
الضامن االجتامعي وثقافة الوقاية
نهج ثاليث األبعاد للسالمة والصحة يف العمل       
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بـ 2.3 مليون شخص نتيجة للحوادث واألمراض  العامل يشهد يف كل عام وفاة ما يقّدر  التقارير أن  تذكر 

املتصلة بالعمل يف حني يعاين 313 مليون شخص من حوادث غري مميتة يف مكان العمل باإلضافة إىل 160 

مليون حالة جديدة من األمراض املهنية. والعبء املايل املرتتب عىل التعويض، والرعاية الصحية، وإعادة 

التأهيل ضخم، وقد يصل إىل نسبة 4 يف املائة من إجاميل الناتج املحّل سنويا فيام يخص إصابات العمل 

وحدها.

الوقاية مثمرة

لقد أّدى االستثامر يف الوقاية إىل انخفاض ملحوظ يف الحوادث 
الوقاية ماليني األرواح وجّنبتنا  أنقذت  املهنية. كام  واألمراض 
يف  لالستثامر  اقتصادية  جدوى  وهناك  هائلة.  برشية  معاناة 
والفوائد  التكاليف  بشأن  دولية  دراسة  بيّنت  فقد  الوقاية. 
أجرتها اإليسا أن االستثامرات يف الوقاية تحقق عائداً ملحوظاً. 
من  هو  إنتاجيتهم  وزيادة  للعاّمل  الصّحي  املستوى  فارتفاع 
املحلية  األصول االسرتاتيجية ليس فقط للرشكات يف األسواق 

والعاملية بل أيضاً للمجتمعات ككل. 

مخاطر جديدة، نُُهج جديدة

املهنية  الصحة  تشهدها  التي  العاملية  االتجاهات  تعكس 
بسبب  الوفيات  نسب  أن  إذ  للمخاطر  املتغرية  الطبيعة 
الحوادث املهنية قد انخفضت يف حني أن تأثري املشاكل الصحية 
املتصلة بالعمل يزداد أهمية. فالسّكان العاملون يف يومنا هذا 
يواجهون مخاطر مهنية »تقليدية« باإلضافة إىل بروز عدد من 
التحّديات الصحيّة املتصلة بالعمل وغري العمل. فالتكنولوجيا 

الجديدة، ومخاطر بيئة العمل وعنارصها البرشية، والتغريات 
تؤثّر  النفسية  العوامل  من  وغريها  والضغط،  الدميوغرافية، 

جميعها عىل حياة العاّمل وصّحتهم. 

متزايد،  املهنية،بشكل  وغري  املهنية  العوامل  أصبحت  وقد 
تقرر املستوى الصّحي ومستوى األداء يف العمل. كام أصبحت 
صحة العاّمل عامالً حاسام من عوامل استدامة برامج الضامن 

االجتامعي. 

نهج موّحد للوقاية

الوقاية  عىل  الرتكيز  نطاق  يف  توّسع  هناك  تقّدم،  ما  لكل 
ليتحّول من نهج فني تقليدي إلدارة املخاطر إىل دعم ثقافة 
مع  والرفاه  والصحة  السالمة  لتتصل  للوقاية  شمولية  أكرث 
بعضها البعض. ويتطلب هذا النهج الواسع النطاق واملتكامل 
نهج  وتطبيق  املجتمع  يف  الفاعلة  الجهات  مختلف  مشاركة 

موّحد للوقاية.

الضامن االجتامعي والوقاية
عامل العمل املتغرّي يتطلب اسرتاتيجية جديدة للوقاية 
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الوقاية من املخاطر الوقاية الصحية

العودة إىل العمل

نحو ثقافة عاملية للوقاية
نهج اإليسا الثاليث األبعاد للسالمة والصحة يف العمل 

يشكل الحفاظ عىل صّحة كل شخص هدفاً رئيسياً بالنسبة ألنظمة الضامن االجتامعي. ويجب الوقاية من 

املخاطر املتصلة بالعمل وغريها وقيام مختلف الجهات الفاعلة يف املجتمع مبعالجتها بشكل كاف ومالئم.

واستجابة إىل الحاجة لفهم أكرث شمولية للوقاية يف املجتمع، 
قامت اإليسا ببلورة نهج ثاليث األبعاد للوقاية إذ أنها ربطت 
إىل  والعودة  الصحة  تعزيز  وتدابري  املخاطر  إدارة  بني  فيه 

العمل. 

وضع الشخص يف ُصلب الوقاية 

يسهم كل بعد من أبعاد الوقاية هذه يف تحقيق الهدف العام 
املتمثل يف توفري مكان عمل ومجتمع أكرث سالمة وأفضل صّحة. 
ويحّد البُعد املتمثّل يف إدارة املخاطر من وقوع حوادث مهنية 
ويحول دون اإلصابة باألمراض املهنية؛ أما بُعد تعزيز الصحة، 
غري  باألمراض  املتصلة  املخاطر  من  التخفيف  إىل  فيهدف 
املنقولة من خالل مراقبة الصحة والتشخيص املبكر والتدخل. 
غري أن الوقاية ال تقف عند هذه النقطة، فالبُعد املتمثل يف 
العودة إىل العمل يهدف إىل الحيلولة دون اإلقصاء من خالل 

التدخل املبّكر وإعادة التأهيل. 

زالت  ما  الفرد  أن صّحة  مجتمعة  الثالثة  األبعاد  وتبنّي هذه 
مستوى،  كل  عند  وأنه  الوقاية،  يف  املركزية  النقطة  تحتل 
يتطلب األمر بذل جهد استباقي بهدف حامية صحة العامل 
أو الحفاظ عليها أو اسرتدادها. ويؤّدي مكان العمل دوراً مهاّمً 
يف جميع هذه األنشطة الثالثية األبعاد للوقاية إذ أنه املكان 
الذي ميكن الوصول إىل القوة العاملة فيه وحيث ميكن الرتويج 
للتدريب  الالزمة  التدابري  وضع  ميكن  وحيث  الوقاية  لثقافة 

وتنظيم الجهود املؤسسية الساعية للوقاية. 

بلورة ثقافة الوقاية

العمل  يف  والرفاه  والصحة  السالمة  مسائل  تتصدر  أن  يجب 
تطوير  إىل  تؤدي  وأن  والدولية،  الوطنية  األعــامل  جــداول 
ثقافة أصيلة للوقاية يف مكان العمل وخارجه. فنظام السالمة 
والصحة املهنيتني العامل بشكل جيد، والذي تدعمه مجموعة 
من الجهات الفاعلة يف املجتمع يحقق آثاراً إيجابية ليس فقط 
ألصحاب العمل والعاّمل، بل وللمجتمع ككل يف نهاية املطاف. 

نُُهج  تعّزز  التي  االجتامعي  الضامن  سياسات  اإليسا  وتدعم 
فروع  جميع  يف  وتعزيزها  العاّمل  صحة  لحامية  الوقاية 
التي  والوقائية  االستباقية  الُنُهج  وتسهم  االجتامعي.  الضامن 
تعزز التشغيل والصحة يف بناء ثقافة عاملية للوقاية وتحسني 

استدامة أنظمة الضامن االجتامعي.
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الرؤيا صفر
عامل خال من الحوادث مهنية مميتة أو الخطرة أمر ممكن 

بهدف مواصلة تخفيف نسب الحوادث املهنية واملعاناة البرشية والتكاليف االقتصادية املرتتبة عليها، تّؤيد 

اإليسا نهجاً جديداً بناء عىل »الرؤيا صفر«.

الحوادث يف مكان  ملنع  اسرتاتيجية  عبارة عن  »الرؤيا صفر« 
العمل بناء عىل الرأي القائل إنّه باإلمكان الوقاية من جميع 
من  خال  عامل  إىل  الوصول  أيضاً  املمكن  من  وإنه  الحوادث 

الحوادث املميتة والخطرة. 

و ترّوج »الرؤيا صفر« لثقافة الوقاية وااللتزام بسالمة جميع 
أن   - املقام  - يف هذا  املّهم  العمل. ومن  مكان  األشخاص يف 
تشكل هذه الثقافة جزءاً ال يتجزّأ من أنظمة اإلدارة باالرتكاز 
عىل الفلسفة القائلة إنه - من حيث املبدأ - ال ميكن تقبل ولو 
للتعلّم من  الالزم  حادث واحد، حيث أن هذا يقّدم األساس 
الحوادث وتحسني إجراءات العمل لتجّنب الحوادث الشبيهة 

يف املستقبل. 

وتلتزم اإليسا بـ »الرويا صفر«، كام تدعم مؤسسات الضامن 
االجتامعي للمساهمة النشطة يف هذا النهج. وقد كانت اإليسا 
الدويل لحشد أصحاب  املستوى  قّوة محرّكة عىل  ومل زالت 
املصلحة من القطاع العام والحكومة وقطاع األعامل واملجتمع 

املدين لتعزيز ثقافة الوقاية والرتويج لها. 

بلورة مؤرش  اإليسا عىل  مبادرات أخرى، تعكف  وإىل جانب 
هذا  يساعد  وسوف  الــدويل.  املستوى  عىل  الوقاية  لثقافة 
عىل  الرشكات  األداء  مؤرشات  من  عدد  إىل  املستند  املؤرش 
إمكانيات  الوقاية لديها وعىل تحديد  ثقافة  قياس مستويات 

التحسني. 

رانا بالزا  انهيار مصنع  املأساوية مثل  واستجابة إىل األحداث 
يف بنغالدش، تسهم اإليسا مساهمة نشطة يف تحسني ظروف 
صفر«،  »الرؤيا  عىل  بناء  املنتجة  الدول  يف  والصحة  السالمة 
وذلك يف إطار الجهود الدولية الرامية إىل دعم العمل الالئق 

يف مختلف أنحاء العامل من خالل سالسل التزويد املستدام.

 وتقيم اإليسا رشاكات مع مؤسسات أخرى لدعم وبلورة ثقافة 
عاملية للوقاية باإلضافة إىل تطوير سلسلة من املعايري املهنية 

الدولية للوقاية.
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الوقاية تؤيت أُكلها!
منافع الوقاية تفوق بكثري تكاليف االستثامر 

والصحة  السالمة  يف  االستثامرات  تكاليف  الرشكات:  عىل  الوقاية  تدرها  التي  الدولية  العائدات  حساب 

املهنيتني ومنافعها

يف  أُكله  يؤيت  الوقاية  يف  االستثامر  أن  عىل  الدالئل  تنفك  ال 
ازدياد. فمنافع الوقاية تفوق بكثري تكاليف االستثامر. والوقاية 
توضع  أن  يجب  ولكن  االنسان،  حقوق  من  حق  أيضاً  هي 
موضع التنفيذ. فلم يقم كل عامل وصاحب عمل ومؤمن عىل 
املهنية.  املخاطر  من  للوقاية  األولوية  بإيالء  املهنية  املخاطر 
تعوض  أن  ميكنها  ال  والتأهيل  التعويض  طرق  أفضل  فحتى 
األمراض  أو  العمل  الحياة بسبب حوادث  الخسارة يف جودة 

املتعلقة به. 

و اسرتاتيجية  فعالة للوقاية  تضمن االستدامة املالية للتأهيل 
تقّدر  دولية  دراســة  اإليسا  أجرت  وقد  العامل.  وتعويض 
العائدات املحتملة التي تدرها الوقاية عىل الرشكات. وتظهر 
وعلمية  منهجية  طريقة  إىل  استندت  التي  الدراسة،  هذه 
دقيقة، أن صاحب العمل الذي يستثمر يورو واحد يف تدابري 
الوقاية يف مكان العمل يتحصل عىل عائد محتمل قد يبلغ 2.2 
يورو. أي أن العائد الذي تدره الوقاية )RoP( هو: 1:2.2 وهو 

رقم مذهل. 

الفوائد  عن  دراسة  األوروبية  املفوضية  أجرت  فقد  وباملثل، 
وأجرت   )BenOSH( املهنيتني  والصحة  للسالمة  االقتصادية 
الوكالة املهنية للوقاية من املخاطر يف مجال البناء والهندسة 
لتعزيز  االقتصادي  النهج  عن  دراسة   )OPPBTP( املدنية 

اختالف  من  الرغم  وعىل  فرنسا.  يف  البناء  قطاع  يف  الوقاية 
املناهج املطبقة، إال أن هاتني الدراستني خلُصتا إىل أن العائد 

الذي تدره الوقاية يقدر بـ 2 يورو لكل يورو. 

باإلصابة  املتعلقة  للربامج  دامغة  حجة  االستنتاج  هذا  وميثل 
العمل  وأصحاب  العامل  يستثمر  أن  رضورة  عن  املهنية 
املشمولني مبنافعها يف الوقاية. كام تشري نتائج هذه الدراسات 
إىل أن عىل برامج التأمني التي ال تعوض إال تكاليف الحوادث 
أن تعيد النظر يف اسرتاتيجيتها وأن تضع برامج وقاية تكافئ 
الرشكات التي لديها رصيد ممتاز فيام يخص الصحة والسالمة 

املهنيتني. 

وتعد الوقاية من املخاطر املهنية وكذا الفوائد املحتملة لربامج 
العودة إىل العمل ذات أهمية كبرية بالنسبة للعامل والرشكات 
ونظم الضامن االجتامعي عىل حد سواء. فقد قّدرت منظمة 
الضامن االجتامعي يف ماليزيا العائدات املحتملة لالستثامر يف 

برامج العودة إىل العمل بـام يبلغ 1:2.4. 

يرجى تحميل تقرير اإليسا حول العائدات التي تدرها الوقاية:

www.issa.int/rop
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ISSA Guidelines

Return to Work and Reintegration

ISSA Guidelines

Prevention of Occupational Risks

ISSA Guidelines

Workplace Health Promotion

املبادئ التوجيهية لإليسا بشأن الوقاية
معايري مهنية من أجل نهج متكامل للسالمة والصحة 

الضامن  بها دوليا إلدارة  توجيهية معرتف  ببلورة مبادئ  للوقاية  نهج متكامل  لدعم تطوير  اإليسا  قامت 

االجتامعي يف ثالثة مجاالت رئيسية: الوقاية من املخاطر املهنية؛ تعزيز الصحة يف مكان العمل؛ والعودة إىل 

العمل وإعادة اإلدماج.

وتزّود املبادئ التوجيهية لإليسا مؤسسات الضامن االجتامعي 
باملعايري الدولية يف مجال محدد من مجاالت الوقاية، باإلضافة 
إىل نقطة معيارية لقياس التحسينات اإلدارية. وهناك مصادر 
إضافية لرفد كل مجموعة من املبادئ التوجيهية باإلضافة إىل 
املامرسات  أمثلة عىل  لإلطالع عىل  إلكرتونية  وروابط  مراجع 
الجيدة بحيث تساعد املعنيني عىل تطبيق املبادئ التوجيهية 

مستنرية باملعلومات التي توفرها. 

الوقاية من املخاطر املهنية

املهنية  املخاطر  من  الوقاية  بشأن  التوجيهية  املبادئ  تتناول 
هذه املخاطر املشمولة بالتأمني من خالل الربامج التي تقّدمها 
الضامن  ملؤسسات  وتقّدم  االجتامعي.  الضامن  مؤسسات 
وأدواتها  الوقاية  مفاهيم  من  شاملة  مجموعة  االجتامعي 
من  التخفيف  عىل  الرتكيز  مع  الوقاية  وبرامج  قدرات  لبناء 
عدد الحوادث واألمراض املتصلة بالعمل وما يرتتّب عليها من 

مطالبات التعويض. 

تعزيز الصحة يف مكان العمل 

تدعم املبادئ التوجيهية بشأن تعزيز الصحة يف مكان العمل 
مؤسسات الضامن االجتامعي يف سعيها لجني منافع ملموسة 
من خالل أداء دور القيادة يف حامية الصحة يف مكان العمل 
األمراض  بسبب  اإلنتاجية  يف  امللحوظة  فالخسارة  ودعمها. 
النمو االقتصادي وتلقي عبًء  املنقولة تؤثر تأثريا سلبياً عىل 

عىل كاهل املجتمع. وتؤّدي مؤسسات الضامن االجتامعي دوراً 
رئيسياً يف التأثري عىل العودة إىل العمل عقب اإلصابة أو املرض 

وتقوم بتيسري هذه العودة. 

 العودة إىل العمل وإعادة اإلدماج 

وإعادة  العمل  إىل  العودة  بشأن  التوجيهية  املبادئ  تتناول 
أن  االجتامعي  للضامن  ميكن  التي  الطريقة  مسألة  اإلدماج 
بهدف دعم  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  إىل جانب  بها  يعمل 
والذين  العمل،  من  مرضية  إجازة  يقضون  الذين  األشخاص 
يحتفظون بتبعية لصاحب عمل محدد. والهدف اإلجاميل هو 
وبرامج  تدابري  خالل  من  النشط  العمل  إىل  األشخاص  إعادة 

دعم منّوعة. 

للتميّز  اإليسا  مركز  عمل  ُصلب  التوجيهية  املبادئ  وتحتل 
الذي يدعم الحوكمة الرشيدة واألداء الرفيع املستوى وجودة 
خدمات  جانب  وإىل  االجتامعي.  الضامن  إدارة  يف  الخدمات 
للمؤسسات  والدعم  التدريب  اإليسا  توفر  أخرى،  وأحداث 

لتنفيذ املبادئ التوجيهية.

ضد  التأمني  أنظمة  تعزيز  إىل  التوجيهية  املبادئ  وتسعى 
املتصلة  الحوادث  عن  التعويض  تقدم  ال  والتي  الحوادث 
اسرتاتيجيات  يف  نشط  بشكل  تشارك  بل  فحسب،  بالعمل 
التأهيل  إعادة  وتأمني  الحوادث  هذه  تجّنب  بهدف  الوقاية 

الطبّي واملهني للعامل املصاب. 
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أُدرج بند الوقاية يف جدول أعامل اإليسا منذ إنشائها يف عام 1927. ولقد عملت اإليسا عىل إنشاء شبكة 

خرباء من املؤسسات واألفراد املعنيني بالوقاية من الحوادث املتصلة بالعمل واعتالل الصحة وهي تجمع بني 

الخربة الفريدة املميزة واملعرفة والخرباء من جميع فروع الضامن االجتامعي.

لجنة اإليسا الخاصة املعنية بالوقاية 

الدولية  وأقسامها  بالوقاية  املعنية  الخاصة  اإليسا  لجنة  متثّل 
الثالثة عرشة شبكة دولية فريدة من نوعها تضم خرباء السالمة 
والصحة املهنيتني العاملني عىل تعزيز ثقافة الوقاية العاملية، 
املهنيتني يف طليعة جداول  السالمة والصحة  بند  والتي تضع 

أعاملها الوطنية. 

الخاصة  اللجنة  تعزز  األنشطة،  من  متفرّد  تاريخ  عىل  وبناء 
وتدعم  املهنية  املخاطر  من  الوقاية  عملية  بالوقاية  املعنية 
الضامن  خدمات  تقديم  عىل  إدخالها  يتم  التي  التحسينات 
االجتامعي يف أوساط املؤسسات األعضاء يف اإليسا وغريها من 

أصحاب املصالح. 

وتعمل اللجنة الخاصة عن كثب مع لجان اإليسا الفنية األخرى 
والتأمني  الطبية  الرعاية  لجان  فيها  مبا  العاّمل  بصحة  املعنيّة 

ضد املرض، والتأمني ضد حوادث العمل واألمراض املهنية. 

وتنّسق لجنة اإليسا الخاصة املعنية بالوقاية شبكة من أقسام 
الوقاية الدولية التي توفّر مركزاً للمعرفة املتخصصة يف الوقاية 

واملستخلصة من مجموعة واسعة من املجاالت. 

املؤمتر العاملي للسالمة والصحة يف العمل 

يُعقد املؤمتر العاملي للسالمة والصحة يف العمل، منذ عام 1955، 
بتنظيم مشرتك بني اإليسا ومنظمة العمل الدولية. ويستقطب 
هذا املؤمتر العاملي الذي يشكل منّصة دولية للوقاية بني أكرث 
من 000 3 خبري من خرباء السالمة والصحة وصانعي القرار يف 
مجال الضامن االجتامعي والقطاع العام باإلضافة إىل مندويب 
لتبادل  العامل  أنحاء  مختلف  من  والعاّمل  العمل  أصحاب 
األكرث  املسائل  بشأن  املامرسات  وأفضل  واألبحاث  األفكار 
نظم املؤمتر  أهمية يف مجال السالمة والصحة املهنيتني. سيُ

العاملي الحادي والعرشين يف سنغافورة يف 2017. 

شبكة اإليسا الدولية للوقاية
اللجنة الخاصة املعنية بالوقاية وأقسام الوقاية الدولية 

ثقافة الوقاية

الكهرباء

الزراعة

الصناعة الكيميائية املعلوماتالصحة

النقلالبناء و التشييداألبحاث

التعدين

الحديد واملعادن

التعليم

سالمة اآلالت واألنظمة
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 الجمعية الدولية للضامن االجتامعي هي املنظمة الدولية الرائدة يف مختلف أنحاء العامل ملؤسسات الضامن

 االجتامعي، والدوائر واملؤسسات الحكومية. تدعم اإليسا التميّز يف إدارة الضامن االجتامعي من خالل املبادئ

 التوجيهية املتخصصة، واملعرفة الخبرية، والخدمات، والدعم لتمكني أعضائها لتطوير نُظُم الضامن االجتامعي

 الدينامييك وسياساته عرب العامل. تأسست الجمعية يف العام 1927 تحت رعاية منظمة العمل الدولية وهي تضّم
اآلن أكرث من 320 مؤسسة عضواً تتواجد يف أكرث من 150 دولة حول العامل.


