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 :مقدمة
 

االت      ة مج ال آاف ذي ط ل ال صناعي الهائ التطور ال رن الماضي ب ن الق رة م ود األخي زت العق تمي
م            ويصعب الحديث عن هذا التطور دون الحديث عن عشرا            . الحياة ة التي ت واد الكيميائي ت اآلالف من الم

ة،              . إدخالها إلى البيئة   ة من ناحي ى المكاسب المادي سان والحصول عل ة لإلن وآان نتيجة ذلك تحقيق الرفاهي
ة أخرى                  ة وعناصرها من ناحي ر في البيئ رين       . وإلحاق األذى وإحداث تدهور خطي دى الكثي ى اصبح ل حت

 .ة تعني السموممفهوما عجيبا هو أن المواد الكيميائي
 

سالمة    دولي لل ل ال يس المحف م تأس د ت ه، فق ى إطالق حيحا عل وم ص ذا المفه ون ه ى ال يك وحت
دة     1994عام   ) IFCS(الكيـــميائية   ة األرض التي     21 نتيجة إلحدى توصيات االجن  المتمخضة عن  قم
ام  دت ع ي ر1992عق م   يو دي ف صل رق ين الف ث ب انيرو، حي دة  19 ج ن االجن رص 21 م ة  الف المطلوب

ة واد الكيميائي ة إل،لتحسين إدارة الم ات الوطني درات واإلمكان ز الق ى بتعزي رامج تعن واد  آوجود ب دارة الم
واد                وتطويرها الكيميائية ة من حيث وجود الم ى بوصف األوضاع الراهن ة تعن سمات وطني داد مرت ، و إع

تير       ا،     الكيميائية وتحليلها، وآيفية التعامل معها تصنيعا وتخزينا واس داوال وإتالف صديرا واستخداما وت ادا وت
 .وتحديد اإلمكانات المتوفرة إلدارة هذه المواد

 
ة       ن منظم دعم م صحة ب ه وزارة ال ه ونفذت ا تبنت اه م ذا االتج ي ه امل ف ي ش د وطن ان أول جه وآ

 2000الصحة العالمية ومشارآة الجهات المعنية في المملكة في إصدار أول مرتسم آيميائي وطني عام 
  

واحي                   ة الن ر باستمرار ومن آاف ولكون طبيعة محتويات هذا المرتسم والمعلومات الواردة فيه تتغي
سم           ام         . الفنية والمؤسسية والتشريعية، آان ال بد من تحديث المرت ذه الخطوة ع دعم من     2002وجاءت ه  ب

ة      من خالل االتفاقية الموقعة مع المؤسسة ال        ) UNITAR( معهد األمم المتحدة للتدريب      ة البيئ ة لحماي عام
ذاك سم     . آن ديث األول للمرت دار التح م إص ان ان ت اني (فك دار الث ضا،    ) اإلص صحة أي ل وزارة ال ن قب م

 . وبمشارآة آافة الجهات الوطنية ذات العالقة بإدارة المواد الكيميائية والتعامل معها
 

ام  وطني لع سم ال أتي تحديث المرت د من متط) اإلصدار الثالث (2005وي شروع آواح ـات م " لبـ
ة              ات الكيميائي واد والنفاي ستدام الدارة الم ة،             " البرنامج المتكامل والم ا في وزارة البيئ ذه حالي تم تنفي ذي ي ال

دريب          م المتحدة للت د األم رق العمل التي         ). UNITAR(بدعم من معه د من ف ذا المشروع العدي ويضم ه
سم                وقد بني   . يمثل أعضاؤها آافة الجهات الوطنية المعنية      م إنجازه في المرت ا ت ى م ا عل هذا المرتسم أساس

ام   صادر ع واد          . 2002ال ة إدارة الم ى حال تجدت عل ي اس ات الت ن المعلوم د م ديث العدي الل تح ن خ م
ة الماضية  وام الثالث الل األع ة خ ذا    . الكيميائي ي ه ة ف رات الطارئ ة التغي ن صعوبة رصد آاف الرغم م وب

ن ج  رات م سرعة المتغي ة ل شعب   الموضوع نتيج را لت ة نظ ة الدقيق ى المعلوم ة، وصعوبة الحصول عل ه
ق العمل  ل فري دم تمثي ة، وع ات المعني ة الجه ع آاف اون م سيق والتع ى درجة التن اده عل الموضوع، واعتم

ا              . لجهات هامة آان وجودها ضروريا     إال ان األمل بأن ما يحويه هذا المرتسم من معلومات سيكون مرجع
ات المعني ة الجه دا لكاف ستوى مفي ى م رار او عل ستوى صانعي الق ى م ة سواء عل واد الكيميائي إدارة الم ة ب

 .الجهات الصناعية والبحثية داخل المملكة وخارجها
 



 6

 الملخص التنفيذي
 

ادين          ف المي ي مختل عدة وف ة األص ى آاف رة عل وات آبي ى األردن خط ادين   . خط ين المي ن ب وم
ور بوضوح ال  ذا التط ا ه ل فيه ي تمث االت الت صناعيوالمج ال ال شجيع وجذب  . مج ة ت اعدت سياس د س فق

ة،                    صناعات المختلف شار ال ى انت ي في األردن عل االستثمار المتبعة، والمناخ االستثماري و االستقرار األمن
ة        صناعات الدوائي ة وال صناعات الكيميائي تيراد        . ومنها ال شطة الس ة ن صناعات حرآ ذه ال شار ه وواآب انت

وآان ال بد من رفع درجة االهتمام بكل         . دير المنتجات المصنعة من هذه المواد     المواد الكيميائية الخام وتص   
دريب           درات، وتطوير الت ز الق ما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية من النواحي التشريعية، والمؤسسية، وتعزي

ة من             . والتعليم والتوعية آما ونوعا    واد الكيميائي ار     إضافة الى ترآيز االهتمام بما ينتج عن الم ات وآث  مخلف
 .   بيئية وحوادث

ى إنجاز                       اج ال ر من العمل يحت وبالرغم من الجهود التي تبذل في هذه المجاالت، إال ان هناك الكثي
ا رتبط به ات وحوادث ت ا من مخلف تج عنه ا ين ة وم واد الكيميائي ة للم ى ادارة متكامل ة، للوصول ال . ومتابع

 .  مة العاملين، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامةوذلك بهدف حماية البيئة، وصحة المواطن، وسال
 ومن خالل استعراض الفصول المختلفة لهذا ا لمرتسم يتبين الواقع الراهن الدارة المواد 

والجهود المبذولة لتحسينها ويمكن . والثغرات والعوائق  التي تواجهها هذه اإلدارة. الكيميائية في األردن
  :تلخيص هذا الواقع بما يأتي

إجراءات السيطرة على دخول المواد الكيميائية وتتبع مساراتها غير تامة، من حيث فحص المادة  .1
حيث يكون . الكيميائية للتعرف على ماهيتها، او تسجيلها اعتمادا على اسمها العلمي او خصائصها
ال ان اتباع إ. ترآيز مختبرات دائرة الجمارك على فحص المواد الكيميائية لغايات التعرفة الجمرآية

آلية جديدة مؤخرا، تتخذ فيها إجراءات محددة لتعزيز السيطرة على دخول واستيراد المواد الكيميائية، 
تشمل إلزام المستورد بتطبيق هذه اإلجراءات آشرط للموافقة على طلب االستيراد، واعتماد جهة 

حكام السيطرة المنشودة على ،من شانها ان تساهم في إ)مديرية صحة البيئة/ وزارة الصحة( تنسيقية 
 .دخول هذه المواد

 
هناك قصور في توفير المعلومات الدقيقة والوافية عن آميات المواد الكيميائية المستوردة والمنتجة  .2

وهذا ينطبق أيضا على النفايات الكيميائية المنتجة والمتوقعة . محليا والمستهلكة داخل المملكة
 :التي تؤدي الى ذلك منهاوهناك جملة من األسباب . مستقبال

النقص في التشريعات الملزمة لمستوردي المواد الكيميائية، والمصانع المحلية المنتجة للسلع  -
الكيميائية، بتزويد الجهات المعنية وبشكل دوري بالمعلومات الالزمة عن آميات وأنواع المواد 

 .الكيميائية التي يتم التعامل معها
تنسيق بموجبه بين الجهات المعنية بإدارة المواد الكيميائية، إلجراء عدم وجود نظام محدد يتم ال -

مسح شامل للقطاعات الصناعية لتحديد مخرجات الصناعة من النفايات الكيميائية وتقدير 
 .آمياتها ونوعيتها

 المواد الكيميائية، وأماآن ناالفتقار الى نظام محوسب يحدد بدقة آميات وأنواع العديد م -
 . تخداماتهاوجودها، واس

 .االفتقار الى نظام تصنيف وطني معتمد من آافة الجهات المعنية بإدارة المواد الكيميائية -
   

وث               .3 ة من التل ا ومشكالت مختلف وث     . الزالت هناك بعض المناطق تواجه أنواع رتبط مشكالت التل و ت
ا           ة فيه شاطات القائم ة الن ا ي        . في المناطق المختلفة بطبيع ر م واء اآث وث اله اطق التي        فتل لحظ في المن

ادي   ( تترآز فيها صناعات مثل اإلسمنت        ر   )الحسا واألبيض   (، والفوسفات    )ةالفحيص والرش ، وتكري
اطق أخرى    ( ، وصهر المعادن    )الهاشمية( النفط   ة        ). مارآا ومن اطق الزراعي ا في المن ، )االغوار (ام

ة     دات الزراعي تخدام المبي ة اس ة نتيج اه والترب وث للمي ود تل ب وج ةفيغل مدة الكيميائي اك .  واألس وهن
ة  شكالت عام صناعية( م اطق ال سائلة، )المن صلبة وال ة ال ات الكيميائي زين المخلف ي تخ ل ف ، تتمث
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ا         تخلص منه ا وال ا، ومعالجته ذه المشكالت          . والتعامل معه ة به ام الجهات المعني . وتختلف درجة اهتم
 " ساخنة بيئيا "منطقة فقد تم تحديد منطقة الزرقاء آ) 21(ووفقا لألجندة الوطنية 

 
ا،                          .4 ة عنه سلبية الناجم ار ال ة، والتعامل مع اآلث واد الكيميائي بشكل عام يالحظ ان المشكلة في ادارة الم

وفر              الرغم من ت وب، ب شكل المطل ة بال درة   تكمن في عدم آفاية المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائي الق
 .رتبطة بإدارة هذه الموادلدى المؤسسات المعنية على تحديد األولويات الم

واد    إدارة الم ة ب شكالت المتعلق بعض المواضيع والم وطني ب ستوى ال ى الم ام عل ن االهتم الرغم م وب
ذه   ع ه ل م ات المرتبطة بالتعام د األولوي دتها الخاصة بتحدي ة أجن ة حكومي ل جه ة، إال إن لك الكيميائي

ة حسب          وال يوجد نظام أو آل     . المواد وذلك وفقا لمهام هذه الجهات      ات الوطني د األولوي دة لتحدي ة موح ي
املة                      ة ش األهمية يتم من خاللها التعامل مع هذه المشاآل بطريقة واضحة من خالل إستراتيجية وطني

 .إلدارة المواد الكيميائية
 
شريعات      .5 ود الت ن وج ة ع ل أهمي ة ال يق المواد الكيميائي ة ب شريعات المتعلق ل الت ات لتفعي ود آلي ان وج

ة                   وإضاف. نفسها واد الكيميائي ة مراحل ادارة الم شريعات التي يجب ان تغطي آاف نقص في الت ة الى ال
تخلص                 ( ا وال ة ومعالجة نفاياته واد الكيميائي استيراد، وتصدير، وانتاج، واستخدام، ونقل، وتخزين الم

 : فان تطبيق التشريعات الموجودة يعاني من بعض القصور وذلك السباب يمكن إجمالها بآالتي). منها
 .االفتقار الى آلية واضحة يتم العمل بموجبها عند القيام بمتابعة مراحل ادارة المواد الكيميائية -
ا مساس و                       - ا، و التي له ة له ام الموآول ام بالمه االفتقار الى آوادر مؤهلة بالعدد الكافي للقي

 .صلة بالمواد الكيميائية
وهذا يؤدي إلى تشتيت    . ذه الجهات   تعدد الجهات الرقابية مع عدم التنسيق و التوحيد بين ه          -

 .و هدر الجهود دون تحقيق الغاية أو الهدف المقصود
 .عدم تزويد العمال بالمعلومات الالزمة لطرق التعامل مع مخاطر المواد الكيميائية -
المواد                     - ة او الخاصة ب شريعات العام ذ الت ة و تنفي عدم وجود جهات معينة تعمل على مراقب

 .الكيميائية
 .النص مع عدم التحليل و عدم إعطاء المرونة الالزمةالتقيد ب -

ا بموجب                       داول أغلبه ع ت رارات التي تمن د من الق أما بالنسـبة للمـواد العضوية الثابتة فبرغم وجود العدي
واد            ذه الم ل ه داول مث ع ت انون موحد أو نظام يمن ه ال يوجد ق ع    . اتفاقية استكهولم، إال ان ان المن ا ف وغالب

ى أغلب                      يكون بموجب قرا   رارات عل ذه الق يم ه وزارات التي قامت بتعم رات صدرت عن العديد من ال
ستطاع  در الم ة بالق سات ذات العالق دوائر و المؤس ة   . ال ع و المراقب ة المن ة عملي تم تغطي م ي ذا ل ع ه وم

 .بالشكل المطلوب
 

 : ال الحصرصدر العديد من التشريعات المتعلقة بالمواد الكيميائية مؤخرا منه على سبيل المثال .6
 الذي يحتوي فصال خاصا بالمواد الكيميائية المشروطة   2002لسنة  ) 54(قانون الصحة العامة رقم      -

 .من قبل وزارة الصحة
م           - سنة   ) 24(نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رق ى       2005ل تناد إل صادر باالس ، ال

 2003لسنة ) 1(قانون حماية البيئة المؤقت رقم 
م            نظام - ة رق وث في الحاالت الطارئ ة من التل ى    2005سنة  ) 26( حماية البيئ تناد إل صادر باالس ، ال

 2003لسنة ) 1(قانون حماية البيئة المؤقت رقم 
م        - سنة   ) 37(نظام تقييم األثر البيئي رق ة المؤقت               2005ل ة البيئ انون حماي ى ق تناد إل صادر باالس ، ال

 2003لسنة ) 1(رقم 
داول النفاي     - سنة      تعليمات ت ة المؤقت         2003ات الخطرة ل ة البيئ انون حماي ى ق تناد ال صادرة باالس ، ال

 2003لسنة ) 1(رقم 
ة            2003تعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها لسنة        - ة البيئ انون حماي ى ق تناد إل ، الصادرة باالس

 2003لسنة ) 1(المؤقت رقم 
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ار       - ة لالنفج واد القابل رة أو الم واد الخط ل الم ات نق سنة تعليم ت    2003 ل سير المؤق انون ال ن ق  م
 .وتعديالته

سنة    - ه ل صهاريج وتعديالت شتقاته بال ام وم نفط الخ ل ال ال نق ة أعم اقلين لمزاول رخيص الن ات ت تعليم
م                  2003 ه رق شحن وتعديالت اقلين ووسطاء ال رخيص الن سنة  ) 45(، الصادرة باالستناد الى نظام ت ل
2003. 

ة وال    - ة البيطري ناعه األدوي ات ص ضرات تعليم ةمستح سجيلها    الحياتي وان وت و الحي ات نم  ومنظم
م         2003لسنه  ) 33/ز( وترخيصها وتداولها رقم     ، الصادرة باالستناد إلى قانون الزراعة الموقت رق

 2002لسنه ) 44(
سنة  ) 4(تعليمات نظام التفتيش على المنتجات المستوردة المبنى على درجة الخطورة رقم       - ، 2003ل

 .لى قانون المواصفات والمقاييسالصادرة باالستناد إ
 

ة    .7 ات المعني وزارات والجه ل ال سبة لعم داخل     بالن ن الت ر م اك الكثي ان هن ة، ف واد الكيميائي إدارة الم ب
وانين    ن الق ر م دد آبي ود ع ة ووج دد المرجعي ق ، وتع ا يتعل ة فيم ات المختلف ل الجه ي عم رار ف والتك

واالفتقار الى استراتيجية  . لق بإدارة المواد الكيميائيةواألنظمة التي تعمل بها الجهات المختلفة فيما يتع     
ذه                وطنية متكاملة إلدارة المواد الكيميائية، وبالتالي صعوبة تحديد أولويات األردن فيما يتعلق بإدارة ه

واد املين  . الم ة الع ى فاعلي سي عل شكل رئي د ب الفين يعتم ة المخ ة، ومعاقب وانين واألنظم ق الق ان تطبي
 .ذا  المجالوآفاءتهم في ه

 
ة  في                       تشارك .8 ات األهلي صناعة والجمعي ة، خاصة الجامعات و غرف ال ر الحكومي  بعض الجهات غي

ر              . اتخاذ القرارات من خالل اللجان الفنية المتخصصة        يم األث ة دراسات تقي ة لمراجع ة الفني ل اللجن مث
شاريــع       . البيئي للمشاريع التنموية   ين بم ات النقاشية     آما تشارك هذه الجهات جميع المهتم ا في الحلق  م

)scoping session (سياب    .التي تعقد لتحديد اآلثار البيئية المتوقعة لهذه المشاريع ان ان ورغم ذلك ف
ة حول ال               ر الحكومي المعلومات المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية من الجهات الحكومية الى الجهات غي

ة التي يجب ان          وتحتاج الجهات غير الحكومية الى ا     . يتم بسهولة  لمخاطبات الرسمية لتحصيل المعلوم
ك                 . تكون محددة   ذات تل ة، وبال ر الحكومي دى الجهات غي وفرة ل سبة للمعلومات المت ذلك الحال بالن وآ

ة        .  والدراسات األبحاث المتوفرة لدى مراآز    إذن من الجه حيث ال يجوز التصرف بالمعلومات إال ب
 .الممولة للبحث او الدراسة

 
ساهمة الق .9 شاريع أو     م د م ث ال توج ة متواضعة، حي واد الكيميائي ة ادارة الم ي عملي صناعي ف اع ال ط

ة            دأ العمل مؤخرا         . برامج على نطاق واسع لدى الصناعات لدعم عملية إدارة المواد الكيميائي ه ب إال أن
صناعات              ذا المشروع    . بمشروع اإلنتاج النظيف، وبدئ بتطبيقه على نطاق ضيق من قبل بعض ال وه

سعى  . ساهم عند تطبيقه، بشكل أوسع من قبل الصناعات آكل في تحسين إدارة المواد الكيميائية             قد ي  وت
ـة    ـة اإلدارة البيئي ـهادات أنظمـ ى ش صول عل صنــاعات للح ن ال د م  Environmental(العدي

Management System ISO 14000 (     واد ك الم ا في ذل وهذا ينعكس إيجابيا على ادارة البيئة بم
ةالكيمي ة        . ائي صناعية الكيميائي ات ال دة للمنتوج واق جدي تح أس صدير وف ي الت سة ف ن المناف ضال ع ف

 .األردنية
 
ال     .10 ي مج ة ف ف للعام ة والتثقي ة التوعي ي عملي ام ف دور ه ي األردن ب ة ف ة األهلي ات البيئي وم الجمعي تق

شكيل        ة، وت رامج التوعوي عوامل ضغط   مخاطر المواد الكيميائية، من خالل ورش العمل  وبعض الب
 .باتجاه حماية البيئة من مخاطر التلوث ، بما فيه التلوث الكيميائي

 
تكون اللجان الفنية المعنية بإدارة المواد الكيميائية في الغالب ممثله لجميع الجهات ذات العالقة، سواء                 .11

تم دعوة  بعض الجهات أو األشخاص حسب الحاجة والضرورة                  . آانت حكومية او غير حكومية     وي
دودة لت ام مح ذ مه واد    . نفي ل ادارة الم ع مراح ان ال تغطي جمي الل اللج ن خ ة م ات المتاح ن اآللي ولك
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ى أآمل وجه                   ا عل ة له ام الموآل ام بالمه ة       . الكيميائية لعدم توفر الكوادر الكافية للقي ا ان اللجان الفني آم
ا             ة فيم ا  بشكل عام تفتقر الى آلية لتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائي ا     .  بينه حيث تعمل معظمه

 . فضال عن عدم وجود آلية لتقييم أداء هذه اللجان. بصورة منفصلة عن بعضها
 
ة موجودة ضمن                    .12 دى الجهات المعني وفرة ل معظم قواعد البيانات المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والمت

ات الموجودة آلم دة البيان تم تحديث قاع بة، وي رامج محوس راص مدمجة أو ب ذلك أق ا دعت الحاجة ل
ا       و .وحسب اإلمكانيات المادية المتوفرة ا بينه ى المعلومات فيم ة عل يمكن أن تحصل الجهات الحكومي

ربط    ن خالل ال وب م ى المطل وفر فرصة للحصول عل ه ال تت مية، إال أن ن خالل المراسالت الرس م
ة اآلن  ا لغاي ا بينه ي فيم شروع . اإللكترون وم م ام األ" وينتظر ان يق ل النظ اتي المتكام ي المعلوم ردن

دور، حيث      " الدارة المواد الخطرة     ع            بهذا ال ى نظام شبكي متكامل يضبط جمي يعتمد المشروع عل س
ة وزارات المعني ا ال وم به ي تق ات الت ات  . العملي دة البيان ى قاع دخول ال ل وزارة ال ان آ يكون بإمك وس

ا ا          تم فيه واد الخطرة في األردن     المتكاملة الشاملة للمواد الخطرة واألعمال التي ي داول الم . ستخدام وت
واد الخطرة                     ع الم تيراد واستالم وبي اج واس ة بإنت وسيكون بإمكان الوزارات إدخال المعلومات المتعلق

ا ة به وادث المتعلق ذلك الح ن خالل  . وآ ادة م د أي م أداة لتحدي ة ب ارك العام رة الجم د دائ يتم تزوي وس
 . واالسم التجاري قبل السماح لها بالدخول الى األردن واالسم العلمي.CAS Noرقمها التعريفي 

 
رات ذات أغراض محددة تخدم المؤسسة                   .13 الغالبية العظمى من اإلمكانات الفنية والمختبرات هي مختب

ل             راء التحالي دة إلج ة معتم رات حكومي ود مختب ى وج ة ال ة ملح اك حاج ا، وهن د   فيه ي تتواج الت
ة  ا عام دم أغراض ي تخ ة الت ة،   . الكيميائي رات القائم وير المختب ديث وتط ى تح ة ال ا حاج اك دائم وهن

ى     . وآذلك زيادة برامج التدريب المتخصص على األجهزة المخبرية الحديثة         ويجب ترآيز االهتمام عل
 .وللغرف الصناعية دور هام يمكن ان تلعبه في هذا المجال. مواضيع السالمة الكيميائية في المصانع

    
ى االن .14 ا يحرص األردن عل ذ بنوده ة،  وتنفي سالمة الكيميائي ة بال ة المعني ات الدولي ة االتفاقي ضمام لكاف

إال ان هناك ضعف  . ومشارآة المجتمع الدولي في هذا المجال بالرغم من اإلمكانات المحدودة المتاحة    
ة للتعامل مع نصوص                        شرية المؤهل وادر الب ة الك سبب محدودي ة ب ات الموقع في تطبيق بعض االتفاقي

ى    . تفاقيات بشكل جيد، وعدم آفاية اإلمكانات التقنية والمادية لتحقيق ذلك     هذه اال  وهناك حاجة ماسة إل
رامج              ضمان نجاح الب ة ل رفع وتعزيز قدرات الكودار العاملة في هذا المجال بإشراف الجهات الداعم

رامج   . الموضوعة ذ الب ة لتنفي ة وطني وات عملي راءات واضحة وخط ود إج ة لوج ضا حاج اك أي  وهن
ة   ذه            . واالتفاقيات المبرم إدارة ه ق ب ا يتعل ات األردن فيم د أولوي ة لتحدي اب االستراتيجية الوطني ان غي

ى ضعف     ة، إضافة ال رامج الدولي ة والب درات الوطني ين الق ربط ب ى ضعف  ال ؤدي إل ا ي واد، مم الم
ات با            رامج واالتفاقي وب في    التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية الرسمية لتطبيق هذه الب شكل المطل ل

ان الكثير من مخرجات برامج الدعم تأتى على شكل دراسات وتقارير دون وجود آلية              . بعض األحيان 
 .لدعم التنفيذ الفعلي لهذه المخرجات

 
ل      .15 ادر المؤه ي الك ن نقص ف ة م ات الكيميائي واد والنفاي إدارة الم ة ب ات المعني اني بعض الجه ان . تع

 :ض جوانب إدارة المواد والنفايات الكيميائية، مثلالحاجة الى التدريب ملحة في بع
 .   تدوير المخلفات واإلنتاج األنظف -
 . تقييم المخاطر البيئية -
 .التخطيط البيئي -
 .الكوارث البيئية الكيميائية -
 .ادارة النفايات الطبية -
 .إدارة المواد الكيميائية والتلوث البحري -
 ).ة والسائلةالصلب( إدارة النفايات الصناعية الكيميائية  -
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 :التوصيات
  

ك                 )1 تعزيز الدور الرقابي على أمور السالمة الكيميائية، وتطبيق المواصفات القياسية، في المصانع وذل
 .باستحداث وحدة مستقلة ومدربة، وذات مهام محددة وتتمتع بصفة الضابطة العدلية

المنتظر " كامل الدارة المواد الخطرة النظام األردني المعلوماتي المت" تعميم نتائج وفوائد مشروع  )2
 .إدارة المواد الكيميائيةليتم تبادل المعلومات بين آافة الجهات المعنية ب

 .إصدار دالئل إرشادية منفصلة لكل مرحلة من مراحل إدارة المواد الكيميائية )3
 .الكيميائية المواداعتماد نظام وطني لتصنيف  )4
وادر الم       )5 ة في المجاالت    إنشاء مرآز متخصص لتأهيل الك ة حلي نهج     في  المختلف اد م تم اعتم ى أن ي  عل

دريب         ادر وطني لت دربين تأهيل آ شاريع المقترحة، وأن                المت رامج والم ذ الب املين في مجال تنفي  والع
ى االتصال               اختياريراعى في    درة عل  والتواصل  هذه الكوادر الكفاءة العلمية في المجال المطلوب والق
 .مع اآلخرين

ستوردة والمنتجة           تطوير واعتما  )6 واد الم ة للم د مختبر حكومي متخصص إلجراء الفحوصات الكيميائي
 .بحيث تكون هذه الفحوصات ونتائجها معترف بها دوليا. ولعناصر البيئة من مياه وهواء وتربة

د                )7 إدخال مساقات خاصة في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الى المناهج العلمية في الجامعات والمعاه
 .لمدارس تتناسب مع مستويات التدريس فيهاوا

ة بمراحل إدارة                   )8 شريعات ذات العالق ق الت ة لتطبي ات فعال واد ايجاد وتطوير آلي ة  الم وفير   الكيميائي ، وت
 .وتدريب آوادر متخصصة في تطبيق هذه التشريعات

ات إدارة   )9 ي عملي شارآة ف اع الخاص بالم رص القط ادة ف وادزي ة الم يالكيميائي ساهمة ف اد ، والم  ايج
ذه اإلدارة ا ه ي تواجهه شاآل الت بة للم ول المناس ر . الحل ة وغي ين الجهات الحكومي اون ب ز التع وتعزي

 .الحكومية في هذا المجال
ر                          )10 ة المجتمع  بمخاطر اإلدارة غي رامج وخطط  توعي شارآة في ب ة للم تحفيز وسائل اإلعالم المختلف

 .السليمة للمواد والنفايات الكيميائية
ى            متابعة التط  )11 ورات العلمية، واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية، وتوفير السبل للحصول عل

 .المعرفة والتكنولوجيا الحديثة
تمكن                 )12 دعم مشروع ادارة النفايات الخطرة، وتوفير الدعم المادي والفني لموقع المشروع في سواقة، لي

 .يائية والخطرةمن أداء دوره في معالجة والتخلص من النفايات الكيم
 .إجراء مراجعة ألولويات ادارة المواد الكيميائية )13
 .وخطط التنمية األخرى. وضع خطط وبرامج الدارة المواد الكيميائية تنسجم مع الوطنية للبيئة )14
ة                       )15 ة، واشراك القطاعات التنموي ة الجهات المعني شارآة آاف وطني بم سم ال إجراء تحديث دوري للمرت

 .          ة في المستقبلالمختلفة في هذه العملي
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 الفصل األول
 

 لمحة عامة عن األردن
 

 :البنية الطبيعية والديموغرافية لألردن ) 1-1(
 

ة              شرق العراق والمملك شمال سوريا ، ومن ال       المملكة األردنية الهاشمية هي إحدى بلدان الشرق األوسط، يحدها من ال
ة     العربية السعودية ، ومن الغرب فلسطي   يج العقب سعودية وخل ة ال ة العربي م    . ن ومن الجنوب المملك ين الجدول رق  ) 1-1(ويب

ألردن           ة ل ة والديموغرافي ة الطبيعي م       . أهم البيانات المتعلقة بالبني ان رق ين الخريطت ا تب م  ) 1(آم ام    ) 2(ورق ة الع ع المملك موق
 . وتقسيماتها اإلدارية على التوالي

 
 *قة بالبنية الطبيعية والديموغرافية للملكة أهم البيانات المتعل: 1-1جدول 

 2 آم88778 ) 2آم( مساحة األردن 
 نيابي ملكي وراثي نظام الدولة

  العربيةةاللغ اللغة الرسمية والمحلية 
  مليون 5.35 عدد السكان بالمليون 

 ٪82.3 نسبة سكان الحضر إلى مجموع السكان 
 ٪17.7 نسبة سكان الريف إلى مجموع السكان 

  نسمة3.161.850=  من عدد السكان ٪ 59.1  )65 – 15( عدد السكان في سن العمل 
  نسمة1000/  مولودا 29 معدل المواليد 

  سنة71.5 متوسط العمر المتوقع للسكان 
 ٪ 9 معدل األمية 
 ٪ 13.4 نسبة البطالة

 ٪ 16.2 نسبة النساء العامالت من مجموع القوى العاملة
 2005 ، مسح العمالة والبطالة 2004/ اإلحصاء السنوي / دائرة اإلحصاءات العامة : المصدر * 
 
 البنية السياسية والجغرافية للدولة  ) 2 -1( 

     
ن   ا م مية إداري ة الهاش ة األردني ون المملك شمل 12 تتك ة ت واء  و39 محافظ ضاء و57 ل ة و97 ق صبة12 بلدي .  ق

 .ود مجلس نواب منتخب من قبل الشعبواألردن بلد ديمقراطي، يتمثل ذلك بوج
سبتهم               غ ن ات            . ٪98 يشكل العرب الغالبية العظمى من سكان األردن إذ تبل ى األقلي ة عل سبة المتبقي وزع الن ا تت بينم

ن شان واألرم شرآس والشي ل ال سلمين  . مث سبة الم غ ن ث تبل المي حي دين اإلس سكان بال م ال دين معظ  ٪96وي
 : لسلطات في المملكة إلى ثالث سلطاتسياسيا، تقسم ا. ٪4والمسيحيين 

 ) . الحكومة(السلطة التنفيذية  -1
 ) .مجلسا األعيان والنواب ( السلطة التشريعية  -2
 ).وهي مستقلة عن الحكومة ( السلطة القضائية  -3
 

 :وجغرافيا فيقسم األردن إلى ثالث مناطق رئيسة من الغرب الى الشرق هي 
 .وادي األردن  -1
 .السهول والمرتفعات  -2
 .لبادية وتشكل معظم مساحة األردنا -3
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 القطاع الصناعي والزراعي ) 3 – 1( 
  

صناعات         .  شهد األردن في اآلونة األخيرة تطورا صناعيا ملحوظا        سة من ال ويتكون قطاع الصناعة في األردن بصورة رئي
ا  ارة وغيره الع الحج اجم ومق ى المن ة باإلضافة إل ة والتحويلي صناعات الكبي. الخفيف ا ال تخراج أم ات اس ي عملي ل ف رة فتتمث

رول     اتي في زراعة المحاصيل          . وتصنيع الفوسفات والبوتاس وإنتاج األسمدة وتكرير البت قها النب ل في ش ا الزراعة فتتمث ام
 . وفي شقها الحيواني تتمثل في تربية المواشي والدواجن.  واألشجار المثمرةتالحقلية والخضروا

ا جدول     . قطاعي الصناعة والزراعة  يبين عرضا موجزا ل   ) 2-1(والجدول   اتي         ) 3-1(ام اج الزراعي النب ع اإلنت ل توزي فيمث
 . حسب المناطق الجغرافية

 
 *نبذة عن قطاعي الصناعة والزراعة  : 2 – 1جدول  

مساهمة القطاع في  القطاع
  )٪( اإلنتاج المحلي 

 أهم المنتجات الرئيسة عدد العاملين
 

 :ات التحويلية بأنواعها المختلفةالصناع 159913  17.37 الصناعة
واد   صيدالنية والم ضرات ال مدة والمستح األس
ات     س و المنظف سيج والمالب ة و الن الغذائي

 .والمبيدات وغيرها
 .إسمنت، فوسفات، آلوريد البوتاسيوم وغيرها 7562  2.23 التعدين
ضراوا 62000  3.373 الزراعة اج    تالخ رة، إنت جار مثم ه، أش  والفواآ

 حيواني

  229475  22.973 المجموع
 2004دائرة اإلحصاءات العامة : المصدر*
 
 
 

 *توزيع اإلنتاج الزراعي حسب المناطق : 3-1جدول 
 *المساحة المنتجة بالهكتار **عدد العاملين أهم المحاصيل الزراعية المنطقة

 
 األشجار المثمرة األغوار

 محاصيل
 تخضراوا

 9302 
1265 

18373 
 ر مثمرةأشجا المرتفعات

 محاصيل حقلية
 تخضراوا

 157815 
29479 
27002   

 وزارة الزراعة: المصدر*
وى    % 6 عامال ويشكلون ما نسبته      72500يبلغ عدد القوى العاملة باجر والتي تعمل في مختلف مجاالت القطاع الزراعي حوالي              **  من إجمالي الق

 .  العاملة الكلية
 

ة في المرتفعات    بالكامل على الري بينما تبلغ نسبة األراضي نسبة األراضي وتعتمد األراضي الزراعية في االغوار      المروي
  .٪68 و األراضي البعلية في المرتفعات 32٪

ع المصانع حسب المحافظات       ) 4-1(ويبين الجدول رقم     ا . توزي م      ام صناعية      ) 5-1(جدول رق ين القطاعات ال فيب
 .  لصناعية والملوثات الناتجة عنهاالرئيسية وعدد المنشات والعاملين في القطاعات ا
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 الموقع العام للمملكة األردنية الهاشمية: 1خريطة رقم 



 15

 التقسيمات اإلدارية للمملكة األردنية الهاشمية: 2خريطة رقم 
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 *توزيع المصانع حسب المحافظات : 4-1جدول
 العاملينعدد  عدد المصانع القيمة الكلية لإلنتاج أهم الصناعات المحافظة

 خزف، غازات، مواد أحبار، منظفات، عمان
، بلمرة وآيميائيات، مواد عازلة، تجميل

أدوية، ألعاب نارية، أسمدة، ألمنيوم، مبيدات، 
 .بالستيك، دباغة، دهانات وغيرها

- 1033 - 

منظفات، مبيدات، أدوية، بلمرة وآيميائيات،  اربد
 .أسمدة، نسيج، مطابع وغيرها

- 130 - 

بيطرية، تبغ سجائر، بلمرة  أدوية الكرك
وآيميائيات، بوليستيرين، نسيج، مطابع، 

 .غيرها وأغذية

- 15 - 

بلمرة وآيميائيات، أعالف، صناعات تعدينية  الطفيلة
 .وغيرها

- 5 - 

 - 5 - .زجاج، بلمرة وآيميائيات وغيرها معان
أحبار، منظفات، بلمرة وآيميائيات،  الزرقاء

ازلة، مواد غذائية، بوليستيرين، مواد ع
 مبيدات، أدوية، أسمدة، مطابع، نسيج،
 ،دهانات، تكرير بترول، إسفنج، بالستيك

 .دباغة وغيرها

- 279 - 

منظفات، أدوية، خزف، بوليستيرين،  البلقاء
ألمنيوم، أغذية، مبيدات، بالستيك، دهانات، 

 .وغيرها

- 88 - 

 - 7 - .أغذية وغيرها جرش
يل، غازات، إطارات، خزف، مواد تجم المفرق

مطابع، مبيدات، دهانات، إسفنج، أعالف 
 .وغيرها

 

- 39 - 

أدوية، منظفات، بلمرة وآيميائيات، مطابع،  مادبا
أغذية، إسفنج، بلمرة وآيميائيات، مصاعد 

 .وغيرها
 

- 21 - 

العقبة  منطقة
االقتصادية 

 **الخاصة

الفوسفات، آلوريد البوتاسيوم، حامض 
ة، طاقة آهربائية، الفوسفوريك، أسمد

أخشاب، صناعات إسمنتية ، البوتاس العادي 
الكيميائيات العضوية وغير العضوية ، 

 حامض الكبريتيك وفلوريد األلمنيوم 
 

 سنة/3م2363923
سنة /طنا725000+

 وبوتاس أسمدة 
 ميغا وات 650+ 

 طاقة آهربائية

12 1506 

 مديرية الدفاع المدني:* المصدر 
 .نطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة م         **
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 *القطاعات الصناعية الرئيسية والملوثات الناتجة عنها: 5-1جدول       
الكود 
ISIC 

القطاع 
 الصناعي

عدد 
 المنشآت

مجموع 
 الموظفين
 الكلي

 *نوع الملوثات الناتجة
 

 :المياه العادمة الصناعية 27086 3837 صناعات الغذائية 31
ا      زيوت وشحوم ، ارتفا    ع األآسجين المستهلك حيوي

)BOD (        ة ة الكلي واد العالق مرآبات نيتروجينية، الم
)TSS.( 

 :الملوثات الهوائية
   أغبرة 

صناعات  32 ال
 النسيجية

 : المياه العادمة الصناعية 38411 669
)BOD( ،)TSS( معادن ثقيلة ، مرآبات الفينول ، 

  :الملوثات الهوائية
 )VOCs (أغبره ، مواد عضوية متطايرة

صناعات األخشاب   33
 والطباعة

 :المياه العادمة الصناعية  10608 2459
)BOD(  ،)TSS( مذيبات عضوية ، معادن ثقيلة ، 

 : الملوثات الهوائية
 )TSP)( ،)VOCs جسيمات عالقة آلية 

ورق   34 ناعات ال ص
 ومنتجاته

 :المياه العادمة الصناعية 3653 112
 )BOD( ،)TSS(ة ، معادن ثقيل. 

 : الملوثات الهوائية
) TSP(  ت سيد الكبري اني أآ از ث ، أول )SO2(، غ

ون  سيد الكرب دروجين ) CO(أآ ـيد الهي از آبريت ، غ
)H2S( 

 صناعات آيميائية  35
 :بترول/فحم 

  صناعات  -
   البتروآيماويات

 
 
 
 
 
 
 صناعات -

 :آيميائية
   أسمدة ومبيدات

 
 
 
 
 
  تكرير البترول-
 
 
 
 
 
 
صابون -  ال

 والمنظفات

344 17652  
 :المياه العادمة الصناعية

)BOD(  
 :الملوثات الهوائية 
 TSP)( ،)VOCs( 

 :المياه العادمة
) BOD(     ،مرآبات نيتروجينية ،)TSS(   مرآبات  ،

وت،       ول، زي د، فين ة، فلوراي ادن ثقيل سفورية،  مع ف
 .آلوروبنزين

 
 :المياه العادمة الصناعية

)BOD(  ،)TSS(  ، ة ات النيتروجيني ، المرآب
 .فينول، زيوت، سلفايد، آروم

 :الملوثات الهوائية
)TSP(   ورين از الفل رة، غ ا، أبخ ، )F2(، أموني

 ). HNO3(حامض النيتريك 
 

 :المياه العادمة الصناعية
 )  TSS( رصاص ، 

 :الملوثات الهوائية
) TSP( ،)SO2( ،)NOx( ،)VOCs( 

 :المياه العادمة
)BOD(  ،)TSS(زيوت ، . 
 

 :المياه العادمة الصناعية
)BOD(  ،)TSS( مرآبات فسفورية ، زيوت ، . 

 :الملوثات الهوائية
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  الكلورين -
  األدوية -

) TSP( 
  

 :الملوثات الهوائية
  آلور 

 
صناعات المنتجات   36

ر  ة غي المعدني
 الفلزية 

 :المياه العادمة الصناعية 15046 2609
) TSS( لصناعات الزجاج / ، زيوت. 
 :وثات الهوائيةالمل 
)TSP( ،)SO2( ،)NOx(، )CO(  ،)VOCs /(

 لصناعة الزجاج
صناعات  37 ال

ة  المعدني
 : األساسية

شكيل  هر وت ص
ل  ادن مث المع
د  الرصاص والحدي
اس  والنح

 واأللمنيوم 

109 3865  
 

 :المياه العادمة الصناعية
  زيوت، معادن ثقيلة، سيانيد، قلويات

 :الملوثات الهوائية
 )TSP( ،)SO2(عادن،  أغبرة الم

ات   38 ع اآللي تجمي
 والمعدات

 :المياه العادمة الصناعية 3624 339
 مذيبات عضوية، معادن ثقيلة   

 :الملوثات الهوائية
 )VOCs( أبخرة معادن ، 

 صناعات أخرى 39
د   ات تولي محط

 الكهرباء
 
 
 

ف   ال التنظي مح
 الجاف

 
5 
 
 
 
 

855 
 

 
3844 

 
 
 
 

1562 
 
 
 
 
 

 
 : الصناعيةالمياه العادمة

)BOD(  ،)TSS(  زيوت، معادن ثقيلة ، 
 :الملوثات الهوائية

)SO2( ،)SO3( ،)NOx( ،)CO( ،)TSP(، 
)VOCs( 

 
 دائرة اإلحصاءات العامة:      المصدر
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 الفصل الثاني
 إنتاج ، استيراد ، تصدير واستخدام المواد الكيميائية

 
ود    ن وج ات ع اء معلوم ى إعط صل إل ذا الف دف ه اء          يه ذلك إعط تيراد وآ اج واالس الل اإلنت ن خ ة م واد الكيميائي  الم

 .معلومات تتعلق بتصدير المواد الكيميائية واستخداماتها في الدولة 
 
 إنتاج واستيراد وتصدير المواد الكيميائية  ) 1 -2( 
 
  ( Pesticides ) المبيدات -1

ة     صحة العام دات ال ة، ومبي دات الزراعي شمل المبي شاب،    ا:      وت ب واألع دات العناآ ة، ومبي شرية والفطري دات الح لمبي
ة،        ة والبيطري دات الفطري ع، والمبي وارض والقواق قة، والق واد الالص وت والم ازن، والزي ذور والمخ ة والب ات الترب ومعقم

 .والمبيدات الحشرية والمنزلية
 
 ( Fertilizers ) األسمدة -2

 .ة الفوسفاتية، واألسمدة البوتاسية، واألسمدة المرآبة، وأسمدة أخرىوتشمل األسمدة النيتروجينية، واألسمد      
 
 ( Petroleum Products ) المنتجات البترولية -3

از         زين، والك ن البن ذه المنتجات آال م شمل ه ين(وت فلت، )الكيروس ود، واإلس ت الوق سوالر، وزي ور، وال ، واالفت
 .عدنيةوالنفط األبيض، والغاز المسال، والزيوت الم

 
 ( Chemicals As Industrial Raw Materials ) الكيميائيات المستخدمة في الصناعة -4

ناعة            اط وص دائن والمط ية وصناعة الل ة واألساس واد الكيميائي ناعة الم ي ص ستخدمة ف واد الم ع الم شمل جمي  وت
ات الدوا    صيدالنية ، والكيميائي ة ، وصناعة اإلطارات واألنابيب وصناعة      الدهانات واألحبار ، وصناعة المستحضرات ال ئي

 .المنتجات المطاطية واللدائنية والبطاريات
 

ام            2004وقد بلغت آميات اإلنتاج لعام       سنوي لع اب اإلحصائي ال رقم       ) 131.1 ( 2004 حسب الكت دل ل ا آمع طن
صناعي الكمي        اج ال م     . قياسي شهري لإلنت واد الكيميا      )  1 – 2(والجدول رق ات الم ين آمي ا والمستوردة        يب ة المنتجة محلي ئي

 .والمصدرة حسب نوعها 
 

 إنتاج المواد الكيميائية وتسويقها  : 1 –2 جدول 
 الكمية المصدرة الكمية المستوردة الكمية المنتجة محليا نوع المادة الكيميائية

دات  صحة  ( المبي شرية وال الح
ستخدمها    ي ي ة والت العام

 ¹)المستهلك 

  طنا440
 ) 2003عام  (
 

  طنا968
  )2003عام  (
 

  طنا1492
 )2003عام  (
 

  طنا سماد صلب36707  ²األسمدة
  لترا سماد سائل 674261

  مليون لتر22وسائط انبات 
 )2004عام  ( 

 301492.912  
 *طنا

 ³المنتجات البترولية
 الزيت الخام

  طنا متريا3946651
- 
 )2004عام ( 

  طنا 956573
  طنا4245209

 )2004عام ( 

- 

ي  ستخدمة ف واد الم الم
 :²الصناعة

 مذيبات عضوية-
 آحول-
 أحماض-
 غازات -
 مواد آيميائية اولية أخرى-

  
 

  طنا4913.4
  طنا2303.2
  طنا9960.5
  طنا5013.6

  طنا61777.6

 
 

  طنا17.1
  طنا2104.1

  طنا1251.3 
  طنا212.3

  طنا210487
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ل   ن قب ستخدمة م واد الم الم
  ²المستهلك

  أصباغ وملونات-
 دهانات ومواد إنشائية -
 عطور وزيوت عطرية -
ر   - الح البح ل، أم واد تجمي م

 الميت
 شامبوهات-
ف - اجين تنظي واد ومع م

 األسنان 
رات   - رق ومعط ل ع مزي

 حمامات
 صابون-
 مواد الصقة-
 مواد تحميض أفالم-
 شموع -
 ملمع أحذية -
ي  - اث المنزل ع لألث ملم

 واألرضيات 
 سائل جلي-
 غيرها-

  
 
 طنا     7664.1 

  طنا       5166.94
   طنا       533.54
  طنا1567.7
          

  طنا 7386.75
  طنا349.07

 
  طنا868.47

  
  طنا1775.69
  طنا1267.98
  طنا 231.97
   طنا63.82
  طنا 99.78

  طنا823.86
  

  طنا3049.58

  
 

 طنا       8628.75
  طنا 1623.66
  طنا187.48

  طنا1083
  

  طنا399.5
  طنا 69.13

 
  طنا720.14

 
  طنا16408.9
  طنا 1373.71

  طنا20.35
  طنا3.3

  طنا7.37
  طنا6.18

  
  طنا1718.32

 . م 2005قسم المبيدات لعام / إحصائية وزارة الزراعة : 1: المصدر 
 )الوزن بالطنا ( 8/8/2005 – 1/1/2005دائرة الجمارك العامة للفترة من : 2          
 شرآة مصفاة البترول األردنية/  م 2004تقرير مجلس اإلدارة السنوي التاسع واألربعون  لعام :  3          

 

 استخدام المواد الكيميائية في األردن  ) 2 – 2 ( 
 

 .آمية المواد الكيميائية المختلفة المستخدمة في المملكة حسب نوعها)  2 – 2(    يبين الجدول رقم 
 

 د الكيميائية حسب نوعها استخدام الموا: 2 –2جدول 
 آمية االستخدام في المملكة نوع المادة

 )1 ( لترا1767507 – طنا 481.668 )زراعية ، صحة عامة ، أخرى ( مبيدات 

 )2( لترا 21277 – طنا 1811591.5 أسمدة
 )*( طنا 117.75  منتجات بترولية

 )*( طنا 133.4  المواد الكيميائية الصناعية
 دائرة اإلحصاءات العامة / 2004اإلحصاءات الزراعية لعام نشرة : المصدر )1(
 دائرة اإلحصاءات العامة / 2004الكتاب اإلحصائي السنوي لعام : المصدر )2(

 .األرقام معدل لرقم قياسي شهري لإلنتاج الصناعي الكمي/   المصدر السابق )*                            (
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 ائيةالنفايات الكيمي ) 3 – 2 ( 
 .آمية النفايات الكيميائية المختلفة المستخدمة في المملكة حسب نوعها)  3 – 2(    يبين الجدول رقم 

 
 *آميات النفايات الكيميائية : 3 –2       جدول 

  .2003 لعام Fichtner /CECوزارة البيئة، دراسة شرآة : المصدر   *
 

 ات العضوية الثابتة  إنتاج واستيراد وتصدير الملوث) 4 – 2(
 

تيراد والتصدير                   اج واالس ة من خالل اإلنت ات العضوية الثابت يعطي هذا الجزء بعض المعلومات عن تواجد الملوث
 . واالنبعاث لهذه المواد في االردن

 
 :المبيدات) 1– 2-4 (
 

 :يهتم مشروع الملوثات العضوية الثابتة بالمبيدات التالية
 :ت .د.د 

ام    .1993ت  منذ عام   .د.استخدام مبيد ال د   تم منع استيراد و    ى ع  حيث  1995وسمح باستخدامه فقط لمقاومة المالريا حت
ك الحين         ا في وزارة الصحة                      . منع استخدامه آلياً  منذ ذل سم المالري ستودعات ق ه في م ة من ة مخزن ة قديم . وتتواجد آمي

 :وتتواجد هذه الكمية بترآيزين
 . مصنعة في إندونيسيا%  75ترآيز 
 .مصنعة في إيطاليا%  100ترآيز 

 .  طنا22 حوالي نويبلغ الوزن الكلي المخزن للترآيزي
 :داي الدرين 

ام                  ه في ع ه بحجم         . 1993ال يتم استيراد مبيد الداي الدرين حاليًا، حيث منع استيراده وتداول ة من را   175وتتواجد آمي  لت
 . ة الزراعة لترا للبرميل الواحد لدى وزار25 براميل بسعة 7مخزنة في 

 ): سداسي آلوروالبنزين( ليندين  
ام              ام   1977استمر إنتاج هذا المبيد من قبل إحدى الشرآات المحلية منذ ع ة ع ام       (2002 ولغاي ادة الخ ة الم اذ آمي ى نف حت

دة صومال    ) المتواج سودان و ال دولتي ال صدير ل راض الت تيراده       . ألغ ع اس م من ث ت ي األردن حي تخدامه ف تم اس م ي ول
 .2001امه عام واستخد

 : سباعي الكلور 
 .1995تم منع استيراد هذا المبيد واستخدامه عام  

 :توآسافين 
د منعت        2001صدر قرار من وزارة البيئة بمنع استيراد مبيد التوآسافين واستخدامه عام               مع أن وزارة الزراعة آانت ق

 . مع مجموعة المبيدات العضوية المكلورة األخرى1980تسجيله منذ عام 
 :آلورودان 

 .وآان قد سجل في الستينات و لم يستخدم بشكل ملحوظ. 1980   وهو من المبيدات الممنوع تداولها في األردن منذ عام 

آمية النفايات لعام  أنواع النفايات
2003 

 آمية النفايات المتوقعة
 2007لعام 

  طنا5296  طنا14784 الزيوت
  طنا1  طنا4 نفايات مهلجنة

  طنا26  طنا94 مذيبات
  طنا12188  طنا40437 يميائية عضويةمواد آ

   طنا10  نفايات تحتوي على زئبق
  طنا32  طنا103 نفايات مبيدات

  نفايات غير عضوية -
  نفايات غير عضوية تحتوي على معادن ثقيلة أو سيانيد-
 خبث+  رماد -

  طنا72102
  طنا1064

  طنا34294

  طنا9457
  طنا224
  طنا800

  الصالحية مواد مستهلكة منتهية-
ستوس ،        ( نفايات أخرى    - ة وصيدالنية ، اسب ات طبي نفاي

Filter Cake وأمالح ذائبة ( 

 
 

  طنا987

 
 

 طنا1034.5
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 : أندرين 
 1980   وقد منع تداول هذا المبيد في األردن منذ عام 

 : مرآس 
 .   لم يسجل هذا المبيد ولم يتم تداول أي آمية منه في األردن

 : ألدرين 
ضا في مجال       1990وفي عام   .  في مجال مكافحة اآلفات    1980 استخدام هذا المبيد في األردن عام        منع  منع استخدامه أي

 . البيطرة 
 
 : (PCBs)مرآبات ثنائية الفنينل متعدد الكلور ) 2– 2-4(
 

ام                 ل ع ة قب ات آهربائي ستورد   . 1980استخدمت هذه المواد بشكل رئيسي آزيوت محوالت ومكثف د آانت ت  في  وق
ة          ذ                  . السابق إما محتواة في المحوالت نفسها أو آكميات احتياطي وت من ذه الزي ر المستخدمة من ه ات غي وتوجد بعض الكمي

ة             1600 ب بحجم يقدر    1977عام   ة، باإلضافة لوجود ثماني  لتر مخزنة في براميل مستقلة مخزنة في محطة الحسين الحراري
ا    6000محوالت في الخدمة لغاية اآلن وتحتوي        ر تقريب ق           ً.لت وع النظام المغل ذه المحوالت من ن ذآر أن ه  ومن الجدير بال

 . بحيث ال يتم انبعاث أية آمية من الزيت للبيئة أثناء العمل في الظروف الطبيعية
 
 : PCDF/PCDD)(الديوآسينات والفيورانات ) 3 – 2-4(

نبعث بشكل غير مقصود أو من مصادر صناعية وخاصة          تعتبر هذه المرآبات من الملوثات العضوية الثابتة التي تنطلق أو ت          
ة                      اعالت الكيميائي ام أو التف ر الت راق غي ور نتيجة لالحت ين الجدول    . في العمليات الحرارية التي تشمل موادا عضوية وآل ويب

ي ت                   )  2-4( وران الناتجة من مختلف القطاعات، واألوساط الت ا    ملخصًا لتقدير إنبعاثات مرآبات الديوآسين والفي نبعث إليه
 . هذه المرآبات

 
ة واألوساط         PCDF/PCDD)(ملخص تقدير انبعاثات مرآبات الديوآسين والفيوران      : 4-2جدول    من المصادر المختلف

 .التي تنبعث إليها هذه المرآبات
 

 )سنة/ غم مكافئ سمية( االنبعاثات السنوية  
 % المجموع المتبقيات في المنتجات للتربة للمياه للهواء الفئة الرقم

 11.5 9.417 0.1 0.0000.000 0.000 9.365 ترميد النفايات  .1
ة  .2 ادن الحديدي اج المع إنت

 3.5 2.857 2.2 0.0000.000 0.000 0.707 وغير الحديدية
 0.43 0.350 0.0 0.0000.000 0.000 0.350 إنتاج الطاقة والتدفئة .3
 0.51 0.417 0.1 0.0000.000 0.000 0.341 عمليات التعدين .4

 2.88 2.353 0.0 0.0000.000 0.000 2.353 النقل .5
 65.1 53.140 1.9 0.0740.000 0.000 51.204 عمليات الحرق العشوائي .6
ة   .7 واد الكيميائي اج الم إنت

 0.43 0.350 0.0 0.0000.345 0.001 0.000 والبضائع االستهالآية
 0.06 0.046 0.0 0.0000.000 0.000 0.002 متفرقات .8
 التخلص من النفايات .9

 15.5 12.672 12.3 0.0000.000 0.419 0.000  و طمرها
 100 81.60 16.44 0.34 0.07 0.42 64.32 المجموع 

  مشروع الملوثات العضوية الثابتة– 2005 تقرير فريق االنبعاثات العرضية –وزارة البيئة :المصدر
 التحليل  ) 5 – 2(  
 

 وجود بعض المعلومات عن آميات المواد الكيميائية المستوردة والمنتجة محليا أو تلك المستخدمة داخل        بالرغم من  -
ة               المملكة، وآذلك األمر بالنسبة للنفايات الكيميائية المتوقع إنتاجها، إال ان هذه المعلومات تحتاج الى المزيد من الدق

وال بد إلجراء ذلك من تنفيذ بعض        .  نية على تلك المعلومات   والتمحيص العتمادها حين اتخاذ القرارات الهامة المب      
 : الخطوات منها

 .استكمال التشريعات المعمول بها حاليا ، وتفعيل الموجود منها، وذلك لزيادة التحكم بالمعلومة -
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ة بالمعلومات المط           - د الجهات المعني ة  إلزام المصانع ومستوردي المواد الكيميائية وغيرها من المؤسسات بتزوي لوب
 . وبشكل دوري ودقيق

راء     - ي، وإج دقيق البيئ ام بالت د للقي ام موح ا لنظ رامج وفق ة لوضع ب ات ذات العالق ين الجه سيق ب ستوى التن ع م رف
د الطرق                          ات الخطرة، وتحدي واع الناتجة من النفاي ات واألن د الكمي صناعية لتحدي شاملة للقطاعات ال المسوحات ال

 .المتبعة للتعامل معها 
 .م محوسب دقيق ومتكامل للمواد الكيميائية وآيفية وأغراض وأماآن استخدامهااعتماد نظا -
 .ايجاد نظام تصنيف وطني للمواد والنفايات الكيميائية الخطرة يكون معتمدا من آافة الجهات المعنية -
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 الفصل الثالث
 األولويات المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية

 
رة عامة عن المشكالت المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية من حيث االستيراد، يهدف هذا الفصل إلى اعطاء فك      

 .واإلنتاج، والتصدير، واالستخدام ، وتحديد هذه المشكالت قدر اإلمكان 
 
ث    ) 1 – 3(  ن حي ة م واد الكيميائي إدارة الم ا يختص ب ات فيم ات ذات األولوي االهتمام

 .  واإلنتاج، واالستخداماالستيراد،
 
م      يب   ة                    ) 1-3(ين الجدول رق ات الكيميائي واع الملوث اطق حدوثها، وأن ة وأسباب ومن ة المشكالت البيئي وصفا لطبيع

 . الناتجة عنها
 

 .طبيعة المشكالت البيئية ومنطقة حدوثها والملوثات أو المواد الكيميائية المسببة او الناتجة: 1 – 3   جدول 
طبيعة 
 المشكلة

المواد /الملوثات وصف موجز للمشكلة المنطقة
 الكيميائية

 المملكة
 
 
 
 
 

ل                  ة، ب واء في المملك ة اله املة تحدد نوعي ال توجد دراسات ش
ة         رات زمني ة ولفت اطق معين ي من ت ف ات أجري د دراس توج

ددة عية    . مح شكلة موض ي م واء ه وث اله شكلة تل ك ألن م ذل
اطق ساخنة   "تقتصر على    ة المواصالت       " من ناتجة عن حرآ

ا          والصن ا آونه ة جغرافي اعات واإلنشاءات وعن طبيعة المنطق
 .منطقة صحراوية شبه جافة

سيد  اني أآ ث
ت، أول  الكبري
ون،   سيد الكرب أآ
ة  سيمات العالق الج
رة  ة، أغب الكلي

 .الرصاص

وت  تل
 الهواء

 عمان
 

ام  ز  2002خالل ع ة لترآي دالت اليومي م رصد المع  TSP ت
صير،        Pbو و ن ساني، أب د، الشمي ع محطات وسط البل   في أرب

ع  ا، وبواق ب42، 34، 34، 34مارآ ى الترتي ة عل ين .  عين تب
ز  ي تراآي اوزات ف ود تج ، ٪3، ٪26، ٪8 ع بواقTSPوج

ب 27٪ ى الترتي أخوذة عل ات الم دد العين ن ع ام .  م وخالل ع
ز  2003 ة لتراآي دالت اليومي د المع م رص ي Pb وTSP ت  ف

ا،      صير، مارآ و ن ساني، أب د، الشمي ط البل ات وس ع محط أرب
ع  ب 47، 24، 38، 39وبواق ى الترتي ة عل ود . عين ين وج وتب

ز    ي تراآي اوزات ف عTSPتج  ٪43، ٪13، ٪11، ٪23 بواق
دل        . من عدد العينات المأخوذة على الترتيب       م رصد مع ا ت آم

PM10)    ن ل م ة أق رة الدقيق رون10االغب ة  )  ميك ي محط ف
ام  د ع دة وسط البل ات 2003واح دد العين ة 48 وبلغت ع  عين

 .٪35ز منها بلغ نسبة المتجاو
 مديرية صحة البيئة/ وزارة الصحة:  المصدر

سيد  اني أآ ث
ت، أول  الكبري
ون،   سيد الكرب أآ
ة  سيمات العالق الج
رة  ة، أغب الكلي

 .الرصاص
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تلوت 
  الهواء

 
عوادم 

 المرآبات

 عمان
 
 

سية       دن الرئي ي الم ات ف دد المرآب ي ع ر ف اع الكبي أن االرتف
ا    وخاصة في عمان والزرقاء، باالضافة الى       طبيعة طبوغرافي

وقد . بعض المدن مثل عمان زاد في حجم مشكلة تلوث الهواء         
ات       2003قامت وزارة البيئة عام      اس عوادم المرآب  بحملة لقي

ن 724 شملت د م ان للتأآ ن عم ة م اطق مختلف ي من ة ف  مرآب
ات      وادم المرآب ات ع ا النبعاث سموح به دود الم ا للح مطابقته

ة ات األردني ي التعليم ددة ف اس .المح ى قي ة ال دفت الدراس  وه
ستخدمة      ات الم وادم المرآب ن ع ة م ازات المنبعث ل الغ وتحلي
ادي              زين الع ات المستخدمة للبن للبنزين، حيث بلغ عدد المرآب

ة   ملتها الدراس ي ش سبته  349الت ا ن ة أو م  ٪ 48,2 مرآب
سوبر       زين ال سبتة       36والمستخدمة للبن ا ن ة أو م   من    ٪5 مرآب

ل  ل العي 724أص ة تمث ة  مرآب ة للدراس ة الكلي ملت  . ن ا ش آم
ة     ة   ) Opacity(الدراسة قياس  درجة العتام ازات المنبعث للغ

ديز  ستخدمة لل ات الم وادم المرآب ن ع دد  , لم غ ع ث بل حي
ديز  ستخدمة لل ات الم ة  لالمرآب ملتها الدراس ي ش  339 الت
سبة    ذه الن شكل ه ة وت ث   ٪46.8مرآب ة حي ة الكلي ن العين  م

زين      من) ٪41(أظهرت النتائج  أن       المرآبات المستخدمة للبن
ادي و  سوبر، ) ٪44 (الع زين ال ستخدمة للبن ات الم من المرآب

ديز  ) ٪46(و ستخدمة لل ات الم ن المرآب دت  لم ط  وج   فق
 . مطابقة للتعليمات األردنية ذات العالقة 

وا    ة مديري  /وزارة البيئة : المصدر ة اله  دراسة عوادم     -ء حماي
 2004المرآبات 

ون     أول أآسيد الكرب
CO) ( اني ، ث

 أآسيد الـكربون
)CO2 ( از ، غ

سجين   ،)O2(األآ
دروآربونات  الهي

HC) ( 
ة    العتام

Opacity)( 

وت  تل
 الهواء

  محافظة
 البلقـاء

 
 الفحيـص

ى         يص إل ة الفح ي مدين منت ف صنع اإلس شاطات م ؤدي ن  ت
ي  .  العالق قحدوث بعض التجاوزات في ترآيز الغبار الدقي       فف

م رصد    ) 2004– 2003( الفترة   لالفترة الدراسة الواقعة خ    ت
ع     سة مواق ي خم ار ف ع      . الغب ات األرب ي الجه ا ف ة منه أربع

ع    ي موق سة ف ة الخام منت  والمحط صنع اإلس ة بم المحيط
 :مرجعي خارج تأثير غبار المصنع وعلى النحو التالي

 )شرق (1موقع رقم 
 ) غرب (2موقع رقم 
 )شمال (3موقع رقم 
 ) شمال شرق-شمال (4موقع رقم 
 )  المرجعي، جنوب شرق  (5موقع رقم 

دقيق    ار ال سنوي للغب ومي وال دل الي ز المع د ترآي دف تحدي به
PM10 ـات الخمس اس  للمحطـ دة القي وع م ان مجم  حيث آ

ع ) 759( ا، وبواق اعة24(يوم وم/س ة  ) ي دة موزع ت الم وآان
 :على المواقع على التوالي وعلى النحو التالي

 .محطة/يوم ) 148، 160، 157، 161، 133( 
 :المعدل اليومي

دوث    ائج ح رت النت د أظه ومي   ) 55( وق دل الي اوزا للمع تج
 :موزعة على المواقع على التوالي

ل 13 اوزا تمث ة ،  ) ٪9.8( تج اس للمحط رة القي ن فت  13م
ل    اس للمحطة ،    ) ٪8.1(تجاوزا تمث رة القي اوزا 15من فت  تج

ل  ة، ) ٪9.6(تمث اس للمحط رة القي ن فت ـاوزات تم7م ل  تجـ ث
ة ،   ) 4.4٪( اس للمحط رة القي ن فت ل  7م ـاوزات تمث  تجـــ
ة  ) 4.7٪( اس للمحط رة القي ن فت ومي  ,م دل الي ة بالمع  مقارن

 ) 3م/ ميكروغرام120(المحدد في المواصفة األردنية والبالغ  
  من الرصد ةوبسماح لثالثة تجاوزات لكل ثالثين يوم متتالي

 العالق قالغبار الدقي
(PM10)     . 
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 :   المعدالت السنوية
واء           آانت المعدالت السن   الق في اله دقيق الع وية للغبار الكلي ال

ه في المواصفة           قريبة من بعضها ودون الحد المنصوص علي
ع        ) 3م/ ميكروغرام  70(األردنية     تثناء موق ع الرصد باس لمواق

ـل              4رقم   ـد بقليـ ســنوي الحـ ـدل ال ـه المعـ ـاوز فيـ  والــذي تجـ
ه الت     1وموقع رقم   ) 3م/ ميكروغرام 75.2( جاوز   والذي آان في

ع        ذا الموق ي ه سنوي ف دل ال غ المع د بل حًا فق  98.2(واض
 )3م/ميكروغرام

 
صالح        :المصدر ة ل ة   قياسات الجمعية العلمية الملكي وزارة البيئ

- 2005  

وت  تل
 الهواء

 
 محافظة
 الزرقاء

 
 
 
 
 

 الهاشمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ا           توجد في منطقة الهاشمي    واء اهمه وث اله : ة مصادر عدة لتل

رول      صفاة البت اء، م د الكهرب ة لتولي سين الحراري ة الح محط
ة    اه العادم ة المي سمرا لمعالج ة ال ة خرب ة، محط االردني

 .المنزلية، مصانع صهر وتشكيل المعادن
ة رص  رت دراس ازات  د اظه ي ) SO2 ،H2S ،CO( غ ف

رة   الل الفت مية خ ة الهاش ى) 2004 -2003(منطق دني ال  ت
از  ز غ ستويات تراآي ز)SO2(م ستويات تراآي ن م ي هع  ف

سابقة   د ) 2003-2001(الدراسة ال سبة التجاوزات فق بلغت ن
ة    ة الحالي ي الدراس ومي ف دل الي ، ٪2.68، ٪1.32للمع

ة  ٪وصفر ع الرصد الثالث ائي،  ( لمواق دريب الكهرب د الت معه
ار     سبة      ) ، ومدرسة ام شريك     يمدرسة ابن أال نب ا آانت ن بينم
اوزات ف  سابقة  يالتج ة ال ) 2003- 2001( الدراس

ى     0.3٪، 3.9٪،9.3٪ دني إل ذا الت ي ه سبب ف زى ال د يع  وق
ة          د مقارن ين عن تغير مصادر النفط الوارد إلى األردن بينما يتب

از آبريتي ستويات غ دروجيندم ذه ) H2S( الهي ى أن ه إل
ن      ة ع ة الحالي رة الدراس الل فت ت خ د ارتفع ستويات ق الم

ا ف اوزامثيالته سبة التج ت ن د بلغ سابقة فلق ة ال  تي الدراس
ة       ساعي في الدراسة الحالي دل ال ي  ٪21.43، ٪11.65للمع ف

والي،            ى الت موقعي مدرسة ابن األنباري ومدرسة ام شريك عل
ا آان ز تبينم ستويات لترآي سابقة  ) H2S( الم ة ال ي الدراس ف

والي     16.5٪،  10.1٪) 2001-2003( . في الموقعين على الت
ة              ويعزي   اه الداخل ال العضوية في المي اع األحم ذلك إلى ارتف

 .إلى خربة السمرا 
ا د غ ائج رص رت نت ا أظه ي ) CO(زآم ستوياته ف دني م ت

ة   ة الحالي ة )2004 -2003(الدراس ت القيم ث بلغ ، حي
ساعي   دل ال صوى للمع ون 3.4الق ي الملي زء ف ان  ،ج ا آ  بينم

سابقة   ة ال ي الدراس ساعي ف دل ال  7.7) 2003-2001(المع
 . لمحطة خربة السمراجزء في المليون

صدر   صالح    –الم ة ل ة الملكي ة العلمي ات الجمعي وزارة  قياس
  2005 -البيئة 

 
سيد  اني أآ ث
يد  ت، أآاس الكبري
روجين،  النيت
دروآربونات،  هي
د  از آبريتي غ
دروجين،  الهي
ة  سيمات عالق ج
 .آلية، أغبرة معادن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وت  تل
 الهواء

 محافظة
 الطفيلة

 
 
 شاديةالر

ى         ادية إل ة الرش ي منطق منت ف صنع اإلس شاطات م ؤدي ن ت
 .حدوث تجاوزات في ترآيز الغبار العالق الكلي

رة  الل الفت ي خ ي )2004– 2003(فف ار ف د الغب م رص ، ت
الموقع األول في بلدية القادسية، والموقع الثاني       . موقعي رصد 

سنوي         ومي وال دل الي ز المع د ترآي ازل، لتحدي د المن ي اح ف

الغـبار الدقــيق 
 ).(PM10العـــالق
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دة الرصد        . PM10ار الدقيق   للغب ـانت م ا  )  209(وقد آـ يوم
اعة 24( وم /س ين ) ي ى    ) 103. (للمحطت ة األول ام للمحط أي
ومي من          ) 105(و ايام للمحطة الثانية لتحديد ترآيز المعدل الي

دقيق ـغبار ال ود . PM10)( الــــ ائج وج ت النت  ٪4و76وبين
ة          ى والبالغ ات و   5من عينات المحطة األول من    ٪ 2.91 عين

ة  ة والبالغ ة الثاني ات المحط ا3عين دود ت عين اوزة لح  متج
ددة     ة المح فة األردني رام120 (بالمواص ي  ). 3م/ميكروغ ف

ز   سنوي لترآي دل ال غ المع ين بل رة PM10ح -2003( للفت
رام67و25 ) 2004 ى و 3م/ ميكروغ ة األول ي المحط  ف
 ، علما بأن المعدل المحطة الثانية  ف3م/ ميكروغرام 57.75

 .  3م/  ميكروغرام70نوي الذي حددته المواصفة هو الس
ة   قياسات الجمعية العلمية الملكية لصالح      : المصدر وزارة البيئ

– 2005 

وت  تل
 الهواء

وث  وتل
 بحري

ة،           العقبة صناعات الكيميائي يؤدي وجود مصانع األسمدة،  ومجمع ال
فات والب   صدير الفوس شطة ت ة،     وأن اء العقب ن مين اس م وت

 .ومحطات توليد الكهرباء إلى انبعاث ملوثات هواء مختلفة
ى    فات إل وت ورصيف الفوس ود رصيف الزي ؤدي وج ا ي آم

 .انبعاث ملوثات لمياه البحر
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة :  المصدر

ة  سيمات العالق الج
ا،  ة، أموني الكلي
روجين،    أآاسيد النيت
سيد اني أآ  ث

 .الكبريت
 .النفط، الديزل 

وث  تل
صادر  م
اه  مي

 الشرب

شرب                ات ال دة لغاي اه المع هناك تجاوز في بعض مصادر المي
صائص       ض  الخ ي بع اوز ف ل بالتج ة، والمتمث ي المملك ف
م    شرب رق اه ال فة مي ي مواص واردة ف ساغية ال االست

 حيث تتم عملية معالجة لها لتنتج ضمن محددات         286/2001
 . المواصفة

ز         الم ا ترآي  للمواصفة الخاصة     NO3صادر التي يتجاوز فيه
صادر أخرى ذات    اه م ع مي ا م ط مياهه تم خل شرب ي اه ال بمي
ة      ا مطابق ة وجعله سين النوعي دف تح ضل به ة اف نوعي

 .للمواصفة
هناك برنامج رقابي يوضح آليات الرقابة التي تقوم بها اجهزة    

 .وزارة الصحة الرقابية
ن خ     اه م لطة المي سعى س ا ت ى   آم ة إل ا التنفيذي الل أجهزته

ى          صياغة استراتيجيات وبرامج تهدف إلى إحكام السيطرة عل
ة    ايير البيئي د المع ًا ألش ة، وحصرها وفق وث المختلف ؤر التل ب

 .المعتمدة عالميا ومحليا
امج     وتقوم وزارة البيئة منذ سنوات بالعمل على مشروع البرن

الل اتفاقي   ن خ اه، م ة المي ة نوعي وطني لمراقب نوية ال ات س
ة   ة الملكي ة العلمي ع الجمعي دها م ى  . تعق شروع ال دف الم ويه

ي         صناعية ف ة وال سطحية والجوفي اه ال ات المي ة نوعي مراقب
 . مواقع مختارة من المملكة

 .الكبريت
 
 
 
 

 .النترات

وث  تل
 التربة

 الزرقاء 
 
 
 

/ الزرقاء
 مارآا 
موقع 

الشرآة 

ة في                ا الزئبقي ورين والخالي صنيع الكل ة ت ات عملي طرح مخلف
اه   صريف مي اري ت ي مج ذلك ف صنع وآ ب الم احة بجان س

 .األمطار
ة            ة العلمي ل الجمعي ات من قب تم التحري عن الوضع وأخذ عين

ز          م   1995-1991الملكية عام    اع تراآي ا ارتف ين منه والتي تب
ات ال     ا     الزئبق في العين م جمعه ي ت ق  42(ت م زئب م /ملغ  من  )آغ

 .األتربة
ة        ة تابع ي منطق وام ف ي أآ ا ف ة حينه ة الملوث ع األترب م جم ت

 أتربة ملوثة بالزئبق
 
 
 
 
 
 

رة  اجين وأغب مع



 28

المتحدة 
لصناعة 
 البطاريات

 
 
 
 

 -الزرقاء
 موقع

مصنع 
الدباغة 
 األردنية

 .لمصنع الحديد والصلب المجاور
شارية   شرآة االست ة ال ة  COWIدراس صالح وزارة البيئ  ل

والي  ود ح ت وج ة  3م6000بين ة الملوث ذه األترب ن ه  م
 .زالة التلوث هناك ولتاريخه لم يتم اتخاذ أية إجراءات إل

ة              طرح آميات من خبث الرصاص في ساحة المصنع والكمي
 .الملوثة من التربة والمساحة غير معروفة 

 
ي  ات الدباغة والت أة الناتجة عن عملي ات من الحم طرح آمي
رآة       ن ش ة م ات الناجم دير الكمي م تق روم ث ى الك وي عل تحت

COWI ام 10000 بحوالي ا ع تمم1994 طن م ي   ولتاريخه ل
 .اتخاذ أية إجراءات بهذا الخصوص

 .وزارة البيئة: المصدر

 رصاص
 
 
 
 
 

ى    وي عل أة تحت حم
 الكروم

 
 

وث  التل
 البحري

 
 
 
 

يف  رص
وت  الزي
يف  ورص
فات  الفوس
ي  ديم ف  الق
يج  خل

 العقبة

 ميناء العقبة السبب الرئيسي في تلوث       إلىتعتبر السفن القادمة    
 .ياه الخليجم

ى انبعاث           يؤدي وجود رصيف الزيوت ورصيف الفوسفات إل
 .ملوثات لمياه البحر 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  : المصدر

 نفط، ديزل 

طرق  النقل
 المملكة

ا              ة نقله ة عملي واد الكيميائي داول الم من المشكالت المرتبطة بت
ان    ض األحي ل،في بع عوبة التعام رق، وص ى الط ع عل ، م

سبب         الحوادث التي قد تتعرض لها بالطريقة العلمية المناسبة ب
ا  صهاريج أحيان ات ال ة لمحتوي ات الالزم وفر المعلوم دم ت . ع

ل التعليمات الخاصة             ى عدم تفعي ك إل وتعزى الصعوبة في ذل
 .بنقل المواد الخطرة

م                 د ت دني فق دفاع الم ة ال دى مديري وفرة ل ووفقا للمعلومات المت
 :2000،2001ث التالية لعامي تسجيل الحواد

د         - ل أح سبب تآآ ل ب اء النق ة أثن ادة آيميائي سرب م ت
 .الصمامات

 .سقوط حاوية تحمل مواد آيميائية تابعة لشرآة إسفنج -
 انقالب صهريج وتسرب مادة آيميائية -
 .انقالب صهريج زيوت -
ى      - اء األآسجين أدى إل سوء تخزين حاوية تحتوي على م

دران الحا  ع ج ادة م ل الم شب  تفاع داخل والخ ن ال ة م وي
  .2002والورق المغلف للمادة عام 

ام              - ين جريكول ع ادة داي اثيل سرب م انقالب صهريج وت
2003.  

ام   - ه ع ل محتويات سرب آام زل وت هريج دي الب ص انق
2003  

 مواد بترولية
 اسطوانات الغاز

مواد آيميائية 
 مختلفة

تيراد  اس
واد  م
ة  آيميائي
ر  غي

 معروفة 

بعض األحيان، مواد آيميائية تحت أسماء   يدخل األردن ، في      
ا     ة        . تجارية يصعب تحديد ماهيته ود المبذول الرغم من الجه وب

ك     ة إال أن هنال واد الكيميائي تيراد الم ى اس ة عل ام الرقاب إلحك
بعض الضعف والخلل في تسجيل جميع المواد التي تدخل إلى          

ي   م العلم ى االس تنادا إل ى أن فحص  . األردن اس افة إل باإلض
ات              ال ارك هو لغاي رات الجم مواد الكيميائية الذي يتم في مختب

 .التعرفة الجمرآية فقط 

ة  واد آيميائي م
 مختلفة غير محددة 

ة  معالج
ات  النفاي
رة / الخط

ات الخطرة الناتجة في      نالمعلومات المتوفرة ع     ات النفاي  آمي
ة    ديرات الدراس    . األردن غير آافية او دقيق ه وحسب تق ة إال ان

ات    Fichtner /CECالتي قامت بها شرآة  دير آمي م تق  فقد ت
ام        ى ع ا   112539 م بحوالي     2003النفايات الخطرة حت .   طن

  خطرة نفايات
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تخلص  ال
 منها

اج    تم إنت ع أن ي ام  23000ويتوق ا ع ع . 2007 طن ان موق
ل       معالجة النفايات الخطرة الذي تم اختياره بعد دراسة، من قب

ام   ذ ع ة  من شارية والحكومي ات االست م 1989الجه تم م ل ي
ة      إال أن   . تشغيله بعد  ات        وزارة البيئ تقبال آمي ى اس وافقت عل

ع              ا في الموق من النفايات الخطرة من بعض المصانع لتخزينه
 :آإجراء احترازي وهي

 3م10و2مذيبات عضوية    -
  طنا144فينيل اسيتيت مخلوطة بالتراب  -
 3 م3و4مبيدات زراعية سائلة   -
  طنا0 و45المنيوم فوسفايد   -
 30الفة    عدد بطاريات ت -
  طنا 80نفايات اسبست  -
  طنا50نفايات من مصنع البرومين  -
 مواد جمرآية تالفة من العقبة  -
 3 م251تراب مخلوط بسوالر  -
 3م0,01مواد آيميائية منتهية الصالحية  -
 . طنا 54نفايات برومينية  -
 3 م0 . 2محاليل التصوير  -

                2005 - وزارة البيئة: المصدر
الصحة 
 المهنية

 الرشادية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمان
 

ى      منت عل رة اإلس أثير أغب ان ت ة لبي ة تحليلي راء دراس م إج ت
ادية      ي الرش منت ف صنع اإلس ي م املين ف تهدفت . الع واس

وع    شوائية بمجم ة ع ة عين ال   315الدراس ن العم امال م ع
ن المصنع وهي   ة م سام مختلف ن أق ار م سم المعرضين للغب ق

ر   صيانة، والمختب ستودعات، وال ة، والم اج والتعبئ اإلنت
ا دين، وغيره ة . والتع ة الالزم راء الفحوصات الطبي م إج . وت

ص   ة، وفح اءة الرئ ص آف سريري، وفح ص ال ملت الفح ش
ة          . تخطيط السمع  وقد تم ربط النتائج مع العمر وسنوات الخدم

ايير    ن المع ا م صنع وغيره ي الم ائج  .  ف ت النت د أعط وق
رة اإلسمنت مؤش ين التعرض ألغب ة ب ى وجود عالق رات عل

رة،    ف واألذن والحنج راض األن سية، وأم راض التنف واألم
د العمل في المصنع        إال . واألمراض الحرآية التي ظهرت بع

ال                دى العم ذه األمراض ل اريخ ه أنه لم تتوفر معلومات عن ت
 .المستخدمين قبل االلتحاق بالعمل

ثير الكروم على صحة العاملين في   تم إجراء دراسة لتحديد تأ    
ائي  الء الكهرب اع الط ة  . قط ملت الدراس ن  118وش امًال م  ع

روم                 سبة أبخرة الك د ن الذآور في القطاع الخاص بهدف تحدي
املين    ي إدرار الع ل، وف ة العم واء بيئ ي ه ز  . ف ت تراآي وآان

ل    ة العم ي بيئ روم ف رة الك رام84.99أبخ ك 3م/ ميكروغ  وذل
وآانت   . 3م/  ميكروغرام   50وح به وهو   أعلى من الحد المسم   

 :نسبة االعتالالت الصحية المصاحبة آالتالي
ون تالالت العي شكيل    ٪78.8 :إع سم ت ي ق املين ف ن الع  م

ان     ون في ظروف      ٪63.6الستانلس ستيل، علما ب نهم يعمل م
 .بيئة عمل تراآيز الكروم فيها أعلى من الحدود المسموح بها

س   : إعتالالت األنف   سم الطالء           آانت الن املين في ق دى الع بة ل
ي      تيل ه ستانلس س شكيل ال سم ت ي ق الكروم، وف  ٪62.9ب

 . على التوالي ٪57.6و
ة   شكيل              : إعتالالت جلدي سم ت املين في ق دى الع سبة ل آانت الن
تيل  ستانلس س نهم حوالي  ، ٪15.2ال ة  ٪9م ي بيئ ون ف  يعمل

ه         ا الحد المسموح ب روم فيه ز الك ت وآان . عمل تتجاوز تراآي
الكروم    الء ب سم الط ي ق املين ف شار للع سبة االنت  ٪14.3ن

 أغبرة اإلسمنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبخرة الكروم



 30

 .والذي آانت تراآيز الكروم أقل من الحد المسموح به
سي از التنف ي الجه تالالت ف ين ان : إع  ٪36.4 و ٪45.7تب

من العاملين في  قسم الطالء بالكروم، و قسم تشكيل الستانلس           
ادة ومز انون من اعتالالت ح والي  يع ى الت تيل عل ي س ة ف من

ون   ٪21.2 و  ٪2.8الجهاز التنفسي، منهم      على التوالي  يعمل
ى من الحدود المسموح                  روم أعل ز آ في بيئة عمل ذات تراآي

 .بها
 . مديرية الصحة المهنية-وزارة الصحة: المصدر

صحة  ال
 العامة

سجيل    م ت ا ع  148ت ة مالري دار  . 2001ام   حال شكلة م والم
د د       ستعمل لمكافحة         .د.االهتمام آانت في المبي ان ي ذي آ ت، ال

ام   ى ع ا حت ذا    1995المالري ي ه تخدامه ف ع اس م من ث ت  حي
وتم  االستعاضة عنه باستخدام      . المجال من قبل وزير الصحة    

 .مبيدات أخرى
 
 

 أجريت دراسة من قبل وزارة الصحة لتحديد مستوى تعرض       
ال  ل ان األطف ي عم ز  . لرصاص ف ائج أن ترآي ت النت د بين وق

د             د تزي الرصاص في دم األطفال القاطنين في منطقة وسط البل
ز                  اطق ذات ترآي اطنين في من ال الق زه في دم األطف عن ترآي

واء      ائج آانت ضمن           . رصاص أقل في اله ع النت ى أن جمي عل
 .الحدود المقبولة صحيا 

 

د    تبدال مبي م اس ت
د .د.د ت بالمبي

Abate  د ويوج
ذه        ة من ه حاليًا آمي
ي   ة ف ادة مخزن الم
سم   ستودعات ق م
ار   ا بانتظ المالري
تخلص  ي ال ت ف الب

 .منها
 

 أغبرة الرصاص  

زين / تخ
تخلص  ال
من المواد  
ة  الكيميائي
المستهلكة

تم          ستهلكة ي ة م واد آيميائي صانع م ن الم د م ي العدي د ف يوج
ي رة ف ات الخط ة النفاي ع معالج شغيل موق ين ت ا لح  تخزينه

تخلص            . سواقة بشكل آامل   ى ال صناعات إل أ بعض ال د تلج وق
ع             ة تجمي سبب عدم إمكاني العشوائي من هذه المواد إلى البيئة ب
ة              ة المترتب آميات آبيرة منها، أو للتقليل من االلتزامات المالي
سلبية        ار ال ل باآلث ة، أو للجه ل والمعالج راءات النق ى إج عل

د  ل، ولع ذا التعام ل ه ى مث ة عل ى المترتب ة عل اءة المراقب م آف
 .المصانع في مجال المواد الكيميائية ونفاياتها 

 

مواد آيميائية 
 مختلفة

واد  الم
ضوية  الع

 الثابتة

ة              ات العضوية الثابت تم منع استخدام الكثير من مرآبات الملوث
ة، ووزارة          POPsالمدرجة ضمن قائمة     ل وزارة البيئ   من قب

صحة ة، ووزارة ال ع اس. الزراع ث من ن حي ر م تخدام الكثي
 .المبيدات المدرجة ضمن هذه القائمة منذ بداية الثمانينات

ادة    تيراد م صحة اس ت وزارة ال ا منع ام PCBsآم  ع
تيراد    . 1996 ع اس وزراء بمن ة ال رار رئاس افة لق باإلض

 . المحوالت المحتوية على هذه المادة
راً  1400و يوجد لدى  شرآة التوليد المرآزية ما يقرب من            لت

ستودعات    ي الم ديها ف ة ل ستهلكة مخزن ادة الم ذه الم ن ه م
ا موجودة داخل المحوالت              ات منه المرآزية، إضافة إلى آمي

 ).شرآة توليد الكهرباء المرآزية: المصدر(وعددها ثمانية 
 

ة           رة من      وقد تم إجراء دراستين من قبل وزارة البيئ خالل الفت
ات      2005 الى   2002 ات مرآب الديوآسين  لتقدير آميات انبعاث

ة  ة المحلي ى البيئ وران إل ـم .  والفي دول رقـ ين  )4-2(والج  يب
ة     ة الثاني ر الدراس ائج تقري صا لنت ة  و. ملخ وم وزارة البيئ  تق

ى إعداد              العمل  خطة حاليا ومن خالل فريق وطني بالعمل عل
ة     ضوية الثابت ات الع ة للملوث من الوطني ة  ض ات اتفاقي متطلب

 .تلملوثاااستكهولم للحد من هذه 

 Aldrin الدرين -
ورودان -  آل

Chlorodan 
درين -  داي ال

Dialdrin 
 DDTت   .د. د-
ور - ا آل   هبت

Heptachlor 
 Mirex مرآس  -
سافين -  توآ

Toxaphen 
 Endrinاندرين  -
ائي ال - ل ثن فيني

ورة  دد الكل متع
PCBs 

ر  - ات غي  االنبعاث
 المقصودة

 ديوآسين* 
 نفيورا*/ 



 31

  2005 -وزارة البيئة : المصدر
ات  متبقي
واد  الم
ة  الكيميائي
ي  ف

 األغذية

ي       دات ف ي للمبي ر المتبق ل األث ة بتحلي وم وزارة الزراع تق
ة    ة المختلف يل الزراعي ه والمحاص ضار والفواآ سب . الخ وح

ات       2004إحصائيات وزارة الزراعة لعام      ل العين م تحلي د ت  فق
 : التالية

سب    ة،عين) 5566 (المستوردةالعينات  مجموع   - ته  تشكل ما ن
  . للمختبرالواردةمجموع العينات  من ) 72.68٪(

وع  - ات مجم ةالعين واردة المحلي س ال ن ال زيوق ــ م  المرآ
ة،)1543( سبته   عين ا ن شكل م وع  ) ٪20.15( ت ن مجم م

 . للمختبرالواردةالعينات 
وع  - ات مجم ةالعين شكل مة،عين) 549 (الخاص سبته ـ ت ا ن

 . للمختبرالواردةمن مجموع العينات ) 7.17٪(
 

 :االتيخالل تحليل العينات من  تبين
 :المستوردةالعينات : اوال
دات ةعين) 234( • ات مبي ى متبقي وي عل ل تحت د اق ن الح  م

سبته          األعلى ا ن شكل م من مجموع    ) ٪4.2( المسموح به وت
 .العينات

ات       ةعين) 5332( • دات  ال تحتوي على متبقي ا     مبي شكل م  وت
 .من مجموع العينات) ٪95.8(نسبته 

 :المرآزي من السوق الواردة المحليةلعينات ا: ثانيا
ن  ) 258( • ل م ات اق ى متبقي وي عل ه تحت دعين ى الح  األعل

 .من مجموع العينات) ٪16.7(المسموح به وتشكل ما نسبته
دات         ة محلي ةعين) 80( • ات مبي ى متبقي ى  تحتوي عل  من   أعل

د  ىالح سبته    األعل ا ن شكل م ه وت سموح ب ن ) ٪5.2( الم م
 .مجموع العينات

دات    ة محلي ةعين   1205 • ات مبي ى متبقي وي عل  ال تحت
 .من مجموع العينات) ٪78.1(وتشكل ما نسبته 

 وزارة الزراعة:  المصدر

 
ي   ات الت المجموع

 :تفحص
ات  - المرآب

 البايرثرودية
ضوية  - الع

 المكلورة
ضوية  - الع

سفورية  الف
 الكرباميت

 
ات  - المرآب

ضوية  الع
ـي  ورة وه المكل

)∝-HCH 
 ).HCH-℘و

 
ن  ٪0و16 -  م

وع الم جم
 الفسفورية

ن  ٪0و16 -  م
ة  مجموع

 البايرثرويد
ن  ٪0و16 -  م

ة  مجموع
 الكرباميت

  ٪0,و08 -
 مجموعات أخرى

 
وادث  الح
ة  الكيميائي
ي  ف
 المصانع

مناطق 
مختلفة من 

 المملكة

واد     ع الم ل م ة بالتعام وادث المرتبط ن الح دد م سجيل ع م ت ت
اء ا أثن ة، أو تفاعله واد آيميائي سرب م ة عن ت ة ناجم  الكيميائي

 .عمليات التخزين أو االستخدام
تسرب أمونيا وحامض النيتريك في مستودع مديرية  -

 .التربية والتعليم
 .تسرب غاز الكلورين في اآثر من موقع ومؤسسة -
 الفوسفوريك حامض تسرب -
 .تسرب مادة فوق أآسيد الهيدروجين -
سبب           - تصاعد أبخرة مواد آيميائية موجودة داخل مستودع ب

 .وصول الماء إليها
 2005 -مديرية الدفاع المدني : لمصدرا

أمونيا،  حامض 
النيتريك،  غاز 

 حامض الكلورين،
 الفوسفوريك
فوق أآسيد 
أبخرة . الهيدروجين

 مواد آيميائية 

التسممات 
 الكيميائية

جميع مدن 
 المملكة  

 حاالت التسمم الكيميائي    نتصل مديرية صحة البيئة تقارير ع     
شفيا    صحية والمست ز ال ن المراآ االت   . تم داد ح ت أع وآان

سنوات          ا حسب ال التسمم الكيميائي التي سجلت معلومات عنه
  -:آما يأتي 

ام  - سجيل  2002ع م ت ة222 ت سبة  .  حال ى ن ت أعل وآان
 .بسبب التسمم بالمبيدات الحشرية ) ٪23.87( تسممات 

ام  - سجيل  2003ع م ت ت   314 ت ائي وآان سمم آيمي ة ت  حال
سمم  سبة ت ى ن ا) ٪21.34(أعل ن إجم سبب م االت ب لي الح

 .التسمم بالغازات واألبخرة

 مبيدات 
 أدوية

سموم عقارب 
 وأفاعي

 مواد تنظيف
 واد بتروليةم
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ام  - سجيل  2004ع م ت ت   241 ت ائي وآان سمم آيمي ة ت  حال
سمم       سبة ت سبب         ) ٪35.27(أعلى ن الي الحاالت  ب من إجم

 التسمم بالغازات واألبخرة 
ام        - ران ع سجيل    2005لنهاية شهر حزي م ت سمم   63 ت ة ت حال

ة أ      باب دوائي ى أس سمم إل باب الت زى أس ة وتع و آيميائي
ة             واد بترولي ة وم ة أو حيواني مبيدات حشرية أو سموم نباتي

ا  ات وغيره رة ومنظف ازات وأبخ باب . وغ ا أن أس آم
ة   باب مهني صودة أو أس ر مق ون غي ا تك ا م . التعرض غالب

 .ونادرا ما تكون الحاالت بسبب االنتحار أو الجرائم
ل الحاالت     دد من الحاالت ال تمث ذا الع ى أن ه ارة إل مع اإلش

 .ة في المملكة الفعلي
سجيل       - م ت ا بواسطة             389آما ت م نقله ائي ت سمم آيمي ة ت  حال

ة حوالي           الدفاع المدني، وتشكل نسبة حاالت التسمم باألدوي
ائي        . من هذه الحاالت  ) 90٪( سمم الكيمي شكل حاالت الت وت

سبته   ا ن ا    ) ٪0.7(م عاف وفق وادث اإلس الي ح ن إجم م
 .إلحصائية مديرية الدفاع المدني 

وم إدا - ن  تق ة األم ي مديري ة ف ة الجرمي رات واألدل رة المختب
م    اة أو ل دثت الوف واء ح سمم س االت الت ص ح ام بفح الع
سبتها في             ة، ون ادة الكيميائي تحدث، وذلك لمعرفة نوعية الم

دى             . الدم ا ل ام به م القي ي ت وهنالك إحصائية بالفحوصات الت
 .  المديرية

 
 

ى                 درة عل ا، والق ام به ا، ومستوى االهتم وتختلف المشكالت المرتبطة بالمواد الكيميائية من حيث طبيعتها، وحجمه
ضمنا           )  2-3( والجدول رقم   . السيطرة والتحكم في حل هذه المشكالت      ا للمشكالت، مت يال عام يعطي معلومات إضافية وتحل
 .تحديد أولويات المناطق ذات االهتمام

  



 33

 األولويات ذات االهتمام والمرتبطة بالمواد الكيميائية  : 2 – 3  جدول 
درجة 
 األهمية

المادة الكيميائية 
 موضع االهتمام

توفر 
المعلومات 
 اإلحصائية 

قدرة 
السيطرة 

على 
 المشكلة

مستوى 
 االهتمام

حجم 
المشكلة 

طبيعة المشكلة

 
 
CO SO2, HC, 
O3 

 
 

 ةغير آافي

 
 

 منخفضة

 
 

 متوسط

 
 

 محلي

 محلي متوسط 1عاٍل آافية رصاص

PM10, SO2  محلي متوسط 1عاٍل غير آافية 

SO2, H2S, HC, 
PM10 

 عاٍل 1عاٍل غير آافية 
 

 محلي

 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 

NOx, SO2, 
TSP, NH3 

 محلي وسطمت متوسط غير آافية

 تلوث الهواء 
 

 وسط البلد-عمان
 

مارآا 
 وسحاب

 
 الفحيص

 
 الهاشمية

 
 العقبة

 
 التلوث المائي محلي عال متوسط   2
5 
4 
5 

 آبريت 
 فوسفات
 زيوت  

 متوسط غير آافية
 2عال

 4التلوث البحري وطني عاٍل

فضالت حيوية  3
NO3, TDS,TH 

تلوث المياه  محلي عالي عال 
 الجوفية

مبيدات زراعية،  4
 مواد آيميائية

 تلوث التربة محلي قليل قليل غير آافية

ات ومواد مبيد 3
 آيميائية

متبقيات المواد  وطني قليل قليل غير آافية
الكيميائية في 

 األغذية
فضالت حيوية  1

NO3, TDS,TH 
تلوث مياه  محلي عاٍل عاٍل غير آافية

 الشرب
3 
 

21 

مواد آيميائية 
 مختلفة

 قليل غير آافية
 

 2عال

 عاٍل
 

 2عال

معالجة النفايات  محلي
الخطرة 

 والتخلص منها
ت زراعية مبيدا 

 مختلفة
مخاطر الصحة  محلي متوسط متوسط غير آافية

المهنية في 
 الزراعة

ملوثات ومواد  3
 آيميائية مختلفة

مخاطر الصحة  محلي متوسط متوسط غير آافية
المهنية  في 

 الصناعة
3 

21 
 متوسط غير آافية -

 2عال
 متوسط
 2عال

 الصحة العامة محلي
 

مواد آيميائية  2
 مختلفة

حوادث آيميائية  محلي عال متوسط ةغير آافي
 صناعية

مواد آيميائية  3
 مختلفة

التخلص / تخزين محلي متوسط قليل غير آافية
من المواد 
الكيميائية 
 المستهلكة



 34

مبيدات مكلورة،  
 ديوآسين، فيوران

PCBs 

الملوثات  محلي قليل 3قليل غير آافية
 العضوية الثابتة

يراد مواد است وطني عاٍل متوسط غير آافية  2
آيميائية غير 

 محددة
أدوية، مبيدات،  2

سموم نباتية 
وحيوانية، مواد 

بترولية، منظفات، 
 .غازات، غيرها

التسممات  محلي عاٍل متوسط ةغير آافي
 الكيميائية

مواد بترولية  2
وبعض المواد 

 الكيميائية

حوادث النقل  وطني عاٍل متوسط غير آافية
 الكيميائية

 
 اذ المصادر الرئيسية اإلجراءات التصويبية المالئمفي حال اتخ) 1 (
 فيما يتعلق بالقوات المسلحة) 2  (
 يما يتعلق بالفيوران والديوآسين) 3   (
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة: المصدر )4   (

 .وهكذا.…ية االهمية المشكلة في المرتبة الثانية من ناح: 2المشكلة االآثر اهمية و:1  حيث 5– 1درجة االهمية من 
 
  :التحليل) 3-2 (
 

ا   - ة فيه شاطات القائم ة الن ة بطبيع اطق المختلف ي المن وث ف شكالت التل رتبط م ي  . ت ا يلحظ ف ر م واء اآث وث اله فتل
اما في المناطق الزراعية فيغلب وجود . المناطق التي تترآز فيها صناعات مثل اإلسمنت والفوسفات وتكرير النفط         

 . ربة نتيجة استخدام المبيدات الزراعية واألسمدة الكيميائيةتلوث للمياه والت
ا تكمن في عدم                              - ة عنه سلبية الناجم ار ال ة والتعامل مع اآلث واد الكيميائي بشكل عام يالحظ ان المشكلة في ادارة الم

دى المؤسسات     آفاية المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية بالشكل المطلوب بالرغم من توفر          درة ل ى   الق ة عل  المعني
 .تحديد األولويات المرتبطة بإدارة هذه المواد

ة، إال إن           - واد الكيميائي إدارة الم وبالرغم من االهتمام على المستوى الوطني ببعض المواضيع والمشكالت المتعلقة ب
ام    ا لمه ك وفق واد وذل ذه الم ع ه ل م ة بالتعام ات المرتبط د األولوي دتها الخاصة بتحدي ة أجن ة حكومي ل جه ذه لك  ه

ذه                             . الجهات ا التعامل مع ه تم من خالله ة ي ة حسب األهمي ات الوطني د األولوي وال يوجد نظام أو آلية موحدة لتحدي
 .المشاآل بطريقة واضحة من خالل إستراتيجية وطنية شاملة إلدارة المواد الكيميائية 

، وتم إعداد أجندة وطنية     1992و عام   لقد التزم األردن بمبادئ التنمية المستدامة في قمة األرض في ريو دي جانير             -
دة األردن    ي أجن ادم وه رن الق ستدامة للق ة الم ق التنمي دأ العم ) 21(لتحقي ي ب ام  لوالت دادها ع ى إع م و 1996 عل

 .م 2001صدرت في تشرين عام 
 -:واستعرضت االجندة في فصولها المختلفة ما يلي  

 ألردن وأفضل الطرق للتصدي لهذه التحديات التحديات الرئيسة للتنمية المستدامة التي يواجهها ا -1
 .اقتراح األهداف الوطنية وتحديد اإلجراءات المطلوبة لتحقيق هذه األهداف  -2
ذه التحديات في                    -3 ة ه وفرة لمواجه مناقشة التحديات الهامة التي يشترك فيها أآثر من قطاع واألدوات المت

 السنوات القادمة  
 .آيفية تطبيق االجندة  -4

 
م التطرق  ة وت دة الوطني اني من األجن ي الفصل الث ة ) 21( ف ى الجوانب المتعلق ة ال ة البيئ ة لحماي إلدارة المتكامل ل

ساحلية، والصحة                اطق ال واء، وإدارة المن ة اله ة نوعي ات الخطرة، ومراقب ة، وإدارة النفاي اه العادم بنوعية المياه، وإدارة المي
ذها إلدارة           أما بالنسبة للمواد الكيميائية فقد ورد     . العامة   ي يجب تنفي ت تحت بند إدارة النفايات الخطرة وتم تحديد األنشطة الت

 .هذا الموضوع بصورة متكاملة 
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ة               اء آمنطق ة الزرق ا     "ووفقا لألجندة الوطنية فقد تم تحديد منطق دة          " ساخنة بيئي ق األجن ذ وتطبي دء بتنفي آنموذج للب
سكان، ومعرضة للت             ة مكتظة بال ا منطق واء                 المحلية، آونه ة اله سطحية، ونوعي ة وال اه الجوفي ى مصادر المي سلبي عل أثير ال

  .والتربة، بسبب ترآز العديد من النشاطات الصناعية فيها
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 الفصل الرابع
 

 األدوات القانونية واآلليات المرتبطة بتشريعات إدارة المواد الكيميائية
 

ي األ      شريعية الموجودة ف ي األدوات الت ذا الفصل ف واد يبحث ه إدارة الم ة الخاصة ب ر التنظيمي ات غي ردن، واآللي
ذ  ق والتنفي ات التطبي ضمنة آلي ة، مت ذه األدوا . الكيميائي ي ه رات ف ضعف والثغ وة وال واطن الق د م ذلك تحدي ات، توآ  واآللي

ي ت                         ة المراحل الت ة آاف ا، بهدف تغطي شريعات و تفعيله ذه الت واد      والبحث عن آليات مناسبة لتقوية اإلطار العام له ا الم مر به
 .الكيميائية، من لحظة استيرادها أو إنتاجها، وحتى التخلص النهائي منها

 
 األدوات التشريعية الوطنية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية) 1–4(
 

ين                    ) 1-4( يبين الجدول رقم         ة، بحيث تب واد الكيميائي ي تتعرض إلدارة الم ة الت شريعية الوطني ألدوات الت مراجع ل
ذه األدوات                شملها ه ي ت . نوع األداة التشريعية، والجهات المسؤولة عن تطبيقها، والمواد الكيميائية أو األنشطة المتعلقة بها الت

 .وآذلك المواد القانونية ذات الصلة ومدى فعالية تطبيق هذه األدوات. باإلضافة إلى الهدف من التشريع
 
 ة المتعلقة بالمواد الكيميائية وصف مختصر لألدوات التشريعية األساسي) 4-2(
 

تأخذ األدوات التشريعية الوطنية أشكاال مختلفة منها القوانين، واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها،   
والعرض آالتي يبين أهم األدوات التشريعية . والجداول والمواصفات الملحقة بها، والقرارات واالشتراطات الفنية

 .  الكيميائيةالمرتبطة بإدارة المواد
  
 :  القوانين–أوًال 

  2003لسنة ) 1(قانون حماية البيئة المؤقت رقم  -1
  2002لسنة ) 54(قانون الصحة العامة رقم  -2
 2002لسنة ) 44(قانون الزراعة المؤقت رقم  -3
  2002لسنة ) 46(قانون نقل البضائع على الطرق المؤقت رقم  -4
  2000لسنة ) 32(يالته رقم  قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعد -5
 2001لسنة ) 67( قانون إجراء الدراسات الدوائية المؤقت وتعديالته رقم  -6
  2001لسنة ) 80( قانون الدواء والصيدلة المؤقت وتعديالته رقم  -7
  1953لسنة ) 16( قانون الحرف والصناعات وتعديالته رقم  -8
  1988لسنة ) 11( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديالته رقم  -9
  2001لسنة ) 21(قانون االستيراد والتصدير وتعديالته رقم  -10
  1996لسنة ) 8(قانون العمل وتعديالته رقم  -11
  2001لسنة ) 29(قانون الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية رقم  -12
  1999لسنة ) 18(قانون  الدفاع المدني وتعديالته رقم  -13
 ن الدفاع المدني معدل لقانو2003لسنة ) 86(قانون رقم  -14
  1998لسنة ) 20(قانون الجمارك وتعديالته رقم  -15
  1968لسنة ) 12(قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديالته رقم  -16
 1984لسنة ) 32(قانون مؤسسة المناطق الحرة وتعديالته رقم  -17
  2000لسنة ) 22(قانون المواصفات والمقاييس رقم  -18
  2001لسنة ) 47(م قانون السير المؤقت وتعديالته رق -19
 1988لسنة ) 19(قانون تطوير وادي األردن وتعديالته رقم  -20
  2003لسنة ) 89(قانون النقل رقم  -21
 2003لسنة ) 31(قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء المؤقت رقم  -22
  1985لسنة ) 36(قانون مؤسسة الموانئ وتعديالته رقم  -23
 1998لسنة ) 18(م قانون وزارة الصناعة والتجارة وتعديالته رق -24

 
 : األنظمة–ثانيا 
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م  -1 داولها رق ا وت ضارة والخطرة ونقله واد ال ام إدارة الم سنة ) 24(نظ ة 2005ل انون حماي ى ق تناد إل صادر باالس ، ال
 البيئة المؤقت

ة             2005سنة  ) 23(نظام معدل لنظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم          -2 ة البيئ انون حماي ى ق تناد إل صادر باالس ، ال
 المؤقت

 ، الصادر باالستناد إلى قانون حماية البيئة المؤقت2005سنة ) 27(نظام إدارة النفايات الصلبة رقم  -3
 ، الصادر باالستناد إلى قانون حماية البيئة المؤقت2005سنة ) 25(نظام حماية التربة رقم  -4
ة          ، الصادر 2005سنة  ) 26(نظام حماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة رقم           -5 ة البيئ انون حماي ى ق  باالستناد إل

 المؤقت
 ، الصادر باالستناد إلى قانون حماية البيئة المؤقت2005سنة ) 28(نظام حماية الهواء رقم  -6
م  -7 ة رق ات الوطني ة والمتنزه ات الطبيعي ام المحمي نة ) 29(نظ ة  2005س ة البيئ انون حماي ى ق تناد إل صادر باالس ، ال

 المؤقت
 ، الصادر باالستناد إلى قانون حماية البيئة المؤقت2005سنة ) 37( رقم نظام تقييم األثر البيئي -8
م      -9 صدير رق تيراد والت ات االس ام رخص وبطاق سنة ) 114(نظ تيراد    2004ل انون االس ى ق تناد إل صادر باالس ، ال

 والتصدير
 قانون العمل ، الصادر باالستناد إلى 1998لسنة ) 7(نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة والصحة المهنية رقم  -10
م  -11 ارك رق رات الجم ام مختب سنة ) 59(نظ م 1969ل دل رق ارك المع انون الجم ى ق تناد إل صادر باالس سنة ) 16(، ال ل

1969  
 ، الصادر باالستناد إلى قانون ميناء العقبة 1961لسنة ) 51(نظام السفن وتعديالته رقم  -12
  إلى قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديالته ، الصادر باالستناد1971لسنة ) 8(نظام المقالع وتعديالته رقم  -13
 ، الصادر باالستناد إلى قانون مؤسسة المناطق الحرة وتعديالته 1987لسنة ) 43(نظام استثمار المناطق الحرة رقم  -14
م         -15 ة رق صادية الخاص ة االقت ة العقب ا لمنطق تثمارية وتطويره ة االس يم البيئ ام تنظ سنة ) 11(نظ صادر 2001ل ، ال

 ستناد إلى قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته باال
م          -16 ة رق صادية ا لخاص ة االقت ة العقب ي منطق صها ف سات وترخي سجيل المؤس ام ت سنة ) 13(نظ صادر 2001ل ، ال

 باالستناد إلى قانون منطقة العقبة االقتصادية وتعديالته 
صادية ا لخا -17 ة االقت ة العقب ي منطق ة ف ة  البيئ ام حماي م نظ سنة  ) 21(صة رق انون 2001ل ى ق تناد إل صادر باالس ، ال

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته
، الصادر باالستناد إلى قانون منطقة العقبة 2001لسنة ) 9(نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم  -18

 االقتصادية الخاصة وتعديالته
م       نظام العناية الطبية الوقائية و     -19 سنة   ) 42(العالجية للعمال في المؤسسات رق انون        1998ل ى ق تناد إل صادر باالس  ، ال

 العمل
، الصادر باالستناد إلى  1998لسنة  ) 43( الصناعية ومواقع العمل رقم      تنظام الوقاية والسالمة من اآلالت والماآينا      -20

 قانون العمل
انو      ،1999لسنة  ) 79(نظام المواد الخطرة والمؤثرات العقلية رقم        -21 ى ق ؤثرات     ن الصادر باالستناد إل  المخدرات والم

 العقلية وتعديالته
م         -22 سنة  ) 46(نظام تنظيم أعمال وسطاء الشحن رق ى الطرق         2003ل ضائع عل ل الب انون نق ى ق تناد إل صادر باالس ، ال

 المؤقت
ا 2003لسنة ) 45(نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن وتعديالته رقم    -23 ضائع   ، الصادر باالستناد إلى ق ل الب نون نق

 على الطرق المؤقت
انون مؤسسة        1998لسنة  ) 25(نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة رقم           -24 ى ق ، الصادر باالستناد إل

 الموانئ وتعديالته
 

 
 التعليمات : ثالثًا 

  المؤقت ، الصادرة باالستناد الى قانون حماية البيئة2003تعليمات تداول النفايات الخطرة لسنة  -1
 ، الصادرة باالستناد إلى قانون حماية البيئة المؤقت 2003تعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها لسنة  -2
سنة              -3 ة األوزون ل ستنزفة لطبق واد الم ة             2003تعليمات ضبط استخدام الم ة البيئ انون حماي ى ق تناد إل صادرة باالس ، ال

 المؤقت 
شفيات الخاصة       ) ب(فقره  ) 23(، الصادرة بموجب المادة     2001تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة       -4 من نظام المست

ة   ) 1(بند  ) د(فقره  ) 12(، وبموجب المادة    1980لسنة  ) 85(وتعديالته رقم    ابر الطبي من نظام ترخيص وادارة المخ
 1982لسنة ) 23(وتعديالته رقم 
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 ، الصادرة بموجب قانون العمل وتعديالته1998تعليمات حماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل لسنة  -5
ه،        1999تعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة        -6 انون العمل وتعديالت ، الصـادرة باالستناد إلى ق

 1998لسنة ) 42(وبموجب نظام العناية الطبية الوقائيــة والعالجية للعمال في المؤسسات رقم 
ه،            1999للعمال في المؤسسات لسنة     تعليمات الفحص الطبي األولي      -7 انون العمل وتعديالت ى ق تناد إل ، الصادرة باالس

 1998لسنة ) 42(وبموجب نظام العناية الطبية الوقائية والعالجية للعمال في المؤسسات رقم 
  من قانون السير المؤقت وتعديالته2003تعليمات نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة لالنفجار لسنة  -8
سنة            تع -9 ه ل صهاريج وتعديالت شتقاته بال ام وم نفط الخ ل ال ال نق ة أعم اقلين لمزاول صادرة  2003ليمات ترخيص الن ، ال

 .2003لسنة ) 45(باالستناد الى نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن وتعديالته رقم 
سنة            -10 ديالتها ل صادرة بموجب     1993تعليمات التخزين واالستثمار في المناطق الحرة وتع اطق    ، ال تثمار المن نظام اس

 1987لسنة ) 43(الحرة رقم 
سنة                  -11 ه ل سماد العضوي واالتجار ب ى       2003تعليمات تنظيم نقل وتخزين وتصنيع واستخدام ال تناد إل صادرة باالس ، ال

 2003لسنة ) 1(قانون حماية ا لبيئة المؤقت رقم 
ـم  -12 صادية الخاصة رقـ ة االقت ة العقب صدير لمنطق تيراد والت ات االس سنة ) 47(تعليم ا 2002ل  والمالحق الخاصة به

م                  )1،2،3،4،5،6،7(ذوات األرقام    ه رق صادية الخاصة وتعديالت ة االقت ة العقب انون منطق ، الصادرة باالستناد الى ق
  2000لسنة ) 32(

ة في ، الصادرة باالستناد إلى نظام حماية البيئ2001لسنة ) 13(تعليمات إجراءات عمل الضابطة العدلية البيئية رقم       -13
 2001لسنة ) 21(منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم 

صادية الخاصة                   -14 ة االقت ة العقب تعليمات تشكيل لجنة تقييم األضرار بالبيئة وتحديد مهامها وتنظيم اجتماعاتها في منطق
ة االقتص               2002لسنة  ) 37(وتعديالتها رقم    ة العقب ادية الخاصة   ، الصادرة باالستناد إلى نظام حماية ا لبيئة في منطق

 2001لسنة ) 21(رقم 
م         -15 صادية الخاصة رق سنة  ) 48(تعليمات تنظيم التداول والتعامل مع أآياس البالستيك في منطقة العقبة االقت ، 2002ل

 2001لسنة ) 21(الصادرة باالستناد إلى نظام حماية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم 
ام والع -16 واد العلف الخ ل م ات تحلي م تعليم ا رق ة وفحصها مخبري سنه ) 15(لف المصنع واإلضافات العلفي ، 2003ل

 2002لسنه ) 44(الصادرة باالستناد إلى قانون الزراعة الموقت رقم 
م          -17 ديالتها رق ا وتع داولها واالتجار به تيرادها وت ا واس صنيعها وتجهيزه دات وت سجيل المبي سنه ) 22/ز( تعليمات ت ل

 2002لسنه ) 44(نون الزراعة الموقت رقم ، الصادرة باالستناد إلى قا2003
م         -18 سنه   ) 28(تعليمات ضبط جودة المنتوجات الزراعية رق انون الزراعة الموقت             2003ل ى ق تناد إل صادرة باالس ، ال

 2002لسنه ) 44(رقم 
م         -19 ه رق ات وإجراءات و النب ات نم ة ومنظم صبات الزراعي سجيل المخ ات ت سنه  ) 29/ز(تعليم صادرة 2003ل ، ال

 2002لسنه ) 44(د إلى قانون الزراعة الموقت رقم باالستنا
م                 -20 ا رق ات وفحصها واختباره و النب سنه  ) 30(تعليمات تحليل المخصبات ومنظمات نم تناد   2003ل صادرة باالس ، ال

 2002لسنه ) 44(الى قانون الزراعة الموقت رقم 
م   -21 ات رق و النب ات نم تيراد مخصبات ومنظم ات شروط اس سنه ) 31(تعليم انون ، ال2003ل ى ق تناد إل صادرة باالس

 2002لسنه ) 44(الزراعة الموقت رقم 
ا   -22 ار به داولها واالتج ا وت ا وتخزينه ات وتجهيزه و النب ات نم اج المخصبات ومنظم رخيص إلنت ات شروط الت تعليم

 2002لسنه ) 44(، الصادرة باالستناد الى قانون الزراعة الموقت رقم 2003لسنه ) 32(واإلعالن عنها رقم 
ة مات صناعه األدوية البيطرية والمستحضرات      تعلي -23 داولها             الحياتي صها وت سجيلها وترخي وان وت و الحي  ومنظمات نم

 2002لسنه ) 44(، الصادرة باالستناد إلى قانون الزراعة الموقت رقم 2003لسنه ) 33/ز( رقم 
ـم       -24 ة رق سنه  ) 47/ز( تعليمات ترخيص مكاتب ومحالت خدمات رش المبيدات الزراعي تناد   2003ل صادرة باالس ، ال

 2002لسنه ) 44(إلى قانون الزراعة المؤقت رقم 
سنة                  -25 شرب ل ، 1997تعليمات الشروط الصحية إلنتاج المواد البالستيكية المستعملة للمواد الغذائية والدوائية أو مياه ال

 الصادرة باالستناد إلى قانون الحرف والصناعات
ست   -26 ات الم ى المنتج يش عل ام التفت ات نظ م   تعليم ورة رق ة الخط ى درج ى عل سنة ) 4(وردة المبن صادرة 2003ل ، ال

 باالستناد إلى قانون المواصفات والمقاييس
م            -27 ة رق ة والكيميائي سنة   ) 1(تعليمات أجور فحص المواد الغذائي انون المواصفات           2004ل ى ق تناد إل صادرة باالس ، ال

 والمقاييس
ه رق -28 ضائع وتعديالت ل وتخزين الب غ وتحمي ات تفري سنة ) 25(م تعليم غ 1998ل ام تفري ى نظ تناد إل صادرة باالس ، ال

م  ة رق اء العقب ي مين ضائع ف سنة ) 25(وتخزين وإخراج الب رار مجلس إدارة مؤسسة – 1968ل  صادر بموجب ق
 ).50/98(الموانئ رقم 
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، الصادرة  2004 لسنة) 2(تعليمات الملصقات اإلرشادية الخاصة بنقل المواد الخطرة أو المواد القابلة لالنفجار رقم              -29
م             دني رق دفاع الم انون ال ى ق سنة   ) 18(باالستناد إل ة        1999ل واد القابل واد الخطرة أو الم ل الم  وبموجب تعليمات نق

 .2001لالنفجار لسنة 
 

 : الجـــداول والمواصفات-رابعـًا 
صادر                   -1 ة وال واد الكيميائي املين للم ا لتعرض الع انون       جدول معدل لجدول الحدود العتبية المسموح به ى ق تناد ال  باالس

  الصناعية ومواقع العمل تالعمل وتعديالته وبموجب نظام الوقاية والسالمة من اآلالت والماآينا
 باألمراض الصناعية التي يترتب عليها التعويض والصادر باالستناد إلى قانون العمل وتعديالته) قائمه(جدول  -2
ا                جداول وقوائم تشمل العديد من المواصفات القياسية       -3 ة والحدود القصوى المسموح به واء والترب اه واله  لنوعية المي

 .للملوثات الكيميائية وطرق قياسها
 

 :  القــرارات-خامسا
سنة          -1 داث ل صحة لألح ضرة بال ة او الم رة او المرهق ال الخط اص باألعم ل الخ ر العم رار وزي صادر 1997ق ، ال

 باالستناد الى قانون العمل وتعديالته 
سنة                  قرار وزير العمل   -2 ا ل ساء فيه شغيل الن ي يحظر ت ات الت ى       1997 الخاص باألعمال واألوق تناد إل صادر باالس ، ال

 قانون العمل وتعديالته 
  1961قرار تطبيق قانون الحرف والصناعات لسنة  -3
، الصادر باالستناد إلى قانون المخدرات والمؤثرات 1997قرار إضافة ونقل مواد إلى جدول المؤثرات العقلية لسنة         -4

 العقلية وتعديالته 
سنة              -5 ى جدول المخدرات ل واد إل ة         2000قرار إضافة م ؤثرات العقلي انون المخدرات والم ى ق تناد ال صادر باالس ، ال

 وتعديالته 
سنة                -6 ة ل ؤثرات العقلي انون المخدرات والم تناد لق انون المخدرات            2003قرار صادر باالس ى ق تناد إل صادر باالس ، ال

 تهوالمؤثرات العقلية وتعديال
دد     -7 مية ع دة الرس ي الجري صحة ف ر ال ن وزي رار صادر ع اريخ 4717ق واد  16/8/2005 ت ه الم دد في ذي يح ، وال

 الكيميائية الممنوعة والمشروطة
 

 :  االشتراطـــات-سادسًا 
سنة              -1 ة ل انون الحرف           1995الشروط الصحية العامة لترخيص المعامل والمصانع الغذائي ى ق تناد ال صادرة باالس ، ال

 ات وتعديالته والصناع
، الصادرة باالستناد إلى قانون إجراء      2003األسس والمتطلبات الالزمة لترخيص الجهات واعتماد المختبرات لسنة          -2

 الدراسات الدوائية المؤقت وتعديالته 
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 مراجع األدوات التشريعية الوطنية المتعلقة بإدارة ادارة المواد الكيميائية: 1 –4جدول 
 

لوزارات او الجهات ا األداة التشريعية
 المسؤولة

 /المواد الكيميائية 
 االستخدام

 المواد ذات الصلة هدف التشريع
 األحكام/ 

فعالية 
 التطبيق

ة  ة البيئ انون حماي ق
ـم     سنة  ) 1(المؤقت رق ل

2003 

  وزارة البيئة-
  الجهات ذات العالقة-
 

المواد الكيميائية الضارة  والخطرة 
 والمواد الملوثة ونفاياتها 

لمحافظة على مكونات البيئة وعناصرها ضمن      ا -
دهورها،            ع ت ا، ومن اء به ة، واالرتق الحدود اآلمن

ا   الل به ا، او اإلخ ذه  . او تلوثه شمل ه وت
اء   ة واألحي اه والترب واء والمي ات اله المكون

 . الطبيعية
شؤون    - ة ب ات المعني ع الجه سيق م اون والتن التع

ة  دف المحافظ ا به ا ودولي ا وعربي ة محلي البيئ
وث  عل ن التل رها م ة وعناص ات البيئ ى مكون

شؤون    ات الخاصة ب ذ االتفاقي ى تنفي ل عل والعم
 .البيئة

 )ز/4(المادة 
 )5(المادة 
 )،ج1/2/أ، ب/6(المادة 
 )،ح،ج1/أ ، ب/7(المادة 
 )أ ،ب/8(المادة 
 )،ب1/2/أ/11(المادة 
 )أ، ب/13(المادة 
  )14(المادة 
 )15(المادة 
 )16(المادة 
 )، ب ، جأ /17(المادة 

 

 فعال

واد  ام ادارة الم نظ
رة   ضارة والخط ال
ـم   داولها رق ا وت ونقله

   2005لسنة ) 24(

 وزارة البيئة -
وزارة الصناعة  -

 والتجارة 
دائرة /وزارة المالية -

 الجمارك
 وزارة المياه والري  -
 وزارة الزراعة  -
 وزارة الصحة -
  

 

 المواد الضارة والخطرة -
 النفايات الضارة والخطرة -
 لمحظورة المواد ا -
 المواد المقيدة  -
 
 

ورة    - رة والمحظ ضارة والخط واد ال صنيف الم ت
 . والمقيدة ونفاياتها

س    - د األس ة بتحدي ات المتعلق داد التعليم إع
ة   ة والفني رق العلمي ائل والط شروط والوس وال
ا            ضارة والخطرة وجمعه واد ال ل الم الالزمة لنق

 .وتخزينها ومعالجة نفاياتها والتخلص منها
واد        اعتماد نما  - داول الم ذج  التصاريح المتعلقة بت

 .والنفايات الخطرة ومدة سريان آل منها
ضارة            - ات ال ة بجمع النفاي اذج المتعلق اعتماد النم

ا وتخصيص  تخلص منه ا وال والخطرة ونفاياته
 .مواقع لهذه الغاية

ة    - ة فني ى دراس اج ال رى تحت ور أخ ة أم أي
 .متخصصة

 فعال جميع المواد
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ة  نظام معدل لنظام حما    ي

ة  ة البحري البيئ
م   سواحل رق ) 23(وال

  2005لسنة 

  وزارة البيئة-
 

ق  رة وف ضارة والخط واد ال الم
ا،    ول به ذة المعم شريعات الناف الت
ة   ة الدولي ة البحري ة المنظم وأنظم

 . والتصنيف الدولي لهذه المواد

ة       ة البحري ق بالبيئ ي تلح سلبية الت ار ال ع اآلث من
ر مبا  ر او غي شكل مباش صادرها ب واء وم ر س ش

أثير             ى الت ؤدي ال آانت مرئية او غير مرئية والتي ت
ن    ل م تعمالها والتقلي ن اس د م ا والح ى أحيائه عل

 . قيمتها او القضاء عليها آليا او جزئيا

 مقبول جميع المواد

ات   ام ادارة النفاي نظ
ـم   صلبة رق ) 27(ال

  2005لسنة 

  وزارة البيئة-
 

 :النفايات ا لصلبة وتشمل 
صل   واد ال ة  الم صلبة الناجم به ال بة وش

ا او     ب معالجته شطة يج ن أي أن ع
ي  ة ف ر مدرج ا وغي تخلص منه ال
رة  ضارة والخط ات ال ف النفاي تعري
ضارة     الواردة في نظام ادارة المواد ال
 والخطرة ونقلها وتداولها المعمول به

 

ة            ة البيئ تنظيم ادارة النفايات الصلبة بما يحقق حماي
 .والصحة العامة 

 مقبول جميع المواد

م        ة رق ة الترب نظام حماي
  2005لسنة ) 25(

  وزارة البيئة-
  وزارة الزراعة-

 : المبيدات وتشمل -
ي    ضرات الت واد او المستح الم
ة او         ات النباتي تستعمل للوقاية من اآلف
ات او   راض النبات ة أم لمكافح
شائش   وارض او الح شرات او الق الح
ضارة   رى ال ات األخ او الكائن

ذلك   ات وآ واد بالنبات  الم
ي    ستعمل ف ي ت ضرات الت والمستح
صحة    ضارة بال شرات ال ة الح مكافح
ات   شرات والطفيلي ة والح العام

 .الخارجية الضارة بالحيوانات 
 : المخصبات وتشمل -
ة   - افتها للترب ن إض ي يمك واد الت  الم

لتحسين خواصها او للنباتات لتحسين      
طا     شكل وس ي ت واد الت ا والم نموه

د              - ة وتحدي ة  الترب املة لحماي وضع خطة بيئية ش
 .االستغالل األمثل الستعماالت األراضي 

ى الحد           - مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها ال
ع  ب م ا يتناس ك بم ا، وذل ه بيئي سموح ب الم
 . المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة محليا

 

 مقبول الموادجميع 
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ار أو اال ا لإلآث واء مالئم تنبات س س
 . آانت آيميائية او عضوية او حيوية

ن   ة م ة البيئ ام حماي نظ
االت  ي الح وث ف التل

م    ة رق ) 26(الطارئ
  2005لسنة 

 وزارة البيئة -
ة   - ة لحماي ة الوطني اللجن

ي  وث ف ن التل ة م البيئ
 الحاالت الطارئة 

 معظم الوزارات  -

رة - ة الخط واد الكيميائي ع الم  جمي
 ونفاياتها 

ة     - ة ومكافح ة البيئ ة بحماي ة المتعلق ع الخط وض
وث في الحاالت الطارئة ووسائل تنفيذها مع        التل

دولي       مراعاة البروتوآوالت الخاصة بالتعاون ال
ذا  ي ه ا األردن ف رتبط به ي ت ي الت واإلقليم

 .المجال
المواد   - اص ب ة خ ات البيئي ك للمعلوم شاء بن إن

 . الخطرة في األردن
 

 مقبول جميع المواد

م      نظام حماية الهواء رق
  2005لسنة ) 28(

 لبيئة وزارة ا-
 

ى  - دخل ال ي ت واء الت ات اله ملوث
ؤدي     وي وت الف الج واء والغ اله
ة     ي الخواص الطبيعي ر ف ى تغيي ال
ررا  ق ض ات تلح ا وبكمي له
ات او  وان او النب سان او الحي باإلن

 المياه او التربة 
شطة  - النفايات الطبية الناتجة من أن

ة الصحية سواء        مؤسسات الرعاي
ات    ن عملي ة ع ت ناجم آان

. و المعالجة او البحثالتشخيص ا
 

شطتها بالحد من             - د ممارسة أن إلزام المنشآت عن
انبعاث وتسرب ملوثات ا لهواء بكميات تتجاوز        
ة      د الفني ا للقواع ه وفق سموح ب ى الم د األعل الح

 . المعتمدة
ات  - ا ملوث صدر عنه ي ي شات الت صنيف المن ت

الهواء وفقا لنوعية الملوثات الصادرة،  وآميات    
 راتها على البيئة والصحة العامةالملوثات وتأثي

واء    - وث اله ة لتل اطق المعرض د المن تحدي
رار  ع اإلض ة لمن ة الالزم راءات الرقاب وإج

 . بالبيئة او الحد منه

 فعال جميع المواد

 نظام المحميات
ات   ة والمتنزه  الطبيعي

ـم    ة رق ) 29(الوطني
   2005لسنة 

  وزارة البيئة-
 

ة      اطق البيئي ى المن ة عل ن  (المحافظ ساحات م م
ي   ة  الت سطحات المائي ر او الم ي او البح األراض
ددة    ة مه اء بري زا او أحي ا متمي ا بيئي ضن نظام تحت

االنقراض ة  ) ب شا نتيج د تن ي ق رار الت ن األض م
 . االستغالل الجائر للمواد الطبيعية

 مقبول بعض المواد

نظام تقييم األثر البيئي 
لسنة ) 37(رقـــــم 
2005  

  وزارة البيئة-
 

شكل خطورة  د ت ي ق واد الت ع الم جمي
ة  ات الحي ة والكائن ى عناصر البيئ عل

 . والنباتات

صناعي او   شاريع ال ي للم ر بيئ يم آث راء تقي إج
صاحب       ة ل نح الموافق شائية وم ة أو اإلن الزراعي
د دراسته من             المشروع للبدء في تنفيذ مشروعه بع

 فعال  جميع المواد
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 . قبل لجنة فنية
ات ادارة و ت  داول تعليم

سنة   رة ل ات الخط النفاي
2003  

  وزارة البيئة-
 

ة     سائلة او الغازي النفايات الصلبة او ال
درتها  سميتها، او بق صف ب ي تت الت
سبب         ار، او ت على االشتعال او االنفج
رة  واص خط ا خ واد او له ل الم تآآ
ى      لبية عل ارا س سبب آث ن ان ت يمك
ة         الصحة العامة او على عناصر البيئ

او عند اختالطها مع    بشكلها المنفصل   
 . نفايات أخرى

ا او  ا او نقله الل إنتاجه رة خ ات الخط ادارة النفاي
تخلص    ترجاعها او ال دويرها او اس ا او ت تخزينه

 . النهائي منها

 فعال جميع المواد

وت  ات ادارة الزي تعليم
داولها   ستهلكة وت الم

 2003لسنة 

 وزارة البيئة  -
فات  - سة المواص مؤس

 والمقاييس 
 اع المدنيمديرية لدف -
 

رول        الزيوت التي تم تكريرها من البت
ي    طناعية الت وت االص ام او الزي الخ
تم استعمالها وانتهاء دورة استخدامها      
واد      ه بم ة ملوث بحت نفاي ث  أص بحي
ب  ة وج ات فيزيائي ة او ملوث آيميائي
ادة    ا واع ا او معالجته تخلص منه ال
وت اآلالت،    ل زي تخدامها، مث اس

ة ات الهيدروليكي ل والمحرآ  ونق
ادل    روس والتب ة والت ة والحرآ الطاق

راري أو أي  ستعمل  ةالح وت ت  زي
ا  يط منه ت او خل راض التزيي ألغ
د           ي يزي وت الت ك الزي ويستثنى من ذل

 ترآيز ثنائي الفينيل متعدد الكلـور 
)PCBs (  ن ا ع زء ) 50(فيه ج

 . بالمليون

ا  ا ونقله الل إنتاجه ستهلكة خ وت الم ادارة الزي
ا  ا و تخزينه ا وجمعه ود بم ا آوق ا وحرقه  ومعالجته

صحة  ة ب تراطات الخاص ق االش ك تطبي ي ذل ف
 .المتعاملين مع الزيوت وسالمتهم

 فعال جميع المواد

تعليمات ضبط استخدام     
المواد المستنزفة لطبقة   

  2003األوزون لسنة 

  وزارة البيئة -
  جهات رسمية أخرى-

ا وبروتوآول    حماية طبقة األوزون   المواد الضارة بطبقة األوزون   وفقا التفاقية فين
 مونتريال 

 فعال ) 20- 3(المواد 

ل   يم نق ات تنظ تعليم
صنيع  زين وت وتخ

 وزارة البيئة -
 وزارة الصحة  -

  السماد العضوي المعالج -
  السماد العضوي المعدني-

سماد     ادارة وتن صنيع ال زين وت ل وتخ يم ونق ظ
 . العضوي واالتجار به

 فعال )23 -3(المواد 
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سماد  تخدام ال واس
ه   ار ب ضوي واالتج الع

 2003لسنة 

 وزارة الزراعة -
 وزارة المياه والري -

ة    صحة العام انون ال ق
 2002لسنة ) 54(رقم 

  وزارة الصحة-
  أمانة عمان الكبرى-
  وزارة البيئة-
  المؤسسة العامة للغذاء   -

   والدواء

شكل  - ة ب واد الكيميائي ات الم ملوث
 .عام

أثيرات   المواد الكيميائية التي له     - ا ت
 على الصحة 

 الفصول . المحافظة على الصحة العامة
 )18(و ) 16(، ) 9-11(
 

 فعال

تعليمات ادارة النفايات 
  2001الطبية لسنة 

 :النفايات الطبية الخطرة مثل  وزارة الصحة-
 متبقيات األدوية والعقاقير  -
 متبقيات المواد الكيميائية  -
 متبقيات المواد السامة للخاليا  -
 

ة الناتجة عن مؤسسات ضبط ات الطبي  ادارة النفاي
الرعاية الصحية المختلفة في القطاع العام والخاص     
ة    صانع األدوي ستودعات  وم اث وم ز األبح ومراآ
اء      ا وانته دء بفرزه ري ب ب البيط ادات الط وعي

 . بالتخلص منها

 ) 7-3(المواد  
 

 فعال

قانون الزراعة المؤقت     
 2002لسنة ) 44(رقـم 

الزراعة وزارة - دخالت    -  ة وم ات الزراعي المنتج
 اإلنتاج 

و   - ات نم صبات ومنظم المخ
 النباتات 

المبيدات المستخدمة في مكافحة        -
 اآلفات النباتية والحجر النباتي 

ة  - األدوية والمستحضرات الحياتي
 لبيطرية

 عبوات المبيدات الفارغة   -

ة          - تيراد والتصدير للمنتجات الزراعي تنظيم االس
 . ومدخالت اإلنتاج

و    - ات نم صبات ومنظم رخيص المخ مان ت ض
 .النباتات وتسجيلها لدى وزارة الزراعة

دى وزارة         - ضمان ترخيص المبيدات وتسجيلها ل
 . الزراعة

واد            - ى األدوات والم د عل تنظيم أساليب وضع الي
 .الكيميائية

ضرات    - ة والمستح رخيص األدوي مان ت ض
دى وزارة الزراعة وتنظيم         ة ل الحياتية ا لبيطري

 . الى المملكة والتخليص عليهادخولها

 ) أ ، ب/9(المادة 
 ) أ ، ب/20(المادة 
 )أ ، ب/21(المادة 
 ) 6/أ / 22(المادة 
 ) أ ، ب/45(المادة 
 ) 61(المادة 

 فعال

واد  ل م ات تحلي تعليم
ف  ام والعل ف الخ العل
افات   صنع واإلض الم
صها  ة وفح العلفي

 )15(مخبريا رقم 

وزارة الزراعة - واد العلف الخام والعلف المصنع م 
 واإلضافات العلفية 

ة     ات األردني ة والقياس فات الدولي اد المواص اعتم
 . إلجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية

 فعال ) أ/3(المادة 
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  2003 لسنة 
سجيل  ات ت تعليم
صنيعها   دات وت المبي
تيرادها   ا واس وتجهيزه
ا    ار به داولها واالتج وت

م   ديالتها رق ) 22(وتع
  2003لسنة 

المبيدات وتجهيزها واستيرادها   وزارة الزراعة-
 وتداولها واالتجار بها 

ي       تعمالها ف سماح باس رض ال دات بغ سجيل المبي ت
 . المملكة آما تشمل إلغاء تسجيلها وإعادتها

 فعال معظم المواد 

تعليمات ضبط جودة 
المنتجات الزراعية رقم 

 2003لسنة ) 28(

 فعال - ات الزراعية ضبط جودة المنتج -  وزارة الزراعة-

سجيل  ات ت تعليم
ة  صبات الزراعي المخ
ات   و النب ات نم ومنظم

م هوإجراءات ) 29( رق
 2003لسنة 

المخصبات الزراعية ومنظمات نمو   وزارة الزراعة-
 . النبات

ل            ة ومنظمات النمو قب تسجيل المخصبات الزراعي
 .االستيراد او التصنيع او البيع او العرض

 فعال معظم المواد 

ل   ات تحلي تعليم
ات  صبات ومنظم المخ
صها  ات وفح و ا لنب نم

م   ا رق ) 30(واختباره
 2003لسنة 

ل      المخصبات ومنظمات نمو النباتات   وزارة الزراعة- ة بتحلي اييس الخاص فات والمق اد المواص اعتم
سب     و والن ات النم ة ومنظم صبات الزراعي المخ

 المسموح بتجاوزها 

 فعال ) 4 ، 3(المواد 

روط استيراد  تعليمات ش 
ات  صبات ومنظم مخ

م  ات رق و النب ) 31(نم
  2003لسنة 

تيراد      المخصبات ومنظمات نمو النباتات   وزارة الزراعة- ل اس رخيص قب ى الت صول عل مان الح ض
ات     زام بالتعليم ة وااللت صبات الزراعي المخ
ة  زاول مهن يمن ي ا ف ب توفره شروط الواج وال

 .االستيراد

 فعال جميع المواد

ات ش  روط تعليم
اج    رخيص النت الت
ات  صبات ومنظم المخ
ا  ات وتجهيزه و ا لنب نم
داولها  ا وت وتخزينه

صنيع     - المخصبات ومنظمات نمو النباتات   وزارة الزراعة- ل ت رخيص قب ى الت صول عل مان الح ض
 .المخصبات الزراعية

صب - ية للمخ فات القياس زام بالمواص ات االلت
 الزراعية المسموح بتداولها 

صبات      - اج المخ ال إنت رخيص مح تراطات ت اش

 فعال جميع المواد
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الن   ا واإلع ار به واالتج
م  ا رق سنة ) 32(عنه ل

2003 

ا    ار به و واالتج ات النم ة ومنظم الزراعي
 واشتراطات العبوات

صبات      - زين المخ ع وتخ الت بي روط مح ش
 الزراعية 

ناعة   ات ص تعليم
ة  ة البيطري األدوي
ضرات  والمستح
الحياتية ومنظمات نمو     
سجيل وان وت ها الحي

داولها  صها وت وترخي
 2003لسنة ) 33(رقم

  األدوية البيطرية -  وزارة الزراعة-
  المستحضرات الحياتية -
  منظمات نمو الحيوان -
 

ة         منع تصنيع او استيراد او توزيع او تصدير األدوي
وان دون    و الحي ات نم ضرات ومنظم ومستح

 . ترخيص من وزارة الزراعة

 فعال معظم المواد

رخ ات ت يص تعليم
مكاتب ومحالت خدمات    
ة     رش المبيدات الزراعي

 2003لسنة ) 47(رقم 

دمات  المبيدات الزراعية   وزارة الزراعة- الت خ ب ومح رخيص لمكات تراطات الت اش
 . رش المبيدات الزراعية

 فعال جميع المواد

ضائع  ل الب انون نق ق
ت  رق المؤق ى الط عل

 2002لسنة ) 46(رقم 

لبضائع بما فيها المواد جميع أنواع ا  وزارة النقل-
 الخطرة 

 : تنظيم نقل البضائع على الطرق من حيث
ل       - ال النق ة أعم صة لمزاول ى رخ صول عل الح

 على الطرق في  المملكة 
 إبرام عقد لنقل البضاعة بين الشاحن والناقل  -
حن       - سيارات ش ضائع ب ل الب ل بنق زام الناق إل

 مالئمة لطبيعة البضائع 
  وثيقة النقل إثبات نقل البضائع من خالل -

 ) 7-4( المواد 
 ) 9(المادة 
 )11(المادة 
 ) 20(المادة 

 فعال

اقلين   رخيص الن ام ت نظ
شحن   طاء ال ووس

م   ه رق ) 45(وتعديالت
  2003لسنة 

جميع أنواع البضائع بما فيها المواد   وزارة النقل-
 الخطرة 

 :منح الناقل ووسيط الشحن ما يلي 
سجال بموجب أ  - ون م د ان يك ام الرخصة بع حك

قانون الشرآات او نظام سجل التجارة المعمول     
 به 

يارات      - شرة س ن ع ل ع ا ال يق ة بم ات الملكي إثب
 للشحن وبالمواصفات المطلوبة 

ات     - ديم المعلوم شحن بتق يط ال ل ووس زام الناق إل

 فعال بعض المواد
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ل      ال نق ي مج ل ف ة بالعم صاءات المتعلق واإلح
 البضائع 

رخيص  ات ت تعليم
ة   ال   الناقلين لمزاول  أعم

ام  نفط الخ ل ال نق
صهاريج   شتقاته بال وم

 2003وتعديالته لسنة 

 وزارة النقل  -
روة  - ة والث وزارة الطاق

 المعدنية 
 وزارة الداخلية  -
 األمن العام  -
 الدفاع المدني -

ة   -  النفط ا لخام ومشتقاته  رخيص لمزاول ة للت شروط المطلوب د ال تحدي
 أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته 

د بتعليم - صهاريج الواجب  التقي ات مواصفات ال
صادرة عن وزارة           توفرها في صهاريج النقل ال

  2002الداخلية لعام 
سـالمة      - شروط ال ة ب ات الخاص د بالتعليم التقي

ة      صهاريج الناقل ي ال ا ف ب توفره ة الواج العام
روة          ة والث للنفط الخام الصادرة عن وزارة الطاق

 المعدنية والجهات الرسمية األخرى
مات مديرية الدفاع المدني فيما يخص التقيد بتعلي -

 اللواصق اإلرشادية  

 ) ز/4(المادة 
 ) 10(المادة 

 

 فعال

ة    ة العقب انون  منطق ق
ة   صادية الخاص االقت

م   ه رق ) 32(وتعديالت
 2000لسنة 

ة  - ة العقب لطة منطق س
 االقتصادية الخاصة 

  مجلس المفوضين -

ستوردة  ة الم واد الكيمائي ع الم جمي
 )االستيراد(

ز القدرة االقتصادية لمنطقة تعزي
 العقبة 

واد -  ، 9 ، 7، 6، 5، 1( الم
 )ب/10

 ) أ/25( المادة -
 )أ/26( المادة -
 )29( المادة -
 ) 52( المادة -
 )أ/53( المادة -
 )ب/54( المادة -

 فعال

ة   يم البيئ ام تنظ نظ
ا   تثمارية وتطويره االس
ة  ة العقب لمنطق
االقتصادية الخاصة رقم   

  2001لسنة ) 11(

ة  - ة العقب لطة منطق س
 االقتصادية الخاصة 

  مجلس المفوضين -

صريح   ى ت اج ال ي تحت شطة الت األن
 لمباشرة العمل 

تثمارية في              ة االس وفير البيئ ى ت يهدف هذا النظام ال
 منطقة العقبة 

 )أ/4( المادة -
 )أ /8( المادة -

 فعال

سجيل  ام ت نظ
صها  المؤسسات وترخي
ة    ة العقب ي منطق ف

 سلطة منطقة العقبة -
 االقتصادية الخاصة

شاطات       المواد ا لكيمائية من ضمن الن
 المحظورة والمقيدة 

 ضبط تسجيل وترخيص المؤسسات 
 ذات األنشطة المحظورة 

 فعال )أ /5( المادة -
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لخاصة رقم  االقتصادية ا 
 2001لسنة ) 13(

ي    ة ف ة البيئ ام حماي نظ
ة  ة العقب منطق
االقتصادية الخاصة رقم   

  2001لسنة ) 21(

ة    - ة العقب لطة منطق س
 االقتصادية الخاصة

ي  - يم البيئ ة التنظ مديري
 في السلطة

  المواد الخطرة -
  النفايات الخطرة -
  الزيوت -
  المزيج الزيتي-

 فعال معظم المواد  حماية البيئة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

ي  ارك ف ام الجم نظ
ة  ة العقب منطق
االقتصادية الخاصة رقم   

  2001لسنة ) 21(

ة   - ة العقب لطة منطق  س
 االقتصادية الخاصة

ضاعة  ة  /الب واد الكيميائي الم
 المستوردة والمصدرة 

 ) أ/7( المادة - تنظيم عمليات الجمارك واالستيراد والتصدير 
 )أ/44أ،/37، 8( المادة -

 فعال

تيراد  ات االس تعليم
ة   صدير لمنطق والت
صادية   ة االقت العقب

م   ة رق ) 47(الخاص
  2002 لسنة

ة   - ة العقب لطة منطق  س
 االقتصادية الخاصة

 )ج/3( المادة -  تنظيم عمليات االستيراد - المواد الخطرة 
 )أ، ب/4( المادة -
 )أ، ب/6،7،11( المواد -
 )2/أ/15( المادة -
 )16( المادة -
 المالحق الخاصة ذوات -

، 5، 4، 3، 2، 1(األرقام
6 ،7  (  

 فعال

تعليمات إجراءات عمل 
ابطة العدلية البيئية الض
  2001لسنة) 13(رقم 

ة  - ة العقب منطق
 االقتصادية الخاصة

 مفوض شؤون لبيئة -

ضابطة    ل ال صالحيات لعم راءات وال توضيح اإلج
 العدلية

جميع المواد تبين عمل الضابطة 
 العدلية

 فعال

ة    شكيل لجن ات ت تعليم
ة  رار بالبيئ يم اإلض تقي
ا وتنظيم      وتحديد مهامه

ي م  ا ف ة اجتماعاته نطق
صادية   ة االقت العقب
الخاصة وتعديالتها رقم 

  2002لسنة ) 37(

ة  - ة العقب  منطق
 االقتصادية الخاصة

دير  / مجلس المفوضين   - م
مديرية اإلشراف والتنفيذ   

 البيئي 

ة  - واد الملوث واد ( الم وت ، م زي
واد ضاره          خطره ، نفايات خطره ، م

 )، مواد سائله ضاره 

و     ن الح ة ع رار الناتج يم األض ي تقي ة ف ادث البيئي
 منطقة العقبة 

 

ل     ات عم ين آلي واد تب ع الم جمي
 اللجنة 

 فعال
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داول   يم الت ات تنظ تعليم
اس   ع أآي ل م والتعام
ة    ي منطق تيك ف البالس
صادية   ة االقت العقب

م   ة رق ) 48(الخاص
 2002لسنة 

صادية     -  منطقة العقبة االقت
 الخاصة

 فعال بعض المواد  العقبة  ضبط تداول أآياس البالستيك في أآياس البالستيك 

قانون إجراء الدراسات     
ت   ة المؤق الدوائي

م   ه رق ) 67(وتعديالت
  2001لسنة 

 وزارة الصحة  -
المؤسسة العامة للغذاء    -

 والدواء 
 

 ضبط الدراسات الدوائية العالجية وغير العالجية   الدواء 
 

 فعال بعض المواد 

صيدلة     قانون الدواء وال
م   ه رق ت وتعديالت المؤق

  2001لسنة ) 80(

 وزارة الصحة  -
المؤسسة العامة للغذاء    -

 والدواء 
 

تيرادها      - الدواء  سجيلها واس ة وت داول األدوي بط ت ض
 وتصنيعها 

ي   - دخل ف ي ت ة الت واد األولي داول الم بط ت  ض
 الصناعات الدوائية وتخزينها ونقلها 

صنيع    - س الت ة وأس صانع األدوي رخيص م ت
ي مصانع   الدوائي او الشروط الواجب توفرها ف      

 األدوية 

واد -  ، 18 ، 17، 3/1،2( الم
28   ،40     ، 41 44     ، 56     ، 57 

 ) ب /87ج ، /80 ، 5/ب/

 فعال

رف   انون الح ق
ه  صناعات وتعديالت وال

 1953لسنة ) 16(رقم 

  وزارة الصحة -
  وزارة الشؤون البلدية -
  أمانة عمان الكبرى -

ة من           تنظيم العمل في القطاعات الصناعية والحرفي
شآت        خال ل وضع االشتراطات  الصحية الدارة المن

 الصناعية والحرفية  

 فعال ) 14، 12( المواد -

شروط   ات ال تعليم
واد    اج الم صحية النت ال
ستعملة   تيكية الم البالس
ة   واد الغذائي للم
اه  ة او مي والدوائي

 1998الشرب لسنة 

شروط ا   وغيرها كالورق والزجاج والبالستي  وزارة الصحة - يح ال ي   توض ا ف ب توفره صحية الواج ل
صناعة المواد البالستيكية المستعملة في الصناعات      

 الغذائية والدوائية 

 فعال ) 2،3،6(المواد 

انون   ق ق رار تطبي ق
صناعات  رف وال الح

  1961لسنة 

 وضع شروط إنشاء مصانع المثلجات    وزارة الصحة -
 

 فعال )13 ، 6 ، 1(المواد 
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الشروط الصحية العامة   
رخي ل لت ص المعام

ة   صانع الغذائي والم
  1995لسنة 

، 11،1،12(المواد  بيان شروط ترخيص المصانع الغذائية    وزارة الصحة -
16،18،20،23،24( 

 

 فعال

قانون المخدرات 
والمؤثرات العقلية 

) 11(وتعديالته رقم 
 1988لسنة 

  وزارة الداخلية -
  وزارة الصحة-
 دائرة مكافحة المخدرات -
 

تيراد    المخدرة والمؤثرات العقلية المواد  ى اس ة عل الل الرقاب ن خ راد م ة األف حماي
واد      اطي الم داول وتع وتصدير وتصنيع وزراعة وت

 المخدرة والمواد ذات المؤثرات العقلية 

 فعال معظم المواد 

رة   واد الخط ام الم نظ
م      ة رق والمؤثرات العقلي

  1999لسنة ) 79(

ؤثرات  المؤثرات العقلية المواد المخدرة و  وزارة الصحة - درة والم واد المخ رخيص الم بط وت ض
 العقلية 

 فعال جميع المواد

واد       ل م قرار إضافة ونق
ؤثرات  دول الم ى ج ال

  1997العقلية لسنة 

  وزارة الداخلية -
  وزارة الصحة-
 دائرة مكافحة المخدرات -
 

 فعال ) 1(المادة  قلية تحديث جداول المؤثرات الع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

ى    واد ال افة م رار إض ق
سنة   درات ل دول مخ ج

2000 

  وزارة الداخلية -
  وزارة الصحة-
 دائرة مكافحة المخدرات -
 

 فعال ) 1(المادة  تحديث جداول المؤثرات العقلية  المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

تناد   ادر باالس رار ص ق
درات  انون المخ لق

ؤثرات العق ة والم لي
  2003لسنة 

  وزارة الداخلية -
  وزارة الصحة-
 دائرة مكافحة المخدرات -
 

 فعال ) 1(المادة  إضافة مواد الى جداول المخدرات  المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

تيراد   انون االس ق
ه   صدير وتعديالت والت

 2001لسنة ) 21(رقم 

صناعة -  وزارة ال
 والتجارة 

  وزارة الصحة -
 ارة البيئة وز-
  
  وزارة الزراعة-

 المواد الكيمائية بشكل عام 
 

 ) أ،ب/5(المادة  مراقبة االستيراد والتصدير 
 )أ،ب/6(المادة 

  

 ضعيف
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  أمانة عمان الكبرى-
  األمن العام-
  دائرة الجمارك-

ات  ص وبطاق ام رخ نظ
صدير  تيراد والت االس

ـم  سنة ) 114(رق ل
2004  

صناعة -  وزارة ال
 والتجارة 

 منح رخص االستيراد والتصدير  المواد الكيميائية بشكل عام 
 

 )7-4(المواد 
 ) 10-9(المواد 
 )أ/15(المادة 

 ضعيف

ه  ل وتعديالت انون العم ق
  1996لسنة ) 8(رقم 

جميع المواد الكيميائية التي تدخل في         وزارة العمل-
 أي مرحلة من مراحل العمل 

سالمة والصحة المهن        ات ال ة      توفير متطلب ة في بيئ ي
 العمل لضمان سالمة العاملين 

 )69،74(المواد 
 )78،79(المواد 
 )85،90(المواد 

 

 فعال

ان  شكيل لج ام ت نظ
سالمة   شرفي ال وم
ـم    ة رق صحة المهني وال

  1998لسنة ) 7(

جميع المواد الكيميائية التي تدخل في         وزارة العمل -
 أي مرحلة من مراحل العمل 

مة والصحة المهنية تعيين آادر متخصص بالسال
في المؤسسات استنادا لعدد العاملين فيها وااللتزام 
 بمعايير السالمة والصحة المهنية في موقع العمل 

 فعال 

ة   ة ا لطبي ام العناي نظ
ة   ة والعالجي الوقائي
سات   ي المؤس ال ف للعم

 1998لسنة ) 42(رقم 

جميع المواد الكيميائية التي تدخل في         وزارة العمل-
 ة من مراحل العمل أي مرحل

ي المؤسسات   ائي وعالجي ف ي وق ادر طب ين آ تعي
ايير    زام بمع ا وااللت املين فيه دد الع تنادا لع اس

 الصحية الوقائية في موقع العمل 

 مقبول )3،4،6،8(المواد 

سالمة  ة وال ام الوقاي نظ
ا  ن اآلالت والماآين  تم

ع  صناعية ومواق ال
م   ل رق سنة ) 43(العم ل

1998  

جميع المواد الكيميائية التي تدخل في         وزارة العمل-
 أي مرحلة من مراحل العمل 

سالمة        ة وال توضيح اإلجراءات واالحتياطات للوقاي
من المخاطر الميكانيكية والكهربائية والكيميائية في      

 مواقع العمل

 مقبول  )5،6،8،9،10(المواد 

ة      تعليمات خاصة بحماي
سات   املين والمؤس الع
ل  ة العم اطر بيئ ن مخ م

  1998لسنة 

جميع المواد الكيميائية التي تدخل في         وزارة العمل-
 أي مرحلة من مراحل العمل 

ن      ل م ة العم ي بيئ سالمة ف ات ال يح متطلب توض
اطر         ن مخ ة م ل الحماي ي تكف سالمة الت دات ال مع

 العمل 

 مقبول  )2،6،8،10،11،12(المواد 

الفحص   جميع المواد الكيميائية التي تدخل في         وزارة العمل-تعليمات الفحص الطبي  شمولة ب صناعية  الم ات ال د القطاع  مقبول ) 4، 3(المواد تحدي
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ي   ال ف دوري للعم ال
سنة  سات ل  المؤس

1999  

ؤثر            ة من مراحل العمل وت أية مرحل
 سلبا على صحة العاملين

ة    دة الدوري ا والم املين فيه دوري للع ي ال الطب
 للفحص وفق نموذج محدد 

 تعليمات الفحص الطبي   
ي   ال ف ي للعم األول
سنة   سات ل المؤس

1999  

جميع المواد الكيميائية التي تدخل في         وزارة العمل-
ؤثر            ة من مراحل العمل وت أية مرحل

 سلبا على صحة العاملين

الفحص      شمولة ب صناعية الم ات ال د القطاع تحدي
 الطبي األولي 

 مقبول ) 3، 2(المواد 

ر    ن وزي ادر ع رار ص ق
ال    اص باألعم ل خ العم

ة او  ال رة او المرهق خط
صحة   ضرة بال الم

 1997لألحداث لسنة 

رة   وزارة العمل- ة الخط واد الكيميائي ن الم دد م ع
 على صحة المرأة

م دون سن     شغيل من ه ي يجوز ت ال الت ان األعم بي
 .السابعة عشر مـــن العمر  فيها 

 مقبول )2(المادة 

ر    ن وزي ادر ع رار ص ق
ال    اص باألعم ل خ العم

ي ي ات الت ضر واألوق ح
ا  ساء فيه شغيل الن ت

 1997لسنة 

رة   وزارة العمل- ة الخط واد الكيميائي ن الم دد م ع
 على صحة المرأة

ل   ا عم ر فيه ي يحظ ات الت ال واألوق ان األعم بي
 النساء 

 فعال ) 2،3(المواد 

دول    دل لج دول مع ج
ة   دود العتبي الح
رض   ا لتع سموح به الم
واد   املين للم الع

 الكيميائية 

ن خالل   مادة آيميائية مختلفة ) 750(  وزارة العمل- راد م ة األف ى التعرض لحماي سيطرة عل ال
ـة         ة لقراب ة    ) 750(تحديد الحدود العتبي ادة آيميائي م

واد       ة للم دود المقبول اوز الح دم تج ضمان ع ل
 الكيميائية في بيئة العمل

 ضعيف 

األمراض   دول ب ج
ب    ي يترت صناعية الت ال

 عليها التعويض 

ن  وزارة العمل- دد م د ع ي ق ة الت واد الكيميائي  الم
يؤدي التعرض المستمر لها لإلصابة       
رتبط          ة الم بنوع من األمراض المهني

 بالتعرض لتلك المادة 

تحديد األمراض التي تعتبر أمراضا مهنية ويستحق   
 العامل تعويضا عن اإلصابة بها

 ضعيف 

ة  ة النووي انون الطاق ق
والوقاية اإلشعاعية رقم   

  2001لسنة ) 29(

روة   و- ة والث زارة الطاق
 المعدنية 

  هيئة الطاقة النووية -

  الطب -
  البحث العلمي -
 

ث     ن حي ا م عاعات بأنواعه تخدام اإلش بط اس ض
ستخدم  شآه ت شغيل او ادارة أي من ة او ت الموافق
املين والمتعرضين           ة الع المواد المشعة بهدف حماي

 )3-2-15/1(المادة 
 )أ،ب/18(المادة 

 عالف
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 لمستويات اإلشعاع
دني    دفاع الم انون ال ق

م   ه رق ) 18(وتعديالت
  1999لسنة 

عاعية      مديرية الدفاع المدني- ة واإلش واد الكيميائي ع الم جمي
 والجرثومية 

الوقاية ومواجهة المخاطر الناجمة عن المواد 
 )نقل وتداول وتسرب وتخزين وحرائق( الكيميائية 

 )8(من المادة ) 3 –أ (البند 
من ) و، ز، ك، 5 د، –ب(البنود 
 )13(المادة 
 ) 14( من المادة) 1 –أ (البند 

 فعال

م  انون رق سنة ) 86(ق ل
انون  2003 دل لق  مع

 الدفاع المدني

واد     جميع المواد الكيميائية  مديرية الدفاع المدني- ن الم ة ع اطر الناجم ة المخ ة ومواجه الوقاي
 )نقل وتداول وتسرب وتخزين وحرائق( الكيميائية 

 )8(من المادة ) 3 –أ ( البند -
) ، و، ز، ك5 د، –ب( البنود -

 )13(من المادة 
 )14( من المادة) 1 –أ ( البند -

 فعال

صقات  ات المل تعليم
ل    اإلرشادية الخاصة بنق
رة او  واد الخط الم
ار  ة لالنفج واد القابل الم

 2004لسنة ) 2(رقـــم 

ة    مديرية الدفاع المدني- واد القابل رة او الم واد الخط الم
 النفجار ل

المي    - ام الع ق النظ ص  ) GHS(تطبي ا يخ فيم
ادة     التلصيق وإجراءات الطوارئ والتعريف بالم
ا   ف بأخطاره ا او التعري ا او مورده ومنتجه
ق  اء الحري عافات وإطف راءات اإلس وإج
داول والتخزين     وإجراءات الحوادث وطرق الت
ة معلومات              ه بوثيق ارف علي ا هو متع والنقل آم

 SDSالسالمة 
بط وت - ؤثرات ض درة والم واد المخ رخيص الم

 العقلية 

 1( جميع المواد والملحقات رقــم 
 ،2 (  

 فعال

ارك   انون الجم ق
ـم   ه رق ) 20(وتعديالت

 1998لسنة 

  وزارة المالية-
  دائرة الجمارك-

 المنتجات الصناعية -
ات   - ن عملي ة ع ات الناتج المخلف

الحيتها  ريطة ص صنيع  ش الت
 العادة االستخدام آمواد خام 

ر    - ن قع أخوذة م ات الم المنتج
 البحر او التربة التحتية 

ة    - ة والممنوع ضائع التالف الب
  ةوالمحجوز

 البضائع المقيد استيرادها  -
 
 

 تحديد منشأ البضاعة المستوردة  -
وم      - ستوردة والرس ضائع الم ة الب د قيم تحدي

 الجمرآية للمواد قيد االستهالك المحلي
ا ال - ا فيه ضائع بم ل الب ات نق يم عملي واد تنظ م

 الكيميائية  
 التصدير واعادة التصدير  -
 تنظيم دخول وخروج البضائع وضبط التهريب -
 المنع والتقييد وتحليل البضائع  -
فات   - ة للمواص ر المطابق ضائع غي الف الب إت

 المعتمدة 
ذلك    - ة وآ رة والممنوع ضائع الخط زين الب تخ

 )الفصل الثاني /24( المادة -
 )45،48،50، 43(  المواد-

 56،57،58(المواد 
 )34( المادة -
 )الفصل الثاني /35( المادة -
 )39-36( المواد -
 )ج/73،75( المادة -
 المواد -
)

80،93،94،109،123،133،1
34،204،213( 

 فعال
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 البضائع المحظور دخولها الى المناطق ا لحرة 
صن  - صد الت ال بق ذلك اإلدخ صدير وآ يع والت

 لالستهالك المحلي 
 

نظام مختبرات الجمارك   
 1969لسنة ) 59(قـم ر

  وزارة المالية-
  دائرة الجمارك-

 فعال )6( المادة - تحليل المواد الخطرة  عينات المواد الخطرة 

ؤون   يم ش انون تنظ ق
ة   صادر الطبيعي الم

م   ه رق ) 12(وتعديالت
 1968لسنة 

روة  - ة والث وزارة الطاق
 المعدنية 

صادر   - لطة الم س
 الطبيعية 

 عدين  المتفجرات المستعملة في الت
 

الوقاية التي يتطلبها العمل عند استخدام المفرقعات         
 في المناجم وضبط تداولها وتخزينها ونقلها 

 فعال )ج/47( المادة-

نظام المقالع وتعديالته 
  1971لسنة ) 8(رقم 

روة  - ة والث وزارة الطاق
 المعدنية 

صادر   - لطة الم س
 الطبيعية 

 المتفجرات المستعملة في التعدين  
 

ة              تنظيم ع  ة أنحاء المملك الع في آاف شاء المق ة إن ملي
 وتصنفيها وضبط عملية استخدام المتفجرات 

 فعال ) ب/8( المادة -

قانون مؤسسة المناطق   
م    ه رق رة وتعديالت الح

 1984لسنة ) 32(

  وزارة المالية-
  مؤسسة المناطق الحرة -
 

المواد الكيميائية الداخلة الى المنطقة 
 الحرة 

سماح والرق- ة      ال واد الكيميائي ال الم ى إدخ ة عل اب
 شريطة اخذ موافقة الجهات المعنية 

 )22،27 ،5( المواد -
 ) 37،38( المواد -

 فعال 

اطق   تثمار المن ام اس نظ
سنة  ) 43(الحرة رقــم    ل

1987 

تعال   -  وزارة المالية - ريعة االش ه او س واد ألنتن الم
واد   رات والم درات والمتفج والمخ

 اإلشعاعية 
ه  - روط عام ا   ش ا فيه زين بم  للتخ

 البضائع الكيميائية 

  حظر إدخال البضائع الخطرة -
  أحكام تخزين البضائع -
  بضائع الترانزيت -
 

 فعال )5،13،20( المواد -

زين   ات التخ تعليم
المناطق  واالستثمار في 

سنة    ه ل رة وتعديالت الح
1993  

ى -  مؤسسة المناطق الحرة - ة ال ة الداخل واد الكيميائي  الم
 لمناطق الحرة ا

تنظيم إدخال وتخزين المواد األولية في المناطق 
 الحرة 

 فعال  جميع المواد -

فات  انون المواص ة  جميع المواد بما فيها المواد الكيميائية  مؤسسة المواصفات -ق ع ومراقب ث وض ن حي سة م ان دور المؤس  مقبول )5( المادة -بي
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م  اييس رق ) 22(والمق
  2000لسنة 

 )16-14( المواد -  للمنتجات المختلقة المواصفات القياسية والمقاييس 
 )31( المادة -

يش   ام التفت ات نظ تعليم
ات   ى المنتج عل
ى     المستوردة المبني عل

 درجة الخطورة رقم 
  2003لسنة ) 4(

 مؤسسة المواصفات -
 والمقاييس 

تثناء   ستوردة باس ات الم ع المنتج جمي
صيدالني     ة المواد الغذائية والمنتجات ال

ة    شرية والبيطري ة الب واألدوي
 واألمصال والمطاعيم 

سب     ستوردة وح واد الم ى الم يش عل ة والتفت الرقاب
 خطورتها 

 مقبول جميع المواد

قانون السير المؤقت 
) 47(وتعديالته رقم 

  2001لسنة 

  وزارة الداخلية-
  األمن العام-
  دائرة الترخيص -
  دائرة السير -
 

  النفط الخام ومشتقاته -
  المواد الكيمائية -

سجيل          - ادارة وسائط النقل بدءا من التصنيف والت
ة         ة والحرآ ي والحمول والترخيص والفحص الفن
ة      وادث ولغاي ات والح ات والمخالف ى الطرق عل

 شطبها من القيود 
 منح الرخص للسائقين  -

 فعال  معظم المواد -

واد    ل الم ات نق تعليم
واد  رة او الم الخط

س  ار ل ة  لالنفج نة القابل
2003  

  وزارة الداخلية -
  مديرية األمن العام-
 

سيطة         واد ب المواد الخطرة وهي أي م
ات أي    ة او نفاي ه او مخلوط او مرآب
ة او مصنعة،         منها سواء آانت طبيعي
ى    ة، او عل ى البيئ ورة عل شكل خط ت
المة    ى س رها، وعل ن  عناص أي م
ميتها او     سبب س ة ب ات الحي الكائن

النفجار او   قدرتها على االشتعال او ا     
 . تسبب تآآل

منع نقل أي مادة خطره او قابله لالنفجار على 
 طرق المملكة إال وفق شروط الجهات المختصة 

 

 فعال ) 10-1(المواد 

وير وادي   انون تط ق
ـم  ه رق األردن وتعديالت

  1988لسنة ) 19(

من أي ) مياه وتربه وإنسان (حماية عناصر البيئة-   وزارة المياه والري -
 ث آيميائي تلو

 فعال )38/1( المادة -

) 89(قانون النقل رقم 
  2003لسنة 

 فعال ) ج/3( المادة - تنمية قطاع النقل وحماية البيئة  النفط الخام ومشتقاته   وزارة النقل -

ة     قانون المؤسسة العام
دواء المؤقت      للغذاء وال

 2003لسنة ) 31(رقم 

 المؤسسة العامة للغذاء  -
 والدواء 

الحيته   - واد الغذائية والدوائية الم ه وص ذاء ونوعيت المة الغ مان س ض
 لالستهالك البشري في جميع مراحل تداوله 

 ضمان سالمة الدواء وفعاليته وجودته  -
ا            - ضمان سالمة أي مواد أخرى ورد النص عنه

 فعال )ب،ج/5( المواد -
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 بقانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول 
وانئ     قانون مؤسسة الم

م  وتع ه رق ) 36(ديالت
 1985لسنة 

   وزارة النقل-
  مؤسسة الموانئ-

ضائع  سلع  : الب واع ال ع أن جمي
 والمنتجات الصناعية والمواد الخام 

تغاللها      ا واس ا وتنميته وانئ وإدارته شاء الم إن
دمات  ائر الخ ديم س واخر وتق غ الب ل وتفري وتحمي

 المتعلقة بالموانئ

 )2(المادة 
 )8(المادة 

 فعال

ام تف زين نظ غ وتخ ري
ي    ضائع ف راج الب واخ

ة رق اء العقب ـم ــمين
  1998لسنة ) 25(

ضائع   مؤسسة الموانئ- سلع  : الب واع ال ع أن جمي
 والمنتجات الصناعية والمواد الخام 

 فعال  

ل      غ وتحمي تعليمات تفري
ضائع   زين الب وتخ

م   ه رق ) 25(وتعديالت
سنة  صادر 1998ل  وال

ام   ى نظ تناد ال باالس
اخراج  تفريغ وتخزين و  

اء    ي مين ضائع ف الب
 العقبة 

ضائع     مؤسسة الموانئ- واع الب ع أن صلبة  (جمي ال
ة  سائلة والغازي ستوردة او ) وال الم

ضائع  ة آب صدرة او المخزن الم
ترانزيت مغلفة او غير مغلفة بما فيها      
تج      وث او ين سبب تل ي ت ضائع الت الب
ر            ي  تعتب ضائع الت ات او الب عنها نفاي

ضع   ذه تخ رة وه واد خط ات م لتعليم
ة           اء من حيث المناول خاصة في المين
دة في         او التخزين وفقا لألسس المعتم

 المنظمة البحرية الدولية 

غ     زين والتفري ل والتخ ات التحمي يم عملي تنظ
 والمعاينة وأية أمور أخرى في ميناء العقبة 

 

 )4(المادة 
 )5(المادة 
 )6(المادة 
 )7(المادة 
 )10(المادة 

 فعال

سفن و  ام ال ه نظ تعديالت
ـم  سنة ) 51(رقــــ ل

صادر 1961  وال
انون   ى ق تناد ال باالس

 ميناء العقبة الملغي

  وزارة النقل -
  مؤسسة الموانئ-
  األمن العام-
  دائرة الجمارك -
  ادارة الحجر الصحي-

ائل   ره آالوس واد خط ة م حمول
 المشتعلة والمتفجرة 

ا   - اء طبق دة للمين سفن القاص ة ال بط حرآ ض
ة الدو صين لألنظم وظفين المخت دعوة الم ة ل لي

ان في              شان اذا آ ذا ال التباع األصول الواجبة به
 الحمولة مواد خطره 

د    - ة او عن د الحاج سفينة عن ة ال امين حرآ ت
 الطوارئ 

رة او      - ة الخط المواد الكيميائي وث ب ع التل من
 الزيوت أثناء التحميل والتنزيل 

 

 ) 5-2(المواد 
 ) 7(المادة 
 ) طأ، ب ، و، /18(المادة 
 ) 23 -21(المادة 
 ) 28(المادة 

 

 فعال

صناعة   انون وزارة ال ق
والتجارة وتعديالته رقم   

صناعة -  وزارة ال
 والتجارة 

ة       صناعية والتجاري صادية ال سياسات االقت م ال رس
 العامة في المملكة والعمل على تنفيذها 

 فعال )4(المادة 
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 1998لسنة ) 18(
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تخ  ) 4-3 ( ودة باس شريعات الموج ة     الت ل المختلف رض للمراح ذي يتع ب ال دام التبوي
 للمواد الكيميائية ابتداء من اإلنتاج، االستيراد وحتى التصريف

 
م      ة               ) 2 -4(       يبين الجدول رق واد الكيميائي ا الم ي تمر فيه ة الت شريعات الموجودة والتي تتعرض للمراحل المختلف الت

اج،             حيث يبين نوع المادة الكيميا    . باستخدام التبويب  تيراد، واإلنت واد، من حيث االس ذه الم ي تغطي ه شريعات الت ة والت ئي
شريعات لكل          والتخزين، والنقل، والتسويق، واالستخدام، وحتى التصريف بهدف تحديد مواطن الضعف والثغرات في الت

 .مرحلة من هذه المراحل
 

ميائية باستخدام نظرة عامة لألدوات التشريعية المتعلقة بإدارة المواد الكي : 2-4جدول 
.التبويب  

 /التوزيع النقل التخزيناإلنتاج االستيراد    نوع المادة الكيميائية
 التسويق

تخدام  االس
 التداول/

 التصريف

دات  ة ، (المبي الزراعي
تخدام    ة ، االس صحة العام ال

 ) .االستهالآي 

x x x x x x x 

 x x x x x x x )األسمدة(المخصبات 
 لصناعية المواد الكيميائية ا

 )المستخدمة في التصنيع(
x x x x x x x 

 x x x x x x x المنتجات البتروآيميائية 
 x x x x x x xالمواد الكيميائية المستهلكة 

 x x x x x x x المخلفات الكيميائية 
رى   واد أخ واد  (م ل الم مث

 )المشعة 
x x x x x x x 

 x x x x x x x األدوية 
x –يغطي مرحله معينه  من المراحل التي تمر بها المواد الكيميائية  تعني وجود تشريع  
 
تحكم         ) 4-4(  وصف مختصر لالتجاهات واإلجراءات القانونية واآلليات المعمول بها لل

 والسيطرة على المواد الكيمائية ومسؤولية الجهات ذات العالقة
 

ة المتب    ة واإلداري اول اإلجراءات القانوني يتم تن د س ذا البن ات   في ه ة لتوضيح اآللي دوائر الحكومي ة في عدد من ال ع
 :المعمول بها للتحكم والسيطرة على المواد الكيميائية

 
 :دائرة الجمارك: أوال 

  
رة         • سبة آبي تقوم دائرة الجمارك بالدور الرقابي والتنفيذي فيما يخص استيراد المواد الكيميائية وتصديرها والتي تشكل ن

ارك في آل من                            . درةمن المواد المستوردة والمص    رات الجم ي خاص يعمل في مختب از فن دائرة جه دى ال ان ل ا ب علم
ل     ضرورية للتحلي زة ال م األجه وفر معظ ث تت ة، حي ان والعقب ة    . عم واد الكيميائي رات بفحص الم ذه المختب وم ه و تق

جمرآية، ونسبة الرسوم عليها، ويبين التحليل بند التعرفة ال   . وتحليلها بعد ان تحول إليها من المراآز الجمرآية المختلفة        
م                   بالغ رق تيرادها ضمن ال واد المشروط اس ام   ) 98(وشروط موافقة وزارة الصحة على الم ة     1996لع ذلك موافق ، وآ

المواد       ة ب األمن العام للمواد المتفجرة أو الداخلة فيها، وشروط استيرادها ويبين أيضا دور الجهات األخرى ذات العالق
 . الكيميائية

 
را • ي المحوسب     اإلج ام الجمرآ الل النظ ن خ ضائع م ى الب التخليص عل ة ب ارك والمتعلق رة الجم دى دائ ة ل ءات المتبع

 )3-4(تمر بأربعة مراحل رئيسية مبينة في جدول رقم ) جرش(
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 اإلجراءات المتبعة لدى دائرة الجمارك العامة للتخليص على البضائع : 3-4جدول 

 .سيكودا مشروع حوسبة اإلجراءات الجمرآية باستخدام نظام اال:  المصدر* 
 

 :وزارة البيئة: ثانيًا 
  

نة   شئت س ي أن ة والت ر وزارة البيئ ي   2003تعتب ة ف ة البيئ صة بحماي ة المخت ة الجه ة البيئ ة لحماي سة العام  لتحل محل المؤس
ـم          . المملكة سنة   ) 1(حيث تضمن قانون حماية البيئة المؤقت رق ادة      2003ل ادة   ) ز/4( في الم ادة   ) 6(والم وضع  ) أ/23(والم

ا،                      األ ا، وإتالفه ا، ونقله صنيفها، وتخزينه ا، وت ضارة والخطرة، وجمعه واد ال داول الم سس، والتعليمات، واألنظمة الخاصة بت
ي           واد الت د الم ذلك تحدي ا، وآ د به دة والتقي ايير المعتم ومراقبة المؤسسات للتحقق من مدى التزامها بالمواصفات القياسية والمع

شأ في     يحظر إدخالها إلى المملكة،  و حظ    د المن ى بل ر إدخال النفايات الخطرة إلى أراضي المملكة أو طمرها فيها، وإعادتها إل
 أبرز المهام التي تقوم بها وزارة البيئة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية) 4-4(ويبين جدول رقم . حال تم اآتشاف ذلك

 
 مواد الكيميائيةأبرز المهام التي تقوم بها وزارة البيئة والمتعلقة بال :4-4جدول 

 
 اإلجراء الجهة المعنية المهمةالرقم

واد - استقبال الشكاوي 1 ات والم ة النفاي  مديري
 الكيمائية الخطرة 

 إجراء المسوحات الميدانية للمنشآت المنتجة        -
 للنفايات الخطرة 

 مديرية النفايات والمواد - التوعية واإلرشاد 2
 الكيمائية الخطرة 

 

 دوات  عقد ورش عمل ون-
  عمل حمالت إعالمية-
  طباعة وتوزيع نشرات وبروشوروات -
  إعداد محاضرات وأوراق عمل-

شريعات  3 ق الت تطبي
 الوطنية والدولية

مديرية النفايات والمواد  -
 الكيمائية الخطرة

 مديرية تقييم األثر البيئي -
 

ن    - ة ع ة المنبثق ات واألنظم از التعليم  إنج
 قانون حماية البيئة

شارآة- ق   م ي تطبي دولي ف ع ال  المجتم
 االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية 

ات - التدريب 4 ة النفاي  مديري
ة   واد الكيمائي والم

 الخطرة 

  تدريب طالب الجامعات والمهندسين الجدد-
  تدريب آادر المديرية-

 المخرجات قعالمو وصف المرحلة اسم المرحلةالرقم
التحقق من استكمال المستندات     - قبول البيان الجمرآي -1

 والوثائق المطلوبة 
ي   - ان ف سجيل البي ن ت ق م التحق

 الحاسوب 
صرح    - ع الم ن توقي ق م التحق

 على البيان 
ل      - ن قب ان م سار البي د م  تحدي

 )احمر،اخضر، اصفر(النظام 

وم   مكتب االستقبال ي مخت ان جمرآ بي
 بنوع المسرب

ائق - يق الوثائق تدق -2 ع الوث ات م دقيق البيان  ت
ى   صنفة عل ا والم ة به المرفق

 المسرب األصفر واألحمر
ات - ق لبيان دقيق الالح   الت

راج   د اإلف ضر بع سرب األخ الم
 عن البضائع

ات المسرب        معاينة الفعلية ال -3 اليات بيان معاينة إرس
 األحمر 

يص  دات التخل وح
 وقسم االستيضاحات

صفية  عار ت إش
الل    ن خ وم م بالرس
وب  از الحاس جه
صرح  اص بالم الخ

 )اذا رغب بذلك(

وم  -4 تيفاء الرس اس
 وإخراج البضائع

ات    وم والغرام تيفاء الرس اس
ل   ة الوص ة ، وطباع المتوجب

 المالي وتصريح الخروج 

وصل مالي وتصريح    قسم المحاسبة 
 خروج
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 بموجب نظام إدارة "خطرة وتداولهااللجنة الفنية إلدارة المواد الضارة وال"وقد تم تشكيل لجنة مختصة تحت مسمى 

) 1( والصادر بمقتضى قانون حماية البيئة المؤقت رقم 2005لسنة ) 24(الخطرة ونقلها وتداولها رقم والمواد الضارة 
 : ختصاص من آل من الجهات التالية، برئاسة أمين عام وزارة البيئة، وعضوية ممثلين من ذوي اال2003لسنة 

 
 وزارة البيئة  .1
 الصناعة والتجارة وزارة  .2
 دائرة الجمارك العامة /وزارة المالية  .3
 وزارة المياه والري  .4
 وزارة الزراعة  .5
 وزارة الصحة  .6

 القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية  .7
 دائرة المخابرات العامة  .8
 مديرية األمن العام  .9

 مديرية الدفاع المدني  .10
 الجمعية العلمية الملكية  .11
 ردنية هيئة الطاقة النووية األ .12
 

 
 :وتتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها إلى الوزير

 .تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها -
ضارة     - واد ال ل الم ة لنق ة الالزم ة والفني ائل والطرق العلمي شروط والوس د األسس وال ة بتحدي ات المتعلق داد التعليم إع

 .عالجة نفاياتها والتخلص منهاوالخطرة وجمعها وتخزينها وم
 .اعتماد نماذج التصاريح المتعلقة بتداول المواد والنفايات الخطرة ومدة سريان آل منها -
 .اعتماد النماذج المتعلقة بتجميع النفايات الضارة والخطرة ونقلها وتخزينها  -
 .نها وتخصيص مواقع لهذه الغايةتحديد المواقع المناسبة لمعالجة المواد الضارة والخطرة ونفاياتها والتخلص م -
 .أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها وتحتاج لدراسة فنية متخصصة -
 

 آلية التعامل مع النفايات الخطرة في وزارة البيئة) 5 -4(ويبين جدول رقم 
 

 آلية التعامل مع النفايات الخطرة في وزارة البيئة : 5 –4جدول 
 يجةالنت اإلجراءالجهة المعنية المرحلة

ب الخاص  ديم الطل تق
بالتخلص من النفايات   

 الخطرة

ة *  مديري
واد  ات والم النفاي
ة  الكيميائي

 الخطرة 
ة  * ( ة الفني اللجن

واد  إلدارة الم
ضارة  ال
رة  والخط

 )وتداولها

 

ى  * ة عل رض المعامل ع
ات   ة إلدارة النفاي ة الفني اللجن
 الضارة والخطرة  لدراستها

ن       إجراء م سب ب ب ين ة الطل د دراس ي بع اآلت
 :للتعامل مع النفاية 

صناعة   -1 ة ل ادة أولي ادة آم صنف الم ت
 متوفرة داخل المملكة

 معالجة هذه النفاية -2
تم       -3 رة وي ر خط ا غي ى أنه صنف عل ت

ات المخصصة    ي المكب ا ف تخلص منه ال
 للنفايات المنزلية

ز     -4 ين تجهي صنع لح ي الم ا ف تخزينه
 مشروع سواقة

ر أو  -5 واقة للطم شروع س ى م ا إل نقله
 التخزين

رة ن ات الخط ل النفاي ق
 إلى مشروع سواقة

ات   ة النفاي مديري
واد  والم
ة  الكيميائي

 الخطرة 

ات  * ز النفاي ة (تجهي التعبئ
 )الملصقات, والتغليف

 نقل النفايات إلى المشروع*
 

ي    * عها ف شروع ووض ع الم ي موق تقبالها ف اس
 المكان المخصص

واد  تيراد الم اس
 الكيميائية

ى  *  ة عل رض المعامل ع
 مختصة للدراسة اللجنة ال

 :بعد دراسة الطلب يتم التنسيب بما يلي
ر     -1 تيرادها غي راد اس واد الم ت الم إذا آان

 خطرة فيسمح باستيرادها
تيرادها خطرة          -2 راد اس إذا آانت المواد الم

 وممنوعة فيمنع إدخالها
تيرادها خطرة          -3 راد اس إذا آانت المواد الم

 : ومشروطة فيتبع اإلجراء التالي
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  باالشتراطات تزويد المستورد-
ضاعة  - ول الب د وص وزارة عن ة ال  مخاطب

سمومة     ا م ن أنه د م ة للتأآ ز الجمرآي للمراآ
 ليتم إنجاز المعاملة جمرآيًا وإال فترفض

 
 

 :وزارة الصحـة:  ثالثًا 
 

ة   /آلية التعامل المتبعة حاليا في وزارة الصحة       ة إلنجاز         / مديرية صحة البيئ سالمة الكيميائي سم ال تي   ق امالت اس راد مع
دة الرسمية عدد                         المواد الكيميائية  صادر في الجري ر الصحة ال رار وزي  4717 المراقبة من قبل وزارة الصحة بموجب ق

 : تتم على النحو اآلتي2005/ 16/8تاريخ 
 
قسم /مديرية صحة البيئة/تحول المعاملة أو فواتير المواد الكيميائية من قبل المراآز الجمرآية إلى وزارة الصحة  -1

 حيث تقوم بدراسة المعاملة وبيان فيما إذا آانت المواد الكيميائية المستوردة ممنوعة أو مشروطة ،مة الكيميائيةالسال
  .2005أو غير مشروطة، وحسب قرار وزير الصحة الصادر في شهر آب لعام 

ع إ       ، توصي   ممنوعة المواد الكيميائية    إذا آانت    -2 ة بمن ى المراآز الجمرآي ة ال ة صحة البيئ وم    مديري د ان تق ا بع دخاله
 . ومن ثم تنجز المعاملة من قبل المرآز الجمرآي بالرفض، وتختم المعاملة بختم المديرية،بتسجيل المادة

ة    إذا آانت    -3 تح سجالت                          المواد الكيميائي ة بف ى صاحب العالق د عل وم بأخذ تعه ة تق ة صحة البيئ ان مديري مشروطة ف
ين           لمتابعة تداول المواد في األردن، وتزويد صاح       دها للمعني ب العالقة باشتراطات التعامل مع المادة الكيميائية لتزوي

 . وتنجز المعاملة جمرآيا بالرفض أو الموافقة ، وتختم المعاملة بختم المديريةومن ثم يتم تسجيل هذه المادة
 . بختم المديريةوتختم وتنجز المعاملة جمرآيا بالموافقة هاغير مشروطة يتم تسجيل المادة الكيميائية إذا آانت  -4
ى جهات              -5 تيرادها إل في حالة آون المعاملة أو فواتير المواد الكيميائية لمواد آيميائية متعددة، تخضع الموافقة على اس

دواء               ذاء وال ة للغ ة، المؤسسة العام ة    حيث . أخرى مثل األمن العام، وزارة الزراعة، وزارة البيئ ل المعامل تم تحوي  ي
اتم    ،مديرية صحة البيئة من أجل استكمالها     الى    المعاملة  آتابة في المادة وتعاد    إلبداء الرأي  للجهة المعنية   وختمها بخ

  .المديرية قبل التخليص عليها جمرآيا
 .توضيحا لآللية المتبعة لهذه اإلجراءات) 1-4(ويبين شكل رقم 

  
 مديرية صحة البيئة/  وزارة الصحة الوثائق والمعلومات المطلوب إرفاقها مع معامالت المواد الكيميائية الواردة الى

 .استدعاء مقدم من الجهة المستوردة مرفق مع فواتير المواد الكيميائية المنوي استيرادها .1
تم النظر        .CAS Noتضمين  .2 ن ي شكل صحيح وواضح ، ول   واالسم العلمي لكل مادة آيميائية واردة في الفاتورة ب

 .قطفي المعامالت التي تحتوي على أسماء تجارية ف
تج او                               .3 ذا المن ات ه ين مكون ل تب ا شهادة تحلي ة منتجات، فيرفق معه ة المرفق واد الكيميائي  MSDSفي حال آون الم

 .بالمعلومات الكاملة، او أي بيانات علمية او وثائق رسمية أخرى تفيد بهذا المضمون
صحة، فعل    .4 ن وزارة ال شروطة م اتورة م ي الف واردة ف ة ال واد الكيميائي ون الم ال آ ي ح د ف ة تزوي ى صاحب العالق

 :الوزارة بما يلي عند تقديم المعاملة 
ات     • ا، والكمي ستخدمة له ات الم ة، والجه واد الكيميائي تخدام الم االت اس ين مج ستوردة يب شرآة الم ن ال اب م آت

 . المباعة لكل منها
 آتاب الشرآة المستوردة    آتاب من الجهة المستخدمة للمادة الكيميائية تؤآد فيها استالمها للكمية المشار إليها في             •

 .ومجال االستخدام
د                              • ة تزوي ى صاحب العالق تيراد فعل د االس واد المشروطة عن ا الم يتم بيعه ي س د الجهات الت في حال لم يتم تحدي

ة       10وزارة الصحة بتعهد على نموذج خاص عليه طابع واردات المالية بقيمة              دنانير لتزويد مديرية صحة البيئ
 .أعاله لمتابعة تداول هذه الموادبالمعلومات والبيانات 

 
ة                 ة من الجهات ذات العالق شكيل لجن م ت د ت انون، فق وارد في نص الق ة ال ( ولتفعيل الفصل الخاص بالمواد الكيميائي

دواء                         ذاء وال ة للغ ة ، المؤسسة العام سلحة األردني وات الم ام ، الق ة األمن الع وزارة البيئة ، مديرية الدفاع المدني ، مديري
ا أل               ) عية العلمية الملكية  والجم ة الممنوعة والمشروطة المعمول به سباب  لدراسة ومراجعة وتحديث قوائم المواد الكيميائي
م             تتعلق دة الرسمية في عددها رق  4717بالصحة، وقد صدرت هذه القوائم بموجب قرار لمعالي وزير الصحة في الجري

 د الكيميائية الممنوعة والمقيد استخدامها ضمن قوائم قائمة الموا) 6-4( ويبين جدول رقم .2005/ 16/8تاريخ 
 

 .PICالمواد الكيميائية الممنوعة والمقيد استخدامها ضمن قوائم : 6-4   جدول
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 تفصيالت عن المنع درجة التقييد اسم المادة الكيميائية
 

Captafolتم منع استيراده من قبل لجنة تسجيل المبيدات         قرار نهائي بمنع االستيراد
ن   ات م ى المعلوم اء عل ام  PICوبن ذ ع من

 .م 1995
Chlordan  
Chlordimeformل    1995منع استيراده واستخدامه عام      قرار نهائي بمنع االستيراد م من قب

 . وزارة الزراعة
Chlorobenzilateم2001منع عام  قرار نهائي بمنع االستيراد. 
DDTرار المن قرار نهائي بمنع استيراده شر ق م ن ل ت ن قب ام PICع م  ع

ا 1993 ة المالري تعماله لمكافح تثناء اس م، باس
ذه       1995حيث استمر لغاية     ه له م حيث تم منع

 .الغاية من قبل وزير الصحة 
EDB(1,2 dibromethane)م1995منع استيراده وتداوله عام  قرار نهائي بمنع استيراده. 
Dieldrinم1993داوله عام منع استيراده وت قرار نهائي بمنع االستيراد. 
Dinoseb and Dinoseb Saltsم  قرار مؤقت بمنع االستيراد الغت ام  إب سكرتاريا ع ع 1993 ال م بمن

 للوصول  إضافي  وبحاجة الى وقت   استيراده
 .الى القرار النهائي بهذا الخصوص

Ethylene dichlorideسجيل الم         قرار نهائي بمنع االستيراد ة ت ل لجن رار من قب دات  تم أخذ الق بي
ات    ى معلوم اء عل ذا   PICبن صوص ه  بخ

دى     رار ل سجيل الق م ت د رق ام PICالمبي  ع
 .م2001

Ethylene Oxideسبة  قرار نهائي بمنع االستيراد آمبيد ا بالن ط، ام د فق تخدامه آمبي ع اس م من ت
تخداماته  رىالس ادة األخ ل آم تم التعام  في

 .مقيدة
Fluoracetamideقرار نهائي بمنع االستيراد 

 
ل وزارة     ن قب تخدامه م تيراده واس ع اس  من

 . م1996عام 7الزراعة شهر 
HCH (mixed isomers)م1993منع استيراده واستخدامه عام  قرار نهائي بمنع االستيراد. 
Heptachlorم1995منع استيراده واستخدامه عام  قرار نهائي بمنع االستيراد. 
Hexachlorobenzeneم2001منع استيراده واستخدامه عام  رادقرار نهائي بمنع االستي . 
Lindane (α-H-C-H)ل وزارة  قرار نهائي بمنع االستيراد ن قب تخدامه م تيراده واس ع اس من

 .م1982الزراعة عام 
Mercury compoundمنع استيراده واستخدامه آمبيد من قبل وزارة        قرار نهائي بمنع االستيراد

 .م1981الزراعة عام 
Pentachlorophenolم2001منع استيراده وتداوله  عام  قرار نهائي بمنع االستيراد. 
2,4,5 – Tم2001منع استيراده وتداوله عام   قرار نهائي بمنع استيراده آمبيد. 
Toxapheneم2001منع استيراده وتداوله عام   قرار نهائي بمنع االستيراد. 
Methamidophosم2001استيراده وتداوله عام منع  قرار نهائي بمنع االستيراد. 
Monocrotophosم2001منع استيراده وتداوله عام   قرار نهائي بمنع االستيراد. 

Parathionم2001منع استيراده وتداوله عام   قرار نهائي بمنع االستيراد. 
Polychlorinated terphenyls 
(PCTs)

منع استيراده وتداوله في 
 الصناعة

ام  م ع ع ت ات 2001المن ى معلوم اء عل م بن
PIC. 

Tris (2,3-dibromopropyl) 
phosphate

 مؤقت بالسماح باستيراده إجراء
 ضمن شروط

دى          تم وضعه ضمن قائمة المواد المشروطة ل
م ، حيث يحتاج الى     1996وزارة الصحة عام    

ه موافقة منها قبل     ى  إدخال ال توجد   . األردن ال
دينا او      تخداماته ل ن اس ول أي م ات ح معلوم

 .الكميات الموجودة منه
Polychlorinated biphenyls  م1996منع استيراده وتداوله عام  قرار نهائي بمنع استيراده . 
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(PCBs) واستخدامه في الصناعة 
Crocidolite قرار نهائي بمنع استيراده

 واستخدامه في الصناعة
ي   تخدامه ف تيراده واس ع اس م من ام األردنت  ع

 .م1996
Polybrominated biphenyls 
(PBBs)

قرار مؤقت بالسماح باستيراده 
 ضمن شروط

دى          تم وضعه ضمن قائمة المواد المشروطة ل
ام  صحة ع د 1996وزارة ال م، ال توج

 .األردنمعلومات حول استخدامات له في 
Actinolite * قرار نهائي بالمنع من تاريخ

16/8/2006 
Anthopylite * قرار نهائي بالمنع من تاريخ

16/8/2006 
Amosite قرار نهائي بمنع االستيراد 
Termolite  * قرار نهائي بالمنع من تاريخ

16/8/2006 
Tetra ethyl lead
Tetra methyl lead

االستيراد لشرآة السماح ب
 مصفاة البترول األردنية فقط  

صحة       ر ال ن وزي صادر ع رار ال شر الق م ن ت
صوص ال ة بخ ة الممنوع وائم الكيميائي ق

  رقموالمشروطة في الجريدة الرسمية عدد
) 4717 ( 

 16/8/2005تاريخ 

 قسم تسجيل المبيدات /وزارة الزراعة و مديرية صحة البيئة/ وزارة الصحة :  المصدر
 .سميةلغايات استخدامها في تصنيع الفرامل فقط ولغاية عام من تاريخ صدور القرار بالجريدة الر  يسمح باستيراد المواد أعاله*
 إجراءات مخاطبة سكرتارية اتفاقية روتردام بإجراءات االستيراد قيد التنفيذ من قبل السلطة الوطنية للكيميائيات*
 

ة                    : مالحظة ة األردني ة الملكي ذه الجمعي وم بتنفي ذي تق ة ال واد الكيميائي يتضمن مشروع نظام المعلومات المتكامل إلدارة الم
ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة األولى       .  لالزمة للربط اإللكتروني بين الجهات المعنية     توفير البنية التحتية واألجهزة ا    

ام    ة ع ي نهاي ة ووزارة      2005ف ة ووزارة الزراع صحة ووزارة البيئ ع وزارة ال ة م ز الجمرآي ط المراآ شتمل رب   و ت
 .الصناعة والتجارة

 
 :مؤسسة المناطق الحرة:  رابعًا 

 
 المتبعة في التعامل مع المواد الكيماوية المدخلة إلى المناطق الحرة وهي أما بخصوص اإلجراءات  

 : وفق األسس والتعليمات الصادرة بذلك وعلى النحو التالي 
يقوم القسم المختص في مديرية السالمة العامة بالتأآد من نوعية وخطورة المادة ومدى قابلية المادة للتخزين  -1

دة في المنطقة الحرة بعد ان يتم معاينتها داخل الساحة الجمرآية من قبل في المستودعات المؤهلة والمتواج
) رئيس شعبة المواد الكيماوية( موظفي الجمارك العامة وبالتنسيق مع موظف قسم المواد الكيماوية والبيئة 

ي المتواجد في الساحة األولية لمعاينة ودخول البضائع ، وعلى ضوء ذلك  يتم السماح لها بالتخزين ف
 .المستودعات المرخصة لهذه الغاية 

 : بعد ذلك تطلب من صاحب العالقة المستورد لهذه المادة األوراق والبيانات التالية  -2
 .البيان الجمرآي  - أ
 .شهادة المنشأ لهذه البضاعة  - ب
 . فاتورة أصلية ومصدقة من بلد المنشأ -ج

 .     حيث يتم مطابقة الوثائق المرفقة وتدقيقها مع الواقع 
لتأآد من ان المواد الموجودة هل هي ضمن المواد المحظورة استيرادها أو المواد المقيدة أو من السالئف ا -3

الكيماوية إذا آانت هذه المواد ضمن المواد المحظور استيرادها يمنع دخولها إلى المنطقة الحرة ويطلب من 
أن قوائم تلك المواد موجودة لدى مديرية صاحب العالقة إعادة تصديرها أو إرجاعها إلى بلد المنشأ ، علمًا ب

 .السالمة العامة ويجري التأآد أوًال بأول عند إدخالها أي منها 
اما المواد المسموح دخولها إلى المنطقة الحرة بعد معاينتها يتم إدخالها إلى جهاز الحاسوب بعد اخذ المعلومات  -4

 : التالية 
 )المستورد ( اسم صاحب العالقة  -
 .لجمرآي وتاريخه رقم البيان ا -
 .نوع المادة  -
 .اسم شرآة التخليص  -
 .تاريخ دخول البضاعة  -
 .المستودع المؤهل والمعتمد من قبل المؤسسة ومتوفر لديها شروط السالمة العامة لتخزين مثل هذه المواد  -
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بعد ذلك يتم تخزين هذه المواد في المستودعات المرخصة من قبل المؤسسة ضمن شروط وظروف تخزين  -5
اسبة بحيث تتحمل الشرآة المخزنة لمثل هذه البضائع المسؤولية الكاملة عن سالمة وظروف التخزين حسب من

 .تعليمات التخزين واالستثمار في المناطق الحرة 
يتم مراقبة ومتابعة هذه المستودعات والتأآد من فتحهم السجالت الالزمة ومدى االلتزام بشروط التخزين  -6

 .ية الخاصة بالمواد الكيماو
اجراء عملية تفتيش وتدقيق دوري على المواد الكيماوية المخزنة للتحقق من تاريخ صالحيتها وفعاليتها قبل ان  -7

 .تصبح نفاية 
 

 وزارة الزراعة : خامسًا 
 

ي وزارة ان  ا ف ة حالي ل المتبع ة التعام دات حسب  آلي تيراد المبي سجيل واس ة لت م  ز  الزراع ات رق سنة 22/تعليم   ل
ا               تعلي "2003 داولها واالتجار به تيرادها وت ا واس صنيعها وتجهيزه دات وت ام     ال " مات تسجيل المبي تناد الحك صادرة باالس
 : تتلخص باآلتي2002 /44 من قانون الزراعة المؤقت رقم  21المادة 

م              -1 سنة   ) 44( يتم تسجيل المبيدات في وزارة الزراعة حسب قانون الزراعة رق م        2002ل ادة رق دا الم ، )21(، وتحدي
ة               ا حسب قائم د ممنوع دات الممنوعة في األردن              )PIC(حيث تشترط أن ال يكون المبي درجا من ضمن المبي ،أو م

 .ألسباب صحية أو بيئية
 .مهنة استيراد المبيدات ال يجوز استيراد المبيدات من قبل أي جهة ما لم تكن حاصلة على تصريح بتعاطي -2
اطي  -3 صريح بتع ى ت تيراد الحاصل عل ب االس ى طال دم عل دات أن يتق تيراد المبي ة اس ق   مهن وزارة وف ى ال ه إل بطلب

تيراد              ى رخصة االس ل حصوله عل ذلك قب تيراد المعلومات              و .النموذج المعتمد ل يجب أن يتضمن نموذج طلب االس
     -: التالية 

 . فيه التجاري للمبيد المراد استيراده ونسبة المادة الفعالة وترآيزهااالسم )1
 .ة الزراعةرقم تسجيله في وزار )2
 .الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم )3
 .نوع التعبئة )4
 .الكمية الموجودة حاليًا لدى المستورد )5
 .طريقة الشحن )6
 .مرآز التخليص واسم المؤسسة المصدرة وعنوانها )7
 اسم الجهة المستوردة وعنوانها )8
  . وتوقيعه اسم المهندس الزراعي المعتمد )9
  .داالستيراة هنرقم رخصة تعاطي م )10

ى       -4 دم للحصول عل صنيع               يتم التق ة للت واد أولي تيرادها سواء آانت م وب اس دات المطل ة المبي تيراد لكمي  رخصة اس
 :وتحتوي الرخصة على المعلومات التالية .المحلي أو مبيدات جاهزة مستوردة لالستخدام في األردن

 .اسم الشخص أو المصنع المستورد -
 .اسم المادة الفعالة في المبيد -
 . التجاري للمبيداالسم -
 . استيرادهابالكمية المطلو -
 .رقم التسجيل للمبيد في األردن وغيرها من المعلومات  -

ويحتوي هذا اإلذن   ). الفاتورة األصلية ( إعداد إذن تسليم للمبيد وإرفاق شهادة تحليل من بلد المنشأ للمعاملة األصلية            -5
 :على المعلومات التالية

 .رداسم الشخص أو المصنع المستو -
 .االسم التجاري للمبيد -
 .رقم وتاريخ الفاتورة -
 .الكمية المستوردة -
 .رقم تسجيل المبيد في األردن -

 في المراآز   ها العاملين مختبرات وزارة الزراعة من قبل موظفي      إلىتم تحويل عينات من المبيدات المستوردة       ي -1
د من     وال ،مطابقة الترآيب والترآيز  التحليل ل ألغراض    ،الجمرآية د ضمن المواصفات         أتأآ ن مواصفات المبي

 .المقبولة عالميا
 وعدم التصرف بالمبيد المستورد لحين       ،يسمح بالتخليص على المبيد المستورد بموجب تعهد خطي بقيمة المبيد          -2

 . تسليم من قبل الوزارةإذن يكون حاصال على أن ىوالترآيز عل ،ظهور نتيجة التحليل
 :المعلومات التاليةتبين  ومن بلد المنشأ ،دة ملصقات باللغة العربيةيجب أن تحمل أوعية المبيدات المستور -3
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 اسم المبيد التجاري باللغتين العربية و اإلنجليزية -
 وتراآيزها  المادة أو المواد الفعالة -
 بودرة , سائل) نمط التصنيع( حالة المبيد -
  ثبات المبيد على درجات حموضة الماء المختلفة  -
 ت المستهدفة  أسماء المحاصيل واآلفا -

ـم                       -4 انون الزراعة رقـ واردة في ق في حالة عدم مطابقة المبيد للمواصفات الفنية المطلوبة، يتم تطبيق العقوبات ال
 .2002لسنة ) 44(

 :يمنع إدخال المبيدات ويتم إعادة تصديرها في الحاالت التالية  -5
تيراد أي   (راعة  إذا آانت غير مسجلة وفقا لألنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الز           - ا    ال يسمح باس د م  مبي

 .)لم يكن مسجًال في الوزارة
شأ، أو إذا ظهرت       - د المن سباب صحية   أإذا آانت غير مسجلة، ووجد بأنه من غير المسموح استخدامها في بل

 .و بيئية تمنع استعمالها وإدخالها الى األردنأ
 .يةإذا آانت مسجلة وأثبت الفحص أنها غير مطابقة للمعايير الفن -
 .إذا آانت المعلومات المتوفرة على بطاقات البيان تخالف البيانات والمعلومات المزودة عند التسجيل -

 
ة                             ة العقب سلطة منطق ة ب ة العقب ة في منطق ضائع المختلف تيراد و تصدير الب وقد أنيطت مسؤولية تنظيم عمليات اس

ضائع المحظورة و الممنوعة                  ك الب ا في ذل ة جهات خاصة        االقتصادية الخاصة، بم م وضع       . أو الخاضعة لموافق د ت و ق
ة           ي المنطق دة ف ا المعتم ن نظيرته رامة ع ل ص ة ال تق ي المنطق ة ف واد الكيميائي داول الم ى ت سيطرة عل ة ال رح آللي مقت

ة لت  ). 2-4(شكل  .الجمرآية اءات الالزم ذ  هذا و قد تم البدء بإعداد التعليمات القانونية و البرامج المحوسبة و توفير الكف نفي
ك                   . هذه اآللية  ة، و ذل واد الكيميائي داول الم ى ت سيطرة عل ة لل ة الجمرآي ة في المنطق ة المتبع اع اآللي علمًا بأنه يتم حاليًا إتب

صادية الخاصة                    ة االقت ة العقب ذ اإلجراءات الخاصة بمنطق سبة        . آمرحلة انتقالية لحين البدء بتنفي ة بالن ة المتبع ذه اآللي وه
تيراد و                  . كل عام للمواد الكيميائية بش   ات االس ة محددة لعملي شريعات أو آلي رد ت أما بخصوص المواد العضوية الثابتة فلم ي

التصدير، خاصة و أن العديد من المواد العضوية الثابتة قد منع تداولها بموجب العديد من القرارات الصادرة عن جهات                     
 .لعامةمختلفة لما لهذه المواد من تأثير سلبي على البيئة و الصحة ا
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 المراآز الجمرآية

 /وزارة الصحة
 مديرية صحة البيئة

 هل المواد خطرة؟

 ال نعم

 ممنوعة
 غير مشروطة

مشروطة لدى وزارة 
 الصحة

 يمنع إدخالها

 تسجيل المادة

ى  - د عل ذ تعه اخ
تح      ة بف صاحب العالق
ة  جالت لمتابع س

 .األردنتداولها في 
احب   - د ص تزوي

تراطات   ة باش العالق
ادة   ع الم ل م التعام
دها  ة لتزوي الكيميائي

 للمعنيين

 إنجاز المعاملة جمرآيا
 لموافقةا/بالرفض

مخطط توضيحي آللية التعامل مع معامالت استيراد المواد الكيميائية المتبعة حاليا في وزارة   ) 1-4(  شكل 
 مديرية صحة البيئة / الصحة
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مخطط توضيحي آللية التعامل مع معامالت استيراد المواد الكيميائية المتبعة حاليا في سلطة منطقة العقبة ) 2-4(شكل
 االقتصادية الخاصة

 
  

تصريح  /طلب الحصول على رخصة 
 استيراد مواد آيميائية

دراسة الطلب من قبل مفوضية البيئة 
 ورقابة الصحة

هل المادة ضمن قوائم 
 المواد الخطرة؟؟

هل هناك حاجة إلضافة      
 المادة ضمن قوائم المواد   

 الخطرة ؟

 المادة ممنوعة ؟ المادة مشروطة ؟

  /ة االستيرادرفض رخص
 منع إدخال المادة

 تزويد صاحب العالقة باشتراطات
 السماح بإدخال المواد للمنطقة

وصول البضاعة لمرآز جمرك 
 منطقة العقبة الخاصة

جمرآيا المعاملة إنجاز

 نعم

 ال

ال
نعم

ة   احب العالق اء ص إيف
سماح  تراطات ال باش

 بإدخال المواد للمنطقة

 ال
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 ية إلدارة المواد الكيميائية اآلليات غير التنظيم) 4-5(
 

ة              ر الحكومي شكل        )  NGOs(يوجد في المملكة عدد من الهيئات والجمعيات التطوعية غي ة ب شؤون البيئ ى ب تعن
ة ومحددة في العمل              . خاص ات معين ات آلي ات والجمعي شريعات محددة للتعامل مع          . ولهذه الهيئ ر مرتبطة بت ا غي ولكنه

ة                        وت. المواد الكيميائية وإدارتها   ة البيئ ة في مجال حماي ات العامل ذه الجمعي ى ه ال عل ر مث ة خي ة األردني ة البيئ عتبر جمعي
 :ومن أنشطة الجمعية المشاريع التالية. وإدارة المواد الكيميائية

 
 :  مشروع إدارة النفايات الطبية -1
ان الكب        ة عم ة لمنطق ات الطبي شروع إدارة ا لنفاي ة م ة األردني ة البيئ ذ جمعي ين   تنف ت ب ة وقع رى ضمن اتفاقي

 ).GTZ(الجمعية  والوآالة األلمانية للتعاون الفنـي  
 
 : المشروع الريادي لفرز النفايات المنزلية الخطرة -2

 ما بين الحكومة األردنية الهاشمية ممثلة في أمانة عمان الكبرى، ووزارة البيئة، ومدينة هتم توقيع اتفاقية التو أم 
 )Des-Monis (ة        . ية بدعم من الوآالة األمريكية لإلنماء والتطوير    األمريك شاريع بيئي ة م ذه االتفاقي ق عن ه د انبث وق

ا ن أهمه ا   : م ا وفق ة بيئي اآن آمن ي أم ا ف ا وتخزينه ة الخطرة وجمعه ات المنزلي صل النفاي رز وف ادي لف شروع الري الم
ين وزارة              وقد. للمتطلبات والشروط البيئية المحلية، لحين معالجتها بأساليب علمية        ا ب ادي م ذا المشروع الري  تم تنفيذ ه

ة                      سان ولغاي ين شهر ني البيئة، وجمعية البيئة األردنية، وأمانة عمان الكبرى، والجمعية العلمية الملكية خالل الفترة ما ب
  .2004منتصف شهر أيلول من عام 

 
 : مشروع إعادة التدوير -3

ام        تقوم جمعية البيئة األردنية آأول جمعية تطوعي       ذ ع ذ      1994ة في األردن من ة، بتنفي رامج توعي ، من خالل ب
ذا        ي ه شارآين ف وافز للم اء ح الل إعط ن خ ة م ل الجمعي ن قب ردي م شكل ف شاطه ب دا ن ذي ب دوير ال ادة الت شروع إع م

ات المجتمع                   . المشروع ة فئ دى آاف ا ل ألوف حالي ادن م ون والبالستيك والمع ورق والكرت حيث اصبح تدوير المواد مثل ال
 .لمحلي باعتبار تدوير النفايات مصدر دخل لبعض العائالت واألفرادا

 
 التحليل /  تعليقات 4-6 
 

د                     ين وجود العدي د تب ة فق واد الكيميائي إدارة الم ة ب    على ضوء الدراسة وتحليل جميع األدوات التشريعية المحلية والمتعلق
 :من الثغرات على النحو التالي

 
 :الثغرات في التشريعات ) أ

ة من لحظة                    -1 عدم وجود أداة تشريعية موحدة ومتكاملة تتناول جميع مراحل دورة حياة المواد والنفايات الكيميائي
 ).التصريف(االستيراد او اإلنتاج وحتى التخلص النهائي منها 

ة                -2 ات الدولي ة والمتطلب واد الكيميائي ة التطورات في قطاع إدارة الم ة عن مواآب قصور بعض التشريعات الحالي
 .لها

إدارة                         -3 ة ب ين الجهات المعني ازع في االختصاص ب ى التن ؤدي إل االزدواجية في التشريعات الحالية األمر الذي ي
 .المواد الكيميائية

 .افتقار األدوات التشريعية إلى المعلومات التي تبين تصنيف المواد الكيميائية -4
 .يةتعدد تعريف األلفاظ والعبارات المتعلقة بإدارة المواد الكيميائ -5

 
 :الثغرات في تطبيق التشريعات ) ب

 :    يعزى عدم تطبيق التشريعات بشكل فاعل لألسباب آالتية
 .قلة الكوادر المؤهلة لتطبيق تشريعات بإدارة المواد الكيميائية -1
 .االفتقار الى آلية عمل واضحة للتعامل مع المواد الكيميائية -2
 .محدودية المخصصات المالية الالزمة -3
 . التدريبية والتوعوية الداعمة في هذا ا لمجالقلة البرامج -4
 .ضعف التقيد بتطبيق اشتراطات السالمة العامة ذات العالقة بالمواد الكيميائية -5

 
 :التوصيــات 
 .وضع مسودة لتشريع موحد وفعال إلدارة المواد الكيميائية   -1
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 ). GHS(لمي اعتماد التصنيف المتعلق بالمواد الكيميائية بما يتناسب مع النظام العا -2
 

  -: التحليل  ) 6 – 4( 
 

واد                         شريعات  تناولت الم ذه الت ة، إال أن ه        رغم وجود العديد من التشريعات التي لها صلة أو مساس بالمواد الكيميائي
ة                  . الكيميائية بشكل عام ودون تحديد     واد الكيميائي داول الم ـافة مراحل ت شريعات ال تغطـي آ ا  . باالضافة إلى أن هذه الت أم

ة استكهولم، إال                       ا بموجب اتفاقي داول أغلبه ع ت ي تمن رارات الت بالنسـبة للمـواد العضوية الثابتة فبرغم وجود العديد من الق
د    . انه ال يوجد قانون موحد أو نظام يمنع تداول مثل هذه المواد        وغالبا فان المنع يكون بموجب قرارات صدرت عن العدي

ومع هذا لم   .  هذه القرارات على أغلب الدوائر و المؤسسات ذات العالقة بالقدر المستطاع           من الوزارات التي قامت بتعميم    
 .يتم تغطية عملية المنع و المراقبة بالشكل المطلوب

 
  -: بالشكل المطلوب يعزى إلى عدة أمور منها ا    و قد يكون عدم وجود تشريعات وعدم تفعيله

 .بها عند القيام بمتابعة مثل هذه االلتزاماتاالفتقار الى آلية واضحة يتم العمل بموج )1(
المواد                 )2( ام و عدم وجود نظام خاص ب شكل ع ة ب واد الكيميائي شريع يغطي الم عدم وجود تشريع موحد أو ت

 .العضوية الثابتة
المواد     )3( ساس و صلة ب ا م ي له م و الت ة له ام الموآول ام بالمه افي للقي دد الك ة بالع وادر مؤهل ى آ ار ال االفتق

 .ثابتة العضوية ال
ى                          )4( ؤدي إل د ت ي ق ذه الجهات و الت ين ه د ب سيق و التوحي ة مع عدم التن ا رقاب د يكون له تعدد الجهات التي ق

 .تشتيت و هدر الجهود دون تحقيق الغاية أو الهدف المقصود 
 .عدم تزويد العمال بالمعلومات الالزمة لطرق التعامل مع مخاطر المواد العضوية الثابتة )5(
 .نة تعمل على مراقبة و تنفيذ التشريعات العامة او الخاصة بالمواد الكيميائيةعدم وجود جهات معي )6(
 . التقيد بالنص مع عدم التحليل و عدم إعطاء المرونة الالزمة )7(
صاريح      . دخول المبيدات بموجب إذن تسليم فقط عملية تنطوي على العديد من المخاطر            )8( وال بد من وجود ت

 .استيراد وتصدير لهذه المبيدات
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 فصل الخامسال
 

 الوزارات والوآاالت والمؤسسات المعنية بإدارة المواد الكيميائية
 
 .مسؤوليات ومهام الجهات المختلفة المعنية بإدارة المواد الكيميائية) 5-1(
  

 وزارة البيئة: اوال
 

م   2003أنشئت وزارة البيئة في بداية عام        سنة  ) 1( بموجب قانون حماية البيئة المؤقت رق  الغي  حيث ، 2003ل
د   1995لسنة ) 12(قانون حماية البيئة رقم     تم تع ى أن ي لها أو ي على أن تبقى األنظمة الصادرة  بمقتضاه سارية المفعول إل

  .24إلغاؤها او استبدالها آما ورد في المادة 
م    ت رق ة المؤق ة البيئ انون حماي ضمن ق سنة ) 1(وت و   2003ل ن ن ة م واد الكيميائي إدارة الم ى ب وادًا تعن  احي م

ة، صنيفها،  مختلف ث ت ن حي رة م ضارة والخط واد ال داول الم ى بت هو و تعن ا ،تخزين ة ا وإتالفه ا، ومراقب تخلص منه وال
دة، ووضع                    ايير المعتم ة القياسية والمع المؤسسات والجهات المختلفة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئي

ة     ورة وآيفي ة الخط د درج ات، وتحدي دفن النفاي ات ل االتعليم ة    .  معالجته وادًا لمعاقب ذلك م انون آ ضمن الق ويت
 .المخالفين وتغريمهم

 
 :رسالة وزارة البيئة

 المستدامة التنمية تحقيق في للمساهمة ،عناصرها على والمحافظة البيئة وحماية صون على البيئة وزارة تعمل
 الفعالة والرقابة البيئية والتشريعات اتالسياس وتطبيق بتطوير وذلك ،المعنية الجهات مع وشفاف تشارآي أسلوب بإتباع
 .الوطنية التنمية خطط ضمن البيئية المفاهيم وإدخال ،عناصرها على

 
 : وزارة البيئةرؤيـة

 في والمساهمة ،واستدامتها البيئة عناصر حماية على قادرة واإلقليمي الوطني المستوى على نموذجية وزارة
 .الحياة نوعية تحسين

 
 :ة في الوزارةالمديريات العامل

وزارة من     ديريات باالضافة        تتألف ال سع م اء،                   ت د، الزرق ديريات في المحافظات وهي الكرك، ارب ى ست م إل
 . البلقاء، المفرق و دير عال

ة            ة تحت مديري ة      ويندرج قـسم إدارة المواد الكيميائي واد الكيميائي ات والم شـكل     . إدارة النفاي ين ال ة  ) 3-5(ويب آلي
 . فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائيةعمل وزارة البيئة

 
 : لوزارة البيئة اإلستراتيجيةاألهداف
 والتي المناسبة التنفيذية واألدوات واآلليات السياسات وتطبيق تطوير: المستدامة التنمية تحقيق في المساهمة .1

 التنمية خطط في البيئية المفاهيم دمج في وتساهم االقتصادي والرخاء البيئة حماية بين ما الروابط وتعزز تظهر
 . الوطنية

 البيئة على للمحافظة الفعالة والتشريعات واالستراتيجيات السياسات وتنفيذ تطوير: والتشريعات السياسات تطوير .2
 .وحمايتها

 القوانين وتطبيق والتفتيش الرقابة وبرامج آليات وتطوير تعزيز: التشريعات وتطبيق والتفتيش الرقابة تعزيز .3
 .البيئة على السلبية التأثيرات من للحد واألنظمة

 المناسبة القرارات اتخاذ بهدف المعلومات إلدارة شاملة برامج تطوير :المعلومات إدارة برامج تنفيذ و تطوير .4
 .وتحليلها ونشرها البيئية المعلومات جمع خالل من

 المفاهيم إدراج على والعمل البيئة مايةح مجال في العام الوعي ورفع البيئية الثقافة نشر: والتوعية التثقيف زيادة .5
 .التثقيفية الوسائل مختلف في البيئية
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 مثل العالقة ذات والدولية واإلقليمية الوطنية، الجهات مع التعاون دعم: والدولي واإلقليمي الوطني التعاون دعم .6
 قنوات على المحافظةو الخاص و العام والقطاع واإلعالم، األآاديمية، والجهات المحلي، المجتمع منظمات
 .الوزارة رؤية و رسالة تحقيق في للمساهمة معها وفعالة واضحة اتصال

 .  رسالتها ورؤيتهاوتنفيذ مهامها أداء من لتمكينها الوزارة قدرات وتطوير تعزيز :الوزارة قدرات تطوير و تعزيز .7
 

 دور الوزارة فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية
ات                      تقوم وزارة البيئة ب     ة ادارة النفاي ة متخصصة هي مديري ة من خالل مديري واد الكيميائي دورها في ادارة الم

ة                  . والمواد الكيميائية  واد الكيميائي اول موضوع الم وتلعب المديريات بعض المديريات الفنية األخرى أدوارا متباينة في تن
 .   حسب طبيعة عملها

  مديرية إدارة النفايات والمواد الكيميائية-1
 :مهام المديرية

 تطوير السياسات والتشريعات
 تطوير التشريعات واالستراتيجيات األردنية التي تختص بإدارة النفايات والمواد الكيميائية -
 إعداد وتعديل المواصفات البيئية الوطنية والتي تختص بإدارة النفايات والمواد الكيميائية -
 فايات والمواد الكيميائيةبإدارة الن المتعلقةمتابعة االتفاقيات الدولية  -
 

 تعزيز الرقابة والتفتيش وتطبيق التشريعات
أو تنتج المواد الكيميائية الخطرة وتلك المنتجة للنفايات الخطرة في األردن    /مراقبة النشاطات التنموية التي تستخدم و      -

 من خالل تطوير برنامج وطني متكامل للرقابة
 ب أوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةمراقبة أداء مكاب النفايات الصلبة وتصوي -
 التأآد من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات المتعلقة بإدارة النفايات والمواد الكيميائية في األردن -
 متابعة تنفيذ البرامج الخاصة بإدارة النفايات والمواد الكيميائية مع الجهات المعنية -
واد             المشارآة في وضع الخطط والتعليمات وا      - ات والم إدارة النفاي ة ب لشروط البيئية إلقامة المشاريع التنموية والمتعلق

 الكيميائية
 متابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالنفايات والمواد الكيميائية -
 حصر أنواع وآميات النفايات والمواد الكيميائية ووضع اآلليات المناسبة إلدارتها  -
  فيما يتعلق بالتلوث بالنفايات والمواد الكيميائيةالعمل على تحديد المناطق ذات األولوية -
 وضع خطة طوارئ لمواجهة الحاالت الطارئة التي تنتج عن النفايات والمواد الكيميائية الخطرة -
 

 تطوير وتنفيذ برامج إدارة المعلومات
 تطوير وسائل جمع البيانات والمعلومات وطرق تحليلها -
 متكامل إلدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والرقابة عليها ) كترونيإل(العمل على إنشاء وإدامة نظام وطني  -
 العمل على إنشاء وإدامة قاعدة بيانات خاصة بالنفايات الصلبة في األردن -
 تعزيز وتسهيل آلية تبادل المعلومات مع مديريات البيئة في المحافظات -
 

 زيادة التثقيف والتوعية
 .ئي فيما يتعلق بالنفايات والمواد الكيميائية بين مختلف شرائح المجتمع األردنيالمشارآة في نشر الوعي البي -
 

 دعم التعاون الوطني واإلقليمي والدولي
الة وأهداف                  - ق رس سهم في تحقي ا ي ك بم تعزيز التنسيق والتعاون مع مديريات الوزارة في المرآز والمحافظات وذل

  البيئةالوزارة ويحقق التكامل المنشود في جهود حماية
ة         - ات البيئي دعم األولوي بناء عالقات مؤسسية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة بما ي

 الوطنية ويحقق تكامل األدوار 
ات    للنفايات والمواد الكيميائية تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير إدارة فعالة   - ويشجع استخدام آلي

 ة النظيفةالتنمي
الة              - ق رس سهم في تحقي بناء عالقات قوية مع الجامعات ومراآز البحث العلمي بما يدعم األولويات البيئية الوطنية وي

 الوزارة وأهدافها
  بإدارة النفايات والمواد الكيميائيةخدمة الجمهور والجهات المعنية بما يتعلق  -
 

 تعزيز وتطوير قدرات الوزارة
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وظفي مدير  - درات م اء ق ة بن ة  ي واد الكيميائي ات والم وزارة  إدارة النفاي الة وأهداف ال ق رس سهم في تحقي ا ي ك بم وذل
 ومهام المديرية

 
 تقييــم األثر البيـئي مديرية -2

ي               ر البيئ يم األث ة دراسات تقي ة لمراجع راخيص   تقوم مديرية تقييــم األثر البيـئي من خالل اللجنة الفني ة الت  ولجن
ة االمرآزي ة واتخ رارا بمراجع د تذ الق رخيص للعدي امالت الت ي ومع ر البيئ يم األث ات تقي ة بدراس شاريع  المتعلق ن الم  م
ة ن    . التنموي د م رخيص العدي ة، وت المواد الكيميائي ة ب ن الدراسات ذات العالق د م ع العدي ل م ة بالتعام د قامت المديري وق

 :ومن الدراسات التي تم التعامل معها ما يلي. ةالمصانع الكيميائي
 وع برومين األردنمشر -
 مشروع ماغنيسيا األردن -
  بيروآسايد العضوينمشروع الهيدروجي -
 دراسة استخدام الفحم البترولي في مصانع اإلسمنت -
 دراسة مصنع إسمنت الحسا -
 مشروع تدوير البطاريات السائلة -
 دراسة استخدام الزيوت المستعملة في إنتاج الطاقة في مصنع إسمنت الرشادية   -
 

 مايـة الهــــواء مديرية ح-3
مراقبة ملوثات الهواء ومنها الملوثات  تنفيذ الدراسات وبرامج المراقبة من خالل حماية الهواء منمديرية تقوم  
والتأآد من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات المتعلقة بحماية الهواء في  ،المنبعثة من النشاطات التنموية الكيميائية
 :والمشاريع التي تعمل عليها المديريةومن الدراسات . األردن
مراقبة االنبعاثات الغازية في البؤر الصناعية الساخنة مثل مناطق صناعة اإلسمنت، وتكرير البترول، وانتاج  -

 .الطاقة
 .قياس عوادم المرآبات في مناطق مختلفة من المملكة -
 .يمشروع التغير المناخ -

 
  مديرية حمايـة الميــــاه-4

د من    مراقبة نوعية المياه تنفيذ الدراسات وبرامج المراقبة من خالل حماية المياه من  مديرية  تقوم     في العدي
اه في األردن    مناطق المملكة،  ة المي شاريع    . والتأآد من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات المتعلقة بحماي م الم ومن أه

شمل       مياه في األردن المشروع الوطني لمراقبة نوعية الالتي تعمل عليها المديرية      ى توسيع نطاق المشروع لي  وتعمل عل
 . مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية والمياه العادمة والصناعية في آافة المناطق

 
 : المشاريع-5

تقوم الوزارة بالعمل على العديد من المشاريع ذات العالقة بالمواد الكيميائية سواء آانت تلك المشاريع محلية او                 
 :رتباط وبعد دولي ومن هذه المشاريعذات ا
 .مشروع إنشاء وادارة مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة -
 .مشروع الملوثات العضوية الثابتة بموجب اتفاقية استكهولم -
 .مشروع استبدال المواد المستنزفة لطبقة األوزون بموجب اتفاقية فيينا و بروتوآول مونتريال -
 . االتفاقية االطارية للتغير المناخي وبروتوآول آيوتومشروع التغير المناخي بموجب -
 

ل                             تحكم في نق ازل لل ة ب ل اتفاقي ة مث واد الكيميائي ة الم ة ذات العالق ات الدولي آما تتابع الوزارة العديد من االتفاقي
 .المواد الخطرة عبر الحدود، واتفاقية روتردام، واتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة وغيرها

   
 وزارة الصحة: ثانيا

 
ى                     ة، سواء عل ا المختلف هناك أآثر من جهة في وزارة الصحة  تقوم بالعمل على مراقبة المواد الكيميائية وآثاره

م   ة رق صحة العام انون ال ى ق تناد ال ك باالس ة، وذل صحة أو البيئ سنة ) 54(ال ل . 2002ل ذا العم صحة به وم وزارة ال وتق
ات   ع الجه اون م سيق والتع ة بالتن ة المختلف ارة،   ( الحكومي صناعة والتج دني، وزارة ال دفاع الم ة ال ة، مديري وزارة البيئ

 ).الخ … مؤسسة المدن الصناعية،
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 :أهم المديريات القائمة على رقابة إدارة المواد الكيميائية في وزارة الصحة
 
 مديرية صحة البيئة) أ

   
  قسم السالمة الكيميائية-1

د شهد األردن    واد                     لق دة ومتنوعة من الم واع جدي ه استخدام أن ا نجم عن رة تطورا صناعيا ملحوظ ة األخي في اآلون
د أولت وزارة الصحة                    . الكيميائية ة، فق ة والبيئ ى الصحة العام واد عل ذه الم داول ه ى ت ة عل سلبية المترتب ار ال ونظرا لآلث

ه            اهتماما ملحوظا بهذا األمر، وتجلى هذا االهتمام في استحداث مرآز            م مهام ان من أه معلومات المواد الكيميائية الذي آ
ا    . إعداد المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية وتوزيعها على المصانع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تحتاجه

 .وتطور المرآز ليصبح فيما بعد قسما للسالمة الكيميائية
 

 :مهام القسم 
 الكيميائيةالرقابة على استيراد المواد .1

ا       .      ويتم ذلك من خالل إنجاز المعامالت الجمرآية الواردة من المراآز الجمرآية  د م واد وتحدي ذه الم سجيل ه تم ت حيث ي
د                          ا عن د به ه التقي ة باالشتراطات الواجب علي إذا آانت تحتوي على مواد مشروطة او ممنوعة، وتزويد صاحب العالق

ا      تداوله لها وتزويد الجهة التي ستشت      واد به ذه                      . ري منه هذه الم تح سجل له ه بف زم من خالل ه يلت د علي تم اخذ تعه ا ي آم
داولها في                                 ة ت تمكن وزارة الصحة من متابع ا لت ة المباعة له ات المستوردة والجه ادة والكمي ا اسم الم دون فيه المواد ي

 :األردن وذلك بهدف
 .مواد الكيميائيةحماية الصحة العامة من اآلثار السلبية المترتبة على تداول ال -
 تطوير قاعدة بيانات لتسجيل المواد الكيميائية المشروطة من وزارة الصحة والمستوردة الى األردن لمتابعة تداولها -
ة                         - واد لمعرف ك الم ائي لتل ات والترآيب الكيمي ا المكون تطوير قاعدة بيانات لتسجيل المواد الكيميائية المنتجة توضح فيه

 مواد مشروطة او ممنوعةالمنتجات التي تحتوي على 
 

 :الرقابة على المصانع الكيميائية وشرآات االستيراد والمؤسسات التي تتعامل مع المواد الكيميائية بهدف. 2
 .التأآد بان تداول المواد الكيميائية ال يؤثر سلبا على الصحة -
ا                - امج محوسب للقطاع ة ضمن برن ذي       تعبئة المعلومات في السجل الوطني للمواد الكيميائي ة وال صناعية المختلف ت ال

واد المنتجة والفضالت            : يهدف الى توفير البيانات الالزمة عن      ة والم المواد األولية المستخدمة في القطاعات التنموي
 .الخطرة الناتجة عن القطاعات المختلفة، آما سيوفر السجل إمكانية إعطاء رقم وطني لكل مصنع في األردن

ة        المشارآة في وضع ومراجعة الت     .3 واد الكيميائي إدارة الم ة ب شريعات و االستراتيجيات والمشاريع الوطنية ذات العالق
 .لتضمين البعد الصحي في التشريعات والمشاريع الوطنية ذات العالقة بإدارة المواد الكيميائية

ترات                .4 ذه اإلس ذ ه ة وخطة عمل لتنفي سالمة الكيميائي ة خاصة بال تراتيجية وطني ة الس ك  تم وضع مسودة أولي يجية وذل
 .بمساعدة خبير أجنبي من منظمة الصحة العالمية

 .تسجيل حاالت التسمم الكيميائي الواردة من مديريات الصحة .5
 .تدريب الكوادر المحلية والخارجية في مجال إدارة المواد الكيميائية .6
ة والموجودة ضمن قواعد بيان                 .7 ة لمختلف    يقوم القسم بتقديم المعلومات المطلوبة عن المواد الكيميائي ة عالمي ات علمي

 .الجهات
واد   .8 م لم سبقة عن عل ة الم إجراءات الموافق ردام والخاصة ب ة روت ذ اتفاقي ة لتنفي ات المطلوب ة االلتزام إجراء ومتابع

ة      ة في التجارة الدولي ة        ) PIC(آيميائية ومبيدات آفات خطرة متداول سيق مع الجهات المعني اون والتن ك بالتع ، وذل
وتقوم وزارة الصحة بإعداد الردود المطلوبة بخصوص        .  وبناء على اآللية الموضوعة لهذه الغاية        بتطبيق االتفاقية، 

ة                           ود االتفاقي ا يتوافق مع بن وع استخدامها في األردن بم شدة و الممن دة ب اإلجراءات التنظيمية للمواد الكيميائية المقي
لة            ولتاريخه آانت جميع    . إلرسالها الى سكرتاريا اتفاقية روتردام     ل وزارة الصحة المرس لة من قب المعلومات المرس

 .إليهم مستوفية لإلجراءات الواردة في االتفاقية بناء على الردود الواردة للوزارة من السكرتاريا بهذا الخصوص
ة        .9 ر الحكومي ة وغي ة الحكومي م   . إعداد المرتسم الوطني للسالمة الكيميائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعني د ت وق

ام        2000إصدار النسخة األولى منه عام       يم       . 2002 آما تم مراجعته وتحديثه ع ى التعريف وتقي سم ال ويهدف المرت
الوضع الحالي الدارة المواد الكيميائية، وتحديد الجهات ذات العالقة المباشرة او غير المباشرة في إدارة هذه المواد،                 

ة بهدف       مع بيان دور آل من هذه الجهات في هذه العملية،            واد الكيميائي ووضع تصور لآللية المستقبلية في إدارة الم
ة                            وانين واألنظم ة وتحديث و تطوير الق ة والفني درات العلمي اء الق تعزيز السالمة الكيميائية في األردن من خالل بن

ا     ة به ى صفحة اإلنترنت الخ             . والتعليمات المتعلق ة عل سالمة الكيميائي وطني لل سم ال شر المرت م ن د ت ة   وق اصة بمنظم
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UNITAR   ت فحة اإلنترن ى ص سم عل تعراض المرت ن اس national /cwm/org.unitar.www://http ويمك
 profiles  

ل                        .10 وزارة من قب ا    تم اعتماد مديرية صحة البيئة آنقطة بؤرية فرعية لمعلومات قطاع الصحة في ال مرآز تكنولوجي
هات المعنية بإدارة المواد الكيميائية وتنسيقها على صفحة حيث يتم جمع المعلومات المتعلقة بالج     . المعلومات الوطني 

 .اإلنترنت الخاصة بالنقطة البؤرية، ليسهل الحصول على المعلومات المطلوبة من الجميع
ذه    .11 ضمن ه ث تت ا، حي ين به د المعني تم تزوي ة ي ة العربي ة باللغ واد الكيميائي ع الم ل م تراطات سالمة التعام داد اش إع

ا، وأعراض وطرق التعرض،                       االشتراطات معلومات  ة التعرض له وع المخاطر وآيفي ادة العلمي، ون  عن اسم الم
سرب واإلسعافات            سكاب أو الت ة التعامل مع حاالت االن والخصائص الفيزيائية والكيميائية، وطرق التخزين، وآيفي

 .األولية وغيرها
ر الصحي والبيئي    وتشمل هذه المعلوما  . تزويد المعلومات العلمية عن المواد الكيميائية      .12 ت  استخدامات المواد،  واألث

وفرة ضمن قواعد                       ة المت واد الكيميائي لها،  والدراسات العالمية التي أجريت عليها، والوقاية والعالج من مخاطر الم
ة                        واد الكيميائي دولي للم سجل ال دولي، وال ة ال سالمة الكيميائي امج ال ات برن ل قاعدة بيان بيانات دولية متخصصة،  مث

 .خطرة، والسميات وملخصات األبحاث البيئية وغيرها من المعلومات العلمية للمهتمين والباحثين والطالبال
وتم إعداد  . إعداد حملة توعية وتثقيف تستهدف ربات المنازل حول التعامل اآلمن مع المواد الكيميائية داخل المنازل         .13

ى ا، إضافة ال شورات وغيره صقات ومن ة وتثقيف من مل واد توعي ان م ن عم ل م ي آ ل ف الث ورشات عم د ث  عق
 .وجرش والكرك لهذه الغاية

ا في وزارة                .14 رامج المعمول به ات والب عقد ورشات عمل تستهدف القطاع الحكومي والقطاع الخاص للتعريف باآللي
 .الصحة فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية واإلجراءات المطلوبة

 . يميائية في المجاالت المختلفةإبداء الرأي بشان استعماالت المواد الك .15
 
  قسم الرقابة البيئية-2 

 : يقوم هذا القسم بالنشاطات آالتية
ي و               - الق والرصاص الكل ار الع ز الغب ان، من حيث ترآي امج   ( PM10 مراقبة نوعية الهواء المحيط في عم برن

 ).مستمر
ون                 - سيد الكرب ز غازات أول أآ سيد         مراقبة نوعية الهواء المحيط من حيث تراآي اني أآ روجين، وث يد النيت ، وأآاس

ك       ل ورود شكاوى من    : الكبريت، وبعض أنواع الهيدروآربونات والمعادن الثقيلة، حيثما اقتضت الضرورة ذل مث
 ).برامج متقطعة(المواطنين حول مشكلة معينة، او مالحظة خطر محقق عل الصحة العامة، 

 .الرقابة على إدارة النفايات الصلبة الطبية -
 .بة على فضالت المسالخالرقا -
 .تقييم األثر الصحي والبيئي للمشاريع التنموية الجديدة لغايات الترخيص الصحي -
 .إجراء قياسات مستويات الضجيج حول مصادرها، حيثما اقتضت الضرورة لذلك -

 
  قسم رقابة مصادر وشبكات المياه والصرف الصحي-3

اه والصرف الص       يتولى قسم رقابة     ك بهدف              حيمصادر وشبكات المي ة، وذل اه في المملك ة المي  مسؤولية مراقب
ة           ة من اجل حماي ة والعالمي التأآد من سالمة المياه ومطابقتها للشروط الصحية الموضوعة، والمواصفات القياسية الوطني

ام   ) 54(الصحة العامة، ومنع التلوث البيئي، انسجاما مع متطلبات قانون الصحة العامة المؤقت رقم               ذ  2001لع اط   ال ي أن
ة             ة        . مسؤولية التحقق من سالمة ومأمونية المياه المقدمة للمواطنين بأجهزة وزارة الصحة الرقابي ادة الثالث حيث نصت الم

ك        من قانون الصحة العامة على ان وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة، بما في ذل
 :ويغطي عمل القسم جميع أنواع المياه الواردة وهي. جيةتقديم الخدمات الطبية الوقائية والعال

 
 :مياه الشرب )1
ستعمل             ة ال ت اه الملوث ن ان المي د م صحية والتأآ شروط ال ا لل ن مطابقته د م شرب للتأآ اه ال ة مي ة نوعي مراقب

انون الصحة العا       ) 42-39(المادة  . ألغراض الشرب، أو األغراض المنزلية، أو الصناعات الغذائية        ة من  ق ك    . م تم ذل وي
 :من خالل
ك من خالل إجراء المسوحات                          - أ ددها، و ذل وث يه د من عدم وجود أي مصدر تل اه للتأآ مراقبة مصادر المي

 . البيئية للمصادر وجمع العينات
شبكات،               - ب اه وال ع المي ات توزي ك محطات المعالجة، ومحطات الضخ، وخزان  مراقبة شبكات المياه بما في ذل

 . مصدر تلوث يهدد نوعية المياه فيهاللتأآد من عدم وجود أي 
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دار           - ت ة، وإص ة والفيزيائي ة والكيميائي واحي البكتريولوجي ن الن ستهلك م دى الم اه ل ة المي يم نوعي ة تقي  متابع
اء                 داء من المصدر وانته ع المراحل، ابت ات وفحصها في جمي ا من خالل جمع العين التقارير الدورية حوله

 .تأآد من مطابقتها للشروط الصحية المعتمدةبنقطة االستعمال لدى المستهلك، لل
  

 :مياه الصرف الصحي البلدية )2
 . المشارآة في اختيار مواقع محطات التنقية - أ
 . مراقبة محطات الصرف الصحي للتأآد من توفر الشروط الصحية فيها - ب
ا للمواصفة ا                  - ت د من مطابقته ية   جمع وفحص عينات من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي للتأآ لقياس

 .األردنية
 . الزراعية التي تروى بالمياه المعالجة للتأآد من مطابقتها للشروط الصحيةل مراقبة أنواع المحاصي - ث
 . مراقبة المكاره الصحية التي قد تنجم عن مياه الصرف الصحي - ج
 . مراقبة الحمأة الصادرة عن محطات التنقية - ح

 
 .القنوات الزراعيةمثل مياه السدود والسيول و : المياه السطحية)  3
 .وهي الصهاريج الناقلة لمياه الشرب والتحقق من مطابقتها للشروط الصحية: مراقبة الصهاريج )4
 :ويتم ذلك من خالل) برك السباحة والمياه العالجية( : المياه الترفيهية )5

 .التأآد من توافر الشروط الصحية في المواقع والمنشات الترفيهية والسياحية - أ
 . من المياه للتأآد من مطابقتها للشروط والمعايير الصحيةجمع وفحص عينات - ب

 
 :المهام العامة للقسم

اذج                               .1 ك وضع النم ا في ذل ديريات الصحة، بم ى م ا عل امج وتعميمه ة الخاصة بكل برن رامج الرقاب وضع وتطوير ب
 .والشروط الصحية والتعليمات

 .متابعة أداء مديريات الصحة فيما يتعلق ببرامج العمل .2
 .وضاع العامة في المملكة في آل مجال من مجاالت العمل وإصدار التقارير الالزمةرصد األ .3
 وضع التعليمات واالشتراطات الالزمة .4
 .تدريب العاملين في مجال مراقبة المياه سواء من الوزارة او من خارجها .5
 .المساهمة في التوعية البيئية حسب اإلمكانيات .6
ى المو  .7 صحية عل شوفات ال ي الك شارآة ف ات    الم ع العين سم، وجم ي الق صين ف ل المخت ن قب ة م ع الخاضعة للرقاب اق

.                                                                                                                             الضرورية للفحص المخبري
 .القيام بإجراء دراسات علمية وذلك حسب اإلمكانيات والحاجة .8
 
  قسم المختبر-4
 :مختبر الفحوصات الكيميائية .1

اه       ات المي ة لعين ات الكيميائي إجراء الفحوص ة ب ات الكيميائي ر الفحوص وم مختب ة    يق ات البيئي ا والعين  بأنواعه
 .وهو المختبر الوحيد في المملكة التابع لوزارة الصحة الذي يقوم بهذا العمل. والبيولوجية لتحديد الملوثات الكيميائية فيها

 :مختبر الفحوصات الجرثومية .2
إجراء       ر ب وم المختب ن        يق ا م اه بأنواعه ات المي ل عين ك بتحلي اه، وذل ة للمي ات الجرثومي واحي الفحوص  الن

ة، واإلشراف                     ى الصحة العام اظ عل وث والحف ة لضبط مصادر التل اه في حاالت األوبئ الجرثومية، و تحليل عينات المي
را             سعة عشر مختب ذلك  . الفني والرقابة على مختبرات  الفحوصات الجرثومية في مديريات الصحة المختلفة والبالغة ت وآ

دات   تدريب الكوادر العاملة فيها والمساعدة في        األجهزة والمع إنشاء وحدات لتحليل المياه جرثوميا حيثما يلزم وتزويدها ب
 .والمواد الالزمة

 
 مديرية الصحة المهنية ) ب

ة                    ة وحماي تعنى مديرية الصحة المهنية في وزارة الصحة بصحة العاملين في مختلف المجاالت والمهن، ومراقب
وتقوم مديرية الصحة المهنية بدورها ومهامها من        . وسالمة العاملين بيئة العمل من المخاطر المهنية وتأثيرها على صحة         

 :خالل قسمين هما
 

 :قسم الطب المهني - أ
 :يقوم قسم الطب المهني بالمهام التالية
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ه،             .1 ان عمل ل لمك ة العام دى مالئم ة م ا لمعرف صية وغيره ة والتخص ة والدوري ة األولي ات الطبي راء الفحوص إج
 .المهنية والى أي مستوى ممكنواآتشاف األمراض المهنية وغير 

 .المشارآة في وضع الشروط الصحية والفنية الالزمة للمهن والصناعات المختلفة .2
 :االهتمام بشكل خاص ببعض مجموعات العاملين مثل .3

 .النساء العامالت مع األخذ بعين االعتبار دورهن في األمومة واإلنجاب -
 .العمال المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة -
 . ل والشباب المتدربونالعما -

 .إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال الصحة المهنية .4
المشارآة في تدريب العاملين من أطباء وممرضين ومراقبي صحة ومشرفي سالمة في مجال صحة المجتمع، وفي             .5

 . مجال الصحة المهنية
شريعات الوط    .6 ديث الت وير وتح ال تط ة مج ي وضع التوصيات الالزم شارآة ف صحة  الم سالمة وال ة بال ة المتعلق ني

 .المهنية
اعي واللجان                         .7 ضمان االجتم ة لل ل المؤسسة العام ة، مث ة بالصحة المهني ة للمؤسسات المعني شارات الطبي إبداء االست

 .الطبية العليا حول األمراض المهنية ذات العالقة بالعمل
 
 : قسم اإلصحاح المهني. ب

 :ةيقوم قسم اإلصحاح المهني بالمهام التالي
 .إجراء الكشوفات األولية وآشوفات المتابعة على مختلف المؤسسات اإلنتاجية في المملكة.1
 .تحديد المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال .2
 .إجراء القياسات البيئية الالزمة في أماآن العمل .3
 .وضع الحلول واإلجراءات المناسبة للحد من المخاطر الناجمة عن العملية اإلنتاجية .4
 .يد األنواع المناسبة من معدات الوقاية الشخصية للوقاية من المخاطر المهنيةتحد .5
 .المشارآة في اللجان الفنية المختلفة مع الوزارات والمؤسسات األخرى .6
 .المشارآة في تنمية الكوادر المختلفة مع الوزارات والمؤسسات األخرى .7
 .التثقيف الصحي للعمال واألفراد في مجال اإلصحاح المهني .8
 . المشارآة في دراسة األثر الصحي والبيئي للمشاريع الصناعية .9
 
 مديرية الرقابة الدوائية )ج
 

 : تقوم مديرية الرقابة الدوائية بالمهام التالية
صيدالنية         .1 ة والمستحضرات ال واد الدوائي ك                .  مراقبة الم دواء، وذل ة ال ة من مديري سالئف الكيميائي شكل خاص ال وب

ات الصادرة عن المديرية، وتسجيل هذه المواد في قسم العقاقير الخطرة، بموجب قانون الصيدلة       باالستناد إلى التعليم  
 .1972لسنة ) 43(رقم 

 .من قانون الصيدلة) ب( الفقرة  ) 18(ترخيص مستودعات استيراد األدوية والمواد الكيميائية بموجب المادة رقم  .2
 . ألدوية واألغذية المحلية، وشروط الموافقة عليهامراقبة الصبغات والمواد الملونة الواردة لمصانع ا .3
سي، أو   .4 دي، أو فرن اني، أو أيرلن ل بريط ن أص ت م ة إذا آان ري، خاص ل بق ن أص ة م واد الكيميائي ة الم مراقب

 .19/7/1997سويسري، أو برتغالي، وذلك بموجب توصيات لجنة جنون البقر الصادرة  بتاريخ 
 
 مديرية صحة الغذاء) د
 .ات والمواد الملونة الواردة لمصانع األدوية واألغذية المحلية، وشروط الموافقة عليهامراقبة الصبغ .1
ق                          .2 ة وتتعل ا جهات مختلف ي تنظمه شارآة في االجتماعات الت ذلك الم المشارآة في ندوات  وورش عمل مختلفة، وآ

 .بالمواد الكيميائية
صحة       .3 وزارة ال ة ب ان خاص الل لج ن خ صانع م رخيص الم ي ت شارآة ف شاريع   /الم ازة الم ة إج الل لجن ن خ  أوم

 .الوقاية من األخطار الصناعية، والتي تضم في عضويتها آافة الجهات ذات العالقة/ الصناعية 
د         .4 ا بقواع دى التزامه يم م ا، وتقي سلبي ومتابعته ي ال ر البيئ ة ذات األث ة والمنتج صناعية القائم شاريع ال ة الم مراقب

واحي ال   ن الن ة، م سالمة العام روط ال ةوش واد   . صحية والبيئي ام والم واد الخ ة  للم ق التخزيني ى المراف افة إل باالض
 .المنتجة، وذلك من خالل الكشف الميداني الذي تقوم به اللجان المختلفة
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 وزارة الزراعة:  ثالثا
 

ة، والعالجات    مدة الزراعي ة، واألس دات الزراعي داول المبي صنيع وت ة ت سجيل ومراقب ة بت وم وزارة الزراع  تق
م    ا ت رق ة المؤق انون وزارة الزراع تنادا لق ة، اس سنة ) 44(لبيطري ز   2002ل ة، والمرآ ع االتي ديرياتها األرب ة بم ، ممثل

 .الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا
  

 مديرية وقاية النبات) أ
 :وتضم المديرية القسمين التاليين

 قسم تسجيل المبيدات  -
 ) ات واألثر المتبقيمختبر تحليل المبيد(قسم المختبرات  -

 :ويقوم هذان القسمان بالمهام التالية
ويتم ذلك من خالل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك               . المبيداتتسجيل   .1

 .الى الوزير إلصدار قراره بشأنها
ة، ووضع تعليمات    المشارآة في إعداد ورشات العمل والندوات الخاصة بوضع أسس الستيراد    .2 المبيدات الزراعي

 .تسجيل وتداول ومراقبة وتصنيع المبيدات، بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
 .التحقق من نتائج تحليل المبيدات لغايات تسجيل واستيراد المبيدات ومتابعتها .3
ا ع   .4 ا، وتعميمه ة الخاصة به ات الفني ي األردن، والمعلوم سجلة ف دات الم وائم بالمبي ديريات إصدار ق ة الم ى آاف ل

 .المعنية ومديريات الزراعة
ة من األخطار                           .5 ة الوقاي رخيص المصانع، ولجن ة ت ا لجن ة، ومنه دات الزراعي المشارآة في اللجان الخاصة بالمبي

 .الصناعية، ولجان خاصة بدراسة عطاءات المبيدات التابعة لوزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى
 .ال المقيد واالشتراطات الالزمة لتداولها تحديد المبيدات ذات االستعم .6
 .منح تراخيص خطوط اإلنتاج في مصانع المبيدات .7
 .متابعة إجراءات الرقابة على محالت البيع وتداول المبيدات .8
 .تدقيق ومتابعة الرخص الممنوحة للشرآات ومحالت البيع التي تتعامل مع المبيدات .9

دات من المصا             .10 ات عشوائية للمبي ا          متابعة جمع عين د من مطابقته ة للتأآ واد الزراعي داول الم ع وت نع ومحالت بي
 . للمواصفات والمقاييس األردنية

 .المشارآة في إعداد االشتراطات الواجب توفرها إلقامة مصانع المبيدات .11
 .لتصنيع المبيدات المحليةالمواد الخام  و،ألذونات تسليم المبيدات المستوردةمنح تصاريح  .12
 .تجزئة المبيدات المستوردةاإلشراف على عمليات  .13
 .توثيق آافة المعلومات وآمية المبيدات المنتجة محليًا .14
 .فحص المبيدات المستوردة والمنتجة محليا والتأآد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس األردنية .15
 .متابعة مستجدات تحديث طرق تحليل المبيدات الستكمال عملية تسجيل ومراقبة المبيدات .16
ر                   فحص العينات  .17 دى مختب دة ل دات المعتم اميع المبي  الغذائية من اإلرساليات المستوردة، لمعرفة األثر المتبقي لمج

 .تحليل المبيدات، والتأآد من مدى مطابقتها للمواصفة األردنية
ات         .18 سيب للجه ا، والتن دات فيه ي للمبي ر المتبق ة األث ا، ومعرف ة محلي ة المنتج يل الزراعي ات المحاص فحص عين

 .جراء الالزمالمختصة إل
 . فحص اإلرساليات المعدة  للتصدير،  والتأآد من مطابقتها للمواصفات من حيث األثر المتبقي فيها .19

 
 مديرية التراخيص والمراآز الحدودية )ب

  األدوية البيطرية– األسمدة –منح اذونات االستيراد للمبيدات  ومهمة المديرية
 
 مديرية األراضي والري )  ج

 : من خالل قسم تسجيل المخصبات بالمهام التاليةتقوم المديرية
ة بهدف دراسة                          .1 سجيل المخصبات الزراعي ة ت ة والمخصبات العضوية، حيث شكلت لجن تسجيل األسمدة الكيميائي

 .وتسجيل األسمدة
 .منح أذونات تسليم المخصبات الزراعية المستوردة من قبل القطاع الخاص .2
ري   .3 ل المخب ائج التحلي ة نت عاعيالكيمي(مطابق سجيل   ) ائي واإلش ائق الت ع وث ة، م صبات الزراعي ن المخ ات م للعين

 . الخاص بالمخصب الزراعي
 .متابعة ومراقبة تداول وتصنيع المخصبات الزراعية في المناطق المختلفة من المملكة .4
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 مديرية البيطرة) د

رات البيط       سم المختب ة و ق ة الدوائي صيدلة والرقاب سم ال ة من خالل ق وم المديري ة تق ة،  / ري ة الدوائي ر الرقاب مختب
 :بالمهام التالية

سجيل      .1 اع الخاص بت ة والقط مية المعني ات الرس ع الجه اون م ة بالتع ة الدوائي صيدالنية والرقاب ة ال سم الرقاب وم ق يق
 .األدوية البيطرية داخل المملكة ومراقبتها

 .ترخيص المصانع والمستودعات والصيدليات والعيادات البيطرية .2
 . وأذونات تسليم اللقاحات والعالجات البيطريةمنح تصاريح .3
ى                        .4 ة عل ى الرقاب ة، باالضافة ال ة البيطري ة ومصانع األدوي صيدليات البيطري الرقابة المستمرة على المستودعات وال

 .التراخيص وصالحية األدوية والتقيد بالتسعيرة
 .ا للمواصفة األردنيةتحليل اإلرساليات من األدوية والعالجات البيطرية، والتأآد من مطابقته .5

 
 مديرية اإلنتاج الحيواني) ه

ا من مجموعة           د من خلوه يقوم قسم األعالف ممثال بمختبر تحليل األعالف بتحليل األعالف المستوردة والتأآ
 .المبيدات الهيدروآربونية المكلورة ومن األثر المتبقي لهذه المجموعة حسب المواصفة األردنية

 
 ث ونقل التكنولوجيا المرآز الوطني للبحو) و

ر عال    1951بدأ البحث العلمي الزراعي األردني منذ عام   ة في دي .  عند تأسيس محطة لألبحاث الزراعية العلمي
شاء وتأسيس محطات أخرى           ك إن رة للبحث العلمي                  . وتبع ذل م تأسيس دائ ة ت شاطات األبحاث الزراعي ونتيجة لتطور ن

ة            . مية القطاع الزراعي   في عمان بهدف تطوير وتن     1958الزراعي عام    ق العالق ة توثي وإيمانًا من وزارة الزراعة بأهمي
ي   اد الزراعي ف ي البحث العلمي الزراعي واإلرش م دمج دائرت د ت اد الزراعي فق ين البحث العلمي الزراعي واإلرش ب

 .1969مديرية واحدة هي مديرية البحث واإلرشاد عام 
اد الزراعي مهام ة البحث واإلرش ال  مارست مديري ى تطوير أعم ة ال ع الحكوم ا دف اجح مم ال ون شكل فع ا ب ه

ام   صفة ع ذه ال ي بوشرت به ا والت ل التكنولوجي ة ونق ة  1985البحوث الزراعي ي للتنمي وطني األردن شروع ال ذ الم  لتنفي
ادة                  1993وفي عام   . الزراعية ا بموجـب الم ل التكنولوجي ة ونق من  ) 120( صدر نظام المرآز الوطني للبحوث الزراعي

 .الذي تم بموجبه تحديد أهداف ومهام المرآز، ومجلس إدارته، وتعيين مدير عام له) 42(الدستور رقم 
ة            سي في البقع وطني الرئي ة       / يقع المرآز ال ة،         . في محطة الحسين الزراعي ى اإلدارة العام ضم المرآز مبن وي

س     . ومبنى المختبرات، ومكاتب الفنيين    ة،              وتعتبر المختبرات أحد المعالم الرئي رات الترب شمل مختب ز، و ت ذا المرآ ة في ه
ة             واد الكيميائي اه          . والري، والمياه، والسماد، والنبات وهي التي لها عالقة بإدارة الم ري والمي ة وال رات الترب ر مختب وتعتب

باالضافة  . والسماد والنبات من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الزراعة لتحليل األسمدة، وتحليل عناصر التربة المختلفة             
الى تعاون المرآز الوطني من خالل قسم المبيدات مع الشرآات المستوردة للمبيدات في إجراء دراسات حقلية على مدى                

دى وزارة الزراعة              سجيلها ل راد ت دة الم ة            . فعالية بعض المبيدات الجدي إجراء الدراسات المختلف وطني ب وم المرآز ال ويق
رات تحلي     ع مختب اون م ة بالتع ى البيئ يل      عل ة والمحاص وث الترب اطق تل د  من ة  لتحدي دى وزارة الزراع دات ل ل المبي

 .الزراعية، وآذلك إجراء دراسات على تلوث المياه والتأآد من خلوها من األثر المتبقي للمبيدات
 

 وزارة العمل: رابعا
 

م                            انون العمل رق ل، في إطار ق ة العم اآن وبيئ ى أم دوري عل التفتيش ال سنة   ) 8(تقوم وزارة العمل ب ، 1996ل
ه صادرة بموجب رارات ال ات والق ة والتعليم سام  . واألنظم ديريات واألق ن خالل الم ا م ذ مهامه ى تنفي وزارة عل ل ال وتعم

 :التالية
 
 مديرية السالمة والصحة المهنية) أ

  طبيبا ومهندسا، موزعين على مديريات العمل في مختلف مناطق المملكة،19     يتألف آادر المديرية من 
اشتراطات السالمة والصحة المهنية الواردة في قانون متابعة التزام المؤسسات بتنفيذ ويقومون باإلشراف على تطبيق و
 .العمل من خالل الزيارات الميدانية

 :  ويمكن تلخيص أبرز مهام المديرية فيما يلي
ا في       وبيئة العمل اإلشراف والتفتيش الميداني ومتابعة تطبيق متطلبات السالمة والصحة المهنية           .1 المنصوص عليه

 .قانون العمل واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه
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ة               .2 اقتراح األنظمة والتعليمات واإلجراءات المتعلقة بتطبيق قانون العمل األردني في مجال السالمة والصحة المهني
 . ومتابعة تطويرها وتعديلها حسب متطلبات واقع العمل،وبيئة العمل

 .أعمال اللجان الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وبيئة العمل في شارآة مع الجهات المعنيةالم .3
توعية العمال في مجال السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل، وتقديم النصح  في   التعاون مع الجهات ذات العالقة       .4

 .واإلرشاد ألطراف اإلنتاج في هذا المجال
صنيفها   تحليل إصابات العمل وأمراض الم        .5 ة وت يهم              ،هن سري عل ذين ال ت ال ال ساب تعويض اإلصابات للعم  واحت

 .أحكام قانون الضمان االجتماعي
 . قسم السالمة والصحة المهنية وقسم إصابات العمل-وتتألف المديرية من قسمين هما      

 
ع                        ات توجب دف ر مخالف م تحري ة، ويحق له ضابطة العدلي راد ال وزارة من أف ى        ويعتبر مفتشو ال ة عل ة مالي  غرام

 :وفيما يتعلق بالمواد الكيميائية يقوم آادر المديرية بالتفتيش على. المؤسسات المخالفة للقانون
 .تخزين المواد األولية والمنتجة، وتداولها ونقلها بين العاملين .1
 .عملية التصنيع واستخدام اآلالت وتوفر شروط السالمة فيها .2
 . حيث االستخدام والمخاطروضع بطاقة إرشادية على آل مادة من .3
 .إجراءات مكافحة الحريق .4
 .بيئة العمل الداخلية للتأآد من خلوها من المخاطر الكيميائية .5
تج                    .6 د تن ي ق مدى التزام صاحب العمل بتوفير التدابير الالزمة لحماية العمال من مخاطر بيئة العمل واألمراض الت

 .جراء الفحوصات الطبية األولية والدوريةعن العمل، من حيث توفير وسائل اإلسعاف األولي، وإ
 .التزام العاملين باستخدام معدات الوقاية الشخصية الالزمة .7
ضجيج واألوزان     .8 اءة وال ل لإلض انون العم ي ق واردة ف دود ال زام بالح ع  (االلت ة الرف ي حال واد ) ف رض للم والتع

 .الكيميائية
 . ا للفئات الخاضعة لقانون العمل متابعة قضايا إصابات وحوادث العمل واحتساب التعويض له .9
 

 وزارة النقل : خامسا
 

ري والبحري    ل الب ات النق ا بعملي ن خالل اهتمامه ة م واد الكيميائي ي ادارة الم ا ف ل دورا هام تلعب وزارة النق
ة      . للمواد الكيميائية  ك الموقع ين األردن  حيث وقعت الوزارة اتفاقيات عدة تنظم وتحكم عمليات نقل المواد الكيميائية، آتل ب
وتقوم الوزارة بعملها من خالل مؤسسة الموانئ فيما يختص بالنقل البحري، ومن خالل أقسامها المختلفة        . وسوريا ولبنان 

 :فيما يتعلق بالنقل البري، وعلى النحو اآلتي
  

 مؤسسة الموانئ) أ
األول هو :  لسببينلمواد الكيميائيةاهتماما آبيرا بافي مجال النقل البحري  الموانئ تولي مؤسسة  

 من البضائع ٪50حيث أن أآثر من . كمية الكبيرة التي يتم التعامل معها من هذه الموادالخطورة هذه المواد والثاني هو 
-٪10(وتشكل نسبة من . من الكيماويات والغازات ومنتجات البترولهي التي يتم نقلها عن طريق البحر بشكل سائب 

 .شكل جاف في الحاويات أو السفن الصغيرةمن البضائع التي تحمل ب) 15٪
        وقد أخذ موضوع التعامل مع المواد الخطرة في مؤسسة  الموانئ االهتمام الكافي ألهميته حيث تم تأسيس

 :األقسام التالية
 قسم السالمة العامة  ) أ

لخطرة باإلضافة الى  ويتولى أمر اإلشراف على مناولة وتخزين المواد الكيميائية ا1980 عام  هذا القسمتأسس
 .واجباته األخرى في مراقبة سالمة العاملين والبضائع

 القسم الصحي  ) ب
 . معالجة اإلصابات بكافة أنواعها ومنها اإلصابات التي تنجم عن المواد الكيميائيةهذا القسم يتولى        
 قسم اإلطفاء ) ج

  .ائق ومنها التي تنجم عن المواد الكيميائية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة أنواع الحر القسميقوم   
 قسم التفتيش البحري )  د
صاحبة  منع جميع أنواع التلوث بالتنسيق مع آافة الجهات ومراقبةبيتولى القسم متابعة اإلجراءات الكفيلة          

 .المعنية األخرى
 مرآز األمير حمزة لمكافحة التلوث)      هـ

 . الناتج عن الزيت لمكافحة التلوثة وحديثة يمتلك المرآز معدات متطور
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 : مؤسسة الموانئمهام

 :من المهام الرئيسة التي تقوم بها مؤسسة الموانئ في مجال ادارة المواد الكيميائية
 : تطبيق التشريعات الدولية المعتمدة في مجال السالمة في التعامل مع البضائع الكيميائية الخطرة، ومنها .1

  (SOLAS 74) 1974رواح لعام اتفاقية سالمة األ 
  (MARPOL 73)اتفاقية منع التلوث البحري  

 :تطبيق التشريعات الوطنية ذات العالقة، ومنها .2
ر اصدإانتقلت صالحيات وزارة البيئة ب حيث 2000لسنة ) 32( قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم 

إصدار نظام حماية البيئة في منطقة العقبة ذلك تال و. هذا القانون الى سلطة المنطقة ضمن حدود السلطة
  2001لسنة ) 21(االقتصادية الخاصة رقم 

 في ذلك الوقت المبكر في المحافظة على البيئة  تطبيق النظامحيث ساهم. 1961لعام ) 51( نظام السفن رقم  
 من المواد الخاصة اويشمل هذا النظام عدد. البحرية في منطقة خليج العقبة، وهي من اشد المناطق حساسية

 .بالمحافظة على البيئة البحرية من المواد الكيميائية
 .1961لعام ) 51( مخالفة األشخاص المخالفين لمواد النظام رقم  

 .تصنيف الملوثات حسب خطورتها ووضع  المخالفات بما يتناسب مع خطورة هذه الملوثات على البيئة .3
ل البض .4 ي تحم سفن الت ة لل ارات الميداني ة  الزي سالمة العام اة شروط ال ن مراع ق م ة، للتحق ائع الخطرة ضمن أغلف

 :واالحتياطات الالزمة أثناء عملية النقل، وذلك بالقيام باألمور اآلتية
واد،  والتحقق من                    - ك الم ين تل اة شروط الفصل ب التخزين ومراع متابعة التخزين من ناحية الظروف الخاصة ب

  .سالمة التغليف وعدم وجود تسرب
 ) Bulk(ء الزيارات الميدانية للسفن التي تنقل المواد الكيميائية على شكل سائب إجرا -

دة                        .5 ة معتم اء وفق آلي يتم شحنها للمين ضائع خطرة س وانئ عن أي ب متابعة وآيل الباخرة من حيث إبالغ مؤسسة الم
 .حيث يوجد نماذج خاصة إلرسال هذه المعلومات. دوليا منصوص عليها في االتفاقيات الدولية

واد الخطرة   (IMO)المشارآة في إعداد مسودات بدائية مع وفود الدول التابعة لـ          .6 د نتجت   .  من أجل تصنيف الم وق
 .عن هذا اللقاء وثيقة سميت النظام البحري العالمي للمواد الخطرة

 
 وزارة الداخلية: سادسا

 
 . ديريتي األمن العام والدفاع المدنيتقوم وزارة الداخلية بدور أساسي في ادارة المواد الكيميائية من خالل م

 
  مديرية األمن العام ) أ
 

ذا المجال               يعتبر جهاز األمن العام من األجهزة الفعالة       ة وفي ه واد الكيميائي ة الم  في مجال حماية البيئة ومراقب
 : بما يلي جهاز األمن العاميقوم

 
واد              .1 ة، والم ة ذات الخواص التفجيري ة    . ذات االستعمال المزدوج    مراقبة دخول المواد الكيميائي حيث توجد قائم

ام       الى  مادة يكون أمر البت في دخولها      98تحتوي على    ي هي        ( األردن مناطا باألمن الع وائم المشروطة الت الق
 بالتنسيق مع    كويجري تحديث هذه القائمة آلما دعت الحاجة إلى ذل        ). بحاجة الى موافقات مسبقة قبل استيرادها     

 .رى ذات العالقةالجهات األمنية األخ
 .مراقبة المواد المخدرة واالتجار غير المشروع بها، والقبض على مروجي هذه المواد وآذلك المتعاطين لها .2
ة خطرة وخصوصا                 .3 وادا آيميائي ي تحمل م مراقبة حرآة النقل على الطرقات الخارجية، ومرافقة المرآبات الت

ة           وادا  ذات صفات تفجيري ك من لح    . تلك التي تحمل م ا،            وذل ى تخزينه ة وحت ى الحدود األردني ظة وصولها ال
 .وآذلك األمر بالنسبة للمواد المصدرة والتي لها خواص مشابهة

ذ       .4 صدير ه ات ت سبة لعملي ر بالن ذلك األم رة، وآ واد المتفج تيراد الم راخيص الس صاريح والت نح الت واد هم  الم
 .ومراقبة استعمالها وتخزينها والغاية التي استوردت من اجلها

 . دعت الحاجة لذلكااعدة الجهات ذات العالقة بإدارة المواد الكيميائية بالقيام بالواجبات المطلوبة منها آلممس .5
ا                       .6 وع منه د الممن ة، وتحدي واد الكيميائي داول الم المشارآة في اللجان الفنية مع الجهات المختصة لتنظيم إدارة وت

 .اصة بهذه المواد عند الحاجةوآذلك المشروط والمقيد والمراقب، وتحديث القوائم الخ
إجراء الفحوصات المخبرية على المواد الكيميائية لمعرفة ماهيتها ونسبة وجودها في الدم خصوصا في حاالت         .7

 .التسمم او الوفاة
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ساعدة الجهات األخرى ذات                        .8 ة الحادث، وم ق منطق ة، وتطوي واد الكيميائي التحقيق في الحوادث الناتجة عن الم
 .الواجبات المطلوبة منهاالعالقة بالقيام ب

ا                  .9 ي له ك الت ة، خصوصا تل شروط والمواصفات الفني ا لل إجراء الفحص الفني على المرآبات للتأآد من مطابقته
 . أوقات وأماآن مختلفةيعالقة بالبيئة آالعوادم الخارجة منها، والقاء النفايات وعمل حمالت ميدانية ف

 
 مديرية الدفاع المدني ) ب

  
 : القائمة على إدارة المواد الكيميائية في مديرية الدفاع المدني هيأهم المديريات

 .مديرية اإلنقاذ واإلسناد -
 .إدارة الكوارث وأقسامها -
 .إدارة الوقاية والحماية الذاتية -
 .إدارة العمليات وأقسامها -
 .قسم الحاسوب/ إدارة االتصاالت  -
 
 

 :كيميائية   مهام مديرية الدفاع المدني في مجال إدارة المواد ال
 .المساهمة في الكشف عن أي تسرب آيميائي بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتالفي آثاره .1
ع المتفجرات، واأللعاب                    .2 صنيع، وتخزين، وبي تحديد التدابير الوقائية، ووسائل الحماية الذاتية، لغايات منح رخص ت

 .النارية، والمواد الكيميائية الخطرة وغيرها
ة ذات االشغاالت              دراسة مخططات    .3 ه، ودراسة مخططات األبني األبنية وفقًا الحكام نظام األبنية والتنظيم المعمول ب

 .المختلفة، للتحقق من توفر وسائل الحماية الذاتية، والتي من ضمنها االشغاالت التي تتعامل مع المواد الكيميائية
ي             الكشف على األبنية والمنشات للتحقق من آفاءة وفاعلية لوازم م          .4 ق، والتي من ضمنها االشغاالت الت كافحة الحري

ة   واد الكيميائي ع الم ل م ب      . تتعام ه، يعاق ادرة بموجب ر ص ام، أو أوام انون، او أي نظ ام الق ة أحك ال مخالف ي ح وف
 .مرتكبوها بالغرامة او بالحبس او بكليهما

 .خاصة بالالصقة اإلرشاديةالمشارآة في مراقبة نقل المواد الكيميائية الخطرة على الطرق، ووضع تعليمات  .5
رة                .6 ى الفق تنادا ال ا اس از، ونقله ادة     ) أ(مراقبة توزيع اسطوانات الغ ادة    )4(من الم من نظام تنظيم وادارة       ) 7(، والم

م  ة رق روة المعدني ة والث سنة ) 26(وزارة الطاق م 1985ل مية رق دة الرس ي الجري شور ف ـخ ) 4297(، المن تاريـ
6/8/1998. 

 .اإلعداد والمشارآة في الندوات وورشات العمل واالجتماعات المختلفة المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية .7
صناعية بقواعد وشروط                    .8 زام الجهات ال د مدى الت ي، وتحدي ر البيئ يم األث ة من اجل تقي المشارآة في اللجان المختلف

 .ة والمواد المنتجةالسالمة العامة، بما فيها المرافق التخزينية للمواد األولي
ق في أسباب                      .9 دريب، والتحقي ائي، والت ديم التثقيف الوق مواجهة الحوادث الكيميائية بالتنسيق مع الجهات األخرى وتق

 .الحوادث
صيلية الخاصة                       .10 ى المعلومات التف ة عل ي والمحتوي  توثيق المعلومات الالزمة عن المنشآت الخطرة في الحاسب اآلل

 .اد الكيميائية التي تخزنها او تنتجها وآمياتها التقريبيةبالمنشات والعاملين والمو
ذي يجيب عن   .11 ساعة، وال دار ال ى م ل عل ذي يعم ات، ال ك المعلوم ة من خالل بن ات المختلف ات للجه ديم المعلوم  تق

ل ن                ة، ودلي دات الزراعي ل المبي صناعية، ودلي ة وال ازات الطبي ل  االستفسارات الخاصة بالمواد الكيميائية، ودليل الغ ق
آما يتم تقديم معلومات حول إجراءات الطوارئ الالزمة في حال الحوادث وبخاصة التدابير الوقائية              . المواد الخطرة 

. 
 .الدراسة واإلعداد لمواجهة الكوارث الناتجة عن المواد الكيميائية .12
 

 وزارة التربية والتعليم: سابعا
 

 :كيميائية بما يلييتمثل دور وزارة التربية والتعليم في ادارة المواد ال
ية، والتحقق                    .1 رات المدرس تعلم والمختب ة لمراآز ال المشارآة في دراسة المشتريات المتعلقة بالمواد الكيميائية الالزم

 .من مدى مطابقتها للمواصفات وتحقيقها للسالمة العامة
وازم المخب   .2 ة واألدوات والل المواد الكيميائي دارس ب ديريات والم ي الم رات ف د المختب ضرورية تزوي ة ال ة المختلف ري

 .للعمل المخبري المدرسي
ادة ومدى                        .3 وع الم ا لتوضيح ن ا دولي تصنيف المواد الكيميائية تصنيفًا علميًا مدروساً، ووضع اإلشارات المتفق عليه

 .خطورتها وطرق تخزينها او إتالفها لتالفي وقوع الحوادث الخطرة
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 .ودة في آل خزانة من خزائن المختبراتإعداد قوائم بالمواد الكيميائية والتجهيزات الموج .4
 .إعداد ملصقات تتضمن أهم المعلومات عن آل مادة آيميائية أو جهاز وتثبيتها عليه .5
ي تحضر في                         .6 سامة الت واد ال تعال، أو الم ة لالنفجار أو االش واد القابل ات التجارب والم ات ومخلف التخلص من النفاي

 .مة، ومساعدة المدارس على ذلك عند الحاجة أثناء الحصة العملية بالطرق الصحيحة والسلي
 .تخزين المواد القابلة لالنفجار أو االشتعال في المختبرات بالطريقة الصحيحة والسليمة .7
ك في                      .8 ة، وذل زة المخبري ة، واألجه واد الكيميائي ة للم ين والطلب توفير الظروف واإلمكانات المناسبة الستخدام المعلم

 .ومرآز األجهزة المخبريةمختبرات مراآز مصادر التعلم، 
سالمة                       .9 زة ال وفير أجه ى ت د عل ك بالتأآي ري، وذل اء العمل المخب رات أثن المحافظة على األمن والسالمة داخل المختب

 .والوقاية من الحوادث الخطرة
ة                            .10 واد الكيميائي ية، لوضع مواصفات للم رات المدرس رواد المراآز من قيمي المختب ة ل ة الالزم تقديم المشورة الفني

 .المطلوبة ودرجة سميتها وطريقة التعامل معها
ة وبخاصة وزارة الصحة         .11 ة        / التنسيق مع المؤسسات الحكومية المختلف رامج تثقيفي ة في إعداد ب ة صحة البيئ مديري

 . وسيتم  العمل على إصدار دليل إرشادي للتعامل مع  المواد الكيميائية  في مختبرات المدارس. لقيمي المختبر
 .دريبية وورش عمل لقيمي المختبرات المدرسية في مجال إدارة المواد الكيميائية، وترشيد استهالآهاعقد دورات ت .12
ع     .13 ل م ة التعام ية، وآيفي رات المدرس ي المختب ل ف د العم ق بقواع ات تتعل ادية وتعليم ات إرش شرات ولوح إصدار ن

 .األجهزة واألدوات والمواد الكيميائية المختلفة
 .سليم مع المواد الكيميائية والمحافظة عليها في أدلة التجارب العمليةتأآيد أهمية التعامل ال .14
ا، وإتالف                     .15 ة، وسالمة تخزينه واد الكيميائي القيام بجوالت تفقدية ميدانية للمختبرات المدرسية للتأآد من صالحية الم

 .غير الصالح منها بالطرق السليمة وفق التعليمات الرسمية
 .مل المختلفة الخاصة بإدارة المواد الكيميائية المشارآة في الندوات وورش الع .16
ة                .17 ل خزان ة، مث ين والطلب ضمان سالمة المعلم ة ل األجهزة واألدوات الالزم دها ب تجهيز المختبرات المدرسية وتزوي

 .امتصاص الغازات واألبخرة، وطفايات الحريق، وخزانة اإلسعاف وغيرها
 

 
 وزارة الصناعة والتجارة: ثامنا

 
 :صناعة والتجارة بإدارة المواد الكيميائية من خالل المديريات اآلتيةتقوم وزارة ال

 
 مديرية التنمية الصناعية) أ

 :وتعمل مديرية التنمية الصناعية في هذا المجال على
ا بقواعد وشروط                  - يم مدى التزامه ة والصحة، وتقي ى البيئ سلبي عل ر ال ة ذات األث صناعية القائم شاريع ال مراقبة الم

 . امة من النواحي الصحية والبيئية، وذلك من خالل لجنة الوقاية من األخطار الصناعية في المديريةالسالمة الع
مشارآة الجهات المعنية األخرى في وضع التشريعات والتعليمات المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية، وذلك من خالل                 -

 .اللجان المتخصصة
ة في مؤسسة          المشارآة في وضع المواصفات القياسية األردني      - ة من خالل اللجان الفني المواد الكيميائي ة الخاصة ب

 .المواصفات والمقاييس
 .مشارآة دائرة الجمارك العامة في وضع معادالت التصنيع الخاصة بالمنتجات الكيميائية -
 .متابعة مصانع اإلطارات وذلك من خالل لجنة تلبيس اإلطارات في الوزارة  -
 .قة بالسالمة الكيميائية والبيئةالمشارآة في ورش العمل المتعل -
 
 مديرية التجارة ) ب

ات   ات الجه ى موافق اج ال ي تحت ة الت واد الكيميائي وائم الم صدير لق تيراد والت ات االس ة بإصدار تعليم وم المديري          تق
 .المختلفة

 
 مديرية السجل المرآزي ) جـ

صنيفها حسب               تقوم المديرية بتسجيل المصانع التي تقوم بإنتاج الموا        د الكيميائية او التي تستخدمها في اإلنتاج، وت
 .القطاعات الصناعية
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 وزارة الطاقة: تاسعا
  

ك حسب                       ة، وذل تقوم وزارة الطاقة باستيراد البترول والمشتقات البترولية عن طريق شرآة مصفاة البترول األردني
تير     . عقد االمتياز الممنوح لها    ضا باس ة،              وتقوم الشرآة أي ا حسب احتياجات المملك ا وتخزينه ة ونقله شتقات البترولي اد الم

ة                  ة الكهربائي ة للطاق سياسات الوطني وم  . وتقوم الوزارة باإلشراف على شرآات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ورسم ال وتق
 .الوزارة بتنفيذ مهامها ذات عن طريق قسم السالمة العامة وهيئة الطاقة النووية األردنية

 
 قسم السالمة العامة) أ

االت             ة ح ة لمواجه دات خاص ات ومع صفاة آلي وفر للم ث ي وارئ، حي االت الط ع ح ل م سم بالتعام تم الق  و يه
 .الطوارئ، باإلضافة لوجود أنظمة اإلطفاء واإلنذار ومرافق التخزين واإلنتاج في مرافق الشرآة آافة

 
   هيئة الطاقة النووية األردنية) ب
 

شغيل   ة بت وم الهيئ ي مختلف      تق ارة ف اآن مخت ى أم واء، موزعة عل ي اله  محطات للرصد اإلشعاعي الجامي ف
ساعة   دار ال ى م ًا عل ل آلي ة، تعم اطق المملك عاعي   . من سح اإلش امج للم ى برن شتمل عل شاط دوري ي ة  بن وم الهيئ ا تق آم

 :الميداني، عن طريق
 .أخذ عينات تراب وهواء ومنتجات زراعية شهريًا بشكل مستمر .1
ة                     إعداد و  .2 ا مختلف المؤسسات الوطني شارك فيه ة واإلشعاعية، ت تطوير وتنسيق خطة وطنية لمواجهة الحوادث النووي

 .وقد تم تنفيذ عدد من التمرينات التدريبية من المستوى المحدود والمتوسط مع مؤسسات وطنية متعددة. ذات العالقة
دا           .3 ا وت ا وتخزينه واد المشعة ونقله ة       إصدار التراخيص الستيراد الم ة النووي انون الطاق ى ق تنادًا إل ولها واستخدامها، اس

  2001لسنة ) 29(والطاقة اإلشعاعية رقم 
وقد تم تخصيص جزء من مكب     . متابعة ومعالجة الفضالت المشعة في المملكة، من خالل تعليمات صدرت لهذه الغاية            .4

 .البيئةوزارة النفايات الخطرة في سواقة للتخلص من المواد المشعة بالتعاون مع 
 . تقديم الخدمات في مجال الوقاية اإلشعاعية، ومعايرة األجهزة، والتشعيع الجامي البحثي والتجاري .5
ا                 .6 واد المشعة، للتحقق من التزامه ة المستخدمة لإلشعاع والم ى المؤسسات الوطني رمج عل التفتيش المبرمج وغير المب

 .بالقوانين والتعليمات المرعية بهذا الخصوص
ة اإلشعاعية                 التنسيق واال  .7 ز الوقاي تصال مع الوآالة الدولية للطاقة النووية، وتنسيق مشاريع الدعم الفني والمادي، لتعزي

ة في               . واالستخدامات السلمية للطاقة النووية    ة والمحلي ة، والمؤسسات الدولي ة النووي ة للطاق ة العربي سيق مع الهيئ والتن
 .هذا المجال

 
 القوات المسلحة األردنية:  عاشرا

 
ة              واد الكيميائي م         . يوجد عدة جهات في القوات المسلحة األردنية تتعامل مع الم ين جدول رق م  ) 1-5(حيث يب أه

ا             . الصناعات الكيميائية لدى القوات المسلحة،  والملوثات الناتجة عنها         داولها واستخدامها ونقله ذه الجهات في ت وتستند ه
ى الق  دة ال ات المتول ن النفاي تخلص م ا وال ل   وتخزينه ن قب ا م صادقة عليه م الم ي ت ة الت ات الدولي ة واالتفاقي وانين األردني

 .الحكومة األردنية، باالضافة الى أنظمة وتعليمات األمم المتحدة ذات الصلة
 

 أهم الصناعات في القوات المسلحة و الملوثات الناتجة عنها : 1-5جدول 
 الملوثات الناتجة الصناعة

 متطايرة، مذيبات عضويةاغبرة، مواد عضوية  الدهانات
 محاليل التثبيت طباعة
 اغبرة، مواد عضوية متطايرة )حرامات وبطانيات(نسيج 

 معادن ثقيلة، سيانيد، قواعد، أحماض طالء آهربائي
 اغبرة وجسيمات عالقة، مواد عضوية متطايرة أثاث وموبيليا

 غبار وأبخرة معادن ثقيلة صهر وتشكيل معادن
 )مرآبات فينولية(معادن ثقيلة، مذيبات عضوية، شحوم، زيوت  اتإعادة بناء اآللي

 
 

 أهم المواد الكيميائية المستخدمة في القوات المسلحة
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 مذيبات عضوية -
 أحماض -
 قواعد -
 غازات طبية وصناعية -
 أصباغ وملونات  -
 مواد قطنية وخيوط اصطناعية -
 دهانات ومواد إنشائية -
 ملطفات جو ومعطرات -

ومواد تدخل في معالجة مياه مواد معالجة بويلرات  -
 الشرب والمياه العادمة

 شموع -
 ملمع أثاث وارضيات -
 منتجات بترولية -
 مواد تدخل في صناعة الدهانات والمنظفات مواد الصقة -
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 وزارة المالية: حادي عشر
 

 .هالوزارة المالية دور في ادارة المواد الكيميائية يتم تنفيذه من خالل دائرة الجمارك العامة ومختبرات
 
 دائرة الجمارك ) أ

ة من   . تقوم دائرة الجمارك بالدور الرقابي والتنفيذي فيما يخص استيراد المواد الكيميائية وتصديرها    إذ إن نسبة عالي
صادرات هي          المواد المستوردة هي مواد آيميائية منتجة، ومواد أولية للصناعات الكيميائية، وآذلك فإن آثيرًا من ال

 .البوتاس والفوسفات واألسمدة واإلسمنت مواد آيميائية مثل 
صـــول  . يحتوي نظام التعريفة الجمرآية على ثالثة أقسام وستة عشر فصًال خاصا بالمواد الكيميائية             - 25(وهي الف

ة              ). 40 وتشمل المواد الخام الكيميائية الطبيعية والعضوية وغير العضوية، وخامات المعادن واألتربة والمواد النفطي
 .ستيكية، والمطاطية واألدوية والمبيدات ومواد التجميل، والمنظفات والصابون والشموع والمواد الالصقةوالبال

 
 مختبرات الجمارك) ب

زة                  لدى دائرة الجمارك جهاز فني خاص يعمل في مختبرات الجمارك في عمان والعقبة، حيث تتوفر معظم األجه
 :ارك بالمهام التاليةحيث تقوم مختبرات دائرة الجم. الضرورية للتحليل

ة                .1 ة المختلف ة       . فحص المواد الكيميائية وتحليلها، بعد أن تحول إليها من المراآز الجمرآي د التعريف ل بن ين التحلي ويب
بالغ      تيرادها ضمن ال ) 98(الجمرآية ونسبة الرسوم عليها ويبين شرط موافقة وزارة الصحة بالمواد المشروط اس

ام  ) 98(ن العام للمواد المتفجرة أو الداخلة فيها وشروط استيرادها ضمن البالغ            ، وآذلك موافقة األم   1996لعام   لع
1996 . 

ة،    .2 واد الكيميائي ة الم ي معاين لم الطرق ف ى أس يص إل وظفي شرآات التخل اد م ة وإرش سم المعاين وظفي ق اد م إرش
 .هذه الموادوطريقة أخذ العينات، وإرشادهم إلى إجراءات السالمة العامة الضرورية للتعامل مع 

 
 مؤسسة المناطق الحرة: ثاني عشر

 
 لما 1983تلعب مؤسسة المناطق الحرة دورًا هامًا في جلب االستثمار الخارجي والداخلي منذ ان تأسست عام 

تقدمه من خدمات وتسهيالت استثمارية باإلضافة إلى اإلعفاءات الضريبية للراغبين باالستثمار في المناطق الحرة ، فقد 
عض المصانع داخل هذه المناطق والتي يستخدم البعض منها المواد االولية الكيماوية في عملياتها اإلنتاجية ونظرًا شيدت ب

لقيام بعض المستثمرين والتجار باستيراد المواد الكيماوية أو المواد األولية الخاصة بالصناعات الكيماوية وذلك بقصد 
) ترانزيت ( في العملية الصناعية لبعض المصانع أو حتى التصدير المباشر التخزين داخل المناطق الحرة أو االستعمال 

 : فقد برزت الحاجة إلى ما يلي 
إعادة النظر باإلجراءات المتعلقة باستقبال المواد الكيماوية الواردة إلى المناطق الحرة وعليه قامت المؤسسة  -1

اءات الخاصة بتداول المواد الكيماوية والخطرة من بتعيين آادر فني مؤهل لهذه الغاية ووضعت التعليمات واإلجر
 .حيث المعاينة والنقل والتخزين 

 ومجازة ةإنشاء مستودعات خاصة بتخزين المواد الكيماوية مؤهلة ومجهزة بكافة وسائل الوقاية والحماية الذاتي -2
 .من قبل الدفاع المدني العام حيث تم منح الترخيص لشرآتين للعمل في هذا المجال 

لرقابة على المصانع العاملة في مجال الصناعات الكيماوية داخل المنطقة الحرة ومراقبة عمليات التخزين ا -3
 .والتصنيع واإلنتاج بما يضمن سالمة اإلجراءات داخل المصانع 

 .الخ ........ تكثيف التنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقة آالدفاع المدني والبيئة والصحة  -4
يعات والقوانين التي أنشئت بموجبها مؤسسة المناطق الحرة في األردن آافة األمور المتعلقة آما راعت التشر

بالسالمة العامة والبيئة ، حيث أولت قوانين المؤسسة وأنظمة االستثمار والتعليمات المطبقة فيها اهتمامًا بهذه المواضيع 
مكانات الفنية والتجهيزات الالزمة لمعالجة األخطار البيئية والنشاطات المرتبطة بها وقد سعت المؤسسة إلى توفير آافة اإل

والمحافظة على السالمة العامة لألشخاص والممتلكات بما يتالئم مع قوانين وزارة البيئة واألنظمة والتعليمات الصادرة 
 .بموجبه 

 
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة: ثالث عشر
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ات الخطرة في                    تقوم سلطة منطقة العقبة االقتصاد     ة والنفاي واد الكيميائي داول الم ى ت سيطرة عل دور ال ية الخاصة ب
ات           واد والنفاي ك الم ين آل      . المنطقة من استيراد ونقل وتخزين وتصنيع وتصدير ومعالجة والتصرف بتل سيق ب تم التن حيث ي

ام إجراءات    . يرادات والجمارك االستثمار والتنمية االقتصادية، البيئة ورقابة الصحة، اإل      : من المفوضيات التالية     وذلك إلحك
 :السيطرة على تلك المواد، من خالل 

ة الخاصة،                           )1 واردة لمرآز جمرك المنطق ة ال امالت الجمرآي ة من خالل المع واد الكيميائي تيراد الم الرقابة على اس
 .وأخذ الموافقات المسبقة على استيراد المواد الكيميائية

سالمة              تزويد الجهات المتداولة للمواد ا     )2 ة، واشتراطات ال لكيميائية والنفايات الخطرة باالشتراطات الصحية والبيئي
 .العامة الالزمة، للتصريح بالتعامل مع تلك المواد الكيميائية وإدارة النفايات الخطرة

ترا )3 ا باالش د من التزامه ات الخطرة للتأآ ة والنفاي واد الكيميائي ة للم شرآات والجهات المتداول ى ال ة عل طات الرقاب
 .الصحية والبيئية والسالمة العامة في المنطقة 

ة                            )4 واد الكيميائي وائم الم ادل المعلومات حول ق ة لتحديث وتب ة الجمرآي ة في المنطق التنسيق مع الجهات ذات العالق
 .الممنوعة والمشروطة

 . ار البيئية المختلفةمتابعة وتقييم حاالت التلوث البيئي، والحوادث الكيميائية والبيئية، وتقييم اآلثار واألضر )5
 .وزارة البيئةممارسة صالحيات  )6
ات                       )7 واد والنفاي ة لضبط وتحسين إدارة الم شريعات واإلجراءات الالزم المشارآة مع الجهات المعنية في وضع الت

 .الخطرة 
 .إعداد البيانات اإلحصائية المتعلقة بتداول المواد الكيميائية الخطرة وإدارة النفايات في المنطقة )8

 
 دور الجهات المعنية في مراحل إدارة المواد الكيميائية المختلفة)  5-2(
 

ى          )  6-5(الى  ) 2-5( تبين الجداول من     دور الوزارات والمؤسسات الحكومية والوآاالت المختلفة في السيطرة عل
 .ص منهاالمراحل المختلفة إلدارة المواد الكيميائية من االستيراد واإلنتاج والتسويق واالستخدام والتخل

 
 مسؤوليات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فيما يختص بتداول األدوية : 2-5جدول 

 
 

 المرحلة
 

 
 الجهة ذات االختصاص

راد
ستي

اال
 

اج
إلنت
ا

ين 
خز
الت

 

قل
الن

يع 
وز
الت

يق 
سو
الت

 

دام
تخ
الس
ا

/
ولة
منا
ال

 

التخلص 
من المواد 
 الكيميائية

 x x    x  وزارة البيئة  
 x x x x x x x ة الصحة وزار

 x x x  x x x ** وزارة الزراعة
  x x   x  وزارة العمل

صناعة  وزارة وال
 التجارة 

x x   x x x 

 وزارة المالية
 دائرة الجمارك/

x  x    x 

 x  x x  x x القوات المسلحة
ة  / وزارة الداخلي

 الدفاع المدني
 x x x   x 

األمن / وزارة الداخلية   
 العام

   x  x x 

   x     وزارة العدل
ة   ة العقب لطة منطق س

 *االقتصادية الخاصة 
x      x 
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  x x  x   مؤسسة الموانئ
 .تعني المؤسسة التي لها عالقة باألدوية ) x(إشارة 

 . فيما يتعلق بمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة فقط-*
 فيما يتعلق باألدوية البيطرية** 
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 ت الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فيما يختص بتداول المبيدات واألسمدةمسؤوليا: 3-5جدول  

 
 تعني مسؤولية الجهة المعنية عن المبيدات واألسمدة ) X(إشارة 

 . فيما يتعلق بمنطقة العقبة ااإلقتصادية الخاصة فقط-*
 

 . ميائية المستخدمة من قبل المستهلكمسؤوليات الوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يختص بالمواد الكي :4-5جدول 
 

 المرحـلة
 

 الجهة ذات االختصاص

راد
ستي

اال
 

اج
إلنت
ا

ين 
خز
الت

 

قل
الن

 

يع 
وز
الت

 
/

يق
سو
الت

دام 
تخ
الس
ا

 /
ولة
منا
ال

 

 
التخلص من 

المواد 
 الكيميائية

 x x x x  x x وزارة البيئة  
 x x x x x x x وزارة الصحة 

 x x x x x x x وزارة الزراعة 
  x x   x  وزارة العمل

صناعة  وزارة ال
 والتجارة 

x x   x x  

       x الجمارك
 x x x   x  الدفاع المدني
   x     وزارة العدل

   x     وزارة الخارجية
  x x  x   مؤسسة الموانئ

 x x x x x x x *سلطة منطقة العقبة 
 x   x    األمن العام

 
  المؤسسات عن المواد الكيميائية المستخدمة من قبل المستهلكتعني مسؤولية) x(إشارة 

 . فيما يتعلق بمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة فقط-*
 مسؤوليات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فيما يختص بالمنتجات البترولية: 5-5جدول 

 

 
 المرحلة

 

 الجهة ذات االختصاص

راد
ستي

اال
 

اج
إلنت
ا

ين 
خز
الت

 

قل
الن

يع 
وز
الت

يق 
سو
الت

دام 
تخ
الس
ا

 
/

ولة
منا
ال

 

التخلص من المواد 
 الكيميائية

 x   x x   وزارة البيئة  
  x   x   وزارة الصحة 

  x x x  x x وزارة الزراعة 
  x x   x  وزارة العمل

   x x   x وزارة الصناعة والتجارة 
       x الجمارك/ وزارة المالية 

 x x x   x  الدفاع المدني/ وزارة الداخلية 
   x     وزارة العدل

   x     وزارة الشؤون الخارجية
سلطة منطقة العقبة االقتصادية 

 x x x x   x *الخاصة

  x x  x   مؤسسة الموانئ
 x  x x    األمن العام/ وزارة الداخلية 
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 المرحلة

 

 الجهة ذات االختصاص

راد
ستي

اال
 

اج
إلنت
ا

ين 
خز
الت

 

قل
الن

يع 
وز
الت

يق 
سو
الت

 

اال
دام
تخ
س

/ 
ولة
منا
ال

 

التخلص من 
المواد 
 الكيميائية

 x   x x   وزارة البيئة
     x x x وزارة الصحة
        وزارة الزراعة
  x x   x  وزارة العمل

وزارة الصناعة 
   x    x والتجارة

/ وزارة المالية 
       x الجمارك

/ وزارة الداخلية 
    x x x  لمدنيالدفاع ا

   x     وزارة العدل
وزارة الشؤون 

   x     الخارجية

 x  x x  x x القوات المسلحة
  x x  x   مؤسسة الموانئ
سلطة منطقة العقبة 
 x  x    x *االقتصادية الخاصة

    x    األمن العام
 x x x x x x x وزارة الطاقة

 
 المنتجات البتروليةتعني مسؤولية المؤسسات عن ) x( إشارة 

 .فيما يتعلق بمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة فقط* 
 

 مسؤوليات الوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يختص بتداول المواد الكيميائية الصناعية : 6-5جدول 
 

 
 المرحلة
                       

 الجهة ذات االختصاص

راد
ستي

اال
 

اج
إلنت
ا

ين 
خز
الت

 

قل
الن

يع 
وز
الت

يق 
سو
الت

دام 
تخ
الس
ا

/ 
ال

ولة
منا

 

التخلص من 
المواد 

 الكيميائية 

 x x x x  x x وزارة البيئة  
 x x x x x x x وزارة الصحة 

        وزارة الزراعة 
  x x   x  وزارة العمل

  x x   x x وزارة الصناعة والتجارة 
       x الجمارك/ وزارة المالية 
 x x x   x  الدفاع المدني
   x     وزارة العدل

   x     وزارة  الخارجية
  x x  x   مؤسسة الموانئ

 x x x x x x x 1األمن العام
 x x x x   x 2سلطة منطقة العقبة 
 x x x x x x x 3هيئة الطاقة النووية 
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 x  x x  x x 1القوات المسلحة
 

 ية الصناعيةتعني مسؤولية المؤسسة عن المواد الكيميائ ) x( إشارة 
  المواد المتفجرة أو التي تدخل في صناعة المواد المتفجرة -1
 . فيما يتعلق بمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة فقط-2
 .للمواد المشعة فقط-3
 
 : التحليل) 5-3(

 
د                         -1 ة، وتع واد الكيميائي إدارة الم ق ب ا يتعل ة فيم ة   هناك الكثير من التداخل والتكرار في عمل الجهات المختلف د المرجعي

 .ووجود عدد آبير من القوانين واألنظمة التي تعمل بها الجهات المختلفة فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية
ق            -2 ا يتعل ات األردن فيم د أولوي الي صعوبة تحدي االفتقار الى استراتيجية وطنية متكاملة إلدارة المواد الكيميائية، وبالت

ة          وهذا يؤدي ال  . بإدارة هذه المواد   واد الكيميائي ى ضعف  التنسيق والتعاون ما بين الجهات المعنية الرسمية إلدارة الم
ة                                   ر من منظم اون مع خبي ل وزارة الصحة بالتع ة من قب تراتيجية مبدئي د إعداد اس م ق ه ت ا بأن بطريقة واضحة، علم

ام  ة ع صحة العالمي ة   2001ال ات المعني ل الجه ن قب ضة م ا العري ى خطوطه اق عل م االتف ة، وتمت ، وت ذات العالق
 .التوصية في حينه بضرورة استكمال اإلجراءات الالزمة لوضع الصيغة النهائية لالستراتيجية الوطنية

 تطبيق القوانين واألنظمة، ومعاقبة المخالفين يعتمد بشكل رئيسي على فاعلية العاملين وآفاءتهم في هذا  المجال -3
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 الفصل السادس
 

 لحكومية في إدارة المواد الكيميائيةدور المنظمات والهيئات غير ا
 
 الخبرات المتاحة خارج القطاع الحكومي) 6-1(
 

وهذه المنظمات والهيئات تكون  . تقوم المنظمات والهيئات غير الحكومية بأدوار مختلفة في إدارة المواد الكيميائية          
ة او جهات صناعية ا           ة تطوعي ات أهلي ا مراآز بحث او جامعات او جمعي ى شكل ام ا  عل ات وغيره صعوبة  . و نقاب ومن ال

ة                     واد الكيميائي ا في إدارة الم ان أدواره ذه الجهات وبي ة ه ات            . بمكان التطرق الى ذآر آاف ذه الهيئ بعض ه ة ل ي أمثل ا يل وفيم
 .  ودورها في إدارة المواد الكيميائية

 
 

 الجمعية العلمية الملكية) 1
 

الي    . م بإرادة ملكية سامية  1970ام  الجمعية العلمية الملكية مؤسسة غير ربحية، تأسست ع        ع باستقالل م وهي تتمت
وتقوم بأعمال البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي المرتبط بعملية التنمية الشاملة في األردن، وبشكل خاص في                 . وإداري

صناعية  ة ال شارات والخ      . التنمي ديم االست ى تق افة إل وجي باإلض ي والتكنول وعي العلم ز ال ى تعزي دف إل ة وته دمات الفني
 .المتميزة، آما تسعى إلى تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي مع المؤسسات المشابهة في الوطن العربي والعالم

ا مجموعه              ة م ة الملكي ة العلمي ا        693يعمل في الجمعي ا وإداري ا وفني ا وباحث ة        .  مهندس ة العلمي ع الجمعي وم موق ويق
ساحته    2 م340000 مساحتها الملكية في منطقة الجبيهة في عمان على ارض        ا م .  2 م36800وتشغل المباني والمختبرات م

 . مختبرا متخصصا مزودا بأجهزة متطورة41منه 
 :تتألف الجمعية العلمية الملكية من المراآز الفنية والدوائر التالية

ة،  مرآز بحوث البناء، مرآز الخدمات اإللكترونية والتدريب، مرآز بحوث البيئة، مرآز التصميم       ة الميكانيكي مرآز    والتقني
ز أ لدراسا ا الحاسوب، مرآ ز تكنولوجي صناعية، مرآ اء ال رة الجودة، تالكيمي ة، دائ دائرة اإلداري دريب، ال صناعية والت  ال

   .   دائرة التدقيق المالي واالتصاالت باالضافة الى آلية األميرة سمية الجامعية للتكنولوجيا
 

 :العالقة بالتعامل بالمواد الكيميائيةوتاليا موجز عن المراآز  ذات 
 
 :مرآز بحوث البيئة) أ

ة        االت البيئي ي  المج ة ف ات التطبيقي اث والدراس ذ وإدارة األبح ة بتنفي ة الملكي ة العلمي ي الجمعي ة ف وث البيئ ز بح وم مرآ يق
ام والخاص داخل األردن،                . المطلوبة د الطلب         ويقدم المرآز خدمات فنية تقنية واستشارية للقطاعين الع ذلك خارجه  عن وآ

ة لألبحاث والخدمات            . منه ود عمل مقدم . وإن الغالبية العظمى من الخدمات والمشاريع التي ينفذها المرآز تتم من خالل عق
 : وتتمثل القدرات والكفاءات الرئيســــة في اآلتي. آما ويقدم المرآز خدمات تقنية وتدريبية متخصصة

دواجن (مياه ومخلفات المياه العادمة بكل أشكالها والحمأة والتربة واالغذية فحص، مراقبة وتقييم نوعية ال     - ، )األسماك وال
 . وآذلك الهواء

واء                      - ة اله يم نوعي ى تقي تقييم األثر البيئي للمشاريع الصناعية وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية والمعبأة باإلضافة إل
 .المحيط والصناعي و االنبعاثات الصناعية

 .مراقبة وتقييم محطات تنقية المياه العادمة المنزلية -
 .السيطرة على التلوث الصناعي -
 .معالجة المخلفات السائلة والصلبة -
 .وإدارة المواد الخطرة) ISO 14000(استشارات التدقيق البيئي ل -

 :يحتوي مرآز بحوث البيئة على أربعة مختبرات متخصصة متطورة وهي
 .1اه مختبر فحص المي -1
 .2مختبر فحص المياه  -2
 .مختبر األحياء الدقيقة -3
 .مختبر نوعية الهواء -4

 .باإلضافة إلى وحدة تقييم األثر البيئي
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ام  ة ع ز بحوث البيئ دأ مرآ د ب ات الخاصة 2004وق سيطرة وإدارة المعلوم ل لل ي المتكام ام األردن  بتطوير النظ
وي  بالمواد الخطرة، وذلك بتقديم حزمة برمجيات     من التكامل مع جهود المؤسسات الحكومية في إدارة المواد الكيميائية وتحت

سية    . على قاعدة بيانات لصفحات بيانات التعامل اآلمن مع المواد في   )  main server unit(وسيكون مرآز الوحدة الرئي
يتم تطب  . وزارة البيئة وسيتم توزيع وحدات اصغر على الوزارات األخرى حسب الحاجة             ام           وس ذا النظام في ع  2006يق ه

ارة     صناعة والتج ة، وال صحة، الزراع ة، ال ي وزارات البيئ ذلك ف دات متخصصة ل يس وح يتم تأس ث س افة . حي يتم إض وس
 (http://www.hsms.jo).         المؤسسات األخرى للنظام في مراحل الحقة حسب الحاجة

 
ة      أيضا إنشاء وحدة اإلنتاج األنظف به      2004آما تم في عام      دف الحفاظ على الموارد وتقليل المخلفات أثناء العملي

   (http://www.cp.org.jo).              اإلنتاجية
  

ة    ة التالي االت البيئي ي المج دريب التخصصي ف ة الت ز بحوث البيئ ة لمرآ درات التدريبي ضمن الق الفحوصات : تت
ائي و              ل الفيزي ة، التحلي اه العادم اه والمي ات                الميكروبية في المي واء، تطبيق وث اله ة تل ة، مراقب اه العادم اه والمي ائي للمي الكيمي

ي، معالجة                         ر البيئ يم األث ة، تقي ات البيئي ة للعين ة الغازي ل الكروموتوغرافي شرابي للطيف ، والتحالي ذري االست االمتصاص ال
نهم   49مرآز  ويعمل في ال ). ISO 14000(المياه العادمة الصناعية، التدقيق البيئي، واإلدارة البيئية  ستخدما م ين  8 م  إداري

 . البيئة، والعلوم الكيميائية والبيولوجيةةهم متخصصون في المياه، وهندس) 41(والباقي 
 
   
 :مرآز الكيمياء الصناعية) ب

ويقوم المرآز باجراء   . يقدم المرآز خدمات استشارية تقنية ويشارك في تطوير المواصفات والمقاييس األردنية          
ل في مجاالت                 التحاليل الكي  دريب والتحلي ة والت ة والعالمي اييس الوطني ق المواصفات والمق ميائية و الفيزيائية من خالل تطبي

دهانات               صناعية وال ة ول األغذية ومدخالتها، األدوية والمنظفات والمطهرات والمذيبات العضوية والمبيدات، والغازات الطبي
ة مدة الكيماوي ة واألس وت المعدني رز، والزي صناعيةوالالآ ات ال ادن والخام سام . ، واألمالح والمع ز من األق ون المرآ ويتك

شحيم    (قسم التقنية التطبيقية  : والمختبرات والوحدات التالية   وت الت رول وزي واد   )وحدة الدهان والالآرز، وحدة االبت سم الم ، ق
ر العضوية  ي(غي ل الطيف دة التحلي صناعية، وح ات ال دة الخام واد العضوية )وح سم الم دة (، ق ا، وح دة الكروموتوغرافي وح

 .وقسم النسيج والورق والجلود) األغذية العضوية، وحدة الغازات الصناعية والطبية
 
 :مرآز تكنولوجيا الحاسوب والدراسات الصناعية والتدريب) ج

رامج               رامج إدارة المعلومات وتطوير ب ة وب ق الحاسوب تطوير أنظم تتضمن خبرات المرآز في تكنولوجيا تطبي
ة  أن ات وتأسيس أنظم ة األخرى،  و من خالل تطوير برمجي ة والمعلوماتي واد الكيماوي ي إدارة الم ة ف ة اإلدارة المتكامل ظم

د   صميم وتطوير قواع ز الحاسوب ت ى مراآ ل، واإلشراف عل ات التحالي بة دراسات متطلب ة، وحوس ات متكامل إدارة معلوم
دريب الم   ذلك الت شارات وآ ن است ب م ا يتطل ات وم ة  البيان وب والمواضيع ذات العالق ال الحاس ي مج د . تخصص ف وتزوي

ذه                      ر محدودة في ه ا غي زة الحاسوب ولكنه خدمات مواقع على اإلنترنت من قبل قواعد معلوماتية عالمية وآذلك صيانة أجه
ندسة  من  الموظفين المتخصصين في علم الحاسوب، هندسة الحاسوب واله           ) 106(ويتوفر لدى هذا المرآز     . المجاالت فقط 

 . الكهربائية واالقتصاد وإدارة األعمال وعلوم المكتبات وآخرون
ل    ات متكام ام معلوم وير نظ سؤولة عن تط سة الم ة الرئي ز الجه يكون المرآ ة، س واد الكيميائي سبة إلدارة الم بالن

 .إلدارة المواد الكيميائية
 
 :مرآز مراقبة الجودة) د

ة ات الجودة والنوعي ديم تطبيق ز بتق وم المرآ ودة يق هادات الج ى ش رات والحصول عل اد ) ISO(  للمختب واالعتم
 .الوطني والدولي والتدريب على أنظمة الجودة والنوعية

ى   ) 9(وحتى اآلن حصلت ) ISO 9000(جميع مراآز الجمعية العلمية الملكية حاصلة على شهادة  رات  عل مختب
المي وحصل   اد الع وطني ) 14(االعتم اد ال ى االعتم رًا  عل وطني   . مختب اد ال ى االعتم ًا للحصول عل ة حالي ل الجمعي وتعم
 .والعالمي لكافة مختبراتها

 :يمكن االتصال مع جميع المراآز المذآورة أعاله بها من خالل العنوان التالي
www.rss.gov.jo 962-6-5344806 أو فاآس 962-6-5344701، أو تلفون. 

 
 

 مرآز تكنولوجيا المعلومات الوطني) 2
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تكنولوجيا المعلومات الوطني آمؤسسة رسمية عامة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي  مرآز ئنشأ
، "قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية "2003لسنة ) 81(وإداري بمقتضى القانون رقم 

 بموجب قانون المجلس األعلى للعلوم 1993حيث أصبح الخلف القانوني لمرآز المعلومات الوطني الذي تم إنشاؤه عام 
 .1987لعام ) 50(والتكنولوجيا رقم 

وقد . على شؤونه مجلس إدارة برئاسة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يتولى إدارة المرآز واإلشراف
 . مديرًا عامًا للمرآز بتعيين2/12/2003صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 

 : يلييهدف المرآز إلى تحقيق ما
 .تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية المساهمة في تطبيق االستراتيجية الوطنية لتوظيف موارد -1
بناء نظام متكامل للمعلومات وإدارته على المستوى الوطني، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية  -2

رف االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية األحدث يتم من خاللها وبالتنسيق فيما بينها توفير المعلومات والمعا
واألآثر شمولية بما يضمن انسياب هذه المعلومات إلى المستفيدين في القطاعين العام والخاص،  ولهذه الغاية تلتزم 

 .المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المرآز لبناء هذا النظام
يسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها، يتولى المرآز في سبيل تحقيق ذلك توفير القاعدة الرئ

وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات، وإجراء الدراسات والمسوح والبحوث ذات العالقة 
نترنت  وتسجيل النطاقات الخاصة باالوإدارةباحتياجات المؤسسات الحكومية واستعماالتها لموارد تكنولوجيا المعلومات، 

 الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام ،وإعداد (jo.)في المجال المعروف باسم 
موارد تكنولوجيا المعلومات، وإصدار وتوزيع المطبوعات المتعلقة بتنمية موارد تكنولوجيا المعلومات واستعماالتها وآل ما 

 وتشغيل وصيانة أي من موارد تكنولوجيا المعلومات وإدارة الخطط والبرامج، وتوفير يتصل بها، وتقديم االستشارات وتنفيذ
 .تفاق مع أي من المؤسسات الحكومية المعنيةاال على ًا بناءأوإذا آلف بذلك 

م هذه الخدمة للمؤسسات الحكومية والجامعات ، وقد1995آان المرآز أول من ادخل االنترنت لألردن في عام 
ذ برامج تدريبية سنوية للمعنيين في المؤسسات الحكومية والتي ساهمت في تأهيل وتطوير الكوادر الفنية ، ونفالرسمية

آما يقوم المرآز بدور استشاري فيما يتعلق بمخصصات الموازنة . وبخلق الوعي بأهمية المعلومات وآيفية التعامل معها
 .مؤسسات الحكومية وطلبات الشراء المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لل،العامة

أجرى المرآز مجموعة من الدراسات األساسية وإعداد السياسات واالستراتيجيات الوطنية في مجال المعلومات، 
ي آانت الزمة وضرورية إلنشاء نظام ، والتومجموعة من األسس والمعايير والمنهجيات ذات العالقة بالمعلومات

ية في شبكات فرعية قطاعية يتم من خاللها وبالتنسيق فيما بينها نشر المعلومات الوطني الذي يربط المؤسسات الحكوم
ب إليها حسب يسهل الوصول الخ، وبأسلو...معلومات متكاملة في االقتصاد، والزراعة، والصناعة، والصحة، والتعليم

ستعمال العام في  وقد أنطلق نظام المعلومات الوطني لال. من خالل وسيلة بحث تم تطويرها لهذا الغرضأو ،مواضيعها
 . 1996مطلع عام 

 التي يتم من خاللها نشر نص الدستور األردني ونصوص آافة ،ومن أهم تلك الشبكات شبكة التشريعات األردنية
 .القانونية واالتفاقياتوالمبادئ  وما يطرأ عليها من تعديالت، ،القوانين واألنظمة وتفسيراتها

المرآز باتخاذ اإلجراءات الالزمة "  تكنولوجيا المعلومات في المجتمعات المحليةاللجنة الملكية إلنشاء مراآز"وقد آلفت 
 تهدف إلى تجسير الفجوة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع ا مرآز)100(إلنشاء هذه المراآز التي بلغ عددها حتى اآلن 

 واستغاللها في التنمية ،ت واالتصاالت وإتاحة الفرصة في المناطق النائية لالستفادة من تكنولوجيا المعلوما،األردني
 .االقتصادية واالجتماعية في المجتمعات المحلية

الذي ترتبط به في مرحلته األولى ست مؤسسات هي " مرآز عمليات الحكومة االلكترونية"يستضيف المرآز 
ت وتكنولوجيا المعلومات، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة الصناعة والتجارة،  وزارة االتصاال رئاسة الوزراء،

  وسوف يناط بالمرآز تنفيذ آثير من األنشطة ذات العالقة بالحكومة . للحكومةآمنةوأمانة عمان الكبرى من خالل شبكة 
  .االلكترونية والمبادرات الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات

 
 امــاألهداف والمه

 :يهدف المرآز إلى تحقيق ما يلي
طبيق االستراتيجية الوطنية لتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية والخطط المساهمة في ت •

 .والبرامج الموضوعة لتنفيذها
بناء نظام متكامل للمعلومات وإدارته على المستوى الوطني، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية  •

ر المعلومات والمعارف االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية األحدث يتم من خاللها وبالتنسيق فيما بينها توفي
 يضمن انسياب هذه المعلومات إلى المستفيدين في القطاعين العام والخاص ولهذه الغاية تلتزم وبماواألآثر شمولية 

 .المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المرآز لبناء هذا النظام
 

 :فه المهام والصالحيات التاليةيتولى المرآز في سبيل تحقيق أهدا
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الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام  ةتوفير القاعد •
 .وطني متكامل للمعلومات

 .تإجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات المؤسسات الحكومية واستعماالتها لموارد تكنولوجيا المعلوما •
 وتحديد بدل الخدمات التي يستوفيها ،)jo.( في المجال المعروف باسمباإلنترنتإدارة وتسجيل النطاقات الخاصة  •

  .المرآز لقاء ذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
 .اتالمعلومإعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا  •
 .إصدار وتوزيع المطبوعات المتعلقة بتنمية موارد تكنولوجيا المعلومات واستعماالتها وآل ما يتصل بها •
 .تقديم االستشارات في مجاالت موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وآل ما يتصل بها •
 ذات العالقة المحلية والخارجيةة واالجتماعات  العلمية والحلقات الدراسيواللقاءاتالمشارآة في المؤتمرات والندوات  •

 .بأهداف المرآز
 

 :آما يقوم المرآز بما يلي
 .تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقا لالستراتيجية المقررة •
 الخطط أو وتشغيل وصيانة أي من موارد تكنولوجيا المعلومات إذا آلف بذلك وفقا لالستراتيجية وإدارةتوفير  •

 .تفاق مع أي من المؤسسات الحكومية المعنيةاال على ًا بناءأووالبرامج، 
 .إذا عهد إليه بذلك إصدار المواصفات الفنية والتشغيلية •
 

 2004ملخص إنجازات المرآز عام 
 

 الدراسـات :أوًال
هذه ء بإجراقام المرآز حيث .  في مجال تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات القطاع العامواإلمكاناتدراسة القدرات  

من أجهزة حاسوب وتوابعها واستخداماتها  الدراسة من خالل جمع المعلومات عن مدخالت تكنولوجيا المعلومات
 . هذه الدراسة بصورة دورية مرة آل سنةإجراء وسوف يتم .والبنى التحتية المتوفرة

 واقع محطات المعرفة األردنية تأتي هذه الدراسة للوقوف علىو. )الواقع والتطلعات (األردنيةدراسة محطات المعرفة  
من خالل تحليل مختلف الجوانب المتعلقة بخدماتها ونشاطاتها وتأثيرها على األفراد والمؤسسات في مختلف 
التجمعات المحلية ومدى مساهمتها في ردم الهوة أو الفجوة الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات بين مناطق المملكة 

 .ن خالل تلك المحطاتومدى النجاح الذي تحقق م
 

 خدمات االنترنت: ثانيًا
 ورفد الكوادر البشرية الالزمة ،بتحديث األجهزة والتجهيزات قام المرآزحيث . تخدمة الربط على شبكة اإلنترن 

 )25( منها ً،اشتراآا) 237(  وبلغ عدد االشتراآات.لربط المؤسسات الرسمية ومحطات المعرفة بشبكة اإلنترنت
 آان أخر وبمعنى ).99.840( فكانت 2004العام  االنترنت في استمرارية خدمة نسبة   أما.2004 عام اشتراآا

 من النسبـة التي ساعة فقط خالل تلك السنة، وهذه النسبة قريبة جدا )14(العمل  خدمة االنترنت عن مجموع توقف
 ).99.999( وهي إلى تحقيقهايطمح المرآز 

يستضيف المرآز المواقع االلكترونية للمؤسسات التي ترغب في نشر ث حي. استضافة مواقع لمؤسسات وطنية 
 وقد بلغ عدد مواقع .معلومات عنها والتعريف بنشاطاتها المختلفة باستخدام األجهزة والتجهيزات المتوفرة في المرآز

 .2004 عام مواقع) 9(موقعًا منها ) 51(افة ـالمؤسسات المستض
  النطاقات تحتأسماء وإدارةقام المرآز بصفته المسؤول عن تسجيل حيث . رنتتسجيل أسماء النطاقات على اإلنت 

 .2004 عام اسما) 361( منها ،مًاـــاس) 2232( بتسجيل (jo.) اسم
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 شبكة نظام المعلومات الوطني: ثالثًا
تصاد، العمل، االق: المرآز وبالتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء شبكات معلومات فرعية في القطاعات التاليةقام 

الصناعة، الزراعة، المجتمع والظروف االجتماعية، العلمية والتقنية، السياحة واآلثار، السكان والتجمعات السكانية، 
متابعة تحديث و ويجري العمل على استكمال .اإلجراءاتوالصحة، السياسة، التشريعات، التعليم والتدريب، البيئة، الثقافة، 

 .بكات من خالل تلك الشما ينشر
 

 المساهمة في تطوير مصادر المعلومات: رابعًا
 .اإلمكاناتتقديم االستشارات الفنية للمؤسسات عند الطلب وحسب  •
 وعند إعداد موازنات المؤسسات ،تقديم االستشارات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات قبل الشراء •

 .الحكومية
 .الفنية للعطاءات للعديد من المؤسسات المشارآة في لجان االستالم والدراسات  •
 . بعض مواقع المؤسسات على شبكة اإلنترنتتصميم وبرمجة •
 

 محطات المعرفة األردنية: خامسًا
احب   ة ص ذا لرغب ةتنفي ي       الجالل ات ف ا المعلوم ز تكنولوجي شاء مراآ ي إن سين، ف ن الح اني ب د اهللا الث ك عب  المل

 .2004 عام محطة )25(محطة، منها ) 100(لمرآز بإنشاء وتجهيز ، قام ا)محطات المعرفة(المجتمعات المحلية 
 

 اإللكترونيةمرآز عمليات الحكومة : سادسًا
ا المعلومات               ،تم إنشاء مرآز عمليات الحكومة اإللكترونية في المرآز بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجي

.  مؤسسات حكومية على هذه الشبكة)6( ربط اآلنم حتى   وقد ت  .وإنشاء شبكة آمنة لربط المؤسسات الحكومية بعضها ببعض       
 . المرآز هذايقوم المرآز بتقديم التسهيالت الالزمة لتشغيلآما 

 
 المؤتمرات والندوات وورش العمل: سابعًا

 آما شارك المرآز في عدد من المؤتمرات بأنشطته، من الندوات وورش العمل ذات العالقة  )6(نظم المرآز عدد    
 .)25(ات العالقة بالمعلومات وتقنياتها داخل األردن وخارجه وعددها والندوات ذ

 
  تطوير إمكانات المرآز:ثامنًا

اق  م التح ز ب )17(ت وظفي المرآ ن م ام  )21( م ز، وق شطة المرآ ة بأن االت ذات العالق ي المج ة ف  دورة تدريبي
 االتصاالت األردنية   بشرآةالتي تصل المرآز     االتصال القديمة المرآز بتوفير أجهزة الحاسوب واالتصاالت وتغيير خطوط        

 .المرآز بحوسبة بعض األنظمة اإلدارية والماليةقسم تطوير النظم في آما قام   .إلى ألياف ضوئية
 

 جمعية البيئة األردنية) 3
 

دى وزا 1988تأسست جمعية البيئة األردنية عام    رة ، بموجب قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية،  وهي مسجلة ل
 .الداخلية

 
 أهداف الجمعية

 إنتاج السياسات الخاصة بالبيئة وتطبيق المعايير البيئية -
 تحديد المشكالت البيئية ووضع الحلول لها -
 تبادل المعلومات للباحثين واستقطاب المهتمين في المجال البيئي -
 دي بقضايا البيئةتشجيع الوعي البيئي لمختلف قطاعات المجتمع من أجل خلق اهتمام وطني وفر -
ين   - ين األردني ي ب وعي البيئ ستوى ال اء بم ول لها،واالرتق اد حل ي إيج شارآة ف وث والم شاآل التل د م ذه . تحدي ولى ه وتت

 الجمعية تنظيم المؤتمرات البيئية الوطنية والدولية والمشارآة فيها
 .طباعة النشرات الدورية المتعلقة بالبيئة -
اييس واإل  - ة والمق رويج األنظم ار       ت من إط ة ض وث آاف كال التل ة  أش ة، ومراقب ة األردني ة البيئ ة لحماي راءات الالزم ج

 .االستراتيجية الوطنية للبيئة
دريبي حول    ل ت داد دلي ة بإع د قامت الجمعي ة الخطرة"وق ة المنزلي واد الكيميائي ة للم دائل البيئي ا قامت ". الب آم

ات             رز النفاي ادي لف ى المشروع الري ة،               الجمعية بالعمل عل ين آل من وزارة البيئ ا ب اون م ذ بالتع ذي نف ة الخطرة، ال  المنزلي
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ة     سان ولغاي هر ني ين ش ا ب ة م رة الواقع ي الفت ة، ف ة الملكي ة العلمي رى، والجمعي ان الكب ة عم ة، وأمان ة األردني ة البيئ وجمعي
 :وقد هدف المشروع الى. 2004منتصف شهر أيلول عام 

 .المنزلية الخطرة وأخطارها وسبل التعامل معها وطرق عالجهاتعزيز الوعي العام بأنواع النفايات  -1
 .وضع نظام وأسلوب فعال لفرز وجمع ونقل النفايات المنزلية الخطرة والتخلص منها -2
 .توسيع قاعدة تنفيذ المشروع بحيث تشمل آافة المناطق السكنية في عمان والمملكة بشكل عام -3
   

 شارع عبد الحميد باديس–ي الشميسان–عمان : عنوان المقر الرئيسي  -
 11192 عمان 922821ب . ، ص 5695857 ، فاآس 5699844: هاتف  -
 jes @ go.com.jo: البريد االلكتروني  -
 

 جمعية أصدقاء البيئة) 4
 

ام           ة ع ة األردني ة وخاصة                 1995تأسست جمعية أصدقاء البيئ األمور البيئي ى ب ة تعن ر حكومي ستقلة غي ة م  آجمعي
أعضاء الجمعية هم من األردنيين المهتمين بتشجيع وتفعيل دور الجيل الصاعد، ال سيما الطلبة منهم ليصبحوا                . التربوية منها 

اه           . عنصرًا فاعال في الحفاظ على البيئة وتحسينها   ى مسؤوليته تج ادة وعي القطاع الخاص عل ى زي ة إل سعى الجمعي آذلك ت
 .المحافظة على البيئة

 
 أهداف الجمعية

داع والنمو         خلق جيل واع     - ق روح اإلب بيئيًا وتعزيز روح العمل الجماعي عن طريق إتباع أساليب تربوية تعمل على خل
 .الفكري لديه

 .تشجيع القطاع الخاص للمساهمة برفع مستوى الوعي البيئي، وتفعيل دوره في دعم المشاريع المقدمة من الطلبة -
ى   - أثير عل ة األخرى للت ات البيئي ع الجمعي اون م ي   التع ة ف صادر الطبيعي ى الم ة عل ن أجل المحافظ رار م أصحاب الق

 .المملكة
 .حث الطلبة على الحوار الهادف البناء لدعم قضايا البيئة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي -
 .تطبيق عملي واقعي لبعض المشاريع ذات الجدوى البيئية واالقتصادية -
ة ذات               إنشاء ونشر الشبكة األردنية للصناعا     - شبكات دولي ا ب ي، وربطه ت الصديقة بالبيئة الخاصة بالقطاع الخاص المحل

 .أهداف تتعلق بإيجاد حلول واقعية لمشاآل التلوث الصناعي
 

 شارع وادي صقرة ، مجمع وادي صقره التجاري: عنوان المقر الرئيسي
  األردن11184 عمان 840795ب . ،  ص 5514431:  ، فاآس 5514430: هاتف 
 Foes@nets.com.jo & Foejord@go.com.jo:  الكتروني بريد

 jo.org.foe.www: صفحة اإلنترنت 
 

 ائتالف إعادة التدوير) 5
 

ات        1995تأسس ائتالف إعادة التدوير عام       ة          :  من ائتالف ثالث جمعي ة الملكي ة، والجمعي ة األردني ة البيئ جمعي
ثالث ،       : والهيئة اإلدارية للمشروع    . عة ، وجمعية النساء العربيات    لحماية الطبي  ات ال ة من الجمعي تضم عضوين من آل جمعي

 . 20/7/2001وقد تم انتخاب هذه الهيئة اإلدارية بتاريخ 
 

 المهام
دوي            ) تصنيع(تدوير   - اد ت شر   الورق والبالستيك وتخفيف الضغوط على مكبات النفايات، واستخدام المنتجات المع رها، ون

سلوك                              ر ال شاطات وتغيي شارآة في الن ى الم واطنين عل دويرها، وحث الم ادة ت صلبة إلع ات ال رز النفاي رة ف وتطبيق فك
 .االستهالآي

 . نشر التوعية لتطبيق فكرة فرز النفايات الصلبة، وخاصة الورق والبالستيك واأللمنيوم بهدف إعادة تدويرها -
 .مثل الماء واألشجار والطاقة من االستنزافالمحافظة على المواد الطبيعية  -
 .تقليل النفايات وبالتالي تقليل الضغط على مكبات النفايات -
ات                   - رز النفاي حث المواطنين على المشارآة في المحافظة على البيئة وتغيير سلوآهم االستهالآي من خالل تعميم فكرة ف

 .وإيصالها الى مراآز الجمع إلعادة تدويرها
 .صناعات المحلية من خالل تشجيع المواطنين على استخدام المواد المعاد تدويرهادعم ال -
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 في جمعية البيئة األردنية/  مقابل شرآة البوتاس العربية-الشميساني ، شارع عبد الحميد باديس: عنوان المقر الرئيسي 

 . األردن11184 عمان 840796ب . ، ص 5695857، فاآس 5699844هاتف  
 jes@ go.com.jo: الكتروني  البريد -
 

 الجمعية الوطنية للبيئة والحياة البرية) 6
 

ة            . 1996تأسست الجمعية الوطنية للبيئة والحياة البرية في عام           ة وذات شخصية اعتباري ر حكومي ة غي وهي جمعي
ه                    اتي الطبيعي وتوسيع رقعت شر . مستقلة ال تسعى إلى الربح وتسعى إلى المحافظة على الغطاء النب ة   ي ى إدارة الجمعي ف عل

 . هيئة إدارية منتخبة ومجلس أمناء معين
 

 أهداف الجمعية 
 .العمل على زيادة الرقعة الخضراء وإبراز القيمة الغذائية والبيئية والصحية والتجارية لألنواع النباتية في األردن -
تخدام الطرق   - ة واس روة النباتي ع الث ل  م ل األمث ى التعام واطنين عل شجيع الم ي  ت وعيتهم ف ذلك وت ستدامة ل ة والم  اآلمن

 . المحافظة على البيئة الطبيعية وضرورة المشارآة الجماعية في حمايتها 
ق                     - ذلك وتوثي ة الخاصة ب ة اآلراء والتوجهات اإليجابي ة ورعاي تشجيع إعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة بالبيئة الطبيعي

 . نباتية ووضعها في متناول الجمهورالنتائج وزيادة المعارف الخاصة باألنواع ال
 .دعم طاقات األفراد واستثمارها لخير البيئة الطبيعية وصالحها  -
 .تحقيق التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات المحلية والعربية والدولية  -
طط والبرامج الالزمة للمحافظة  تحقيق مبدأ التنمية المستدامة بحماية البيئة والموارد وتالفي العوامل الملوثة ووضع الخ       -

 .عليها
 .تبادل المعلومات البيئية ما أمكن ورصد القضايا المتعلقة بالبيئة وإيصالها للمسؤولين  -
اءات               - تدريب اإلعالمين وعقد الورشات والندوات وإصدار المطبوعات وإصدار نشرة دورية وحضور المؤتمرات واللق

 .التي تناقش قضايا البيئة 
 

 عية الوطنية لحماية المستهلكالجم) 7
 األهداف

 .دراسة مشاآل المستهلك وتحديدها والعمل مع الجهات الرسمية واألهلية والمؤسسات العلمية للتغلب عليها -
م    - ث الك ن حي ا م تهالآية بأنواعه سلع االس واد وال ع الم ل م ي التعام ائل ف ة الوس ور بكاف دى الجمه ام ل وعي الع ة ال تنمي

 .والنوع
صاد            توعية - دعم االقت ة وي  فئات المستهلكين والجمهور للتعامل مع السلع والمواد االستهالآية بما يضمن المصلحة الفردي

 .الوطني 
الطرق         - ه ب ستهلك وتوعيت اد الم ار وإرش الء واالحتك ة الغ عار ومحارب ي األس ة والتالعب ف ي النوعي ش ف ة الغ مقاوم

 .ية المختصةالمشروعة والتعاون والتنسيق مع األجهزة الرسم
 .حماية مصالح المستهلكين وتمثيلهم أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص وأمام الجهات الرسمية والقضائية -
صال      - ائل االت تخدام وس ة، واس شرات دوري ات ومجالت متخصصة، ون ة، وإصدار مطبوع ل ميداني رق عم شكيل ف ت

 .المختلفة من اجل تحقيق  أهداف وغايات الجمعية
 .المرعيةة بما يتفق مع القوانين واألنظمة  والتعاون مع الهيئات والجمعيات العربية والدولية ذات العالقاإلتصال -

 
 :العنوان

 5156983:        ، فاآس 5153211:  ت
 11190    عمان 926692.  ب.ص

 consumer@joinnet.com.jo: بريد الكتروني 



 99

 
 

 مؤسسة المدن الصناعية) 8
 

ة                      أنشئت   وث البيئ صناعية، والحد من تل تثمارات ال شجيع االس صناعية، وت اء وإدارة المدن ال المؤسسة لتخطيط وبن
ا                       دال من تناثره ة، ب ة ومخدوم صناعات في تجمعات مخططة ومنظم تقطابها لل ق اس وفر قطع األراضي        . عن طري حيث ت

 ).إلخ.. …صرف صحي،طرق، آهرباء، اتصاالت، (المطورة والمزودة بخدمات البنية التحتية من 
 

 المهام
 .تطبيق القوانين الهادفة للمحافظة على بيئة صناعية نظيفة خالية من التلوث من خالل  مدنها الصناعية -
ة   - اه ألغراض الزراع تخدام المي ادة اس صناعية  وإع دنها ال ي م دى المؤسسة ف ة ل اه العادم وفير وحدات  معالجة المي ت

 .المقيدة
ة                      مراقبة المخلفات    - ة لمراقب ل الالزم ق إجراء التحالي ك عن طري ة ، وذل صناعات المختلف السائلة والصلبة الناتجة من ال

 .نوعية المياه العادمة الخارجة من المصانع
ؤثر عل                    - ي ت  ى التنسيق مع بعض الجهات الرسمية لمراقبة المصانع التي ينبعث عنها بعض الغازات والروائح الكريهة الت

 .المجاورينالبيئة والسكان و
 .    إقامة الندوات الخاصة للمستثمرين في المدن الصناعية-
 

 غرفة صناعة عمان  )9
 

ام                     تقوم ي تأسست ع ة الت رة البيئ ان من خالل دائ ديم  1991 غرفة صناعة عم صناعة      بتق ة لل لحل    المشورة الفني
ا   ،المشاآل البيئية التي تواجهها    واد  إدارة   بما فيه ة  الم ا تعمل عل      . الكيمائي صناعة والجهات           آم ين ال ة الوصل ب ز حلق ى تعزي

ة  رالحكومي ةوغي ى بالبيئ ي تعن ة الت ات والمواصفات ، الحكومي القوانين والتعليم ية وإخطار المصانع ب ي القياس دة الت  الجدي
 . لإلنتاج األنظفاألردنيغرفة عضو عامل في البرنامج الآما أن . تصدر عن تلك الجهات

 األهداف
 .ي لدى الصناعيينزيادة الوعي البيئ -
 .تدريب المختصين من الصناعيين -
 .مساعدة الصناعة في التغلب على مشاآلها البيئية -
 .توفير حلقة الوصل مع الجهات الحكومية المعنية -
 

 . عمان-جبل عمان : عنوان المقر الرئيسي 
 11118 عمان 1800. : ب .  ، ص 4647852:  ، فاآس 4643001: هاتف 

 jo.org.aci.www:    صفحة اإلنترنت jo.org.aci@Aci :بريد الكتروني
 
 

 النقابات المهنية) 10
 

واد          . تقوم النقابات المهنية بمجملها بدور استشاري وتثقيفي وإعالمي        إدارة الم إذ تقوم بجمع المعلومات الخاصة ب
 .ملة فيهاالكيميائية عن طريق األعضاء والجهات العا

 
ر                   ة وغي ة لمؤسسات حكومي ة، تابع والنقابات المهنية مجموعة من األعضاء المختصين بتخصصات مهنية مختلف

املين    . حكومية، تبعا لطبيعة التخصص    ويقتصر دور النقابات على إقامة ورش عمل وحلقات علمية، وتوعية العامة مثل الع
ة     في المزارع وغيرهم عن طريق النشرات والمجالت ال        ات المهني صادر عن النقاب اون     . علمية ال ز التع اك حاجة  لتعزي وهن

 . ورفع درجة التنسيق ما بين الحكومة والنقابات بتبادل المعلومات واالشتراك في اللجان الخاصة بإدارة المواد الكيميائية
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  الجامعات الحكومية-11

 
شارك م           ي ت ة في تطوير االستخدام العلمي      تعد الجامعات الحكومية في األردن من المؤسسات الت شارآة هام

ة،                           ات العلمي ا بحيث تخدم الطالب في مختلف الكلي ة وتطويره رات علمي الصحيح للمواد الكيميائية عن طريق إنشاء مختب
ة              ا لخدم ى تطويره اء إل الوريوس، وانته ى مستوى دراسات البك مثل آلية العلوم والهندسة والزراعة والطب و الصيدلة عل

ه بأسلوب علمي صحيح، وأن يحقق              طالب الد  وفرة ل ة المت واد الكيميائي ع الم ستطيع الطالب استخدام جمي راسات العليا، لي
 .النتائج التي يريد الوصول إليها

شمل األردن                        ائي بحيث ي شاطها الكيمي ا استطاعت أن تطور ن وال يتوقف نشاط الجامعات على هذا المستوى، وإنم
ى مستوى األردن                   آله، فهي تشارك في الكثير من        ة عل ا أهمي ى ببحوث ودراسات له الندوات والمؤتمرات الحكومية التي تعن

و قلما نجد جامعة حكومية ال يدخل في برامجها الدراسية مساقات متخصصة             . آالدراسات المتعلقة بتلوث الهواء وتلوث المياه     
ي          آما تشارك الجامعات في لجان حكومية متخصصة مثل ال        . في مجاالت البيئة   ر البيئ يم األث . لجنة الفنية لمراجعة دراسات تقي

ة وهي                  ذه اللجن ة في ه ات الجامعات الحكومي ا، و         : حيث تشارك أربع من آبري وم والتكنولوجي ة العل ة، جامع ة األردني الجامع
ة  اء التطبيقي ة البلق مية وجامع ة الهاش شاريع و  . الجامع ي الم شارآة ف ضائها للم ات بعض أع ذه الجامع دب ه ا تنت دوات آم الن

 .   العلمية
ا يخدم التطوير           : ومن أهم الدراسات     ة لم التطوير الزراعي بوضع جميع الخبرات العلمية المتعلقة بالمواد الكيميائي

 .الزراعي
ة   ة وادارة البيئ واد الكيميائي ال ادارة الم ي مج ا المتخصصة ف ات ومراآزه شاطات بعض الجامع ذة عن ن ا نب وتالي

 .بشكل عام
 
 األردنيةالجامعة ) أ
 .الجامعة األردنية / مرآز الدراسات والبحوث المائية والبيئة  -
 Water & Environmental Research Study Center 
 

 :أهداف المرآز في مجال حماية البيئة 
 .حماية المياه الجوفية من التلوث  -
 .حماية المياه السطحية من التلوث  -
 .ف حماية المياه السطحية من االستنزا -
 .تنمية القوى البشرية وإعدادها للعمل في مجال البيئة والمياه  -
 

 :وسائل تنفيذ األهداف ونوعية النشاطات 
 .إجراء الدراسات واألبحاث  -
 .عقد دورات تدريبية محلية ودولية -
 .االتصال مع الجهات المانحة لدعم هذه النشاطات  -

 .عمان  –الجامعة األردنية : عنوان المقر الرئيسي 
 .الجامعة األردنية. : ب .  ، ص 5355560:  ، فاآس 5355000: هاتف 

 Water1@ju.edu.jo: بريد الكتروني 
 www.ju.edu.jo: صفحة اإلنترنت 

 
 Mu’tah University: جامعة مؤتة) ب

 :مجال االهتمام والعمل البيئي 
 .االستعمال اآلمن للمبيدات -
 .تطوير المراعي الطبيعية  -
 .فحة اآلفات المتكاملة مكا -
 .استبدال األسمدة الكيميائية باألسمدة العضوية  -
 .تقليل التلوث من األسمدة الكيميائية  -

 :أهداف الجامعة في مجال حماية البيئة 
 .حماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي  -
 .الزراعة العضوية  -
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 .الزراعة المستدامة  -
  .االستغالل األمثل للمياه -

 : وسائل تنفيذ األهداف ونوعية النشاطات 
 .البحث العلمي  -
 .تدريس الطلبة  -
 .اإلرشاد  -
 .المشارآة في المؤتمرات والندوات -

 . الكرك-جامعة مؤتة : عنوان المقر الرئيسي 
  الكرك7. : ب .  ، ص 395151/03:  ، فاآس 395151/03: هاتف 

 Webmaster@mutah.edu.jo:بريد إلكتروني 
 www.mutah.edu.jo: صفحة اإلنترنت 

 
 جامعة اليرموك) ج

 .جامعة اليرموك/ مرآز اليونسكو  للدراسات الصحراوية والحد من التصحر  
 :مجال االهتمام والعمل البيئي 

 .إعادة وتأهيل التربة الزراعية  -
 .البحث عن مصادر مائية وحمايتها من التلوث  -
 .يض الطلب على الموارد المائيةإيجاد الطرق التطبيقية لتخف -
 .الحد من التصحر بكل أشكاله  -
 .توفير صلة للتعاون العلمي بين التخصصات المختلفة وبين مختلف القطاعات  -

 :أهداف المرآز في مجال حماية البيئة 
 .حماية المصادر المائية من التلوث  -
 .تأهيل التربة للزراعة وبخاصة في المناطق الجافة  -
 .لتعاون بين مختلف التخصصات والهيئات في مجال حماية البيئة ا -

 :وسائل تنفيذ األهداف ونوعية النشاطات 
 .تنفيذ الدراسات واألبحاث المشترآة  -
 .زيادة التوعية البيئية  -
 .عقد الندوات ، المؤتمرات ، والحلقات التدريبية  -

 .إربد / وك  جامعة اليرم–آلية العلوم : عنوان المقر  الرئيسي 
 . جامعة اليرموك 21163/566. : ب. ، ص02 / 7247983:   ، فاآس 02 / 7271100:   هاتف 

 i.dweary@usa.net: بريد إلكتروني 
 
 الجامعة الهاشمية) د

 .الجامعة الهاشمية / معهد األراضي والمياه والبيئة 
 .تقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية  -
 .ر المياه الجوفية والسطحية المحافظة على مصاد -
 .المحافظة على نوعية المياه الجوفية -
 .إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالموارد البيئية  -

 :     وسائل تنفيذ األهداف ونوعية النشاطات 
 .إعداد برنامج أآاديمي على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا إلعداد متخصصين في مجال حماية البيئة -
 .دريب المختصين من القطاع العام والخاص من خالل عقد الدورات التدريبية التخصصية في مجاالت حماية البيئةت -
 .عقد الدورات وورش العمل التخصصية في مجال علوم البيئة والمياه -
 . المختلفةالمشارآة في القطاعين العام والخاص في حل المشاآل البيئية من خالل العمل االستشاري مع القطاعات -
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  الجامعات الخاصة-12

 
ى تأسيس جامعات خاصة                             رزت الحاجة ال د ب ة، فق ى التحصيل الجامعي في المملك د عل نظرا لإلقبال المتزاي

دول المجاورة                   ة األردن وال يم الجامعي لطلب ي االحتياجات الملحة للتعل ة، وتلب م تأسيس   . تكون رديفا للجامعات الحكومي وت
ات ا  ن الجامع د م يم         العدي دريب والتعل الل الت ن خ ة م واد الكيميائي ي ادارة الم شط ف دور ن ضها ب وم بع ث يق ة، حي لخاص

 :  ويمكن إيجاز مهام هذه الجامعات فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية بما يأتي. والمختبرات
    

زة ال            - ة واألجه ة الطالب في     توفير الدراسات والبحوث من خالل المختبرات المجهزة بالمواد الكيميائي خاصة لخدم
 . تحقيق تجاربهم وبحوثهم، سواء طلبة الدراسات لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا إن وجدت وتوفرت

اول        - ي متن ا ف صدرها، وجعله ي ت ة الت الت العلمي ق  المج ن طري رات ع ة والخب ات العلمي شر الدراس ة ون التوعي
 .المهتمين والمختصين

 .ومراآز بحوثها ألقصي حد ممكنتوفير الكادر لمختبراتها  -
 

ان  .      وقد برزت بعض الجامعات الخاصة في مجاالت محددة، فقامت  بدور هام على مستوى األردن   والمثاالن  التالي
 :يبينان بعض هذه المجاالت

 
 تخصصت  في زراعة األعشاب الطبية، باإلضافة إلى إيجاد مراآز بحوث خاصة لتلك األعشاب: جامعة الزيتونة ) أ
ر ) ب ة ج صحيحة      : شجامع س ال وير األس ة بتط ا عالق زارعين وله م الم وث ته ات وبح ي دراس صت ف تخص

 .للزراعة،وبخاصة في منطقة الغور 
 

 .ملخصا للخبرات المتاحة خارج القطاع الحكومي) 1-6(ويبين جدول رقم 
 

 ملخص عن الخبرات المتوفرة في القطاع غير الحكومي: 1-6  جدول 
 

مجال 
 الخبرات

 1ت جامعا
 

 القطاع
 2الصناعي 

 النقابات
 3المهنية

 النقابات
 3العمالية

 هيئات تعنى
 بالبيئة

 مراآز
 األبحاث

 نعم نعم نعم نعم - نعم جمع البيانات
واد   ص الم فح

 *الكيميائية 
 نعم - - - نعم نعم

ن   ل م التقلي
 المخاطر

 نعم نعم نعم نعم نعم -
 

يم   ل وتقي تحلي
سياسات  ال

 المعمول بها

- - - - - - 
 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم التدريب والتعليم
ن    ث ع البح

 **البدائل
 نعم - - نعم نعم نعم

 
 - - نعم نعم نعم نعم الـمـراقـبـة
 - - - - نعم نعم االلتزام

 مـعلومـات
 للعمال

 - - نعم نعم نعم نعم

 - نعم نعم نعم نعم نعم معلومات للعامة
 نعم - - - نعم - تقييم المخاطر

 
 .لها عالقة بإدارة المواد الكيميائية ضمن حدود الجامعة والمساقات العلمية فيها ) 1(
 .لها عالقة باإلدارة الداخلية والمواد الكيميائية ضمن حدود المصنع ) 2(
 .لها عالقة بإدارة المواد الكيميائية من خالل األعضاء ومن خالل اإلرشاد والتوعية ) 3(
 . المواد الكيميائية من خالل األعمال والمشاريع التي تخدم مصالح إدارة المواد الكيميائيةلها عالقة بإدارة) 4(

 .فحوصات ضبط جودة للمواد األولية والمنتجة *  
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 .فقط لبعض الصناعات الكبيرة ** 
 
 

 التحليل) 2 -6(
 
 الجهات غير الحكومية حول ال يتم ان انسياب المعلومات المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية من الجهات الحكومية الى -

 .وتحتاج الجهات غير الحكومية الى المخاطبات الرسمية لتحصيل المعلومة التي يجب ان تكون محددة. بسهولة
ز      - دى مراآ وفرة ل ك المت ذات تل ة، وبال ر الحكومي ات غي دى الجه وفرة ل ات المت سبة للمعلوم ال بالن ذلك الح اث  وآ  األبح

 . ز التصرف بالمعلومات إال بإذن من الجهة الممولة للبحث او الدراسةحيث ال يجو. والدراسات
رارات من               - اذ الق ة  في اتخ ات األهلي صناعة والجمعي ة، خاصة الجامعات و غرف ال  تشارك بعض الجهات غير الحكومي

ذه  . التنمويةمثل اللجنة الفنية لمراجعة دراسات تقييم األثر البيئي للمشاريع  . خالل اللجان الفنية المتخصصة    آما تشارك ه
ة      ) scoping session(الجهات جميع المهتمين بمشاريع ما في الحلقات النقاشية  ة المتوقع ار البيئي د اآلث د لتحدي التي تعق

 . لهذه المشاريع
دأ العمل          - ه ب ة إال أن واد الكيميائي ة إدارة الم دعم عملي صناعات ل  مؤخرا   ال توجد مشاريع أو برامج على نطاق واسع لدى ال

صناعات         ل بعض ال ى نطاق ضيق من قب ه عل دئ بتطبيق ف، وب اج النظي د   . بمشروع اإلنت ساهم عن د ي ذا المشروع ق وه
 . تطبيقه، بشكل أوسع من قبل الصناعات آكل في تحسين إدارة المواد الكيميائية

ة        الجمعيات البيئية األهلية في األردن تقوم بدور هام في عملية التوعية والتثقيف للع          - واد الكيميائي ة في مجال مخاطر الم ام
ه  . من خالل ورش العمل  وبعض البرامج التوعوية   وتشكيل عوامل ضغط باتجاه حماية البيئة من مخاطر التلوث ، بما في

 .التلوث الكيميائي
ة في بعض مجاالت            - ر الحكومي ة وغي ين الجهات الحكومي  إدارة   من الضروري بمكان رفع درجة التنسيق والتعاون  ما ب

 .المواد الكيميائية
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 الفصل السابع
 

 آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات
 
 اللجان الوزارية وآليات التنسيق بينها) 7-1(

       
ك    .  يتم تناول مواضيع وأمور السالمة العامة والصحة والبيئة من قبل جهات رسمية معنية متعددة         ر ذل شكلت اث فت

ا     آثير من اللجان الفرعية داخل  ذه اللجان في معظمه  تلك الجهات سواء آانت وزارات او مؤسسات حكومية، بحيث تقوم ه
ا لبثت       على تنفيذ برامج ألهداف محددة، من أهمها برامج السالمة العامة استنادا لقوانين تلك الوزارات والمؤسسات، التي م

ة العمل         ة، خاصة في بيئ ة  (أن اهتمت بالسالمة الكيميائي ذ        ).الصحة المهني ى بتنفي ي تعن ر من الجهات الت  وفي األردن آثي
 .برامج السالمة العامة، والتي عادة تضم برامج لتقليل األخطار الناجمة عن االستخدام غير اآلمن للمواد الكيميائية

 
 وصف اللجان الوزارية وآليات التنسيق بينها) 7-2 (

 
ة،     1973 لعام) 7(،  ومع صدور أمر الدفاع المدني رقم    1973منذ عام    واد الكيميائي إدارة الم ام األردن ب  بدأ اهتم

ذآور عل   دفاع الم ر ال وى أم د احت ماء ىوق راف    ) 23( أس ا إال تحت إش ا أو بيعه تيرادها أو إنتاجه ع اس ة يمن ادة آيميائي م
 .ومسؤولية مديرية األمن العام

 
اة، والتوسع               ا،         ونظرًا للتطور السريع الذي شهده األردن في مختلف نواحي الحي صناعات  وتطويره شاء ال في إن

فبدأت . واالستخدام المتزايد للمواد الكيميائية آَمًا ونوعًا، فقد ازداد االهتمام بمدى تأثير المواد الكيميائية على الصحة والبيئة               
ام          ة الخطرة              1985الحكومة بتشكيل أول لجنة آيميائية خاصة ع واد الكيميائي ضايا التعامل مع الم ي بق دأ  .   تعن ام  وب االهتم

 .بوضع أنظمة وتشريعات لترخيص إقامة منشآت الصناعات الكيميائية
 

  اللجنة الكيميائية-1
 :   وتألفت هذه اللجنة الفنية والتي ارتبطت مباشرة بوزارة الداخلية من المؤسسات والوزارات التالية

 وزارة البيئة   -
 وزارة العمل -
 وزارة الصحة -
 وزارة الطاقة والثروة المعدنية -
 ديرية الدفاع المدنيم -
 الجامعة األردنية -
 جامعة اليرموك -
 .وزارة الصناعة والتجارة/ مؤسسة المواصفات والمقاييس  -

 
 :وآانت أهم إنجازات اللجنة ما يلي

سائل - از ال ة أسطوانات الغ ام سالمة تخزين ومناول ستودع، . وضع نظ ى الم ي لمبن شكل الهيكل ام ال ذا النظ ضمن ه وي
سالمة الع  ات ال ي        ومتطلب ا ف ب توفره راءات الواج ا، واإلج ستودعات وتجهيزاته زين، والم روط التخ ة، وش ام

ا   از وتوزيعه طوانات الغ ل أس روط نق تهالك، وش ات االس سائل ومجمع از ال طوانات الغ ة ألس ستودعات العام الم
 .وترآيبها، باإلضافة إلى الشروط العامة الواجب توفرها في محال تخزين الغاز وتداوله

  
ـم     ) 5( الصادر بمقتضى المادة رقم 1973لسنة ) 7(ر الدفاع رقم    تعديل أم  - دفاع رق سنة  ) 61(من نظام ال ى  1939ل  إل

تيراد   1987لسنة  ) 1(أمر الدفاع رقم     ع اس ا إال     ) 117(، بحيث يضمن هذا القرار من ا أو بيعه ة، أو إنتاجه ادة آيميائي م
صاريح رسمية خاصة                 ام، بموجب ت ة األمن الع ة    تحت إشراف مديري واد المشمولة        .  تصدرها المديري ديل الم م تع وت

 .مادة) 117(مادة بدًال من ) 78(لتصبح 
 
 مبيدات اللجنة تسجيل  -2
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ادة       • ب الم وزير بموج شكلها ال ة ي طة لجن دات بواس سجيل المبي تم ت صنيفها    ) 14(ي دات وت سجيل المبي ات ت ن تعليم م
 2002 لسنة 44ون الزراعة المؤقت رقم من قان) 21(واستيرادها الصادرة استنادا الحكام المادة 

   -: برئاسة مدير مديرية وقاية النبات وعضوية آل منتشكل لجنة تسجيل المبيدات •
  يسميه وزير الصحة-ممثل لوزارة الصحة  -1
  يسميه رئيس الجمعية -ممثل للجمعية العلمية الملكية  -2
سمي -آلية الزراعة   / ممثل للجامعات  األردنية الحكومية       -3 ي ه ي شارآة في        رئ ا الم ي يطلب منه ة الت ال س الجامع  أعم

  .اللجنة
   يسميه وزير البيئةممثل لوزارة البيئة -4
  أحدهما عن المصنعين لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعيةالنممث -5
  مدير عام المرآزه يسمي-ممثل للمرآز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا  -6
 ن الزراعييالمهندسينممثل نقابة  -7
 وزارة الزراعة/  مختبرات الوقاية  قسمرئيس -8

 في المديرية مقررًا العمال هذه اللجنة رئيس قسم المبيدات      وعلى ان يكون
 
 لجنة تسجيل المخصبات الزراعية -3

ة   انون وزارة الزراع تنادًا لق ة اس ة المخصبات الزراعي شكيل لجن م ت تت م المؤق سنة 44 رق ـحسب الم2002 ل ادة ـ
ت . )20( د أسعارها ومواصفاتها        وي ا وتحدي ي يجوز االتجار به ة الت واع المخصبات الزراعي د أن ار وتحدي ه اختي اء علي  م بن

 .وإجراءات تسجيلها باإلضافة الى شروط وطرق تنفيذ هذا البند
 :أعضاء اللجنة 

 .وزارة الزراعة -
 .الجامعة األردنية -
 .المرآز الوطني للبحوث ونقل التكنولوجيا -
 ).شرآات استيراد األسمدة(القطاع الخاص  -
 

 لجنة تسجيل األدوية البيطرية  -4
 2003لسنة ) 33/ز(من تعليمات صناعة األدوية البيطرية رقم ) 5(تم تشكيل لجنة فنية بموجب المادة رقم 

 2002 لسنة 44 قانون الزراعة المؤقت رقم من) 45(وبموجب المادة رقم 
 : عضوية آل من     تتألف اللجنة الفنية برئاسة المدير و

 رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في المديرية -1
 رئيس قسم المختبرات البيطرية  -2
 مندوب عن نقابة األطباء البيطريين -3
        مندوب عن نقابة الصيادلة -4
  مندوب عن وزارة الصحة ، صيدالني من مديرية الدواء -5
    مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة  -6
 ستودع أدوية بيطريةطبيب بيطري صاحب م -7
 طبيب بيطري ممثل لمصانع األدوية أو المنتجات الحياتية   -8

 
وتعرض . طلب تسجيل في آل جلسة) 14-12( ويتم عرض . تجتمع اللجنة بشكل دوري بمعدل جلسة واحدة شهريًاو 

 .باإلضافة الى ذلك طلبات تسجيل الشرآات
 
 
 
 لجنة تسجيل المواد الصيدالنية واألدوية -5

م      صيدلة  رق دواء وال انون ال تنادا لق ة اس ذه اللجن شكلت ه سنة ) 80(    ت ة والمستحضرات 2001ل ازة األدوي ا إج  مهمته
ات    ق تعليم ك وف ًا، وذل تيرادها أو صنعها محلي وي اس ة، أو المن ي المملك ة ف ال المتداول ة األطف اهزة، وأغذي صيدالنية الج ال

 .ومواد قانونية أعدت لذلك
 
 المضافات الغذائيةلجنة تسجيل  -6
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ة              ة خاصة، تضعها لجن ًا لمواصفات فني اييس، طبق       يتم تسجيل المضافات الغذائية في المؤسسة العامة للمواصفات والمق
ة ضافات الغذائي ة الم سمى لجن صحة . ت ي وزارة ال شكلة ف ة م ذه اللجن ضافات  /وه ة الم ا دراس ذاء، مهمته ة صحة الغ مديري

ى توصيات                الغذائية، ووضع المواصفات     اء عل الفنية الستخداماتها، ودراسة أية مستجدات تطرأ أو معلومات جديدة تتوفر بن
ى الجهات           .   وغيرهاWHO و FAOدولية مثل منظمات ا عل م تعميمه ة، ومن ث ل اللجن ذه المعلومات من قب وتتم دراسة ه

 :وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية. الرسمية آافة
 
 مديرية صحة الغذاء، مديرية صحة البيئة/  لصحة وزارة ا -
 وزارة الزراعة -
 مؤسسة للمواصفات والمقاييس -
 آلية الزراعة/الجامعة األردنية  -
 آلية الزراعة/جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  -
 غرفة صناعة عمان  -
 
  لجنة الوقاية من األخطار الصناعية -7

 :ومهام اللجنة هي. لتجارةالجهة الداعية للجنة وزارة الصناعة وا
 .وضع مرجعية ونموذج محدد للكشف على المنشآت الصناعية -
ة    - ستويات عالي شآت ذات الم ر ضرراً، والمن ي األآب ر البيئ شاريع ذات األث د الم ها تحدي ى أساس تم عل ايير ي وضع مع

 .الخطورة على الصحة والسالمة العامة
 .م الكشف عليهاتحديد قائمة منشآت المؤسسات الصناعية التي سيت -
ة ومدى         - سالمة العام ة والصحة وال ات البيئ وانين وتعليم ا بق د من التزامه ى المصانع للتأآ داني عل ام بالكشف المي القي

 .تقيدها باشتراطات إقامة المصانع
ا لتصوي                  - ي يحتاجه ة الت رة الزمني ه، والفت واردة في ذ التوصيات ال ة إدارة المصنع لتنفي ب إعداد تقارير الكشف ومخاطب

 .أوضاعه
ذ التوصيات وتصويب                - د من تنفي ه للتأآ تقوم اللجنة بالكشف على المصنع بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة الممنوحة ل

سيب للجهات                . أوضاعه ة بالتن وم اللجن ة تق سالمة العام ة والصحة وال وفي حال وجود مخالفات متكررة لمتطلبات البيئ
 . مناسبة ويتم إبالغ اللجنة عن هذه اإلجراءات لتتم المتابعة من قبلها المختصة التخاذ اإلجراءات التي تراها

 
 :أهم النتائج التي حققتها اللجنة 

 .التخفيف الى حد ما من عدد الكشوفات على المصانع -
 .التخفيف من االزدواجية في التوصيات -
 ر اللجنةتحقيق تجاوب سريع من قبل إدارات المصانع في تنفيذ التوصيات الواردة في تقري -
 

 :وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية
 وزارة الصناعة والتجارة  -
  مديرية صحة البيئة ، ومديرية الصحة المهنية –وزارة الصحة  -
  وزارة البيئة  -
 وزارة العمل  -
 وزارة التخطيط  -
  سلطة المياه –وزارة المياه والري  -
 وزارة الزراعة -
  مؤسسة المواصفات والمقاييس -
 المديرية العامة للدفاع المدني  -
 مؤسسة المدن الصناعية -
 أمانة عمان الكبرى  -
 )عمان ، الزرقاء ، اربد(غرفة الصناعة  -
 

 .وتقوم اللجنة بالكشف الميداني على المصانع مرة آل أسبوع وتعقد اجتماعا آل أسبوعين
 

 اللجنة الوطنية التفاقية حظر األسلحة الكيميائية -9
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سان             وقع األردن اتفاق   ليمة صالحة لإلن ة س وفير بيئ ة في ت ذه االتفاقي ة ه ه بأهمي ية حظر األسلحة الكيميائية  إيمانا من

ين          . خاصة، والمحافظة على عناصر البيئة المختلفة من هواء وماء وتربة عامة           ى األم وقام األردن بتسليم وثائق التصديق إل
 .28/11/1997نفيذ بالنسبة لألردن بتاريخ ، ودخلت حيز الت29/10/1997العام لألمم المتحدة بتاريخ 

اريخ      ة بت لحة الكيميائي ر األس ة حظ ة التفاقي ة وطني شكيل لجن م ت ا ت وات  29/1/1998        آم ة للق ادة العام ة القي ، برئاس
 .ليةوقد تم نقل ملف هذه اللجنة الى وزارة الداخ. المسلحة األردنية وآان هدف اللجنة تطبيق بنود االتفاقية ومتابعتها

 :الجهات المشارآة في اللجنة
 القيادة العامة للقوات المسلحة -
 وزارة الخارجية  -
 وزارة الصناعة والتجارة  -
 وزارة الصحة  -
 وزارة التعليم العالي  -
 وزارة الزراعة -
 مديرية األمن العام -
 المديرية العامة للدفاع المدني -
 مؤسسة المناطق الحرة -
 دائرة الجمارك العامة  -
  الملكيةلجمعية العلمية -
 الجامعة األردنية -
 غرفة صناعة عمان -
 مؤسسة الموانئ  -
 نقابة أصحاب شرآات التخليص -
 

 :مهام اللجنة
 .االتصال والتنسيق مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية فيما يتعلق بأحكام االتفاقية وتنفيذها -
 بأحكام االتفاقية، ووضع التعليمات     التحقق من التزام األطراف الحكومية العسكرية والمدنية آافة، آل ضمن اختصاصه           -

الكاملة، ومتابعة إجراءات السيطرة على المواد الكيميائية الداخلة إلى المملكة والخارجة منها، وإجراءات اإلنتاج والنقل              
 .والتخزين والمتاجرة بهذه المواد، بما يتفق وأحكام االتفاقية والمتابعة المستمرة  للجوانب الفنية آافًة

 .كتب رئيس اللجنة الوطنية نقطة االتصال الرئيسة مع المنظمةو يعَد م
 
  اللجنة الوطنية إلدارة المواد الكيميائية-9

ي             ة ف ذه اللجن كلت ه ة  ش م  وزارة البيئ وزراء رق ة ال اب رئاس اريخ 10/13/11111بموجب آت  13/11/1996 بت
 :ومشارآة عدة جهات معنية بإدارة المواد الكيميائية منها

 وزارة البيئة -
 وزارة المياه  والري -
 وزارة الصحة -
 وزارة الزراعة -
 مؤسسة الموانئ -
 مؤسسة المواصفات والمقاييس -
 وزارة الصناعة والتجارة  -
 الجامعة األردنية -
 جامعة اليرموك -
 جامعة العلوم والتكنولوجيا -
 

ا    داد نظ ا بإع نة، قامت خالله ن س ر م دار أآث ى م دة عل ات ع ة اجتماع دت اللجن ث عق رة حي ضارة والخط واد ال م إدارة الم
م  داولها رق سنة ) 43(وت ة  1999ل ي المملك داولها ف ضارة والخطرة وت واد ال ة إلدارة الم ة الفني ه اللجن ذي شكلت بموجب ، ال

 . وعضوية مندوبين من ذوي االختصاص عن الجهات المعنيةوزارة البيئة برئاسة أمين عام 
 

 رة والخطرة وتداولها  اللجنة الفنية إلدارة المواد الضا-10
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 :وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية. وزارة البيئةالجهة الداعية للجنة هي 
 وزارة البيئة -
 وزارة الصحة -
 وزارة الزراعة -
 وزارة التجارة والصناعة  -
 وزارة المياه  والري  -
 دائرة الجمارك / وزارة المالية  -
 القيادة العامة للقوات المسلحة  -
 رية األمن العام مدي -
 مديرية الدفاع المدني  -
 الجمعية العلمية الملكية  -
 دائرة المخابرات العامة -
 

 :          وتتولى اللجنة التنسيب بما يلي
 .تصنيف المواد الضارة والخطرة، والمحظورة، والمقيدة، ونفاياتها -
ل                - ة لنق ة الالزم ة والفني ا           تحديد األسس والقواعد والوسائل والطرق العلمي ا، وتخزينه ضارة والخطرة وجمعه واد ال الم

 .والتخلص من نفاياتها، وذلك بمقتضى تعليمات صادرة لهذه الغاية
 .اعتماد النماذج المتعلقة بجمع المواد الضارة والخطرة، ونقلها، وتخزينها -
ذه       وتخصيص قطع أراٍض في     . تحديد المواقع المناسبة للتخلص من المواد الضارة والخطرة، ونفاياتها         - ع له ذه المواق  ه

 .الغاية
 .التوصية بإصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام نظام إدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها -
 

 :من إنجازات اللجنة
 :   مشارآة الجهات المعنية بإدارة المواد الكيماوية في تحضير ما يلزم من تشريعات وأدوات قانونية في هذا المجال ومنها-
 . استيفاء أجور معالجة النفايات الخطرةتعليمات •
 ).توليد ، تخزين ، نقل ، معالجة ، تخلص نهائي(تعليمات تداول النفايات الخطرة  •
 .تعليمات تداول الزيوت المستهلكة •
ة      ) TORs(  تحضير وثيقة الشروط المرجعية       - ذها بداي لمرآز معالجة النفايات الخطرة في سواقة، والتي بدأ العمل في تنفي
 .2002هر حزيران ش
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 :   لجنة التراخيص المرآزية-11

 .3/1/1998 تاريخ 23/11/1/994         شكلت لجنة التراخيص المرآزية بموجب آتاب دولة رئيس الوزراء رقم 
 :وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية

 وزارة البيئة   -
 وزارة الشؤون البلدية -
 وزارة المياه والري -
 الصحةوزارة  -
 وزارة الزراعة -
 سلطة المصادر الطبيعية -
 

 :مهام اللجنة
ع خارج حدود التنظيم           ة في المواق ة المختلف شاريع التنموي ة الم م    .           التنسيب بالموافقة او عدم الموافقة على إقام د ت وق

م                  وزراء رق يس ال ة رئ اري  9/13/3956شمول مصانع المبيدات في عمل اللجنة بموجب آتاب دول ى ان    2/4/2002خ   ت ، عل
 . يضاف الى عضويتها مندوب من وزارة العمل، ومندوب من مديرية الدفاع المدني

 
 اللجنة الفنية الرباعية -12

 :وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية.           تشكلت هذه اللجنة برئاسة وزارة العمل
 مديرية الصحة المهنية/ وزارة الصحة  -
 معهد السالمة والصحة المهنية/  المهني مؤسسة التدريب -
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي -
 

 : مهام اللجنة 
 .متابعة مدى تطبيق المؤسسات المختلفة الشتراطات السالمة والصحة المهنية -
 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة استنادا لقانوني العمل والصحة العامة -

 
  الجديدة لجنة دراسة وتقييم المشاريع الصناعية-13

 :       وهي لجنة داخلية في وزارة الصحة ممثلة بالمديريات التالية
 مديرية صحة البيئة -
 مديرية الرقابة على الغذاء -
 مديرية المؤسسات والمهن الطبية -
 مديرية الدواء  -
 مديرية الصحة المهنية -

 
 : مهام اللجنة

ر الصحي           التنسيب بالموافقة او عدم الموافقة على إقامة المشروع الصناع         - يم األث ى تقي اء عل ي داخل حدود التنظيم بن
 .والبيئي للمشروع

 .تزويد صاحب العالقة باالشتراطات الصحية والبيئية المطلوب منه تنفيذها وتقييم مدى االلتزام بذلك -
 .على ضوء التنفيذ) رخصة الحرف والصناعات(التنسيب بمنح الترخيص الصحي  -

 
 .وتعقد اللجنة اجتماعاتها أسبوعيا

 
   مشروع الملوثات العضوية الثابتةةلجن -14

ة استكهولم             ة بموجب اتفاقي حيث توجد   .       وتشكلت اللجنة في وزارة البيئة لمتابعة تنفيذ مشروع الملوثات العضوية الثابت
 .لجنة الدارة المشروع ولجنة توجيهية للمشروع

 
 لجنة إدارة المشروع* 

 :وتضم في عضويتها آل من
 . زارة البيئةأمين عام و -
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 . منسق المشروع -
 . مندوب عن وزارة البيئة -
 . مندوب عن وزارة التخطيط -

  
  للمشروعاللجنة التوجيهية* 

   :وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية
    وزارة البيئة  -
 وزارة التخطيط  -
 وزارة الزراعة  -
 وزارة الصحة  -
 وزارة الصناعة والتجارة  -
 الجمارك  -
 حة القوات المسل -
 الدفاع المدني -
 الجمعية العلمية الملكية  -
 جمعية البيئة األردنية  -
 غرفة صناعة عمان  -
 غرفة تجارة عمان -
 
 :  بالمهام التالية اللجنةوتقوم     

 . تعمل آلجنة استشارية للمشروع -
 . تحفيز التعاون والتنسيق ما بين مختلف المشاريع من خالل تبادل المعلومات -
 . شروع مع توجيهات وسياسات الخطط الوطنيةالتأآد من تكامل الم -
 .المساعدة في الحمالت المؤيدة الداعمة للمشروع -
 . المشارآة في ورشات العمل والمؤتمرات -
 .مراجعة وإقرار الخطة الوطنية للمشروع -
  

  لجان أخرى -15
د الضرورة              ضم في        و.  هناك لجان فرعية تتشكل في المؤسسات والوزارات المختلفة حسب الحاجة وعن ا ت ًا م غالب

دة أو       . عضويتها الجهات ذات العالقة    ة جدي ومثال  ذلك لجان إتالف بعض المواد الكيميائية،  ولجان دراسة مضافات غذائي
 .دوائية

ة، إلصدار                            ا المؤسسات والجهات ذات العالق دعى له اييس، ُت شكل في مؤسسة المواصفات والمق          آما توجد لجان تت
اء وضع مسودة مشروع                . يائية معينة، أو مادة منتجة مستوردة أو مصنعة       مواصفة لمادة آيم   ذه اللجان بانته وينتهي عمل ه

 . المواصفة ورفعها لمؤسسة المواصفات والمقاييس لدراستها وإقرارها
داولها وتخز                 ا وت اك             و توجد لجنة مشترآة من الجهات األمنية لمنح ومتابعة تراخيص المواد المتفجرة ونقله ا، وهن ينه

دوره                                 ذي ب دل، وال وزير الع ة ل ة أمن الدول دى محكم ام ل سيب النائب الع ى تن اء عل لجنة إتالف المواد المخدرة التي تشكل بن
 1988 لعام 11والمرجع القانوني هو قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم . يقرر تشكيل اللجنة

 
 جهات غير الحكوميةوصف آلليات الحصول على المعلومات من ال) 7-3 (
 

ات من                       ة او جمعي ة او مراآز بحثي ة سواء آانت جهات أآاديمي ر الحكومي ا الجهات غي         هنالك مشارآة فاعلة تقوم به
شارآة في                  ة آالم واد الكيميائي إدارة الم ة ب ا عالق ي له ة الت ة وبعض المجالس التنفيذي خالل تمثيلها في الكثير من اللجان الفني

 . راسات تقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية وفي اللجنة الفنية إلدارة المواد الضارة والخطرة وتداولهالجنة مراجعة د
 -:ومن أهم هذه الجهات

 الجمعية العلمية الملكية -
  مرآز تكنولوجيا المعلومات الوطني -
 الجامعات األردنية الرسمية والخاصة -
 دنية وجمعية أصدقاء البيئةالمنظمات غير الحكومية مثل جمعية البيئة األر -
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 :التحليل) 7-4(
 
ات ذات    - ع الجه ه لجمي ا  ممثل ي معظمه ة ف داولها المختلف ة بمراحل ت واد الكيميائي إدارة الم ة ب ة المعني ان الفني ون اللج تك

ذ       . سواء آانت حكومية او غير حكومية  . العالقة ويتم دعوة  بعض الجهات أو األشخاص حسب الحاجة والضرورة لتنفي
 .ام محدودةمه

ام                    - ام بالمه ة للقي وادر الكافي اآلليات المتوفرة من خالل اللجان ال تغطي جميع مراحل تداول المواد الكيميائية لعدم توفر الك
 . الموآلة لها على أآمل وجه

معظمها بصورة  حيث تعمل . تفتقر اللجان الفنية بشكل عام الى آلية لتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية فيما بينها  -
 .منفصلة عن بعضها

 
 .       ملخصا للجان الوزارية والية التنسيق بينها) 1-7(           ويبين جدول رقم 
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 ملخص اللجان الوزارية  وآلية التنسيق بينها: 1-7جدول 
 

 المسؤولية اللجنة/ اسم اآللية  الرقم
 )المهام( 

 األعضاء السكرتارية
 )الجهات(

 *ةالفعالي القوانين

ل   -1 ة الدارة ونق ة الفني اللجن
ضارة     واد ال ع الم ل م والتعام

 والخطرة

رة   - ضارة والخط واد ال صنيف الم ت
 والمحظورة والمقيدة ونفاياتها

داد التعل - د يإع ة بتحدي ات المتعلق م
ائل  شروط والوس س وال األس
ة  ة الالزم ة والفني رق العلمي والط
رة     ضارة والخط واد ال ل الم لنق

الجة نفاياتها  وجمعها وتخزينها ومع  
 والتخلص منها

ة    - صاريح المتعلق اذج الت اد نم اعتم
رة  ات الخط واد والنفاي داول الم بت

 ومدة سريان آل منها
ع   - ة بجم اذج المتعلق اد النم اعتم

ا    رة ونقله ضارة والخط ات ال النفاي
 وتخزينها

ة   - بة لمعالج ع المناس د المواق تحدي
ا  رة ونفاياته ضارة والخط واد ال الم

ا وتخ   تخلص منه ع وال صيص قط
 أراضى في هذه المواقع لهذه الغاية

رى ي  - ور أخ وزير  حأي أم ا ال يله
ة   ة فني ى دراس اج ال ا وتحت إليه

 متخصصة

وزارة البيئة، وزارة الزراعة،  وزارة البيئة
وزارة الصحة، وزارة الصناعة 
والتجارة، وزارة المياه والري، 

القيادة العامة دائرة الجمارك، 
 وزارة للقوات المسلحة األردنية،

األمن العام والدفاع ( الداخلية 
دائرة المخابرات  ،)دنيمال

    الجمعية العلمية الملكيةالعامة،

نظام إدارة ونقل والتعامل     
ضارة    واد ال ع الم م

م  رة رق سنة 24والخط  ل
2005 

 
 
 
 
 
 
 

2 

لجنة تسجيل المخصبات  -2
 الزراعية 

ة وزارة الزر وزارة الزراعة تسجيل المخصبات الزراعية  ة، الجامع اع
وطني   ز ال ة، المرآ األردني
ا،    ل التكنولوجي وث ونق للبح

 شرآات استيراد األسمدة

من قانون ) 20(المادة 
وزارة الزراعة المؤقت 

 2002 لسنة 44رقم 

2 
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متابعة التزام المؤسسات اإلنتاجية   الرباعيةالفنية اللجنة -3
المختلفة بما فيها قطاع الصناعات 

السالمة والصحة الكيماوية بمتطلبات 
 المهنية

 وزارة العمل، وزارة الصحة، العمل وزارة
المؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي، مؤسسة التدريب 
معهد السالمة والصحة /المهني
 المهنية

قانون العمل، قانون 
الصحة، قانون الضمان 

 اإلجتماعي

1 

 من األخطار الوقاية لجنة -4
 الصناعية

ردنية  الصناعات األ  أوضاع استعراض
د ا وتحدي االت  مواقعه وء احتم ي ض  ف

ار  ن  األخط ة ع ام الناجم ا الخ ، مواده
ا  ة عنه ات الناتج ا والمخلف ومنتجاته

 .وظروف العمل فيها

 وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصناعة والتجارة
 العمل، وزارة الصحة، وزارة
التخطيط، وزارة المياه وزارة 
مؤسسة  ، البيئةوزارة والري،
مديرية   والمقاييس،تصفاالموا

مؤسسة المدن  الدفاع المدني،
  عمان الكبرى، أمانةالصناعية،

 .غرف الصناعة

 الجهات جميع قوانين
  في اللجنةاألعضاء

2 

 من األخطار الوقاية لجنة -5
 العقبة/ الصناعية

  التفتيش على آافة منشات العقبة
 

ة  دني، مديري دفاع الم ال
ة، ة العقب صحة، محافظ  ال

ة   ،  ية العمل مدير سلطة منطق
 العقبة

 قانون سلطة منطقة 
العقبة الخاصة، قانون 
الصحة العامة، قانون 
العمل، قانون الدفاع 

المدني، نظام اللجنة العليا 
 للسالمة العامة 

2 

 المستوردة والمصنعة المبيدات تسجيل  المبيداتتسجيل لجنة -6
  محليا

 وزارة الزراعة  الزراعة وزارة
 ة وزارة الصح
 وزارة البيئة 

وث   وطني للبح ز ال المرآ
 الزراعية 
 المواد الزراعية  نقابة تجار

   الزراعييننقابة المهندسين
 الجمعية العلمية الملكية 

ة    دات الزراعي صانع المبي م
 واألدوية البيطرية 

من قانون ) 21(المادة 
( الزراعة المؤقت رقم 

 2002لسنة  ) 44
 

1 
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ع - مجلس إدارة الغذاء -7 ة  وض ة للرقاب سياسات العام  ال
ة     ي المملك ذاء ف ى الغ صحية عل ال

 ومتابعة تنفيذها
ة   - رامج للرقاب ط والب ع الخط وض

 على سالمة الغذاء
دابير     - ة وت د الفني اد القواع اعتم

 الصحة
إقرار التعليمات والشروط الالزمة     -

 للرقابة على الغذاء
ب     - صحية الواج شروط ال د ال تحدي

داول   اآن ت رخيص أم ا لت توافره
 لغذاءا

 اعتماد إجراءات تقييم المخاطر  -
ا  - راءات والمتطلب اد اإلج  تاعتم

تعمال ال ة الس ضاف مالالزم
 الغذائي

ة او   - ة او األدل د الفني ول القواع قب
صادرة  ائق ال ن الوث يات م التوص
عن الدول األخرى وعن منظمات        
ا  ة واعتماده ة ودولي ة وإقليمي عربي

 حيثما يكون ذلك مناسبا

ة للغ سة العام ذاء المؤس
 والدواء

 مديرية رقابة األمراض في
مدير صحة  الصحة، وزارة

قسم  البيئة في وزارة الصحة،
 مختبرات الغذاء في الوزارة

وزارة الصناعة ، وزارة الزراعة
  وزارة البيئة،والتجارة

مؤسسة  الجماركدائرة 
أمانة ، المواصفات والمقاييس

 سبعة أخصائيين الكبرى، عمان
 :يمثلون

 عات األردنيةإحدى الجام 
 نقابة األطباء البيطريين 

 نقابة المهندسين الزراعيين
اتحاد الغرف ، غرفة الصناعة

النقابة العامة لتجار ، التجارية
جمعية حماية ، المواد الغذائية

 المستهلك

ذاء       ى الغ قانون الرقابة عل
م   ت رق سنة 79الموق  ل

2001 

2 

ة    ال -8 ة األدوي ة لدراس ة الفني لجن
ل  ا مثي ي له ي  الت سجل ف  م

 المملكة

ذاء   ة للغ سة العام المؤس
 والدواء

  الصحةمدير التزويد في وزارة
 مساعد المدير للشؤون المخبرية
رئيس قسم تسجيل األدوية في 

صيدلي أخصائي في ، المديرية
حرآية الدواء وأخصائي في علم 

 الصيدالنيات

صيدلة    دواء وال انون ال ق
 2001 لسنة 80رقم 

2 

واد الصيدالنية لجنة تسجيل الم -9
 واألدوية

ازة ة إج ضرات  األدوي  والمستح
صيدالنية  اهزةال ة  الج ال وأغذي  األطف

رئيس قسم تسجيل األدوية في  الصحة وزارة
رئيس قسم االسيتراد ، المديرية

صيدلة    دواء وال انون ال ق
 2001 لسنة 80رقم 

2 
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طبيبين ، والتصدير في المديرية  .والمستوردةالمصنعة 
 اختصاص بشريين أحدهما

صيدلي أخصائي في ، باطني
صيدلي أخصائي  واء،حرآية الد

في علم األدوية او صيدلي 
 أخصائي في الصيدلة السريرية

ة    -اللجنة العليا للرقابة على الغذاء -10 رامج الالزم ط والب راح الخط اقت
ه     المة وجودت ى س ة عل للرقاب
ى مجلس إدارة المؤسسة         ورفعها ال

 القراره
ت والشروط الالزمة   اقتراح التعليما  -

ي       للرقابة الصحية على الغذاء المحل
المته  موال مان س ستورد وض

شري  تهالك الب الحيته لالس وص
 والتحقق من قيمته الغذائية

ب   - صحية الواج شروط ال د ال تحدي
داول     اآن ت رخيص أم ا لت توافره
راخيص  دار الت ك إلص ذاء وذل الغ

 المعمول بها الالزم وفقا للتشريعات
  تقييم المخاطر اعتماد إجراءات -
ة    - ات الالزم واع الفحوص اد أن اعتم

 للغذاء
ا - راءات والمتطلب اد اإلج  تاعتم

 ضاف الغذائيمالالزمة الستعمال ال
ات  - ة لغاي رات الالزم ار المختب اختي

ة    ل المخبري ات والتحالي الفحوص
  للغذاء 

ذاء  ة للغ سة العام المؤس
 والدواء

قسم مختبرات  وزارة الصحة،
وزارة  المؤسسة، في الغذاء

 دائرة الصناعة والتجارة،
مؤسسة المواصفات  الجمارك،
  الكبرىأمانة عمان والمقاييس،

 : يمثلونسبعة أخصائيين
نقابة  ،إحدى الجامعات األردنية

نقابة ، األطباء البيطريين
غرفة  لمهندسين الزراعيين،

 اتحاد الغرف التجارية الصناعة،
النقابة العامة لتجار المواد 

 عية حماية المستهلكجم، الغذائية

ذاء       ى الغ قانون الرقابة عل
م   ت رق سنة 79الموق  ل

2001 

2 

ة -11 ة اللجن ر  الوطني ة حظ  التفاقي
  الكيميائيةاألسلحة

ة   - ع منظم سيق م صال والتن االت
ا     ة فيم لحة الكيماوي ر األس حظ

  ممثل عسكري،وزارة الداخلية وزارة الداخلية
 مديرية ،مديرية األمن العام

ة ر اتفاقي لحة حظ  األس
  الكيميائية

1 
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 يتعلق بأحكام المعاهدة
دة       - ام المعاه التأآد من االلتزام بأحك

ة    راف الحكومي ة األط لكاف
من   ا ل ض ة آ سكرية والمدني لع

 اختصاصه
ة  - ة لمتابع ات الكامل ع التعليم وض

واد    ى الم سيطرة عل راءات ال إج
ى     ة ال ة والخارج ة الداخل الكيميائي
ل   اج والنق راءات اإلنت األردن وإج
واد    ذه الم اجرة به زين والمت والتخ

 بما يتفق وأحكام المعاهدة
ب   - ة الجوان ستمرة لكاف ة الم المتابع

 الفنية لالتفاقية
ول  - ة ح ادة العام يات للقي التوص

زام   د االلت ددة لتأآي راءات مح إج
 األردني بالنصوص الواردة

 الخارجية  وزارةالدفاع المدني
 الصحة،وزارة  الزراعة،وزارة 
صناعةوزارة  ارة ل  ،والتج
سة اطق مؤس رةالمن  رة دائ، الح
ة   الجمعية ، العامة الجمارك  العلمي
ة ادة،الملكي ة  القي وات العام  للق

سلحة  ل الم ة، ممث  األردني
ة، اتالجامع ةاألردني   غرف
 ،الموانئ  مؤسسة، عمانصناعة
  شرآات التخليصأصحاب نقابة

 
  
 
 

ة  تسجيل األدوية البيطرية -12 ة البيطري سجيل األدوي ت
ات   ة ومنظم ضرات الحياتي والمستح

 نمو الحيوان

رئيس قسم الصيدلة والرقابة  وزارة الزراعة
 الدوائية في المديرية

 رئيس قسم المختبرات البيطرية
نقابة  نقابة األطباء البيطريين،

وزارة  وزارة الصحة،، الصيادلة
طبيب ، الصناعة والتجارة

بيطري صاحب مستودع أدوية 
ممثل طبيب بيطري  بيطرية،

 لمصانع األدوية 

ت   ة المؤق انون الزراع ق
 2002 لسنة 44رقم 

1 

ة دراسات       -13 اللجنة الفنية لمراجع
 تقييم األثر البيئي

ر      يم األث ات تقي ارير دراس ة تق مراجع
ى      البيئي للمشاريع المقدمة للحصول عل
ول     ات ح داء المالحظ رخيص، وإب الت
ازة  ية بإج ات، والتوص ة الدراس نوعي

وزارة البيئة، وزارة الصحة،  وزارة البيئة
وزارة المياه والري، وزارة 

الطاقة والثروة المعدنية، وزارة 
السياحة واآلثار، وزارة الصناعة 

ي   ر البيئ يم االث ام تقي نظ
 2005لعام ) 37(رقم 

1 
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ات الم تكمالها الدراس د اس ة عن قدم
 لمتطلبات الدراسات المعتمدة

والتجارة، وزارة التخطيط، 
جمعية البيئة األردنية، الجامعة 

األردنية، جامعة العلوم 
تكنولوجيا، الجامعة الهاشمية، وال

جامعة البلقاء التطبيقية، جمعية 
 ةالبيئة األردني

 التنموية إلقامة المشاريع    المواقع إجازة  المرآزية التراخيص لجنة -14
. 

ة، وزارة  وزارة البيئة وزارة  شؤونالبيئ  ال
 الري والمياه وزارة، البلدية 
 الزراعة وزارة، الصحة وزارة
  الطبيعيةالمصادر سلطة

 البيئة  حمايةقانون
لسنة ) 1(المؤقت رقم 

2003 

1 

د     لجنة مراقبة مصانع المبيدات -15 دات للتأآ صانع المبي ى م شف عل الك
ات          شروط والمتطلب ة ال تيفاء آاف من اس

 المنصوص عليها في التعليمات 

 ن في الوزارةثالثة من المختصي وزارة الزراعة
 )لجنة داخلية( 

م   ات رق ) 22/ز(تعليم
سنة  ى 2003ل تنادا ال  اس

ت   ة المؤق انون الزراع ق
 2002 لسنة 44رقم 

1 

 ) .3(، ضعيف )2(، متوسط )1(حيث أن ممتاز
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 الفصل الثامن
 

 توفر المعلومات واستخدامها
 

ة    دارة ال عن إ فكرة عامة عن توفر المعلومات   إعطاء إلىيهدف هذا الفصل     ة التحتي ة والبني مواد الكيميائي
ة                  واد الكيميائي المرتبطة بذلك، وآذلك تحليل لكيفية استخدام هذه المعلومات لتقليل المخاطر المترتبة على تداول الم

 .على المستوى الوطني
 
 توفر المعلومات إلدارة المواد الكيميائية محليا) 8-1 (

 . نوعية وآمية المعلومات الوطنية)1-8(                       يبين جدول رقم 
 

 نوعية وآمية المعلومات المتوفرة في األردن: 1-8جدول            
 

النفايات 
 الكيميائية

المواد الكيميائية 
المستخدمة من 
 قبل المستهلك

المواد 
الكيميائية 
 الصناعية

مبيدات اآلفات 
الزراعية ومبيدات 
 الصحة العامة

مدى احتياج 
 المعلومات

  احتياجهاوسبب
 ؟

 
 

 ال يوجد ال يوجد
 

X 
 

ات    وفر المعلوم دى ت م
 الالزمة لتحديد األولويات

ات    ؟ ؟ ال يوجد ال يوجد وفر المعلوم دى ت م
يم     ار الالزمة لتقي واد   آث  الم

الكيميائية ضمن الظروف    
 المحلية

 X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

ات    وفر المعلوم دى ت م
صنيف  ة لت ووضع الالزم

 للمواد  اللواصق اإلرشادية 
 الكيميائية

 ال يوجد
 

 ال يوجد
 

ى    يوجد يوجد اطر عل يم المخ تقي
 ةالصحة والبيئ

لبعض المواد  ال يوجد ال يوجد
 فقط

X جيل المواد الكيميائيةتس 

لبعض المواد  X ال يوجد
 فقط

X ترخيص ال 

تدخل بموجب إذن تسليم  X X ال يوجد صاري تيراد اح ت الس
 والتصدير

رارات الا X X X ال يوجد ل لق ذة لتقلي متخ
 رطلمخاا

تجابة  ال يوجد ؟ ؟ ال يوجد ضير واالس التح
 لمواجهة الحوادث

 ؟ ؟ ال يوجد
 
 

X 
 
 

سممات    ى الت سيطرة عل ال
واد    ن الم ة ع الناتج

 الكيميائية 
 نبعاثات  لكميات االجرد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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ال يوجد آليات 
  للرقابةمحددة

ولجمع 
 المعلومات

دقيق الصحي      ؟ ؟ ؟ التفتيش والت
 والبيئي

متوفرة ولكن ليس  
بشكل مباشر 

 للمستهلك 

متوفرة ولكن 
ليس بشكل 

مباشر للعامل 

متوفرة ولكن 
ليس بشكل 
 مباشر للعامل 

ة   ات الالزم المعلوم
ي    املين ف ف الع لتثقي
صناعية  سات ال المؤس

 المختلفة
وفر الم  ؟ ؟ ؟ ؟ دى ت ات م علوم

اس عن  ة الن ة لعام الالزم
 إدارة المواد الكيمائية

 
 )احتياج المعلومات (ني توفر المعلومات المحددة في العمود األول تعفي المربع ) x( إشارة                 

 عني ضعف في توفر المعلومات في العمود األولتفي المربع ) ؟( إشارة 
 

ضح  دول  يت ن ج د  لغا ) 1-8(م ه ال توج واد       أن أثير الم ن  ت ة ع ات المطلوب وث والدراس ة اآلن البح ي
واد    .الكيميائية واد  ًا وبالنسبة لتسجيل المواد الكيميائية سواء أآانت م ة أو م ى       ًا أولي ا جار عل ان العمل حالي  منتجة ف

ة    /عداد سجل وطني للمواد الكيميائية في وزارة الصحة         إ ى تم العمل ي   و  .مديرية صحة البيئ ع المعل  عل ومات   تجمي
ة والمنتجة في المصانع           . المصانع المختلفة  من واد األولي وسيوفر السجل حال االنتهاء من إعداده بيانات حول الم

 .باإلضافة إلى معلومات حول النفايات الخطرة الناتجة وطرق التعامل معها
ة خاصة   ب المرتبطةأما فيما يتعلق بالحوادث     ة،  المواد الكيميائية، فال توجد إحصائية دقيق    اناآم  بالمملك

ة محدودة                  محلية  الدراسات  ال واد الكيميائي دات أو الم ى التعرض للمبي ة عل واد     .حول تقييم المخاطر المترتب ا الم أم
   .نها انبعاثات، فال توجد أرقام لكميات االنبعاثات الناتجة عصدر تالكيميائية التي

 
 موقع المعلومات الوطنية) 8-2(
 

ين  دوليب م ج ة ب   تح)2-8( رق وفرة والمتعلق ات  المت ة البيان د طبيع ةإدي واد الكيميائي اءإل ،دارة الم  عط
 .هذه البياناتعلى معلومات عن آيفية الحصول 

 
 مواقع المعلومات الوطنية وآيفية الحصول عليها :  2-8جدول 

 
شكل 

 المعلومات
آيفية الحصول 
على المعلومات

َمْن يصل إلى 
مصدر المعلومات المعلومات موقع 

 نوع المعلومات المعلومات
 زيارة شخصية قاعدة بيانات

 االنترنت
 وزارة الزراعة الجميع

 وزارة وزارة الصحة
 الصناعة والتجارة

دائرة 
اإلحصاءات 

 العامة

لمواد لإحصائيات 
 الكيميائية المنتجة

 تقارير موثقة
 قاعدة بيانات

 زيارة شخصية
 اإلنترنت

 آتب رسمية

 ناعة،وزارة الص ن باألمروالمعني
وزارة المالية 

 )الجمارك(
 وزارة الصحة

دائرة 
اإلحصاءات 

 ، دائرة العامة
 الجمارك

لمواد لإحصائيات 
الكيميائية 
 المستوردة

 تقارير موثقة
 قاعدة بيانات

زيارة شخصية 
 حاسوب، بريد

 وزارة الصناعة ن باألمروالمعني
 وزارة الصحة

وزارة الصناعة 
 ، والتجارة

الجمارك، دائرة 
اءات اإلحص
العامة 

مواد للإحصائيات 
الكيميائية المصدرة

كمية لإحصائيات  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
المواد الكيميائية 
المستخدمة في 
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 الصناعة
 وذو آتب رسمية تقارير موثقة

االختصاص 
الجهات (

 )المعنية

وزارة العمل، 
مؤسسة الضمان 

 االجتماعي
وزارة لمدني، الدفاع ا
 البيئة

وزارة العمل، 
مؤسسة الضمان 

االجتماعي، 
 الدفاع المدني، 

تقارير بالحوادث 
الصناعية الناتجة 

عن المواد 
 الكيميائية

 آتب رسمية تقارير موثقة
 الحاسوب

 وذو
االختصاص 

الجهات (
 )المعنية

 الدفاع المدني،
  البيئةوزارة
  العاماألمن

الدفاع المدني، 
  البيئةوزارة
  العاماألمن

تقارير بالحوادث 
التي تنتج عن 

عملية نقل المواد 
 الكيميائية

 وذو آتب رسمية تقارير موثقة
االختصاص 

الجهات (
 )المعنية

 وزارة الصحة ،
  وزارة الزراعة
 وزارة العمل،

مؤسسة الضمان 
 االجتماعي

 وزارة الصحة
 وزارة الزراعة
وزارة العمل، 

مؤسسة الضمان 
  االجتماعي

معلومات ال
المتوفرة عن 

الصحة المهنية 
 الزراعية

 زيارة شخصية تقارير موثقة
 آتب رسمية

و ذو
االختصاص 

 الجهات(
 )المعنية

 وزارة الصحة
   ،وزارة العمل

مؤسسة الضمان 
  االجتماعي

 وزارة الصحة
وزارة العمل 

مؤسسة الضمان 
 االجتماعي

المعلومات 
المتوفرة عن 

الصحة المهنية 
 الصناعية

 آتب رسمية رير موثقةتقا
 تقارير

آز االمر ،المستشفيات الجميع
 ، الصحية الشاملة

الدفاع المدني، األمن 
 العام

 وزارة الصحة
 الدفاع المدني
 المن العام

إحصائيات حاالت 
 التسمم الكيميائي

 تقارير موثقة
تقارير 
 محوسبه

 آتب رسمية
 الحاسوب

 وذو
 االختصاص

 وزارة الصحة
  البيئةوزارة 

معلومات عن   البيئةةوزار
نفايات المواد 

 الكيميائية الخطرة
 انترنت قواعد بيانات

 آتب رسمية
 نوالمعني،الجميع

 
 وزارة الزراعة

 
 تسجيل المبيدات  وزارة الزراعة

 آتب رسمية قواعد بيانات
 الحاسوب

تسجيل المواد  وزارة الصحة وزارة الصحة الجميع
 الكيميائية 

جرد المواد  ال يوجد ال يوجد دال يوج ال يوجد ال يوجد
الكيميائية 
 الموجودة

فواتير 
استيراد مواد 

 آيميائية

المعنيون من  آتب رسمية
الجهات 
 المختصة

 وزارة المالية
 )دائرة الجمارك(

وزارة الصحة،  
وزارة الزراعة، 

 األمن العام

تسجيل المواد 
الكيميائية 
 المستوردة

 زيارة شخصية قاعدة بيانات
 آمبيوتر

  CD +طبوعاتم
 آتب رسمية+ 

وزارة الصناعة  الجميع
 والتجارة، غرف
 واربد صناعة عمان

 والزرقاء

وزارة الصناعة 
والتجارة، غرف 
 صناعة عمان
 واربد والزرقاء

تسجيل لمنتجي 
 المواد الكيميائية

المعنيون من  آتب رسمية قاعدة بيانات
الجهات 
 المختصة

هيئة الطاقة  هيئة الطاقة النووية
 وويةالن

تسجيل المواد 
 المشعة

، زيارة شخصية تقارير موثقة
 آتب رسمية

 وزارة الصحة نوالمعني
 وزارة الزراعة

 وزارة الصحة
 وزارة الزراعة

القرارات المتخذة 
 بشأن اإلجراء
افقة الطوعي للمو

المسبقة عن علم 
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لمواد آيماوية 
 PICومبيدات لـ 

 
دول    ن الج ظ م صا ف    ) 2 – 8( يالح اك نق ان هن ا      ب ث موقعه ن حي ة م ات المتكامل وفير المعلوم ي ت

 .ومصدرها ونوعها وآمياتها 
 
 : خطوات جمع المعلومات الوطنية ونشرها وتوزيعها  ) 3 – 8( 

من نظام إدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها الصادرة بموجب قانون حماية البيئة           ) 7( نصت المادة   
صناعية و د المؤسسات ال ى ضرورة تقيي د  عل ا بتزوي ي وغيره ي والطب ز البحث العلم ل ومراآ ة والمعام الحرفي

ستعملها              ي ت ا الت ة وآمياته ة والفيزيائي واد الكيميائي أنواع الم وزارة ب رره ال ا تق سب م ا وح ة دوري وزارة البيئ
ديم  ألغراضها المختلفة ، إال أن هذا النظام غير مفعل، لتاريخه بالشكل المطلوب، وال يتم إلزام هذه المؤسسا       ت بتق

 .المعلومات المطلوبة 
م             انون وزارة الصحة المؤقت رق سنة  ) 54( يتضمن ق ة    2002ل واد الكيميائي إدارة الم .  فصال خاصا ب

ة عن استخدامات       وسيكون لدى وزارة الصحة، األداة القانونية إللزام المصانع لتزويدها دوريا بالمعلومات الالزم
 .روطة من قبلهاوتداول المواد الكيميائية المش

ة ع          ة متكامل ات معلوماتي ا بيان وفر حالي شكل      ن ال تت ة بال صحة والبيئ ى ال ة عل واد الكيميائي أثير الم  ت
 . المطلوب

تراتيجيات          سياسات واالس ة ال ي وثيق ي وردت ف ا والت ة جمعه ة وأهمي ات المحلي ع المعلوم وات جم خط
  1998، مرآز تكنولوجيا المعلومات الوطني" / دي والعشرون تهيئة األردن للقرن الحا" الوطنية للمعلومات 

 
 :( Value of Chemical Information ) قيمة المعلومات الكيميائية -

النفع في                             ود ب شكل يع تعمالها ب ة اس داثتها، وطريق ات، وح ة المعلوم  تكمن قيمة المعلومات على مدى دق
ة       صنع القرارات التي تدعم التطور المستدام إل    أداة تعليمي ة آ ساب المعلومات الكيميائي ة، واآت دارة المواد الكيميائي
 .طويلة األمد تعتمد على التطبيقات المطلوبة

 
 :( Needs Assessment ) تقييم الحاجات -

م                         ه من المه ي ، فإن ى مستوى وطن ة أو عل  قبل تطبيق أي برنامج معلومات، سواء على مستوى المنظم
 . المناسبة وهذا أفضل ضمان للنجاح، ولتجنب ضياع المصادر القيمة والقوى البشريةعمل تقييم الحاجة

 
 : ( Continues Needs Assessment ) تقييم حاجات متواصل -

ة         ات مراقب زودي المعلوم ى م ب عل ر فيج وير والتغيي ستدعي التط ات ت ستخدمي المعلوم ات م حاج
 .جب أن ال يعد تقييم الحاجات حدثا زمنيا واحدا فقطوي, التغييرات لطلبات مستخدمي المعلومات

 
  Reciprocity & Inter-Dependence of Information )(  التبادلية واالعتماد الداخلي للمعلومات-

ى          اج إل اء تحت ة بالكيمي ا أن معظم المؤسسات ذات العالق ات، وبم املة للمعلوم ة وش وهي حاجة متكامل
 .عض، فإن تقييم توفر معلومات آيميائية وطنية شاملة مهم جدا في تقليل وقت البحث عنهامعلومات من بعضها الب

 
 :( Training& Awareness & Synergism ) تعاون ووعي وتدريب -

ة                           واد الكيميائي ة الم ى استعمال ومناول هناك حاجة ماسة لبرامج توعية وتدريب لكافة شرائح المجتمع عل
ا من خالل وسائل اإل  دريب المتواصل يمكن دور مزودي المعلومات        . عالم المقروءة والمرئية وغيره إن الت ذا ف ل

ستخدميها ي         . وم ا ف ة عليه صفة الذاتي افة ال ة إض ات، وآيفي تخدام المعلوم ى اس دريب عل وعي والت رامج ال ان ب
 .المستقبل، هي جزء من توفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها 

 
 :( Timely Dissemination of ready use Information )ت الجاهزة  توزيع زمني للمعلوما-

دا         ة ج ر مهم ام، تعتب شكلها الخ ست ب اء، ولي ي قطاع الكيمي ل أخصائيين ف دة من قب  إن المعلومات المع
 .إنها تجعلهم على اتصال بآخر التطورات في المعلومات الكيميائية. وذات نفع للمستخدمين
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 يات الدولية توفر المرجع) 8-4(
ى المعلومات الموجودة        ) 3-8(يبين الجدول رقم           ا، ومن يحصل عل ة وموقعه مدى توفر المراجع الدولي

ل   ة مث ة المختلف ات الدولي ن المنظم ع م ذه المراج وع ه دد ن ا، ويح ة الحصول عليه ا،  وآيفي صحة : فيه ة ال منظم
ة   ة     )(WHOالعالمي سالمة الكيميائي دولي لل امج ال م المتحدة     (IPCS) ، البرن ي لألم امج البيئ  ، ( UNEP)، البرن

 . وغيرها( FAO )ومنظمة األغذية والزراعة 
 

 توفر المراجع الدولية فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية وآيفية الحصول عليها : 3-8جدول 
 

من يحصل على  موقع المرجع المراجع المتوفرة
 المرجع

آيفية الحصول 
 على المرجع

/ ائق المتعلقة بمعايير صحة البيئة الوث
 منظمة الصحة العالمية

  وزارة الصحة -
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية -

 الخاصة 

 زيارة شخصية عدد محدد
 آتب رسمية

منظمة / دالئل السالمة والصحة 
 الصحة العالمية 

 زيارة شخصية عدد محدد وزارة الصحة

بطاقات معلومات دولية عن السالمة 
  ) IPCS/EC(ميائيةالكي

  وزارة الصحة -
  سلطة منطقة العقبة -

 زيارة شخصية عدد محدد

  PICوثائق القرارات المتخذة إلجراء
(FAO/UNEP) 

  وزارة الصحة-
  وزارة الزراعة-

 زيارة شخصية عدد محدد

بطاقة معلومات عن سالمة التعامل مع 
 ) (FAO/WHOالمبيدات ل

 وزارة الصحة
 وزارة الزراعة

 طة منطقة العقبة سل

 زيارة شخصية ذوو االختصاص

) (FAO/WHOوثائق من اجتماع 
 الخاصة بمتبقيات المبيدات 

 وزارة الصحة
 وزارة البيئة

 وزارة الزراعة

 زيارة شخصية ذوو االختصاص

بطاقة معلومات عن سالمة التعامل مع 
 MSDS المواد الكيميائية 

 وزارة الصحة
 وزارة الزراعة

 وزارة البيئة

 زيارة شخصية المعنيون باألمر

لفحص المواد ) OECD(دليل 
 الكيميائية         

 زيارة شخصية المعنيون باألمر  وزارة الزراعة

 وزارة الصحة مبادئ ممارسات التصنيع الجيدة
 مصانع األدوية

  

مبادئ ممارسات العمل الجيد في 
 المختبر

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

ئية شبكة المكتبات البي
 (WHO/UNEP)العالمية

 وزارة الصحة
 وزارة البيئة

 زيارة شخصية ذوو االختصاص

 اإلنترنت الجميع مؤسسة الموانئ IMDG)(الكود المبرمج  
 اإلنترنت الجميع مؤسسة الموانئ ILSAنظام معلومات 

 اإلنترنت الجميع مؤسسة الموانئ AUDIOنظام 
Index  Merck ترنتاإلن الجميع مؤسسة الموانئ 
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ة تضمنت         ةإن تزايد اهتمام الجامعات األردنية وجميع أفراد المجتمع بقضية البيئ          ، أنتجت معلومات بيئي
 : اآلتي

 أخصائيين مؤهلين في مجال البيئة 
 مراآز تدريب  
 ثقافة وتوعية بيئية  
 شفافية توزيع المعلومات البيئية، وحساسيتها  
 الخاصة والتدريب المناسب توفير القوى البشرية المطلوبة والمهارات  
 تدريب خاص في المواضيع المتعلقة بالبيئة مثل السيطرة على النوعية واإلنتاجية 
ات            يم حاج شر وتقي ضمنة الن ة، مت ات تقني ة ومعلوم ارات إدارة بيئي ي مه زودين ف اص للم دريب خ ت

 .المستخدمين للمعلومات البيئية
  للمعلومات البيئية تثقيف وتدريب واسع االنتشار يضمن مهارات تمويل 
 تسهيل عملية نقل التجارب  
 تدريب وتأهيل مهندسي شبكات االتصال اإللكتروني  

 
ة                  لقد أصبح من الضروري بمكان تطوير االتصال مع أنظمة المعلومات الدولية من خالل قواعد وأنظم

رامج    ى ب ثال إل سهل الوصول م ث ي ت، بحي ات اإلنترن ي لألم ( UNEPبيان امج البيئ دة البرن ة ) م المتح ومنظم
 :الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية التي تعنى بإدارة المواد الكيميائية، وذلك لألسباب اآلتية

 
ة في              - سالمة الكيميائي ة يعزز ال واد الكيميائي ان االطالع على خبرات الدول المتقدمة في مجال إدارة الم

ار الظروف           األردن من خالل تبني نظام مدروس وله تجربة ط         ين االعتب ويلة في هذا المجال، آخذين بع
 .المحلية من جميع جوانبها

أثيرات                    - ي تجري حول الت إمكانية الحصول على المعلومات الجديدة بخصوص الدراسات واألبحاث الت
 .الصحية والبيئية للمواد الكيميائية أوال بأول 

دة           الحصول على قوائم المواد التي يمنع أو يحظر استخدامها ب            - وائم المعتم ك لتحديث الق شكل سريع وذل
 .على المستوى الوطني وبالتالي تحسين آلية الرقابة على تداول هذه المواد 

 
 توفر قواعد البيانات الدولية  ) 8-5( 
 

ى شكل                     ) 5 – 8(يبين جدول رقم     ة الموجودة في األردن عل ات الدولي وفر قواعد البيان معلومات عن ت
أقراص ممغنطة  ( Floppy Diskأو ) أقراص ليزر  ( CD-ROMها سواء أآانت ضمن بيانات مختلفة ومواقع

 .أو غير ذلك، وموقع هذه القاعدة) 
 

 قواعد البيانات الدولية المتوفرة: 4-8جدول 
 

آيفية الحصول على 
 قواعد البيانات

من يحصل على 
 قاعدة البيانات موقع قاعدة البيانات البيانات

 زيارة شخصية 
 ية آتب رسم

من يحتاج إليها من 
 المختصين

 وزارة الصحة
سلطة منطقة العقبة 
 االقتصادية الخاصة

IRPTC 

 زيارة شخصية 
 آتب رسمية 

من يحتاج إليها من 
 المختصين

 وزارة الصحة 
سلطة منطقة العقبة 

INCHEM 

شبكة المعلومات اإلقليمية  غير متوفرة  - -
 GINCلكيميائيات 

بيانات المعلومات قاعدة  غير متوفرة - -
 STNالعلمية والفنية 

 زيارة شخصية
 الحاسوب

 وزارة الصحة  من يحتاج إليها
 سلطة منطقة العقبة 

MICROMEDIX 
TOMAS 

 وزارة الصحة  من يحتاج إليها زيارة شخصية، الحاسوب
 سلطة منطقة العقبة 

CHEM BANK 
PLOTOX1 
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 ة وزارة الصح من يحتاج إليها زيارة شخصية، الحاسوب
 سلطة منطقة العقبة 

IPCS INTOX 

 HAZCHEM الدفاع المدني  من يحتاج إليها زيارة شخصية، الحاسوب
 HAZMET الدفاع المدني  من يحتاج إليها زيارة شخصية، الحاسوب

 
 أنظمة تبادل المعلومات الوطنية  ) 6 – 8( 
 
      لجنة قطاع البيئة-1

إ            د                   نظرا لتعدد المؤسسات المعنية ب ا، فق ة لكل منه ام والمنهجي دد المه الي تع ة، وبالت واد الكيميائي دارة الم
وطني      عمدت لجنة قطاع البيئة في       ا المعلومات ال سيق               مرآز تكنولوجي ة لتن ة وطني ة فرعي ار نقطة بؤري ى اختي  إل

د  .المعلومات المتوفرة لدى الجهات المعنية على صفحة إنترنت خاصة بذلك مقرها  مديرية صحة البيئة   ويتم تزوي
ق            الجهات الحكومية وآذلك المؤسسات الصناعية بالمعلومات التي تحتاجها عن المواد الكيميائية المختلفة عن طري

ي   د اإللكترون صية، والبري ارة الشخ اآس، والزي وطني    . الف ز ال ة للمرآ ت التابع بكة اإلنترن ا ضمن ش م ربطه وت
سياب إلى الجهات المشارآة في لجنة قطاع البيئة التابعة للمرآز     لتكنولوجيا المعلومات، لتصبح المعلومة سهلة االن     

احثين ات والب ا المعلوم وطني لتكنولوجي ة. ال ة آني ى معلوم ي الحصول عل رار ف ساعد متخذي الق ي الوقت . وي وف
ع   م جم ة، حيث ت المواد الكيميائي ى صفحة اإلنترنت الخاصة ب ة عل ات الالزم م المعلوم تكمال أه م اس الحاضر ت

م إجراء                 المع ا ت ة، آم واد الكيميائي إدارة الم ة ب ع الجهات ذات العالق ة في جمي لومات المتوفرة عن المواد الكيميائي
 .الربط اإللكتروني مع دائرة الجمارك

 
 المعلومات التي يمكن أن توفرها النقطة البؤرية لمعلومات المواد الكيميائية 

 .ائيةدور الوزارات والمؤسسات في إدارة المواد الكيمي )1
 .القوانين واألنظمة والتشريعات الخاصة لتلك الوزارة والمؤسسات )2
 .قوائم بالمواد الكيميائية المشروطة والممنوعة )3
 .قوائم بالمواد الكيميائية المستوردة )4
 .دراسات وأبحاث ومشاريع لها عالقة بالسالمة الكيميائية )5
 .التوعية والتثقيف بمجال السالمة الكيميائية )6
 .ت المتوفرة لدى الوزارات والمراجع الدولية في مجال المواد الكيميائيةقواعد البيانا )7
 .المختبرات الكيميائية المتوفرة وأغراضها للكشف عن المخاطر الصحية والبيئية للمواد الكيميائية )8
هرية و  )9 ارير ش صائيات وتق نوي/ إح تخدام      ةأو س تيراد واالس ات االس ة آمي ن ناحي ة م واد الكيميائي ن الم  ع

 .الت الناتجة عن التصنيع وغيرها من اإلحصائيات ذات العالقة بالمواد الكيميائيةوالفض
 .الكوادر المتوفرة والعاملة في مجال إدارة المواد الكيميائية )10
 . المعلومات المتوفرة عن نقل المواد الكيميائية في المملكة من حيث الكيفية وشروط السالمة )11
 .الحوادث الكيميائية  )12

ا     jo.gov.CIC.www://httpعنوان الموقع     ، وهذا الموقع حاليا فعال على نظام المعلومات الوطني ويحوي آم
 .من المعلومات ذات عالقة متميزة بالمتغيرات أعاله

 
  النظام األردني المعلوماتي المتكامل الدارة المواد الخطرة-2

ة       . 2003عدد المراحل تم البدء فيه عام       هذا النظام هو مشروع وطني مت      ة الحالي ويتوقع ان تنتهي المرحل
اون          . 2006وهي المرحلة الثانية بنهاية عام       تم  . وقد تم تمويل المشروع من قبل الوآالة السويسرية للتنمية والتع وي

 .تنفيذه من قبل الجمعية العلمية الملكية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية
 

 :المشروعأهداف 
 .إنشاء نظام آلي الدارة والتحكم بالمواد الخطرة -1
 .تزويد المستخدم بقاعدة بيانات تتضمن بطاقات معلومات االستخدام اآلمن للمواد -2
 .توفير قاعدة بيانات شاملة عن المواد الخطرة في األردن -3
 . الموادتعزيز توثيق إجراءات نقل و تداول ومنح التصاريح للمواد الخطرة والتحكم في هذه -4
واع واستعماالت                -5 رار بأحدث المعلومات اإلحصائية واعطائهم صورة واضحة عن أن تزويد صانعي الق

 .وأماآن تواجد المواد الخطرة في األردن
 .تحديث وتنسيق طرق السيطرة على المواد الخطرة بين الوزارات -6
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 .استحداث قائمة آيميائية وطنية متكاملة للمواد المحظورة والمقيدة -7
 
 :  واصفات الوظيفية للنظامالم

ة   وزارات المعني ا ال وم به ي تق ات الت ع العملي ضبط جمي ل ي بكي متكام ام ش ى نظ شروع عل يعتمد الم . س
ا                         تم فيه ي ي ال الت واد الخطرة واألعم شاملة للم ة ال ات المتكامل ى قاعدة البيان وسيكون بإمكان آل وزارة الدخول ال

تيراد           .استخدام وتداول المواد الخطرة في األردن      اج واس  وسيكون بإمكان الوزارات إدخال المعلومات المتعلقة بإنت
ا         ة به ذلك الحوادث المتعلق د أي        . واستالم وبيع المواد الخطرة وآ أداة لتحدي ة ب ارك العام رة الجم د دائ يتم تزوي وس

 . الى األردن واالسم العلمي واالسم التجاري قبل السماح لها بالدخول.CAS Noمادة من خالل رقمها التعريفي 
 

 :المؤسسات ذات العالقة
ة         ة الحالي ان المرحل رة، ف واد الخط إدارة الم ة ب رة معني سات آثي اك وزارات ومؤس ن ان هن الرغم م ب

 :ستشمل الوزارات والمؤسسات التالية
 وزارة البيئة -
 مديرية صحة البيئة/ وزارة الصحة  -
 مديرية التنمية / وزارة الصناعة والتجارة -
 . مديرية الوقاية النباتية، مديرية البيطرة، مديرية األراضي والري/وزارة الزراعة -
 دائرة الجمارك العامة -

 
 :وسيتم التوسع في النظام ليشمل المؤسسات التالية

 وزارة الداخلية -
 مديرية األمن العام -
 مديرية الدفاع المدني -
 ادارة الغذاء والدواء األردنية -
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة -
 لموانئمؤسسة ا -
 مؤسسة المناطق الحرة -
 مؤسسة المدن الصناعية -
 وزارة المياه والري -
 وزارة النقل -
 غرفة صناعة عمان -

 
 دور الحكومة 

 .المنشأة/ تأسيس وتمكين البنية التحتية لتقنية المعلومات مثل االتصال وتوفير المعدات للمؤسسة  -
 .توفير المساعدة الممكنة لآلخرين في القيام بمهامهم -
 .الكوادر المؤهلة لتقنية المعلومات والمعلومات البيئيةتوفير  -
ي                         - ر البيئ يم األث راء الخارجيين ومراآز المعلومات لتقي ى االتصال مع الخب ادر عل د ق د      . خلق جمهور ناق وق

 .تشمل المهارات ، القدرة على آتابة مقترحات المشاريع مع معرفة تقنية المعلومات البيئية
 .ي على تمرير المعلومات البيئية، ليتم استخدامها إقليمياتقليل التقييد الحكوم -
 

 دور المنظمات شبه الحكومية وغير الحكومية 
 
شاريع                  • ا من خالل م تستخدم المنظمات غير الحكومية المعلومات البيئية وتنتج بعض المعلومات التي تحتاجه

 .صغيرة وبحوث
 .عالم، ورش العمل، االجتماعات وغير ذلكبيان أهمية المعلومات البيئية للجمهور عبر وسائل اإل •
 .وتنفيذ تشريع وتعليمات معلومات بيئية ) مخطط تمهيدي ( الضغط لعمل مسودة  •
ة ،        UNEP,UNDP(دور المؤسسات التطوعية مثل      • دولي ، المساعدات األمريكي ر  GTZ ، البنك ال  ، وغي

 ). ذلك
 .نشرهاتوفير الخبرة الضرورية والمعرفة لتوفير معلومات بيئية و •
 .توفير األموال الضرورية للمعدات والبنية التحتية •
 .توفير التدريب الضروري محليا •
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 : التحليل ) 7 – 8( 
 

ة موجودة ضمن                           دى الجهات المعني وفرة ل ة والمت واد الكيميائي إدارة الم ة ب ات المتعلق معظم قواعد البيان
ات ا     دة البيان ديث قاع تم تح بة، وي رامج محوس ة أو ب راص مدمج ذلك   أق ة ل ت الحاج ا دع ودة آلم لموج

 .وحسب اإلمكانيات المادية المتوفرة
ه ال         يمكن أن تحصل الجهات الحكومية على المعلومات فيما بينها من خالل المراسالت الرسمية، إال أن

ا                    ا بينه ي فيم ربط اإللكترون وب من خالل ال ى المطل ا أن بعض الجهات    . تتوفر فرصة للحصول عل آم
ا                      المعنية تعمل من     ة الرسمية، مم ع المعلومات البيئي ى توزي اق عل خالل نظام بيروقراطي يضيق الخن

رية               ار س ين االعتب ذ بع ع األخ ة، م ر الحكومي ات غي ع الجه ات م ادل المعلوم ي تب عوبة ف د ص يوج
 .وخصوصية بعض المعلومات

ا صع                     ة تكون أحيان دى الجهات الحكومي وفرة ل د     إن عملية حصول العامة على المعلومات المت ا ق بة، مم
ق                         ا يتعل ى بعضها فيم أثير عل رارات أو الت اذ الق شارآة في اتخ وى ضاغطة، عن الم صفتها ق يبعدها، ب

 .باألمور الصحية والبيئية وتغييب هذا الدور، في بعض األحيان 
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 الفصل التاسع

 
 اإلمكانات الفنية

 
 المختبرات المتوفرة) 9-1(

 
وزار          ة لل رات التابع واد                   هناك آثير من المختب ل الم ة لتحلي ات الفني ديها اإلمكان وفر ل ي تت ة الت دوائر المختلف ات وال

ك                ة، وذل ة مصنعة، أو فضالت آيميائي وادا آيميائي ة أم م ة أولي وادا آيميائي الكيميائية والتعرف على ماهيتها، سواًء آانت م
 : للمحافظة والسيطرة على تطبيق المواصفات الوطنية،  ومن هذه المختبرات

 .ت وزارة الزراعةمختبرا -
 .المرآز الوطني للبحوث ونقل التكنولوجيا/ مختبرات وزارة الزراعة  -
 .مختبرات وزارة الصحة -
 سلطة المياه/ مختبرات وزارة المياه والري -
 .مختبر مؤسسة المواصفات والمقاييس  -
 .األمن العام/ المختبر الجنائي  -
 مختبرات أمانة عمان الكبرى -
 .القيادة العامة للقوات المسلحة / بة الجودة المختبرات العسكرية لمراق -
 .مختبرات الجمعية العلمية الملكية -
 .مديرية الدفاع المدني / مختبر مديرية الدفاع المدني  -
 ).عمان ، العقبة ( مختبرات دائرة الجمارك العامة  -
 .مؤسسة التدريب المهني/ مختبر معهد السالمة و الصحة المهنية  -
 

ا،               وهناك آثير من المخت    برات التابعة للوزارات والمؤسسات التي لم تذآر ، ويمكنها تقديم خدماتها في حال االستعانة به
 :ومن هذه المختبرات 

  
 . مختبرات جامعة البلقاء التطبيقية في عدة مدن -
 .مختبرات الجامعة الهاشمية -
 .مختبرات جامعة مؤتة -
 .مختبرات جامعات حكومية أخرى -
 .مختبرات الجامعات الخاصة -
 .مختبرات مصفاة البترول -
 .مختبرات الشرآات الصناعية الكبرى -

اس  أجهزة قي ي بعض المؤسسات آ يش ف إجراء التفت ددة آ ستخدم ألغراض مح اس ت زة القي اك بعض اجه وهن
 .    غازات عوادم السيارات، وأجهزة قياس الضجيج المستخدمة في وزارة البيئة

ذه                 الجداول أدناه تبين بعض المختبرات الموجودة      وفر ه ة من ت ة والغاي ديها إلجراء الفحوص المخبري وفرة ل  واألجهزة المت
 .المختبرات



 128

 
 مختبرات وزارة الزراعة

 
ى أغراض المختبر األجهزة المتوفرة المختبر والموقع صوله عل  ح

GLP 
بكة  التعاون والتنسيق عدد العاملين ي ش تراك ف االش

 المعلومات الوطنية
ات   ر متبقي مختب

 المبيدات
سين م ة الح حط

  البقعة-الزراعية

- GC.  ECD  
- NPD- GC - 
- FPD –GC  
- GC-Mass 
-Extraction Unit. 
 

تحليل األثر 
المتبقي للمبيدات 
 في المنتجات

الزراعية 
 .واألعالف 

 الجمعية العلمية - 5 غير حاصل
.الملكية  

 . الجامعة األردنية-

 غير مشترك

ل   ر تحلي مختب
زات  تجهي

 المبيدات
ة سين محط  الح
 الزراعية

- (FID) GC  
- GC- Mass. 
- HPLC/UV   
- HPLC/Diode  array 
detector 

-Ftir/IR Detector 

التأآد من 
مطابقة المبيدات 

 .للمواصفات

الجمعية العلمية - 3 غير حاصل
.الملكية  

 جامعة األردنيةال -

 غير مشترك

ة  ر الرقاب مختب
ى  ة عل النوعي
 األدوية البيطرية

 
 الجويدة

- HPLC Unit.
-U.V Chromatography 
-Distiller
-Loss on drying.
-Disolvation unit.
-Karl fisher.
-U.V-lamp.
-Centrifuge unit.
-Polarimeter.
-Filtrations pump 

فحص آمي 
ونوعي ومراقبة 
األدوية البيطرية 

المحلية 
 .والمستوردة

صح- 4 غير حاصل  ةوزارة ال
 . الدوائيةةالرقابمختبر / 

 غير مشترك
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 مختبر المرآز الوطني للبحوث و نقل التكنولوجيا
 

ر  المختب
 والموقع

 حصوله على أغراض المختبر األجهزة المتوفرة
GLP 

دد  ع
 العاملين

االشتراك في شبكة  التعاون والتنسيق
 المعلومات الوطنية

السماد و 
 النبات

 

 . جهاز الحرق -
 .جهاز الهضم الرطب -
 .جهاز قياس الفوسفور -

- Spectrophotometer. 
 جهاز االمتصاص الذري  -
  .الطيف اللهبيجهاز -
 . ECجهاز قياس الملوحة  -
 .جهاز قياس درجة التفاعل -
 .جهاز تقطير الماء -
 .جهاز تقطير عينات النيتروجين-
 .مطحنة نبات صغيرة و آبيرة - 
 .افران تجفيف -
 .سخان حراري -
 .ي حمام مائ-

تحديد مستوى -
العناصر الغذائية 
المختلفة في النبات 

 .والسماد الكيمائي 
تحديد بعض الصفات -

 الكيمـيائية 
والفيزيائية للسماد 

 .العضوي

ة   4 غير حاصل ات الحكومي الجه
 .وغير الحكومية

 غير مشترك

ل    مختبر تحلي
اه و  المي

 التربة

- PH  meter conductivity. 
- Spectrophotometer 
- Centrifuge. 
- Caciometer. 
- Distillation. 
- Balances. 
- Fume hood. 
- Dryer. 
- Shaker. 
- Atomic absorption 

تحليل التربة الزراعية 
. 

ة   4 غير حاصل ات الحكومي الجه
 .وغير الحكومية

 غير مشترك
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 مختبرات وزارة الصحة
 

عدد  أغراض المختبر  األجهزة المتوفرة المختبر والموقع
 العاملين

ه على حصول
GLP 

االشتراك في شبكة  التعاون والتنسيق
 المعلومات الوطنية

 وزارة الصحة
* 

مختبر مديرية 
 صحة البيئة

* 
 

 الشميساني
 خلف الماريوت

-Atomic absorption 
Spectrophotometer 
(Flame/Flameless) 
-Gas chromatography 
-Gas chromatography  
  Mass selective 
-Ion chromatography 
-Spectrophotometer 
-Microwave Digester 
-Turbidity meter 
-pH meter 
- Electrical conductivity 
-Oil  & Gress     
  evaporation 
-BOD Incubator 
-COD-Meter 
-Fume hood  
-Water bath 
-Incubators 
-Ovens 
-Autoclaves 
-Fregerator 
-Balances 
-Centerfuge 
-Microscopes 
-Magnatic stirrer 
-Flame photometer 
-Titro processor 

تحليل العينات البيئية  -
آيميائيا (المختلفة 
 ).وجرثوميا

تحليل العينات    الحيوية -
 .لتحديد    السموميات

تحليل المواد العضوية -
 للعينات البيئية المختلفة 

في المراحل  13
النهائية 

للحصول على 
 .االعتماد 
مج هناك برنا

للرقابة النوعية 
على فحوصات 
المياه بالتنسيق 

مع منظمة 
الصحة العالمية

مية    دوائر الرس وزارات وال ال
ة ومع        والجهات الخاصة ذات العالق

 :المنظمات الدولية مثل
  منظمة الصحة العامة -
ة  - واد الكيميائي وطني للم سجل ال ال

 الخطرة
 البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية-
 ألمم المتحدة للبيئةبرنامج ا -
 إدارة حماية البيئةاالمريكية -

 مشترك
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ة  ر الرقاب مختب
 الدوائية

* 
ث   دوار الثال ال

 عمان

-HPLC (5). 
-Memo Titrator (2). 
- UV cabenet. 
-Friability tester. 
-optical rotation      
  (Dextrose). 
-Flame photometer  
  (Li+-K+-Na+). 
-Spectrophotometers (6). 
-Fluorescence. 
-Atomic Absorption. 
-Gas chromatography. 
-Dissolution apparatus. 
-Disintegrator. 
-DSC (row material). 
-Zone reader. 
-Autoclaves (4). 
-Laminar flow (3). 
-Infra Red. 

 . الجهات الحكومية ذات العالقة - غير حاصل 20 .مراقبة المواد الصيدالنية
 . مصانع األدوية -

 غير مشترك

مديرية المختبرات 
 المرآزية

* 
ودة   بط الج ض

 المخبرية
* 

ارع  ش
 عمان/السلط

-Fluorescent microscope. 
-Microscope. 
-Centrifuge. 
-Chemistry analyzer. 
-Flame photometer. 
-Flameless (Easylyte) 
Spectrophotometer 
- Vortex mixer. 
- ELISA  - reader. 
-External printer. 
-ELISA-washer 
(automatic) 
-ELISA-washer (manual)  
-Refrigerator. 
-Haematocrit centrifuge. 

 .تحليل عينات مرضى -
 .برامج الجودة-

 غير مشترك .الجهات الحكومية وغير الحكومية غير حاصل 16
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-Cobas micros for   
  Hematology. 
-Electrophoresis scanner. 
-Automated             
Electrophoresis. 
-Distiller. 
-UV light. 

 مختبر
 الصحة العامة

-ELISA washer. 
-ELISA reader. 
-Biohazard safety cabinet. 
-Fluorescent microscope. 
-Vortex mixer. 
-Autoclave. 
-PH meter. 
-Diminizer. 

 .حمى مالطية والسحايا-
د- ل وتأآي ضاره تحلي  م

 .الصحية

 غير مشترك .الجهات الحكومية وغير الحكومية غير حاصل 5

 
 

 مختبر األغذية

-Gas chromatography. 
-Atomic absorption 
Spectrophotometer 
-Centrifuge. 
-Gerber centrifuge. 
-Dissecting microscope. 
-Vortex-mixer. 
-UV cabenet. 
-HPLC. 
-Polarography. 
-Kijldal system. 
-PH meter. 
-Refractometer. 
-Denstometer. 
-Composition analyzer. 

ة  الحية األغذي ص
 .لالستهالك البشري

 غير مشترك .الجهات الحكومية وغير الحكومية غير حاصل 15
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 سلطة المياه/ مختبرات وزارة المياه والري
 

ر  المختب
 والموقع

دد  أغراض المختبر األجهزة المتوفرة ع
 لعاملينا

ى   صوله عل ح
GLP 

اون  التع
 والتنسيق

بكة    ي ش تراك ف اإلش
 المعلومات الوطنية

اء  سم آيمي ق
 المياه

 
 
 
 
 

ر   ل غي التحالي
 العضوية

- Ion Chromatograph with 
Autosampler 

- Ion Chromatograph  
- Flame Photometer 
- Spectrophotometer 
- Digital Conductivity Meter 
- Bench Conductivity/TDS Meter 
- Titroprocessor with 960 SC Sample 

Changers 
- Atomic Absorption Spectrometer 

with VGA Vapor Generation, 
accessory and autosampler 

- Atomic Absorption Spectrometer 
with GTA 96 Graphite Tube 
atomizer 

- Inductively Coupled Plasma with 
autosampler and Ultrasonic 
Neubilizer 

- Turbidimeter 
- Polarographic Analyzer with, 

Autosripping Timer, Electrochemical 
Detector 

- Flow Injection System 
- with, Detector, Reactor, 

Autosampler, Pump 1, Pump 2 
- Water Purification System 
- Analytical Balance 
- Hotplate with stirrer 
- Reverse Osmosis Water System 
- Drying Oven 

ات   ل المرآب تحلي
غير العضوية في    
شرب   اه ال مي

 . والمياه العادمة

ع  11 اون م التع
رات  مختب

 عالمية
ى   ل عل حاص
هادة  ش

 االعتماد من 
UKAS 

ا  وفق
فة  للمواص

 الدولية
ISO 
17025 

اون تم التع  ي
ع   ع جمي م
رات   المختب
ة  ذات العالق
ة  ل المملك داخ

 .وخارجها 

 غير مشترك
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- Vacuum Pump 
- Top loading Balance 
- Ultrasonic Bath 
- Refrigerators 
 

ل  التحالي
 العضوية

- Gas Chromatograph fitted 
with dual detectors ECD & 
FID with  Head Space 
Analyzer 

- Kheldahl Nitrogen Analyzer 
with digestion unit and 
scrubber unit 

- Total Organic Carbon 
Analyzer with Autosampler 

- Total Organic Carbon 
Analyzer 

- Gas Chromatograph / Mass 
Spectrometer with Tekmar 
Purge and Trap Concentrator 

- Supercritical Fluid Extractor  
- Gas Chromatograph fitted 

with ECD, Head Space 
Analyzer 

- Gas Chromatograph/ Mass 
Spectrometer with Large 
Volume On-Column Injector 
Sampler and Purge and Trap 
concentrator 

- Gas Chromatograph, dual 
injectors and dual detectors 
ECD & FID with dual trays 
sampler 

- High Performance Liqui- 
chromatograph 

ات   ل المرآب تحلي
اه      العضوية في مي
اه   شرب والمي ال

  السطحية
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- Water Purification System 
- Rotary Evaporator 
- Concentrator 
- PH Meter 
- Drying Oven 
- Vacuum Pump 
- Water Bath 
- Hotplate and Stirrer 
- Analytical balance 
- Ultrasonic Bath 
- UPS 
- UPS/APC 
- Refrigerator 

 Gas Ratio Mass Spectrometer - النظائر
- Oxygen 18 Preparation Line 
- Deuterium Preparation Line 
- Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometer (ICP-MS) 
- Alpha Spectrometer 
- Electrodeposition Set for Alpha 

Spectrometry + power supply 
- Liquid Scintillation Analyzer 
- Benzene Synthesis Line 
- Tritium Preparation Line 
- Radon Detector 
- Radon Degassing Unit 
- Muffle Furnace 
- Balance, Analytical & Top Loading 
- Bench top pH meter 
- Drying Ovens 
- Ultrasonic Bath 
- Refrigerator 
- Fume hoods 
- Full range of field requirements: 

ل  راء التحالي اج
ي النظا ة ف ئري
 المياه

ع  6 اون م التع
رات  مختب

 عالمية
ى   ل عل حاص
هادة  ش

 االعتماد من 
UKAS 

ا  وفق
فة  للمواص

 الدولية
ISO 
17025 
ن   دد م لع

 الفحوصات

ع  اون م التع
ة  ة الطاق وآال
ة  النووي
رات  والمختب
ة  ذات العالق
ات  والمنظم
سات  والمؤس
ز  و المراآ

 البحثية

 غير مشترك
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- Field equipment (Eh, pH, EC, T, 
DO, GPS, Rn and giger counters) 

- Depth samplers & water sampling 
equipment, and sampling 
containers. 

- Syringes, filters and ultrapure acid 
for field sampling 

- Temperature controlers 
- Heating mantles 
- Hotplates (different sizes and 

temperature ranges) 
Computers + printers attached     
to the instruments 

اء   سم األحي ق
 الدقيقة

- Microscope Stereoscope 
- Microscope 
- Microbiological Safety Cabinet 
- Dark Field Colony Counter 
- Vacuum Water pump 
- UV lamp 
- API System 
- Quanti-tray Sealer 
- Incubator 
- BenchTop 
- Incubator stand floor 
- Screen+case for LIMS 
- Fume hood 
- Hot-Air Sterilizing Oven 
- Microwave 
- Hot plate (magnetic stirrer ) 
- Autoclave 
- Epifluorescente 
- Microscope With Photocamera 
- Inverted microscope 
- Centrifuge (Speed from 0-5000 rpm) 

ل  راء التحالي اج
ة  البيولوجي
ي   ة ف والميكروبي
اه   اه والمي المي

 العادمة

ع  8 اون م التع
رات  مختب

 عالمية
ى   ل عل حاص
هادة  ش

 االعتماد من 
UKAS 

ا  وفق
فة  للمواص

 الدولية
ISO 

17025 

اون  تم التع ي
ع   ع جمي م
رات   المختب
ة  ذات العالق
ا   ا ودولي محلي
سات  والمؤس

 الدولية

 غير مشترك
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- Fluorometer With 
- Lab stomacher 
- Homogenizer 
- Magnetic stirrer 
- Roll dish 
- Hot air oven 
- Water distiller 
- Slide Warming Tray 

 -Bench 
 قسم مراقبة مياه  

 الشرب
 

 المختبر المتنقل

- spectrophotometer test kit 
- Turbidimeter 
- pH/Ion meter 
- Do-meter 
- Conductivity meter 
- COD reactor 
- Incubator 
- Water bath 
- Distillation Unit 
- Vortex 
- GPS 
- autoclave 
- fume hood 
- hot plate 
- Residual chlorine meter 
- pH/DO/Conductivity test kit 
- Conductivity/TDS meter 
- Do-meter 
- Spectrophotometer 
- Refrigerator 
- filtration kit 
- water purification system 
 

صادر    ة م مراقب
 .مياه الشرب

ل  8 حاص
بعض  ل
ات  الفحوص
ى  ة عل الميداني

 شهادة من 
UKAS 
ا  وفق
فة  للمواص

 الدولية
ISO 
17025 

ات ذات  الجه
 العالقة 

 غير مشترك

ة  سم الرقاب ق
 م البيئيوالتقيي

- PH METER 
- DO METER 

اه   ة المي مراقب
اه   ة والمي العادم

ي   6 شارك ف م
امج  برن
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- RC METER 
- Digital Thermometer 
- Turbidity meter 

اه  سطحية ومي ال
 الري

اد  االعتم
 الدولي وفقا ل

ISO 
17025 

اء  سم آيمي ق
 المياه
 العادمة

- Atomic Absorption 
- Spectrophotometer 
- Polarography 
- Polarography (ISE) 
- Muffle Furnace 
- Ultra Pure Water Apparatus 
- UV Digester 
- COD Reactor (2) 
- Drying Ovens (105 Cº) 
- BOD Incubator 
- Titroprocessor for BOD 
- Titroprocessor for COD 
- Ion Chromatograph 
- ICP-AES 
- Turbidity meter 
- TN/TOC Analyzer 
- Gas chromatography/ FID 
- Flow Injection System 

اه   ل المي تحلي
 العادمة

ع  10 اون م التع
رات  مختب

 عالمية
ى   ل عل حاص
هادة  ش

 االعتماد من 
UKAS 

ا  وفق
فة  للمواص

 الدولية
ISO 

17025 

اون  تم التع ي
ع   ع جمي م
رات   المختب
ة  ذات العالق
ة  ل المملك داخ

 .وخارجها

 غير مشترك
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 مختبرات أمانة عمان الكبرى
 
 

 عدد أغراض المختبر هزة المتوفرةاألج المختبر والموقع
  العاملين

 حصوله على
 GLP 

بكة  التعاون والتنسيق ي ش تراك ف االش
 المعلومات الوطنية

ة   ة الغذائي رة الرقاب دائ
 والبيئة

* 
 شارع اإلستقالل

 

 Inductively coupled. 
 Plasma (ICP). 
 Flame photometer.  
 COD reactor. 
 Refractometer. 
 Super critical fluid extractor. 
 Spectrohpotometer 
 Gas chromotography. 
 Eloctronic balance 
 Polarometer 
 Automatic titrator 
 Fume hood 
 Mufle furnace 
 Conductivity meter 
 Rotary vaprator 
 Disstilation unit 
 Moisture balance 
 Centrifuge 
 Milku scan 
 Melting point 
 Microscope 
 Incubator 
 Safty cabinet 
 Autoclave 
 CO2 incubator 
 

يم  ة وتقي الرقاب
ى أساس      النتائج عل
فات  المواص
انون  ة وق األردني

 .الصحة العامة

ة     غير حاصل 50 مع الجهات الحكومي
 :المختلفة مثل

مؤسسةالمواصفات -
 .  والمقاييس

 .وزارة الصحة-
صناعةوالتجا وزارةال

 رة
 .وزارة التموين-
 .الجامعات-
ة ا- ة الجمعي لعلمي

 .الملكية

 غير مشترك
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 مختبر مؤسسة المواصفات والمقاييس
 

 المختبر والموقع
 

حصوله على  عدد العاملين أغراض المختبر األجهزة المتوفرة
GLP 

اإلشتراك في شبكة  التعاون والتنسيق
 المعلومات الوطنية

مؤسسة المواصفات 
 والمقاييس

* 
مديرية 
 المختبرات

* 
 العبدلي

-Atomic absorption. 
-Spectrophotometer. 
 (Single Beams & Double  
  Beam). 
-Flame photometer 
-Kkjeldanthean (for Protein 
Determination). 
Nitrogen/Protein analyzer 
Microwave pressure digestion  
Centrifuge 
Kkjeldhal  nitrogen 
Karl fisher 
Milkoscan 
GC FID 
GC EST 
Water still.  

التأآد من مطابقة 
المواصفات 
.األردنية  

غيرحاصل 10
.GLPعلى 

***
حاصل على 

اآليزو
) 9002.(

 .الجمعية العلمية الملكية
.أمانة عمان الكبرى-
.وزارة الصحة-
.وزارة الزراعة-

 مشترك
 

 
 
 

 مختبر معهد السالمة والصحة المهنية
 

 حصوله عدد العاملين مختبرأغراض ال األجهزة المتوفرة المختبر والموقع
 GLPعلى

بكة  التعاون والتنسيق ي ش تراك ف االش
 المعلومات الوطنية

سالمة  د ال معه
 والصحة المهنية

- Atomic absorption . 
- Spectrophotometer. 
- Gas chromatography  
-UV spectrophotometer. 
-I.R. spectrophotometer. 

ن    ات م ل عين تحلي
 .بيئة العمل

 غير مشترك === ير حاصلغ 4
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 مديرية األمن العام مختبرات
 

المختبر 
 والموقع

 
 
 

أغراض 
 المختبر

 حصوله
 GLPعلى

االشتراك في شبكة  التعاون والتنسيق عدد العاملين
 المعلومات الوطنية

 إدارة المختبرات
 واألدلة الجرمية

* 
 /عمان

 طبربور

-HPLC. 
-Gas Chromatography 
(GC) 
-GC- Mass. 
-UV Spectrophotometer. 
-IR Spectrophotometer. 
-Atomic Absorption. 
-Polargraph. 
-X-ray Defractometer. 
-Environmental   
 Electroscanning   Microscope. 
 

وزارات  - 31 غير حاصل جنائي ع ال جمي
ة  سات ذات العالق والمؤس

 .بإدارة المواد الكيميائية

 في طريقه لالشتراك
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  القوات المسلحة األردنيةمختبر

 
 األجهزة المتوفرة المختبر والموقع

 
 عدد أغراض المختبر

 العاملين
حصوله 

على 
GLP 

التعاون 
 والتنسيق

االشتراك في 
شبكة 

المعلومات 
 الوطنية

 المختبرات
ة  سكرية لمراقب الع

 .الجودة
 
 

- Gas chromatography (GC) 
- High pressure liquid chromatography (HPLC) 
- Atomic absorption(AA) 
- Forier tranxmittance infra red (FTIR) 
- Differential scanner calorimetric (DSC) 
- Aflatoxin tester (Elisa) 
- Meat analyzer by IR instrument 
- Khilahal protein analyzer 
- Glutein taster 
- Fat Extraction 
- Spectrophotometer 
- Near infrared analyzer (NIR) 
- Microbial activity analyzer 
- Microwave digester 
- Rotary Evaporator 
- Tensile strength tester 
- Flash point tester 
- Burst tester 
- Thickness meter 
- Polarity meter 
- Conductivity meter 
- P H meter 
- Autoclave 
- Laminar flow (safe lab cabinet) 
- Different types of incubators 
- Refractive index 
- Microbial water analyzer (IDEXX) 

ة - ات بيولوجي  فحوص
ة وفيزيائي ة وآيميائي

ة   واد الغذائي للم
وات  اه للق والمي
اعين   سلحة والقط الم

 العام والخاص

 
 

اون    ة تع اتفاقي
ة   ع الجمعي م
ة  ة الملكي العلمي
ور   ي ط ف

 التوقيع

 غير مشترك
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- Different water baths 
- Ultra sonic water bath 
- Shakers/mixers, centrifuges 
- Hydro static head tester 
- Wira steam cylinder 
- Automatic cloth washer 
- Scorch tester 
- Spray tester 

 
 

 
 *مختبرات وزارة األشغال العامة واإلسكان

 
عدد  أغراض المختبر األجهزة المتوفرة المختبر والموقع

 العاملين
 حصوله
 GLPعلى

ن التعاو
 والتنسيق

االشتراك في 
شبكة 

المعلومات 
 الوطنية

مديرية المختبرات 
 والبحوث

* 
 شعبة الكيمياء

 )العبدلي-عمان(
 

 بجانب مبنى مجلس 
 )النواب

 .أجهزة فحص نسبة الرماد  في اإلسفلت-
 .أجهزة فحص نسبة الكلورايد والكبريت في الحصمة-
 للحصمة) Soundness(أجهزة فحص األصالة-
 .حص نسبة المواد العضويةأجهزة ف-
 بالعمر) stripping(أجهزة فحص نسبة العري-

 .الديناميكي

عمل الفحوصات الالزمة 
للمواد اإلنشائية للمشاريع 
من خالل برنامج زيارات 

برنامج ضبط (المشاريع 
وذلك للمشاريع ) الجودة

التي تنفذها أو تشرف 
 .عليها وزارة األشغال

مديرية  4
المختبرات 
ى حاصلة عل

شهادة 
اآليزو 

 منذ 9002
تاريخ 

م2/8/1998
. 

الجمعية -
العلمية 
 .الملكية

الجامعات -
 .األردنية

مؤسسة -
المواصفات 
 .والمقاييس

نقابة -
 .المهندسين

 غير مشترك

  2002لم يرد تحديث لمعلومات مرتسم * 
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 مختبرات الجمعية العلمية الملكية
 

صوله  عدد العاملين ختبرأغراض الم األجهزة المتوفرة المختبر والموقع ح
ى  عل

GLP 

ي   التعاون والتنسيق تراك ف االش
ات   بكة المعلوم ش

 الوطنية

وث   ز بح مرآ
 البيئة

 
 

- Ion Chromatography 
-Centrifuge 
-Flame Photometer. 
-Titro processor. 
-Turbidity meter. 
-Ultrasonic. 
-COD Digester. 
 HPLC. 
-PH meter. 
-Distillation Units. 
-GC  
-THM’s Detector Integrator. 
-UV Spectrometer. 
-Spectro fluorometer. 
-Conductivity meter. 
-TOC Analyzer. 
-Nano Pure unit. 
-Oven’s. 
-Kjeldahl digestion unit. 
-Furnace oven. 
-CN distillation unit. 
-Solar AA (M6). 
-ICP-MS. 

مة،  تحاليل المياه، المياه العاد-
الحمأة، التربة، المعادن الثقيلة، 

 .األسماك والنبات
 

17 UKAS 
JAZ 

سات  - المؤس
 الوطنية والدولية 

 مشترك
 

اء   ز الكيمي مرآ
 الصناعية

- HPLC 
- Chromatography   
-  GC 
- Flame Photometer 
- X-Ray Fluorescent 

ضوية    ة الع واد الكيميائي ل الم تحلي
راض  ضوية لألغ ر الع وغي

 .الصناعية
 

50 UKAS 
DAR 
JAZ 

اع  - القط
 العام

 الجمارك -
مؤسسة  -

المواصفات و 

 مشترك
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- UV Spectrophotometer 
- FT-IR Spectrophotometer 
-  AA 
- ICP 
- Salts Spry  Machine 

Calorimeter 

 المقاييس
المؤسسات  -

الوطنية 
 والدولية

 
 
 
 
 

 *مختبرات سلطة المصادر الطبيعية
 

المختبر 
 والموقع

 األجهزة المتوفرة
 

 ختبرأغراض الم
 

حصوله  عدد العاملين
على 
GLP 

االشتراك في  التعاون والتنسيق
شبكة 

المعلومات 
 الوطنية

 
مديرية 

 المختبرات
 
* 

بيادر وادي 
 السير

 

-X-ray fluorescence. 
-X-ray diffraction. 
-Ion chromatography. 
-Atomic-Absorption    
        (Flame/Flameless). 
-Gas chromatography. 
-Spectrophotometer. 
-Thermal gravimetric     
  Analyzer. 
-Oil content determination. 
-C H N ,S- Analyzer. 
 

عمل الفحوصات على جميع 
أنواع األتربة والصخور والصخر 

الزيتي وآل ما يتعلق بالمعادن 
الموجودة في داخل األرض 

لمعرفة مدى االستفادة منها       
في الصناعة الوطنية أو استعمالها 

. 

60 
 
 
 

من خالل 
المعايير 

المعتمدة في 
التحاليل 
الكيمائية 
باعتماد 
عينات 
قياسية 

عالمية ومن 
خالل 

مجالت 
 . معتمدة

مختبرات الجامعات -
 .والمعاهد األردنية

الجمعية العلمية -
 .الملكية

 .وزارة األشغال-
 . وزارة المياه-

 مشترك
 

 
  2002رتسم لم يرد تحديث لمعلومات م* 
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 مختبر الدفاع المدني
 

المختبر 
 والمواقع

عدد  أغراض المختبر األجهزة المتوفرة
 العاملين

 حصوله
 GLP على 

التعاون 
 والتنسيق

االشتراك في شبكة 
 المعلومات الوطنية

  GC / Ms system - الدفاع المدني
- Fume hood 
- Microscope 
- Automatic Flash Point Tester 
- Viscometer digital type  
- Combustion gas analyzer 

deluxe 
- Vortex mixer 
- Hot plate with magnetic stirrer 
- Digital balance 
- Water stills 
- Analytical sieve shaker 
- Electronic precision  
- Digital balance 
- Desiccators 
- Beaker shaker 
- Vacuum pump 
- Tension and compressing testing 
- Hydrostatic pressure test  
- Ovens  

لبيان محتوى العينات من المواد  -
المسرعة لالشتعال ونوعية المادة 

 المسرعة لالشتعال 
فحص المواد المتبقية من  -

 الحريق 
فحص مادة بودرة اإلطفاء  -

 الجافة 
فحص الضغط الهيدروستاتيكي  -

 لجسم الطفاية اليدوية 
 فحص قوة ضغط الخراطيم  -
ين فحص قوة  االلتصاق ب -

 . طبقات الخراطيم وبأنواعها 

مع جميع  غير حاصل  4
المؤسسات 
الحكومية 

وغير 
 الحكومية

 غير مشترك
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 مختبرات دائرة الجمارك العامة
 

بكة   التعاون والتنسيق GLPحصوله على  عدد العاملين أغراض المختبر األجهزة المتوفرة المختبر والموقع ي ش تراك ف االش
 المعلومات الوطنية

 رة الجمارك العامةدائ
* 

 مختبر عمان

-X-ray. 
-GC. 
-Nirfiber protien 
analyzer. 
-PH meter. 
-Soxtherm. 
-Colorimeter. 
-UV/ 
Spectrometer. 
- Distillation. 
-Surface tension. 
-Burssting 
strength tester. 
-Tensile strength 
tester. 
-Refractometer. 
-Microscope. 
-Auto flash. 
-Refractometer. 
 

واد - ل الم ص وتحلي فح
الكيمائية التي تحول إليها   
ز  ل المراآ ن قب م
ة  ة المختلف الجمرآي

 .لمعرفة ماهية المادة
وم - د الرس تحدي

 الجمرآية 
ى  ة عل ضريبة العام وال

 .المبيعات

ة   غير حاصل 6 دوائر الحكومي ال
 .المختلفة

 غير مشترك
 

 مختبر الجمارك
* 

 العقبة

-C-S 
Determination. 
-UV Spectrum. 
-AAs. 
-GC. 
-KF Counter. 
-Gerber. 
-IR. 

واد - ل الم ص وتحلي فح
الكيمائية التي تحول إليها   
ل  ن قب م
ة  المراآزالجمرآي
ة  ة ماهي ة لمعرف المختلف

 .الماده
وم - د الرس تحدي

 الجمرآية 
ى  ة عل ضريبة العام وال

 .المبيعات

 غير مشترك ال يوجد غير حاصل 6
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 لمدن الصناعيةمختبر مؤسسة ا
 

 حصوله عدد العاملين   أغراض المختبر         األجهزة المتوفرة مختبر والموقع
 GLPعلى

اإلشتراك في شبكة    التعاون والتنسيق
المعلومات الوطنية

ك  ة المل ر مدين مختب
اني   داهللا الث عب

 الصناعية
 و

ة الحسن      مختبر مدين
 الصناعية

 و
مختبر مدينة الحسين   

 الصناعية
 

ان     ومخت بر مدينة مع
 الصناعية

- Vacuum Pump 
- Flame Photometer 
- Spectrophotometer 
- PH- meter 
- EC/TDS meter 
- Refrigerator 
- Vortex mixer 
- Microscope 
- Autoclave 
- Fume hood 
- Water-Bath 
- COD Reactor 
- BOD Incubator 
- Muffle Furnace Oven 
- Analytical balance 
- Centrifuge 
- Hot plate with magnetic 
stirrer 
- Rotary evaporator 
- Colorimeter 

 تحيل المياه العادمة -
الصناعية الناتجة عن 
عمليات التصنيع والتي يتم 
تصريفها إلى شبكة 
الصرف الصحي والتأآد 

 .من مطابقتها للمواصفة
ة  - ات الخاص ل العين  تحلي

ن    ة م ة التنقي ة محط بمراقب
 .ناحية التشغيليةال
 . تحليل مياه الشرب-
ل - اه  ( تحلي ات مي عين

شرب  اه ال ة، مي اء ) عادم بن
 .على طلب المستثمر

 الجهات الحكومية  غير حاصل 11
 و غير الحكومية

 غير مشترك
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 مختبر سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 
 2006 في المختبر في عام لسيباشر العم        *

حصوله على  املينعدد الع أغراض المختبر األجهزة المتوفرة *المختبر والموقع
GLP 

ي   التعاون والتنسيق تراك ف اإلش
ات   بكة المعلوم ش

 الوطنية
ة  ر البيئ مختب
ي   ذاء ف والغ
ة   لطة منطق س
ة  العقب
صادية  االقت

 الخاصة   

ة إلجراء       جميع األجهزة الالزم
ات    ة وفحوص وص البيئي الفح
ة  واد الكيميائي ى الم التعرف عل

 وفحوصات المواد الغذائية 

ة وا  ة البيئ واد رقاب لم
 الكيميائية والغذاء

يكون  50-60  س
ر  المختب
 حاصال على

ISO17025 

سيق    اون والتن يتم التع س
 مع الجهات ذات العالقة
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 *مختبرات هيئة الطاقة النووية األردنية
 

ى  عدد العاملين أغراض المختبر األجهزة المتوفرة المختبر والموقع صوله عل ح
GLP 

ي  التعاون والتنسيق تراك ف اإلش
ات   بكة المعلوم ش

 الوطنية
ايرة و  ة المع مديري

 الوقاية اإلشعاعية 
وث   - ى التل شف عل ة للك زة مختلف  أجه

ات  اس الجرع عاعي وقي اإلش
 . اإلشعاعية

ة مرتبطة        -  محطات رصد اشعاعي آلي
ة  ساعة موزع دار ال ى م بالحاسوب عل

 .ةعلى مختلف مناطق المملك

عاعية    - ات اإلش اجراء القياس ام ب  القي
 .في الميدان

واء       -  قياس مستوى أشعة جاما في اله
. 
 . معايرة اجهزه القياس اإلشعاعي-

 .الدفاع المدني- غير حاصل 5
ة - ة الطاق وآال

 .الذرية الدولية

 غير مشترك

رخيص  ة الت مديري
 والتفتيش

مختلف األجهزة الخاصة بضبط جودة     -
عة ال زة األش ب أجه صية والط تشخي

 .النووي
أجهزة قياس جرعات ومسح إشعاعي      -

ات واشعة         الشعة بيتا و جاما ونيوترون
 .اآس 

 . ضبط الجودة-
 . السيطرة النوعية-
عاعية   - ات اإلش اس الجرع  قي

عاعية   ة اإلش راض الوقاي ألغ
 .والترخيص

ة - غير حاصل 5 ة الطاق وآال
 .الذرية الدولية

 غير مشترك

 مديرية التطبيقــات
 و المختبرات

 .الكاشف الوميضي السائل-
 .مطياف االمتصاص الذري-
 .قياس الطيف الضوئي-
ا - عة جام ة أش اس مطيافي ة قي (منظوم

HPGE.( 
ا و    - عة ألف ة أش اس مطيافي ة قي منظوم

 .بيتا

ائر  وعي والكمي عن النظ الكشف الن
سائلة شوائب   .ال ات وال د المتبقي تحدي

ة   ات المختلف ي العين ع العناصر ف وتتب
ا ا و  .وغيره عة جام ات أش ل عين تحلي
 .ألفا و بيتا

ة - غير حاصل 7 ة الطاق  وآال
 .الذرية الدولية

 غير مشترك

مختبر فحص المواد 
 المبلمرة

واد  - ص الم ة لفح زة مختلف  أجه
 .البلمرية

واد   ص الم رفح د  المبلم ل و بع ة قب
 االشعاع 

ة - غير حاصل 2 ة الطاق  وآال
 .الذرية الدولية

 غير مشترك

سم  ة  ق الزراع
 النووية

- Laminar Flow\ 
- Growth Room. 
- Germinator. 

ي  ة ف رات الوراثي تحداث الطف اس
ناف    اج اص رض انت يل  بغ المحاص

 .مقاومة للجفاف

2 
 

 . وزارة الزراعة غير حاصل
 . الجامعات-
ة     -  وآالة الطاقة الذري

 غير مشترك
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- Destillation Unit. 
. أجهزة متنوعة اخرى -  

 .وليةالد .زراعة األنسجة النباتية 

ي    - المشعات الجامية امي بحث شع ج  3900م
 co-60. آوري

راض  - دد األغ امي متع شع ج  م
  .co-60 آوري 78000

ع        - بحوث ودراسات في جمي
 .المجاالت

 .تعقيم المستلزمات الطبية -

1 
 
7 

 غير حاصل
 
= 

ة      ة الذري وآالة الطاق
 .الدولية

 

  2002لم يرد تحديث لمعلومات مرتسم * 
 

 * محطة الحسين الحراريةمختبرات
 

دد  أغراض المختبر األجهزة المتوفرة المختبر والموقع ع
 العاملين

ي   التعاون والتنسيق GLPحصوله على  تراك ف االش
ات   بكة المعلوم ش

 الوطنية
 .PH meter- مختبر المياه

-Conductivity meter. 
-TDS meter. 
-Spectronic photometer. 
-Atomic absorption. 
-Flame photometer. 
-Turbidity meter. 
-Dissolved oxygen meter. 

ام والمعالجة          اه الخ ات المي تحاليل عين
 .الحرارية

 .وزارة الصحة- حاصل 7
 
الجمعية العلمية -

 .الملكية

 غير مشترك
 

 .Viscosity meter- مختبر الزيوت
-Flash point  
  (Close and open cup). 
-Pour point. 
-Total acid number. 
-Red wood meter. 
-GC. 
-Orsat test:CO, CO2, and 
O2. 
-Sulfur in oil analyzer. 
-Oil content analyzer. 

 .وزارة الصحة- حاصل 7 .فحص الزيوت والوقود
 
الجمعية العلمية -

 .الملكية

 غير مشترك
 

  2002لم يرد تحديث لمعلومات مرتسم * 
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 *مختبرات محطة العقبة الحرارية
 

عدد  أغراض المختبر األجهزة المتوفرة المختبر والموقع
 العاملين

حصوله على 
GLP 

االشتراك في شبكة  التعاون والتنسيق
 المعلومات الوطنية

 مختبر المياه
 و  الزيوت

-PH meter. 
- PH meter Portable. 
-General Conductivity meter. 
-TDS meter. 
-Spectronic photometer. 
-Atomic Absorption. 
-C, H, N - Analyzer. 
-Flame photometer. 
-Turbidity meter. 
-Muffle furnace. 
-Dissolved oxygen. 
-Ultrasonic bath. 
-Microscope. 
-Spectrophotometer. 
-Dielectric strength tester. 
-Gas bubbles separation  
  apparatus determination. 
-Channel calorimeter. 
-Adiabatic calorimeter. 
-Dens meter. 
-Dens meters Set. 
-P.M. C.C flash point tester. 
-Carbon residue apparatus. 

 تحاليل عينات -
المياه الخام 
.والمعالجة الحرارية  

 فحص الزيوت -
.والوقود  

.وزارة الصحة- حاصل 14  
 

الجمعية -
.العلمية الملكية

 غير مشترك

......تابع  
 مختبر المياه
 والزيوت

-Technical balance. 
-Top pan balance. 
-Electro depositor. 
-Automatic gas analyzer. 
-Oven-forced air circulation.  
-Viscosity meter. 

تحاليل عينات -
المياه الخام 
والمعالجة  
.الحرارية  

.وزارة الصحة- حاصل 7  
 

الجمعية العلمية -
.الملكية  
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-Flash point (close and open cup). 
-Pour point. 
-Total acid number. 
-Red wood meter. 
-Gas Chromatography. 
-Orsat test : CO ,CO2 ,O2 . 
-Sulfur in oil analyzer. 
-Oil content. 
-Oxygen meter. 
-Lovibond colorimeter. 
-Karl fisher titrator. 
-Interfacial tensiometer. 
-C.O.C. Flash point tester. 

  2002لم يرد تحديث لمعلومات مرتسم * 
 

 *مختبرات بعض الجامعات األردنية
 

ر  المختب
 والموقع

دد  أغراض المختبر األجهزة المتوفرة ع
 العاملين

صوله  ح
 GLPعلى 

بكة  التعاون والتنسيق ي ش تراك ف االش
 المعلومات الوطنية

ة  الجامع
 األردنية

ة  ة الهندس آلي
 لتكنولوجياوا

-Distillation. 
-HPLC.  
-Gas chromatography.    
-Atomic absorption.            

 .تعليمي -
 .استشارات هندسية-
واد  - ض الم ل بع تحلي

 .لالستشارات

ة  غير حاصل 10 شارات بيئي ل است عم
ة  صناعات المحلي لل
 .والصناعات الدوائية

 مشترك

ة   ر آلي مختب
 العلوم

 

-Microscope. 
-PH meter. 
-Flame photometer. 
-Lipid and Protein.       
-Digestion equipments. 
-Centerfuge. 

شاري   ي واست تعليم
 ).تحليلي(
 

 غير حاصل 10
 

شارات  - است
 .عامة

صناعات  - ال
 .دولية

 مشترك
 

وم  ة العل جامع
 والتكنولوجيا

سم  رات ق مختب
ة  الهندس

-Atomic absorption. 
-Spectrophotometer. 
-Gas chromatography. 
-Gas liquid  

 .تحليل المعادن الثقيلة-
ضوية  - واد الع ل الم تحلي

ي   وزن الجزيئ ذات ال
 .القليل

ي   - غير حاصل 7 ي ف داخل
 .معةالجا

 غير مشترك
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 .Chromatography (GLC) الكيميائية 
-Defrantional Thermal        
Analyzer (DTA). 

ضوية  - واد الع ل الم تحلي
ي   وزن الجزيئ ذات ال

 .العالي

اء   ة البلق جامع
 التطبيقية

 قسم الكيمياء-
 

-Spectrophotmeter. 
-PH meter. 
-Colorimeter. 
-Rotary evaporator. 
-Distiller. 
-Meltingpoint apparatus. 

 مشترك .داخلي في الجامعة غير حاصل 4 .تعليمي  -

ة  جامع
 اربد/اليرموك

سم - رات ق مختب
 الكيمياء

-Flamphotometer. 
-Centerfug. 
-I.C maker. 
-Balances, Oven. 
-HPLC. 
-Nuclear Magnetic     
  Resonance. 
-Gas Chromatography. 
-GC/Mass. 
-Infra Red. 
-Fourior Transfom InfraRed. 

  ال يوجد غير حاصل 10 .التدريس والبحث

 :قسم الفيزياء
عة   دة األش وح

 السينية

-X-Ray Defractometer (XRD). 
 

ة     التحاليل الكمية والنوعي
ورات  ة البل ودراس
ر   ات والعناص للمرآب

 .والسبائك

 .الجامعات- غير حاصل 1
صادر  - لطة الم س

 .الطبيعية
 .الشرآات الخاصة-

 

 :قسم الفيزياء
عة   دة األش وح

 السينية

-X-Ray Defractometer (XRD). 
 

ة     التحاليل الكمية والنوعي
ورات  ة البل ودراس

ات والعناص  ر للمرآب
 .والسبائك

 .الجامعات- غير حاصل 1
صادر  - لطة الم س

 .الطبيعية
 .الشرآات الخاصة-

 

وم  رات عل مختب
 األرض والبيئة

-HPLC. 
-GC. 
-Atomic absorption. 

 .تعليمي -
 .عينات استشارية-

 الجمارك- غير حاصل  4
وم - ة العل جامع

 والتكنولوجيا
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رات  مختب
 الكيمياء

-HPLC. 
-Atomic absorption 
Spectroscophotometer. 
-Flame photometer 
-Gas chromatography 
 (GC). 
-Infra red  (IR). 
-UV (double beam). 
-Spectrophotometers  
  (Single beam). 
-Calorimeter. 
-PH meter. 

ة   - اء العام ر الكيمي مختب
ف    ى تعري دف إل يه
ل    ة التعام ب بكيفي الطال
واد  زة والم ع األجه م

 .الكيمائية
مختبر الكيمياء التحليلية   -

ف    ى تعري دف إل يه
 .الطالب بمفهوم الدقة 

ر  - اء غي ر الكيمي مختب
ى   دف إل ضوية يه الع
رق   ب بط ف الطال تعري
تحضير بعض المرآبات   

 غير العضوية
اء - ر الكيمي مختب

ى  دف إل ة يه الفيزيائي
بعض  ب ب ف الطال تعري
اء    ات الكيمي نظري

 .الفيزيائية

ضاء هناك بحوث ألع     غير حاصل 7
ي   سية ف ة التدري الهيئ

 آثير من المواضيع

 

  2002لم يرد تحديث لمعلومات مرتسم * 
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 أنظمة المعلومات وأجهزة الحاسوب المتوفرة لدى الجهات الحكومية) 9-2(
 

 . الكيميائيةأنواع البرامج واألجهزة المتوفرة لدى الجهات الحكومية فيما يتعلق بإدارة المواد) 2-9(             يبين جدول رقم 
 

 أجهزة الحاسوب والبرامج المستخدمة  : 2-9      جدول 
 

 المعلومات المتوفرة الجهة
 

 األجهزة المتوفرة البرامج المستخدمة

 .معلومات عن المبيدات واآلفات الزراعية - وزارة الزراعة 
 .التعليمات التي تنظم إنتاج و استيراد و توزيع المبيدات -
 .حشرية  وتصنيعها تجهيز المبيدات ال-
 .خرائط التلوث -
 .التعليمات التي تنظم إنتاج المخصبات الزراعية واستيرادها  وتصديرها-

Windows PCs 

 وزارة الصحة 
  مديرية صحة البيئة-   

 .     قواعد بيانات برنامج السالمة الكيميائية الدولي-
IPCS inchem CD-ROM. 

 .الكيميائية الخطرة قاعدة بيانات السجل الدولي للمواد -
.IRPTC  
 .             قاعدة بيانات السميات -

INTOX IPCS. 
 . قاعدة بيانات ميكروميدآس-

Micromedex environmental health & safety series  . 
 .       قاعدة بيانات ملخصات البحوث البيئية-

Win Spirs database-Poltox. 
 .قاعدة بيانات التلوث والسميات-

Platter Silve. 
 .السجل الدولي للمواد الكيميائية السامة-

Windows PCs, server 

 : إعداد منظمة الصحة العالمية   ويحتوي على–برنامج التسجيل   مديرية الدواء-   
 أسماء األدوية العالمية والمحلية الواردة لألردن والمواد الفعالة المستخدمة -

 . لشرآات الصانعة  وبلد المنشأفي الدواء وأسماء المصانع وا
ويحتوي على أسماء األدوية ) إعداد مديرية الدواء( برنامج التسجيل -

المستخدمة في األردن والمواد الفعالة  المستخدمة في الدواء  واسم الشرآة 
 .المصنعة والوآيل وبلد المنشأ

Windows, 
Foxpro,  Paradox 

PCs , server 
( network ) 
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 .نظام معلومات المياه- ه والريوزارة الميا 
 .نظام معلومات جودة المياه-
 .نظام معالجة المياه-
 .معلومات إدارة السدود-

Windows PCs 

 قواعد بيانات تحتوي على تصنيف المواد الكيميائية وترآيبها ومجموعاتها األمن العام 
 .قواعد بيانات عن المواد المخدرة والعقاقير الطبية

 .لمواد المتفجرة قواعد بيانات ا
 .قواعد بيانات المواد الكيميائية السامة 

 DNA قاعدة بيانات عن ال

Windows PCs 

 .نموذج معلومات عن المنشآت الكيميائية- الدفاع المدني 
 .دليل المواد الكيميائية الخطرة-
 .دليل النقل-
 .دليل الغازات الطبية والصناعية-
 .دليل المبيدات-
 .تيجية المعلومات االسترا-
   أسماء المؤسسات العامة التي تلزم أثناء الكوارث وعناوينها -

Windows PCs 

ة     ة العقب لطة منطق س
 االقتصادية الخاصة

 برنامج تصريح نقل المواد الخطرة على الطرق -
 برنامج رقابة المواد الكيميائية داخل العقبة -

Oracle 2PCs 

 .21مشروع االجندة - وزارة البيئة   
 :مشروع الملك حسين لإلدارة البيئة ويتضمن المعلومات التاليةبرنامج -
ة والتصحر            - ات األترب التلوث المائي، ملوثات الهواء،الملوثات الصلبة  ومخلف

 .وإحصائيات  ومشاريع 

WindowsServer ( network), 
PCs 

 .معلومات إدارة النفايات الصلبة- أمانة عمان 
 .جودة المياه-
 .أة الصناعيةمعلومات عن المنش-
 .معلومات عن استعماالت المبيدات الحشرية-

WindowsPCs

 مؤسسة الموانئ 
 

 .قواعد بيانات النظام البحري العالمي-
 .قوائم خاصة للمواد الكيميائية الخطرة-
 معلومات عن المواد الخطرة في(دليل إجراءات الطوارئ  -

 . حال الطوارئ
 .ناتجة من المواد الخطرةدليل اإلسعافات األولية للحوادث ال-

-Windows 
- Oracle 
 

6 Servers, PCs 
 

  تكنولوجيا لمرآز الوطنيال
 المعلومات 

 jo.gov.nic.www.                      نظام المعلومات الوطني -
    jo.gov.environment.www.          شبكة المعلومات البيئية  -

Unix Servers, PCs 
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            jo.sdnp.www.                               شبكة التنمية المستدامة- 
 السير بإجراءات المعاملة الجمرآية: نظام االسكودا - دائرة الجمارك العامة 

يحتوي هذا النظام على أسماء المواد الكيميائية الواردة في جداول التعريفة و
الجمرآية المستوردة والمصدرة  وآمياتها و منشئها و الجهة المستوردة  و 

 .المصدرة 
 متابعة تسجيل المعامالت الجمرآية:  المانفست-
 المحاسبة عن المعامالت وسندات القبض :  المحاسبة-
 عة القضايا الجمرآيةمتاب:  القضايا-

Software 
-Windows  
- Oracle , 
- FoxPro  
- Unix 

Server  
PCs ( P2, P3, P4, 
Xeon)

المستلزمات والنفايات المستخدمة في قطاع الخدمات الطبية وقطاعات  - دائرة اإلحصاءات العامة 
 .الصناعة  

 . معلومات عن المبيدات أنواعها  وأسماؤها ومتبقيات المبيدات -

Windows 
Oracle , 
SPSS 

Servers, PCs 

ة    ة النووي ة الطاق هيئ
 األردنية

 .سجل المصادر المشعة -
 .سجل الفضالت المشعة -
 .سجل العاملين اإلشعاعيين -

Windows PCs 

مؤسسة المواصفات  
 والمقاييس

 Windows PCs .محليًا وعالميًا) الهواء والتربة والماء(المواصفات القياسية المتعلقة بالبيئة-

 .المواد الكيميائية حسب ترآيباتها ومشتقاتها - مطار الملكة علياء 
 قوانين نقل المواد الخطرة جوًا الصادرة عن رابطة الشحن الجوي الدولية-

Windows PCs 

صحة     سالمة وال د ال معه
 المهنية

 .مكتبة تحتوي على مراجع علمية -
 .أقراص ليزر عن برامج آيميائية -

Windows PCs 

 .أسماء المصانع في المدن الصناعية وطبيعة اإلنتاج-  المدن الصناعيةمؤسسة 
 .الملوثات السائلة والغازية الناتجة من المصانع-
 . المخلفات السائلة من محطات التنقية -
 شروط الصرف الصحي -
 نشرة بيئية حول تأثير الملوثات على محطة التنقية -

Windows PCs 

 .يل الوقائي للمواد الخطرة الدل- الجمعية العلمية الملكية 
معلومات عن نوعية المياه في األردن ، وعن محطات التنقية، ومعالجة مياه -

 .الصرف الصحي  ومياه معاصر الزيتون
 .معلومات عن ملوثات الهواء من المصانع التي تبث مثل هذه الملوثات -

Windows PCs 
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 Windows PCs .ومنتجات أسماء المصانع مقسمة إلى قطاعات - غرفة صناعة عمان 

 .معلومات عن انتاج الغاز الحيوي من مخلفات مزارع األبقار واألغنام - جمعية البيئة األردنية 
 .برنامج غلوب العالمي -

Windows PCs 
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 برامج التعليم والتدريب) 9-3(
 

ة آن        واد الكيميائي دريب في مجال ادارة الم يم والت ام    لقد جاء االهتمام بموضوع التعل ة  لالهتم تيجة طبيعي
ة         . بالعمل البيئي عموما   ساقات وتخصصات في البيئ و من م فال تكاد جامعة من الجامعات الحكومية والخاصة تخل

ة           . وهندسة البيئة ضمن الكليات العلمية فيها      وبدأ االهتمام أيضا بإدخال المفاهيم البيئية ضمن المناهج الدراسية لطلب
دارس ل وزارة الترب. الم وم  وتعم ة من خالل حصص العل واد الكيميائي ات عن الم ديم المعلوم ى تق يم عل ة والتعل ي

 . والكيمياء المقررة ومختبراتها
د              ي تعمل من خالل معاه ل وزارة الصحة الت ه بعض الجهات مث وم ب آما ان هناك تدريبا متخصصا تق

تم إعطاؤ              ذين ي ائي        المهن الطبية المساندة على تدريس مساقات لمراقبي الصحة ال وث الكيمي . هم معلومات عن التل
ة     وادث الكيميائي واد والح ع الم ل م ى التعام دريب عل ي الت ر ف سلحة دور آبي وات الم دني والق دفاع الم د . ولل وتعق

وم بعض    . مؤسسة الموانئ دورات متخصصة في آيفية التعامل مع المواد الكيميائية المنقولة عن طريق البحر               وتق
ات        جهات الحكومية بعقد ورشات      شاريع آمشروع الملوث عمل وندوات ذات عالقة بالمواد الكيميائية من خالل الم

 . العضوية الثابتة ومشروع األوزون الذي يتم تنفيذهما حاليا في وزارة البيئة
ة في                     رامج تدريبي وم بب ي تق آم ان وزارة العمل ومعهد السالمة والصحة المهنية ومؤسسة التدريب المهن

ا                    و. هذا المجال أيضا   ام بم شكل ع ي ب وث البيئ ة عن التل للجمعيات البيئية دور هام في التوعية من المخاطر الناجم
 .       فيه التلوث الكيميائي

 
 :التحليل) 9-4(

ي تتواجد                         الغالبية العظمى من اإلمكانات الفنية والمختبرات هي مختبرات ذات أغراض محددة تخدم المؤسسة الت
 .  وجود مختبرات حكومية معتمدة إلجراء التحاليل الكيميائية التي تخدم أغراضا عامةفيها، وهناك حاجة ملحة الى

زة                     ى األجه دريب المتخصص عل هناك دائما حاجة الى تحديث وتطوير المختبرات القائمة، وآذلك زيادة برامج الت
 . المخبرية الحديثة

 وللغرف الصناعية دور هام يمكن ان تلعبه في         .يجب ترآيز االهتمام على مواضيع السالمة الكيميائية في المصانع         
 .هذا المجال

ة                  . ان تبادل المعلومات هو موضوع غاية في األهمية         واد الكيميائي ة وجود نظام معلومات للم رز أهمي ا تب ومن هن
ة    ي المملك ة ف ات رقابي اديميين او جه ن صناعيين او أآ ين م ات المهتم ة احتياج ى تلبي ادر عل ود بعض . ق ان وج

مات في النقطة البؤرية في وزارة الصحة، وفي مديرية الدفاع المدني وفي بعض الجهات الحكومية األخرى               المعلو
ة                        ى شبكة معلومات وطني ذه المعلومات عل م توضع ه ستقبل اذا ل ا في الم ع من     . قد ال يكون آافي ذا هو المتوق وه

ة           مشروع النظام األردني المعلوماتي المتكامل الدارة المواد الخطرة ال         ة الملكي ة العلمي ذي يتم تنفيذه من قبل الجمعي
 .  بالتعاون مع وزارة البيئة وجهات معنية أخرى
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 الفصل العاشر
 

 االرتباط الدولي
 

واد                  يهدف هذا الفصل إلى وصف المشارآة الوطنية وارتباطها مع المنظمات واإلتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة الم
 .ول إلى منهج متكامل لهذه اإلدارة على المستوى الوطنيالكيميائية، وتحديد الفرص للوص

 
 التعاون مع المنظمات الدولية والمساهمة في االتفاقيات المبرمة معها) 10-1 (
   
 االتفاقيات الدولية ذات العالقة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة والتي تعتبر األردن طرفًا فيها  

 : االتفاقيات الدولية التي لها عالقة مباشرة بالمواد الكيميائية أهمها      صادق األردن على العديد من
ة خطرة                        -1 ات معين دات وآف ة ومبي واد آيمائي ى م م عل سبقة عن عل ة الم اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافق

 .1998لسنة ) PIC(ومتداولة في التجارة الدولية 
 .2001لسنة ) POPs(ابتة اتفاقية استكهولوم للملوثات العضوية الث -2
 .1988اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  -3
 .1993اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة لسنة  -4
 .1989لتخلص منها عبر الحدود لسنة اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة وا -5
 .يينا وبرتوآول مونتريال لحماية طبقة األوزونڤاتفاقية  -6
اخي      ) UNFCCC(االتفاقية االطارية للتغير المناخي     -7 ر المن ة للتغي ة االطاري وبروتوآول آيوتو المنبثق عن االتفاقي

 .1972لسنة 
 .ايات والمواد األخرىاتفاقية الحماية من التلوث البحري عن طريق التخلص من النف -8
 .1978البروتوآول المتعلق باالتفاقية الدولية للحد من التلوث الناتج عن السفن لسنة  -9
 .1972اتفاقية حظر تطوير وإنتاج واستخدام األسلحة البيولوجية والكيميائية لسنة  -10
 ).FAO(اتفاقية منظمة األغذية والزراعة الدولية  -11
 GAT(لية المتعلقة باستيراد المواد الكيميائية اتفاقية الجات ومنظمة التجارة الدو -12
 .1974اتفاقية سالمة األرواح في البحر لعام  -13
 .اتفاقية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية -14
 .اتفاقية أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة -15

 
 :ةأهم االتفاقيات الدولية التي لها عالقة مباشرة بإدارة المواد الكيميائي

 
دات                    : أوال   ة ومبي واد آيميائي ى م م عل ة المسبقة عن عل اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافق

 .1998لسنة ) PIC(وآفات معينة خطرة ومتداولة في التجارة الدولية 
 

 : الهدف
ين ا     ا ب ة فيم ود التعاوني ي الجه سؤولية وف ي الم شارآة ف شجيع الم ى ت ة ال ذه االتفاقي ار تهدف ه ي االتج ألطراف ف

ساهمة في استخدامها                         ة، والم ة من األضرار المحتمل الدولي بمواد آيميائية خطرة معينة، من اجل حماية صحة البشر والبيئ
شان           ة ب رارات الوطني استخداما سليما بيئيا، وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواص هذه المواد، وباإلعداد لعملية صنع الق

 .تها منها، وبتعميم هذه القرارات على األطرافإيراداتها وصادرا
 

 :  الجهة المعنية بتنفيذ االتفاقية
 .الجهة المعنية بتنفيذ االتفاقية هي وزارة البيئة

 
 :اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة: ثانيًا 

 
 .     تهدف هذه االتفاقية لحماية صحة البشر من الملوثات العضوية الثابتة:الهدف

 : الجهة المعنية بتنفيذ االتفاقية
 .    الجهة المعنية بتنفيذ هذه االتفاقية هي وزارة البيئة
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ًا سنة   : ثالث ة ل ؤثرات العقلي درات والم ي المخ ر المشروع ف ار غي ة االتج دة  لمكافح م المتح ة األم اتفاقي

1988. 
 

 :  الهدف
ة لمختلف مظاهر مشكلة          تهدف هذه االتفاقية الى التعاون فيما بين األطراف لتتمك         ن من التصدي بمزيد من الفعالي

دولي            راالتجار غي  د ال ة ذي البع ؤثرات العقلي ى األطراف ان تتخذ              .  المشروع بالمخدرات والم ى ان عل ة عل ونصت االتفاقي
ة، وفق                   شريعية، واإلداري دابير الت ك الت ام األساسية     التدابير الضرورية للوفاء بالتزاماتها بمقتضى االتفاقية، بما في ذل ا لألحك

 .لنظمها التشريعية الداخلية
 

 : الجهات المعنية بتنفيذ هذه االتفاقية
 .دائرة الجمارك  -
 .دائرة مكافحة المخدرات / وزارة الداخلية  -
 .مديرية األمن العام / وزارة الداخلية  -
 ).لتجارةلمراقبة حرآة المتحصالت واألموال المستمدة من ا(البنك المرآزي / وزارة المالية  -

 
سنة                    : رابعًا   ك األسلحة ل دمير تل ة وت اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائي
1993. 

 
 :  الهدف

ذ    دف ه ل      هته اظ  او نق زين او االحتف ازة او تخ اج او حي ن إنت ة م ي االتفاقي راف ف دول األط ع ال ى من ة ال  االتفاقي
 . او غير مباشرة الى أي مكان آخراألسلحة الكيميائية بصورة مباشرة

 
م          *  اريخ  ) 1172(صادق األردن على هذه االتفاقية بصدور اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رق ت

 .29/4/1997 بموضوع انضمام األردن إلى معاهدة حظر األسلحة الكيميائية، التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12/8/1997
 

 1989اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لسنة :  خامساًً
 

 : الهدف
 : تهدف هذه االتفاقية الى التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وهذه النفايات هي  

ن االتفا  - ي الملحق األول م ة واردة ف ى أي فئ ي تنتمي إل ات الت ن الخواص النفاي أي م ز ب ت ال تتمي ة، إال إذا آان قي
 .الواردة في الملحق الثالث منها

رة   - شملها الفق ي ال ت ات الت صدير أو  )1(النفاي ي لطرف الت شريع المحل ا بموجب الت ر إليه رف أو ينظ ا تع  ، ولكنه
 .االستيراد أو العبور بوصفها نفايات خطرة

 .ق الثاني من االتفاقية والتي تخضع للنقل عبر الحدودالنفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في الملح -
 

 :الجهة المعنية بتنفيذ هذه االتفاقية
 .الجهة المعنية بتنفيذ هذه االتفاقية هي وزارة البيئة

 
 :اتفاقيات أخرى

ة، غي                             المواد الكيميائي ق مباشرة ب ة تتعل ة العمل الدولي ة صادرة عن منظم ة اتفاقي ه   لم يصادق األردن على أي ر ان
شير في                1964 لسنة   120 على االتفاقية رقم     1965صادق عام    ادة  ، حول القواعد الصحية في التجارة والمكاتب وهي ت الم

ه       17 ى ان ر الصحية أو                           ( منها ال ضارة أو غي ات ال ات والتقني واد والعملي ال من الم ة العم ة لحماي ة وعملي دابير مالئم تتخذ ت
  ).السامة

 
ا       ا صادق األردن ع م  1963م آم ة رق ى االتفاقي سنة ) 81( عل ارة  1947ل صناعة والتج ي ال يش العمل ف  حول تفت

ادة      شير في الم واد              ) 9(والتي ت ات والم ار العملي املين، وبحث آث ة وسالمه الع ل حماي دابير تكف اذ ت ى ضرورة اتخ ا عل منه
 .المواد المستخدمة في اإلنتاج لغايات التحليلوأساليب العمل عليهم، آما تعطي االتفاقية الحق لمفتشي العمل بأخذ عينات من 



 163

مشارآة األردن في النشاطات واإلتفاقيات الدولية والتعريف بالجهات ) 2 -10(و) 1-10(يوضح الجدوالن 
 .المحلية ذات االرتباط مع الجهات الدولية المختلفة لهذه النشاطات

 
 ع المواد الكيميائيةالمشارآة في مشاريع الدعم الفني ذات العالقة بموضو) 10-2(

       
ائي و      ) 3-10( يوضح الجدول          اون الثن رامج التع ستقبال للحصول        /ب ي تجري أو ستجري م ددة الجهات الت أو متع

إدارة          . على الدعم التقني في مجاالت إدارة المواد الكيميائية      ة ب شاطات المتعلق ع الن ة عن جمي رة عام آما ويعطي الجدول فك
 .ويبين المشاريع التي لها عالقة بالبيئة والتنمية المستدامة.  بين الجهات المعنيةالمواد الكيميائية
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 عضوية األردن في المنظمات والبرامج الدولية): 1-10(   جدول 
  

الوزارات والدوائر األخرى المعنية ذات  ضابط االرتباط الوطني النشاط/المنظمة الدولية
 العالقة

 قة بالموضوعالنشاط الوطني الذي له عال
 

المحفل الدولي للسالمة الكيميائية 
IFCS 

وزارة الصحة ، وزارة الزراعة،  األمن  وزارة البيئة
 العام

 إدارة المواد الكيميائية

وزارة الصحة ، الجامعات، الجمعية العلمية  وزارة البيئة UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
 .الملكية، الدفاع المدني

 لبيئةالمحافظة على ا
 

السجل الدولي للمواد الكيميائية 
 IRPTCالخطرة 

 وزارة الصحة
 وزارة الزراعة

 إدارة المواد الكيميائية .،  دائرة الجماركوزارة البيئة
 

GEF/UNEP 
 مرفق البيئة العالمي

 إدارة المرآبات العضوية الثابتة وزارة البيئة وزارة التخطيط

 البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية
IPCS 

 وزارة الصحة
 

،الجمعية وزارة البيئةوزارة الزراعة ، 
 .العلمية الملكية، الدفاع المدني

 إدارة المواد الكيميائية

 منظمة الصحة العالمية
WHO 

 

 وزارة الصحة
 

، الجامعات، وزارة البيئةوزارة الزراعة ، 
الجمعية العلمية الملكية،األمن العام، الدفاع 

 .المدني

 صحة المواطنين وتوفير المحافظة على
 الرعاية الصحية لهم

 
منظمة األغذية والزراعة الدولية 

FAO 
 وزارة الزراعة

 
وزارة الصحة ، مؤسسة المواصفات 

 .والمقاييس 
 سالمة الغذاء ومواصفاته

 
 منظمة العمل الدولية

ILO 
 وزارة العمل

 
وزارة الصحة ، المؤسسة العامة  للضمان 

 .االجتماعي 
 ملين وتوعيتهمتنظيم العا

 
 القروض في دعم المشاريع التنموية جميع الوزارات وزارة التخطيط البنك الدولي

 تنمية التجارة والعالقات السياسية والثقافية جميع الوزارات وزارة التخطيط السوق األوروبية المشترآة
 المنظمة البحرية الدولية

(IMO) 
سالمة النقل البحري والبيئة المحافظة على  وزارة النقل مؤسسة الموانئ

 البحرية
 وآالة الطاقة الذرية الدولية

 IAEA)( 
وزارة الزراعة ، الجمعية العلمية الملكية ،  هيئة الطاقة النووية األردنية

 الجامعات ،
 .الدفاع المدني ، القطاع الخاص

مشاريع مساعدات تتضمن خبراء وتدريب -
 وأجهزة

 عدم انتشار األسلحة النووية-
 نظيم عمليات نقل الموادت-
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منظمة حظر األسلحة  البرنامج الدولي للسالمة 
 الكيميائية

وزارة الداخلية، جميع الوزارات 
 والمؤسسات

حظر المواد الكيميائية الداخلة في صناعة 
 األسلحة الكيميائية

تقديم المساعدات لعمل مسوحات إحصائية  دائرة اإلحصاءات العامة دائرة اإلحصاءات العامةالمكتب األوروبي لإلحصاءات البيئية
 من ضمنها المواد الكيميائية

وزارة الصحة ، وزارة الزراعة ،  وزارة البيئة اتفاقية التصحر
 .الجامعات، الجمعية العلمية الملكية

 منع التصحر

 مكب النفايات وزارة الشؤون البلدية  وزارة البيئة اتفاقية التعاون الثنائي مع تونس
 نقل المواد الخطرة وزارة البيئة، الدفاع المدني وزارة النقل يات النقل مع سوريا ولبناناتفاق
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 مشارآة األردن في االتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية): 2-10(جدول 
 

 النشاط الوطني ذو العالقة الجهة المسؤولة االتفاقية الدولية
 ضع أجندة وطنية للبيئةو وزارة البيئة 21االجندة 

 المواد المستنزفة لطبقة األوزون  وزارة البيئة برتوآول مونتريال
  وزارة العمل 170اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

 إدارة النفايات الخطرة على الحدود و نقلها  وزارة البيئة اتفاقية بازل

اإلجراءات الوطنية بشأن الموافقة المسبقة تحديد  وزارة الصحة و وزارة الزراعة اتفاقية روتردام
عن علم لمواد آيميائية ومبيدات وآفات معينة 

 خطرة متداولة في التجارة العالمية
 تحديد مصادر وآميات المواد العضوية الثابتة وزارة البيئة اتفاقية استكهولم

اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة الدولية المتعلقة باستيراد المواد 
 )(GATميائية الكي

 تسهيل اإلجراءات الدولية والمراقبة وزارة الصناعة والتجارة
 

  ،القيادة العامة للقوات المسلحة اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
 مؤسسة الموانئ (SOLAS 1974) 1974اتفاقية سالمة األرواح في البحر لعام 

 السلطة البحرية األردنية
 النقل البحري

 MAPRPOL)تلوث البحري الناتج من السفن اتفاقية منع ال
1973/1978) 

 مؤسسة الموانئ
 السلطة البحرية األردنية

 النقل البحري 

  ،القيادة العامة للقوات المسلحة . اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية
وزارة النووية األردنية، وزارة الخارجية، هيئة الطاقة  .اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية 

 البيئة
 

 حصر وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وزارة البيئة )UNFCCC(االتفاقية االطارية للتغير المناخي 
 حصر وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وزارة البيئة بروتوآول آيوتو بشان التغير المناخي

وزارة وزارة الخارجية ، هيئة الطاقة النووية األردنية،  .المشعةاتفاقية أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات 
 البيئة

 

 
 مشارآة األردن في مشاريع الدعم الفني) 3-10(جدول 
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 النشاط الوطني ضابط االرتباط الوطني الجهة الدولية الممولة اسم المشروع

 
ضمن   ة و يت ات صحة البيئ شروع ثنائي م

 -:البرامج التالية
 الكيميائية ةتعزيز السالم

 برنامج تقييم وإدارة مخاطر صحة البيئة 
 إمدادات المياه واإلصحاح

 منظمة الصحة العالمية
 

 /وزارة الصحة 
 مديرية صحة البيئة

 تدريب الكوادر-
 التزويد بالمعدات واألجهزة-
 القيام بالجوالت االستطالعية-
 ة تنفيذ الدراسات العلمية التطبيقي-
 

 االستراتيجية البيئية المستقبلية  البيئةوزارة UNDP 21األجندة 
مشروع تعزيز إجراءات منع التلوث البحري في خليج         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة البنك الدولي مشروع حماية خليج العقبة من التلوث

 العقبة

ة    ستنزفة لطبق واد الم دائل للم تخدام الب اس
 األوزون

ت وزارة البيئة صندوق مونتريال صناعات اس ي ال ألوزون ف ستنزفة ل واد الم بدال الم
 .األردنية

دولي  بنك الهالونات ك ال ندوق /البن ص
 مونتريال

امين  وزارة البيئة وشرآة الهالونات الوطنية ي وت سوق المحل ي ال وفرة ف ات المت دوير الهالون ت
سات      سلحة والمؤس وات الم تراتيجي للق زون اس مخ

 األهم في المملكة
دولي  المذيبات العضوية ك ال ندوق /البن ص

 مونتريال
سالح الجو الملكي وسالح       /القوات المسلحة 
 الصيانة الملكي

ستخدمة      ة األوزون والم استبدال المذيبات الضارة بطبق
 في عمليات الصيانة

دولي  موائع التكييف والتبريد ك ال ندوق /البن ص
 مونتريال

ع التك  مديرية اإلنتاج العسكري/القوات المسلحة تبدال موائ ة   اس ضارة بطبق د ال ف والتبري يي
 األوزون 

 .حصر الغازات الدفيئة وزارة البيئة UNDP مشروع التغيير المناخي
از  ن غ دريجي م تخلص الت شروع ال م

 بروميد الميثيل
ل ، بحيث                وزارة الزراعة الحكومة األلمانية د  الميثي دريجي من غاز برومي التخلص الت

  2005منه عام تلتزم األردن بعدم استعمال أية آمية 
 وزارة البيئة الموازنة الخاصة مشروع معالجة النفايات

 أمانة عمان الكبرى
ل             شاريع مث ذه الم ة ه وزارة جزءًا من ميزاني تتحمل ال

 توفير مبنى وموظفين ومكاتب

سين     ات الديوآ رد انبعاث شروع ج م
 والفيوران

UNEP Chemicalsوران  من      إجراء تقدير لالنبعاثات من الدي     وزارة البيئة وآسين والفي
 . مختلف المصادر المحتملة في المملكة
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مشروع الملوثات العضوية الثابتة، وتنفيذ     
 اتفاقية استكهولم 

UNEPات      وزارة البيئة تكهولم للملوث ة اس ذ اتفاقي ة لتنفي ة وطني داد خط إع
 .العضوية الثابتة

ات   ة للنفاي شروع اإلدارة المتكامل م
 الخطرة

 الجمعية العلمية الملكية الحكومة السويسرية
 وزارة البيئة

ي        رة ف ات الخط ل للنفاي ات متكام ام معلوم شاء نظ إن
 .المملكة وربط الجهات المعنية به

ستدام   ل والم امج المتكام شروع  البرن م
 الدارة المواد والنفايات الكيميائية 

UNITAR اء        وزارة البيئة شريعات وبن تطوير االستراتيجيات والمعلومات والت
 . لقدرات المتعلقة بالمواد والنفايات الكيميائيةا
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ة                 ديم المساعدات الفني وم بتق ي تق ة الت دولي المختلف دعم ال من المالحظ أنه ال توجد آلية سليمة للتعاون بين برامج ال
ذلك فمن                                 د ، ل ى ضياع الجه ة العمل وإل ى ازدواجي ان إل ؤدي في بعض األحي ا ي ة الهاشمية ، مم للمملكة األردني

 .الواجب إيجاد آلية للتعاون بين الجهات الدولية الداعمة
 
 :التحليل) 10-3 (
 
ذه                            - ي له ذ الفعل دعم التنفي ة ل ارير دون وجود آلي    الكثير من مخرجات برامج الدعم تأتى على شكل دراسات وتق

 .   المخرجات
شارآة      يحرص األردن على االنضمام لكافة االتفاقيات الدولية المعنية بالسالمة الك          - ا وم ذ بنوده ة،  وتنفي يميائي

 .المجتمع الدولي في هذا المجال بالرغم من اإلمكانات المحدودة المتاحة
ة      - شرية المؤهل وادر الب ة الك سبب محدودي ة ب ات الموقع ق بعض االتفاقي ي تطبي اك ضعف ف ام ،هن شكل ع ب

 . والمادية لتحقيق ذلكللتعامل مع نصوص هذه االتفاقيات بشكل جيد، وعدم آفاية اإلمكانات التقنية
ضمان                      - ة ل هناك حاجة ماسة إلى رفع وتعزيز قدرات الكودار العاملة في هذا المجال بإشراف الجهات الداعم

رامج                     . نجاح البرامج الموضوعة   ذ الب ة لتنفي ة وطني اك حاجة لوجود إجراءات واضحة وخطوات عملي و هن
 واالتفاقيات المبرمة

ة لتحدي - تراتيجية الوطني اب االس ى ضعف  غي ؤدي إل ا ي واد، مم ذه الم إدارة ه ق ب ا يتعل ات األردن فيم د أولوي
ة     ات المعني ين الجه اون ب سيق والتع ى ضعف التن ة، إضافة ال رامج الدولي ة والب درات الوطني ين الق ربط ب ال

 .الرسمية لتطبيق هذه البرامج واالتفاقيات بالشكل المطلوب في بعض األحيان
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 الفصل الحادي عشر
 

  العمال والعامةتوعية
 

ات       ة بالمعلوم ال والعام د العم وفرة لتزوي ات المت ن اآللي ة ع رة عام اء فك ى إعط صل إل ذا الف دف ه يه
 .المتعلقة بالمخاطر المتوقعة والمرتبطة بإنتاج واستيراد وتداول واستخدام المواد الكيميائية والتخلص منها

وعيتهم      هناك الكثير من المؤسسات والجهات التي تعمل في مجال           تزويد العاملين والعامة بالمعلومات وت
 :لحماية صحتهم من مخاطر المواد الكيميائية المختلفة، وتتمثل هذه الجهات في

 
 وزارة الصحة

 
تقوم وزارة الصحة بدور فعال في مجال التثقيف والتوعية حول مخاطر المواد الكيميائية من خالل 

 :يات التي تقوم بهذا الدورومن أهم هذه المدير. مديرياتها المختلفة 
 

 مديرية التثقيف الصحي 
واد                     ى صحتهم من مخاطر الم وتهدف الى توعية المواطنين وإقناعهم من أجل تغيير سلوآهم للحفاظ عل

صحي      ف ال سم التثقي وم ق ة، ويق ات       / الكيميائي ة المحافظ ي آاف صحة ف ديريات ال صحية وم سالمة ال ة ال مديري
 :بااالنشطة اآلتية

ات          جمع معلو   ا الفئ مات من خالل الدراسات النوعية والكمية للتعرف الى حجم المشاآل التي تتعرض له
 .المستهدفة وأسبابها

ة      ات المعني صحة للفئ ديريات ال ة م ي آاف ة ف رامج التوعي ذي ب دريب منف دوات لت ل ون د ورشات عم عق
  .وقادة الرأي

ات الميدان      تنادًا للدراس ا اس ط له ة ومخط الت منظم ة حم الل     إقام ن خ ستهدف م ور الم ى الجمه ة عل ي
 .المدارس والمصانع والمؤسسات المهنية والجمعيات التطوعية وغيرها

 .إنتاج وسائل اإليضاح من نشرات وملصقات  وأفالم وغيرها 
 .متابعة وتقييم األنشطة والبرامج المنفذة وإعادة البرمجة آل عام 

 .لتنفيذ معدة من قبل مديرية صحة البيئة ومديرية الصحة   المهنيةالمادة العلمية التي يتم االستفادة منها في ا*  
 

 مديرية الصحة المهنية
يتلخص دور المديرية في توعية العمال وتثقيفهم من خالل إجراء الزيارات الميدانية على المؤسسات 

لية الصناعية، وتوعية اإلنتاجية في آافة أنحاء المملكة، وتحديد المخاطر التي يتعرض لها العمال من خالل العم
العمال عن مخاطر المواد الكيميائية التي يتعاملون معها وطرق الوقاية منها، وأهمية استخدام معدات الوقاية 
الشخصية أثناء العمل، وتوزيع الملصقات والبوسترات التوضيحية والتثقيفية عن مخاطر العمل و طرق الوقاية، 

ة المهنية والمشارآة في الدورات وورش العمل التي لها عالقة بمخاطر وعقد الدورات التدريبية في مجال الصح
 .المواد الكيميائية على الصحة 

 
 قسم السالمة الكيميائية/ مديرية صحة البيئة 

ة                 القسم  يبدأ دور    واد الكيميائي ا في الم شروط الواجب توافره عند استيراد المواد الكيميائية، إذ يتم إرفاق ال
واد، والمخاطر          التي يتم استيراد   ذه الم ة له صفات العام ها مع معامالت االستيراد، والتي تتضمن معلومات عن ال

دات                  سرب، ومع سكاب والت د االن ا عن الصحية ومكافحة الحريق، واإلسعافات األولية، واإلجراءات الواجب اتباعه
سليم  زين ال ة التخ صية، وطريق ة الشخ ع  , الحماي ل م ستورد والمتعام ة الم ك لتوعي رة   وذل ة الخط واد الكيميائي الم

 .بمخاطر تلك المواد
 :آما تتم التوعية و التثقيف من خالل 

 . عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل تتعلق بالسالمة الكيميائية  -
وم    - صحة، والي المي لل وم الع ل الي ة مث المواد الكيميائي ق ب ي تتعل ة الت ام العالمي بات واألي ي المناس شارآة ف الم

 .مدني، واليوم العالمي لمكافحة المخدرات وغيرها العالمي للدفاع ال
 . عمل ملصقات  إرشادية خاصة بالمختبرات  -
 . نشر مقاالت تثقيفية في الصحف األردنية اليومية  -
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وت،         - ات البي ستهدف رب ون ت ق التلفزي ن طري ة ع رامج إعالمي ي ب شارآة ف ف الم واد  للتعري اطر الم  بمخ
 .المستخدمة في المنازل 

ر                  المشارآة في    - ة وغي ة األخرى الحكومي ة مع الجهات المختلف محاضرات ودورات تتعلق بالسالمة الكيميائي
 .الحكومية 

 . المشارآة مع وزارة التربية والتعليم في الدورات المعدة لقيمي المختبرات  -
 .تزويد الراغبين بمعلومات عن المواد الكيميائية وطرق التعامل معها  -
 .المدارس مع المواد الكيميائية المستخدمة في مختبرات آلمن التعاملإرشادي لإصدار دليل  -
 

 وزارة البيئة
 

التعامل  مخاطر تقوم وزارة البيئة بدور هام في مجال التوعية العامة بمخاطر التلوث البيئي ومن ضمنها    
صصة لإلعالم   وتضم الوزارة ضمن هيكلها التنظيمي مديرية متخ. مع النفايات والمواد الكيميائية بشكل غير سليم      

 . وتلعب المديريات الفنية األخرى في الوزارة أدوارا في التوعية  تتناسب وطبيعة عملها. والتوعية
 :مديرية اإلعالم والتوعية

ي تأخذ أشكاال             ة، الت ة المختلف شاطات التوعي رامج ون تقوم مديرية اإلعالم والتوعية، بتنسيق واإلعداد لب
ل ا مث ددة منه ل: متع د ورشات عم ب  عق ترات وترتي ة بروشورات وبوس اء محاضرات، وطباع دوات ، والق  ون

 .لقاءات صحفية، وإجراء مسابقات بيئية وغيرها
 

 :مديرية ادارة المواد الكيميائية والنفايات
و                       شارك فني ة والخطرة، وي ات الكيميائي المواد والنفاي ة ب ة ذات العالق وتقوم المديرية بإعداد المواد العلمي

تفادة                   المديرية بإل  ات، واالس دوير النفاي ات ت شجيع عملي واد وت قاء المحاضرات المتخصصة في آيفية ادارة هذه الم
 .من عمليات تحلل النفايات النتاج الغاز الحيوي

 
 : مديرية تقييم األثر البيئي

ى المشار         ة ال شاريع المختلف أثرين بالم ين والمت آة تقوم المديرية بدورها التوعوي من خالل دعوة المهتم
ي ر البيئ يم األث ه دراسة لتقي أي مشروع تجرى ل دء ب سبق الب ي ت شاورية الت ية والت ات النقاش ي الحلق وم . ف ا تق آم

ضم                  ذي ي صناعي ال ة آالقطاع ال ي للقطاعات المختلف ر البيئ يم األث ة تقي ل إرشادي حول عملي المديرية بإعداد دلي
 . الصناعات الكيميائية

 
 :مديرية حماية الهواء

ازات                        تقوم مدي  ة والغ واد الكيميائي ات أبخرة الم ة من أخطار انبعاث دورها في التوعي واء ب رية حماية اله
سير                         رة ال اون مع دائ ات بالتع سائقي المرآب ة ل ل، حيث قامت بحمالت توعي الناجمة عن الصناعات ووسائط النق

 . بهدف صيانة مرآباتهم والحد من انبعاثات غازات العوادم
 

 :مديرية حماية المياه
ة  اه عادم ا مي تج عنه ي ين صناعية الت ى القطاعات ال اه عل ة المي ة حماي ي مديري ة ف ود التوعي  ترآز جه

   . صناعية بهدف الحد من آميات هذه المياه العادمة، وتشجيع عمليات تدوير المياه في المنشات الصناعية
 : المشاريع
ات                ة من االتفاقي و من               ال يكاد أي مشروع من المشاريع، او اتفاقي ة تخل ذها في وزارة البيئ تم تنفي ي ي الت

ة               ين او العام ات        . جانب من جوانب أنشطة التوعية، سواء آان المستهدف قطاع مع شاريع واالتفاقي ة الم ومن أمثل
   :    ذات العالقة بالمواد الكيميائية

 .مشروع إنشاء وادارة مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة -
 .الثابتة بموجب اتفاقية استكهولممشروع الملوثات العضوية  -
 .مشروع استبدال المواد المستنزفة لطبقة األوزون بموجب اتفاقية فيينا و بروتوآول مونتريال -
 .مشروع التغير المناخي بموجب االتفاقية االطارية للتغير المناخي وبروتوآول آيوتو -
 .اتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود -
 .ماتفاقية روتردا -

 
 وزارة العمل



 170

 
 مديرية السالمة والصحة المهنية والبيئة

     وتسهم المديرية في التوعية من خالل عمل دورات وورش عمل ثقافية تختص بمخاطر المواد الكيميائية 
 .والوقاية منها، وبضرورة استخدام معدات الوقاية والحماية الذاتية

ة         - دات الوقاي واد في                   توعية العاملين بأهمية استخدام مع ذه الم ى صحتهم من مخاطر ه اظ عل  الشخصية للحف
 .جميع القطاعات 

 .التعاون مع األجهزة الرسمية واألهلية في مجال السالمة الكيميائية  -
 .اللقاءات المباشرة والندوات والنشرات الداخلية  -
حاب ا       - ة ألص ة والتقني شورات الفني اد والم صح واإلرش ديم الن دف تق ة به ارات الميداني ال،  الزي ل والعم لعم

ة                      اليب الفني داتها،  وتطوير األس ة ومع أمين الوقاي ة، ولت ولمعرفة مدى تقيدهم بقواعد السالمة والصحة المهني
 .للسالمة والصحة المهنية 

د                     - ام، حيث عق ة خالل األسبوع األول من شهر تموز من آل ع سالمة والصحة المهني عقد أسبوع وطني لل
ام  ا2004األسبوع األول ع ام ، والث ات، . 2005ني ع ادية لمختلف القطاع ة وإرش شاطات توعوي ضمن ن وت

 .ومن ضمنها قطاع الصناعات الكيميائية
 

 مديرية الدفاع المدني
 

  إدارة الوقاية والحماية الذاتية
ة      ة الوقائي اهيم التوعي يخ مف الل ترس ن خ ك م ف وذل ة والتثقي ي التوعي دني ف دفاع الم ة ال سهم مديري وت

ة، للحد من                        وتحديد أطر خاصة       ق بالمعلومات الوقائي ا يتعل اة، وبخاصة فيم ة مجاالت الحي ائي لكاف سلوك الوق لل
تم                ع، وي ة شرائح المجتم ة لكاف د حدوثها، موجه الحوادث عن طريق الوقاية من مسبباتها أو الحد من أخطارها عن

ابقا                 ي وقعت س باب،    ذلك بعمل خطة شاملة طموحة تعتمد إيضاح وبيان مسببات الحوادث الت ذه األس وتمحيص ه
 :وذلك بالوسائل اآلتية

إعداد البرامج التلفزيونية والتقارير اإلذاعية والصحفية التي تظهر آثار حوادث المواد الكيميائية بشكل عام  -
 .وما ينتج عنها من أضرار مادية وخسائر بشرية وتلوث للبيئة

 .منهاعمل ملصقات تعبر عن مخاطر المواد الكيميائية وطرق الوقاية  -
 .إصدار مجلة الدفاع المدني  -
 .إصدار دليل وقائي للمبيدات الحشرية -
دني في المحافظات                    - عقد دورات إسعافات أولية للعاملين في حقل المواد الكيميائية، تقوم بها مراآز الدفاع الم

 .المختلفة 
ة مع الجهات والمؤسسات األخر                  - سالمة الكيميائي ق بال ر    المشارآة في ندوات ودورات تتعل ة وغي ى الحكومي

 .الحكومية 
 

 وزارة الزراعة
       

 تقوم وزارة الزراعة بدور فعال في مجال التوعية والتثقيف ضد مخاطر المواد الكيميائية التي تستخدم 
 :وتتم التوعية والتثقيف من خالل. في المجال الزراعي، ومن أهمها المبيدات الحشرية واألسمدة الكيميائية

واإلعالم الزراعي التي تضم قسم البرامج اإلرشادية المؤلف من مختصي مواد آيميائية مديرية اإلرشاد  -
وتقدم هذه المديرية برامج إرشادية في مجاالت شتى، من ضمنها التوعية بمخاطر المواد الكيميائية الخطرة 

 .آالمبيدات واألسمدة الكيميائية
 .وات المبيدات الحشرية  عمل قانون لتدوين إرشادات عن مخاطر المبيدات على عب -
 . إعداد برامج سنوية في مجال التعليم اإلرشادي  -
دات                 - ي تختص بالمبي  المشارآة في ندوات ومحاضرات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية األخرى الت

 .واألسمدة والطرق السليمة في التعامل معها 
 .ملة توعية المزارعين والعامة باستخدام برنامج المكافحة المتكا -
ة        - رامج توعي ق ب ن طري روءة ع سموعة والمق ة والم ة المرئي الم المحلي زة اإلع ع أجه سيق م اون والتن  التع

 .تلفزيونية وإذاعية ومقاالت وتحقيقات صحفية 
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 مؤسسة التدريب المهني
 

 :معهد السالمة والصحة المهنية
. رفع مستوى السالمة فيها للمعهد دور فعال ونشط في خدمة الشرآات والمؤسسات الصناعية بهدف  

 :ومن ضمنها السالمة الكيميائية، حيث يتلخص هذا الدور  في 
 
نح  مشرفي                     - ة لم سالمة الكيميائي عقد الدورات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية ومن ضمنها دورات عن ال

 .السالمة درجة الدبلوم، ودورات أخرى لرفع آفاءتهم
راص مدمجة         تقديم المعلومات الالزمة عن مخ  - ة الخطرة من خالل أق واد الكيميائي زر (اطر الم  )CD) (لي

.Compact Disk  
ر               - ة وغي اون مع مؤسسات حكومي المشارآة في دورات وندوات ومحاضرات تتعلق بالسالمة الكيميائية بالتع

 .حكومية
ة ال      - ة، وآيفي ا هي     إعداد أفالم وثائقية مصورة توضح إصابات العمل ومخاطر المواد الكيميائي ا، وم ة منه وقاي

 .معدات الوقاية الشخصية الالزمة أثناء العمل وأمور تتعلق بالسالمة العامة
ا ضمن الحدود                              - د من أنه ة العمل للتأآ ة في بيئ ات الكيميائي ستويات الملوث د م إجراء تقييم لبيئة العمل وتحدي

 .المسموح بها
 

 معهد التدريب المتخصص للصناعات الكيميائية 
وفير                    قامت مؤسسة     ات ت ة لغاي صناعات الكيميائي دريب المتخصص لل د الت شاء معه ي بإن دريب المهن الت

ة                            صناعات الكيميائي ة في األردن، هو قطاع ال م وواعد من القطاعات اإلنتاجي ة لقطاع مه ة المدرب . القوى العامل
صنا  ي مجاالت ال ة المتخصصة ف شارات الفني دريب واالست دمات الت ديم خ ى تق د ال ة ويهدف المعه عات الكيميائي

 .بأفضل نوعية
 :وتتلخص مهام المعهد الرئيسة فيما يأتي 

حسب السلم الفني للمهارات    ) محدد المهارات، ماهر ، مهني    (إعداد القوى العاملة لمستويات العمل األساسية        .1
 .المعتمد في األردن في مهن الصناعات الكيميائية

 .لصناعات الكيميائية في سوق العمل األردنيرفع الكفاءة الفنية التخصصية للعاملين في مهن ا .2
ة         .3 ة وبخاص صناعات الكيميائي اع ال رآات قط شاريع وش ة لم ة التطويري شارية الفني دمات االست ديم الخ تق

 .الصغيرة منها والمتوسطة 
انون                      .4 ام ق ًا ألحك صنيفهم وفق ة لت صناعات الكيميائي عقد اختبارات تحديد المستوى المهني للعاملين في مهن ال

 .يم العمل المهني تنظ
 

ة لتطوير برامجه                         رات خارجي ستعين بخب رة، وي ويعمل في المعهد جهاز فني مؤهل من ذوي االختصاص والخب
ذها  ة وتنفي ـمة          . التدريبي ابع لمنظـــ ة الت صناعات الكيميائي ي لل دريب المهن ز الت ين مرآ ة ب ع اتفاقي م توقي د ت وق

)AFPA (نية للعاملين في المعهدالفرنسية والمعهد، لتطوير القدرات الف. 
 

 :ويوفر المعهد برامج تدريبية مختلفة المستويات تتمثل في اآلتي
 .برنامج اإلعداد للمستوى المهني  -
 .برامج رفع الكفاءة الفنية  -
 .برنامج رفع الكفاءة ضمن نفس المستوى  -
 .برنامج رفع الكفاءة لمستوى أعلى  -
 

 :تتوفر في المعهد التخصصات التدريبية اآلتية
 .صناعة المنتجات البالستيكية  -1
 .صناعة المنظفات  -2
 .صناعة الدهان  -3
 .معالجة المياه -4
 .التعدين  -5
 

 غرفة صناعة عمان
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صناعة    1991تقوم غرفة صناعة عمان من خالل دائرة البيئة التي تأسست عام            ة لل  بتقديم المشورة الفني
واد الكي  شمل إدارة الم ا، وت ي تواجهه ة الت شاآل البيئي ين  ولحل الم ة الوصل ب ز حلق ى تعزي ل عل ا تعم ة، آم ميائي

ات      القوانين والتعليم صانع ب ار الم ة، وإخط ى بالبيئ ي تعن ة الت ر الحكومي ة وغي ات الحكومي صناعة والجه ال
امج       . والمواصفات القياسية الجديدة التي تصدر عن تلك الجهات        آما أن غرفة صناعة عمان عضو عامل في البرن

 .األردني لإلنتاج األنظف
 
 

 وزارة التربية والتعليم
 
تقوم وزارة التربية والتعليم بدور فاعل في مجال التوعية ضد مخاطر المواد الكيميائية وذلك من خالل إدارة  

المناهج والكتب المدرسية، وإدارة مرآز الملكة رانيا من خالل قسم مرآز مصادر التعّلم الذي يشرف فنيًا على 
 .مرآزًا موزعة في المحافظات) 12(ددها جميع مراآز مصادر التعّلم وع

 
 يتمثل دور إدارة المناهج والكتب المدرسية في توعية الطلبة والمعلمين بخطورة المواد الكيميائية المستعملة في 
المختبرات المدرسية، وقد بدت هذه التوعية واضحة في أدلة التجارب العملية لمختلف المباحث العلمية، وآذلك 

لعلوم المختلفة، وأدلة المعلمين، إذ توجد عناوين بارزة تهتم وتدعو إلى مراعاة قواعد السالمة في آتب مبحث ا
 .العامة الكيميائية وآيفية التعامل مع المواد الكيميائية

 
ة،            آما يسهم قسم المختبرات المدرسية في إدارة المناهج والكتب المدرسية في التوعية من مخاطر المواد الكيميائي

ا من خالل مراآز مصادر                                ويتعاو ة راني تعّلم في إدارة مرآز الملك سم مرآز مصادر ال ن في هذا المجال مع ق
 :التعّلم الموزعة في المحافظات؛ حيث يتمثل دورهما فيما يأتي

 
وات                      - ى العب ا عل ة وتثبيته واد الكيميائي ادة من الم م المعلومات عن آل م إعداد ملصقات وبطاقات تتضمن أه

 .الحتفاظ بقوائم لهذه المعلومات للرجوع إليها عند الحاجةالخاصة بها، وا
رات           - ى المخبت ا عل ة وتوزيعه واد الكيميائي اطر الم ار مخ تص بإظه ة تخ ادية وتحذيري ات إرش داد لوح إع

 .المدرسية
 :إصدار أدلة لسالمة التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة في المختبرات المدرسية مثل -
 .دليل مختبر الكيمياء -1
 ).إرشادات وتحذيرات للمواد الكيميائية(دليل األخطار  -2
ا           - ة التعامل معه ة وآيفي واد الكيميائي عمل دورات ومشاغل عملية للقائمين على المختبرات تتعلق بمخاطر الم

 .بالطرق السليمة
وفير  - ة ت رات بأهمي ي المختب ين وقيم ة المعلم ية وتوعي رات المدرس ى المختب دارس واإلشراف عل ارة الم  زي

 .متطلبات األمن والسالمة داخل المختبر وفي أثناء العمل المخبري
 .عمل برامج تربوية إعالمية بمخاطر المواد الكيميائية والسالمة الكيميائية -
سيب        - رات والتن ي المختب ة ف سالمة الكيميائي ة وال واد الكيميائي أمور الم ة ب ة المتعلق ب الالمنهجي ة الكت دراس

 .باقتنائها في المدارس
 .يم المشورة الفنية للمدارس والمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائيةتقد -
 .إعداد وتوزيع نشرات علمية توضيحية تتعلق بمخاطر المواد الكيميائية -
 .التعامل مع المواد الكيميائية من حيث االستعمال والتخلص من الفضالت -
 . في المختبرات المدرسيةاإلشراف على إتالف المواد الكيميائية الخطرة -
 .إعداد نشرات إلكترونية حول إدارة المواد الكيميائية من خالل موقع مرآز الملكة رانيا اإللكتروني -
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 

 :وتسهم السلطة في التوعية والتثقيف من خالل األمور اآلتية
توضيح مخاطر مادة البرومين وآيفية التعامل معها في        عقد ورشة عمل بالتعاون مع شرآة برومين األردن ل         -1

 .حاالت الحوادث المختلفة وبقية المواد التابعة للشرآة في العقبة
 .عقد ورشة عمل خاصة لخطة الطوارئ الخاصة بمادة االمونيا في المجمع الصناعي في العقبة -2
 .استضافة ودعم المؤتمر الدولي الرابع للمواد الخطرة -3
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 .المؤتمر العربي لإلعالم البيئياستضافة ودعم  -4
ة استخدام ال          -5 وعيتهم بأهمي وآالء البحريين وشرآات التخليص لت ة  .Cas Noعقد اجتماعات مع ال   وأهمي

 .التعريف الصحيح للمواد الكيميائية المستوردة والمصدرة
ؤتمرات وورش ا             -6 ة في الم شارآة الفعال ى الم ة إضافة ال ة   عقد ندوات واجتماعات لتبادل المعرف لعمل المتعلق

 .بالمواد الكيميائية
 

 الجمعيات غير الحكومية
 

ذا المجال                       ا في ه اد يترآز دوره ة، ويك ز في التوعي اظم  . الجمعيات غير الحكومية تقوم بدور ممي ويتع
ة في        . دور هذه الجمعيات بانتساب آالف األعضاء من مختلف شرائح المجتمع إليها           ى األدوار العادي وباإلضافة ال

خ  فهي   ....عي في األوساط االجتماعية المختلفة آعقد ورشات عمل، والقاء محاضرات، واعداد مقاالت        نشر الو  ال
 : تقوم بنشر الوعي بأساليب أخرى مثل

 .تشكيل نواد بيئية في المدارس -
 عرض مسرحيات بيئية -
 . إقامة مخيمات وحمالت ومسيرات بيئية -
 .تشكيل قوى ضاغطة باتجاه حل بعض المشاآل البيئة -
 .إشراك المجتمع المحلي في بعض أنشطة تدوير النفايات والمخلفات الكيميائية -

ة             ة األردني ة البيئ ود            . ومن ابرز الجمعيات في هذا المجال، جمعي ساهم في جه ات أخرى ت اك جمعي وهن
 . جمعية أصدقاء البيئة، جمعية حماية المستهلك، الجمعية األردنية لمكافحة التدخين وغيرها: التوعية مثل
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 الفصل الثاني عشر
 

 المصادر المتوفرة والمصادر المطلوبة الدارة المواد الكيميائية
 

 المصادر المتوفرة الدارة المواد الكيميائية) 12-1(
وزارات والمؤسسات             ) 1-12(يبين جدول رقم     المصادر المتوفرة الدارة المواد الكيميائية في عدد من ال
 . يميائيةالمعنية بإدارة المواد الك

 
 المصادر المتوفرة في الوزارات والمؤسسات : 1-12جدول 

 
ة  / ( المؤسسة /الوزارة الرقم الكادر المؤهل الموجود المديري

واد   إدارة الم ة ب المعني
 )الكيميائية

 الدرجة العلمية العدد التخصص

 وزارة الصحة .1
 مديرية صحة البيئة -
 
 
 
 

 
 هندسة بيئة

 هندسة آيميائي
 اعيهندسة زر

 هندسة زراعي
 يهيدرولوجهندسة 
 آيميائي

 فني صحة عامة
 فني بيئة
 فني بيئة

 فني مختبرات
 مساعد فني مختبر

 مراقب صحة

 
1 
8 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
6 
8 

 
 ماجستير

 بكالوريوس
 ماجستير

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 ماجستير

 بكالوريوس
 دبلوم
 دبلوم

 ةوزارة البيئ -2
ات  - ة إدارة النفاي مديري

 والمواد الكيميائية 
 
 
 
 
 
 
    مديرية تقييم األثر البيئي-
 
 
 
 
 
 
 
 مديرية حماية المياه -
 
 
 
 

 
 هندسة آيميائية
 هندسة آيميائية

 هندسة بيئة
 هندسة بيئة
 هندسة مدنية

 آيمياء
 بيولوجيا

 
 هندسة بيئة
 هندسة بيئة

 هندسة آيميائية
 طريطب بي

 دراسات بيئية
 رياضيات تطبيقية

 ثانوي
 

 هندسة آيميائية
 هندسة آيميائية

 هندسة بيئة
 هندسة مدنية

 

 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 
1 
2 
2 
1 
 

 
 دآتوراه

 بكالوريوس
 دآتوراه
 ماجستير

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس

 
 ماجستير

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس

 
 

 ماجستير
 بكالوريوس
 ماجستير

 بكالوريوس
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 مديرية حماية الهواء -
 

 هندسة صناعية
 هندسة صناعية
 هندسة آيميائية
 فيزياء نووية
 مياه وبيئة

1 
1 
1 
1 
1        

 ماجستير
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 دبلوم عالي
 بكالوريوس

 وزارة الزراعة -3
 

 هندسة زراعية
 هندسة زراعية
 هندسة زراعية
 هندسة زراعية

 آيمياء
 يولوجياب

 علوم طبيعية
 علوم طبيعية
 علوم طبيعية
 فني مختبر

 

1 
54 
4 

28 
8 
4 

14 
1 
6 

21 

 دآتوراه
 ماجستير

 بكالوريوس
 دبلوم

 بكالوريوس 
 بكالوريوس
 دآتوراه
 ماجستير

 بكالوريوس
 دبلوم

 دائرة اإلحصاءات العامة -4
  قسم إحصاءات البيئة-

 
 هندسة زراعية
 هندسة زراعية

 هندسة جيولوجية
 دسة آيميائيةهن

 بيولوجيا
 إحصائي

 
1 
2  
1  
1  
1  
1 

 
 ماجستير

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس

 وزارة الصناعة والتجارة  -5
  مديرية التنمية الصناعية-  

 هندسة مدنية
 هندسة آيميائية
 هندسة آيميائية
 هندسة صناعية
 هندسة صناعية
 هندسة آهربائية
 هندسة زراعية

1  
1  
5  
1  
6  
1  
2 

 دآتوراه
 ماجستير

 بكالوريوس
 ماجستير

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس

 هندسة آيميائية وزارة المياه والري -6
 آيمياء 

 جيولوجيا
 ميكروبيولوجي

 بيولوجيا
 مساعد فني مختبر

12  
6  
1  
1  
1  

61 

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 دآتوراه
 دبلوم

 *زارة الطاقة والثروةو -7
  الطاقة الصناعية/المعدنية

 
 
 
 
 
 
 

 قسم البيئة والطاقة
 
 

 هيئة الطاقة النووية األردنية
 

 
 هندسة آيميائية
 هندسة ميكانيكية
 هندسة آهربائية
 هندسة بترول

 جيولوجيا
 اقتصاد
 محاسبة

 
 هندسة آيميائية
 هندسة آيميائية

 
 هندسة نووية
 هندسة نووية

 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
 
1 
1 
 
2 
2 

 
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 ماجستير

 بكالوريوس
 ماجستير
 ماجستير

 بكالوريوس
 

 ماجستير
 بكالوريوس

 
 دآتوراه
 ماجستير
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 هندسة نووية
 ندسة آيميائيةه

 هندسة آهربائية
 هندسة ميكانيكية

 هندسة مدنية
 فيزياء
 فيزياء

 فيزياء طبية
 آيمياء

 ميكانيكي
 الكتروميكانيك

 آهربائي
 مساعد فني آيميائي 

2 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
7 
1 
1 
3 
4 
2 

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 دآتوراه

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 ماجستير
 دبلوم
 دبلوم
 دبلوم
 دبلوم

 وزارة المالية -8
 عمان/ دائرة الجمارك العامة-
 
 
 
 
 العقبة/ دائرة الجمارك العامة-

 
 هندسة زراعية

 آيمياء
 اعية آيمياء صن

 صناعات آيميائية
 

 طب بيطري
 هندسة آيميائية

 آيمياء
 صناعات آيميائية

 
2  
2  
1  
1 
 
1  
3  
1  
1 

 
 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس

 دبلوم
 

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس

 دبلوم
 وزارة العمل -9

صحة - سالمة وال ة ال  مديري
 المهنية

 
 هندسة آيميائية
 هندسة آيميائية

 انيكيةهندسة ميك
 هندسة آهربائية
 هندسة سالمة

 طب صحة مهنية
 هندسة زراعية

 
1  
2  
4  
1  
3  
4  
3 

 
 ماجستير

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 دآتوراه

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس

سلطة منطقة العقبة االقتصادية  -10
 الخاصة

 آيميائي
 إصحاح مهني
 هندسة آيميائية
 قانون بحري

1 
1 
1 
1 

 ماجستير
 رماجستي

 بكالوريوس
 ماجستير

 هندسة بيئة  عمان الكبرىأمانة  -11
 طب بيطري

 هندسة زراعية
 زراعة
 آيمياء

10 
1 

70 
6 
1 

 بكالوريوس
بكالوريوس 
بكالوريوس 
بكالوريوس 
 بكالوريوس 

 مديرية األمن العام -12
ة  - ل الكيميائي سم التحلي ق

رات  إدارة المختب
 واألدلة الجرمية

 

 
 آيمياء
 آيمياء
 آيمياء

 ندسة آيميائيةه
 سموم
 صيدلة

 تحاليل طبية

 
1 
8 
1 

16 
2 
2 
1 

 
 دآتوراه

 بكالوريوس
 دبلوم

 بكالوريوس
 ماجستير

 بكالوريوس
 بكالوريوس

 هندسة آيميائية مديرية الدفاع المدني -13
 هندسة ميكانيكية

17  
18  

بكالوريوس 
بكالوريوس 
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 هندسة آهربائية
 هندسة مدنية

 هندسة إطفاء 
 هندسة سالمة

 )آيمياء، فيزياء، بيولوجيا( 

10  
3  
1  
1  

36 

بكالوريوس 
 بكالوريوس
بكالوريوس 
 بكالوريوس
 بكالوريوس 

 هندسة آيميائية *مؤسسة المناطق الحرة -14
 مساعد مهندس آيميائي

1 
14 

 بكالوريوس
 دبلوم

 مؤسسة المدن الصناعية -15
مدينة الملك عبد اهللا الثاني 

 سحاب/الصناعية
 
 
 
 
 
 

 اربد/ حسن الصناعية مدينة ال
 
 
 
 
 

مدينة الحسين بن عبد اهللا الثاني 
 الكرك/ الصناعية

 
 

 /مدينة معان الصناعية

 هندسة بيئة
 هندسة زراعية
 هندسة مدنية

 آيمياء
 بيولوجيا

 فني مختبر
 هندسة ميكانيكية
 هندسة آهربائية

 
 هندسة آيميائية
 هندسة ميكانيكية

 هندسة مدنية
 هندسة آهربائية

 رفني مختب
 

 آيمياء
 هندسة ميكانيكية

 فني مختبر
 

- 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 
1 
1 

 
- 

 دآتوراه
 ماجستير

 بكالوريوس
 بكالوريوس
 بكالوريوس

  دبلوم 
بكالوريوس 
 بكالوريوس

 
بكالوريوس 
بكالوريوس 
بكالوريوس 
 بكالوريوس

  دبلوم
 

بكالوريوس 
 بكالوريوس

  دبلوم
 
- 

 بكالوريوس 1  آيميائيةهندسة  غرفة صناعة عمان -16
 هندسة آيميائية *سلطة المصادر الطبيعية -17

 هندسة جيولوجية
 جيولوجيا
 آيمياء
 آيمياء

 مساعد فني مختبرات
 

12 
5 
1 
1 
2 

39 

 بكالوريوس
بكالوريوس 
 بكالوريوس
 دآتوراه
 ماجستير
 دبلوم

 هندسة آيميائية مؤسسة الموانئ -18
 مراقب آيميائي

2 
5 

 بكالوريوس
 دبلوم

 هندسة آيميائية *مختبر مصفاة البترول -19
 آيمياء
 آيمياء

 فني آيميائي
 مساعد فني آيميائي

 

2 
1 
2 
5 

25 

 بكالوريوس
 ماجستير

 بكالوريوس
 دبلوم
 ثانوي
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20- 
 

 الجمعية العلمية الملكية -
 مرآز بحوث البيئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دائرة الكيمياء الصناعية

 
 هندسة آيميائية
 هندسة آيميائية

 ميائيةهندسة آي
 هندسة بيئة

 هندسة بيئة ومياه
 آيمياء
 آيمياء

 مساعد فني آيميائي
 ميكروبيولوجي

 
 هندسة بيئة

 هندسة آيميائية
 آيمياء
 آيمياء
 آيمياء

 

 
3 
1 
6 
2 
9 
5 
6 
2 
1 
 
1 
3 
3 
4 

10 

 
 دآتوراه
 ماجستير

 بكالوريوس
 دآتوراه
 ماجستير
 ماجستير

 بكالوريوس
 دبلوم

 دآتوراه
 

 دآتوراه
 بكالوريوس

 توراهدآ
 ماجستير

 بكالوريوس

 .الجهات التي لم يتم تحديث المعلومات فيها* 
 
 
 متطلبات التدريب المطلوبة الدارة المواد الكيميائية ) 12-2(
 

م      وزارات                   ) 2-12(يبين جدول رق ة، في عدد من ال واد الكيميائي ة الدارة الم دريب المطلوب ات الت متطلب
 . ميائيةوالمؤسسات المعنية بإدارة المواد الكي

 
 متطلبات التدريب المطلوبة الدارة المواد الكيميائية: 2-12جدول 

 
 /المؤسسة/الوزارة الرقم

إدارة   (  ة ب ة المعني المديري
 )المواد الكيميائية

 مجال التدريب المطلوب

 :في مجال إدارة النفايات الطبية  وزارة الصحة -1
 . تنفيذ عمليات إدارة النفايات الطبية -
 . ءة عمليات إدارة النفايات الطبيةتقييم آفا -
  :في مجال رقابة نوعية الهواء 
 .تصميم و تنفيذ برامج رقابة نوعية الهواء المحيط -
 .استخدام النماذج الرياضية -
 .تقييم نتائج برنامج الرقابة -
 . تقييم األثر الصحي و البيئي للمشاريع التنموية -
 . التدقيق البيئي -
 . تقييم المخاطر -
 . د الكيميائيةإدارة الموا -
 . إدارة المعلومات -
 .التدقيق البيئي -

 : في مجال  الصحة المهنية 
  .تحديد المخاطر المهنية في بيئة العمل -
  .التدقيق البيئي في بيئة العمل الداخلية -
  .تقييم المخاطر المهنية في بيئة العمل -

 .إعداد المشاريع ودراسات الجدوى - وزارة البيئة -2
 .االقتصاد البيئي -
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 .   تدوير المخلفات واإلنتاج األنظف -
 .إدارة المعلومات والتعاون الدولي -
 .استخدام النماذج الرياضية لتقدير آمية واتجاهات الملوثات -
 .  تقييم المخاطر البيئية -
 .التدقيق البيئي والرقابة البيئية -
 .التخطيط البيئي -
 .الكوارث البيئية -
 .ادارة النفايات الطبية -

 .اإلرشاد الزراعي وزارة الزراعة -3
 .األمراض المهنية ذات العالقة بالمواد الكيميائية - وزارة العمل -4

 .حماية العمال من المخاطر الكيميائية -
 . إدارة السالمة والصحة المهنية -
 .قياس وتقييم ملوثات بيئة العمل الداخلية -

 ).ةالصلبة والسائل( إدارة النفايات الصناعية  - وزارة الصناعة والتجارة  -5
 .التدقيق البيئي -
 .تقييم األثر البيئي -
 .إدارة المواد الكيميائية -
 .اإلدارة البيئية -

 .   تقييم األثر البيئي- وزارة المياه والري -6
 .أنظمة اإلدارة البيئية -
 .تصميم محطات المياه العادمة -
 .تطهير ومعالجة مياه الشرب -
 تحليل المياه واألحياء الدقيقة -
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 .أنظمة اإلدارة البيئية - الملكيةالجمعية العلمية  -7
 .التخطيط البيئي -
 .معالجة المياه العادمة -
 .إجراءات الصحة العامة -
 . تحليل مياه البحر -
 .تحديد مصادر تلوث الهواء -

 .التعامل مع المواد المسكوبة - مؤسسة الموانئ -8
 .التعامل اآلمن مع المواد الخطرة -
 .إدارة حوادث المواد الخطرة -

ة  -9 لطة منطق صادية س ة االقت العقب
 الخاصة

 . إدارة المواد الكيميائية والتلوث البحري-
 . االتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية-
 اإلجراءات القانونية والعقوبات المتخذة لحاالت التلوث البحري    -

 .الكيميائي
 . إدارة النفايات و المواد الكيميائية-
 .ئية التعامل و معالجة الحوادث الكيميا-
 . تصميم خطط الطوارئ-
 . البرمجيات الخاصة بالسالمة الكيميائية-
 .  متطلبات التخزين والملصقات التعريفية للمواد الكيميائية-
 . السالمة الصناعية وإدارة المخاطر-
 . مفاهيم وطرق التدقيق البيئي وتطويرها-

 .تقييم األثر البيئي - أمانة عمان الكبرى -10
 .الصلبةإدارة النفايات  -
 .تحليل المياه -
 .التحذيرات البيئية -

 .التحاليل الكيميائية باستخدام األجهزة الحديثة والمتطورة مديرية األمن العام -11
 .طرق الوقاية من الحوادث الكيميائية - مديرية الدفاع المدني -12

 .طرق التخزين اآلمن للمواد الكيميائية -
 .معالجة الحوادث الكيميائية -
 .اية الشخصية من المواد الكيميائيةمعدات الوق -

 .اإلدارة البيئية - وزارة التخطيط -13
 .تقييم خطة البيئة االقتصادية -
 .تحديد العوامل البيئية المؤثرة -

 .أنظمة اإلدارة البيئية - مؤسسة المدن الصناعية -14
 .تقييم األثر البيئي -
 .األخطار البيئية -
 .تحليل المياه العادمة -

 .تقييم األثر البيئي - ات العامةدائرة اإلحصاء -15
 .تحديد المشاآل البيئية -

 .التغيرات الجوية - *دائرة األرصاد الجوية -16
 .محطات القياس العاملة -
 . إدارة المخاطر البيئية -

فات   -17 ي للمواص د األردن المعه
 *واألرصاد الجوية

 .المواصفات البيئية -

 .لبيئيتقييم األثر الصحي وا - * جمعية أصدقاء البيئة -18
 .التحذيرات البيئية العامة -
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  ادارة المواد الكيميائية الخطرة ونفاياتها- القوات المسلحة -19
رامج الدارة               ى وضع ب    تدريب اإلدارات العاملة في هذا المجال عل
ة إجراءات    يم ومراجع ي المجال وتقي ة ف ات وسياسات عام المخلف

ف باالتفاق   ا والتعري ة وتقييمه داول والمناول ة ذات  الت ات الدولي ي
 ).3العدد ( الصلة واالطالع على تجارب اآلخرين 

  ادارة المخلفات الطبية- 
ا             تخلص منه ( التعامل مع النفايات الطبية تختلف أنواعها وطرق ال

 ).5العدد 
 التلوث البحري -

خ   ...التعامل مع حوادث تسرب الزيوت والنفط والمواد الخطرة         ( ال
 ).5العدد 

 نيةسالمة وصحة مه -
معرفة المخاطر الكيميائية والطرق السليمة للتعامل معها باإلضافة         

 ).15العدد ( إلى وضع برامج التوعية الالزمة
  هندسة سالمة-

ايير    ة ومع سالمة والوقاي دات ال ة وفحص مع يم أنظم صميم وتقي ت
اطر      ن المخ ف م رق التخفي شآت وط سالمة للمن فات ال ومواص

ات    راء دراس ة وإج ي   HAZOPالكيميائي ق ف ل والتحقي  وتحلي
 ).5العدد  ( الحوادث الكيميائية

  المخبرية وإدارة المواد الكيميائية - 
ة و            واد الكيميائي الطرق السليمة والصحيحة لخزن وتداول ونقل الم
رات   ي المختب دة ف ة المتول ات الكيميائي ة النفاي ة ومعالج المخبري

 ).15العدد ( الغازية والسائلة والصلبة 
 .التي لم يتم تحديث المعلومات فيهاالجهات * 
 
 :التحليل) 12-3(
 

 .تعاني بعض الجهات المعنية بإدارة المواد والنفايات الكيميائية من نقص في الكادر المؤهل 
 :الحاجة الى التدريب ملحة في بعض جوانب إدارة المواد والنفايات الكيميائية، مثل 

 .   تدوير المخلفات واإلنتاج األنظف -
 . لمخاطر البيئيةتقييم ا -
 .التخطيط البيئي -
 .الكوارث البيئية الكيميائية -
 .ادارة النفايات الطبية -
 .إدارة المواد الكيميائية والتلوث البحري -
 ).الصلبة والسائلة( إدارة النفايات الصناعية الكيميائية  -


