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 لوضع صك دولي        التفاوض الحكومية الدولية       لجنة

ة عن  ملزم قانونًا لتطبيق إجراء الموافقة المسبق         
علم على مواد آيميائية ومبيدات آفات معينة                      

 خطرة متداولة في التجارة الدولية
 

 الدورة العاشرة
 ٢٠٠٣نوفمبر / الثانيتشرين ٢١ – ١٧جنيف، 

 *من جدول األعمال المؤقت) د (٤البند 
 

 :تطبيق اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم
 إدراج المواد الكيميائية

 
 يائيات أسبست األموسيت واألآتينوليت واألنثوفيلليت والتريموليت والكرايسوتيل،إدراج مواد آيم

 واعتماد مشرع وثيقة توجيه القرارات
 

 مذآرة من األمانة
 

 المقدمة
 
 أن تبت لجنة التفاوض          )١( من قراره بشأن الترتيبات االنتقالية           ٨قرر مؤتمر المفوضين، في الفقرة             - ١

رة بين تاريخ فتح باب التوقيع على االتفاقية وتاريخ دخولها حيز النفاذ، بشأن إدراج أي                 الحكومية الدولية، في الفت   
 من  ٢٢ و ٧ و ٦ و ٥مواد آيميائية إضافية تحت اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم طبقًا ألحكام المواد                       

 .االتفاقية

                                                      
* UNEP/FAO/PIC/INC.10/1. 

ية      )١( واد آيميائ ى م م عل ن عل بقة ع ة المس راء الموافق يق إج ية تطب أن اتفاق ر المفوضين بش ي لمؤتم يان الختام الب
ندا،    ردام، هول ية، روت تجارة الدول ي ال تداولة ف نة م رة معي ات خط يدات آف ول١١ – ١٠ومب بتمبر / أيل  ١٩٩٨س

(UNEP/FAO/PIC/CONF/5)المرفق األول، القرار األول ،. 
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يالت على المرفق الثالث وتعتمد وفقًا          على أن ُتقترح التعد       ٢٢من المادة    ) أ (٥وتنص الفقرة الفرعية       - ٢

وتعتمد التعديالت على االتفاقية، وفقًا     . ٢١ من المادة    ٢ والفقرة   ٩ إلى   ٥لإلجراء المنصوص عليه في المواد من        
، في أي اجتماع لمؤتمر األطراف، وترسل األمانة نص أي تعديل يقترح إلى األطراف                     ٢١ من المادة     ٢للفقرة  

 . من االجتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل أشهر على األقل٦قبل 
 
استعرضت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية، في دورتها الثالثة، ثالثة إخطارات بإجراءات                     - ٣

تنظيمية نهائية من ثالث مناطق تابعة إلجراء الموافقة المسبقة عن علم تقضي بالحظر أو التقييد بشدة لمواد                                
وإخطارين بإجراءين تنظيميين    ) أشكال أسبست األمفيبول   (تينوليت واألنثوفيلليت والتريموليت      األموسيت واألآ 

نهائيين من منطقتين تابعتين إلجراء الموافقة المسبقة عن علم يقضيان بالحظر أو التقييد بشدة لمادة الكرايسوتيل                    
 الثاني من االتفاقية، خلصت اللجنة       ومع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المرفق       ) شكل أسبست السربنتين  (

وتبعًا لذلك، وأوصت اللجنة المؤقتة الستعراض        . إلى أنه تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في ذلك المرفق              
أشكال أسبست   (المواد الكيميائية لجنة التفاوض الحكومية الدولية، في دورتها التاسعة بإخضاع األسبست                                

إلى اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن            ) فيلليت والتريموليت والكرايسوتيل    األموسيت واألآتينوليت واألنثو    
، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية سوف تضع لها مشروع وثيقة توجيه القرارات                  )٢(علم

أحد (ن مادة الكروسيدوليت    وأشير إلى أ  .  من االتفاقية  ٧وترسلها إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية طبقًا للمادة          
 .مدرج من قبل في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم) أشكال أسبست األمفيبول

 
أآملت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية، في دورتها الرابعة، صياغة مشروع توجيه                                     - ٤

روع والتوصية القاضية بإدراج أشكال        القرارات، وقررت أن ترسل إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية المش                
أسبست األموسيت واألآتينوليت واألنثوفيلليت والتريموليت والكرايسوتيل في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة                 

 نص تلك التوصية وملخص لمداوالت اللجنة، بما في ذلك                 )٣(ويرفق في المرفق األول لهذه المذآرة         . عن علم 
موسيت واألآتينوليت واألنثوفيلليت والتريموليت والكرايسوتيل، بناًء على المعايير        مبرر إدراج أشكال أسبست األ    

. المنصوص عليها في المرفق الثاني من االتفاقية، إلى جانب جدول يلخص التعليقات الواردة وآيف تم تناولها                         
 الرابعة للجنة المؤقتة      وعقب الدورة .  من هذه المذآرة     )٤(ويورد مشروع وثيقة توجيه القرارات بالمرفق الثاني          

الستعراض المواد الكيميائية، أجرت األمانة، وإدراآًا من اللجنة لتعقيدات مشروع وثيقة توجيه القرارات، فقد                        
 .أجرت بعض التغييرات التحريرية والشكلية اإلضافية بهدف تحسين سالسة الوثيقة

 
نص على عملية صياغة وثائق توجيه               ، الذي      ٧/٦ووفقًا لمقرر لجنة التفاوض الحكومية الدولية                   - ٥

، عممت األمانة الوثيقة الحالية على          ٢١ من المادة      ٢القرارات، وتمشيًا مع اإلطار الزمني المحدد في الفقرة                
 .٢٠٠٣مايو / أيار١٤جميع األطراف والمراقبين في 

 

                                                      
 . والمرفق الثالث٧٠، الفقرة )، المرفقUNEP/FAO/PIC/INC.9/6 (UNEP/FAO/PIC/ICRC.3/19أنظر  )٢(
تة الستعراض المواد                              )٣( ر اللجنة المؤق رة نسخة من المرفق الخامس من تقري ذه المذآ ورد في المرفق األول له ت

 .(UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18)الكيميائية في دورتها الرابعة 
 .UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/11 عممت بالمرفق للوثيقة ٢٠٠٢سمبر دي/نسخة آانون األول )٤(
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 اإلجراء المقترح أن تتخذه اللجنة
 
 األموسيت واألآتينوليت واألنثوفيلليت والتريموليت           قد تود اللجنة أن تقرر إخضاع أشكال أسبست                   - ٦

 من القرار المتعلق       ٢والكرايسوتيل لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم على النحو المحدد في الفقرة                           
 .بالترتيبات المؤقتة واعتماد ومشروع وثيقة توجيه القرارات
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 المرفق األول
 

 األسبست
 

 واد الكيميائية،اللجنة المؤقتة الستعراض الم
 

أنها قد قامت في دورتها الثالثة باستعراض اإلخطارات الخاصة باإلجراءات التنظيمية النهائية              إذ تالحظ   
المتخذة بواسطة استراليا، الجماعة األوروبية، وشيلى، بشأن األسبست مع مراعاة المتطلبات الموضحة في                             

قة المسبقة عن علم بخصوص مواد آيميائية ومبيدات آفات               المرفق الثاني التفاقية روتردام بشأن إجراء المواف           
 خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، وقد خُلصت إلى أنه قد تم الوفاء بمتطلبات هذا المرفق،

 
 من االتفاقية أن تقدم توصية       ٥ من المادة     ٦ إلى أنها قد قررت في دورتها الثالثة وطبقًا للفقرة              وإذ تشير 

األآتينوليت، األنثوفيلليت،   (وض الحكومية الدولية بجعل خمس صور إضافية من األسبست                         إلى لجنة التفا     
المرفق الثالث  (هدفًا إلجراء الموافقة المؤقتة المسبقة عن علم، وإذ تالحظ          ) األموسيت، التريموليت والكرايسوتيل  
 وضع مشروع وثيقة توجيه         أنه آان عليها    ) UNEP/FAOlPIC/ICRC.3/19 من تقرير اللجنة في دورتها الثالثة          

  من االتفاقية،٧قرارات وإحالته إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية وذلك طبقًا للمادة 
 

 أيضًا إلى أنه طبقًا لإلجراءات التشغيلية للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية،                                       وإذ تشير   
 بشأن عملية صياغة وثائق توجيه القرارات،          للجنة التفاوض الحكومية الدولية     INC-7/16والموضحة في المقرر     

قد شكلت فريق عمل لصياغة وثيقة توجيه قرارات بشأن األسبست وأن هذا الفريق بالتزامه بمتطلبات اإلجراءات                
 من االتفاقية، قام بوضع مشروع وثيقة توجيه قرارات بشأن األسبست                    ٧ من المادة      ١التشغيلية وطبقًا للفقرة      

(UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/11)،وأحالها إلى اللجنة في دورتها الرابعة لمزيد من العمل  
 

 أن مشروع وثيقة توجيه القرارات قد اعتمد أساسًا على المعلومات الواردة بالمرفق األول من                وإذ تالحظ 
  من االتفاقية،٧ من المادة ١االتفاقية، وذلك حسبما ورد بالفقرة 

 
لية صياغة وثائق توجيه القرارات، فإنه يجب أن تتضمن                   من عم    ٧ إلى أنه طبقًا للخطوة            وإذ تشير  

الوثائق النهائية المحالة من األمانة إلى األطراف والمراقبين قبل دورات لجنة التفاوض الحكومية الدولية، وثيقة                    
توجيه قرارات، توصية من اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية بإدراج المادة ضمن إجراء الموافقة                              

مسبقة عن علم، موجز بمداوالت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية يتضمن األساس المنطقي لهذا                           ال
اإلدراج طبقًا للمعايير الواردة في المرفق الثاني من االتفاقية وموجز جدولي بالمالحظات التي تلقتها األمانة                             

 وآيفية اإلجابة عليها،
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 : وض الحكومية الدولية التوصية التالية للجنة التفاوتقر
 

: ٤/١ –توصية اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية            –أوًال 
إدراج خمس صور من صور األسبست ضمن إجراء                            

 الموافقة المؤقتة المسبقة عن علم
 

 ، إن اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية
 

بأنه يجب أن تقوم لجنة التفاوض الحكومية الدولية           من االتفاقية،     ٥ من المادة     ٦ تمشيًا مع الفقرة      توصى
 :باستهداف صور األسبست التالية بإجراء الموافقة المؤقتة المسبقة عن علم

 
 المادة الكيميائية في دائرة خدمات المستخلصات الكيميائية) األرقام(الرقم  الفئة

 األآتينوليت ٤-٦٦-٧٧٥٣٦ مادة صناعية
 نثوفيلليتاأل ٥-٦٧-٧٧٥٣٦ مادة صناعية
 األموسيت ٥-٧٣-١٢١٧٢ مادة صناعية
 التريموليت ٦-٦٨-٧٧٥٣٦ مادة صناعية
 الكرايسوتيل ٠-٣٢-٥/١٣٢٢٠٧-٢٩-١٢٠٠١ مادة صناعية

 
 أن مشروع وثيقة توجيه القرارات يغطى أيضًا الكروسيدوليت وأن هذه الوثيقة ستحل محل                            وتالحظ

 اصة بهذه المادة الكيميائية بعد إقرارها بواسطة اللجنة،وثيقة توجيه القرارات الموجودة حاليًا والخ
 

 من االتفاقية، هذه التوصية جنبًا إلى جنب مع مشروع وثيقة توجيه                   ٧ من المادة      ٢ طبقًا للفقرة      وتحيل
القرارات بشأن األسبست إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية من أجل إصدار قرار بشأن إدراج األسبست ضمن                  

 .افقة المؤقتة المسبقة عن علم، ومن أجل إقرار مشروع وثيقة توجيه القراراتإجراء المو
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 التذييل األول
 

صور معدن (األساس المنطقي للتوصية الخاصة بوجوب استهداف األسبست 
 بإجراء الموافقة المؤقتة المسبقة عن علم) األمفيبول والكرايسوتيل

 
يمية النهائية والمقدمة من آل من الجماعة األوروبية وشيلى             باستعراض اإلخطارات الخاصة باإلجراءات التنظ      

الكروسيدوليت، األموسيت، األآتينوليت،        (واستراليا والتي تغطى صور األسبست من معدن األمفيبول                               
وآذلك اإلخطارات المقدمة من آل من الجماعة األوروبية وشيلى والتي تغطى                            ) األنثوفيلليت، التريموليت  

 الوثائق الداعمة والمعلومات المكملة لها والمقدمة من األطراف المخطرة أثناء االجتماع،                     الكرايسوتيل وببحث 
تمكنت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية من التحقق من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة                        

م للمخاطر قامت به لجنة علمية           وقد ارتكزت إجراءات الجماعة األوروبية على تقيي            . لحماية الصحة البشرية    
وآانت استنتاجات هذه اللجنة أن جميع صور األسبست ُتعتبر مسرطنة للبشر وأنه ال يوجد عتبة                                    . مستقلة

وقد تم اتخاذ اإلجراءات التنظيمية الشيلية        . للتعرض يمكن اعتبار أن األسبست تحتها ال يشكل مخاطر سرطانية             
سبست، تقييم تعرض عمال التشغيل والحقيقة الخاصة بأنه ال توجد                   على أساس استعراض اآلثار الصحية لأل          

وقد آان األساس في اإلجراءات التنظيمية األسترالية هو تقييمات المخاطر          . عتبات للتأثيرات المسرطنة لألسبست   
 الصحية التي تم القيام بها على المستوى القطري وعلى مستوى الواليات والتي رآزت على التأثير المسرطن                         

 .الستنشاق األسبست وظروف التعرض بهذا البلد
 

أثبتت اللجنة أن اإلجراءات التنظيمية النهائية قد تم اتخاذها على أساس تقييمات المخاطر والتي ارتكزت على                           
وتوضح الوثيقة أن هذه البيانات قد تم استنباطها طبقًا لطرق معروفة علميًا مفادها أن               . استعراض البيانات العلمية  

انات يتم تنقيحها وتوثيقها طبقًا لمبادئ وإجراءات محددة ومعروفة وأن اإلجراءات التنظيمية النهائية قد                                البي
ارتكزت على تقييمات محددة للمخاطر خاصة بالمادة الكيميائية تضع في اعتبارها الظروف السائدة في آل من                       

 .الجماعة األوروبية، شيلى وأستراليا، آل على حدة
 

أن اإلجراءات التنظيمية النهائية قدمت أساسًا واسعًا يؤآد أحقية إدراج صور األسبست من معدن                      أثبتت اللجنة    
األمفيبول والكرايسوتيل في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وأن هذه اإلجراءات قد أدت إلى انخفاض                     

ل طرف من األطراف        واضح في آميات واستخدامات األسبست وفي المخاطر على الصحة البشرية في آ                          
وقد وضعت اللجنة في اعتبارها أيضًا أن االعتبارات المتضمنة في اإلجراءات التنظيمية النهائية                            . المخطرة

ليست ذات مجال محدود في التطبيق ولكنها ذات مجال أوسع وأنه على الرغم من ذلك وطبقًا للمعلومات المقدمة                     
تالحظ أن التجارة   : صلة والمقدمة من أعضاء آخرين باالجتماع       من شيلى وأستراليا والمعلومات األخرى ذات ال        

 .الدولية في األسبست ال تزال تنمو باطراد
 

 –وقد الحظت اللجنة أن االستخدام الخاطئ المتعمد ال ينطبق على هذه المواد الكيميائية وأن أحد صور األسبست                   
 .ية قد تم إدراجه بالفعل بالمرفق الثالث لالتفاق–الكروسيدوليت 

 
وقد خُلصت اللجنة إلى أن اإلخطارات الخاصة باإلجراءات التنظيمية النهائية والمقدمة من آل من الجماعة                               
األوروبية، شيلى وأستراليا، فيما يتعلق بصور األسبست من معدن األمفيبول تفي بالمعايير المحددة في المرفق                      

لتنظيمية النهائية والمقدمة من الجماعة األوروبية            الثاني من االتفاقية وأن اإلخطارات الخاصة باإلجراءات ا                
 .وشيلى بخصوص الكرايسوتيل تفي أيضًا بهذه المعايير
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 التذييل الثاني
 

 فريق العمل المعنى باألسبست
 

 مالحظات الجولة الثانية على مشروع الوثيقة الداخلية العاملة بخصوص األسبست
 

 البلد المالحظة الرد عليها
 بحيث يشير آل فصل منها إلى الصورة                     تم ضبط الفصول     

ومع ذلك ونظرًا ألن المعلومات المقدمة       . الخاصة به، آلما أمكن   
في اإلخطارات والوثائق المرجعية ال تميز بوضوح بين هذه                   
الصور المختلفة، فقد آان من المناسب في بعض األجزاء                          

 .اقتباس هذه المعلومات بالصورة التي ُقدمت بها

  الوثيقة مالحظة عامة على
بوجه عام، ووفقًا لما هو مفترض تغطى الفصول المختلفة للوثيقة، فقط، نوع األسبست الخاص بكل فصل                      

 . ومع ذلك، ال تزال هناك عبارات يمكن أن تنطبق على آل صور األسبست. منها

 آندا

وسيتم تحديد القضايا      . هذا هو النموذج الذي وضعته األمانة             
ناقشتها إن أمكن في االجتماع القادم           العامة بواسطة األمانة وم      

للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية لتطبيقها بوجه عام                
 . على جميع وثائق توجيه القرارات

 مالحظة عامة على الوثيقة
تعطى الوثيقة للبلدان التي تحظر المادة أصواتًا أآثر بكثير من تلك التي تعطيها للبلدان التي تتبع ُنُهج                                    

، عملية  )الجزء العلوي (فعلى سبيل المثال يجب أن ُتقرأ الصفحة الرئيسية من الوثيقة             . م مقننة وآمنة  استخدا
مواد آيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة         (إجراء الموافقة المؤقتة المسبقة عن علم على         

الكرايسوتيل غير  ). في التجارة الداخلية   مواد آيميائية محظورة أو مقيدة بشدة متداولة              (بدًال من    ) الدولية
 . محظور أو مقيد بشدة دوليًا

 آندا

اتفقت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية على أن وثيقة           
توجيه القرارات ستوجز اإلجراءات القطرية، والتي تكون                       

وآمطلب للجميع تم تحديد        . محددة بالنسبة للوقت والمعلومات       
 على    ٧ أنظر الجدول          –لجديدة والبديلة       روابط للمعلومات ا      

الموقع الشبكي الخاص بالموافقة المسبقة عن علم                                            
htm.7Table/en/int.pic.www://http  

 مالحظة عامة على الوثيقة
وحيث أننا نتفهم أنه يتم     .  آاملة ترى آندا أن بعض المعلومات الهامة والمتضمنة في هذه الوثيقة قديمة وغير            

إال أن وثيقة توجيه القرارات تظل هي            . تقديم المزيد من المعلومات بوسائل أخرى، مثل الموقع الشبكي               
يمكن أن تدفع وثيقة    . المرجع الرئيسي الذي ترجع إليه األطراف عند تقرير الكيفية التي يتم بها إدارة المادة                

إن لم تكن بنفس خطورة      (لى استخدام بدائل قد تكون منتجات خطرة أيضًا            توجيه القرارات ببعض البلدان إ     
 .على الصحة البشرية) صور معينة من صور األسبست

 

 آندا

تم إضافة النص التالي للفقرة التي تخص البدائل في آل من                        
قة ث لل الثالثة ل الف

 آندا )٣ص (البدائل : التدابير الوقائية التي ُطبقت بشأن المادة الكيميائية: الكروسيدوليت

http://www.pic.int/en/Table7.htm
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 البلد المالحظة الرد عليها
 :الفصول الثالثة للوثيقة

ويجب أيضًا تقييم أخطار المواد البديلة ووسائل السيطرة                        “
 ”.ة من أجل االستخدام اآلمن لهاالمطلوب

تتفق آندا آذلك مع الرأي الذي ينادى بأنه، على ضوء الطبيعة الليفية للبدائل، فإنه يجب إيالء عناية آافية                         
 .للحد من تعرض العمال لهذه الجسيمات

 . حظة تنطبق على نفس الجزء في جميع الفصولهذه المال
تم التغيير حسبما ُطلب بعد التشاور مع الواليات المتحدة                              

 .األمريكية
 )٥ص ( الكروسيدوليت –أو البيئة /المخاطر واألخطار على صحة اإلنسان و:الكروسيدوليت

“NTP      يمكن تعديل  ”)٢٠٠١لمتحدة،  الواليات ا (”آمادة معروف أنها مسرطنة للبشر    ” تم تصنيف األسبست
 :هذه العبارة بسهولة لكي تكون خاصة بالكروسيدوليت

“NTP       ٢٠٠١الواليات المتحدة،    (”آمادة معروف أنها مسرطنة للبشر    ” تم تصنيف أسبست الكروسيدوليت
(” 

 آندا

تم تغيير نص الجملة األولى والتي تغطى استعراض البرنامج                
تم إعادة ترتيب   .  آما ُطلب  ١٩٨٦الدولي للسالمة األحيائية لعام      

الجملة الثانية وُأضيف إليها عبارة من وثيقة الوآالة الدولية                       
وأصبحت الجملة الثانية       . لبحوث السرطان لزيادة الوضوح          

إلى ) ١٩٨٧(تشيـر الوآالة الدوليـة لبحـوث السرطـان       ”:آالتالي
أن حاالت اإلصابة بالسرطان المعدي المعوي قد ظهرت                           

دة بين مجموعات عمال التشغيل المعرضين                    بصورة متزاي   
لألسبست، على الرغم من أن الدراسات لم تجمع آلها على                        

 ”.ذلك
 

صور األسبست األخرى    ”تم إدخال تعديالت مماثلة على فصل          
 ”من معدن األمفيبول

 )٩ص (الفقرة األخيرة : التأثيرات على البشر:  الخصائص السمية-٢: ١المرفق : الكروسيدوليت
 العديد من الدراسات الجماعية على مجموعات مختلفة من السكان إلى أن تعرض عمال التشغيل                            أشار“

وعلى . لألسبست يسبب إصابتهم بالسرطان في مواضع أخرى غير الرئة وغشاء الرئة والغشاء البريتونى                 
النقيض من ذلك، بينت دراسات أخرى عدم وجود زيادة في اإلصابة بالسرطان في مواضع أخرى                                      

إال أن حاالت اإلصابة بالسرطان المعدي المعوي قد ظهرت           ). ١٩٨٦لبرنامج الدولي للسالمة األحيائية،      ا(
 ”.بصورة متزايدة بين مجموعات عمال التشغيل المعرضين لألسبست

هل رصد البرنامج الدولي للسالمة األحيائية تناقضًا في نتائج الدراسات، أم أنه رصد                     . هذه الفقرة محيرة   
الدراسات التي تشير إلى عدم وجود زيادة في اإلصابة بالسرطان في مواضع أخرى؟ إذا فهمنا                    فقط بعض   

عند استعراض   : المعنى بصورة صحيحة، فإننا نقترح إعادة الصياغة في هذه السطور لتكون آالتالي                          
رض عمال  أن بعض الدراسات تشير إلى أن تع      ) ١٩٨٦(الدراسات، تبين للبرنامج الدولي للسالمة األحيائية       

التشغيل لألسبست يسبب إصابتهم بالسرطان في مواضع أخرى غير الرئة وغشاء الرئة والغشاء البريتوني،        
وتشير الوآالة  . بينما تشير دراسات أخرى إلى عدم وجود زيادة في اإلصابة بالسرطان في مواضع أخرى                 

رة متزايدة بين مجموعات      إلى ظهور حاالت اإلصابة بالسرطان بصو        ) ١٩٨٧(الدولية لبحوث السرطان      
 ”.عمال التشغيل المعرضين لألسبست

 . تنطبق هذه المالحظة على آل الفصول التي ترد فيها هذه الفقرة

 آندا

ُيعتبر ذلك استنتاجًا عامًا لتقرير البرنامج الدولي للسالمة                            
 .”أسبست”األحيائية وهي مكتوبة 

 )١٠ص ( تعرض العامة ٦-٣:رتقييم المخاط/ تعرض البشر–١:٣المرفق:الكروسيدوليت
في التجمعات العامة، تكون مخاطر اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة وسرطان الرئة التي ُتنسب                                     “

 آندا
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 البلد المالحظة الرد عليها
 ”[.....]لألسبست 

 :يمكن تعديل هذه العبارة بسهولة لكي تكون خاصة بالكروسيدوليت
الرئة والتي ُتنسب إلى      في التجمعات العامة، تكون مخاطر اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة وسرطان                   “

 ”[.....]أسبست الكروسيدوليت 
 

 )١٨ص ( تقييم المخاطر ١-٤: شيلى: اسم البلد: ٢المرفق : الكروسيدوليت .هذا النص ورد في الوثائق الشيلية الداعمة
ويعنى ذلك في شيلى على وجه الخصوص هؤالء العمال الذين يتعرضون لأللياف من تصنيع مواد                                  “

 ”.البناء
 :يمكن تعديل هذه العبارة بسهولة لكي تكون خاصة بالكروسيدوليت

ويعنى ذلك في شيلى على وجه الخصوص هؤالء العمال الذين يتعرضون أللياف الكروسيدوليت من                            “
 ”.تصنيع مواد البناء

 آندا

) التدابير(وجزة عن التدبير          تفاصيل م     -٢: الجماعة األوروبية  : اسم البلد  : ٢المرفق   : الكروسيدوليت .تم التعديل حسب الطلب
 )٢٠ص (التنظيمية النهائية 

يمكن السماح بطرح الكرايسوتيل في األسواق واستخدامه بواسطة الدول األعضاء في األغشية الرقيقة                       “
المستخدمة في المنشآت الكهرلية القائمة حتى تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي أو حتى تتوافر مواد بديلة                         

يناير /سيتم استعراض اإلستثناءات قبل حلول األول من آانون الثاني                 . ، أيهما أسبق    خالية من األسبست    
٢٠٠٨.” 

 . هذه الفقرة التتعلق بالكروسيدوليت ويجب أن تتواجد فقط في الفصل الخاص بالكرايسوتيل

 آندا

 :تم تعديل العبارة األولى في الفصول الثالثة لتصبح
وقد تالحظ أن    . ح لزيادة الوضو   ”.توجد مشاآل صحية عامة     “

ومع ذلك  . هذه الجزء من اإلخطار قد تم تفسيره بطرق مختلفة             
فإن العبارة ُتعتبر متمشية مع التوجيه الموجود في وثيقة الموافقة          

تعليمات بخصوص إحالة اإلخطار الخاص          ”المسبقة عن علم       
باإلجراءات التنظيمية النهائية لحظر مادة آيميائية أو تقييدها                  

 . ”بشدة

وارتباطها بالدول    المعايير المستخدمة   – ٢-٤: الجماعة األوروبية : اسم البلد : ٢المرفق  : وسيدوليتالكر
 )٢٠ص (واألقاليم األخرى 

أو آمواد بناء، خاصة    /مشاآل صحية عامة في آل الدول التي ُتستخدم فيها المادة في المنشآت الصناعية و               “
إن حظرًا يتم فرضه يمكن أن يحمى        . بست مستمرًا في النمو   في البلدان النامية، حيث ال يزال استخدام األس         

 ”صحة العمال والعامة
نفهم أن  . آما أننا نتساءل عن عالقة هذه العبارة بهذا الجزء          . يبدو أن هناك شئ ما مفقود في العبارة األولى          

ان المخِطرة  الغرض من هذا الجزء هو شرح إلى أي مدى تؤثر اإلجراءات التنظيمية المتخذة بواسطة البلد                  

 آندا
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 البلد المالحظة الرد عليها
 .على البلدان األخرى

 . تنطبق هذه المالحظة على آل الفصول حيثما ُوِجَدت هذه الفقرة
ن      ل م اص بك ل الخ ي الفص ط ف ص راب افة ن م إض ت

يدوليت” رى  ” و”الكروس بول األخ دن األمفي ور مع ير ”ص ، يش
ن صور األسبست   ذه الصور م ى ه ة تنطبق عل ى أن المقارن إل

 .أيضًا

 )٢١ص ( البدائل – ٥: الجماعة األوروبية: إسم البلد: ٢المرفق : تالكروسيدولي
إن تقييم المخاطر الذي قامت به اللجنة العلمية المعنية بالسمية والسمية البيئية والبيئة بشأن أسبست                                    “

 ”[....]الكرايسوتيل والبدائل المرشحة، قد توصل إلى أنه، بالنسبة 
 . بالتالي فإنها ال تتعلق بالفصل الخاص بالكروسيدوليتتنتمي هذه الفقرة إلى الكرايسوتيل و

 آندا

تم التعديل حسبما ُطلب بعد التشاور مع الواليات المتحدة                             
 .األمريكية

 الصور –أو البيئة /األخطار والمخاطر على صحة اإلنسان و    : الصور األخرى من أسبست معدن األمفيبول       
 )٣٠ص (األخرى من أسبست معدن األمفيبول 

“NTP   يمكن تعديل هذه    ”)٢٠٠١الواليات المتحدة   (” آمواد معروفة مسرطنة للبشر      ” تم تصنيف األسبست 
 :العبارة بسهولة لتختص بالصور األخرى من أسبست معدن األمفيبول

“NTP        الواليات (” آمواد معروفة مسرطنة للبشر ” تم تصنيف صور األسبست األخرى من معدن األمفيبول
 ”)٢٠٠١المتحدة 

 آندا

آان تليف الرئتين       ”: تم تعديلها وأصبحت الجملة ُتقرأ اآلن               
األسبستي هو أول مرض يتم اآتشافه من أمراض الرئة المتعلقة            

 .”باألسبست

٣٧ص (الفقرة الثانيـة :  التأثيرات على البشر ٥-٢: ١المرفق  : الصور األخرى من أسبست معدن األمفيبول     
 ( 
 ”اض الرئة المتعلقة باألسبست وليكون األنثوفيلليتآان تليف الرئتين األسبستي هو أول أمر“

 .يوجد شئ ما ناقص في هذه الجملة

 آندا

هذا استنتاج عام من تقرير البرنامج الدولي للسالمة األحيائية                  
 .”أسبست”ومستخدم فيه عبارة 

 )٤٠ص( تعرض الجمهور ٦-٣: ١المرفق : الصور األخرى من أسبست معدن األمفيبول
االت اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة وسرطان الرئة بسبب األسبست بطريقة سليمة                 ال يمكن حصر ح     “

 ”.ولذا فهي في الغالب أقل من الواقع
 :يمكن تعديل هذه العبارة بسهولة لتختص بصور األسبست األخرى من معدن األمفيبول

 األخرى من     ال يمكن حصر حاالت اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة وسرطان الرئة بسبب الصور                          “
 ”.أسبست معدن األمفيبول بطريقة سليمة ولذا فهي في الغالب أقل من الواقع

 آندا

تم تعديل هذا الجزء والجزء السابق في الفصل الخاص بكل من              
صور األسبست األخرى من معدن                     ” و     ”الكروسيدوليت”

ل ف األ

بول            دن األمفي ص(مسوغات هذا اإلجراء    : أستراليا: إسم البلد  : ٢المرفق   : الصور األخرى من أسبست مع
٤١( 

 آندا
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 البلد المالحظة الرد عليها
 .”األمفيبول

على الرغم من أن النص قد ُأخذ مباشرًة من اإلخطار                                      
صور ”إال أنه لتحرى الدقة يجب استخدام المصطلح         األسترالي،  

 على غرار ذلك في آل نطاق             ”األسبست من معدن األمفيبول      
 .إخطار أستراليا

 ” استنشاق األسبستيجب الحد من تعرض الناس لمخاطر. مسرطن عند استنشاقه“
 :يمكن تعديل هذه العبارة بسهولة لتختص بصور األسبست األخرى من معدن األمفيبول

اقه    “ ند استنش يجب الحد من تعرض الناس لمخاطر استنشاق الصور األخرى من أسبست معدن . مسرطن ع
  ”األمفيبول

 )٤١ص( تقييم المخاطر ١-٤شيلى : إسم البلد: ٢المرفق : ن معدن األمفيبولصور األسبست األخرى م .النص مقتبس من الوثائق الشيلية الداعمة
ويعنى ذلك في شيلى على وجه الخصوص هؤالء العمال الذين يتعرضون لأللياف من تصنيع مواد                                  “

 ”.البناء
 :يمكن تعديل هذه العبارة بسهولة لكي تختص بصور األسبست األخرى من معدن األمفيبول

 على وجه الخصوص هؤالء العمال الذين يتعرضون أللياف معدن األمفيبول من                     ويعنى ذلك في شيلى     “
 ”.تصنيع مواد البناء

 آندا

تحدة    ات الم ع الوالي اور م د التش ب بع بما ُطل تعديل حس م ال ت
 .األمريكية

 )٥٤ص( الكرايسوتيل –أو البيئة /األخطار والمخاطر على صحة اإلنسان و: الكرايسوتيل
“NTP٢٠٠١الواليات المتحدة(” آمادة معروفة مسرطنة للبشر ”ست تم تصنيف األسب(” 

 :يمكن تعديل هذه العبارة بسهولة لكي تختص بالكرايسوتيل
“NTP٢٠٠١الواليات المتحدة(”آمادة معروفة مسرطنة للبشر "  تم تصنيف الكرايسوتيل(” 

 آندا

 )٥٩ص( عام ١-٢ية  الخصائص السم-٢: الكرايسوتيل .تم إعادة وضع نص مماثل في هذا الجزء
نعتقد أن هناك    . بالمقارنة بالجزء السابق من وثيقة توجيه القرارات، هناك نص تم حذفه من هذا الجزء                         

 . االستجابة–عبارة هامة مفقودة، والتي وفقًا لها قد يكون الكرايسوتيل مسببًا للسرطان طبقًا للعالقة الجرعة 

 آندا

ي  برنامج الدول ر ال ن تقري م إضافة نص م ية، ت  للسالمة األحيائ
 . لتغطية هذه الجزئية١٩٩٨لعام 

 )٥٩ص( الترسب والخلوص ٢-٢ الخصائص السمية -٢: الكرايسوتيل
 .يجب إزالة ألياف الكرايسوتيل من الرئتين بسرعة

 آندا

ي الفقرة األولى    تليف الرئتين األسبست   ١-٥-٢ التأثيرات على البشر     ٥-٢ الخصائص السمية    -٢الكرايسوتيل   .تم إزالة التكرار
 )٦١ص(
 االستجابة أو    -أثبتت دراسات خاصة بعمال تعرضوا للكرايسوتيل في قطاعات مختلفة العالقة التعرض                 “

 التأثير بالنسبة لتليف الرئتين األسبستي الناجم عن الكرايسوتيل بطريقة توضح أن زيادة مستويات              -التعرض

 آندا
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١٩٩٨البرنامج الدولي للسالمة األحيائية،      (ورته  التعرض تؤدى إلى زيادة حاالت اإلصابة بالمرض وخط         

.(” 
 . نفس الجملة بالنص موجودة بالفقرة التالية

تم إضافة نص من الجزء الخاص بموجز تقرير البرنامج الدولي           
 .٨، ص١٩٩٨للسالمة األحيائية، 

 )٢٦ص( سرطان الرئة ٢-٥-٢ التأثيرات على البشر ٥-٢ الخصائص السمية -٢الكرايسوتيل 
يجب أن  . الكرايسوتيل وصور أسبست معدن األمفيبول    : معظم تقارير الحالة تلك، تخص تعرضات مختلطة       
 . ُتقدم تقارير بدراسات عن التعرض للكرايسوتيل فقط

 آندا

 في الفصل الخاص       ٣-٥-٢تم استبدال الفقرة الثانية من البند               
قدرة تشير المعلومات المتاحة إلى أن ال           ”بالكرايسوتيل باآلتي     

على التسبب في اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة بالنسبة                         
للكرايسوتيل أقل بكثير منها بالنسبة لصور أسبست معدن                           

البرنامج الدولي للسالمة       ) (خاصة الكروسيدوليت   (األمفيبول    
 ). ١٩٨٦األحيائية، 

 )٦٢ص(لمتوسطـة  ورم الظهارة ا٣-٥-٢ التأثيرات عـلى البشر ٥-٢ الخصائص السمية -٢الكرايسوتيل 
سيكون من دواعي سرور آندا أن تقدم             . يجب أن نشير إلى األدلة الحقيقية فقط            . توجد أدلة ظرفية فقط      

حيث تثبت هذه الدراسات أن هناك حاالت قليلة فقط من                      . دراسات بمعلومات حقيقية عن الكرايسوتيل         
 .اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة، ترتبط بالكرايسوتيل

 آندا

تم تغيير النص التمهيدي .  النص اآلن فقرتين رئيسيتينيتضمن
لكي يشير إلى أن هذا الجزء يغطى حاليًا توصيات تقييم البرنامج 

، وليس فقط االستنتاجات، ١٩٩٨الدولي للسالمة األحيائية لعام 
.آما في النسخة السابقة

معادن في أقواس مربعة عند         /في النص البديل تم وضع مواد           
 . م البرنامج الدولي للسالمة األحيائيةالرجوع لتقيي

 ) ٦٤ص( التعرض المهني -٤-٣: ١المرفق : الكرايسوتيل
 : [....]" بشأن الكرايسوتيل أن١٩٩٨يستنتج تقييم البرنامج الدولي للسالمة األحيائية لعام "

 :هناك استنتاج مفقود من بين االستنتاجات
دابير الهندسية وممارسات العمل في الظروف التي يمكن أن          يجب استخدام تدابير السيطرة، بما في ذلك الت        “

أثبتت البيانات المقدمة من الدوائر الصناعية التي ُتطبق فيها         . يحدث فيها تعرض عمال التشغيل للكرايسوتيل     
يمكن لمعدات  . ميل/ ألياف ,٥تقنيات السيطرة جدواها في الحد من التعرض والوصول به لمستويات أقل من              

شخصية أن تحقق انخفاضًا أآبر بالنسبة لتعرض األفراد إذا آان مردود وسائل السيطرة الهندسية                   الوقاية ال 
 ”.وممارسات العمل غير آاٍف

 . عالوة على ذلك نحن نوافق على استخدام مصطلح مواد بدًال من مصطلح معادن

 آندا

 )٦٦ص( التعرض شبه المهني -٥-٣: ١المرفق : الكرايسوتيل .ُعِلم
 .الية السرعة، ليست هي اآلالت الموصى باستخدامهااآلالت ع

 آندا

ليس واضحًا ما إذا آانت الوثيقة تشكل في األساس ثالث وثائق توجيه قرارات منفصلة، نقترح وضع جدول            .تم وضع جدول بالمحتويات
 . ونهابالمحتويات في نهاية الوثيقة حتى يسهل على القراء الوصول إلى المواد الكيميائية التي يريد

 األمانة
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 البلد المالحظة الرد عليها
 مدى االستخدامات طبقًا لإلجراءات التنظيمية غير واضح بما فيه                    –في آل فصل من الفصول الثالثة               .يتم مناقشة ذلك في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية

 نطاق   الكفاية، وقد يسبب ذلك إرباآًا للقراء، لذا نقترح إن أمكن إضافة جملة أو جملتين لكي يتم تحديد                                
 . االستخدامات غير المسموح بها لكل نوع من أنواع األسبست المختلفة بصورة أآثر وضوحًا

 األمانة

 .يتم مناقشة ذلك في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية
 :WCOنص محتمل لتوضيحه بواسطة 

المواد و األصناف المحتوية على األسبست يمكن أن تكون                     “
 مواد  ٦٨١٢يغطى القسم الفرعي     . ٦٨صل  موجودة أيضًا في ف    

معينة تحتوى على األسبست؛ بينما يغطى القسمان الفرعيان                   
 مواد معينة قد تحتوى أو ال تحتوى على                      ٦٨١٣ و      ٦٨١١

 . األسبست

لبحث تضمين األرقام الخاصة برمز النظام المنسق            : الرموز طبقًا للنظام المنسق لتوصيف وترقيم السلع           
لع للمنتجات المصنعة من أو المحتوية على أسبست والتي تغطيها وثيقة توجيه                               لتوصيف وترقيم الس     

وعلى الرغم من أن جميع صور األسبست لها نفس رمز النظام المنسق لتوصيف وترقيم السلع                     . القرارات
، إال أنه يوجد عدد من الرموز للمنتجات المصنعة أو المحتوية على األسبست، موجودة آلها في                   (2524.00)

 . ولكن في هذه الوثيقة ال يوجد تمييز بين أنواع األسبست المختلفة في هذا الصدد-، ٦٨صل ف

 األمانة

  ٤تعديالت إضافية ُأتفق عليها في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية 
 سويسرا . ولكن األجزاء داخل الوثيقة غير مقسمة آفصول،١ آترويسة في صفحة ”فصل”ُأستخدمت آلمة  .١ من صفحة ”فصل”تم حذف العمود الذي يحمل العنوان 

يتم تضمين النص التالي في آل فصل من الفصول الثالثة                           
الكروسيدوليت، صور األسبست األخرى من معدن األمفيبول            (

، في الجزء الخاص بالتدابير الوقائية التي ُطبقت         )و الكرايسوتيل 
 :ن التعرضتدابير أخرى للحد م/بشان المادة الكيميائية

 
م توجيه آخر في اتفاقية منظمة العمل الدولية               م تقدي  رقم  )ILO(ت

١٦٢ 
 ”األمان عند استخدام األسبست“

162convdepl?C/cgilex/ilolex/org.ilo.www://http  
تعرض          تعلقة ب يع األنشطة الم ى جم يقه عل العمال لألسبست لتطب

 خالل سير العمل 
 ١٧٢توصية منظمة العمل الدولية رقم 

172pl?R.convde/cgilex/ilolex/org.ilo.www://http  

وافقت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية على تضمين وثيقة توجيه القرارات التفاقية منظمة العمل              
ى معلومات عن الدول التي اختارت عدم حظر األسبست أو منتجاته حظرًا                  للحصول عل   ١٦٢الدولية رقم    

 .آامًال

 أستراليا

http://www.ilo.org/ilolex/cgilex/convdepl?C162
http://www.ilo.org/ilolex/cgilex/convde.pl?R172
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 البلد المالحظة الرد عليها
تتضمن توصيات بشأن األمان عند استخدام األسبست، بما في                

لحماية والوقاية، مراقبة المعلومات       ذلك تفاصيل بشأن تدابير ا        
 .الخاصة ببيئة العمل وصحة العمال والتدابير الخاصة بالتعليم

 . لقائمة المختصراتILOسيتم أيضًا إضافة 
ياس،       يد الق ية للتوح نظمة الدول يقة الم ا ورد بوث تجات ”آم المن

ت   واة باألسبس منتية المق ل   –اإلس ن أج ية م بادئ توجيه  م
 يتم تضمينها بالجزء الخاص بالتدابير      ”ممارسات العمل بالموقع   

ية    ي ُطبقت بشأن المادة الكيميائية     الوقائ تدابير أخرى للحد من    /الت
 .التعرض

 آندا .أنتجت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وثيقة بشأن ممارسات عمل آمنة خاصة بإستخدام األسبست

يجب أن يتم أيضًا تقييم أخطار المواد البديلة         ”الجملة  . تم التوحيد 
 تم إدخالها   ”تخدام اآلمن ووسائل السيطرة المطلوبة من أجل االس     

في األجزاء الخاصة بصور األسبست األخرى من معدن                           
 .األمفيبول والكرايسوتيل

 آندا . الصياغة الخاصة بإخالء المسؤولية تجاه البدائل ليست واحدة في آل األجزاء

ور        ل ص بدائل لك اص بال زء الخ ة الج ي نهاي افتها ف م إض ت
 .األسبست

ألياف عضوية   ” الخاصة بالبرنامج الدولي للسالمة األحيائية             EHC 151يوجد مرجع خاص بالبدائل في           
 ”اصطناعية منتقاة

 آندا

تم حذفه من األجزاء الخاصة بالكروسيدوليت وصور األسبست           
 .األخرى من معدن األمفيبول

جزاء،  اإلقتصادية بالنسبة للجماعة األوروبية والموجود في آل األ            –الجزء المعنى بالتأثيرات االجتماعية       
 . يتعلق فقط بالجزء الخاص بالكرايسوتيل

 آندا

وز    .تم إضافة المعلومات المطلوبة أن رم ات بش ى معلوم ة إل ناك حاج بول    IMDGه دن األمفي ن مع رى م بة لصور األسبست األخ  بالنس
 .والكرايسوتيل

 آندا

لخاصة بالكرايسوتيل وربما ال تكون معروفة على         تتوافر معلومات فقط عن رقم دليل إجراءات الطوارئ ا           . تم حذفها من آل األجزاء
 .المستوى الدولي

 آندا

 آندا . ”منتشر” يجب حذف ٦، الفقرة الثانية، السطر ٤-٣في المرفق األول، الجزء  .تم الحذف
لم يتم إجراء أي تعديل نظرًا ألن النص األصلي يعكس نص                      

 .اإلخطار
منتجات ذات جودة     ”البدائل، هناك اقتراح باستبدال           بالنسبة لشيلى، في الجزء الخاص ب              ٢في المرفق     

 ”منتجات ذات خصائص مماثلة” بـ”مماثلة
 آندا

 آندا  . على أنه توصية شديدة بالحظر٢-٤ بالنسبة للجماعة األوروبية، يمكن تفسير الجزء ٢في المرفق  : تم استبدال هذه الفقرة بالنص التالي



UNEP/FAO/PIC/INC.10/7 
 

15 

 البلد المالحظة الرد عليها
يمكن أن تحدث مشكالت صحية مماثلة لتلك التي حدثت في                      
الجماعة األوروبية في الدول التي ُتستخدم فيها المادة في                             

اد بناء، خاصة في البلدان النامية،         أو آمو /المنشآت الصناعية و   
إن حظرًا يتم   . حيث ال يزال استخدام األسبست مستمرًا في النمو        

 .فرضه يمكن أن يحمى صحة العمال والعامة
 :٤-٢ الفقرة األولـى مـن الجزء تم إدخال النص التالي فـي نهاية

البرنامج  (٥٣منذ صدور منشور معايير الصحة البيئية رقم                  
، هناك عدد قليل فقط من              )١٩٨٦الدولي للسالمة األحيائية،         

الدراسات التي تم فيها اختبار اآلثار الضارة الناجمة عن بلع                     
وقد أعطت آل     . أسبست الكرايسوتيل على حيوانات التجارب         

 . سات نتائج سلبيةهذه الدرا

، التأثيرات على حيوانات التجارب، ُيعتقد أن            ٤-٢في جزء أسبست الكرايسوتيل، المرفق األول، الجزء              
 . تحتاج القضية الخاصة بالمخاطر المرتبطة بالبلع إلى مزيد من البحث. هناك التباس في النص

 آندا

 :٤-٥-٢تم إدخال النص التالي في نهاية الجزء 
 ال يوجد دليل دامغ على زيادة الوفيات بين                         بصورة عامة،   

 من جراء     ”الكرايسوتيل”مجموعات العمال الذين تعرضوا للـ         
 .اإلصابة بسرطان المعدة أو سرطان القولون

 هناك حاجة إلى        ”أمراض خبيثة أخرى    ”٤-٥-٢في جزء أسبست الكرايسوتيل، المرفق األول، الجزء                 
 . العمالالمزيد من المعلومات بشأن التأثيرات على

 آندا
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 المرفق الثاني
 

 تطبيق اإلجراء المؤقتة للموافقة المسبقة عن علم على المواد الكيميائية
 المحظورة أو المقيدة بشدة

 
 

 وثيقة توجيه القرارات
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبست
 )جميع صور األسبست الواردة بأسفل(

 الكروسيدوليت
 األموسيت 

 األآتينوليت 
 األنثوفيلليت
 التريموليت
 الكرايسوتيل

 
 هذه الوثيقة المعلومات الواردة بوثيقة سابقة لتوجيه القرارات بشأن                           تتضمن

 لكروسيدوليتا
 
 
 
 
 
 

 

األمانة المؤقتة التفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم             
على مواد آيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة                      

 الدولية
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 المحتوياتجدول 
 

 الفصل الصفحة
 المقدمة ١٥
 معلومات أساسية ٢١
 المختصرات ٢٢
  آروسيدوليت–امفيبول : األسبست ٢٦
 وعلى وجه التحديد األآتينوليت واألموسيت                 – أشكال أخرى          –امفيبول    : األسبست ٥٠

 واالنثروفيلليت والتريوليت
  آرايسوتيل-السيربنتين : األسبست ٧٤
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 مقدمة
 روتردام هي اتفاقية بيئية متعددة األطراف يقوم برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة                     اتفاقية

وتهدف االتفاقية لتشجيع األطراف على تقاسم          . لألغذية والزراعة معًا بتوفير وظيفة األمانة المؤقتة لها             
الكيميائية الخطرة من أجل حماية       المسؤولية والتعاون وبذل الجهود في مجال االتجار الدولي في المواد                  

الصحة البشرية والبيئة من األضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها بطريقة سليمًا بيئيًا، عن طريق                       
تيسير تبادل المعلومات عن خصائصها وذلك بتحديد عملية وطنية لصنع القرارات المتعلقة باستيرادها                        

 .وتصديرها وبنشر هذه القرارات على األطراف
وتشمل المواد الكيميائية المرشحة التفاقية روتردام المواد الكيميائية التي جرى حظرها أو تقييدها بشدة                        

ويعتمد إدراج أي مادة        . بمقتضى إجراءات تنظيمية وطنية لدى طرفين أو أآثر في إقليمين مختلفين                         
د تقييم األخطار المرتبطة بها         آيميائية في االتفاقية على اإلجراءات التنظيمية التي تتخذها األطراف بع                  

غير أن إدراج المادة     . تقليل هذه المخاطر  /وقد تتوفر سبل أخرى لمكافحة     . وذلك بحظرها أو بتقييدها بشدة     
فبالنسبة لكل مادة آيميائية    . ال يعني أن هذه المادة محظورة أو مقيدة بشدة لدى جميع األطراف في االتفاقية              

 من األطراف أن تتخذ قرارًا عن علم حول ما إذا آانت ستوافق أم ال                         داخلة في اتفاقية روتردام، يطلب       
 .توافق على استيراد المادة الكيميائية المعينة مستقبًال

وخالل الفترة السابقة لدخول اتفاقية روتردام حيز النفاذ يطبق اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم                       
وخالل هذه الفترة تتولى لجنة التفاوض              .  االتفاقية  الذي يتمشى مع االلتزامات المنصوص عليها في               

 .الحكومية الدولية مهمة الموافقة على إدراج المواد في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم
، وثيقة  XXXX في   XXXX المعقودة في    XXXXوقد اعتمدت لجنة التفاوض الحكومية الدولية، في دورتها           

صبحت على أثره هذه المادة الكيميائية خاضعة لإلجراء المؤقت للموافقة            توجيه قرارات بشأن األسبست، أ     
 .المسبقة عن علم

 من المادة   ٢وفقًا للفقرة   ] XXXX[وقد أرسلت وثيقة توجيه القرارات هذه إلى السلطات الوطنية المعينة في             
 . من اتفاقية روتردام١٠

 الغرض من وثيقة توجيه القرارات
ومية الدولية أوًال على وثيقة توجيه قرارات بالنسبة ألي مادة آيميائية تدرج في                توافق لجنة التفاوض الحك   

وترسل وثائق توجيه القرارات إلى جميع األطراف مصحوبة           . اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم       
 .بطلب إليها باتخاذ قرار بشأن استيراد المادة الكيميائية مستقبًال

وتتألف هذه اللجنة المؤقتة    .  من قبل اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية       وتعد وثيقة توجيه القرارات   
 من  ١٨الستعراض المواد الكيميائية من مجموعة خبراء معينين من الحكومات، وقد أنشئت وفقًا للمادة                       

وتمثل وثيقة توجيه    . االتفاقية، لتقوم بتقييم المواد الكيميائية المرشحة لتحديد إمكانية إدراجها في االتفاقية                
القرارات المعلومات المقدمة من طرفين أو أآثر التي تدعم اإلجراءات التنظيمية الوطنية بشأن حظر                             

وال يراد بها أن تكون مصدر المعلومات الوحيد عن المادة                      . المادة الكيميائية المعينة أو تقييدها بشدة           
 . تستكملها أو تنقحها بعد اعتمادهاالكيميائية وآما أن لجنة التفاوض الحكومية الدولية ال

وقد تكون هناك أطراف أخرى اتخذت إجراءات تنظيمية بحظر مادة آيميائية معينة أو تقييدها بشدة                                  
ويمكن الرجوع إلى تقييمات األخطار هذه أو                . وأطراف أخرى لم تحظر تلك المادة أو تقيدها بشدة                    

مقدمة من األطراف بموقع اتفاقية روتردام على الشبكة           للمعلومات عن التدابير البديلة لتخفيف األخطار ال        
 .الدولية

 من االتفاقية، تستطيع األطراف أن تتبادل المعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية                             ١٤ووفقًا للمادة      
ية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية التي تشملها االتفاقية، بما في ذلك المعلومات عن السمية اإليكولوج                 

وتوضع المعلومات  . والسالمة، ويمكن تقديم هذه المعلومات إلى األطراف مباشرة أو عن طريق األمانة                  
 .المقدمة إلى األمانة على موقع اتفاقية روتردام بالشبكة الدولية

 .ويمكن أن تتوفر أيضًا معلومات عن المادة الكيميائية من مصادر أخرى
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 إخالء مسؤولية
 

لتجارية في هذه الوثيقة تعني بالدرجة األولى تيسير التحديد الصحيح للمادة                إن استخدام األسماء ا    
وليس المقصود بها أن تعني ضمنًا أي موافقة أو غير موافقة على أي شرآة بعينها حيث أنه من                   . الكيميائية

لتجارية غير الممكن إدراج جميع األسماء التجارية المتداولة حاليًا، فقد استخدم عدد فقط من األسماء ا                            
 .الشائعة االستخدام والمنشورة في هذه الوثيقة

على الرغم من أن المعلومات المقدمة يعتقد أنها دقيقة طبقًا للبيانات المتوافرة وقت إعداد وثيقة                         
توجيه القرارات هذه، فإن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة يعلنان عن                  

ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج      .  عن أي سهو أو أي نتائج قد تنتج عنها         امعدم مسؤوليته 
األمم المتحدة للبيئة غير مسؤولين عن أي ضرر أو فقدان أو تحامل من أي نوع يترتب نتيجة الستيراد أو                      

 .حظر استيراد لهذه المادة الكيميائية
 في هذا الموضوع فال يعنيان ضمنًا التعبير عن أي          أما التسميات المستخدمة وطريقة عرض المادة     

رأي مهما آان من جانب منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أو برنامج األمم المتحدة للبيئة، فيما                              
يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو فيما يتــعلق بتحديد تخومـها                         

 .أو حدودها
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 معلومات أساسية
تتضمن وثيقة توجيه القرارات هذه ستة أشكال من األسبست، خمسة في أشكال امفيبول هي اموسيت                               

 .وانتوفيلليت وأآتينوليت وآرسيدوليت وتريموليت، وواحدة في شكل سيربنتين، آرايسوتيل
، المعتمد  ١٩٩٨ سبتمبر/أدرج أسبست الكروسيدوليت بالمرفق الثالث في نص اتفاقية روتردام في أيلول                

على جميع البلدان      ) ١٩٩٢بتاريخ    (وتم تعميم وثيقة توجيه قرارات                . من جانب مؤتمر المفوضين         
وتحل وثيقة توجيه القرارات     . وقد أدرجت مادة آروسيدلويت هنا توخيًا إلعطاء صورة آاملة            . المشارآة

 .قهذه محل الوثيقة الصادرة عن الكروسيدوليت التي جرى تعميمها في الساب
وتشكل . وتقسم هذه األشكال الستة لألسبست المدرجة في وثيقة توجيه القرارات الحالية، في ثالثة فصول                  

وتوضع أشكال االمفيبول المتبقية    . الكروسيدوليت الفصل األول وذلك ألنها مدرجة سلفًا في المرفق الثالث           
ويتعلق الفصل   . في فصل ثان    في مجموعة     ) اآتينوليت، اموسيت انثوفيلليت وتريموليت      (من األسبست     

ومع أن هناك بعض الزيادة غير الضرورية فيما بين             . الثالث بشكل السيربنتين من آرايسوتيل األسبست        
 .الفصول، لكن عرضت المعلومات بهذه الطريقة في محاولة لتحسين النواحي العملية في استخدام الوثيقة

وإذا قدمت ردود    . كال األسبست الستة على حدة       يجب تقديم قرارات استيراد منفصلة لكل واحدة من أش              
 .استيراد للكرسيدوليت فال يلزم إعادة تقديمها
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 المختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة

 )العناصر الكيميائية ومبيدات اآلفات ليست مدرجة في هذه القائمة: ملحوظة(
 > أقل من

 > أقل من أو مساو لـ
 >> أقل آثيرًا من

 < أآثر من 
 < أآثر من أو مساو لـ

 µg ميكروغرام
 µm ميكرو متر

  
 .a.i العنصر النشط

 ACGIH المؤتمر األمريكي ألخصائي الصحة الصناعية الحكوميين
 ADI المتحصل اليومي المقبول
 ADP أدنيسوسين ثنائي الفوسفات
 ATP أدنيوسين ثالثي الفوسفات

  
 .b.p نقطة الغليان
 bw وزن الجسم

  
 oC )درجة مئوية(درجة سيليسوس 

 CA رابطة المواد الكيميائية
 CAF ألياف أسبست مضغوطة

 CC سنتيمتر مكعب
 CCPR لجنة الدستور المعنية بمخلفات مبيدات اآلفات

 CHO مبيض اليرنب الصيني
 Cm سنتيمتر

 CSTEE البيئية اللجنة العلمية المعنية بالسمية، والسمية اإليكولوجية و–االتحاد األوروبي 
  

 D غبار
 DNA الحامض النووي ديوآسيريبوز

  
 E.C الجماعة األوروبية

 EC50 %٥٠الترآيز المؤثر 
 ED50 %٥٠جرعة التأثير 

 .E.E.C الجماعة االقتصادية األوروبية
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 المختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة
 )العناصر الكيميائية ومبيدات اآلفات ليست مدرجة في هذه القائمة: ملحوظة(

 EHC معايير الصحة البيئية
 ERL الحد الخارجي للمخلفات

  
 راعةمنظمة األمم المتحدة لألغذية والز

 
FAO 

 g غرام
 GL المستوى اإلرشادي

 GR حبيبات
  

 h ساعة
 ha هكتار

  
 .i.m )الحقن في العضل(عضلي 

 .i.p في الغشاء البريتوني
 IARC الوآالة الدولية لبحوث السرطان

 IC50 الترآيز الحظري
 ILO منظمة العمل الدولية

 IPCS البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية
 IRPTC ل الدولي للمواد محتملة السميةالسج

 IUPAC االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
  

 K )١٠٠٠× (آيلو 
 kg آيلوغرام

 Koc معامل تفريق الماء/آربون عضوي
  
 l لتر

  LC50 ٥٠الترآيز المميت، 
 LD50 ٥٠الجرعة المميتة، 

 LOAEL أدنى مستوى تأثير ضار مالحظ
 LDLO  مميتةأقل جرعة

 LOEL أدنى مستوى مالحظ للتأثير
  

 m متر
 mg مليغرام
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 المختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة
 )العناصر الكيميائية ومبيدات اآلفات ليست مدرجة في هذه القائمة: ملحوظة(

 ml ميلليتر
 .m.p نقطة االنصهار

 mPa ميللبسكال
 MRL الحد األقصى للمخلفات

 MTD الجرعة القصوى التي يمكن تحملها
  

 NCI )الواليات المتحدة األمريكية(المعهد الدولي للسرطان 
 ng نانوغرام

NIOSH الواليات المتحدة(وطني للصحة والسالمة المهنيتين المعهد ال( 
 

 NOAEL مستوى تأثير ضار غير مالحظ
 NOEL مستوى تأثير غير مالحظ

 NOHSC )أستراليا(اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنيتين 
 NTP البرنامج الوطني للسميات

  
 OECD منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي

 OP مبيد آفات من الفسفور العضوي
  

 PCM استخدام مجهر تباين الطور
 PHI فترة ما قبل الحصاد

 PIC الموافقة المسبقة عن علم
 POW  الماء-معامل تفريق األوآتانول 

 POP ملوثات عضوية ثابتة
ppm        يستخدم فقط لترآيز مبيد اآلفات في الغذاء التجريبي وفي جميع                     (جزء من المليون

  )لتر/آيلوغرام أو ملييغرام/لسياقات األخرى تستعمل ملليغراما
 ADI( RfDمماثلة لـ (عة المرجعية التعرض المزمن عن طريق الفم الجر

  
 SBC أمانة اتفاقية بازل
 SC ترآيز قابل للذوبان

 SG حبيبات قابلة للذوبان في الماء
 SL ُمرّآز قابل للذوبان

 SMR نسبة نفوق موحدة
 STEL حد التعرض قصير األجل
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 المختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة
 )العناصر الكيميائية ومبيدات اآلفات ليست مدرجة في هذه القائمة: ملحوظة(

 TADI المتحصل المؤقت يوميًا المقبول
 TLV قيمة الحد األدنى

  TMDI المتحصل النظري األقصى يومياًً
 TMRL الحد المؤقت األقصى من المخلفات

 TWA متوسط مرجح زمنيًا
  

 UNEP برنامج األمم المتحدة للبيئة
 USEPA الوآالة األمريكية لحماية البيئة

 UV فوق البنفسجية
  

 VOC مرآب عضوي طيار
  

 WHO منظمة الصحة العالمية
 WP مسحوق قابل للبلل

  
 الوزن

 
wt 
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 آروسيدوليت
 )شكل أسبست األمفيبول(
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  الكروسيدوليت–معدن األمفيبول : األسبست
  الكروسيدوليت–) ١أنظر المرفق (التعريف واإلستخدامات  - ١
 

 االسم الشائع الكروسيدوليت
واألسماء /االسم الكيميائي آروسيدوليت، أسبست، أسبست أزرق 

 األخرى والمترادفات
في دائرة ) األرقام(الرقم  ٤-٢٨-١٢٠٠١: رقم الكروسيدوليت

 خدمات المستخلصات الكيميائية
أرقام أخرى في دائرة خدمات  ٤-٢١-١٣٣٢: الرقم العام لألسبست

لكيميائية يمكن المستخلصات ا
 إستخدامها

 النظام الموحد )أسبست (٠٠,٢٥٢٤
 الرمز الجمرآي 

 أرقام أخرى )آروسيدوليت (٢٣٦٤٨: الرقم الجمرآي للجماعة األوروبية
 الفئة مادة آيميائية صناعية 
 الفئة المصطلح عليها مادة آيميائية صناعية

تجات المنسوجات الواقية، ُيستخدم في صنع أسمنت األسبست، المواد العازلة، من
 .مرشحات مصانع المشروبات

في ) اإلستخدامات(اإلستخدام 
 الفئة المصطلح عليها

أسبست الكروسيدوليت الالبلورى، أسبست، أسبست أزرق، أسبست                                     
 .، أسبست الريبكيتNCI C09007الكروسيدوليت الليفي، آروآيدوليث،

 األسماء التجارية

 لمستحضرأنواع ا ألياف معدنية طبيعية
 إستخدامات في فئات أخرى  بالغات عن إستخدامه آمادة آيميائية مبيدة لآلفاتدال توج

 يتكون طبيعيًا، ويستخرج من المناجم
 

 الجهات الُمصنعة األساسية

  الكروسيدوليت–أسباب اإلدراج في إجراء الموافقة المسبقة عن علم  - ٢
وقد إدرجت على    . قة المسبقة عن علم بوصفها مادة آيميائية صناعية            أدرجت مادة الكروسيدوليت في إجراء المواف        

أساس اإلجراءات التنظيمية النهائية بحظر جميع استخدامات الكروسيدوليت التي جرى اإلخطار عنها من قبل                                  
 .الجماعة األوروبية وشيلي واستراليا وسري النكا

 )صول على التفاصيل للح٢أنظر المرفق  (:اإلجراءات التنظيمية النهائية ١-٢
 استراليا

الكروسيدوليت، األموسيت، األنثوفيلليت،       (تم وضع قيود شديدة على إستخدام جميع صور أسبست األمفيبول                               
 .في قوانين الواليات والمقاطعات) األآتينوليت والتريموليت

 القلق إزاء الصحة البشرية   :السبب في ذلك
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 شيلى
 :األسبست مادة مقيدة بشدة

 .إنتاج، إستيراد، توزيع، بيع وإستخدام الكروسيدوليت وأي مادة أو منتج يحتوى عليهمحظور 
 القلق إزاء الصحة البشرية : السبب في ذلك

 الجماعة األوروبية
الكروسيدوليت، األموسيت، األنثوفيلليت،      ( الطرح في األسواق واإلستخدام لجميع أشكال األسبست                        –محظور   

، والمنتجات المحتوية على هذه األلياف مضافًة عن عمد، مع إستثناء واحد                   )الكرايسوتيلاألآتينوليت، التريموليت و   
 .محدد وهو الخاص بالكرايسوتيل

 القلق إزاء الصحة البشرية  : السبب في ذلك
 إخطارات سابقة

طبقًا تم إدراج الكروسيدوليت في المرفق الثالث وُأضيف إلى اإلجراءات الطوعية للموافقة المسبقة عن علم                                          
 ).لم تكن عضوًا في الجماعة األوروبية في ذلك الوقت(إلخطارات من سرى النكا، بلدان الجماعة األوروبية والسويد 

 القلق إزاء الصحة البشرية : السبب في ذلك
 تقييم المخاطر ٢-٢

 استراليا
 على أساس          إلتخاذ إجراءات تنظيمية نهائية             ) بواسطة واليات ومقاطعات استراليا             (تم وضع مقررات               

تم عمل تقييمات المخاطر أوًال على أساس قياسي ثم بعد ذلك طبقًا للوضع                   . المخاطر على الصحة البشرية    /األخطار
 .الحالي
 شيلى

تم تقييم األخطار على أساس مجموعة من المصادر المراجعية والتحقق من التأثيرات الضارة المزمنة على العمال                         
وقد تبين أن العمال الذين يقومون بمناولة ألياف األسبست في                            . سبستالمعرضين بدوائر صناعة أسمنت األ            

ويعنى ذلك في شيلى على وجه الخصوص            . اإلستخدامات المتعددة هم األآثر تعرضًا للمخاطر بين هؤالء العمال               
 .هؤالء العمال المعرضون لأللياف الناجمة عن صناعة مواد البناء

 الجماعة األوروبية
وقد أآد هذا التقييم على أن جميع صور األسبست يمكن أن تسبب سرطان الرئة، أورام                . ر منفصل تم عمل تقييم مخاط   

الرئة والغشاء البريتونى وتليف الرئتين األسبستى؛ وأنه ال توجد عتبة للتعرض يمكن أن يكون األسبست فيما هو دونه                  
 .غير مسبب لمخاطر اإلصابة بالسرطان

 
  الكروسيدوليت–قت بشأن المادة الكيميائية التدابير الوقائية التي طب - ٣
 
 التدابير التنظيمية للحد من التعرض ١-٣

تم إتخاذ تدابير وقائية تحظر جميع إستخدامات صور األسبست من معدن األمفيبول فيما                      
عدا أعمال اإلختيار والتحليل، الصيانة، اإلزالة، التخلص من، الحجز أو التطويق                                    

 .الحد من تعرض اإلنسان لهاواإلستخدامات الخاصة ب

 استراليا

تم إتخاذ تدابير وقائية بحظر جميع إستخدامات الكروسيدوليت آمادة أولية في صناعة مواد               
تم حظر إستخدام جميع أنواع األسبست في أي مادة أو مكون أو منتج من غير مواد                   . البناء

 .البناء إال في الحاالت اإلستثنائية

 شيلى

وقائية بحظر الطرح في األسواق واإلستخدام للكروسيدوليت، األموسيت،            تم إتخاذ تدابير      
اف األل ذ ل ا أ ل ا الك ل ال ل األآ لل ف ث األ

 الجماعة األوروبية
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األنثوفيلليت، األآتينوليت، التريموليت والكرايسوتيل وأي منتجات تحتوى على هذه األلياف          
بإضافتها إليها عن عمد، مع إستثناء واحد محدد بالنسبة لكرايسوتيل األغشية الرقيقة                               

 ).٢لمزيد من التفاصيل، أنظر المرفق ( الموجودة بالفعل المستخدمة في المنشآت الكهرلية
 تدابير أخرى للحد من التعرض ٢-٣

 استراليا
 تم إصدار توجيهات في الوثائق المتاحة على الموقع الشبكي للجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنيتين

htm.asbest/NationalStandards/OHSLegalObligation/au.gov.nohse.www://httpوهذه الوثائق هي : 
 )]١٩٩٨ (٢٠٠٢: اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنيتين[مدونة الممارسات الخاصة باإلزالة اآلمنة لألسبست 

اللجنة [م طريقة المرشح الغشائي في تقدير آمية غبار األسبست العالقة في الهواء                        ملحوظة إرشادية بشأن إستخدا      
 )]١٩٩٨ (٣٠٠٣: الوطنية للصحة والسالمة المهنيتين

 ٣٠٠٢: اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنيتين     [إرشادات للسيطرة على أخطار األسبست في المباني واإلنشاءات           
)١٩٩٨[( 

 الجماعة األوروبية
 المحتوية  دهات بشأن تدمير المباني، اإلنشاءات والترآيبات المحتوية على األسبست وإزالة األسبست أو الموا                     توجي

، المعدلة بتوجيهات المجلس           EEC(OJ L 85,28.3.1987,p.40)/87/217)(توجيهات المجلس       (على األسبست منها           
(91/692/EEC(OJ L 377 , 31.12.1991, p.48))( 

 )EEC(OJ L 377 , 31.12.1991 , p.20)/91/689توجيهات المجلس (ص من مواد البناء توجيهات بشأن التخل
 عام

يتم السيطرة على الغبار بترطيب المادة، إستخدام الكمامات وأجهزة التنفس االصطناعي، إستخدام مالبس الوقاية                           
 .الكاملة مع إيالء إهتمام آاف عند معالجة أي مالبس ملوثة

السالمة في استخدام األسبست                    "١٩٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                               تتوفر توجيهات آذلك ب                  
(http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C162)                والتي تنطبق على جميع األنشطة التي تتضمن تعرض العمال ،

 .لألسبست في أثناء عملهم
توصيات بشأن  ،  )172pl?R.convde/lex-cgi/lexilo/org.ilo.www://http( ١٧٢وتحتوي توصية منظمة العمل الدولية رقم         

السالمة في استخدام األسبست، وتشمل تفاصيل عن التدابير الوقائية ومراقبة بيئة العمل وصحة العمال والمعلومات                      
 .والتدابير التعليمية

وحيد القياسي رقم   وتوفر معلومات محددة أخرى عن تدابير تقليل التعرض بمواقع اإلنشاءات بدليل المنظمة الدولية للت              
 ". مبادئ توجيهية للممارسات العملية بالمواقع–منتجات األسمنت المقوي باألسبست  "٧٣٣٧

 البدائل ٣-٣
من الضروري قبل قيام أي بلد ببحث البدائل اإلستعاضية، أن يتأآد من أن إستخدام هذه البدائل يتطابق مع حاجاته                               

آما يجب أيضًا تقييم أخطار المواد البديلة ووسائل السيطرة المطلوبة من             . ةالوطنية وتدابير اإلستخدام المحلية المطبق     
 .أجل اإلستخدام اآلمن لها

http://www.nohse.gov.au/OHSLegalObligation/NationalStandards/asbest.htm
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 شيلى
تم التوصل إلى أنه يمكن إستبدال األسبست بألياف أخرى في صناعة مواد األسمنت الليفي مع إستمرار الحصول على                   

تقوم بإنتاج الكمية األآبر من ألواح ورقائق التكسية للمنازل     في الواقع، قامت الشرآة التي      . منتجات ذات جودة مشابهة   
بالنسبة ألجزاء المكابح، سيستمر إستخدام حشيات وبطانات       . في شيلى بإستبدال األسبست بألياف أخرى مثل السيليلوز       

شيات المكابح المحتوية على األسبست جنبًا إلى جنب مع تلك الخالية من األسبست حتى يتم إستهالك وتغيير ح                                    
 .وبطانات الكوابح المحتوية على األسبست والتي آانت في حالة إستخدام وقت صدور الحظر

 الجماعة األوروبية
 .P-aramidتتضمن البدائل التي تم تعريفها ألياف السيليلوز، ألياف آحول متعدد الفينيل وألياف الـ 

 عام
ة البيئية الصادرة عن البرنامج الدولي للسالمة                 توفر توجيهات بشأن البدائل أللياف األسبست بالمعايير الصحي                   

 .)org.inchem.www(" ألياف عضوية ترآيبية منتقاة "١٥١ رقم –الكيميائية 
  االقتصادية-التأثيرات االجتماعية  ٤-٣

 استراليا
ية إحالل   في فيكتوريا، والية أسترالية إلى أن عمل          ١٩٩١خُلص البيان الخاص بأثر اإلجراءات التنظيمية لتنظيمات            

 .المواد البديلة قد قضت على إستخدام األسبست في غالبية تطبيقاته السابقة
 شيلى

 . اإلقتصادية–لم يتم إجراء أي تقييمات على التأثيرات اإلجتماعية 
 
  الكروسيدوليت–أو البيئة /المخاطر واألخطار على صحة اإلنسان و - ٤
 تصنيف المخاطر ١-٤

الوآالة الدولية لبحوث  )١٩٨٧(، الوآالة الدولية لبحوث السرطان )موعة األولىالمج(يسبب السرطان للبشر 
 السرطان

  ١الفئة . مسرطن
R45 قد يسبب السرطان  

T:R48/23 خطر الضرر الكبير على الصحة من التعرض لمدة طويلة باإلستنشاق                  :  سمى
 )٢٠٠١الجماعة األوروبية، (

 الجماعة األوروبية

الواليات المتحدة    " (مادة مسرطنة للبشر معروفة              " يت ك       تم توصيف الكروسيدول      
 ) ٢٠٠١األمريكية، 

NTP 

 
 حدود التعرض ٢-٤

 ال تتوافر حدود متفق عليها دوليًا للتعرض
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 التعبئة ووضع البيانات ٣-٤

 :ترتب لجنة األمم المتحدة للخبراء المعنيين بنقل السلع الخطرة هذه المادة الكيميائية في
UN number: 2212  

  سلع وأصناف خطرة متنوعة– ٩الرتبة 
 األسبست األزرق : اسم الشحن المتداول

 الثانية: مجموعة التعبئة
  2X: رمز الخطر الكيميائي

  ١٦٨: أحكام خاصة
  ٩-٨-٣: متطلبات التعبئة

إن من الخطر إستنشاق    . األلياف المعدنية ذات األطوال المختلفة، غير قابلة لإلحتراق         : عام
يجب دائمًا منع تولد    .  ألياف األسبست لذلك يجب منع التعرض للغبار في آل األوقات            غبار

مثل جميع أنواع األسبست    ) األسبست األزرق (يجب تداول الكروسيدوليت    . غبار األسبست 
يمكن الوصول للحد اآلمن من الترآيزات العالقة في الهواء من ألياف األسبست                   . الخطرة

يجب تنظيف الحجرات والشاحنات أو الحاويات          . والتجميع الفعال بواسطة التعبئة الفعالة      
تفريغ األتربة   . التي آانت تحتوى على أسبست بعناية قبل وضع أي شحنات أخرى بها                       

 . ألسفل أو التنظيف بالشفط آلما أمكن، بدًال من الكنس، يمنع تشبع الهواء بالغبار

رتبة الخطر ومجموعة 
 :التعبئة

UN number: 2212 :الرمز الخاص   ٩: الرتبة أو القسم): الكروسيدوليت(ألسبست األزرق ا
بالسلع الخطرة 
 :البحرية الدولية

TEC (R) - 912 بطاقة طوارئ النقل : 
 
 اإلسعافات األولية ٤-٤

وُتقدم هذه النصيحة للمعلومية فقط وليس الغرض منها          . آانت النصيحة التالية صحيحة عند وقت النشر        : ملحوظة
 .لغي أي بروتوآوالت وطنية خاصة باإلسعافات األوليةأن ت

يجب منع تعرض المراهقين      . تجنب التالمسات . في حالة التعرض، تجنب إنتشار الغبار         . المادة غير شديدة السمية     
 .واألطفال

 إدارة النفايات ٥-٤
في أآياس مزدوجة،   (تها  حيث يجب ترطيب النفايات المسحوقة وتعبئ      . يمكن إستخالص األسبست من عوالق النفايات      

ُيوصى بالطمر في حفر مرخصة ويجب تغطية النفايات           . لمنع تكون الغبار أثناء نقلها والتخلص منها         ) محكمة الغلق 
للغلق النهائي لمنطقة تحتوى على األسبست، يجب وضع غطاء من           .  سم على األقل   ١٥مبدئيًا بطبقة من التربة بسمك      

 .  األقل متر على١التربة المضغوطة بسمك 
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 المرفقات
 مزيد من المعلومات عن هذه المادة   ١المرفق 
 تفاصيل بشان اإلجراءات التنظيمية النهائية   ٢المرفق 
 عناوين السلطات الوطنية المعينة  ٣المرفق 
 مراجع  ٤المرفق 
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 مقدمة للمرفق األول

استراليا، شيلى   : األطراف المخطرة  تعكس المعلومات الواردة في هذا المرفق النتائج التي توصلت إليها                        
وبصفة عامة فإن المعلومات التي تقدمها هذه األطراف بشأن المخاطر قد ُقدمت مجتمعًة              . والجماعة األوروبية 

وترد هذه المعلومات   . بينما ُتقدم تقييمات المخاطر الخاصة بالظروف السائدة لدى هذه البلدان بصورة منفصلة            
تها المرجعية في اإلخطارات الداعمة لإلجراءات التنظيمية النهائية التي تحظر                  في الوثائق التي ترد إشارا        

فقد ُأبلغ أوًال عن األخطار من استراليا في النشرة                . إستخدام األسبست، بما في ذلك اإلستعراضات الدولية           
ن شيلى أوًال   ، وُأبلغ عن اإلخطار م    ٢٠٠٠يونيه  / المؤرخة حزيران  ١١الدورية للموافقة المسبقة عن علم رقم        

 وورد اإلخطار من       ٢٠٠٢يونيه   / المؤرخة حزيران    ١٥في النشرة الدورية للموافقة المسبقة عن علم رقم                 
يونيه / من النشرة الدورية للموافقة المسبقة عن علم والصادر في حزيران                 ١٣الجماعة األوروبية في العدد        

٢٠٠١. 

قة عن المعايير الصحية البيئية للبرنامج الدولي         أدرجت مادة الكروسيدوليت باعتبارها إحدى موضوعات وثي        
صدرت ) ٥٣األسبست واأللياف المعدنية الطبيعية األخرى، المعايير الصحية البيئية رقم             (للسالمة الكيميائية   

 .١٩٨٦في عام 
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 مزيد من المعلومات عن الكروسيدوليت - ١المرفق 

 ١  الكيميائية-الخصائص الفيزيائية 
 ١-١ سماال آروسيدوليت

Na2FeII3FeIII2(Si8O22) (OH)2  ٢-١ الترآيب 
 ٣-١ اللون والملمس أزرق، لدن إلى َقِصف وصلب

 ٤-١ درجة حرارة التحلل   درجة مئوية٦٠٠-٤٠٠
 ٥-١ )٣سم/غرام(الكثافة  ٤,٣-٣,٣

 ٦-١ المقاومة لألحماض  جيدة
 ٧-١ المقاومة للقلويات جيدة
x١٠٠٠(مقاومة الشد            ٣٥

 )٢سم/آيلو
٨-١ 

   
 ٢ الخصائص السمية 

مثل (يعتبر الكروسيدوليت صورة من صور أسبست معدن األمفيبول                              
 ).األموسيت، األآتينوليت، األنثوفيلليت والتريموليت

يوجد إجماع عام داخل المجتمع العلمي على أن آل أنواع ألياف األسبست                      
؛ ١٩٩٨،    ١٩٨٦البرنامج الدولي للسالمة الكيميائيـة،              (تسبب السرطان       

) ١٩٩٧؛ وأآدت ذلك الجماعة األوروبية،           ١٩٩٦الجمعية الملكية الكندية،       
ويمكن أن تسبب أيضًا تليف الرئتين األسبستى، سرطان الرئة وأورام الرئة                 

 .والغشاء البريتونى وذلك عند إستنشاقها

 ١-٢ عام

إن ترسب ألياف األسبست المستنشقة والذي قد يتكون على أنسجة الرئة،                        
يمكن إزالة بعض هذه      . تمد بدرجة آبيرة على أبعاد وأشكال هذه األلياف             يع

األلياف بواسطة خلوص التكهف المخاطي أو البلعمات الكبيرة، بينما يمكن أن           
لذلك يعتبر التعرض    . يبقى البعض اآلخر منها داخل الرئتين لفترات طويلة             

أللياف خالل زمن   باإلستنشاق تعرضًا تراآميًا، ويقدر التعرض بكمية ترآيز ا       
 –ووحدة القياس، ألياف           ) PCM(محدد أو ُيقاس بمجهر تباين الطيف                     

 . مللي/سنوات

 ٢-٢ الترسب والخلوص

تعتمد قدرة األلياف في إحداث التأثيرات المسببة للسرطان واألورام الليفية                   
الثبات البيولوجى  (على خواصها اإلفرادية، مثل أبعادها وقدرتها على البقاء             

 –والتي يمكن معرفتها بدقة من خصائصها الفيزيائية           ) نسيج المستهدف في ال 
 ).١٩٩٨البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية، (الكيميائية 

وقد ظهر جليـًا من الدراسات التجريبيـــة أن األليــاف األقصـــر طــوًال مـن               
. متر ميكرو ٥ ميكرومتر أقل في النشاط بيولوجيًا من األلياف األطول من                ٥

ومع ذلك فما زال من غير المؤآد معرفة ما إذا آان لأللياف القصيرة نشاطًا                   
وعالوة على ذلك مازال تقدير الزمن الالزم لبقاء                 . بيولوجيًا ظاهرًا أم ال       

األلياف في الرئة لكي تحدث تأثيرات مؤدية إلى نشوء أورام غير مؤآد                            
يتم التوصل إلى الفهم الكامل     لم  ). ١٩٩٨البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،     (

لآلليات التي تفسر إحداث  هذه األلياف للتأثيرات المسببة للسرطان واألورام               
تتضمن اآلليات المحتملة للتأثيرات المسببة لألورام الليفية اإللتهاب                . الليفية

 ٣-٢ طريقة التفاعل
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وأنواع ) TNF-alphaمثل   (المزمن الذي يحدث من تكون معامالت النمو                    
وبالنسبة لأللياف المحدثة لألورام السرطانية، تم بحث           . األآسدجين التفاعلية 

اإلضرار بالحمض الخلوي اصبغي      : تتضمن هذه النظريات   . نظريات عديدة 
بواسطة أنواع األآسجين التفاعلية التي تنتجها األلياف؛ اإلضرار المباشر                    
بالحمض الخلوي اصبغي نتيجة التفاعالت الفيزيائية بين األلياف والخاليا                    

تهدفة؛ زيادة انتشار األلياف داخل الخاليا؛ التفاعالت االلتهابية المزمنة               المس
الناتجة عن ألياف األسبست تؤدى إلى زيادة اإلطالق المستمر لألنزيمات                      
الليزوزيمية، أنواع األآسجين التفاعلية، هرمونات اإلنقسام الخلوي ومعامالت 

 بالسرطان أو آحاملة      النمو؛ وتفاعل األلياف آعوامل مساعدة على اإلصابة           
البرنامج الدولي للسالمة         (لمواد آيميائية مسرطنة لألنسجة المستهدفة                     

 ).١٩٩٨الكيميائية، 
 .آيلوغرام من وزن الجسم/ ولغرام٣٠٠: أقل جرعة مميتة منشورة للفئران

أبرزت نتائج الدراسات على الحيوانات تأثيرات األسبست المعروفة على                     
أن هناك  ) ١٩٧٧(أبلغت الوآالة الدولية لبحـوث السرطـان      . ة البشريــة الصح

تبين أن جميع أنواع       . أدلة آافية على أن المادة مسببة للسرطان للحيوانات              
ألياف األسبست التجارية التي تم إختبارها تسبب السرطان للفئران الصغيرة               

غشاء البريتونى وأورام    والكبيرة، اليرانب واألرانب، وتنتج أورامًا بالرئة وال         
سرطانية بالرئة بعد التعرض باإلستنشاق وبعد الحقن داخل الرئتين، داخل                   

البرنامج الدولي للسالمة        (القصبة الهوائية أو داخل الغشاء البريتونى                        
 ).١٩٨٦الكيميائية، 

ينتج عن الكروسيدوليت أورام بالرئة والغشاء البريتونى وأورام سرطانية                   
بعد اإلستنشاق وأورام بالرئة والغشاء البريتونى بعد الحقن                 بالرئة للفئران     

ُيحدث الكروسيدوليت أورام بالرئة والغشاء البريتونى لليرانب         . داخل الرئتين 
ُيحدث حفن الكروسيدوليت داخل الغشاء البريتونى         . بعد الحقن داخل الرئتين    

ة، للفئران   أورامُا بالغشاء البريتونى، بما في ذلك أورام الظهارة المتوسط                   
وبالتعاطي بنفس الطريقة، ينتج عن الكروسيدوليت أورامُا       . الصغيرة والكبيرة 

 .بطنية لليرانب
البرنامج ( أدلة قاطعة بأن إبتالع األسبست يسبب سرطانًا للحيوانات              دال توج 

 ).١٩٨٦الدولي للسالمة الكيميائية، 

 ٤-٢ التأثيرات على الحيوانات

 األسبست بما في ذلك الكروسيدوليت إلى                 يمكن أن يؤدى إستنشاق غبار          
أو إلى تغيرات في أحد أوآال جانبي غشاء ) األسبستى(اإلصابة بتليف الرئتين   

، ورم الظهارة      )سرطان الرئة  (الرئة، اإلصابة بالسرطان الغدى الُشعبي               
المتوسطة لغشاء الرئة والغشاء البريتونى وربما أيضًا أورامًا سرطانية                          

 ).١٩٨٦البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية، (لجسم بأجزاء أخرى من ا

 ٥-٢ التأثيرات على البشر

إن تليف الرئتين األسبستى هو أول مرض رئوي متعلق باألسبست يتم                              
وهو عبارة عن تليف خلوي إنتشارى بالرئتين ينجم عن التعرض                  . إآتشافه

لوظيفتيهما مما  ويقلل هذا التليف من مرونة الرئتين وأدائهما         . لغبار األسبست 
قد يظهر هذا المرض وتشتد حدته بعد             . يؤدى إلى عدم القدرة على التنفس          

 .سنوات من نهاية التعرض
طبقًا لشروط التعرض الحالية، فإنه يندر إآتشاف تليف الرئتين األسبستى،                    

 سنة منذ أول تعرض             ٢٠حتى في مراحله المتقدمة، في مدة تقل عن                         
وال يوجد دليل دامغ على أن         ). ١٩٨٦كيميائية،  البرنامج الدولي للسالمة ال     (

 ١-٥-٢ تليف الرئتين االسبستي
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نوعية ألياف األسبست تؤثر على معدل تكرار أو حدة التليف الرئوي                                 
ومع ذلك فإن المخاطر في صناعة النسيج تكون أآثر من تلك                       . األسبستى

الموجودة في عمليات التعدين أو الطحن، أو في صناعة النواتج االحتكاآية                   
ت بتقرير البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية في               وورد  ١٩٨٤ماآدونالد،   (

١٩٨٦.( 
 وأوردهما  ١٩٣٥؛ لينش وسميث،      ١٩٣٥جلوين،  (أشارت التقارير األولى      

إلى أنه يمكن أن يكون لألسبست       ) ١٩٨٦البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،     
 حالة خالل    ٦٠رير لحوالي    عالقة بحدوث سرطان الرئة، وقد تلت ذلك تقا             

وقد ُنشر التأآيد الوبائي األول بهذا الخصوص بواسطة           . العشرين سنة التالية  
ومنذ ). ١٩٨٦، وأورده البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،               ١٩٥٥(دول   

في ) على صور األسبست المختلفة   ( دراسة جماعية    ٣٠ذلك، تم عمل حوالي      
 وقد بينت أغلبية وليس جميع هذه الدراسات        .التجمعات الصناعية ببلدان عديدة   

البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،      (تزايد مخاطر اإلصابة بسرطان الرئة           
١٩٨٦.( 

ترتيب الكروسيدوليت بالمجموعة األولى لتصنيف الوآالة الدولية لبحوث                   
توجد أدلة آافية على أن الكروسيدوليت يسبب السرطان للبشر،                 : السرطان

، السرطان الغدى الشعبى، ورم     )األسبستى(قه يسبب تليف الرئتين     وأن إستنشا 
الظهارة المتوسطة لغشاء الرئة والغشاء البريتونى وربما أورامًا سرطانية                   

 . بأجزاء أخرى من الجسم
 عند التعرض خالل    ,٠٠٠١: زيادة مخاطر اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة      

 ).مللي/ف أليا,٠٠٠٥(متر مكعب / ألياف٥٠٠العمر إلى 
وقد . يمكن أن يؤثر نوع العملية الصناعية على نسبة اإلصابة بسرطان الرئة             

ترجع اإلختالفات إلى حالة األسبست ووسائل معالجته فيزيائيًا في العمليات                
المختلفة، وإلى ُسحب الغبار المحتوية على ألياف األسبست ذات األبعاد                          

يزيد ). ١٩٨٦مة الكيميائية،        البرنامج الدولي للسال       (الفيزيائية المختلفة        
التعرض المشترك لألسبست ودخان السجائر في وقت واحد من مخاطر                         

 .اإلصابة بسرطان الرئة بصورة تداؤبية

 ٢-٥-٢ سرطان الرئة

يعتبر ورم الظهارة المتوسطة الرئوي ورمًا خبيثًا إبتدائيًا لألسطح الظهارية                
. قل على الغشاء البريتونى   الوسطية، ويؤثر عادة على غشاء الرئة وبصورة ا         

يعزي ورم الظهارة المتوسطة إلى تعرض عمال التشغيل ألنواع ومزائج                      
، )بما في ذلك مسحوق الطلق المحتوى على األسبست          (مختلفة من األسبست     

وقد . على الرغم من أنه لم يتم تحديد تعرضات عمال التشغيل في آل الحاالت             
ظهارة المتوسطة قبل ظهوره بعد          تم تسجيل فترة الكمون الطويلة لورم ال              

وقد تبين أن زيادة نسبة حاالت        . التعرض لألسبست في عدد من المطبوعات       
الوآالة الدولية لبحوث السرطان،    (اإلصابة تتناسب مع زيادة فترات التعرض        

وقد تبين أن زيادة مخاطر اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة يمكن               ). ١٩٨٧
تعرض لألسبست، وربما أيضًا إلى الوقت             أن نعزوها إلى زمن وآثافة ال            

). ١٩٨٦البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،       (المنقضي منذ التعرض األول       
تبين أن معظم الحاالت المعروفة من اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة آانت              

البرنامج الدولي   (نتيجًة لتعرض عمال التشغيل أومن هم حولهم لألسبست                   
لم تتم مالحظة أي عالقة بين التدخين وهذا                  ). ١٩٨٦،   للسالمة الكيميائية  

 وأورده البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،                ١٩٨٤ماآدونالد،    (المرض    
١٩٨٦.( 

ورم الظهارة المتوسطة 
 الرئوي

٣-٥-٢ 
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يوجد إجماع عام على أن األمفيبوالت، والكروسيدوليت على وجه                                      
الخصوص، تمثل مخاطر استحثاث ورم الظهارة المتوسطة على العمال                       

ظهرت حاالت  ). ١٩٩٧، الجماعة األوروبية،     ١٩٩٦ ميلدروم،(المعرضين  
. اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة بصورة آبيرة نتيجة للتعرض لألمفيبوالت          

لم تشر المعلومات المتوافرة حاليًا إلى أي إختالف في نسبة مخاطر اإلصابة                 
 الدوليالبرنامج    (بورم الظهارة المتوسطة بإختالف العمليات الصناعية                     

 ). ١٩٨٦لكيميائية، للسالمة ا
تشير الدراسات إلى أن أسبست معدن األمفيبول يمكن أن يؤدى إلى اإلصابة                 
بورم الظهارة المتوسطة عند مستويات من التعرض المتراآم أقل من تلك                      
التي يحتاجها سرطان الرئة، على الرغم من أنه ال يمكن عمل منحنى فعال                     

بست واإلصابة بورم الظهارة         اإلستجابة يبين العالقة بين األس           –للتعرض   
، الجماعة األوروبيـة،       ١٩٩٦ميلدروم،    (المتوسطة للحيوانات أو البشر              

أن ورم الظهارة ) ١٩٩٧، الجماعة األوروبية، ١٩٩٧(ذآر بيجنون ). ١٩٩٧
 إلى  ١٠المتوسطة يمكن أن يحدث نتيجة لجرعات تعرض أقل بحوالي من                   

بينت . سرطان الرئوي الشعبى      مرة من تلك التي تحتاجها اإلصابة بال         ١٠٠٠
الدراسات الوبائية للسيطرة على الحاالت على المشتغلين بمصانع منتجات                  
األسمنت األسبستى، أن هناك عالقة بين مدة خدمة المشتغلين ومخاطر                            

وقد تبين أن   . اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة خاصة بالنسبة للكروسيدوليت       
بورم الظهارة المتوسطة والتعرض لألسبست      هناك إرتباطًا قويًا بين اإلصابة       

وآذلك بين صانعي ) غرب أستراليا (بين عمال المناجم    ) غالبًا الكروسيدوليت (
تبين من معدالت اإلصابة بأورام الظهارة                 . األقنعة الواقية من الغازات         

) ١٩٨٠ – ١٩٣٣شرق لندن    (المتوسطة وسرطان الرئة بمصنع لألسبست         
 .ة واإلستجابة ترجع إلى فترة خدمة المشتغلينأن هناك عالقة بين الجرع

) ١٩٨٦(في إستعراض للدراسات، تبين للبرنامج الدولي للسالمة الكيميائية               
أن بعض الدراسات تشير إلى أن تعرض عمال التشغيل لألسبست يسبب                         

ة والغشاء   إصابتهم بالسرطان في مواضع أخرى غير الرئة وغشاء الرئ                      
البريتونى، بينما تشير دراسات أخرى لعدم وجود زيادة في اإلصابة                                  

وقد أشارت الوآالة الدولية لبحوث السرطــان        . بالسرطان في مواضع أخرى    
إلى أن حاالت اإلصابة بالسرطان المعدي المعوي قد ظهرت                        ) ١٩٨٧(

 بصورة متزايدة بين مجموعات عمال التشغيل المعرضين لألسبست، على                 
 .الرغم من أن الدراسات لم تجمع على ذلك

 ٤-٥-٢ أمراض خبيثة أخرى

تالحظ إصابة أنواع آثيرة من الحيوانات بالتليف األسبستى والفئران                                
 دال يوج  . بالسرطان الشعبى الرئوي بعد إستنشاق أسبست معدن األمفيبول               

يل إجماع  على زيادة اإلصابة باألورام في مواضع أخرى، وال يوجد آذلك دل             
البرنامج الدولي للسالمة      (مقنع على أن إبتالع األسبست يسبب السرطان                  

 ).١٩٨٦الكيميائية، 
توصلت الدراسات الوبائية، التي ُأجريت في األساس على مجموعات من                     
عمال التشغيل إلى أن جميع أنواع ألياف األسبست لها عالقة بتليف                                      

واألورام ) رطان الرئة  س(اإلنتشارى، السرطان الشعبى       ) األسبستى(الرئتين
). أورام الظهارة المتوسطة  (الخبيثة االبتدائية لغشاء الرئة والغشاء البريتونى         

وأظهرت هذه الدراسات بوضوح أيضًا قلة إحتمال اإلصابة بالسرطان في                    
يزيد تدخين السجائر من حاالت       . مواضع أخرى من الجسم بسبب األسبست        

من مخاطر اإلصابة بسرطان الرئة         الوفاة بسبب تليف الرئتين األسبستى و           

 تسمم الثدييات نموجز ع
 وتقييم عام 

٦-٢ 
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 من مخاطر اإلصابة بورم              دلألفراد المعرضين لألسبست ولكنه ال يزي                
 ).١٩٨٦البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية، (الظهارة المتوسطة  

 تعرض اإلنسان وتقييم المخاطر ٣
 ١٢ ٧,٣x١٠األرز بالشحوم إلى         يمكن أن تصل الترآيزات عند معالجة                  

يمكن أن تتكون ترآيزات الكروسيدوليت في المشروبات               . آيلوغرام/ألياف
يمكن أن  ). ١٩٩١القوانين الوطنية لمياه الشرب       (لتر  / ألياف ٦ ١٢x١٠حتى  

البرنامج (لتر في المشروبات الغازية       / ألياف ٦ ١٢x١٠تصل الترآيزات إلى     
 ).١٩٨٦الدولي للسالمة الكيميائية، 

 ١-٣ األغذية

في المناطق الريفية النائية )  ميكرومتر ٥األطول من   (تصل مستويات األلياف    
وفي هواء الحضر   ) مللي/ ألياف   ,٠٠١أقل من   (لتر  / ألياف ١عمومًا ألقل من    

أو ) مللي/ ألياف ,٠١ إلى    ,٠٠١أقل من    (لتـر  / ألياف ١٠ إلى    ١تتراوح بين    
لها الهواء في التجمعات السكنية             تصل المستويات التي يحم         . أآثر بقليل   

المجاورة للمصادر الصناعية للمادة إلى نفس مستويات المناطق الحضرية أو            
تصل المستويات في المناطق المغلقة لغير عمال التشغيل بوجه               . أآثر بقليل 

البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،         (عام لنفس مستويات الهواء المحيط               
في الهواء بالقرب من طواحين المادة، مناجمها             تصل الترآيزات     ). ١٩٨٦

، )مللي/ ألياف ,٦(متــر مكعــب    / أليــاف ٦٠٠٠٠٠ومواقعـها الصناعيـة إلى     
 ).مللي/ ألياف,٠١(متر مكعب / ألياف١٠٠٠٠وفي المناطق الحضرية 

 ٢-٣ الهواء

 ٢٠٠x١٠تصل الترآيزات المبلغة عن األسبست في مياه الشرب إلى حوالي              

البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،       ) (ألياف من آل األطوال      (تر   ل/ ألياف  ٦
١٩٨٦.( 

القوانين الوطنية  (لتر  / ألياف ٦ ٧x١٠: الحدود القصوى للبقايا في مياه الشرب      
 ).١٩٩١لمياه الشرب، 

 ٣-٣ الماء

المصادر الرئيسية للتعرض هي المناولة، المعالجة والتخلص من األسبست                
بلغت . لمحتوية عليه، حيث تنطلق األلياف إلى الهواء            الجاف أو المنتجات ا      

الترآيزات القصوى المقاسة أثناء العمل بالمناجم والمناولــة الصناعيـة إلى                
٨٠٠xوذلك في حالة عدم        ) مللي/ ألياف  ٨٠٠(متــر مكعــب     / أليـاف  ٦ ١٠

بينما سجلت الترآيزات أثناء توقف العمل بسبب           . وجود وسائل لكبت الغبار     
متر مكعـــــب  / ألياف ٦ ١٠x١٠زات أو عمليـــــات الصيانة واإلصالح        األجا

متـر / ألياف ٢٠٠٠٠٠الواليات المتحـدة،   : حدود التعرض ). مللي/ ألياف ١٠(
؛ ) ساعة متوسط مرجح زمنياً     -٨قيمة الحد األدنى،    ) (مللي/ ألياف ,٢(مكعـب  

ــ ٣٠٠٠٠٠الجماعـــــــة االقتصاديــــة األوروبيــــة      متـــر مكعــب  /ـــاف ألي
 . ميكرومتر٥أللياف ذات طول أآبر من ) مللي/ ألياف,٣(
 

يمثل التعرض لألسبست بين مجموعات عمال التشغيل خطرًا على الصحة قد            
يؤدى إلى اإلصابة بتليف الرئتين األسبستى، سرطان الرئة وورم الظهارة                    

أبعادها، تتوقف اإلصابة بهذه األمراض على نوع األلياف،                        . المتوسطة
البرنامج الدولي للسالمة       (جرعتها والعمليات الصناعية التي تنشا عنها                    

 ).١٩٨٦الكيميائية، 
سجل اإلخطار المقدم من الجماعة األوروبية أنه عمليًا، من الصعب جدًا من                 
الناحية التقنية السيطرة على تعرض العمال والمستخدمين اآلخرين للمنتجات            

نه ربما يتم تجاوز الحدود المسجلة حاليًا بكثير في         المحتوية على األسبست، وأ   

 ٤-٣ تعرض عمال التشغيل 
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 تحقيق اإلستخدام المنضبط واآلمن         نوقد تالحظ أنه ال يمك        . حاالت متفرقة  
لألسبست بواسطة عمال التشغيل في مواقف تشغيلية عديدة مثل مواقع البناء،             

ونظرًا إلستخدام األسبست على نطـاق واسع         . اإلصالحات أو إزالة النفايات     
 تحديد عتبة الترآيز اآلمن، لذا تقرر تقييد إستخدام األسبست                ننـه ال يمك   وأل
 .بشدة

سجل اإلخطار المقدم من شيلى أنه عامًة يصل أقصى تعرض لألسبست بين                 
التجمعات العمالية سواء أثناء صناعة المواد المحتوية على األسبست أثناء                    

صوص هؤالء العمال   ويعنى ذلك في شيلى على وجه الخ      . الترآيب أو التدمير  
وفي حالة بطانات    . الذين يتعرضون لأللياف الناتجة من صناعة مواد البناء            

المكابح أو األجزاء األخرى المحتوية على األسبست، فإنه ليس فقط العمال                   
الذين يقومون بمناولة األسبست أثناء الصناعة هم الذين يتعرضون لمخاطر                

ح المكابح الذين يقومون بنفخ الغبار      شديدة، ولكن أيضًا ميكانيكيو ورش إصال     
من الصعب تنفيذ إجراءات السيطرة الصحية أثناء هذا                 . الناجم عن تآآلها    

حيث أنه في حاالت آثيرة تكون الورش         . النشاط بسبب طبيعته المحدودة جداً     
المعنية صغيرة لدرجة عدم إمتالآها للوسائل الصحية الالزمة لعمال التشغيل             

 .طرللسيطرة على المخا
يمكن أن يتعرض أفراد عائالت العاملين في مجال األسبست والذين يقومون                
بتداول مالبس العمل الملوثة، وفي بعض الحاالت، أفراد من العامة إلى                           

يستخدم األسبست  . الترآيزات العالية التي يحملها الهواء من ألياف األسبست           
مثل منتجات   (البناء لألغراض المحلية          على مدى واسع في إنتاج مواد                   

وتقاس المستويات العالية من              ) األسمنت األسبستى وبالط األرضيات             
مثل بناء   (الترآيزات التي يحملها الهواء أثناء التداول اليدوي لهذه المواد                      

البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،          ) (المنازل وتجديدها بواسطة مالكيها         
١٩٨٦.( 

ت الموجودة بجانب عمال التشغيل، والتي تتضمن األفراد                     بين المجموعا  
القائمين باألعمال المنزلية والجيران تقل مخاطر اإلصابة بأورام الظهارة                    
المتوسطة وسرطان الرئة بكثير عن تلك التي يتعرض لها عمال التشغيل                        

من غير الممكن تقدير حجم المخاطر بسبب النقص في البيانات                         . أنفسهم
تعتبر . تعرض والمطلوبة لتحديد العالقة بين الجرعة واإلستجابة          الخاصة بال 

البرنامج الدولي   (مخاطر اإلصابة بتليف الرئتين األسبستى منخفضة جدًا                   
 ).١٩٨٦للسالمة الكيميائية، 

يسجل اإلخطار المقدم من شيلى أن ألياف األسبست ال تنطلق بسهولة من                         
 األلواح الرقيقة المستخدمة في        األسبست الموجود بالكنان األسمنتية، أو من         

 هذه   ةبينما يتعرض األفراد الذين يقومون بقطع أو تسوي                . أغراض التشييد  
) المناشير الدائرية أو ماآينات الصنفرة    (األلواح بإستخدام آالت عالية السرعة      

 .للمخاطر من غبار ألياف األسبست المنطلق أثناء هذه العمليات

التعرض من جانب عمال 
 التشغيل

٥-٣ 

ال يمكن تقدير القيمة الحقيقية لمخاطر اإلصابة بورم الظهارة المتوسطة                          
في . وسرطان الرئة بين العامة، وهى في الغالب منخفضة وغير ُمكتشفة                      

الواقع تبلغ نسبة مخاطر اإلصابة بتليف الرئتين األسبستى بين العامة صفر                   
 ).١٩٨٦البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية، (

 ٦-٣ امةتعرض الع
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 المآل البيئي والتأثيرات البيئية ٤

تعتبر ألياف الكروسيدوليت مستقرة نسبيًا وتنتقل عن طريق الهواء والماء إلى            
 .مسافات بعيدة

 ١-٤ المآل

 ٢-٤ التأثيرات . البيانات الكافية الالزمة للخروج بإستنتاجاترال تتواف
 
 تقييم المخاطر/التعرض البيئي ٥

 .ثيرات البيئية غير ذات صلة بعملية تقييم المخاطر المستخدمة في دعم المقررات التنظيميةتعتبر التأ 
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  الكروسيدوليت– تفاصيل بشأن اإلجراءات التنظيمية النهائية المبلغة – ٢المرفق 

 

 استراليا: اسم البلد

وضعت آل التشريعات قيودًا شديدة على إستخدام األسبست في أواخر                        
تم سن بعض التشريعات التي        (ل ثمانينات القرن العشرين        سبعينات وأوائ 

على أساسها أصبحت القيود الحالية موضع التنفيذ في تسعينات القرن                          
 ).ألغت القيود الموجودة/العشرين والتي أقرت

) التواريخ(التاريخ 
الفعالة لدخول اإلجراء 

 حيز التنفيذ 

١ 

) إداري وعام  (صناعية    قانون السالمة والصحة والرفاهة ال          – الكومنولث
١٩٧٩. 

)  عمليات األسبست  –الصحة والسالمة   ( قوانين المصانع    –نيو ساوث ويلز    
؛ قانون الصحة        ١٩٦٢طبقًا لقانون المصانع، المتاجر ودوائرالصناعة              

 طبقًا لقانون الصحة والسالمة          ١٩٩٦) مواد خطرة  (والسالمة المهنيتين     
 .١٩٨٣المهنيتين 

) الصحة والسالمة المهنيتين    (ين الصحة المهنية        قوان  – المقاطعة الشمالية  
 .١٩٩٦ طبقًا لقانون الصحة المهنية ١٩٩٦

 طبقًا لقانون الصحة     ١٩٩٧ قانون صحة وسالمة مكان العمل         – آوينزالند
 .١٩٩٥والسالمة المهنيتين 

 طبقًا  ١٩٩٥ قوانين الصحة والسالمة والرفاهة المهنية         – استراليا الجنوبية 
 .١٩٨٦لسالمة والرفاهة المهنية لقانون الصحة وا

) إدارى وعام   ( قانون السالمة والصحة والرفاهة الصناعية                    – تسمانيا
١٩٧٩. 

 طبقًا   ١٩٩٢) األسبست( قوانين الصحة والسالمة المهنيتين             –فيكتوريا   
 .١٩٨٥لقانون الصحة والسالمة المهنيتين 

؛ قوانين  ١٩٨٨  قانون الصحة والسالمة والرفاهة المهنية     – استراليا الغربية 
 .١٩١١ طبقًا لقانون الصحة ١٩٩٢) األسبست(الصحة 

اإلحالة إلى الوثيقة 
 التنظيمية

 

يتم سن التشريعات، أساسًا، من      . صور أسبست معدن األمفيبول مقيدة بشدة      
 .خالل الواليات والمقاطعات

تفاصيل موجزة عن 
التدابير التنظيمية 

 النهائية

٢ 

يجب تدنية تعرض األفراد لمخاطر إستنشاق      . هاالمادة مسرطنة عند إستنشاق   
 .أسبست معدن المفيبول

 ٣ مسوغات هذا اإلجراء

أساس اإلدراج في  
 المرفق الثالث

٤ 

آان األساس في إتخاذ التدابير التنظيمية األسترالية هو تقييمات المخاطر                  
على صحة اإلنسان، والتي تم القيام بها على المستوى الوطني ومستوى                     

يات والتي رآزت على أن إستنشاق األسبست يسبب السرطان وعلى                الوال
 .ظروف التعرض في هذا البلد

 ١-٤ تقييم المخاطر
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 .مخاطر غير مقبولة على صحة اإلنسان

ُأتخذت تدابير تنظيمية بشأن األسبست بصورة متنامية، مما يعكس المعرفة             
 .الراسخة بشأن مخاطره 

 الناتجة عن إستنشاق أسبست معدن               تم تحديد معظم التأثيرات الصحية           
مرآز (األمفيبول، وهى، اإلصابة بتليف الرئتين األسبستى والسرطان                      

 ). ١٩٨٢بحوث الصحة الوطنية 

 ٢-٤ المعايير المستخدمة

الكروسيدوليت ُمدرج بالفعل في إجراء الموافقة المسبقة عن علم طبقًا                         
 .التفاقية روتردام

إرتباط ذلك بالدول 
 ىألخرواألقاليم ا

 

 ٥ البدائل .ال تتوفر معلومات
 ٦ إدارة النفايات ال تتوفر معلومات

تم إدراج الكروسيدوليت في مشروع قائمة لجنة الصحة والسالمة المهنيتين           
 : الخاصة بمواد خطرة معينة، في الترتيب) NOHSC(الوطنية األسترالية 

 .الفئة األولى. مسرطن
• R45 –يمكن أن يسبب السرطان . 
 ).T (سمى

R48/23 – خطر األضرار الشديدة على الصحة بالتعرض المستمر           :  سمى
 .من خالل اإلستنشاق

 ألياف  ,١سابقًا، المتوسط المرجح زمنيًا      .  معايير محددة للتعرض    رال تتواف 
 .لكل مللي من الهواء

تم إستعراضه حديثًا بواسطة فريق العمل المعنى بالمواد الكيميائية التابع                   
 . ية للصحة والسالمة المهنيتينللجنة الوطن

 ٧ مسائل أخرى
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 شيلى: اسم البلد

 
 يومًا من نشره         ١٨٠ حيز التنفيذ بعد            ٦٥٦دخل المرسوم العالي رقم            

 .٢٠٠١يوليه / تموز١٢بالجريدة الرسمية، في 
) التواريخ(التاريخ 

الفعالة لدخول اإلجراء 
 حيز التنفيذ 

١ 

، المنشور  ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٢  الصادر في  ٦٥٦المرسوم العالي رقم     
 .٢٠٠١يناير / آانون الثاني١٣بالجريدة الرسمية، في 

اإلحالة إلى الوثيقة 
 التنظيمية 

 

محظور إنتاج، إستيراد، توزيع، بيع وإستخدام الكروسيدوليت وأي مادة أو             
 .منتج يحتوى عليه

وية على أي محظور إنتاج، إستيراد، توزيع، بيع وإستخدام مواد البناء المحت      
 .نوع من أنواع األسبست

محظور إنتاج، إستيراد، توزيع، بيع وإستخدام الكرايسوتيل، األآتينوليت،             
األموسيت، األنثوفيلليت، التريموليت وأي أنواع أخرى من األسبست أو                   
مزائج من هذا القبيل ألي صنف، مكون أو منتج ال يشكل مادة بناء، مع                        

 .إستثناءات محددة معينة

يل موجزة عن تفاص
التدابير التنظيمية 

 النهائية

٢ 

 .صحة اإلنسان
لتقليل التعرض لألسبست وسط التجمعات العمالية أثناء تصنيع مواد تحتوى          

 .على األسبست أو أثناء الترآيب أو التدمير

 ٣ مسوغات هذا اإلجراء 

أساس اإلدراج في  
 المرفق الثالث 

٤ 

لحاالت اإلصابة المحلية بتليف الرئتين     ُتظهر النشرات والتحليالت األجنبية     
األسبستى وورم الظهارة المتوسطة أن أآثر األشخاص تعرضًا للمخاطر هم 

 .العمال القائمون بمناولة ألياف األسبست لإلستخدامات المختلفة
ويعنى ذلك في شيلى على وجه الخصوص العمال الذين يتعرضون لأللياف            

 .من تصنيع مواد البناء
ابق وبائية معروفة تبين أن هناك مخاطر على السكان من                      ال توجد سو    

األسبست الموجود داخل الكنان األسمنتية أو في الطبقات الرقيقة المستخدمة          
. في التشييد، مما يبين أن ألياف األسبست ال تنطلق بسهولـــة من الكنــان                   

وال توجد أي مخاطر معروفة وواضحة من تناول المياه التي يتم ضخها                      
 .ل مواسير أسمنتية أسبستيةخال

ومع ذلك فإن األفراد القائمين بتقطيع أو تسوية هذه الطبقات بإستخدام                           
يتعرضون ) مناشير دائرية أو ماآينات صنفرة     (معدات ذات سرعات عالية      

 .للمخاطر من الغبار الناشئ والمحتوى على ألياف األسبست
ألسبست، فإنه ليس    في حالة بطانات المكابح واألجزاء التي تحتوى على ا             

فقط العمال القائمون بمناولة األسبست أثناء التصنيع هم المعرضين                              
للمخاطر الشديدة، ولكن أيضًا الفنيين بورش إصالح المكابح الذين يقومون             

يجب مالحظة أنه من         . بنفخ الغبار الناتج عن التآآل نتيجة اإلستخدام                 
ا النشاط بسبب طبيعته    الصعب جدًا تنفيذ وسائل السيطرة الصحية خالل هذ         

 كفي حاالت آثيرة، تكون الورش المعنية صغيرة بحيث ال تمتل             . المحدودة
 .وسائل الصحة المهنية للسيطرة على المخاطر

 ١-٤ تقييم المخاطر 
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 .مخاطر غير مقبولة على العمال
تعتبر آل أنواع األسبست خطرة على الصحة بدرجات متفاوتة تعتمد على               

ورتبة األسبست  )  أن المخاطر تكون من اإلستنشاق       تبين(صورة التعرض    
، أبعاد األلياف، ترآيز األلياف              )األسبست األزرق هو أآثرها سمية             (

). تدخين التبغ يزيد من حدة اآلثار                   (والتفاعل مع العوامل األخرى                
والخالصة، أن التعرضات األعلى تكون وسط التجمعات العمالية سواء                    

 .  على األسبست أو أثناء الترآيب أو التدميرأثناء تصنيع المواد المحتوية

 ٢-٤ المعايير المستخدمة

ُيحظر اإلجراء التنظيمي واردات األسبست على وجه العموم أيًا آان بلد                    
 حاالت  ءوبالتالي ال يوجد بلد يقوم بتصدير األسبست لشيلى باستثنا           . المنشأ

لتي يجب   محددة، والتي تستثنى مواد ومدخالت صناعة مواد البناء وا                      
 .الحصول على اإلستثناء القاطع الخاص بها من السلطات الصحية

إرتباط ذلك بالدول 
 واألقاليم األخرى 

 

لقد تبين أنه يمكن إستبدال األسبست بألياف أخرى في صناعة األسمنت                      
في الواقع  . الليفي مع إستمرار الحصول على منتجات ذات جودة مشابهة              

األآبر من ألواح ورقائق التكسية للمنازل             قامت الشرآة المنتجة للكمية           
 .بشيلى بإستبدال األسبست بألياف أخرى مثل السليلوز

في حالة أجزاء المكابح، سيتم إستخدام حشيات وبطانات المكابح المحتوية               
على األسبست إلى جانب تلك الخالية منه حتى يحين وقت إستبدال الحشيات            

ي آانت في وضع إستخدام وقت           والبطانات المحتوية على األسبست والت        
 .صدور الحظر

 ٥ البدائل

 ٦ إدارة النفايات ال تتوفر معلومات
ُأدرج الكروسيدوليت بالقوانين الشيلية الخاصة بالظروف البيئية                                    

ألف : ، بالترتيب )٥٩٤المرسوم العالي رقم    (واإلصحاحية في أماآن العمل      
 . مادة مسرطنة١ –

 بالظروف البيئية واإلصحاحية في أماآن              طبقًا للقوانين الشيلية الخاصة        
، تبلغ قيمة حد التعرض أللياف                   )٥٩٤المرسوم العالي رقم            (العمل    

 تم قياسها بواسطة ميكروسكوب            ٣سم/ ألياف  ,١٦الكروسيدوليت للعمال      
 على عينة مأخوذة من على مرشح غشائي          ٤٥٠ – ٤٠٠تبايني بقوة تكبير     

تر وذات نسبة طول إلى قطر        ميكروم ٥وذلك بحساب األلياف األطول من       
 . ١: ٣تساوى أو تزيد عن 

 ٧ مسائل أخرى
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 الجماعة األوروبية : اسم البلد

ومن . ، بالنسبة للكروسيدوليت   ١٩٨٣تم إتخاذ اإلجراء التنظيمي أوًال في            
تم دخول أحدث إجراء       . ثم، تم تعميمه تدريجيًا على آل صور األسبست              

على . (OJL207 of 6.8.1999 , p.18) ٢٦/٨/١٩٩٩تنظيمـي حيـز التنفيـذ فـي     
الدول األعضاء بالجماعة األوروبية سن التشريعات الوطنية الضرورية                 

 .٢٠٠٥يناير /لهذا اإلجراء بحلول األول من آانون الثاني

) التواريخ(التاريخ 
الفعالة لدخولها حيز 

 التنفيذ

١ 

ة للجماعة  الجريدة الرسمي  (١٩٩٩-٧-٢٦ المؤرخ   E.C/1999/77توجيه رقم   
 للمرة السادسة   ١والمعِدل تقنيًا للمرفق  ) OJL207 of 6.8.99 , p. 18األوروبية  

 OJL262 of (٢٧/٧/١٩٧٦ المؤرخ في       EEC/76/769ليوائم التوجيه رقم       
27.7.1976 , p. 24 .(    83/478التوجيهات   : التدابير التنظيمية األخرى/ECC 

 OJL263 of 24.9.1983, p. 33(    ،85/610/EEC (١٩/٩/١٩٨٣المـؤرخ    
 OJL375 of 31.12.1985 , p. 1(    ،91/659/EEC (٢٠/١٢/١٩٨٥المؤرخ    
 ). OJL363 of 31.12.91 , p. 36 (٣/١٢/١٩٩١المــؤرخ 

اإلحالة إلى الوثيقة 
 التنظيمية 

 

محظور الطرح في األسواق واإلستخدام أللياف الكروسيدوليت والمنتجات           
يمكن السماح   . ها إليها عن عمد        التي تحتوى على هذه األلياف بإضافت              

أو /بإستمرار إستخدام المنتجات المحتوية على ألياف األسبست المرآبة و               
بواسطة .E.C/1999/77التي آانت بالخدمة بالفعل قبل تنفيذ التوجيه رقم                       

الدول األعضاء المعنية إلى أن يتم التخلص منها، أو تصل إلى نهاية حياتها              
للدول األعضاء، ألسباب متعلقة بحماية الصحة،      ومع ذلك، يمكن    . اإلنتاجية

حظر إستخدام هذه المنتجات داخل حدودها قبل التخلص منها أو وصولها                 
 .إلى نهاية حياتها اإلنتاجية

تفاصيل موجزة عن 
التدابير التنظيمية 

 النهائية 

٢ 

تليف الرئتين األسبستى، سرطان الرئة، ورم                (منع التاثيرات الصحية          
 .على العمال وعلى العامة) وسطةالظهارة المت

 ٣ مسوغات هذا اإلجراء

أساس اإلدراج في  
 المرفق الثالث

٤  

توصلت مقارنة بين األسبست والبدائل المحتملة، قامت بها اللجنة العلمية                  
المعنية بالسمية والسمية البيئية والبيئة إلى أن آل صور األسبست مسرطنة             

اللجنة العلمية   (ر أآبر من البدائل          لإلنسان وتؤدى في الغالب إلى مخاط           
 ).١٩٩٨المعنية بالسمية والسميـة البيئية والبيئة 

 ١-٤ تقييم المخاطر

 ٢-٤ المعايير المستخدمة  .المعايير القياسية للجماعة األوروبية المستخدمة في تقييم التعرض
قد تحدث مشاآل صحية مماثلة للمشاآل التي عانتها الجماعة األوروبية في             

أو آمواد بناء،   /آل الدول التي ُتستخدم فيها المادة في المنشآت الصناعية و            
 إستخدام األسبست مستمرًا في          لخاصة في البلدان النامية، حيث ال يزا              

 .إن حظرًا يتم وضعه يمكن أن يحمى صحة العمال والعامة. النمو

إرتباط ذلك بالدول 
 واألقاليم األخرى

 

 به اللجنة العلمية المعنية بالسمية والسمية               إن تقييم المخاطر الذي قامت         
البيئية والبيئة بشأن الكروسيدوليت والبدائل المرشحة ستغطى أيضًا أنواع              

وقد توصلت اللجنة إلى أنه بالنسبة لإلصابة بسرطان              . األسبست األخرى  
الرئة وتليف الرئتين والتأثيرات األخرى، فإن المخاطر الناجمة عن البدائل            

 ال تكون في الغالب        P-aramid أو ألياف      PVAالسليلوز، ألياف    مثل ألياف    
بالنسبة . مساوية أو أآبر من المخاطر الناجمة عن أسبست الكروسيدوليت             

اللجنة (لإلصابة باألورام السرطانية وتليف الرئتين فإن المخاطر تكون أقل            

 ٥ البدائل
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 ).١٩٩٨العلمية المعنية بالسمية والسمية البيئية والبيئة، 
 والذي تم    EEC (OJL85 , 28.3.1987 , p. 40)/87/217طبقا لتوجيه المجلس      

 بشأن    EEC (OJL377, 31.12.1991,p.48)/91/692تعديله بتوجيه المجلس           
تدمير المباني والمنشآت والترآيبات المحتوية على األسبست وإزالة                           

سبست األسبست أو المواد المحتوية عليه منها أو المواد المحتوية على األ                 
وتتصف بإمكانية إنطالق ألياف األسبست أو الغبار منها والتي ال يجب أال                

 .تسبب أي تلوث بيئي واضح
 آانون  ١تم ترتيب مواد البناء آنفايات خطرة وعلى ذلك فإنه إعتبارًا من                  

 يجب التخلص منها طبقًا للشروط الواردة بتوجيه                       ٢٠٠٢يناير    /الثاني
 باإلضافة إلى ذلك        Eec (OJL377 , 31.12.1999 , p. 20)/91/689المجلس   

تراعى اللجنة التدابير التي تشجع الممارسات الخاصة بالتدمير االنتقائي من          
أجل فصل النفايات الخطرة الموجودة في مواد البناء والتأآد من التخلص                  

 .اآلمن منها

 ٦ إدارة النفايات 

 والذي تم     EEC (OJL263,24.9.1983, p. 25)/83/477طبقًا لتوجيه المجلس        
 تبلغ قيمة حد        EEC(OJL206,29.7.91,p.16)/91/382تعديله بتوجيه المجلس        

مللي لصور األسبست   / ألياف ,٣التعرض بالجماعة األوروبية للعمال حاليًا        
 المقترح قيد   لال يزا : قيم حدود التعرض للعمال   .  غير الكرايسوتيل  ىاألخر

 اقترحت المفوضية األوروبية    :البحث بواسطة المجلس والبرلمان األوروبي    
 أن يتم     (OJL 304E ,30.10.2001 , p. 175) بالجريدة الرسمية        ٢٠٠١في   

مللي لكل صور      / ألياف  ,١إستبدال هذه الحدود بحد موحد مخفض يبلغ                  
 .األسبست

 ٧ مسائل أخرى 

 اإلخطارات السابقة

 
١٩٨٦إخطارات مبلغة من سرى النكا:  على أساستم بالفعل إدراج الكروسيدوليت بالمرفق الثالث من اتفاقية روتردام

ية     في بلدان الجماعة األوروبية، . في سرى النكا،تم حظر اإلستيراد والبيع . ١٩٨٨والسويد ١٩٨٨، والجماعة األوروب
يها    توى عل تجات تح يدوليت أو أي من ياف الكروس تخدام أل ر إس م حظ ن   . ت دة وال يمك ادة بش يد الم م تقي ويد، ت ي الس ف

 .دون تصريح من الرقابة العماليةإستخدامها ب
راء  ذا اإلج وغات ه طة      : مس ارة المتوس ثل ورم الظه ت م راض األسبس يدوليت وأم تعرض للكروس ن ال باط بي اإلرت

رئة( رطان ال ية  ) س ة العلم ية واألدل يانات المهن ته الب ذي أثبت يوانات   . وال ان وح ن اإلنس ل م رطنة لك ادة مس بر الم تعت
 )١٩٩٢وثيقة توجيهًا لقرار للكروسيدوليت، . (من األسبست األبيض أو البنيالمعامل، وتعتبر أآثر سرطنة 
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  عناوين السلطات الوطنية المعينة– ٣المرفق 

 

 استراليا
P
Manager
Agriculture & Veterinary Chemicals
Agriculture Fisheries Forestry – Australia
GPO Box 858
CANBERRA ACT 2601
Mr André Mayne

C
Assistant Secretary
Chemicals and the Environment Branch
Environment Quality Division
Environment Australia
GPO Box 787
CANBERRA ACT 2601
Mr Peter Burnett

Phone +61 2 6272 5391
Fax +61 2 6272 5697
Telex
E-mail andre.mayne@affa.gov.au 

Phone +61 2 6250 0270
Fax +61 2 6250 7554
Telex
E-mail peter.burnett@ea.gov.aus

 
 

 شيلى
Head , Department of Environmental Programmes 
Ministry of Health 
Health Subsecretariat 
Environmental Health Divison 
Estado No. 360. Oficina No. 801 
Santiago 
Chile 
Mr Julio Monreal Urrutia 
 

Phone     +56 2 6641244/6649086 
Fax          +56 2 639 7110 
Telex         
e-mail       jmonreal@netline.cl 

 

 الجماعة األوروبية
CP 
DG Environment 
European Commision 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Klaus Berend 
 

 
Phone     +32 2 2994860 
Fax          +32 2 2956117 
Telex 
e-mail       Klaus.berend@cec.eu.int  

   
C مواد آيميائية صناعية  

CPمبيدات آفات ومواد آيميائية صناعية  
Pمبيدات آفات  

mailto:andre.mayne@affa.gov.au
mailto:andre.mayne@affa.gov.au
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  الكروسيدوليت– المراجع – ٤المرفق 

 التدابير التنظيمية
 أستراليا

 .١٩٧٩) إداري وعام( قانون السالمة والصحة والرفاهة الصناعية -آومنولث الواليات األسترالية 
 طبقًا لقانون المصانع،        ١٩٨٤)  عمليات األسبست    –الصحة والسالمة     (انع    قوانين المص    – نيو ساوث ويلز    

 طبقًا لقانون الصحة     ١٩٩٦) مواد خطرة (؛ قوانين الصحة والسالمة المهنيتين        ١٩٦٢المتاجر ودوائر الصناعة     
 .١٩٨٣والسالمة المهنيتين 

 طبقًا لقانون الصحة المهنية         ١٩٩٦) الصحة والسالمة المهنيتين    ( قوانين الصحة المهنية         – المقاطعة الشمالية  
١٩٩٦. 

 .١٩٩٥ طبقًا لقانون الصحة والسالمـة المهنيتين ١٩٩٧ قوانين صحة وسالمة مكان العمل – آوينزالند
 طبقًا لقانون الصحة والسالمة والرفاهة           ١٩٩٥ قوانين الصحة والسالمة والرفاهة المهنية             - جنوب استراليا     

 .١٩٨٦المهنية 
 .١٩٧٩) إدارية وعامة( السالمة والصحة والرفاهة الصناعية  قوانين- تسمانيا
١٩٨٥ طبقًا لقانون الصحة والسالمة المهنيتين       ١٩٩٢) األسبست( قوانين الصحة والسالمة المهنيتين      – فيكتوريا

. 
 طبقًا  ١٩٩٢) األسبست(؛ قوانين الصحة      ١٩٨٨ قوانين الصحة والسالمة والرفاهة المهنية           – استراليا الغربية 

 .١٩١١قانون الصحة ل
 شيلى

 آانون   ١٣ والمنشور بالجريدة الرسمية في               ٢٠٠٠سبتمبر   / أيلول  ١٢ المؤرخ      ٦٥٦المرسوم العالي رقم         
 .٢٠٠١يناير /الثاني

 الجماعة األوروبية 
 )OJL207 of 6.8.99 , p. 18الجريدة الرسمية للجماعة األوروبية (١٩٩٩-٧-٢٦ المؤرخ .E.C/1999/77التوجيه 

. EEC of 27.7.1976 (OJL262 of 27.9.76,p.24)/76/769 للمرة السادسة ليوائم التوجيه             ١تقنيًا للمرفق  والمعدل   
 ، EEC of 19.9.1983 (OJL263 of 24.9.83,p.33)/83/478التوجيهات : التدابير التنظيمية األخرى ذات الصلة

85/610/Eec of 20.12.85(OJL375of31.12.85,p.1) ،91/659/EEC of 3.12.1991(OJL363of 31.12.91,p.36)  
 

 وثائق أخرى
 

Bignon J (1997)٦٩نشرة البحوث والصحة رقم :  األسبست، المخاطر الحقيقية والمشاآل غير الحقيقية، في. 
 أعلنت رأيها بشأن أسبست معدن الكروسيدوليت       –) ١٩٩٨(اللجنة العلمية المعنية بالسمية والسمية البيئية والبيئة        

 وموجود على موقعها       ١٩٩٨سبتمبر   / أيلول  ١٥مرشحة بالجلسة العامة الخامسة للجنة، بروآسل،              والبدائل ال  
 .  html._en17out/sct/sc/fs/food/comm/int.eu.europa://httpالشبكي 

) OJL207 of 6.8.99,p.18لجريدة الرسمية للجماعة األوروبية     ا (١٩٩٩-٧-٢٦ المؤرخ   .E.C/1999/77التوجيه رقم   
 OJL262 of) ٢٧/٧/١٩٧٦ المؤرخ      EEC/76/769والمعدل تقنيـًا للمرفق األول للمرة السادسة ليوائم التوجيه                 

27.9.1976,p.24). 
 .)OJL225/1الجريدة الرسمية للجماعة األوروبية  (٢٠٠١-٨-٦ المؤرخ .E.C/2001/59التوجيه رقم 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out17
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Doll R (1955)                         زيادة الوفيات بين عمال األسبست نتيجة اإلصابة بسرطان الرئة، الجريدة البريطانية للطب ،
 .٨٦-٨١: ١٢المهني 

التقييمات . ، الوثيقة التوجيهية الثالثة للمفوضية األوروبية، إدارة الموارد البيئية                  )١٩٩٧(الجماعة األوروبية     
ي يسببها األسبست واأللياف البديلة والقوانين الحديثة الخاصة باأللياف على            الحديثة بشأن األخطار والمخاطر الت     

 .أوآسفورد. مستوى العالم
 .٢٠٠١أغسطس / الصادر في آب.E.C/2001/59، توجيه المفوضية رقم )٢٠٠١(الجماعة األوروبية 
Gloyne SR (1935)٥:١٧ الدرن.  بشأن حالتين لسرطان الرئة نتيجة لتليف الرئتين األسبستى. 

التقييمات الشاملة : ، دراسات بشأن تقييم مخاطر السرطان على اإلنسان)١٩٨٧(الوآالة الدولية لبحوث السرطان   
، )٧الملحق    (٤٢ إلى     ١تحديث دراسات الوآالة الدولية لبحوث السرطان، األجزاء مـن                 : الخاصة بالسرطنة  

 .الوآالة الدولية لبحوث السرطان، ليون
األسبست واأللياف المعدنية الطبيعية      : ٥٣، معايير الصحة البيئية        )١٩٨٦(لسالمة الكيميائية    البرنامج الدولي ل   

 .األخرى، منظمة الصحة العالمية، جنيف
أسبست الكرايسوتيل، منظمة الصحة     : ٢٠٣، معايير الصحة البيئية      )١٩٩٨(البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية      

 .العالمية، جنيف
Lynch KM and Smith WA (1935)        سرطان الرئة بسبب التسمم السيليكى           . ثالثًا. ، تليف الرئتين األسبستى

 .٥٦:٢٤األسبستى، الجريدة األمريكية للسرطان 
McDonald JC (1984) األلياف المعدنية والسرطان ،Ann. Acad Med Singapore 13:345-352. 

Meldrum M (1996)المة، المملكة المتحدةهيئة الصحة والس. ، إستعراض سمية األلياف . 
 المواد الكيميائية العضوية اإلصطناعية والمواد الكيميائية غير                     –القوانين االبتدائية الوطنية لمياه الشرب               

 ).١٩٩١يناير / آانون الثاني٣٠ (٣٥٢٦، رقم التسجيل الفيدرالى ٥٦العضوية، القاعدة النهائية رقم 
ُأقر بواسطة المرآز   (بشأن األخطار الصحية لألسبست      ) ١٩٨٢،  استراليا(تقرير مرآز بحوث الصحة الوطنية        

 ).١٩٨٢ وُنشر في ١٩٨١يونيه/في حزيران
 بشأن التأثيرات الصحية الناجمة عن التعرض              INSERM، إستعراض تقرير       )١٩٩٦: (الجمعية الملكية بكندا    

 .تقرير فريق الخبراء المعنى بمخاطر األسبست: لألسبست
، التقرير التاسع للبرنامج الوطني للسمية بشأن المواد المسرطنة، روجع في آانون                    )٢٠٠١(الواليات المتحدة    

 . ٢٠٠١يناير /الثاني
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 األموسيت واالنتوفيلليت واألآتينوليت والتريموليت
 )صور ألسبست االمفيبول(
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  صور أخرى–معدن األمفيبول : األسبست
  الصور األخرى ألسبست معدن األمفيبول– )١أنظر المرفق (التعريف واالستخدامات  - ١

 االسم الشائع أموسيت أنثوفيلليت أآتينوليت تريموليت
 االسم الكيميائي صور مختلفة لسليكات األسبست المميأة، ذات بناء بلورى مرآب

أسبست 
 التريموليت

أسبست 
 األآتينوليت

أسبست 
 األنثوفيلليت 

أسبست األزبولين

 أسبست بنى
 ميزوريت

 المترادفات/اء األخرىاألسم

في دائرة خدمات      ) األرقام(الرقم    ٥-٧٣-١٢١٧٢ ٥-٦٧-٧٧٥٣٦ ٤-٦٦-٧٧٥٣٦ ٦-٦٨-٧٧٥٣٦
 المستخلصات الكيميائية

-١٣٣٢الرقم العام لألسبست في دائرة خدمات المستخلصات الكيميائية هو                 
٤-٢١ 

أرقام أخرى في دائرة خدمات 
 الكيميائية يمكن تالمستخلصا
 إستخدامها

ُترتب ألياف األسبست تحت هذا الرقم            ( مواد تتكون طبيعيًا          ٦-١٢٧-٣١٠
 )أيضًا

 الرقم داخل بلدان الجماعة األوروبية

ترآيزات أسبست معدن األمفيبول، أسبست معدن األمفيبول                   : ٠٠,٢٥٢٤
الخام، رقائق األسبست، مسحوق األسبست، ترآيزات أسبست الكرايسوتيل،             

 ).األسبست(ايات وخردة   أسبست الكرايسوتيل الخام، نف

 النظام الموحد
 الرمز الجمرآي

  
 ٢٣٦٧٢،     )األموسيت (٢٣٧٤٣: األرقام الجمرآية للجماعة األوروبية            

 ).التريموليت (٢٣٧٠٦، )األآتينوليت (٢٣٦٩٦، )األنثوفيلليت(
 :أرقام أخرى

 الفئة مادة آيميائية صناعية
 الفئة المصطلح عليها مادة آيميائية صناعية

المصنوعات ) المعلومات عن صور أسبست معدن األمفيبول             (– أستراليا
المقاومة للحريق؛ الغزل والخيوط؛ حشيات منع التسرب والسطوح الفاصلة               
من ألياف األسبست المضغوطة؛ عامل مساعد لتقوية المطاط؛ اللدائن؛                            
األسمنت؛ رقائق وألواح التكسية؛ ورق الكرتون واللباد؛ المرشحات                                 

 .ز الكيميائيةوالحواج

في ) اإلستخدامات(اإلستخدام 
 الفئة المصطلح عليها

صناعة مواد البناء، خاصة،       ) معلومات عن آل صور األسبست         (– شيلي
حوائط أسمنت األسبست؛ مواسير األسبست؛ بالط األرضيات والمنتجات                    

 .صناعة بطانات المكابح والقوابض. الكاملة مثل الخزانات
تستخدم أساسًا  ) معلومات عن جميع صور األسبست      ( – الجماعة األوروبية 

. في السدادات، حشيات منع التسرب، وصالت الربط، الحواجز والتسليح                     
 الحظر داخل بلدان الجماعة/قبل التقييد(االستخدام السابق 

 

 األسماء التجارية 
 أنواع المستحضر .يستخدم األسبست في صناعة عدد آبير من األشياء والمنتجات

 إستخدامات في فئات أخرى  . بالغات عن إستخدامه آمادة آيميائية مبيدة لآلفاتدتوجال 
 الجهات الُمصنعة األساسية يتكون طبيعيًا وُيستخرج من المناجم 
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  الصور األخرى ألسبست معدن األمفيبول –أسباب اإلدراج في إجراء الموافقة المسبقة عن علم  - ٢
 

بإجراء الموافقة المسبقة عن    ) صور أسبست االمفيبول  (وفيلليت واالآتينوليت والترموليت    تدرج مواد االموسيت واالنث   
وتدرج على أساس اإلجراءات التنظيمية النهائية التي أخطرت بها أستراليا                  . علم باعتبارها مواد آيميائية صناعية       

 .وشيلي والجماعة األوروبية القاضية بحظر استخدامها أو تقييدها بشدة
 

 ) للحصول على التفاصيل٢أنظر المرفق (: إلجراءات التنظيمية النهائيةا ١-٢

 استراليا
ى إستخدام جميع صور أسبست معدن األمفيبول              يود شديدة عل م وضع ق الكروسيدوليت، األموسيت، األنثوفيسلليت، (ت

 .في قوانين الواليات والمقاطعات) األآتينوليت والتريموليت
 الصحة البشريةالقلق إزاء   :السبب في ذلك

 شيلى
 :األسبست مادة مقيدة بشدة

 .محظور إنتاج، إستيراد، توزيع، بيع وإستخدام مواد البناء المحتوية على أي نوع من أنواع األسبست
محظور إنتاج، إستيراد، توزيع، بيع وإستخدام األآتينوليت، األموسيت، األنثوفيلليت، التريموليت وأي أنواع أخرى                    

أي مزائج من هذا القبيل، في تصنيع أي صنف أو مكون أو منتج ال يشكل مادة بناء، مع إستثناءات                      من األسبست، أو    
 )ال توجد إستثناءات للكروسيدوليت(محددة معينة 
 القلق إزاء الصحة البشرية : السبب في ذلك

 الجماعة األوروبية
وليت والتريموليت وأي منتجات تحتوى         الطرح في األسواق وإستخدام األموسيت، األنثوفيلليت، األآتين              –محظور   

 .على هذه األلياف، مضافة إليها عن عمد
 القلق إزاء الصحة البشرية   :السبب في ذلك

 
 تقييم المخاطر ٢-٢

 استراليا
إلتخاذ إجراءات تنظيمية نهائية على أساس              ) واليات ومقاطعات استراليا     (تم وضع مقررات بواسطة            

تم عمل تقييمات المخاطر أوًال على أساس قياسي ثم بعد ذلك طبقًا                . بشريةالمخاطر على الصحة ال    /األخطار
 .للوضع الحالي

 شيلى
تم تقييم األخطار على أساس مجموعة من المصادر المراجعية والتحقق من التأثيرات الضارة المزمنة على                    

لة ألياف األسبست في     وقد تبين أن العمال الذين يقومون بمناو         . العمال المعرضين بدوائر صناعة األسبست      
اإلستخدامات المتعددة هم األآثر تعرضًا للمخاطر بين هؤالء العمال ز ويعنى ذلك في شيلى على وجه                                 

 .الخصوص هؤالء العمال المعرضون لأللياف الناجمة عن صناعة مواد البناء
 الجماعة األوروبية

ر األسبست يمكن أن تسبب سرطان         وقد أآد هذا التقييم على أن جميع صو            . تم عمل تقييم مخاطر منفصل      
 حد عتبة للتعرض يمكن أن         دالرئة، أورام الرئة والغشاء البريتونى وتليف الرئتين األسبستى؛ وأنه ال يوج                

 . دونه غير مسبب لمخاطر اإلصابة بالسرطانويكون األسبست فيما ه
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  ألسبست معدن األمفيبول  الصور األخرى–التدابير الوقائية التي طبقت بشأن المادة الكيميائية  - ٣

 

 التدابير التنظيمية للحد من التعرض  ١-٣

 استراليا
تم إتخاذ تدابير وقائية بحظر جميع إستخدامات صور أسبست معدن األمفيبول إال في حاالت العينات                                     
والتحليل، الصيانة، اإلزالة، التخلص، الحجز أو التطويق واإلستخدامات األخرى ذات الصلة بالحد من                             

 .تعرضال
 شيلى

 .تم إتخاذ تدابير وقائية بحظر جميع إستخدامات آل صور األسبست آمواد أولية في صناعة مواد البناء
تم حظر إستخدام جميع أنواع األسبست في أي مادة أو مكون أو منتج من غير مواد البناء إال في الحاالت                              

 .المستثناة
قد ُيسمح بإستخدام األسبست في تصنيع منتجات أو           : )فيما عدا الكروسيدوليت  (أي نوع من أنواع األسبست        

 .مكونات غير مواد البناء طالما أقرت األطراف المعنية بعدم وجود بديل مناسب تقنيًا أو إقتصاديًا
 الجماعة األوروبية

يت تم إتخاذ تدابير وقائية بحظر الطرح في األسواق وإستخدام األموسيت، األنثوفيلليت، األآتينوليت، التريمول
 ).٢لمزيد من التفاصيل، أنظر المرفق (والمنتجات المحتوية على هذه األلياف بإضافتها إليها عن عمد 

 

 تدابير أخرى للحد من التعرض  ٢-٣

 استراليا
 تم إصدار توجيهات بالوثائق المتاحة على الموقع الشبكي للجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنيتين

htm.asbest/NationalStandards/OHSLegalObligation/au.gov.nohse.www://httpوهذه الوثائق هي : 
 ،)]١٩٨٨ (٢٠٠٢:اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنيتين[مدونة الممارسات الخاصة باإلزالة اآلمنة لألسبست 

اللجنة [وظة إرشادية بشأن إستخدام طريقة المرشح الغشائي في تقدير آمية غبار األسبست العالقة بالهـواء                                  ملح
 ،)]١٩٨٨ (٣٠٠٣: الوطنية للصحة والسالمة المهنيتين

 ٣٠٠٢: اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنيتين    [ إرشادات للسيطرة على أخطار األسبست في المباني واإلنشاءات         
)١٩٩٨(.[ 

 الجماعة األوروبية 
توجيهات بشأن تدمير المباني، اإلنشاءات والترآيبات المحتوية على األسبست وإزالة األسبست أو المواد المحتوية                       

، الُمعدل بتوجيه المجلس                     EEC(OJL85,28.3.1987,p.40)/87/217)توجيه المجلس              (على األسبست منها                     
(91/692/EEC(OJL377,31.12.1991,p.48) ( 

 ) EEC(OJL377,31.12.1991,p.20)/91/689)توجيه المجلس (ه بشأن التخلص من مواد البناء توجي
 عام

يتم السيطرة على الغبار بترطيب المادة، إستخدام الكمامات وأجهزة التنفس اإلصطناعى، إستخدام مالبس الوقاية                           
 .الكاملة مع إيالء إهتمام آاف عند معالجة أي مالبس ملوثة

السالمة في استخدام األسبست                    "١٩٢آذلك باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                                     تتوفر توجيهات             
(http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C162)                  والتي تنطبق على جميع األنشطة التي تتضمن تعرض العمال ،

 .لألسبست في أثناء عملهم

http://www.nohse.gov.au/OHSLegalObligation/NationalStandards/asbest.htm
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توصيات بشأن  ،  )172pl?R.convde/lex-cgi/ilolex/gor.ilo.www://http( ١٧٢تحتوي توصية منظمة العمل الدولية رقم           
السالمة في استخدام األسبست، وتشمل تفاصيل عن التدابير الوقائية ومراقبة بيئة العمل وصحة العمال والمعلومات                      

 .والتدابير التعليمية
ة للتوحيد القياسي رقم    وتوفر معلومات محددة أخرى عن تدابير تقليل التعرض بمواقع اإلنشاءات بدليل المنظمة الدولي             

 ". مبادئ توجيهية للممارسات العملية بالمواقع–منتجات األسمنت المقوي باألسبست  "٧٣٣٧
 

 البدائل  ٣-٣

من الضروري قبل قيام أي بلد ببحث البدائل اإلستعاضية، أن يتأآد أوًال من أن إستخدام هذه البدائل يتطابق مع حاجاته               
آما يجب أيضًا تقييم أخطار المواد البديلة ووسائل السيطرة المطلوبة من             . ية الُمطبقة الوطنية وشروط فاستخدام المحل   

 .أجل اإلستخدام اآلمن لها
 شيلى

تم التوصل إلى أنه يمكن إستبدال األسبست بألياف أخرى في صناعة مواد األسمنت الليفي مع الحصول على منتجات                    
تجة ألآبر آمية من ألواح ورقائق التكسية للمنازل في شيلى بإستبدال           في الواقع، قامت الشرآة المن    . ذات جودة مشابهة  

بالنسبة ألجزاء المكابح، سيستمر إستخدام حشيات وبطانات المكابح المحتوية            . األسبست بألياف أخرى مثل السليلوز      
على األسبست والتي على األسبست مع تلك الخالية منه إلى أن يتم إستهالك وتغيير حشيات وبطانات المكابح المحتوية 

 .آانت في وضع إستخدام وقت صدور الحظر
 الجماعة األوروبية

 .P-aramid وألياف الـ (PVA)تتضمن البدائل التي تم تحديدها، ألياف السليلوز، ألياف آحول متعدد الفنيل 
 عام

امج الدولي للسالمة      توفر توجيهات بشأن البدائل أللياف األسبست بالمعايير الصحية البيئية الصادرة عن البرن                              
 ".ألياف عضوية ترآيبة منتقاة "١٥١الكيميائية رقم 

 

  االقتصادية–التأثيرات االجتماعية  ٤-٣

 استراليا
 إلى أن عملية    ١٩٩١خلص البيان الخاص بأثر اإلجراءات التنظيمية الموجودة بقوانين فيكتوريا، والية استرالية، لعام             

 .ستخدام األسبست في أغلب تطبيقاته السابقةإحالل المواد البديلة قد قضت على إ
 شيلى

 . اإلقتصادية–لم يتم عمل أي تقييمات للتأثيرات اإلجتماعية 
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  الصور األخرى ألسبست معدن األمفيبول–أو البيئة /األخطار والمخاطر على صحة اإلنسان و - ٤

 
 تصنيف المخاطر ١-٤

الوآالة الدولية لبحوث  )١٩٨٧( الدولية لبحوث السرطان ، الوآالة)المجموعة األولى (يسبب السرطان للبشر
 السرطان

  ١الفئة . مسرطن
R45 قد يسبب السرطان  

T:R48/23 خطر الضرر الكبير على الصحة من التعرض لمدة طويلة باإلستنشاق                  :  سمى
 )٢٠٠١الجماعة األوروبية، (

 الجماعة األوروبية

الواليات المتحدة    " (بشر معروفة       مادة مسرطنة لل      " تم توصيف الكروسيدوليت ك              
 ) ٢٠٠١األمريكية، 

NTP 

 

 حدود التعرض ٢-٤

 .ال تتوفر حدود متفق عليها دوليًا للتعرض
 

 التعبئة ووضع البيانات ٣-٤

 :ترتب لجنة األمم المتحدة للخبراء المعنيين بنقل السلع الخطرة هذه المواد الكيميائية في
UN number: 2212  

 صناف متنوعة خطرة  سلع وأ– ٩الرتبة
 األسبست البني: اسم الشحن المتداول

 الثانية: مجموعة التعبئة
  2X: رمز الخطر الكيميائي

حتى اآلن ال تتوافر أي معلومات               : اإلجراءات التوجيهية في حاالت الطوارئ            
 بخصوص هذا البند

  ١٦٨: أحكام خاصة
  ٩-٨-٣: متطلبات التعبئة

إن من الخطر إستنشاق    . غير قابلة لإلحتراق  . تلفةألياف معدنية ذات أطوال مخ     : عام
يجب العمل  . غبار ألياف األسبست، لذلك يجب منع التعرض للغبار في آل األوقات             

األسبست (يجب التعامل مع الكروسيدوليت . بإستمرار على منـع تولد غبار األسبست   
 من   يمكن الوصول للحد اآلمن       . على أنه أآثر أنواع األسبست خطورة           ) األزرق

الترآيزات العالقة في الهواء من ألياف األسبست من خالل التعبئة الفعالة أو التجميع               
يجب تنظيف الحجرات والشاحنات أو الحاويات التي آانت تحتوى على                      . الفعال

إن تفريغ األتربة ألسفل أو           . األسبست بعناية قبل وضع أي شحنات أخرى بها                  
 .الكنس، يمنع تشبع الهواء بالغبارالتنظيف بالشفط، آلما أمكن، بدًال من 

رتبة الخطر ومجموعة التعبئة 
 :بالنسبة لألموسيت

UN number: 2590  
  سلع وأصناف متنوعة خطرة – ٩الرتبة 

رتبة الخطر ومجموعة التعبئة 
بالنسبة لألآتينوليت، 

والتريموليت األنثوفيلليت
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 األسبست األبيض: اسم الشحن المتداول
 الثالثة: مجموعة التعبئة

  2X: رمز الخطر الكيميائي
 اآلن ال تتوافر أي معلومات               حتى: اإلجراءات التوجيهية في حاالت الطوارئ            

 بخصوص هذا البند 
  ١٦٨: أحكام خاصة

 ٩-٨-٣: متطلبات التعبئة
إن من الخطر إستنشاق    . غير قابلة لإلحتراق  . ألياف معدنية ذات أطوال مختلفة     : عام

يجب العمل  . غبار ألياف األسبست، لذلك يجب منع التعرض للغبار في آل األوقات             
يمكن الوصول للحد اآلمن من الترآيزات        . ار األسبست بإستمرار على منع تولد غب      

. العالقة في الهواء من ألياف األسبست من خالل التعبئة الفعالة أو التجميع الفعال                       
يجب تنظيف الحجرات والشاحنات أو الحاويات التي آانت تحتوى على األسبست                   

تنظيف بالشفط،  إن تفريغ األتربة ألسفل أو ال     . بعناية قبل وضع أي شحنات أخرى بها      
ينطبق ذلك على مسحوق       . آلما أمكن، بدًال من الكنس، يمنع تشبع الهواء بالغبار                

 .أو األآتينوليت/الطلق المحتوى على التريموليت و

 األنثوفيلليت والتريموليت

  ٩: الرتبة أو القسم: UN رقم 2212االموسيت 
 ٩:الرتبة أو القسم: UN :2950رقم : وليت واالنثوفيلليت والترموليتاالآتن

الرمز الخاص بالسلع الخطرة 
 البحرية الدولية

تم تخصيص أرقام    : ملحوظة(ال تتوافر معلومات بشان هذه الصور من األسبست               
 ) لكل من الكروسيدوليت والكرايسوتيل

 بطاقة طوارئ النقل

 

 اإلسعافات األولية ٤-٤

وُتَقَدم هذه النصيحة للمعلومية فقط وليس الغرض منها          . آانت النصيحة التالية صحيحة عند وقت النشر        : ةملحوظ
 .أن تُجب أي بروتوآوالت وطنية خاصة باإلسعافات األولية

يجب منع تعرض      . تجنب التالمسات  . في حالة التعرض، تجنب إنتشار الغبار            . هذه المواد ليست شديدة السمية          
 .أطلب النصيحة الطبية. ال يوجد عالج ناجع. ألطفالالمراهقين وا

 

 إدارة النفايات ٥-٤

في أآياس  (من جهة أخرى، يجب ترطيب النفايات المسحوقة وتعبئتها         . يمكن إستخالص األسبست من عوالق النفايات     
 المخصصة لذلك،   ُيوصى بالطمر في حفر الطمر    . لمنع تكون الغبار أثناء نقلها والتخلص منها      ) مزدوجة محكمة الغلق  

للغلق النهائي لمنطقة تحتوى على األسبست،      .  سم على األقل   ١٥ويجب تغطية النفايات مبدئيًا بطبقة من التربة بسمك          
 . متر على األقل١يجب وضع غطاء من التربة المضغوطة بسمك 
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 المرفقات

 مزيد من المعلومات عن هذه المادة   ١المرفق 
 اءات التنظيمية النهائيةتفاصيل بشأن اإلجر  ٢المرفق 
 عناوين السلطات الوطنية المعينة  ٣المرفق 
 المراجع  ٤المرفق 
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 مقدمة للمرفق األول

استراليا، شيلى   : تعكس المعلومات الواردة في هذا المرفق النتائج التي توصلت إليها األطراف المخطرة                         
ذه األطراف بشأن المخاطر قد ُقدمت معًا،          وبصفٍة عامة فإن المعلومات التي تقدمها ه          . والجماعة األوروبية 

وترد هذه   . بينما تقييمات المخاطر الخاصة بالظروف السائدة لدى آل طرف منها فُتقدم بصورة منفصلة                          
المعلومات في الوثائق التي ترد إشاراتها المرجعية في اإلخطارات الداعمة لإلجراءات التنظيمية النهائية التي                

فاإلخطار من استراليا ُأبِلغ عنه أوًال في النشرة         . ما في ذلك اإلستعراضات الدولية     تحظر إستخدام األسبست، ب   
، اإلخطار من شيلى ُأبِلغ عنه أوًال         ٢٠٠٠يونيه  / المؤرخة حزيران  ١١الدورية للموافقة المسبقة عن علم رقم         

خطار من الجماعة    واإل ٢٠٠٢يونيه  / المؤرخة حزيران  ١٥في النشرة الدورية للموافقة المسبقة عن علم رقم           
 . ٢٠٠١يونيه / من النشرة الدورية للموافقة المسبقة عن علم الصادرة في حزيران١٣األوروبية ورد بالعدد 

أدرجت صور أسبست االمفيبول باعتبارها موضوعات بوثيقة المعايير الصحية والبيئية للبرنامج الدولي                          
صدرت في عام   ) ٥٣يعية األخرى، المعايير الصحية رقم      األسبست واأللياف المعدنية الطب   (للسالمة الكيميائية   

١٩٨٦. 
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  أشكال أنفوبولية أخرى–مزيد من المعلومات  - ١المرفق 

 
  الكيميائية – ةالخصائص الفيزيائي ١

 ١-١ الهوية أموزيت أنثوفيليت تريموليت أآتينوليت
Ca2(Mg,Fe)5(Si8

O22) (OH)2 
Ca2Mg5(Si8O22)(O

H)2 
(Mg, Fe)7 Si8O22(OH)2 (Fe,Mg)7 ٢-١ الترآيبة 

 باهت إلى
 أخضر غامق

 أبيض إلى رمادي
 

 هش عادة

 أبيض إلى رمادي
 بني باهت
 هش عادة

رمادي 
خفيف إلى         

 بني فاتح
 هش عادة

 ٣-١ اللون والنسيج

درجة حرارة  ٨٠٠-٦٠٠ ٨٥٠-٦٠٠ ١٠٤٠-٩٥٠ ٩٦٠-٦٢٠
 التحلل

٤-١ 

درجة حرارة  ١٤٠٠ ١٤٥٠ ١٣١٥ ١٤٠٠
إندماج المادة 

 (oC) ٥لمتبقية ما

٥-١ 

سم/غرام(الكثافـة  ٣٫٥ – ٣٫٤ ٣٫١ – ٢٫٨٥ ٣٫١ – ٢٫٩ ٣٫٢ – ٣٫٠
٣( 

٦-١ 

 ٧-١ مقاومة األحماض تهاجم ببطء بدرجة عالية للغاية بدرجة عالية للغاية تهاجم ببطء
 ٨-١ مقاومة القلويات بدرجة جيد بدرجة عالية للغاية  بدرجة جيد بدرجة جيد

  الشدمقاومة ١٧ )٧>( ٥ ٥
 )٢سم/آغ٣١٠(

٩-١ 

 
 ٢ الخصائص السمية 

إن معادن األموزيت، أآتينوليت، األنثوفوليت والتروموليت هي أشكال إنفوبولية                 
 ).آما هو الحال بالنسبة للكروسيدوليت(لألسبست 

وهناك اتفاق عام في اآلراء داخل الدوائر العلمية على أن جميع أنواع ألياف                               
 مقتطف  ١٩٩٦؛ الجمعية الملكية لكندا،     ١٩٩٨،  ١٩٨٦،  IPCS(األسبست مسرطنة   

ويمكن أن تسبب تليف الرئة األسبستي، وسرطان         ) ١٩٩٧من الجماعة األوروبية     
 .، عند استنشاقها)أورام الرئة والغشاء البريتوني(الرئة وورم الظهارة المتوسطة 

اترًا  بصورة أآثر تو     (Mesothelioma)وقد ظهرت أورام الرئة والغشاء البريتوني            
. لدى المتعرضين لألنفوبوالت، أآثر من أولئك المتعرضين لمعدن الكرايسوتيل                  

حيث أن الكرايسوتيل التجاري قد يحتوي على مستويات منخفضة من التريموليت               
فقد اقترح أن التريموليت قد يكون سببًا في مرض أورام الرئة والغشاء البريتوني                   

ة للكريسوتيل والسبب في ذلك هو أن          لدى السكان الذين يتعرضون بصورة رئيسي       
 .(IPCS, 1986)ارتباط الكرايسوتيل بمرض ورم الظهارة المتوسطة لم يتضح 

 ١-٢ معلومات عامة
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وتبعًا للحجم والشكل بدرجة آبيرة، فإن ترسب ألياف األسبست المستنشقة قد يحدث            

ويمكن أن تزول بعض األلياف عن طريق خلوص التكهف                      . في أنسجة الرئة     
المخاطي أو الملتهمات الكبيرة، بينما تظل األلياف األخرى في الرئتين لفترات                       

إن التعرض عن طريق االستنشاق هو إذن يعتبر بصورة عامة شيئًا                              . ممتدة
وقد تم التعبير عن حاالت التعرض بما يدل على ترسبات األلياف مع                        . تراآميًا

 .ليلترم/ سنوات–مرور الوقت أو بمجهر تباين الطيف ألياف 

 ٢-٢ الترسب والخلوص

إن قدرة األلياف على إحداث تأثيرات محدثة للتليف ومحدثة للسرطان تبدو أنها                      
تعتمد على خصائص آل منها بصورة منفردة، بما في ذلك حجم األلياف وقدرتها                   

، والتي تتحدد بعدة    )أي ثباتها البيولوجي داخل األنسجة المستهدفة      (على االستمرار   
 .(IPCS, 1986) الكيميائية –نها الخصائص الفيزيائية أشياء من بي

وقد دلت الدراسات التجريبية الجيدة التوثيق على أن األلياف التي ينقص طولها                       
خمسة ميكرومترات تكون أقل نشاطًا من الناحية البيولوجية عن األلياف التي زيد                 

ى اآلن ما إذا    ومع ذلك ال يزال من غير المتيقن حت       . طولها عن خمسة ميكرومترات   
يضاف إلى ذلك أنه من غير المؤآد . آانت األلياف القصيرة لها نشاط بيولوجي مهم   

حتى اآلن المدة الالزمة لأللياف لكي تظل في الرئة لتحدث تأثيرات مؤدية إلى                         
 ).١٩٩٨، IPCS(نشوء األورام 

إلى التليف  إن اآلليات التي تسبب بها ألياف األسبست آثارًا مسرطنة أو آثارًا مؤدية              
ومن بين اآلليات الممكنة المؤدية إلى التليف           . غير مفهومة حتى اآلن فهمًا آامالً        

واألنواع )  ألفا– TNFمثًال،  (عملية االلتهاب المزمن التي يتخللها نشوء عوامل نمو         
وفيما يتعلق بالسرطنة الناتجة عن األلياف، فقد اقترحت             . المتفاعلة مع األآسجين   

 بواسطة األنواع المتفاعلة مع          DNAبينها حدوث تلف لمادة          عدة فرضيات من        
 بواسطة    DNAاألوآسجين المستحثة بواسطة األلياف، والضرر المباشر للـ                          

التفاعالت الفيزيائية بين األلياف والخاليا المستهدفة، وتزايد إنتشار الخاليا بواسطة          
ياف مما يؤدي لفترة طويلة     األلياف، وردود الفعل االلتهابية المزمنة التي تسببها األل       

إلى إطالق إلنزيمات الليسوزيمال، ولألنواع المتفاعلة مع األوآسجين،                                      
والسيتوآينات وعوامل النمو األخرى، وآذلك النشاط الذي تحدثه األلياف آمسببات           

، IPCS(للسرطان أو آحامالت للمسرطنات الكيميائية إلى األنسجة المستهدفة                         
١٩٩٨.( 

 ٣-٢ طريقة العمل

تعكس نتائج الدراسات التي أجريت على الحيوان التأثيرات الصحية المعروفة على            
(وتفيد الوآالة الدولية لبحوث السرطان             . اإلنسان والناشئة عن مادة األسبست          

أنه أجريت اختبارات على األسبست لمعرفة تسببه للسرطان عن طريق                ) ١٩٨٧
سبست في التجويف الجنبي      االستنشاق لدى الفئران، وذلك عن طريق تعاطي األ             

لدى الفئران واليرانب، وعن طريق الحقن داخل الغشاء البريتوني لدى الُجُرز،                      
وقد نتج عن تعاطي       . والفئران واليرانب وعن طريق الفم لدى الفئران واليرانب              

األموسيت، واإلنثوفيليت والتريموليت ظهور مرض ورم الظهارة المتوسطة أو                  
بريتوني، والسرطانات الرؤية لدى الفئران بعد االستنشاق،          أورام الرئة والغشاء ال    

وقد استحثت مادة   . وورم الظهارة المتوسطة عقب التعاطي داخل التجويف الجنبي          
األموسيت واإلنثوفيليت نشوء أورام في الرئة والغشاء البريتوني لدى اليرانب عقب 

اخل الغشاء    أما تعاطي األموسيت د         . تعاطي األسبست داخل التجويف الجنبي            
البريتوني فقد نشأ عنه أورام في الغشاء البريتوني، بما في ذلك ورم الظهارة                              

وعند إعطاء التريموليت           . لدى الفئران والجرز          ) ميسثوليوما(المتوسطة      
 .واألآتيموليت للفئران بنفس الطريقة فقد نتجت عنها أورام في أسفل البطن

 

التأثيرات على 
 الحيوان

٤-٢ 
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، IPCS(يسبب السرطان لدى الحيوان        ال يوجد دليل مقنع بأن األسبست المتناول              
١٩٨٦.( 

، وتغييرات  (ASBESTOSIS)واستنشاق غبار األسبست يمكن أن يسبب تليف الرئة            
سرطان (في سطح أو سطحين من التجويف الجنبي وأن يسبب السرطان الُشعبي                   

غشاء البريتوني،  ، ومرض ورم الظهارة المتوسطة في التجويف الجنبي وال            )الرئة
 ).١٩٨٦، IPCS(وربما أنواعًا من السرطان فـي أماآن أخـرى 

التأثيرات الواقعة 
 على اإلنسان

٥-٢ 

إن تليف الرئة األسبستي هو أول مرض رئوي ذو صلة باألسبست يتم التعرف                         
وهو يعرف بالتليف الخاللي أو الثانوي للرئتين وهو ناتج عن التعرض لغبار             . عليه

وحدوث تقرحات في الرئتين يقلل من مرونتهما ومن أداء وظيفتيهما مما           . األسبست
وقد يظهر هذا العرض ويزيد بمرور عدة سنوات على             . ينتج عنه صعوبة التنفس    

 .انتهاء فترة التعرض
وفي ظل ظروف التعرض األخيرة، فنادرًا ما يكون تليف الرئتين األسبستي قابًال                  

IPCS( عامًا مـن أول تعـرض له ٢٠بـل مرور لالآتشاف حتى في مراحله األولى ق
وال توجد دالئل آثيرة على الطريقة التي تؤثر بها ألياف األسبست على             ). ١٩٨٦،  

ومع ذلك فإن المخاطر قد تزداد في صناعات النسيج                . تواتر وحدة تليف الرئتين     
آيــــة أآثر منها في صناعات التعدين أو الطـــحن، أو تصنيـــع المنتجــات اإلحتكا            

)McDonald ،مقتطفة بواسطـة ١٩٨٤ IPCS ،١٩٨٦.( 

 ١-٥-٢ األسبست

، اللذين استشهد     ١٩٣٥،   Lynch & Smith؛   ١٩٣٥،   Gloyne(إن التقارير األولى       
، والتي تشير إلى إن            )١٩٨٦،   IPCSبهما البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية               

 ٦٠ك التقارير بنحـو      األسبست يمكن ربطه بحدوث سرطان الرئة، وقد أتبعت تل              
وتوافر أول تأآيد وبائي على هذه             . تقرير حالة خالل السنوات العشرين التالية            

ومنذ ذلك  ). ١٩٨٦ IPCS، مقتطف بواسطة      ١٩٥٥ (Dollالرابطة عندما نشرها       
 دراسة جماعية أخرى تتناول السكان الصناعيين لدى            ٣٠الحين أجريت أآثر من       

ى أغلبية أولئك السكان وليس على آلهم مخاطـر             وقد ظهر عل   . العديد من البلدان   
 ).١٩٨٦ IPCS(زائدة خاصة بسرطان الرئة 

وقد يكون  . ويمكن أن يؤثر نوع العملية الصناعية على تواتر حدوث سرطان الرئة            
للتنوعات صلة بحالة المعالجة الفيزيائية لألسبست في مختلف األوضاع، ويمكن أن   

اف األسبست ذات األبعـــاد الفيزيائية المختلفــــة        تكون السحب الغبارية حاملة أللي     
)IPCS  ،ويؤدي التعرض المشترك لألسبست ولدخان السجائر تداؤبيًا إلى         ). ١٩٨٦

 ).١٩٨٦، IPCS (ةزيادة مخاطر اإلصابة بسرطان الرئ

 ٢-٥-٢ سرطان الرئة

إن مرض الظهارة المتوسطة في الرئتين هو عبارة عن تورم خبيث في األسطح                     
ظهارية المتوسطة، وهو يؤثر عادة في التجويف الجنبي وبصورة أفل تواترًا في                ال

وقد تم ربط مرض الظهارة المتوسطة عادة بالتعرض المهني               . الغشاء البريتوني 
بما في ذلك التلك المحتوي على         (ألنواع مختلفة، ولمزائج مختلفة، من األسبست           

 يتم تحديده على أنه السبب في         ، وعلى الرغم من أن التعرض المهني لم         )األسبست
فإن فترة الخمول الطويلة لظهور مرض الظهارة المتوسطة بعد                 . جميع الحاالت  

وقد تم ربط عدد      . التعرض لألسبست قد تم توثيقه بدقة في عدد من المطبوعات                 
 –الوآالة الدولية لبحوث السرطان           (متزايد من الحاالت بتزايد فترة التعرض                 

دة التعرض لورم الظهارة المتوسطة قد يكون له صلة بفترة            وُذآر أن زيا  ). ١٩٨٧
). ١٩٨٦،  IPCS(وبشدة التعرض لألسبست، وربما بالزمــن منذ أول تعــــرض                

وال تشير المعلومات الحالية إلى هامش تفاضلي مهم في خطر اإلصابة بمرض                      
 ).١٩٨٦، IPCS(الظهارة المتوسطة طبقًا للعملية الصناعية 

ت ورم الظهارة المتوسطة المعروفة آنتيجة للتعرض المهني أو             وتنتج أغلب حاال   

مرض الظهارة 
المتوسطة في 

 الرئتين

٣-٥-٢ 
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ماآدونالد، (ولم يالحظ أي ارتباط بالتدخين       ) ١٩٨٦،  IPCS(شبه المهني لألسبست    
 ).١٩٨٦، IPCS مقتطف بواسطة ١٩٨٤

وتشير الدراسات إلى أن أسبست األمفيبول قد ينتج عنه نشوء ورم الظهارة                                 
 للتعرض التراآمي التي هي دون المستويات                  المتوسطة عند المستويات األقل        

الالزمة لحدوث سرطان الرئة، على الرغم من عدم إمكان عمل منحنى دقيق                            
 االستجابة لورم الظهارة المتوسطة الناشئ عن األسبست لدى                               –للتعرض    

أما ) ١٩٩٧، مقتطف للمجموعة األوروبية       ١٩٩٦ميلدرم  (الحيوانات أو اإلنسان      
فيتول أن ورم الظهارة           ) ١٩٩٧لجماعة األوروبية        مقتطف ل      ١٩٩٧(بينون    

 مرة من   ١٠٠٠ مرات إلى    ١٠المتوسطة يمكن أن ينشأ عند جرعات قد تقل بمقدار          
 .الجرعة الالزمة لحدوث ورقم الرئتين والُشَعب

أن أن بعض الدراسات تشير إلى                 ) ١٩٨٦ (IPCSوجد استعراض للدراسات        
حدوث السرطان في أماآن غير الرئة والتجويف الجنبي والغشاء البريتوني نتيجة               
للتعرض المهني لألسبست، بينما لم تدل دراسات أخرى على زيادة حدوث                                

إلى أن سرطانات األمعاء       ) ١٩٨٧ (IARCوتشير   . السرطان في مواضع أخرى      
إن لم تكن جميع     حدثت بوتيرة متزايدة لدى مجموعات معرضة مهنيًا لألسبست و             

 .الدراسات متفقة في الرأي في هذا الصدد

 ٤-٥-٢ آثار خبيثة أخرى

 ففتليف الرئة لدى الكثير من أنواع الحيوان، والسرطانات الشعبية وفي التجوي                    
ولم تحدث في    . الجنبي لدى الفئران، قد لوحظت عقب استنشاق أسبست األمفيبول            

وال يتوافر دليل   . رام في مواضع أخرى   تلك الدراسات زيادات ثابتة في حدوث األو       
وقد أثبتت   ). ١٩٨٦،   IPCS(مقنع أن األسبست المبتلع يسبب السرطان للحيوان                

الدراسات الوبائية، وبصفة رئيسية لدى المجموعات المهنية، أن جميع أنواع ألياف            
األسبست مرتبطة بتليف الرئتين اإلنتشاري وسرطان الُشعب الهوائية واألورام                    

وأن األسبست يسبب السرطان    . ة األولية للتجويف الجنبي والغشاء البريتوني      الخبيث
في مواضع أخرى فهو أمر ليس ثابتًا بما فيه الكفاية أما تدخين السجائر فيزيد من                     
الموت بسبب التليف الرئوي، آما يزيد من مخاطر اإلصابة بسرطان الرئة لدى                     

رم الظهــــارة المتوسطــــة   األشخاص المعرضين لألسبست ولكن ليس لمخاطر و         
)IPCS ،١٩٨٦.( 

موجز للسمية لدى 
 الثدييات وتقييم عام

٦-٢ 

 تقييم المخاطر/التعرض البشري ٣
. لم تجر دراسات آافية بشأن مدى التليف الرئوي الناتج عن تلوث األغذية الصلبة                  

 يصل  حيث تم اآتشاف عدد   . وقد تم اآتشاف ألياف األسبست في المشروبات الخفيفة       
 ).١٩٨٦، IPCS(لتر بالمشروبات الخفيفة / ألياف٦١٠×١٢إلى 

 ١-٣ األغذية

>عادة  )  ميكرولترات ٥< (وفي األماآن الريفية النائية، ستكون مستويات األلياف          
وفي هواء المدن تتراوح مستويات األلياف        ) مليلتر/ ألياف ٠٫٠٠١> (لتر  / ألياف ١

أو ربما أعلى في بعض      ) مليلتر/ألياف ٠٫٠١ إلى   ٠٫٠٠١(لتر  / ألياف ١٠ إلى   ١> 
إن مستويات ألياف األسبست في الهواء في المناطق السكنية بالقرب من                  . األحيان

المصادر الصناعية قد وجد أنها تتراوح تقريبًا بما يعادل تلك الموجودة في المناطق               
ر أما المستويات داخل الدو    . الحضرية أو تكون أعلى منها بقليل في بعض األحيان           

، IPCS(وغير المهنية فهي عادة في نفس النطاق الموجود في الهواء المحيـط                              
 ).١٩٩٨؛ ١٩٨٦

 ٢-٣ الهواء



UNEP/FAO/PIC/INC.10/7 
 

 63  مشروع أشكال أخرى من االمفيبول

 
من جميع   (لتر   / ألياف  ٦١٠×٢٠٠تصل ترآيزات األسبست في مياه الشرب إلى                

 ).١٩٨٦، IPCS) (أطوال األلياف
 ٣-٣ الماء

 مكافحة الغبار، فقد تصل     تتفاوت مستويات التعرض المهني تبعًا لمدى فعالية تدابير        
مليلتر في الصناعة أو المناجم بدون أو مع تدابير مكافحة          /إلى عدة مئات من األلياف    

مليلتر في الصناعة      / ألياف  ٢الغبـار الجيـدة، ولكنـها تهبـط عامـة إلى أقل مـن                     
 ).١٩٨٦، IPCS(الحديثة 

لى الصحة يمكن ومن بين المجموعات المهنية فإن التعرض لألسبست يمثل خطرًا ع
وحدوث . أن ينتج عنه تليف الرئتين، وسرطان الرئتين وورم الظهارة المتوسطة                  

هذه األمراض له إرتباط بنوع الليف، وحجم الليف، وجرعة الليف وعملية التصنيع              
)IPCS  ،والحظ اإلخطار الوارد من الجماعة األوروبية إن تعرض العمال          ). ١٩٨٦

 المحتوية على األسبست تكون مكافحتها صعبة              والمستخدمين اآلخرين للمنتجات    
للغاية من الناحية التقنية في واقع األمر، وقد تتجاوز بكثير الحد الحالي للقيم على                      

وقد تم االعتراف بأن االستخدام المهني المتحكم فيه واآلمن لألسبست          . أساس متقطع 
اقع البناء، مواقع    ال يمكن تحديده بدقة في الكثير في حاالت العمل العديدة مثل مو                   

وحيث أن األسبست منتشر عـــلى نطــاق واسع            . اإلصالح ومواقع إزالة النفايات     
 .وال يمكن تحديد عتبة الترآيز اآلمن له فقد تقرر حظر استخدامه بشدة

وجاء في إخطار شيلي أن أعلى مستويات التعرض بصفة عامة لألسبست قد تحدث               
واد المحتوية على األسبست أو أثناء التشييد أو            بين العاملين سواء أثناء تصنيع الم        

وفي شيلي يعني هذا بصفة خاصة أن أولئك العمال الذين تعرضوا لأللياف               . اإلزالة
أو األجزاء  ) الفرامل(أو في حالة بطانات الكوابح        . من التصنيع أو من مواد البناء       

قط على   التي تشتمل على األسبست، أما التعرض للخطر المرتفع فال يقتصر ف                         
العمال الذين يناولون األسبست أثناء التصنيع، وينطبق هذا الحال على الميكانيكيين              

والضوابط . العاملين في ورش اإلصالح والذين ينفخون الغبار الناتج عن التحات                
الصحية على هذا النشاط صعبة من حيث التنفيذ ألنها بطبيعتها صعبة، وفي آثير                    

ودة صغيرة وليس لديها وسائل الصحة المهنية             من الحاالت تكون الورش المقص        
 .لمراقبة المخاطر

 ٤-٣ التعرض المهني

إن أفراد أسر العمال الذين يناولون مالبس العمل الملوثة باألسبست وفي بعض                         
الحاالت األفراد العامين، قد يتعرضون لترآيزات عالية من ألياف األسبست التي                   

ة واسعة في مواد البناء لالستخدامات             ويستخدم األسبست بصور     . يحملها الهواء  
، وقد قيست        ) األسبست وبالط األرضيات          –مثًال، نواتج األسمنت           (المنزلية    

مثل تشييد المنازل   (المستويات المرتفعة التي يحملها الهواء أثناء مناولة هذه المواد             
 ).١٩٨٦، IPCS) (وتجديدها بواسطة مالك المنزل

لتي تشتمل على أشخاص لهم اتصاالت بالمنازل          أما في المجموعات شبه المهنية ا        
والجوار المعرض لألسبست فإن خطر مرض الظهارة المتوسطة وسرطان الرئة                 

ومن غير الممكن    . يكون أقل بكثير عامة مما هو عليه بالنسبة للمجموعات المهنية             
عمل تقدير لألخطار وذلك بسبب نقص بيانات التعرض الالزمة لعمل توصيف                       

 ).١٩٨٦، IPCS(آما أن خطر تليف الرئتين منخفض جدًا . تجابةاالس/الجرعة

التعرض شبه المهني ٥-٣ 

جاء في إخطار شيلي أن ألياف األسبست ال تنطلق بسهولة من األسبست في آنان                     
ومع ذلك فإن األشخاص الذين            . إسمنتي، وفي الصفائح المستخدمة في التشييد              

مناشير (تخدمين أدوات عالية السرعة يقومون بقطع أو تشذيب مثل هذه الصفائح مس       
فيتعرضون للمخاطر الناشئة عن غبار ألياف األسبست            ) دائرية أو آالت للصنفرة     
 .المتطاير من هذه العملية

 ٦-٣ تعرض الجمهور
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ولدى عامة السكان، فإن خطر ورم الظهارة المتوسطة وسرطان الرئة اللذين                            
حجمهما يرجعان إلى األسبست غير ممكن التحجيم بصورة موثوقة وربما آان                        

IPCS. (ومخاطر األسبست تكون هنا صفر تقريباً     . منخفض بحيث ال يمكن اآتشافها    
 .أنظر أيضًا األقسام المتعلقة بالتعرض المهني وشبه المهني عاليه). ١٩٨٦، 

 
 ٤ المآل البيئي والتأثيرات البيئية

   
 

 ٥ تقييم المخاطر/التعرض البيئي
  .ئية ليست مهمة بالنسبة لتقييم المخاطر المستخدم في دعم المقررات التنظيميةإن التأثيرات البي

 



UNEP/FAO/PIC/INC.10/7 
 

 65  مشروع أشكال أخرى من االمفيبول

 

  أشكال أمفوبولية أخرى–تفاصيل عن التدابير التنظيمية النهائية المبلغ عنها  - ٢المرفق 
 

 أستراليا: أسم البلد
تضع معظم النظم القانونية قيودًا صارمة على استخدام األسبست منذ أواخر                          

وقد تم تنفيذ بعض التشريعات التي وضعت هذه               (عينات وأوائل الثمانينات       السب
 ).القيود أساسها في التسعينات واشتملت على القيود الحالية أو جبتها

التواريخ الفعلية لدخول 
اإلجراءات حيز 

 السريان

١ 

) اإلدارية والعامة  (الرعاية والصحة الخاصة بالسالمة الصناعية              – الكمنولث
 .١٩٧٩ التنظيم

قواعد )  عملية األسبست    –الصحة والسالمة     (المصانع    – جنوب ويلز الجديدة    
؛ ١٩٦٢ تحت المصانع والورش والقانون الصناعي وقانون الصناعات                ١٩٨٤

 بموجب الصحة    ١٩٩٦والتنظيم  ) المواد الخطرة (والصحة والسالمة المهنيتين      
 .١٩٨٣يتين والسالمة المهنيتين بموجب قانون الصحة والسالمة المهن

 ١٩٩٦، قوانين      )الصحة والسالمة المهنيتين     (صحة العمل       – اإلقليم الشمالي  
 .١٩٩٦بموجب قانون صحة العمل 

 تحت قانون     ١٩٩٧قانون الصحة والسالمة في مكان العمل لعام                – آوينزالند
 .١٩٩٥السالمة والصحة في مكان العمل 

 تحت قانون    ١٩٩٥المهنية  قوانين الرعاية والسالمة والصحة        – جنوب أستراليا 
 .١٩٨٦الصحة والسالمة والرعاية المهنية لعام 

 .١٩٧٩القاعدة لعام ) اإلدارية والعامة(الرعاية والسالمة الصناعية  – تاسمانيا
 بموجب قانون    ١٩٩٢لوائح  ) األسبست(الصحة والسالمة المهنيتين       – فيكتوريا
 . للسالمة والرعاية والصحة المهنية١٩٨٦

؛ الصحة    ١٩٨٨ لوائح الرعاية و الصحة المهنية لعام                           – الياشرق أستر   
 .١٩١١ بموجب قانون الصحة لعام ١٩٩٢القاعدة ) األسبست(

إشارة إلى الوثيقة 
 التنظيمية 

 

ويصدر التشريع بصورة رئيسية عن     . األشكال األمفوبولية لألسبست المقيدة بشدة    
 .طريق الدول واألقاليم

تفاصيل مقتضبة عن 
ت التنظيمية اإلجراءا
 النهائية

٢ 

وينبغي تدنية تعرض األشخاص لخطر إستنشاق                . استنشاقه يسبب السرطان      
 .أسبست األمفيبول

مسوغات اتخاد 
 اإلجراء

٣ 

أساس اإلدراج في  
 المرفق الثالث

٤ 

آان أساس اإلجراءات التنظيمية األسترالية هو إجراء التقييمات للمخاطر على                  
ورآزت على  . لى المستوى الوطني ومستوى الدولة    صحة اإلنسان التي أجريت ع    

 .تسبب األسبست المستنشق في السرطان وظروف التعرض في ذلك البلد

 ١-٤ تقييم المخاطر

 .غير مقبولة بالنسبة لصحة اإلنسان
وقد اتخذت التدابير التنظيمية الخاصة باألسبست بصورة متزايدة مما يعكس                        

ات الصحية المحددة الناجمة عن استنشاقه        والتأثير. تراآم المعارف عن خطورته    
 ).NHMRC، ١٩٨٢(هي تليف الرئتين والسرطنة 

 ٢-٤ المعايير المستخدمة
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األهمية للدولة واألقاليم  

 األخرى
 

 ٥ البدائل ال تتوفر معلومات
 ٦ إدارة النفايات ال تتوفر معلومات

السالمة والصحة  اآتونوليت، أموزيت، أنثوفيليت، تريموليت مدرجة لدى لجنة              
 : مشروع قائمة للمواد المعينة الخطرة مع تبويب–المهنيتين الوطنية األسترالية 

 الفئة األولى. مسرطن
 R 45قد تسبب السرطان  •

Toxic (T) 
 للتعرض الطويل عن طريق         R48/23خطر التلف الجسيم للصحة نتيجة          : سمية

 .االستنشاق
 ال تتوافر معايير للتعرض

 (NOHSCمللي  /ليف ٠٫١ فيمـا مضى هو        TWAمرجح زمنيًا    آان المتوسـط ال   
أما اآلن فيجري استعراض ذلك بواسطة فريق المواد                          . ١٠٠٠٥) ١٩٩٩

 .الكيميائية اإلطاري بموجب اللجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين

 ٧ أمور أخرى
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 شيلي: أسم البلد

مًا من نشره بالجريدة         يو  ١٨٠ حيز التنفيذ بعد          ٦٥٦دخل المرسوم العالي رقم          
 .٢٠٠١يوليه / تموز١٢الرسمية، في 

) التواريخ(التاريخ 
الفعالة لدخول 
اإلجراء حيز 

 التنفيذ 

١ 

، المنشور بالجريدة   ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٢ الصادر في    ٦٥٦المرسوم العالي رقم    
 .٢٠٠١يناير / آانون الثاني١٣الرسمية، في 

اإلحالة إلى 
 الوثيقة التنظيمية 

 

حظور إنتاج، إستيراد، توزيع، بيع وإستخدام الكروسيدوليت وأي مادة أو منتج                     م
 .يحتوى عليه

محظور إنتاج، إستيراد، توزيع، بيع وإستخدام مواد البناء المحتوية على أي نوع                    
 .من أنواع األسبست

محظور إنتاج، إستيراد، توزيع، بيع وإستخدام الكرايسوتيل، األآتينوليت،                                 
نثوفيلليت، التريموليت وأي أنواع أخرى من األسبست أو مزائج من             األموسيت، األ 

هذا القبيل ألي صنف، مكون أو منتج ال يشكل مادة بناء، مع إستثناءات محددة                            
 .معينة

تفاصيل موجزة 
عن التدابير 

التنظيمية 
 النهائية

٢ 

 .القلق إزاء صحة اإلنسان
اء تصنيع مواد تحتوى على        لتقليل التعرض لألسبست وسط التجمعات العمالية أثن           

 .األسبست أو أثناء الترآيب أو التدمير

مسوغات هذا 
 اإلجراء 

٣ 

أساس اإلدراج  
في المرفق 

 الثالث 

٤ 

ُتظهر النشرات والتحليالت األجنبية لحاالت اإلصابة المحلية بتليف الرئتين                               
لعمال األسبستى وورم الظهارة المتوسطة أن أآثر األشخاص تعرضًا للمخاطر هم ا            

 .القائمون بمناولة ألياف األسبست لإلستخدامات المختلفة
ويعنى ذلك في شيلى على وجه الخصوص العمال الذين يتعرضون لأللياف من                        

 .تصنيع مواد البناء
ال توجد سوابق وبائية معروفة تبين أن هناك مخاطر على السكان من األسبست                         

الرقيقة المستخدمة في التشييد، مما      الموجود داخل الكنان األسمنتية أو في الطبقات           
وال توجد أي مخاطر معروفة     . يبين أن ألياف األسبست ال تنطلق بسهولة من الكنان         

 .وواضحة من تناول المياه التي يتم ضخها خالل مواسير أسمنتية أسبستية
ومع ذلك فإن األفراد القائمين بتقطيع أو تسوية هذه الطبقات بإستخدام معدات ذات                   

يتعرضون للمخاطر من الغبار     ) مناشير دائرية أو ماآينات صنفرة     (عالية  سرعات  
 .الناشئ والمحتوى على ألياف األسبست

في حالة بطانات المكابح واألجزاء التي تحتوى على األسبست، فإنه ليس فقط                            
العمال القائمون بمناولة األسبست أثناء التصنيع هم المعرضين للمخاطر الشديدة،                 

لفنيين بورش إصالح المكابح الذين يقومون بنفخ الغبار الناتج عن                     ولكن أيضًا ا    
يجب مالحظة أنه من الصعب جدًا تنفيذ وسائل السيطرة                . التآآل نتيجة اإلستخدام   

في حاالت آثيرة، تكون الورش      . الصحية خالل هذا النشاط بسبب طبيعته المحدودة       
 .سيطرة على المخاطر وسائل الصحة المهنية للكالمعنية صغيرة بحيث ال تمتل

 ١-٤ تقييم المخاطر
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 .مخاطر غير مقبولة على العمال
تعتبر آل أنواع األسبست خطرة على الصحة بدرجات متفاوتة تعتمد على صورة                  

األسبست (ورتبة األسبست      ) تبين أن المخاطر تكون من اإلستنشاق              (التعرض   
لتفاعل مع العوامل     ، أبعاد األلياف، ترآيز األلياف وا            )األزرق هو أآثرها سمية       

والخالصة، أن التعرضات األعلى        ). تدخين التبغ يزيد من حدة اآلثار            (األخرى   
تكون وسط التجمعات العمالية سواء أثناء تصنيع المواد المحتوية على األسبست أو              

 . أثناء الترآيب أو التدمير

المعايير 
 المستخدمة

٢-٤ 

. وجه العموم أيًا آان بلد المنشأ          ُيحظر اإلجراء التنظيمي واردات األسبست على             
 حاالت محددة، والتي      ءوبالتالي ال يوجد بلد يقوم بتصدير األسبست لشيلى باستثنا              

تستثنى مواد ومدخالت صناعة مواد البناء والتي يجب الحصول على االستثناء                       
 .القاطع الخاص بها من السلطات الصحية

إرتباط ذلك 
بالدول واألقاليم 

 األخرى 

 

ين أنه يمكن إستبدال األسبست بألياف أخرى في صناعة األسمنت الليفي مع                   لقد تب 
في الواقع قامت الشرآة         . إستمرار الحصول على منتجات ذات جودة مشابهة                 

المنتجة للكمية األآبر من ألواح ورقائق التكسية للمنازل بشيلى بإستبدال األسبست                 
 .بألياف أخرى مثل السليلوز

، سيتم إستخدام حشيات وبطانات المكابح المحتوية على                 في حالة أجزاء المكابح       
األسبست إلى جانب تلك الخالية منه حتى يحين وقت إستبدال الحشيات والبطانات                   

 .المحتوية على األسبست والتي آانت في وضع إستخدام وقت صدور الحظر

 ٥ البدائل

 ٦ إدارة النفايات ال تتوفر معلومات
من األسبست مدرجة في القواعد الشيلية الخاصة                األموزيت واألشكال األخرى        

، مع  )٥٩٤القرار العالي رقم    (بالشروط الصحية والبيئية األساسية في أماآن العمل         
 . المسرطن البشري الذي ثبت تأثيرهA.1: وجود هذا التصنيف

وطبقًا للوائح الشيلية الخاصة بالشروط األساسية الصحية والبيئية في أماآن العمل                 
 ٠٫٤، فإن قيمة التعرض الحدي بالنسبة للعمال هي                     )٥٩٤ر العالي رقم        القرا(

، ٤٥٠ إلى   ٤٠٠بواسطة ميكروسكوب تبايني ذي قوة تكبيرية قدرها من           ٣سم/ألياف
 ميكروملليمترات في الطول    ٥في عينة من ليف غشائي لعدد من األلياف تزيد على             
أما بالنسبة لألنواع    . ١  إلى ٣والطول النسبي إلى القطر يساوي أو يزيد على من                

 الكروسيدوليت واألموزيت، فإن قيمة التعرض              ءاألخرى من األسبست فباستثنا        
بواسطة ميكروسكوب تبايني     ٣سم/  ألياف ١٫٦الحدي لأللياف بالنسبة للعمال فهو          

 في عينة مأخوذة من ليف غشائي يزيد عدد         ٤٥٠ إلى   ٤٠٠ذي قوة تكبير قدرها من      
روميللمترات طوًال وطول نسبي إلى القطر يساوي أو يزيد             ميك ٥األلياف فيه على     

 .١:٣على 

 ٧ أمور أخرى
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 الجماعة األوروبية: أسم البلد

وبعد ذلك ازداد هذا    .  بالنسبة للكروسيدوليت  ١٩٨٣اتخذ أول عمل تنظيمي في عام        
ودخل أخر إجراء تنظيمي حيز       . العمل رويدًا رويدًا ليشمل جميع أشكال األسبست         

وقد أضطرت الدول     . (OJ L 207 of 6.8.1999, p. 18) ٢٦/٨/١٩٩٩يان في     السر
 آانون  ١األعضاء في االتحاد األوروبي إلى تنفيذ التشريعات الوطنية الالزمة فـي              

 . على أقصى تقدير٢٠٠٥يناير /الثاني

) التواريخ(التاريخ 
الفعلية لدخول 

اإلجراءات حيز 
 التنفيذ

١ 

الجريدة الرسمية   (٢٦/٧/١٩٩٩األوروبي الصادر في     االتحاد  /١٩٩٩/٧٧التوجيه  
للتكيف مع التقدم التقني للمـرة     ) L 207 of 6.8.1999, p. 18 (OJ)للجماعات األوروبية   

 OJ L 262) ٢٧/٧/١٩٧٦ الصـادر في E.C/76/769السادسة المرفـق األول للتوجيــه 
of 27.9.1976, p. 24) .وثمة إجراءات تنظيمية ذات صلة :Directives 83/478/EEC of 

19.91983 (OJ L 263 of 24.9.1983, p.33), 85/610/EEC of 20.12.1985 (OJ L 375 of 
31.12.1985, p.1), 91/659/EEC of 3.12.1991 (OJ L 363 of 31.12.91, p.36). 

اإلحالة إلى الوثيقة 
 التنظيمية

 

يليت، االآتينوليت أو     إن الطرح في األسواق واستخدام ألياف األموزيت، االنثوف                
. التريموليت والنواتج المحتوية على هذه األلياف المضافة عمدًا محرمة أو ممنوعة             

أو آانت /إن استخدام المنتجات المحتوية على ألياف األسبست التي وضعت بالفعل و       
االتحاد األوروبي بواسطة   /١٩٩٩/٧٧موجودة في الخدمة قبل تنفيذ تاريخ التوجيه           

 المعنية يمكن أن يستمر مصرحًا به حتى يتم التخلص منها، أو تصل                الدولة العضو 
ومع ذلك فإن الدول األعضاء يمكن ألسباب تتعلق                 . إلى نهاية عمرها اإلنتاجي       

بحماية الصحة أن تحظر داخل أراضها استخدام مثل هذه المنتجات إلى أن يتم                           
 .التخلص منها أو تصل إلى نهاية حياتها اإلنتاجية

جزة تفاصيل مو
عن إجراءات 

 التنظيم النهائية 

٢ 

) تليف الرئة األسبستي، سرطان الرئة، ورم الظهارة المتوسطة       (منع اآلثار الصحية    
 .بالنسبة للعمال والجمهور بصفة عامة

مسوغات اتخاذ 
 التدابير

٣ 

أساس اإلدراج في  
 المرفق الثالث

٤ 

سطة اللجنة العلمية      توصلت مقارنة أجريت على األسبست وبدائله المحتملة بوا                  
 خلصت إلى أن جميع أشكال       (CSTEE)المعنية بالسمية والسمية اإليكولوجية والبيئة       

، CSTEE(األسبست مسرطنة للبشر ومن المحتمل أن تمثل خطرًا أآبر من بدائلـها                
١٩٨٨.( 

 ١-٤ تقييم المخاطر

 .إن المعايير الخاصة باالتحاد األوروبي المستخدمة لتقييم التعرض
اك مشاآل صحية عامة في جميع أنحاء الدول التي تستخدم فيها هذه المادة في                       هن

أو مواد البناء، وبخاصة لدى البلدان النامية، حيث استخدام               /المصانع الصناعية و   
ويمكن لفرض حظر أن يقي صحة العمال والجمهور              . األسبست ما يزال متزايداً     

 .بصفة عامة
 

المعايير 
 المستخدمة

ل وصلتها بالدو
 األخرى واإلقليم

٢-٤ 

إن تقييم السمية الذي أجرته اللجنة العلمية المعنية بالسمية والسمية البيئية والبيئة                      
على أسبست الكروسيتل والبدائل المرشحة يمكن أن تنطبق على األشكال المختلفة                

وخلص التقييم إلى أن آًال من استحثاث سرطان الرئة                 . األخرى لألسبست أيضاً    
 P-aramid أو ألياف    PVAالجنبي والتليف الرئوي واآلثار األخرى، ألياف       والتجويف  

وفيما يتعلق بتكوين السرطنة     . تمثل خطرًا مساويًا أو أآبر من أسبست الكروسيتل           
اللجنة العلمية المعنية بالسمية والسمية     (واستحثاث تليف الرئة فإن الخطر يعتبر أقل        

 ٥ البدائل
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 ).١٩٩٨البيئية والبيئة، 
، على نحو ما ُعدل       EEC (OJ L 85, 28.3.1987, p.40)/87/217بقًا لتوجيه المجلس      ط

 بشأن هدم المساآن والهياآل        EEC (OJ L 377, 31.12.1991, p.48)/91/692بالتوجيه  
والمنشآت المشتملة على األسبست وإزالة األسبست أو المواد المحتوية على                              

التي تنطوي على إطالق ألياف             األسبست أو المواد المحتوية على األسبست                    
 .األسبست أو غباره هذه يجب أن تحدث تلوثًا بيئيًا ذا بال

يناير / آانون الثاني  ١صنفت مواد التشييد على أنها نفايات خطرة وسوف تظل من               
 محتاجة للتخلص منها بما يتمشى مع االلتزامات التي يرتبها توجيه المجلس              ٢٠٠٢

91/689/EEC (OJ L 377, 31.12.1991, p.20) .           يضاف إلى ذلك، أن اللجنة تنظر في
اتخاذ تدابير لتشجيع ممارسة الهدم أو الهدم االنتقائي لكي تفصل بين النفايات                              

 .الخطرة الموجودة داخل مواد التشييد وتضمن التخلص اآلمن منها

 ٦ إدارة النفايات

لى نحو ما عدله     ، ع EEC (OJ L 263, 24.9.1983, p.25)/83/477طبقًا لتوجيه المجلس     
 فإن قيم التعرض الحدي       EEC (OJ L 206, 29.7.1991, p.16)/91/382توجيه المجلس    

ملليمتر ألنواع    / ألياف   ٠٫٣.لدى الجماعة األوروبية بالنسبة للعمال هو حالياً                       
ال يزال المقترح قيد      : أما قيم التعرض الحدية للعمال       . األسبست غير الكرايسوتيل   
 اقترحت المفوضية         ٢٠٠١وفي     : برلمان األوروبي    البحث أمام المجلس وال            

 أن تستبدل هذه القيم الحدية بقيمة حدية          (OJ C 304 E 30/10/2001, p.175)األوروبية  
 .ملليمتر بالنسبة لجميع أشكال األسبست/ ألياف٠٫١مفردة مقسمة قدرها 

 ٧ أمور أخرى
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   عناوين السلطات الوطنية المعنية- ٣المرفق 
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  أشكال امفوبولية أخرى– مراجع – ٤المرفق 

 
 إجراءات تنظيمية

 أستراليا
 .١٩٧٩القاعدة ) اإلدارية والعامة(الرفاه والصحة السالمة الصناعية  – آمنولث أستراليا 

 تحت عنوان      ١٩٨٤القواعد   )  عملية األسبست     –السالمة والصحة      (المصانع    – جنوب ويلز الجديدة     
 ١٩٩٦القاعدة  ) المواد الخطرة (؛ السالمة والصحة المهنيتان        ١٩٦٢المصانع، قانون الورش والصناعات        

 . للسالمة والصحة المهنيتين١٩٨٣تحت عنوان قانون 
 تحت عنوان قانون     ١٩٩٦القواعد  ) السالمة والصحة المهنيتان   (الصحة في مكان العمل        – اإلقليم الشمالي 

 .١٩٩٦صحة العمل 
 . للسالمة وصحة العمل١٩٩٥ لسالمة وصحة مكان العمل تحت قانون ١٩٩٧قانون  – آوينزالند 

 لرفاه وسالمة والصحة المهنية تحت الصحة المهنية، والسالمة تحت قانون              ١٩٩٥قواعد   – جنوب أستراليا 
 .١٩٩٦السالمة والرعاية 

 .١٩٧٩القاعدة ) اإلدارة والعامة(الرعاية والصحة والسالمة الصناعية  – تسمانيا 
للسالمة  ١٩٨٥ تحت عنوان قانون           ١٩٩٢القواعد   ) األسبست(السالمة والصحة المهنيتان         – فيكتوريا

 .والصحة المهنية
، القواعد   )األسبست( بشأن الرعاية والسالمة والصحة المعنية؛ الصحة                  ١٩٨٨قاعدة    – غرب أستراليا  

 .١٩١١ تحت قانون الصحة ١٩٩٢
 شيلي

يناير / آانون الثاني    ١٣، الجريدة الرسمية،       ٢٠٠٠سبتمبر   / أيلول  ١٢ المؤرخ     ٦٥٦المرسوم العالي رقم       
٢٠٠١. 
 بيةالجماعة األورو

 ,L207 of 6.8.99 (OJ)الجريدة الرسمية للجماعة األوروبية  (١٩٩٩-٧-٢٦ الصادر في .E.C /1999/77التوجيه 
p.18) ( 76/769 إلى التوجيه ١التكيف مع التقدم التقني للمرة السادسة المرفق/EEC of 27.7.1976 (OJ L 262 of 

27.9.1976, p.24) . 83/478تدابير تنظيمية أخرى ذات صلة/EEC of 19.91983 (OJ L 263 of 24.9.1983, p.33), 
85/610/EEC of 20.12.1985 (OJ L 375 of 31.12.1985, p.1), 91/659/EEC of 3.12.1991 (OJ L 363 of 31.12.91, 
p.36) . 
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  الكرايسوتيل–السربينتين : األسبست
  الكرايسوتيل–) ١أنظر المرفق (التعريف واالستخدامات  -١

 االسم الشائع الكرايسوتيل
توجد سليكات المغنسيوم الليفية المميئة في الطبيعة وتنتمي إلى مجموعة السربنتين                  

 المعدنية
 االسم الكيميائي

 ألسبست، األسبست السربنتيني، األسبست األبيضا
 
١٢٠٠١ – ٢٩ – ٥ 

مترادفات /أسماء أخرى
ورقمها في دائرة 

مستخلصات المواد 
 الكيميائية

 4–21–1332: الرقم العام في دائرة مستخلصات المواد الكيميائية لألسبست
 0-32-132207النظام الموحد 

أرقام أخرى في دائرة 
مستخلصات المواد 

 ميائيةالكي
 النظام الموحد )األسبست (2524.00

 الرقم الكودي الجمرآي 
 6–00–013–650 -الرقم لدى االتحاد األوروبي 

 RTECS - GC2625000رقم 
 :أرقام أخرى

 الفئة صناعي
 األسماء التجارية صناعية

 في المائة من اإلنتاج         ٩٤(والكرايسوتيل هو الليف األسبستي األآثر شيوعًا اليوم               
ويتم تصنيعه في هيئة منتجات مثل مواد االحتكاك، واألسمنت األسبستي،                ) لعالميا

واألنابيب اإلسمنتية والصفائح والحشيات والمواد المانعة للتسرب، واألوراق                             
 ).١٩٩٨، IPCS(والمنسوجات 

، قطع الغيار للصيانة والمحتوية      )أنظر أدناه (أغشية الكرايسوتيل   : االتحاد األوروبي 
 .ايسوتيلعلى الكر

استخدام الفئة المنظم داخل 
 الفئة الخاضعة للتنظيم

وهو متوافر في مستحضرات     . يستخدم األسبست في تصنيع طائفة آبيرة من المواد           
 .صلبة لتصنيع مواد االحتكاك وإنتاج الحشيات

األسماء التجارية وأنواع 
 المستحضر

 
 .لم يبلغ عن استخدامه آمادة آيميائية مبيدة لآلفات

 تخدامات في فئات أخرىاس

 جهات التصنيع األساسية .يتم استخراجه من المناجم لتواجده في الطبيعة
 
  آرايسوتيل–أسباب إدراجها في إجراء الموافقة المسبقة عن علم  - ٢
 

يائية ، في إجراء الموافقة المسبقة عن علم باعتباره مادة آيم            )من أشكال أسبست السيربنتين    (تدرج مادة الكرايسوتيل     
وقد أدرجت على أساس اإلجراءات التنظيمية النهائية بحظر استخدامها أو تقييد تلك االستخدامات بشدة                         . صناعية

 .حسب اإلخطارات من شيلي والجماعة األوروبية
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 ) للحصول على التفاصيل٢أنظر المرفق : (اإلجراء التنظيمي النهائي ١-٢

 شيلي
 :مقيد بشدة

 . وبيع واستخدام مواد البناء المحتوية على أي نوع من األسبستإنتاج واستيراد وتوزيع 
إنتاج واستيراد وتوزيع وبيع واستخدام الكرايسوتيل أو أي نوع أخر من األسبست أو مزائج منها ألي بند أو مكون أو                     

ي حالة   ال توجد استثناءات ف        . (منتج ال يمثل مادة بناء آلها محظورة مع بعض االستثناءات المحددة المعينة                               
 .)الكروسيدوليت

 القلق على صحة اإلنسان  :السبب
 الجماعة االوروبية

محظور طرحه في األسواق، واستخدام جميع أشكال األسبست والمنتجات المحتوية على هذه األلياف المضافة عمدًا                   
 .محظورة مع وجود استثناء محدود واحد في حالة الكرايسوتيل

 صحة اإلنسان  :السبب
 لمخاطرتقييم ا ٢-٢

 شيلي
اجري تقييم للمخاطر استند إلى مجموعة من المصادر البيبلوغرافية والتحقق من اآلثار المزمنة العكسية المتوقعة                         

ولقد خلصت الدراسة إلى أن أولئك المعرضين ألآبر خطر            . لدى العمال المعرضين في صناعة األسمنت األسبستي        
وفي شيلي يعني هذا بصفة خاصة أولئك العمال الذين           . خدامات مختلفة هم العمال الذين يناولون ألياف األسبست الست       

 .يتعرضون لأللياف من تصنيع مواد البناء
 الجماعة األوروبية

وأثبت أن جميع أشكال األسبست يمكن أن تسبب سرطان الرئة وورم الظهارة المتوسطة              . أجري تقييم مخاطر مستقلة   
على عتبة مستوى التعرض التي ال يسبب األسبست دونها أي مخاطر                   وتليف الرئة األسبستي، ولم يمكن التعرف           

 .مسرطنة
 
  الكرايسوتيل–اإلجراءات الوقائية التي طبقت بشأن المواد الكيميائية  - ٣
 
 التدابير التنظيمية لتقليل التعرض ١-٣

اتخذت تدابير وقائية لحظر استخدامات جميع أنواع األسبست آمدخل في صناعة مواد                      شيلي
 .البناء

جميع أنواع األسبست محرم استخدامها ألي بند أو مكون أو منتج ال يمثل مواد بناء ما لم                     
 .يكن حاصًال على استثناء

قد يصرح باستخدام األسبست في تصنيع      ): باستثناء الكروسيدوليت (أي نوع من األسبست     
مكن أن تثبت أن     المنتجات والمكونات التي ليست مواد بناء طالما أن األطراف المعنية ي               

 .ليس هناك بديًال مجديًا اقتصاديًا وتقنيًا عن هذه المادة
اتخذت تدابير وقائية بتحريم طرح الكرايسوتيل في األسواق واستخدامه، وآذلك حظر                       الجماعة األوروبية

المنتجات المحتوية على هذه األلياف إذا آانت قد أضيفت عمدًا، مع استثناء محدد واحد                      
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أنظر (ايسوتيل فيما يتعلق باألغشية المستخدمة في منشآت الكهرلة الحالية                   بالنسبة للكر  
 ). لالطالع على مزيد من التفاصيل٢المرفق 

 
 تدابير أخرى لتقليل التعرض ٢-٣

 الجماعة األوروبية
 توجيه بشأن هدم المساآن والهياآل والمنشآت المحتوية على األسبست وإزالة األسبست والمواد المحتوية على                               

، عـــلى نحــو ما عدل بتوجيه المجــلس        )EEC (OJ L 85, 28.3.1987, p.40/87/217توجيــــــه المجـــــلس   . (األسبسـت
)91/692/EEC (OJ L 377, 31.12.1991, p.48 (         توجيه بشأن التخلص من مواد البناء)   توجيه المجلسouncil Directive 

91/689/EEC (OJ L 377, 31.12.1991, p.20(( 
مراقبة الغبار بصفة عامة عن طريق تبليل المادة، واستخدام أجهزة استنشاق، واستخدام مالبس واقية آاملة مع إيالء                    

 ).معلومات من وثيقة توجيه القرار بشأن الكروسيدوليت(العناية العناية عند مواصلة معالجة أي مالبس ملوثة بالمادة 
السالمة في استخدام األسبست                    "١٩٢لدولية رقم             تتوفر توجيهات آذلك باتفاقية منظمة العمل ا                                    

(http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C162)               والتي تنطبق على جميع األنشطة التي تتضمن تعرض العمال ،
 .لألسبست في أثناء عملهم

توصيات بشأن  ،  )172Rpl?.convde/lex-cgi/ilolex/org.ilo.www://http( ١٧٢تحتوي توصية منظمة العمل الدولية رقم          
السالمة في استخدام األسبست، وتشمل تفاصيل عن التدابير الوقائية ومراقبة بيئة العمل وصحة العمال والعمال                              

 .والتدابير التعليمية
وتوفر معلومات محددة أخرى عن تدابير تقليل التعرض بمواقع اإلنشاءات بدليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي رقم             

 ". مبادئ توجيهية للممارسات العملية بالمواقع–تجات األسمنت المقوي باألسبست من "٧٣٣٧
 
 البدائل ٣-٣

أنه من الضروري ألي بلد قبل بحث تقديم بدائل تعويضية أن تضمن أن هذا البديل مفيد الحتياجاتها الوطنية الظروف                
بديلة ووسائل السيطرة المطلوبة من أجل االستخدام       آما يجب أيضًا تقييم أخطار المواد ال       .المحلية المتوقعة الستخدامه  

 .اآلمن لها
 شيلي

وقد ثبت أن من المجدي استبدال األسبست بألياف أخرى لتصنيع مواد األسمنت الليفي، وال تزال تحصل على مواد                         
آن في شيلي قد    وفي الحقيقة أن الشرآة التي تنتج أآبر آمية من األلواح والصفائح الالزمة للمسا               . ذات نوعية مماثلة  

وفي حالة أجزاء الفرامل فإن الفرامل الخالية من األسبست                     . استبدلت األسبست بألياف أخرى مثل السوليولوز            
والمحتوية على األسبست وبطانتها ما زالت تستخدم إلى أن يتم استبدال أو حظر الكميات المستخدمة لألسبست                                 

 .الموجودة
 الجماعة األوروبية
 . اراميد–ي تم التعرف عليها ألياف السوليولوس، وألياف آحل البولوزنين وألياف ب من بين البدائل الت

 عام
توفر توجيهات بشأن البدائل أللياف األسبست بالمعايير الصحية البيئية الصادرة عن البرنامج الدولي للسالمة                                   

 ).ألياف عضوية ترآيبة منتقاة (١٥١الكيميائية رقم 
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 ة واالقتصاديةالتأثيرات االجتماعي ٤-٣
 شيلي

 .لم يتم إجراء أي تقييم للتأثيرات االجتماعية أو االقتصادية
 الجماعة األوروبية

 على أآثر تقدير، ولكن الدول األعضاء قد           ٢٠٠٥يناير  / آانون الثاني   ١سوف تطبيق الحظر على الكرايسوتيل في          
أثيرات االقتصادية الناتجة عن نواتج األسمنت وقد أظهرت دراسة عن الت. ٢٨/٨/١٩٩٩تمكنت من تنفيذه اعتبارًا من      

 فرصة عمل تضيع لدى الدول األعضاء في الجماعة                  ١٥٠٠األسبست وتوافر البدائل للكريسوتيل على أن نحو                
ومع ذلك  . األوروبية، وأنه يمكن أن يكون هناك تأثيرات شديدة نوعًا ما على االقتصادات المحلية في المناطق المعنية                

يمكن أن تخف حدته إذا نفذت فترة انتقال قدرها خمس سنوات وعن طريق خلق فرص عمل جديدة في                          فإن التأثير    
 .قطاعات أخرى

 
  الكرايسوتيل–أو البيئة /المخاطر واألخطار على صحة البشر و - ٤
 
 تصنيف األخطار ١– ٤

الوآالة الدولية لبحوث  )١٩٨٧ (IARC) المجموعة األولى(مسرطنة لإلنسان 
 (IARC)السرطان 

 ١فئة . مسرطنة
R45قد تسبب السرطان  

T:R48/23 تنطوي على خطر إحداث تلف شديد للصحة بالتعرض الطويل عن             :  سمية
 (E.C., 2001)طريق االستنشاق 

 الجماعة األوروبية

الواليات المتحدة     " (مسرطن بشري معروف        "يصنف الكرايسوتيل على أنه                 
 )٢٠٠١األمريكية، 

 (NTP)التصنيف 

 
 حدود التعرض ٢-٤

 .ال تتوفر حدود متفق عليها دوليًا للتعرض
 
 التعبئة ووضع العالمات ٣-٤

 :لجنة األمم المتحدة المعنية بالخبراء بشأن نقل السلع الخطيرة بتصنيف هذه المادة الكيميائية في
  لدى األمم المتحدة٢٥٩٠رقم 
  سلع ومواد خطرة متنوعة – ٩الفئة 

              األسبست األبيض:      اسم النقل البحري
 ثالثًا:                     مجموعة التعبئة

 ٧ باء ٩:                ئدليل إجراء الطوار
 ١٦٨:                   رقم خاص لإلمداد

 ٩-٨-٣:                        طريقة التعبئة

فئة الخطورة ومجموعة 
 التعبئة
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تنشاق غبار ألياف      اس. غير قابلة لإلشتعال     . ألياف معدنية ذات أطوال متباينة          : عام
أمنع دائمًا . األسبست مضر، ومن ثم فإن التعرض للغبار ينبغي تفاديه في جميع األوقات  

ويمكن الحصول على مستوى آمن من ترآيز ألياف األسبست                . توليد غبار األسبست    
والغرف والمرآبات أو الحاويات     . المحمولة جوًا عن طريق التغليف الفعال أو التوحيد          

وتنظف بالخراطيم أو     . بست ينبغي تنظيفها بعناية قبل تلقي شحنة أخرى              التي بها أس    
بالمكنسة الكهربائية حسبما يتناسب بدًال من المسح، وهذا من شأنه أن يمنع الغالف                          

ويمكن لهذا المدخل أن يشتمل على التلك وعلى             . الجوي من أن يصبح محمًال بالغبار        
 .آتينوليتأو األ/التريموليت الذي يحتوي على التلك و

الرمز الدولي للسلع  .٩الرتبة أو القسم : UN :2590رقم 
 (IMDG)البحرية الخطرة 

TEC (R) - 913  بطاقة النقل في حالة
 الطوارئ

 
 اإلسعافات األولية ٤-٤

ت هذه النصيحة للمعلومية فقط     قدم. آانت النصيحة التالية سليمة وصحيحة وقت مثول هذه الوثيقة للطباعة           : ملحوظة
 .وليس المقصود بها أن تلغي أي بروتوآوالت إسعافات أولية وطنية

تحاشى التعرض من   . وتحاشى جميع أنواع التالمس   . في حالة التعرض، أمنع تشتت الغبار     . مادة غير ذات سمية حادة    
 .رة الطبيبحاول أن تحصل على مشو. ال يوجد لها مضاد سمي. جانب المراهقين واألطفال

 
 إدارة النفايات ٥-٤

محكمة ومغلفة  (ويمكن للنفايات الغبارية أن ُتبلل وأن توضع في عبوات            . يمكن استعادة األسبست من حمآت النفايات      
والطمر في األرض موصى به في مدفن نفايات خاضع                . وذلك لتفادي تكون الغبار أثناء النقل والتخلص           ) مرتين

ولإلغالق النهائي لمنطقة تحتوى على       .  سم ١٥ أن تغطى أوًال بتربة ال يقل سمكها عن               لإلشراف، وينبغي للنفايات   
 .األسبست ينبغي وضع طبقة وقائية ال تقل عن متر من التربة المتراصة فوقها
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 المرفقات
 مزيد من المعلومات بشأن المادة  ١المرفق 
 تفاصيل بشأن اإلجراء التنظيمي النهائي  ٢المرفق 
 عناوين السلطات المعينة الوطنية  ٣المرفق 
 المراجع  ٤المرفق 

 
 

 المقدمة للمرفق األول
. وهي شيلي والجماعة األوروبية        : المعلومات المقدمة في هذا المرفق تعكس نتائج األطراف الُمخطرة                      

مات وبصورة عامة، فإن المعلومات التي قدمتها هذه األطراف بشأن المخاطر قد جمعت وقدمت معًا بينما تقيي               
وترد هذه المعلومات في وثائق ذات       . المخاطر الخاصة باألوضاع السائدة في هذه البلدان فتقدم آل على حدة             

. مرجعية في اإلخطارات لدعم تدابير التنظيم النهائية التي تحظر األسبست، بما في ذلك استعراضات دولية                    
جراء الموافقة المسبقة عن علم، الصادرة في         إل ١٥واإلخطار القادم من شيلي قد أبلغ أوًال في الدورية العدد              

 إلجراء   ١٣ أما اإلخطار القادم من الجماعة األوروبية قد صدر في الدورية العدد                         ٢٠٠٢يونيه   /حزيران
 .٢٠٠١يونيه /الموافقة المسبقة عن علم الصادرة في حزيران

ة البيئية للبرنامج الدولي       أدرجت مادة أسبست الكرايسوتيل باعتبارها موضوع وثيقة عن المعايير الصحي                  
صدرت عام  ) ٥٣األسبست واأللياف المعدنية الطبيعية األخرى، المعايير الصحية البيئية          (للسالمة الكيميائية   

أسبست (وتم استعراضها أيضًا بوثيقة المعايير الصحية البيئية للبرنامج الدولي للسالمة الكيميائية                     . ١٩٨٦
 .١٩٩٨صدرت عام ) ٢٠٣بيئية، الكرايسوتيل، المعايير الصحية ال
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  الكرايسوتيل-المزيد من المعلومات  -المرفق األول 

 
 الخصائص الفيزيائية الكيميائية ١

 ١-١ الهوية الكرايسوتيل
Mg3(Si2O5)(OH) ٢-١ الترآيبة 

وعادة ما يكون مرنًا وحريريًا         . عادة أبيض إلى أصفر مخضر باهت، أو أحمر              
 .وقاسيًا

 ٣-١ اللون والنسيج

درجة حرارة  ٤٥٠
 التحلل

٤-١ 

درجة حرارة  
 اإلندماج

٥-١ 

 ٦-١ الكثافة ٣سم/ غرام٢٫٥٥
 ٧-١ مقاومة األحماض تسهل مهاجمتها بسرعة

 ٨-١ المقاومة للقلويات جيدة جدًا
 ٩-١ مقاومة الشد )٢سم/ آيلوغرام٣١٠ (٣١

 
 الخصائص السمية ٢

أما األشكال المختلفة األخرى           . الكرايسوتيل هو الشكل السربنتيني لألسبست              
فهي ) الكروسيدوليت، األموزيت، األآتونوليت، األنثوفليت والترموليت      (لألسبست  

 .أشكال امفيبوليه
وهناك اتفاق عام في اآلراء بين أعضاء الدوائر العلمية على أن أنواع ألياف                               

 مقتطف لالتحاد         ١٩٩٦الجمعية الملكية لكندا،             (األسبست مسببة للسرطان             
ويمكن أن يسبب تليف الرئتين األسبستي وسرطان الرئة وورم          ) ١٩٩٧وروبي،  األ

 .الظهارة المتوسطة عند استنشاقه
مرآز بحوث الصحة الوطنية      (ويصنف الكرايسوتيل آمسرطن معروف لإلنسان          

IARC  ،ويمثل التعرض أخطارًا متزايدة بالتليف الرئوي، وسرطان الرئة          ). ١٩٨٧
وقد تم   ). ١٩٩٨،   IPCS( فـي أي جرعة تبعًا للطريقة             وورم الظهارة المتوسطـة    

التبليغ عن أن التدخين واألسبست يعمالن بصورة متدائبة، مما يزيد من الخطر                       
 .العام لحدوث سرطان في الرئة

 ١-٢ عام

وتبعًا للحجم والشكل إلى حد آبير فإن ترسب ألياف                . (CSTEE)،  ١٩٩٨في عام    
يح الرئة، ويمكن أن تزال بعض األلياف عن           األسبست المستنشقة قد يحدث في نس       

طريق التخلص من المخاط الخلوي أو البلعمات الكبيرة بينما يظل غيرها قابعًا في                 
ولذلك فإن التعرض لالستنشاق ينظر إليه عامة على أنه                  . الرئتين لفترات ممتدة    

أي . مليلتر/ سنة  – فيبر     PCMتراآمي، ويعبر عن ترآم األلياف مـع الوقـت بـ                   
 .مليلتر/سنة/احتشاد األلياف تراآميًا ليف

إن التحاليل التي أجريت على رئات العمال المعرضين ألسبست الكرايسوتيل تدل                
على أن االحتفاظ بمقادير أآبر من التريموليت وهو أسبست أمفوبولي مرتبط عادة                

الترسب 
 والخلوص

٢-٢ 



UNEP/FAO/PIC/INC.10/7 
 

  الكرايسوتيل   مشروع 82
 

ولإلزالة . بالكرايسوتيل التجاري بنسب صغيرة أقل من الكرايسوتيل المحتفظ به                
األآثر سرعة أللياف الكرايسوتيل من رئة اإلنسان تدعمها نتائج مأخوذة من                             

 من الرئتين عن            ةالدراسات على الحيوان تبين أن آرايسوتيل أسرع إزال                           
 ).١٩٩٨، IPCS(األمفوبوالت التي تشتمل على الكروسيدليت واألموزيت 

 أو مسرطنة تبدو أنها تعتمد على                إن قدرة األلياف على إحداث تأثيرات تليفية               
أي الثبات البيولوجي في         (خصائصها الفريدة بما في ذلك البعد وفترة الدوام                        

وهناك . لعدة أشياء من بينها الخصائص الفيزيائية الكيميائية            ) األنسجة المستهدفة  
 ٥قرائن وثائقية من الدراسات التجاربية تدل على أن األلياف األقصر من                                    

.  ميكروملليمتر ٥ تكون أقل نشاطًا بيولوجيًا من األلياف األطول من             ميكروملليمتر
ومع ذلك فإنه من غير المؤآد حتى اآلن ما إذا آانت األلياف القصيرة لها نشاط                          

يضاف إلى ذلك أنه ال يزال من غير المؤآد طول الفترة التي يحتاج               . بيولوجي مهم 
، IPCS(تؤدي إلى نشوء األورام     الليف أن يظل في الرئة لكي يحدث تأثيرات سابقة           

١٩٩٨.( 

 ٣-٢ طريقة العمل

مثل أبعاد   (أن أهمية الخصائص الفيزيائية والكيميائية               ) ١٩٩٨ (IPCSاستنتج   
الليف، والخصائص السطحية لأللياف وثباتها البيولوجي في الرئة بالنسبة لتأثيراتها          

 النتائج المستمدة من      وتدل. البيولوجية والمُّمرضة تحتاج إلى المزيد من التوضيح          
الدراسات التي أجريت على الحيوان والتأثيرات على صحة اإلنسان الناتجة عن                    

تفيد بأن الكرايسوتيل قد أدى إلى ظهور مرض ورم                  ) ١٩٨٧ (IARCاألسبست   
الظهارة المتوسطة وأنواع السرطان الرئوي في الفئران بعد استنشاقه، وظهر ورم              

وقد أدى     . المادة داخل التجويف الجنبي             الظهارة المتوسطة عقب تعاطي                  
الكرايسوتيل إلى إحداث ورم الظهارة المتوسطة في اليرانب في أعقاب تعاطيه في               
التجويف الجنبي، وظهر ورم الظهارة المتوسطة البريتوني في الفئران والجرذ                      

وقد أعطيت نتائج التجارب التي قدم فيها                  . عقب تعاطيه في التجويف الجنبي           
ألن معظم  . يل عن طريق الفم إلى الفئران واليرانب نتائج غير حاسمة                 الكرايسوت

هذه النتائج ال تعرف ما إذا، وإلى أي مدى، يكون الكرايسوتيل ملوثًا باألمفوبـوالت              
)IARC مقتطف بواسطة     ١٩٩٧ CSTEE  ،ومنذ صدور المعايير الصحية     ). ١٩٩٨

، لم تجر سوى دراسات        )١٩٨٦للبرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،         (٥٣البيئية  
قليلة درست فيها اآلثار الضارة المحتملة من تعاطي أسبست الكرايسوتيل على                        

 .وقد أعطت جميع هذه الدراسات نتائج سلبية. الحيوانات المختبرية
دلت العينات التجريبية المختلفة أللياف الكرايسوتيل في العديد من دراسات                               

.  تأثيرات تليفية ومسرطنة في فئران التجارب        االستنشاق لفترات طويلة أنها تسبب     
 Wagner(التليف الخلوي، وسرطان الرئة والتجوف الجنبي        : وتشمل هذه التأثيرات  

et al, 1984; Le Bouffant et al, 1987; Davis et al, 1986; Davis et al, 1988, Bunn et 
al, 1993, all cited IPCS, 1998 .(      هناك ارتباطًا بين      وفي معظم الحاالت، يبدو أن 

ووجد أن التأثيرات المؤدية إلى التليف        . التليف الرئوي واألورام في رئات الفئران       
وإلى التسرطن في الدراسات طويلة األمد التي أجريت على الحيوان باستخدام                         

) التقطير داخل القصبة الهوائية والحقن داخل التجويف الجنبي والغشـــاء البريتوني          
)(e.g.) (Lemaire, 1985, 1991; Lemaire et al, 1985, 1989; Bissonnette et al 1989; 

Begin et al, 1987 and Sebastien et al, 1990, all cited IPCS, 1998.( 
االستجابة في   /الجرعة/لم يتم إجراء البحوث الكافية بشأن العالقات بين التعرض                

الرئة وورم الظهارة        التليف الرئوي الناتج عن الكرايسوتيل، وفي سرطان                           
البرنامج الدولي  (المتوسطة في دراسات االستنشاق طويلة األجل على الحيوانات               

التأثيرات على 
حيوانات 
 التجارب

٤-٢ 
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 ).١٩٩٨للسالمة الكيميائية، 
فإن الدراسات التي أجريت على          (أما التجارب التي لم يستخدم فيها االستنشاق                 

، دللت على العالئق بين                )الحقن داخل التجويف الجنبي والغشاء البريتوني                   
االستجابة بالنسبة للورم الظهارة المتوسطة في حالة استخدام ألياف                             /الجرعة

ومع ذلك فإن البيانات المستخلصة لهذه الدراسات قد ال تكون مناسبة              . الكرايسوتيل
آوفن وغيــره،    (إلجراء التقييمات الخاصة بمخاطر تعرض اإلنسان لأللياف                       

قتطفت أقوالهم بواسطة      وآلهم ا    ١٩٨٦، دافيس وآخرون       ١٩٨٨، فاسك،     ١٩٩٨
IPCS ١٩٩٨.( 

وبصفة عامة فإن البيانات السمية اإليكولوجية المتوافرة تقدم دليًال واضحًا على أن               
ألياف الكرايسوتيل يمكن أن تسبب التليف وخطر السرطان لإلنسان، وإن آانت                      
اآلليات التي يسبب الكرايسوتيل واأللياف األخرى التليف والسرطانات غير مفهومة 

ومع ذلك فإن البيانات غير آافية لتقديم تقييمات آمية عن المخاطر                         . فهمًا تاماً  
االستجابة من  /ويرجع ذلك إلى عدم آفاية البيانات عن التعرض             . بالنسبة لإلنسان 

دراسات االستنشاق، وهناك أوجه عدم يقين تتعلق بحساسيـات الدراسات الحيوانية             
 ).١٩٩٨، IPCS(التي تتنبأ بالمخاطر اإلنسانية 

لم يتم اإلبالغ عن التأثيرات المسببة للسرطان في العديد من دراسات السرطانات                   
 ).١٩٩٨، IPCS(عن طريق الفم 

ويمكن للكرايسوتيل أن يسبب تليف الرئتين وسرطان الرئة وورم الظهارة                                 
 ).١٩٩٨، IPCS(المتوسطة بطريقة تعتمد على الجرعة 

التأثيرات على 
 اإلنسان

٥-٢ 

آان تليف الرئتين باألسبست هو أول أمراض الرئة ذات الصلة باألسبست التي تم                  
وهو ينتج  . وهو يعرف بمرض التليف الخلوي االنتشاري للرئتين          . التعرف عليها 

وهكذا، فإن َتَقُرح الرئتين يقلل من مرونتهما وينتج            . عن التعرض لغبار األسبست    
ويمكن لهذا المرض أن يظهر وأن يتقدم بعد مرور                     . ة التنفس  عن ذلك صعوب     

 .سنوات من نهاية التعرض للمادة
وقد دلت البيانات التي أجريت على العمال المعرضين للكرايسوتيل في قطاعات                    

التأثير /االستجابة أو التعرض    /مختلفة، دلت بصورة آبيرة، على عالقة التعرض             
اتج عن الكرايسوتيل، وإن ازدياد مستويات                بالنسبة لتليف الرئة األسبستي الن            

ومع ذلك فإن هناك صعوبات     . التعرض نتج عنها زيادات في حدوث وشدة المرض       
لتعريف هذه العالقة نتيجة لعوامل مثل عدم اليقين في تشخيص إمكانية استـمرار                   

 ).١٩٩٨، IPCS(َتَكـون المرض بعد التوقف عـن التعرض 

تليف الرئتين 
 باألسبست

١-٥-٢ 

وباإلضافة إلى ذلك اتضح وجود تفاوت في تقديرات المخاطر فيما بين الدراسات                  
أما أسباب هذه التفاوتات فليست واضحة آلية، عندما تتصل بأوجه عدم               . المتوافرة

اليقين في تقديرات التعرض وتوزيعات أحجام األلياف المحمولة جوًا في مختلف                   
ون التغيرات األسبستية شائعة في            وتك. قطاعات الصناعة والنماذج اإلحصائية        

، IPCS(مليلتر / سنة ألياف٢٠ إلى ٥أعقاب حاالت التعرض الطويلة التي تصل من       
١٩٩٨.( 

 ,Gloyne, 1935; Lynch & Smith, 1935, both cited by IPCS(أما التقارير األولية      
، التي تشير إلى أن األسبست قد يكون متصُال بحدوث سرطان الرئة فقد                          )1986

وآان أول تأآيد وبائي لهذا     .  تقرير حالة تقريبًا خالل العشرين سنة التالية        ٦٠تالها  
ومنذ ذلك الوقت أجريت      ). ١٩٨٦ IPCS اقتباس    ١٩٥٥ (Dollاالرتباط قد نشـره      

بشأن مختلف أشكال األسبست بين السكان الصناعيين      ( دراسة جماعية    ٣٠أآثر من   

 ٢-٥-٢ سرطان الرئة
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غلبية، وليس على الجميع، زيادة آبيرة من        وقد ظهر على األ   . في العديد من البلدان   
 ).١٩٨٦، IPCS(حيث مخاطر سرطان الرئـة 

إن آًال من التعرض لألسبست والتعرض لدخان السجائر يتحالف لزيادة خطر                         
وقد يؤثر نوع العملية الصناعية في تواتر حدوث           ). ١٩٨٦،  IPCS(سرطان الرئة    

 إلى أن األثر يكون أآبر لدى         سرطان الرئة، مع وجود بعض الدراسات التي تشير         
فقد تكون التفاوتات ذات الصلة في الحالة والمعالجة الفيزيائية                        . عمال النسيج  

لألسبست في مختلف األوضاع، مثل سحابات الغبار التي تحتوي على ألياف                            
 ).١٩٨٦، IPCS(األسبسـت ذات األبعـاد المادية المختلفـة 

نسبية، لسرطان الرئة ال تكون مرتفعة بصفة       وبالنسبة للكرايسوتيل، فإن المخاطر ال    
وفي بعض مجموعات عمال إنتاج          . عامة لدى عمال إنتاج األسمنت األسبستي            

االستجابة بين الكرايسوتيل ومخاطر           /أما عالقة التعرض      . األسمنت األسبستي   
 مرة في دراسات عمال النسيج عما        ٣٠ إلى   ١٠سرطان الرئة فتبدو أنها أعلى من         

وتزيد األخطار النسبية لسرطان    . لعمال في صنعتي التعدين والطحن     هي عليه في ا    
 ١٠الرئة لدى قطاع تصنيع المنسوجات بالنسبة للتعرض التراآمي التقديري بنسبة             

والسبب في هذا التفاوت     .  مرة عن تلك التي تظهر في تعدين الكوايسوتيل            ٣٠إلى  
ن الفرضيات التي تشمل    الكامن في المخاطر ليس واضحًا، وهكذا اقترحت العديد م         

 ).١٩٩٨، IPCS(التفاوتات في توزيع األلياف حسب الحجم 
إن ورم الظهارة المتوسطة في الرئتين هو ورم خبيث أولي لألسطح الظهارية،                       
وتؤثر بصفة عامة في التجويف الجنبي وبصفة أقل شيوعًا في الغشاء البريتوني                     

ارة المتوسطة وبين التعرض المهني لألنواع والمزائج         وقد تم الربط بين ورم الظه       
، على الرغم من    )بما في ذلك التلك المحتوي على األسبست      (المختلفة من األسبست    

فإن الكمون  . أن حاالت التعرض المهنية لم يتم التعرف عليها في جميع الحاالت                  
 تم   الطويل الالزم لظهور ورم الظهارة المتوسطة عقب التعرض لألسبست قد                       

وقد شوهدت نسبة متزايدة من الحاالت مع تزايد            . توثيقه في عدد من المطبوعات      
وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القدرة على             ).١٩٨٧،  IARC(مدد التعـرض    

التسبب في ورم الظهارة المتوسطة يقل بدرجة آبيرة في حالة الكرايسوتيل عما هو              
 ).١٩٨٦، IPCS) (ليتوبخاصة الكروسيدو(عليه في األمفوبوالت 

. هناك قرائن على أن التريموليت الليفي يسبب ورم الظهارة المتوسطة لدى اإلنسان            
وحيث أن الكرايسوتيل التجاري قد يحتوي على تريموليت ليفي، فقد تم االفتراض                 
بأن األخير يمكن أن يسهم في استحثاث ورم الظهارة المتوسطة لدى بعض السكان                

أما مدى عزو الزيادات المالحظة في      . سوتيل بالدرجة األولى  المعرضين إلى الكراي  
مرض ورم الظهارة المتوسطة إلى محتوى التريموليت الليفي فلم يتم القطع به بعد                 

)IPCS ،١٩٨٦.( 

ورم الظهارة 
 المتوسطة

٣-٥-٢ 

ترتبط الدالئل الوبائية التي تشير إلى ارتباط التعرض للكريسوتيل بتزايد خطر                       
.  في أماآن غير الرئة والتجويف الجنبي ارتباطًا غير مقطوع بها             حدوث السرطان 

وهناك معلومات محدودة بشأن هذه القضية بالنسبة للكريسوتيل بحد ذاته، وإن                         
جميع (وجدت بعض الدالئل غير دقيقة بوجود ترابط بين التعرض لألسبست                            

ت آثرة آبيرة   وقد لوحظ . وبين سرطانات القصبة الهوائية والكلي واألمعاء     ) أشكاله
من سرطانات المعدة في ثالثة دراسات على عمال المطاحن وعمال التنقيب عن                     

 حدوث الخلط من        نالكرايسوتيل في آيبيك، لكن لم تراعي هذه الدراسات إمكا                   
، IPCS(جانب الوجبات الغذائية وحاالت اإلصابة أو عوامل الخطورة األخرى                       

أمراض خبيثة 
 أخرى

٤-٥-٢ 
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لمعرضين لكريسوتيل لم يتوفر دليل     وبدراسة مجموعة آبيرة من العمال ا      ). ١٩٩٨
 .يثبت زيادة نسبة الوفيات نتيجة سرطان المعدة أو القولون

لوحظ تليف الرئتين لدى الكثير من أنواع الحيوانات، آما لوحظت سرطانات                            
. التجويف الجنبي والشعب الهوائية في الفئران وذلك عقب استنشاق الكرايسوتيل                 

ه الدراسات لم تحدث زيادات ثابتة في حدوث األورام في أماآن أخرى من                وفي هذ 
(الجسم، وال يوجد دليل مقنع بأن األسبست الُمبتلع يكون مسرطنًا لدى الحيوانات                   

IPCS  ،وقد أثبتت الدراسات الوبائية وبصفة رئيسية الخاصة بمجموعات           ). ١٩٨٦
تليف ( الرئتين اإلنتشاري       مهنية أن جميع أنواع ألياف األسبست مرتبطة بتليف                

، واألورام الخبيثة    )سرطان الرئتين (، وسرطان الشعب الهوائية        )الرئة األسبستي  
ويسبب ). ورم الظهارة المتوسطة  (األولية في التجويف الجنبي أو الغشاء البريتوني        

. األسبست السرطانات في أماآن أخرى من الجسم، وهذا أمر غير موثق توثيقًا جيداً  
دخين السجائر من نسبة الوفيات بسبب تليف الرئتين األسبستي وزيادة                       ويزيد ت  

وال ينطبق ذلك على ورم             . سرطان الرئتين لألشخاص المعرضين لألسبست            
 ).١٩٨٦، IPCS(الظهـارة المتوسطة 

 

موجز السمية 
لدى الثدييات 
 التقييم الكلي

٦-٢ 

 ٣ تقييم المخاطر/تعرض اإلنسان
وقد اآتشفت ألياف    .  الصلبة باألسبست لدراسة جيدة      لم يخضع مدى تلوث األغذية      

لتر في   / ليف  ٦١٠×١٢ووجد ما يصل إلى           . األسبست في المشروبات الخفيفة        
 ).١٩٨٦، IPCS(المشروبات الخفيفة 

 ١-٣ األغذية

)  ميكرومليمترات ٥أآثر من   (وفي األماآن الريفية النائية، تكون مستويات األلياف         
وفي هواء المدن فإنها تتراوح ) مليلتر/ ليف٠٫٠١قل من أ(لتر / ليف١عادة أقل من 

مليلتر وإلى ما هو أعلى       / ليف ٠٫٠١ إلى    ٠٫٠٠١(لـتر  / ألياف ١٠ إلى    ١أقل من    
إن المستويات المحمولة جوًا في المناطق السكنية               . من ذلك في بعض األحيان         

موجودة بالقرب من المصادر الصناعية قد وجد أنها تتذبذب في نطاق تلك القيم ال                   
أما المستويات غير    . في المناطق المدنية، أو ربما أعلى بقليل في بعض األحيان                

أما . المهنية داخل الدور فتدور عادة في إطار النطاق الموجود في الهواء المحيط                 
، ١٩٨٦،  IPCS(نوع األلياف الرئيسي المالحظ في البيئة العامة فهو الكرايسوتيل              

١٩٩٨.( 

 ٢-٣ الهواء

وبصفة خاصة  (بيانات المتاحة بشأن آثار التعرض ألسبست الكرايسوتيل          تقتصر ال 
في البيئة العامة على تلك المتوافرة عن السكان المعرضين لترآيزات عالية نسبيًا                 
من أسبست الكرايسوتيل في مياه الشرب، وبصفة خاصة ترسيبات السربنتين أو                   

سات اإليكولوجية عن السكان    وتشمل هذه البيانات الدرا   . أنابيب األسمنت األسبستي  
ودراسة حالة رقابية في بوجيت . في آونيكتكت، فلوريدا، آاليفورنيا، أوتاه، وآيبيك     

وعلى أساس هذه   ). ١٩٨٩،  IPCS(ساونـد، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكيـة        
الدراسات استنتج أن هناك دالئل قليلة مقنعة على وجود ارتباط بين األسبست في                   

أما الدراسات األآثر حداثة فال تسهم          . المياه العامة واستحثاث السرطان     إمدادات  
، IPCS(بإضافة في فهمنا للمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للكرايسوتيل                         

١٩٩٨.( 

 ٣-٣ الماء 

) أ: (واألنشطة الرئيسية الحالية التي ينتج عنها احتمال التعرض للكرايسوتيل هي              
المواد االحتكاآية األنابيب األسمنتية        (منتجات   تصنيع ال  ) ب(التعدين والطحن،      

 التي هي بجدارة أآبر مستخدم      –وصناعة األسبست   . ونقل الصفائح والتخلص منها   

 ٤-٣ لتعرض المهنيا
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 . في المائة بالنسبة لجميع االستخدامات٨٥أللياف الكرايسوتيل إذ تستأثر بنحو 
على وتنطلق األلياف أثناء التصنيع والترآيب والتخلص من النواتج المحتوية                         
وقد . األسبست، وآذلك عن طريق اإلهتراء العادي للمنتجات في بعض األحوال                 

 .تكون مناولة المنتجات الهشة مصدرًا مهمًا إلنبعاث الكرايسوتيل
 لتقييم الكرايسوتيل     ١٩٩٨ونتائج وتوصيات البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية              

 :هي األتي
زايدة لتليف الرئة       التعرض ألسبست الكرايسوتيل يمثل مخاطر مت                 )أ(

باألسبست وسرطان الرئة وورم الظهارة المتوسطة بصورة تتناسب              
 .ولم يتم تحديد عتبة الوصول إلى خطر السرطنة. مع الجرعة

في الحاالت التي تتوافر فيها مواد بديلة للكريسوتيل فينبغي أن ينظر                   )ب(
 .في استخدامها

 معينة وال ُيوصى      تثير بعض النواتج المحتوية على األسبست شواغل           )  ج(
باستخدام الكرايسوتيل في هذه الظروف حيث أن استخدام الكرايسوتيل          

وهذه االستخدامات تشمل النواتج       . في هذه الحاالت غير موصى به           
وتثير مواد البناء قلقًا خاصًا ألسباب      . الَقصَفة ذات دالة التعرض العالية    

اذ تدابير الرقابة   عدة، قوة العمل في صناعة التشييد تكون آبيرة، وإتخ          
وفي مواد البناء الموضعي قد يمثل خطرًا بالنسبة ألولئك         . تكون صعبة 

الموجودة ] المواد] [المعادن. [الذين يجرون تغيرات، وصيانة وهدم        
 .في الموقع التي تشتمل على احتمال التدهور وخلق حاالت التعرض

 الهندسية    ينبغي أن تستخدم تدابير الرقابة بما في ذلك الضوابط                            )  د(
وممارسات العمل، في الحاالت التي يكون فيها التعرض المهني                          

وتشير البيانات من الصناعات حيث              . للكريسوتيل ممكن الحدوث      
تكنولوجيات الرقابة مطبقة إلى أن فائدة الرقابة على التعرض                                

ويمكن للمعدات   . مليلتر/ ألياف  ٠٫٥لمستويات تقل بصفة عامة عن             
قلل بدرجة أآبر التعرض الفردي حينما تكون             الشخصية الواقية أن ت      

 .تدابير الرقابة الهندسية وممارسات العمل غير آافية
دلت الشواهد على أن التعرض لألسبست ودخان السجائر يتفاعالن                     )  ه(

أما أولئك المعرضون       . لزيادة خطر سرطان الرئة بصورة آبيرة               
ة بدرجة   لألسبست فيمكن أن يقللوا من خطر التعرض لسرطان الرئ                

 .آبيرة عن طريق تفادي التدخين
جاء في إخطار الجماعة األوروبية أن تعرض العمال والمستخدمين اآلخرين                          
للمنتجات المحتوية على األسبست يصعب للغاية التحكم فيه من الناحية الفنية في                    

وقد تم   . واقع األمر، وقد يتجاوز بكثير القيمة الحدية الحالية على أساس متقطع                     
راف بأن االستخدام المهني اآلمن والمتحكم فيه لألسبست ال يمكن التحقق منه              االعت

مثًال . في العديد من أوضاع العمل مثل مواقع البناء، واإلصالح أو إزالة النفايات                 
) عند مستوى القيمة الحدية للتعرض       (مليلتر  / ليف ٠٫٢٥إن العمل تحت ظروف        

 عامًا،  ٣٥ل حياته العملية إلى        يرتبط بحدوث السرطان المرتبط بكرايسوتيل تص         
 في المائة من          ٠٫٦٣( في المائة          ٠٫٧٧وهذا الخطر المرتبط به يصل إلى                   

 في المائة من ورم الظهارة المتوسطة المستحثة بواسطة             ٠٫١٤سرطانات الرئة و   
وذلك عند النظر إلى آل هذه األمور في ضوء الدراستين           ) آرايسوتيل على التوالي  

حيث آان األسبست مستخدمًا بصورة انتشارية ). ١٩٨٥ (Petoو Dollاللتين قدمهما  
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 .ولم يمكن تحديد عتبة الترآيز اآلمن له لذلك تقرر تقييد استخدام األسبست بشدة
جاء في إخطار شيلي أن أعلى حاالت التعرض بصفة عامة لألسبست تكون بين                     

 أو أثناء       السكان العاملين، سواء أثناء تصنيع المواد المشتملة على األسبست                        
ففي شيلي يعني هذا بصفة خاصة أولئك العمال الذين يتعرضون           . الترآيب أو الهدم  

وفي حالة بطانات الفرامل أو األجزاء منها التي            . لأللياف من صناعة مواد البناء      
تحتوي على األسبست، فإن العمال الذين يناولون األسبست أثناء عملية التصنيع ال               

خطر مرتفع، بل يتعرض له الميكانيكيون داخل                 يكونون وحدهم المعرضون ل        
ومن الصعب للغاية . ورشات إصالح الفرامل الذين ينفخون الغبار الناتج عن التآآل
وفي حاالت آثيرة،     . وضع ضوابط صحية على هذا النشاط ألنه هكذا بطبيعته                  

تكون الورشات المعنية صغيرة وليس لديها وسائل صحة مهنية للتحكم في                                 
 .المخاطر

قد يتعرض أفراد أسر عمال األسبست الذين يتداولون مالبس العمل، وفي بعض                    
 لترآيزات مرتفعة من مواد البناء أثناء                        –الحاالت، أفراد الجمهور العام                

، أما   )مثًال نواتج األسمنت األسبستي وبالط األرضيات             (االستخدامات المنزلية      
مثًال تشييد  (ًا فقد قيست أثناء مناولة هذه المواد            المستويات المرتفعة المحمولة جو     
 ).١٩٨٦، IPCS) (المنازل وتجديدها بواسطة مالكيـها

وداء في إخطار شيلي أن ألياف األسبست ال تنطلق بسهولة من األسبست في آنان                 
ومع ذلك فـإن األشخاص الذي يقطعـون أو يشذبون          . إسمنتي، وفي صفائح التشييد    

) المناشير الدوارة أو الصنفرات    (دمـوا أدوات عاليـة السرعة       هذه الصفائح ويستخ   
 .فيتعرضون للخطر من جراء الغبار المتطاير من ألياف األسبست

التعرض شبه 
 المهني

٥-٣ 

يتم إنفالت األلياف أثناء التصنيع والترآيب والتخلص من المواد المحتوية على                      
 .األسبست

حظ زيادات في سرطان الرئة في              وفي الدراسات التي تم استعراضها، لم تال                
دراسات وبائية إيكولوجية أربعة محدودة أجريت على السكان الموجودين بالقرب              

بما في ذلك مناجم              (من المصادر الطبيعية أو االصطناعية للكرايسوتيل                           
 ).١٩٨٦، IPCS) (الكرايسوتيل والمطاحن في آيبيك

ر عادة ما تكون أقل          وبصفة عامة، فحيث أن حاالت التعرض بالنسبة للجمهو                 
بكثير، وأقل تواترًا من تلك التي يتعرض لها األشخاص في البيئة الصناعية، فإن                   
حدوث سرطان الرئة المتوقع في الجمهور نتيجة للتعرض للكرايسوتيل يكون أقل               

 .من نظيره التقديري لدى العمال
لواقع على    عند تقييم الخطر ا           (IPCS)إن البرنامج الداخلي للسالمة الكيميائية               

الجمهور من التعرض لألسبست قد خلص إلى أن مخاطر ورم الظهارة المتوسطة               
وسرطان الرئة ال يمكن تحديده آميًا، وربما آان منخفضًا بصـورة ال يمكن                                

، IPCS" (وأن خطر تليـف الرئتين األسبستـي يصل فعًال إلـى صفر                   "اآتشافها   
١٩٨٦.( 

 .عاليه" شبه المهني"و" مهنيال"أنظر أيضًا المعلومات في الجزأين 
 

 ٦-٣ تعرض الجمهور
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 ٤ المآل البيئي والتأثيرات

وقد حدث  . وتوجد الطبقات المكشوفة المكونة من السربنتين في جميع أنحاء العالم             
للعناصر المعدنية بما في ذلك الكرايسوتيل تحات عن طريق العمليات التي تعتري               

ناصر دورة المياه وعناصر الرسوبيات     قشرة األرض حيث تنقل لكي تصبح أحد ع        
 قيست في الماء والهواء والوحدات      هووجود الكرايسوتيل وترآيزات  . وجاذبية التربة 

 .األخرى ضمن القشرة
وهذا ينتج   . إن الكرايسوتيل ومعادن السربنتين المرتبطة له تتحلل عند السطح                    

ادن النزرة  تغيرات عميقة في حموضة التربة ويستحدث مجموعة منوعة من المع             
وهذا قد يصبح له تأثيرات قابلة للقياس عن نمو النبات واألحياء في                        . في البيئة  

وتشير بعض  . ، واألسماك والفقريات  )بما في ذلك الميكروبات و الحشرات      (التربة  
يحدث لها تغيرات في آيمياء الدم      ) الغنم والبقر (البيانات إلى أن الحيوانات الراعية      

 . التي تنمو فوق مسطحات أرضية سربنتينيةبعد تناولها الحشائش
 

  

 ٥ تقييم األخطار/التعرض البيئي
إن التأثيرات البيئية ليست ذات صلة بتقييم المخاطر المستخدم لدعم المقررات                        

 .التنظيمية
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  الكرايسوتيل- تفاصيل بشأن التدابير التنظيمية النهائية المبلغ عنها – ٢المرفق 

 
 شيلي: اسم البلد

 
 من نشره في الجريدة       ١٨٠ قد دخل حيز السريان بعد           ٦٥٦المرسوم العالي رقم      

 .٢٠٠١يوليه / تموز١٢الرسمية بتاريخ 
التواريخ الفعلية 

لدخول اإلجراءات 
 حيز السريان

١ 

، الجريدة الرسمية، ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول١٢ الصادر في ٦٥٦المرسوم العالي رقم 
 .٢٠٠١يناير / آانون الثاني١٣

إلشارة إلى الوثيقة ا
 التنظيمية 

 

حظر إنتاج، استيراد، توزيع وبيع واستخدام الكروسيدوليت وأي مادة أو منتج                         
 .محتوي عليه

يحظر، إنتاج، استيراد، توزيع وبيع واستخدام مواد البناء المحتوية على أي نوع                    
 .من األسبست

آتينوليت يحظر إنتاج، استيراد وتوزيع وبيع واستخدام الكرايسوتيل واأل                                   
واألموزيت واألنثوفيليت والتريموليت وأي نوع أخر من األسبست أو مزيج منه                   
ألي بند أو عنصر أو ناتج ال يحتوي على مواد بناء مع بعض االستثناءات المحددة                 

 .المعينة

تفاصيل مقتضبة عن 
اإلجراءات التنظيمية 

 النهائية

٢ 

 الصحة البشرية
ال أثناء تصنيع المادة المحتوية على األسبست أو        لتقليل التعرض لألسبست بين العم    

 .أثناء الترآيب أو الهدم

مسوغات اتخاذ 
 اإلجراء

٣ 

أساس اإلدراج في  
 المرفق الثالث

٤ 

تشير الكتابات األجنبية وتحليل الحاالت المحلية لتليف الرئتين األسبستي وورم                      
لمخاطر هم الذين     الظهارة المتوسطة إلى أن العمال المعرضين ألآبر قدر من ا                   

 .يناولون ألياف األسبست في استخدامات متعددة
وهذا يعني في شيلي بصفة خاصة أولئك العمال الذين يتعرضون لأللياف من                            

 .تصنيع مواد البناء
من غير المعروف أي سوابق وبائية تدل على أن هناك خطرًا يتهدد السكان من                        

صفائح مستخدمة في البناء، مع        األسبست الداخل بالفعل في آنان إسمنتي أو في               
وليس هناك آذلك أي        . العلم بأن ألياف األسبست ال تنبعث بسهولة من الكنان                    

مخاطر معروفة ذات بال من استهالك المياه التي تجري داخل أنابيب إسمنتية                          
 .أسبستية

ومع ذلك فإن األشخاص الذين يقطعون أو يشغلون هذه الصفائح باستخدام أدوات                   
يتعرضون لخطر استنشاق الغبار ) المناشير الدوارة وسائل الصنفرة(ة عالية السرع

 .المحتوي على ألياف األسبست المتطايرة
وفي حالة بطانات الفرامل أو األجزاء التي تحتوي على األسبست، فال يقتصر                         
الخطر على أولئك الذين يناولون األسبست أثناء عمليات التصنيع حيث يتعرضون              

لك الميكانيكيون داخل ورشات إصالح الفرامل الذين ينفخون              لمخاطر عالية وآذ    

 ١-٤ تقييم المخاطر
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ينبغي مالحظة أن الضوابط الصحية على هذا النشاط              . الغبار الناتج عن التحات     
وفي الكثير من الحاالت ال يكون لدى         . يصعب تنفيذها جدًا بسبب طبيعتها الخاصة       

 .لمخاطرالورشات الضالعة والصغيرة وسائل الصحة المهنية لمكافحة هذه ا
 .خطر غير مقبول بالنسبة للعمال

جميع أنواع األسبست خطيرة على الصحة بدرجات متفاوتة تبعًا لشكل التعرض                   
األسبست األزرق  (، وصنف األسبست      )فقد تبين أن الخطر ينجم عن االستنشاق          (

مل األخرى  ، وحجم األلياف، وترآيز األلياف وتفاعلها مع العوا           )هو األآثر سمية   
وبصفة عامة فإن حاالت التعرض العليا          ). تدخين التبغ يقوي من هذه التأثيرات         (

تحدث للعمال سواء أثناء تصنيع المواد المحتوية على األسبست أو أثناء الترآيب أو 
 .الهدم

 ٢-٤ المعايير المستخدمة

ولذلك . يحظر اإلجراء التنظيمي واردات األسبست بصفة عامة مهما آان بلد المنشأ   
فال يجوز ألي بلد تصدير األسبست إلى شيلي إال في حاالت محددة، تستثني المواد                

 .والمدخالت لمواد البناء وينبغي الترخيص بها صراحة من سلطة صحية

العالقة بالدول 
 واألقاليم األخرى 

 

ثبت أن من المجدي استبدال األسبست بألياف أخرى في تصنيع المواد األسمنتية                    
وفي الحقيقة أن    . والحصول في نفس الوقت على نواتج ذات نوعية مماثلة            . ةالليفي

الشرآة المنتجة ألآبر آمية من األلواح والصفائح لبناء المساآن في شيلي قد                             
 .استبدلت األسبست بألياف أخرى مثل السيلولوز

وفي حالة أجزاء الفرامل وأجزاء الفرامل المحتوية على األسبست والخالية من                      
بست وبطاناتها فستظل في االستخدام إلى أن يتم استبدال الفرامل المحتوية على األس

 .األسبست وبطاناتها األسبستية الموجودة وقت نشر الحظر حيث ينبغي استبدالها

 ٥ بدائل

 ٦ إدارة النفايات 
مادة الكرايسوتيل مدرجة في لوائح شيلي بشأن الظروف البيئية والصحية األساسية            

 قد أثبت أنه     ١–ألف  : ، مع التصنيف  )٥٩٤المرسوم العالي رقم     (العمل  في أماآن   
 .مسرطن لإلنسان

المرسوم (وطبقًا للوائح الشيلية المتعلقة بالشروط البيئية والصحية في أماآن العمل             
، فإن القيمة الحدية للتعرض أللياف الكرايسوتيل بالنسبة للعمال             )٥٩٤العالي رقم    

اسطة ميكروسكوب تبايني ذي قوة تكبير تصل من                تتحدد بو    ٣سم/ ليف  ١٫٦هي   
، في عينة مأخوذة من غشاء ليف، يصل عدد األلياف فيها إلى أآثر              ٤٥٠ إلى   ٤٠٠
 ميكرومترات طوًال ويصل طولها النسبي إلى قطرها ما يساوي أو ما يزيد                   ٥من  

 .١:٣على 

 ٧ أمور أخرى
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 الجماعة األوروبية: أسم البلد

 
وتبع ذلك أن ُمد .  بشأن الكروسيدوليت١٩٨٣ي ألول مرة في عام اتخذ تدبير تنظيم  

ودخل آخر . نطاق هذا اإلجراء التنظيمي رويدًا رويدًا ليشمل جميع أشكال األسبست
). OJ L 207 of 6.8 1999, p. 18 (١٩٩٩-٨-٢٦إجراء تنظيمي حيـز السريان فـي        

يذ التشريع الوطني    وقد اضطرت الدول األعضاء في الجماعة األوروبية إلى تنف               
 .٢٠٠٥يناير /الضروري في موعد أقصاه األول من آانون الثاني

التواريخ الفعلية 
لدخول اإلجراءات 

 حيز النفاذ

١ 

الجريدة الرسمية  (١٩٩٩-٧-٢٦االتحاد األوروبي الصادر في   /١٩٩٩/٧٧التوجيه  
قني للمرة   للتمشي مع التقدم الت       ) L207 of 6.8.99, p.18 (OJ)للجماعة األوروبية     

 OJ L 262 (٢٧/٧/١٩٧٦ المـؤرخ   EEC/٧٦/٧٦٩السادسة المرفق األول للتوجيـه     
of 27.9.1976, p.24 .(      ٨٣/٤٧٨التوجيهات   : واإلجراءات التنظيمية األخرى فهي

، )OJ L 263 of 24.9.1983, p.33 (١٩/٩/١٩٨٣الجماعــة األوروبيـــة المـؤرخ       /
٨٥/٦١٠/EEC     ٢٠/١٢/١٩٨٥ المــــــــــؤرخ) OJ L 375 of 31.12.1985, p.1( ،
٩١/٦٥٩/EEC ٣/١٢/١٩٩١ المؤرخ) OJ L 363 of 31.12.91, p.36.( 

اإلشارة إلى الوثيقة 
 التنظيمية 

 

ُحظر الطرح في األسواق واستخدام ألياف الكرايسوتيل والمنتجات المحتوية على               
 .هذه األلياف المضافة بصورة متعمدة

تخدام الكرايسوتيل قد تسمح به الدول األعضاء بالنسبة          إن الطرح في األسواق واس     
لخدمة األغشية الخاصة بمنشآت التحلل الكهرلي الحالي إلى أن يصل إلى نهاية                      

أيهما يأتي  . عمره اإلنتاجي، أو إلى أن يتم األخذ ببدائل مناسبة خالية من األسبست              
 من آانون       وسوف يتم استعراض هذا التجنيب للكريسوتيل قبل األول                       . أوًال
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

إن استخدام المنتجات المحتوية على ألياف األسبست التي وضعت في االستعمال                  
الجماعة /١٩٩٩/٧٧أو الموجودة في الخدمة قبل تاريخ تنفيذ التوجيـه                   /بالفعل و  

األوروبية من جانب الدولة العضو المعنية سوف يستمر الترخيص به حتى يتم                        
ومع ذلك فإن الدول األعضاء       . ل إلى نهاية عمرها اإلنتاجي      التخلص منها أو تص     

يمكنها ألسباب حماية الصحة أن تحظر داخل أقاليمها استخدام مثل هذه المنتجات                  
 .قبل أن يتم التخلص منها أو تصل إلى نهاية عمرها اإلنتاجي

تفاصيل مقتضبة عن 
اإلجراءات التنظيمية 

 النهائية

٢ 

بالنسبة ) سبست، سرطان الرئة، ورم الظهارة المتوسطة     األ(منع التأثيرات الصحية    
 .للعمال والجمهور العام

مسوغات اتخاذ 
 اإلجراء

٣ 

أساس اإلدراج في  
 المرفق الثالث

٤ 

استنتجت دراسة أجرتها اللجنة العلميـــة بشأن السمية والسمية اإليكولوجية والبيئة             
)CSTEE (               إن جميع أشكال األسبست        من مقارنة لألسبست مع البدائل المحتملة

، CSTEE(مسببة للسرطان لإلنسان ومن المحتمل أن تمثل خطرًا أآبر من البدائل                 
١٩٩٨.( 

 ١-٤ تقييم المخاطر

قد تحدث مشاآل صحية شبيهة بالمشاآل التي عانتها الجماعة األوروبية ببلدان                       
لبناء، بصفة  أو مواد ا  /الدول التي تستخدم فيها هذه المادة في المنشآت الصناعية و             

وأن . خاصة لدى البلدان النامية، حيث استخدام األسبست ال يزال آخذ في التزايد                   
فرض حظر على استخدام األسبست من شأنه أن يحمي صحة العمال والجمهور                    

المعايير المستخدمة 
ذات الصلة بالدول 
 والمناطق األخرى

٢-٤ 
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 .العام
ست الكرايسوتيل والبدائل         بشأن أسب       CSTEEإن تقييم المخاطر الذي أجرته                   

المرشحة يخلص إلى نتيجة مفادها أن آًال من استحثاث سرطان الرئة والتجويف                   
الجنبي وتليف الرئتين واآلثار األخرى لذلك فإن من غير المحتمل أن تمثل ألياف                   

 خطرًا مماثًال أو خطرًا أآبر من          P-aramid أو ألياف     PVAالسيلولوز البديلة ألياف     
وفيما يتعلق بالسرطنة واستحثاث تليف الرئتين األسبستي؛             . يسوتيلأسبست الكرا  

 ).١٩٩٨، CSTEE.(فإن الخطر ينظر إليه على أنـه أقـل

 ٥ البدائل

، )OJ L 85, 28.3.1987, p.40(الجماعة األوروبية   /٨٧/٢١٧وبموجب توجيه المجلس     
 ,OJ L 377(الجماعة األوروبية /٩١/٦٩٢على نحو ما ُعدل بموجب توجيه المجلس 

31.12.1991, p.48 (           بشأن هدم المنازل والهياآل والمنشآت المحتوية على األسبست
وإزالة األسبست أو المواد المحتوية عليه منها أو المواد المحتوية على األسبست                    
والتي تنطوي على إطالق ألياف األسبست أو الغبار فيجب أال تسبب تلوثًا بيئيًا                         

 .آبيرًا
بناء على أنها نفايات خطرة، لذلك فسوف يتعين إبتداء من األول            وقد صنفت مواد ال   

 التخلص منها بما يتمشى مع االلتزامات التي وضعها ٢٠٠٢يناير /من آانون الثاني 
). OJ L 377, 31.12.1991, p.20(الجماعـة األوروبيـة      /٩١/٦٨٩توجيه المجـلس      

مارسة الهدم االنتقائي من    يضاف إلى ذلك أن اللجنة تنظر في اتخاذ تدابير لتعزيز م          
أجل التفريق بين النفايات الخطرة الموجودة في مواد البناء وضمان التخلص اآلمن              

 .منها

 ٦ إدارة النفايات

، )OJ L 263, 24.9.1983, p.25(الجماعة األوروبية   /٨٣/٤٧٧وطبقًا لتوجيه المجلس     
 ,OJ L 206(الجماعـة األوروبيـة     /٩١/٣٨٢على نحو ما عدله توجيه المجلس               

29.7.1991, p.16 (              فإن قيم التعرض الحدي لدى الجماعة األوروبية بالنسبة للعمال
: أما قيم التعرض الحدية للعمال      . مليلتر بالنسبة للكرايسوتيل   / ألياف ٠٫٦هو حاليًا    

 ٢٠٠١في عام     : فال يزال المقترح قيد البحث أمام المجلس والبرلمان األوروبي                
استبدال هذه الحدود   ) OJ C 304 E 30/10/2001, p.175(ية  اقترحت الجماعة األوروب  

 .مليلتر بالنسبة لجميع أشكال األسبست/ ليف٠٫١بقيمة حدية واحدة مخفضة إلى 

 ٧ أمور أخرى
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  الكرايسوتيل-  مراجع - ٤المرفق 

 اإلجراء التنظيمي
 شيلي

Supreme Decree No. 656 of 12 September 2000, Official Journal, 13 January 2001 
 

 الجماعة األوروبية
Directive 1999/77/ E.C. of 26.7.1999 (Official Journal of the European Communities (OJ) L207 of 
6.8.99, p.18) adapting to technical progress for the sixth time Annex 1 to Directive 76/769/EEC of 
27.7.1976 (OJ L 262 of 27.9.1976, p.24). Other relevant Regulatory Actions: Directives 
83/478/EEC of 19.91983 (OJ L 263 of 24.9.1983, p.33), 85/610/EEC of 20.12.1985 (OJ L 375 of 
31.12.1985, p.1), 91/659/EEC of 3.12.1991 (OJ L 363 of 31.12.91, p.36) 
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