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االأمرا�ض املهنية: حتديات ال�ضمان االجتماعي ومنظوراته

يرّوج اليوم العاملي لل�سالمة وال�سحة املهنية )28 ني�سان( للوقاية من املخاطر املهنية وينا�رص تطوير ثقافة الوقاية يف مكان العمل. يف العام 

2013، يرّكز اليوم العاملي على الوقاية من الأمرا�ض املهنية. على ال�سعيد العاملي، ووفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، تقع اأكرث من 

2.3 مليون وفاة �سنويًا ب�سبب العمل – الغالبية العظمى من هذه الوفيات )اأكرث من 80 باملائة( ناجتة عن الأمرا�ض املهنية. يف حني اأن 

نظم التاأمني �سد اإ�سابات العمل قد �ساهمت - على مدى العقود املا�سية - وبنجاح يف التخفيف من احلوادث املهنية، ما زال انت�سار 

الأمرا�ض املت�سلة بالعمل يتزايد ما يدعو موؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي اإىل ال�ستمرار يف زيادة جهودها وتكثيفها للم�ساعدة يف التخفيف 

من الأمرا�ض املهنية من خالل تدابري الوقاية املوّجهة. كما تخل�ض هذه الإ�ساءة، ل�ستكمال تطوير ثالثة اإر�سادات توجيهية لدى اجلمعية 

الدولية لل�سمان الجتماعي )الإي�سا( حول مو�سوعات الوقاية من املخاطر املهنية، والرتويج لل�سحة املهنية، والعودة اإىل العمل، تدعو 

ة املت�سلة 
ّ
الإي�سا املوؤ�س�سات الأع�ساء لديها مبنا�سبة اليوم العاملي يف 2013 اأن تن�سط يف دعم الوقاية من الأمرا�ض املهنية والتحديات ال�سحي

بالعمل. 

هان�ض – هور�ست كونكلو�سكي – الأمني العام للجمعية الدولية لل�سمان الجتماعي
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تطرح الجتاهات العاملية املتعلقة بوقوع احلوادث املهنية وحدوث الأمرا�ض 

�أو�ساط  �لعاملية يف  �لوفيات  �أن ن�سبة  �ملت�سلة بالعمل �سورة معّقدة. يف حني 

العّمال ب�سبب حوادث ال�سغل قد انخف�ست، جند اأن ن�سب الوفيات ب�سبب 

العمل  منظمة  لتقديرات  وفقًا  عليه.  هي  ما  على  زالت  ما  املهنية  الأمرا�ض 

الدولية، ميوت 2.34 مليون �سخ�ض �سنويًا نتيجة للحوادث املهنية والأمرا�ض 

املت�سلة بالعمل. التمّعن يف هذه التقديرات يك�سف يف حقيقة الأمر عن ارتفاع 

وترية احلوادث غري القاتلة يف مكان العمل. عند التاأمل اأي�سًا يف الطبيعة املتغرية 

ة اأكرث خطورة و�سّدة تنبع - على 
ّ
ملخاطر ال�سحة املهنية، جند اأن ثمة ظروفًا طبي

اأما  �ض اإىل املواد امل�رصطنة، والأ�سب�ست، وال�سيليكا. 
ّ
�سبيل املثال - من التعر

بالن�سبة لق�سايا ال�سحة العقلية اأو املخاطر النف�سية يف مكان العمل، فهي اآخذة 

ال�سغط  اأعلى من  اإىل م�ستويات  املوؤدي  املتغرّي  العمل  بالرتفاع ب�سبب عامل 

املتطلبات،  العمل، وارتفاع م�ستوى  ازدياد كثافة  مثل  معينة  ب�سبب عوامل 

�ض والعنف.
ّ
وغياب الأمن الوظيفي، وحتى التحر
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من  تتحول  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  �سيا�سات  بداأت  الجتاهات،  لهذه  نتيجة 

كونها نهجًا يتمحور حول الإ�سابات واحلوادث اإىل نهج يركز ب�سكل اأكرب على 

التاأمني  م�سوؤولية  الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سات  تتحمل  املهنية. كما  الأمرا�ض 

اأكرث  نهج  اعتماد  اإىل  بالإ�سافة  بالعمل  املت�سلة  والأمرا�ض  املهنية  احلوادث  �سد 

�سمولية يف التعامل مع �سّحة العّمال وقدرتهم على العمل.

القوائم  مراجعة  من  بّد  ل  بالعمل،  املت�سلة  الأمرا�ض  من  الوقاية  حت�سني  بهدف 

)املتابعة(،  والر�سد  التعوي�ض  ممار�سات  ومراجعة  املهنية،  لالأمرا�ض  الوطنية 

الأطراف  املتعددة  املوؤ�س�سات  تن�سط  القيود.  وحفظ  البيانات  جمع  وحت�سني 

مثل منظمة ال�سّحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، والبعثة الأوروبية، والإي�سا 

ال�سمول  م�ستويات  تنخف�ض  حيث  الدول  يف  لكن،  التطورات.  هذه  دعم  يف 

بال�سمان الجتماعي وحيث التغطية امليدانية من قبل مفت�سي ال�سالمة وال�سحة 

املخاطر  اإىل  �ض 
ّ
والتعر ال�سغل  حلوادث  الفعلي  املدى  ي�سبح  حمدودة،  املهنية 

البيانات ب�ساأن ن�سبة حدوث  ت منه ناهيك عن عدم اكتمال 
ّ
للتثب اأمراً غري قابل 

الأمرا�ض املهنية )َلند، 2012(.

تعريف االأمرا�ض املهنية واإدراكها

للتعر�ض  نتيجة  القت�سادية  القطاعات  جميع  يف  املهنية  الأمرا�ض  خماطر  توجد 

الكيماوية،  الأخطار  بني  ال�سببية  العالقة  لكن  الأخطار.  من  عديدة  مل�ستويات 

البيولوجية، البدنية اأو النف�سية واملر�ض الذي مت ت�سخي�سه ميكن اأن تكون معّقدة 

ول ميكن اإظهارها. مقارنة بالعديد من الأمرا�ض غري املنقولة، والتي من املمكن 

بة(، 
ّ
بالربهان )املجر املثبتة  التدخالت  با�ستخدام  ن�سبيًا  عالجها بكلفة منخف�سة 

يت�سف حدوث الأمرا�ض املهنية مبجموعة خمتلفة واأو�سع نطاقًا من املخاطر �سواء 

كانت هذه املخاطر اإ�سابة، اأو ظهور مر�ض حمقق، اأو حتى وفاة العامل. بالن�سبة 

للتعوي�ض يف  بالن�سبة  القرار  �سنع  ولإر�ساء عملية  الجتماعي،  ال�سمان  لأنظمة 

حالة الأمرا�ض املهنية، من ال�رصورة مبكان اإن�ساء قوائم الأمرا�ض املهنية املحققة 

وحتديثها با�ستمرار. بهذا اخل�سو�ض، تعتمد دول عديدة م�سدر القيا�ض املرجعي 

املتمّثل بقائمة منظمة العمل الدولية لالأمرا�ض املهنية.

حتى عندما يكون العامل م�سموًل بربنامج اأو خطة تعوي�ض، من املمكن اأن تكون 

ي�سعب  عندما  وبخا�سة  معّقدة  مهني  مر�ض  للتعوي�ض عن  املطالبة  تقييم  عملية 

العمل.  يف  للمخاطر  والتعر�ض  ال�سلبي  ال�سّحي  الأثر  بني  العالقة  من  التحقق 

بالن�سبة للعديد من الأمرا�ض املهنية، قد توجد جمموعة متعددة من الأعرا�ض التي 

قد ي�سعب تعريف عامل م�سرتك فيما بينها.

بالإ�سافة اإىل كل ما ذكر، �سوف توؤثر الفروق الف�سيولوجية بني الأفراد، والعمر، 

والنوع الجتماعي على طبيعة الأعرا�ض التي تظهر يف تطور املر�ض حاملا ت�سبح 

ظاهرة. من حيث النتائج ال�سحية، قد توؤدي عوامل املخاطر املهنية اإىل جمموعة 

الأفراد  باملر�ض لدى  ن�سب ال�سابة  اأن يختلف وقعها على  النتائج، وميكن  من 

اأو  �سنوات  بعد  املر�ض  يبداأ  قد  ال�سكان.  مبعّدل  اخلا�سة  بتلك  مقارنة  ووفياتهم 

�ض العامل اإىل اخلطر. ثمة حتّد اآخر األ وهو �سعوبة اإدراك العمال 
ّ
عقود بعد تعر

يف  املخت�سون  باملثل،  العمل.  عن  ناجتة  عليهم  الظاهرة  الأعرا�ض  اأن  حلقيقة 

احلقل ال�سحي الذين مل يح�سلوا على التدريب املتخ�س�ض على عوامل املخاطر 

والأخطار املهنية قد يجدون �سعوبة يف اإدراك حقيقة مفادها اأن الو�سع الطبي قد 

ينجم عن العمل وظروفه.

االأمرا�ض املهنية – حتديات ال�ضحة العقلية

ميثل ارتفاع ن�سبة امل�ساكل العقلية اأو النف�سية يف خمتلف اأنحاء العامل جمموعة ل باأ�ض 

الرعاية  واخت�سا�سيي  العمالية  التعوي�سات  برامج  جتابه  التي  التحديّات  من  بها 

العقلية مبجموعة من الظروف )مثاًل: ال�سغط،  ال�سحية. تت�سل م�ساكل ال�سحة 

ب�ساأن  الالزم  القرار  لتخاذ  بالن�سبة  خا�سة  �سعوبة  يرّتب  ما  الإنهاك(  الكاآبة، 

مطالبات التعوي�سات العمالية املبنية على ق�سايا ال�سحة العقلية. يف احلقيقة، معظم 

 بق�سايا ال�سحة العقلية على اأنها اأمرا�ض مهنية. 
ّ
برامج التعوي�سات العمالية ل تقر

التاأثري  عزل  هو  يواجهها  الذي  التحّدي  يبقى  الأمر،  بهذا   
ّ
تقر التي  الربامج  اأما 

املحتمل لالأ�رصة، واملجتمع املحلي وغريه من املوؤثرات الجتماعية عن التاأثريات 

الناجمة عن بيئة العمل. اأوًل، يجب حتديد و�سع ال�سحة العقلية وتقييمه. ثانيًا، 

يجب حتديد العالقة بني ال�سبب والنتيجة لإثبات اأن و�سع ال�سحة العقلية الذي مت 

ت�سخي�سه ناجم فعاًل عن العمل وقد اأّدى اإىل تقلي�ض القدرة على العمل. عندها، 

ميكن احت�ساب التعوي�ض الذي قد يكون م�ستحقًا للعامل امل�ساب.

خماطر التعّر�ض للإ�سب�ست

اأ�سبحت اأمرا�ض االإ�سب�ست عبئًا �سخمًا على نظم التاأمينات االجتماعية 

�سد احلوادث يف خمتلف اأنحاء العامل. على الرغم من اجلهود العاملية 

الرامية اإىل حظر االإ�سب�ست وا�ستخداماته، مبا يف ذلك جهود االإي�سا، 

هناك حوايل 125 مليون �سخ�ض يف خمتلف اأنحاء العامل معر�سني 

للإ�سب�ست يف بيئات العمل – حتى اأن هذا الرقم ال ي�سمل اأعداد اأولئك 

الذين تعر�سوا اإىل خطر االإ�سب�ست يف املا�سي. التقديرات ت�سي بوفاة 

100.000-140.000 عامل كل �سنة ب�سبب ال�رشطان الناجت عن 

االإ�سب�ست. يف االقت�سادات االأكرث تطوراً، حتدث حوايل 20.000 حالة 

�رشطان رئة وت�سخ�ض 10.000 حالة ورم الظهارة املتو�سطة كل 

�سنة ب�سبب التعر�ض للأ�سب�ست. يف العقود امل�ستقبلية، يحتمل اأن يكون 

االأثر اأعظم يف االقت�سادات النامية التي تفتقر اإىل حماية العمال 

�ض 
ّ
واملجتمعات املحلية. يفهم من التقديرات املتحّفظة باأن التعر

للإ�سب�ست قد يوؤدي اإىل 10 مليني وفاة قبل اإنفاذ احلظر العاملي 

�ض لهذه املادة )اأكادميية كوليجيوم رامازيني، 2010(.
ّ
ويتوقف التعر

قد  بال�سغوطات  املرتبطة  العقلية  ال�سحة  ق�سايا  اأن  احلالت  بع�ض  من  يعرف 

النف�سي  ال�سغط  بني  الوا�سحة  العالقة  اإىل  بالإ�سافة  ج�سدي  عجز  اإىل  تتحول 

ا�سرتاتيجيات  اأن تعتمد  نتيجة لذلك، يجب  الع�سلية والعظمية.  والإ�سطرابات 

�حلو�دث  بني  �الرتباط  من  درجة  بوجود  يقر  �سمواًل  �أكرث  نهجًا  �ملهنية  �ل�سحة 

املمكن  من  العظمية.  الع�سلية  وال�سطرابات  النف�سية،  العمل  وبيئة  العمل،  يف 

اأن يكون هذا الأمر �سعبًا من الناحية العملية. التحديات العملية يف العديد من 

القت�سادات النامية تتمثل يف انخفا�ض املعرفة بال�سحة العقلية عمومًا بالإ�سافة 

اإىل نق�ض اخلربة يف خدمات ال�سحة العقلية ال�رصيرية )العيادية(، وال�سحة النف�سية 

يف العمل، ونف�سية ال�سحة حتديداً )اآتيلول، 2012(.

االأثر على نظم الرعاية ال�ضحية وال�ضمان االجتماعي

عامليًا، يقّدرحدوث حوايل 160 مليون حالة جديدة من الأمرا�ض املهنية �سنويًا. 

اىل  اأدى  كّلما  الجتماعي  ال�سمان  لنظم  متزايد  حتّد  اإىل  املهني  املر�ض  يتحول 

خف�ض القدرة على العمل. فتنامي ن�سبة حدوث الأمرا�ض املهنية ل يوؤدي اإىل رفع 

الرعاية  باملثل على  يوؤّثر  بل  العمالية وح�سب،  التعوي�سات  مزايا ومنافع  نفقات 

ال�سحية، والبطالة، وبرامج امل�ساعدة الجتماعية والتقاعد.

املخاطر  اإدارة  �سيا�سات  تدعم  اأن  الجتماعي  ال�سمان  ملبادرات  ميكن  عمومًا، 

املهنية واأن تكملها من خالل طائفة وا�سعة من الطرق. هناك خم�سة اأدوار مهمة 

توؤديها موؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي يف هذا املجال:

التخفيف من كلفة الأمرا�ض املهنية على العمال، واأ�سحاب العمل، وبرامج  -

خالل  من  عمومًا  واملجتمع  ال�سحية،  الرعاية  ونظم  الجتماعي،  ال�سمان 
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التطوير ال�ستباقي خلدمات التفقد وبرامج الوقاية ودعم احلفاظ على ال�سحة 

ومن خالل رفع م�ستوى الوعي ال�سّحي.

نطاقها من خالل  - وتو�سعة  الوقاية  تدابري  اعتماد  العمل على  اأ�سحاب  حتفيز 

ربط قيمة م�ساهماتهم بربنامج التعوي�سات العمالية مع ن�سبة وقوع احلوادث 

الواردة يف التقارير اخلا�سة باملن�ساأة.

نتيجة  - القت�سادي  الأمن  غياب  وطاأة  حتت  العمال  وقوع  عدم  من  التاأكد 

التعوي�سات  مبنافع  مطالباتهم  �سّحة  من  ت 
ّ
التثب يف  املحتملة  للتاأخريات 

الذين  العّمال  اإىل  املحدد  املوعد  اأ�سا�ض  على  املزايا  دفع   
ّ
ثم ومن  العمالية، 

م على اأ�سا�ض مهني.
ّ
ي�سّخ�ض لديهم مر�ض قي

اإدارة  - يف  دورها  الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سات  و�ّسعت  الدول،  بع�ض  يف 

امل�سحات اأو عملت من خالل التعاون الوثيق مع امل�سحات )مبا فيها وحدات 

للعمال  التاأهيل  اإعادة  وتدابري  املالئمة  الرعاية  توفري  على  املتنقلة(  الفح�ض 

الذين يعانون من مر�ض مهني مثبت. بالإ�سافة اإىل ذلك، يلعب تثقيف املري�ض 

تكرار حدوث  من  والوقاية  العمل  اإىل  العودة  على  امل�ساعدة  مهَما يف  دورا 

احلالة ال�سحية.

امل�ساهمة يف بناء نظم معلوماتية فاعلة وكفوؤة جلمع البيانات املت�سلة بال�سحة  -

املهنية وحتليلها. كجزء من هذا، ميكن اإجراء اأو دعم البحوث التجريبية على 

الأمرا�ض املهنية.

الأمرا�ض املهنية اخلم�سة الأوىل التي تتعامل معها م�ؤ�س�سات ال�سمان 

الجتماعي الأع�ساء يف الإي�سا، 2011

م�سح اأجري على 123 موؤ�س�سة اأع�ساء يف االإي�سا للخروج بقائمة 

االأمرا�ض اخلم�سة االأوىل:

الن�سبة املئوية من املجموعاأنواع الأمرا�ض املهنية

28.16٪اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي

18.45٪اال�سطرابات الع�سلية العظمية

االأمرا�ض الناجمة عن العنا�رش 

الفيزيائية

٪18.45

11.65٪اأمرا�ض اجللد

العنا�رش البيولوجية وااللتهابات اأو 

االأمرا�ض ب�سبب الطفيليات

٪6.80

مع  التعامل  ب�ساأن  بالتو�سع  الآخذة  الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سات  اأدوار  توؤكد 

�سمويل  نهج  وتنفيذ  تطوير  �رصورة  على  املهنية  باملخاطر  املرتبطة  التحديات 

للوقاية. مثل هذا الُنهج ال�سمولية - بحكم التعريف - يتطلب التخطيط ل�سيا�سات 

ا�سرتاتيجية على اأعلى م�ستوى ولي�ض اأقلها تي�سري التن�سيق بني خمتلف القطاعات 

وبني خمتلف املوؤ�س�سات.

ا�ضرتاتيجية االإي�ضا الثالثية االأبعاد للوقاية

على ال�سعيد العاملي، يتنامى الوعي باملزايا القت�سادية والجتماعية املتحققة من 

يتطلب  الأمر  ال�سغل. لكن  ة وحوادث 
َ
املهني الأمرا�ض  الوقاية من  ال�ستثمار يف 

املزيد من العمل ملعاجلة و�سع الأمرا�ض التي ت�سّنف يف اأغلب الأحيان على اأنها 

اأمرا�ض غري مت�سلة بالعمل مبا فيها ال�سغط العقلي. يف اأوروبا، على �سبيل املثال، 

اأكرب التحديات بالن�سبة لل�سالمة وال�سحة  ي�سكل ال�سغط املتاأتي من العمل اأحد 

املهنية: حوايل واحد من اأ�سل اأربعة عّمال يتاأثر اإ�سافة اإىل ما تذكره الدرا�سات 

من اأن 50 اىل 60 باملائة من جمموع اأيام العمل ال�سائعة ناجمة عن هذا ال�سغط.

دور اأو�سع: ت�فري الرعاية ال�سحية ال�قائية

تدخل اأمرا�ض اجللد املهنية يف عداد االأمرا�ض املهنية االأكرث �سيوعًا 

يف خمتلف اأنحاء العامل. تزيني ال�سعر يعترب من املهن التي تنطوي 

على خماطر جَمة اإذ يتعر�ض مزّين ال�سعر اإىل االإ�سابة باأعرا�ض 

ح�سا�سَية وتهّيج جلدية يف اليدين والتي يعزى بع�ض اأ�سبابها اإىل 

التعر�ض املتكرر يف مكان العمل للمنّظفات واملركبات الكيميائية 

امل�ستخدمة يف تزيني ال�سعر وارتداء القفازات لفرتة طويلة من الوقت. 

عملت املوؤ�س�سة االأملانية للتاأمني �سد احلوادث االجتماعية على 

تطوير نهج اأو�سع نطاقًا للوقاية عندما فتحت اأبواب عيادات علج 

احلوادث املهنية اأمام مزّيني ال�سعر لدعم علج احلاالت الناجمة عن 

العمل، واإعادة التاأهيل، والعودة اإىل العمل. ي�ستمل هذا النهج اأي�سًا 

على التوعية باأهمية و�رشورة الوقاية. مل�ساعدة العامل على جتّنب 

التعر�ض غري ال�رشوري م�ستقبًل اإىل االأخطار يف مكان العمل. الهدف 

هنا هو اأن تخفف عيادات علج حوادث العمل من املنافع طويلة 

املدى وتكاليف اإعادة التاأهيل وبالتايل حت�سني ال�سحة املالية لنظام 

ال�سمان االجتماعي باالإ�سافة اإىل دعم اأ�سحاب العمل من خلل 

التخفيف من ن�سبة تغّيب العمال عن العمل. بالن�سبة للعامل، توؤدي 

قة اإىل حت�سني رفاه الفرد، وتقي من تفاقم الو�سع 
ّ
هذه التدخلت املن�س

الطبي امل�سّخ�ض، وتدعم العودة اإىل العمل )االإي�سا، 2010(.

�أو�ساط  يف  لتاأييدها  وترّوج  للوقاية  �الأبعاد  ثالثية  ��سرت�تيجية  �الإي�سا  تدعم 

العنا�رص الأ�سا�سية الثالثة يف ا�سرتاتيجية الوقاية  موؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي. 

ودعم  العمل،  اإىل  العودة  ودعم  املهنية،  املخاطر  من  الوقاية  هي  هذه  ال�سمولية 

الثالثة  العنا�رص  هذه  حتمل  ق، 
ّ

من�س نهج  من  كجزء  العمل.  مكان  يف  ال�سحة 

الآثار  التخفيف من حدوث  اإمكانيات جمتمعة جتعلها ت�سهم م�ساهمة مهمة يف 

ال�سلبية لالأمرا�ض املهنية واحلد منها.

الوقاية من املخاطر املهنية

بالن�سبة للعديد من الأمرا�ض املهنية بغ�ض النظر عما اإذا كانت ت�سكل اأو ل ت�سكل 

تهديداً للحياة، ل توجد عالجات طبية فاعلة. لقد اأدركت موؤ�س�سات ال�سمان 

التغيريات  اإدخال  اأو حيث ي�سعب  الفاعلة  العالجات  اأنه يف غياب  الجتماعي 

املوؤثرة يف ممار�سات العمل الفردي مثل تلك التي ت�سبب الإجهاد املتكرر، يجب 

الأدوار  تكييف  على  ي�ستمل  التحول  هذا  مثل  الوقائية.  التدابري  اإىل  التحول 

التقليدية ملوؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي.

العودة اإىل العمل

من بني التحديات املحققة اأمام العديد من برامج ال�سمان الجتماعي جند دعم 

يتلقون  الذين  لالأ�سخا�ض  بالن�سبة  العمل حيثما كان ذلك ممكنًا  اإىل  العودة  مبداأ 

العّمال الذين يدخلون يف برنامج  منافع العجز. يف الغالب الأعم من الأحيان، 

كفاية  عدم  هو  ذلك  يف  الرئي�سية  الأ�سباب  اأحد  العمل.  اإىل  يعودون  ل  العجز 

الدعم للتدّخل املبكر املقّدم للعمال اأثناء الإجازة املر�سية من مكان العمل ومن 

باأن  اأعظم  فهمًا  ثمة  لكن  ال�سحية.  واخلدمات  الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سات 

الكلفة  اأدوات على م�ستوى عال من كفاءة  اأن تكون  العجز ميكن  اإدارة  اأنظمة 

ل�سمان عودة العّمال امل�سابني اإىل العمل )الإي�سا، 2012(.

الرتويج لل�ضحة يف مكان العمل

بالن�سبة  الرئي�سية  املخاطرة  عوامل  العمل  مكان  يف  لل�سحة  الرتويج  مبداأ  يتناول 

لالأمرا�ض القابلة للوقاية وغري املنقولة )مبا فيها تلك النا�سئة عن ال�سمنة، والتدخني، 

ISSA_SPH_28_A.indd   3 23.04.13   10:07



-  اإ�ساءات على ال�سيا�سات االجتماعية 28 4

والإدمان على الكحول( بالإ�سافة اإىل تي�سريها للتدخل املبكر. يعترب مكان العمل 

اأي�سًا بيئة منا�سبة لإطالق اأن�سطة املعلومات والتوعية ب�ساأن ظروف انتقال الأمرا�ض 

مثل نق�ض فريو�ض املناعة الب�رصية املكت�سب/الإيدز، كما هو احلال يف دول جنوب 

ال�سحراء الأفريقية )فولتز وفران�سي�ض، 2011(. التخفيف من التعر�ض اإىل املخاطر 

منافع  اإىل  احلاجة  تقلي�ض  اإىل  البعيد  و  املتو�سط  املدى  يف  يوؤدي  �سوف  ال�سحية 

ال�سمان الجتماعي كما �سيوؤدي اإىل حت�سني �سّحة ال�سكان ورفاههم. على اأماكن 

�لعمل �أن توؤ�س�س للثقافة �ل�سحية لكل ما يف �لكلمة من معنى وبطريقة تثّمن نقاط 

القوة والقدرات املوجودة لدى القوى العاملة مبجملها.

نداء عاملي للوقاية: دور موؤ�ض�ضات ال�ضمان االجتماعي

الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سات  تتو�سل  اأن  والإيجابية:  املهمة  التطورات  من 

العديدة  العوامل  وترابط  لتعقيد  اأف�سل  فهم  اإىل  ال�سحة  الرعاية  موفروا  واأي�سًا 

الكامنة وراء الأمرا�ض املهنية. ارتفاع م�ستوى املعرفة بالأمرا�ض املهنية املدعوم 

بتح�سينات على جمع البيانات يف متابعة خماطر مكان العمل يوؤدي دوراً رئي�سيًا 

يتطلب  الأخطار  فهم  العمل وطبيعة  الديناميكية ملكان  الطبيعة  املجال.  يف هذا 

موا�سلة ال�ستثمار يف اجلهود الرامية اإىل الوقاية من خماطر مكان العمل. املخاطر 

قبول  نطاق  وات�ساع  النانو،  تقنيات  مثل  واحلديثة  النا�سئة  بالتقنيات  املرتبطة 

النف�سية  واملخاطر  العمل  بيئات  يف  املوجودة  املخاطر  تفر�سها  التي  التحديات 

توؤدي اإىل املزيد من التعقيد بالن�سبة للتدخل.

من الأمور الأخرى املهّمة يف هذا ال�سياق، التوافق املتنامي )زمير، 2007( على 

من  عدد  اتخاذ  الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سات  ا�ستطاعة  يف  باأنه  القائل  الراأي 

اخلطوات امللمو�سة ملجابهة التحديات التي تفر�سها الأمرا�ض املهنية:

�ملوؤثرة/ - �لفئات  �أو�ساط  يف  عليها  و�لتحفيز  �ل�سليمة  �لتقارير  عملية  تي�سري 

املتاثرة جميعها.

املعلومات  - على  الطب  ممار�سي  اإطالع  خالل  من  الت�سخي�ض  جودة  تعزيز 

الالزمة ب�ساأن الأمرا�ض املهنية.

تنظيم متابعة العّمال الذين يتعر�سون للمخاطر من خالل ا�ستخدام الفحو�سات  -

�ض والتي تدفع اأجورها موؤ�س�سات التاأمني �سد حوادث العمل.
ّ
الطبية بعد التعر

اإجراء مراجعة/حتديث دوري على قوائم الأمرا�ض املهنية. -

التاأمني �سد  - تعزيز الوقاية من الأمرا�ض املهنية مبا فيها تلك غري امل�سمولة يف 

احلوادث.

تقدمي �حلو�فز من خالل حتديد �لتعوي�سات و�الأق�ساط للتاأمني �سد �حلو�دث  -

لتحفيز املوظفني على اأخذ مبداأ الوقاية على حممل اجلّد.

اجلمعية  -  
ّ
ت�سم  ،2013 للعام  املهنية  وال�سحة  لل�سالمة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

الدولية لل�سمان الجتماعي �سوتها اإىل �سوت منظمة العمل الدولية وغريها 

�لدعم  لتقدمي  �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية  �إعالن �سيوؤول حول  من �ملوقعني على 

املتوا�سل لالإجراءات املتخذة لإن�ساء وتعزيز ثقافة وطنية حول ال�سالمة وال�سحة 

الوقائية. تنا�سد املوؤ�س�سات الأع�ساء يف اجلمعية الدولية لل�سمان الجتماعي وبناء 

على قدر�تها و�الأعمال �ملكّلفة بها �أن تدعم بن�ساط وحيوية �لوقاية من �الأمر��س 

املهنية والتحديات املت�سلة بال�سحة املهنية يوجهها يف ذلك الكفاءات املوجودة 

يف اللجنة اخلا�سة حول الوقاية التابعة لالإي�سا وعمل اللجنة الفنية التابعة لالإي�سا 

حول التاأمني �سد حوادث العمل والأمرا�ض املهنية.
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