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مقدمة
أو  الرسبنتني  نوع  من  طبيعيًا  تتكّون  التي  الليفية  املعادن  من  جمموعة  عىل  »أسبستوس«  مصطلح  يطلق 
األمفيبوالت، وهي ختضع حاليًا أو قد خضعت فيام مىض الستخدام جتاري نظرًا إىل مقاومتها غري العادية للشد 
وضعف توصيلها للحرارة ومقاومتها النسبية لتأثري املواد الكيميائية. وتشكيالت األسبستوس الرئيسية هي 
الكريسوتيل، وهي مادة رسبنتينية، والكروسيدوليت واألموزيت واألنثوفيليت والرتيموليت واألكتينوليت، 

وهي من األمفيبوالت.

ويسبب التعرض لألسبستوس طائفة من األمراض، كرسطان الرئة وورم املتوسطة وداء األسبستوس )التليف 
الرئوي(، فضاًل عن ظهور صفائح يف اجلنبة وثخن اجلنبة وانصباهبا. وهناك أيضًا بينات تثبت أن األسبستوس 

يسبب رسطان احلنجرة، وربام بعض الرسطانات األخرى.

استخدام  بسبب  باألسبستوس  الصلة  ذات  باألمراض  اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفاع  احلسبان  يف  وأخذًا 
األسبستوس املكثف يف املايض وبسبب تواصل استخدام األسبستوس الكريسوتيل وحتى زيادة استخدامه يف 
بعض البلدان، أوصت اللجنة املشرتكة بني منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية واملعنية بالصحة املهنية 
يف دورهتا الثالثة عرشة )2003( برضورة إيالء عناية خاصة للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس 

يف إطار التعاون بني منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية يف املستقبل. 1

وتستهدف هذه الوثيقة مساعدة البلدان وال سيام البلدان التي ال تزال تستخدم األسبستوس الكريسوتيل عىل 
وضع براجمها الوطنية للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس. وتتناول أيضًا جهود البلدان املبذولة 
للوقاية من األمراض ذات الصلة باألسبستوس النامجة عن التعرض ملختلف أشكال األسبستوس املوجودة 
يف املوقع نتيجة الستخدامها يف املايض. وينبغي أن يشمل برنامج وطني للتخلص من األمراض ذات الصلة 
باألسبستوس ما ييل: سياسة اسرتاتيجية ومرتسم وطني وأنشطة إلذكاء الوعي وبناء القدرات وإطار مؤسيس 
وخطة عمل وطنية للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس. ويمكن للبلدان أن تكّيف هذه الوثيقة 

مع ظروفها الوطنية واملحلية املحددة ومواردها املتاحة.

بإمدادها  الفردي  املستوى  عىل  البلدان  مساعدة  العاملية  الصحة  ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  وستواصل 
بالتوجيهات السياسية ومشورة اخلرباء واألدوات الدولية للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس 
مأمونية  أكثر  بدائل  ومعلومات عن  األسبستوس  إىل  يعزى  الذي  املرض  عبء  لتقدير  منهجيات  توفري  مثل 
لألسبستوس وحلول بديلة للمواد املحتوية عىل األسبستوس واستعراض عام ألفضل املامرسات الوطنية واملواد 

التدريبية وغري ذلك.

1 تقرير اللجنة JCOH/2003/D.4، الدورة الثالثة عرشة للجنة املشرتكة بني منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية واملعنية 
بالصحة املهنية، جنيف، من 9 إىل 12 كانون األول/ ديسمرب 2003. منظمة العمل الدولية؛ 2006.

ويسبب التعرض 
لألسبستوس طائفة من 

األمراض
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القاعدة الدولية للعمل
يرتكز العمل املتعلق بالتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس عىل قاعدة دولية متينة تشمل أساسًا 
الصكوك الدولية ملنظمة العمل الدولية وتوصيات منظمة الصحة العاملية واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف.

معايري منظمة العمل الدولية
املواد  139( من األطراف أن »تقوم بصورة دورية بتحديد  املهني لعام 1974 )رقم  اتفاقية الرسطان  تقتيض 
والعوامل املسببة للرسطان التي حيظر التعرض املهني هلا أو ختضع لرتخيص أو رقابة...« )املادة 1(. ولألطراف 
يف االتفاقية أن »تبذل قصارى جهدها لالستعاضة عن املواد والعنارص املسببة للرسطان التي يمكن أن يتعرض 
هلا العامل أثناء عملهم بمواد أو عوامل ال تسبب الرسطان أو بمواد أو عوامل أقل رضرًا؛ وعند اختيار املواد أو 

العوامل البديلة، تؤخذ يف االعتبار خواصها املسببة للرسطان أو السامة أو أي خصائص أخرى« )املادة 2(.2 

وتنص اتفاقية احلرير الصخري )األسبستوس( لعام 1986 )رقم 162( عىل ما ييل: »تنص القوانني أو اللوائح 
الوطنية، عندما يكون ذلك رضوريًا حلامية صحة العامل وممكنًا من الناحية التقنية، عىل واحد أو أكثر من التدابري 
التالية: )أ( االستعاضة عن احلرير الصخري أو عن بعض أنواع احلرير الصخري أو املنتجات التي حتتوي عىل 
احلرير الصخري، كلام أمكن ذلك، بمواد أو منتجات أخرى أو باستخدام تكنولوجيا بديلة تقّدر السلطة املختصة 
بطريقة علمية أهنا عديمة الرضر أو أقل رضرًا؛ )ب( احلظر الكيّل أو اجلزئي الستخدام احلرير الصخري أو بعض 
أنواع احلرير الصخري أو املنتجات التي حتتوي عىل احلرير الصخري يف طرائق عمل معينة.« )املادة 10(3  وحتظر 
هذه االتفاقية استخدام الكروسيدوليت واملنتجات التي حتتوي عىل هذا النوع من األلياف وكذلك الرش بجميع 

أشكال احلرير الصخري )األسبستوس(.

170( عىل ما ييل »عندما حتظر دولة عضو مصدرة  1990 )رقم  وتنص االتفاقية بشأن املواد الكيميائية لعام 
استعامل كل أو بعض املواد الكيميائية ألسباب تتعلق بالسالمة والصحة يف العمل ينبغي أن تقوم هذه الدولة 

العضو بإبالغ هذه احلقيقة وأسباهبا إىل أي بلد مستورد« )املادة 19(4 .

الدويل اخلامس والتسعني )2006( عىل أن أنجع  العمل  القرار بشأن األسبستوس الصادر عن مؤمتر  وينص 
وسيلة حلامية العامل من التعرض لألسبستوس والوقاية من األمراض وحاالت الوفاة ذات الصلة باألسبستوس 
يف املستقبل هي إهناء استخدام األسبستوس يف املستقبل وحتديد األسبستوس املوجود يف املوقع يف الوقت احلايل 
وإدارته عىل النحو الواجب. ويشري أيضًا إىل رضورة عدم استخدام اتفاقية احلرير الصخري )األسبستوس( لعام 
1986 )رقم 162( لتربير تواصل استعامل األسبستوس أو تأييده. ويشجع البلدان عىل التصديق عىل أحكام 
1986 واتفاقية الرسطان املهني لعام 1974 وتنفيذها؛ وتعزيز إهناء استخدام مجيع  اتفاقية األسبستوس لعام 
أشكال األسبستوس واملواد املحتوية عىل األسبستوس يف املستقبل؛ والنهوض بتحديد مجيع أشكال األسبستوس 
التعرض  من  العامل  محاية  إىل  الرامية  التدابري  وإدراج  الواجب؛  النحو  عىل  وإدارهتا  املوقع  يف  حاليًا  املوجودة 

لألسبستوس يف الربامج الوطنية املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني.5 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الرسطان املهني، 1974 )رقم 139( وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن الرسطان املهني،   2
http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm :1974 )رقم 147(؛ النص الكامل متاح عىل العنوان اإللكرتوين التايل
162( وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن  1986 )رقم  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلرير الصخري )األسبستوس(،   3

احلرير الصخري )األسبستوس(، 1986 )رقم 172(، النص الكامل متاح عىل العنوان اإللكرتوين التايل: 
http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املواد الكيميائية، 1990 )رقم 170( وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن املواد الكيميائية،   4
http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm :1990 )رقم 177(، النص الكامل متاح عىل العنوان اإللكرتوين التايل

القرار بشأن األسبستوس الوارد يف املرجع التايل: مؤمتر العمل الدويل اخلامس والتسعون، جنيف، من 31 أيار/ مايو إىل 16 حزيران/   5
يونيو 2006. تقرير اللجنة املعنية بالسالمة والصحة. جنيف، مؤمتر العمل الدويل )املحرض املؤقت 20(، امللحق 69/20، املتاح 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/pr-20.pdf :عىل العنوان اإللكرتوين التايل
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االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
هناك اتفاقان رئيسيان من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف هلام دور مهم يف جتارة األسبستوس وإدارته عىل 
املسبقة عن علم عىل مواد كيميائية ومبيدات  املوافقة  بتطبيق إجراء  املتعلقة  فاتفاقية روتردام  الدويل.  الصعيد 
آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية تشمل مجيع أنواع األسبستوس من فئة األمفيبوالت ضمن مرفقها 
اتفاقية روتردام  األطراف يف  قرر مؤمتر  املسبقة عن علم.6  وقد  املوافقة  اخلاضعة إلجراء  املواد  بشأن  الثالث 
املعقود يف عام 2006 أن األسبستوس الكريسوتيل يفي باملتطلبات واملعايري إلدراجه يف مرفق االتفاقية الثالث 
وأن يواصل املؤمتر لعام 2008 النظر يف إدراجه يف املرفق الثالث.7  وعالوة عىل ذلك، تعترب النفايات املحتوية 
عىل غبار األسبستوس وألياف األسبستوس نفايات خطرة بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات 

اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود )املرفق األول، البند Y36(8  وختضع بالتايل لرقابة شديدة.

توصيات منظمة الصحة العاملية
حثت مجعية الصحة العاملية الثامنة واخلمسون الدول األعضاء عىل إيالء اهتامم خاص ألنواع الرسطان التي يعد 
التعرض الذي يمكن جتنبه، وال سيام التعرض للمواد الكيميائية يف مكان العمل والبيئة، من عوامل اإلصابة 
هبا.9  واألسبستوس هو من أهم املواد املسببة لإلصابة بالرسطان يف مكان العمل إذ يسبب حوايل نصف حاالت 
الوفاة النامجة عن الرسطان املهني. ويف أيار/ مايو 2007، أيدت مجعية الصحة العاملية الستون خطة عمل عاملية 
معنية بصحة العامل 2008-2017 طلبت فيها الدول األعضاء من أمانة املنظمة أن تدرج يف أنشطتها إطالق 
»محالت عاملية للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس، مع عدم التغايض عن انتهاج أسلوب خمتلف 
حيال تنظيم خمتلف أشكاله متشيًا مع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وأحدث البّينات اخلاصة بالتدخالت 

الفعالة...«10 

وعليه، ستستهدف املساعدة التي تقدمها منظمة الصحة العاملية إىل البلدان للتخلص من األمراض ذات الصلة 
باألسبستوس بوجه خاص الدول األعضاء التي ما زالت تستخدم األسبستوس الكريسوتيل إضافة إىل املساعدة 

املقدمة فيام يتعلق بحاالت التعرض النامجة عن االستخدام املايض جلميع أشكال األسبستوس .11

اتفاقية روتردام املشرتكة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة واملتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة   6
املسبقة عن علم عىل مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية؛ املتاحة عىل العنوان اإللكرتوين التايل:  

http://www.pic.int/     

اتفاقية روتردام املشرتكة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة واملتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة   7
املسبقة عن علم عىل مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية؛ املتاحة عىل العنوان اإللكرتوين التايل: 

http://www.pic.int/
اتفاقية بازل لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود؛ املتاحة عىل العنوان   8

http://www.basel.int/ :اإللكرتوين التايل
القرار ج ص ع 58-22 بشأن الوقاية من الرسطان ومكافحته الوارد يف املرجع التايل: مجعية الصحة العاملية الثامنة واخلمسون،   9
2005. القرارات واملقررات اإلجرائية. جنيف، منظمة الصحة العاملية، املتاح عىل العنوان  25 أيار/ مايو  16 إىل  جنيف، من 

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_22-en.pdf :اإللكرتوين التايل
انظر الفقرة 10 من ملحق القرار ج ص ع 60-26 بشأن صحة العامل: خطة عمل عاملية، يف مجعية الصحة العاملية الستني، جنيف،   10
من 14 إىل 23 أيار/ مايو 2007، القرارات واملقررات اإلجرائية، منظمة الصحة العاملية، املتاح عىل العنوان اإللكرتوين التايل:  

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R26-en.pdf
حظرت 40 دولة عضوًا اعتبارًا من أيار/ مايو 2006 استخدام مجيع أشكال األسبستوس بام فيها الكريسوتيل، انظر اجلمعية الدولية   11
للضامن االجتامعي )اإليسا(، "Asbestos: Protecting the future and coping with the past"، املنتدى العاملي للضامن 

االجتامعي، اجلمعية العمومية التاسعة والعرشون لإليسا، موسكو، 2007، عىل العنوان اإللكرتوين التايل:
http://www.issa.int/wssf07/documents/pdf/reports/en/2-AP.pdf 

يرتكز العمل املتعلق 
بالتخلص من 

األمراض ذات الصلة 
باألسبستوس عىل 
قاعدة دولية متينة 
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وستعمل منظمة الصحة العاملية مع البلدان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظامت حكومية دولية أخرى 
واملجتمع املدين من أجل التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس يف إطار التوجهات االسرتاتيجية 

التالية:

استعامل  ● عن  التوقف  هي  باألسبستوس  الصلة  ذات  األمراض  من  للتخلص  طريقة  أنجع  بأن  التسليم 
األسبستوس بجميع أنامطه؛

آليات  ● ووضع  مأمونية  أكثر  ببدائل  األسبستوس  عن  االستعاضة  إىل  الرامية  احللول  عن  معلومات  توفري 
اقتصادية وتكنولوجية حتث عىل االستعاضة عنه؛

اختاذ تدابري للحيلولة دون التعرض لألسبستوس يف املوقع وأثناء إزالته )إمخاد األسبستوس(؛ ●

حتسني التشخيص املبكر لألمراض ذات الصلة باألسبستوس ومعاجلتها وتأهيل املصابني هبا اجتامعيًا وطبيًا  ●
وإعداد سجالت بأسامء األشخاص الذين تعرضوا لألسبستوس يف املايض و/ أو املعرضني له يف احلارض.12 

وضع برامج وطنية للتخلص من األمراض ذات الصلة 
باألسبستوس

حتتاج البلدان إىل أدوات سياسية وتنفيذية وإعالمية عىل النحو املبني أدناه للتخلص من األمراض ذات الصلة 
باألسبستوس.

عبارة  الوطني( هو  الربنامج  )اختصارًا  باألسبستوس  الصلة  ذات  األمراض  من  للتخلص  الوطني  والربنامج 
عن وثيقة سياسية موضوعة بتوافق اآلراء تعرض بإجياز حجم املشكلة واالسرتاتيجيات الرامية إىل التخلص 
من األمراض ذات الصلة باألسبستوس. وحيدد الربنامج الوطني أيضًا األغراض واألهداف املنشودة يف األمد 
من  للتخلص  األولوية  ويمنح  القدرات.  وبناء  الوعي  إلذكاء  والتوجهات  للعمل  املؤسيس  واإلطار  الطويل 
األمراض ذات الصلة باألسبستوس يف إطار محاية صحة العامل والصحة العمومية والبيئة. وينبغي أن يستند 
بالتايل إىل قرار حكومي رسمي. ومن األمثل أن يتخذ جملس الوزراء مثل هذا القرار إذ خيص القرار وزارات 
بالتخلص  السيايس  برنامج وطني بوضوح عن االلتزام  القرار احلكومي بشأن وضع  أن يعرب  خمتلفة. وينبغي 
من األمراض ذات الصلة باألسبستوس وحيدد العنارص الرئيسية للربنامج الوطني مثل األغراض واألهداف 
االسرتاتيجية وآلية وضع الربنامج وتنفيذه وتقييمه وعنرص القيادة ودور خمتلف الوزارات والتقارير الدورية عن 
التقدم املحرز. ويرد أدناه وصف املخطط لوضع برنامج وطني الذي يتضمن اقرتاحات بشأن املجاالت الرئيسية 

التي ينبغي تناوهلا يف إطار كل جزء.

أنواع  خمتلف  باستهالك  املتعلق  األسايس  الوضع  حتدد  لإلعالم  أداة  هو  لألسبستوس  الوطني  واملرتسم 
األسبستوس والفئات السكانية املعرضة للخطر نتيجة لتعرضها احلايل واملايض لألسبستوس )أخذًا يف االعتبار 
مسألة احتامل خضوع استخدام األسبستوس لتقييد أو حظر يف بعض احلاالت أو عدم خضوعه لذلك يف بعض 
الوطني بشكل دوري  املرتسم  ث  احلاالت األخرى( واألمراض ذات الصلة باألسبستوس وغري ذلك. وحيدَّ
ويستخَدم كأداة لقياس التقدم املحرز يف حتقيق األغراض واألهداف املحددة يف الربنامج الوطني. ويرد نموذج 

موجز ملرتسم وطني يف امللحق 1.

الربنامج  أغراض  حتقيق  إىل  الرامية  التدابري  الختاذ  تنفيذية  أداة  هي  األسبستوس  بشأن  الوطنية  العمل  وخطة 
التقدم  االعتبار  تدرجيية، أخذًا يف  ذ وتقيَّم بصورة  وتنفَّ العمل  تعد خطة  املنطلق،  الوطني وأهدافه. ومن هذا 
املتاحة والظروف املحددة. وينبغي أن تكون خطة  املحرز يف االهتامم بمختلف أشكال األسبستوس واملوارد 
العمل جمدية ومكيفة مع الوضع الوطني وأن تشمل أغراضًا مراعية للزمن واآلليات الالزمة للمساءلة والرصد 
والتقييم. كام ينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة تدابري االلتزام بتوفري الدعم الوطني واملوارد الكافية لتنفيذ األنشطة 

انظر الوثيقة WHO/SDE/OEH/06.03، التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس، منظمة الصحة العاملية، جنيف،   12
2006، املتاحة عىل العنوان اإللكرتوين التايل:

http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf 

حتتاج البلدان إىل أدوات 
سياسية وتنفيذية 

وإعالمية عىل النحو 
املبني أدناه للتخلص من 

األمراض ذات الصلة 
باألسبستوس.
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املقررة وتكفل مواصلة العمل وتسند املسؤوليات. وال بد من حتديث خطة العمل دوريًا لتجسيد التقدم املحرز 
يف حتقيق األغراض واألهداف املحددة يف الربنامج الوطني والتعديالت املدخلة عىل اللوائح بشأن استخدام 

األسبستوس.

ويتطلب تنفيذ برنامج وطني وضع آلية مشرتكة بني القطاعات عىل غرار جلنة توجيهية أو فرقة عمل. وينبغي أن 
تكلَّف هذه اآللية بوالية حمددة بوضوح وتسند إليها املسؤوليات ومهمة املساءلة إلدارة وضع الربنامج الوطني 
والصناعة  والبيئة  والصحة  العمل  مثل وزارات  املسؤولة  احلكومية  للوكاالت  ممثلني  وتقييمه وتضم  وتنفيذه 
والتعمري والبناء والتجارة والشؤون املالية وغريها. وقد تضم أيضًا خرباء أكاديميني وممثلني للمجتمع املدين 
وهيئات التأمني والتعويض الوطنية وسائر اجلهات صاحبة املصلحة. ويمكن لوزارة الصحة أو لوزارات أخرى 
أن تضطلع حسب اإلطار املؤسيس الوطني بدور القيادة السياسية ألعامل اآللية املشرتكة بني القطاعات واملعنية 

بالتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس.

وتستوجب مجيع هذه العنارص التشاور املسبق بني الوكاالت احلكومية املعنية وقطاع الصناعة ونقابات العامل 
إيالء  مع  واملسؤوليات  الوقاية  األغراض واألهداف واسرتاتيجيات  بشأن جدوى  املهتمة األخرى  واجلهات 
البلدان أشكاالً خمتلفة  الوطني. وقد يكون من الرضوري أن تنظم  الواجبة للظروف املحلية والوضع  العناية 
من املشاورات لتكوين توافق يف اآلراء بشأن وضع الربنامج الوطني مثل حلقات عمل وطنية ومحالت إعالمية 
ومشاورات رسمية مشرتكة بني الوكاالت. وينبغي أن تغلب اعتبارات محاية الصحة والوقاية األولية من املخاطر 
املرتبطة باألسبستوس عىل االعتبارات االقتصادية خالل هذه املشاورات. ومع ذلك، ال يمكن التوصل إىل توافق 

يف اآلراء إال إذا استندت محاية الصحة إىل حجج سياسية وقانونية واقتصادية واجتامعية.

نموذج برنامج وطني للتخلص من األمراض ذات الصلة 
باألسبستوس 

أوالً: املقدمة والغرض
العمومية واحلجج األخرى  بالصحة  املتعلقة  املشكلة ويوفر احلجج  بإجياز حجم  أن يعرض هذا اجلزء  ينبغي 
ملنح األولوية للرتكيز عىل التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس ويلفت النظر إىل الصلة بالصكوك 

الدولية امللزمة وغري امللزمة املعنية.

اجلوانب الصحية

العاملية ومنظمة  الصحة  إىل وثائق منظمة  استناده  الصحة يمكن  م ملخص موجز آلثار األسبستوس عىل  يقدَّ
العمل الدولية. ويسبب التعرض لألسبستوس اإلصابة بداء األسبستوس وظهور صفائح يف اجلنبة وثخن اجلنبة 
وانصباهبا واإلصابة برسطان الرئة وورم املتوسطة ورسطان احلنجرة وربام برسطانات أخرى ذات فرتات كمون 
خمتلفة. وينبغي أن يشدد هذا اجلزء بالتحديد، رغم أن اإلصابة باألمراض ذات الصلة باألسبستوس ترتبط بنوع 
األلياف وكميتها وعملية معاجلة األسبستوس الصناعية، عىل أنه من املعروف أن مجيع أنواع األسبستوس تسبب 
د أي عتبة ملدى خطورة األسبستوس الكريسوتيل كامدة مرسطنة الذي  اإلصابة بالرسطان لدى اإلنسان وأنه مل حتدَّ

يمثل ٪95 من مجيع أنواع األسبستوس املستخدمة يف الوقت احلارض.13

 ، WHO. Environmental Health Criteria 53: Asbestos and Other Natural Mineral Fibres)1( :انظر ما ييل  13
 ،WHO. Environmental Health Criteria 203: Chrysotile Asbestos  )2( جنيف، منظمة الصحة العاملية، 1986؛
IARC. IARC Monographs, Supplement 7: Asbestos، ليون، الوكالة  1998؛ )3(  جنيف، منظمة الصحة العاملية، 

الدولية لبحوث الرسطان، 1987.
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حجم املشكلة

ينبغي أن يسلط هذا اجلزء األضواء عىل أهم اإلحصاءات املنبثقة عن املرتسم الوطني لألسبستوس، بام يف ذلك 
ملخص سجالت اجلرد الوطني ألوجه االستخدام الرئيسية املاضية واحلالية للكريسوتيل وأشكال األسبستوس 
األخرى واملواد املحتوية عىل األسبستوس. ويمكن إعداد سجالت جرد من هذا القبيل باستخدام املعلومات 
اجلمركية والبيانات املحلية املتعلقة باملنتجات الصناعية. وينبغي أن يتناول هذا اجلزء أيضًا عدد العامل املعرضني 
د بوضوح الفئات والصناعات واملهن الشديدة  لألسبستوس ومستويات التعرض له. ومن الرضوري أن حتدَّ
احلالية  احلاالت  إىل  يعزى  الذي  املستقبل  يف  املرض  بعبء  اخلاصة  التقديرات  تكون  وقد  للخطر.  التعرض 
الفعلية  احلاالت  معرفة  من  الصحة  عىل  املحتملة  اآلثار  لتحديد  فائدة  أكثر  لألسبستوس  للتعرض  واملاضية 
الصلة  ذات  اخلبيثة  األمراض  وتتسم  وانتشارها.  عنها  املبلغ  باألسبستوس  الصلة  ذات  باألمراض  لإلصابة 
باألسبستوس بفرتة كمون طويلة جدًا )حتى 40 سنة( وحيتمل أال تظهر يف الوقت احلايل يف البلدان التي عززت 

مؤخرًا استخدامها لألسبستوس.

اجلوانب االقتصادية

ينبغي أن يتضمن هذا اجلزء حججًا اقتصادية اسرتاتيجية للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس، أي 
عىل سبيل املثال التكاليف املبارشة، كتجنب تكاليف املعاجلة واملطالبات بالتعويض )يمكن اإلشارة هنا إىل جتربة 
بلدان أخرى 14(، وتكاليف هدم املباين التي حتتوي عىل األسبستوس، والتكاليف اخلاصة بضامن محاية صحية 
مالئمة عند التعامل مع األسبستوس املوجود أصاًل، والتكاليف غري املبارشة، كفقدان الدخل املحتمل من املرافق 

السياحية التي حتتوي عىل األسبستوس، وانخفاض قيمة املنازل املشيَّدة باستخدام األسبستوس، وما إىل ذلك.

اجلوانب االجتامعية

آثار اجتامعية حالية ومتوقعة الستخدام األسبستوس واملواد  ينبغي أن يعالج هذا اجلزء ما يتعني مراعاته من 
املحتوية عىل األسبستوس لضامن التحول العادل عند االنتقال إىل بدائل وتكنولوجيات خالية من األسبستوس. 
املنتِجة  البلدان  )يف  املحيل  وإنتاجه  األسبستوس  باسترياد  املرتبطة  الوظائف  عدد  بشأن  بيانات  تقديم  وينبغي 
لألسبستوس( واملواد املحتوية عىل األسبستوس، والشبكات االجتامعية واملجتمعات املحددة التي تعتمد عىل 
استهالك األسبستوس. وينبغي أيضًا معاجلة اجلوانب اخلاصة باإلنصاف والعدالة االجتامعية يف هذا اجلزء، ألن 

التعايش مع األسبستوس قد يضع بعض املجتمعات يف موضع من الغبن االجتامعي.

ثانيًا: السياق السيايس والقانوين
الصلة  ذات  األمراض  من  التخلص  إىل  تدعو  ودولية  وطنية  سياسية  وبيانات  مقررات  أي  إدراج  ينبغي 
باألسبستوس يف هذا اجلزء، كالقرارات والوثائق السياسية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل 
الدولية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. وينبغي اإلشارة أيضًا إىل الترشيعات الوطنية القائمة التي تضفي رشعية 
مبارشة أو غري مبارشة عىل اإلجراءات الرامية إىل التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس، إىل جانب 

االلتزامات الناشئة عن صكوك قانونية دولية.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تقديم معلومات بشأن حالة التصديق من جانب البلد و/ أو مدى إدراج األحكام 
 139 رقم  الدولية  العمل  منظمة  )اتفاقية  الوطنية  الترشيعات  الدولية يف  القانونية  الصكوك  تنص عليها  التي 
 172 رقم  وتوصيتها   162 رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  املهني؛  الرسطان  بشأن   147 رقم  وتوصيتها 
بشأن احلرير الصخري )األسبستوس(؛ واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب 
احلدود؛ واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم عىل مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة 

خطرة متداولة يف التجارة الدولية(.

14  يف الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، أنِشئ صندوق خاص لتعويض ضحايا األسبستوس سامهت فيه رشكات التأمني والرشكات 
التجارية بمبلغ قدره 114 مليار دوالر أمريكي. وتبلغ تكاليف 000 400 حالة وفاة بسبب الرسطان الناجم عن األسبستوس 

مقدرة ومتوقعة يف أوروبا خالل العقود القليلة املقبلة ما مقداره 528 مليار دوالر أمريكي.
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وينبغي أن يشري هذا اجلزء أيضًا إىل أي حدود قصوى معمول هبا عىل الصعيد الوطني للتعرض املهني ملختلف 
أشكال األسبستوس وإىل سبل مقارنتها بأفضل املامرسات املتبعة يف بلدان أخرى .15

ثالثًا: اسرتاتيجية التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس

االسرتاتيجيات الوقائية

علاًم بأنه ال توجد أي بّينات تتعلق بتحديد عتبة لآلثار املرسطنة لألسبستوس من نوع الكريسوتيل واألمفيبوالت 
جدًا  منخفضة  ملستويات  املعرضني  السكان  صفوف  يف  امللحوظة  بالرسطان  اإلصابة  خماطر  ارتفاع  إىل  ونظرًا 
املادة، فإن أنجع وسيلة للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس تتمثل يف وقف استخدام  من هذه 
األسبستوس بجميع أنواعه16 . ويثري االستمرار يف استخدام إسمنت األسبستوس الكريسوتيل يف قطاع البناء 
املواد  وألن  التعرض  مدى  مراقبة  وصعوبة  القطاع  هذا  يف  العاملة  للقوى  الكبري  احلجم  إىل  نظرًا  خاصًا  قلقًا 
املوجودة يف املوقع قد تتدهور ومتثل خطرًا بالنسبة إىل القائمني عىل أعامل التحويل والصيانة واهلدم. ويمكن 
االستعاضة عن األسبستوس، يف إطار تطبيقاته املختلفة، ببعض املواد الليفية وبمنتجات أخرى أقل خطرًا بكثري 
عىل الصحة أو خالية متامًا من اخلطر. وينبغي تغليف املواد املحتوية عىل األسبستوس، وبصفة عامة، ال حيبَّذ القيام 
بأشغال قد متس ألياف األسبستوس. وينبغي اختاذ التدابري الرامية إىل تفادي االستعاضة عن املنتجات اخلالية من 

األسبستوس بمنتجات حتتوي عليه، كبطائن فرامل السيارات عىل سبيل املثال.

وعند التعامل مع األسبستوس املوجود يف املوقع أصاًل، فإنه من الرضوري تطبيق تدابري تقنية صارمة لضبط 
التعرض لألسبستوس، كالتغليف وعمليات التبليل وهتوية املوقع لترصيف اهلواء مع الرتشيح والتنظيف املنتظم. 
ومن الرضوري أيضًا حتديد شكل األسبستوس )الكريسوتيل أو األمفيبوالت مثاًل( ورصد مستوى التعرض بناًء 
عىل ذلك لتقييم مدى فعالية تلك التدابري. وبالنسبة إىل األشخاص املعنيني بالتعامل مع األسبستوس، البد أيضًا 
من استعامل معدات للوقاية الشخصية تشمل الكاممات ونظارات السالمة والقفازات واملالبس الواقية وتوفري 
مرافق خاصة لتطهريها من التلوث. وينبغي تنظيم الرتصد الطبي للكشف املبكر عن أي أعراض واعتالالت 
صحية نامجة عن التعرض لألسبستوس وتقييم مدى مالءمة تدابري ضبط التعرض عماًل بتوصيات منظمة العمل 
بالعامل املعرضني  العاملية18 . ومن الرضوري أيضًا وضع سجالت وطنية خاصة  الدولية17  ومنظمة الصحة 
ملختلف أشكال األسبستوس بخزن البيانات ملدة 40 عامًا عىل األقل. وينبغي أن تتضمن السجالت معلومات 
عن مواصفات التعرض )مدى حدة التعرض وتواتره ومدته( وبيانات الفحوص الطبية إىل جانب املعلومات 

عن صاحب العمل واملرشوع.

وتتطلب تدابري ضبط التعرض لألسبستوس والرتصد الطبي موارد يعتد هبا وقد يكون تنفيذها مسألة صعبة 
للغاية، وال سيام يف البلدان ذات املوارد واخلربة واهلياكل األساسية املحدودة يف جمال ممارسات الصحة املهنية 
واملستوى غري الكايف حلامية الصحة والبيئة بصفة عامة. وقد يستحيل من الناحية العملية إنفاذ تلك التدابري يف 
املنشآت الصغرية واملتوسطة ويف قطاع االقتصاد غري النظامي. وإضافة إىل ذلك، تقرتن حتى احلدود القصوى 
األكثر رصامة للتعرض املهني بمخاطر صحية تنطوي عىل اإلصابة باألمراض ذات الصلة باألسبستوس، إذ 
د أي َعتبة ملخاطر األسبستوس املرسطنة. ولذا، ينبغي أن تستهدف االسرتاتيجية الوطنية للتخلص من  مل حُتدَّ

الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، بطاقة البيانات الدولية للسالمة الكيميائية اخلاصة بالكريسوتيل رقم 0014، آذار/ مارس   15
1999، عىل العنوان اإللكرتوين التايل:                                                                                                                                                           

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/_icsc00/icsc0014.pdf 
انظر الوثيقة WHO/SDE/OEH/06.03، التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس، منظمة الصحة العاملية، جنيف،   16

2006، املتاحة عىل العنوان اإللكرتوين التايل:
 http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_OEH_06.03_ara.pdf?ua=1

منظمة العمل الدولية. مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن السالمة يف استخدام احلرير الصخري )األسبستوس(،   17
جنيف، 1984. متاحة عىل العنوان التايل:

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/index.htm
Wagner, G.R., Screening and surveillance of workers exposed to mineral dusts  18

منظمة الصحة العاملية ،1996 ،متوفر عىل املوقع التايل:
http://whqlibdoc.who.int/publications/9241544988.pdf

ويمكن االستعاضة 
عن األسبستوس، يف 

إطار تطبيقاته املختلفة، 
ببعض املواد الليفية 

وبمنتجات أخرى أقل 
خطرًا بكثري عىل الصحة
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األمراض ذات الصلة باألسبستوس وقف استخدام األسبستوس بجميع أشكاله واالستعاضة عنه ببدائل أكثر 
مأمونية.

الصناعة  قطاع  بذل جهود طوعية من جانب  لتشجيع  التدابري  اختاذ  الوقائية  االسرتاتيجية  تتوخى  أن  وينبغي 
وتستند إىل التعاون والتشاور مع اجلهات املعنية عىل املستوى الوطني وعىل صعيد املنشآت وتضع إطارًا للتخلص 

من األمراض ذات الصلة باألسبستوس وتشجع الرشاكات وااللتزامات والتعاون.

اإلجراءات االسرتاتيجية

عىل املستوى الوطني

وإطار  واجتامعية  وتنظيمية  سياسية  بيئة  إرساء  الوطني  الصعيد  عىل  املتخذة  اإلجراءات  تستهدف  أن  ينبغي 
مؤسيس مالئم للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس. وتشمل هذه اإلجراءات ما ييل:

االلتزام السيايس بالتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس، أي عىل سبيل املثال إعداد تقرير وطني )أ( 
بشأن التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس لعرضه عىل احلكومة أو الربملان يتضمن معلومات 
واالقتصادية  الصحية  للعواقب  وتقديرات  املايض واحلارض  الكريسوتيل يف  األسبستوس  استخدام  عن 
واالجتامعية النامجة عن مواصلة استخدام األسبستوس الكريسوتيل واقرتاحات الختاذ جمموعة من التدابري 
الرامية إىل إلغاء استخدام هذه املادة بشكل تدرجيي والوقاية من وباء األمراض ذات الصلة باألسبستوس 

واحتوائه؛

واتفاقيتا )ب(   139 ورقم   162 رقم  الدولية  العمل  منظمة  )اتفاقيتا  دولية  قانونية  صكوك  عىل  التصديق   
بازل وروتردام( ووضع قوانني ولوائح حمددة للوقاية من التعرض ملختلف أشكال األسبستوس وإلغاء 

استخدامها بشكل تدرجيي وضامن الوقاية من األمراض ذات الصلة باألسبستوس؛

االسترياد )ج(  ورسوم  املكوس  كفرض  الكريسوتيل،  األسبستوس  استخدام  من  للحد  مالية  آليات  وضع 
ومنح قروض لالنتقال إىل التكنولوجيات اخلالية من األسبستوس وإنشاء صندوق وطني للتخلص من 
والتعويض  التأمني  وهيئات  املسؤولة  اجلهات  مسامهة  عىل  يعتمد  باألسبستوس  الصلة  ذات  األمراض 

والدعم احلكومي، وما إىل ذلك؛

املثال )د(  سبيل  عىل  أي  وإنفاذها،  األسبستوس  أشكال  ملختلف  املهني  للتعرض  القصوى  احلدود  حتديث 
مواءمة احلدود الوطنية القصوى للتعرض املهني مع احلدود املدرجة يف بطاقة السالمة الكيميائية اخلاصة 
املعدين  الشكل  لتحديد  املوارد  وإعداد  الكيميائية،  للسالمة  الدويل  الربنامج  عن  واملنبثقة  بالكريسوتيل 
لألسبستوس وقياس نسبة تركزه يف اهلواء ورصدها، واعتامد أدوات عملية لتقييم املخاطر املرتبطة بالتعرض 

املحتمل وإدارهتا، وإنشاء خمترب مرجعي وطني؛

إتاحة نظام فعال للتفتيش واإلنفاذ فيام خيص املعايري التقنية وتدابري السالمة من خالل تعزيز سلطة وكاالت )ه( 
اإلنفاذ يف جماالت العمل وصيانة املباين وتشييدها والبيئة والصحة العمومية واالعتامد والتوحيد القيايس؛ 
وتوفري مبادئ توجيهية للمنشآت واملشاريع االقتصادية إلدارة املخاطر الصحية ذات الصلة باألسبستوس، 

وما إىل ذلك؛

عنها )و(  واإلبالغ  وتسجيلها  هبا  واإلخطار  باألسبستوس  الصلة  ذات  األمراض  عن  املبكر  الكشف  تنظيم 
داء  عن  املبكر  الكشف  إىل  بالنسبة  التشخيصية  القدرات  حتسني  خالل  من  أرضارها  عن  والتعويض 
األسبستوس واالضطرابات غري اخلبيثة ذات الصلة باألسبستوس والتشخيص الرسيري وامَلريض لورم 
املتوسطة؛ وحتديد العالقة السببية بني اإلصابة برسطان الرئة واحلنجرة والتعرض لألسبستوس؛ وإدراج 
مجيع األمراض ذات الصلة باألسبستوس يف القائمة الوطنية باألمراض املهنية وإعداد معايري التشخيص 
الصلة  ذات  األمراض  ضحايا  لتعويض  صندوق  وإنشاء  األمراض؛  تلك  عىل  للتعرف  والتعرض 

باألسبستوس؛

تقرتن حتى احلدود 
القصوى األكثر 
رصامة للتعرض 

املهني بمخاطر صحية 
تنطوي عىل اإلصابة 

باألمراض ذات الصلة 
باألسبستوس
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تقديم خدمات استشارية حكومية إىل املشاريع الصناعية والتجارية وغريها من املشاريع االقتصادية والعامل )ز( 
ومنظامهتم ومالكي املباين بشأن استخدام بدائل أكثر مأمونية يستعاض هبا عن األسبستوس وتطبيق تدابري 

وقائية وإذكاء الوعي باملخاطر املتصلة باستخدام األسبستوس؛

تعزيز التعاون الدويل حلفز نقل الدراية املتعلقة ببدائل األسبستوس وأفضل املامرسات للوقاية من األمراض )ح( 
ذات الصلة باألسبستوس.

عىل املستوى اإلقليمي )مستوى املقاطعات(

ينبغي أن تشارك السلطات املحلية يف اجلهود الرامية إىل التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس. وتقع 
عىل السلطات املحلية عادة مسؤولية إصدار ُرخص البناء ورصد املساكن املتوافرة ومدافن القاممة، وما إىل ذلك. 
وإضافة إىل ذلك، حيتمل أن توظف البلديات عامالً للقيام بأعامل لصيانة املباين وترميمها وهدمها قد تنطوي عىل 

التعرض لألسبستوس. وتستطيع السلطات املحلية اختاذ اإلجراءات التالية:

اعتامد متطلبات بشأن استخدام بدائل أكثر مأمونية ملنتجات األسبستوس و/ أو حظر وإنفاذ حظر إنتاج )أ( 
مادة األسبستوس الكريسوتيل واملنتجات املحتوية عىل األسبستوس واستخدامها؛

املحتمل )ب(  التعرض  عىل  تنطوي  التي  باألعامل  فقط  املعتمدين  العمل  أصحاب  أو  املتعاقدين  قيام  كفالة   
وإزالة  الرتميم  وأعامل  األسبستوس  املحتوية عىل  اهلياكل  أعامل هدم  مثل  األسبستوس  أشكال  ملختلف 

األسبستوس من اهلياكل التي يكون فيها األسبستوس قاباًل ألن يصبح منقوالً باهلواء؛

اختاذ التدابري لترصيف النفايات التي حتتوي عىل األسبستوس ترصيفًا مالئاًم بتبليلها وتغطيتها أثناء نقلها )ج( 
وطمرها يف مدافن خاصة للقاممة ومعاجَلتها بعوامل تشكل صفيحة مقاِومة للتآكل؛

السهل )د(  املحتوية عىل األسبستوس  العازلة  اهلياكل  الوعي يف صفوف عامة اجلمهور بمخاطر هدم  إذكاء 
التفتيت وإزالتها وترميمها يف املباين ونرش املعلومات عن املخاطر املرتبطة بوجود األسبستوس غري املنسحق 

يف املباين؛

تنظيم الرتصد الطبي لعامل البلديات الذين قد يتعرضون لألسبستوس يف إطار عملهم.)ه( 

عىل مستوى املنشآت

التعرض لألسبستوس. ويمكن  املستوى إىل احلد والتخلص من خماطر  ينبغي أن هتدف اإلجراءات عىل هذا 
للمنشآت أن تتبع يف إجراءاهتا االجتاهات التالية:

االستعاضة عن األسبستوس الكريسوتيل ببدائل أكثر مأمونية والوقاية من التعرض املحتمل ألي نوع آخر )أ( 
من األسبستوس موجود يف املوقع أصاًل؛

دهيا واملتعاقدين معها؛)ب(   تشجيع القضاء عىل استخدام األسبستوس الكريسوتيل يف صفوف ُمورِّ

رصد بيئة العمل من حيث تلوثها بمختلف أشكال األسبستوس؛)ج( 

كفالة االمتثال للحدود القصوى للتعرض لألسبستوس واملعايري التقنية للتعامل مع هذه املادة؛)د( 

وضع تدابري تقنية لضبط التعرض لألسبستوس يف املصدر؛)ه( 

إتاحة تدريب خاص للعامل الذين يشاركون يف أنشطة حيتمل تعرضهم لألسبستوس يف إطارها؛)و( 

توفري معدات مالئمة للوقاية الشخصية؛)ز( 

ضامن تسجيل العامل املعرضني لألسبستوس وترصدهم طبيًا.)ح( 

وترد إرشادات مفصلة بشأن اإلجراءات التي ينبغي اختاذها عىل صعيد املنشآت يف مدونة ممارسات منظمة العمل 
الدولية بشأن السالمة يف استخدام احلرير الصخري )األسبستوس( )1984( ويف الدليل العميل بشأن أفضل 
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املامرسات للوقاية من خماطر األسبستوس أو تقليلها إىل أدنى حد يف إطار األعامل التي تنطوي )أو قد تنطوي( 
كبار مفتيش  ته جلنة  َأعدَّ الذي  العمل،  العمل والعامل ومفتش  التعرض لألسبستوس: من أجل صاحب  عىل 

العمل التابعة لالحتاد األورويب )2006(19.

رابعًا: اإلطار املؤسيس والرشكاء الرئيسيون
ينبغي إعداد الربنامج الوطني للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس وتنفيذه وتقييمه بالتعاون بني 
اجلهات املعنية الرئيسية، بام فيها الوكاالت احلكومية وخمتلف املؤسسات واملنظامت واهليئات الوطنية املسؤولة 
عن السالمة املهنية والصحة العمومية ومحاية البيئة والعاملة يف هذه املجاالت. وينبغي أن يشمل هذا اجلزء من 

الوثيقة أيضًا وصفًا للمسؤوليات العامة التي تقع عىل عاتق كل جهة من اجلهات املعنية الرئيسية.

وقد تضم اجلهات املعنية اجلهات التالية:

لألسبستوس(  ● املنتِجة  البلدان  حالة  )يف  والتعدين  والصناعة  والبيئة  والعمل  بالصحة  املعنية  الوزارات 
والنقل والبناء والعلوم والتكنولوجيا إىل جانب الوكاالت واملنظامت الوطنية من قبيل املعاهد واملفتشيات 

الوطنية املسؤولة عن الصحة املهنية والصحة العمومية والبيئة؛

منظامت أرباب العمل ومنظامت العامل ومنظامت املجتمع املدين؛ ●

الرابطات املهنية كالرابطة الوطنية للصحة املهنية وجملس السالمة الوطني ورابطة النظافة الوطنية والرابطة  ●
من  وغريها  األشعة  علم  ومجعية  باألسبستوس  للتوعية  الوطنية  والرابطة  الرئة  بأمراض  املعنية  الوطنية 

الرابطات املهنية وجمموعات املصلحة العامة؛

هيئات التعويض والضامن االجتامعي اخلاصة بالعامل؛ ●

مؤسسات البحث والتطوير والتدريب. ●

إدارة املعارف خامسًا: 

املرتسم الوطني لألسبستوس

ينبغي تذييل وثيقة الربنامج الوطني للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس بمرتسم وطني شامل 
لألسبستوس كام يرد بمزيد من التفصيل يف امللحق 1. وينبغي أن يكون املرتسم عبارة عن جتميع لكل املعلومات 
ذات الصلة التي جتسد الوضع الراهن وبمثابة خط أساس لقياس التقدم املحرز لتحقيق أغراض الربنامج الوطني 
املرتسم عىل أساس دوري. ويمكن  ينبغي حتديث  باألسبستوس. ولذا،  الصلة  األمراض ذات  للتخلص من 

للربنامج الوطني ضمن هذا اجلزء أن حيدد مدى تواتر التحديث وُيسند املسؤولية عن هذه املهمة.

املعلومات اخلاصة بالبدائل والتكنولوجيات واحللول التقنية البديلة

ينبغي أن يتطرق هذا اجلزء إىل كيفية مجع املعلومات عن بدائل األسبستوس واحللول اخلالية من األسبستوس 
وحتديثها وتقييمها وإتاحتها للجهات املعنية واملهتمة يف البلد20 .

 

املديرية العامة للعاملة والشؤون االجتامعية وتكافؤ الفرص التابعة للمفوضية األوروبية؛ الدليل متاح بعرشين لغة عىل املوقع   19
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/asbestos_en.htm :التايل

ترد قائمة البدائل الليفية التي قّيمتها املنظمة يف املرجع  20
Summary Consensus Report of WHO Workshop on Mechanisms of Fibre Carcinogenesis and 
Assessment of Chrysotile Asbestos Substitutes,8 -12 November 2005, Lyon, France. Geneva,  

،World Health Organization; 2005
http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/summary_report.pdf   :املتاح عىل املوقع التايل       



 خمطط لوضع الربامج الوطنية للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس  / 11

سجل العامل املعرضني لألسبستوس

املاضية.  التعرض  حاالت  يشمل  لألسبستوس  املعرضني  العامل  جلميع  مركزي  سجل  وحتديث  إعداد  ينبغي 
وينبغي أن يتضمن السجل معلومات عن املنشأة واملهنة وشكل األسبستوس ومستوى التعرض ومدته.

تعبئة املوارد

ينبغي أن يقدم هذا اجلزء التوجهات االسرتاتيجية لتحرير املوارد القائمة للتخلص من األمراض ذات الصلة 
باألسبستوس ورصد مزيد من املوارد عند الرضورة. وال بد من بذل جهود خاصة لتعزيز القدرات وتعبئة املوارد 
عىل مستوى الوزارات ووكاالت اإلنفاذ املعنية بالربنامج والسلطات املحلية واملنشآت. وينبغي أن يشمل هذا 
العمل كذلك تدريب املتعاقدين ومنحهم الرتاخيص إلزالة األسبستوس. وقد تكون ثمة حاجة إىل رفع مستوى 
اخلربة يف التدابري العملية لكشف التعرض املحتمل ملختلف أشكال األسبستوس وقياس تركزاهتا يف اهلواء واختاذ 
التدابري الوقائية. وعالوة عىل ذلك، قد يكون من الرضوري إتاحة التدريب للمهنيني الصحيني يف جماالت حتري 

األمراض ذات الصلة باألسبستوس وتشخيصها الرسيري وامَلريض والتعرف عليها واإلبالغ عنها.

تنفيذ الربنامج سادسًا: 

ينبغي إنشاء آلية مشرتكة بني القطاعات تعنى بأعامل التنسيق والتوجيه املتصلة بوضع الربنامج الوطني للتخلص 
من األمراض ذات الصلة باألسبستوس وتنفيذه )جلنة أو فرقة عمل( كام يرد وصفه أعاله. ويمكن أن تضطلع 

مثل تلك اآلليات باملهام التالية:

تقديم اإلرشادات لوضع الربنامج وتنفيذه وتقييمه؛ ●

كفالة التعاون بني خمتلف اجلهات املعنية يف تنفيذ الربنامج الوطني؛ ●

النهوض بأغراض الربنامج يف خطط الوكاالت احلكومية املعنية ولدى القطاع اخلاص والعامل وأرباب  ●
العمل وعامة اجلمهور؛

رصد وتقييم التقدم املحرز لتحقيق أغراض الربنامج وأهدافه؛ ●

اعتامد خطط عمل ملختلف مراحل تنفيذ الربنامج؛ ●

إبالغ احلكومة عن استكامل خمتلف مراحل الربنامج والتوصية بإدخال تعديالت وتغيريات عىل الربنامج. ●

ومن املحبذ إدراج األنشطة املرتبطة بتنفيذ الربنامج يف خطط عمل الوكاالت احلكومية واملؤسسات املشاركة 
للربنامج  القيادة  لتوفري  توجيهية  جلنة  أو  اتصال  مركز  تعيني  للغاية  املفيد  من  يكون  وقد  الرشيكة.  واجلهات 
الوطني وإنشاء أفرقة عاملة خاصة بمكوناته الرئيسية. وينبغي أن ُيطلب من أعضاء تلك اللجنة أن يعلنوا أي 

تضارب يف املصالح قد يؤثر يف مواقفهم يف إطار عمل اللجنة.

ل من خالل  أو تشكَّ تقدمه احلكومة  إمجايل  مبلغ  قد تكون يف شكل  للربنامج  ميزانية حمددة  وينبغي ختصيص 
املكوس  باستخدام  الربنامج  لتنفيذ  خاص  صندوق  إنشاء  املفيد  من  ولعله  املشاركة.  املنظامت  موارد  جتميع 
ورسوم االسترياد املفروضة عىل األسبستوس واملواد املحتوية عىل األسبستوس واملسامهات املقدمة من صناديق 

التعويض والتأمني اخلاصة بالعامل واملسامهات احلكومية واملساعدة الدولية واهلبات الطوعية عىل سبيل املثال.

ويمكن أن ينفذ الربنامج تنفيذًا تدرجييًا عىل النحو اآليت:

املرحلة التحضريية - هتدف هذه املرحلة إىل إرساء أسس االلتزام السيايس لبدء الربنامج )جتميع البيانات  ●
املحظورة  االستخدام  أوجه  سيام  وال  واملايض،  احلارض  يف  األسبستوس  أشكال  خمتلف  استخدام  بشأن 
أصاًل واملقيَّدة وغري املقيَّدة إىل جانب البيانات املتعلقة بحاالت املراضة والوفاة النامجة عن األمراض ذات 
الصلة باألسبستوس؛ والتوعية بام فيه الكفاية باملخاطر الصحية املرتبطة باستخدام األسبستوس؛ وإرساء 
عىل  واحلصول  القطاعات؛  بني  مشرتكة  آليات  وإنشاء  للجدوى؛  ودراسات  مشاورات  وإجراء  احلجج 
املوافقة احلكومية؛ وما إىل ذلك( وكفالة متتع العامل باحلامية الكاملة من التعرض لألسبستوس )اعتامد إجراء 

عالوة عىل ذلك، قد 
يكون من الرضوري 

إتاحة التدريب 
للمهنيني الصحيني 

يف جماالت حتري 
األمراض ذات 

الصلة باألسبستوس 
وتشخيصها الرسيري 

وامَلريض والتعرف 
عليها واإلبالغ عنها.
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احلصول عىل ترخيص باألعامل التي تنطوي عىل التعرض لألسبستوس وتعديل قوانني البناء كي تنص عىل 
متطلبات للوقاية من التعرض لألسبستوس؛ وإعداد وشن محالت إعالمية وتثقيفية بشأن األسبستوس، 

وما إىل ذلك(؛

املرحلة األوىل - هتدف هذه املرحلة إىل خفض استخدام األسبستوس الكريسوتيل وعدد العامل املعرضني  ●
له يف البلد بشكل كبري، بالرتكيز يف املقام األول عىل أوجه االستخدام األكثر إثارة للقلق من الناحية الصحية 
واملحددة يف املرحلة التحضريية )فرض قيود عىل استرياد األسبستوس وصناعته واستخدامه، واالستعاضة 
عن األسبستوس ببدائل أكثر مأمونية حيثام أمكن، وإذكاء الوعي بخصوص األسبستوس واألمراض ذات 

الصلة به(؛

املرحلة الثانية - اهلدف من هذه املرحلة هو إلغاء استخدام األسبستوس الكريسوتيل بشكل تدرجيي وإتاحة  ●
املوارد املالية لوقف استخدام األسبستوس وتعزيز اآلليات القانونية واملالية وآليات اإلنفاذ؛ وإجياد مزيد 
من احلوافز الستخدام مواد أكثر مأمونية وضامن احلصول عىل املعلومات ومشورة اخلرباء؛ وحتسني تسجيل 

األمراض ذات الصلة باألسبستوس وتعويض املصابني هبا.

سابعًا: الرصد والتقييم
من  بالتخلص  املعنية  العمل  فرقة  التوجيهية/  )اللجنة  القطاعات  بني  املشرتكة  الوطنية  اآللية  تضع  أن  ينبغي 
األمراض ذات الصلة باألسبستوس( معايري التقييم واملؤرشات لرصد التقدم املحرز يف تنفيذ الربنامج الوطني 
بإعدادها  التكليف  وإما  املعايري  تلك  وصف  إما  وينبغي  باألسبستوس.  الصلة  ذات  األمراض  من  للتخلص 

ورصدها يف هذا اجلزء.

ويمكن أن تشمل املؤرشات ما يرتبط باآليت:

أ -احلصيلة )األثر(: ينبغي أن مُتكن هذه املؤرشات من الرد عىل التساؤالت التالية: هل حتققت احلصائل الرئيسية 
التي ُحّددت يف االسرتاتيجية الوقائية؟ وهل خّفضت حاالت التعرض املفرط لألسبستوس؟ وهل اعتمدت 
أن  الشؤون الصحية واملخاطر؟ وينبغي  ُنظم لرتصد  ُأقيمت  تكنولوجيات ملكافحة غبار األسبستوس؟ وهل 

ترتبط احلصائل املحددة باالسرتاتيجية العامة.

لألسبستوس؛  املعرضني  العامل  عدد  وخفض  السنوي؛  األسبستوس  استهالك  مستوى  خفض  أمثلة: 
والعبء املقدر لألمراض ذات الصلة باألسبستوس؛ ومستوى الوعي العام باملخاطر الصحية النامجة عن 

خمتلف أوجه استخدام األسبستوس.

ب - العملية: تساعد هذه املؤرشات يف اإلجابة عن التساؤالت التالية: هل تنفذ اإلجراءات أو العمليات التي 
تدعم الوقاية؟ وهل ُأتيَح ما يالئم من التدريب ونرش املعلومات ومنح الشهادات املهنية؟ )عىل سبيل املثال يف 
املختربات ولفائدة املهنيني املعنيني بالصحة املهنية ويف جمال تصنيف األشعة السينية باستخدام نظام 2000 ملنظمة 
العمل الدولية(. وهل يتحسن تفتيش أماكن العمل كاًم ونوعًا؟ وينبغي جمددًا ربط هذه املؤرشات باسرتاتيجية 

الوقاية.

الذين  العامل  الصلة باألسبستوس؛ ونسبة  بني يف جمال تشخيص األمراض ذات  املدرَّ أمثلة: عدد األطباء 
يستخدمون األسبستوس ويستفيدون من الرتصد الطبي؛ وعدد مفتيش العمل واملهنيني املعنيني بخدمات 
العامل  وعدد  وإدارهتا؛  لألسبستوس  التعرض  عن  النامجة  املخاطر  تقييم  جمال  يف  بني  املدرَّ املهنية  الصحة 
وطني  سجل  ووجود  باألسبستوس؛  الصلة  ذات  األمراض  من  الوقاية  جمال  يف  بني  املدرَّ العمل  وأرباب 
للعامل املعرضني لألسبستوس؛ ووجود نظام للرتخيص باألعامل التي تنطوي عىل التعرض لألسبستوس؛ 
وقيمة األموال املجمعة للربنامج الوطني للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس؛ وعدد املنشآت 

املنضمة إىل مبادرات طوعية للحد من استخدام األسبستوس والقضاء عليه.
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ج - اإلدارة: هل يتسم تنسيق الربنامج وإدارته بالفعالية والكفاءة؟

أمثلة: عدد االجتامعات التي تعقدها اللجنة التوجيهية يف السنة؛ ومتوسط مستوى حضور االجتامعات؛ 
ومعدل التنفيذ التقني ملختلف األنشطة؛ ومعدل التنفيذ املايل؛ ونسبة األنشطة املنجزة يف أجلها؛ وتقييم أداء 

الربنامج من جانب أعضاء اللجنة والرشكاء وأصحاب املصلحة.

وينبغي أن تناقش جلنة التنسيق أو التوجيه التقدم املحرز يف تنفيذ الربنامج الوطني للتخلص من األمراض ذات 
الصلة باألسبستوس مرة يف السنة عىل األقل وُتعد توصيات تستهدف مواصلة حتسينه.
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 امللحق 1: املرتسم الوطني لألسبستوس

)املرتسم األول الذي ينبغي إدراجه يف الربنامج الوطني للتخلص 
من األمراض ذات الصلة باألسبستوس وحتديثه عىل أساس 

دوري(
اللوائح احلالية بشأن خمتلف أشكال األسبستوس. 1

املستوى السنوي السترياد األسبستوس واستهالكه )إمجاالً وحسب أوجه استخدامه وأشكاله الرئيسية(. 2

استرياد املواد التي حتتوي عىل األسبستوس. 3

اإلنتاج املحيل لألسبستوس )حيثام انطبق ذلك(. 4

اإلنتاج املحيل للمواد التي حتتوي عىل األسبستوس. 5

العدد اإلمجايل املقدر للعامل املعرضني لألسبستوس يف البلد. 6

القائمة الكاملة لقطاعات الصناعة التي يكون فيها التعرض لألسبستوس واردًا داخل البلد وقائمة قطاعات . 7
الصناعة ذات أكرب عدد من العامل املحتمل تعرضهم لألسبستوس

قطاعات الصناعة التي تنطوي عىل خماطر عالية من حيث التعرض لألسبستوس )حيث يتضح من التوثيق . 8
أن التعرض املفرط يتجاوز احلدود القصوى للتعرض املهني( والعدد اإلمجايل املقدر للعامل األشد تعرضًا 

للخطر

9 . )DALYs( تقدير عبء األمراض ذات الصلة باألسبستوس: سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز
والوفيات النامجة عن التعرض لألسبستوس

بداء . 10 إصابتهم  تشخيص  تم  الذين  للعامل  اآلن  حتى  املسجل  اإلمجايل  )العدد  األسبستوس  داء  انتشار 
األسبستوس ورسطان الرئة وورم املتوسطة املرتبطني بالتعرض لألسبستوس( - البيانات الوطنية مفصلة 

حسب قطاعات الصناعة إن توفرت

حاالت اإلصابة برسطان الرئة يف صفوف العامل املعرضني لألسبستوس. 11

حاالت اإلصابة بورم املتوسطة. 12

التقديرات املتعلقة بنسبة املنازل وأسطول املركبات التي حتتوي عىل األسبستوس. 13

العدد اإلمجايل للعامل املؤهلني للحصول عىل تعويض عن اإلصابة بأمراض تتصل باألسبستوس، من قبيل . 14
داء األسبستوس ورسطان الرئة وورم املتوسطة )يف السنة( وعدد األفراد الذين حيصلون عىل تعويض سنويًا

احلدود القصوى املعمول هبا عىل الصعيد الوطني للتعرض املهني لألسبستوس الكريسوتيل. 15

نظام تفتيش احلدود القصوى للتعرض لألسبستوس وإنفاذها. 16

اخلسائر االقتصادية املقدرة النامجة عن األمراض ذات الصلة باألسبستوس. 17

أبرز الدراسات عن وبائيات األمراض ذات الصلة باألسبستوس يف البلد. 18



لوضع الربامج الوطنية للتخلص
من األمراض ذات الصلة باألسبستوس

خمطط

للحصول عىل مزيد من املعلومات عن وضع الربامج الوطنية للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس يرجى االتصال باجلهتني التاليتني:

Programme for Safety and Health at Work and the 
Environment (SAFEWORK)
International Labour Organization (ILO)
4, route des Morillons, CH-1211 Geneva 22, Switzerland
E-mail: safework@ilo.org

Department of Public Health, Environmental and 
Social Determinants of Health (PHE)
World Health Organization (WHO)
20, avenue Appia, CH1211, Geneva 22,
Switzerland
E-mail: workershealth@who.int


