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للضمان الدولية للجمعية اجتماع اجلمعية العمومية وخالل للوقاية اخلاصة قامت اللجنة
األسبستوس  باعتماد إعالن حول مادة 2004 أيلول شهر في بكني في عقد االجتماعي والذي
أو املادة هذه تصنيع  حظر  على  ممكن وقت أسرع وفي العمل على الدول جميع فيه  حثّت
في األسبستوس مادة واملنتجات التي تدخل األسبستوس أنواع جميع استخدام أو بها االجتار

تصنيعها.

اخلاصة للضمان االجتماعي، قررت اللجنة الدولية اجلمعية أعضاء على أجري مسح على وبناء
االجتماعي الدولية للضمان للجمعية عشرة الدولية األحد األقسام وهم للوقاية وأعضاؤها
األسبستوس. حول تعريفي وإصدار كتيب بوضع القيام مخاطر العمل من بالوقاية واملعنية
العاملي املستوى على أنشطة تنفيذ  هو هذا توجهها في للهيئة  الرئيس الهدف وكان
الرئيسية املسائل الالزمة حول اآلراء تعطي فإنها ذلك، إلى وباإلضافة الوقاية. على للتشجيع

www.prevention.issa.int األسبستوس من الوقاية مثل الوقاية مجال في

مت ولقد املشتركة ألعضاء اللجنة. طرحتها اجلهود مبثابة الثمرة التي ليكون العمل هذا ويأتي
الصناعية املؤسسات تأمني موظفي لصناديق الوطني من االحتاد مالي بدعم املشروع تنفيذ

االجتماعي. للضمان الدولية اجلمعية أعضاء هو أحد والذي حوادث العمل ضد

واإلسبانية، والفرنسية، اإلجنليزية، هي: لغات بست املوضوع ذات حول  مطوية نُشرت وقد
والعربية. والصينية، واألملانية،
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ضمن أشكالها وحتى األسبستوس بجميع مادة بأن العاملي الصعيد على واضح دولي إجماع ثمة
بشرية. سرطانات تشكل منها الضئيلة الكميات

اخلاصة األرقام بدأت وقد سنة، كل األسبستوس من طن مليوني من أكثر يُنتج زال ما أنه غير
رفع إلى اآلن الدول وتعمد جديد. من وتتصاعد ترتفع واستخدامه األسبستوس بتصنيع 
األسبستوس عن ودعم التنقيب تعزيز خالل من في اقتصادياتها التوسع أو بنيانها االقتصادي
السوفييتي االحتاد وجمهوريات والصني، والبرازيل،  كندا،  مثل الدول بعض وتعد وتعدينه.

إنتاج األسبستوس. في الرائدة الدول بني من السابق

بعضها وأن من غيرها سميّة أقل هي األسبستوس ألياف أن بعض أنواع نقرأ زلنا ما أننا كما
اإلطالق. على سام غير اآلخر

التي األمراض معظم  أن حيث البشر بني من اآلالف مئات  املعروفة اآلفة هذه قتلت  لقد
فاعل.  طبي بحاجة إلى عالج زالت ما (mesothelioma) املتوسطة ورم وبخاصة بها تتسبب
أنه غير  العشرين  القرن مدى على اقتصادي ربح ذات كسلعة األسبستوس مادة بدت رمبا
ماليا عبئاً اآلن تشكل أصبحت حلياة البشر، واملشتتة املرهقة التكاليف إلى هذه وباإلضافة

لضحاياها. تستحق التي التعويضات حيث من

انتشاراً األوسع املواد إحدى األسبستوس مادة  كانت  الزمن، من قرن  من أكثر  مدى وعلى
السفن. بناء أو والهندسة، الطرق، وبناء اإلنشاءات، املتنوعة مثل واستخداماً في الصناعات
واسع نطاق على في استخدامها املقاومة للحريق التي تتسم بها ساهمت خصائص وقد
عداد في وال يدخل السبعينيات. في ذروته إلى واستخدامها تصنيعها وصل مستوى حيث
عن، تنقب التي الصناعات في  العاملون أولئك فقط األسبستوس اطر املعرضني ال العمّ
من يتم أن  احملتمل من التي الوظائف تلك وأيضاً بل املنتج؛ هذا وتستخدم  وتصنّع،  ز،  وجتهّ
وعمال اإلنشاءات،  عمال مثل األسبستوس مادة على تشتمل مواد مع التعاطي خاللها

والسباكني. السيارات، تصليح ورش في امليكانيك وفنيي املدنية، الهندسة
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للجمعية  التابعة  للوقاية  اخلاصة  اللجنة  قامت  األخرى،  الدولية  املنظمات  جانب  وإلى 
الدولية للضمان االجتماعي باتخاذ قرار يقضي بالدعوة إلى فرض حظر على األسبستوس 
 2004 أيلول من عام  النداء بداية في بكني في شهر  العالم. وقد أطلق هذا  في جميع دول 
النداء  هذا  وتكرر  االجتماعي  للضمان  الدولية  للجمعية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خالل 
في أيلول 2005 في أورالندو خالل املؤمتر العاملي السابع عشر للصحة والسالمة املهنية في 

بيئة العمل. 

مادة  أن  من  الرغم  على  أنه  هي  بحقيقة  القارئ  تذكير  إلى  التعريفي  الكتيب  هذا  يهدف 
األسبستوس ما زالت تعتبر "معدناً معجزة" إال أنه فوق كل شيء عبارة عن قنبلة موقوتة وقد 
حانت اللحظة التي يتم فيها فرض حظر عليها اآلن وإلى األبد. ويسعى الكتيب التعريفي، 
اع القرار وجميع الشركاء االجتماعيني إلى النتائج املشتتة لهذه  في هذا اال، إلى تنبيه صنّ
املادة سواء على الصعيد اإلنساني أو على الصعيد االقتصادي والتي ستتسبب في إحداثها 

أي سياسة قصيرة املدى في العقود القادمة من الزمن.
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االجتماعي في للضمان الدولية للجمعية العمومية للجمعية والعشرين الثامن االجتماع انعقاد هامش على
التالي اإللتماس وأصدرت ،2004 أيلول، شهر من عشر السادس في للوقاية اخلاصة اللجنة اجتمعت بكني،

األسبستوس:- ملادة املنتجة الدول حلكومات

بأشكاله األسبستوس ألياف غبار بأن الطبية الدراسات تشير الطبيعية. املعادن أحد هو األسبستوس -
ذلك في مبا األسبستوس أشكال كافة  واستخدام وحتويل استخراج خالل يتكون والذي املتعددة
املرتبطة الطبية اإلحصائيات  وتشير  للبشر. سرطانية  أمراضاً  تسبب ضارة  مواد هو الكريسوتايل،
األغشية وأورام واحلنجرة الرئة وسرطان املنتشر الرئة تليف فيها مبا عن األسبستوس الناجمة باألمراض
التعرض نتيجة  العالم في  األلوف ووفاة سنوياً العاملني من  األلوف مئات إلى إصابة اخلبيثة، املصلية

العمل. بيئة في لغبار األسبستوس

التحول مراحل عن النظر وبغض متنوعة. منتجات في العشرين القرن خالل األسبستوس استخدم -
ظاهرة. اخلطرة خصائصها تبقى األسبستوس، مادة بها متر التي املتعددة

املرتبطة باألمراض املصابني من  الواردة الهائلة التعويضات مطالبات على  الشركات إنفاق وصل  -
إفالسها. الشركات تلك من مجموعة إلعالن مما أدى األمريكية، الدوالرات من املاليني باألسبستوس ملئات

االقتصادي جانب التهديد إلى الناس وصحة حياة على ملادة األسبستوس ر املدمّ األثر من بالرغم -
تلك املادة. من سنوياً مليون طن 2.5 تصنيع يستمر تفرضه، الذي

للحظر مناسبة  بدائل  طرح ومت مكثّفة جهوداً املاضية الثالث العقود خالل الدول من العديد بذلت -
من الدول األسبستوس ليتبناها عدد حتتوي التي أو املنتجات األسبستوس واستخدام لتصنيع الشامل
والتجديد الردم أعمال خالل فقط األسبستوس مادة الدول باستخدام تلك بحيث سمحت الصناعية

والصيانة.

بأحد لإلصابة املرافقة األعراض وظهور األسبستوس ملادة األولي بني التعرض الزمن ما من عقود متضي قد -
لم التي الدول في موقوتة وبائية صحية قنبلة يشكل قد مما تلك املادة، باستخدام املرتبطة األمراض

حظر استخدام األسبستوس. تتبنى

املنتجات األسبستوس أو استخدام كافة أنواع أو املتاجرة، أو تصنيع الدول إليقاف كافة اخلاصة للوقاية حتّث اللجنة
ممكنة. فرصة بأقرب األسبستوس مادة تصنيعها في تدخل التي
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مادة أنها على الدوام على إليها ونُظر العصور أقدم منذ األسبستوس مادة  عرفت لقد
قابل "غير للتغيير"، "غير قابل ومعناها يونانية كلمة اسمها من ويشتق ثمينة. طبيعية

لالحتراق". قابل و"غير للتلف"،

املعدنية صفاتها على بناء تصنيفها ميكن التي الطبيعية املعادن ويغطي املصطلح ستة من
بـ تعرف  والتي املميأة الصخرية املغنيسيوم سيليكات هما:  عائلتني أو مجموعتني إلى

األبيض)،  (األسبستوس الكريسوتايل على وتشتمل اإلجنليزية اللغة في “serpentines”
واحلديد الكالسيوم سيليكات خامات عن عبارة وهي "احلائرات" بـ يعرف ما أو واألمفيبوالت
آموسايت والـ األزرق) (األسبستوس الكروسيدواليت هناك هذه، بني ومن وغيرها. واملغنيسيوم
النظر وبغض الصناعة. في استعمالهما شيوعاً من حيث األكثر (األسبستوس البنّي). وهما

للبشر. مادة مسرطنة األسبستوس أن على العلماء بني إجماع هناك النوع، عن

اجليد" "األسبستوس بـ يُعرف أن ميكن ما ليس هناك

للحرارة، مقاومة أنها وحيث النعومة. بالغة  طويلة  ألياف من األسبستوس مادة تتكون
بقوة وتتمتع والكهرباء للحرارة ضعيف موصل أنها إلى إضافة القاعدية، واملواد واألحماض،
االستخدامات. من واسعة طائفة في دخلت فقد والشد)، القص عالية(قوة ميكانيكية
ممكن ألياف األسبستوس أن حياكتها. غير بنسجها أو به يسمح تتسم األلياف الذي ونسيج
إلى ودخولها استنشاقها املمكن اردة ومن بالعني وغير مرئية ً جدا دقيقة ذراته ً ن غبارا تكوّ أن

األسبستوس. في مادة اخلطر مكمن هو وهذا الرئتني. أعماق في لتستقر اجلسم

ماليني  عن 5 يزيد إلى ما وصل إذ األسبستوس إنتاج ملادة مستوى أعلى 1975 عام شهد وقد
الكريسوتايل  يشكل سنوياً.  طن مليون  2 حوالي اإلنتاج مستوى اآلن يتراوح  زال وما طن.

إنتاجه. يتم الذي األسبستوس من 90% تفوق نسبة

وكزاخستان  ،(16%) والصني ،(39%) روسيا هي عام 2004) إنتاجه (إحصائيات الرائدة في الدول
.(7%) وزمبابوي ،(9%) والبرازيل ،(9%) وكندا ،(15%)
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التالية: الصناعات في الدول من العديد في يستخدم يزال وال األسبستوس استخدم

والصفائح املموجة وأغطية لألسقف؛ والتصفيح، كمادة للعزل األسبستوس إسمنت -
نة؛ املغضّ أو

حلمايتها؛ الرش بواسطة تزود لألسطح التي األغلفة -
ااري؛ شبكات في أيضاً الشرب واملستخدمة لتوزيع مياه األسبستوس إسمنت أنابيب -

للتسرب؛ ومانعة عازلة كمادة املستخدمة واحمليكات والورق، الكرتون، -
السيارات؛ في صناعة الدبرياج) القابض (الكلتش أو للكوابح ومجموعات بطانة -

واحلشوات. وطبقات التغليف، الدهانات، -
األرضيات الصناعية واحمللية. أغطية -

األفران أو مثل: اتلفة األجهزة من العديد وتشكيل بناء في املنتجات أيضاً هذه دخلت وقد
الكي، وألواح واملكواة، (البويلرات)، واملراجل والتدفئة، الطبخ ومواقد التنّور، وأفران الطبّاخات،
واحملركات املاء، وسخانات والثالجات، الصحية، وأسطح العمل، ومتديدات السباكة/التمديدات
طوق الكلتش، واحلشية أو وجتميعات الفرامل، (بطانة النقل ووسائط املتناوب، التيار ومولدات
والطائرات، والسفن، احلديد، جتهيزات سكك ،(gasket باإلجنليزية بـ يعرف والذي التسرّب منع
ااري، (أنظمة املدنية الهندسة  في املستخدمة األخرى والقطع الكهربائية والتجهيزات
احلرائق، وأجهزة إخماد املصاعد، وأبواب السطح، (قرميد الطرق)، واملباني وأسطح املياه، وتوزيع

والقواطع...الخ). والسدادات،

استخدمت، األسبستوس ومشتقاته؛ وإن استخدام اآلن يحظر الصناعية، بعض الدول وفي
وألخطاره له وسيتعرضون له زالوا يتعرضون ما األشخاص أن غير األدنى باحلد فإنها تستخدم

مدى سنوات عديدة قادمة، على
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زالت ما األسبستوس في صناعتها يدخل التي املواد أن املنزل، ذلك أو في العمل  في سواء
فهم اخلطر، لهذا عرضة األكثر األشخاص أما القائمة. (املباني) الهياكل بعض في موجودة
أولئك أخرى وبكلمات  (أي، وصيانته األسبستوس وإزالة الهدم، في  العاملني االختصاصيني

اإلنشائية). والتمديدات التشطيبات أنواع بجميع املعنيون

األسبستوس ألياف لغبار التعرض وما زال معظم الدول. في يحظر لم األسبستوس أن غير
من هذه الدول، العديد وفي ضخمة. مخاطر إلى األشخاص من الكثير حياة يعرّض مما ً مستمرا
األطفال. وجميعهم وحتى املراهقون أيضاً بل األسبستوس، اطر وحسب الكبار يتعرض ال
عن ناجتة بأمراض اإلصابة خطر من  يزيد مما العمل بيئات من عدد في اخلطر لهذا معرّض 

مبكر. األسبستوس وفي سن
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آليات العمل

طريق عن  اجلسم إلى دخولها يتم  دقيقة خطوط من  األسبستوس ألياف تتكون
أعماقهما. لتستقر في الرئتني تخترق ً جدا دقيقة غبار ذرّات شكل استنشاقها على
وال التخلص منها. على اجلسم أصعب كان وأدق، طوالً أكثر هذه األلياف كانت كلما
الفيزيائية- اخلصائص أن كما مقاومتها؛ اجلسم ميتلكها الدفاع التي آليات تستطيع
وتلفها. األلياف هذه دون حتلل التنفسي حتول اجلهاز في تعلق التي لأللياف الكيميائية
أو غشاء الرئتني نسيج إلى تليف تتطور التهابات إلى حدوث ثم، تؤدي تدريجياً ومن
تغطي التي اجلنب- أغشية  – الدقيقة األغشية أو ،(asbestosis) بـ يعرف  ما وهو 
عندما األغشية. هذه التهابات من مختلفة أشكال حدوث في تتسبب وقد الرئتني
اخلاليا انقسامات تتدخل في أن ميكنها الهوائية القصبة شعب بطانة يالمس الغبار
الرئتني. في أورام نشوء تؤدي إلى مسرطنة طويلة حتدث تغييرات حضانة فترة وبعد
أخرى. مسرطنة عناصر إلى ذاته الوقت في الشخص تعرض إذا اخلطر هذا ويتفاقم
أو مختلفة  مواقع في تليّفات محدثة جتويف اجلنب خارج األلياف بعض  تهاجر وقد

اجلنب. غشاء في سرطاناً

والرفيعة ،(5 µm تتجاوز (التي الطويلة األلياف تلك هي خطورة األلياف وأكثر هذه
تعتمد وفي حني .3:1 عن يزيد القطر ما إلى الطول تصل نسبة بحيث ،(3 µm من (أقل
تختلف يجعلها مما األسبستوس ألياف وطبيعة حجم على باملرض اإلصابة إمكانية

املستخدم.... لنوع األسبستوس وفقاً

مسرطنة مواد عن عبارة األسبستوس أنواع هي أن جميع القاعدة
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األسبستوس عن الناجمة اخلبيثة غير التنفسي اجلهاز أمراض

(asbestosis) الرئوي التليّف

متباينة. مدى فترات على األسبستوس أللياف الكثيف التعرض بسبب املرض ينشأ
وحتى األسبستوس التعرض إلى فترة بني للمرض فترة احلضانة تتراوح العادة، وفي

فترة  كانت أعلى، التعرض درجة كانت وكلما أكثر. أو 10 إلى 20 سنة املرض بني بدء
إلى تتطور والتي قد صعوبة التنفس في املرض هذا أعراض وتتمثل أقصر. احلضانة
املرض لهذا محدد عالج يوجد وال القلب. عضلة عمل وفي التنفسي في اجلهاز قصور
أكثر الرئوي من التليف يعانون الذين املرضى ويكون أعراضه. من التخفيف باستثناء

نني. من املدخّ كانوا إذا الرئة، بسرطان اإلصابة خلطر عرضه

اجلنب لغشاء احلميدة الظروف

تتسبب حيث اجلنب غشاء إلى من الرئة ً سهل جدا بشكل األسبستوس ألياف تهاجر
وتليف اجلنبة، والتهاب اجلنبية، اللويحات مثل: اآلفات حتى أو األضرار من في مجموعة
وفي جنبية سماكة ذات تليّف مناطق عن عبارة املنتشر. واللويحات اجلنبية اجلنبة
اللويحات هذه تتسبب الرئوي، ال التليف خالف تكلّس. وعلى األحيان تتطور إلى بعض
األشعة صورة في عادة رؤيتها وميكن مشاكل. حدوث في  عموماً احلميدة اجلنبية
إال التعرض لألسبستوس، إلى إشارة أو على "عالمة" أنها الرغم من وعلى السينية.

لورم املتوسطة. ً ليست مؤشرا أنها

لألسبستوس التعرض عن األمراض السرطانية الناجتة

سرطان الرئة

بالسرطان اإلصابة خطر من األسبستوس أللياف ل واملطوّ الكثيف  التعرض يزيد 
وأثرها، التعرض جرعة بني عالقة هذه احلالة توجد في أنه الواضح ومن الرئوي. القصبي
املسرطنة التعرض للمواد أن كما بالسرطان. اإلصابة معرفة حدود ميكن ال أنه غير
التعرض، من ذاته املستوى وعلى اخلطر. تفاقم إلى يؤدي التبغ دخان األخرى وبخاصة
لدى عليه هي ما عشرة أضعاف إلى املدخنون إليها يتعرض التي اخلطورة درجة تصل
ظهور وبداية التعرض لألسبستوس فترة بني احلضانة فترات وتتراوح املدخنني. غير

وليست  تطول إلى 30 سنة. 15 إلى 20 سنة وقد من معدلها في املرضية األعراض
ينطبق على وهذا األخرى. الرئة بسرطانات مقارنة وتطوره للمرض خصوصية هناك
وصل التي واملرحلة الورم، طبيعة على باالعتماد لعالجه والتي تختلف املتاحة اخليارات
في ضئيلة زالت ما  به التكهن أو املرض تطور توقعات أن وفي حني وموقعه. إليها،
مبكرة. في مرحلة خص شُ وبخاصة إذا ممكن سرطان الرئة عالج أن األحيان، إال أغلب
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اجلنبي املتوسطة ورم

سرطان نادرة حاالت  (وفي اجلنبة سرطان من أولي شكل عن  عبارة املتوسطة ورم 
هو خاص بشكل اخلبيث الورم القلب). وهذا املعدي، وغشاء للتجويف املبطن الغشاء
تتراوح حضانة بعد فترة عادة أعراضه وتظهر لألسبستوس. للتعرض حتمية نتيجة

20-40 سنة.  بني

التعرض كان لو حتى السرطان بهذا اإلصابة ميكن الرئة، سرطان خالف  وعلى 
وبني بينه صلة  توجد  وال قصيرة. ولفترات منخفض مستوى على لالسبستوس
القدرة وعدم والسعال، الصدر، ألم في هي املرض لهذا الرئيسية واألعراض التدخني.
السرطان هذا التكهن بحدوث على القدرة تعتبر و النفس). (انقطاع  التنفس على
على بعد فعاليته فيه العالجات املستخدمة من أي يثبت ولم ً جدا وتوقعه ضئيلة

فيها. واالستمرار العالجية احملاوالت مواصلة من الرغم

السرطانات من األخرى األنواع

التعرض إلى يعزى أن الذي ميكن للسرطان أخرى عن مواقع البحث العلم إلى توجه
لألسبستوس:

األوروبية؛ الدول بعض في األمراض املهنية من كواحد واملعروف احللق، سرطان -
الهضمي؛ اجلهاز سرطانات -

والتناسلي. اجلهازين البولي سرطانات -

الرقابة الطبيّة

معظمها حتى أو عالجها يصعب باألسبستوس األمراض املرتبطة أن من على الرغم
ممكن وقت أبكر في الكشف عنها من بدّ ال  شفاء منه، وال العالج على  يستعصي

الطبيّة. أو االجتماعية الناحية من سواء

واملتابعة الطبية للرقابة األسبستوس خلطر املعرضني العمال جميع إخضاع ويجب
فترة احلضانة لهذه األمراض طول االعتبار بعني آخذين له، التعرض توقف بعد حتى

حتى 40 سنة.  30 أو إلى تصل والتي

ميكن املوحدة بحيث اإلجراءات باستخدام األمثل الرقابة باملستوى عملية تنظيم يجب
أخرى. جهة عمل إلى انتقل أو العمل عن توقف وإن حتى إليها أن ينفذ شخص لكل
ويجب كما التسبب بتكاليف حال من األحوال إلى أي في العملية هذه أال تؤدي ويجب
لألسبستوس املعرضني األشخاص إبالغ ضرورة مع املعنيني. لألفراد مجاناً توفيرها

الطبية. واملتابعة للرقابة إخضاعهم بضرورة
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وتشتمل عملية الرقابة الطبية 
وحتليل  فحوصات،  إجراء  على 
واملرضية  املهنية  السيرة 
للشخص، وإجراء فحوصات على 
وأخذ  التنفسي  اجلهاز  وظائف 
صورة أشعة سينية للصدر. وفي 
الفحوصات  هذه  جترى  العادة، 
كل سنة إلى ثالث سنوات. ومن 
الرئة  أورام  عن  الكشف  املمكن 
جهاز  طريق  عن  مبكر  وقت  في 
في   (scanner) الصدر تصوير 
زيادة  إلى  سيؤدي  مما  توفره  حال 
غير  املصابني.  عند  احلياة  توقع 
يشتمل  التصوير  هذا  مثل  أن 
على مستوى أعلى من التعرض 
األشعة  بصور  مقارنة  لألشعة 

التقليدية. لذا، عندما يتخذ القرار بشأن أي الفحوصات اإلشعاعية التي سيتم أداؤها، 
عوامل  باحلسبان  يأخذ  أن  الطبيب  على  يتعني  املتوفرة،  الفنية  الوسائل  جانب  إلى 
التدخني  وعادة  التعرض،  مستوى  أو  وفترة  احلضانة،  وفترة  كالعمر،  األخرى  ااطرة 

باإلضافة إلى املنافع االجتماعية والطبية املتوقعة. 
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التعويض

التكاليف التي على مستوى يؤثر مما واسع بشكل وتتباين العالم في التأمني نظم تختلف
حتملها. يستطيع املريض

هي: أساسية احتماالت ثالثة هناك املبدأ، حيث من
التكاليف. كافة نفسه العامل حتمل -1

تعرض  في تسبب ألنه املرض حدوث عن املسؤول التكلفة، وهو العمل صاحب يتحمل أن -2
أو الدولة تطرحها التي التأمني برامج تغطي األوروبية، الدول وفي بعض لألسبستوس العامل

اخلاص التكاليف لصاحب العمل. القطاع
التعويض.  عن مسؤولة 3- الدولة

كبير، بشكل مرتفعة تكون أن ميكن والتي لألمراض الطبية  التكاليف التعويض ويغطي
الذين األشخاص عليها يحصل التي املنافع و/أو الدخل عن فقدان املالي التعويض إليها يضاف

وفاته. حال في يعيلهم املصاب

املستخدم األسبستوس كميات من كل على االقتصادي وأثره هذا التعويض ويعتمد مستوى
للعمال. ومنافع من مزايا االجتماعي الضمان يقدمه ما على شيء كل وفوق دولة معينة في
أنواع ببعض األمر يتعلق عندما قائمة تبقى الفروقات أن املالحظة من بد ال اإلطار، هذا وفي
الرئوي والتليف لألسبستوس، التعرض الرئة الناجمة عن وسرطانات املتوسطة، املرض (ورم

مهنية. أمراضاً أنها على يعترف بها والتي األسبستوس) بسبب

بعض في عنها إختالل خطير ينتج التعويض لدرجة كبيرة بحيث ترتفع تكاليف أن من املمكن
أن تدفع املهنية األمراض عن التعويض ضوء أنظمة في مضطرة نفسها الدولة جتد الدول حيث

إفالسها. الشركات ألن تعلن ببعض أو تؤدي تعويضات كبيرة
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من ألكثر البلد الضرر باقتصاد يلحق اآلن سوف األسبستوس استخدام
ثالثني سنة قادمة.

على املترتب املالي والعبء الضحايا تعويض مسؤولية تتحمل بجعل األجيال املستقبلية ...
بهم. العناية

ودفع الضحايا ملعاجلة الطبية النفقات تكاليف إجمالي وصل املثال، سبيل على أملانيا ففي
تعنيّ  املشكلة، هذه وملعاجلة اآلن. حتى يورو مليون 290 إلى وملعاليهم لهم املالي التعويض
بعمل هولندا قاموا وفي محددة- هيكلية التنفيذ موضع تضع أن احلكومة الفرنسية على
لتعويض وموازنة الدولة االجتماعي الضمان صناديق من التمويل توفير يتم بحيث مماثل شيء
كانوا الذين األشخاص أو  الضحايا له يضطر الذي املبكر التقاعد تكلفة وحتمل الضحايا

االسبستوس. تستخدم كانت أنها سجالتها من يتبني مؤسسات في سابقاً يعملون

املسؤولية

لألسبستوس تعرضهم عن ناجمة بأمراض يصابون الذين للعمال يحق الدول، من العديد وفي
وفي لهم. املستحقة التعويض ومبالغ التكاليف وحتميلهم العمل أصحاب  يقاضوا بأن
تُعرضّ قد هائلة مبالغ ذات تكون مطالبات التعويض هذه املمكن أن من احملددة، احلاالت بعض

عليها  يتعني شركة حالياً 2000 هناك املتحدة، الواليات ففي للمخاطرة. الشركة استمرارية
عمالها. من إليها املقدمة التعويض مطالبات وتسوية معاجلة

مصاحلهم، وحماية بالتعويض، الضحايا مطالبات لتنظيم مجموعات تشكيل مت فقد وعليه،
تقدم األحيان،  أغلب وفي عليها. حصولهم احملتمل من التي املبالغ حتسني  خاص وبشكل
ألنهم العمل أصحاب ضد احملاكم لدى القضايا لرفع  الضحايا إلى املشورة اموعات هذه
معروفاً وكانت اخلطر كان وإن حتى حلمايتهم، الالزمة اإلجراءات الوقائية توفير في أخفقوا
مثل أصبحت ولقد الدولة املعنية. في به املعمول مبوجب القانون مطلوبة هذه التدابير مثل
مالي على تعويض ويحصلون الضحايا العادة تكون لصالح وفي بكثرة؛ القضايا متداولة هذه

الشركة. من

في الشديد بالبطء حيث أنها متهمة أيضاً ضد الدولة القضايا التي ترفع من املزيد وهناك
األسبستوس مخاطر من الناس وعامة  العمال  صحة حماية  تكفل  التي القوانني إصدار

العاملية. املنظمات الصحية وتؤكدها بجديتها معروفة ااطر وان خاصة
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التي املستخدمة في املواد التفكير من بدّ ال األسبستوس، حلظر قرار يتخذ أي عن النظر بغض
إدارتها بشكل يجب مخاطر إلى يؤدي أو إزالتها املواد بهذه فالعمل أسبستوس. على حتتوي

سليم.

ودرجة خطورتها مستواها ويتناسب العامة، الصحة على تؤثر مخاطر عن عبارة وااطر هنا
املواد وإزالتها هذه من التخلص أن وعمر استخدامها. كما املواد املستخدمة كمية مباشرة مع

حولهم. ومن العمليات هذه ينفذون الذين على األشخاص مخاطر وجود يعني

األلياف انبعاث هذه مدى على فيعتمد إحلاحها، ومدى الالزم اتخاذها لنوع التدابير بالنسبة أما
يجب املواد املعنية والتي وحالة التفكيك) سهلة أو (متماسكة األولي وشكلها الهواء، في

باستمرار. منها والتأكد فحصها

اتخاذها: ميكن محتملة إجراءات ثالثة هناك الوضع، تقييم ً على بناءا
وفورية. تامة إزالة املادة إزالة يجب -

منتظم. بشكل وضعها وتفحص تسربها ملنع املادة عزل املمكن من خطورة، األقل احلاالت في -
املكان في تركها ميكن حالة جيدة)، املتماسكة في (املواد مباشر خطر يكن ثمة لم إذا -

فيه. املستخدم

مستوى يسمح عندما سوى بهما يسمح ال أنه علماً مؤقتة حلوالً األخيران اخلياران ميثل
من التخلص احلاجة إلى تفرضها التي القيود باحلسبان يؤخذ اإلطار، وفي ذلك بذلك. ااطرة
املتاح والوقت األطنان)، من املاليني عشرات تكون الغالب (في املواد اخلطرة من كبيرة كميات

ذلك. على املترتبة للتنفيذ والتكاليف
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مواقع من األسبستوس ملادة النهائية املطاف، اإلزالة في نهاية
مكلفاً، كان وإن اجلواب العملي والواقعي الوحيد حتى هو استخدامها

قائمة.  ذلك، ستبقى اخلطورة باستثناء

استخدامه مواقع من األسبستوس إزالة

جسدياً. ومرهق صعب عمل فهذا صارمة.  فنية إجراءات اتخاذ  األسبستوس إزالة تتطلب
بعض الطرق استخدام يستدعي مما اخلطورة شديد األسبستوس القابل للتفكيك كما أن
من األشخاص تعريض ودون مستدام بشكل ذلك، على ااطر املترتبة أو إدارة إلزالته احملددة
مقاولون فهنالك لذا، األبد. إلى ً لتستوطن املكان األسبستوس مجددا اطره انبعاث جديد
من عالية درجة على لفنيني بحاجة مهمة حقاً فهذه إزالة األسبستوس؛ متخصصون في

التخصص.

الذين األشخاص مجموعة قليلة ويشكلون بأعداد إال األشخاص هؤالء مثل يتواجد ال ونسبياً،
يجب أنه يعني اجلو في تنتشر ألن األلياف لدى الطبيعي فاالستعداد العالية. يتحملون ااطر
حتت وإبقائها الغبار لتسرب املانعة بالوسائل (تزود متاماً معزولة العمل على منطقة احلفاظ
اخلاصة العمال ارتداء األجهزة واملالبس على يتعني كما بشدة)، الهواء (ضغط سلبي ضغط

من  واملفرغ واحدة قطعة ويكون كامالً اجلسم يغطي الذي الرداء (األوفراول وهو: حلمايتهم
التنفس). وأجهزة متاماً، الهواء

كبيرة وكمياتها ثقيلة الغالب في تكون مخلّفات إلى تؤدي هذه اإلزالة عمليات أن واملعروف
عبوات في وآمن بشكل سليم تعبئتها يجب لذا، أيضاً. الصعيد على هذا خطرة يجعلها مما
هذه مع عند التعامل الالزمة االحتياطات اتخاذ من بد وال للتحمل. وقابلة الهواء من مفرغة
النوع لهذا مكبات مخصصة دائم في التخلص منها بشكل أو وإتالفها  ونقلها، الفات،

النفايات. من

لهذه التخطيط يجب األسبستوس، ينفذون عمليات إزالة الذين األشخاص حماية ولضمان
مختومة وأكياس األقل، على محددة تعليمات وجود من بدّ ال منظمة، بطريقة العمليات
بعالمات مزودة تكون  منها للتخلص مخصصة ومكبات األسبستوس، لفات مخصصة

األوقات. ومؤمنة في جميع متيزها
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عمل الصيانة

املتعلقة  تلك  ومنها  األسبستوس؛  ملادة  العمال  تُعرضّ  أن  األعمال  من  للعديد  املمكن  من 
بتشطيبات ومتديدات البناء. لذا، يتعني على املقاولني حتديد فيما إذا كان املوقع الذي سيعملون 
فيه يحتوي على األسبستوس وتثقيف العمال بااطر احمليطة مبنطقة عملهم. وال بدّ من 

اتخاذ التدابير اخلاصة بالسالمة والصحة املهنية على هذا األساس. 
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متيّز التي الفنية  واملزايا اخلصائص كل جتمع  بديلة ألياف أو  بديل منتج أي يوجد  ال 
األسبستوس.

البديل إيجاد ميكن حالة كل في أنه غير

مناسبة: حلول وهناك
أو في السوق؛ املوجودة البديلة التقنيات - استخدام

من أقل خطورة ولكنها ال أو ليفية كانت سواء البديلة املواد من مجموعة - استخدام
اجلودة. تضاهيه في كانت األسبستوس وإن

سوق  حصة %90 من كان ميثل والذي اإلسمنت األسبستوسي يستبدل املثال، سبيل فعلى
عبارة وهي اختالفها على الليف اإلسمنت بأنواع هذا يومنا في التسعينيات في األسبستوس
وكحول والبوليبروبلني، السيليولوز، من تتكون قد التي واأللياف اإلسمنت من خليط عن

اآلرامايد. أو ألياف البوليفينيل،

لألسبستوس: التقليدية لالستخدامات البدائل الرئيسة (1) رقم اجلدول ويلخص
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الرئيسة البدائل :(١) رقم اجلدول

األسبستوس استخدامهنوع بديلةأمناط طرق/مواد

اخلام  األسبستوس -1
فرط بكميات

للحرارة املضادة بالرش، املواد العزل احلشوات،
والصوت

املعدني) اخلَبَث الصخرية، (الزجاجية، املعدنية األصواف -
بالرش) العزل في ً (ال تستخدم أبدا الفخارية واأللياف

تركيبها في الداخل اجلص طبقات الطالء، طبقات -
املَيكا..الخ الفيرميكيواليت،

أنواع مختلف فيها التي تستخدم واأللواح األلواح، -
السليكات
السليولوز -

في  األسبستوس -2
املساحيق، واملنتجات

(باستثناء املعدنية
اإلسبستوس) إسمنت

اللصق طبقات الواجهات، أغلفة طبقات الطالء،
واملالط الالصقة، واملواد واملالط، للحريق، املقاومة
للصهر، أو املقاوم احلراري للحريق، واملالط املضاد

الطحن ومساحيق

الليفية: غير املنتجات مختلف
والفيرميكيواليت، والبيراليت، والسليكات، الكربونات،

واملَيكا...الخ.

في  األسبستوس -3
املعاجني أو السوائل

واملعجون، الطالء، وطبقات الالصقة، املواد
للفراغات، السادّة الصناعي، ومعاجني واالسفنج

والطالءات

الصلصالية أو اإلضافات احلجر اجليري -
السليولوز -

املَيكا -

4- صفائح أو ألواح 
األسبستوس

املرشحات، املعلقة، األلواح، األسقف القواطع، -
والورق، واللباد

واأللواح والقواطع، التغليف، ألواح الكرتون، -

االنسان. صنع من تكون التي املعدنية االلياف -
- clay and silicate foams

الفيرميكيواليت فيها ويدخل امعة املواد -
الفخارية إليها األلياف يضاف أعاله املواد املذكورة -

للحرارة املقاومة

احمليك  األسبستوس -5
ادول أو

والفراش، األغطية، احلبال، ادات، األشرطة، -
والستائر. التعبئة، وصناديق

واملالبس املقاومة التبعئة، مواد األقمشة، الشبر، -
للحريق

احلرارة املنخفضة درجات تتحمل التي البالستيكية املواد -
والبولي بوليمايد، بولي بروبلني، إثلني، البولي نوع: من

تترا فلورو إثلني 
والفوالذ األرامايد، ألياف الكربون، -

الزجاجية االلياف -
الصخري األلياف -

احلرارية. اخلزف ألياف -

نسيج  في األسبستوس -6
راتنجي أو بالستيكي

(resin)   

العوازل الفرامل، بطانات الكلتش، جتميع قطع -
(الكاسكت) التسرب منع وأغطية الكهربائية،

البالستيكيات -
البالط مثل األرضيات وطبقات اجلدران، أغطية -

(الروالت) واللفائف

واأللياف األرامايد، ،(MMMF) اإلنسان صنع من األلياف -
والنحاس، إثلني، والفوالذ، فلورو تترا والبولي الكربونية،

واملواد غير الليفية
اجلدول) بنود (من 2 أو 3 في كما -

البديلة التقنيات -

األسبستوس إسمنت -7

واألنابيب، اجلو، عوامل ضد والتصفيح العبوات،
واألسقف، ومواد التغليف، واأللواح، والقواطع،

واملسارب، ومواد الشبابيك، وحواف األسقف، وألواح
التغليف أو التصفيح

الكحولية البوليفينيل ألياف البولي بروبلني، السليولوز، -
األرامايد -

(ً (نادرا الزجاجية األلياف -

الدول بعض في والقنب القطن، األحيان بعض

في  األسبستوس -8
املنتجات السوداء

الزفت) أو والقار (األسفلت

طبقة الزفت، اجلو باستخدام عوامل من التصفيح
الزفت من الالصقة الزفت، املواد

منع وطبقات للصدأ، املقاومة التغليف طبقات
واملعاجني، األسقف، عزل وطبقات التسرب،

وأسطح الطرق

اجليري احلجر مضافات -
أسطح في باستثناء والصخرية الزجاجية األلياف -

والشوارع الطرق
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البديلة املنتجات اختيار أن يعني درجات حرارةعالية، مما الصناعية العمليات وتتطلب بعض
التالي: النحو على احلرارة درجات مبوجب يتحدد سوف

الزجاجية األلياف مئوية: درجة 400 حتى -

الصخرية األصواف مئوية: درجة 600 حتى -
العالية احلرارة درجات عزل أصواف مئوية: درجة 1000 حتى -

احلرارية اخلزف مئوية:ألياف درجة أو 1400 مئوية 1200 درجة حتى -
الكربون ألياف مئوية: درجة 2500 حتى -

من كلفة  أعلى األلياف من تتكون التي وبخاصة البديلة املنتجات تكون الغالب،  وفي
الكلفة مبقابل نسبياً صغيرة التي هي اإلضافية التكلفة مقارنة يجب أنه غير األسبستوس.
التعرض عن  الناجمة األمراض بسبب ككل اتمع  يتحملها التي واملرعبة ً جدا العالية

الثالث). الفصل (أنظر لألسبستوس

تكلفتها: حسب مصنفة األلياف أنواع ً من عددا جند ،(2) رقم وفي اجلدول

النسبيةاأللياف الكلفة

=األسبستوس

+السليولوز

+األصواف املعدنية

احلرارية اخلزف ++ألياف

+++اآلراميد

+++الكربون
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مبكان الضرورة من واقتصادية، إنسانية ألسباب
األسبستوس واستخدام تصنيع حظر

التبعات تفاقمت املوضوع، كلما هذا في البت أجلّنا كلما أنه شديد وبوضوح التجربة تُظهر
قنبلة عن عبارة األسبستوس أن  اآلن  بها املعترف  احلقائق من أصبح  ولقد عليه. املترتبة

حلظة. أي في وستنفجر موقوته فعالً

اجلهل وال يشفع العاملي، أو الكوني اخلطر هذا مع تتعامل أن العالم في دولة كل على يتعني لذا،
األسبستوس أو حظر على اآلن عملت حتى فقط دولة وهناك أربعون في هذا املقام. كان ألي

.(1 (امللحق وشك حظره على أنها

للمخاطر أفضل  فهم إلى الوصول أدّى  وقد
الصناعية الدول في وبخاصة الصحية
العاملي االستهالك معدل في تراجع إلى
الثمانينيات فترة خالل لألسبستوس
القليلة السنوات في ولكن والتسعينيات.
أخرى. مرة باالرتفاع االستهالك بدأ املاضية،
إلى هذا وبشكل خاص السبب في يعود  وقد
سريع منو  مبراحل  متر  التي الدول أن حقيقة
مما االقتصادية نشاطاتها في بالتوسع آخذة
تصنيع أو تعدين صناعات  يدعم  أو من يعزز

له. جديدة أسواق وفتح األسبستوس
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للحظر الرافضة اآلراء

فقدان بني تتراوح أسباب اقتصادية من على األسبستوس حظر لفرض الرافضة اآلراء تنطلق
اآلراء ومن اخلامس). الفصل (أنظر البديلة لألسبستوس استخدام املنتجات الوظيفة وتكلفة
(األسبستوس الكريسواليت هو أن األسبستوس أنواع جميع حظر على فرض ضد املستخدمة
باألنواع مقارنة بالسرطان، اإلصابة على تأثيراً واقل ،ً خطرا أقل يكون أن املفترض من األبيض)
يجب بأنه العلمية والدوائر اتمعات أوساط في إجماع ثمة أن حقيقة من الرغم على األخرى

الكريسواليت. االحتجاج لصالح عن التوقف

لغبار التعرض مستوى حتديد اآلن حتى  يتم لم العاملية،  الصحة ملنظمة وفقاً
اإلصابة بالسرطان. خطر من آمناً الشخص يبقي قد الذي األسبستوس

شامل حلظر املؤيدة اآلراء

معدالت انخفاض إلى إذ تشير واإلنسانية. الصحية االعتبارات إلى بداية اآلراء هذه تستند
(أنظر البعيد. املدى على الوفيات معدالت وارتفاع باألسبستوس املرتبطة لألمراض اإلصابة
على املترتبة املربكة النتائج على  تركز إذ  أيضا، بعدها  في اقتصادية  وهي الثاني). الفصل
األمراض بشأن التوقعات ترتفع وقد والثالث).  الثاني الفصلني  (أنظر األمراض هذه تكلفة 
الناجتة التكلفة أن وضوح وبكل  وتبنيّ القادمة العقود في األسبستوس بسبب  والوفيات

املستقبل. لها في حتمّ األجيال القادمة على سيصعب مما كبير وبشكل سترتفع حتماً

اإلحصاءات بعض
أن تصل وفيات  املتوقع ومن ين. بليون 27 حتى اآلن األسبستوس كلفة بلغت اليابان، في -

األربعني سنة  خالل عليه هي أعلى مما 49 ضعف إلى املتوسطة اخلبيث ورم بسبب اليابانيني
بالتسعينيات. مقارنة القادمة

3500 شخص  أن إلى املتحدة اململكة حكومة عن حديثاً الصادرة اإلحصاءات كشفت -

إلى األسبستوس في املاضي. بسبب تعرضهم سنة كل يتوفون
األسبستوس. بسبب املتحدة ً الواليات في سنويا وفاة حالة 10,000 هناك حالياً، -
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بني 1995-2003 فقط  ما الفترة متوسطة في ورم حالة 601 تشخيص مت الباكستان، في -
الشمالية الغربية. احلدود إقليم في

عام 2023 بسبب  بحلول 45000 أسترالي من أكثر سيتوفى بأنه األوبئة يتوقع علماء -
التعرض عن  الناجم الرئة وسرطان  املتوسطة، (ورم األسبستوس عن الناجتة اخلبيثة األورام

لألسبستوس)
األمراض  أن إال سنة، 30 قبل األسبستوس في السويد استخدام حظر من الرغم على -

أو ضعفي إلى يصل العمال من عدد قتل في تتسبب اآلن لألسبستوس عن التعرض الناجمة
املميتة املهنية احلوادث بسبب يقتلون الذين أولئك عدد أضعاف ثالثة

منه املباني والتخلص في املوجود حالياً إزالة األسبستوس على إضافية تكلفة أيضاً ستترتب
آجالً عاجالً أو مخلفاته، معاجلة إلى باإلضافة

على كثيراً يعتمد للمشكلة دولة كل إدراك
التطور ومستوى اجلغرافي، وموقعها تاريخها،
والثقافي والصناعي، واالقتصادي، االجتماعي،
بتحديد دولة كل ستقوم وبالتأكيد، فيها.
اخلطر هذا ملواجهة ستعطيها التي األولوية 
لديها األخرى  األولويات باعتبارات مقارنة
احملددة املعايير من مجموعة على وقياساً
وأنشطتها التجارية،  وعالقاتها  ألنظمتها،
من لديها يتوفر وما الرئيسية، االقتصادية

له. البديلة واملواد األسبستوس مخزون

تسعى اللجنة املسألة املعقدة هذه ضوء وفي
الدولية للجمعية التابعة بالوقاية اخلاصة
لهذا نشرها خالل ومن االجتماعي، للضمان
إلى اإلنتباه لفت إلى التعريفي الكتيب
القصيرة اإلقتصادية للنظرة املدمرة النتائج
الالزمة ووضع احلقائق املصالح؛ املدى والذاتية
اتخاذ ما ميكنهم القرار بحيث صنّاع يدي بني
أقرب في األسبستوس القرارات حلظر من يلزم

ممكن. وقت
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النرويجاليوناناألرجنتني

أستراليا
النمسا

الهونداراس
هنغاريا

بولندا
البرتغال

السعوديةآيسلندابلجيكا العربية اململكة

السيشلإيرلنداتشيلي

سلوفاكياإيطالياكرواتيا

سلوفانيااليابانقبرص

التشيكية إفريقيا اجلنوبيةالكويتاجلمهورية

إسبانياالتفياالدمنارك

السويدلتوانياإستونيا

سويسرالوكسمبرغفنلندا

املتحدةمالطافرنسا اململكة

األوروغوايهولنداجابون

أملانيا
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(2) ºbQ ≥ë∏ŸG

املؤسسات أو املساعدة لألفراد النقاط أدناه الى توفير عدد من اإللكترونية املواقع تهدف قائمة
هذا املوضوع: حول املعلومات من املزيد معرفة في الراغبة

ájô£≤dG ™bGƒŸG

أملانيا
- www.hvbg.de/d/asbest/index.html

(Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften)
- www.hvbg.de/code.php?link=1038214

(Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften)

فرنسا
- www.inrs.fr/dossiers/amiante.html

(Institut national de recherche et de sécurité)
- www.amiante.inrs.fr

(Institut national de recherche et de sécurité)

سويسرا
- www.forum-asbest.ch

(Informationplatform Switzerland; German, French, Italian)
- www.suva.ch/asbest

(Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; German, French, Italian)

إسبانيا
- www.mtas.es/insht/ntp/ntp_463.htm

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)
- www.mtas.es/insht/revista/fp_rev_16.pdf

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

املتحدة اململكة
- www.hse.gov.uk/asbestos

(Health and Safety Executive)
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الدولية املنظمات
- www.issa.int/germ/domact/prev/prev.htm

(International Social Security Association)
االجتماعي) الدولية للضمان (اجلمعية
- www.ilo.org

(International Labour Organisation)
الدولية) العمل (منظمة
- www.who.int

(World Health Organisation)
العاملية) الصحة (منظمة
- www.agency.osha.eu.int

(European Agency for Safety and Health at Work)
املهنية) والصحة للسالمة األوروبية (الوكالة

غيرها
- www.btinternet.com/~ibas/

(International Ban Asbestos Secretariat)
الدولي لألسبستوس) احلظر (سكرتاريا
- http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/dossier.asp

(European Trade Union Institute)
األوروبية) العمال نقابة (معهد
- http://www.lkaz.demon.co.uk/index.htm

(British Asbestos Newsletter)
لألسبستوس) البريطانية (النشرة
- www.aic.org.uk

(Asbestos Information Centre)
األسبستوس) معلومات (مركز
- www.oshweb.com

(Occupational Safety and Health Web)
والصحة املهنية) للسالمة اإللكتروني (املوقع
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