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א    א
  

  التخلص
  من األمراض

  ذات الصلة باألسبستوس

  
  
  
  

 بشأن الوقاية من السرطان ومكافحتـه،       2005 الصادر في عام     22-58ج ص ع  حثت جمعية الصحة العالمية، في قرارها       
الً من عوامل اإلصابة    الدول األعضاء على إيالء اهتمام خاص ألنواع السرطان التي يعد التعرض الذي يمكن تجنبه عام              

ـ ويعتبر األسبستوس من أهم العوامـل ال      . بها، والسيما التعرض للمواد الكيميائية في أماكن العمل والبيئة         سرطنة التـي   م
يحدث التعرض لها أثناء ممارسة المهنة وتتسبب في نحو نصف الوفيات الناجمة عن األخطار المهنية المسببة للـسرطان                  

ك فقد أوصت الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمـة الـصحة                وعالوة على ذل  ). 2 و 1(
، بضرورة إيالء اهتمام خاص للتخلص مـن األمـراض ذات الـصلة             2003العالمية والمعنية بالصحة المهنية، في عام       

  ).3(باألسبستوس 
  

ن ليفية في شكل ثعباني أو في شكل أمفيبوالت، ولها          على مجموعة معادن تتكون طبيعياً وتكو     " أسبستوس"ويطلق مصطلح   
فائدة تجارية حالياً، أو كانت لها فائدة تجارية، نظراً لمقاومتها غير العادية للشد، ورداءة توصيلها للحـرارة، ومقاومتهـا                   

عبانيـة الـشكل،    وتشكيالت األسبستوس الرئيسية هي الكريسوتيل، وهي مـادة ث        . النسبية لهجمات المواد الكيميائية عليها    
  ).4( وهي من األمفيبوالت والكروسيدوليت واألموزيت واألنثوفيليت والتريموليت واألكتينوليت،

  
، )الرئيتين تليف(ويسبب التعرض لألسبستوس طائفة من األمراض، كسرطان الرئة، وورم المتوسطة، وداء األسبستوس             

وهناك أيضاً بينات تثبت أن األسبـستوس يـسبب      ). 6 و 5(ب  فضالً عن اعتالل صفائح أغشية الرئتين والتثخن واالنصبا       
  ).7(سرطان الحنجرة، وربما بعض السرطانات األخرى 

  
  التعرض لألسبستوس وآثاره على الصحة العمومية أمران مهمان

  
 يحدث التعرض لألسبستوس عن طريق استنشاق أليافه المنتشرة أساساً في الهواء الملوث في بيئة العمـل، فـضالً عـن                   

استنشاقها من الهواء المحيط المنتشر في المناطق المجاورة لمصادره، أو من الهواء الموجود داخل المساكن والمباني التي                 
وتحدث أعلى مستويات التعرض لألسبستوس أثناء إعادة تغليف حاويـات          . انسحاقهايسهل  تحتوي على مواد أسبستوسية     

كمـا يمكـن أن يحـدث       . نتجات المحتوية عليه بأدوات الكشط الجاف     األسبستوس واختالطه بمواد خام أخرى وقطع الم      
وال تزال المواد المحتوية على     . التعرض له أثناء تركيب واستخدام المنتجات المحتوية على األسبستوس وصيانة المركبات          

تعـرض لكـلٍٍ مـن      القابلة لالنسحاق موجودة في الكثير من المباني، ومازالت تـسبب ال           األمفيبوالت   أو /الكريسوتيل و 
  ).5(أثناء أعمال صيانة المباني وتعديلها وإزالتها وهدمها الكريسوتيل واألمفيبوالت 

  
ووفقاً لمـا تـذكره     ). 1( مليون شخص    125حو  ويبلغ حالياً عدد من يتعرضون لألسبستوس في أماكن العمل في العالم ن           

نوياً من جـراء اإلصـابة بـسرطانات الرئـة وورم            شخص منهم على األقل حتفهم س      90 000التقديرات العالمية، يلقى    
). 8 و 2 و 1(المتوسطة وداء األسبستوس ذات الصلة باألسبستوس والناجمة عن حاالت التعرض أثناء ممارسـة المهنـة                

وباإلضافة إلى ذلك، يعتقد أن باإلمكان عزو اآلالف من الوفيات إلى أمراض أخرى ذات صلة باألسبستوس إلى جانـب                   
ومازال عبء المرض الناجم عن األسبستوس آخذاً في الزيادة، حتـى فـي             . حاالت التعرض غير المهني له    عزوها إلى   
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ونظراً لطول فترة الكمون التي تستغرقها األمـراض المعنيـة فـإن            . البلدان التي حظرت استخدامه في أوائل التسعينات      
  .وفيات ذات الصلة به بعد عدة عقود من الزمانالتوقف عن استخدام األسبستوس اآلن لن يؤدي إال إلى تخفيض عدد ال

  
  جميع أنواع األسبستوس تسبب إصابة اإلنسان بالسرطان

  
األكتينوليت واألموزيت واألنثوفيليت والكريسوتيل والكروسـيدوليت      (صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان األسبستوس       

ويؤدي التعرض لألسبـستوس مـن نـوع        ). 9(بالسرطان  على أنه من المواد التي تسبب إصابة اإلنسان         ) والتريموليت
طر اإلصابة بسرطان الرئـة     المحتوية على الكروسيدوليت إلى زيادة مخا     موزيت واألنثوفيليت والخالئط    الكريسوتيل واأل 

صد حدوث حاالت إصابة بورم المتوسطة بين األفراد بعد تعرضهم أثناء ممارسـتهم مهنـتهم للكروسـيدوليت                 ور). 9(
يت والتريموليت والكريسوتيل، وكذلك بين عامة السكان المقيمين بجوار مصانع ومنـاجم األسبـستوس، وبـين                واألموز

  ).9(المقيمين مع العمال الذين يتعرضون لألسبستوس 
  

ويرتبط حدوث اإلصابة باألمراض ذات الصلة باألسبستوس بنمط ألياف األسبستوس وحجمها والجرعة المأخوذة منها كما               
ويزيـد تـدخين    ). 5( ولم تُحدد أية عتبة لمدى خطورة مادة الكريسوتيل كمادة مـسرطنة             ).6(الجتها صناعياً   يرتبط بمع 

  ).10 و5(السجائر مخاطر اإلصابة بسرطان الرئة الناجم عن التعرض لألسبستوس 
  

   على نطاق واسعمادة الكريسوتيل مازالت منتشرة
  

لعدد كبير من التطبيقات، مثل ألواح التسقيف، وأنابيب اإلمـداد بالميـاه،           يستعمل األسبستوس في آالف المنتجات الالزمة       
وبطانيات إطفاء الحرائق، ومواد الحشو البالستيكية، والعبوات الطبية، إلى جانب استعماله في بطانات قوابض الـسيارات        

 البلـدان نتيجـة الهـواجس       وقل استعمال األسبستوس في الكثير من     . ومكابحها والحشوات المستعملة في صنع السيارات     
كما أن استعمال الكروسيدوليت والمنتجات المحتوية على ألياف هذه المادة، فضالً عن رشاشـات األسبـستوس                . الصحية

 والمتعلقة بالـسالمة فـي      1986 الصادرة في عام     162بجميع أشكاله، محظور بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
أسبستوس الكريسوتيل اليزال يستعمل على نطاق واسع، حيث تصل نسبة اسـتعماله فـي              غير أن   . استعمال األسبستوس 

أمـا  ). 11(تقريباً، وتُعتبر البلدان النامية هي األكثر استعماالً له          ٪90مواد البناء المكونة من األسمنت واألسبستوس إلى        
  ).11(والمنسوجات وسائر التطبيقات ) ٪7(تكاكية االستخدامات المتبقية األخرى لمادة الكريسوتيل فتتمثل في المواد االح

  
 بلداً، بما فيها جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، بحظر اسـتعمال جميـع أشـكال                 40وقام حتى اآلن أكثر من      

بيد أن بعض البلدان    . األسبستوس، بما فيها الكريسوتيل، وعمدت بلدان أخرى إلى فرض قيود أقل صرامة في هذا الشأن              
واتسم إنتاج  ). 12(واصل إنتاجه أو استعماله لمادة الكريسوتيل في السنوات األخيرة بل زاد هذا اإلنتاج أو هذا االستعمال                 

 طن  2 050 000نسبي، وتراوح بين    باستقرار   2005 إلى عام    2000الممتدة من عام    األسبستوس في العالم خالل الفترة      
  ).14 و13( طن متري سنوياً 2 400 000و
  
  وصيات المنظمة بشأن الوقاية من األمراض ذات الصلة باألسبستوست
  

مع مراعاة عدم توافر بينات تثبت وجود عتبة معينة لآلثار المسرطنة التي يخلفها األسبستوس وزيادة مخـاطر اإلصـابة                   
خلص مـن   تتمثل الوسـيلة األنجـع للـت      ) 9 و 5( منه   بالسرطان التي رصدت بين من تعرضوا لمستويات منخفضة جداً        
ويشكل االستمرار في استخدام األسمنت المحتوي على       . األمراض ذات الصلة به في اإلقالع عن استعماله بجميع أنماطه         

ن الصعب بمكان مكافحـة     ماألسبستوس في صناعة البناء شاغالً خاصاً، ألن القوى العاملة في هذا المجال كبيرة العدد و              
التعرض لألسبستوس في هذا المضمار، وألن المواد المستعملة في مكان العمل يمكن أن تتحلل وتـشكل خطـورة علـى      
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ويمكن االستعاضة عن األسبستوس في مختلف تطبيقاتـه بـبعض          ). 5(القائمين بأعمال تعديل المباني وصيانتها وهدمها       
  . أقل خطراً على الصحة أو ال تشكل أي خطر عليهاوبمنتجات أخرى) 15(المواد الليفية 

  
. وينبغي تغليف المواد المحتوية على األسبستوس، وال يوصى عموماً بإجراء أعمال يحتمل أن تتسبب في بعثـرة أليافـه                  

سبستوس، وينبغي، عند اللزوم، أال تُجرى هذه األعمال إال في إطار اتخاذ تدابير وقائية صارمة للحيلولة دون التعرض لأل                 
 ويقتـضي   .والتنظيف المنتظم مثل تغليفه، وعمليات ترطيبه، وتهوية الموقع لتصريف الهواء المحتوي عليه مع الترشيح،             

ازات والمالبس الواقيـة،    س الخاصة، ونظارات األمان، والقف    األمر أيضاً استخدام أدوات الوقاية الشخصية، كأجهزة التنف       
  ).16( من التلوث وتوفير مرافق خاصة لتطهير األدوات

  
والمنظمة ملتزمة بالعمل مع البلدان من أجل التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبـستوس فـي إطـار التوجهـات                    

  :االستراتيجية التالية
  

جع طريقة للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبـستوس هـي التوقـف عـن اسـتعمال                 التسليم بأن أن   -
  األسبستوس بجميع أنماطه؛

ات عن الحلول الرامية إلى االستعاضة عن األسبستوس ببدائل أكثر مأمونية، ووضـع آليـات               توفير معلوم  -
 اقتصادية وتكنولوجية تحث على االستعاضة عنه؛

 ؛)خفض التلوث(اتخاذ تدابير للحيلولة دون التعرض لألسبستوس في الموقع وأثناء إزالته  -

عالجتها وتأهيل المـصابين بهـا اجتماعيـاً        تحسين التشخيص المبكر لألمراض ذات الصلة باألسبستوس وم        -
أو المعرضين له فـي     / وطبياً، وإعداد سجالت بأسماء األشخاص الذين تعرضوا لألسبستوس في الماضي و          

 الحاضر؛
  

وتوصي المنظمة بشدة بالتخطيط التخاذ هذه التدابير وتنفيذها بوصفها جزءاً من نهج وطني شامل للتخلص من األمراض                 
إعداد مرتسمات وطنية؛ وإذكـاء الـوعي؛ وبنـاء         : وينبغي أيضاً أن يتضمن هذا النهج ما يلي       . سبستوسذات الصلة باأل  

  .القدرات؛ ووضع إطار مؤسسي؛ وإعداد خطة عمل وطنية للتخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس
  

األسبستوس، والذي اعتمده مـؤتمر     وستتعاون منظمة الصحة العالمية مع منظمة العمل الدولية على تنفيذ القرار المتعلق ب            
، وسوف تعمل منظمة الصحة العالمية مع سائر المنظمـات الحكوميـة            )17 (لدولي في دورته الخامسة والتسعين    العمل ا 

  .في جميع أنحاء العالمالدولية وهيئات المجتمع المدني من أجل التخلص من األمراض ذات الصلة باألسبستوس 
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ومع ذلك . اتخذت منظمة الصحة العالمية جميع االحتياطات المعقولة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في هذا المنشور        
ويتحمـل  .  أم بشكل ضمني    نوع، سواء أكان ذلك بشكل صريح      من أي ضمان  ادة المطبوعة تُوزع دون تقديم أي       فإن الم 

والمنظمة غير مسؤولة بأي حال من األحوال عن األضرار التي تترتب علـى             . القارئ مسؤولية تفسير المادة واستعمالها    
  . استعمال المادة

  لصحة العالمية، جنيف، سويسراطبع من قبل خدمات إعداد الوثائق في منظمة ا
  
  

Public Health and the Environment 
World Health Organization 

20 Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland  


