وكالة السالمة من األسبستوس والقضاء عليه

Asbestos Safety and Eradication Agency
ملحة عن الوكالة

تم تأسيس ( Asbestos Safety and Eradication Agencyالوكالة) يف األول من متوز/يوليو  2013للرتكيز عىل املشاكل الناجمة عن
األسبستوس (الحرير الصخري) عىل الصعيد الوطني والتي تتجاوز السالمة يف أماكن العمل لتشمل املخاوف البيئية واملخاوف املتعلقة
بالصحة العامة.
تهدف الوكالة لضامن إيالء مشاكل األسبستوس ما تحتاجه من العناية والرتكيز إلحداث التغيريات املطلوبة عىل صعيد حكومة الكمنولث
وحكومات الواليات واملقاطعتني والبلديات.

ملحة تاريخية
يف العام  ،2010أجرت حكومة الكمنولث مراجعة متعددة الجوانب إلصدار توصيات بشأن وضع خطة إسرتاتيجية وطنية لتحسني إدارة
األسبستوس يف أسرتاليا .شملت املراجعة إدارة مشاكل األسبستوس بأسلوب يتجاوز الصحة والسالمة أثناء العمل لتشمل املشاكل البيئية
ومشاكل الصحة العامة .كذلك لحظت املراجعة توعية طالب املدارس واملواطنني وإزالة األسبستوس ونقله والتخلص منه.
وقد أوىص ( Asbestos Management Review Reportتقرير مراجعة إدارة األسبستوس) الصادر يف آب/أغسطس من العام  2012بوضع
خطة إسرتاتيجية وطنية لرفع درجة الوعي لدى أبناء املجتمع بشأن األسبستوس وتحسني تدبريهم لهذه املادة .وأوصت املراجعة بإنشاء
وكالة وطنية مستقلة ترشف عىل تنفيذ الخطة.
وتم إنشاء ( Office of Asbestos Safetyمكتب السالمة من األسبستوس) يف أيلول/سبتمرب  2012لالنطالق يف هذا العمل .وقد عمل
املكتب عن كثب مع حكومات الواليات واملقاطعتني بإالضافة إىل املنظامت الرئيسية الخاصة بأصحاب الشأن لوضع الخطة اإلسرتاتيجية
الوطنية.
وقد استُبدل مكتب  Office of Asbestos Safetyبـ  Asbestos Safety and Eradication Agencyيف األول من متوز/يوليو 2013
مبوجب قانون  .Asbestos Safety and Eradication Agency Act 2013وتتوىل حالياً الوكالة ومجلسها مهمة تنفيذ الخطة.
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الخطة اإلسرتاتيجة الوطنية
أُطلقت ( The National Strategic Plan for Asbestos Awareness and Removal 2013–2018الخطة اإلسرتاتيجة الوطنية للتوعية
بشأن األسبستوس وإزالته لألعوام ( )2018-2013الخطة) يف  31متوز/يوليو  .2013والخطة هي األوىل من نوعها وتنص عىل تو ّجه وطني
للقضاء عىل األسبستوس والتعامل مع األسبستوس والتوعية بشأنه يف أسرتاليا.
وهدف الخطة هو منع التعرض أللياف األسبستوس من أجل القضاء عىل أمراض األسبستوس يف أسرتاليا ،وذلك عن طريق:
y yرفع درجة الوعي لدى املواطنني بشأن املخاطر الناجمة عن العمل مبادة األسبستوس أو التعرض له
y yوضع إرشادات ثابتة عىل الصعيد الوطني ألفضل املامرسات للتعامل مع األسبستوس ووسائل تدبريه
y yتحديد وتسجيل أماكن تواجد وحالة املواد املحتوية عىل األسبستوس يف املباين الحكومية والتجارية يف أنحاء أسرتاليا
y yالعمل عىل وضع برامج إلزالة األسبستوس بحسب أولوية املخاطر يف أنحاء أسرتاليا
y yتنسيق البحوث الوطنية للتقليل من مخاطر تعرض أبناء املجتمع األسرتايل لألسبستوس
y yلعب دور قيادي عىل الصعيد الدويل يف الحملة العاملية لحظر استعامل األسبستوس يف جميع أنحاء العامل.
وسوف تنسق الوكالة العمل بني مختلف املستويات الحكومية وأصحاب الشأن لتنفيذ أهداف الخطة.
توجد الخطة الحالية عىل موقع الوكالة اإللكرتوين www.asbestossafety.gov.au

( The Asbestos Safety and Eradication Councilمجلس السالمة من األسبستوس والقضاء عليه)
يدعم عمل الوكالة مجلس السالمة من األسبستوس والقضاء عليه (املجلس).
يتألف املجلس من رئيس وتسعة أعضاء تع ّينهم حكومة الكمنولث .ويتم اختيار األعضاء بنا ًء عىل تجاربهم وخرباتهم يف السالمة من
األسبستوس والصحة العامة وإدارة املؤسسات أو لتمثيلهم مصالح املواطنني الذين يعانون من أمراض تتعلق باألسبستوس ()ARDs
وعائالتهم .هذا ويُحجز منصب ملمثل عن حكومة الكمنولث وأربعة مناصب ملمثلني عن الواليات أو املقاطعتني أو البلديات.
ويقدم املجلس النصيحة إىل رئيس املجلس التنفيذي والوزير بشأن الخطة اإلسرتاتيجية الوطنية والشؤون األخرى املتعلقة بالسالمة من
األسبستوس.
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(السجل الوطني للتع ّرض لألسبستوس)
ّ
National Asbestos Exposure Register
السجل بتفاصيل عن أفراد املجتمع الذين يظنون أنهم
ّ
تدير الوكالة أ ّول  National Asbestos Exposure Registerمن نوعه .يُحتفظ يف
قد يكونوا تعرضوا إىل األسبستوس أو إىل مواد تحتوي عىل األسبستوس.
إذا كنت تظن أنك قد تكون تعرضت إىل األسبستوس أو إىل مواد تحتوي عىل األسبستوس إما أثناء عملك أو من مكان آخر يف املجتمع ،فإنه
ميكنك تسجيل التفاصيل الخاصة بك عن طريق ملء إستامرة التسجيل عىل اإلنرتنت عرب موقعنا اإللكرتوين www.asbestossafety.gov.au
أو طلب إستامرة إلكرتونية بالربيد اإللكرتوين عىل العنوان التايلenquiries@asbestossafety.gov.au :
السجل وال تُطلق التفاصيل املتعلقة بك إىل طرف ثالث بدون موافقة رصيحة منك.
ّ
يُحتفَظ برسيّة جميع املعلومات املوجودة يف

حقائق حول األسبستوس
y yاألسبستوس مصطلح ملجموعة من ستة ألياف معدنية طبيعية
y yتنتمي هذه األلياف إما إىل مجموعة الرسبنتني (كريسوتايل أو األسبستوس األبيض) أو مجموعة أمفيبول ( أنثوفياليت ،أموسايت،
كروسيدواليت ،ترميواليت وأكتينواليت أو األسبستوس البني أو الرمادي أو األزرق)
y yاعترب األسبستوس لفرتة طويلة معدناً متعدد االستعامالت لدرجة كبرية بسبب مرونته ومقاومته للشد وخصائصه كعازل حراري أو
كهربايئ ورخص سعره.

استخدام األسبستوس يف أسرتاليا
y yكانت أسرتاليا من أكرث البلدان املستخدمة لألسبستوس نسب ًة للفرد الواحد
y yاستُخدم األسبستوس بشكل واسع يف قطاعات البناء والتعمري والشحن والتصنيع
y yيُق َّدر أن ثلث املنازل املبن ّية بني عام  1945وأواخر الثامنينيات قد تحتوي عىل األسبستوس يف أماكن كالسقوف والجدران الداخلية
والسطوح واإلفريزات والجدران العازلة الخارجية واألماكن الرطبة وبالط األرض املصنوع من الفاينل
رسب
y yكان األسبستوس يُستخدم بشكل واسع يف إنتاج مجموعة من املنتجات مبا فيها لُقم مكابح السيارات والحش ّيات وموانع الت ّ
واألنابيب ومواد تغليف االنابيب
y yتم حظر تصنيع وتركيب املنتجات التي تحتوي عىل أسبستوس الكروسيدواليت واألموسايت منذ العام 1985
y yبحلول أواخر الثامنينيات تم حظر استخدام أي مادة أسبستوس يف منتجات البناء بصورة كاملة
y yيف  31كانون األول/ديسمرب  ،2003بدأ إنفاذ حظر وطني عىل استرياد أسبستوس الكريسوتايل وعىل جميع استعامالته.
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األمراض املتعلقة باألسبستوس
y yتقول منظمة الصحة العاملية ( )WHOإن التعرض أللياف األسبستوس ميكن أن يسبب الرسطان وأمراض أخرى ،تشمل داء ذات
الجنب وداء األسبستوس ورسطان الرئة وورم املتوسطة
y yأفادت منظمة  WHOأنه ال يوجد معدل تع ُّرض مأمون أدىن ألي نوع من أنواع ألياف األسبستوس

y yلدى أسرتاليا أعىل معدل مبلّغ عنه لحوادث اإلصابة بأمراض تتعلق باألسبستوس نسب ًة للفرد الواحد يف العامل ،مبا يف ذلك أعىل
نسبة إصابات بورم املتوسطة املميت والذي ال شفاء منه
y yيف العام  ،2010تويف  642أسرتالياً نتيجة ورم املتوسطة
y yيف األعوام العرشين التالية ،يُق َّدر أنه سوف يتم تشخيص إصابة ما بني  30ألف و 40ألف أسرتايل مبرض يتعلق باألسبستوس.

وسائل لالتصال
املوقع عىل اإلنرتنتwww.asbestossafety.gov.au :
الربيد اإللكرتوينenquiries@asbestossafety.gov.au :
هاتف1300 363 079 :
فاكس(02) 6204 2029 :
تويرت@AsbestosSafety :
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