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  ةـدمـمق

، إدراج بند بشأن فيروس نقص المناعة ٢٠٠٧مارس  /المنعقدة في آذار ،٢٩٨قرر مجلس اإلدارة في دورته 
قصد إجراء  ،لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠٠٩(ن اإليدز في عالم العمل على جدول أعمال الدورة الثامنة والتسعي /البشرية

أن من الضروري اعتماد معيار عمل دولي في  اعتبرو. مناقشة مزدوجة من شأنها أن تفضي إلى اعتماد توصية مستقلة
توصية مستقلة بشأن هذا الموضوع من أجل زيادة االهتمام به على المستوين الوطني والدولي وتشجيع العمل الموحد  شكل

الممارسات الصادرة عن مدونة اإليدز وتعزيز تأثير / هات الفاعلة األساسية المعنية بفيروس نقص المناعة البشريةبين الج
إليها  شارالتي ي( ٢٠٠١التي اعُتمدت سنة  ،وعالم العمل اإليدز/ منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

منذ  طرأتاستعراض التطورات التي  فضًال عن ،وتأثير أنشطة أخرى") نةالمدو"أو " مدونة الممارسات"بعبارة  الحقًا
من النظام األساسي  ٣٩الذي أعده المكتب عمًال بالمادة  ١وترد المدونة في الملحق األول بالتقرير التمهيدي. ٢٠٠١سنة 

باستبيان متعلق  قرير مصحوبًاوآان الت. لمؤتمر العمل الدولي لكي يكون بمثابة أساس للمناقشة األولى حول هذه المسألة
أرسل إلى حكومات الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، التي دعيت إلى إرسال  وقد بالقضايا التي نوقشت في التقرير،

  . ٢٠٠٨أغسطس / آب ٣٠أقصاه  موعدالمكتب في  بحيث يتلقاهاردودها 

، بما فيها حكومات الدول ٢دولة عضوًا ١٣٦نة تمثل وأثناء إعداد هذا التقرير، تلقى المكتب ردودًا من هيئات مكو
ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، : )بالترتيب األبجدي اإلنكليزي( دولة ١١٣األعضاء التالية البالغ عددها 

روني دار السالم، بورآينا جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، ب
فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، 

دوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، هن
جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، 

، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا
رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، 

انيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسب
، ترينيداد وتوباغو، ليشتي -تيمور سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 

ارية، فيتنام، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليف
  .زامبيا، زمبابوي

أن ردودها صيغت بعد التشاور مع منظمات أصحاب ، أفادت الحكومات بالتحديد ٣دولة عضوا ٧٨وفيما يخص 
العمل ومنظمات العمال، في حين أدرجت الحكومات األخرى في ردودها ردود هذه المنظمات على األسئلة، أو أشارت 

فضًال عن ذلك، وردت ردود من منظمات . هذه المنظمات تب الردود مباشرة منإليها، وفي بعض الحاالت تلقى المك
الجزائر، أنغوال، األرجنتين، (دولة عضوًا  ٢٣أعضاء أخرى بلغ عددها  دولأصحاب العمل ومنظمات العمال في 

ن اإلسالمية، ليسوتو، أذربيجان، بلغاريا، آمبوديا، تشاد، الجمهورية التشيكية، دومينيكا، فيجي، غامبيا، جمهورية إيرا
آما وردت ردود مباشرة من منظمتين ). مدغشقر، موريتانيا، منغوليا، ناميبيا، نيبال، النرويج، باآستان، توغو، أوغندا

                  
  .٢٠٠٩، جنيف، ٩٨، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )١(، التقرير الرابع اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية : مكتب العمل الدولي   ١
  .وستكون جميع الردود متاحة أثناء المؤتمر. إدراجها جميعها آاملة في هذا التقريرنظرًاإلى ضخامة عدد الردود المتلقاة، تعذر    ٢
صين، أنتيغوا وبربودا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، بوتسوانا، البرازيل، بورآينا فاسو، الكاميرون، آندا، ال   ٣

ا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، آولومبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوب
، لبنان، ماليزيا، ألمانيا، غانا، اليونان، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، آينيا، جمهورية آوريا

جمهورية مولدوفا، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، االتحاد مالي، موريشيوس، المكسيك، 
الروسي، رواندا، سانت لوسيا، سان مارينو، السنغال، سيشل، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، السويد، سويسرا، 

رية، ترينيداد وتوباغو، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، الجمهورية العربية السو
  .زمبابوي
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، ُأدرجت في التقرير بعد الردود الواردة من )منظمة الوحدة النقابية األفريقيةو االتحاد الدولي لنقابات العمال(دوليتين للعمال 
  .من منظمات عمال غيرها

أن من المحبذ بالنسبة للحكومات التشاور مع الوزارات  أفيدونظرًا للطبيعة الخاصة التي يتسم بها الموضوع، فقد 
  . أنها قامت بذلك، ٤ حكومة ٣٧وأفادت حكومات بلغ مجموعها . والسلطات األخرى، إلى جانب وزارات العمل

أيضًا أن من المحبذ التشاور مع المنظمات  أفيد يتسم بها الموضوع، ونظرا للطبيعة الخاصة التي عالوة على ذلك،
األخرى ذات الصلة، بما فيها منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمنظمات األخرى التي تعمل 

إنها قامت بذلك  وفي حالة تسع دول أعضاء، قالت الحكومات. معهم، وأخذ مشورتهم بعين االعتبار في تقرير الحكومة
وفي الحاالت ). بورآينا فاسو، إثيوبيا، موريشيوس، بولندا، رومانيا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، ترينيداد وتوباغو(

  ".ردود أخرى"التي وردت فيها ردود هذه المنظمات على شكل نص، فإن المكتب أدرجها في إطار آل سؤال، تحت عنوان 

وترد االستنتاجات المقترحة . في الصفحات التالية جوهرهاعلى ما ورد من ردود، ويقدم  وقد صيغ هذا التقرير بناًء
اعتماد صك دولي أو من المستحسن  ر المؤتمر أنوإذا قر. المتلقاةفي نهاية التقرير مباشرة بعد تعليق المكتب على الردود 

 .بصياغة مشروع صك أو أآثر لتقديمه إلى الحكومات ،عتمدها المؤتمركتب بناًء على االستنتاجات التي يأآثر، فسيقوم الم
 .بشأن الموضوع في دورة قادمة نهائيًا لمؤتمر أن يتخذ قرارًامن ثم ل يعودو

  

                  
دا     ٤ ا، ال ا، آوب وار، آرواتي تاريكا، آوت ديف اميرون، آوس و، الك ا فاس ل، بورآين ا، البرازي ا، جزر البهام تراليا، النمس ودا، أس وا وبرب ، نمركأنتيغ

ا،  مولدوفا، ميانمار، بنما، بيرو،  السلفادور، إثيوبيا، فنلندا، اليونان، غرينادا، الهند، األردن، لبنان، ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، جمهورية روماني
  .زويال البوليفارية، ترينيداد وتوباغو، فانواتو، جمهورية فنسان مارينو، السنغال، سيراليون، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية
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  الردود المتلقاة والتعليقات

ويرد آل سؤال )). ١( التقرير الرابع(يتضمن هذا الجزء جوهر الردود على االستبيان المصاحب للتقرير التمهيدي 
 ).، ردود سلبية، ردود أخرىردود إيجابية(حسب طبيعة الردود  بقائمة تبين الحكومات التي ردت عليه، مجموعةمتبوعًا 

نكليزي للبلدان، آل مالحظة، بالترتيب األبجدي اإل وحيثما يكون هناك مالحظة تتضمن توصيفًا أو تفسيرًا للرد، يرد جوهر
ئلة أو يشير إلى سؤال سابق، يرد جوهر الرد تحت السؤال األول من هذه وحيثما يتناول رد من الردود عدة أس. بعد القائمة

  .األسئلة ويشار إليه بإيجاز فقط في األسئلة األخرى

إعطاء ردود على األسئلة واآتفى عدد من الحكومات بالقول إن التقرير التمهيدي يشكل أساسًا مرضيًا للمناقشة، دون 
أو أشير إليها في المناقشة  آما بدا مناسبًا في سياق األسئلة، ما إيجابية وإما سلبيةقد اعتبرت مثل هذه الردود إو .المحددة
  .العامة

في حين تعتبر هذه المعلومات و. طنيةها الووأوردت بعض الحكومات في ردودها معلومات عن قوانينها وممارسات
أو السلبية الواردة من والردود اإليجابية . الرد يدة جدًا لعمل المكتب، فإنها ال ترد في التقرير ما لم تكن ضرورية لفهممف

تعليقات، تذآر فقط عندما تكون مناقضة لرد  ت العمال دون أن تكون مصحوبة بأيمنظمامنظمات أصحاب العمل و
  .ال تكون الحكومة قد ردت على السؤال تضيف نقطة مهمة أو عندما الحكومة أو عندما
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  الردود على األسئلة

  ل الصكـشك

بشأن فيروس نقص المناعة هل ترون أنه ينبغي لمؤتمر العمل الدولي أن يعتمد صكًا ١ل السؤا
 اإليدز في عالم العمل؟ /البشرية

  الحكومات
  .١١٣: دمجموع عدد الردو

 ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،  .١١٢: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 
آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، 

يا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورج
العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، 

وفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، لدولكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية م
نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت 
، لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون

سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، 
، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية ليشتي -تيمور طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 

  .ية، فيتنام، زامبيا، زمبابويواتو، جمهورية فنزويال البوليفارالمتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فان

   .سنغافورة  .١: ال

  التعليقات
  .الستكمال المدونة  .بلجيكا

  .آأساس لتوحيد المعايير.  بليز

  .الدول ليست آافية المبادئ التوجيهية المقترحة حتى اآلن على . بنن

  .و هذه القضية على المستويين الوطني والدوليلتوجيه المزيد من االهتمام نح.  البوسنة والهرسك

  .آدليل للهيئات المكونة الثالثية في الدول األعضاء.  بوتسوانا

  .بعاد أو تفضيل في تكافؤ الفرص ومن المهم محاربة التمييزأو استيؤثر أي تمييز .  البرازيل

  .االقتصاداتاإليدز على / أثر فيروس نقص المناعة البشرية المبرر هو.  بورآينا فاسو

  .إن األثر متعدد األوجه للوباء على العمال وأسرهم وعلى المنشآت يدعو إلى اتخاذ إجراءات قوية.  بوروندي

   .من شأن هذا أن يؤآد أهمية نهج ثالثي.  آندا

 رتبطيلكن يمكن التفكير في صك مشترك . األشخاص المصابين) حقوق العمل(سيساهم هذا في حماية حقوق ومصالح .  الصين
  .األمراض األخرىب
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ومن شأن . اإليدز في إطار سياسة وطنية/ ينبغي أن تعالج حالة العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.  آولومبيا
  .لصالح العمال وظيفيمن الاألصك أن يدعم ظروف اإلنصاف واالستقرار والصحة و

  .أن يشكل هذا الحماية القانونية الوحيدة بالنسبة للعديد من البلدان النامية، يمكن.  آوت ديفوار

  .ندعم مناقشة وإمكانية اعتماد صك حسب مضمونه.  الدانمرك

  .لتقديم اإلرشاد اإلقليمي والوطني.  السلفادور

  .للغاية في سياق الحياة العملية ساسمجال مهم وحاإليدز / إن فيروس نقص المناعة البشرية.  استونيا

  .مناعة البشرية مشكلة صحية عالمية ويمس بالخصوص الدول واالقتصادات الناميةإن فيروس نقص ال.  فنلندا

  .لحماية جميع األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من جميع أشكال التمييز.  غابون

  .على المستوى الوطني بالموضوعلتشجيع المزيد من االهتمام .  هندوراس

  . بهذا الموضوع على المستويين الوطني والدولي وضمان تأثير المدونة تأثيرًا مستدامًا لضمان االلتزام واالهتمام.  الهند

  .اإليدز في عالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية للتشديد على أهمية برنامج للوقاية من.  إندونيسيا

  .عدة بلدانالتمييز ما زال مستمرًا في .  إيطاليا

  .بعين االعتبار الظروف المختلفة للدول األعضاء لألخذوالطواعية  يجب أن يتسم بالمرونة.  اليابان

  .لضمان أن جميع األطراف يشارآون في مكافحة الفيروس.  األردن

  .اإليدز أثر على عالم العمل/ بما أن لفيروس نقص المناعة البشرية.  قيرغيزستان

 يتعرض العمال المصابون، ال سيما النساء، إلى المزيد بوضوح إلى مدونة الممارسات، لكي ال يشيرآمبدأ توجيهي، .  ماليزيا
  .من التمييز في العمل

  .هذا ضروري بما أن عدد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ما زال في ارتفاع.  مالي

ذا في رصد األثر ه يوجد األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في العمالة المدرة للربح وسيساعد.  موريشيوس
وقد يعزز هذا مبادئ برنامج األمم المتحدة المشترك المعني . اإليدز في أماآن العمل/ متعدد األوجه لفيروس نقص المناعة البشرية

  .أآثر بعالم العمل اإليدز، بكونه خاصًا/ بفيروس نقص المناعة البشرية

  . لتقديم دعم أآبر للوزارات في اتخاذ إجراءاتها.  بنما

  .اإليدز أثر خطير مباشر وغير مباشر على عالم العمل/ لفيروس نقص المناعة البشرية.  روبي

  .تبين اإلحصاءات أن الفيروس يصيب معظم المجموعة العمرية المنتجة.  الفلبين

بير التي ينبغي وهناك حاجة إلى الترآيز بشكل أآبر على التدا. ينبغي أن تعزَّز المدونة وتراعي التطورات الجديدة.  البرتغال
  .اتخاذها على المستويين الوطني والدولي

اإليدز آقضية من قضايا مكان العمل ومعالجته آغيره من األمراض  /ينبغي االعتراف بفيروس نقص المناعة البشرية.  رومانيا
  .اإليدز/ ولمكان العمل دور مهم يلعبه في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. أو الظروف

  .الدولية/ هناك قلة البيانات المتعلقة بعالم العمل التي من شأنها تقديم المعلومات للبرامج الوطنية.  ياسانت لوس

  .للسماح بالعمل الموحد من جانب الهيئات الفاعلة الرئيسية.  السنغال

  .للمساعدة على منع انتشار الوباء وتقديم الحماية االجتماعية.  سيشل

اإليدز يهدد حياة العمال وأصحاب العمل ويضعف حقوق العمالة ويقلص عرض / مناعة البشريةإن فيروس نقص ال.  سيراليون
  .اليد العاملة ويخفض اإلنتاجية
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  .ينبغي أن تعطى للدول األعضاء المرونة لمعالجة الموضوع في ضوء الظروف التي تشهدها والتدابير المطلوبة.  سنغافورة

  .للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية إن مكان العمل موقع مثالي.  سري النكا

  .ألن فيروس نقص المناعة البشرية سيصبح الهم األآبر لكل قطاعات المجتمع المدني ناهيك عن قطاع عالم العمل.  السودان

  .لزيادة االهتمام بالموضوع على المستويين الوطني والدولي.  سورينام

. يز ومنعه ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، بما فيها فيروس نقص المناعة البشريةلتعزيز حقوق اإلنسان ومحاربة التمي.  السويد
  . مراعاة اتفاقية األمم المتحدة الجديدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنبغي أيضًا

  .لتمكيننا من استخدام المعايير القانونية في عالم العمل لمحاربة التمييز على نحو أوسع.  طاجيكستان

  .اجتماعية عظيمة سيكون لهذا آثار.  لعربية المتحدةاإلمارات ا

  .إلنفاذ حقوق األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أماآن العمل.  جمهورية تنزانيا المتحدة

  .سيفيد هذا جميع الشرآاء الثالثيين وجميع األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في آل مكان.  تايلند

  .اإليدز على عالم العمل/ ألهمية الموضوع وأثر فيروس نقص المناعة البشرية نظرًا.  ليشتي - تيمور

  .من أجل تنسيق نشاط منظمة العمل الدولية وتقديم توضيح بشأن أدوار الحكومات والشرآاء االجتماعيين.  تونس

أن تتداخل اإلجراءات مع الصكوك التي اعتمدتها  ًا بشدة على مكان العمل وال ينبغيقتصرينبغي أن يبقى م.  المملكة المتحدة
وهناك حاالت يمثل فيها مكان العمل خطرًا متزايدًا النتشار . ومع السياسات والممارسات الوطنية القائمة األخرى الهيئات الدولية

سبة وقائمة على خطر التعرض فيروس نقص المناعة البشرية، آما يمثل منبرًا مالئمًا النطالق التدخالت التي ينبغي أن تكون متنا
في ) مثل الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية(وفي البلدان التي ينتشر فيها الفيروس انتشارًا ضعيفًا، ستكون النظم األخرى . للفيروس

  . موقع أفضل لتقديم سبل الوقاية والعالج والرعاية والدعم

  .لمعلومات للعمالالحاجة إلى تقديم ا ينبغي أن ُيوضح أيضًا.  أوروغواي

ال سيما لصالح العمال في بيئة عمل محفوفة بالخطر، مثل المستشفيات والمرافق الصحية والقوات المسلحة وصيادي .  فانواتو
  .األسماك، وعلى متن السفن

دفنا المتمثل لدمج تأثير جميع المنظمات والمؤسسات العامة والقطاعات الخاصة من أجل بلوغ ه.  البوليفارية فنزويالجمهورية 
  .في القضاء نهائيا على الوباء

  .من أجل البلدان لتخرج بمبرمجين أشداء لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز من خالل إطار قانوني.  زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦١: مجموع عدد الردود

 االتحاد الوطني للتجارة ،)بنن( المجلس الوطني ألصحاب العمل، )أذربيجان( أصحاب العمل اتحاد  .٥٢ :نعم
االتحاد الكمبودي ، )بلغاريا( الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة، )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(

االتحاد ، )آوستاريكا( اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة، )آمبوديا( ألصحاب العمل والرابطات التجارية
جمهورية الكونغو (اتحاد الصناعات ، )آرواتيا( رابطة أصحاب العمل الكرواتيين، )آوت ديفوار(للمنشآت  العام

 اتحاد الصناعات المصرية ،)دومينيكا(اتحاد أصحاب العمل ، )الدانمرك( نياتحاد أصحاب العمل الدانمرآي، )الديمقراطية
اتحاد المنشآت ، )فنلندا( اصة بأصحاب العمل في السلطة المحليةاللجنة الخ، )فنلندا( اتحاد الصناعات الفنلندية ،)مصر(

االتحاد الوطني للمنشآت التجارية ، )غانا( رابطة أصحاب العمل، )فرنسا( حرآة المنشآت الفرنسية، )فنلندا( الفنلندية
بطة أصحاب العمل را، )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(اليونانية 

اتحاد أصحاب العمل ، )جمهورية إيران اإلسالمية( اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل، )إندونيسيا( اإلندونيسيين
، )جمهورية آوريا( االتحاد الكوري ألصحاب العمل، )آينيا(اتحاد أصحاب العمل ، )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا(

رابطة أصحاب العمل ، )موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل ، )موريتانيا( موريتانييناالتحاد العام ألصحاب العمل ال
اتحاد ، )المغرب( االتحاد العام لمقاوالت المغرب، )منغوليا( االتحاد المنغولي ألصحاب العمل، )المكسيك( المكسيكيين

 اتحاد المنشآت النرويجية، )هولندا(مل ، أصحاب الع)نيبال( اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة، )ناميبيا(أصحاب العمل 
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 االتحاد البرتغالي للسياحة، )البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات ، )بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة ، )النرويج(
جنوب (المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل  ،)البرتغال(

الرابطة السويدية للسلطات المحلية ، )سري النكا( اتحاد سيالن ألصحاب العمل ،)جنوب أفريقيا( المنشآت المنظمة، )أفريقيا
، )توغو( المجلس الوطني ألصحاب العمل، )السويد( الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين، )السويد( واألقاليم

اتحاد غرف التجارة والصناعة ، )أوغندا(اتحاد أصحاب العمل ، )باغوترينيداد وتو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل
  ).زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل ، )أوروغواي( غرفة صناعات أوروغواي، )اإلمارات العربية المتحدة(

ة منظم ،)آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  ،)الجزائر( الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية  .٩: ال
رابطة أصحاب العمل ، )البرتغال( اتحاد الصناعات البرتغالية ،)باآستان(اتحاد أصحاب العمل ، )نيوزيلندا(أصحاب العمل 

اتحاد أصحاب العمل ، )السويد( اتحاد المنشآت السويدية، )سلوفينيا( غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة، )سلوفينيا(
  ).سويسرا( السويسريين

  التعليقات
  .اإليدز/ ال يوجد أي معيار عمل دولي مخصص بشكل مباشر لفيروس نقص المناعة البشرية): أذربيجان( صحاب العملأتحاد ا

وبالتالي، . في إنتاجية المنشآت وحياة المجتمع تؤثر هذه المشكلة الصحية أيضًا): بنن( المجلس الوطني ألصحاب العمل
  .ضرورة محاربة هذه المشكلة بالنسبة لعالم العملفالهيئات الفاعلة اإلنمائية معنية، ومن هنا تأتي 

  .تنبغي مناقشته بما أنه يعني مكان العمل): البرازيل( االتحاد الوطني للتجارة
  .ينبغي أن يرآز على الدعم التقني لصالح التدابير الوقائية): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

: غي أن يكون الشغل الشاغل بالنسبة لجميع الهيئات الفاعلة لكن االلتزام يظل ضعيفًاينب): آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت 
اإليدز، في حين يتخوف العمال من معرفة ما إذا / فالمنشآت ما زالت غير قادرة على فهم األثر الحقيقي لفيروس نقص المناعة البشرية

  . ييزآانوا مصابين أم ال ومن فقدان وظائفهم وتعرضهم للوصم والتم
للسماح بوضع معايير دولية وضمان اإلنصاف من قبل جميع الهيئات المكونة في تحديد ): دومينيكا(اتحاد أصحاب العمل 

  .استجابتها ومعالجتها للموضوع من حيث النوع والكم معًا
  .لليكون له أثر مباشر على فيروس نقص المناعة البشرية في عالم العم): مصر( اتحاد الصناعات المصرية
  .إذا آان وثيقة غير ملزمة ترآز على الوقاية وتقديم المساعدة للمنشآت): فرنسا( حرآة المنشآت الفرنسية
  .سيضع هذا المبادئ والحقوق والمعايير الدنيا وسيقدم اإلرشاد): غانا( رابطة أصحاب العمل

  .طني وإشراك األطراف الثالثيةإليالء المزيد من االهتمام على المستوى الو): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
من أجل مصلحة اإلنسانية، بمنع الخسائر بالنسبة لألعمال وعالم العمل، ومن ): إندونيسيا( رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين

  .أجل صحة المجتمع واالزدهار الوطني
  .من المهم احترام المدونة): اليابان( اتحاد المنشآت

لدول األعضاء ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال سيمنح هذا ا): موريتانيا( موريتانييناالتحاد العام ألصحاب العمل ال
  .هيكًال أفضل ألنشطتها واستراتيجياتها من أجل محاربة الوباء

  .نظرا النتشار المرض وأثره على عالم العمل): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .على العناصر األساسية للوقاية لينص): المكسيك( رابطة أصحاب العمل المكسيكيين

  .إن مؤتمر العمل الدولي هو المكان المناسب لمناقشة هذا): نيبال( اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة
  .تفضل مبادئ توجيهية على اتفاقية أو توصية رسمية أآثر): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  .على زيادته أهمية المدونة القائمة الصادرة عن منظمة العمل الدوليةسيعتمد هذا ): النرويج( اتحاد المنشآت النرويجية
  .لقد مهدت المدونة الطريق لقبول صك): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

  .الرسالةلزيادة المعرفة ونشر ): بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 
  .وقت لكي يكون للمدونة تأثيرينبغي إعطاء المزيد من ال): البرتغال( اتحاد الصناعات البرتغالية

يحظى بلدنا بتشريع مناسب لمحاربة التمييز، ينص على حماية جميع المجموعات االجتماعية ): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
  ).حتى المحتملة(الضعيفة 

قائمة الصادرة عن منظمة يجب أن يزيد من أهمية المدونة ال): جنوب أفريقيا( المنشآت المنظمة، )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد
  .العمل الدولية

على نطاق  تستخدمإن المدونة آافية لمعالجة الموضوع بما أنها تحظى بدعم األطراف و): السويد( اتحاد المنشآت السويدية
  .واسع
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حياة ضروري بالنظر إلى نتائج المرض بشكل عام ونتائجه على ال): السويد( الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين
  .العملية والنمو بشكل خاص

  .المدونة تكفي): سويسرا( اتحاد أصحاب العمل السويسريين
ومن شأن صك أن يوفر أساسًا مشترآًا للعمل من . هذه مشكلة عالمية): ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل

  .قبل األطراف الثالثيين
  .ا في تعزيز الحاجة إلى تنظيم السياسات والبرامجسيساعد هذ): أوغندا(اتحاد أصحاب العمل 

  العمـال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

االتحاد العام للعمل في ، )أنغوال( النقابة الوطنية لعمال أنغوال، )الجزائر( االتحاد العام للعمال الجزائريين . ٦٩ :نعم
، )بنن( مرآز المستقل لنقابات العمال، ال)أستراليا( نقابات العماللمجلس األسترالي ، ال)األرجنتين( جمهورية األرجنتين

 )بودآريبا(اتحاد العمل ، )بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا( اتحاد نقابات بوتسوانا، )بنن( اتحاد نقابات عمال بنن
مؤتمر ، )الكاميرون(نقابات الحرة ال ،)الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون(اتحاد النقابات  ،)بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا( اتحاد العمال ريروم نوفاروم، )تشاد( اتحاد نقابات تشاد، )آندا( العمل الكندي
جمهورية ( االتحاد الوطني لعمال الكونغو، )الجمهورية التشيكية( المورافي لنقابات العمال -االتحاد التشيكي ، )آرواتيا(

اتحاد المدرسين ، )الدانمرك( اتحاد النقابات الدانمرآي، )الدانمرك( اتحاد موظفي اإلدارة المدنية، )الكونغو الديمقراطية
االتحاد  ،)فرنسا( االتحاد العام للعمل، )فنلندا( المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية، )فيجي( مؤتمر نقابات فيجي) فيجي(

اتحاد ، )غامبيا( اتحاد عمال غامبيا، )فرنسا( االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ،)فرنسا( ةالقوة العامل - العام للعمل
، )غينيا(لعمال ل الوطني تحاداال، )اليونان( االتحاد العام للعمال، )غانا( مؤتمر نقابات غانا، )ألمانيا( النقابات األلمانية

، )إيطاليا( الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل، )إندونيسيا( اإلندونيسيةاتحاد النقابات ، )آيسلندا( االتحاد اآليسلندي للعمل
االتحاد الكوري ، )جمهورية آوريا( اتحاد النقابات الكورية، )اليابان( اتحاد النقابات اليابانية، )إيطاليا( االتحاد العام للعمل

، العمال )ماليزيا( مؤتمر النقابات الماليزية، )قرمدغش( االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر، )جمهورية آوريا( للنقابات
مجلس ، )هولندا(، العمال )المغرب( شغاليناالتحاد العام لل، )المكسيك( االتحاد الثوري للعمال والفالحين، )موريشيوس(

المنظمة ، )نيجيريا( االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية، )نيوزيلندا( تي آاوا آيماهي - نقابات العمال
االتحاد ، )بولندا( المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة ، )بيرو( االتحاد العام لعمال بيرو، )بنما( المستقلة العامة لعمال بنما
بات اتحاد نقا، )رومانيا( االتحاد الوطني لنقابات العمال، )البرتغال( للعمال ةالعام نقابةال، )البرتغال( العام للعمال البرتغاليين

 اتحاد سيشل لنقابات العمال، )السنغال( االتحاد الوطني لعمال السنغال، )رواندا(مؤتمر العمل واألخوة ، )رواندا( رواندا
االتحاد ، )سري النكا( مؤتمر العمال الوطني، )جنوب أفريقيا( العمل المنظم، )سلوفينيا( رابطة النقابات الحرة، )سيشل(

اتحاد نقابات عمال  ،)توغو( االتحاد الوطني لعمال توغو، )سويسرا( حاد النقابات السويسريات، )السويد( النقابي السويدي
 مؤتمر نقابات العمال ،)المملكة المتحدة( اتحاد الخدمة العامة، )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني ، )توغو( توغو

  .منظمة الوحدة النقابية األفريقية، الدولي لنقابات العمالاالتحاد ، )زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال ، )المملكة المتحدة(

  التعليقات
  .سيكون هذا بمثابة نموذج ينبغي أن يطبقه أصحاب العمل والعمال): أنغوال( النقابة الوطنية لعمال أنغوال

همة لتقديم المعلومات إن اإلجراءات التي تتخذ في مكان العمل م): األرجنتين( االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين
الطالع على العديد من القضايا المدخل لاإليدز، آما أنها / والوقاية وعدم التمييز وتوفير سبل العالج من فيروس نقص المناعة البشرية

  .المتصلة بالوباء
  .يحتاج عالم العمل إلى هذا لتأمين الحماية والرعاية): بنن( مرآز المستقل لنقابات العمالال

  .لضمان سن قوانين في الدول األعضاء وللتأثير في مجال الحد من التمييز في مكان العمل): بوتسوانا( قابات بوتسوانااتحاد ن
  .األساس التخاذ اإلجراءات في مكان العمل رساءمن أجل إ): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .مة في تحديد السياسةلضمان الفعالية والمساه): الكاميرون(النقابات الحرة 
  .أصًالالتجربة الغنية المكتسبة  ستغاللال): جمهورية الكونغو الديمقراطية( االتحاد الوطني لعمال الكونغو
  .العديد من البلدان يولي اهتمامًا غير آاف لهذا الموضوع): آوستاريكا( اتحاد العمال ريروم نوفاروم

  .زيز أهمية المفهوملحماية الضحايا وتع): فيجي(اتحاد المدرسين 
اإليدز هو قضية / إلضفاء سمتي الشرعية والعولمة على حقيقة أن فيروس نقص المناعة البشرية): فيجي( مؤتمر نقابات فيجي

من قضايا مكان العمل، ذات أثر على أخالقيات وممارسات مكان العمل وعلى استحداث استراتيجيات بشأن طريقة اإلحاطة بهذا 
  .ة العملالموضوع داخل بيئ
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 ال ينبغي أن يسفر هذا عن إهمال اآلثار المدمرة لألمراض األخرى المماثلة التي): فرنسا( القوة العاملة - االتحاد العام للعمل
  .تجاههاينبغي اتخاذ المواقف نفسها 
  .للقدرة على حماية ودعم السكان العاملين وتزويدهم بالمعرفة ):غامبيا( اتحاد عمال غامبيا

من أجل منع انتشار الفيروس وتخفيف آثاره وتقديم الرعاية والدعم للعمال المتأثرين والقضاء على  ):غانا( بات غانامؤتمر نقا
  .التمييز في عالم العمل

  .ينبغي أن يكون أولوية أساسية ):غينيا( لعمال الغينيينل يالوطن تحاداال
خطر اإلصابة من ل معرضينة بأنواع المهن التي يكون فيها األشخاص لتعزيز التدابير الخاص): اليابان( اتحاد النقابات اليابانية

/ بيد أنه ينبغي أن ُتبين بوضوح أسباب اختيار فيروس نقص المناعة البشرية. خالل العمل، ولتقوية التدابير على المستوى الوطني
  .اإليدز في الوقت نفسه الذي ما زالت فيه أمراض أخرى عديدة موضوع تشخيصات ضعيفة

من الضروري أن تروج الدول األعضاء لهذا، ال سيما في البلدان التي ال يوجد ): مدغشقر( التحاد المسيحي لنقابات مدغشقرا
  .فيها أي تشريع خاص

  .نظرا لألثر على عالم العمل): موريشيوس(العمال 
  .ر آافإنه موضوع لم يثر بصورة شاملة وعميقة والتشريع غي): المغرب( شغاليناالتحاد العام لل

. بالرغم من تحقيق تقدم عظيم، تبقى مدونة طوعية للممارسات غير آافية): نيوزيلندا( تي آاوا آيماهي - مجلس نقابات العمال
  .فاستخدامها اختياري وهي ال تتضمن أي حكم بشأن الرصد واالستعراض آما سيكون األمر مع معيار

سيكون صك آهذا مقبوًال بالنسبة لجميع أصحاب المصالح في ): يجيريان( االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية
  .مكان العمل

  .محاربة األمراض األخرى، مثل السل والمالريا من الضروري أيضًا): بنما( المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما
  .هذه مشكلة متنامية وهناك حاجة ماسة إلى الحلول): بيرو( االتحاد العام لعمال بيرو

ينبغي أن تكون استجابات منظمة العمل الدولية منسقة وأن تقدم توجيهًا واسعًا ): بولندا( المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة 
  .ومتسقًا، أقوى من المدونة القائمة

ها من حيث إنه باألساس موضوع اجتماعي وصحي، لكن مع األبعاد التي اتخذ): البرتغال( االتحاد العام للعمال البرتغاليين
  .أعداد المصابين والمتأثرين، فقد تأثر عالم العمل بشكل مباشر

  .نظرًا ألثر الوباء في عالم العمل ونتائجه على الموارد المالية والبشرية للمنشآت): السنغال( االتحاد الوطني لعمال السنغال
/ ة، ويجب أن يكون فيروس نقص المناعة البشريةيكرس العمل الالئق الحماية االجتماعي): سيشل( اتحاد سيشل لنقابات العمال

  .اإليدز في عالم العمل مراقبًا ومؤطَّرًا في سياق أهداف منظمة العمل الدولية
  .لضمان اضطالع أصحاب العمل والحكومة بالمسؤولية): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 

هوم أوسع لتشمل جميع أشكال النشاط االقتصادي، بمف" عمل"ينبغي أن ُتستخدم آلمة ): سري النكا( مؤتمر العمال الوطني
  .سواًء آانت تحكمها المعايير أم ال، ولتشمل أية خدمة يقدمها شخص آلخر مقابل تعويض

  .سيجبر هذا الدول األعضاء على أخذ الموضوع بجدية أآبر): توغو( االتحاد الوطني لعمال توغو
  .الحالية بقوة القانون وتبقى اختيارية من حيث التنفيذال تحظى المدونة ): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

بسبب خطورة وجسامة الموضوع في مكان العمل وتأثيره في العمال وأسرهم وفي العمالة : منظمة الوحدة النقابية األفريقية
وس نقص المناعة بين بفيرواإلنتاجية والبلد آله، وأآثر من آل ذلك، بسبب التمييز والوصم المستمرين ضد األشخاص المصا

  .اإليدز /البشرية

 هل ترون أنه ينبغي للصك أن يأخذ شكل توصية؟ ٢ السؤال

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بنن،   .١٠٤ :نعم
زيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرا

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، 
، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا

جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، ماليزيا، مالي، 
، بيرو، الفلبين، لدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنماوموريشيوس، المكسيك، جمهورية م
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بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر 
غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، 

ام، سويسرا، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، سري النكا، السودان، سورين
  .لبوليفارية، فيتنام، زمبابويأوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال ا

  .زامبيا ،ليشتي -تيمور  سيراليون، مالوي، هندوراس، السلفادور، بليز،  .٧: ال

  .السويد، الجمهورية العربية السورية  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .لتشجيع أفضل الممارسات وإذآاء الوعي . أستراليا

  .أو إعالن . النمسا

  .لجعل الحكومات تلتزم بوضع نظم وسياسات وآليات  .بربادوس

  .لعملليشمل التدابير واألنشطة الالزمة في عالم ا  .البوسنة والهرسك

  .إلحصاء المبادئ التي ينبغي أن تدمجها الدول األعضاء في نظمها القانونية  .البرازيل

  .تفضل وزارة الصحة اتفاقية  .بورآينا فاسو

  .ينبغي أن يراعي مستويات التنمية المختلفة للدول األعضاء  .بوروندي

  .اتفاقية  .الكاميرون

  .بلغة مختصرة وواضحةلتقديم مبادئ توجيهية ملموسة وعملية   .آندا

لتقوية حماية وأمن العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والتطور المعياري والتنظيمي في الدول   .آولومبيا
  .األعضاء

  لماذا ال يكون اتفاقية في الوقت المناسب؟ . جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .لى اتخاذ اإلجراءاتلينص على التزامات من شأنها أن تشجع ع . آوت ديفوار

  .اتفاقية مصحوبة بتوصية . السلفادور

  .التوصية مرنة أآثر وأفضل من اتفاقية بالنسبة لمجال معقد وواسع آهذا  .استونيا

  .ستكون اتفاقية ملزمة بالنسبة للدول التي تصادق عليها . إثيوبيا

  .السياسات القائمة على العمل الطوعي تكون جيدة  .فنلندا

  .وال ينطوي على متاعب آثيرة ًاذا آان فوريإ  .غابون

  .آمرحلة أولى، إلى أن ُيضمن التقيد به على نطاق واسع  .غرينادا

  .اتفاقية لضمان التنفيذ . هندوراس

  .لضمان قبول موحد بجميع مبادئ المدونة وإنشاء األساس لحضور ثالثي مؤسسي  .الهند

  .اإليدز في عالم العمل/ البشريةفيذ برنامج فيروس نقص المناعة بغية تعزيز الجانب القانوني من تن  .إندونيسيا

  .لتسهيل مراقبة ورصد جهود الدول الرامية إلى محاربة التمييز  .إيطاليا

  .لجعل الصك متسمًا بالمرونة والطواعية مع مراعاة الظروف المختلفة للدول األعضاء  .اليابان

  .قبل الدول األعضاءليكون هناك التزام بهذا الشأن من   .األردن
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  .لتقديم مبادئ توجيهية بشأن التصدي للوباء دون فرض التزامات . آينيا

  .ينبغي أن يكون على أساس طوعي  .قيرغيزستان

اتفاقية مصحوبة بتوصية، بما أن الدول األعضاء التي ستصادق عليها ستكون ملزمة بإدماج قضايا فيروس نقص   .مالوي
  .في قوانينهاالمناعة البشرية واإليدز 

الدول  األمر وسيشجع هذا. ال ينبغي أن ُتجبر البلدان على التوقيع على اتفاق، وينبغي احترام القوانين واللوائح الوطنية . ماليزيا
  .األعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة بشكل طوعي

  .نمائيلمساعدة الدول األعضاء في سياساتها الوطنية بغض النظر عن مستواها اإل . مالي

  . يمكن التفكير في اتفاقية في مرحلة الحقة، لضمان أن تعتمد الدول األعضاء تدابير إلزامية  .موريشيوس

  .قد يكون لصك أآثر إلزامًا أثر عكس األثر المتوخى، رغم أن من الممكن أن يكون التطبيق مضمونًا أآثر . لدوفاوجمهورية م

  .الوطنيهذا واضح بما يكفي بالنسبة للعمل  . بنما

  .من أجل السماح للدول األعضاء بوضع نهجها الخاص  .بيرو

وبمجرد اعتماده ينبغي تقديمه للسلطات المختصة . سيكون واضحًا وسيكون احتمال تطبيقه أآبر مقارنة مع المدونة  .البرتغال
  .١٩وخيار الدراسات االستقصائية العامة على المستوى الدولي، عمال بالمادة 

  .حاجة إلى آلية رصد من أجل قياس التقيدهناك  . قطر

  .ينبغي اعتماده في التشريع الوطني  .رومانيا

  .لتسهيل اتخاذ اإلجراءات الملموسة من قبل صناع السياسات والهيئات الفاعلة  .سانت لوسيا

  .آخطوة أولى في اتجاه اتفاقية . سانت فنسنت وجزر غرينادين

  .آخطوة أولى  .السنغال

  .أن يكون له أثر قانوني ينبغي  .صربيا

  .ينبغي اعتماد سياسات مناسبة في جميع أماآن العمل  .سيشل

  .التوصية غير ملزمة وبالتالي سيكون من الصعب على البلدان االلتزام بها. ونيسيرال

ريًا وينبغي أن يكون استشا. للسماح بالمرونة لصالح الدول األعضاء لكي تستجيب في ضوء ظروفها الخاصة. سنغافورة
  .وترويجيًا في طبيعته لتشجيع المزيد من البلدان على اعتماده وتنفيذه

وينبغي أن تبقى الصكوك واألدوات على شكل توصيات من أجل تنفيذ . ال حاجة إلى اتفاقية تنفذ اتفاقيات أخرى . جنوب أفريقيا
  .االتفاقيات التي تمت المصادقة عليها مسبقًا

وإذا ُأدرجت المدونة في الملحق، فينبغي . إذا ُألغيت بعض المسائل أو عولجت بمزيد من التفصيلسيكون مقبوًال فقط   .إسبانيا
القرار الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في : وإال، فينبغي أن يبقي ما آان موجودًا. تناول هذه المبادئ التوجيهية بمزيد من التفصيل

  .لعمل الدوليةومدونة الممارسات الصادرة عن منظمة ا ٢٠٠٠سنة 

  .جال العملمر آثيرًا لمتابعته في ألن وجود توصية بخصوص هذا الفيروس سوف يسهل األم  .السودان

  .اتفاقية. سورينام

  .باعتبار أن التوصية تتضمن إرشادات عملية وعلمية وال تحتاج إلجراءات دستورية لألخذ بها  .الجمهورية العربية السورية

  .اإليدز في عالم العمل/ لى قوانين وأدوات سياسية خاصة لمحاربة فيروس نقص المناعة البشريةهناك حاجة إ.  طاجيكستان

من شأن مبدأ توجيهي أن يذآي الوعي بين الدول األعضاء ويزيد من االستعداد ألثر المرض على العمال، من دون   .تايلند
  .عملية التصديق المجهدة
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  .المتقدمين إلى وظيفة والعمال حماية أفضلاتفاقية، من أجل حماية   .ليشتي -تيمور 

إطار اإلجراءات الوطنية لتسهيل تطبيق المدونة " تخطيط"لتقديم توجيه مفصل والممارسات الجيدة وعرض لتدابير .  تونس
  .على نحو أآبر

  .ألن من شأن توصية أن تضع إرشادات للدول للتعامل مع هذا الوباء.  اإلمارات العربية المتحدة

آزًا بوضوح ومتأصال بشدة ضمن اختصاص منظمة العمل الدولية، أن هذا يبقى مر على أن يكون من المفهوم.  ة المتحدةالمملك
  .فإننا ندعم اعتماد صك قوي

  .اإليدز في عالم العمل/ سيؤآد أهمية االستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية.  أوروغواي

  .العمالة، وينبغي أن يكون عمليًا لكي تستطيع البلدان أن تستجيب لشروطه وأحكامه ينبغي أن يغطي جميع جوانب.  فانواتو

  .اتفاقية  .زامبيا

ينبغي أن يطور ليكون اتفاقية، بحسب أثر فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز على المستوى العالمي بعد مرور   .زمبابوي
  .عدد من السنوات

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

المجلس الوطني ، )أذربيجان( أصحاب العملتحاد ا ،)الجزائر( الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية  .٥٤ : نعم
الغرفة البلغارية ، )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل( االتحاد الوطني للتجارة ،)بنن( ألصحاب العمل

اتحاد آوستاريكا لغرف ، )آمبوديا( د الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجاريةاالتحا، )بلغاريا( للتجارة والصناعة
 رابطة أصحاب العمل الكرواتيين ،)آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت ، )آوستاريكا( ورابطات المنشآت الخاصة

اتحاد أصحاب  ،)الدانمرك( نيمرآياتحاد أصحاب العمل الدان، )جمهورية الكونغو الديمقراطية(اتحاد الصناعات ، )آرواتيا(
اللجنة الخاصة بأصحاب العمل ، )فنلندا( اتحاد الصناعات الفنلندية ،)مصر( اتحاد الصناعات المصرية ،)دومينيكا(العمل 

 رابطة أصحاب العمل، )فرنسا( حرآة المنشآت الفرنسية، )فنلندا( اتحاد المنشآت الفنلندية، )فنلندا( في السلطة المحلية
 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(اليونانية االتحاد الوطني للمنشآت التجارية  ،)اغان(
جمهورية إيران ( اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل، )إندونيسيا( رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين، )هندوراس(

االتحاد الكوري ، )آينيا(اتحاد أصحاب العمل ، )اليابان( حاد المنشآتات، )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل ، )اإلسالمية
اتحاد أصحاب العمل ، )موريتانيا( االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين، )جمهورية آوريا( ألصحاب العمل

اتحاد أصحاب ، )المغرب( االتحاد العام لمقاوالت المغرب، )المكسيك( رابطة أصحاب العمل المكسيكيين، )موريشيوس(
 اتحاد المنشآت النرويجية، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال( اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة، )ناميبيا(العمل 

 االتحاد البرتغالي للسياحة، )البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية ، )البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات ، )النرويج(
 غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة ،)سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل ،)سان مارينو(لصناعات ل ةالوطني رابطةال ،)البرتغال(
، )سري النكا( اتحاد سيالن ألصحاب العمل ،)جنوب أفريقيا( المنشآت المنظمة، )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(

اتحاد أصحاب ، )السويد( لة السويدية ألصحاب العمل الحكوميينالوآا، )السويد( الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم
ترينيداد ( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو( المجلس الوطني ألصحاب العمل، )سويسرا( العمل السويسريين

فة صناعات غر، )اإلمارات العربية المتحدة(اتحاد غرف التجارة والصناعة ، )أوغندا(اتحاد أصحاب العمل ، )وتوباغو
  ).زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل ، )أوروغواي( أوروغواي

منظمة أصحاب  ،)منغوليا( االتحاد المنغولي ألصحاب العمل ،)آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٤: ال
  ).بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة  ،)نيوزيلندا(العمل 

اتحاد أصحاب العمل  ،)باآستان(حاب العمل اتحاد أص، )ليسوتو(شآت رابطة أصحاب العمل والمن  .٤: ردود أخرى
  ).السويد( اتحاد المنشآت السويدية ،)سانت لوسيا(

  التعليقات
  .ينبغي أن يكون طوعيًا، للمساعدة على إذآاء الوعي): أذربيجان( أصحاب العملاتحاد 

  .ال يكون اتفاقية): البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية
  .ال حاجة إلى صك دولي): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 
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  .على األقل في المراحل األولى): دومينيكا(اتحاد أصحاب العمل 
فقط إذا لم يكن ملزمًا وإذا آان قابًال للتكيف مع الظروف المختلفة في البلدان المتقدمة ): فرنسا( حرآة المنشآت الفرنسية

  .والنامية
  .آخطوة أولى): اليونان( اتحاد المنشآت الهيالني، )اليونان( لوطني للمنشآت التجارية اليونانيةاالتحاد ا

  .ينبغي أن يكون طوعيًا، لضمان إجراءات منسقة من قبل جميع األطراف المعنية): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .لكن لن نقبل اتفاقية نفضل إعالنًا، وسنقبل توصية،: )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 

  .ينبغي أن يكون مرنًا بما يكفي لكي ال تكون له نتائج جسيمة على المنشآت): مالي(أصحاب العمل 
اإليدز عن / للبلدان التي يقل فيها انتشار فيروس نقص المناعة البشرية): موريتانيا( االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين

  .في المائة ١
  .ينبغي أن يكون مرنًا): موريشيوس(لعمل اتحاد أصحاب ا

  .اتفاقية): منغوليا( االتحاد المنغولي ألصحاب العمل
  .ينبغي أن يطبق عبر العالم): نيبال( اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة

  .مبادئ توجيهية بدًال من اتفاقية أو توصية): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
  .ينبغي أن يؤيده مؤتمر العمل الدولي باإلجماع): نرويجال( اتحاد المنشآت النرويجية
  .ينبغي أن يكون مرنًا بما يكفي لكي ال يسفر عن نتائج ضارة بالنسبة ألصحاب العمل): البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 
  .مبادئ توجيهية إضافية للدول األعضاءلتقديم ): سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل

  ).فالمدونة مناسبة(ال يكون اتفاقية ): جنوب أفريقيا( المنشآت المنظمة، )أفريقيا جنوب(المنشآت  اتحاد
سيكون هذا أنسب للبلدان التي يكون فيها انتشار الفيروس ضعيفًا والتي ال توجد ): سري النكا( اتحاد سيالن ألصحاب العمل

  .اإليدز/ فيها أية قوانين تتصدى لفيروس نقص المناعة البشرية
  .من شأن هذا ترشيد الجهود الرامية إلى محاربة انتشار المرض ونتائجه): السويد( السويدية ألصحاب العمل الحكوميينالوآالة 

  الـالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

االتحاد العام للعمل في ، )أنغوال( النقابة الوطنية لعمال أنغوال، )الجزائر( االتحاد العام للعمال الجزائريين  .٥٧ :نعم
اتحاد ، )بنن( اتحاد نقابات عمال بنن، )أستراليا( نقابات العماللمجلس األسترالي ، ال)األرجنتين( رية األرجنتينجمهو

االتحاد العام لنقابات عمال ، )بلغاريا( )بودآريبا(اتحاد العمل ، )بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا( نقابات بوتسوانا
اتحاد العمال ، )تشاد( اتحاد نقابات تشاد، )آندا( مؤتمر العمل الكندي ،)الكاميرون(ت الحرة النقابا ،)الكاميرون( النقل

الجمهورية ( المورافي لنقابات العمال - االتحاد التشيكي ، )آرواتيا( اتحاد النقابات المستقلة ،)آوستاريكا( ريروم نوفاروم
مؤتمر ، )فيجي(اتحاد المدرسين ، )الدانمرك( اد النقابات الدانمرآياتح، )الدانمرك( اتحاد موظفي اإلدارة المدنية ،)التشيكية

االتحاد الديمقراطي  ،)فرنسا( القوة العاملة -  االتحاد العام للعمل ،)فرنسا( االتحاد العام للعمل ،)فيجي( نقابات فيجي
االتحاد ، )غانا( مؤتمر نقابات غانا، )انياألم( اتحاد النقابات األلمانية، )غامبيا( اتحاد عمال غامبيا، )فرنسا( الفرنسي للعمل

اتحاد النقابات ، )آيسلندا( االتحاد اآليسلندي للعمل، )غينيا( لعمال الغينيينل الوطني تحاداال، )اليونان( العام اليوناني للعمال
 اتحاد النقابات اليابانية، )إيطاليا( االتحاد العام للعمل، )إيطاليا( الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل، )إندونيسيا( اإلندونيسية

االتحاد المسيحي لنقابات ، )جمهورية آوريا( االتحاد الكوري للنقابات، )جمهورية آوريا( اتحاد النقابات الكورية، )اليابان(
 االتحاد الثوري للعمال والفالحين، )موريشيوس(، العمال )ماليزيا( مؤتمر النقابات الماليزية، )مدغشقر( مدغشقر

 ،)نيوزيلندا( تي آاوا آيماهي -  مجلس نقابات العمال، )هولندا(، العمال )المغرب( شغاليناالتحاد العام لل، )المكسيك(
، )البرتغال( للعمال ةالعام نقابةال، )البرتغال( االتحاد العام للعمال البرتغاليين ،)بنما( المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما

االتحاد الوطني ، )رواندا(مؤتمر العمل واألخوة ، )رواندا( اتحاد نقابات رواندا، )رومانيا( لعمالاالتحاد الوطني لنقابات ا
 االتحاد النقابي السويدي، )سري النكا( مؤتمر العمال الوطني، )سلوفينيا( رابطة النقابات الحرة ،)السنغال( لعمال السنغال

المملكة ( اتحاد الخدمة العامة، )توغو( اد الوطني لعمال توغواالتح، )سويسرا( اتحاد النقابات السويسري، )السويد(
  .منظمة الوحدة النقابية األفريقية، االتحاد الدولي لنقابات العمال، )المملكة المتحدة( مؤتمر نقابات العمال ،)المتحدة

 طني لعمال الكونغواالتحاد الو ،)الكاميرون(اتحاد النقابات  ،)بنن( مرآز المستقل لنقابات العمالال  .١٢: ال
االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات  ،)فنلندا( المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية ،)جمهورية الكونغو الديمقراطية(

اتحاد سيشل لنقابات  ،)بولندا( المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة ، )بيرو( االتحاد العام لعمال بيرو ،)نيجيريا( الشخصية
  ).زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال  ،)توغو( اتحاد نقابات عمال توغو ،)جنوب أفريقيا( العمل المنظم ،)سيشل( الالعم
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  التعليقات
لتعزيز المدونة وتوسيع نطاقها ودمج اإلجراءات التي يقوم بها آل من ): األرجنتين( االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين

  . مال فيما يخص تأمين حصول الجميع على سبل الوقاية والعالج والرعاية والدعمالحكومات وأصحاب العمل والع
  .ينبغي أن يكون هناك مجال في المستقبل للتفكير فيما إذا آانت اتفاقية مناسبة أم ال): أستراليا( نقابات العماللمجلس األسترالي ال

  .اتفاقية): الكاميرون(اتحاد النقابات 
  .آأداة للتنفيذ): رونالكامي(النقابات الحرة 

  .هناك مجال لمناقشة اعتماد اتفاقية): آندا( مؤتمر العمل الكندي
  .اتفاقية، لكي تدمجها الحكومات في تشريعاتها الوطنية): جمهورية الكونغو الديمقراطية( االتحاد الوطني لعمال الكونغو
  .واضحة لجميع البلدان ينبغي النص على اختصاصات): آوستاريكا( اتحاد العمال ريروم نوفاروم

  .للترويج للموضوع وإدماجه في جميع برامج التوعية): فيجي( مؤتمر نقابات فيجي
  .لتقييم آيفية سير األمور، وبعد ذلك اتفاقية): فيجي(اتحاد المدرسين 

  .اتفاقية): فنلندا( المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية
  .اتفاقية): فرنسا( االتحاد العام للعمل

  .يمكن مناقشة اتفاقية): فرنسا( القوة العاملة - تحاد العام للعملاال
آدليل لتيسير الوسائل لصالح السكان العاملين وأصحاب العمل لفهم آثار فيروس نقص المناعة ): غامبيا( اتحاد عمال غامبيا

  . اإليدز/ البشرية
  .يمكن مناقشة اتفاقية ):ألمانيا( اتحاد النقابات األلمانية

  .اتفاقية): غينيا( لعمال الغينيينل الوطني ادتحاال
سيكون من المحبذ أن يأخذ شكًال متوازنًا ومرنًا، مع مراعاة االختالفات في حالة اإلصابة ): اليابان( اتحاد النقابات اليابانية

  .والطرق الرئيسية لإلصابة في آل بلد
  .اتفاقية ):جمهورية آوريا( االتحاد الكوري للنقابات

  .من اتفاقية" ألين"بما أن التوصية ): مدغشقر( المسيحي لنقابات مدغشقر االتحاد
  .لضمان الدعم من قبل الحكومات وأصحاب العمل): موريشيوس(العمال 

  .اتفاقية مصحوبة بتوصية): المكسيك( االتحاد الثوري للعمال والفالحين
  .من أجل قابلية أآبر للتطبيق): المغرب( شغاليناالتحاد العام لل

  .يمكن مناقشة اتفاقية ):نيوزيلندا( تي آاوا آيماهي - مجلس نقابات العمال
  .قد ال يحترمها الجميع): نيجيريا( االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية

  .بما أن هذا هو ما ستعتمده الحكومات): بنما( المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما
  .ينبغي أن يأخذ شكًال إلزاميًا): وبير( االتحاد العام لعمال بيرو

وينبغي تطبيق الرصد، وينبغي أن تكون . ما زال باإلمكان مناقشة اتفاقية): بولندا( المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة 
  . في االستجابة الوطنية شريكة آاملةالوزارات 

  .اتفاقية): البرتغال( االتحاد العام للعمال البرتغاليين
  .هناك مجال لمناقشة اتفاقية ):رومانيا( لوطني لنقابات العمالاالتحاد ا

  .آخطوة أولى، ولمناقشة اعتماد اتفاقية): السنغال( االتحاد الوطني لعمال السنغال
  .اتفاقية): سيشل( اتحاد سيشل لنقابات العمال

  .اتفاقية): جنوب أفريقيا( العمل المنظم
  .جال لمناقشة اعتماد اتفاقيةهناك م ):سري النكا( مؤتمر العمال الوطني

  .اتفاقية): توغو( االتحاد الوطني لعمال توغو
  .هناك حاجة ومجال التفاقية): المملكة المتحدة( مؤتمر نقابات العمال

  .اتفاقية لكي تكون قابلة لإلنفاذ بعد المصادقة عليها من قبل الدول األعضاء): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 
  .لم يكن للمدونة تأثير مفيد في جهود الشرآاء االجتماعيين للحد من انتشار الوباء أو من أثره: ابية األفريقيةمنظمة الوحدة النق

  .)جنوب أفريقيا(المجتمع   .١: ال: ردود أخرى
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  التعليقات
  .سيكون التفاقية تأثير أآبر: )جنوب أفريقيا(المجتمع 

  الديباجة

 :تشير إلى ما يلي هل ينبغي أن يتضمن الصك ديباجة ٣السؤال 
  تأثير وباء فيروس نقص المناعة البشرية في العمال وأسرهم وفي المنشآت؛  )أ(

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١١٢: نعم
سوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوت

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، 
يونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، ال

قيرغيزستان، التفيا، لبنان،  جمهورية آوريا،العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، 
هولندا، نيوزيلندا،  لدوفا، المغرب، ميانمار،ولكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية م

نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت 
غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سانت فنسنت وجزر لوسيا، 

جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية  سنغافورة، سلوفينيا،
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات  - السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور
  .ية، فيتنام، زامبيا، زمبابويفارالعربية المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البولي

  . المملكة المتحدة . ١: ال

  التعليقات
  .هناك حاجة إلى الترآيز بما يكفي على االنعكاسات المحتملة في الوقت الحاضر وفي المستقبل  .جزر البهاما

  .ربة التمييزمناسبة جدًا الستحداث صك بشأن محا) م(٣ - )أ(٣إن القضايا التي ُأثيرت في األسئلة  . البرازيل

  .لكن الشرآاء االجتماعيين يشددون على أهمية هذا الموضوع ،ليس عند الحكومة أي تعليق.  آينا فاسوربو

  .يمكن أن تقدم الديباجة اإلرشاد لتلك البلدان التي لم تجر بعد دراسات خاصة بها.  بوروندي

  .وراء رعاية المصابين والمتأثرينة الكامناألسباب  الترآيز علىينبغي .  جمهورية الكونغو الديمقراطية

هو ما يقنع الجهات الفاعلة بالمشارآة في محاربة اإليدز،/ فيروس نقص المناعة البشريةينبغي أن يكون أثر .  آوت ديفوار
. المحققة وينبغي أن تشكل الصفات الوبائية األساس في االستجابات التي سيتم القيام بها، وأن تستخدم آمؤشر بشأن النتائج. الوباء

اإليدز وأثره في األنشطة االقتصادية العامة والخاصة معًا وفي / اإلشارة إلى معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتنبغي أيضًا
  . االقتصادين المنظم وغير المنظم معًا

في  ٨٥الوقت، بالنظر إلى أن إن آثار الوباء ليست آبيرة فحسب من حيث طبيعتها لكنها أيضًا قد تتراآم مع مرور .  هندوراس
  ).السكان النشطون اقتصاديًا(سنة  ٤٩و ١٥المائة من المتأثرين به يبلغون من العمر ما بين 

  .اإليدز في أماآن العمل شرحًا مفصًال/ من الضروري شرح أثر فيروس نقص المناعة البشرية.  إندونيسيا

  .وتنبغي الوقاية من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في العملينبغي أال يواجه العمال حالة تضر بصحتهم، .  اليابان
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ستكون ديباجة جيدة بمثابة منبر تثقيفي، ال سيما في المنشآت التي يعد فيها موضوع فيروس نقص المناعة البشرية .  ماليزيا
  .موضوعًا محظورًا أو ال يناقش

اإليدز وسيؤآد أهمية إشراك / لفيروس نقص المناعة البشرية سيخلق حكم آهذا الوعي باألثر متعدد األوجه.  موريشيوس
  .المنشآت وأسر العمال في الجهود الرامية إلى محاربة الوباء

اإليدز إلى / بعض الحذر هنا؛ وإال فقد ُيلقى باللوم على النساء لجلبهن فيروس نقص المناعة البشرية توخيينبغي .  هولندا
  .األسرة أو الشرآة

  ".وأسرهم"عم، لكن ُتلغى آلمات ن.  نيوزيلندا

شخصًا مصابًا بفيروس نقص  ٩٠١٤شخصًا من بين  ٧٠٢٥حسب تقرير إلدارة األوبئة في وزارة الصحة، يتراوح عمر .  بنما
وتبين هذه األرقام أن السكان ). ٢٠٠٧ديسمبر  /هذه بيانات ُجمعت حتى آانون األول(سنة  ٤٩و ٢٠اإليدز، ما بين / المناعة البشرية

  .هم األآثر تأثرًا بوباء فيروس نقص المناعة البشرية واإلنجابالذين هم في سن العمل 

بدًال من (من الضروري تعريف أثر وباء فيروس نقص المناعة البشرية على العمال وأسرهم والمنشآت تعريفًا دقيقًا .  بولندا
  ).تقديم بيان عام فقط

  .انعكاسات الوباء االجتماعية والمتصلة بالعمالةفهم من أصحاب العمل  يتمكنينبغي أن .  سري النكا

ألن الديباجة سوف تأخذ شكل الترويج والتثقيف عن هذا الفيروس وبالتالي يمكن أخذ الحيطة والحذر واالنتباه .  السودان
  .وتأثيره على االقتصاد الوطنيومعرفة مدى خطورته 

ة وإعانات وعالوات الضمان االجتماعي لألشخاص المصابين بفيروس تنبغي اإلشارة إلى تقديم الخدمات الطبي.  طاجيكستان
  .نقص المناعة البشرية وأسرهم

  .فاألثر يمس العمال وأصحاب العمل واألسر. ال يمكن اعتبار العمال آأفراد منفصلين عن أسرهم.  جمهورية تنزانيا المتحدة

ة البشرية آيفية منع انتشار المرض داخل أسرهم وبصورة ينبغي أن يعرف األشخاص المصابون بفيروس نقص المناع.  تايلند
  .وستثير ديباجة بشأن أثر الوباء اهتمام جميع األطراف المعنية وستخلق نقطة مهمة بالنسبة للصك. عامة

لى وربما تؤدي اإلشارة إ. يمكن أن يكون أآثر فعالية حيثينبغي أن ُيبقي الصك ترآيزه على مكان العمل .  المملكة المتحدة
وينبغي أن يهدف هذا الصك إلى تشجيع مشارآة . إلى إضعاف الصك وتداخله مع الصكوك األخرى الموجودة المرتبطة بهمواضيع ال

  . أآبر للمنشآت في مساعدة العمال على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وإلى دعم تقديم الرعاية إلى األشخاص األآثر تأثرًا

  ".أو اآلثار الممكنة: "آلمات تود إدخال.  فانواتو

  أصحاب العمل
  .٦٢:مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان(صحاب العمل أ، اتحاد )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية .  ٥٥: نعم
، االتحاد )لبرازيلا(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آمبوديا(الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(
، اتحاد )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(صحاب العمل الدانمرآيين ، اتحاد أ)جمهورية الكونغو الديمقراطية(

، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(الصناعات المصرية 
طني للمنشآت التجارية اليونانية ، االتحاد الو)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(
، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(
، اتحاد )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(

رابطة أصحاب ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )يابانال(المنشآت 
، )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(العمل والمنشآت 

، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(ألصحاب العمل  ، االتحاد المنغولي)المكسيك(رابطة أصحاب العمل المكسيكيين 
، منظمة )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(

مجلس الوطني ، ال)باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(أصحاب العمل 
، االتحاد البرتغالي )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(للمنشآت الخاصة 
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المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(للسياحة 
، الرابطة السويدية للسلطات )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(لمنظمة ، المنشآت ا)جنوب أفريقيا(

، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(المحلية واألقاليم 
، اتحاد غرف التجارة )أوغندا(أصحاب العمل  ، اتحاد)ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(والصناعة 

، حرآة المنشآت )آولومبيا(، الرابطة الوطنية ألصحاب العمل )بلغاريا(الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة .  ٦: ال
، اتحاد أصحاب العمل )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(الفرنسية 

  ).سويسرا(السويسريين 

  ).السويد(اتحاد المنشآت السويدية .  ١: ردود أخرى

  التعليقات
وبالتالي، . ي يعالج عادة آمشكلة صحيةاألشخاص ال يعلمون النتائج االقتصادية للوباء الذ): أذربيجان(اتحاد أصحاب العمل 

  .فإن إدراج إحالة من هذا القبيل في الديباجة مهم جدًا
  . إن اعتماد صك آهذا ليس ضروريًا): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

ف العمل وفيروس نقص ينبغي أن تتضمن الديباجة تبريرًا معقوًال إلقامة الصلة بين ظرو): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  .المناعة البشرية

ينبغي أن ترآز الوثيقة حصريًا على موضوع اإليدز في عالم العمل وينبغي أال تحاول أن ): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .تغطي جميع اآلثار االجتماعية للمرض

  .المعنية سببًا ملزمًا لتنفيذ الصك ستقدم إحالة آهذه لجميع األطراف): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
وعلى سبيل . إن الوباء يختلف في أجزاء مختلفة من العالم): جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل 

بالتالي، فإن المثال، فإن سماته في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تختلف عن سماته في أجزاء أخرى من أفريقيا أو جنوب آسيا؛ و
  . أثر فيروس نقص المناعة البشرية على المنشآت يختلف أيضًا

لماذا تكون اإلشارة فقط لفيروس نقص المناعة البشرية وليس لوباء فيروس نقص : )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 
  اإليدز؟/ المناعة البشرية

وإن منظمة أصحاب العمل في نيوزيلندا تتفق مع حكومة ". سرهموأ"نعم، إذا حذفت آلمات ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
  .عالم العمل - نيوزيلندا بشأن تشجيع منظمة العمل الدولية على الترآيز على واليتها

  .بشرط أن يكون الصك على شكل توصية): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 
مشاآل الصحة العامة وتتأثر بها المنشآت بشكل غير  هذه باألساس مشكلة من): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  .مباشر
إلقاء الضوء في الديباجة على قضايا الجنسين المتصلة  ينبغي أيضًا): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  .بمكان العمل

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )جزائرال(االتحاد العام للعمال الجزائريين .  ٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(األسترالي لنقابات العمال  ، المجلس)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(بات المستقلة ، اتحاد النقا)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

اد النقابات المستقلة ، اتح)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي ، )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
لعمال الوطني لتحاد ال، ا)اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(ر نقابات غانا ، مؤتم)ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية ، )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 
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، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(االتحاد العام للشغالين ، )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
لمدارة المستقلة ا" تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(نقابات العمال سيشل ل
، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(النقابي الوطني  ، المرآز)توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
أن أصحاب العمل والعمال معًا على دراية أآبر ليس فقط بالعبء االقتصادي على  هذا سيضمن): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 

  .بالعبء البشري المنشأة، لكن أيضًا
اإليدز في / إلى األثر المدمر لفيروس نقص المناعة البشرية اإلشارةال جدوى من ): غينيا(لعمال الغينيين الوطني لتحاد الا

  .مواقف في عالم العمل وفي األسرالوقت الذي يستمر فيه صراع لتغيير ال
اإليدز / سيكون من المحبذ إدراج جزء يشدد بشكل أآبر على أثر فيروس نقص المناعة البشرية): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 

  .على المنشآت لتشجيعها على معالجة الموضوع
  .للمعايير الدولية إلذآاء الوعي وتعزيز الوقاية وفقًا): المغرب(االتحاد العام للشغالين 

وعلى مستوى المنشأة، فإن . بما أن األثر يمكن أن يكون آبيرًا جدًا، فمن المهم اإلشارة إلى خطر هذا الوباء): هولندا(العمال 
  .وعلى إنتاجهم) المحتملة(ألنه ينبغي أن يكون أصحاب العمل على علم بالمخاطر على قوتهم العاملة  هذا مهم أيضًا

إن مكان العمل ميدان حيوي من أجل المحاربة العالمية لفيروس نقص ): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - لعمالمجلس نقابات ا
  .ويتيح مكان العمل فرصًا فريدة للوقاية من الفيروس وتقديم العالج والرعاية للمصابين به. اإليدز/ المناعة البشرية

  .جة تعليقات عن المجتمعاتينبغي أن تتضمن الديبا): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 
أن هذا يتعلق بالمجتمع األوسع وينبغي إدراج خدمات التنمية  أيضًاينبغي أن تذآر ): المملكة المتحدة(اتحاد الخدمة العامة 

  .والخدمات العامة إلى جانب المنشآت
عالم  فياإليدز / مناعة البشريةينبغي أن تشدد باألخص على األثر المدمر لفيروس نقص ال: االتحاد الدولي لنقابات العمال

  .على إمكانية القيام بتغييرات جيدة في مكان العمل العمل، ولكن أيضًا
   .)جنوب أفريقيا( المجتمع  .١ :نعم :ردود أخرى

  التعليقات
  .إلى األثر على المجتمعات المجاورة التي يعيش فيها العمال أيضًا ينبغي أن تشير: )جنوب أفريقيا(المجتمع 

  التمييز الذي يتعرض له األشخاص المتأثرون بالفيروس؛  )ب( ٣ل السؤا

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، .  ١٠٧: نعم
م، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السال

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، 
، الهند، إندونيسيا، العراق، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا

قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي،  جمهورية آوريا،إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، 
لدوفا، المغرب، ميانمار، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، وماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية م

غرينادين، سانت فنسنت وجزر بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، 
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مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سري  سان
ورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمه

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو،  -  تيمور
  .لبوليفارية، زامبيا، زمبابويجمهورية فنزويال ا

  . فيتنامآينيا، رومانيا، إسبانيا، .  ٤: ال

  . الدانمرك، هولندا.  ٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .ال يمكن أبدًا المبالغة في التشديد على حكاية من يعيشون تحديات هذا المرض يوميًا.  جزر البهاما

. يمنع القانون البلجيكي التمييز على أساس الحالة الصحية، وبشكل طبيعي ليس هناك أي تمييز في الرعاية الصحية.  بلجيكا
  .وفي حين يجب الثني عن التمييز، ما زال عاديًا أن يستمر عموم السكان في فعل ذلك

  .التمييز يعوق التدابير الوقائية.  بنن

  .طويًال على التمييز تمامًا سيكون إجراًءإن القضاء .  الصين

روس، قد يكون العمل أآثر إنتاجية ينبغي أن يؤآد الصك أنه، حتى فيما يخص المصابين بالفي.  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .إذا تم القضاء على التمييز

آما أن التمييز يعوق جهود الوقاية . التمييز واسع االنتشار في بلدنا والحديث عنه بصراحة يساعد على محاربته.  آوت ديفوار
حصر بعض اآلراء القيادية في ويحد من عدد األشخاص الذين يسعون إلى الحصول على االستشارة واختبار الكشف الطوعيين وي

  .المنشآت، وما إلى ذلك

  .ينبغي أن ترآز المناقشة على عالم العمل وأن تبقى ضمن والية منظمة العمل الدولية.  الدانمرك

ويجب أن تعالج . إن مكان العمل مناسب إلدماج األشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية.  ألمانيا
  .فكار المغرضة التي قد تؤدي إلى التمييز في هذا المكانالمخاوف واأل

من المهم إلقاء الضوء على الوصم والتمييز اللذين يواجههما األشخاص المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية .  الهند
اإليدز أحد / ناعة البشريةويمثل الوصم والتمييز المتصالن بفيروس نقص الم. وأسرهم وُمعالوهم في مكان العمل وفي المجتمع عامة
ويضع موقف المجتمع واألشخاص في مكان العمل وأصحاب العمل األشخاص . التحديات الرئيسية أمام الوقاية من الوباء والتحكم فيه

يؤدي  وأسوأ من ذلك،. المتأثرين في حاالت عدائية ومربكة غير ضرورية يواجهون فيها التمييز وأحيانًا اإلهمال في شكل فقدان العمل
إلى الحصول  البشرية ويمنع األشخاص من السعيالوصم إلى التكتم واإلنكار وهذا يعوق بدوره الصراحة بشأن فيروس نقص المناعة 

  .على االستشارة واختبار الكشف والعالج في الوقت المناسب

  . من الضروري شرح معنى التمييز وأنواعه في مكان العمل.  إندونيسيا

  .الئق التفكير بأن جميع األشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية ضحايا التمييزمن غير ال.  آينيا

/ ينبغي أن يأخذ الصك بعين االعتبار الجوانب المتصلة بنوع الجنس فيما يخص انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.  التفيا
  .اإليدز/ قص المناعة البشريةاإليدز وآذلك التجارب المختلفة للرجال والنساء المصابين بفيروس ن

  .األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" المتأثرين"ينبغي أن تشمل آلمة .  مالوي

استعراض لما تم القيام به حتى اآلن من أجل تقليص أثر التمييز على أساس فيروس نقص  ينبغي أن يكون هناك أيضًا.  ماليزيا
  ).لممارساتأفضل ا(اإليدز / المناعة البشرية

  ".األشخاص"بدًال من " العمال"نعم، لكن ينبغي أن تشير هذه النقطة إلى .  نيوزلندا

  .اإليدز/ إلى أثر هذا التمييز على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ينبغي إدراج إشارة أيضًا.  قطر

  .ال سيما التمييز عند التوظيف والطرد التعسفي خالل العمل. السنغال

  .من المهم ذآر نتائج التمييز فيما يتعلق بالمستخدمين وأسرهم والعمال اآلخرين والنتائج االجتماعية.  كاسري الن
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ينبغي أن يكون التمييز من النواحي التشجيعية وبث روح التفاؤل وعيش الحياة طبيعية وتفادي الروح االنتقامية .  السودان
  .للمصاب اتجاه اآلخرين

المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية يواجهون قدرًا آبيرًا من التمييز من صاحب المنشأة ومن  بما أن األشخاص.  تايلند
زمالئهم وأسرهم، فمن شأن إضافة هذا الموضوع إلى الديباجة أن تذآي وعي األشخاص الذي يعملون مع األشخاص المتأثرين، لكي 

  .يكونون عّمننظر وينبغي أن ُيعامل الجميع بإنصاف بغض ال. يكيفوا مواقفهم

اإليدز في سياق التمييز العام على أساس / ينبغي النظر إلى التمييز على أساس فيروس نقص المناعة البشرية.  ترينيداد وتوباغو
  . نوع الجنس والعنصر والعرق والطبقة

اإليدز أساسي ألي تدخل / إن القضاء على التمييز ضد األشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية.  المملكة المتحدة
  .ناجح في مكان العمل

اعتماد تدابير ترويجية إلذآاء الوعي بشأن الوصم  يتطلب الوصم والتمييز اعتماد سياسة منفصلة، وينبغي أيضًا.  فانواتو
  . والتمييز

  أصحاب العمل
  .٦٠ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( أصحاب العمل، اتحاد )ئرالجزا(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٥: نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

العمل الكرواتيين  ، رابطة أصحاب)آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، االتحاد الوطني )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )مصر(

، رابطة )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(ة اليونانية للمنشآت التجاري
، اتحاد أصحاب )جمهورية إيران اإلسالمية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(أصحاب العمل اإلندونيسيين 

، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(العمل والمنشآت  رابطة أصحاب، )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(العمل 
، )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريتانيا(الموريتانيين 

، )نيبال(لصناعة ، اتحاد غرفة نيبال للتجارة وا)ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(االتحاد العام لمقاوالت المغرب 
، اتحاد التجارة والخدمات )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(أصحاب العمل 

جنوب (المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(
، الرابطة السويدية للسلطات المحلية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )أفريقيا

، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(واألقاليم 
، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(العمل ، اتحاد أصحاب )ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(

، اتحاد )آولومبيا(، الرابطة الوطنية ألصحاب العمل )البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية .  ١٤: ال
، اتحاد الصناعات )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آوستاريكا(المنشآت الخاصة آوستاريكا لغرف ورابطات 

، االتحاد الكوري )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(الفنلندية 
، المجلس الوطني )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )يوسموريش(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 

، غرفة سلوفينيا )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )بنما(للمنشآت الخاصة 
  ).سلوفينيا(للتجارة والصناعة 

  ).السويد(اتحاد المنشآت السويدية   .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .هذا موضوع يوجد إطار قانوني مسبقًا بشأنه): آولومبيا(الوطنية ألصحاب العمل  الرابطة

  .فإدراج هذا الموضوع يعني أن المناقشة ستنحرف عن محورها الالزم. ال): الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 
  .سياقه المناسبستفيد هذه المعلومات األساسية في وضع الصك في ): دومينيكا(اتحاد أصحاب العمل 

التمييز ال يحدث في جميع البلدان، وفي : فقط إذا تمت اإلشارة إلى الخطر المحتمل للتمييز): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  . األماآن التي يحدث فيها، تختلف طبيعته وحدته
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، لكن هناك حاجة إلى التطرق إلى التمييز موضوع مهم جدًا): جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل 
  .الوصم أيضًا

نعم، لكن ينبغي إدراج األشخاص المصابين على أنهم األشخاص الذين يواجهون : )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 
  .أشكال التمييز الحقيقية واألسوأ في مقابل األشخاص المتأثرين

هذا جانب مهم وتؤآد تجربتنا أنه ينبغي إشراك األشخاص المصابين ): نياموريتا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 
  .والمتأثرين بشكل قوي

  .ينبغي أن تكون الديباجة عامة بدًال من أن تكون خاصة): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
ظمة أصحاب العمل في وتتفق من". العمال"بكلمة " األشخاص"نعم، إذا تم تغيير آلمة ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  .نيوزيلندا مع الحكومة على أن أية مبادئ توجيهية توضع ينبغي أن تبقى ضمن والية منظمة العمل الدولية المتعلقة بعالم العمل
  .هذا ليس مناسبًا بالنسبة لصك): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

  .ع متصل ببيئة العملالتمييز موضو): السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 
  .ينبغي أن تأتي هذه اإلشارة بصيغة الشرط): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(تين جمهورية األرجن

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )التشيكية الجمهورية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(م للعمل ، االتحاد العا)فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
 لعمالالوطني لتحاد ال، ا)اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(الكوري للنقابات االتحاد 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(ي تي آاوا آيماه -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(للعمال ، النقابة العامة )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، االتحاد النقابي )اسري النك(، مؤتمر العمال الوطني )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(السويدي 

المملكة (، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال  ،)المتحدة

  ).جنوب أفريقيا(العمل المنظم  . ١: ال

  التعليقات
 ينبغي أن ُيسترعى االنتباه إلى اآلثار السلبية على جميع): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  ).الجسدية والنفسية واالجتماعية والمهنية والمنزلية وغيرها(المستويات 
  .غالبًا ما يكون التمييز قائمًا على قلة المعرفة بهذا المرض): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

بفيروس نقص المناعة البشرية  في الوقت نفسه، ينبغي تأآيد اآلثار اإليجابية لألشخاص المصابين): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .على عالم العمل وأهمية إدماجهم في المجتمع

  .لخلق الوعي والمجال للفهم المتبادل بين العمال وأصحاب العمل): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 
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من الممكن  ينبغي أن يكون في استطاعة المشتبه في أنهم ضحايا إيداع شكاوى وينبغي أن يكون): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .فرض جزاءات

فيروس نقص المناعة "عوض بيان عام، ينبغي أن يكون هناك بيان يرآز على موضوع ): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
، وما "الزمالء في مكان العمل/ التمييز من قبل الرؤساء"و" التمييز عند التوظيف"، ويغطي مواضيع من قبيل "البشرية في عالم العمل

  . ذلكإلى 
/ إن التمييز الذي يواجهه األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية): جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 

  .ومن المحبذ تغيير الصياغة. اإليدز هو السبب األهم الذي ينبغي من أجله أن ينظر مؤتمر العمل الدولي في اعتماد وثيقة بهذا الشأن
  . ينبغي إدراج إحاالت إلى الثقافة والخوف المرضي من انتقال المرض): المغرب(لين االتحاد العام للشغا

  .ينبغي أن يشمل هذا إشارة إلى المصابين): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 
يواجه األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أشكاًال مختلفة من التمييز ): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .ن المهم إلقاء الضوء على هذاوم
  .ينبغي ذآر الوصم والتمييز معًا): المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 

  .)جنوب أفريقيا(المجتمع   .١: نعم :ردود أخرى

  التعليقات
  .وفي المناطق الريفية والنائية الصغرىال سيما في أماآن العمل : )جنوب أفريقيا ( المجتمع

االجتماعي واالقتصادي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية في عالم العمل وفي األثر  )ج( ٣السؤال 
  المجتمع عامة؛

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، .  ١١٠: نعم
نا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوا

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، 
ان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليون

قيرغيزستان، التفيا، لبنان،  جمهورية آوريا،العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، 
وزيلندا، نيجيريا، عمان، لدوفا، المغرب، ميانمار، نيولكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية م

سانت بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، 
غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب فنسنت وجزر 
انيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، أفريقيا، إسب
، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، ليشتي -  تايلند، تيمور

  .م، زامبيا، زمبابويية، فيتنافانواتو، جمهورية فنزويال البوليفار

  .صربيا، طاجيكستان  .٢: ال

  .هولندا. ١: ردود أخرى

  التعليقات
إلى األسر التي تفرقت والتطلعات التي تبددت والتكاليف الطبية المتزايدة واإلفالس والرآود  تنبغي اإلشارة أيضًا.  جزر البهاما

  .االقتصادي

  .ن التي لم تقم بعد بدراسات خاصة بهاينبغي أن تقدم الديباجة اإلرشاد للبلدا.  بوروندي

وفي الواقع، . سيعزز هذا مشارآة السلطات العامة والشرآاء االجتماعيين وجميع الجهات الفاعلة األخرى.  آوت ديفوار
  .سيضمن أن يصبح اإليدز أولوية من األولويات
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  .ينبغي أن تتضمن الديباجة فصًال قصيرًا فقط عن هذا الموضوع.  فنلندا

  .إضافة إلى هذا، ال بد من مناقشة القضايا االجتماعية والثقافية أيضًا  .غانا

يمكن أن تشير الديباجة إلى أن زيادة اإلصابة في صفوف النساء ستؤثر سلبًا في الرفاه االجتماعي واالقتصادي لبلد من .  ماليزيا
  .بلدلفي المائة من رأس المال البشري ل ٥٠البلدان بما أنهن يمثلن 

  ". وفي المجتمع عامة"نعم، لكن ينبغي إلغاء آلمات .  لندانيوزي

  .من الضروري تعريف األثر بدقة وليس بصورة عامة فقط.  بولندا

  .يمكن أن يقدم هذا نموذجًا للسلطات الحكومية والهيئات الفاعلة في عالم العمل.  السنغال

  .دودة وال يلبي فيها النظام االحتياجات االجتماعيةال سيما في البلدان النامية التي تكون فيها الموارد مح.  سيشل

طبعًا ال بد من الحث على معرفة اآلثار السالبة التي يخلفها فيروس نقص المناعة البشرية اقتصاديًا واجتماعيًا وفي .  السودان
  . سوق العمل وهذا ينعكس أخيرًا على المجتمع بصفة عامة

لفرصة إلجراء تغييرات في االستراتيجيات االقتصادية من أجل التصدي ألثر فيروس سيتيح هذا ا.  جمهورية تنزانيا المتحدة
  .اإليدز/ نقص المناعة البشرية

إذا آان يفهم من هذا أن الصك يبقي ترآيزه على مكان العمل الذي يمكن أن يكون فيه أآثر فعالية، ستدعم .  المملكة المتحدة
  .قتصادي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية على عالم العملالحكومة اإلشارة إلى األثر االجتماعي واال

نعم، من أجل أن يقدر جميع أصحاب المصالح الحاجة إلى تدخالت لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية على جميع .  زامبيا
  .المستويات

  أصحاب العمل
   .٦١: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( أصحاب العمل، اتحاد )الجزائر(ئرية الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزا  .٥٦: نعم
، االتحاد )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

الخاصة ، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت )آمبوديا(الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد أصحاب )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(

، اتحاد الصناعات )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(العمل الدانمرآيين 
، حرآة )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(حاب العمل في السلطة المحلية ، اللجنة الخاصة بأص)فنلندا(الفنلندية 

، اتحاد )اليونان(ت التجارية اليونانية ، االتحاد الوطني للمنشآ)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(المنشآت الفرنسية 
، اتحاد )إندونيسيا(اب العمل اإلندونيسيين ، رابطة أصح)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(المنشآت الهيالني 

، )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(إيران لرابطات أصحاب العمل 
رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(اتحاد أصحاب العمل 

، رابطة أصحاب )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين  ،)ليسوتو(
، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(العمل المكسيكيين 

، منظمة أصحاب )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(رة والصناعة ، اتحاد غرفة نيبال للتجا)ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 
، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(العمل 

، )البرتغال(البرتغالي للسياحة ، االتحاد )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(
، المنشآت )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان مارينو( الوطنية للصناعاترابطة ال، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 

، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنظمة 
، المجلس )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(وآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين ، ال)السويد(

، )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(الوطني ألصحاب العمل 
، اتحاد أصحاب )أوروغواي(غرفة صناعات أوروغواي  ،)اإلمارات العربية المتحدة(اتحاد غرف التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(العمل 

، رابطة أصحاب )آولومبيا(، الرابطة الوطنية ألصحاب العمل )بلغاريا(الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة   .٤: ال
  ).سلوفينيا(للتجارة والصناعة ، غرفة سلوفينيا )آرواتيا(العمل الكرواتيين 
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  ).السويد(تحاد المنشآت السويدية ا.  ١: ردود أخرى

  التعليقات
من المهم أن تكون لدى المرء فكرة واضحة عن أثر فيروس نقص المناعة ): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

  .البشرية على عالم العمل
) المسؤولون عن النقابات وغيرهمرؤساء الشرآات و(إن مشارآة القادة ): موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 

  .مهمة، واألمر آذلك بالنسبة للتجربة التي يمكن اآتسابها من البلدان األخرى
  ".وفي المجتمع عامة"نعم، لكن ينبغي إلغاء آلمات ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
  .شريطة أن يكون الصك على شكل توصية): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

  .هذا يتوقف على البلدان المعنية): سويسرا(لعمل السويسريين اتحاد أصحاب ا

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(العمال  ، المجلس األسترالي لنقابات)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )يرونالكام(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(قوة العاملة ال - العام للعمل
لعمال الوطني لتحاد ال، ا)اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(ل ، االتحاد اآليسلندي للعم)غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(المسيحي لنقابات مدغشقر ، االتحاد )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
دق والخدمات الشخصية ، االتحاد الوطني لعمال الفنا)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

العمال  ، االتحاد الوطني لنقابات)البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، االتحاد النقابي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(اد النقابات السويسري ، اتح)السويد(السويدي 

المملكة (، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(
  .لدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية، االتحاد ا)زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة

  ).جنوب أفريقيا(العمل المنظم   .١: ال

  التعليقات
هذا ليس وباًء بل جائحة لها أثر على العالم بأسره وينبغي أن يفهم األشخاص أثره ): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .االجتماعي واالقتصادي
آما أن اإلبداع في تراجع مما يؤثر . إن المجتمع بصدد فقدان موارد ال يمكنه تعويضها بسرعة): رواندا(خوة مؤتمر العمل واأل

  .في التنمية المستدامة
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  اإليدز في بلوغ هدف العمل الالئق؛/ تأثير فيروس نقص المناعة البشرية  )د( ٣السؤال 

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

نتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة ألبانيا، أ  .١٠٦: نعم
والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

راطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمق
فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، 

مالوي، ماليزيا، مالي،  قيرغيزستان، التفيا، لكسمبرغ، جمهورية آوريا،جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، 
لدوفا، المغرب، ميانمار، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، وموريشيوس، المكسيك، جمهورية م

غرينادين، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، 
عودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، المملكة العربية الس

 -  السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور
العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية ، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات ليشتي

  .ية، فيتنام، زامبيا، زمبابويفنزويال البوليفار

  .بيالروس، غابون، غرينادا، لبنان  .٤:ال

  .آوبا، هولندا، رومانيا.  ٣: ردود أخرى

  التعليقات
  .يعرَّف على النحو المناسبمضلًال هنا وينبغي أن " العمل الالئق"يمكن أن يكون مصطلح .  بليز

ترى جميع األطراف التي تم التشاور معها أن العالقة بين فيروس نقص المناعة البشرية والموارد البشرية .  آينا فاسوربو
  .والعمل الالئق أساسية

فيق بين العمل والحياة إذا لم يتخذ الحذر، فقد يضر الوباء بالمساواة في العالج وإمكانية التو.  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .األسرية وبالصحة وعالقات العمل المستقرة واآلمنة

ويضر فيروس نقص المناعة البشرية . يكون العمل الالئق منتجًا في ظروف الحرية والمساواة واألمن والكرامة.  آوت ديفوار
ويواجه العمال المصابون بالفيروس ظروف عمل . الئقباإلنتاجية ويغير نوعية العالقات المهنية، وبالتالي فهو ال يتوافق مع العمل ال

وينبغي اعتماد نهج لصحبة هؤالء األشخاص من أجل تحقيق . وهناك ميول إلى تجاهل األخطار المهنية النتقال الفيروس. مهينة متعددة
  .العمل الالئق

نصوص عليه في إعالن المبادئ والحقوق ليست هناك عالقة مباشرة ألنه يجب النظر إلى هذا في سياق عدم التمييز الم.  آوبا
  .١١١األساسية في العمل واالتفاقية رقم 

  .ال، وألن فيروس نقص المناعة البشرية ال ينتقل في مكان العمل، فينبغي أال يكون عامًال يعوق بلوغ العمل الالئق.  غابون

العمالة ويزيد من عدم المساواة بين الرجال  اإليدز إلى تفاقم التمييز في/ يؤدي فيروس نقص المناعة البشرية.  هندوراس
والنساء ويتسبب في انتشار عمل األطفال، بما أن األطفال الذين يفقدون آباءهم وأمهاتهم جراء المرض ُيجبرون على الدخول إلى سوق 

  .العمل

/ نقص المناعة البشريةسيكون هناك فرق آبير بالنسبة للعمال في القطاع الصحي إذا لم ُيثر موضوع فيروس .  إندونيسيا
اإليدز / اإليدز، ألنه ال يمكن االعتراف بعملهم بشكل الئق بدون اتخاذ إجراءات خاصة لمنع إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية

  .في مكان العمل

س نقص وينبغي أال ُيحرم أي عامل، سواًء آان حامًال لفيرو. هناك عالقة وثيقة بين صحة العمال وإنتاجهم.  موريشيوس
  .المناعة البشرية أم ال، من حقه في العمل الالئق

  . يمكن للفقر الناتج عن البطالة أن يؤدي إلى استفحال الوباء.  قطر
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وهذه فرصة سانحة لنشر . إن معنى العمل الالئق ليس معروفًا بشكل شائع بين أصحاب العمل والعمال واألشخاص عامة.  تايلند
  .اإليدز في عالم العمل وخلق فهم لمعنى العمل الالئق في الوقت نفسه/ اعة البشريةالمعرفة بشأن فيروس نقص المن

. إلى الحاجة إلى توفير ظروف عمل الئقة ينبغي أال تتطرق الديباجة إلى بلوغ العمل الالئق فقط، لكن أيضًا.  ترينيداد وتوباغو
  .ريح بوضعهم آشرط مسبق للحصول على العمالةوينبغي اإلشارة بشكل خاص إلى موضوع المستخدمين الذين عليهم التص

  .إن بحث أثر مجموعة من القضايا على العمل الالئق أساسي بالنسبة لوالية منظمة العمل الدولية.  المملكة المتحدة

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

التحاد الوطني للتجارة ، ا)بنن(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )أذربيجان(اتحاد أصحاب العمل   .٤٦: نعم
، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(
جمهورية (، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(

، اتحاد الصناعات )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )يةالكونغو الديمقراط
، حرآة )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(المصرية 

، اتحاد )اليونان(آت التجارية اليونانية تحاد الوطني للمنش، اال)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(المنشآت الفرنسية 
، اتحاد )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(المنشآت الهيالني 

، االتحاد )آينيا(لعمل ، اتحاد أصحاب ا)اليابان(، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(إيران لرابطات أصحاب العمل 
، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )جمهورية آوريا(الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(
، اتحاد )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )مغربال(لمقاوالت المغرب 

، اتحاد )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )النرويج(المنشآت النرويجية 
، المنشآت )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )سانت لوسيا(أصحاب العمل 

، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنظمة 
، الرابطة )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(

اإلمارات (، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(رية ألصحاب العمل االستشا
  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )العربية المتحدة

، الرابطة )البرازيل(للمؤسسات المالية  ، االتحاد الوطني)الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية  . ١٢: ال
، اتحاد )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا(الوطنية ألصحاب العمل 

، اتحاد الصناعات البرتغالية )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )موريشيوس(أصحاب العمل 
، اتحاد أصحاب العمل )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )غالالبرت(

  ).سويسرا(السويسريين 

، )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة   .٤: ردود أخرى
  ).السويد(اتحاد المنشآت السويدية ، )باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

  التعليقات
اإليدز في عالم العمل / يستحيل تنفيذ برنامج لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .دون اإلشارة إلى ضرورة العمل الالئق

  .اإليدز ومفهوم العمل الالئق/ عة البشريةال نرى صلة بين فيروس نقص المنا: )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 
في موريتانيا، تتيح اللجان المعنية باإليدز التي ُشكلت في مكان العمل ): موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 

  .الالئق في تعبئة العمالوقد يساعد تقديم المعلومات عن أثر فيروس نقص المناعة البشرية على العمل . الفرصة للعمال لكي يشارآوا
  .تنبغي معالجة العمل الالئق على نحو منفصل): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

. بأساليب متعددة بالفعلإن بلوغ العمل الالئق هو هدف في حد ذاته وتروج له منظمة العمل الدولية ): هولندا(أصحاب العمل 
  .جةوليس من الضروري أن يولى اهتمامًا خاصًا في الديبا
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  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )ننب(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(ي العمل الكند
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(لمدنية ، اتحاد موظفي اإلدارة ا)الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(ل ، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعم)فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
لعمال الوطني لتحاد ال، ا)اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

الكونفدرالية العامة اإليطالية  ،)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

ليزية ، مؤتمر النقابات الما)مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(مة لعمال بنما ، المنظمة المستقلة العا)نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(مر العمل واألخوة ، مؤت)رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، االتحاد الوطني لعمال توغو )ويسراس(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

نظمة ، االتحاد الدولي لنقابات العمال، م)زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
اإليدز وتنفيذ معايير العمل / محاربة فيروس نقص المناعة البشرية بينسيسمح هذا بإقامة عالقة ): بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 

  .الدولية القائمة
م أسرة متأثرة بفيروس نقص المناعة من غير الممكن الحديث عن العمل الالئق أما): غينيا(لعمال الغينيين الوطني لتحاد الا
  .اإليدز/ البشرية

في حاالت عديدة، يصعب على األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة ): جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
بالتالي، فمن و. وحتى إذا حصلوا عليها، بعضهم يترك عمله طوعًا بسبب الخوف من التمييز. اإليدز الحصول على العمالة/ البشرية

  .الطبيعي أن العمل الالئق يكاد يكون غير متاح لهم
وبالتالي، . بأساليب متعددة بالفعلإن بلوغ العمل الالئق هو هدف في حد ذاته وتروج له منظمة العمل الدولية ): هولندا(العمال 

  .ليس من الضروري أن يولى اهتمام خاص لهذا الهدف في ديباجة هذا الصك
العمل والتعاونية المستدامة وغيرها من مشاريع  الحفاظ علىيجب أن تشمل الديباجة إشارة إلى ): جنوب أفريقيا( العمل المنظم

  .المجتمع
  .٢ :ردود أخرى

   .)جنوب أفريقيا(المجتمع .  ١: نعم
  ).رومانيا(اإليدز / ألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةلمنظمات ااالتحاد الوطني   .١ :ال

  تعليقاتال
ال ينبغي قبول حالة عامل فيما ): رومانيا(اإليدز / ألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةلمنظمات ااالتحاد الوطني 

وينبغي أن يكون لدى األشخاص المصابين . التي يعمل بموجبها االستخدام،يخص فيروس نقص المناعة البشرية آسبب إللغاء عقود 
لبشرية الحق في العمل ما داموا يعتبرون من وجهة نظر طبية أنهم قادرون على أداء مهامهم وفقًا لمهاراتهم بفيروس نقص المناعة ا

  . التعليمية والمهنية، آما هو الحال بالنسبة للعديد جدًا من األمراض األخرى
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  ؛اإليدز والفقر والتنمية المستدامة/ الصالت بين فيروس نقص المناعة البشرية  )ه( ٣السؤال 

  الحكومات
    .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، .  ١٠٧: نعم
ومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آول

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، 
إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، 

قيرغيزستان، التفيا، لبنان،  جمهورية آوريا،، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا
، المغرب، ميانمار، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، جمهورية مولدوفالكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، 

غرينادين، سان سانت فنسنت وجزر ، سانت آيتس ونيفس، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي
مارينو، المملكة العربية السعودية، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، السودان، 

، ليشتي -تيمور ، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند
ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال 

  .ية، فيتنام، زامبيا، زمبابويالبوليفار

  .رواندا، سانت لوسيا، السنغال، صربيا  .٤ :ال

  .هولندا، رومانيا  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي أن تقدم الديباجة اإلرشاد للبلدان التي لم تقم بعد بدراسات خاصة بها.  ونديبور

  .ينبغي أن ترآز التوصية على دور مكان العمل في ربط هذه العناصر.  آندا

وقعات وإن اإلحصاءات والت. من المهم ذآر أن فيروس نقص المناعة البشرية يعيق تنمية البلدان ويزيد من الفقر.  آوت ديفوار
االقتصادية ألساسية إلقناع الشرآاء االجتماعيين وجامعي األموال آي يصبحوا أطرافًا في محاربة فيروس نقص المناعة البشرية، 

  .إلى إيالء اهتمامهم لضرورة اتخاذ إجراءات منسقة) السياسيون ومانحو األموال(ولدعوة صناع القرار 

اإليدز / وال تنبغي اإلشارة فقط إلى صالت فيروس نقص المناعة البشرية. لنقطةينبغي إيالء اهتمام خاص لهذه ا.  السلفادور
  .إلى سبل خلق فرص للعمال من أجل الخالص من الفقر وغيره من األمراض المزمنة بالفقر والتنمية المستدامة، لكن أيضًا

مية المستدامة جد واسعة لُتعالج في إطار اإليدز والفقر والتن/ إن الصلة بين فيروس نقص المناعة البشرية.  جمهورية آوريا
  .والية منظمة العمل الدولية

  .اإليدز/ ينبغي أن تتضمن الوثيقة أرقامًا عن األثر االجتماعي واالقتصادي لفيروس نقص المناعة البشرية.  ماليزيا

  .هي صالت ال مجال للشك في تأثيراتها وتفاعالتها المتبادلة وتقتضي معالجتها آكل.  لبنان

وقد يكون من الممكن . هذا سيضع ضغطًا آبيرًا على الديباجة التي ينبغي أن ترآز على أولويات متصلة بعالم العمل.  السنغال
  .التطرق إلى هذا الموضوع في مرفق

  .ينبغي قطعًا إلقاء الضوء على هذا الموضوع وعلى الدور الذي سيلعبه الصك.  سيشل

  على الموضوع؟حصرًا لماذا ال يكون الترآيز .  )ء المختصين في رعاية المصابين باإليدزالرابطة السويدية لألطبا( . السويد

اإليدز أثر على مستوى معيشة / إلى منظور األمن البشري، بما أن لفيروس نقص المناعة البشرية تنبغي اإلشارة أيضًا.  تايلند
  .األشخاص، وينبغي أن يعيش جميع األشخاص بدون خوف أو عوز

في العمل الالئق وعلى  والعجزاإليدز / ينبغي أن يكون الترآيز على الصلة بين فيروس نقص المناعة البشرية.  ة المتحدةالمملك
  .الفقر نظرًا المتداد أثر الفيروس
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  أصحاب العمل
  .٦١: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٩: نعم
، اتحاد آوستاريكا )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 
، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(

، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 
، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(للمنشآت التجارية اليونانية  ، االتحاد الوطني)غانا(رابطة أصحاب العمل 
، اتحاد إيران لرابطات أصحاب )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

رابطة ، )جمهورية آوريا(عمل ، االتحاد الكوري ألصحاب ال)اليابان(، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(العمل 
، رابطة أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(أصحاب العمل والمنشآت 

، اتحاد )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(المكسيكيين 
، اتحاد المنشآت )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(والصناعة  غرفة نيبال للتجارة

، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(النرويجية 
سانت (، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(برتغالي للسياحة ، االتحاد ال)البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(

، اتحاد )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات ، )لوسيا
ة السويدية ألصحاب ، الوآال)السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(سيالن ألصحاب العمل 

ترينيداد (، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(العمل الحكوميين 
، غرفة صناعات )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )وتوباغو

  ).زمبابوي(اب العمل ، اتحاد أصح)أوروغواي(أوروغواي 

، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة   .٩: ال
، اتحاد أصحاب )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آمبوديا(

، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )موريشيوس(أصحاب العمل ، اتحاد )آينيا(العمل 
  ).سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )سلوفينيا(

، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(السويدية 

  عليقاتالت
  . ينبغي دعم هذا البيان بدراسات): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

اإليدز ليس بالضرورة سبب الفقر أو التنمية غير / إن فيروس نقص المناعة البشرية): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .المستدامة

  .ك إدراج إحاالت إلى المؤثرات الثقافية والتبعية االقتصاديةينبغي آذل): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين  . ٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(ت العمال ، المجلس األسترالي لنقابا)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )ميرونالكا(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية ( ، االتحاد الوطني لعمال الكونغو)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(لقوة العاملة ا - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 
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، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(مل ، االتحاد اآليسلندي للع)غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(المسيحي لنقابات مدغشقر  ، االتحاد)جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
ادق والخدمات الشخصية ، االتحاد الوطني لعمال الفن)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

ت العمال ، االتحاد الوطني لنقابا)البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، رابطة )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 
، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(ت السويسري ، اتحاد النقابا)السويد(

، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني 
  .بات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية، االتحاد الدولي لنقا)زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

  ).السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال  . ١: ال

  التعليقات
اإليدز / قد يؤدي هذا إلى المزيد من البحوث بشأن الصلة بين فيروس نقص المناعة البشرية): بوتسوانا(اتحاد نقابات بوتسوانا 

  .والفقر
أن تشير الديباجة إلى الصالت بين فيروس نقص المناعة البشرية والمحددات  بغي أيضًاين): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

آما يحدد ذلك النظام الصحي في . (االجتماعية األخرى للصحة مثل عدم المساواة بين الجنسين والنظم الصحية الضعيفة، وما إلى ذلك
  ).آندا

. اإليدز جانب مهم من جوانب التخفيف من حدة الفقر/ مناعة البشريةإن الوقاية من فيروس نقص ال): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
وبالتالي، ينبغي أن تدمج الحكومات سياساتها الخاصة بهذا الفيروس في عالم العمل في خططها اإلنمائية واستراتيجياتها الرامية إلى 

  . الحد من الفقر
بيرًا على الديباجة التي ينبغي أن ترآز على أولويات متصلة هذا سيضع ضغطًا آ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .وقد يكون من الممكن التطرق إلى هذا الموضوع في مرفق. بعالم العمل
  .٣:ردود أخرى

  .)جنوب أفريقيا(المجتمع ، )بولندا" (آن معنا"رابطة  . ٢ :نعم
  ).رومانيا(اإليدز / عة البشريةألشخاص المصابين بفيروس نقص المنالمنظمات ااالتحاد الوطني  . ١ :ال

  التعليقات
بالرغم من أن الفقر والحالة االجتماعية الضعيفة يؤديان إلى انتشار المرض، فإن فيروس نقص ): بولندا"(آن معنا"رابطة 
  .من أجزاء المجتمع؛ إذ يمكن أن يصيب الفقراء وآذلك األغنياء اإليدز يعني آل جزء/ المناعة البشرية

إصابة المزيد من النساء بالفيروس وتضررهن أآثر بوباء فيروس نقص المناعة البشرية  )و( ٣السؤال 
  مقارنة مع الرجال؛

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة   .٩٩: نعم
انا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آوستاريكا، آوت والهرسك، بوتسو

ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، ألمانيا، 
، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، األردن، آازاخستان، غانا، اليونان، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند

، جمهورية مولدوفاقيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس،  جمهورية آوريا،آينيا، 
، قطر، االتحاد الروسي، سانت آيتس المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، الفلبين، بولندا، البرتغال

، سيشل، صربياغرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، سانت فنسنت وجزر ونيفس، سانت لوسيا، 
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سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية 
سورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، العربية ال

  .لبوليفارية، زامبيا، زمبابويالمملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال ا

، ليشتي -تيمور بيرو، رواندا، تايلند،  بيالروس، آولومبيا، استونيا، جورجيا، غرينادا، اليابان، المكسيك،  .١٢: ال
  . فيتنام

  .الدانمرك، رومانيا  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
هذه ليست الحالة المحلية في الوقت الحاضر في أستراليا، حيث عدد الرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية .  أستراليا

  .أآبر من عدد النساء المصابات بالفيروس

وينبغي أال يتم تجاهل الوضع في أوروبا فيما يخص المخدرات . غي بحث االختالفات واألسباب اإلقليمية بعنايةينب.  النمسا
  .اإليدز/ والمثلية الجنسية المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .ينبغي األخذ بعين االعتبار أن العديد من األسر ترأسها نساء.  جزر البهاما

  .بيان إلى التأآد منهحتاج هذا الي.  بلجيكا

ينبغي التشديد في الديباجة على حقيقة أن عددًا أآبر من النساء أصبحن حامالت لفيروس نقص المناعة .  البوسنة والهرسك
وهناك افتقار إلى التوصيات الدولية التي ينبغي إدماجها في التشريع . البشرية وعلى االتجاهات الجديدة فيما يخص انتقال الفيروس

  .وينبغي االنتباه، ال سيما عند التعامل مع موضوع التمييز، إلى عدم التسبب في آثار عكس اآلثار المرغوبة. يالوطن

  .بعض الشرآاء االجتماعيين ال يرون بالضرورة أن هذا هو ما يحدث.  بورآينا فاسو

ور نوع الجنس الذي ينبغي أن يبرز ينبغي أال تنحصر الديباجة في ذآر النساء، بل ينبغي باألحرى أن تشمل منظ.  آولومبيا
االختالفات بين الجنسين، وينبغي أن تشير باألخص إلى الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، بما أن هؤالء هم المجموعة األآثر 

  .تأثرًا في البلدان التي يتمرآز فيها الوباء

من أجل حماية النساء الحامالت لفيروس  ١٨٣تفاقية رقم ينبغي أن ُيدرج حكم إلى جانب اال.  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .نقص المناعة البشرية

اإليدز بشكل / في آوستاريكا، ليست النساء أآثر تضررًا؛ فالرجال والنساء متأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية.  آوستاريكا
  .مماثل

تماد برامج خاصة لصالح النساء من أجل محاربة هناك نساء أآثر يصبحن مصابات بالفيروس، مما يفسر اع.  آوت ديفوار
وينبغي أن تشدد هذه البرامج على المخاطر الجسدية الطبيعية التي تتعرض لها النساء وأن تراعي . فيروس نقص المناعة البشرية

  .فقيرة المثقلة بالديونالحالة االجتماعية للنساء وآون أغلبية النساء الحامالت لفيروس نقص المناعة البشرية يعشن في البلدان ال

إن الوضع في الدانمرك مختلف، بما أن عدد الرجال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية أآبر من عدد النساء .  الدانمرك
  .المصابات بالفيروس حسب اختبارات الكشف

  . ا السياقهذا غير مناسب، فمن المثير للشك ومن غير المعقول التشديد على رأي آهذا في هذ.  استونيا

  .هذه فكرة جيدة بصورة عامة، لكنها غير مناسبة لجورجيا.  جورجيا

  .هذا ال ينطبق مع ذلك على ألمانيا.  ألمانيا

مع تأنيث فيروس نقص المناعة البشرية والفقر أآثر فأآثر، من المهم أن تتضمن التوصية تدابير لمواجهة أثر الفيروس .  الهند
  .بند أن يضع السياق والمنطق لهذه التدابيرومن شأن هذا ال. على النساء

  .في المائة من األشخاص المصابين في اليابان هم رجال ٩٠على عكس هذا فإن .  اليابان

وينبغي إلغاء آلمات . ليست فكرة أن احتمال إصابة النساء بالفيروس أآبر صحيحة تمامًا في جميع األوقات.  جمهورية آوريا
  . لكي ال تكون الفقرة محدودة زمنيًا" روسبالفي... إصابة "و" أآثر"
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. وإن حاالت إصابة ربات البيوت عن طريق أزواجهن العاملين في ارتفاع. ينبغي دعم هذا البيان ببيانات تجريبية.  ماليزيا
  .ونتيجة ذلك، سيكون هناك المزيد من حاالت انتقال الفيروس من األم إلى الطفل، مما سيجعل النساء أآثر تضررًا

وإن المزيد من العالقات . تشكل النساء جزءًا مهمًا من القوة العاملة ومساهمتهن في االقتصاد الوطني حيوية.  يراليونس
  .المتساوية بين الجنسين وتمكين المرأة ألساسي لمنع انتشار الفيروس

من أآثر األبواب شفافية وهي  هذا بطبيعة الحال ألن المرأة عنصر حساس ورقيق، وألن وباء فيروس اإليدز يأتي.  السودان
  .بوابة تبادل العواطف

  .ليس هذا ضروريًا.  ليشتي - تيمور

إن أآبر عدد من الحاالت المسجلة للفيروس في صفوف النساء يمكن أن ُيعزى إلى أن عددًا أآبر عمومًا من .  ترينيداد وتوباغو
وآان من المقترح أنه تنبغي . ار الكشف أآبر مقارنة مع الرجالالنساء يترددن على العيادات الطبية ويكون احتمال خضوعهن الختب

شعور بأنه ينبغي إلقاء  وآان هناك أيضًا. إعادة النظر في المقارنة بين حاالت اإلصابة بالفيروس عند الرجال والنساء لتبرز هذا العامل
  .يفرض الممارسة الجنسية الضوء على البعد المتعلق بنوع الجنس بما أن الرجال، في معظم البلدان، هم من

. لدى منظمة العمل الدولية تاريخ قائم فيما يخص بحث اآلثار المتفاوتة لمجموعة من الظروف على النساء.  المملكة المتحدة
أن تنظر المنظمة فيما إذا آانت المجموعات المحرومة، مثل الرجال الذين يمارسون الجنس مع  وينبغي أيضًا. وينبغي أن يستمر هذا

التعبير عن هذا أم ال في  لرجال، متأثرة أم ال بشكل متفاوت بوباء فيروس نقص المناعة البشرية في بعض البلدان، وفيما إذا آان ينبغيا
  .الصك

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

لمجلس الوطني ، ا)أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٠: نعم
، االتحاد )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آمبوديا(الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )ديفوارآوت (، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(
، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية(
 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(الني اتحاد المنشآت الهي ،)اليونان(ت التجارية اليونانية ، االتحاد الوطني للمنشآ)غانا(
رابطة أصحاب العمل ، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(

، )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(والمنشآت 
، )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل االتحاد 

، اتحاد التجارة )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 
الرابطة الوطنية ، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(لسياحة ، االتحاد البرتغالي ل)البرتغال(والخدمات 
، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان ريمو(للصناعات 

، )السويد(ة ألصحاب العمل الحكوميين ، الوآالة السويدي)السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(
، غرفة صناعات أوروغواي )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(

، اتحاد أصحاب )آولومبيا(عمل ، الرابطة الوطنية ألصحاب ال)بلغاريا(الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة   .١٧: ال
، اللجنة الخاصة )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )الدانمرك(العمل الدانمرآيين 

، اتحاد )جمهورية إيران اإلسالمية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )فنلندا(بأصحاب العمل في السلطة المحلية 
، منظمة )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )باناليا(المنشآت 

، رابطة أصحاب العمل )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )نيوزيلندا(أصحاب العمل 
، اتحاد غرف التجارة )سويسرا(د أصحاب العمل السويسريين ، اتحا)سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(

  ).اإلمارات العربية المتحدة(والصناعة 

، المجلس الوطني للمنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية   .٥: ردود أخرى
  ).توغو(العمل ، المجلس الوطني ألصحاب )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )بنما(الخاصة 
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  التعليقات
ينبغي إيالء االنتباه للوقاية والكشف فيما يخص الجنسين معًا لكي ال يكون هناك ): البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 

  .تمييز ضد النساء
اسية للسياق الوبائي إن االختالفات بين الجنسين عامل من العوامل الشاملة األس): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

في المائة من  ٧٠وبالرغم من أن الرجال يمثلون . اإليدز في آولومبيا/ والدعم الشامل لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية
  . األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، هناك حاليا في آولومبيا اتجاه نحو إصابة نساء أآثر بالفيروس

  .فقط عندما يتعلق هذا بمكان العمل والقوة العاملة): آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة  اتحاد آوستاريكا لغرف
  .ينبغي أن يرآز الصك على حالة الرجال والنساء بشكل متساو): الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

وربما ينبغي . يس هو الحال في البلدان الصناعيةإن األثر على النساء أآبر في أفريقيا، وهذا ل): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  . تجنب اعتماد سياسات نسائية إذا أريد أن تطبق التوصية على مستوى العالم

تنبغي مراعاة الجوانب الدينية والثقافية، مثل تعدد األزواج أو الزوجات ): موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 
  .ا إلى ذلك، مما سيعزز اإلجراءات المتخذة لصالح النساءواستخدام العوازل، وم

  . ينبغي أن يطبق الصك على الجميع وبالتالي ال حاجة إلى اإلشارة إلى قضية نوع الجنس): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 
  .ليس من الضروري اإلشارة إلى الحالة الخاصة للنساء): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

أسرًا، ال سيما في البلدان النامية، فإن األثر  ألن العديد من هؤالء النساء يرأسن أيضًا): سانت لوسيا(صحاب العمل اتحاد أ
  .الحقيقي يكون أآثر تعقيدًا

  .هذا يختلف في بلدان مختلفة): اإلمارات العربية المتحدة(اتحاد غرف التجارة والصناعة 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(بات بوتسوانا ، اتحاد نقا)بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(لعمال ريروم نوفاروم ، اتحاد ا)تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك( ، اتحاد النقابات الدانمرآي)الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

د ، اتحا)غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )ياإيطال(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(الثوري للعمال والفالحين  ، االتحاد)موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(يرو ، االتحاد العام لعمال ب)بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(عمال السنغال ، االتحاد الوطني ل)رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(تحاد نقابات عمال توغو ، ا)توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية
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  التعليقات
  . ال شك أن هناك حاجة إلى تفسير هذا بشكل أوضح): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 

النساء أآثر تعرضًا لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب الجهل أو تعدد ): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
  .األزواج أو الزوجات

  .هذه هي الحقيقة في الميدان لكن ينبغي األخذ بنهج حذر لتجنب انطباع التمييز ضد النساء: )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
تنبغي اإلشارة بشكل خاص إلى العنف ضد النساء، بما في ذلك التحرش الجنسي واالعتداء في ): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .اإليدز/ خطر فيروس نقص المناعة البشريةل معرضاتن، ومن المهم اإلشارة إلى أن نساًء أآثر، ال سيما أصغره. عالم العمل
من المهم جدًا اإلشارة إلى حالة النساء، وال سيما أصغرهن، ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

عديد من البلدان التي تعيش حاالت اإليدز أآبر في ال/ اللواتي يكون احتمال تعرضهن لإلصابة أو التأثر بفيروس نقص المناعة البشرية
  . النزاع أو ما بعد النزاع

من أجل تجنب الوصم، ينبغي تقديم تفسير ألسباب هذا الوصم، مثل العوامل االجتماعية ): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .واالقتصادية والبيولوجية التي تؤثر في النساء، ال سيما أصغرهن

لمهم اإلشارة إلى حالة النساء، وال سيما أصغرهن، اللواتي يكن معرضات أآثر لخطر فيروس من ا): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .اإليدز جراء العوامل الثقافية المتصلة بنوع الجنس والعوامل السلوآية والعوامل االجتماعية واالقتصادية/ نقص المناعة البشرية

اإليدز / لقى باللوم على النساء لجلبهن فيروس نقص المناعة البشريةينبغي اتخاذ بعض الحذر هنا؛ وإال فقد ُي): هولندا(العمال 
وإن تمكين المرأة أساسي لمعالجة . ويجب إلقاء اللوم على عالقة القوة غير المتساوية وليس على النساء أنفسهن. إلى األسرة أو الشرآة

  .المشكلة
وإن األثر . في المائة من األشخاص المصابين بالفيروس نساء ٥٠أآثر من ): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال

وتمثل عالقات . اإليدز/ على النساء األصغر مدمر وال بد من االعتراف بالبعد المتصل بنوع الجنس لفيروس نقص المناعة البشرية
  .اإليدز/ لبشريةمتساوية أآثر بين الجنسين وتمكين المرأة أمورًا أساسية لمنع انتشار فيروس نقص المناعة ا

لبعض الممارسات التقليدية المضرة مثل ختان اإلناث وقلة الدعم  يكون أيضًا): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
ن االجتماعي للمرأة العازبة واالختبار الجنسي للبكارة وزواج الّسلفة واالغتصاب والعنف ضد النساء، نتائج آبيرة فيما يخص الوقاية م

ويجعل عدم قدرة النساء على التفاوض بشأن الجنس، ناهيك عن الجنس اآلمن، وتبعيتهن االقتصادية . فيروس نقص المناعة البشرية
والمجتمعية للرجال وموقعهن األدنى داخل األسرة والهياآل االجتماعية وأدوارهن التقليدية آمقدمات للرعاية، من المستحيل تقريبًا 

ومن المهم اإلشارة في وثيقة منظمة العمل الدولية إلى أن نساًء أآثر، وال سيما . اء ضمان الوقاية من الفيروسبالنسبة لمعظم النس
  .اإليدز بسبب الحالة العامة في مكان العمل/ أصغرهن، معرضات لفيروس نقص المناعة البشرية

  .٢ :ردود أخرى
  .)جنوب أفريقيا( المجتمع.  ١: نعم
  ).رومانيا(اإليدز / ألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةلمنظمات ا االتحاد الوطني  .١: ال

/الحاجة إلى أن تقوي منظمة العمل الدولية جهودها فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية  )ز( ٣السؤال 
  ؛اإليدز في جميع جوانب عملها

  الحكومات
  .١١٣: دمجموع عدد الردو

وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة ألبانيا، أنتيغوا   .١٠٧: نعم
والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية
فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، 

ماليزيا،  إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي،
، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، جمهورية مولدوفامالي، موريشيوس، المكسيك، 

غرينادين، سان سانت فنسنت وجزر بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، 
، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري صربياسعودية، السنغال، مارينو، المملكة العربية ال

النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 
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ة، العربية المتحدة، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفاري ، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلماراتليشتي -تيمور 
  .فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  . ، المملكة المتحدة)وآالة الشباب الوطنية(رومانيا  جمهورية آوريا، جزر البهاما، . ٤: ال

  .الدانمرك، أوروغواي  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
اإليدز لعالم العمل ضرورية، بالرغم من أنها ستكون مناسبة / المناعة البشريةال تبدو استراتيجية خاصة بفيروس نقص .  النمسا

  .ضعيفة نسبيًا فيما يخص الضمان االجتماعي ورعاية الصحة العامةالنظم الذات وبالنسبة للبلدان المستهدفة أوليًا 

  .مجلس اإلدارة هاالستراتيجي الذي قرر ينبغي أن يكون نشاط منظمة العمل الدولية في إطار العمل الالئق والبرنامج.  بلجيكا

  .اإليدز مشكلة شاملة تمثل عائقًا أمام جميع أهداف منظمة العمل الدولية/ إن فيروس نقص المناعة البشرية.  بنن

  .اإليدز في مكان العمل/ ينبغي أن ترآز منظمة العمل الدولية جهودها على معالجة فيروس نقص المناعة البشرية.  آندا

وإذا . اإليدز قد تعدى الفئة الصحية وأصبح مشكلة اجتماعية/ هذا ضروري بما أن فيروس نقص المناعة البشرية . الصين
  .استطاعت منظمة العمل الدولية معالجة هذه القضية من منظور العمل، سيؤدي هذا إلى الوقاية والتدخل

اإليدز / ومن شأن إدماج فيروس نقص المناعة البشرية. يةتوفر الرآائز األربع سياقًا لنشاط منظمة العمل الدول.  آوت ديفوار
في آل رآيزة من هذه الرآائز أن يعزز محاربة الفيروس ويشجع الشرآاء االجتماعيين على دمج جهودهم في مجال السالمة والصحة 

  .المهنيتين

أمام التنمية، مما يمنح منظمة العمل  اإليدز مشكلة في مكان العمل وعائقًا/ لقد أصبح فيروس نقص المناعة البشرية.  هندوراس
  .الدولية دورًا خاصًا لتلعبه في منع انتشار المرض وتقليص أثره في عالم العمل

باعتبار منظمة العمل الدولية وآالة األمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية الخاصة عن عالم العمل، فهي تلعب دورًا .  الهند
مات أصحاب العمل ومنظمات العمال ووزارات العمل لدعم الجهود الوطنية بشأن فيروس نقص مهمًا في تعبئة مكان العمل ومنظ

وتحظى منظمة العمل الدولية بدور قوي تلعبه في تعزيز الوقاية من الفيروس ومبادرات الرعاية وتشجيع . اإليدز/ المناعة البشرية
لمواجهة الفيروس في البلدان الفقيرة والغنية معًا، وهي في حاجة إلى  العمل المتضافر على جميع الجبهات آجزء من االستجابة العالمية

ويمكن لمنظمة العمل الدولية أن توثق وتنشر التجارب العالمية وأفضل الممارسات والدروس المستخلصة في . أن تكون مهيأة وفقًا لذلك
  .ينمجال فيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل مع أصحاب المصالح الرئيسي

وينبغي تشجيع أسلوب فعال للتطبيق، مع مراعاة . أن منظمة العمل الدولية تحتاج إلى تقوية جهودهافي ما من شك .  اليابان
  .الموارد البشرية للمنظمة والقيود المتعلقة بميزانيتها

فيما يخص فيروس نقص "بكلمات " اإليدز/ فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية"ينبغي تغيير آلمات .  جمهورية آوريا
  ".اإليدز في عالم العمل/ المناعة البشرية

نعم، طالما أن الديباجة تشير بالتحديد إلى أن جهود منظمة العمل الدولية ينبغي أن ُتوجه إلى الترويج ألفضل .  المكسيك
  .الممارسات بشأن اإلعالم والوقاية وعدم التمييز في مكان العمل

، آوسيلة لتشجيع المنظمة على العمل في إطار واليتها، في "في جميع جوانب عملها"وزيلندا عبارة تدعم حكومة ني.  نيوزيلندا
  .حين أنه يمكن للمنظمة أن تكون أآثر فعالية

إن الميزة النسبية لمنظمة العمل الدولية إلى جانب الهيئات المكونة الثالثية وآونها الوآالة الرائدة في معالجة .  سري النكا
  . المتعلقة بالعمالة، تجعل من تقوية المنظمة لجهودها في عالم العمل أمرًا مهمًا القضايا

  .ال سيما وأن مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ليست آافية بما أنها غير ملزمة.  تونس

ترى أنه ينبغي للمنظمة أن تقوي  في حين تدعم الحكومة األخذ بنهج متسق عبر جميع جوانب عمل المنظمة،.  المملكة المتحدة
  .اإليدز/ جهودها فقط في تلك الجوانب من عملها التي تحظى فيها بموقع جيد لالستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية

هناك حاجة إلى تقوية دور منظمة العمل الدولية وينبغي أن يجري هذا من خالل تعاون أآبر للمنظمة مع الحكومات .  فانواتو
  .ات غير الحكومية على حد سواءوالمنظم
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  أصحاب العمل
  .٦١ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٢: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(لصناعات ، اتحاد ا)آرواتيا(
، حرآة )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

اتحاد  ،)اليونان(ت التجارية اليونانية تحاد الوطني للمنشآ، اال)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(المنشآت الفرنسية 
، اتحاد )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(المنشآت الهيالني 

، االتحاد )آينيا(لعمل ، اتحاد أصحاب ا)اليابان(، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(إيران لرابطات أصحاب العمل 
، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(الموريتانيين 
، اتحاد غرفة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )امنغولي(المنغولي ألصحاب العمل 
، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، االتحاد البرتغالي للسياحة )بنما(لخاصة ، المجلس الوطني للمنشآت ا)باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(
، )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(

ألقاليم ، الرابطة السويدية للسلطات المحلية وا)سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 
، الرابطة )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(

اإلمارات (، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(االستشارية ألصحاب العمل 
  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(اي ، غرفة صناعات أوروغو)العربية المتحدة

، اتحاد )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية   .٦: ال
لسويسريين ، اتحاد أصحاب العمل ا)سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )البرتغال(الصناعات البرتغالية 

  ).سويسرا(

، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
  .سيفيد هذا في خلق الوعي بمدى التزام منظمة العمل الدولية بقضية وأهداف هذا الصك): دومينيكا(اتحاد أصحاب العمل 

بما أن المنظمة نشطة بالفعل في هذا " مواصلة جهودها"سيكون من األفضل اإلشارة إلى ): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  ).على سبيل المثال، مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية(المجال 

، آوسيلة لتشجيع "ميع جوانب عملهافي ج"تتفق مع حكومة نيوزيلندا في دعم عبارة ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
  .المنظمة على العمل في إطار واليتها، في حين ترى أن بإمكان المنظمة أن تكون أآثر فعالية

  .هذه اإلشارة ليست ضرورية بالنسبة للديباجة): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
اإليدز هو باألساس موضوع من مواضيع الصحة / بشريةفيروس نقص المناعة ال): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  .العامة
  .إدماج نهج خاص بالصحة الجنسية واإلنجابية تقترح أنه ينبغي أيضًا): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  .عيات الطبية والمدنيةهذا يخص منظمات مختلفة، مثل الجم): اإلمارات العربية المتحدة(اتحاد غرف التجارة والصناعة 

  الـالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(لنقابات العمال  ، المرآز المستقل)أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
مؤتمر  ،)الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(
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، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(اد موظفي اإلدارة المدنية ، اتح)الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(قراطي الفرنسي للعمل ، االتحاد الديم)فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(نيسية ، اتحاد النقابات اإلندو)آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(للعمل 

، العمال )اماليزي(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(
، مجلس )هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

، المنظمة )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - نقابات العمال
، االتحاد )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما( المستقلة العامة لعمال بنما

، اتحاد نقابات )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(العام للعمال البرتغاليين 
، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(خوة ، مؤتمر العمل واأل)رواندا(رواندا 

، االتحاد )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(
، اتحاد نقابات عمال )توغو(اد الوطني لعمال توغو ، االتح)سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(النقابي السويدي 

، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(توغو 
  .لنقابية األفريقية، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة ا)زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(

  ).إيطاليا(االتحاد العام للعمل   .١: ردود أخرى

  التعليقات
ينبغي أن يكون هذا أولوية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية التي لم تول بعد االهتمام ): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .الكافي لهذا الموضوع
نبغي أن تقوي منظمة العمل الدولية جهودها في جميع البرامج لضمان تقديم العالج في ي: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  .أماآن العمل، ال سيما في المناطق الريفية
ينبغي أن تعزز المنظمة الجهود التي ترآز على مكان العمل بدًال من تدابير النظافة الصحية ): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 

  .أن تضمن المنظمة أن استجابتها تبرز وعيًا بالدور الملقى على عاتقها آمنظمة دوليةوينبغي . البسيطة
تنبغي تقوية منظمات العمال من أجل التصدي للتهديدات المتعلقة بالموارد البشرية والتهديدات ): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  .المادية والمالية على نحو أآثر فعالية
إن التدابير الرامية إلى تقوية جهود المنظمة محبذة لكنها ستكون أآثر فعالية إذا آان ): السنغال(لسنغال االتحاد الوطني لعمال ا

  .اإليدز في مختلف البرامج/ هناك التزام قوي بإدماج موضوع فيروس نقص المناعة البشرية
  .صكسيساعد هذا على تقوية الحجة من أجل اعتماد ال: منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  .)جنوب أفريقيا(المجتمع  . ١: نعم :ىردود أخر

  التعليقات
ء بحوث تتعلق بالعمال المؤقتين تحتاج المنظمة بشكل خاص إلى تقوية جهودها فيما يخص طلب إجرا): جنوب أفريقيا(المجتمع 

  .الالنمطيين وتمويل هذه البحوث ونشرهاو

اإليدز/ لية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةأهمية مدونة ممارسات منظمة العمل الدو  )ح( ٣السؤال 
  وعالم العمل؛

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة  . ١٠٩: نعم
و، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاس
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آوستاريكا، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، 
ا، العراق، إسرائيل، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسي

قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي،  جمهورية آوريا،إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، 
، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، جمهورية مولدوفاماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، 

سانت فنسنت وجزر لندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، الفلبين، بو
، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب صربياغرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، 

، ليشتي -تيمور ، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، أفريقيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا
ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال 

  .رية، فيتنام، زامبيا، زمبابويالبوليفا

  .إسبانيا . ١:ال

  .وت ديفوار، الجمهورية العربية السوريةجزر البهاما، آ  .٣: ردود أخرى

  التعليقات
  .اإليجاز مهم لكن هناك حاجة إلى الترآيز على قبول المدونة.  بليز

اإليدز في عالم العمل بل إنها أظهرت / المدونة ليست فقط األداة الوحيدة لمعالجة موضوع فيروس نقص المناعة البشرية.  بنن
  . فعاليتها أيضًا

  .وينبغي أن تستكمل المدونة الصك وتدعمه. هناك إقرار بالدور األولي الذي لعبته المدونة في عالم العمل . بورآينا فاسو

  .المدونة هي وثيقة مهمة ينبغي أن تستخدم آمرجع في محاربة الفيروس في عالم العمل.  بوروندي

  .اإليدز في عالم العمل/ قص المناعة البشريةتنبغي اإلحالة إلى الصك الدولي الوحيد المناسب بشكل مباشر لفيروس ن.  آندا

  .تستحق وزنها بالذهب، لكن تحتاج إلى التحديث فيما يخص المنهجية وإدماج سياسات خاصة.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .من الضروري إيجاد سبل لجعلها متاحة على المستوى الثالثي.  غابون

ومن شأنها، إذا أوليت االهتمام المناسب، أن تجعل من وضع صك جديد أمرًا غير مدونة الممارسات هي صك قيم جدًا .  ألمانيا
  .ضروري

تقدم المدونة إرشادات عملية ال تقدر بثمن إلى صناع القرار ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والشرآاء .  الهند
للوقاية والرعاية، ولوضع استراتيجيات خاصة بالعمال  االجتماعيين اآلخرين لرسم وتنفيذ سياسات مناسبة خاصة بمكان العمل وبرامج

 وينبغي أيضًا. وتستند وثيقة التوصية إلى المدونة الصادرة عن منظمة العمل الدولية وينبغي أن تستفيد منها. في القطاع غير المنظم
  .إلقاء الضوء على الثغرات التي لم ُتعالج سابقًا في المدونة

حول مصداقية المنظمة بشأن هذا الموضوع وستشكل مدونة الممارسات قاعدة جيدة الستحداث ال يمكن الجدال .  موريشيوس
  .صك جديد

من األساسي إذآاء وعي واسع بأنه توجد وثيقة تتضمن توصيات عن طريقة إجراء أنشطة تتعلق بفيروس نقص المناعة .  بيرو
األثر الضار لهذا المرض على عالم العمل وتضع معايير لحماية اإليدز في مكان العمل، لكي تتعرف الدول األعضاء على / البشرية

  .اإليدز في العمل، عمًال بتوصيات منظمة العمل الدولية/ حقوق األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .تكمن أهمية المدونة في آونها بمثابة نموذج للتوصية المستقبلية.  السنغال

جيهية التي تتضمنها مدونة الممارسات الصادرة عن المنظمة غير مقبولة، مثل المبدأ التوجيهي بعض المبادئ التو.  إسبانيا
  .المتعلق بالعمل غير القانوني والمنع التام الختبار الكشف بالنسبة للباحثين عن وظيفة أو للعمال

جميع تدخالت مكان العمل فيما يخص ينبغي أن تستخدم مدونة الممارسات الصادرة عن المنظمة آقاعدة ل.  ترينيداد وتوباغو
  .اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية

  .يمكن أن يساعد الدليل على أهمية المدونة في وضع صيغة ومضمون صك جديد.  المملكة المتحدة

  .هذا مهم ألنه ليست جميع األطرف على علم بمدونة الممارسات والحماية التي تقدمها.  فانواتو
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  أصحاب العمل
  .٦٢: عدد الردود مجموع

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٥: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
جمهورية الكونغو (، اتحاد الصناعات )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(أصحاب العمل  ، اتحاد)الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )الديمقراطية
، حرآة المنشآت )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(

تحاد المنشآت ، ا)اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(الفرنسية 
، اتحاد إيران )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(الهيالني 

، االتحاد )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(لرابطات أصحاب العمل 
، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آورياجمهورية (الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(الموريتانيين 
، اتحاد غرفة )ناميبيا(صحاب العمل ، اتحاد أ)المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )النرويج(
، رابطة أصحاب العمل )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )رتغالالب(
جنوب (، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(

، الوآالة )السويد(ة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم ، الرابط)سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )أفريقيا
، المجلس الوطني ألصحاب )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

غرف  ، اتحاد)أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(العمل 
، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(

، اتحاد أصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين   .٤: ال
  ).ابنم(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(

، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
إن مدونة الممارسات الصادرة عن المنظمة جد مهمة آأساس للسياسات ): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .اإليدز/ عة البشريةروس نقص المناوالبرامج الخاصة بفي
  .سيجرد هذا الصك من قيمته): تانباآس(اتحاد أصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )تيناألرجن(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(لعام لنقابات عمال النقل ، االتحاد ا)الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (االتحاد الوطني لعمال الكونغو  ،)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )نسافر(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
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، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 
، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(ابات االتحاد الكوري للنق

، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )انيوزيلند(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )رتغالالب(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

ل الوطني ، مؤتمر العما)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
هذا ضروري ألنه ينبغي أن تأخذ التوصية بعين االعتبار جميع المبادئ التي تتضمنها المدونة ): بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 

  .آبروأن تعطيها وزنًا أ
إن اإلقرار الكامل بأهمية مدونة الممارسات يضمن مشارآة جميع األطراف ): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  . على مستوى أعلى في السياسات الوطنية

  .تنبغي اإلشارة بشكل خاص إلى األهمية التربوية للمدونة): الكاميرون(النقابات الحرة 
تكتسي مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية أهمية آبيرة بالنسبة لسياسات مكان ): نداآ(مؤتمر العمل الكندي 

  .العمل ومن المهم أن ُتطبق جميع المبادئ العشرة
تكتسي المدونة أهمية آبيرة بالنسبة لسياسات مكان العمل ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  .التأآيد على التطبيق الفعال للمبادئ العشرةويجب 
تكتسي مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية أهمية آبيرة فيما يخص ): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .أآبر على مبادئ هذه المدونة تقديم اإلرشاد للعمال وعالم العمل وينبغي أن ترآز المنظمة بشكل
ومن المهم اآلن االستناد إلى المدونة  - شكلت مدونة الممارسات تقدمًا مهمًا): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - ت العمالمجلس نقابا
  .وتطبيق مبادئها

تكتسي مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية أهمية آبيرة بالنسبة ): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
آما أن هناك حاجة إلى مرجع أقوى بدًال من مدونة ممارسات طوعية . مكان العمل ومن المهم أن ُتطبق جميع المبادئ العشرةلسياسات 

  .اإليدز في عالم العمل/ في االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية
الوقت الحاضر، يستخدمها ويفهمها  ففي. ينبغي اتخاذ تدابير لجعل المدونة متاحة بشكل أوسع): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  .بسهولة فقط الخبراء البيروقراطيون
  .ربما تنبغي مراجعة المدونة لتأخذ شكل توصية): سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 
كان تكتسي مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية أهمية آبيرة بالنسبة لسياسات م: االتحاد الدولي لنقابات العمال

  .العمل ومن المهم أن ُتطبق جميع المبادئ العشرة
  .هذا مهم بما أن هناك جوانب عديدة من المدونة ما زالت جد مناسبة ومفيدة: منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  .)جنوب أفريقيا(المجتمع . ١: نعم: ردود أخرى

  التعليقات

أقوى إلى الحاجة إلى تعزيز الحصول على العالج المضاد للفيروسات  نعم، لكن ينبغي أن تشير بشكل): جنوب أفريقيا(المجتمع 
  ).من المدونة ٣-٩الفرع (الرجعية والعالج من أجل منع انتقال الفيروس من األم إلى الطفل باعتبار هذا مسألة عاجلة 
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دولية واألمماالتفاقيات والتوصيات الدولية، بما فيها اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل ال  )ط( ٣السؤال 
  ؛اإليدز في عالم العمل/ ة البشريةالمتحدة، ذات الصلة بفيروس نقص المناع

  الحكومات
  .١٠٩: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١٠٥: نعم
البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، 

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، 
ندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إ

جمهورية األردن، آازاخستان، آينيا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، 
برتغال، قطر، االتحاد ، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، المولدوفا

، سيشل، سيراليون، سنغافورة، صربياالروسي، رواندا، سانت لوسيا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، 
سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية 

، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، ليشتي -تيمور ة، تايلند، تنزانيا المتحد
  .ية، فيتنام، زامبيا، زمبابويأوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفار

  .غرينادينسانت فنسنت وجزر  جمهورية آوريا،آندا، غرينادا،  . ٤: ال

  التعليقات
  .ستكون التوصية بالتالي جزءًا من إطار قانوني قوي.  بنن

  .اإليدز في مكان العمل/ ينبغي إدراج جميع االتفاقيات الدولية ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية.  البوسنة والهرسك

  .سيجعل هذا الديباجة أقوى.  بوروندي

  .تخذ بموجب هذا الصكسيضع هذا اإلطار واألساس لجميع اإلجراءات التي ست.  الكاميرون

  .اإليدز في مكان العمل/ تنبغي اإلحالة فقط إلى الصكوك الدولية ذات صلة مباشرة بفيروس نقص المناعة البشرية.  آندا

  .من شأن هذا أن يساعد البلدان المشارآة على اإلحالة إليها عند التطبيق.  الصين

  .ال، لكي ال تصبح الديباجة طويلة.  قبرص

  .م، لتقديم الحجج على القيمة المضافة لمثل هذه التوصيةنع.  ألمانيا

  .من األساسي فهم منشأ ومنطق التوصيات الحالية وااللتزامات المتعهد بها.  الهند

؛ آما ينبغي )١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(ينبغي أن تشير التوصية بشكل خاص إلى اتفاقية التمييز .  هندوراس
ومعايير منظمة العمل الدولية فيما يخص الضمان االجتماعي والسالمة ) ١٨٢رقم ( ١٩٩٩أسوأ أشكال عمل األطفال، أن تذآر اتفاقية 

  .المهنيتينوالصحة 

ما إذا آان مصادقًا عليها أم ال، أو ُأبديت تحفظات (قد يختلف الوضع القانوني لهذه االتفاقيات والتوصيات .  جمهورية آوريا
  .دول األعضاءبين ال) بشأنها أم ال

تلعب االتفاقيات والتوصيات الدولية دورًا أساسيًا في الدراسات المنجزة، وما تم من إحاالت، واإلدماج الالحق .  قيرغيزستان
  .في التشريع الوطني

  ).١٨٧رقم ( ٢٠٠٦تنبغي اإلحالة إلى اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، .  الفلبين

، بما أنهما مناسبتان ١١١بغي اإلحالة إلى مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية واالتفاقية رقم تن.  سري النكا
  .ولن يكون من الضروري اإلحالة إلى جميع االتفاقيات والتوصيات الدولية األخرى بشأن الموضوع. ألصحاب العمل والعمال
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لغاية خاصة توصيات منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة التي لها عالقة االتفاقيات والتوصيات الدولية مهمة ل.  السودان
  .فيروس نقص المناعة البشريةبمباشرة 

  .١١١واالتفاقية رقم ) ١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(تنبغي اإلشارة إلى اتفاقية الضمان االجتماعي .  طاجيكستان

أخرى ستعزز مالءمة هذا الصك والحاجة الماسة إلى أن يعتمده مؤتمر العمل  نعم، بما أن اإلشارة إلى صكوك.  ليشتي - تيمور
  .الدولي

لضمان االتساق وتجنب االزدواجية فيما يتعلق بأهداف االتفاقيات والتوصيات القائمة، وينبغي إدراج إحاالت .  المملكة المتحدة
  .يقة بمكان العملالت ذات صلة وثوينبغي أن تكون هذه اإلحا. محدودة ومرآزة ضمن الصك

من المهم بشكل خاص اإلشارة إلى حقوق اإلنسان وحقوق الطفل والحق في األمن البشري، وإلى أنه ينبغي ضمان هذه .  فانواتو
  .الحقوق من خالل جهود الشراآة على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(العامة للمقاوالت الجزائرية  الكونفدرالية . ٥٣: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(والرابطات التجارية  ، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

د أصحاب ، اتحا)الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(في السلطة المحلية 
 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(ت التجارية اليونانية شآ، االتحاد الوطني للمن)غانا(
جمهورية إيران (، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(

، االتحاد الكوري )آينيا(اتحاد أصحاب العمل ، )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )اإلسالمية
، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 

 ، االتحاد العام)منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريتانيا(
، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(لمقاوالت المغرب 

، )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(
، اتحاد )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(اد الصناعات البرتغالية ، اتح)البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 

، الرابطة )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا(أصحاب العمل 
، المجلس الوطني )السويد(الحكوميين  ، الوآالة السويدية ألصحاب العمل)السويد(السويدية للسلطات المحلية واألقاليم 

، اتحاد )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(ألصحاب العمل 
، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(غرف التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(

، اتحاد المنشآت النرويجية )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٧ :ال
، )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )النرويج(

  ). سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل  . ٢: ود أخرىرد

  التعليقات
  .سيعزز هذا القبول العالمي لصكوك منظمة العمل الدولية): غانا(رابطة أصحاب العمل 

عمل الدولية بشأن الضمان ومعايير منظمة ال ١٨٢ورقم  ١١١ال سيما االتفاقيتان رقم : )هندوراس(مجلس المنشآت الخاصة 
  .االجتماعي وخدمات الصحة المهنية والصحة والسالمة المهنيتين

لسنا في حاجة إلى اتفاقية لمنظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة ): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
  .بالنسبة للدول األعضاء آمبادئ توجيهية بشأن وضع برامج وقائيةاإليدز، لكن من شأن توصية للمنظمة أن تكون مفيدة جدًا / البشرية
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وينبغي أن . نحن قلقون من احتمال إدراج اتفاقيات وتوصيات غير مناسبة للموضوع المعني باألمر): اليابان(اتحاد المنشآت 
اقيات والتوصيات ذات الصلة، مثل يستند الصك إلى مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وأن يحيل فقط إلى االتف

  . ١١١االتفاقية رقم 
تنبغي اإلشارة فقط إلى مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية واالتفاقية ): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

  .١١١  رقم
  .شريطة أن يكون الصك على شكل توصية): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 
تنبغي اإلحالة إلى مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية واالتفاقية ): سري النكا(العمل  اتحاد سيالن ألصحاب

ولن يكون من الضروري اإلحالة إلى جميع االتفاقيات والتوصيات الدولية . ، بما أنهما مناسبتان ألصحاب العمل والعمال١١١رقم 
  .األخرى بشأن الموضوع

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين .  ٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(قابات الدانمرآي ، اتحاد الن)الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا( ، اتحاد عمال غامبيا)فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

ية ، الكونفدرالية العامة اإليطال)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )يشيوسمور(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(د العام لعمال بيرو ، االتحا)بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(التحاد الوطني لعمال السنغال ، ا)رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
توغو  ، االتحاد الوطني لعمال)سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .يةالوحدة النقابية األفريق

  التعليقات
من الضروري مراعاة وخلق التآزر بين جميع الجهود ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  .غير المفيدحتى اآلن لتجنب التكرار المبذولة 
  .لدولية واألمم المتحدةينبغي أن يكون ذلك مناسبًا لعالم العمل ومتسقًا مع سياسات منظمة العمل ا): فيجي(اتحاد المدرسين 

اإليدز على المستويين الدولي / هذا مهم وسوف يزيد من االهتمام بفيروس نقص المناعة البشرية): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
والوطني ويعزز العمل الموحد بين الجهات الفاعلة الرئيسية بشأن الفيروس ويزيد من تأثير اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية 

  .اإليدز في عالم العمل/ األمم المتحدة ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشريةو
  .تنبغي اإلشارة إلى جميع تلك االتفاقيات والتوصيات ذات الصلة بعالم العمل: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

مة حيث يمكن أن تستخدمها المنظمات الوطنية التوصيات الدولية جد مه): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال
وقد مرت التوصيات بمسار شامل للغاية وهي مصدر مرجعي مهم بالنسبة للنقابات . مع حكوماتها آنقطة ضغط ونقطة مرجعية ومعيار

  .منظمات غير الحكومية والحكوماتوال
  .يد لمنظمة العمل الدولية سيهدف إلى تقديم نهج متسقلتأآيد أن الصك الجد): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
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ال سيما االتفاقيات األساسية، بما أن هناك صلة بين تنفيذ هذه االتفاقيات واتخاذ إجراءات ناجحة ): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
  .اإليدز/ نقص المناعة البشرية لمحاربة فيروس

  .سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية المناسبة بشأن السالمة والصحة المهنيتين ال): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .٢ :ردود أخرى
  .)جنوب أفريقيا(المجتمع  . ١ :نعم
  ).رومانيا(اإليدز / المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية االتحاد الوطني لمنظمات األشخاص  .١ :ال

  التعليقات
 سيما مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية نعم، ال): جنوب أفريقيا(المجتمع 

ووثائق المنظمة بشأن العمال المؤقتين والالنمطيين؛ ونوافق على اإلحالة إلى مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة  ،١٩٩٧للعمال، 
  .العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

الدور األساسي لمكان العمل فيما يخص إتاحة المعلومات وسبل الحصول على الوقاية  )ي( ٣السؤال 
روس نقص المناعةوالعالج والرعاية والدعم في إطار االستجابة الوطنية لمسألة في

  ؛اإليدز /البشرية

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

يا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بليز، بنن، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أسترال . ١٠٧: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

ثيوبيا، فنلندا، فرنسا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إ
غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، 

قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا،  جمهورية آوريا،جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، 
، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، جمهورية مولدوفاي، موريشيوس، المكسيك، مال

غرينادين، سان مارينو، المملكة سانت فنسنت وجزر البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت لوسيا، 
سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سري النكا، السودان،  ، سيشل،صربياالعربية السعودية، السنغال، 

، ليشتي -تيمور سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 
وغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أور

  .زمبابوي البوليفارية، فيتنام، زامبيا،

  .بلجيكا، آرواتيا، بولندا، إسبانيا . ٤: ال

  .الدانمرك، سانت آيتس ونيفس  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
مان االجتماعي ورعاية يبدو مكان العمل نقطة دخول مهمة، ال سيما في البلدان المستهدفة التي تكون فيها نظم الض.  النمسا

دور فيما يخص المسؤولية االجتماعية للشرآات، لكن ال يمكن أن يحل هذا  وألصحاب العمل أيضًا. الصحة العامة ضعيفة أو منعدمة
  .محل المعايير الملزمة

  .هذه فكرة جيدة، لكن يجب أن تتم في إطار استخدام الشرآاء االجتماعيين لنهج ثالثي.  جزر البهاما

وليس مكان العمل المكان المناسب لتحمل المسؤولية بشأن هذا . ليست هناك صلة مباشرة بين مكان العمل والمرض.  ابلجيك
  .فهو موضوع من مواضيع الصحة العامة - الموضوع

لمناعة إن مكان العمل هو المكان المناسب لمناقشة العديد من األمور، بما فيها فيروس نقص ا.  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .اإليدز/ البشرية
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يمثل العمال مجموعة متجانسة وهم غالبًا قادة الرأي في مجتمعاتهم آما أنهم غالبًا الجهة الفاعلة الداعمة الرئيسية .  آوت ديفوار
معًا  ويحظى مكان العمل بالوسائل والقنوات. وسيكون لتوعية العمال وإقناعهم أثر بالغ على المجتمع الوطني. في هذه المجموعة

خدمات السالمة والصحة واللجان المعنية بمحاربة اإليدز واللجان المعنية باألمراض التي تنتقل عبر (لالتصال باألسلوب األآثر فعالية 
ويساهم في حصول الجميع على الخدمات الصحية في مكان ) االتصال الجنسي ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، وغيرها

  .  العمل

وإن . اإليدز هي باألساس قضية صحية لها دون شك أثر على مكان العمل/ إن مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية . آرواتيا
المتعلق باإلعالم والوقاية والعالج والرعاية والدعم في االستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية ) واألساسي(الدور القيادي 

  .يهو باألساس من مسؤولية القطاع الصح

فيما يخص العالج، يستطيع الجميع الوصول إلى نظام الرعاية الصحية وهو مجاني ومتاح لجميع السكان ويحظى .  آوبا
وفي . بالموارد والمواد والتقنيات الالزمة ويغطي جميع األراضي الوطنية ألن نظامنا الصحي يتسم بالالمرآزية ويصل إلى الجميع

  . ذلك، من المناسب صياغة هذا المبدأالبلدان التي ال يكون فيه الوضع آ

يمكن أن يكون مكان العمل واحدًا من األماآن العديدة لتقديم المعلومات بشأن االستجابة الوطنية لفيروس نقص .  الدانمرك
  .اإليدز ويمكن التفكير فيه باهتمام خاص في البلدان النامية/ المناعة البشرية

لعمل آأماآن رئيسية للترويج للعمل الموحد بين األطراف الفاعلة الرئيسية بشأن فيروس ينبغي التشديد على أماآن ا.  إثيوبيا
  .اإليدز/ نقص المناعة البشرية

  . ينبغي صياغة هذا بأسلوب ال يضع أي إلزام على عائق أصحاب العمل.  فنلندا

  .وتلك التي ال توجد فيها مثل هذه الحمالت من المهم التفريق بين البلدان التي توجد فيها حمالت اإلعالم والوقاية.  ألمانيا

وفيما يخص عالج األشخاص . نعم، بقدر ما يتعلق األمر بتقديم المعلومات والحصول على سبل الوقاية والدعم.  اليونان
اإلرشاد اإليدز، تنبغي اإلشارة إلى أن دور مكان العمل يقتصر على تقديم المعلومات و/ المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .للعمال

ويحظى أصحاب العمل . يقدم مكان العمل بيئة منظمة لتقاسم المعلومات وتعزيز مفاهيم السلوك المقبول وتنفيذ التدخالت.  الهند
وسيكون هذا . بمكانة جيدة للمساهمة بالموارد والمهارات والمساعدة في التأثير في سلوك المستخدمين ومواقفهم وتقديم الخدمات الطبية

أصحاب العمل بمثابة مقدمين للتوعية المجتمعية من خالل المشارآة في الوقاية من فيروس نقص وسيكون مثابة أساس منطقي للتوعية ب
  . شرآة ويرسي ثقة القوة العاملةأي اإليدز ورعاية المصابين به، وهو ما يعزز صورة / المناعة البشرية

فيه العديد من الناس والذي يمكن أن ُتنشر فيه المعلومات المتعلقة  الذي يجتمع ستراتيجي ألنه المكانمكان العمل ا.  إندونيسيا
  .اإليدز/ بفيروس نقص المناعة البشرية

من المهم األخذ بنهج فعال فيما يخص، على سبيل المثال، نشر المعلومات بشأن اإليدز، حتى في مكان العمل لكي ال .  اليابان
ير عادل جراء التصورات الخاطئة أو المغرضة ولكي ال يصبح العمال مصابين بالفيروس في ُيعامل المصابون بالفيروس بشكل غ

  .عملهم

يحتاج مكان العمل إلى أن يكون مرآزًا إعالميًا جامعًا للخدمات أو نقطة مرجعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية .  آينيا
  .المهمة األساسية للمنظمة الوالية لكن ليس على

  ".الدعم"بعد آلمة " لصالح العمال"نعم، إذا ُأضيفت آلمات   .نيوزيلندا

بالنظر إلى أثر هذا المرض على عالم العمل، ينبغي أن تطبق أماآن العمل برامج خاصة بالوقاية من فيروس نقص .  بيرو
ان العمل، مع الترآيز في البداية وتقديم الدعم لألشخاص المصابين بالفيروس في مك) بناء القدرات واإلرشاد(اإليدز / المناعة البشرية

وإن تكلفة تطبيق البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا المرض أقل بكثير من الخسائر االقتصادية التي يسفر . على إنتاجيتهم المتراجعة
  .عنها الفيروس في منشأة

ليمية، وليس مكان العمل، الدور األساسي ينبغي أن يلعب نظام الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية والمؤسسات التع.  بولندا
/ في تقديم سبل الحصول على المعلومات والوقاية والعالج والرعاية والدعم في إطار االستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية

  .ومع ذلك، يمكن أن تكون اإلجراءات التي يتخذها أصحاب العمل ذات طابع تكميلي. اإليدز

كار أن مكان العمل يمكن أن يلعب دورًا في محاربة الفيروس، فإن الدور األساسي في هذه المحاربة ال يلعبه دون إن.  إسبانيا
اإليدز باألساس موضوعًا من مواضيع مكان العمل، بل / وليس موضوع فيروس نقص المناعة البشرية. مكان العمل بل المجتمع بكامله
  .لمكان العمل" األساسي"سبانيا ال يمكن أن تقبل هذه اإلحالة إلى الدور وبالتالي، فإن إ. هو باألحرى موضوع اجتماعي
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  .إن وسائط اإلعالم واإلعالنات هي المفتاح للوصول إلى األشخاص في مكان العمل.  تايلند

ل أماآن العمل هناك حاالت عديدة يقدم فيها مكان العمل فرصًا هائلة لالستجابة للفيروس، ال سيما بقدر ما تمث.  المملكة المتحدة
وسيكون من المهم أهمية خاصة تعجيل استجابات القطاع الخاص . تجمعًا منظمًا لألشخاص ال يمكن أن يكون متاحًا بشكل آخر

ومع ذلك، تعترف الحكومة أيضًا بالحاالت، الموجودة ال سيما في . للفيروس في الحاالت التي يقدم فيها مكان العمل مثل هذه الفرص
 فعًالفيها  أساسيًا، مثل الحاالت التي يوجد ينتشر فيها الفيروس بصورة ضعيفة، التي ينبغي أال يلعب فيها مكان العمل دورًاالبلدان التي 

وفي هذه الظروف، قد يكون . هيكل وطني ذو موارد جيدة لالستجابة للفيروس وتتاح فيها خدمات معالجة الفيروس على صعيد واسع
  .ت بشكل فيه تبذيرهناك احتمال ازدواجية الخدما

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٩: نعم
الغرفة البلغارية ، )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آوت ديفوار(

، )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(أصحاب العمل 
، االتحاد الوطني للمنشآت )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(اتحاد المنشآت الفنلندية 

، رابطة أصحاب )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(التجارية اليونانية 
، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين 

لعمل والمنشآت رابطة أصحاب ا، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(
، رابطة أصحاب )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(

، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(العمل المكسيكيين 
، اتحاد أصحاب )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(صناعة اتحاد غرفة نيبال للتجارة وال

، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(العمل 
، )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان ريمو(لصناعات الرابطة الوطنية ل، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(

، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 
، الرابطة )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(

اإلمارات (، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(االستشارية ألصحاب العمل 
  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )العربية المتحدة

اصة ، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخ)آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .١٢: ال
، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوستاريكا(

، رابطة أصحاب )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 
، غرفة )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )سلوفينيا(سلوفينيا للتجارة والصناعة ، غرفة )سلوفينيا(العمل 

  ). أوروغواي(صناعات أوروغواي 

  ).السويد(اتحاد المنشآت السويدية   .١: ردود أخرى

  التعليقات
جراءات وليس القيام بها ينبغي أن تكون مسؤولية أصحاب العمل هي تسهيل اإل): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

  .مباشرة
تعمل بعض المنشآت في المناطق الريفية ويقدم العديد منها مسبقًا الرعاية للقوة العاملة ): آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت 

  .والسكان المحيطين بها
مرضًا مهنيًا وبالتالي ينبغي أال ُتلقى اإليدز / رًا ما يكون فيروس نقص المناعة البشريةدنا): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 

  .مسؤولية هذا اإلجراء على أصحاب العمل
إذا آان الحصول على الوقاية والعالج في بعض البلدان األقل تقدمًا أساسيًا، فاألمر ليس ): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .التي يمكن أن تنطبق على جميع البلدان" عن الوقايةمعلومات "آلمات  ويمكن أن نوافق على. آذلك بالمرة في البلدان المتقدمة

  .أآد العديد من المنظمات الدولية دور مكان العمل، الذي لم تول له األولوية): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
روس ليس لدى العديد من أماآن العمل أي تصور أو سياسة أو برنامج عن في): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  .اإليدز وينبغي أن تعتمد سياسة منظمة العمل الدولية/ نقص المناعة البشرية
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على صاحب العمل أن يقيم المخاطر بالنسبة لمكان العمل وعليه أن يمنعها أو يحد منها بقدر ما هو ): هولندا(أصحاب العمل 
  .ص نظام الصحة العامةعملي بشكل معقول، لكن ليس عليه أن يلعب دورًا أو يضطلع بمسؤولية فيما يخ

وتؤيد منظمة أصحاب العمل في ". الدعم"بعد آلمة " لصالح العمال"نعم، إذا ُأضيفت آلمات ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
نيوزيلندا ما قالته الحكومة بشأن حاجة منظمة العمل الدولية إلى حصر أنشطتها في عالم العمل ومنع تكرار جهود المنظمات الدولية 

  .اإليدز/ خرى في مجال فيروس نقص المناعة البشريةاأل
  .ال سيما في البلدان التي ال يعمل فيها نظام الرعاية بشكل أمثل): السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

  .إن مكان العمل مهم لكنه ال يلعب دوراًً حاسمًا): أوروغواي(غرفة صناعات أوروغواي 

  العمال
  .٦٩ :دلردومجموع عدد ا

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(بنن اتحاد نقابات عمال 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(تشاد ، اتحاد نقابات )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(د النقابات الدانمرآي ، اتحا)الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(امبيا ، اتحاد عمال غ)فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

يطالية ، الكونفدرالية العامة اإل)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس( ، العمال)ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(التحاد العام لعمال بيرو ، ا)بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )ارواند(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
لعمال توغو ، االتحاد الوطني )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .فريقيةالوحدة النقابية األ

   التعليقات
ال يمكن االنتظار من مكان العمل أن يصبح بديًال للنظم الوطنية للصحة العامة ومن مسؤوليات ): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .الحكومة ضمان أن تكون هذه الخدمات متاحة للجميع
لضوء على هذه القضايا، وسيعزز هذا التجربة من المهم إلقاء ا): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  .نقابتنا حيث أنها بدأت حملتها منذ أآثر من عقدالميدانية ل
سيتطلب هذا موظفين غير مصابين ليعملوا معًا من أجل محاربة األثر الواسع للمشكلة والحد من ): فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

  .التمييز وغيره من المشاآل الناجمة في مكان العمل
وينبغي التأآيد أن على المنشآت مسؤولية فيما يتعلق بتقديم . للعمل آثار إيجابية، بما فيها العالجية): فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .المعلومات والحصول على العالج
موظفين الطبيين في ينطوي الدور األساسي لمكان العمل على مسؤولية المنشآت وال): فرنسا(القوة العاملة  - االتحاد العام للعمل

  .العمل
  .سيساعد هذا في الحد من التمييز والوصم في أماآن العمل): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 

وفي . الثاني للعمال، ألنهم يقضون فيه معظم وقتهم" المسكن"مكان العمل هو ): جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
  .إليدز، ال يمكن أن تكون هناك مبالغة في تأآيد أهمية دور مكان العملا/ االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

49  

إن السبيل األسهل في مكان العمل لضمان أن المعلومات وتدابير الوقاية متاحة ): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
  .ممثلي الموظفين والنقابات االعتماد علىللعمال هو 

  .توزيع العوازل بالمجان القيام بحمالت توعية مستمرة، وأيضًا): ربالمغ(االتحاد العام للشغالين 
يجب أن تكون هذه اإلجراءات طوعية ويجب ضمان السرية، ما دامت المعلومات ): البرتغال(التحاد العام للعمال البرتغاليين ا

  .غير ضرورية لحماية سالمة وصحية عمال آخرين أو أشخاص آخرين
  .إلى دور النقابات تنبغي اإلشارة أيضًا): مملكة المتحدةال(اتحاد الخدمة العامة 

  .)جنوب أفريقيا(المجتمع ، )بولندا"(آن معنا"رابطة  :نعم .٢: أخرىردود 

  التعليقات
  .كن يكون تكميليًا لتدابير أخرىنعم، ل): بولندا"(آن معنا"رابطة 

في تعزيز ودعم الجهود الوطنيةالدور الفريد لمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال   )ك( ٣السؤال 
  ؛اإليدز في عالم العمل ومن خالله /لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

  الحكومات
  .١١٤: مجموع عدد الردود

، أستراليا، النمسا، بربادوس، )وزارة العمل والشؤون االجتماعية(ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا   .١٠٩: نعم
، بنن، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، بيالروس، بلجيكا، بليز

الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، جورجي

 جمهورية آوريا،آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، 
، المغرب، فاجمهورية مولدوقيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، 

ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا، سانت 
، سيشل، سيراليون، صربياغرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، سانت فنسنت وجزر لوسيا، 

أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية سنغافورة، سلوفينيا، جنوب 
، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات ليشتي -تيمور السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 

  .ية، فيتنام، زامبيا، زمبابويويال البوليفارالعربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنز

  .، غابون)وزارة الصحة(أرمينيا  . ٢: ال

  .جزر البهاما، رومانيا، سانت آيتس ونيفس  .٣: ردود أخرى

  التعليقات
  .هذه فكرة جيدة، لكن يجب أن تتم في سياق الشرآاء االجتماعيين باستخدام نهج ثالثي.  جزر البهاما

ذا من التعاون الوثيق الالزم للنجاح في محاربة الفيروس، بالرغم من أنه ال يوجد اتفاق في اآلراء بين سيمكن ه.  الكاميرون
  .أصحاب العمل والعمال

  .وينبغي تشجيع هذه اإلجراءات الموحدة. يتطلب هذا مشارآة أصحاب العمل والعمال معًا في محاربة اإليدز.  آوت ديفوار

  .العمل ومنظمات العمال دورًا فريداًً في تعزيز صحة العمال ودعمهاتلعب منظمات أصحاب .  السلفادور

  .ال، ألنه يجب أن تجرى األنشطة بالتآزر مع الشرآاء اآلخرين المشارآين في محاربة هذا الفيروس.  غابون

  .لمحلية لكل بلديتوقف مدى آون دور الشرآاء االجتماعيين دورًا فريدًا فيما يتعلق بهذه الجهود على الحالة ا.  ألمانيا

/ يمكن لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تساهم مساهمة مهمة في محاربة فيروس نقص المناعة البشرية.  الهند
اإليدز من خالل نشر المعلومات إلذآاء الوعي والترويج للوقاية وتدريب المدرسين النظراء في القوة العاملة والمسؤولين الرئيسيين في 
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وتكييف الخدمات الطبية الموجودة وخطط مساعدة الموظفين الخاصة بأسر العمال وتأمين حماية الحقوق وتقديم سبل  عالم العمل
الحصول على اإلعانات والضمان االجتماعي وتشجيع العمال للموافقة على االستشارة واختبار الكشف الطوعيين ومساعدة أصحاب 

  .دما يكون ذلك ممكنًاالعمل على تقديم الرعاية والدعم والعالج عن

اإليدز في مكان العمل إلى الدعم من جميع األطراف بما / تحتاج البرامج الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية.  إندونيسيا
  .فيها النقابات وأصحاب العمل والحكومة

ة بفيروس نقص المناعة ينبغي أن يسعى أصحاب العمل ومنظماتهم إلى العمل بشكل وثيق مع اللجان الوطنية المعني.  قطر
  .اإليدز والمنظمات غير الحكومية في هذا المضمار/ البشرية

ينبغي أن يصمم ويطبق أصحاب العمل سياسات مكان العمل بالتشاور مع العمال وممثليهم بهدف الترويج للوقاية .  رومانيا
  .اإليدز/ لمناعة البشريةوتقديم المعلومات بشأن اإلصابة وحماية العمال من التمييز بسبب فيروس نقص ا

  .ينبغي تثقيف أصحاب العمل أوًال ثم العمال.  صربيا

لدى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال القدرة على التأثير في مجموعات واسعة من السكان، ال سيما .  ترينيداد وتوباغو
  .وار هذه المنظمات بوضوحوينبغي تعريف أد. آباًء وأمهات أو رؤساء األسرة أن العمال قد يكونون أيضًا

  أصحاب العمل
  .٦١: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٤: نعم
، الغرفة البلغارية )زيلالبرا(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، الرابطة الوطنية ألصحاب )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد أصحاب )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آولومبيا(العمل 

، اللجنة الخاصة )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(نمرآيين العمل الدا
، رابطة )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(بأصحاب العمل في السلطة المحلية 

مجلس ، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(ة اليونانية ، االتحاد الوطني للمنشآت التجاري)غانا(أصحاب العمل 
، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( المنشآت الخاصة

، )آينيا(العمل  ، اتحاد أصحاب)اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(
، االتحاد العام ألصحاب )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(العمل الموريتانيين 
، اتحاد غرفة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )ليامنغو(المنغولي ألصحاب العمل 
، اتحاد أصحاب )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، اتحاد الصناعات )البرتغال(التجارة والخدمات ، اتحاد )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(العمل 
الرابطة الوطنية ، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(البرتغالية 
لعمل ، اتحاد سيالن ألصحاب ا)جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان ريمو(للصناعات 

، )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(
، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

، اتحاد )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(لصناعة ، اتحاد غرف التجارة وا)أوغندا(
  ).زمبابوي(أصحاب العمل 

، )هولندا(، أصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين   .٥: ال
  ). سويسرا(العمل السويسريين  ، اتحاد أصحاب)سلوفينيا(غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة 

، اتحاد المنشآت السويدية )آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة   .٢: ردود أخرى
  ).السويد(

  التعليقات
سيقوي هذا بشكل فعال منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على ): الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية 

  .ستويين المحلي واإلقليميالم
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بالنسبة ألصحاب العمل والعمال (إن فيروس نقص المناعة البشرية هو عدو المنشآت ): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .ولمواجهته يحتاج هؤالء إلى التحدث باللغة نفسها) معًا

  .منظمات االجتماعية والمبادرات الخاصةإلى ال تنبغي اإلشارة أيضًا): البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
اإليدز يتعدى نطاق مكان / ينبغي أال نتجاهل أن فيروس نقص المناعة البشرية): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 
  .العمل، وأنه مسألة تتعلق بالصحة العامة

  .خاص ال يلعب الشرآاء االجتماعيون أي دور): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
ينبغي أن تنتج عن هذا إجراءات موحدة تقوم بها منظمات العمال ): موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 

  .ومنظمات أصحاب العمل
اإليدز محدود بشكل أآبر في / بما أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية): منغوليا(االتحاد المنغولي ألصحاب العمل 

  . إن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ترآز على الوقاية منهمنغوليا، ف
  .ليس لهذه المنظمات أي دور من هذا القبيل في نظم وأنشطة الصحة العامة): هولندا(أصحاب العمل 

فيما تضطلع بدور فريد ) أو منظمات العمال(ال نتفق على أن منظمات أصحاب العمل ): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
ومكان العمل هو مكان من بين أماآن عديدة . اإليدز الذي يشكل قضية من قضايا الصحة العامة/ يخص فيروس نقص المناعة البشرية

  .ذو دور في محاربة هذا الفيروس على الصعيد الوطني
  .ات العامة أيضًاينبغي أن يوآل الدور األساسي والفريد نفسه إلى المؤسس: )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات 

  .هذا ليس دور الشرآاء االجتماعيين فقط): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين  . ٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(تحاد العام لنقابات عمال النقل ، اال)الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )يكيةالجمهورية التش(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(مل ، االتحاد العام للع)فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، مؤتمر )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  -  العام للعمل
ندي ، االتحاد اآليسل)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(نقابات غانا 

، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(للعمل 
جمهورية (، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(

، االتحاد )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر ، )آوريا
تي آاوا  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(الثوري للعمال والفالحين 

، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(ال الفنادق والخدمات الشخصية ، االتحاد الوطني لعم)نيوزيلندا(آيماهي 
، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(
، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(لنقابات العمال  ، االتحاد الوطني)البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(

، رابطة )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
االتحاد النقابي السويدي ، )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 

، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(
، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني 

  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(مر نقابات العمال مؤت

  ).غامبيا(اتحاد عمال غامبيا  . ١: ال

   التعليقات
  .الهيكل الثالثي لمنظمة العمل الدوليةب سيعترفهكذا ): بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 

  .شعور الشرآاء بالمسؤولية والمشارآةسيقوي هذا ): الكاميرون(النقابات الحرة 
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المجموعتين القدرة على الوصول إلى المستوى الشعبي من المجتمع والتأثير في  هاتينلدى ): فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 
روس األخالق ومدونات السلوك في مكان العمل؛ وينبغي أن يستخدم هذا استخدامًا فعاًال لتنسيق الجهود الوطنية من أجل محاربة في

  .اإليدز/ نقص المناعة البشرية
  .هناك حاجة إلى إشراك الشرآاء الثالثيين آالعبي فرقة متساوين إذا ُأريد لإلجراءات أن تكون فعالة): فيجي(اتحاد المدرسين 

  .في الوقت نفسه، ينبغي احترام حق العمال في الحرية والحق في الخصوصية): فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل 
في مكان  واالستبعادلهذا الموقف الميزة الكبيرة فيما يخص منع جميع أشكال التمييز ): فرنسا(القوة العاملة  - االتحاد العام للعمل

  . العمل
  ".مهم"بكلمة " فريد"على أن تغير آلمة ): اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 

. بغي للشرآاء االجتماعيين في بنما أن يناضلوا معًا للتخفيف من آثار الفيروسين): بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 
وسيؤدي تنفيذ سياسة فعالة بشأن مكان العمل إلى خفض تكلفة التدابير الوقائية وتحسين صحة وإنتاجية العمال وتقليص األثر العام 

  .للفيروس على المجتمع
ذا مسار التعاون األساسي للشرآاء االجتماعيين وأصحاب المصالح اآلخرين سوف يحدد ه: منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  .ومختلف البرامج المستهلة والمنفذة خارج حدود عالم العمل

التعاون بين المنظمات الدولية في إطار برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص  )ل( ٣السؤال 
ألطر، من أجل تأمين سبل وصول الجميع إلى الوقايةاإليدز وفي غيره من ا/ المناعة البشرية

  والرعاية والعالج من فيروس نقص المناعة البشرية والتخفيف من تأثير اإليدز؛

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

 أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،  .١٠٨: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 
آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، 

مانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، أل
قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ،  جمهورية آوريا،إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، 

لمغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، ، اجمهورية مولدوفامالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، 
بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا، سانت لوسيا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، 

سودان، سورينام، السويد، ، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، الصربياالسنغال، 
، ترينيداد وتوباغو، ليشتي -تيمور سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 

ية، فيتنام، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفار
  .ا، زمبابويزامبي

  .غرينادينسانت فنسنت وجزر  ألبانيا، قبرص،  .٣: ال

  .رومانيا، سانت آيتس ونيفس  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .تمكن اإلحالة هنا إلى الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا ومصادر التمويل األخرى.  النمسا

  .في مجال الوقاية والعالج والتشريع متزامنة ينبغي أن تكون جميع األنشطة.  البوسنة والهرسك

ينبغي أن تبرز الديباجة األدوار الخاصة بكل من منظمة العمل الدولية والمنظمات األخرى في سياق فيروس نقص .  آندا
  .اإليدز/ المناعة البشرية

بغي أن تبذل الجهود الستحداث منبر وين. التعاون ضرورة من أجل منع اإلجراءات المتفرقة وزيادة قيمة الموارد.  آوت ديفوار
  .مشترك للشرآاء ومقدمي الموارد
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إلى التعاون مع المنظمات األخرى مثل الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل  ينبغي أن تشير الديباجة أيضًا.  فرنسا
  .والمالريا

. اإليدز/ صدي لفيروس نقص المناعة البشريةسيشكل التعاون متعدد األطراف وسيلة مهمة لتعزيز الجهود من أجل الت.  اليونان
/ مثل برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية(ويكتسي التعاون مع المنظمات الدولية أو الهيئات األخرى 

ولديها دور تنسيقي وتقني في ، التي أظهرت فعاليتها )اإليدز ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليونيسيف واالتحاد األوروبي
  .التصدي للفيروس، أهمية آبيرة

وهناك حاجة إلى تنسيق . اإليدز/ يشارك عدد من المنظمات الدولية في جهود محاربة فيروس نقص المناعة البشرية.  الهند
ل منظمة بما في ذلك من خالل البرامج متعددة األطراف لضمان استجابة شاملة وفعالة وزيادة قيمة المزايا النسبية التي تقدمها آ

  .استهداف القدرات التنظيمية لرفع التحديات الفريدة

ويمكن تقديم تفاصيل في إطار موضوع . ينبغي إدراج إحالة مختصرة لكي ُتدمج مدخالت هذه المنظمات في هذا السياق.  سيشل
  .منفصل

عني بفيروس نقص المناعة المتحدة المشترك الم لبرنامج األمم" المبادئ الثالثة"هذا مهم لضمان تنفيذ .  سري النكا
  .اإليدز وتنفيذ استجابة منسقة /البشرية

  .ُيروج لبرامج األمم المتحدة المشترآة في جمهورية تنزانيا المتحدة.  جمهورية تنزانيا المتحدة

ظمة العمل الدولية استجابًة لفيروس وينبغي أن تكون التدابير التي تتخذها من. تؤيد الحكومة بشدة هذا النهج.  المملكة المتحدة
  ".أمم متحدة واحدة"اإليدز متسقة آلما أمكن مع إطار / نقص المناعة البشرية

  أصحاب العمل
  .٦١ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٦: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن( ألصحاب العمل

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(العام للمنشآت  ، االتحاد)آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
نة الخاصة بأصحاب العمل ، اللج)فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(في السلطة المحلية 
 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(
جمهورية إيران (، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )سهندورا(

، االتحاد الكوري )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )اإلسالمية
، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(شآت رابطة أصحاب العمل والمن، )جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 

، االتحاد المنغولي )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(
مل ، أصحاب الع)ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(ألصحاب العمل 

، )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(
، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 

 اتحاد، )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(االتحاد البرتغالي للسياحة 
، الرابطة السويدية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت 

، المجلس الوطني ألصحاب )السويد(وميين ، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحك)السويد(للسلطات المحلية واألقاليم 
، اتحاد غرف )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(العمل 

، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 
  ).زمبابوي(

، اتحاد أصحاب )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  . ٣: ال
  ). سويسرا(العمل السويسريين 

  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة   .٢: ردود أخرى
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  التعليقات
  .آلما آان عدد المشارآين أآثر، آانت الفعالية أآبر): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

إن المعلومات التي قدمتها وزارة الحماية االجتماعية والهيئات الفاعلة األخرى ): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 
  .اإليدز، جد آاملة/ الوطنية والدولية المتخصصة في فيروس نقص المناعة البشرية

ومحاربة فيروس نقص . جميع اإلجراءات المتخذة بدون تعاون محكوم عليها بالفشل): آوت ديفوار(لمنشآت االتحاد العام ل
  .اإليدز ليست طبية فقط/ المناعة البشرية

اإليدز استجابة متكاملة ومتسقة، وتتجاوز / تتطلب محاربة فيروس نقص المناعة البشرية): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .فردية من هيئات األمم المتحدةنطاق أية هيئة 

إن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم الرعاية والعالج للمصابين ): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
ة بدون به والتخفيف من أثر اإليدز في عالم واحد آلها عناصر مهمة لحل هذه المشكلة الخاصة، ومن المستحيل تحقيق نتائج إيجابي

  .التعاون المناسب بين البلدان والمنظمات الدولية آذلك
/ ال يغطي برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  .اإليدز مكان العمل؛ ولهذا ينبغي أن تغطيه جهود منظمة العمل الدولية
تؤيد بيان حكومتها التي تدرك أن المحاربة العالمية تجري في سياق أآبر بكثير من مجرد ): نيوزيلندا(ل منظمة أصحاب العم

عالم العمل وتشجع منظمة العمل الدولية على العمل في إطار واليتها في الوقت الذي تتعاون وتنسق فيه مع غيرها من المنظمات 
  .ايا األوسعفضل لالستجابة لهذه القضاألموقع الالدولية ذات 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين  . ٦٩: نعم
، )بنن(عمال ، المرآز المستقل لنقابات ال)أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(ل الكندي العم
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(دارة المدنية ، اتحاد موظفي اإل)الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(سي للعمل ، االتحاد الديمقراطي الفرن)فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )نيسياإندو(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

ات الماليزية ، مؤتمر النقاب)مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(لة العامة لعمال بنما ، المنظمة المستق)نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )ارواند(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(يسري ، اتحاد النقابات السو)السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

عمال، منظمة ، االتحاد الدولي لنقابات ال)زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .يتوقف هذا بالكامل على اإلرادة السياسية للحكومات): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 

لتكن المنظمات دولية أو وطنية؛ وإذا آان الجميع يتفق على أن فيروس نقص المناعة : )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .ز مدمر، فينبغي أن نكون قادرين على أن نتفق على محاربته معًااإليد/ البشرية
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  .٢ :ردود أخرى
  .)جنوب أفريقيا(المجتمع   .١ :نعم

  .)رومانيا( اإليدز/ المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية االتحاد الوطني لمنظمات األشخاص  .١ :ال

لة، ال سيما منظمات األشخاص المصابينأهمية التعاون مع المنظمات األخرى ذات الص  )م( ٣السؤال 
  .بفيروس نقص المناعة البشرية، على المستويين الوطني والدولي

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة والهرسك،  . ١٠٧: نعم
بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، آولومبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، بوتسوانا، البرازيل، 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون،  آرواتيا، قبرص،

ندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسل
قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس،  جمهورية آوريا،األردن، آازاخستان، آينيا، 

ا، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، ، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنمجمهورية مولدوفاالمكسيك، 
غرينادين، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، 

، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، صربياالمملكة العربية السعودية، السنغال، 
 - تيمور ودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، الس

، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فانواتو، جمهورية فنزويال ليشتي
  .ية، فيتنام، زامبيا، زمبابويالبوليفار

  .جورجيا . ١: ال

  . ألبانيا، جزر البهاما، الصين، آوبا، أوروغواي  .٥: ردود أخرى

  التعليقات
  .سيسمح التعاون مع هذه المنظمات بتقييم صحيح لالحتياجات والمشاآل القائمة.  أرمينيا

وجميع المجاالت . تحديًا إن إشراك شبكات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بشكل فعال ما زال يشكل.  بليز
  ).لكن ليس بإسهاب(مهمة وتنبغي اإلشارة إليها باختصار 

إن إشراك األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على المستويين الوطني والدولي معًا يضمن الفعالية وال .  بنن
  .يقدر بثمن

أن ُيكتب بالتعاون مع رابطات األشخاص المصابين بفيروس ينبغي أن يكون هذا الجزء إلزاميًا وينبغي .  البوسنة والهرسك
  .نقص المناعة البشرية، ال سيما الجزء المتعلق بممارسة الحق في العمل

هناك حاجة ماسة إلى إشراك ضحايا الوباء من خالل منظماتهم، بما أنهم أول من سيتأثر بفعالية وتنفيذ الصك .  بورآينا فاسو
  .المستقبلي

رت التجارب الوطنية، ال سيما في قطاعات العمالة، أن مشارآة األشخاص المصابين بالفيروس تكون أآثر أظه.  بوروندي
وبالتالي، سيكون . فعالية عند التعبئة من أجل إجراء اختبار الكشف وعند الترويج لتغيير السلوك بغية الحد من خطر اإلصابة بالفيروس

  .من المفيد جدًا ذآر هذا في الديباجة

  .ينبغي ذآر قيمة التعاون مع المجتمع المدني.  افرنس

  .ليس إدراج هذه اإلحالة ضروريًا.  جورجيا
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اإليدز، في إذآاء الوعي / ساهم المجتمع المدني، ال سيما منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.  اليونان
لى السلطات العامة، في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، لكي بالمرض وآذلك في مد نطاق الوقاية والرعاية والعالج، وضغط ع

  .تتصدى على نحو فعال للفيروس

اإليدز وبما أن طريقة انتقال الفيروس من األم إلى / بما أن المزيد من النساء يصبن بفيروس نقص المناعة البشرية.  ماليزيا
اإليدز التي تعمل مع المنظمات النسائية غير / ية بفيروس نقص المناعة البشريةالطفل في ارتفاع، فينبغي ذآر أهمية المنظمات المعن

  .الحكومية

األنشطة المنسقة، وبالتالي تحقيق  تطويراإليدز بموازاة / يمكن تطوير المنظمات المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية.  بيرو
  . نتائج أفضل من تلك المتوقعة في البداية

  .مشارآة منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةة استجابة فعالة بدون أن تكون أي ال يمكن.  السنغال

هناك حاجة إلى التعاون مع منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل التخطيط .  سيراليون
  .ة البشريةوالتنسيق والتنفيذ على نحو فعال للبرامج الخاصة بفيروس نقص المناع

  .لدى هذه المنظمات معرفة بالتمييز الذي لم يسفر عن نزاعات قانونية.  )أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص(السويد 

  .ينبغي تعريف دور منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تعريفًا واضحًا.  ترينيداد وتوباغو

ين بفيروس نقص المناعة البشرية القيام بمساهمة ضخمة فيما يخص تحديد بإمكان منظمات األشخاص المصاب.  تونس
  .التي ينبغي الوصول إليها في حمالت التوعيةالمعّرضة والمجموعات 

نعم، من أجل إلقاء الضوء على شهادات حية على أن بإمكان األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية .  زامبيا
  .العيش حياًة أطول

  العمل أصحاب
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل  .٥٢: نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(

، االتحاد )آوستاريكا(، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آمبوديا(والرابطات التجارية  ألصحاب العمل
جمهورية الكونغو (، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(العام للمنشآت 

، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(د أصحاب العمل ، اتحا)الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )الديمقراطية
، رابطة )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(

مجلس ، )اليونان(ي ، اتحاد المنشآت الهيالن)اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(أصحاب العمل 
، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(المنشآت الخاصة 

رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(
، رابطة أصحاب )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(العمل الموريتانيين  ، االتحاد العام ألصحاب)ليسوتو(

، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(العمل المكسيكيين 
، منظمة أصحاب )هولندا(أصحاب العمل ، )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(العمل 
انت س(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(

، اتحاد )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات ، )لوسيا
، الوآالة السويدية ألصحاب )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(سيالن ألصحاب العمل 

ترينيداد (، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(لس الوطني ألصحاب العمل ، المج)السويد(العمل الحكوميين 
، غرفة صناعات )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )وتوباغو

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(أوروغواي 

، اللجنة )آولومبيا(، الرابطة الوطنية ألصحاب العمل )الجزائر(للمقاوالت الجزائرية الكونفدرالية العامة   .٨: ال
، اتحاد أصحاب )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )فنلندا(الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية 

، اتحاد أصحاب العمل )سلوفينيا(صناعة ، غرفة سلوفينيا للتجارة وال)سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )باآستان(العمل 
  ). سويسرا(السويسريين 
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  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل   .٢: ردود أخرى

  التعليقات
اإليدز في عالم العمل / ال يمكن الشروع في محاربة فيروس نقص المناعة البشرية): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  . مساعدة األشخاص المصابين والمتأثرين بالفيروس، الذين يمكنهم إذآاء الوعي العام من خالل شهاداتهم بدون
هذا مهم ألن هؤالء األشخاص هم الذين سيكونون قادرين ): آمبوديا(االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية 

  .اإليدز وللمساعدة على الوقاية منه/ فيروس نقص المناعة البشريةعلى تقاسم تجاربهم وتقديم مدخالت لمساعدتنا على فهم 
  .هذا شرط ال بد منه): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

من المهم تقاسم تجارب النجاح مع المنظمات المناسبة لألشخاص المصابين ): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 
  .في تنفيذ البرنامج أيضًا بفيروس نقص المناعة البشرية التي تساعد

الهيكل الثالثي (سيعطي هذا األولوية للتعاون بين الشرآاء االجتماعيين والحكومة ): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 
  ).التقليدي

  .هذا غير مناسب للصك): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، المجلس )األرجنتين(، االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين )أنغوال(ل أنغوال النقابة الوطنية لعما  .٦٦: نعم
، اتحاد نقابات )بنن(، اتحاد نقابات عمال بنن )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(األسترالي لنقابات العمال 

، )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا) (بودآريبا(د العمل ، اتحا)بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(بوتسوانا 
، اتحاد نقابات تشاد )آندا(، مؤتمر العمل الكندي )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

المورافي لنقابات  -  ، االتحاد التشيكي)اآرواتي(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(
، اتحاد موظفي اإلدارة )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(العمال 
منظمة ، ال)فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(المدنية 

، االتحاد )فرنسا(القوة العاملة  - ، االتحاد العام للعمل)فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(المرآزية للنقابات الفنلندية 
، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(الديمقراطي الفرنسي للعمل 

، )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(د العام اليوناني للعمال ، االتحا)غانا(
، اتحاد )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

، االتحاد )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )يابانال(النقابات اليابانية 
، االتحاد العام للشغالين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(المسيحي لنقابات مدغشقر 

، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(، العمال )المغرب(
، االتحاد )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 

، اتحاد نقابات )رومانيا(التحاد الوطني لنقابات العمال ، ا)البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(العام للعمال البرتغاليين 
، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(رواندا 

، االتحاد )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(
، اتحاد نقابات عمال )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(النقابي السويدي 

، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(توغو 
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدةالمملكة (

، االتحاد )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٣: ردود أخرى
  ).بيرو(العام لعمال بيرو 

  التعليقات
  .هذه مبادئ التضامن): الكاميرون(ت الحرة النقابا

من المهم تأآيد هذا، بما أن عمل هذه المنظمات قد حسن آثيرًا ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
باألشخاص المصابين بفيروس فهم معنى اإليدز في الحقيقة والنهج الذي ينبغي األخذ به وساعد في راحة األذهان وأولى اهتمامًا مجددًا 

  .اإليدز/ نقص المناعة البشرية
  .ال غنى عن هذا): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
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إصابتهم بفيروس نقص  من حيثينبغي أال ينتج عن هذا االهتمام باألشخاص ): فرنسا(القوة العاملة  - االتحاد العام للعمل
مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، لكي ال يتم إبعاد األشخاص المصابين  المناعة البشرية أو تصنيفهم آأشخاص مصابين أم غير

  . بالفيروس من المجتمع
تكتسي منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أهمية خاصة، بما : )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  .أن لها صالت بمجموعات السكان المستهدفة
من أجل إجراءات فعالة، ال بد من التعاون مع منظمات األشخاص المصابين ): جمهورية آوريا(ري للنقابات االتحاد الكو

  .بفيروس نقص المناعة البشرية
من المهم جدًا بالنسبة للمنظمات الوطنية التعاون والعمل مع بعضها ): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال

  .وع ويضمن استجابات وسياسات أفضلد وضوح الرؤية بشأن الموضفهذا يعزز ويزي. البعض
إن األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية هم األآثر أهلية للتعبير عن احتياجاتهم ): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  .األساسية

  التعاريف والنطاق  -أوًال 

 :لتعاريف التاليةهل ترون أنه ينبغي للصك المقترح أن يتضمن ا ٤السؤال 
يعني فيروسًا يضعف الجهاز المناعي لجسم اإلنسان ويسبب" فيروس نقص المناعة البشرية"  )أ(

 اإليدز في نهاية األمر؛

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

يكا، بليز، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلج  .١٠٦ : نعم
بنن، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الصين، آوستاريكا، 
آوت ديفوار، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، 

ندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، غانا، اليونان، غرينادا، ه
آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، جمهورية 

ا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد لدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريوم
الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية 

ي النكا، السودان، السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سر
، ليشتي - سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور

ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال 
  .امبيا، زمبابويتنام، زالبوليفارية، في

  .آندا، آرواتيا، آولومبيا، استونيا، المكسيك  .٥: ال
  .الدانمرك، إثيوبيا  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يدمر جهاز : "آالتالي" فيروس نقص المناعة البشرية"يعرف قانوننا الوطني .  أستراليا

وأحد أهم ). اإليدز(نقص المناعة المكتسب  متالزمة وهذا هو سبب. ن غير قادر على مقاومة اإلصابةالمناعة في الجسم بحيث يكو
سمات اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هو أن هناك عادة فترة طويلة بعد اإلصابة األولية، تكون خاللها أعراض المرض قليلة 

ألن بعض " من المحتمل أن يسبب اإليدز"بعبارة " اإليدز في نهاية األمر يسبب"ونقترح استبدال عبارة ". أو منعدمة لدى الشخص
األشخاص أصيبوا بالفيروس لمدة عقود ولم تتأثر أجهزة مناعتهم إال بشكل أدنى، وبفضل العالجات الحالية المضادة للفيروسات 

  .ةالرجعية ال يصيب اإليدز الكثير من األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري

  ".يسبب اإليدز في نهاية األمر"ينبغي إلغاء عبارة  . آندا

نقص المناعة مع إضعاف آبير اعة البشرية، الذي يصبح متالزمة فيروس نقص المن: "ينبغي استبدالها بما يلي  .آولومبيا
  ". لجهاز المناعة
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ية وال لإليدز في نهاية األمر هذه اآلثار إذا حظيا إذ ال يكون لفيروس نقص المناعة البشر: ليست التعاريف دقيقة تمامًا . آرواتيا
  .بالعالج المناسب وبشكل منتظم

ال يدخل هذا ضمن والية منظمة العمل الدولية وينبغي أن تقدم التعاريف من قبل وآاالت األمم المتحدة المناسبة  . الدانمرك
  ).اإليدز/ س نقص المناعة البشريةمنظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيرو(

  .باإليدز بفيروس نقص المناعة البشرية دون أن يكون مصابًا يمكن أن يكون شخص مصابًا . استونيا

  ".ويصاب الشخص المصاب به باإليدز في نهاية األمر. فيروس يؤذي جهاز مناعة الجسم"تقترح   .هنغاريا

  .بغي اإلحالة إلى األعضاء المختصين في منظومة األمم المتحدةال ينبغي تقديم أية تعاريف لكن تن  .المكسيك

إلى توضيح معنى فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ومتى تؤدي اإلصابة بنقص المناعة البشرية  هناك حاجة أيضًا . بيرو
  .إلى اإليدز، وآذلك االختالفات بين هذين المصطلحين، اللذين ُيخلط بينها في أغلب األحيان

والمرحلة النهائية من المرض الذي ينتج . أحد الفيروسات التي تؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة عند اإلنسان"تقترح  . لندابو
  ".عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هي اإليدز

  .لكن هناك عالجات فعالة  .قطر

  لـأصحاب العم
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( أصحاب العملتحاد ا ،)الجزائر(للمقاوالت الجزائرية الكونفدرالية العامة   .٥٨ : نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(ات التجارية ، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابط)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
جمهورية الكونغو (، اتحاد الصناعات )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

 ، اتحاد الصناعات المصرية)دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )الديمقراطية
، اتحاد المنشآت )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(

، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(الفنلندية 
، رابطة أصحاب العمل )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(الهيالني ، اتحاد المنشآت )اليونان(اليونانية 

، اتحاد )اليابان(، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(اإلندونيسيين 
، )ليسوتو(أصحاب العمل والمنشآت  رابطة، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(أصحاب العمل 

، رابطة أصحاب العمل )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 
، اتحاد )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(المكسيكيين 

، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )اميبيان(أصحاب العمل 
، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(
، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(البرتغالية ، اتحاد الصناعات )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(

، غرفة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 
، اتحاد سيالن )أفريقيا جنوب(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(سلوفينيا للتجارة والصناعة 

، الوآالة السويدية ألصحاب العمل )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(ألصحاب العمل 
، الرابطة )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(الحكوميين 

اإلمارات (، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(ل االستشارية ألصحاب العم
  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )العربية المتحدة

  ).آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٢: ال

  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل   .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .يحيل هذا إلى حالة مرضية وال يتناسب مع طبيعة صك عمل دولي): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 
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  الـالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(ن االتحاد العام للعمال الجزائريي  .٦٦ :نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(النقابات المستقلة ، اتحاد )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

المورافي  - ، االتحاد التشيكي)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
، اتحاد موظفي )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(لنقابات العمال 
، )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(اإلدارة المدنية 

، )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(ظمة المرآزية للنقابات الفنلندية المن
، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 

، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(لعمال الغينيين ل نيالوط تحاداال، )اليونان(
، )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(

، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات  ،)جمهورية آوريا(اتحاد النقابات الكورية 
، )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(

، االتحاد الوطني )نيوزيلندا(اوا آيماهي تي آ - ، مجلس نقابات العمال)هولندا(، العمال )المغرب(االتحاد العام للشغالين 
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(لعمال الفنادق والخدمات الشخصية 

اد الوطني لنقابات العمال ، االتح)البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )النكا سري(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )حدةالمملكة المت(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  ).بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )آرواتيا(اتحاد النقابات المستقلة   .٢: ال

  ).فرنسا(القوة العاملة  -  االتحاد العام للعمل  .١: ردود أخرى

  التعليقات
وإذا آان هذا . من المهم إدراج التعاريف): الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(في اإلدارة المدنية اتحاد موظ

وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة سيشكل مشكلة فيمكن اإلحالة إلى تعاريف منظمة الصحة العالمية 
  .اإليدز/ البشرية

يعني متالزمة نقص المناعة المكتسب، وهو مجموعة من حاالت مرضية غالبًا ما" زاإليد"  )ب( ٤السؤال 
 يشار إليها باألخماج الناهزة وحاالت السرطان، والتي ال شفاء منها حتى اآلن؛

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما،   .١٠٤ :نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الصين، آوستاريكا، آوت 
، ديفوار، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا

اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، آازاخستان، 
لدوفا، المغرب، وآينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، جمهورية م

نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، 
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سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، 
يا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبان

، ترينيداد وتوباغو، تونس، ليشتي - الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور
ية، فيتنام، زامبيا، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفار

  .زمبابوي

  .آولومبيا، آرواتيا، استونيا، األردن، لبنان، المكسيك  .٦: ال

  .الدانمرك، إثيوبيا، السويد  .٣: ردود أخرى

  التعليقات
ة المناع الغاءمتالزمة تعرف بتكون أخماج انتهازية خطيرة أو أورام أو مظاهر أخرى تهدد الحياة، ناتجة عن "تقترح  . أستراليا

الوزن وعندما يبدأ الفيروس في تدمير جهاز المناعة، قد تبدأ أعراض مثل فقدان . التدريجي الذي يسببه فيروس نقص المناعة البشرية
وقد . ويتطور هذا عادة إلى اإليدز الكامل، الذي يتكون عندما يكون جهاز المناعة مدمرًا بشدة. دة اللمفيةغوالحمى واإلسهال وتوسع ال

  ".في النهاية مريضًا جراء األخماج أو حاالت السرطان أو االضطرابات العصبية يصبح الشخص

أعراض تصبح متالزمة نقص المناعة المكتسب، التي ُتفهم آمجموع األعراض والعالمات الناتجة عن "تقترح   .آولومبيا
  ".إضعاف آبير لجهاز المناعة آنتيجة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

  .قابلة للعالج وتنبغي اإلحالة إلى دور األدوية المضادة للفيروسات الرجعية لناهزةإن األخماج ا  .رآوت ديفوا

منذ استحداث العالجات المضادة للفيروسات الرجعية، أصبح من الممكن التصدي لإليدز، ويمكن أن ُيعالج األشخاص  . آرواتيا
  .نهم مصابون باإليدزبعد اآلن بأ اوأال يوصفوحادة ناهزة المصابين بأخماج 

  .، واإلشارة إلى دور مضادات الفيروسات الرجعيةلناهزةمن المهم توضيح أنه يمكن عالج األخماج ا . راآوت ديفو

  .يمكن أن يصاب شخص بفيروس نقص المناعة البشرية دون أن يصاب باإليدز . استونيا

ال شفاء منها حتى ) ورام، وخرف اإليدزاألو الناهزةخماج األ(يها عادة آأمراض مؤشرة إل شارمتالزمة ي: "تقترح  .هنغاريا
  ".اآلن

  .هناك عالجات مضادة للفيروسات الرجعية، تحسن الوضع الصحي . هندوراس

  .في النص اإلنكليزي" immunodeficiency"بكلمة " immune deficiency"ينبغي استبدال عبارة  . الهند

والهدف من البحوث العلمية هو إيجاد . ألنه ينبغي أن يكون لدى المريض أمل" هاال شفاء من"ينبغي حذف عبارة  . آازاخستان
  .تكنولوجيات عالج جديدة

تحدث في المرحلة النهائية من  لناهزةفمعظم األخماج ا. فقط ناهزةال يمكن تعريف اإليدز على أنه أخماج  . موريشيوس
  .اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

  ".المرض"بكلمة " السرطان"ر آلمة ينبغي تغيي . بنما

  .من توضيح المعنى الدقيق لمختصر اإليدز ال بد أيضًا  .بيرو

المرحلة النهائية من المرض الناتج عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والذي يؤدي إلى إضعاف " :تقترح . بولندا
  ."عالجها وأنواع من السرطان يصعب ناهزةجهاز المناعة، وآذلك إلى أخماج 

  .هناك عالج فعال يحول دون هذا التطور . قطر

غالبًا ما من حاالت مرضية  مجموعة: "تقترح . )الرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدز( السويد
 وتؤدي إلى الوفاة ما لم يتلق ية،وحاالت السرطان التي تؤثر في المصابين بفيروس نقص المناعة البشر لناهزةُيشار إليها باألخماج ا

حياة "وبفضل العالج الحديث مدى الحياة والمضاد للفيروسات الرجعية، يمكن أن يعيش مرضى اإليدز ". المريض العالج المناسب
فمع العالج الصحيح، يمكن لشخص أن : لعقود، ومن المهم تأآيد االختالف بين الحصول على العالج وعدم الحصول عليه" عادية
وهذه قضية من قضايا حقوق اإلنسان، بما أن معظم . مر في العمل ورعاية أسرة، وبدونه يتوفى المريض عادة في غضون سنتينيست

  .مرضى اإليدز في العالم ال يحصلون على العالج/ المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
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يدز الواحد مكان اآلخر في الصك من خالل عبارات مثل ال ينبغي استخدام فيروس نقص المناعة البشرية واإل . المملكة المتحدة
  .حاالت تستدعي استجابات مختلفة" جمع"فقد ينتج عن هذا ". اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية"

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

وطني للتجارة ، االتحاد ال)بنن(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )أذربيجان( أصحاب العملتحاد ا  .٥٣ :نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(

، االتحاد )آوستاريكا(، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )ت ديفوارآو(العام للمنشآت 

، اللجنة )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(
، االتحاد )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(لمنشآت الفنلندية ، اتحاد ا)فنلندا(الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية 

، )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(اليونانية الوطني للمنشآت التجارية 
، اتحاد )إيران اإلسالميةجمهورية (، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

، االتحاد )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )اليابان(المنشآت 
، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(العام ألصحاب العمل الموريتانيين 

، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل ، االتحاد )المكسيك(
، المجلس )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا(

، االتحاد )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )غالالبرت(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(الوطني للمنشآت الخاصة 
، رابطة )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )سانت لوسيا(صحاب العمل ، اتحاد أ)البرتغال(البرتغالي للسياحة 

المنشآت المنظمة ، )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(أصحاب العمل 
، الوآالة )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(

، المجلس الوطني ألصحاب )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 
، اتحاد غرف )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(الستشارية ألصحاب العمل ، الرابطة ا)توغو(العمل 

، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 
  ).زمبابوي(

، رابطة )آولومبيا(لوطنية ألصحاب العمل الرابطة ا ،)الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٦: ال
، اتحاد غرفة نيبال )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )آرواتيا(أصحاب العمل الكرواتيين 

  ).نيبال(للتجارة والصناعة 

شآت السويدية ، اتحاد المن)باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(

  التعليقات
  .هذا تعريف يخص حالة مرضية وال يتناسب مع طبيعة صك عمل دولي): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

وحتى إن لم يكن هناك عالج، فيمكن تثبيت المرض بفضل . لم يعّرف هذا تعريفًا جيدًا): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .العالجات الجديدة

تنبغي إضافة تعليق بأن هناك عالجات مضادة للفيروسات الرجعية، تحسن الحالة ): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .الصحية

  .ينبغي شرح اإليدز وإلغاء التعريف الحالي): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

  الـالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )جزائرال(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٣ :نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(بات المستقلة ، اتحاد النقا)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

المورافي  - تحاد التشيكي، اال)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

63  

، اتحاد موظفي )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(لنقابات العمال 
، )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(اإلدارة المدنية 

، )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(لمرآزية للنقابات الفنلندية المنظمة ا
، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 

، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(عمال الغينيين لل الوطني تحاداال، )اليونان(
، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(
، االتحاد الثوري )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )شقرمدغ(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(

، االتحاد الوطني لعمال )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - ، مجلس نقابات العمال)هولندا(، العمال )المكسيك(للعمال والفالحين 
، نقابة )بيرو(اد العام لعمال بيرو ، االتح)بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الفنادق والخدمات الشخصية 

، )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"
االتحاد الوطني ، )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

جنوب (، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(لعمال السنغال 
، )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )أفريقيا

، اتحاد )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(ل توغو االتحاد الوطني لعما
، االتحاد الدولي )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(الخدمة العامة 

  .قيةلنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفري

، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )آرواتيا(اتحاد النقابات المستقلة   .٤: ال
  ).موريشيوس(العمال 

  ).المغرب(، االتحاد العام للشغالين )فرنسا(القوة العاملة  -  االتحاد العام للعمل  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
إليدز، يمكن عالج األخماج ا من بالرغم من عدم وجود أي شفاء): األرجنتين(للعمل في جمهورية األرجنتين االتحاد العام 

وقد ُأطيل وُمّدد العمر المتوقع للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بفضل األدوية المكافحة . واألورام المتصلة بها الناهزة
  .للفيروسات

تنبغي اإلحالة إلى التعاريف الصادرة عن ): الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )نمركالدا(اتحاد النقابات الدانمرآي 
  .اإليدز/ وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةمنظمة الصحة العالمية 

  .توجد عالجات لتؤخر تطور المرض): إيطاليا(االتحاد العام للعمل 
، بالرغم من عدم وجود أي شفاء من فيروس نقص المناعة لناهزةهناك طرق للشفاء من األخماج ا): آينيا(ل اتحاد أصحاب العم

  .البشرية
ال "اإليدز يبدو جيدًا لكن عبارة / إن إدراج تعريف فيروس نقص المناعة البشرية): جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 

  .تبدو غير ضرورية" شفاء منها حتى اآلن

عبارة تعني األشخاص الحاملين لفيروس نقص" المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية"  )ج( ٤السؤال 
 المناعة البشرية؛

  الحكومات
  .١١٤ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بليز، بنن، البوسنة والهرسك،   .١٠٥ : نعم
انا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الصين، آولومبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، بوتسو

آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، 
دوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هن

األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، 
بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد لدوفا، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، وجمهورية م

الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية 
السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، السودان، 
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سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، ترينيداد وتوباغو، 
ية، فيتنام، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفار

  .زامبيا، زمبابوي
  .ليشتي -  ر البهاما، آندا، المكسيك، المغرب، تيمورجز  .٥: ال

  .بلجيكا، الدانمرك، إثيوبيا، رومانيا  .٤: ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي تعريف األشخاص المصابين باإليدز . بلجيكا

  ".األشخاص المصابون باإليدز أو من عندهم تشخيص اإليدز:"نقترح . آندا

الذين تكون ] الفيروس[ وحامل"وس نقص المناعة البشرية هو هية لألشخاص المصابين بفيرإن تعريف مبادئنا التوجي  .اليابان
  ".حاالتهم عديمة األعراض

باألشخاص المصابين  البشرية، الذي يعرفون أيضًااألشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة هذه العبارة تشمل   .بيرو
  .اإليدز/ بفيروس نقص المناعة البشرية

ستحتاج المناقشة التقنية إلى النظر فيما إذا آان هذا موضوع تشخيص أم ال، على سبيل المثال، إذا آان لم  . حدةالمملكة المت
  .ُيختبر

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( أصحاب العملتحاد ا ،)الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٦ : نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(اب العمل ألصح

، الرابطة الوطنية ألصحاب )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(لغرف ورابطات المنشآت الخاصة  ، اتحاد آوستاريكا)آولومبيا(العمل 

، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين 
للجنة الخاصة بأصحاب العمل في ، ا)فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(

ت التجارية ، االتحاد الوطني للمنشآ)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(السلطة المحلية 
، رابطة أصحاب العمل )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(اليونانية 

، اتحاد )اليابان(، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(نيسيين اإلندو
، )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(أصحاب العمل 

، رابطة أصحاب العمل )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )ريتانيامو(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 
، اتحاد )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(المكسيكيين 

، )النرويج(النرويجية  ، اتحاد المنشآت)نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا(أصحاب العمل 
، اتحاد )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(اتحاد أصحاب العمل 
رابطة ال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(الصناعات البرتغالية 

 اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات الوطنية ل
، الرابطة السويدية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت 

، اتحاد أصحاب العمل )السويد(ألصحاب العمل الحكوميين  ، الوآالة السويدية)السويد(للسلطات المحلية واألقاليم 
ترينيداد (، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(السويسريين 

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )وتوباغو

، اتحاد غرف التجارة )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية   .٣: ال
  ).اإلمارات العربية المتحدة(والصناعة 

، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية(اتحاد الصناعات   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(السويدية 
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  لتعليقاتا
  .نعم، لكن من الواضح أن التعريف ال يتناسب مع طبيعة صك عمل دولي): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

األشخاص المتأثرين "وسيكون من األيسر اإلحالة فقط إلى . هذا المصطلح ليس جيدًا جدًا): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  . تبسط األمر وستجعل الوقاية أصعب" المصابين بـ"حالة إلى فاإل". بفيروس نقص المناعة البشرية

  الـالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٧ : نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(ت العمال ، المجلس األسترالي لنقابا)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )ميرونالكا(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية ( ، االتحاد الوطني لعمال الكونغو)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(نسي للعمل الديمقراطي الفر
، )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(لعمال الغينيين ل الوطني تحاداال، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(

، اتحاد )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )ونيسياإند(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
، االتحاد )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(النقابات اليابانية 

، االتحاد الثوري للعمال )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(بات الماليزية ، مؤتمر النقا)مدغشقر(المسيحي لنقابات مدغشقر 
تي آاوا آيماهي  - ، مجلس نقابات العمال)هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(والفالحين 

، نقابة )بنما(قلة العامة لعمال بنما ، المنظمة المست)نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(
، )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"

، االتحاد الوطني )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
جنوب (، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(لعمال السنغال 

، )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )أفريقيا
، اتحاد )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(مال توغو االتحاد الوطني لع

، االتحاد الدولي )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(الخدمة العامة 
  .ريقيةلنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األف

  ).بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو   .١: ال

  ).فرنسا(القوة العاملة  -  االتحاد العام للعمل  .١: ردود أخرى

  التعليقات
تمكن اإلحالة إلى التعاريف الصادرة عن ): الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الدانمرك(اتحاد النقابات الدانمرآي 

  .اإليدز/ نامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةوبرمنظمة الصحة العالمية 

عبارة تعني األشخاص الذين تغيرت حياتهم بأي شكل من األشكال جراء" المتأثرون باإليدز"  )د( ٤السؤال 
 اإليدز نظرًا لفداحة أثر هذا الوباء؟/ فيروس نقص المناعة البشرية

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بليز، بنن،   .١٠٣ : نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الصين، آولومبيا، 
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ورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، فنلندا، فرنسا، غابون، آوستاريكا، آوت ديفوار، آوبا، قبرص، جمه
جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، 

لدوفا، واليزيا، مالي، موريشيوس، جمهورية مآازاخستان، آينيا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، م
المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، 

ودية، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السع
السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، 
سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، 

  .المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي اإلمارات العربية المتحدة،

  .ليشتي -  آندا، آرواتيا، غرينادا، األردن، جمهورية آوريا، المكسيك، تيمور  .٧: ال

  .بلجيكا، الدانمرك، إثيوبيا  .٣: ردود أخرى

  التعليقات
ا الجزء في مادة واحدة من التوصية، بما في ذلك تعريف بعض المفاهيم األخرى في يمكن أن ُيكتب هذ . البوسنة والهرسك

  .مجال عالقات العمل، المتصلة بعدم التمييز ضد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  ". اإليدز تأثرًا مباشرًا/ األشخاص الذين تأثرت حياتهم بفيروس نقص المناعة البشرية: "تقترح  .آندا

  .يبدو التعريف جد واسع.  آرواتيا

  .باألثر األوسع" متأثر"ينبغي توضيح هذا بما أن الجميع  . غرينادا

  .واألشخاص اآلخرين الذين يعتمدون اقتصاديًا على شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ادراج أفراد األسر  .بيرو

  .علمية والتقنيةينبغي أن يكون التعريف متسقًا مع الجوانب ال  .البرتغال

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( أصحاب العملتحاد ا ،)الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٣ :نعم
غرفة البلغارية ، ال)البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، الرابطة الوطنية ألصحاب )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا(العمل 

، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )ورية الكونغو الديمقراطيةجمه(اتحاد الصناعات 
، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(

، )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(ة المنشآت الفرنسية ، حرآ)فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(السلطة المحلية 
 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية 

إيران  جمهورية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(
، االتحاد العام )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )اإلسالمية

، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(ألصحاب العمل الموريتانيين 
، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(لعمل ، االتحاد المنغولي ألصحاب ا)المكسيك(
، المجلس )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا(

، االتحاد )البرتغال(عات البرتغالية ، اتحاد الصنا)البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(الوطني للمنشآت الخاصة 
 اتحاد، )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(البرتغالي للسياحة 

لة ، الوآا)السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت 
، المجلس الوطني ألصحاب )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

، اتحاد غرف )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(العمل 
، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(فة صناعات أوروغواي ، غر)اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(
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، اتحاد )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين   .٦: ال
، )سلوفينيا( ، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة)سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )نيبال(غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  ).سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

، اتحاد المنشآت السويدية )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(

  التعليقات
  .يشير هذا إلى الوصم): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

  .بغي أن تكون هذه التعاريف متسقة مع الجوانب العلمية والتقنيةين): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

  الـالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، المجلس األسترالي )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٥ :نعم
، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(، اتحاد نقابات عمال بنن )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(لنقابات العمال 

، االتحاد العام )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا) (بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(
، اتحاد )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(ندي ، مؤتمر العمل الك)الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(لنقابات عمال النقل 

، االتحاد الوطني )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آوستاريكا(العمال ريروم نوفاروم 
الدانمرآي  ، اتحاد النقابات)الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )جمهورية الكونغو الديمقراطية(لعمال الكونغو 

، االتحاد )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(، اتحاد المدرسين )الدانمرك(
، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(العام للعمل 

، )غينيا(لعمال الغينيين ل الوطني تحاداال، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(مر نقابات غانا ، مؤت)ألمانيا(
 ،)إيطاليا(الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل ، )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 

، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل 
، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 

تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(العمال  ،)المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(
، )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(

، )البرتغال(العام للعمال البرتغاليين ، االتحاد )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو 
، مؤتمر العمل )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(النقابة العامة للعمال 

ابات الحرة ، رابطة النق)سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(واألخوة 
، اتحاد )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(

، المرآز النقابي )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(النقابات السويسري 
، مؤتمر نقابات )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )وترينيداد وتوباغ(الوطني 
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(العمال 

  ).آرواتيا(اتحاد النقابات المستقلة   .١: ال

القوة العاملة  - ، االتحاد العام للعمل)األرجنتين(ي جمهورية األرجنتين االتحاد العام للعمل ف  .٣: ردود أخرى
  ).المغرب(، االتحاد العام للشغالين )فرنسا(

  التعليقات
يمكن لألشخاص المتأثرين أن يعيشوا حياة اجتماعية وعملية عادية ): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 

لك، يجب عليهم مراقبة حالتهم الصحية، آما يفعل األشخاص المصابون بداء السكري وارتفاع الضغط وبعض ومن أجل فعل ذ. تمامًا
  . األوبئة المزمنة األخرى

يبدو من الضروري وضع مسرد لكي يفهم آل منا أي تعريف من التعاريف بالطريقة ): بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 
  .نفسها
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  :ون أنه ينبغي للصك المقترح أن يشملهل تر  ٥السؤال 
 جميع العمال، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص والباحثون عن عمل؛  )أ(

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١٠٢ :نعم
ة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسن

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، 
نا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إثيوبيا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غا

إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، 
ا، نيجيريا، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، لدوفا، ميانمار، هولندا، نيوزيلندوالمكسيك، جمهورية م مالي، موريشيوس،

قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، 
ا، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سري النكا، السودان، سورينام، سويسر

، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، المملكة المتحدة، ليشتي -  الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تيمور
  .لبوليفارية، فيتنام، زمبابويأوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال ا

د، اإلمارات العربية فنلندا، جمهورية آوريا، المغرب، عمان، إسبانيا، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلن  .٩: ال
  .المتحدة، زامبيا

  .سانت فنسنت وجزر غرينادين، السويد  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .في مكان العمل ينبغي أن يشمل المتطوعين أيضًا.  أستراليا

قد تكون هناك مشكلة في الوصول إلى األشخاص العاملين لحسابهم الخاص واألشخاص اآلخرين الذين ال يمكن   .النمسا
  .الوصول إليهم من خالل مكان العمل

  العمال المتقاعدين أو المتنقلين؟ هل سيشمل هذا أيضًا.  بليز

  .آعمال تشمل المدونة الدولية ألخالقيات عمال السالمة والصحة المهنيتين العمال المستقلين بتعريفهم . بنن

  .ينبغي أن يشمل المواطنين فقط  .بروني دار السالم

  .أن األشخاص الذين ال يحظون بالحماية االجتماعية هم األآثر عرضة لفيروس نقص المناعة البشرية ال سيما . بوروندي

  .إن العمال في القطاع غير المنظم هم أآثر استضعافًا وال يستفيدون من الضمان االجتماعي . الكاميرون

  .جموعاتينبغي أن يأخذ بعين االعتبار االحتياجات والظروف المختلفة لهذه الم . آندا

يجب أن تتجلى في الوثيقة مسؤولية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومات   .جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .أيضًا

يجب أن يحظى الباحثون عن عمل بالحماية من اختبار الكشف النظامي ألغراض االستخدام ومن التمييز في   .آوت ديفوار
  .عماًال دد، يكون العمال المستقلون أيضًاوفي هذا الص. ملالحصول على الع

ولهم الحقوق نفسها آأي شخص آخر في إطار نظام . في آوبا، ينتمي األشخاص العاملون لحسابهم الخاص للنقابات . آوبا
  .الرعاية الصحية العام، آما تشملهم خطط الوقاية والعالج

  .عندما يكون مناسبًا  .الدانمرك

  .ق التغطية على نحو تدريجي لتشمل جميع العمالينبغي توسيع نطا . إثيوبيا

  .ال ينبغي أن يشمل العاملين لحسابهم الخاص ألنهم ال يعملون عند صاحب عمل . فنلندا
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  .فقط العمال بموجب عقد خدمة . ماليزيا

، وفيما يخص هناك مشاآل فيما يخص الوصول إلى هذه الفئة من العمال، الذين ال يشملهم التشريع الوطني غالبًا . عمان
  . تغطيتهم

ينبغي أن يشمل نطاقه القوة العاملة بكاملها، وآذلك األشخاص الذين ينتمون إلى المجموعة العمرية للسكان النشطين   .بيرو
  .اقتصاديًا، بمن فيهم األشخاص المستخدمون واألشخاص الذين هم في سن العمل ويبحثون عن وظيفة

  .غطي األشخاص العاملين لحسابهم الخاصقانون العمل البولندي ال ي . بولندا

  .ينبغي اعتماد ُنهج جديدة بشأن احتياجات القطاع غير المنظم . رومانيا

  .ال ينبغي أن يشمل األشخاص العاملين لحسابهم الخاص . إسبانيا

  .إن إمكانية حصول القطاع غير المنظم على الخدمات أقل وتنبغي معالجة هذا أيضًا . سري النكا

  .ينبغي أن يشمل الصك جميع العمال دون العاملين لحسابهم الخاص أو الباحثين عن عمل  .السودان

  .ال ينبغي أن ُتمّس نزاهة الباحثين عن عمل . السويد

  .ينبغي أن ُينظم العاملون لحسابهم الخاص أوًال، ولهذا ينبغي البدء بالعمال المستخدمين . جمهورية تنزانيا المتحدة

  .أو الموظفين/ األشخاص العاملون لحسابهم الخاص أصحاب المنشآت و :بيرتع يعني . تايلند

آيف ستتجلى المسؤوليات بشأن هذه الفئات في مشروع النص؟ وهل سُينتظر من أصحاب العمل أن يمنحوا  . المملكة المتحدة
طريقة نفسها التي يحصل بها موظفوهم الباحثين عن عمل إمكانية الحصول على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية بال

  العاديون على هذه الخدمات؟

  .ينبغي أن يشمل فقط العمال المستخدمين، لكن قد يوسع نطاق التدخالت المقترحة ليشمل العاملين لحسابهم الخاص . زامبيا

  .تضارب في المسؤوليات ينشأالعاملون لحسابهم الخاص هم أصحاب عمل وعمال معًا وقد  . زمبابوي

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )أذربيجان( أصحاب العملتحاد ا  .٥٠ :نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آولومبيا(، الرابطة الوطنية ألصحاب العمل )آمبوديا(ب العمل والرابطات التجارية ألصحا
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، اتحاد )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

ت د الوطني للمنشآ، االتحا)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(المنشآت الفنلندية 
، رابطة أصحاب )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(التجارية اليونانية 

، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين 
، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )آينيا(ل ، اتحاد أصحاب العم)اليابان(
، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(

، )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(لمقاوالت المغرب 
، اتحاد )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

ينيا ، غرفة سلوف)سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(أصحاب العمل 
، الرابطة السويدية )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(للتجارة والصناعة 

، المجلس الوطني ألصحاب )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(للسلطات المحلية واألقاليم 
، اتحاد غرف )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(حاب العمل ، الرابطة االستشارية ألص)توغو(العمل 

، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 
  ).زمبابوي(
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رابطة أصحاب ، )ورياجمهورية آ(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية   .٧: ال
، اتحاد التجارة )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ليسوتو(العمل والمنشآت 

  ).سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )البرتغال(والخدمات 

، المجلس )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )ائرالجز(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥: ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )بنما(الوطني للمنشآت الخاصة 

  التعليقات
  .غير مؤآد بالنسبة للباحثين عن عمل): أذربيجان( أصحاب العملتحاد ا

الباحثين عن عمل لكن ينبغي أن تكون الوقاية من اختصاص السلطات  يغطي أيضًا ينبغي أن): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .العامة وليس المنشآت

  .هناك حاجة إلى وضع لوائح مختلفة لكل مجموعة من هذه المجموعات): اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني 
لق بها بيئة عمل صحية ونتجنب الوصم هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نخ): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية ضد الباحثين عن عمل
  .العاملون لحسابهم الخاص هم أصحاب عمل وعمال معًا: )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 

فيهم الباحثون عن عمل الذين قد تنبغي تغطية جميع العمال، بمن ): موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 
  .يتعرضون للتمييز خالل التوظيف إن لم تشملهم التغطية

  ".عماًال"باستثناء العاملين لحسابهم الخاص، الذين ليسوا ): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
ان ذلك ناجحًا، فسيوسع نطاق وإذا آ. ينبغي الترآيز في البداية على مكان العمل): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  . آثاره تدريجيًا ليشمل باقي المجتمع
  .ليس من الضروري أن يشمل الباحثين عن عمل): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

ألنهم في بعض األحيان هم المعيل الوحيد ) النساء(من المهم أن يشمل أصحاب المشاريع ): سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 
  .ألسرهم

سيكون ال بد من التعامل مع العاملين لحسابهم الخاص والباحثين عن عمل بشكل ): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .مختلف عن طريقة التعامل مع المستخدمين

  ".ومن هم في القطاع غير المنظم"تضاف عبارة ): أوغندا(اتحاد أصحاب العمل 
  .ينبغي أن يشمل العمال فقط): لعربية المتحدةاإلمارات ا(اتحاد غرف التجارة والصناعة 

من الصعب إدماج العاملين لحسابهم الخاص في إطار سياسة ألنهم أصحاب عمل وعمال معًا ): زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل 
  .تضارب في المسؤوليات ينشأوبالتالي فقد 

  الـالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(ئريين االتحاد العام للعمال الجزا  .٦٨ :نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(حاد النقابات المستقلة ، ات)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )يكاآوستار(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
لعمال ل الوطني تحاداال، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ياألمان(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )يطالياإ(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )لمكسيكا(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
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لمستقلة المدارة ا" تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(
، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 

اد ، اتح)السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(
، االتحاد النقابي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 

، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(السويدي 
المملكة (، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )نيداد وتوباغوتري(، المرآز النقابي الوطني )توغو(

  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة

  ).جنوب أفريقيا(العمل المنظم   .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .ال ينبغي أن يرآز الصك على مكان العمل فقط): األرجنتين(للعمل في جمهورية األرجنتين  االتحاد العام

  .العمل بسبب المرض عنينبغي األخذ بعين االعتبار بشكل خاص حاالت االنقطاع ): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
ة وسبل الحصول على العالج والرعاية جميع فئات إذا آان يفترض أن تغطي الوقاي): فرنسا(القوة العاملة  - االتحاد العام للعمل

العمال، فمن المهم بالتالي تجنب تنفيذ إجراء يؤدي إلى تصنيف األشخاص بحسب ما إذا آانوا مصابين أم ال بفيروس نقص المناعة 
  .اإليدز/ البشرية

  .غطية الجميعلتجنب التمييز على أساس نوع العمل، ينبغي أن تشمل الت): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 
  .ينبغي أن يغطي الجميع من جميع األعمار): غينيا(لعمال الغينيين ل الوطني تحاداال

  .الوافدين إلى سوق العمل ينبغي أن يشمل أيضًا): موريشيوس(العمال 
  .ينبغي أن نقرر بشأن النطاق): المغرب(االتحاد العام للشغالين 
  .ير بين أنواع العملهناك حراك آب): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  .ينبغي أن يشمل العمال في القطاع غير المنظم): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 
  .في المائة من العمال في االقتصاد غير المنظم ٨٠ -  ٤٠في أفريقيا، ُيستخدم ): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

  .هي قابلية إدارتهالمشكلة التي قد تنشأ الحقًا : منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  ).جنوب أفريقيا(المجتمع   .١: نعم: ردود أخرى

  التعليقات
ينبغي أن يشمل العمال في القطاع غير المنظم وينبغي أن يتسع نطاقه ليشمل أسر العمال ): جنوب أفريقيا(المجتمع 

  .والمجموعات المحيطة

في االقتصادين المنظم وغير المنظمجميع قطاعات النشاط االقتصادي، العامة والخاصة،   )ب(  ٥السؤال 
 على السواء؟

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة   .١٠٥ :نعم
الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا،  والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي،

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، 
عراق، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، ال

إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، 
لدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، والمكسيك، جمهورية م مالي، موريشيوس،

رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان  بولندا، البرتغال، قطر،
مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سري النكا، 
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ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا،  - ورالسودان، سورينام، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، تايلند، تيم
  . المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

قبرص، جمهورية آوريا، سانت لوسيا، إسبانيا، جمهورية تنزانيا المتحدة، اإلمارات العربية جزر البهاما،   .٧: ال
  . المتحدة

  .طاجيكستان  .١: أخرى ردود

  التعليقات
  .من الصعب تحديد مواقع االقتصادات غير المنظمة وتحديد وضع استخدام أولئك الذين يعملون فيها . أستراليا

  .ال يمكن تجاهل االقتصاد غير المنظم . بنن

  .تعمل الغالبية العظمى من العمال في القطاع غير المنظم وفي الزراعة . بوروندي

  .بغي أن ينص على ُنهج من شأنها أن تكون بناءة بالنسبة للعمال في االقتصاد غير المنظمين  .آندا

ثرة بفيروس نقص المناعة جميع األشخاص معنيون وجميع القطاعات االجتماعية واالقتصادية متأ . آوت ديفوار
  . مية العامة واالقتصاد غير المنظموعمومًا، ال تشمل نظم الصحة الخاصة بمكان العمل الوآاالت الحكو. اإليدز /البشرية

  .من الصعب رصد االقتصادات غير المنظمة . قبرص

  .ينبغي إيالء اهتمام خاص لسبل الوصول إلى المشغَّلين في القطاع غير المنظم . إثيوبيا

فيروس نقص المناعة يعمل معظم العمال في البلدان النامية في القطاع غير المنظم، مما يجعلهم أآثر عرضة بكثير ل . هندوراس
  .اإليدز/ البشرية

  .يجب تغطية النساء في االقتصادات غير المنظمة لمنع المزيد من التهميش  .ماليزيا

القطاع العام والقطاع الخاص : اإليدز، وهي/ اخترنا ثالثة قطاعات في االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية  .مالي
  .والمجتمع المدني

  .تحداث استراتيجيات ابتكارية لصالح القطاع غير المنظمينبغي اس . موريشيوس

ألن جميع األنشطة االقتصادية، سواًء عامة أو خاصة، منظمة أو غير منظمة، تعني أن مكان العمل يحظى بهيكل قائم .  بيرو
  .، التي تستهدف العمالاإليدز/ يخضع للقوانين واللوائح، من شأنه أن يشمل اإلجراءات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

 وليس من الواضح إن آان ينبغي أن تشمل أيضًا. ينبغي أن تشمل التوصية المقترحة جميع قطاعات النشاط االقتصادي . بولندا
  .االقتصاد غير المنظم الذي سيكون الرصد فيه أمرًا صعبًا

  .صة ومن االقتصادات غير المنظمةاقد يكون من الصعب جدًا الحصول على معلومات من األنشطة الخ . سانت لوسيا

  .من الصعب تنظيم القطاع غير المنظم . سانت فنسنت وجزر غرينادين

  .يساعد هذا القطاعات على تحديد اإلجراءات الضرورية . سيراليون

لمنظم تنبغي تغطية جميع القطاعات ولكن سيكون ال بد من معالجة المسؤوليات وااللتزامات في القطاع غير ا . سري النكا
  .معالجة منفصلة

  .للقطاع الخاص دور مهم جدًا في هذا المضمار . السودان

  .ينبغي البدء بالعمل المنظم أوًال . جمهورية تنزانيا المتحدة

  .ينبغي أن يخص القطاع المنظم فقط . ليشتي - تيمور

أو تعديل النظم التشريعية / لب مراجعة وإن االقتصاد غير المنظم يقع خارج نطاق التنظيم الرسمي وسيتط  .ترينيداد وتوباغو
  .للبلد
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  .ينبغي أخذ هشاشة القطاع غير المنظم بعين االعتبار . تونس

، بما أنه ينبغي "جميع قطاعات النشاط االقتصادي"على عبارة " العمال في جميع القطاعات"ُتفضل عبارة  . المملكة المتحدة
  .شاط االقتصادي بعين االعتبارأخذ مصالح العمال غير المشارآين في الن أيضًا

  .ينبغي إيالء اهتمام خاص لالقتصاد غير المنظم . جمهورية فنزويال البوليفارية

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( أصحاب العملتحاد ، ا)الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٤ :نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، الرابطة الوطنية ألصحاب )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )ت ديفوارآو(، االتحاد العام للمنشآت )آولومبيا(العمل 

، اتحاد )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(
، )فنلندا(حاد المنشآت الفنلندية ، ات)فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(الصناعات المصرية 

، )اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
، )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني 

، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(إيران لرابطات أصحاب العمل  اتحاد
رابطة أصحاب العمل ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(

، رابطة )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا( ، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين)ليسوتو(والمنشآت 
، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(أصحاب العمل المكسيكيين 

نشآت ، اتحاد الم)نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(
، االتحاد البرتغالي )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )النرويج(النرويجية 

، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(للسياحة 
جنوب (، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(ارة والصناعة ، غرفة سلوفينيا للتج)سلوفينيا(

، )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )أفريقيا
، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو( ، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل)توغو(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

، اتحاد )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(
  ).زمبابوي(أصحاب العمل 

، اتحاد )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة   .٥: ال
  ).سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )نيبال(غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

، اتحاد )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة  . ٣: ردود أخرى
  ).السويد(المنشآت السويدية 

  التعليقات
ويعمل معظم العمال في البلدان النامية في االقتصاد . الحكومات هي أصحاب عمل أيضًا): هندوراس( لس المنشآت الخاصةمج

اإليدز ويحصلون بشكل أقل على الرعاية والدعم والعالج / غير المنظم ويكونون أآثر عرضة بكثير لفيروس نقص المناعة البشرية
  .مقارنة مع العمال في االقتصاد المنظم

  . ينبغي لنا أن نعرف دور الدولة لرسم سياسات الصحة): المكسيك(رابطة أصحاب العمل المكسيكيين 
وبمجرد أن ُتطبق السياسة تطبيقًا ناجحًا في مكان . إن االقتصاد غير المنظم واسع): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  . لمنظم الحقًاالعمل، يمكن أن يصبح لها أثر على االقتصاد غير ا
سيكون ال بد من معالجة المسؤوليات وااللتزامات في القطاع غير المنظم معالجة ): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

  .منفصلة
  .ال بد من إضافة الموظفين العسكريين): أوغندا(اتحاد أصحاب العمل 
لى القطاعين غير المنظم والعام بما أنهما مميزان في ينبغي أن يكون هناك ترآيز خاص ع): زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل 

  .عملياتهما ويختلفان عن القطاع المنظم الخاص
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  الـالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨ :نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين( جمهورية األرجنتين

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(التحاد العام لنقابات عمال النقل ، ا)الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )تشيكيةالجمهورية ال(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(لعمل ، االتحاد العام ل)فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
لعمال ل الوطني تحاداال، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(غينيين ال
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(وري للنقابات االتحاد الك
تي  - ، مجلس نقابات العمال)هولندا(، العمال )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(

، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الفنادق والخدمات الشخصية ، االتحاد الوطني لعمال )نيوزيلندا(آاوا آيماهي 
، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(
، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(قابات العمال ، االتحاد الوطني لن)البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(

، رابطة )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
تحاد النقابي السويدي ، اال)سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 

، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(
، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني 

  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(نقابات العمال مؤتمر 

  ). المغرب(االتحاد العام للشغالين   .١: ال

  التعليقات
  .ال ينبغي أن يرآز الصك على مكان العمل فقط): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 

ال ينبغي إهمال أي مستوى من مستويات المجتمع في مكافحة فيروس نقص المناعة ): بنن(بات العمال المرآز المستقل لنقا
  .اإليدز/ البشرية

  .ال سيما في االقتصاد غير المنظم الذي ال ُيقدم فيه إال القليل جدًا من الحماية): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .القطاع المنظم أوًال): المغرب(االتحاد العام للشغالين 
  .ما يشارك أفراد األسرة في جميع القطاعات االقتصادية مما يساعد على نشر المعلومات غالبًا): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  .ال يكون القطاع غير المنظم مغطى بما يكفي في غالب األحيان): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .هي قابلية إدارته المشكلة التي قد تنشأ الحقًا: األفريقيةمنظمة الوحدة النقابية 
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  السياسة الوطنية  -ثانيًا 

هل ترون أنه ينبغي للصك أن ينص على أن تعتمد الدول األعضاء سياسة وطنية بشأن فيروس  ٦السؤال 
العملاإليدز في عالم العمل، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب / نقص المناعة البشرية

 وللعمال ومع منظمات األشخاص المصابين بالفيروس؟

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١٠٤ :نعم
رآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بو

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، إثيوبيا، فرنسا، غابون، 
يطاليا، جامايكا، اليابان، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إ

المكسيك، جمهورية  األردن، آازاخستان، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس،
لدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد وم

سان مارينو، المملكة العربية سانت فنسنت وجزر غرينادين، ، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، الروسي، رواندا
سري النكا، السودان،  إسبانيا،السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، 

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس،  - تيمورلند، تايسويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، السويد، سورينام، 
زامبيا، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، اإلمارات العربية المتحدة، أوآرانيا، 
  . زمبابوي

  . فنلندا، هنغاريا، جمهورية آوريا، جمهورية تنزانيا المتحدةقبرص، استونيا،   .٦: ال

  .الدانمرك، آينيا، رومانيا  .٣: أخرى ردود

  التعليقات
  .ينبغي أن يسترشد هذا باستراتيجية حكومية وطنية . أستراليا

" في عالم العمل" وينبغي تغيير عبارة . تشدد سياستنا على الرعاية الصحية الوطنية، ليس بالتحديد بشأن عالم العمل  .النمسا
  ".اص في مكان العملعلى األشخ يمكن أن تطبق أيضًا"بعبارة 

  .الحوار االجتماعي أساسي قطعًا  .جزر البهاما

  .لدينا مسبقًا سياسة وطنية خاصة بمكان العمل  .بليز

  .هذا لضمان االتساق مع مبدأ الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي ولزيادة الفعالية . بنن

  .اعة البشريةبما في ذلك إشراك األشخاص المصابين بفيروس نقص المن  .البرازيل

في أن يتم التشاور فقط مع أصحاب العمل  عن رغبته أحد األعضاء الحكوميين في المشاورات الوطنية أعرب  .بورآينا فاسو
  ).دون منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية(والعمال 

  .مكافحة الفيروسإن ثقافة الحوار والهياآل التنظيمية إيجابية بالنسبة لتنظيم  . بوروندي

  .في نهاية الجملة" في المنشآت"تقترح إضافة   .الكاميرون

تقترح وضع مبادئ توجيهية لرسم سياسة وطنية، وتقترح وضع مبادئ توجيهية لسياسات أصحاب العمل بشأن مكان   .آندا
  .العمل

ية والرعاية فيما يخص فيروس نقص ينبغي أن تشمل السياسة الوطنية بشأن الضمان االجتماعي من أجل الوقا . آولومبيا
اإليدز وعالجه، مع تغطية / اإليدز، استراتيجيات للوقاية والحد من الخطر وتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية/ المناعة البشرية

  .جميع العمال وعامة السكان
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  .لكي تكون الجهود المشترآة متسقة . جمهورية الكونغو الديمقراطية

العمال وأصحاب العمل واألشخاص (م الهيكل الثالثي والعمل المباشر الموجه إلى المجموعات المستهدفة الحترا . آوت ديفوار
اإليدز المرجع / وينبغي أن تكون السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية). المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .ابين بفيروس نقص المناعة البشريةبالنسبة للشرآاء االجتماعيين ولحماية األشخاص المص

اإليدز، وينبغي / ينبغي أن تغطي السياسة الوطنية جميع الجوانب والقطاعات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية  .آرواتيا
  .أن يكون مكان العمل مجرد جزء من هذا

التي يتضمنها تقرير الحكومة ) إلى المكتب التي أرسلت(انظر االستجابة الوطنية لوباء فيروس نقص المناعة البشرية   .آوبا
متالزمة نقص المناعة المكتسب /المقدم إلى دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة االستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية

  ).اإليدز(

ي السياسات العامة ذلك فال حاجة إلى سياسة وطنية منفصلة بالنسبة لجميع الدول األعضاء وينبغي أن يدمج   .قبرص
  .اإلدماج االجتماعي /للعمالة

  .ينبغي أن ينص الصك على إمكانية وضع سياسة وطنية وفقًا للظروف والممارسات الوطنية . الدانمرك

  .وفي الممارسة" القانون غير الملزم"ويمكن أن ُيدمج ذلك في وثائق . ليس من الضروري وضع سياسة وطنية . استونيا

  .أن ُتدمج الجوانب المتعلقة بالسالمة المهنية في السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتينينبغي   .فنلندا

  .السل ينبغي أن تشمل أيضًا  .فرنسا

  .المنظمات غير الحكومية معهذا جيد لتقوية الهيكل الثالثي وتعزيز التآزر  . غابون

  . لعمل والموظفين واألسر والمجتمعات المتأثرة أيضًاينبغي أن تكون شاملة وأن تعالج جميع شواغل أصحاب ا . الهند

  .هناك حاجة إلى مظلة قانونية وطنية قوية لضمان التنفيذ من خالل القانون  .إندونيسيا

وينبغي إجراء المشاورات مع منظمات أصحاب العمل . ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار الظروف الفعلية لكل بلد  .اليابان
  .ظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عند الضرورةومنظمات العمال ومن

  .لما للمشارآة الفعالة من دور في مواجهة المرض  .األردن

  .هناك حاجة إلى إجراء أآثر شمولية مما ُيوصى به هنا . آينيا

  ".األعضاء إلى اعتماد أن تسعى الدول"بعبارة " أن تعتمد الدول األعضاء"ينبغي استبدال عبارة  . آورياجمهورية 

  .تنبغي مراعاة مصالح جميع األطراف . قيرغيزستان

  .اإليدز/ األخذ بعين االعتبار منظمات األفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ينبغي أيضًا . ماليزيا

فيروس نقص المناعة  مكافحة"اإليدز بعنوان / اعتمدت مالي إعالن سياسة محاربة فيروس نقص المناعة البشرية . مالي
وتساعد هذه السياسة في وضع األهداف واالستراتيجيات . ٢٠٠٤أبريل / نيسان ٧في  ،"اإليدز استثمار في التنمية المستدامة/ البشرية

  .األولوية ذات وتعريف مجاالت العمل

  .سيضمن هذا تنسيق ورصد التدابير ومنع ازدواجية األنشطة  .موريشيوس

  .جب أن ُيشمل األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشريةي  .لدوفاوجمهورية م

فنحن ال ندعم اللغة شديدة التقييد ونقترح إعادة صياغة الجملة لتشجيع . من السطر األول" ينبغي"آلمة  حذفينبغي  . نيوزيلندا
  .الدول األعضاء على التفكير في سياسة وطنية

مرض في مكان العمل، إلذآاء وعي الدول األعضاء والتشجيع على وضع سياسات من المهم إلقاء الضوء على نتائج ال . بيرو
اإليدز بعد التشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات األشخاص / وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
المنظمات وسيكون من األسهل رصد التنفيذ  وبالتالي، سوف تسترشد اإلجراءات بأنشطة هذه. المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .اإليدز/ الفعال للسياسات الوطنية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية
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  .١٩٩٧لقد وضعنا مسبقًا سياسة خاصة بقطاعات متعددة في سنة  . الفلبين

  .ينبغي أن يعتمد ذلك على الحالة الوطنية  .بولندا

  .الوطنيينبغي أن ُتدمج في التشريع  . رومانيا

  .الرصد على المستوى الوطني ينبغي أن تشمل أيضًا . قطر

  .ينبغي إشراك جميع األطراف . السنغال

  .إن مشارآة جميع أصحاب المصالح والشرآاء االجتماعيين ستجعل السياسة فعالة  .سيشل

  .سوف ُيلزم هذا جميع أصحاب المصالح . سيراليون

  .الوطنية بشكل محدد عالم العمل أو ينبغي اعتماد سياسة منفصلة خاصة بمكان العمل إما ينبغي أن تدمج السياسة . سري النكا

  .ينبغي أن يكون هذا جزءًا من االستراتيجية أو السياسة الوطنية القائمة . السويد

  .سيستدعي هذا تغييرات في التطبيق العملي، بما في ذلك إدخال تعديالت على القوانين الوطنية . سويسرا

  .ينبغي أن يتم هذا واستحداث صكوك تشريعية بتعاون وثيق مع الشرآاء االجتماعيين . انطاجيكست

  .نحتاج إلى وضع استراتيجيات بشأن مكان العمل  .جمهورية تنزانيا المتحدة

  .٢٠٠٨أبريل / اعتمدنا سياسة في نيسان  .ترينيداد وتوباغو

  .سيسهل هذا تنفيذها في عالم العمل  .تونس

  .ينبغي اإلقرار بأن سياسات وطنية شاملة متسقة مع أهداف هذه السياسة قد تكون موجودة مسبقًا . حدةالمملكة المت

  .هذا ضروري لضمان مكان عمل آمن  .فانواتو

  .ينبغي أن تكون وقائية وإعالمية معًا . جمهورية فنزويال البوليفارية

  .هذا يحدث بالفعل في بعض البلدان . زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٢ :ع عدد الردودمجمو

، المجلس الوطني )أذربيجان( أصحاب العملتحاد ، ا)الجزائر(لمقاوالت الجزائرية الكونفدرالية العامة ل  .٥٠ :نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، )فنلندا(جنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية ، الل)مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(أصحاب العمل 
اتحاد  ،)اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(اتحاد المنشآت الفنلندية 

، اتحاد )إندونيسيا(سيين ، رابطة أصحاب العمل اإلندوني)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(المنشآت الهيالني 
، )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(إيران لرابطات أصحاب العمل 

، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آينيا(اتحاد أصحاب العمل 
، االتحاد المنغولي )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(حاب العمل ، اتحاد أص)موريتانيا(

، اتحاد غرفة نيبال )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(ألصحاب العمل 
، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(للتجارة والصناعة 

، االتحاد البرتغالي للسياحة )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(
جنوب (المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(

، الرابطة السويدية للسلطات المحلية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(شآت المنظمة ، المن)أفريقيا
، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(واألقاليم 
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، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(اتحاد أصحاب العمل ، )ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 
  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(

، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٩: ال
، اتحاد الصناعات )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )افرنس(

، اتحاد أصحاب العمل )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )البرتغال(البرتغالية 
  ).سويسرا(السويسريين 

، اتحاد أصحاب العمل )آوستاريكا(وستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة اتحاد آ  .٣: ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )الدانمرك(الدانمرآيين 

  التعليقات
ومن خالل التعاون فقط يمكن تحقيق نتائج . من الضروري إشراك جميع األطراف المعنية): أذربيجان( أصحاب العملاتحاد 

  .فعالة
  .سوف يمكننا هذا من أن نكون أآثر فعالية): بنن(الوطني ألصحاب العمل المجلس 

  .لدينا سياسة وطنية): البرازيل(االتحاد الوطني للتجارة 
  .ال تنطبق سياستنا الوطنية على عالم العمل فقط فهي أآثر تطلعًا وشمولية): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

  .٢٠٠٦لقد اعُتمدت مثل هذه السياسة في سنة ): ديفوار آوت(االتحاد العام للمنشآت 
يمكن للمنظمات في سوق العمل أن تلعب دورًا حسب والياتها الخاصة ووفقًا ): الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  .للقانون والممارسة الوطنيين
  .ولية المعمول بها في مثل هذه القضاياهذا تماشيًا مع ممارسة منظمة العمل الد): دومينيكا(اتحاد أصحاب العمل 

  .هذا موضوع يتعلق بسياسة الصحة العامة): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  .ال حاجة إلى وضع هذا في المنشآت في البلدان المتقدمة): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
مع الشرآاء االجتماعيين والقطاعات األخرى، سياسة ينبغي أن تعتمد الحكومة، بالتشاور ): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

ويجب أن ُيشمل الحوار مع منظمات . اإليدز تدمج مختلف استراتيجيات االستجابة/ وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
ويحظى . تلعبهوللنقابات دور حيوي . األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واألشخاص اآلخرين المتأثرين بالوباء

اإليدز قائمة على الوقاية وتغيير / الشرآاء االجتماعيون بموقع جيد من أجل الترويج لسياسة وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
  .المواقف والسلوك، من خالل اإلعالم والتثقيف اللذين يلبيان احتياجات أصحاب العمل والعمال وعامة الجمهور

من أجل برنامج ناجح، ينبغي أن تشارك جميع األطراف المعنية والموارد ): إندونيسيا(ندونيسيين رابطة أصحاب العمل اإل
  .الممكنة

؟ فقد تكون هناك منظمة واحدة فقط تكون "منظمات"لماذا الحديث عن  نعم ولكن :)ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 
  .األآثر تمثيًال

ومن . يمكن أن تضع اللجان الوطنية الثالثية سياسة وطنية لمكان العمل): موريتانيا(يين االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتان
  .اإليدز في عالم العمل/ شأن هذا أن يخلق تعبئة آاملة لقيادة الصراع ضد فيروس نقص المناعة البشرية

  .ستقبليةسيساعد هذا في اإلجراءات واالستراتيجيات الوطنية الم): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
اإليدز / تنفيذ سياسة وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية يجري أن ينبغي): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  .بصورة أولوية
فنحن نؤيد بيان حكومتنا بشأن استخدام لغة غير تقييدية، وإال فلن ". ينبغي"ينبغي إلغاء آلمة ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  .وستكون مبادئ توجيهية بطبيعتها غير تقييدية. ُتشجع البلدان على اعتماد صكوك دولية بما أن ظروف البلدان تختلف اختالفًا آبيرًا
  .ينبغي أن تكون السياسة الوطنية واحدة على وجه العموم، وال تتعلق فقط بعالم العمل): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

ينبغي أن توضع بمساعدة جميع أصحاب المصالح ذوي الصلة، بمن فيهم منظمات ): سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل
  .األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمجموعات المستضعفة

جراء ينبغي أن يضمن هذا اإلشراك الرسمي لجميع المعنيين وينبغي أن ينص على إ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .مراجعة منتظمة، باالستناد إلى الدروس المستخلصة وجميع المعلومات العلمية المتاحة
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  الـالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩ :نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )يناألرجنت(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(عام لنقابات عمال النقل ، االتحاد ال)الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (االتحاد الوطني لعمال الكونغو ، )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )سافرن(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
لعمال ل الوطني تحاداال، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )ينياغ(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(بات االتحاد الكوري للنقا
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )تغالالبر(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

الوطني  ، مؤتمر العمال)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .من شأن هذا أن يسهل الحوار االجتماعي ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

المهم التفكير فيما ينبغي أن تتضمنه السياسة الوطنية لمنع التمييز من ): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .ضد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .من أجل احترام حقوق اإلنسان األساسية): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
  . العمل الدولية من شأن هذا أن يحترم الهيكل الثالثي لمنظمة): بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
ينبغي أن يوسع نطاق هذا ليشمل جميع المسجلين من ممثلي أصحاب العمل والعمال ): بوتسوانا(اتحاد نقابات بوتسوانا 

  .ومنظماتهم
  . هناك حاجة إلى حماية جميع العمال، باالستناد إلى سياسة أو استراتيجية وطنية): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .يمكن إحصاء المزايا والعيوب): الكاميرون(لنقابات الحرة ا
أن ُتراجع من حين آلخر، مع مراعاة الدروس المستخلصة وجميع المعلومات العلمية  ينبغي أيضًا): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

 .المتاحة
من أجل اتخاذ إجراءات بتشجيع هذه  لقد حان الوقت للدول): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  .وبعد أن ُتعتمد السياسة الوطنية، يجب أن ُتراجع على نحو منتظم في ضوء الدروس المستخلصة والبيانات العلمية. المنظمات
ينبغي أن يحسن هذا العالقات بين أصحاب العمل والعمال ومنظمات األشخاص ): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .صابين بفيروس نقص المناعة البشريةالم
  .تنبغي مراجعة السياسات الوطنية على نحو منتظم): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  ).بمن فيهم العمال(ينبغي أن ُتستعرض من حين آلخر وتكون مفهومة بالنسبة لجميع األشخاص ): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .هذا في مصلحة الجميع دون تمييز ):غينيا(لعمال الغينيين ل الوطني تحاداال
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بما أن من الصعب بالنسبة لمنظمة عمل أن تجمع األصوات المباشرة لألشخاص المصابين ): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
  .بفيروس نقص المناعة البشرية، فسيكون من المحبذ إجراء جلسات استماع عند اعتماد السياسة الوطنية

تتضمن السياسة الوطنية االستراتيجيات الوطنية، وينبغي أن ُتراجع في ضوء ): مدغشقر(ابات مدغشقر االتحاد المسيحي لنق
  .النتائج

  .إلشراك جميع الجهات الفاعلة): موريشيوس(العمال 
  .لكي تتشاور جميع األطراف المعنية وتعمل من أجل اتخاذ تدابير هادفة بشكل عملي): المغرب(االتحاد العام للشغالين 

  .ينبغي أن يغطي الصك جميع األطراف في عالقات االستخدام): نيجيريا(التحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية ا
  .بأسلوب يشمل قطاعات متعددة): بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

ورية، مع مراعاة الدروس المستخلصة بصورة د ينبغي أن ُتراجع أيضًا): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .والمعلومات العلمية المتاحة

بصورة منتظمة، مع مراعاة الدروس المستخلصة، وباالستناد  ينبغي أن ُتراجع أيضًا): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .إلى أحدث البيانات العلمية

  .نب جميع األطرافلضمان تنفيذ أفضل من جا): رواندا(اتحاد نقابات رواندا 
  .لن تبرز السياسة االحتياجات الحقيقية لألشخاص الذين تغطيهم بدون تشاور): رواندا(مل واألخوة مؤتمر الع

 وينبغي أن ينص أيضًا. سينص هذا على المشارآة الرسمية لجميع األطراف المعنية): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .إلى الدروس المستخلصة وجميع المعلومات العلمية المتاحة على مراجعة منتظمة باالستناد

أن ُتراجع من حين آلخر، مع مراعاة الدروس المستخلصة والمعلومات  ينبغي أيضًا): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .العلمية المتاحة

  .طرافبهذه الطريقة سُتؤخذ بعين االعتبار آراء جميع األ): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
  .وضعنا مسبقًا سياسة): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

أن ُتراجع من حين آلخر، مع مراعاة الدروس المستخلصة والمعلومات العلمية  ينبغي أيضًا: االتحاد الدولي لنقابات العمال
  .المتاحة

ماعيين وغيرهم من أصحاب المصالح هذا مهم من أجل ترشيد أنشطة جميع الشرآاء االجت: منظمة الوحدة النقابية األفريقية
  .ولضمان ملكية الجميع للسياسة

اإليدز في عالم العمل أن/ هل ترون أنه ينبغي للسياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  ٧السؤال 
  :تتناول المجاالت التالية

 الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية؛  )أ(

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة   .١٠٩: نعم
والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

رص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قب
فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، 

تفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، قيرغيزستان، الجمهورية آوريا،  آينيا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان،
، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، جمهورية مولدوفامالي، موريشيوس، المكسيك، 

سانت فنسنت وجزر االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، رومانيا، بولندا، البرتغال، قطر، 
، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب صربياسان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، ينادين، غر

سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية السويد، سري النكا، السودان، سورينام،  إسبانيا،أفريقيا، 
المملكة المتحدة، اإلمارات العربية المتحدة، يداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، ، ترينليشتي -تيمور تايلند، تنزانيا المتحدة، 

  .زمبابويزامبيا، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، 

  .جزر البهاما، هنغاريا . ٢: ال

  .الدانمرك، فنلندا  .٢: ردود أخرى



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

81  

  التعليقات
حدد في قانوننا الوطني مثال على التطرق إلى أهمية الوقاية من خالل الطلب من إن إجراء إدارة المخاطر الم  .أستراليا

خطرًا وينبغي توعية المستخدمين بمخاطر التعرض وباإلجراءات آذلك يشكل  غير المقصودأصحاب العمل أن يعترفوا بأن التعرض 
  .الوقائية

  .٦انظر التعليق في إطار السؤال .  النمسا

/ ن تتناول الوقاية والعالج من فيروس نقص المناعة البشرية معًا من خالل تقديم حوافز لمؤسسات البحثينبغي أ.  جزر البهاما
  . ِمنح العتماد استراتجيات للبحث

  .ستحتاج إلى ضمان معالجة جميع هذه المجاالت في السياسات القائمة.  بليز

  .للدول الفقيرةالوقاية أآثر فعالية وأقل تكلفة من العالج وأنسب بالنسبة .  بنن

ينبغي النظر في إمكانيات تنسيقها مع االستراتيجيات الوطنية القائمة بشأن محاربة فيروس نقص المناعة  . البوسنة والهرسك
  .اإليدز/ البشرية

  .في سياسة وطنية) و(٧إلى ) أ( ٧نحن نؤيد إدراج جميع القضايا المشار إليها في إطار األسئلة من  . البرازيل

  .هذا ضروري من أجل نجاح سياسة وطنية . اسوبورآينا ف

  .يجب أن تكون األولوية األولى . بوروندي

  .اإليدز/ الوقاية هي الطريقة األآثر فعالية لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية . الكاميرون

بالتمييز على أساس العمل أو الحالة مع أخذ الرد السابق بعين االعتبار، ينبغي أال تقوم السياسة ): د( - )أ(فيما يخص  . آولومبيا
  .وينبغي بالتالي أن تشمل التوصية هذه النقاط. االجتماعية أو التعليم، لكن ينبغي أن ترتكز على دورة حياة اإلنسان

  .الوقاية خير من العالج، ال سيما أنه ليس هناك من دواء حتى اآلن . جمهورية الكونغو الديمقراطية

  . اإليدز/ الرئيسي لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية هي السالح . آوت ديفوار

  .٦، المرجو الرجوع إلى الرد على السؤال )و(٧ - )أ(٧فيما يخص  . الدانمرك

  .لقد أثبتت الوقاية أنها فعالة وناجعة . السلفادور

وينبغي إدماج الجوانب المتعلقة . ينبغي أن تغطي السياسة الوطنية مجموع السكان وينبغي أن يكون الصك جزءًا منها . افنلند
  .بالسالمة المهنية في السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين

  .إن الوقاية مهمة جدًا في منع انتشار الوباء . هندوراس

  .٦انظر الرد على السؤال  . هنغاريا

  .الوقاية هي أفضل وأنسب نهج . الهند

  .باتمعدل اإلصاهي أول خطوة للحد من  . إندونيسيا

  .هذا مهم لكي يكون بإمكان آل واحد االستمتاع بحياة عمل صحية . اليابان

  .درهم وقاية خير من قنطار عالج . األردن

  .إلذآاء الوعيمختلفة ينبغي أن تولى اهتمامًا خاصًا من خالل أنشطة وندوات وتدابير  . قيرغيزستان

  .لقة بالتمييز والوصمينبغي أن تكون شاملة وأال تحذف النقاط المتع . ماليزيا

  . هي واجب، ال سيما أنه ال يوجد حاليًا أي دواء.  موريشيوس

  ".في مكان العمل"إذا أضيفت آلمات .  نيوزيلند
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إن نشر التدابير الرامية إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية أساسي وال بد من أن تكون هذه التدابير جزءًا من .  بيرو
ومن المهم تحديد األشكال الرئيسية النتقال الفيروس ووسائل آشفه، مع . اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية أية خطة عمل بشأن
  .التشديد على السرية

  .الوحيد المتاح هو الوقاية" الدواء"مع التشديد على أن  . قطر

سيما فيما يخص تغيير المواقف والسلوك، يحظى الشرآاء االجتماعيون بموقع جيد للترويج لإلجراءات الوقائية، ال .  رومانيا
  .من خالل اإلعالم والتثقيف والتدابير االجتماعية واالقتصادية

  .الوقاية هي العنصر الجوهري.  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  .العنصر الجوهري بالنسبة لبرنامج جيد.  السنغال

  .االجتماعية والقضايا االجتماعية واالقتصادية إلى حد معين، لكن ينبغي أن تعالج باألساس قضايا الحماية.  سيشل

  .إن مكان العمل هو الموقع المثالي للتوعية.  سيراليون

  .يكفينا المثل القائل الوقاية خير من العالج مع توفير االستراتيجيات والوسائل لحماية المجتمع واالقتصاد الوطني.  السودان

  .هذا هو السبيل إلذآاء الوعي.  ليشتي -تيمور 

  .تنطبق هنا التعليقات السابقة، بما أنه قد تكون هناك حاجة إلى تقييم الخطر في مكان العمل.  المملكة المتحدة

  .ينبغي أن تتم في أقرب وقت ممكن.  فانواتو

  .ينبغي أن تكون أحد المواضيع األساسية التي تنبغي معالجتها في التدخالت المتعلقة بمكان العمل.  زامبيا

  .إدراج التثقيف والتوعية والتعامل معهما آمواضيع مستقلة ينبغي أيضًا.  زمبابوي

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٨: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )لالبرازي(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
ب العمل الكرواتيين ، رابطة أصحا)آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، اتحاد )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

، االتحاد الوطني للمنشآت )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا( المنشآت الفنلندية
، رابطة أصحاب )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(التجارية اليونانية 

، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(العمل ، اتحاد إيران لرابطات أصحاب )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين 
، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(

صحاب العمل ، اتحاد أ)موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 
، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(

، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(لمقاوالت المغرب 
، )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(

، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 
، )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات  ،)سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(االتحاد البرتغالي للسياحة 

، المنشآت )جنوب أفريقيا(اتحاد المنشآت ، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنظمة 

، الرابطة )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )لسويدا(
اإلمارات (، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(االستشارية ألصحاب العمل 

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )ايأوروغو(، غرفة صناعات أوروغواي )العربية المتحدة

  ).سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين   .١: ال
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، اتحاد المنشآت )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
  .هذا مهم جدًا): أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل

  .هذا هو أساس محاربة الوباء): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  . هذه هي نقطة البداية من أجل إجراءات فعالة): آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت 

  .هذه قضية من قضايا سياسة الصحة العامة): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  .ل انتقال الفيروسلمنع جميع أشكا): غانا(رابطة أصحاب العمل 
  .ينبغي تكييف االستراتيجيات مع الظروف الوطنية واالختالفات الثقافية: )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .هي أفضل من العالج): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
  .ينبغي أن تكون أولوية): موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 

  .هي أفضل من العالج): موريشيوس(اد أصحاب العمل اتح
  .يجب أن تجري دون تمييز): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  ".في مكان العمل"ينبغي أن تضاف عبارة ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
  .هي أفضل وسيلة): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

احتمال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أعلى،  افقط في أماآن العمل التي يكون فيه): اسلوفيني(رابطة أصحاب العمل 
  .بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية الخاصة

  ".الخصوصية"تأتي في إطار ): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 
  .ن أولويةينبغي أن تكو): توغو(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين .  ٦٩: نعم
، )بنن(ال ، المرآز المستقل لنقابات العم)أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي العمل 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(ارة المدنية ، اتحاد موظفي اإلد)الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(للعمل  ، االتحاد الديمقراطي الفرنسي)فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )سياإندوني(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

الماليزية  ، مؤتمر النقابات)مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(العامة لعمال بنما  ، المنظمة المستقلة)نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(ري ، اتحاد النقابات السويس)السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

ال، منظمة ، االتحاد الدولي لنقابات العم)زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية
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  التعليقات
  .الوقاية أساسية ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  . الوقاية أساسية): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .أفضل من العالج): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
  .ضرورية لحدوث تغييرات سلوآية): الكاميرون(نقل االتحاد العام لنقابات عمال ال

  .لتجنب قلة الوعي): الكاميرون(النقابات الحرة 
فمقابل آل شخص خاضع للعالج هناك ست إصابات جديدة بفيروس : أساسية بما أننا لم نفز بعد): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .نقص المناعة البشرية
  .مهمة جدًا): تشاد(اتحاد نقابات تشاد 

فمقابل آل شخص يتلقى العالج هناك ستة : ضرورية قطعًا): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  . أشخاص يصابون

  .ينبغي تعزيزها): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .ستساعد في الحد من انتشار الوباء): فيجي(اتحاد المدرسين 

  .ضرورية): فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 
  .ال سيما وأن مكان العمل هو العنصر األساسي في العديد من البلدان): فرنسا(القوة العاملة  - االتحاد العام للعمل
  .لجعل السكان العاملين على وعي بالخطر): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 
  .هي األنسب): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .الوقاية خير من العالج: )غينيا( االتحاد الوطني للعمال الغينيين
  .بل هي أهم من العالج): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .للحد من اإلصابات الجديدة): موريشيوس(العمال 
  .ستكون أآثر فعالية إذا طبقها أصحاب العمل والعمال معًا): بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

  .فمقابل آل شخص خاضع للعالج هناك ست إصابات جديدة: مهمة بشكل أساسي): بولندا(قلة المدارة ذاتيًا المست" تضامن"نقابة 
  .فمقابل آل شخص يتلقى العالج هناك ستة أشخاص جدد يصابون: مهمة للغاية): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .الوقاية خير من العالج): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
  .تبقى مهمة للغاية): السنغال(التحاد الوطني لعمال السنغال ا

  .الوقاية هي العنصر األساسي للحد من اإلصابات): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 
  .فمقابل آل شخص خاضع للعالج هناك ست إصابات جديدة: مهمة بشكل أساسي): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  .تسمح لكم بتجنب األسوأ): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
فمقابل آل شخص خاضع للعالج هناك ست إصابات جديدة بفيروس نقص : مهمة بشكل أساسي: االتحاد الدولي لنقابات العمال

  .المناعة البشرية
  .ينبغي أن يكون هذا جانبًا من أهم جوانب السياسة: منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  اإليدز على العمال وعلى عالم العمل؛/ س نقص المناعة البشريةتخفيف أثر فيرو  )ب( ٧السؤال 

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة   .١٠٧: نعم
اسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا ف

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، 
رائيل، إيطاليا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إس

قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس،  آينيا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان،
، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفاالمكسيك، 
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سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، ، رومانياقطر، 
سري النكا،  إسبانيا،، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، صربياالمملكة العربية السعودية، السنغال، 

، ليشتي - تيمور تايلند، السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة،  سويسرا، الجمهورية العربيةالسويد، السودان، سورينام، 
المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال اإلمارات العربية المتحدة، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، 

  .زمبابويزامبيا، البوليفارية، فيتنام، 

  .هنغاريا، جمهورية آوريا، طاجيكستان  .٣: ال

  .جزر البهاما، الدانمرك، فنلندا  .٣: أخرىردود 

  التعليقات
  .لن يتطلب هذا تدابير استباقية.  النمسا

  .يمكن توضيح خيارات مختلفة.  بلجيكا

هذا هو السبيل الوحيد للتخفيف من أثر الوباء على الحياة الوطنية من وجهات نظر ديموغرافية واجتماعية وسياسية .  بنن
  .واقتصادية

  .ينبغي أال يقتصر هذا على عالم العمل.  سوبورآينا فا

  .ال سيما في البلدان التي تكون فيها الحماية االجتماعية ضعيفة.  بوروندي

  .اإليدز على نحو أآثر فعالية/ من المهم أن تكون جميع األطراف متفقة لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية.  الكاميرون

  .لق باإلجازة المرضية أو اإلجازة لرعاية أفراد األسرةيمكن أن يشمل هذا سياسات تتع.  آندا

  .أمًال في أن يتم القضاء على هذا المرض في يوم من األيام.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .من أجل تجنب الدمار االقتصادي والمالي الذي يسببه فيروس نقص المناعة البشرية.  آوت ديفوار

/ وهو برنامج وقائي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية -" القاعدة العامة للسالمة والصحة"في آوبا، ُيعالج هذا في .  آوبا
  .اإليدز يقدم الرعاية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لضمان قدرتهم على االستمرار في العمل بأقل خطر ممكن

  ).أ(انظر الرد على .  الدانمرك

وينبغي أن تبذل الحكومات . اإليدز/ ر من أجل تقليص أثر فيروس نقص المناعة البشريةهناك حاجة إلى تدابي.  هندوراس
  .قصارى جهدها لتأمين العالج الطبي والعمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال

 من المهم التأآد من أن فرص األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية للمشارآة في سوق العمل لم.  السلفادور
  .تقلص

  ).أ(انظر الرد على .  فنلندا

اإليدز، هناك / ينبغي خلق بيئة عمل صحية لجميع المستخدمين، وهذا يعني أنه إلى جانب فيروس نقص المناعة البشرية.  ألمانيا
عة البشرية وبالتالي، نقترح إدماج الخدمات المتصلة بفيروس نقص المنا. االهتمام بها بشكل خاص أمراض مزمنة أخرى تستحق أيضًا

  .في خدمات الصحة المهنية

  .٦انظر الرد على السؤال .  هنغاريا

  .هذا مهم، بما أنه آان ذا أثر أقصى على الفئة األآثر إنتاجية من القوة العاملة.  الهند

  .التخفيف يتم من خالل الوقاية.  إندونيسيا

وتنبغي الحيلولة دون وقوع اإلصابة بفيروس نقص . عملينبغي أال يواجه العمال حالة خطر على صحتهم من خالل ال.  اليابان
  . المناعة البشرية في العمل



 يدز وعالم العملاإل/ فيروس نقص المناعة البشرية

 86 

من أثر " التخفيف"قد يكون هناك جدال حول نطاق األنشطة التي ستغطيها السياسات الوطنية من أجل .  جمهورية آوريا
  .اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية

  .لعمال واستحقاقاتهم، وما إلى ذلكينبغي أن تغطي حماية مصالح ا.  قيرغيزستان

  .سيساعد هذا على تجنب الوصم والتمييز وسيمكن العمال من االحتفاظ بحقوقهم في العمل.  موريشيوس

اإليدز، / سوف يتحقق التخفيف من خالل المشارآة المباشرة للدولة والمنظمات المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية.  بيرو
للحد من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مجاالت مختلفة وبالتالي الحد من أثر المرض على عالم  باعتماد تدابير وبرامج

  .العمل

وإذا لم يكن بإمكان الخدمات . يجب أن تسدي المنشآت النصيحة وتقدم أشكاًال أخرى من الدعم االجتماعي للعمال.  رومانيا
وإحدى مزايا . ، فيجب أن تقدم للعمال على األقل معلومات عن المؤسسات التي يمكنها ذلكالطبية في مكان العمل تقديم العالج المناسب

  .هذه المؤسسات هي أن بإمكانها أن تقدم الخدمات الطبية حتى لألسر، ال سيما األطفال

  .من ينبغي أن يكون مسؤوًال ينبغي أن توضح أيضًا.  سيشل

وينبغي أن تشمل دفع استحقاقات التقاعد بطريقة غير قائمة على التمييز، مع تقديم  ينبغي أن تخلق إطارًا استراتيجيًا.  سيراليون
  .الدعم الالزم

  .هذا يرفع الروح المعنوية ويجعل اإلنسان أآثر عطاًء ويخفف من حدة اإلصابة.  السودان

  .لضمان الحماية من التمييز ولتمكين العمال من البقاء في العمالة.  تونس

  .م جدًا وينبغي إدراجههذا مه.  زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٧: نعم
، الغرفة البلغارية )لالبرازي(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية( ، اتحاد الصناعات)آرواتيا(
، اتحاد )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

، اتحاد )اليونان(الوطني للمنشآت التجارية اليونانية  ، االتحاد)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(المنشآت الفنلندية 
، اتحاد )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(مجلس المنشآت الخاصة ، )اليونان(المنشآت الهيالني 

، )اليابان( ، اتحاد المنشآت)جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(إيران لرابطات أصحاب العمل 
رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(اتحاد أصحاب العمل 

، رابطة أصحاب )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(
، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(غولي ألصحاب العمل ، االتحاد المن)المكسيك(العمل المكسيكيين 

، منظمة أصحاب )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 
، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(العمل 

، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(
، غرفة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 

، اتحاد سيالن )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(اتحاد المنشآت ، )سلوفينيا(وفينيا للتجارة والصناعة سل
، الوآالة السويدية ألصحاب العمل )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(ألصحاب العمل 

، )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(حاب العمل ، المجلس الوطني ألص)السويد(الحكوميين 
، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(اتحاد أصحاب العمل 

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(

  ).سويسرا(حاد أصحاب العمل السويسريين ، ات)فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية  . ٢: ال
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، اتحاد المنشآت )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
  .نطبق، فهذا الرد ال ي٦بالنظر إلى الرد على السؤال ): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

  .هذا أحد أهم األهداف): آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت 
  ).أ(انظر الرد على ): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
فيروس نقص المناعة " تخفيف أثر"فنحن ال نستطيع رؤية آيف سيتم تحقيق . هذا مبهم جدًا): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  .العمال اإليدز، ال سيما على/ البشرية
  .لمنع انتشار الوباء): غانا(رابطة أصحاب العمل 

اإليدز على مستوى / ينبغي أن تشمل تدابير للحد من أثر فيروس نقص المناعة البشرية: )هندوراس(مجلس المنشآت الخاصة 
الضمان ة العامة ونظم وينبغي أن تعزز الحكومات االهتمام والدعم من خالل برامج الصح. األفراد واألسر واالقتصاد والمنشآت

وينبغي أن تسعى إلى تأمين العالج الطبي والتعاون مع منظمات العمال ومنظمات . االجتماعي وغيرها من التدابير الرسمية ذات الصلة
  .أصحاب العمل

  .من أجل اإلنسانية ورخاء أسر الضحايا وعالم األعمال): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
وتنبغي الحيلولة دون وقوع اإلصابة . ينبغي أال يواجه العمال حالة خطر على صحتهم من خالل العمل): اليابان(منشآت اتحاد ال

  .في خسائر بالنسبة للقوة العاملة بفيروس نقص المناعة البشرية في العمل ألنها تتسبب أيضًا
  . هذا واجب): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  . نعم، بما أن هذا يؤثر في العمال وعالم العمل): نيبال(رة والصناعة اتحاد غرفة نيبال للتجا

  .ينبغي أن يقتصر التخفيف على قابلية العمال للعمل وقدرتهم على العمل): هولندا(أصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(ل أنغوال ، النقابة الوطنية لعما)الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(د العمل ، اتحا)بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)اآرواتي(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(منظمة المرآزية للنقابات الفنلندية ، ال)فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(د العام اليوناني للعمال ، االتحا)غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )يابانال(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )ربالمغ(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(حاد العام للعمال البرتغاليين ، االت)بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة ، رابطة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )وباغوترينيداد وت(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية
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  التعليقات
  .ينبغي تقديم المساعدة): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 

ينبغي أن تولى األولوية للرعاية والدعم من خالل برامج الصحة العامة ): الكاميرون(د العام لنقابات عمال النقل االتحا
  .والضمان االجتماعي من أجل تقديم العالج

عمل، بما أن المجموعة العمرية األآثر تأثرًا بالوباء تشمل األشخاص البالغين الذين هم في سن ال): آندا(مؤتمر العمل الكندي 
  .فإن مكان العمل يلعب دورًا أساسيًا في تأمين الوظائف واستدامة المنشآت ويتطلب اهتمامًا خاصًا

ال سيما أن األشخاص البالغين الذين هم في سن العمل هم ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  . األآثر تأثرًا

  . لدينا معلومات إحصائية عن هذا يمكن استخدامها): اريكاآوست(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .هذا سيساعد المصابين): فيجي(اتحاد المدرسين 

ينبغي اتخاذ تدابير وفقًا لدراسة استقصائية قائمة على المعارف والمواقف والممارسات في عالم ): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .العمل

  .أصحاب العمل من قبول اآلثار ينلتمك): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 
  .إن األثر المدمر على العمال من جميع الفئات وعلى اإلنتاجية مهول): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

في الوقت الذي ال تزال فيه التوعية ممكنة، يجب أن تتم وينبغي الترآيز على مكان : )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .العمل

في جعل العالقات طبيعية في مكان العمل وسيساعد العمال  هذا سيساعد أيضًا): مدغشقر(لنقابات مدغشقر  االتحاد المسيحي
  .على البقاء في العمالة

  .للحد من الفقر في أسر العمال): موريشيوس(العمال 
في  ٦٠و ٤٠نخفض بما بين إن األثر على العمال وأسرهم جسيم، بما أن دخلهم ي): بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

  .وستساعد أماآن اإلقامة المقدمة إلى العمال المصابين هؤالء العمال وأسرهم. المائة
  .الل المعلومات السريعة والفعالةمن خ): بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو 

األآثر تأثرًا بالوباء تشمل  بالنظر خصوصًا إلى أن المجموعة العمرية): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
األشخاص البالغين الذين هم في سن العمل، فإن مكان العمل يلعب دورًا مهمًا باألساس في تأمين الوظائف واستدامة المنشآت، ولهذا 

  .فهو يتطلب اهتمامًا خاصًا
المجموعة العمرية األآثر تأثرًا بالوباء، إذا نظرنا إلى أن األشخاص البالغين يشكلون ): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .فإن مكان العمل مهم للغاية لتأمين العمالة المستدامة وبقاء المنشآت معًا
  .ينبغي تخفيف األثر النفسي والجسدي للمرض عن األشخاص المصابين ومحيطهم): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

ري جدًا، بالنظر إلى أن مجموعة البالغين المشارآة مشارآة نشطة في هذا ضرو): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .ين العمالة والمنشآت المستدامةدورًا مهمًا للغاية في تأم وتلعب أماآن العمل أيضًا. العمل هي المجموعة األآثر تأثرًا بالوباء

أثرًا بالوباء تشمل األشخاص البالغين الذين هم بالنظر إلى أن المجموعة العمرية األآثر ت): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .في سن العمل، فإن مكان العمل يلعب دورًا مهمًا باألساس في تأمين الوظائف واستدامة المنشآت، ولهذا فهو يتطلب اهتمامًا خاصًا

تشمل األشخاص البالغين الذين بالنظر خصوصًا إلى أن المجموعة العمرية األآثر تأثرًا بالوباء : االتحاد الدولي لنقابات العمال
  .هم في سن العمل، فإن مكان العمل يلعب دورًا مهمًا باألساس في تأمين الوظائف واستدامة المنشآت، ولهذا فهو يتطلب اهتمامًا خاصًا

  ؛اإليدز، وأسرهم/ رعاية ودعم العمال المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية  )ج( ٧السؤال 

  الحكومات
  .١١٣: الردودمجموع عدد 

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة   .١١٠: نعم
والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا
إثيوبيا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، 

قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، آوريا، جمهورية  آينيا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان،
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، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، جمهورية مولدوفاماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، 
سانت فنسنت وجزر ، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيارومانيا، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، 

سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب غرينادين، 
سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية السويد، سري النكا، السودان، سورينام،  إسبانيا،أفريقيا، 

المملكة المتحدة، اإلمارات العربية المتحدة، ، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، ليشتي -تيمور  تايلند،تنزانيا المتحدة، 
  .زمبابويزامبيا، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، 

  .هنغاريا  .١: ال

  .جزر البهاما، فنلندا  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .أن يتحمل التأمين التكاليف ذآر أنه ينبغي يجدر.  النمسا

  .من خالل نظام الحماية االجتماعية.  بلجيكا

  .بأآبر قدر ممكن، لكن مع بعض الشرآات قد يكون ذلك محدودًا فيما تستطيع أن تقدمه آدعم.  بليز

  .هذا ضروري، آقضية من قضايا حقوق اإلنسان والحقوق األساسية في العمل.  بنن

  .تنظم ذلك السياسات الوطنية على أن.  بروني دار السالم

  .بالنسبة ألصحاب العمل، يعتمد هذا على قدراتهم.  بورآينا فاسو

  .من األساسي أن تشمل اآلليات الرعاية والدعم العامين المنظمين في مكان العمل.  بوروندي

  .ينبغي أن يعتبر آجميع األمراض المزمنة األخرى.  الكاميرون

  .من أجل مد حياة العمال وحياتهم العملية والحيلولة دون وقوع أسرهم في الفقر.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .هذا مهم، نظرًا لألثر.  آوستاريكا

  .لتخفيف األثر على عالم العمل، ولحماية العمال ومهاراتهم ومعارفهم ولتحسين رفاههم االجتماعي.  آوت ديفوار

  ).أ(انظر الرد على .  الدانمرك

  .ي أن يكون النهج نهج التضامن والمساعدة؛ وللجميع الحق في الحصول على الخدمات الطبيةينبغ.  هندوراس

  .ينبغي أن يتعدى الحصول على العالج الحصول على الدواء.  السلفادور

 ينبغي األخذ بعين االعتبار قدرات أصحاب العمل من المعارف والموارد معًا للتفكير بشكل تام في موضوع تقديم.  إثيوبيا
  .الرعاية والدعم

  .ينبغي أن تشمل رعاية ودعم العمال فقط، وليس أسرهم.  فنلندا

  .وينبغي أن تكون فكرة األسرة، إذا ُأبقيت، معرَّفة بشكل أآبر. ينبغي أن يرآز الدعم والرعاية على العامل.  فرنسا

  .ليسا في حد ذاتهما من مهمة أصحاب العمل" الدعم"و" الرعاية"إن .  ألمانيا

لضمان أن تكون سبل حصول الجميع على الرعاية والدعم مقدمة لكل فرد في مكان العمال في القطاعين المنظم وغير .  هندال
  .المنظم

  .هناك حاجة إلى الرعاية والدعم.  إندونيسيا

برفاه المصابين في السياسة التزام الحكومات " اإليدز/ أسر مرضى فيروس نقص المناعة البشرية"سيتجلى في إدماج .  ماليزيا
وبما أن عدد النساء المصابات في ارتفاع، فينبغي أن يقدم لهن وألسرهن ما يلزم . اإليدز/ والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .من الرعاية والدعم
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  .على الدولة واجب الرعاية.  موريشيوس

  .هذا محدود قانونيًا بإطار النظام الوطني للضمان االجتماعي.  هولندا

يمكن أن يتمثل هذا الدعم بداية في المساعدة المالية، بدل تقديم الرعاية بشكل مباشر الذي ينبغي أن ُيترك .  جمهورية مولدوفا
  .لألشخاص المدربين خصيصًا لذلك

  ".وأسرهم"نعم، إذا تم حذف آلمات .  نيوزيلندا

روس نقص المناعة البشرية وُمعاليهم، بما أنهم األآثر هناك حاجة إلى سياسات وبرامج لمساعدة األشخاص المصابين بفي.  بيرو
  .تأثرًا بشكل مباشر

  .ينبغي أن تشمل الشواغل االجتماعية وشواغل العمالة.  الفلبين

  .آجزء من مجموعة العمالة.  قطر

راحة بإصابتهم من المهم أن يكون هناك تضامن وعالج ودعم وأن ُتخلق آليات دعم لصالح العمال الذين يعترفون ص.  رومانيا
وينبغي القضاء على جميع أشكال التمييز والوصم ضد العمال المصابين بفيروس نقص المناعة . بفيروس نقص المناعة البشرية

  .وينبغي أن يحظى هؤالء وأسرهم بإعانات الضمان االجتماعي وسبل الوصول إلى الخطط المهنية النظامية. البشرية

  .هذا ضروري جدًا.  السنغال

  من سيكون مسؤوًال عن مختلف الجوانب؟.  سيشل

  .وللعمال الحق في الخدمات الصحية معقولة التكلفة. من األساسي تخفيف أثر الوباء.  سيراليون

هذا يشعر المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم بمدى االهتمام بهم ووقوف اآلخرين بجانبهم واالهتمام .  السودان
  . بمحنتهم

  .ينبغي أن يتصل هذا بنظام الصحة العام.  نطاجيكستا

  .ينبغي أن يحصل العمال على الدعم والرعاية من الحكومة طالما أنهم على قيد الحياة.  تايلند

  .ينبغي أن يتصل هذا بمسؤولية السلطات العامة.  ليشتي -تيمور 

رعاية ودعم العمال المصابين "بغي اإلحالة إلى ، بأنه تنلمصلحة الخصوصيةترى حكومة المملكة المتحدة، .  المملكة المتحدة
وليس من الواضح إلى أي حد ينبغي أن يتوقع المتأثرون بفيروس نقص المناعة ". اإليدز، وأسرهم/ بفيروس نقص المناعة البشرية

لمجموعات المتأثرة وآبديل، قد ترغب منظمة العمل الدولية في استكشاف مختلف ا. اإليدز بأساليب مختلفة، تلقي الدعم/ البشرية
ويمكن بالتالي أن تناقش الدول األعضاء هذا في . اإليدز، والطريقة التي قد تحتاج بها إلى تلقي الدعم/ بفيروس نقص المناعة البشرية

  .اللجنة التقنية

دعم المالي؛ وأن إعانات السكن وأفراد األسرة وأن تقدم معلومات عن مكان تلقي المساعدة وال ينبغي أن تغطي أيضًا.  فانواتو
  .تشمل بيئة عمل خالية من المضايقة

  .من الضروري تقديم مجموعة آاملة ينبغي أن تمتد لتشمل األسرة.  زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٩: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(صحاب العمل أل

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )اآوستاريك(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، )غانا(، رابطة أصحاب العمل )ندافنل(، اتحاد المنشآت الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

مجلس المنشآت الخاصة ، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية 
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جمهورية إيران (، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(
، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(اد المنشآت ، اتح)اإلسالمية

، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 
، االتحاد العام )منغوليا(تحاد المنغولي ألصحاب العمل ، اال)المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(

، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(لمقاوالت المغرب 
، )البرتغال(للسياحة  ، االتحاد البرتغالي)البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(

، المنشآت )جنوب أفريقيا(اتحاد المنشآت ، )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 
، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنظمة 

، الرابطة )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(دية ألصحاب العمل الحكوميين ، الوآالة السوي)السويد(
اإلمارات (، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(االستشارية ألصحاب العمل 

  ).زمبابوي(ل ، اتحاد أصحاب العم)أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )العربية المتحدة

اتحاد  ،)فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية   .٦: ال
، اتحاد )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )البرتغال(الصناعات البرتغالية 

  ).سويسرا(أصحاب العمل السويسريين 

، اتحاد أصحاب )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٧: ردود أخرى
، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )جامايكا(العمل 

  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )بنما(

  لتعليقاتا
  .ينبغي التعامل معه مثل أي مرض مهني آخر): أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل

  .سوف يحقق هذا أفضل النتائج): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .ينبغي تقديم المساعدة الطبية من خالل نظام الصحة العامة): آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 

  .من الضروري تقديم الدعم للعمال الذين يقررون إجراء االستشارة واالختبار الطوعيين): آوت ديفوار(اد العام للمنشآت االتح
الذي يتم من خالل (فهل المقصود الدعم المالي ": الدعم"ينبغي اتخاذ الحذر مع مصطلح ): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

؟ فهذا ليس مكيفًا "الدعم ألسرهم"؟ وما معنى )ال يكون متوفرًا في البلدان المتقدمة بشكل أقل خطط التأمين في البلدان الصناعية، لكن
  .بالمرة بالنسبة للدول الصناعية
  .من أجل تخفيف األثر والتشجيع على الصراحة والقبول): غانا(رابطة أصحاب العمل 

صحية والحماية االجتماعية، بما في ذلك سبل الحصول من المهم التفكير في الرعاية ال: )هندوراس(مجلس المنشآت الخاصة 
، والرعاية الصحية لألسر وأشكال الناهزةعلى الوقاية والعالج المضاد للفيروسات الرجعية، عندما يكون الزمًا لمقاومة األخماج 

ي أن يكون الموقف تجاه فيروس وفي عالم العمل، ينبغ. أخرى من الدعم بما فيها السرية وأمن العمل القائم على الحوار االجتماعي
ولجميع العمال، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة . اإليدز قائمًا على التضامن وتقديم الرعاية والدعم/ نقص المناعة البشرية

ضمان البشرية، الحق في خدمات متاحة للرعاية الصحية، وينبغي أال يكونوا هم وُمعالوهم معرضين للتمييز فيما يخص خطط ال
  .االجتماعي اإللزامي والبرامج المهنية

  .ألسباب إنسانية): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
  ". بغض النظر عن سبب اإلصابة"يقترح إضافة جملة ): اليابان(اتحاد المنشآت 

  .ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .ينبغي تعريف المسؤولية فيما يتعلق بهذا): المكسيك(كيين رابطة أصحاب العمل المكسي

  .هذه هي المسؤولية االجتماعية الحقيقية للشرآات): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 
  .قانونيًا بإطار النظم الوطنية للضمان االجتماعي محصورًاينبغي أن يكون هذا ): هولندا(أصحاب العمل 

  .ينبغي أن يقدَّم هذا دون تمييز): نيبال(عة اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصنا
وينبغي أن تبقى منظمة العمل الدولية في إطار واليتها وتدعو ". وأسرهم"تعبير ينبغي إلغاء ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  . إلى التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى لتجنب ازدواجية الجهود
  .في النهاية" في أماآن العمل"يقترح إضافة ): نباآستا(اتحاد أصحاب العمل 

  . هذا موضوع عام وال ينطبق على عالم العمل فقط): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
  . هذا ال يندرج في نطاق عالقة االستخدام ويمكن أن يدخل في نطاق الخدمة االجتماعية العامة): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
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  العمال
  . ٦٩: عدد الردود مجموع

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(ت عمال بنن اتحاد نقابا
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(نقابات تشاد ، اتحاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(عمال غامبيا  ، اتحاد)فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

عامة اإليطالية ، الكونفدرالية ال)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(العمال  ،)ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )نماب(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، رابطة )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( ، مؤتمر العمل واألخوة)رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 
، )توغو(ابات عمال توغو ، اتحاد نق)توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(

، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني 
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

  ).سيشل(لنقابات العمال  اتحاد سيشل  .١: ال

  التعليقات
  .األسرة هي جزء ال يتجزأ من حياة العامل وينبغي تغطيتها): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .اإليدز يفقر األسر/ فيروس نقص المناعة البشرية): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
ولجميع العمال وأسرهم الحق في . ينبغي إدماج التضامن في جميع التدابير): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .خدمات صحية تكون متاحة للجميع
  .ينبغي دعم جميع العالقات األسرية): الكاميرون(النقابات الحرة 

وأسرهم من يمكن التفاوض بشأن ترتيبات الضمان االجتماعي في مكان العمل لتمكين العمال ): آندا(مؤتمر العمل الكندي 
  .الحصول على هذا عند الضرورة

يمكن التفاوض بشأن اتفاقات الضمان االجتماعي في مكان ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو  
  .العمل لتمكين العمال وأسرهم من الحصول على الرعاية والدعم والعالج عند الضرورة

  .ينبغي فعل هذا، لكن ال يتم فعله في بلدنا): وستاريكاآ(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .هذا أآثر ما يحتاجون إليه): فيجي(اتحاد المدرسين 

ينبغي أن يقدم لهؤالء األشخاص رعاية ودعم معززان، لكي ينفتح المزيد من األشخاص ): فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 
  .لتالي إدماج التوعية بالرعاية والدعم المتاحين في السياسة الوطنيةوينبغي با. المصابين على المجتمع ولكي ال يشعروا بالوصم

  .بوضوح" األسرة"ينبغي تعريف مصطلح ): فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل 
ويمكن التفاوض بشأن اتفاقات الضمان االجتماعي في مكان العمل . ينبغي أن يكون هذا عامًا): فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .كين العمال وأسرهم من الحصول على هذالتم
  .في إطار الضمان االجتماعي فاوض عليهتيتطلب هذا استحداث تضامن م): فرنسا(القوة العاملة  - االتحاد العام للعمل
  .إلبداء التعاطف وحماية الحق في الحياة): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 
  . ويحتاج هم وأسرهم إلى االهتمام األآبر. مةينتج العمال ثراء األ): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
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  .توجد اتفاقات وعلى شرآائنا اآلن أن يطبقوها في الميدان: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .هذا مهم ويمكن التوصل إلى اتفاقات): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .آريمة لتمكين العمال من عيش حياة): موريشيوس(العمال 
  .لضمان قبول مسؤولية رعاية األشخاص المصابين): نيجيريا(االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية 

يمكن التفاوض بشأن ترتيبات الضمان االجتماعي في مكان العمل لتمكين العمال ): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  . والدعم والعالج عند الضرورةوأسرهم من الحصول على الرعاية 

يمكن التفاوض بشأن اتفاقات الضمان االجتماعي في مكان العمل لتمكين العمال ): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .لدعم والعالج على النحو الالزموأسرهم من الحصول على الرعاية وا

  .ي والجسدي للمرض عن األشخاص المصابين ومن يحيطون بهمينبغي تخفيف األثر النفس): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
هذا ضروري جدًا، بما أنه يمكن التفاوض بشأن اتفاقات الضمان االجتماعي في مكان ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .عمال وأسرهم من الحصول على هذاالعمل لتمكين ال
  .ون الحماية االجتماعية في العمل الالئقهذا هو مك): سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

  .يوصى بالدعم الواضح من خالل تقديم األغذية واألدوية لصالح العيادات): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  . تنبغي مواساة الضحايا وتوفير صحة أفضل لهم ليستمروا في أنشطتهم): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
يمكن التفاوض بشأن برامج الضمان االجتماعي في مكان العمل لتمكين العمال وأسرهم من : لعمالاالتحاد الدولي لنقابات ا

  .الحصول على الرعاية والدعم والعالج عند الضرورة
  .التشديدينبغي إدماج هذا مع بعض : منظمة الوحدة النقابية األفريقية

لفعلية بفيروس نقص المناعة البشرية أوالقضاء على الوصم والتمييز على أساس اإلصابة ا  )د( ٧السؤال 
  ؛شبهة اإلصابة به

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،  جزر البهاما، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا،  .١١٠: نعم
بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، 

آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، 
لعراق، إسرائيل، إيطاليا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، ا

قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، جمهورية آوريا،  آينيا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان،
، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، جمهورية مولدوفامالي، موريشيوس، المكسيك، 

سانت فنسنت وجزر االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، رومانيا، ، البرتغال، قطر، بولندا
سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب غرينادين، 

ويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية سالسويد، سري النكا، السودان، سورينام،  إسبانيا،أفريقيا، 
المملكة المتحدة، اإلمارات العربية المتحدة، ، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، ليشتي -تيمور تايلند، تنزانيا المتحدة، 

  .زمبابويزامبيا، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، 

  .ياهنغار . ١: ال

  .فنلنداالدانمرك،   .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي التشديد على هذا.  النمسا

  .غالبًا ما يكون الوصم أآثر ضررًا من المرض نفسه.  جزر البهاما

  .هذا جزء من الحقوق الرئيسية واألساسية في العمل.  بنن

  . تنبغي محاربة هذا.  بورآينا فاسو
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مصابين من االستمرار في العيش بشكل إيجابي مع فيروس نقص المناعة البشرية واالستمرار سيمكن هذا العمال ال.  بوروندي
  .في عيش حياة منتجة

  . هذا ضروري من أجل نجاح السياسة.  الكاميرون

تقديم معلومات للحد من الوصم المتصل بالتوجه  ال يتطلب هذا فقط سياسات مناسبة خاصة بمكان العمل لكن أيضًا.  آندا
  .سي ونوع الجنس والوضع المهني واألصل العرقي أو القومي واستخدام المخدراتالجن

وينبغي أن ترتكز على دورة . ينبغي أال تقوم السياسة بأي تمييز على أساس العمل أو الحالة االجتماعية أو التعليم.  آولومبيا
  .ونقترح بالتالي توصية تتضمن هذه البنود الفرعية. حياة اإلنسان

  .هذه الجوانب تستحق أن توزن بالذهب.  الكونغو الديمقراطية جمهورية

  .لتجنب قلة التضامن ولكي يعالج فيروس نقص المناعة البشرية على قدم المساواة مع األمراض األخرى.  آوت ديفوار

  .إلى اآلثار السلبية على الوباء وعلى العمالة تنبغي اإلحالة أيضًا.  السلفادور

  .ارب هذا في آل مكان، وليس فقط في عالم العمليجب أن يح.  ألمانيا

  .ينبغي أن تشمل الشواغل المتعلقة بحقوق اإلنسان وتضمن أن التوصية قائمة على الحقوق.  الهند

  .ما زال هذا منتشرًا وينبغي اعتماد تشريع.  هندوراس

  .هذا مهم جدًا.  إندونيسيا

  .صف في مكان العمل بسبب األفكار الخاطئة أو المغرضةمن المهم أال ُيعامل العمال بشكل غير من.  اليابان

  . ينبغي إحباط أي شكل من أشكال التمييز.  آينيا

  ".الوصم أو"تعبير ينبغي إلغاء .  جمهورية آوريا

  .ما زال هذا يمثل مشاآل حادة.  قيرغيزستان

أو إيجاد مأوى أو الحصول على التأمين  يجب أن يكون هذا أولوية، بما أنه جعل من األصعب االحتفاظ بالعمالة.  ماليزيا
  .ومن األساسي تحديد النهج الفعالة. الصحي أو تحقيق نوعية حياة أساسية

  .هما العائقان الرئيسيان أمام الكشف عن اإلصابة.  موريشيوس

  .ينبغي أن يكون هذا مرآزًا.  المكسيك

  ".في مكان العمل"إذا ُأضيفت آلمات .  نيوزيلندا

الوصم والتمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل في األفعال الموجهة ضدهم، يتجلى .  بيرو
وينبغي القضاء على مثل هذه األفعال من خالل إذآاء الوعي وتدريب المستخدمين باألخص بشأن المواضيع المتعلقة بانتقال فيروس 

ما يدفع العديد من األشخاص إلى مواصلة األفعال التمييزية ليس فقط ضد  نقص المناعة البشرية، بما أن الخوف من اإلصابة هو
  .ضد المجموعات المستضعفة األخرى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ولكن أيضًا

  .هذا يقضي على خوف وقلق المصاب من أن ُيكتشف.  قطر

التمييز أو الوصم بسبب إصابتهم أو شبهة إصابتهم  ينبغي أن يتأآد أصحاب العمل من أن العمال ال يعانون من.  رومانيا
التأآد من أن هؤالء األشخاص يستطيعون العمل طالما أنهم قادرون صحيًا على ذلك،  وعليهم أيضًا. بفيروس نقص المناعة البشرية

. تنفذ اإلجازة المرضية المطولة شخص قادرًا على العمل، وعندماال يعودوإيجاد الوسيلة القانونية األفضل إلنهاء االستخدام عندما ال 
وإن الوصم ضد األشخاص المرضى يجعلهم مترددين في الحديث عن مرضهم، مما يساهم في إخفاق جسيم في معرفة حجم المشكلة 

  . ويعقد هذا أآثر تخطيط االستجابات الفعالة على مستوى الفرد أو المجتمع. على المستويين المحلي والوطني

التزام جميع أصحاب المصالح والشرآاء االجتماعيين التزامًا قويًا، بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات لى إيحتاج هذا .  سيشل
  .المناسبة عند حدوث انتهاآات

  .التمييز في هذا المجال من المسببات التي تؤدي إلى انتشار المرض.  السودان
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  .هذا إجراء مهم.  سويسرا

، فقد يكون من "الحد من الوصم والتمييز والقضاء عليهما الحقًا"ملة بحيث تبين نوصي بإعادة صياغة الج.  ترينداد وتوباغو
  .الصعب القضاء عليهما تمامًا

  .الفرص لصالح جميع العمال ؤلضمان تكاف.  تونس

  .نحن ندعم هذا بشدة.  المملكة المتحدة

  .ة هذا الموضوع باالستناد إلى معلومات صحيحةومن المهم معالج. تؤآد من جديد أهمية هذا، ال سيما بالنسبة للنساء.  فانواتو

ينبغي وضع برامج للوقاية والرعاية واإلعالم لضمان إعادة إدماج هؤالء األشخاص في .  جمهورية فنزويال البوليفارية
  . المجتمع ولتأمين المعاملة واالحترام على قدم المساواة لهم

  أصحاب العمل
  .٦١:مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(فدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية الكون  .٥٣: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(ب العمل والرابطات التجارية ، االتحاد الكمبودي ألصحا)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
 ،)فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(اليونانية ، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية )غانا(رابطة أصحاب العمل 
، اتحاد إيران لرابطات أصحاب )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(خاصة مجلس المنشآت ال

، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(العمل 
، )موريتانيا(تحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين ، اال)ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(

، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
الصناعة ، اتحاد غرفة نيبال للتجارة و)ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(
، اتحاد أصحاب )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(

، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(العمل 
جنوب (، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(اتحاد المنشآت ، )سان ريمو(صناعات الرابطة الوطنية لل، )سانت لوسيا(

، الوآالة )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )أفريقيا
، المجلس الوطني ألصحاب )راسويس(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

، اتحاد غرف )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(العمل 
، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(

، االتحاد )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(عات الفنلندية اتحاد الصنا . ٣: ال
  ).البرتغال(غالي للسياحة تالبر

، رابطة أصحاب العمل )جامايكا(، أصحاب العمل )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل . ٥: ردود أخرى
  ). السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(

  التعليقات
  .تنبغي معالجة هذه المسألة معالجة جادة للغاية): أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل

  .هذا ال غنى عنه): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .ال من إجراء االختبار الطوعيهذا أحد العوائق الرئيسية الذي يمنع العم): آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت 

  . إننا جميعًا ضد أي نوع من أنواع التمييز): مصر(اتحاد الصناعات المصرية 
يحظى االتحاد األوروبي بتشريع واسع النطاق ضد التمييز، بما فيه التمييز على أسس ): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 

  .الصحة
  .الصراحة والشفافية وتعزيز حقوق وآرامة اإلنسان لدى العمال األفراد للتشجيع على): غانا(رابطة أصحاب العمل 
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. ما زال التمييز ضد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واسع االنتشار: )هندوراس(مجلس المنشآت الخاصة 
ان سياسات تقوض إتاحة وفعالية الوقاية من وتطبق بعض البلد. وال ترتكز االستجابة ارتكازًا آافيًا على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

وقد تكون القوانين واللوائح التي تحمي األشخاص المصابين بفيروس نقص . فيروس نقص المناعة البشرية ورعاية المصابين به
  .المناعة البشرية غائبة أو منفذة تنفيذًا ضعيفًا
  .ية وحقوق اإلنسانمن أجل اإلنسان): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .خالف ذلك سيكون من الصعب معالجة الموضوع): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  . ينبغي أن يكون هذا الهدف الرئيسي): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

ية أن تبقى في إطار بما أنه ينبغي لمنظمة العمل الدول" في مكان العمل"ينبغي إضافة ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
  .واليتها

قد ال تثبت أحكام قوية بشأن القضاء على التمييز والوصم فعاليتها؛ وينبغي بالتالي تطبيق ): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
  .في السياسة الوطنية" لينة"أساليب 

  .لنشر المعلومات دور حيوي): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  العمال
  .٦٩: الردود مجموع عدد

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(ل بنن اتحاد نقابات عما
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(ت تشاد ، اتحاد نقابا)آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(حاد النقابات الدانمرآي ، ات)الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(غامبيا  ، اتحاد عمال)فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

اإليطالية ، الكونفدرالية العامة )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(ال ، العم)ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو  ،)بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )نداروا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(

، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(سيشل لنقابات العمال 
ي لعمال توغو ، االتحاد الوطن)سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .األفريقيةالوحدة النقابية 

  التعليقات
  . تنبغي محاربة الوصم والتمييز اللذين يؤثران في األشخاص ويبعدانهم): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

غالبًا ما يتعرض األشخاص الحاملون فيروس نقص المناعة البشرية لرفض أسرهم ): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
  .عامةومنشآتهم والمجتمع بصورة 

عدم التمييز هو حق أساسي من حقوق اإلنسان بالنسبة لجميع األشخاص وجزء ): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  .من احترام آرامتهم، ولهذا ينبغي أن ُيحمى العمال من التمييز والوصم معًا

  .ينبغي احترام المبادئ القانونية): الكاميرون(النقابات الحرة 
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يأتي الوصم والتمييز غالبًا من الخوف وسوء الفهم ويمكن اتخاذ خطوات في مكان العمل إللقاء ): آندا(العمل الكندي مؤتمر 
  .الضوء على الطرق التي ينتقل بها فيروس نقص المناعة البشرية

  .لوصم والتمييزيكون العديد من العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ضحايا ا): تشاد(اتحاد نقابات تشاد 
من األساسي الترآيز من جديد على احتياجات العمال ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
وإن ما ينتج من الوصم والتمييز واإلبعاد يكون غالبًا نتيجة الخوف وسوء الفهم، ويمكن . المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .مكان العمل إللقاء الضوء على طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية اعتماد تدابير في
ينبغي أن يطبق هذا على األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .واألشخاص المصابين بأمراض مماثلة في العالم بأسره
  .وسيعزز الحرية هذا مهم جدًا): فيجي(اتحاد المدرسين 

ينبغي أن يساعد هذا في الحد من الوصم الذي يضعه المجتمع على األشخاص المصابين، وهذا ): فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 
  . أساسي في القضاء على التمييز والمواضيع األخرى ذات الصلة في مكان العمل

التوظيف واستمرار (العالقة بين العمال وأصحاب العمل  هذا مهم جدًا ويؤثر في جميع جوانب): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  ).االستخدام واألفاق الوظيفية، وما إلى ذلك

 دولية بتشجيع تنفيذ سياسات فعالةهذه أولوية يجب أن تساهم فيها منظمة العمل ال): فرنسا(القوة العاملة  - االتحاد العام للعمل
  . للوقاية والعالج والرعاية
  .الوصم والتمييز هما من قضايا حقوق اإلنسان، وآقضية تتعلق بالعمال ينبغي منعهما): غانا(ا مؤتمر نقابات غان

  .آل هذا مسألة وعي وفهم ورحابة صدر: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
عي الذي يمكن أن هذا مهم ألن الوصم يؤدي فقط إلى استفحال اإلبعاد االجتما): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .في األشخاص األصحاء يؤثر أيضًا
  .من أجل احترام حقوق اإلنسان األساسية): موريشيوس(العمال 

  .لضمان اإلحساس باالنتماء): نيجيريا(االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية 
  .تنبغي محاربة التمييز والوصم): بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

يأتي الوصم والتمييز غالبًا من الخوف وسوء الفهم ويمكن اعتماد تدابير في ): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .مكان العمل لتقديم المعلومات الصحيحة عن طرق انتقال الفيروس

ويمكن اعتماد تدابير في مكان . سوء الفهميأتي الوصم والتمييز غالبًا من الخوف و): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  . العمل لتقديم المعلومات الصحيحة عن طرق انتقال الفيروس

هناك عالقة بين احترام االتفاقيات األساسية واتخاذ اإلجراءات الناجحة لمحاربة فيروس نقص ): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
  .اإليدز/ المناعة البشرية

وغالبًا ما يكون سبب الوصم والتمييز هو الخوف وسوء الفهم . هذا جد ضروري): السنغال(لسنغال االتحاد الوطني لعمال ا
  .ويمكن اعتماد تدابير في مكان العمل لتقديم المعلومات الصحيحة عن طرق انتقال الفيروس

النقابات، بما أنهما ُيعرفان  ينبغي الترويج لتعاون أصحاب العمل والدعم الواسع من جانب): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .ويبقى مجال واسع في محيط القطاعات غير المنظمة. في أماآن عمل جد قليلة

  .إن الوصم والتمييز ينتهكان القانون): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
وات في مكان العمل لتأآيد يأتي الوصم والتمييز غالبًا من الخوف وسوء الفهم ويمكن اتخاذ خط: االتحاد الدولي لنقابات العمال

  .الطرق التي ينتقل بها فيروس نقص المناعة البشرية
  .التشديدينبغي إدماج هذا مع بعض : منظمة الوحدة النقابية األفريقية

دور مكان العمل فيما يخص تقديم المعلومات واإلجراءات، بما في ذلك االستشارة واختبار  )ه( ٧السؤال 
  ؛عالج والرعاية والدعمالكشف طوعًا والوقاية وال

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،  جزر البهاما، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا،  .١٠٧: نعم
، آندا، الصين، آوستاريكا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون

آوت ديفوار، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فرنسا، غابون، جورجيا، 
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ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، 
قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية آوريا،  آينيا، آازاخستان،

، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، جمهورية مولدوفا
سان مارينو، المملكة العربية سانت فنسنت وجزر غرينادين، ونيفس، سانت لوسيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس 

سري النكا، السودان،  إسبانيا،السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، 
، ليشتي -تيمور تايلند، المتحدة،  سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانياالسويد، سورينام، 

المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال اإلمارات العربية المتحدة، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، 
  .زمبابويزامبيا، البوليفارية، فيتنام، 

  .هنغارياآولومبيا، آرواتيا،   .٣: ال

  .نيافنلندا، روماالدانمرك،   .٣: ردود أخرى

  التعليقات
بقلق إلى أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على سرية نتائج اختبار الكشف الذي يجري  وتشيرتؤآد أهمية االستشارة، .  أستراليا
  .في مكان العمل

  .ينبغي إدماج الوقاية من األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي في خدمات الصحة المهنية.  النمسا

  .إلى الدراسة عن آثب بشكل أآبر لتحديد آيفية تمويله وسيتطلب نهجًا ثالثيًا يحتاج هذا.  جزر بهاما

  ).ي(٣يتفق هذا إلى حد معين مع ردنا على السؤال .  بلجيكا

ينبغي أن تروج أماآن العمل لهذه الخدمات وأن تحيل موظفيها إلى الوآاالت التي تقدم هذا المستوى من الدعم، بدًال من .  بليز
  . الخدمات هي بنفسها أن تقدم هذه

. هذه مناسبة للحصول على مجموعة متجانسة فيما يخص األنشطة والسن ونوع الجنس ومستويات التدريب والدخل واللغة.  بنن
  .التغيير السلوآي على نحو فعال نقلوهناك حاجة إلى مجموعات من هذا القبيل من أجل 

  .كل أوضحمعرَّفة بش" طوعًا"ينبغي أن تكون آلمة .  البرازيل

  .لم تتفق جميع الهيئات المكونة الوطنية على هذه النقاط.  بوآينا فاسو

  .يمكن أن يضطلع مكان العمل بدور نشر المعلومات والتواصل، بما أنه مكان التقاء العالقات المستدامة.  بوروندي

  .التغييرات السلوآية نقلإن دور المدرسين النظراء حيوي، ال سيما في .  الكاميرون

يوفَّر اختبار الكشف والعالج والرعاية على أفضل وجه من خالل نظم الصحة العامة المتاحة وعالية الجودة؛ وفي غياب .  آندا
  .هذه النظم، يمكن أن تقدم أماآن العمل بعضًا من هذه الخدمات أو مجملها

اإليدز، / بمحاربة فيروس نقص المناعة البشريةإلى لجان المنشآت المعنية  إشارةتقترح إدخال .  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .وهي لجان تم تشكيلها ألهداف تثقيفية

  .وينسق بين وزارة الصحة واللجنة القومية المعنية باإليدزاألمر في بلدنا يجري هذا .  آوستاريكا

ات فاعلة أخرى في مجال ينبغي أن يتم هذا من خالل خدمات السالمة والصحة المهنيتين وآذلك من خالل هيئ.  آوت ديفوار
  .السالمة والصحة المهنيتين

وليس لمكان العمل دور قيادي في هذه . هذه باألساس مهمة قطاعات المجتمع األخرى، ال سيما القطاع الصحي.  آرواتيا
  . األنشطة

  ).ي(٣انظر الرد المتعلق بالعالج في إطار الديباجة، السؤال .  آوبا

  .)أ(انظر الرد على .  الدانمرك

  .هذه أمور ضرورية من أجل نهج متكامل بشأن الوباء.  السلفادور
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  .٦انظر التعليقات في إطار النقطة .  فنلندا

  .هذا ممكن من خالل إطار الترويج للصحة المهنية.  ألمانيا

  ".اإلجراءات الميسرة للعالج"بعبارة " العالج"ينبغي استبدال آلمة .  اليونان

مثل هذه  وفي المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، ينبغي أن تقدم أيضًا. ع هذه الخدماتينبغي إدراج جمي.  هندوراس
  .الخدمات، بالتعاون مع الحكومة واألطراف األخرى المعنية، أآمل مجموعة من خدمات الوقاية والعالج

  .يجب أن تتضمن أية سياسة ناجحة هذا.  الهند

  .مكان العملينبغي تنفيذ برامج متكاملة في .  إندونيسيا

ففي أية ظروف وإلى أي حد ينبغي أن يقدم االستشارة واختبار الكشف : سيكون من المفيد توضيح دور مكان العمل.  اليابان
  .الطوعيين وسبل الوقاية والعالج والرعاية والدعم

  .لخدماتمن الضروري التفكير في المنشآت الصغيرة التي قد ال تكون قادرة على تقديم مثل هذه ا.  آينيا

وقد ال يكون أمام امرأة تعرف أنها قد أصيبت أو تأثرت بالفيروس، سبيل آخر غير . تتفق تمامًا مع دور أصحاب العمل.  ماليزيا
  .مكان العمل للوصول إلى جميع ما ُذآر أعاله

معلومات بالعالج وسيعجل االختبار الطوعي والنتائج القائمة على ال. ينبغي الحفاظ على سرية المعلومات.  موريشيوس
  .اإليدز/ وسيساعد هذا على الحد من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

بالنظر إلى أن العمال يعتبرون آرأس المال األغلى في أي مكان عمل، الواجبة حمايته، فما هي أفضل طريقة غير فعل .  بيرو
اإليدز؟ ويمكن للعمال الذين تمت توعيتهم بشأن مواضيع / ةذلك من خالل إجراءات مكان العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشري

  .اإليدز أن يقوموا باختيارات أفضل لحماية أنفسهم من اإلصابة/ فيروس نقص المناعة البشرية

  .ال ينبغي القول إن لهذا دورًا أوليًا.  بولندا

  .يجب أن يلعب مكان العمل دورًا فعاًال في العمل وفي المجتمع.  قطر

اإليدز على استشارة مستشارين / يجب أن يشجع أصحاب العمل العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.  رومانيا
  .أخصائيين مناسبين داخل المنشأة أو خارجها بصورة سرية

  .هذا ضروري جدًا.  السنغال

  . عنهما للعمال إذا آان هذا يتعلق بإتاحة االستشارة واختبار الكشف طوعًا وتقديم المعلومات.  صربيا

  .السرية هذا مهم جدًا، وينبغي أن يشمل أيضًا.  سيشل

  .ينبغي أن يستخدم العمال ومنظماتهم الهياآل والمرافق الموجودة.  سيراليون

  .ألماآن العمل الدور األآبر.  السودان

  .هذا من مسؤولية قطاع الرعاية الصحية.  السويد

  .مثلوهم مع أصحاب العملينبغي أن يستشير العمال وم.  طاجيكستان

  .إن اختبار الكشف والعالج مسألة تعني آل فرد.  ليشتي -تيمور 

ينبغي التعامل مع نتائج اختبار الكشف الخاص بالعمال بسرية مطلقة، وأن يكون ذلك متفقًا مع مدونة .  ترينيداد وتوباغو
  ).١٩٩٧(شخصية للعمال الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن حماية البيانات ال

  .إن مكان العمل هو المكان المثالي لتفعيل التدابير.  تونس

  .من المهم التذآير بدور مكان العمل في محاربة فيروس نقص المناعة البشرية من خالل اإلعالم.  أوروغواي
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  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(ية الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائر  .٥٠: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )دياآمبو(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آوت ديفوار(

، )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(أصحاب العمل 
، اتحاد )اليونان(اليونانية ، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(آت الفنلندية اتحاد المنش

، اتحاد )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(مجلس المنشآت الخاصة ، )اليونان(المنشآت الهيالني 
، االتحاد )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )ن اإلسالميةجمهورية إيرا(إيران لرابطات أصحاب العمل 

، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(الكوري ألصحاب العمل 
، االتحاد )المكسيك(يين ، رابطة أصحاب العمل المكسيك)موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(الموريتانيين 

، اتحاد غرفة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(اتحاد أصحاب العمل ، )النرويج(
، )سان ريمو(الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

، )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )نوب أفريقياج(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(اتحاد المنشآت 
، الرابطة االستشارية )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

اإلمارات العربية (عة ، اتحاد غرف التجارة والصنا)أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(ألصحاب العمل 
  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )المتحدة

، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين   .٧: ال
، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(العمل  ، رابطة أصحاب)البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )فرنسا(
  ).سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )سلوفينيا(

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٥: ردود أخرى
، اتحاد المنشآت السويدية )سري النكا(صحاب العمل ، اتحاد سيالن أل)جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )آوستاريكا(
  ).السويد(

  التعليقات
  . ينبغي أن ترآز الجهود الرئيسية على مكان العمل): أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل

حوا إن مكان العمل هو المكان المثالي الذي يقيم فيه العمال أنفسهم والذي يمكن أن يصب): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .فيه أآثر وعيًا بأنفسهم

  .ينبغي تقديم المعلومات بشكل منتظم ودوري): البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
  .يقضي العمال حوالي ثلثي وقتهم في مكان العمل): آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت 

  .ةهذه قضية من قضايا الصحة العام): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
األقل ُيفهمان فهمًا مختلفًا في البلدان " العالج"و" االختبار"إن مصطلحي . ال بد من الحذر): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  .مقارنة مع البلدان الصناعية التي يكون فيها االختبار والعالج مشمولين ضمن هيكل مختلف تمامًا ومنفصل عن المنشآت تقدمًا
  .لتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة وللتشجيع على الصراحة واالنفتاح): ناغا(رابطة أصحاب العمل 

اإليدز في أماآن / لقد أظهر تعزيز االستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية: )هندوراس(مجلس المنشآت الخاصة 
ز التخاذ اإلجراءات من خالل العمل من حيث سلوك أصحاب العمل والعمال الوعي بخطورة الوباء وأآد أهمية مكان العمل آمرآ

سياسات للوقاية وحمالت التعبئة التي تشجع الناس على معرفة ما إذا آانوا مصابين أم ال بفيروس نقص المناعة البشرية وبرامج تعالج 
  .قضايا الوصم والتمييز وتعزز الحصول على العالج ودعم العمال المصابين من خالل الضمان االجتماعي

هذا في البرنامج الشامل المعني بفيروس نقص المناعة  يندرجينبغي أن ): إندونيسيا(مل اإلندونيسيين رابطة أصحاب الع
  .البشرية

  من سيتحمل تكاليف جميع هذه األنشطة؟: )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 
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الوحيد للحصول على نسب دقيقة  اختبار الكشف الطوعي هو السبيل): موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 
  . بشأن انتشار الفيروس في أماآن العمل

ينبغي الترآيز بشكل خاص على الوسائل االقتصادية التي تدعم تطبيق هذا في ): المكسيك(رابطة أصحاب العمل المكسيكيين 
  . المنشآت

  .طوعية ينبغي أن تكون جميع اإلجراءات): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 
  .ال يحبذ أي دور قانوني، فقط اإلجراءات الطوعية): هولندا(أصحاب العمل 

  .على أن تكون جميع العناصر طوعية): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 
  .في المائة ١٠٠فيما يخص الوقاية، ينبغي التذآير بأن العوازل ليست فعالة ): بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 

في مكان العمل، ما ينبغي أن يكون متاحًا هو فقط المعلومات بشأن اختبار الكشف األساسي ): بولندا(العمل أصحاب 
  . واالستشارة المتاحة وبشأن الوقاية والرعاية والعالج

  . هذا ال يقع في نطاق عالقة االستخدام وينبغي أال يصبح ثقًال على أصحاب العمل): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
تقع  ال، ينبغي أفي حين ينبغي التشجيع على تقديم أماآن إقامة معقولة متصلة بالعمل): سري النكا(تحاد سيالن ألصحاب العمل ا

  . مسؤولية العالج والرعاية والدعم على عاتق أصحاب العمل
ن فيها الرعاية الصحية غير ينبغي أن يطبق هذا في البلدان التي تكو): السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

  .آافية
من شأن تدريب المستخدمين آنقاط اتصال داخل المنظمة أن يسهل ): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  . بشكل أفضل التواصل واالستشارة عن طريق النظراء

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(يين االتحاد العام للعمال الجزائر  .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(د النقابات المستقلة ، اتحا)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

المورافي لنقابات  - التحاد التشيكي، ا)آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
، اتحاد موظفي اإلدارة )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(العمال 
 ، المنظمة)فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(المدنية 

، االتحاد )فرنسا(القوة العاملة  - ، االتحاد العام للعمل)فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(المرآزية للنقابات الفنلندية 
، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(الديمقراطي الفرنسي للعمل 

، )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(ام اليوناني للعمال ، االتحاد الع)غانا(
، اتحاد )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

، االتحاد )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(النقابات اليابانية 
، االتحاد الثوري للعمال )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(المسيحي لنقابات مدغشقر 

تي آاوا آيماهي  - ، مجلس نقابات العمال)هولندا(العمال ، )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(والفالحين 
، )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(

، )البرتغال(لعام للعمال البرتغاليين ، االتحاد ا)بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو 
، مؤتمر العمل )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(النقابة العامة للعمال 

بات الحرة ، رابطة النقا)سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(واألخوة 
، اتحاد )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(

، المرآز النقابي )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(النقابات السويسري 
، مؤتمر نقابات )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(الوطني 
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(العمال 

  ).آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم   .١: ال
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  التعليقات
  .ال يجب اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة باإلصابة في أي حال من األحوال): أنغوال(أنغوال  النقابة الوطنية لعمال

  .أفضل مكان لمعالجة هذا): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
األنشطة (المكان المثالي لتنفيذ برامج التدريب والتثقيف بشأن جميع الجوانب ): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  ). التي ستعزز فهم تغيير السلوك وفهم التمييز والوصم
  .ينبغي التشجيع على االستشارة): الكاميرون(النقابات الحرة 

  .تقدم أماآن عمل عديدة مسبقًا هذه الخدمات ولديها برامج لتوعية المجتمع): آندا(مؤتمر العمل الكندي 
تؤمن أماآن عمل عديدة بالفعل سبل الحصول على الوقاية ): و الديمقراطيةجمهورية الكونغ(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  .الكثير منها ببرامج إلذآاء الوعي تستهدف المجتمعات المحلية والرعاية والدعم والعالج في بعض األحيان، ويحظى أيضًا
  .ملينبغي أال يكون هذا شرطًا للقدرة على الع): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  . لكن سيتأثر وقت العمل. هذا جيد جدًا): فيجي(اتحاد المدرسين 
  هل ال يوجد هذا خارج مكان العمل؟): فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل 

  . هذه قضية من القضايا الصحية وقضية من قضايا العمل في الوقت ذاته، وينبغي احترام السرية): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .إن إشراك ومشارآة العمال ومنظماتهم وأصحاب العمل هما السبيل األفضل للنجاح): غانا(مر نقابات غانا مؤت

  .اإليدز/ هذا مهم بالنسبة لمختلف مراحل فيروس نقص المناعة البشرية: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .بغي تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع نظام الصحة العامةألن هناك قلة المعرفة، وين): إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

ُينتظر من أطباء مكان العمل ومراآز الصحة المحلية التعاون وإيالء االهتمام التام لخصوصية ): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
هتمام الالزم لخصوصية األشخاص ويجب أن ُتقدم للعمال وأسرهم معًا المعلومات الضرورية مع إيالء اال. األشخاص المصابين

  .المصابين
  .يوجد هذا مسبقًا في العديد من أماآن العمل): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .لتقديم نظرة عامة): موريشيوس(العمال 
رامج لتوعية المجتمعات تقدم أماآن عمل عديدة مسبقًا هذه الخدمات ولديها ب): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  . المحيطة بها

ويمكن استخدام شبكات . ينبغي األخذ بعين االعتبار االختالفات االجتماعية والثقافية): بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 
  .النقابات، التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ القوانين والسياسات الوطنية

  .هذا يقدم مسبقًا في بعض أماآن العمل، ال سيما األآبر منها): رومانيا(ل االتحاد الوطني لنقابات العما
  .يخلق العمل األساس للتضامن والتقارب والثقة): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

فضال عن هذا، تحظى . هذا ضروري للغاية، وهو متاح مسبقًا في بعض أماآن العمل): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .ماآن عمل آثيرة ببرامج للتوعية، ال سيما لصالح المجتمعات المجاورةأ

ويبقى مجال . ينبغي الترويج لتعاون أصحاب العمل والدعم الواسع من جانب النقابات): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  . واسع في محيط القطاعات غير المنظمة

  .إلى العمال في مكان العمل من السهل الوصول): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
  . تقدم أماآن عمل عديدة مسبقًا هذه الخدمات ولدى العديد منها برامج لتوعية المجتمع: االتحاد الدولي لنقابات العمال
  .اإليدز/ ينبغي أن تكون هذه الخدمات جزءًا ال يتجزأ من محاربة فيروس نقص المناعة البشرية: منظمة الوحدة النقابية األفريقية

دور مكان العمل في التعاون مع المجتمعات المحلية وفي توسيع نطاق البرامج من خالل  )و( ٧السؤال 
  سالسل التوريد وشبكات التوزيع؟

  الحكومات
  .١١٥: مجموع عدد الردود

دوس، ، أستراليا، النمسا، بربا)وزارة العمل والشؤون االجتماعية(ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا   .١٠٢: نعم
بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، 
الصين، آولومبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، 
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ا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، إثيوبيا، فرنسا، غابون، جورجي
قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، جمهورية آوريا،  آينيا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان،

، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، بنما، بيرو، الفلبين، البرتغال، ، المغرب، ميانمار، هولنداجمهورية مولدوفامالي، موريشيوس، 
سان مارينو، المملكة سانت فنسنت وجزر غرينادين، قطر، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، 

سري النكا، السودان،  إسبانيا،، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، صربياالعربية السعودية، السنغال، 
ترينيداد وتوباغو، تايلند، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، السويد، سورينام، 

المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، اإلمارات العربية المتحدة، تونس، أوآرانيا، 
  .زمبابوي زامبيا،

وآالة الشباب (رومانيا  المكسيك، هنغاريا،بيالروس، قبرص،  جزر البهاما،، )وزارة الصحة(أرمينيا   .٨: ال
  .ليشتي -تيمور  ،)الوطنية

  .ألمانيا، بولندا بلجيكا، الدانمرك، فنلندا،  .٥: ردود أخرى

  التعليقات
  .غير قابل للتطبيق.  )وزارة الصحة(أرمينيا 

وتقترح مسؤوليات معينة ألصحاب العمل تتعدى تقديم بيئة عمل آمنة وخالية من ". أماآن العمل"نبغي تعريف ي.  أستراليا
  .التمييز

يشكل تقديم المنشآت لسبل الحصول على األدوية المضادة للفيروسات الرجعية موضوعًا مهمًا بالنسبة للشرآات الكبيرة .  النمسا
  .التي تعمل في البلدان النامية

  . ينبغي تقديم اقتراحات بشأن الطريقة التي يمكن أن ُيحقق بها هذا.  البهاماجزر 

  .هذا السؤال ليس واضحًا.  بلجيكا

وبالتالي، سوف يوسع نطاق . يسهل تنوع األنشطة خالل التبادالت بين المورِّد والزبائن في مكان العمل هذا التعاون.  بنن
  .ع بأآملهإجراءات تجري في مكان العمل لتشمل المجتم

  .إن مكان العمل آجهة فاعلة مهم في هذا المضمار.  بورآينا فاسو

  .يساهم مكان العمل لصالح العمال والمجتمعات المحلية معًا ويمكن أن يقدم الدعم لتنفيذ البرامج.  بوروندي

  .هذا العمال هم جزء ال يتجزأ من المجتمعات المحلية، وينبغي أن تستفيد المجتمعات من.  الكاميرون

ينبغي أال تقوم السياسة بأي تمييز على أساس العمل أو الحالة االجتماعية أو التعليم، بما أنه ينبغي أن ترتكز على .  آولومبيا
  .وينبغي أن تتضمن توصية هذه البنود الفرعية. دورة حياة اإلنسان

  .لمجتمع األوسعما يحدث في عالم العمل ينتقل الحقًا إلى ا.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .ينبغي أن يكون التعاون على أساس طوعي.  آوستاريكا

  .ال سيما دور القيادة الذي تحظى به المنشآت والتضامن بين المنشآت والمتعاقدين معها.  آوت ديفوار

  .هذا مشمول في استراتيجيتنا الخاصة بالسالمة والصحة في مكان العمل.  آوبا

  .الصغرىسيما بالنسبة للشرآات  ال يعد هذا ممكنًا، ال.  قبرص

  ).أ(انظر الرد في إطار .  الدانمرك

وينبغي استغالل هذا الهيكل األساسي القائم لتقديم المزيد . هذا مهم بما أن أماآن العمل على صلة وثيقة بمجتمعاتها.  السلفادور
  . من الدعم للجهود الوطنية من أجل تنفيذ البرامج

  .٦ي إطار النقطة انظر التعليقات ف.  فنلندا

  ".سالسل التوريد وشبكات التوزيع"ينبغي توضيح .  فرنسا
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  .هذا غير قابل للتطبيق بسبب نظام الضمان االجتماعي في ألمانيا.  ألمانيا

  .للتدابير التي تتخذها المنشآت آثار على المجتمع المدني.  هندوراس

وإن دور المسؤولية . اجح، وينبغي تأآيد مسؤولية أصحاب العملينبغي إشراك أصحاب مصالح آخرين من أجل برنامج ن.  الهند
  .االجتماعية للشرآات لمهم في هذا السياق

  .ينبغي أن تعمل الشرآات جنبًا إلى جنب مع المجتمع.  إندونيسيا

ر الوعي من يجب مراعاة الظروف المختلفة للدول األعضاء، وهناك حاجة إلى طريقة تتسم بالمرونة والطواعية لنش.  اليابان
  .خالل سالسل التوريد وشبكات التوزيع

  .ينبغي أن ُينظر إلى هذا آمسؤولية اجتماعية للشرآات دون أن يضر بالمستثمرين.  آينيا

ويمكن أن تشرع الشرآات في هذا . سيكون هذا مفيدًا باألخص للوصول إلى النساء، ال سيما على المستوى الشعبي.  ماليزيا
  .الجتماعيةآجزء من مسؤوليتها ا

الوقاية؛ رصد األوبئة؛ الحصول على العالج والرعاية والدعم؛ األخالق والحقوق : المجاالت األولوية في مالي هي.  مالي
  .وفيروس نقص المناعة البشرية؛ التدريب والدراسات والبحوث؛ حشد الموارد؛ المتابعة والتقييم والشراآة

  .ثقيف واإلعالم والوقايةسيعزز هذا الحصول على سبل الت.  موريشيوس

  . ينبغي أن يرآز الصك على تعزيز اإلجراءات داخل أماآن العمل.  المكسيك

  .سيسمح هذا بنشر جميع إجراءاتنا عبر المجتمع وسيشرك جميع أفراده.  بيرو

  .هذا ضروري جدًا بما أن العمال جزء من المجتمع قبل آل شيء.  السنغال

  .في المجتمعات المحلية جزءًا من الوقاية ينبغي أن يكون اإلدماج.  صربيا

  .ينبغي أن تلعب جميع األطراف المعنية أدوارها.  سيشل

ويفضي هذا إلى . ينبغي أن يلعب مكان العمل دورًا قياديًا من أجل تعاون المجتمعات المحلية ومشارآتها الفعالة.  سيراليون
  .ة التدخالتالتزام أآبر وحشد موارد إضافية وتحسين مالءمة واستدام

بيد أن القدرة على البدء . إن األخذ بنهج تعاوني لحيوي وينبغي تشجيعه آجزء من المسؤولية االجتماعية للشرآات.  سري النكا
  . في مثل هذه األنشطة تختلف من منشأة إلى أخرى

  .ألن داء نقص المناعة البشرية يهم الكل فال بد من التعاون بين الجميع.  السودان

الرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدز أن وترى . تنبغي إعادة النظر في نطاق هذه السياسة  .السويد
. الهدف الرئيسي من السياسة هو محاربة التمييز ضد األفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل وفي سوق العمل

عني أن مكان العمل سيكون مجاًال مناسبًا الختبار الكشف عن فيروس نقص يلقضايا األساسية، وهذا ال وينبغي أن ترآز السياسة على ا
  .المناعة البشرية وتقديم العالج والرعاية للمصابين به

  .هذا ليس ضروريًا ألن السلطات العامة هي التي ينبغي أن تبحث نهجًا من هذا القبيل.  ليشتي -تيمور 

. آان هذا النهج ناجحًا في عدد من الحاالت، حسب ما جاء في التقارير، ومن المفهوم أنه يمثل فوائد تجارية  .المملكة المتحدة
  .وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تبحث بالتفصيل هذه الفوائد التجارية، ال سيما في سالسل التوريد غير المعترف بها حاليًا

  .األطرافالتعاون مهم جدًا بالنسبة لجميع  . فانواتو

  .التعاون مهم  .جمهورية فنزويال البوليفارية

في األنشطة القائمة على المجتمع آمسألة تتصل بالمسؤولية االجتماعية للشرآات  فعًالبعض أصحاب العمل يشارآون .  زامبيا
  .التي ينبغي تعزيزها عن طريق الصكوك المقترحة
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  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(ونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية الك  .٥٠: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(حاب العمل والرابطات التجارية ، االتحاد الكمبودي ألص)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، اتحاد )مصر( ، اتحاد الصناعات المصرية)دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(أصحاب العمل الدانمرآيين 
، اتحاد )اليونان(اليونانية ، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(المنشآت الفنلندية 
، اتحاد )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(مجلس المنشآت الخاصة ، )اليونان(المنشآت الهيالني 

، )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(العمل إيران لرابطات أصحاب 
رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(اتحاد أصحاب العمل 

، رابطة أصحاب )موريشيوس(صحاب العمل ، اتحاد أ)موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(
، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(العمل المكسيكيين 

، منظمة أصحاب )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 
، اتحاد التجارة والخدمات )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(العمل 

سان (الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(
، )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنظمة  ، المنشآت)جنوب أفريقيا(اتحاد المنشآت ، )ريمو

، الرابطة )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم 
اإلمارات (التجارة والصناعة ، اتحاد غرف )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(االستشارية ألصحاب العمل 

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )العربية المتحدة

، حرآة )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية   .٩: ال
، رابطة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )بنما(ت الخاصة ، المجلس الوطني للمنشآ)فرنسا(المنشآت الفرنسية 

، )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(أصحاب العمل 
  ).توغو(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )آوستاريكا(

  التعليقات
إن مكان العمل مفتوح ويسمح للعمال بإجراء اتصاالت، وهو المكان الذي ينبغي أن ): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .تجري فيه محاربة الفيروس، داخل حدوده وخارجها
  .، فهذا الرد ال ينطبق٦بالنظر إلى الرد على السؤال ): آولومبيا(لرابطة الوطنية ألصحاب العمل ا

ينبغي أن يكون هذا التعاون على أساس طوعي وأال يهدف ): آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 
  .إلى تقديم الرعاية الطبية أو تنفيذ المعايير

  .دورًا مهمًا في سالسل التوريد ألماآن العمل دور أساسي تلعبه وينبغي أن تلعب أيضًا): آوت ديفوار(لمنشآت االتحاد العام ل
ليس بالنسبة للبلدان الصناعية، التي توجد فيها هياآل مختلفة تمامًا من أجل اختبار الكشف ): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  . والعالج وهي هياآل منفصلة عن المنشآت
  .إلذآاء الوعي وتعزيز التعاون): غانا(ابطة أصحاب العمل ر

وتصل الجهود إلى . لدى المنشآت العديد من األسباب التخاذ إجراءات استجابًة لإلصابة: )هندوراس(مجلس المنشآت الخاصة 
ة المعرضة لمخاطر أآبر من أي المجتمعات المحيطة بها عن طريق نشر برامج للمساعدة على محاربة التهديد الذي تواجهه القوة العامل

ويعزز هذا بالتعاون مع شبكات الخدمة الصحية وسالسل التوريد من خالل . وقت مضى تؤثر في المجموعات العمرية األآثر إنتاجية
  .مشارآة المجتمع المدني

، وينبغي استحداث ينبغي أن تشارك جميع عناصر المجتمع مشارآة فعالة): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
  .شبكات والحفاظ عليها بشكل منتظم

  .هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات): موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 
  .من أجل فعالية أآبر): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
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  .ال يحبذ أي دور قانوني، فقط اإلجراءات الطوعية): هولندا(أصحاب العمل 
ينبغي الترآيز بشكل خاص على الوسائل االقتصادية التي تدعم تطبيق هذا في ): المكسيك(صحاب العمل المكسيكيين رابطة أ

  . المنشآت
هذا أساسي بما أنه يؤثر إيجابيًا في الشوارع والمدن واألسر والمجتمع بأآمله، ): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  .ويضمن الفعالية واالستدامة
وهذه . ال يمكن فرض هذا على أصحاب العمل الذين يفتقرون إلى أموال للقيام بهذا): بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 

  .مشكلة تعني الجميع
ولدى . هذه ممارسة شرع في إجرائها المزيد من أماآن العمل، ال سيما أآبرها): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
وينبغي أن يجري هذا بمشارآة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل مشارآة . ن العمل برامج خاصة لتوعية المجتمعبعض أماآ

  . آاملة
  .ليس عالم العمل المكان المناسب لتنفيذ مثل هذه البرامج): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

التعاون في السياسة الوطنية، فينبغي أن يكون قرارًا طوعيًا تمامًا  إذا آان ينبغي إدراج هذا): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
  .يتخذه أصحاب العمل

إن األخذ بنهج تعاوني لحيوي وينبغي تشجيع برامج توعية المجتمع آجزء من ): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .بيد أن هذا سيختلف من منشأة إلى أخرى. المسؤولية االجتماعية للشرآات

  .ينبغي أن تقوم بهذا عند الضرورة): السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 
ينبغي إيالء أهمية خاصة لمعتقدات وممارسات المجتمع الخاصة ): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  .والتهديدات بالعنف وحاالت عدم التوازن في القوة على أساس نوع الجنس

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٧: نعم
 ،)بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )نداآ(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(ية ، اتحاد موظفي اإلدارة المدن)الكونغو الديمقراطية
القوة العاملة  - ، االتحاد العام للعمل)فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(
، مؤتمر )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )بياغام(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(

، االتحاد اآليسلندي )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(نقابات غانا 
، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(عمل ، الكونفدرالية العامة اإليطالية لل)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(للعمل 

جمهورية (، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(
، االتحاد )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )آوريا

تي آاوا  -  ، مجلس نقابات العمال)هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(الثوري للعمال والفالحين 
، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آيماهي 

، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(ام لعمال بيرو ، االتحاد الع)بنما(
، )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(

، العمل )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )لالسنغا(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(المنظم 

ترينيداد (، المرآز النقابي الوطني )توغو(و ، اتحاد نقابات عمال توغ)توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(
، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )وتوباغو

  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(

  ).رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )نسافر(االتحاد العام للعمل   .٢: ال
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  التعليقات
  .ينبغي لمكان العمل أن يتعاون ويمد نطاق جميع برامجه): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .ال يمكن فصل مكان العمل عن المجتمعات المحلية وعليه واجب التعاون): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  .ينبغي أن يكون هناك تعاون): الكاميرون(الحرة النقابات 

ولدى . إشراك سالسل التوريد ممارسة شرع في إجرائها المزيد من أماآن العمل، ال سيما أآبرها): آندا(مؤتمر العمل الكندي 
العمل مشارآة وينبغي أن يجري هذا بمشارآة منظمات العمال ومنظمات أصحاب . بعض أماآن العمل برامج خاصة لتوعية المجتمع

  .آاملة
لقد اعتمد العديد من أماآن العمل ممارسة إشراك سالسل ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

وينبغي أن يجري هذا بمشارآة منظمات العمال . التوريد، ال سيما أآبر المنشآت، ووضع بعضها برامج خاصة لصالح المجتمع
  .عمل مشارآة آاملةومنظمات أصحاب ال

من أجل ضمان محاولة هذه البرامج فعًال أن تحارب فيروس نقص المناعة ): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .اإليدز /البشرية

  .هذا جيد وسيساعد المجتمعات المحلية على أن تكون جزءًا من هذا البرنامج): فيجي(اتحاد المدرسين 
  .يحتاج هذا إلى التوضيح): فرنسا(ي للعمل االتحاد الديمقراطي الفرنس

للمنشآت مسؤولية اتجاه المجتمعات المحيطة بها، بما فيها الموردون والموزعون، وذلك ليس فقط ): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
ت العمال ومنظمات أصحاب البرامج الموجهة إلى المجتمعات على المشارآة الكاملة لمنظما وينبغي أن تعتمد أيضًا. فيما يتعلق بالوقاية

  .العمل
  .ينبغي ضمان مشارآة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .إن األفضل هو برنامج ُينشر على جميع مستويات الشبكات: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
العمل برامج خاصة لصالح المجتمع، ينبغي أن تشرك  وضعت بعض أماآن): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .أصحاب العمل والعمال إشراآًا تامًا
  .لضمان أن الجميع في المجتمع يهتم بالموضوع): موريشيوس(العمال 

ية سوف يحسن هذا صحة العمال وإنتاجيتهم ويحد من الوصم ويشجع التدابير الوقائ): بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 
  .اإليدز على عالم العمل/ ويخفف من أثر فيروس نقص المناعة البشرية

في أماآن العمل،  فعًالهناك برامج خاصة بمشارآة المجتمعات المحلية تجري ): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .سيما في أآبر المنشآت ال

سرة في قطاعات مختلفة وسوف ُتنقل المعلومات بينهم من خالل غالبًا ما يشارك أفراد األ): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
  .الروابط األسرية

هذا ضروري جدًا بما أن تجربة بعض المنشآت الوطنية التي تعمل على توعية ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
وُطبقت في بعض . ال سيما المنشآت الكبيرة واعتمدت أماآن عمل أآثر فأآثر مد نطاق البرامج،. المجتمعات، أظهرت نتائج مرضية

وينبغي أن تشارك في هذه البرامج منظمات العمال ومنظمات أصحاب . أماآن العمل برامج خاصة لمشارآة المجتمع في األنشطة
  .العمل مشارآة آاملة

وينبغي أن . ة المجتمعهذا يحدث مسبقًا ولدى بعض أماآن العمل برامج خاصة لتوعي): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
يجري هذا بمشارآة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل مشارآة آاملة، لكن يبقى مجال واسع في محيط القطاعات غير 

  .المنظمة
  .يجب أن ُيمد أيضًا نطاق التمويل إلى أبعد من عالم العمل): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 

ولدى . سالسل التوريد ممارسة شرع في إجرائها المزيد من أماآن العمل، ال سيما أآبرهاإشراك : االتحاد الدولي لنقابات العمال
وينبغي أن يشمل هذا مشارآة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل مشارآة . بعض أماآن العمل برامج خاصة لتوعية المجتمع

  .آاملة
  .أو يعيشون فيها/عات المحلية وألن العمال يأتون من المجتم: منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  .)جنوب أفريقيا(المجتمع . ١ :نعم: ردود أخرى

  التعليقات
ألن األموال والقدرة على العمل من جانب المنشآت واليد العاملة في أماآن العمل أساسية لمد نطاق ): جنوب أفريقيا(المجتمع 

  .نقص المناعة البشرية في المجتمععمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات األشخاص المصابين بفيروس 
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  :اإليدز في عالم العمل ينبغي/ هل ترون أن السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  ٨السؤال 
أن يتم إنفاذها، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال واألطراف  )أ(

  :األخرى المعنية
 لوطنية؛في القوانين واللوائح ا  "١"

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، .  ١٠٣:  نعم
 البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، آوستاريكا، آوت

يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، د
ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، 

آينيا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية  األردن، آازاخستان،
مولدوفا، ميانمار، هولندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، 

رينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان ما
سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، 

انيا، اإلمارات العربية ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآر طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ
  .المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .النمسا، بروني دار السالم، غابون، المغرب، نيوزيلندا، سنغافورة، المملكة المتحدة.  ٧: ال
  .الدانمرك، جمهورية آوريا، سانت آيتس ونيفس.  ٣: ردود أخرى

  اتالتعليق
  .إن والياتنا وأقاليمنا لديها قوانينها الخاصة ذات الصلة بالموضوع، إضافة إلى وجود الممارسات الوطنية . أستراليا

  .النهج الثالثي والثنائي . جزر البهاما

  ."في القوانين واللوائح الوطنية "١""حذف  . البوسنة والهرسك

فيروس نقص المناعة ب المصابينمل والعمال ومنظمات األشخاص ينبغي أوًال مناقشتها ما بين أصحاب الع  .البرازيل
  .اإليدز /البشرية

  .ينبغي أن تأخذ جميع قوانين العمل فيروس نقص المناعة البشرية في االعتبار  .بوروندي

  .هذا يضمن المشارآة المباشرة لكل األطراف  .الكاميرون

  .حيثما يكون مناسبًا  .آندا

  .هذا يشير إلى ضرورة اعتماد أحكام جديدة في قانون العمل  .طيةجمهورية الكونغو الديمقرا

  .مع أخذ الظروف والممارسات الوطنية في االعتبار  .الدانمرك

  .يمكن إنفاذها من خالل توجيهات تنفيذية  .السلفادور

  .تفضل إدماج األحكام ذات الصلة في مختلف الوثائق المتعلقة بسياسة الحياة العملية  .استونيا

  .خاصة جوانب السياسة الوطنية التي تتضمن القضايا المتعلقة بالعمل  .نلنداف

  ).ليست إجبارية(خريطة الطريق / أمر ضروري ألن أي سياسة وطنية هي عبارة عن مبادئ توجيهية  .الهند

  .ظروفه الداخلية حبذا لو استجاب آل بلد بمرونة مراعيًا  .اليابان

  .السياساتهذا سيسهل تطبيق هذه   .األردن
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  .أمر مهم من أجل التشاور على نطاق واسع  .آينيا

  .في األخير" إن آانت هناك مثل هذه السياسات"إضافة   .جمهورية آوريا

  .إضافة أطراف أخرى مثل المنظمات النسائية  .ماليزيا

  .هذا يضمن تنفيذًا أآثر فعالية  .موريشيوس

  .عتبار ما هي الطريقة األآثر فعالية ومالءمة حسب ظروفها الخاصةينبغي لكل دولة عضو أن تأخذ في اال  .نيوزيلندا

  .٢٦٦٢٦اعتمدنا القانون رقم   .بيرو

  .هذه قضية صحية مهمة آما أنها قضية تتعلق بالمساواة وعدم التمييز  .البرتغال

لك شبكات األشخاص المصابين للقضاء على التمييز في عالم العمل وضمان الوقاية والحماية االجتماعية، بما في ذ  .رومانيا
  .اإليدز /بفيروس نقص المناعة البشرية

  .المنظمات غير الحكومية ينبغي أن تشارك آذلك  .سانت آيتس ونيفس

  .من أجل التنسيق بين جميع الهيئات الفاعلة  .السنغال

  .من أجل أن تكون السياسة الوطنية فعالة  .سيشل

  .ؤدي إلى التزام أآبر ويحسن من مالءمة التدخالت واستدامتهامتعدد القطاعات سي إن نهجًا  .سيراليون

  .فقد تفضل بعض البلدان نهجًا ترويجيًا .ال حاجة إلى نهج صارم  .سنغافورة

  .حيثما تتطلب ظروف البلد إصدار القوانين واللوائح  .سري النكا

  .نحتاج إلى مشارآة الجميع  .سورينام

  .إن آان ذلك ممكنًا )ة للتنمية والتعاونالسويدية العالمي الوآالة( . السويد

  .وذلك وفقا لمعايير العمل الدولية، وهذا يعني بالنسبة لنا اعتماد قانون اتحادي بشأن المعوقين  .سويسرا

  .في شكل مدونات" قانون غير ملزم"، أو ")قانون ملزم("إما تشريع وطني   .طاجيكستان

  .من أجل ضمان التنفيذ  .تيمور ـ ليشتي

  .من خالل وضع وتنقيح التشريعات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين  .ستون

  .ينبغي أن ُيقّر الصك بأن سياسات وطنية شاملة متناسقة مع أهدافه قد تكون موجودة من قبل  .المملكة المتحدة

  .ل فقطابالتعاون مع جميع األطراف وليس مع أصحاب العمل والعم  .جمهورية فنزويال البوليفارية

  .ينبغي أن يتضمن الشرآاء اآلخرون وزارات الصحة . زمبابوي

  لـأصحاب العم
  .٦٣: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٠: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(اد الوطني للمؤسسات المالية ، االتح)البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
ورية الكونغو جمه(، اتحاد الصناعات )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )الديمقراطية
، رابطة أصحاب )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(

مجلس المنشآت ، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(اليونانية للمنشآت التجارية ، االتحاد الوطني )غانا(العمل 
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جمهورية (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس(الخاصة 
رابطة أصحاب ، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )إيران اإلسالمية

، )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(العمل والمنشآت 
مغرب ، االتحاد العام لمقاوالت ال)منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(رابطة أصحاب العمل المكسيكيين 

اتحاد ، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(
، اتحاد أصحاب )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )باآستان( أصحاب العمل

جنوب (، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات وطنية لالرابطة ال، )سانت لوسيا(العمل 
، )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )أفريقيا

، الرابطة االستشارية ألصحاب )توغو(عمل ، المجلس الوطني ألصحاب ال)سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 
، )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(العمل 

  )زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(غرفة صناعات أوروغواي 

، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية ، )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين   .٩: ال
، )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )فنلندا(

  ).سلوفينيا(تجارة والصناعة ، غرفة سلوفينيا لل)سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

، اتحاد سيالن )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٤: ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )سري النكا(ألصحاب العمل 

  التعليقات
  .١٩٩٧لسنة  ١٥٤٣المرسوم رقم في ه آما هو منصوص علي): آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل 

  .لضمان التعاون والقبول): غانا(رابطة أصحاب العمل 
ينبغي أن تدرج في التشريعات والمبادئ التوجيهية الوطنية وليس بالضرورة ): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .في القوانين الوطنية
ألن القوانين والتشريعات الوطنية " أخذها في االعتبار حيثما آان مالئما" فة اقترحت إضا): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  .عضوهي فقط طريقة من الطرق وما ينبغي أخذه في االعتبار هو ما سيكون أآثر فعالية ومالءمة في آل دولة 
  .اإليدز مسألة غير مثيرة للجدل /فيروس نقص المناعة البشرية): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

  .مسؤولية أصحاب العمل في قضايا الصحة العامة مسؤولية محدودة): هولندا(العمال 
  .هذه مسؤولية الدول األعضاء): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

  .حيثما تتطلب ظروف البلد ذلك): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .ود رغبة في هذه السياسة على المستوى الوطنيوج عندفقط ): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

في ، االتحاد العام للعمل )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )لياأسترا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(ت الحرة ، النقابا)الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )غو الديمقراطيةالكون
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )رنساف(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(تحاد النقابات اإلندونيسية ، ا)آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(ت مدغشقر ، االتحاد المسيحي لنقابا)جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
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ق والخدمات ، االتحاد الوطني لعمال الفناد)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(
المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 

، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، االتحاد العام للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 
، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(لعمال ا

، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 
، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(نقابي السويدي ، االتحاد ال)سري النكا(الوطني 

المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(
، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(العمال ، مؤتمر نقابات )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة

  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .لضمان مشارآتها في التنفيذ): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .من أجل ضمان التنفيذ): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
  .هناك حاجة إلى تناسق على المستوى الوطني في جميع التشريعات المالئمة): رونالكامي(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

يمكن للقوانين الوطنية أن تضع المبادئ األساسية القائمة على مدونة منظمة العمل الدولية، التي ): آندا(مؤتمر العمل الكندي 
  .يمكن أن ُتدمج فيها االتفاقات والسياسات الجماعية

اعتمدت جمعيتنا الوطنية قانونا بشأن فيروس نقص المناعة ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(مال الكونغو االتحاد الوطني لع
وعلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ضمان إدراج عالم .اإليدز، وهو يخضع اآلن لقراءة ثانية في مجلس الشيوخ/ البشرية

  .العمل في هذا القانون وضمان تنفيذه
  .يجب أن يشارك جميع أصحاب المصالح): فيجي(سين اتحاد المدر

  .إلى نشر المعلومات هناك حاجة أيضًا): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .سيتيح هذا األمر التملك من قبل جميع األطراف): غانا(مؤتمر نقابات العمال 

  .ينبغي تحديثها وتحديد دور آل طرف: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .القوانين الوطنية قوانين ملزمة): إندونيسيا(حاد النقابات اإلندونيسية ات

الصحة والسالمة لى الخصوصية وضمان عدم التمييز ويتمثل دور النقابات أساسًا في الحفاظ ع): إيطاليا(االتحاد العام للعمل 
  .في مكان العمل

  .واء وساعات عمل قصيرة ودخل مضمونمن أجل ضمان توفير اإلي): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
  .لكي تشارك جميع الجهات الفاعلة): موريشيوس(العمال 

  .ينبغي أن تعتمد على مبادئ مدونة منظمة العمل الدولية): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
  .مان إمكانية اإلنفاذ في أماآن العمللض): نيجيريا(االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية 

  .إلى جانب المبادئ التوجيهية اإلقليمية): بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو 
  .هذا هو السبيل الوحيد إلى إظهار االحتياجات الحقيقية للمستفيدين ):رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  .مدونة منظمة العمل الدوليةسياسة قائمة على ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .ينبغي أن يشارك أصحاب المصلحة جميعهم): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  .سياسة قائمة على مدونة منظمة العمل الدولية): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
  .سياسة تضمن التنفيذ): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 

 آما أنه من الضروري أيضًا.ينبغي أن تعتمد على مبادئ مدونة منظمة العمل الدولية): متحدةالمملكة ال(مؤتمر نقابات العمال 
  .إذآاء الوعي بالحماية المتاحة قبًال

  .مسألة التملك مسألة في غاية األهمية): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 
  .مدونة منظمة العمل الدوليةيمكن أن تضع المبادئ األساسية على أساس : االتحاد الدولي لنقابات العمال
  .لضمان المشارآة الفعالة للجميع: منظمة الوحدة النقابية األفريقية
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 من خالل االتفاقات الجماعية؛  "٢"  )أ( ٨السؤال

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة  ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس،  .٩٨: نعم
والهرسك، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، آوستاريكا، آوت 

يفوار، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، غانا، اليونان، د
دا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، غرينا

قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، ميانمار، هولندا، 
دا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولنينيج

لوسيا، سانت فنسنت، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، صربيا، سيشل، سيراليون، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، 
ة، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السوري

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو،  تايلند، تيمور ـ
  .جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

ورجيا، العراق، جمهورية آوريا، المغرب، نيوزيلندا، سانت فنسنت النمسا، بوتسوانا، آرواتيا، غابون، ج  .١٢: ال
  .وجزر غرينادين، السنغال، سنغافورة

  .الدانمرك، فنلندا، آينيا  .٣: ردود أخرى

  التعليقات
  ).صاحب العمل، النقابات، الحكومة(نشير إلى أن االتفاقات الجماعية هي صكوك ثالثية   .والهرسكالبوسنة 

  .ة للتشريعآتكمل  .بوروندي

  .آما هو شأن اإلصابات واألمراض األخرى  .الكاميرون

  .لتعزيز القوانين واللوائح الوطنية  .آوت ديفوار

  .يجب أن تتماشى االتفاقات الجماعية مع القوانين واللوائح الوطنية  .آرواتيا

  .، ولكنها تعكس ما قد يتفق عليه الشرآاء االجتماعيونال ُتستعمل االتفاقات الجماعية لتنفيذ السياسات الوطنية في الدانمرك  .الدانمرك

  .إضافة إلى القوانين والسياسات  .السلفادور

  .إلى حد تتأثر فيه ظروف العمل  .ألمانيا

وينبغي الترآيز على بناء توافق .لن تكون االتفاقات الجماعية الخيار الصائب لعدم وجود أي مفاوضة في هذه الحالة  .الهند
  .الل مناقشات ثالثيةاآلراء من خ

  .يجب مراعاة الخصائص االجتماعية والدينية والسياسية لكل بلد  .العراق

  .ينبغي أن يستجيب آل بلد بمرونة مع مراعاة الظروف الداخلية  .اليابان

  .ال بد من حوار يتعين أن يكون حوارًا طوعيًا  .آينيا

  .مناسبًا أآثر لمرونة أآبر" الدليل"تفاق، ولذا فقد يكون االتفاقات الجماعية هي وسيلة للتوصل إلى اال  .ماليزيا

  .يؤدي توافق اآلراء إلى تنفيذ أآثر فعالية  .موريشيوس

 .نؤيد نهجا متسقا على المستوى الوطني أو القطاعي، ولهذا نحن ال ندعم إخضاع هذه المسألة للمفاوضة الجماعية  .نيوزيلندا
  .اعية أن تكون تكملة للسياسة الوطنية وأن تكون متسقة معهاوينبغي ألية شروط في االتفاقات الجم

  ").٥"إلى " ١"من ) (ب( ٩لها أن تقتصر على القضايا الواردة في السؤال  ينبغي  .نيجيريا
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  .سيصبح ممكنا أخذ خصوصيات مختلف القطاعات في االعتبار  .البرتغال

  .رسة على المستوى الوطنيينبغي لهذه االتفاقات أن تحترم التشريع والمما  .رومانيا

  .هذا جيد بالنسبة إلى القطاع المنظم، ولكنه قد ال ينطبق على القطاع غير المنظم  .السنغال

  .االتفاقات الجماعية هي أآثر الوسائل فعالية لتحسين ظروف العمل  .سيراليون

  .ي اتصال بأنسجة أو دم اإلنسانينبغي لها الترآيز على القطاعات مثل أماآن العمل حيث يكون العمال ف  .اسبانيا

األشخاص المصابين بفيروس  ينظم القانون حقوق  .)الرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدز( السويد
  .اإليدز أحسن من تنظيم االتفاقات الجماعية لها /نقص المناعة البشرية

جديدة لفائدة العمال المصابين بفيروس نقص المناعة  عية حماية أو حقوقًاخاصة حينما تضيف االتفاقات الجما  .ـ ليشتي تيمور
  .اإليدز /البشرية

  .من خالل مراجعة قواعد السالمة والصحة المهنيتين في االتفاقات الجماعية  .تونس

  .والعمالاالتفاقات الجماعية من أفضل االلتزامات التي يتعهد بها أصحاب العمل   .جمهورية فنزويال البوليفارية

، أما االتفاقات الجماعية فينبغي لها معالجة المرجعيةينبغي للقانون الوطني أن يتضمن المبادئ والمبادئ التوجيهية  :زمبابوي
  .التفاصيل اإلدارية وظروف تنظيم القطاع

  أصحاب العمل
  .٦٣: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٣٦: نعم
، االتحاد العام )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، )الدانمرك(ين ، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآي)جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آوت ديفوار(للمنشآت 
، االتحاد الوطني )غانا(، رابطة أصحاب العمل )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(اتحاد أصحاب العمل 

، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(للمنشآت التجارية اليونانية 
، اتحاد )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(لعمل اتحاد إيران لرابطات أصحاب ا.،)إندونيسيا(

، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(المنشآت 
، االتحاد )المكسيك(يكيين ، رابطة أصحاب العمل المكس)موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(الموريتانيين 

، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
الرابطة ، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(

، )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )سان ريمو(ت الوطنية للصناعا
، اتحاد )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

  ).زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل  ،)اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(أصحاب العمل 

، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )البرازيل( ني للمؤسسات الماليةاالتحاد الوط  .٢٢: ال
، )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوستاريكا(، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آمبوديا(

، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
جمهورية (، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(

، اتحاد )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )ناميبيا(العمل  ، اتحاد أصحاب)آوريا
المنشآت  اتحاد، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )باآستان(أصحاب العمل 

، اتحاد أصحاب العمل )سلوفينيا(نيا للتجارة والصناعة ، غرفة سلوفي)سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )جنوب أفريقيا(
  ).أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(السويسريين 

، المجلس الوطني )اليونان(، اتحاد الصناعات اليونانية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  . ٥ :ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )بنما(خاصة للمنشآت ال
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  التعليقات
جميع منشآت األعمال  يطالبتم إصدار مرسوم وزاري ): آمبوديا(االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية 

  .اإليدز /ن معنية بفيروس نقص المناعة البشريةابوضع لج
  .لضمان القبول والثقة ):غانا( طة أصحاب العملراب

  .غير ذلكومن خالل مدونة الممارسات الجيدة واالتفاقات المشترآة ): اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية 
  .من خالل مدونة للممارسات واالتفاقات المشترآة): اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني 
  .من أجل التزام أآبر من طرف الجانبين): إندونيسيا(يسيين أصحاب العمل اإلندون
  .لمعالجة قضايا خاصة): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .هناك العديد من الحاالت التي ال توجد فيها أي اتفاقات جماعية): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

  .حي، وإّال فالإذا آان اتفاقًا جماعيًا بشأن التأمين الص): هولندا(أصحاب العمل 
 أن إما وينبغي لالتفاق الجماعي المالئماألآثر فعالية  شاملمن المرجح أن يكون نهٌج متسٌق ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  .على أي سياسة وطنية بشرط أن يتماشى معها أن يأتي بجديدوإما  األمر اعكس هذي
مفاوضة الجماعية السياسة الوطنية ولكن ال ينبغي لها أن تحل محل العمل يمكن أن تدعم ال): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

  .اإليدز في المجتمع /الحكومي أو أن ُتسند إلى المنشآت مهمة دفع تكاليف معالجة قضية فيروس نقص المناعة البشرية
  .فيروس نقص المناعة البشريةيتوقف األمر على القطاع وعدد العمال المصابين ب): البرتغال(االتحاد البرتغالي للسياحة 

  .بشرط تنفيذ سياسة وطنية في القوانين والتشريعات الوطنية): سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال
ويجب أن تراعي هذه األحكام .تعود مهمة تحديد أحكام االتفاقات الجماعية إلى األطراف): جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 

آما يمكن أن تترتب عنها تكاليف .إذ أن االستراتيجيات المالئمة لقطاع ما قد ال تتناسب مع قطاع آخر.عنيالظروف الخاصة للقطاع الم
  .بالنسبة ألصحاب العمل

ال ينبغي أن تكون وثيقًة تكون المنشآت قد تعرضت للضغط لدمجها في االتفاقات ): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .ن يتعارض مع المبدأ األساسي للمفاوضة الجماعيةمع العمال، ألن من شأن ذلك أ
ينبغي تعميمها، ولكنها ليست مالئمة للمفاوضة الجماعية ألنها تتوقف على ما يمكن ألصحاب ): أوغندا(اتحاد أصحاب العمل 

  .العمل تقديمه

  الـالعم
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(نقابة الوطنية لعمال أنغوال ، ال)الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٧: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(لة ، اتحاد النقابات المستق)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )جيفي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  -
، اتحاد )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال  ،)غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

، اتحاد النقابات )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(النقابات اإلندونيسية 
، االتحاد المسيحي )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(ية ، اتحاد النقابات الكور)اليابان(اليابانية 

، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(لنقابات مدغشقر 
تي آاوا آيماهي  - قابات العمال في نيوزيلندا، مجلس ن)هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(
، )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(

، )البرتغال(ل البرتغاليين ، االتحاد العام للعما)بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو 
، مؤتمر العمل )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(االتحاد العام للعمال 

، )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(رابطة النقابات الحرة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )رواندا(واألخوة 
، االتحاد )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(ؤتمر العمال الوطني م

، اتحاد الخدمة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(الوطني لعمال توغو 



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

115  

، االتحاد الدولي لنقابات )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(ات العمال، مؤتمر نقاب)المملكة المتحدة(العامة 
  .العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  .)السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل   .٢: ال

  التعليقات
  .ينبغي إدخالها في التشريع الوطني :)األرجنتين( ي جمهورية األرجنتيناالتحاد العام للعمل ف

  .لتوفير الحماية القانونية لألشخاص المصابين): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
المتعددة الضرورية من أجل مكافحة فعالة، ال بد من التنسيق  لاللتزامات ًانظر): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .ى الوطني في جميع االتفاقات الجماعيةعلى المستو
  .عادة ما تكون الممارسات الجيدة المتعلقة بمكان العمل مبنية على االتفاقات الجماعية): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .، تمت إزالتهاالكثير من البلدان وفي. نعم، حيثما تكون موجودة): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
المتعلقة بمكان العمل مبنية  عادة ما تكون الممارسات الممتازة): جمهورية الكونغو الديمقراطية(طني لعمال الكونغو االتحاد الو

  .على االتفاقات الجماعية
  .المساعدة على تنفيذ السياسات): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .تعلقة بمكان العمل مبنية على االتفاقات الجماعيةعادة ما تكون الممارسات الجيدة الم): ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 
  .الحكومات االتفاقات الجماعية عندما تنظر في التشريعتراعي يقترح أن ): اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 

  .االتفاقات الجماعيةعادة ما تكون الممارسات الجيدة المتعلقة بمكان العمل مبنية على ): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .خاصة في المهن التي تنطوي على خطر اإلصابة بالفيروس خالل العمل): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
  .عادة ما تكون الممارسات الجيدة المتعلقة بمكان العمل مبنية على االتفاقات الجماعية): جمهورية آوريا(اتحاد النقابات الكورية 

  .من شأن هذا األمر أن يضع سياسة داخلية جيدة بشأن مكان العمل): مدغشقر(نقابات مدغشقر االتحاد المسيحي ل
  .لضمان احترام االتفاقات): موريشيوس(العمال 
وال بد من التأآيد على أهمية حق االنتماء إلى نقابات .في قطاعات محددة أو قطاعات ذات صلة ودون تقييد): هولندا(العمال 

  .في المفاوضة الجماعية حرة ومستقلة والحق
  .تسمح بوضع السياسات وتنفيذها): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا

  .التنفيذبمطالبة الستمكن العمال من ): نيجيريا(االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية 
دة ما تكون الممارسات الجيدة المتعلقة بمكان العمل مبنية على االتفاقات عا): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  .الجماعية
المتعلقة بمكان العمل مبنية على االتفاقات  عادة ما تكون الممارسات الممتازة): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .الجماعية
  .ستتيح نهجًا عمليًا): رواندا(اتحاد نقابات رواندا 

  .هذا هو السبيل الوحيد إلى إظهار االحتياجات الحقيقية للمستفيدين): رواندا(مر العمل واألخوة مؤت
المتعلقة بمكان العمل مبنية على االتفاقات  عادة ما تكون الممارسات الممتازة): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .الجماعية
في  ًان، ولكن التشريع الوطني بشأن العالقات الصناعية ضعيف إن لم نقل منعدمحيثما أمك): سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

  .بالدنا
من أفضل الضمانات االعتراف باالتفاقات الجماعية في ثقافة مكان العمل، وتقديم ): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  .الخدمات الصحية
  .اقات الجماعية على الكشف قبل االستخدام أو بعدهتنص االتف ّاليجب أ ): السويد(تحاد النقابي السويدي اال

  .تكون الكثير من الممارسات الممتازة المتعلقة بمكان العمل مبنية على االتفاقات الجماعية): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
  .سيدفع هذا األمر آّال من أصحاب العمل والعمال إلى المشارآة): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 

ُوضعت بعض السياسات على المستويات الثالثية في أمكنة العمل وعلى مستوى مجلس ): زمبابوي(ؤتمر نقابات العمال م
  .العمالة الوطني

عادة ما تكون الممارسات الجيدة المتعلقة بمكان العمل مبنية على االتفاقات الجماعية واإلرادة : االتحاد الدولي لنقابات العمال
  .قبل جميع األطرافوالنية الحسنة من 

  .يمكن آذلك استعمال ترتيبات ثالثية عوضا عن االتفاقات الجماعية الرسمية: منظمة الوحدة النقابية األفريقية
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  .)جنوب أفريقيا(المجتمع   :ردود أخرى

  التعليقات
  .وطنية لوائحأو األطراف هي التي تحددها في مناطقها وقطاعاتها، غير أن األطراف ينبغي لها أن تحترم أية معايير 

 في السياسات وبرامج العمل على المستويين الوطني والقطاعي وفي مكان العمل؛  "٣"  )أ( ٨ السؤال

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة   .١٠٨: نعم
وتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، والهرسك، ب

إثيوبيا،  يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا،دآوستاريكا، آوت 
رينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غ فنلندا، فرنسا، غابون،

إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، 
، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، ريا، ُعمانيمالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيج

البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة 
العربية السعودية، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، 

ليشتي، ترينيداد  ، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـالسويد
وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، 

  .فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .وزيلنداني  .١: ال

  .جزر البهاما، الدانمرك، جمهورية آوريا، السنغال  .٤: ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي أن تكون على أساس طوعي  .النمسا

  .ينبغي أن تتماشى مع األبعاد على المستوى الوطني  .بنن

المصابين بفيروس نقص ينبغي أن تشرك جميع البرامج والسياسات أصحاب العمل والعمال ومنظمات األشخاص   .البرازيل
  .اإليدز /البشريةالمناعة 

  .ستسمح بالتكيف مع الظروف على آل مستوى  .بورآينا فاسو

  .ضرورية لضمان مشارآة الشرآاء االجتماعيين  .بوروندي

مين هذه وينبغي ألصحاب العمل والعمال تض.من الممكن القيام بذلك عبر البرامج القطاعية التي تعتمدها الحكومات  .آوستاريكا
  .السياسات والبرامج في برامجها المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين

  .ضرورية لضمان التآزر بين مختلف السياسات والمنظمات  .آوت ديفوار

  .من أجل االستفادة من اإلنجازات المحرزة  .جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .تماشيا مع الظروف والممارسات الوطنية  .الدانمرك

  .بما في ذلك اإلشارة إلى التشريعات والممارسات الوطنية  .وراسهند

  .ينبغي أن تكون متعددة القطاعات  .بيرو
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  .ستيسر التنفيذ العملي  .السلفادور

  .ضرورية من أجل تعاون أآبر وتنسيق أفضل  .الهند

  .تحتاج إلى دعم من جميع األطراف  .إندونيسيا

  .نبغي أن يستجيب آل بلد بمرونة مع مراعاة الظروف الداخليةيو .يتوقف ذلك على المحتوى  .اليابان

  .التعميم مهم جدا  .آينيا

  .آخر الجملةفي " حسب الظروف الوطنية" إضافة   .اجمهورية آوري

  .من المهم تعبئة شراآات قوية وتعزيزها  .ماليزيا

  .ستضمن التطبيق على نطاق أوسع  .موريشيوس

  .و أن تأخذ في االعتبار ما هي الطريقة األآثر فعالية ومالءمة حسب ظروفها الخاصةينبغي لكل دولة عض  .نيوزيلندا

  .ينبغي إدماجها في القوانين الوطنية  .البرتغال

  .لضمان الفعالية من خالل دعم جميع األطراف المعنية  .سيشل

  .ينبغي أن يشارك فيها جميع األطراف  .سيراليون

  .مالئما تطبق آلما آان ذلك :ببيئة العمل الهيئة السويدية المعنية.  السويد

  .سيما من خالل المنظمات االستشارية وال  .تونس

في لموارد الضرورية والدعم السياسي آلما تمت التدخالت بمرونة ووعي أآبر آلما زاد احتمال إيجاد ا  .المملكة المتحدة
  .سياقات وطنية مختلفة

  .الوطنية بين جميع هذه المستوياتضرورية لضمان أن تجمع السياسة   .أوروغواي

  .ضرورية للتعميم  .فانواتو

، أما االتفاقات الجماعية فينبغي لها معالجة المرجعيةينبغي للقانون الوطني أن يتضمن المبادئ والمبادئ التوجيهية   .زمبابوي
  .التفاصيل اإلدارية وظروف تنظيم القطاع

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٣: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(ي ألصحاب العمل والرابطات التجارية ، االتحاد الكمبود)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، اللجنة )مصر(مصرية ، اتحاد الصناعات ال)دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(أصحاب العمل الدانمرآيين 
، االتحاد )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية 

، )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(الوطني للمنشآت التجارية اليونانية 
، اتحاد )جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ب العمل رابطة أصحا

رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( ، اتحاد المنشآت)جامايكا(أصحاب العمل 
، رابطة أصحاب )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )انياموريت(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(

، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(العمل المكسيكيين 
د المنشآت ، اتحا)هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(النرويجية 
سان (الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(

، )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(لعمل ، رابطة أصحاب ا)ريمو
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، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 
، الرابطة )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويدال(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(

اإلمارات (، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(االستشارية ألصحاب العمل 
  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )العربية المتحدة

، حرآة )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آوستاريكا(تاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة اتحاد آوس  .٦: ال
، اتحاد )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )فرنسا(المنشآت الفرنسية 

  ).سويسرا(أصحاب العمل السويسريين 

، اتحاد )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )آولومبيا(نية ألصحاب العمل الرابطة الوط  .٣: ردود أخرى
  ).السويد(المنشآت السويدية 

  التعليقات
  .على آل المستويات وفي آل خطوة): آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت 

" السياسات الوطنية"لزمة، ويتم خلط ينقسم ذلك انقسامًا آبيرًا إلى مستويات مختلفة غير م): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  ".البرامج الوطنية"مع 

  .من أجل التوعية ووضع سياسة إطارية للقطاعات): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .من أجل التزام أآبر): إندونيسيا(أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .الخبرة وتقاسممن أجل التنسيق ): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .قد تضمن التناسق بين السياسات المختلفة): نيبال(بال للتجارة والصناعة اتحاد غرفة ني

  .ينبغي أن تقتصر على القضايا المتعلقة بالقدرة على العمل وإمكانية التشغيل): هولندا(أصحاب العمل 
  .هذا اقتراح ملزم جدًا): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  .تلف وتستلزم نهجًا مختلفةالقطاعات تخ): زمبابوي(اب العمل اتحاد أصح

  الـالعم
  .٦٩: مجموع عدد الردود

في ، االتحاد العام للعمل )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٧:  نعم
، )بنن(مستقل لنقابات العمال ، المرآز ال)أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
العمل  ، مؤتمر)الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)انمركالد(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(في اإلدارة المدنية ، اتحاد موظ)الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(الفرنسي للعمل ، االتحاد الديمقراطي )فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

، )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

، العمال )ماليزيا(لنقابات الماليزية ، مؤتمر ا)مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 
، مجلس )هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

، )انيجيري(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - نقابات العمال في نيوزيلندا
، )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

، )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال )البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
، العمل المنظم )سلوفينيا(رابطة النقابات الحرة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )رواندا(مل واألخوة مؤتمر الع

، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(
ترينيداد (، المرآز النقابي الوطني )توغو(نقابات عمال توغو  ، اتحاد)توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(

، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة( ، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )وتوباغو
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(
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  ).السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(قابات رواندا اتحاد ن  .٢: ال

  التعليقات
  .إلى الهدف نفسه جميعًا): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .على جميع المستويات المختلفة): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .ن أجل إذآاء الوعي ونشر المعلومات وتوفير التدريب للجميعم): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 

من المهم أن يكون هناك تناسق في جميع السياسات والبرامج على المستوى ): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  .الوطني

  .ال بد من نهج واسع النطاق): الكاميرون(النقابات الحرة 
واالتحاد الدولي لنقابات العمال  ألصحاب العملينبغي الترآيز على االتفاق بين المنظمة الدولية  ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .الحرة آأساس لهذه اإلجراءات الوطنية
  .لضمان تنفيذ البرامج بشكل آامل): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

 ألصحابينبغي الترآيز على االتفاق بين المنظمة الدولية : )جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .واالتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة آأساس لهذه اإلجراءات الوطنية العمل

يجب أن تكون االتفاقات واالتفاقيات والتوصيات والمعاهدات الدولية للعمال وأصحاب العمل نقطة ): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .مرجعية

واالتحاد الدولي لنقابات  ألصحاب العملينبغي الترآيز على االتفاق بين المنظمة الدولية ): ألمانيا(النقابات األلمانية اتحاد 
  .العمال الحرة آأساس لهذه اإلجراءات الوطنية

لعمال الحرة على اتفاق واالتحاد الدولي لنقابات ا ألصحاب العملوّقعت المنظمة الدولية ): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .وينبغي الترآيز على توافق اآلراء هذا آأساس لإلجراءات الوطنية.عالمي

ضرورية لوضع سياسة وخطط عمل سليمة في مجال الصناعات والمهن التي تنطوي على ): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
  .لاإليدز من خالل العم /البشريةخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

  .من أجل نهج شامل): موريشيوس(العمال موريشيوس 
، وعلى يجب على االتحادات الدولية والعالمية العمل معًا): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا

  .الشرآاء االجتماعيين التعاون مع المجموعات األخرى ذات الصلة
تكون حماية صحة العمال أفضل عبر االتفاقات الجماعية التي تعقب الحوار ): بنما( المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما
  .والمفاوضات بين العمال وأصحاب العمل

واالتحاد الدولي  ألصحاب العملينبغي الترآيز على االتفاق بين المنظمة الدولية ): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .آأساس لهذه اإلجراءات الوطنيةلنقابات العمال الحرة 

واالتحاد الدولي  ألصحاب العملينبغي الترآيز على االتفاق بين المنظمة الدولية ): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .لنقابات العمال الحرة آأساس لهذه اإلجراءات الوطنية

واالتحاد الدولي  ألصحاب العملالتفاق بين المنظمة الدولية ينبغي الترآيز على ا): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .لنقابات العمال الحرة آأساس لهذه اإلجراءات الوطنية

واالتحاد الدولي لنقابات  ألصحاب العملينبغي الترآيز على االتفاق بين المنظمة الدولية ): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .الوطنية العمال الحرة آأساس لهذه اإلجراءات
واالتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة على اتفاق  ألصحاب العملوّقعت المنظمة الدولية  :االتحاد الدولي لنقابات العمال

  .وينبغي الترآيز على توافق اآلراء هذا آأساس لإلجراءات الوطنية.عالمي
  .لضمان التملك والتنفيذ الفعال: منظمة الوحدة النقابية األفريقية
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أن يسترعى اهتمام السلطات المعنية بقضاء العمل وإدارات العمل إليها وأن يقدم لهذه  )ب(  ٨لسؤال ا
 ؛السلطات تدريب بشأنها

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بليز، بنن،   .١١٠: نعم
سنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البو

يفوار، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، دآوستاريكا، آوت 
انا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غ

إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، 
ريا، ُعمان، ييانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجمالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، م

بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان 
انيا، سري مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسب

النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو،  -  تيمور

  .ارية، فيتنام، زامبيا، زمبابويجمهورية فنزويال البوليف

  .بلجيكا، آرواتيا  .٢: ال

  رومانيا  .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .تعتمد المسؤولية الوظيفية على التشريع الوطني  .النمسا

  .حبذا لو تّم التدريب بطريقة مختلفة في سياق إقليمي مختلف لمنظمة العمل الدولية  .بلجيكا

  .ألحكام القضائية الوطنيةتماشيا مع القوانين وا  .بنن

  .ينبغي أن يشارك جميع المسؤولين  .الكاميرون

  .إدارة العمل في بالدنا بدور في تحقيق العدالة االجتماعية تضطلع أيضًا  .آوت ديفوار

  .هذا جزء من التدريب المتاح في بالدنا  .آوبا

لتين ُتعنيان أآثر بأصحاب العمل والعمال من خالل الحوار من المهم للغاية أن يشمل ذلك إدارة العمل وإدارة العدل ال  .الهند
المرأة وعمل عمل االجتماعي والرعاية و والضمانالثالثي وتعالجان قضايا العمل مثل قوانين العمل والنزاعات التجارية والتحكيم 

  .األطفال

  .يجب أن تكون اللوائح مرنة ومراعية للظروف الوطنية  .اليابان

  .ت مصدر قوة تقضي على القوالب النمطيةالمعلوما  .آينيا

  .من شأن ذلك أن يضمن تطبيقًا أآثر فعالية  .موريشيوس

  .والغياب المؤقت واألبعاد الجنسانية وإنهاء االستخدام ١١١ينبغي أن تقتصر على قضايا التمييز واالتفاقية رقم   .نيجيريا

  .دعاوى قضائيةمن أجل ضمان حق العمال ضحايا التمييز في رفع   .سيراليون

  .مفتشي العملإدارة ال بد من أن يشمل ذلك مجالس المفاوضة وقضاة محاآم العمل والنقابات و  .جنوب أفريقيا

  .في الوقت الحالي، ال تتم هذه األنشطة في بالدنا  .طاجيكستان

  .من أجل ضمان التطبيق  .ـ ليشتي تيمور
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  .ضع السياسةو من المهم أن يشمل ذلك أيضًا  .ترينيداد وتوباغو

  .ينبغي اعتماد التشريعات في هذا الصدد  .فانواتو

  .من أجل معالجة انتهاآات حقوق اإلنسان االجتماعية وتلك المتعلقة بالعمل  .جمهورية فنزويال البوليفارية

  ال بد من تعزيز بناء قدرات منظمات أصحاب العمل  .زمبابوي

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٠:نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(التحاد العام للمنشآت ، ا)آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(
، االتحاد الوطني )اناغ(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(

، رابطة )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(آت التجارية اليونانية للمنش
، اتحاد أصحاب )جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل ، )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين  أصحاب
جمهورية (، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا(العمل 
، اتحاد أصحاب )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آوريا
، االتحاد )منغوليا(االتحاد المنغولي ألصحاب العمل  ،)المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(العمل 

، أصحاب )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(العام لمقاوالت المغرب 
، )باآستان(عمل ، اتحاد أصحاب ال)النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(العمل 

، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 
، )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )سانت لوسيا( ، اتحاد أصحاب العمل)غالالبرت(االتحاد البرتغالي للسياحة 

، الرابطة )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )ريقياجنوب أف(المنشآت اتحاد 
، المجلس الوطني )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(السويدية للسلطات المحلية واألقاليم 

، اتحاد )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )د وتوباغوترينيدا(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(ألصحاب العمل 
، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(غرف التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية   .١٠: ال
، اتحاد الصناعات الفنلندية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )وستاريكاآ(
، )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(

  ).سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )سلوفينيا(ة غرفة سلوفينيا للتجارة والصناع

  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي أن يكون ذلك تحت مسؤولية الحكومة): البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 

  .يمكن أن يكون هذا بمثابة الجزء العملي للسياسة الوطنية المعتمدة): آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت
ال ُيعقل إشراك سلطات عدالة العمل وإدارة العمل نظرًا للوضع السائد في ): الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  .السويد
اب العمل مسؤولون عن قضايا الصحة العامة التي لم سيكون من الغريب القول بأن أصح): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  .يشترآوا في وضع أسسها
  .هذا أمر ضروري من أجل مكافحة التمييز): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .هذا مهم من أجل نمو مستدام لسياسة ما): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
  .ينبغي أن يتم ذلك على أساس طوعي وال ينبغي أن يشمل نظام عدالة العمل): النيب(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  .ينبغي أن تقتصر على إمكانية التشغيل والقدرة على العمل): هولندا(أصحاب العمل 
  .ستحتاج السلطات المعنية إلى معرفة ما قد توصي به أية مبادئ توجيهية): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
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  .هذه مسؤولية الحكومات): البرتغال(عات البرتغالية اتحاد الصنا
  .أمر مهم بشكل خاص في مجال المفاوضة الجماعية): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  .هناك حاجة إلى بناء قدرات منظمات أصحاب العمل): زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(ابات بوتسوانا ، اتحاد نق)بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(العمال ريروم نوفاروم ، اتحاد )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(ي ، اتحاد النقابات الدانمرآ)الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

اد ، اتح)غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )لياإيطا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(د الثوري للعمال والفالحين ، االتحا)موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(العام لعمال بيرو  ، االتحاد)بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، االتحاد العام للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(تحاد الوطني لعمال السنغال ، اال)رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

وغو ، االتحاد الوطني لعمال ت)سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .من أجل ضمان قيام هذه السلطات بمسؤولياتها): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 

  .ينبغي فرض عقوبات مناسبة): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  .التعاون بين السلطات االتحادية والسلطات المحلية أمر مهم): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

، وأما فعًالفي بالدنا، بدأت إدارة تفتيش العمل في المشارآة ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(طني لعمال الكونغو االتحاد الو
  .محاآم العمل فسيتم إنشاؤها عما قريب وستشارك

  .المتابعة مهمة): فيجي(اتحاد المدرسين 
  .ستضمن تحقيق العدالة): فيجي(فيجي  مؤتمر نقابات

  .لنفرض أن البلدان اعتمدت هذا األمر، فال بد من مواصلته وتوسيع نطاقه): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .ينبغي مكافحة التمييز على جميع المستويات: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  .ينبغي توسيع نطاقها): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .صر األمر على السلطات بل وزعماء النقابات أيضًاال يقت): بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو 

  .في حالة مشارآتها، ينبغي توسيع نطاق هذه المشارآة): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .من أجل ضمان احترام السياسة وتطبيقها الكامل): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

ينبغي أن تشارك في العملية جميع الوآاالت بما فيها منظمات األشخاص المصابين ): كاسري الن(مؤتمر العمال الوطني 
  .اإليدز /البشريةبفيروس نقص المناعة 
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  .سيضمن هذا األمر تطبيقًا أفضل للتشريع): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
  .القوانين والتشريعات المناهضة للتمييز ينبغي تعزيز ذلك، وال سيما في تنفيذ): المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 
  .من أجل مكافحة الوباء بفعالية): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

في اإلشراف على بعض السياسات الخاصة بفيروس نقص المناعة  فعًالتشارك مفتشية العمل : االتحاد الدولي لنقابات العمال
ويمكن لنظام عدالة العمل المساعدة في معالجة قضايا التمييز في  .، توسيع نطاقهفهذا أمر يمكن، بل ينبغي .البشرية في مكان العمل

  .مكان العمل

أن تقدم حوافز لتشجيع المنشآت الوطنية والدولية على تنفيذ السياسة الوطنية، بما في ذلك في  )ج(  ٨ السؤال
 مناطق تجهيز الصادرات؛

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

انيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة ألب  .٩٦:  نعم
آرواتيا،  يفوار،دا، الصين، آوستاريكا، آوت والهرسك، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آند

، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، آوبا، قبرص، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فرنسا
هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، جمهورية آوريا، 

، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، جمهورية مولدوفا
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رواندا، سان آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر ينيج

غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنعال، صربيا، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، 
، سري النكا، السودان، سورينام، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، ترينيداد اسبانيا

وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، 
  .زامبيا، زمبابوي

  .ليشتي -  بوتسوانا، البرازيل، آولومبيا، فنلندا، المكسيك، سيشل، تيموربربادوس،   .٨: ال

جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، آينيا، ميانمار، رومانيا، االتحاد الروسي، السويد،   .٩: ردود أخرى
  .طاجيكستان، أوروغواي

  التعليقات
  .لصادراتمناطق تجهيز ا في ذلكجميع أصحاب المصلحة بما   .البرازيل

  .ال ينبغي إهمال أي مكان عمل  .بوروندي

  .مشارآة القطاع الخاص أمر أساسي  .الكاميرون

  .ينبغي أن يشمل ذلك جميع أماآن العمل  .آندا

  .ينبغي أن تكون جميع أماآن العمل معنية  .آوت ديفوار

آما ينبغي العمل من خالل .ظمة التجارة العالميةوال سيما المنشآت متعددة الجنسية بمساعدة من  .جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .الشروط التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

  .يجب مراعاة الظروف والممارسات الوطنية  .الدانمرك

  .أية سياسة عامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية فيهاينطبق هذا على المنشآت العاملة في بلدان ال توجد   .ألمانيا

  .من المهم تحفيز المنشآت بحوافز مالية أو التقدير وربما بالشهادات  .هندوراس

وقد يكون من المفيد اعتراف المجتمع بعمل . ينبغي لكل من المنشآت الوطنية والدولية اعتماد السياسة الوطنية وتنفيذها  .الهند
  .المنشآت من خالل تقديم جوائز لها وتكريمها
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  .ر إلى مزيد من النقاش ألن لكل بلد سياسة مختلفةيحتاج األم  .إندونيسيا

  .يتوقف تقديم الحوافز على محتوى السياسة  .اليابان

  .هناك حاجة إلى توضيح فكرة الحوافز  .آينيا

  .للتشجيع على العمل الحوافز، وفقا لما يقتضيه الحال،تقديم   .جمهورية آوريا

  .توفي معايير محددة، وينبغي أن تبت الحكومات في ذلكينبغي إعطاء الحوافز للمنشآت التي تس  .ماليزيا

  .غير واضحة" تقديم الحوافز"عبارة   .المكسيك

  .من شأن ذلك أن يضمن تطبيقًا أآثر فعالية  .موريشيوس

  .الصناعات الناشئة وصناعة النقل البحري ينبغي أن يشمل ذلك أيضًا  .الفلبين

  .دراسةيتطلب األمر مزيدا من ال  .االتحاد الروسي

  .تكون الحوافز دافعا إلى تنفيذ هذه البرامج  .سيراليون

  .إن توفرت الموارد  .سنغافورة

  .قد يشمل ذلك الحوافز الضريبية  .جنوب أفريقيا

ليس بالضرورة، ألن المنشآت ملزمة بتحمل مسؤولية تنفيذ السياسة الوطنية آما وضعتها سلطات البلد   .ـ ليشتي تيمور
  .عليهاالمختصة وصادقت 

وفي العموم، فإن .لكن أي هيكل للحوافز سيحتاج إلى التنظيم الجيد والرقابة، وال سيما في القطاع غير المنظم  .المملكة المتحدة
سرعان ما يدرآون أن توفير  التي تعرف انتشارا آبيرا متوسطًا للمرض وتلك مل في البلدان التي تعرف انتشاراأغلب أصحاب الع

مل في البلدان التي والتحدي يتمثل في التشجيع على استجابة مماثلة من طرف أصحاب الع .يخدم مصالحهم التجارية والخدماتالتعليم 
  .للمرض تعرف انتشارا ضعيفا

  .الحافز الوحيد هو ضرورة العمل معا لمكافحة هذا الوباء".الحوافز"ال نفهم استعمال   .أوروغواي

جميع أصحاب العمل وجميع منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة ينبغي ل  .جمهورية فنزويال البوليفارية
  .البشرية تقديم الحوافز لتشجيع نشر المعلومات حول طرق انتقال المرض والوقاية منه ومعالجته

العمل  ينبغي أن تستفيد المنشآت من إعفاءات ضريبية على التكاليف التي تنفقها على إجراءات التدخل في أماآن  .زامبيا
  .اإليدز /لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

  .من خالل الحوافز الضريبية  .زمبابوي

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   . ٥٥: نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(وطني للتجارة ، االتحاد ال)بنن(ألصحاب العمل 

، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد أصحاب )الدانمرك(د أصحاب العمل الدانمرآيين ، اتحا)جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(

، اتحاد )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 
ني للمنشآت ، االتحاد الوط)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(المنشآت الفنلندية 
، رابطة أصحاب )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(التجارية اليونانية 

اتحاد المنشآت  ،)جمهورية إيران اإلسالمية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين 
رابطة أصحاب العمل ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )ياآين(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(

، رابطة )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(والمنشآت 
اد العام لمقاوالت المغرب ، االتح)منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(أصحاب العمل المكسيكيين 
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، اتحاد )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )المغرب(
التجارة ، اتحاد )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(المنشآت النرويجية 

، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( والخدمات
، غرفة سلوفينيا للتجارة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )سانت لوسيا(

، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )ياجنوب أفريق(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(والصناعة 
، )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(

بطة االستشارية ألصحاب ، الرا)توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 
، )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(العمل 

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(غرفة صناعات أوروغواي 

، اتحاد أصحاب العمل )فنلندا(عات الفنلندية ، اتحاد الصنا)البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية   .٣: ال
  ).ناميبيا(

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٤ :ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )آوستاريكا(

  التعليقات
  .للشرآاتحوافز ضريبية في مجال المسؤولية االجتماعية ): البرازيل(ؤسسات المالية االتحاد الوطني للم

  .فقط إذا تم ذلك في شكل بيان بسيط): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .لتشجيع أصحاب المصلحة على تنفيذ السياسة): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .لتحفيز أصحاب العمل): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .مثل تخفيف الضرائب): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .هذا ليس أمرًا عمليًا): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 
  .ينبغي تشجيع آل من المنشآت الوطنية والدولية على تنفيذها): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  .شريع وطني، سيكون على المنشآت االمتثال لهولكن في حالة وجود ت): هولندا(أصحاب العمل 
  .طالما أن هذه الحوافز طوعية): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

  .هذه مسؤولية الدول األعضاء): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، المجلس األسترالي )أنغوال(ابة الوطنية لعمال أنغوال ، النق)الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٤: نعم
، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(، اتحاد نقابات عمال بنن )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(لنقابات العمال 

، االتحاد العام )الكاميرون(نقابات ، اتحاد ال)بلغاريا( )بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(
، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )آندا(، مؤتمر العمل الكندي )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(لنقابات عمال النقل 

، االتحاد )ةالجمهورية التشيكي(المورافي لنقابات العمال  -  ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(
، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )جمهورية الكونغو الديمقراطية(الوطني لعمال الكونغو 

، االتحاد )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(، اتحاد المدرسين )الدانمرك(
، اتحاد )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - ، االتحاد العام للعمل)فرنسا(العام للعمل 

االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 
، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(للعمل  ، االتحاد اآليسلندي)غينيا(الغينيين 

، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 
، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(تحاد المسيحي لنقابات مدغشقر ، اال)جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 

، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
الوطني لعمال الفنادق والخدمات ، االتحاد )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
اد الوطني لنقابات ، االتح)البرتغال(، االتحاد العام للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، اتحاد النقابات )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 



 يدز وعالم العملاإل/ فيروس نقص المناعة البشرية

 126 

، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(سري السوي
، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(
  .مال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية، االتحاد الدولي لنقابات الع)زمبابوي(

  .)السويد(االتحاد النقابي السويدي ، )غامبيا(اتحاد عمال غامبيا   .٢: ال

، العمل المنظم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين   .٣: ردود أخرى
  ).جنوب أفريقيا(

  التعليقات
  .أفضل طريقة لتشجيع هذا العمل في مناطق تجهيز الصادرات): أنغوال(ة لعمال أنغوال النقابة الوطني

ال نرى آيف سيتم وضع الحوافز ألن تأثير مشكلة فيروس نقص ): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .المناعة البشرية يشمل المجتمع بأآمله

  .أن يكون النهج واسع النطاق وأن يتجاوز الحدود ينبغي): الكاميرون(النقابات الحرة 
  أنواع هذه الحوافز؟ ما هي): آوستاريكا(يروم نوفاروم اتحاد العمال ر

  .ستشجع على التنفيذ ):فيجي(اتحاد المدرسين 
لعمل لمنظمة ا - تقيم الحوار - عمال مناطق تجهيز الصادرات مستضعفون جدا، وسياسة وطنية): فيجي(فيجي  مؤتمر نقابات
  .الدولية قد تكون فعالة

  .األدنى من حماية العمال االلتزام باحترام الحد الدولييجب الترآيز على ): اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 
  .يمكن خلق المنافسة بين المنشآت بالحوافز مثل العالوات والتقدير: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  .للشرآاتهذا جزء آذلك من المسؤولية االجتماعية ): إيطاليا(عمل االتحاد العام لل
  .طالما أن هذه الحوافز طوعية): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 
اإليدز قضية عالمية يستلزم حلها مشارآة جميع الجهات / فيروس نقص المناعة البشرية): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  .الفاعلة
  .هذا أمر ضروري): السنغال(عمال السنغال االتحاد الوطني ل

  .لسنا متأآدين من نوع الحوافز التي يتم التفكير بشأنها): جنوب أفريقيا(المنظم  العمل
  .ينبغي قياس الحوافز ورصدها من أجل استعراض األداء األفضل): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

األنشطة، بما فيها تلك التي تجري في مناطق تجهيز الصادرات أن تتبع سياسة ينبغي لجميع ): السويد(االتحاد النقابي السويدي 
المنشآت متعددة الجنسيات والسياسة  بشأنالثالثي منظمة العمل الدولية عالن إوجزء . وطنية دون الحاجة إلى أية حوافز خاصة

  .االجتماعية مفيد في هذا السياق
  .رض السياسة الوطنية على مناطق تجهيز الصادراتينبغي ف): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .يتساوى جميع عمال مناطق تجهيز الصادرات مع جميع العمال اآلخرين): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
يتعين على المنشآت أن ترغب في تنفيذ السياسة وال ينبغي أن يكون هدفها الحصول على  ):زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

  .الحوافز
  .لضمان نجاح السياسة: منظمة الوحدة النقابية األفريقية

أن تعزز الحوار االجتماعي والتشاور والتفاوض وأشكال التعاون األخرى بين السلطات  )د(  ٨السؤال 
الحكومية وأصحاب العمل والعمال وممثليهم وموظفي الصحة المهنية وأخصائيي فيروس

ألخرى المعنية، بما فيها منظمات األشخاصاإليدز واألطراف ا /نقص المناعة البشرية
 المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١١٢: نعم
يل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البراز
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يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، دآوستاريكا، آوت 
، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس

إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، 
ريا، ُعمان، يميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيج مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، ال

بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، 
سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، 

دان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، سري النكا، السو
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو،  تايلند، تيمور ـ

  .زمبابوي يفارية، فيتنام، زامبيا،جمهورية فنزويال البول

  .الدانمرك  .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .يشارك األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية على جميع مستويات استراتيجية التنمية في أستراليا  .أستراليا

  .يمنح توافق أراء واسع النطاق فرصا أآثر للتطبيق  .بنن

  .نهذا هو النموذج األساسي لنجاح مضمو  .بورآينا فاسو

  .سيؤدي ذلك إلى الرفع من مساهمات جميع األطراف  .الكاميرون

  .يجب ضمان مشارآة آل طرف وتحمل مسؤولياته وتقديم مساهماته  .آولومبيا

  .إجراءات مكافحة اإليدز آذلك من تعزيز دور الدولة وتوحيدال بد   .آوت ديفوار

  .ال بد من نهج متعدد القطاعات  .آوبا

  .لظروف والممارسات الوطنية في االعتبارمع أخذ ا  .الدانمرك

  .ال بد من نهج تشارآي  .السلفادور

  .يمكن أن يساعد هذا األمر على رصد الفجوات والقيود وتصميم طرائق ووسائل معالجة المشاآل على أساس مستمر  .إثيوبيا

الي الترآيز على فيروس نقص المناعة يتم في العموم دعم جهود الترآيز أآثر على تقديم الخدمات الصحية وبالت  .ألمانيا
  .وفيما يخص موظفي الصحة المهنية، فهناك شعور عام بأن قنوات الحوار الموجودة آافية .اإليدز في عالم العمل /البشرية

  .بغية تعزيز النظام القانوني  .هندوراس

  .ثمة حاجة إلى تعاون أآبر بين مختلف الوزارات  .الهند

  .ال هو الوسيلة األساسية لتحقيق النتائج المرجوةالتعاون الفع  .ماليزيا

  .ال بد من نهج متعدد القطاعات  .موريشيوس

  .ال بد من استجابة متعددة القطاعات  .بيرو

  .من شأن ذلك إذآاء روح التسامح وتخفيف الوصم  .قطر

  .شامل وتحقيق توافق آراء لضمان برنامج  .سيراليون

ورة واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة لضمان استجابة شاملة، وهذا ما قمنا به عند وضع ال بد من مشا  .ترينيداد وتوباغو
  .٢٠٠٨أبريل  /سياستنا الوطنية بشأن مكان العمل في نيسان

  .بما في ذلك وآاالت أخرى مثل منظمة الصحة العالمية  .فانواتو
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  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(للمقاوالت الجزائرية  الكونفدرالية العامة  .٥٥: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(طات التجارية ، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والراب)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، اتحاد )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(أصحاب العمل الدانمرآيين 
، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(صناعات الفنلندية ال

، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(رابطة أصحاب العمل 
اتحاد إيران لرابطات أصحاب ، )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )سهندورا( مجلس المنشآت الخاصة

، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(اتحاد المنشآت  ،)جمهورية إيران اإلسالمية(العمل 
، )موريتانيا(صحاب العمل الموريتانيين ، االتحاد العام أل)ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(

، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(
التجارة ، اتحاد )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )النيب(

، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( والخدمات
، غرفة سلوفينيا للتجارة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )سانت لوسيا(

، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(والصناعة 
، )السويد(ألصحاب العمل الحكوميين ، الوآالة السويدية )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(

، الرابطة االستشارية ألصحاب )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 
، )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(العمل 

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(روغواي غرفة صناعات أو

، اتحاد )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة   .٣: ال
  ).النرويج(المنشآت النرويجية 

، المجلس الوطني )مايكاجا(، اتحاد أصحاب العمل )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٤ :ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )بنما(للمنشآت الخاصة 

  التعليقات
  .ال يمكن أن تنجح ما لم تنخرط جميع األطراف ):بنن( المجلس الوطني ألصحاب العمل

امة، وبالخصوص ال يمكن تحويل المنشآت إلى منتديات نقاش لتسوية قضايا الصحة الع :)فرنسا( حرآة المنشآت الفرنسية
  .قضية تقع مهمة تسويتها على عاتق الدولة

  .من أجل ضمان تطبيق فعال :)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .ينبغي أن تقتصر على إمكانية تشغيل العمال والعمال المحتملين وقدرتهم على العمل :)هولندا( أصحاب العمل

  .التعاون في هذا المجال على الهيئات الثالثية التقليدية ينبغي أن يقتصر :)النرويج( اتحاد المنشآت النرويجية
  .ينبغي أن يشمل ذلك مجموعات الكنيسة والشباب :)سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل
  .على أساس طوعي فقط :)سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل

  الـالعم
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )ائرالجز(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(، اتحاد العمل )لغارياب(ت المستقلة ، اتحاد النقابا)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

النقابات المستقلة  ، اتحاد)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
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جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(
، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية

، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(تمر نقابات فيجي ، مؤ)فيجي(
، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل

االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(نقابات غانا ، مؤتمر )ألمانيا(النقابات األلمانية 
، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 

، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(حاد النقابات اليابانية ، ات)إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 
، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 

، العمال )المغرب(تحاد العام للشغالين ، اال)المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة  "تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، االتحاد العام للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اد سيشل لنقابات العمال اتح

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد( قابي السويدي، االتحاد الن)سري النكا(الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .أمر ضروري لنجاح السياسات والبرامج ):الكاميرون(لنقل ااالتحاد العام لنقابات عمال 

  .يمكن إنشاء هيئات ثالثية لتعزيز التوصية): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .خاصة عند وضع السياسات ومتابعتها واإلشراف عليها وتقييمها): فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .د يضمن ذلك تحقيق النتائجق): ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 
  .قد يجعل ذلك مكافحة المرض أآثر فعالية وأقل آلفة): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .لضمان اتساق مبادرات جميع األطراف): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
  .من أجل تنفيذ فعال للسياسة: منظمة الوحدة النقابية األفريقية

 

عين االعتبار التطورات العلمية واالجتماعية عند رسم السياسات واستعراضهاأن تأخذ ب  )ه(  ٨ السؤال
 وتنفيذها؛

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة   .١١٢: نعم
دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا،  والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني

يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، دآوستاريكا، آوت 
س، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندورا

العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، 
لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، 

ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سان آيتس ونيفس، سانت يجني
لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، 

، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات  السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

  .، فيتنام، زامبيا، زمبابويالعربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية

  جزر البهاما  .١: ردود أخرى
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  التعليقات
  .ينبغي أن تكون القرارات المتعلقة بالسياسة قرارات مدروسة ذات صلة بالعمل  .أستراليا

  .البشريةينبغي أن يشمل ذلك المحددات االجتماعية لفيروس نقص المناعة   .بليز

قابلة تظل مكيفة مع الحقائق الجديدة و التنقيح الدوري للسياسات الوطنية بهدف أن ينبغي أخذها بعين االعتبار أثناء  .بنن
  .للتطبيق

  .من المهم تكييف السياسات واالستراتيجيات على ضوء التطورات الجديدة  .الكاميرون

  .ينبغي مراعاة ما إذا آانت هذه األبحاث والمعارف مفيدة أم ال  .الصين

االضطرابات (الثقافية، توخيًا لتحديث السياسات / ت التقدم العملية والتغيرات االجتماعيةمع مراعاة حاال  .آوت ديفوار
  .)االجتماعية التي تسببها الحروب والجنس والتي تستعمل آسالح في الحروب إلى غير ذلك

تجاهل التطورات التي ال يمكن االستغناء عن بناء القدرات ونشر المعلومات ألنه يستحيل   .جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .تشهدها المعارف

  .مراعاة الظروف والممارسات الوطنية يجب أيضًا  .الدانمرك

  .ينبغي أن تكون سياسة قائمة على األدلة تخص السكان آافة  .فنلندا

  .تكييف السياسات الوطنية مع جميع أشكال التطور ضروري لتحقيق أفضل النتائج  .غابون

ذلك النتائج المصنفة حسب نوع الجنس والمعتمدة على الدراسات التي أجرتها منظمات أصحاب  ينبغي أن يشمل  .هندوراس
  .العمل ومنظمات العمال

يجب أن تراعي السياسة في مرحلة وضعها ما يشهده بلد ما من تطور ونمو على الصعيد االجتماعي واالقتصادي   .الهند
  .آما ينبغي آذلك وضع مدة زمنية محددة لالستعراض الدوري .والصناعي والمشاآل والمحن الفعلية التي يواجهها

  .ينبغي أن تتسم السياسة الوطنية بالحرآية وتتطور مع مرور الوقت  .موريشيوس

  .ويجب المداومة على ذلك. إلى وقت استعراض السياسة وتقييمها وتحديثها ينبغي أن تشير أيضًا  .جنوب أفريقيا

التطورات العلمية واالجتماعية وال بد من األخذ بها والتنفيذ على أرض الواقع مع األخذ  ي عالمآل يوم، هناك جديد ف  .السودان
  .لها سياسات مكافحة هذا الفيروس بتجارب الدول التي

تكرار اختراع "أمر مهم من أجل االستفادة من العبر المستخلصة من البرامج االبتكارية السابقة لتفادي   .المملكة المتحدة
  .واالستفادة من المواد التدريبية التي جرى تجريبها مسبقا وتم تقريرها" ةالعجل

يتعين على المجتمع بنفسه أن يكون على علم بما استجد على جميع جبهات مكافحة فيروس نقص   .جمهورية فنزويال البوليفارية
  .اإليدز من قبيل تطوره والوقاية منه واألدوية الجديدة لعالجه /المناعة البشرية

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٩: نعم
 ، الغرفة البلغارية)البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )ديمقراطيةجمهورية الكونغو ال(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(سية ، حرآة المنشآت الفرن)فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(في السلطة المحلية 
 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اليونان، اتحاد المنشآت الهيالني (، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(
جمهورية إيران (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل .،)إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(

، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(اتحاد المنشآت  ،)اإلسالمية
، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 

، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )كالمكسي(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(
، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(لمقاوالت المغرب 
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، )باآستان(العمل  ، اتحاد أصحاب)النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(
، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 

، )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(االتحاد البرتغالي للسياحة 
، المنشآت )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 

، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنظمة 
، المجلس )سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين  ،)السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(

، )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(الوطني ألصحاب العمل 
، اتحاد أصحاب )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(اتحاد غرف التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(لعمل ا

، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  . ٣:ردود أخرى
  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
لضمان تناسق السياسة وتحديثها باستمرار، إضافة إلى مراعاة التأثيرات االجتماعية ): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .تصاديةواالق
  .للحفاظ على االستدامة): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .يجب أخذ التطورات العلمية واالجتماعية بعين االعتبار): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
  .يتوقف النجاح في بعض األحيان على هذا األمر): أوغندا(اتحاد أصحاب العمل 

  الـالعم
  .٦٩: دودمجموع عدد الر

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين .  ٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 
) بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(ن اتحاد نقابات عمال بن

، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(
، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(اد ، اتحاد نقابات تش)آندا(العمل الكندي 

جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(
، اتحاد المدرسين )الدانمرك(النقابات الدانمرآي ، اتحاد )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية

، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(
، اتحاد )غامبيا(بيا ، اتحاد عمال غام)فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل

االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 
طالية ، الكونفدرالية العامة اإلي)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 

، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 
، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 

، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(ا ، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنم)نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، االتحاد العام للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(وة ، مؤتمر العمل واألخ)رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

د الوطني لعمال توغو ، االتحا)سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .نقابية األفريقيةالوحدة ال
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  التعليقات
  .من الواضح أنه ينبغي أخذ االآتشافات العلمية واالجتماعية بعين االعتبار): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .يتعين على الحكومات إدماج سياساتها في خطط التنمية واستراتيجيات التخفيف من حدة الفقر): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .يمكن لالآتشافات العلمية أن تعطي وجهات نظر أخرى): رواندا(ؤتمر العمل واألخوة م

  .السياسة ديناميةسيضمن هذا األمر ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .من أجل إعادة تكييف نفسها بنفسها باستمرار): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .للتكيف مع التطورات ):توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
  .هذا األمر سيضمن نجاحها: منظمة الوحدة النقابية األفريقية

 أن تكون منسقة مع النظم الوطنية للصحة والضمان االجتماعي؟  )و(  ٨السؤال 

  الحكومات
  .١١٣: عدد الردودمجموع 

بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،  ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما،  .١١٢: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

 يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا،دآوستاريكا، آوت 
فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، 
إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، 

ريا، ُعمان، يشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجمالوي، ماليزيا، مالي، موري
بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سان آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت 

نغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، الس
جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، 

متحدة، المملكة ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية ال جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ
  .المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  الدانمرك  .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .لتنسيق مهم إذا آان الهدف تحقيق نتائج مستدامة  .النمسا

  .جهدًا أآثر ترآيزا وتناسقايحد التنسيق من االزدواجية ويضمن أن تبذل األطراف المعنية   .جزر البهاما

  .اإليدز قضية متعلقة بالتنمية، غير أنه ال يمكن تصور التنمية دون الصحة والضمان االجتماعي  /البشريةفيروس نقص المناعة   .بنن

  .التنسيق الجيد بين نظم الصحة والضمان االجتماعي سيضمن جودة الرعاية والوصول إلى الخدمات  .بوروندي

  .هذه النظم" العمل بتآزر مع"، بل "التنسيق"ليس   .غو الديمقراطيةجمهورية الكون

  .من المهم أخذ الظروف والممارسات الوطنية في االعتبار  .الدانمرك

  .هذا التنسيق تقوم به آلية التنسيق للجنة القطرية الوطنية المعنية باإليدز في بالدنا  .السلفادور

  .أفضل النهجالعمل معا وإنشاء الشبكات من   .غابون

  .التنسيق ضروري من أجل جهود ومنتجات مستدامة  .آندا

من أجل االستفادة القصوى من الموارد، وتوفير خدمات أآثر جودة، والزيادة من فرص الحصول عليها وتوسيع   .هندوراس
  .نطاق تغطيتها
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  .ينبغي أن يشمل عمال القطاع المنظم وغير المنظم على حد سواء  .الهند

  .إذا لم تكن النظم القائمة موحدة، فهي جهود بيروقراطية ضائعة  .اليابان

  . قبًال في أغلب البلدان، ولذا ينبغي الترآيز على إشراآها مؤسسات التنسيق موجودة  .مالوي

  .يساعد التنسيق في تفادي االزدواجية ويسهل إدارة أفضل للموارد  .موريشيوس

  .لتفادي ازدواجية العمل  .نيوزيلندا

  .ينبغي أن يكون النهج متعدد التخصصات  .رتغالالب

  .يبغي آذلك التنسيق بين شرآات التأمين  .سانت آيتس ونيفس

  .النظامان مترابطان وانهيار أحدهما سيكون له تأثير سلبي على اآلخر  .سيراليون

  .هذا التنسيق سيوفر على األشخاص المصابين عناء العمل من خالل القنوات  .السودان

  .التنسيق أساسي لتفادي إهدار الجهود وازدواجيتها ولبلوغ أقصى حد ممكن من الفعالية  .كة المتحدةالممل

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٦٠: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(اد الوطني للتجارة ، االتح)بنن(ألصحاب العمل 

، الرابطة الوطنية ألصحاب )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا(الخاصة  ، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت)آولومبيا(العمل 

، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين 
عات الفنلندية ، اتحاد الصنا)مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(الدانمرآيين 

، حرآة المنشآت )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(
، اتحاد المنشآت )اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(الفرنسية 
اتحاد إيران ، )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة ،)اليونان(الهيالني 

، االتحاد )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(اتحاد المنشآت  ،)جمهورية إيران اإلسالمية(لرابطات أصحاب العمل 
، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(آت رابطة أصحاب العمل والمنش، )جمهورية آوريا(الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(الموريتانيين 
 ، اتحاد غرفة)ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، )البرتغال( التجارة والخدمات، اتحاد )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(
رابطة ال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )لالبرتغا(اتحاد الصناعات البرتغالية 

 اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات الوطنية ل
، الرابطة السويدية )سري النكا(الن ألصحاب العمل ، اتحاد سي)جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت 

، اتحاد أصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(للسلطات المحلية واألقاليم 
ترينيداد (، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(السويسريين 

، غرفة صناعات )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )وتوباغو
  )زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل زمبابوي )أوروغواي(أوروغواي 

  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل   .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .ال يمكن ربح المعرآة دون الحماية االجتماعية ):بنن(ألصحاب العمل مجلس الوطني ال

  .ليس هذا جزءًا من مسؤولية أصحاب العمل): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  .االستغناء عنه في النظم الوطنية للصحة والضمان االجتماعيعدم يجب ): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
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  .ازدواجية العمل أدت من قبل إلى إهدار األموال والوقت والمواد): ناميبيا(العمل  اتحاد أصحاب
  .لتفادي ازدواجية العمل): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

تحاد العام للعمل في ، اال)أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(، اتحاد العمل )لغارياب(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )غاريابل(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(ت الفنلندية ، المنظمة المرآزية للنقابا)فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(ل ، االتحاد العام اليوناني للعما)غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(الكورية  ، اتحاد النقابات)اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا، )هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، االتحاد العام للعمال )البرتغال(للعمال البرتغاليين ، االتحاد العام )بولندا(المدارة ذاتيا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(حرة ، رابطة النقابات ال)سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(الوطني 
المملكة (اد الخدمة العامة ، اتح)ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .ان لتعزيز نظام الصحة العامةستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية في آثير من البلد): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

يمكن أن يأخذ التنسيق شكل هيكل ثالثي لتمكين الرابطات والصناديق آلها من ): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .المشارآة

صحة ستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية لتعزيز قطاع ال): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .نالعامة في آثير من البلدا

  .ينبغي تطبيق الهيكل الثالثي: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
تحظى نظم الصحة والضمان بإمكانيات الوصول إلى الطبقات االجتماعية الشعبية ألنها توجد آذلك ): فيجي(اتحاد المدرسين 

  .وعيةفي المناطق الريفية، مما يزيد مستوى التعميم والت
  .ستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

قطاع الصحة العامة قطاع مهم، وستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية في آثير ): جمهورية آوريا(اتحاد النقابات الكورية 
  .من البلدان لتعزيز هذا القطاع

تحتاج بلدان المحيط الهادئ إلى مزيد من الموارد لتعزيز ): نيوزيلندا(آاوا آيماهي  تي -  مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
  .اإليدز /االستجابات والحد من فيروس نقص المناعة البشرية

قطاع الصحة العامة قطاع مهم، وستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية في ): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .لبلدان لتعزيز هذا القطاعآثير من ا

اإليدز في عالم العمل  /ال يمكن أن تكون مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية): البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
  .فعالة إن لم يكن هناك دعم للضمان االجتماعي ونظم السالمة والصحة المهنيتين وتعزيز التعاون بينها
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  .الصحة العامة قطاع مهم، وثمة حاجة إلى موارد إضافية لتعزيزه): رومانيا(ات العمال االتحاد الوطني لنقاب
  .سياسة وطنية ال يمكن أن تكون قضية معزولة ضمن السياق الوطنيأي من الواضح أن ): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

وقد تحتاج الكثير من البلدان إلى .قطاع مهم جدًاالتنسيق ضروري ألن الصحة العامة ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .موارد إضافية لتقوية نظامها الوطني للصحة والضمان االجتماعي

لم نضع بعد سياسة وطنية بشأن اإليدز لصالح العمال المهاجرين والقطاع غير المنظم أو ): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .أية أداة سياسية

  .الصحة والضمان قطاعان مهمان ينبغي دعمهما ماديًا من أجل تحقيق الفعالية): توغو(توغو االتحاد الوطني لعمال 
ينبغي اعتبار تعزيز نظم الصحة والضمان االجتماعي جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية ): المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 

  .اإليدز /وطنية فعالة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
  .وال سيما حيث يوجد نظام شفاف للصحة والضمان االجتماعي): زمبابوي(نقابات العمال مؤتمر 

  .قطاع الصحة العامة قطاع مهم، وستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية لتعزيزه :االتحاد الدولي لنقابات العمال
  .لضمان تمويل مناسب لها :منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  ادئـالمب  -ثالثًا 

ترون أنه ينبغي للصك أن يعبر عن المبادئ التالية وأن ينص على أخذها بعين االعتبار في هل  ٩ل سؤاال
  السياسة الوطنية؟ 

  مبادئ عامة  )أ(
.اإليدز آقضية من قضايا مكان العمل/ ينبغي االعتراف بفيروس نقص المناعة البشرية  "١"

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة ألباني  .١٠٤: نعم
والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

نيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، غانا، اليونان، يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، مصر، السلفادور، استودآوستاريكا، آوت 
غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آينيا، 

وفا، المغرب، جمهورية آوريا، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولد
ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا، سانت 
آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، 

رة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشل، سيراليون، سنغافو
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس،  الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

انواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، ف
  .زمبابوي

  .بيالروس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، آازاخستان، قيرغيرستان . ٥: ال

  .النمسا، الدانمرك، ألمانيا، رومانيا . ٤: ردود أخرى

  التعليقات
  .ن قضايا مكان العملوطنية وبما أنها آذلك فهي إذن قضية م قضيةإنها   .أستراليا

، وهو أمر ملموس في )تحت نظام الرعاية الصحية العامة(يمكن أن تكون أماآن العمل مداخل لبرامج الوقاية العامة   .النمسا
  . البلدان التي تكون فيها نظم الرعاية الصحية العامة والضمان االجتماعي ضعيفة

  .ض الخطيرة األخرىينبغي التعامل مع هذا المرض آغيره من األمرا . بنن

  .نؤيد جميع المبادئ . البرازيل
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  .ض له أثر آبير على عالم العملالهيئات المكونة، باستثناء أصحاب العمل، أن هذا المر ميعترى ج  .بورآينا فاسو

  . أمر أساسي، وال سيما بالنسبة للبلدان التي لم تتطور فيها نظم الحماية االجتماعية بالكامل . بوروندي

  .هذا ينطبق في آل مكان  .رونالكامي

يجب االعتراف باإليدز آموضوع من مواضيع النهوض بالخدمات الصحية والوقاية من : "اقتراح الصياغة التالية  .آولومبيا
  ."المرض، وهما قضيتان من قضايا مكان العمل

  .من الضروري مراعاة الظروف الوطنية  .الدانمرك

  . المة واإلنصافالفيروس قضية متعلقة بالس  .فنلندا

  . ينبغي الترآيز على قطاع الرعاية الصحية  .اليونان

  .شأنه شأن األمراض المهنية الخطيرة األخرى  .هندوراس

  .ينبغي إعادة تأآيد ذلك  .الهند

  .أمر سيوفر دعمًا أفضل . إندونيسيا

  .ينبغي أن يشمل ذلك العاطلين عن العمل  .آازاخستان

  .رالمرض مرتبط بالفق  .آينيا

  .مهام أصحاب العمل حجم المنشأة ال ينبغي أن تفوق  .التفيا

  .ليس قضية متعلقة حصرًا بمكان العمل  .موريشيوس

اإليدز هو الخطوة األولى التخاذ اإلجراءات في مكان  /االعتراف بالعواقب الوخيمة لفيروس نقص المناعة البشرية  .بيرو
  .العمل بغية التخفيف من وتيرة انتشار المرض

الوآالة الوطنية للشباب، االتحاد الوطني لمنظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، المجلس (.  رومانيا
  .أمر مفيد لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية للحصول على العمل): الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

  .يؤثر على المجتمع آله . سانت آيتس ونيفس

  .يمكن أن يضطلع مكان العمل بدور حيوي  .سيراليون

  .ينبغي أن يكفل وضع نهج تعاوني وحشد الموارد.  سري النكا

  . من قضايا مكان العمل الفيروس يتعدى آونه مجرد قضية.  ـ ليشتي تيمور

  .نظرًا لما له من أثر . تونس

لة التصدي له بحزم بالتعاون مع المؤسسات األخرى خارج ال ينبغي حصره في هذا النطاق، وينبغي مواص . المملكة المتحدة
  . مكان العمل

  . هذا هو الهدف الذي تسعى إليه بعض البلدان . زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦١: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٦: نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(صحاب العمل أل

، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )ة الكونغو الديمقراطيةجمهوري(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، حرآة المنشآت )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(
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العمل اإلندونيسيين  ، رابطة أصحاب)اسهندور( مجلس المنشآت الخاصة ،)غانا(رابطة أصحاب العمل ، )فرنسا(الفرنسية 
، اتحاد )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل ، )إندونيسيا(

، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(المنشآت 
، )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريتانيا(وريتانيين الم

، منظمة )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )المغرب(االتحاد العام لمقاوالت المغرب 
، اتحاد الصناعات )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )باآستان(ل ، اتحاد أصحاب العم)نيوزيلندا(أصحاب العمل 

 الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(البرتغالية 
اتحاد سيالن ألصحاب العمل  ،)جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات ل
، )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(

، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
، اتحاد )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة ،)أوغندا(

  ).زمبابوي(أصحاب العمل 

، االتحاد الوطني للمنشآت )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية   .١٠: ال
، اتحاد )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني ) اليونان(التجارية اليونانية 

، غرفة سلوفينيا للتجارة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )ناميبيا(أصحاب العمل 
  ).سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين  ،)سلوفينيا(والصناعة 

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  . ٥: ردود أخرى
، اتحاد المنشآت )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آوستاريكا(

  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
  .يؤثر على إنتاجية المنشأة): بنن(العمل  المجلس الوطني ألصحاب

  .ليس قضية من قضايا مكان العمل): البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
  .يضطلع بدور مهم): الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  .نظرا للتأثير المباشر لهذا الفيروس على عالم العمل): مصر(اتحاد الصناعات المصرية 
ليس بقضية من قضايا مكان العمل بالرغم من أن اإلصابة قد تحدث أثناء مزاولة بعض ): فنلندا(د الصناعات الفنلندية اتحا

  ).الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية(المهن 
المزمنة  قد يرتبط الفيروس بمكان العمل، ولكن أهميته ال تزيد أو تنقص عن أهمية األمراض): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  ).بصرف النظر عن خصائص بعض المهن مثل العاملين في المجال الطبي(األخرى ألن األمر يتعلق بالمشكلة نفسها 
  .إنه آذلك جزء من المجتمع آكل): غانا(رابطة أصحاب العمل 
نبغي اعتباره آأي اإليدز قضية من قضايا مكان العمل وي /فيروس نقص المناعة البشرية): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

. مرض من األمراض المهنية الخطيرة األخرى، ال ألنه يؤثر على العمال فحسب، بل ألنه يؤثر آذلك على إنتاج المنشآت وإنتاجيتها
  . وبما أن مكان العمل جزء ال يتجزأ من الحياة المحلية، ينبغي له التصدي لالنتشار الواسع للوباء وآلثاره

  .في بعض الجوانب): اليابان(اتحاد المنشآت 
  .ليس قضية خاصة بمكان العمل، بل قضية وطنية وعالمية): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .ليس قضية خاصة بمكان العمل فقط): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

  .فقط إذا ظل يشكل تهديدًا لصحة العمال وسالمتهم): هولندا(أصحاب العمل 
  .هو قضية اجتماعية وال يقتصر على مكان العمل فقط): ويجالنر(اتحاد المنشآت النرويجية 

  .اإليدز تحدث آذلك في أماآن العمل/ اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
رغم من إمكانية اإليدز ليس قضية من قضايا مكان العمل بال/ فيروس نقص المناعة البشرية): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 

  .شأنه في ذلك شأن أي مرض آخر ،لتأثيره على العم
  .ينبغي اعتباره قضية من قضايا مكان العمل وقضية اجتماعية أوسع نطاقًا إلى حد آبير): جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 

  .ا الصحة العامةقضية اجتماعية واقتصادية وقضية من قضاي هو أيضًا): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .التي يكون فيها واسع االنتشار في البلدان): السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

  .الفيروس مشكلة مرتبطة بالصحة): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 
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  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال  ،)الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٧: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(ستقلة ، اتحاد النقابات الم)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(لة ، اتحاد النقابات المستق)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي(، اتحاد المدرسين )دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )اغان(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

، )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(ت الكورية ، اتحاد النقابا)اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 

، االتحاد العام )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
، االتحاد الوطني )نيوزيلندا(آيماهي تي آاوا  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المغرب(للشغالين 

، )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(لعمال الفنادق والخدمات الشخصية 
، )البرتغال(عامة للعمال ، النقابة ال)البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

، االتحاد الوطني )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
جنوب (، العمل المنظم )سلوفينيا(رابطة النقابات الحرة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(لعمال السنغال 

 ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري ، )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )اأفريقي
، اتحاد )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني  ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو ، )توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

، االتحاد الدولي )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة( نقابات العمال ، مؤتمر)المملكة المتحدة(الخدمة العامة 
  .لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  .)إيطاليا(االتحاد العام للعمل  . ١: ال

  .)المكسيك(االتحاد الثوري للعمال والفالحين   .١: ردود أخرى

  التعليقات
اإليدز، ولهذا ينبغي مناقشة / تتأثر جميع أماآن العمل بفيروس نقص المناعة البشرية): أنغوال(ل أنغوال النقابة الوطنية لعما

  .تحليل هذا األمرو
  .العمل جزء أساسي من حياة الشخص): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 

  .اإليدز مرض آغيره من األمراض/ لبشريةفيروس نقص المناعة ا): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
  . آثار مدمرة على االقتصاد واإلنتاجيةله ): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .هذا هو واقع اليوم): الكاميرون(النقابات الحرة 
  .من قضايا مكان العمل نتعامل معه في بالدنا آقضية): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  . ينبغي إدراج ذلك في جميع قوانين العمل): فيجي(اتحاد المدرسين 
  . ينبغي العمل معًا من أجل تحقيق هدف مشترك، وسيصل تأثير ذلك مباشرة إلى مكان العمل: )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 
  .من أجل منع اإليذاء): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 
  .هذا هو العنصر الذي تظهر فيه ثروة المجتمع): ألمانيا(لمانية اتحاد النقابات األ

  .المكان األآثر فعالية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .من المهم االستمرار في هذا الشأن: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  .ضايا الصحة العامةقضية من ق): إيطاليا(االتحاد العام للعمل 
  .هو آذلك قضية من قضايا الصحة والتنمية): جمهورية آوريا(اتحاد النقابات الكورية 

  .ينبغي التعامل معه آغيره من األمراض المزمنة األخرى): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
  .من أجل القضاء على التمييز): موريشيوس(العمال 
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  .قضية من قضايا التنمية والفقر وهو أيضًا): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - نيوزيلندا مجلس نقابات العمال في
  .ال يمكن تحقيق استجابة ناجحة دون أن يشمل األمر مكان العمل): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  .عمل هو مصدر الدخلألن العالم يعيش على دخل العمل، ومكان ال): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
  .ينبغي اعتباره خطرًا مهنيًا): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  . من قضايا مكان العمل يتعدى آونه مجرد قضية): ري النكاس(مؤتمر العمال الوطني 
  . ينبغي التعامل معه آغيره من األمراض المزمنة األخرى): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  . بندلقد حان وقت اعتماد هذا ال): زمبابوي(قابات العمال مؤتمر ن

اإليدز/ ينبغي أن تدمج الحكومات سياساتها الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية  "٢" )أ(٩ل السؤا
 .في عالم العمل، في الخطط اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر

  الحكومات
  .١١٤: مجموع عدد الردود

وا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، أنتيغ  .١٠٧: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

لديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، يفوار، آرواتيا، آوبا، جمهورية الكونغو ادآوستاريكا، آوت 
فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، 

تفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، ال
ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، 
بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة 

ة السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، العربي
ليشتي،  سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

لعربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، ترينيداد وتوباغو، أوآرانيا، اإلمارات ا
  .فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .ألبانيا، قبرص، غابون، المغرب، تونس.  ٥: ال

  .رومانيا ،آينيا  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  ."ضًا إلى األشخاص في أماآن العمله أيالتي يمكن أن ُتوجَّ"بما يلي " في عالم العمل" تغيير عبارة  . النمسا

  .هذه توصيات مأخوذة من األهداف اإلنمائية لأللفية . بنن

  . بالنظر إلى تأثيره على التنمية ورأس المال البشري . بوروندي

  .له تأثير على الفقر ويضعف التنمية المستدامة . بورآينا فاسو

  .ي عليها ودمجها في جميع السياسات واالستراتيجياتهناك حاجة إلى إضفاء الطابع المؤسس  .الكاميرون

  .بعين االعتبار )اءب(ينبغي أخذ المالريا وااللتهاب الكبدي  . غابون

  .ينبغي وضع حكم خاص بالنساء . اليونان

  . من أجل نهج شامل بشأن الفقر والتنمية . الهند

  .السياسات المدمجة ستوفر تنسيقًا أفضل . إندونيسيا

  .تكون خطوة في غاية األهميةس . جامايكا
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  .يجب أن تكون األحكام مرنة . اليابان

  .ينبغي أن تكون هناك استثناءات . آينيا

  .ينبغي أن يكون ذلك من األولويات . مالوي

  . يتعين أيضًا على وحدة التخطيط االقتصادي أن تضطلع بدور ريادي . ماليزيا

  .بعضها مقترن ببعض . موريشيوس

  .يشجع على التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى لتفادى ازدواجية العمل أمر . نيوزيلندا

محرومة من فرص أن الطبقات االجتماعية الفقيرة اإليدز وثيق الصلة بالفقر، آما / ألن فيروس نقص المناعة البشرية . بيرو
  .ابة بالمرضالحصول على المعلومات والتثقيف في مجال الوقاية، وتصبح بذلك عرضة لإلص

  .من الصعب االتفاق على صياغة من شأنها أن تشمل األوضاع في البلدان المختلفة . بولندا

  . والعمالة ه من انعكاسات على القوة العاملة واإلنتاجية واالستثمارنظرًا لما ل . البرتغال

  .ينبغي أن يدخل هذا في نطاق مهام اللجان الوطنية المعنية باإليدز . قطر

  . اتيًا للسياسات والقوانين التي ينبغي إدماجها في الخطط اإلنمائيةؤعين على الحكومة أن تضع إطارًا ميت . ونسيرالي

  .أمر ضروري جدًا . السنغال

  .أمر يقلل من أخطار اإلصابة . جمهورية تنزانيا المتحدة

  .يمكن أن يساعد على أن تكون الوقاية أآثر فعالية . ـ ليشتي تيمور

  .من نظام الصحة العامة الذي وضع في الخطط اإلنمائية بشأن القضايا االقتصادية واالجتماعية جزء . تونس

ال تشير الكثير من الخطط الوطنية بشأن اإليدز إلى الدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص والتدخالت في  . المملكة المتحدة
  .مكان العمل

  .ن محددًا في السياسات والخطط والبرامج الحكوميةينبغي أن يكو.  ية فنزويال البوليفاريةجمهور

  .وإّال فسيكون له أثر مدمر على التنمية االقتصادية . زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية  . ٥٣: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن( ألصحاب العمل

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا( ، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين)آوت ديفوار(

، اتحاد )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(أصحاب العمل الدانمرآيين 
، )فنلندا(المنشآت الفنلندية ، اتحاد )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(الصناعات الفنلندية 

، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(رابطة أصحاب العمل 
اتحاد إيران لرابطات أصحاب ، )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )إيران اإلسالمية جمهورية(العمل 
، رابطة أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 

، اتحاد )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(عمل ، االتحاد المنغولي ألصحاب ال)المكسيك(المكسيكيين 
، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(أصحاب العمل 

ي للمنشآت الخاصة ، المجلس الوطن)باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(
، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(

، المنشآت )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 
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، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )وب أفريقياجن(المنظمة 
، الرابطة )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(

اإلمارات (، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(مل ، اتحاد أصحاب الع)ترينيداد وتوباغو(االستشارية ألصحاب العمل 
  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )العربية المتحدة

، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية  . ٧: ال
، غرفة سلوفينيا للتجارة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )موريشيوس(صحاب العمل ، اتحاد أ)جمهورية آوريا(

  ).سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )سلوفينيا(والصناعة 

  ).السويد(اتحاد المنشآت السويدية  ،)آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .أمر ضروري): بيجانأذر( اتحاد أصحاب العمل

  .هذا سيخفف من وتيرة انتشار الفيروس): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
اإليدز سيساعد على التنمية وسيخفف / ذلك ألن القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية): مصر(اتحاد الصناعات المصرية 

  .من حدة الفقر
  .لدان الصناعيةهذا ال يخص الب): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  .من أجل النهوض بالحماية االجتماعية): غانا(رابطة أصحاب العمل 
  .إذا آانت تكملًة للتدابير الوطنية): اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني 
  .قابلية اإلصابة بالمرض ستزيدوإّال فإن ): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .بقضية اقتصادية إنه مرض وليس): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  . ستصبح أآثر فعالية إلى حد آبير): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  .هذه مسؤولية سلطات الصحة العامة وليست مسؤولية أصحاب العمل): هولندا(أصحاب العمل 
  .خرى لتفادي ازدواجية العملثمة حاجة إلى التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية األ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  .ينبغي اعتباره مثل األمراض الخطيرة األخرى): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
  .هناك عالقة مباشرة بين انتشار الفقر والمرض): السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(مال الجزائريين االتحاد العام للع.  ٦٧: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )وانابوتس(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )اآوستاريك(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي(، اتحاد المدرسين )دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

، )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان( اتحاد النقابات اليابانية

، االتحاد الثوري )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
تي  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(للعمال والفالحين 

، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آاوا آيماهي 
، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ًا المستقلة المدارة ذاتي" تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(
، )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(

، العمل )سلوفينيا(ة رابطة النقابات الحر ،)سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
اتحاد النقابات السويسري ، )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(المنظم 
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ترينيداد (المرآز النقابي الوطني  ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو ، )توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو ، )سويسرا(
، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(الخدمة العامة  ، اتحاد)وتوباغو

  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(

  .)رواندا(اتحاد نقابات رواندا  ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل  . ٢: ال

  التعليقات
  .ال ينبغي إلغاء أي سياسة ذات الصلة بالموضوع): األرجنتين(عام للعمل في جمهورية األرجنتين االتحاد ال

  .وال سيما أنه يؤثر على التنمية والفقر): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
من الفقر دون أن يشمل ذلك  ال يمكن تعزيز الخطط اإلنمائية واستراتيجيات الحد): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .اإليدز/ وس نقص المناعة البشريةفير
  .أمر ينبغي تشجيعه): الكاميرون(النقابات الحرة 

  .قضية من قضايا التنمية والصحة في آن واحد): آندا(مؤتمر العمل الكندي 
  .جرى إدماجها قبًال في خطتنا اإلنمائية الوطنية): تشاد(اتحاد نقابات تشاد 

اإليدز هدفًا من األهداف / ُيعد فيروس نقص المناعة البشرية): جمهورية الكونغو الديمقراطية(لوطني لعمال الكونغو االتحاد ا
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية تّم . وهو قضية من قضايا التنمية والصحة أيضًا. نوقش في قمة واغادوغو ، وقداإلنمائية لأللفية

  . حة المرضإدماج المسألة في برنامج مكاف
  .هذه أمور مترابطة): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  . أمر سيعزز التنمية االجتماعية واالقتصادية وسيساعد على الحد من الفقر): فيجي(اتحاد المدرسين 
  . وإّال فإن السياسات ستكون غير فعالة: )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

  .هو قضية مرتبطة بالتنمية وليس بالصحة فقط): فنلندا(دية المنظمة المرآزية للنقابات الفنلن
  .مسألة تخص الصحة والتنمية في آن واحد): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .يحتاج األمر إلى التمويل): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 

  .هناك ارتباط وثيق بين الدخل والتعليم والصحة): ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 
  .هو قضية مرتبطة بالتنمية وليس بالصحة فقط): غانا(تمر نقابات غانا مؤ

وعية أصحاب العمل ينبغي آذلك وضع آلية للمتابعة وأدوات لإلشراف بهدف ت: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .بمسؤولياتهم

  .في آن واحد هو قضية من قضايا التنمية والصحة): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .في إيطاليا، ال توجد أي عالقة مهمة بين هذه المواضيع): إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

  .ألنه يؤثر على اإلنتاجية): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
  . أسوأ حاالت الفقرلتفادي ): موريشيوس(العمال 

  .مسألة مهمة): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
  . هو قضية من قضايا التنمية والصحة في آن واحد): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  .آجزء من السياسة العامة): البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
  .أيضًا قضية مرتبطة بالتنمية وبالصحة): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .ليس من األساسي اإلشارة إلى هذه المسألة): رواندا(اتحاد نقابات رواندا 
  .من أجل تحقيق تنمية مستدامة): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  . ليس قضية مرتبطة بالتنمية فقط، بل وبالصحة أيضًا): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
من أجل تغطية الخسارة غير المتوقعة في العمالة ورأس المال، وتوفير التدريب وتقديم : )سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  .التعويض
  . هو قضية من قضايا الصحة والتنمية في آن واحد): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .لضمان إيالء االهتمام للفيروس وإيجاد الحلول): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
  .لمبادرات اإلنمائيةا أمام عائق آبير): المملكة المتحدة(العمال  مؤتمر نقابات

هناك شواغل أآبر نطاقَا بشأن سياسات ورقات استراتيجية الحد من الفقر وعملية ): المملكة المتحدة(اتحاد الخدمة العامة 
  .التشاور

  . هو اآلن قضية من قضايا التنمية): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 
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ينبغي أن تعتمد الحكومات وتنفذ السياسات والبرامج الخاصة بفيروس نقص المناعة  "٣" )أ(٩ل السؤا
 .اإليدز لصالح جميع العمال المستخدمين في القطاع العام/ البشرية

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

بادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بر  .١٠٢:  نعم
بنن، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، آوستاريكا، 

يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غانا، دآوت 
، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، اليونان

آازاخستان، آينيا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية 
نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، 

رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، 
لسودان، سورينام، السويد، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، ا

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس،  -  سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تيمور
أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، 

  .بويزمبا

  .آولومبيا، استونيا، غابون، جورجيا، جمهورية آوريا  .٥: ال

  .الصين، الدانمرك، ألمانيا، بولندا، رومانيا، تايلند.  ٦: ردود أخرى

  التعليقات
  . هذه هي أهم أداة بالنسبة للحكومات . ألبانيا

  .ميع العاملين في القطاع العامتشمل مدونتنا الوطنية ج . أستراليا

  ).وليس اعتماد إعالن(شرط اعتماد توصية ب . النمسا

  .يتعين على الحكومات اعتماد تشريع يشمل القطاعين العام والخاص . جزر البهاما

  .ينبغي أن يشمل ذلك اعتماد تشريع يشمل القطاع الخاص . بربادوس

  .هناك حاجة إلى مستوى أعلى من الوعي . بليز

  . البلديتكلف القطاع العام بالقوانين وبشؤون  . بنن

  . القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء . بورآينا فاسو

  .جميع العمال في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء . الكاميرون

  .البلد يقرر حسب ظروفه . الصين

  .ينبغي تطبيق ذلك على القطاعين آليهما . آوستاريكا

  .نية بعين االعتبارمن المهم أخذ الظروف والممارسات الوط . الدانمرك

  .ينبغي أن يتم ذلك في إطار نهج متكامل . استونيا

  .ينبغي أن يكون ذلك شامًال . غابون

  .يتعين على الحكومات االضطالع بدور قيادي على المستوى الوطني . هندوراس

  . هذا يؤآد على أن الحكومات ملتزمة بوعودها . الهند
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  .جميع القطاعات دون تمييز . إندونيسيا

  . ينبغي أن تكون السياسات والبرامج مرنة آي تتناسب مع ظروف آل بلد . اليابان

  ".السعي إلى اعتماد"اقتراح إدراج  . جمهورية آوريا

  .والقطاع الخاص آذلك . لكسمبرغ

  . بها القطاع الخاص ىسيشكل ذلك قدوة يحتذ . ماليزيا

  .ينبغي أن يسري ذلك بالتساوي على جميع العمال . موريشيوس

  .والقطاع الخاص آذلك . بنما

  .القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء . بيرو

  .ينبغي أن يشمل ذلك القطاع الخاص . الفلبين

  .ينبغي معاملة عمال جميع القطاعات بالتساوي . بولندا

  .ينبغي تطبيق ذلك على القطاعين العام والخاص دون تمييز . البرتغال

  .جزءًا من الرعاية الصحية العامة ينبغي أن يكون ذلك . قطر

  .يتعين على الحكومة آفالة التناسق . )الوآالة الوطنية للشباب(رومانيا 

  .ينبغي تطبيق ذلك على القطاع الخاص أيضًا . )الوآالة الوطنية لحماية حقوق الطفل(رومانيا 

  .جميع القطاعات . رواندا

  .مثللقطاع الخاص إلى القيام باليميل ا . سانت لوسيا

  .مسألة ضرورية إلى حد بعيد، ويجب أن تتم بالتعاون مع القطاعات األخرى . السنغال

  .ينبغي تغطية القطاعات آلها . سيشل

  .أمر أساسي لوضع المبادئ التوجيهية . سيراليون

  .جميع العمال . جنوب أفريقيا

  . سيسترشد به القطاع الخاص أمر . السودان

  . عية آافةالطبقات االجتما . طاجيكستان

  .ثمة حاجة إلى إجراءات خاصة بالنسبة للخدمة العسكرية . تايلند

  .هذا يشكل قدوة للقطاع الخاص . ـ ليشتي تيمور

  .آال القطاعين دون تمييز . تونس

 يتعين على الحكومات أن تتحمل مسؤوليتها باعتبارها أصحاب عمل، وأن ترآز على المجموعات أو األماآن . المملكة المتحدة
  .على نطاق أوسعاألآثر عرضة للمرض في البلدان التي ينتشر فيها المرض بكثرة مع مراعاة احتياجات السكان 

  .ينبغي أن يشمل ذلك التمييز على أساس نوع الجنس . فانواتو

  . ُيعد القطاع العام أآبر صاحب عمل في آثير من البلدان . جمهورية فنزويال البوليفارية
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  أصحاب العمل
  .٦٢: عدد الردود مجموع

، االتحاد )بنن(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٢: نعم
، )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(الوطني للتجارة 

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آمبوديا(حاب العمل والرابطات التجارية االتحاد الكمبودي ألص
، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آوستاريكا

، اتحاد )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )كالدانمر(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(
، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(الصناعات المصرية 

، )ونانالي(اليونانية ، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
، )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني 

رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل 
، رابطة أصحاب )موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل  ،)موريتانيا(لعمل الموريتانيين االتحاد العام ألصحاب ا، )ليسوتو(

، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(العمل المكسيكيين 
، منظمة أصحاب )هولندا(حاب العمل ، أص)نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

، اتحاد التجارة والخدمات )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(العمل 
سانت (اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(

 ،)جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة ، )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )لوسيا
، الوآالة السويدية )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(ي ألصحاب العمل ، المجلس الوطن)السويد(ألصحاب العمل الحكوميين 
، غرفة )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(صناعات أوروغواي 

، اتحاد إيران لرابطات )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل . ٧: ال
، رابطة أصحاب العمل )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(أصحاب العمل 

  ).ويسراس(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(

، اتحاد المنشآت )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل  .٣: ردود أخرى
  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
  .وعمال القطاع الخاص أيضًا): أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل

  .ين ال يستفيدون من الحمايةينبغي أن يشمل ذلك جميع العمال الذ): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .جميع العمال بشكل عام): آمبوديا(االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية 

  .لصالح جميع العمال في جميع القطاعات): مصر(اتحاد الصناعات المصرية 
  . ال للتمييز بين القطاعين العام والخاص): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  . من أجل حماية حقوق اإلنسان للجميع): غانا(العمل  رابطة أصحاب
. شطين اقتصاديًاتمثل جزءًا آبيرًا من السكان النالحكومات هي أيضًا أصحاب عمل و): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .وفي هندوراس، يعاني قسط آبير من مستخدمي القطاع العام من فيروس نقص المناعة البشرية
  .في القطاعين العام والخاص آليهما): جمهورية إيران اإلسالمية(ات أصحاب العمل اتحاد إيران لرابط

  .سيكون ذلك بمثابة نموذج للقطاع الخاص): جمهورية آوريا(اتحاد النقابات الكورية 
  .ال ينبغي أن يكون هناك تمييز): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .سبة للقطاع الخاصوالشيء نفسه بالن): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

  .في القطاع العام بشكل أساسي): نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات
  .ما دامت المسألة متعلقة بالعمل): هولندا(أصحاب العمل 

  .ى جميع العمال على قدم المساواةينبغي أن ُيطبق ذلك عل): البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 
  .هذه مسؤولية الحكومات): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
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  .نحن نمثل القطاع الخاص فقط): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
  ماذا سيكون دور الحكومات في القطاع الخاص؟): جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد

  .والقطاع غير المنظم أيضًا): توغو(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٧ :نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(د نقابات بوتسوانا ، اتحا)بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(ريروم نوفاروم ، اتحاد العمال )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي(، اتحاد المدرسين )نمركداال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

ابات األلمانية ، اتحاد النق)غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
، اتحاد )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

النقابات  ، اتحاد)إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(النقابات اإلندونيسية 
، االتحاد المسيحي )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اليابانية 

، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(لنقابات مدغشقر 
تي آاوا آيماهي  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المغرب(اد العام للشغالين ، االتح)المكسيك(
، )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(

، )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(مستقلة المدارة ذاتيًا ال" تضامن"، نقابة )بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو 
، االتحاد الوطني )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(النقابة العامة للعمال 

جنوب (، العمل المنظم )سلوفينيا(ابطة النقابات الحرة ر) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(لعمال السنغال 
 ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري ، )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )أفريقيا

، اتحاد )اد وتوباغوترينيد(المرآز النقابي الوطني  ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو ، )توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
، االتحاد الدولي )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(الخدمة العامة 

  .لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  .)رواندا(اتحاد نقابات رواندا   .١: ال

  .)آيسلندا(للعمل االتحاد اآليسلندي   .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .هذا يؤثر على المجتمع آله): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .ينبغي أن يشمل ذلك جميع القطاعات): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .األمر يخص العمال آافة): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 

  .جميع العمال، بمن فيهم عمال القطاع الخاص والقطاع غير المنظم): لكاميرونا(اتحاد النقابات 
  .العامُل عامٌل بصرف النظر عن القطاع الذي ينتمي إليه): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .آال القطاعين العام الخاص، إضافة إلى القطاع غير المنظم): الكاميرون(النقابات الحرة 
  . سيكون ذلك بمثابة نموذج للقطاع الخاص): آندا(ر العمل الكندي مؤتم

  .في القطاعين الخاص والعام آليهما): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  . سيكون ذلك نموذجًا بالنسبة للقطاعات الخاصة وسيساعدها على القيام بالمثل): فيجي(اتحاد المدرسين 

  .زء آبير من القوة العاملةج: )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 
  . سيكون ذلك بمثابة نموذج للقطاع الخاص): فنلندا(المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية 

  . قد يكون ذلك نموذجًا للقطاع الخاص): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .لدعم جميع األشخاص المصابين في أماآن عملهم): غامبيا(اتحاد عمال غامبيا 
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  . قد يكون ذلك أيضًا نموذجًا بالنسبة للقطاع الخاص): ألمانيا(بات األلمانية اتحاد النقا
  .سيساعد ذلك القطاع الخاص): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

جميع قطاعات النشاط االقتصادي، بما فيها القطاعان العام والخاص، إضافة إلى ): اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 
  .اع الريفي والقطاع البحريالمستخدمين في القط

  .الرجال والنساء آافة: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .نموذجًا بالنسبة للقطاع الخاص سيكون ذلك): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

ون بفيروس نقص المناعة العمال آافة، سواء في القطاع العام أو الخاص، معني): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
  .اإليدز ويجب معاملتهم بالطريقة نفسها/ البشرية

  .ينبغي أن يشمل ذلك جميع العمال): موريشيوس(العمال 
  . قد يشكل ذلك نموذجًا بالنسبة للقطاع الخاص): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا

  . سيكون ذلك بمثابة نموذج للقطاع الخاص): بولندا(تيًا المستقلة المدارة ذا" تضامن"نقابة 
  . سيكون ذلك بمثابة نموذج للقطاع الخاص): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .أمر ليس ضروريًا بشكل قاطع): رواندا(اتحاد نقابات رواندا 
  .نظرًا لخصائص عالقات العمل): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  . سيكون ذلك أيضًا بمثابة نموذج للقطاع الخاص): السنغال(وطني لعمال السنغال االتحاد ال
  .العمال بشكل عام): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 

  .من أجل حث القطاع الخاص على القيام بالمثل): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
مناسبة والكافية لفائدة تماد وتنفيذ السياسات والبرامج الالحكومات مجبرة على اع): المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 

  .عمالها

  التمييز  )ب( ٩ل السؤا
ينبغي أّال يكون هناك أي تمييز ضد العمال على أساس اإلصابة الفعلية بفيروس نقص  "١"

المناعة البشرية أو شبهة اإلصابة به، وال على أساس االنتماء إلى فئات من السكان
ضة أآثر من غيرها لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، معُيعتقد أنها عر

 ).١١١ رقم( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(مراعاة اتفاقية التمييز 

  الحكومات
  .١١٤: مجموع عدد الردود

ليز، بنن، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، ب  .١٠٩: نعم
آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، 

آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا،  يفوار،دآوستاريكا، آوت 
رجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جو

العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، 
ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان،  مغرب،يشيوس، جمهورية مولدوفا، اللكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، مور

بنما، بيرو، الفلبين، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت 
وفينيا، جنوب سل ربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة،وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، ص

أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية 
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة،  تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

  .، فيتنام، زامبيا، زمبابويأوروغواي، فانواتو

  .الصين، المكسيك، بولندا، جمهورية فنزويال البوليفارية  .٤: ال

  .الدانمرك  .١: ردود أخرى
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  التعليقات
  . وضعت جميع والياتنا وأقاليمنا تشريعًا مناسبًا بشأن تكافؤ الفرص واإلعاقة والتمييز . أستراليا

  .ذه المسألةقانوننا الخاص بالمساواة يشمل ه . النمسا

  .ال شيء يبرر التمييز . بنن

  .هناك ثغرة في التطبيق الكامل لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني . البرازيل

  .ينبغي التعامل معه آغيره من األمراض األخرى . بورآينا فاسو

  .التمييز مضر . بوروندي

  .أمر ضروري لمكافحة التمييز . الكاميرون

  .سبب التمييز على أساس اإلصابة باألمراض ١١١االتفاقية ال تشمل  . الصين

وال ُيعد قضية خاصة . اإليدز مرضًا آغيره من األمراض/ يعتبر التشريع الدانمرآي فيروس نقص المناعة البشرية . الدانمرك
  .ب قرار وطني فقطتّم إّال بموجال ينبغي أن ي ،١١١فيما يخص التشريع المناهض للتمييز، وأي توسيع لنطاق االتفاقية 

  .ينبغي أخذ العادات والتقاليد واالختالفات الثقافية بعين االعتبار . مصر

  .هذا األمر منصوص عليه في قانوننا . السلفادور

في ذلك الحالة الصحية يقضي دستورنا بأنه ال ينبغي للشخص أن يصّنف األشخاص في فئات مختلفة دون مبررات، بما  . فنلندا
  .للشخص

  .١١١ينبغي الترويج لالتفاقية رقم   .غابون

  .مرض بين العمال في مكان عملهمينبغي اتخاذ تدابير وقائية إذا آانت هناك إمكانية انتقال ال . اليونان

لخطوات أو خطط من الضروري آذلك اتخاذ اإلجراءات األخرى المطلوبة الستئصال التمييز من خالل تحديد بعض ا . الهند
  .العمل الملموسة

 .أمر من شأنه أن يحول دون تسوية المشاآل في مكان العمل . دونيسياإن

  . والمنظمات األخرى آذلك . ماليزيا

  . هذه المسألة تقّوي روح العمل الالئق . موريشيوس

التي  التمييز القائم على أساس الحالة الصحية، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة الوحيدة ١١١ال تتناول االتفاقية  . المكسيك
  .١١١رقم إلشارة إلى االتفاقية ومن الممكن أن نقبل بهذه المسألة إذا ُحذفت ا. يمكنها تأويل اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية

  .ينبغي آذلك فرض عقوبات . بيرو

عبارة عامة " عة البشريةاالنتماء إلى فئات من السكان ُيعتقد أنها عرضة أآثر من غيرها لإلصابة بفيروس نقص المنا" . بولندا
  .وغير دقيقة

  .أمر سيخفف من وتيرة انتشار المرض . قطر

  .مسألة في غاية األهمية . السنغال

  .كل معقول خيارًا في بعض الحاالتينبغي آذلك أن يكون تكييف الوظائف بش . سري النكا

ى أساس اإلعاقة ان العمال ضحية التمييز علإلى جانب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، آ . )أمين المظالم(السويد 
  .الجنسي توجهوال
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إن قانون التأمين على البدل اليومي، الذي يغطي االستمرار في دفع األجور في حالة المرض، هو شكل من أشكال  . سويسرا
ألشخاص المصابين بفيروس وبالتالي، يتم رفض تغطية بعض ا. التأمين الطوعي، وتتمتع شرآات التأمين بالحق في اختيار األخطار

وتكمن الطريقة األآثر شمولية لبلوغ ذلك في وضع . هذه المسألة واجهةولذا يجب تعديل التشريع الوطني لم. نقص المناعة البشرية
آما  .قانون االلتزاماتوهناك طريقة أخرى تتمثل في تعديل األحكام السارية المتعلقة بعقود العمل في . يزيقانون منفصل مناهض للتم

أن إجراءات التقدم إلى الوظائف تتطلب أن يكشف طالبو العمل عن حالتهم الزوجية، مما قد يؤدي إلى التمييز ضد األشخاص الذين 
فينبغي إذن إعادة تسمية الشراآات : يقيمون عالقات مع نفس الجنس والذين سجلوا شراآاتهم بموجب قانون الشراآات المسجلة

ف عن أنهم من المثليين ضى القانون وذلك حتى ال ُيجبر األشخاص أثناء ملء طلبات العمل على الكشالتي ظهرت بمقت" المسجلة"
  .جنسيًا

  .أجابت وزارة اإلدارة المحلية على هذا السؤال بالنفي . الجمهورية العربية السورية

  .التمييز يعرقل تنفيذ التدابير الوقائية . طاجيكستان

  .اللوائحينبغي اعتماد  . ـ ليشتي تيمور

  .هذا يتماشى مع قوانين العمل . جمهورية تنزانيا المتحدة

  .من المهم إبراز هذا المبدأ . تونس

اإليدز من خالل التعامل مع / ينبغي أيضًا الحرص على تفادي وصم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية . المملكة المتحدة
  .على سبيل المثالمزمنة األخرى المرض بطريقة مختلفة عن األمراض ال

ال ينبغي اعتبار ذلك تمييزًا إذا آان يشكل تهديدًا على العمال اآلخرين ألسباب طبية مثًال، غير أنه ال ينبغي أبدًا  . فانواتو
  .مضايقة شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

  .إلنسانلحقوق او ١١١خرق لالتفاقية رقم  على السواءهذا  . جمهورية فنزويال البوليفارية

  العمل أصحاب
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٣: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

اتحاد آوستاريكا لغرف ، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت  ،)آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية(الصناعات  ، اتحاد)آرواتيا(
حرآة المنشآت ، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(

اتحاد المنشآت  ،)اليونان(لوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، االتحاد ا)غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)فرنسا(الفرنسية 
جمهورية إيران (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )اليونان(الهيالني 
، االتحاد الكوري )ياآين(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( ، اتحاد المنشآت)جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )اإلسالمية

، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 
، االتحاد المنغولي )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(

، اتحاد غرفة نيبال )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(اد العام لمقاوالت المغرب ، االتح)منغوليا(ألصحاب العمل 
، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(للتجارة والصناعة 

، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( تجارة والخدمات، اتحاد ال)النرويج(
جنوب (المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(

، الرابطة السويدية للسلطات المحلية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )أفريقيا
، )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(ألقاليم وا

، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
، اتحاد )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )ات العربية المتحدةاإلمار(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(

  ).زمبابوي(أصحاب العمل 

 مجلس المنشآت الخاصة، )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٥ :ال
  .)سلوفينيا(عة ، غرفة سلوفينيا للتجارة والصنا)سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )هندوراس(
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، المجلس الوطني )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين   .٤: ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )بنما(للمنشآت الخاصة 

  التعليقات
  . يزيتوقف على عدم التمي النجاح في هذه المعرآة): بنن(مل المجلس الوطني ألصحاب الع

ينبغي للسياسات الوطنية أن تكفل ذلك، وليس هناك أي داٍع  ):آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 
  .العتماد أي حكم خاص

يكون عنصرًا من عناصر الصك، فإن النقاش سيخرج عن أن ييز لتمل أريدإذا ): الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 
  .اإليدز/ س نقص المناعة البشريةهري وسيبتعد عن هدفه المتمثل في المساعدة الفعلية لألشخاص المتأثرين بفيروموضوعه الجو

  .نحن ضد التمييز في جميع أشكاله): مصر(اتحاد الصناعات المصرية 
  .نقد يشكل فيروس نقص المناعة البشرية خطرًا آبيرًا في بعض المه): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 

  .من أجل حماية حقوق اإلنسان): غانا(رابطة أصحاب العمل 
للموظفين أو ممارسات قد تنطوي على  لوائحيتعين على أصحاب العمل أّال يقبلوا أي ): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

ه الخصوص ضمان عدم وجود وينبغي لهم على وج. اإليدز/ التمييز ضد العمال المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية
ويتعين عليهم . اإليدز أو شبهة اإلصابة به/ أي تمييز أو وصم في العمل على أساس اإلصابة الفعلية بفيروس نقص المناعة البشرية

ين آذلك تشجيع األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو بأي مرض مرتبط باإليدز على القيام بعمل مالئم ما داموا قادر
قادرين على العمل،  على العمل من الناحية الطبية، آما ينبغي لهم، حينما يكون العمال الذين يعانون من مرض مرتبط باإليدز غير

ومن الممكن إنهاء . الخيارات األخرى ومنها اإلجازة المرضية طويلة األمد من خالل خدمات الضمان االجتماعي دآفالة استنفا
  . العمل مع إيالء االعتبار الالزم لجميع استحقاقات العامل وإجراءات االستخدام وفقًا لقانون

  .علينا بذل جهود جبارة في هذا الشأن): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
ينبغي معاملة آّال من األشخاص المصابين واألشخاص المتأثرين بالفيروس ): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

  . لتساوي دون أي تمييزبا
  . آما جرى التأآيد عليه في المبادئ التوجيهية لمكان العمل): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
وال على أساس االنتماء إلى فئات من السكان ُيعتقد أنها عرضة "نقترح تعديل النص بحذف ): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

   )".١١١ رقم( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(اعة البشرية، مع مراعاة اتفاقية التمييز أآثر من غيرها لإلصابة بفيروس نقص المن
  .ال ينبغي أن يكون هناك تمييز وال سيما في المهن التي يكون فيه العمال عرضة لإلصابة): البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 

  .اإليدز مرض آمثله من األمراض الخطيرة/ شريةفيروس نقص المناعة الب): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
ينبغي التعبير عن تنويه خاص بعمل أولئك الذين يعملون بجنب األشخاص المصابين أو ): سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 

  .المجموعات األآثر عرضة لإلصابةمع 
بل ينبغي  ،أو طبيعة بعض المهن، فإنه يمكن، ولكن نظرًا لخصائص "ال"الجواب عمومًا هو ): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 

  .السماح ببعض القيود
  .ؤهالت التي تقتضيها مهنة معينةمباستثناء ما يتعلق بال): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

ل ينبغي أن يشمل ذلك تقديم المعلومات بطريقة موضوعية بخصوص أخطار انتقا): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 
  . المرض ومراحل تطوره

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(لنقابات العمال  ، المرآز المستقل)أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(، اتحاد العمل )لغارياب(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
مؤتمر  ،)الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(اد موظفي اإلدارة المدنية ، اتح)الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(قراطي الفرنسي للعمل ، االتحاد الديم)فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 
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، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(نيسية ، اتحاد النقابات اإلندو)آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

ؤتمر النقابات الماليزية ، م)مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(حاد نقابات رواندا ، ات)رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )يدالسو(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

التحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة ، ا)زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
 .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  . يجب أن يتمكن الضحايا من رفع الشكاوى والسعي إلى سبل االنتصاف): أستراليا(المجلس األسترالي لنقابات العمال 

  .ي تمييزال ينبغي أن يكون هناك أ): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .مثله مثل األمراض األخرى): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 

أما تجنب عامٍل ما بسبب . التمييز بعينه انتهاك خطير لحقوق وآرامة اإلنسان): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  .إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية فهو انتهاك صارخ لحقوقه وآرامته

  . ينبغي تنشيط هذه المسألة): الكاميرون(نقابات الحرة ال
أن يكون باإلمكان ينبغي أن يتمكن الضحايا من رفع الشكاوى، و. هناك حاجة إلى أآثر من ذلك): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .فرض العقوبات
ايا من رفع الشكاوى، وأن يكون ينبغي أن يتمكن الضح ):جمهورية الكونغو الديمقراطية( االتحاد الوطني لعمال الكونغو

  . باإلمكان فرض العقوبات، وسيدخل هذا ضمن مسؤولية محاآم العمل التي سُتكّون في المستقبل
في بعض االحيان نظرًا لوجود أحكام مسبقة ): الدانمرك(واتحاد موظفي اإلدارة المدنية ) الدانمرك(اتحاد النقابات الدانمرآي 

  . عنها رغم أي تشريع ويعّبر
هذا ليس آافيًا للتأآيد على مبدأ عدم التمييز؛ ينبغي أن يتمكن الضحايا من رفع الشكاوى، وينبغي ): فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .فرض العقوبات
من أجل أن يكون الكفاح فعاَال، ينبغي أن يشمل ذلك إمكانية قيام ضحايا التمييز ): فرنسا( القوة العاملة - االتحاد العام للعمل

  .عقوبات على مرتكبي االنتهاآات آما ينبغي أن يشمل أيضًا وضع آلية إشراف وفرض. إجراءات قانونية بهدف االنتصافب
ينبغي أن يتمكن األشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا من رفع الشكاوى، وينبغي فرض ): ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 

  .العقوبات
  .معاقبة جميع أشكال التمييز ينبغي): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

ينبغي أن يتمكن األشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا و. هناك حاجة إلى أآثر من ذلك): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .الشكاوى، وينبغي فرض العقوبات من رفع

  .ي على أخطار على الصحة العامةن ال تنطوينبغي استخدام األشخاص المتأثرين باإليدز في مه): إيطاليا(االتحاد العام للعمل 
ينبغي أن يتمكن األشخاص الذين يزعمون أنهم و. هناك حاجة إلى أآثر من ذلك): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .الشكاوى، وينبغي فرض العقوباتضحايا من رفع 
  .يجب احترام حقوق اإلنسان): موريشيوس(العمال 

  .آما ينص عليه قانوننا الخاص بحقوق اإلنسان): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - ي نيوزيلندامجلس نقابات العمال ف
  .الوصم والتمييز يؤديان إلى الظلم االجتماعي): بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

تمكن األشخاص الذين يزعمون أنهم ينبغي أن يو. هناك حاجة إلى أآثر من ذلك): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .الشكاوى، وينبغي فرض العقوبات ضحايا من رفع

ينبغي أن يتمكن األشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا من الطعن و. هذا ليس آافيًا): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .وينبغي فرض العقوبات في األحكام،

  .بغي ألي شخص أن يتحمل مسؤولية وضع لم يختره بنفسهال ين): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
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الشكاوى، وينبغي  ينبغي أن يتمكن األشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا من رفع): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .فرض العقوبات

  .المساواة في المعاملة في جميع الحاالت): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
من أجل التخلص من التمييز، ينبغي أن يتمكن األشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا من ): توغو(ني لعمال توغو االتحاد الوط

  .لعقوبات على مرتكبي االنتهاآاترفع الشكاوى، وينبغي فرض ا
  .اتفاقية أساسية وينبغي احترامها بشكل آامل ١١١االتفاقية رقم ): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 

ينبغي تشجيع الحكومات على وضع وإنفاذ تشريع مناهض للتمييز لحماية حقوق ): المملكة المتحدة(ت العمال مؤتمر نقابا
  .١١١واستحقاقات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وفقًا لالتفاقية رقم 

ولذا، ينبغي أن يتضمن الصك . السمحت آثير من الدول األعضاء بتجاهل التمييز ضد العم): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 
  .بشأن التمييزبندًا صارمًا 

  .)بولندا" (آن معنا" رابطة  :ردود أخرى

  التعليقات
والعاملون في  الممرضات واألطباء: أنها عرضة لإلصابة، أياالنتماء إلى مجموعة مهنية ُيعتقد   ).بولندا" (آن معنا" رابطة

  .مهنية معرضة لإلصابة بالفيروس ألنه ال توجد هناك أي مجموعات خدمات إنفاذ القانون عند مزاولة مهامهم

ينبغي أن تضمن الحكومات، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل  "٢" )ب( ٩ل السؤا
يشمل األشخاص المصابين بفيروس ١١١وللعمال، أن نطاق تطبيق االتفاقية رقم 

 .من هذه االتفاقية) ب)(١( ١نقص المناعة البشرية، عمًال بالمادة 

  الحكومات
  .١١٤: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١٠٩: نعم
رون، آندا، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكامي

يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، دآوستاريكا، آوت 
فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، 

اليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، إسرائيل، إيط
ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو،  يشيوس، جمهورية مولدوفا، المغرب،مالوي، ماليزيا، مالي، مور

روسي، رواندا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد ال
المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، 

 تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـالسودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية 
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية 

  .فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .الصين والمكسيك  .٢: ال

  .الدانمرك، ميانمار، رومانيا  .٣: ردود أخرى

  التعليقات
  . من الضروري توفير حماية شاملة من التمييز تشمل جميع أنواع األمراض المعدية . النمسا

ما يبرر هذه المسالة أيضًا هو قدرة األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على العمل لفترة طويلة وال  . بنن
  .يشكلون أي خطر على العمال اآلخرين

  .اإليدز/ وصية تخص احترام حقوق اإلنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشريةالت . بورآينا فاسو

  .وال سيما أن اإلصابة بالمرض ال تضعف بالضرورة آفاءة القوة العاملة . بوروندي
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  .أمر ال يتم تطبيقه بالكامل . الكاميرون

ينتمون إلى فئات من السكان ُيعتقد  بوصفهملجنس ا ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي ينبغي أن يشمل المثليين والمثليات . آندا
  .أنها عرضة أآثر من غيرها لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

  .نرفض التمييز على أساس اإلصابة بالمرض . الصين

في اإليدز ال تبطل أو تضعف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة / ألن حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية . قبرص
  .في المادة المشار إليها أعاله المعاملة في االستخدام أو المهنة آما هو منصوص عليه

ال ينبغي  ١١١اإليدز مرضًا آغيره من األمراض، وأي توسيع لنطاق االتفاقية / ُيعد فيروس نقص المناعة البشرية . الدانمرك
  .تّم إّال بموجب قرار وطني فقطأن ي

  .ءات ترويجيةينبغي القيام بإجرا . غابون

  .مشارآة الجميع في مكان العمل ضرورية . إندونيسيا

  .بما في ذلك األمراض األخرى . آينيا

  .هذا سيحمي الحقوق األساسية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية . موريشيوس

  .ينبغي أن يشمل ذلك المرض بشكل عام . الفلبين

  .١١١ينبغي مراجعة االتفاقية رقم  . السنغال

  .األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ١١١ينبغي أن يشمل نطاق تطبيق االتفاقية رقم  . سيشل

ال تمنع صراحة التمييز على أساس حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، غير أنه  ١١١االتفاقية رقم  . سيراليون
ليشمل فيروس نقص المناعة البشرية بعد التشاور مع أصحاب بإمكان الحكومات أن تختار توسيع نطاق تطبيق االتفاقية 

  .هذا منوط بالجهات المنفذة للقوانين واللوائح الخاصة بالعمل . السودان.المصلحة

  .ينبغي إيالء االهتمام إلى االتفاقية الجديدة لألمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة . السويد

  .ستنا الوطنية تدعم هذا الطرحسيا . جمهورية تنزانيا المتحدة

  .ينبغي تطبيق هذه المبادئ حتى من طرف الدول التي لم تصدق على االتفاقية . ـ ليشتي تيمور

  .١١١ينبغي مراجعة االتفاقية رقم  . تونس

  .معنية، بل مع جميع األطراف الال ينبغي أن يتم التشاور مع أصحاب العمل والعمال فقط . جمهورية فنزويال البوليفارية

  العمل أصحاب
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل  .٥٠: نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(

االتحاد  ،)آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة ، )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
جمهورية الكونغو (، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(العام للمنشآت 

، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في )صرم(د الصناعات المصرية ، اتحا)دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الديمقراطية
، )غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية ، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(السلطة المحلية 

 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية 
إيران جمهورية (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل .،)إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(

، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( ، اتحاد المنشآت)اإلسالمية
، رابطة أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(نشآت رابطة أصحاب العمل والم

، اتحاد )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(المكسيكيين 
، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )النيب(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(أصحاب العمل 
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، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( تجارة والخدمات، اتحاد ال)باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )نيوزيلندا(
، )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(االتحاد البرتغالي للسياحة 

، الرابطة )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد
، المجلس الوطني )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(السويدية للسلطات المحلية واألقاليم 

، اتحاد )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(طة االستشارية ألصحاب العمل ، الراب)توغو(ألصحاب العمل 
، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(غرف التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(

، أصحاب العمل )فنلندا(الفنلندية ، اتحاد الصناعات )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٦: ال
، اتحاد أصحاب العمل )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )موريشيوس(

  ).سويسرا(السويسريين 

، )انمركالد(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٦: ردود أخرى
، اتحاد )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل 

  ).السويد(المنشآت السويدية 

  التعليقات
  .الفشل في تحقيق ذلك سيشجع على التمييز): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

يكون عنصرًا من عناصر الصك، فإن النقاش سيخرج عن أن لتمييز ل أريدإذا ): لدانمركا(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 
  .اإليدز/ س نقص المناعة البشريةموضوعه الجوهري وسيبتعد عن هدفه المتمثل في المساعدة الفعلية لألشخاص المتأثرين بفيرو

  .ان لم تصدق بعد على االتفاقيةبالرغم من أن بعض البلد): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
  . ينبغي أن يتم التنفيذ بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال): نيبال(اد غرفة نيبال للتجارة والصناعة اتح

  .لماذا ال يتم ذآر جميع األمراض الخطيرة األخرى): هولندا(أصحاب العمل 
  .ك مرتبطًا بالعمالينبغي أن يكون ذل): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

ال، ما لم يتم إدراج ذلك في أحكام عامة مناهضة للتمييز، آأن ُيدرج في التعريف العام لعبارة ): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
  ". المجموعة االجتماعية"

  .وال سيما في المهن التي تنطوي على خطر اإلصابة بالفيروس): البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 

  لالعما
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٧: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(نقابات عمال بنن  اتحاد
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(ت تشاد ، اتحاد نقابا)آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي(، اتحاد المدرسين )انمركالد(حاد النقابات الدانمرآي ، ات)الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(غامبيا  ، اتحاد عمال)فرنسا( تحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، اال)فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

 ،)إيطاليا(اإليطالية للعمل ، الكونفدرالية العامة )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

ال ، العم)ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 
، مجلس )هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

، )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - نقابات العمال في نيوزيلندا
، )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(بنما  المنظمة المستقلة العامة لعمال

، )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
رابطة النقابات الحرة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )رواندا(واألخوة  ، مؤتمر العمل)رواندا(اتحاد نقابات رواندا 
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اتحاد ، )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(
المرآز النقابي  ،)توغو(قابات عمال توغو اتحاد ن، )توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(النقابات السويسري 

، االتحاد الدولي )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )ترينيداد وتوباغو(الوطني 
  .لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  .)المملكة المتحدة(تحاد الخدمة العامة ا، )السنغال(لوطني لعمال السنغال االتحاد ا  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  . ال ينبغي أن يكون هناك أي تفريق بين أسباب التمييز): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .إلزالة الخوف المرتبط بالمرض): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
  .ونيينبغي تقوية النظام القان): الكاميرون(النقابات الحرة 

  .أمر جيد): فيجي(اتحاد المدرسين 
  .هذا سيضمن تكافؤ الفرص): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .ينبغي أن يقتصر األمر على قيود تستند إلى أسباب موضوعية مرتبطة بالصحة العامة): إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

  .يةينبغي احترام جميع اتفاقيات منظمة العمل الدول): موريشيوس(العمال 
  .ال ينبغي ألي شخص أن يتحمل مسؤولية وضع لم يختره بنفسه): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  .لتشمل هذا الجانب ١١١ينبغي مراجعة االتفاقية رقم ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .عاًالينبغي وضع آلية لإلشراف على التطبيق لكي يكون ف): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

.ينبغي أًال تكون إصابة شخص بفيروس نقص المناعة البشرية سببًا إلنهاء استخدامه  "٣" )ب( ٩ل السؤا
وينبغي السماح لألشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية

 .بالعمل ما داموا قادرين صحيًا على شغل وظيفة متاحة ومناسبة

  الحكومات
  .١١٣ :دمجموع عدد الردو

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز،   .١٠٧:  نعم
بنن، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، 

مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا،  ص، جمهورية الكونغو الديمقراطية،آرواتيا، قبر ،يفواردآولومبيا، آوستاريكا، آوت 
فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، 

، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا
ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو،  يشيوس، جمهورية مولدوفا، المغرب،مالوي، ماليزيا، مالي، مور

فنسنت وجزر  الفلبين، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت
سلوفينيا، جنوب  ربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة،غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، ص

أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية 
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة،  ـ تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور

  .انواتو، فيتنام، زامبيا، زمبابويف

  .المكسيك، أوروغواي، جمهورية فنزويال البوليفارية  .٣: ال

  .آوبا، الدانمرك، بولندا  .٣: ردود أخرى

  التعليقات
  .في التوصية" وظيفة مناسبة"رة ر لتعريف عباتقترح إيالء االعتبا . أستراليا

  .ا ال توجد أي إشارة إلى العالجقابلة للكثير من التأويالت وتنطوي على خطر محتمل، آم عبارة"قادرين صحيًا"عبارة  . النمسا
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  ).موظفو الخدمات الصحية(ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية في بعض المهن  . بلجيكا

المسالة هو قدرة األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على العمل لفترة طويلة، إضافة إلى ما يبّرر هذه  . بنن
  .أنهم ال يشكلون أي خطر على العمال اآلخرين في أغلب أماآن العمل

  .سيكون لفقدان العمالة نتائج اجتماعية ونفسية . البوسنة والهرسك

  . وظائف بشكل معقولمبدأ تكييف ال ينبغي النظر في . بوتسوانا

مثل التشريع الخاص بالعمل والهجرة (يجب تنظيم ذلك من خالل السياسات والقوانين واللوائح الوطنية  . بروني دار السالم
  ). واألمراض المعدية

  .إذا اعتبرناه آمثله من األمراض، سيتم توفير وظائف مناسبة . بورآينا فاسو

ل أصحاب العمل ـّاإليدز، فإن عدم تكف/ عة البشريةعمل بشأن فيروس نقص المناوآما ورد في دليل أصحاب ال . بوروندي
  .ثر مما قد يكلفهم القيام بذلكبالعمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يكلفهم أآ

  .هذه المسألة ستساعد النظام القانوني على حماية العمال . الكاميرون

  .همام الفنية أو المهام األخرى المسندة إليهمداموا قادرين على القيام بال ما . آندا

  .في بالدنا على هذه المسألة بوضوح عملينص قانون ال . آولومبيا

  .تشريعنا يقضي بذلك . قبرص

اإليدز من هذه الناحية مرضًا آغيره من األمراض، وليس بقضية خاصة فيما / ُيعد فيروس نقص المناعة البشرية . الدانمرك
  .تّم إّال بموجب قرار وطني فقطال ينبغي أن ي ١١١لمناهض للتمييز؛ وأي توسيع لنطاق االتفاقية يتعلق بالتشريع ا

  .١١١من االتفاقية رقم ) ب( ١وفقًا للمادة  . السلفادور

  . ينبغي أن ُيستتبع ذلك بوضع نظام محكم وعملي لتنفيذ المبادئ . إثيوبيا

  .ال اآلخرين والعمالءمع مراعاة األخطار التي قد تتهدد العم . فنلندا

  .باستثناء بعض الوظائف . جورجيا

  .من الضروري توعية أصحاب العمل لكي ُتسند المهام المناسبة للعمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية . الهند

  .دام العمال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية قادرين صحيًا على العمل ما . إندونيسيا

  .إلصابة بعينها ليست سببًا وجيهًا للطردا . اليابان

  .القدرة الصحية على العمل آما يحددها الطبيب . آينيا

فليس من العدل إذن معاقبتهن . هناك حاالت تصاب فيها النساء بالمرض دون علم عبر أزواجهن أو عبر طرق أخرى . ماليزيا
  . جينوالمطلوب هو تقديم الدعم والرعاية للمحتا. بإنهاء استخدامهن

داموا قادرين صحيًا على ذلك، فإنهم يستمرون في آسب عيشهم ويواصلون تقديم  عندما ُيسمح للعمال العمل ما . موريشيوس
  . مهاراتهم وخبراتهم

  ".قادرين صحيًا على شغل وظيفة متاحة ومناسبة" ليس هناك تعريف لعبارة  . المكسيك

قد تكون هناك حاالت يشكل فيها السماح بعمل األشخاص المصابين بمرض ألنه " وظيفة مناسبة" ندعم عبارة  . نيوزيلندا
  .باإليدز خطرًا على الشخص المصاب أو على اآلخرينمرتبط 

جرى التوصل إلى أنه بإمكان األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون العالج المناسب تأخير  . بيرو
فالشخص المصاب قادر على االستمرار في العمل ما دام قادرًا على ذلك صحيًا آما هو منصوص عليه ولذا . ظهور اإليدز لعدة سنوات

  .٢٦٦٢٦من قانوننا رقم  ٦في المادة 
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مع إمكانية تحويل العامل إلى وظيفة (ينبغي مراعاة نوع الوظيفة والمخاطر التي يمكن أن تهدد األشخاص اآلخرين  . بولندا
والصيغة المقترحة مقبولة إذا آان من الممكن آذلك إنهاء االستخدام وفقًا لألحكام ). م في بعض الحاالتأخرى أو إنهاء االستخدا

  .القانونية الملزمة آي ال يكون هناك أي تفضيل في معاملة األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .لى القيام بمهامه أو عندما يكون معاقًاينبغي إنهاء االستخدام فقط إذا لم يعد الشخص قادرًا ع . البرتغال

  .هذه خطوة مهمة في مجال محاربة الفقر . قطر

ينبغي اعتبار المرض آغيره من األمراض المزمنة، وينبغي أن يستفيد العمال المصابون بفيروس نقص المناعة  . السنغال
  .البشرية من إعادة تصنيف الوظائف على النحو الالزم

  .لهم بالعمل ينبغي السماح . سيشل

   .باإلصابة يدفع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية إلى االعتراف أن يمكن لهذا األمر  .السودان

  .القيام بعكس ذلك شكل من أشكال التمييز.  )أمين المظالم(السويد 

س نقص المناعة البشرية آانت هذه المسألة غير قانونية بمقتضى قانوننا، ولكن على العامل إثبات أن اإلصابة بفيرو . سويسرا
نقل عبء اإلثبات من العامل ـ الذي يشكل وينبغي أن تكون العقوبات المفروضة أآثر صرامة وأن يجرى . السبب في إنهاء االستخدام

  . الطرف األضعف في عقد العمل ـ إلى صاحب العمل

  .طبقًا لدستورنا . طاجيكستان

  .ة في المعاملةينبغي أن يتمتع الجميع بالمساوا . تايلند

  .ما دام العمل ال يؤثر على صحتهم وسالمتهم . ـ ليشتي تيمور

  .ضمن بأن هذا المبدأ يتم تطبيقهينبغي أن تكون نقابات العمال هي التي ت . أوروغواي

  .ينبغي للتأمين الصحي أن يغطي هذه المسألة . فانواتو

  .لمقترح تحسينههذا ما آان عليه الوضع قبًال، ولكن يمكن للصك ا . زامبيا

ينبغي أن يتضمن الصك بندًا خاصًا بالحاالت التي يتم فيها تكييف الوظائف ويكون فيها العامل فعًال غير قادر على  . زمبابوي
  . القيام بعمل مناسب

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( ب العملاتحاد أصحا، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية .  ٥٧: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( حاد الوطني للمؤسسات المالية، االت)البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

رف اتحاد آوستاريكا لغ، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت  ،)آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
حرآة المنشآت ، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(ة المحلية ، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلط)مصر(

، اتحاد المنشآت )اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)فرنسا(الفرنسية 
اتحاد إيران ، )إندونيسيا(يين العمل اإلندونيس رابطة أصحاب ،)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(الهيالني 

، االتحاد )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(اتحاد المنشآت  ،)جمهورية إيران اإلسالمية(لرابطات أصحاب العمل 
، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )انياموريت(الموريتانيين 
اتحاد غرفة  ،)ناميبيا(حاب العمل ، اتحاد أص)المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(ة أصحاب العمل ، منظم)هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، )البرتغال( التجارة والخدمات، اتحاد )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(
رابطة ال، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

اتحاد ، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات الوطنية ل
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، الرابطة السويدية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت 
، اتحاد أصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(لية واألقاليم للسلطات المح
ترينيداد (، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(السويسريين 

، غرفة صناعات )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )وتوباغو
  ).زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل  ،)أوروغواي(أوروغواي 

  .)فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية   .١: ال

، اتحاد )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٤: ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )جامايكا(أصحاب العمل 

  التعليقات
  .من الضروري إذآاء وعي أصحاب العمل في هذا المجال): أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل

القدرة على العمل ال ترتبط باإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ولكن ترتبط ): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .القدرة الجسدية للعمالب

  .ال ينبغي السماح بهذا األمر): آمبوديا(التحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية ا
يكون عنصرًا من عناصر الصك، فإن النقاش سيخرج عن أن لتمييز ل أريد إذا: )الدانمرك(اب العمل الدانمرآيين اتحاد أصح

  . اإليدز/ س نقص المناعة البشريةألشخاص المتأثرين بفيروموضوعه الجوهري وسيبتعد عن هدفه المتمثل في المساعدة الفعلية ل
  .عمل على أساس آل حالة على حدةينبغي تقييم القدرة على ال): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 

  . من أجل توفير األمن الوظيفي): غانا(رابطة أصحاب العمل 
مناعة البشرية مبررًا شرعيًا للطرد، ولذا ينبغي أن ليست اإلصابة بفيروس نقص ال: )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

واإليدز ال يتطور بالضرورة وبالتالي يمكنهم مواصلة العمل . يستمر العمال في العمل إلى الحد األقصى الذي تسمح به حالتهم الجسدية
يف جدولهم الزمني وتزويدهم وبدًال من ذلك، يمكن تحويلهم إلى وظيفة أخرى وتكي. لسنوات من أجل مصلحتهم ومصلحة المنشأة

  .ي تتناسب مع قدرتهم الجسديةبالمعدات واألجهزة الت
  .ال يزال العمال، في األساس، قادرين على مزاولة عمل مناسب): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .آسياسة عامة وآأفضل ممارسة): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
وعدد ) شخصًا ٤٦(اإليدز قليل / عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية): منغوليا(العمل االتحاد المنغولي ألصحاب 

  .فرص عملهم أقل
  نعم، بالطبع، ولكن من سيحدد أن العامل لم يعد قادرًا على العمل بفعالية؟ ):ناميبيا(حاب العمل اتحاد أص

كون اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية سببًا في إنهاء ال ينبغي أن ت): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 
  . االستخدام، وينبغي توفير عمل مالئم وإتاحة رعاية وعالج مناسبين

قد تكون هناك حاالت يشكل فيها السماح بعمل األشخاص . موافقة على رأي الحكومة): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
آما هو الحال أيضًا بالنسبة (خطرًا على الشخص المصاب أو على اآلخرين  اعة البشريةرتبط بفيروس نقص المنالمصابين بمرض م

  ). لألمراض مثل االلتهاب الكبدي
  .هذا مالئم جدًا ألنه من شأنه توفير الحوافز): البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 

وفي هذا الصدد، ينبغي . لخصائص بعض المهن نظرًا" قادرون صحيا"العبارة األساسية هي ): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
  . اعتبار اإليدز آغيره من األمراض، وال حاجة إلى أحكام إضافية

 يمكن قد يكون األمر صعب التطبيق بصرامة في قطاع الرعاية الصحية حيث ال): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .دائمًا إيجاد عمل بديل

  .باستثناء المهن الطبية عندما ال يمكن تقديم وظيفة بديلة): سويسرا(ن اتحاد أصحاب العمل السويسريي
  .على أن تكون هنالك توصية لتقرير صالحية العمل للمصاب): اإلمارات العربية المتحدة(اتحاد غرف التجارة والصناعة 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال ، )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(تقلة ، اتحاد النقابات المس)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 
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، )آرواتيا(ة ، اتحاد النقابات المستقل)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

 ،)إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(بانية اتحاد النقابات اليا ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 
، مجلس )هولندا(، العمال )المغرب(لين ، االتحاد العام للشغا)المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

، )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - نقابات العمال في نيوزيلندا
، )بولندا(ذاتيًا  المستقلة المدارة" تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

، )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(النقابة العامة للعمال ، )البرتغال(للعمال البرتغاليين االتحاد العام 
رابطة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(الحرة النقابات 
، )توغو(اتحاد نقابات عمال توغو ، )توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري ، )السويد(

، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(تحاد الخدمة العامة ، ا)ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني 
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

  )رواندا(اتحاد نقابات رواندا   .١: ال

  التعليقات
  .ال تتأثر القدرات الفكرية وال القدرات المهنية ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

بط بفيروس نقص المناعة ال ينبغي إنهاء االستخدام بسبب مرض مرت): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .البشرية

  .زئيةمثلما يفعل أصحاب العمل مع العمال المصابين بإعاقة ج): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
  .ينبغي التعامل مع المرض آغيره من األمراض المزمنة األخرى): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .هذا يؤدي إلى االستبعاد): الكاميرون(النقابات الحرة 
فرص لتطوير ينبغي الحث على االستخدام ألقصى مدة زمنية ممكنة، ودراسة إمكانية إتاحة ): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .القدرات
  .أصحاب العمل، لألسف، يقومون بالعكس): تشاد(اتحاد نقابات تشاد 

  .العالج متاح اليوم ويمكن لألشخاص المصابين االستمرار في العيش): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  . إلى مزيد من األموال لرعايته هو وأسرتهوإّال فإن الفرد سيواجه مشاآل مالية وسيحتاج بالتالي ): فيجي(اتحاد المدرسين 

  قضية متعلقة بالسرية؟): فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل 
  .ينبغي أن تنص السياسات الوطنية على ذلك): فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .وإعادة التدريب دة التصنيفي إعطاء األولوية لتكييف الوظائف وإعاينبغ): فرنسا( القوة العاملة - تحاد العام للعملاال
ينبغي الحث على االستخدام ألقصى مدة زمنية ممكنة، ودراسة إمكانية إتاحة فرص لتطوير ): ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 

  .القدرات
ر ينبغي الحث على االستخدام ألقصى مدة زمنية ممكنة، ودراسة إمكانية إتاحة فرص لتطوي): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .القدرات
داموا  مابين بفيروس نقص المناعة البشرية ينبغي الحث على استخدام العمال المصا: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  .قادرين على ذلك، وينبغي تكييف الوظائف
سة إمكانية إتاحة فرص ينبغي الحث على االستخدام ألقصى مدة زمنية ممكنة، ودرا): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

  .لتطوير القدرات
  .ينبغي التعامل مع المرض آغيره من األمراض): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .عامل الشجاعة على مواصلة العملما دام لل): موريشيوس(العمال 
ممكن، وتوفير الستخدام ألقصى حد زمني اينبغي تمديد مدة ): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
  .فرص إعادة التدريب وتطوير القدرات
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  .منعهم من العمل سيساهم في موتهم المبكر): نيجيريا(لعمال الفنادق والخدمات الشخصية االتحاد الوطني 
ممكنة، ودراسة إمكانية إتاحة ينبغي الحث على االستخدام ألقصى مدة زمنية ): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  .فرص لتطوير القدرات
ينبغي الحث على مواصلة استخدام العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .ألقصى مدة زمنية ممكنة، وينبغي دراسة إمكانية إتاحة فرص لتطوير القدرات
دالالت مختلفة؛ إذ أن بعض المهن ستتطلب إنهاء االستخدام في حالة يمكن أن تكون لهذه المسألة ): نداروا(اتحاد نقابات رواندا 

  .بفيروس نقص المناعة البشريةاإلصابة 
  .ال ينبغي ألي شخص أن يتحمل مسؤولية وضع لم يختره بنفسه ):رواندا(عمل واألخوة مؤتمر ال

بغي التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية آغيره من األمراض المزمنة ين): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
آما ينبغي الحث على مواصلة االستخدام ألقصى مدة زمنية . األخرى، وينبغي أن يستفيد المصابون به من إعادة التصنيف الوظيفي

  .ممكنة، وإتاحة فرص لتطوير قدرات المصابين بالمرض
  .ينبغي ضمان وحماية مسألة عدم إفشاء المعلومات): نكاسري ال(مؤتمر العمال الوطني 

ينبغي الحث على مواصلة االستخدام واتخاذ تدابير لتكييف الوظائف ألقصى مدة زمنية ): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
  .ممكنة

خاص القادرين على استغاللها ينبغي إتاحة فرص إعادة التدريب وبناء القدرات لألش): المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 
  . آما ينبغي أن ُيطلب من أصحاب العمل إدخال التعديالت المناسبة على الوظيفة أو أوقات العمل ومكان العمل. والراغبين في ذلك

ينبغي أّال تشكل حاالت التغيب المؤقت عن العمل جراء األمراض المرتبطة بفيروس  "٤" )ب( ٩ل السؤا
من اتفاقية ٦اإليدز سببًا وجيهًا إلنهاء االستخدام، وفقا للمادة / نقص المناعة البشرية

 .)١٥٨ رقم( ١٩٨٢إنهاء االستخدام، 

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١٠١ :نعم
آولومبيا، هرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، البوسنة وال

آرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا،  يفوار،دآوستاريكا، آوت 
يا، جامايكا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطال فرنسا، غابون، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس،

جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس،  األردن، آازاخستان،
، بيرو، الفلبين، البرتغال، قطر، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما

رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة 
العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، السودان، سورينام، 

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس،  د، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـالسوي
  .انواتو، فيتنام، زامبيا، زمبابويف انيا، اإلمارات العربية المتحدة،أوآر

  .ال البوليفاريةجورجيا، ألمانيا، طاجيكستان، المملكة المتحدة، أوروغواي، جمهورية فنزوي  .٦: ال

  .آوبا، الدانمرك، اليابان، آينيا، بولندا، سري النكا  .٦: ردود أخرى

  التعليقات
ال ينبغي أن تكون اإلجازة المرضية واالستحقاقات األخرى المرتبطة باإلجازة مختلفة عن تلك الخاصة باألمراض  . أستراليا

  . األخرى

  .مراض المزمنة األخرىينبغي التعامل مع المرض آغيره من األ . النمسا

  .طني ال يضع أي فرق بين األمراضال يحتاج أصحاب العمل مبدئيًا إلى معرفة سبب التغيب، والتشريع الو . بلجيكا

  .ستكون هناك حاجة إلى تحديد حاالت التغيب المؤقت . بليز



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

161  

وينبغي إضافة اإليدز إلى هذه العمل على منح إجازات طويلة للمصابين باألمراض الخطيرة،  تشريعاتتنص أغلب  . بنن
  . القائمة

ما لم يعرقل ذلك عمل "ذه المسألة، ويقول أصحاب العمل توافق أغلب الهيئات المكونة في بالدنا على ه . بورآينا فاسو
  ".المنشأة

عة البشرية تمكن القوانين الوطنية أصحاب العمل من تفادي آثار التغيب الراجع إلى اإلصابة بفيروس نقص المنا . بوروندي
  . واالستفادة من الدعم الذي يقدمه أصحاب العمل إلى العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .أمر من شأنه مساعدة النظام القانوني على حماية العمال، وقد خضعت هذه القضية قبًال ألغلب قوانين العمل . الكاميرون

  .آوستاريكايجري تطبيق مثل هذه القواعد في  . آوستاريكا

  .اإليدز مرضًا آغيره من األمراض/ ُيعد فيروس نقص المناعة البشرية . الدانمرك

  .في تشريعنا الوطني ١٥٨ينبغي مراعاة االتفاقية رقم  . غابون

  . يجب أن تتضمن السياسة الوطنية حالة استثنائية بالنسبة لألمراض المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية . الهند

  . ينبغي تطبيق القواعد نفسها على األمراض األخرى . ياإندونيس

  .من الضروري وضع لوائح مرنة تأخذ في االعتبار ظروف آل بلد . اليابان

  .١٥٨ينبغي الترويج للتصديق على االتفاقية رقم  . آينيا

  .أمر منصوص عليه في قانون العمل في بالدنا . مالي

  .ل بالعالجستشجع على التزام أفضمسألة  . موريشيوس

  .ينبغي التعامل مع المرض آغيره من األمراض  .بيرو

  . هذا يتوقف على مدة العجز عن العمل بسبب مرض ما . بولندا

  .ينبغي التعامل مع المرض آغيره من األمراض المزمنة األخرى . البرتغال

  .ينبغي تبرير حاالت التغيب بشهادة طبية مقبولة . سان مارينو

  .١٥٨من االتفاقية رقم  ٦التفكير في مراجعة المادة ينبغي  . السنغال

  ".اإليدز"ينبغي استبعاد آلمة  . صربيا

  .ينبغي أن يتوقف إنهاء االستخدام على القدرة . جنوب أفريقيا

  .ينبغي التعامل مع هذا المرض آغيره من األمراض . السودان

  . ددةيمنع قانوننا الوطني طرد شخص ما خالل مدة زمنية مح . سويسرا

  .ينبغي اإلدالء بشهادة طبية . تايلند

وقد يكون التكييف حًال لتفادى إنهاء . هذا يتوقف على طول اإلجازة وما إذا آانت تؤثر على أداء الشرآة . ـ ليشتي تيمور
  .االستخدام

  .ينبغي التعامل مع هذا المرض آغيره من األمراض . ترينيداد وتوباغو

  .بدئيًا، ولكن لم نصدق بعد على هذه االتفاقيةموافقون م . المملكة المتحدة
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  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل  .٤٩: نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(والصناعة  ، الغرفة البلغارية للتجارة)البرازيل(للمؤسسات المالية  ، االتحاد الوطني)البرازيل(

االتحاد  ،)آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة ، )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
جمهورية الكونغو (، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(العام للمنشآت 

، )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )ةالديمقراطي
آت ، االتحاد الوطني للمنش)غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية ، )فنلندا(اتحاد المنشآت الفنلندية 

اتحاد إيران ، )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين  ، رابطة أصحاب)اليونان(الهيالني  ، اتحاد المنشآت)اليونان(التجارية اليونانية 
، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(لرابطات أصحاب العمل 

، )موريتانيا(عمل الموريتانيين ، االتحاد العام ألصحاب ال)ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(
، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة  ،)ناميبيا(حاب العمل ، اتحاد أص)المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(
 تجارةتحاد الا، )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(اب العمل ، أصح)نيبال(

تحاد أصحاب العمل ، ا)البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( والخدمات
، غرفة سلوفينيا للتجارة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )ن مارينوسا(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(

، )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )سلوفينيا(والصناعة 
، المجلس الوطني )ويسراس(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

رفة ، غ)أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(ألصحاب العمل 
  )زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل  ،)أوروغواي(صناعات أوروغواي 

بأصحاب العمل في السلطة المحلية  اللجنة الخاصة، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية  . ٧: ال
، المنشآت )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة ،)فنلندا(

  ).اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )جنوب أفريقيا(المنظمة 

، اتحاد )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آولومبيا(العمل  الرابطة الوطنية ألصحاب  .٦: ردود أخرى
، اتحاد المنشآت السويدية )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(أصحاب العمل 

  ).السويد(

  التعليقات
األمراض األخرى التي يحصل المصاب بها على ينبغي تصنيف المرض آغيره من ): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .إجازة مرضية طويلة
ليس األمر آذلك إذا آان له تأثير على إنتاجية مكان العمل أو ): آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 

  .إذا آان العمل يؤثر على صحة العمال
  .هري المتمثل في مساعدة األشخاصالنقاش عن موضوعه الجو سيخرج): الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  . ينبغي تبرير التغيب المؤقت): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  .من أجل تعزيز األمن الوظيفي): غانا(رابطة أصحاب العمل 
  . ينبغي تبرير التغيب المؤقت): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .ما دام ذلك يتماشى مع اللوائح السارية): إندونيسيا(يين رابطة أصحاب العمل اإلندونيس
  .تشكل هذه المسألة عبئًا ماليًا هائًال على أصحاب العمل، وال سيما صغار أصحاب العمل): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

مستحيًال، فينبغي توفير إعادة  عندما يصبح التغيب دائمًا وتكون مواصلة العامل لعمله أمرًا): البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 
  .لعمالة العامةمعًا من خالل خدمات ا األمرين التدريب أو تكييف الوظائف أو

  .ينبغي تبرير حاالت التغيب بشهادة طبية مقبولة): سان مارينو(لصناعات الرابطة الوطنية ل
تكون حاالت التغيب المؤقت الطويل األمد مبررًا  وقد. ينبغي ترك هذه المسألة للتشريع الوطني): جنوب أفريقيا(المنشآت اتحاد 

  . للطرد
  .١٥٨لم تصدق سري النكا على االتفاقية رقم ): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

  .ينبغي وضع مبادئ توجيهية): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

163  

  .إن سالمة بيئة العمل تتطلب االلتزام بقوانين العمل الوطنية): لمتحدةاإلمارات العربية ا(اتحاد غرف التجارة والصناعة 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(لي لنقابات العمال ، المجلس األسترا)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )غاريابل(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(نقل ، االتحاد العام لنقابات عمال ال)الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (ل الكونغو ، االتحاد الوطني لعما)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - للعملالعام 
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(سلندي للعمل ، االتحاد اآلي)غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
تحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات ، اال)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
االتحاد الوطني لنقابات  ،)البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد( ، االتحاد النقابي السويدي)النكاسري (ي الوطن
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )ة المتحدةالمملك(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .بشكل واضح" المؤقت"ينبغي تحديد نطاق آلمة ): أستراليا(المجلس األسترالي لنقابات العمال 

  .ر بالعمال إلى دائرة الفقرقد يدفع هذا األم): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
وينبغي وضع . ينبغي التعامل مع المرض آغيره من األمراض المزمنة األخرى): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 

  .قواعد في هذا الشأن من خالل تدابير العمل والضمان االجتماعي
  .بشكل واضح "المؤقت"ينبغي التعبير عن آلمة ): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  . مثله مثل األمراض المزمنة األخرى): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .بشكل واضح" المؤقت"ينبغي التعبير عن آلمة ): ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 

  .بشكل واضح" المؤقت"ينبغي تحديد معنى آلمة : )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .بشكل واضح" المؤقت"ينبغي التعبير عن آلمة ): إندونيسيا(ابات اإلندونيسية اتحاد النق

  .بشكل واضح" المؤقت"ينبغي تحديد معنى آلمة ): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
  . بأنه لديه القوة الكافية للعمل، فينبغي السماح له بمواصلة العمل عندما يشعر عامل ما): موريشيوس( العمال
  .بشكل واضح" المؤقت"ينبغي التعبير عن آلمة ): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  .بشكل واضح" المؤقت"ينبغي تحديد معنى آلمة ): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .ال ينبغي ألي شخص أن يتحمل مسؤولية وضع لم يختره بنفسه): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

من أجل أن  ١٥٨من االتفاقية رقم  ٦هذا ضروري، ولكن ينبغي مراجعة المادة ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .بشكل واضح" المؤقت"آما ينبغي تحديد المقصود بكلمة . تغطي هذا الجانب
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طائهم إجازة تغيب مؤقت، ويجب ينبغي تكييف وظائف العمال المرضى بشكل معقول قبل إع): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 
  .صبحون قادرين على مواصلة عملهمضمان وظائفهم عندما ي

آيف يمكن تحقيق ذلك عبر العمل المشترك؟ قد تكون المفاوضة الجماعية فرصة لتحقيق ): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .هذا الهدف

  .بشكل واضح" المؤقت"ينبغي تحديد معنى آلمة ): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
  . ينبغي منع الطرد بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية): المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 

  

ينبغي اتخاذ تدابير لتعزيز عالقات تتسم بمساواة أآبر بين الجنسين ومنح اإلمكانيات  "٥" )ب( ٩ل السؤا
ناعة البشرية وتمكين النساء منللنساء من أجل الحد من انتقال فيروس نقص الم

 .اإليدز /مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة   .١١١ :نعم
الم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار الس

يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، دآوستاريكا، آوت 
ا، الهند، إندونيسيا، العراق، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلند

إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، 
مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، 

، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت بنما
فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، 

دان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السو
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة  جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

  .زمبابوي المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا،

  .الدانمرك ،جزر البهاما  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .يحظى هذا الموضوع بأهمية أآبر بالنسبة للدول األعضاء . أستراليا

تمكين المرأة في هذا السياق مهم جدًا؛ ولكن ال بد من الترآيز آذلك على مسؤولية الرجال فيما يخص خطر انتقال  . النمسا
  . يةفيروس نقص المناعة البشر

  . اإليدز أن تحاول التعويض عن هذه الحالة من عدم المساواة قدر اإلمكان/ ينبغي لسياسات فيروس نقص المناعة البشرية . بنن

  . وهذا أمر يتم تأآيده أآثر من خالل النظر إلى ما يجري على أرض الواقع . بورآينا فاسو

تمييز والعنف الجنسي، آما تمنح المرأة فرصة المشارآة في مكافحة المساواة بين الجنسين طريقة فعالة لمحاربة ال . بوروندي
  . اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية

  .ينبغي الترآيز على التواصل لتغيير السلوك الحالي . الكاميرون

  .عالم العمل ينبغي النهوض بالمساواة بين الجنسين بغية الرفع من مستوى تمكين النساء ومنع المضايقة الجنسية في . آندا

  .هذا يعكس مبدأ المساواة بين الجنسين . الصين

  .ليس لهذه المسألة صلة مباشرة بالعمالة . قبرص

  . ينبغي القضاء على الممارسات والعادات الثقافية التي تهدد صحة النساء والفتيات وسالمتهن . اليونان
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  .بأهمية قصوىيحظى التنسيق بين جميع الوزارات الحكومية والمنظمات  . الهند

لكفالة حماية النساء اإليدز وذلك / ينبغي القضاء على القضايا الجنسانية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية . إندونيسيا
  .العامالت

  .طرق الوقاية في أوساط الرجال ينبغي آذلك اتخاذ تدابير لتبسيط . التفيا

اقتضى األمر، أجل تشجيع العمال وأصحاب العمل على النظر، حيثما  من"ح إعادة صياغة الجملة التالية قترن . نيوزيلندا
  ..." في

  .يجب التطرق إلى عناصر أخرى في المجتمع . البرتغال

  .من شأن ذلك أن يخفف من حدة الفقر بين النساء . قطر

  .ينبغي إعطاء األولوية لهذه المسألة . السنغال

  .ينبغي أن يتم ذلك . سيشل

ينبغي الترآيز على حق المرأة في الحصول على  . )سويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدزالرابطة ال( السويد
  .ض لالعتداء الجنسي أو االغتصابوظيفة، والعمل دون أن يتهددها خطر التعر

بالنسبة للعالقات بين يجب أن يشمل األمر أيضًا الميول الجنسية آما هو الحال  . )المجلس الوطني للصحة والرعاية(السويد 
  .الجنسين

  .بينهما ًامتساوية ألن هناك فرق النساء في حاجة إلى معاملة منصفة أآثر مما هن في حاجة إلى معاملة . ترينيداد وتوباغو

  .ينبغي أن تراعي التدابير الجماعات المحرومة، بما فيها الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال . المملكة المتحدة

  العمل أصحاب
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٣: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( ات المالية، االتحاد الوطني للمؤسس)البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(ة والصناعة للتجار
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، اتحاد )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(ب العمل ، اتحاد أصحا)الدانمرك(أصحاب العمل الدانمرآيين 
، االتحاد الوطني للمنشآت )غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )فنلندا(المنشآت الفنلندية 
 ، رابطة أصحاب)وراسهند( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(التجارية اليونانية 

اتحاد المنشآت  ،)جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل ، )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين 
، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(

، االتحاد )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(د أصحاب العمل ، اتحا)موريتانيا(الموريتانيين 
، اتحاد غرفة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
، المجلس الوطني للمنشآت )نيوزيلندا(مل ، منظمة أصحاب الع)هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( تجارة والخدمات، اتحاد ال)بنما(الخاصة 
، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(
جنوب (، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )وفينياسل(

، الوآالة )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )أفريقيا
، المجلس الوطني ألصحاب )سويسرا(تحاد أصحاب العمل السويسريين ، ا)السويد(السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

، اتحاد غرف )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(العمل 
مل اتحاد أصحاب الع ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(
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، )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٦: ال
، اتحاد المنشآت النرويجية )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  .)باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(

، )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل  ،)آوستاريكا(طات المنشآت الخاصة اتحاد آوستاريكا لغرف وراب  .٣: ردود أخرى
  ).السويد(اتحاد المنشآت السويدية 

  التعليقات
  .يزينبغي توفير وسائل الوقاية والمعلومات لكل من الرجال والنساء دون تمي): البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
  .سيخرج النقاش عن موضوعه الجوهري): الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  .البلدان الصناعية ليس معنية باألمر): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين): غانا(رابطة أصحاب العمل 
  .السؤال غير واضح): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

  ".في عالم العمل"تقترح إضافة ): نيوزيلندا(أصحاب العمل  منظمة
  .ال نرى لماذا تنفرد النساء بتدابير خاصة): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

  .اإليدز/ ال ينبغي إدخال أية قضايا جنسانية في سياسة خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 
  .هذه قضية خاصة بالمجتمع وال ينبغي لها فرض التزامات على أصحاب العمل): سويسرا(عمل السويسريين اتحاد أصحاب ال

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )ألرجنتينا(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(نقابات عمال النقل ، االتحاد العام ل)الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (اد الوطني لعمال الكونغو ، االتح)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي(، اتحاد المدرسين )انمركالد(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
االتحاد العام للعمل ، )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

 ،)إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 
، مجلس )هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

، )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )يوزيلندان(تي آاوا آيماهي  - نقابات العمال في نيوزيلندا
، )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

، )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(ال النقابة العامة للعم، )البرتغال(للعمال البرتغاليين االتحاد العام 
رابطة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

تحاد النقابي السويدي ، اال)سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 
 ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو ، )توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري ، )السويد(

، )المملكة المتحدة( ، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني 
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(نقابات العمال  مؤتمر

  .)رواندا(اتحاد نقابات رواندا   .١: ال
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  التعليقات
  .للمرض مهمة أيضًا عمودياستراتجيات الحد من االنتقال ال): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 

فمن شأن . ينبغي أن ُتصّمم مثل هذه اإلجراءات للعاملين لحسابهم الخاص وألصحاب العمل أيضًا): آندا(مل الكندي مؤتمر الع
  . وحقوق الطالق يادين أخرى في المجتمع مثل اإلرث وحقوق الملكيةذلك أن يدخل تعديالت على م

 يادين أخرى في المجتمع مثل اإلرث وحقوق الملكيةم من شأن ذلك أن يدخل تعديالت على): ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 
  . وحقوق الطالق

  .في جميع ميادين المجتمع): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
وحقوق  عتبار في ميادين أخرى مثل الطالق واإلرثقد يتم أخذ هذه المسألة بعين اال: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  . الملكية
  ).من منظور ثقافي آذلك(ينبغي استهداف آال الجنسين على قدم المساواة  ):إيطاليا(مل االتحاد العام للع

 ديالت على ميادين أخرى مثل اإلرث وحقوق الملكيةفمن شأن ذلك أن يدخل تع): جمهورية آوريا(اتحاد النقابات الكورية 
  . وحقوق الطالق

  . اء أن يعرفن حقوقهنيجب على النس): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
 ديالت على ميادين أخرى مثل اإلرث وحقوق الملكيةفمن شأن ذلك أن يدخل تع): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  . وحقوق الطالق
  . عتبارال يمكن بلوغ أهداف هذا الصك إذا لم يؤخذ دور النساء بعين اال): البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
  . والطالق أخرى مثل حقوق اإلرث والملكيةقد يكون من الضروري تكييف ميادين ): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

قبل ذلك، ينبغي إجراء بحث معمق لتوفير المعلومات حول التدابير التي يجب اتخاذها مثل ): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
  .للكبارقيف الشباب وتوعية أآبر تث

وال سيما القواعد الخاصة  يمكن آذلك التفكير في إدخال تعديالت على ميادين أخرى،): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  . وحقوق الطالق باإلرث وحقوق الملكية

  ".ربما: "ولذا فردنا هو. هناك شكوك حول هذا األمر): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .سيتطلب األمر مراجعة الحق في اإلرث وحقوق الملكية وقوانين الطالق): توغو(لعمال توغو االتحاد الوطني 

  . ينبغي أن يشكل ذلك أولوية في محاربة الوباء): المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 

  الحوار االجتماعي  )ج( ٩ل السؤا
اإليدز/ عة البشريةينبغي أن يرتكز تنفيذ سياسة وبرنامج بشأن فيروس نقص المنا  "١"

على التعاون والثقة بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم، وحيثما اقتضى األمر،
 .الحكومة، بمشارآة العمال المصابين بالفيروس مشارآة نشطة

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

روس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيال  .١١١: نعم
والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، دآوستاريكا، آوت 
لندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إثيوبيا، فن

العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، 
ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان،  لمغرب،س، جمهورية مولدوفا، الكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيو

بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت 
، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا

جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، 
لكة ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المم جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

  .المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي



 يدز وعالم العملاإل/ فيروس نقص المناعة البشرية

 168 

  .المكسيك ،جزر البهاما  .٢: ال

  التعليقات
  .ينبغي أن يكون هذا األمر إجباريًا سواء أآانوا يثقون في بعضهم البعض أو ال.  جزر البهاما

  .النجاح يتوقف على هذه المسألة.  الكاميرون

  . ينبغي أن تكون هناك بعض األحكام التي تكفل ذلك.  ابونغ

  . بذلك سيكون احتمال تطبيقها أآبر.  هندوراس

  .هذه المسألة ستضمن التطبيق.  اإندونيسي

  .يجب احترام السرية الطبية احترامًا آامًال.  لكسمبرغ

  . هعلي" مرتكزًا"بالتعاون وليس " معززًا"ينبغي أن يكون التنفيذ .  المكسيك

  .ينبغي أن يشمل ذلك جزءًا أوسع نطاقًا.  سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ةآارينبغي أن يتم ذلك مع مجموعة أآبر، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، ورابطات العمل التطوعي والش.  طاجيكستان
  .بين الدولة والقطاع الخاص

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الية العامة للمقاوالت الجزائرية الكونفدر  .٥٥: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(لعمل والرابطات التجارية ، االتحاد الكمبودي ألصحاب ا)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، اللجنة )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(أصحاب العمل الدانمرآيين 
، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية 

، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(رابطة أصحاب العمل 
اتحاد إيران لرابطات أصحاب ، )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين  ، رابطة أصحاب)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( ، اتحاد المنشآت)جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(العمل 
، االتحاد العام ألصحاب )ليسوتو(ل والمنشآت رابطة أصحاب العم، )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(العمل الموريتانيين 
حاد غرفة ، ات)ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
د المنشآت النرويجية ، اتحا)نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( تجارة والخدمات، اتحاد ال)باآستان(اتحاد أصحاب العمل ، )النرويج(
، )سان مارينو( لصناعاتل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال( االتحاد البرتغالي للسياحة

، المنشآت )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 
الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم  ،)سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنظمة 

، الرابطة )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(
 ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(االستشارية ألصحاب العمل 

  ).زمبابوي(د أصحاب العمل اتحا

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٤: ال
  ).اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آوستاريكا(

، اتحاد أصحاب العمل )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )بنما(ت الخاصة المجلس الوطني للمنشآ  .٣: ردود أخرى
  ).سويسرا(السويسريين 
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  التعليقات
  .ال يمكن القيام بذلك إّال في جو من الثقة): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .كومةينبغي أن يكون ذلك سياسة من سياسات الح): البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
إذ أن آيفية . في هذه النقطة يخلط االستبيان بين مستويات مختلفة من السياسات): الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  . اإليدز تتوقف على السياق والوضع السائد في البلد/ مشارآة العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
  .بأصحاب العملهذا أمر منوط ): هولندا(أصحاب العمل 

وأما السياسات القطاعية أو سياسات الشرآات فسيتفق . نرى أن هذا مرتبط بالسياسة الوطنية): جنوب أفريقيا(المنشآت اتحاد 
  .عليها أصحاب العمل والعمال

  .هذا يتوقف على الوضع في البلد): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 
  .ية مناسبة لتسهيل الحوار بين الشرآاءينبغي وضع آليات مؤسس): وتوباغوترينيداد (الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(س األسترالي لنقابات العمال ، المجل)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(ت عمال النقل ، االتحاد العام لنقابا)الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (وطني لعمال الكونغو ، االتحاد ال)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)ركالدانم(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
اد ، االتح)فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(تحاد اآليسلندي للعمل ، اال)غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )ية آورياجمهور(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )ندانيوزيل(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )لبرتغالا(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
مال ، مؤتمر الع)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد( ، االتحاد النقابي السويدي)النكاسري (الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(ل ، مؤتمر نقابات العما)المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .ينبغي أن تكون االستجابة عالمية): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 

  .الفشل في إشراك هذه األطراف يعني فشل البرامج والسياسات: )الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  .يمكن اعتماد مواثيق): الكاميرون(النقابات الحرة 

يتعين على الحكومات تقديم جزء من الدعم المادي لمنظمات أصحاب العمل والنقابات التي تسعى إلى ): فيجي(اتحاد المدرسين 
  .تعزيز هذا التنفيذ

  . عادة ما تضمن هذه المسألة إجراء التدريب في مجاالت مثل مجال القواعد الخاصة بالسرية): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  . ينبغي أن يكون دور الدولة والسياسة الوطنية أساسيًا وليس ثانويًا): اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 

  .آتمن أجل تآزر برامج المنش): شيوسموري(العمال 
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  . يجب آذلك احترام مبدأ المعلومات التي ُقدمت طوعًا مع احترام آامل للسرية): البرتغال(م للعمال البرتغاليين االتحاد العا

  الحوار االجتماعي  )ج( ٩ل السؤا
ينبغي تشجيع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على تعزيز الوقاية وعدم  "٢"

 .التمييز، عن طريق اإلعالم والتثقيف

  الحكومات
  .١١٣ :موع عدد الردودمج
ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١١١: نعم

البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 
إثيوبيا،  يفوار، آرواتيا، آوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا،د، آوت آوستاريكا

جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق،  فنلندا، فرنسا، غابون،
ردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األ

مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، 
اندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رو

فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، 
هورية جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، تايلند، جم

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة،  تنزانيا المتحدة، تيمور ـ
  .أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .قبرص  .١: ال

  .طاجيكستان  .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .ن يشمل ذلك استهداف برامج التثقيف في بيئة العمل التي تكون فيها القضية ذات صلةينبغي أ.  أستراليا

  . يمكنها أن تمارس تأثيرًا على شرآائها ألنها تعلم أنه يتم الدفاع عن حقوقها وهي واثقة من ذلك.  بنن

  .هذه هي الجهات الفاعلة الرئيسية.  الكاميرون

  .افأمر سيساهم في تحقيق األهد.  السلفادور

  .نظرًا لنطاق عملها.  الهند

  .من الضروري أن نأخذ بعين االعتبار أنه يتم تنظيم وإدارة آل منظمة بشكل مستقل.  اليابان

تشجيع العمال : "لسنا موافقين على لغة الصك الملزمة إلى أقصى الحدود، ونقترح أعادة صياغة الجملة التالية.  نيوزيلندا
  ...."ي تعزيزا اقتضى األمر، فوأصحاب العمل على النظر، حيثم

  .وال سيما نشر المعلومات حول القوانين واللوائح الوطنية.  بيرو

  .إلى غير ذلك ،والمنشورات والملصقات علومات عن طريق الحلقات الدراسية والدورات والحواريمكن نشر الم.  قطر

  .ونشر المعلومات آذلك.  رواندا

  .شجيع على تعزيز التسامحضًا التيوينبغي أ.  سانت آيتس ونيفس

  ألولوية للنماذج التي ُيحتذى بهامن خالل إعطاء ا.  السنغال

  .بما في ذلك حقوق العمال.  سيراليون
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  .يتعين على السلطات المختصة تعزيز هذه المسألة.  طاجيكستان

  .يبقى ذلك أحسن أداة لمحاربة التمييز.  تونس

  .وتجريٍب مسبٍق وتقييٍم آلثارها إلى تصميم متأٍنتحتاج مثل هذه البرامج .  المملكة المتحدة

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٩: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( للمؤسسات الماليةاالتحاد الوطني ، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

اتحاد آوستاريكا لغرف ، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت  ،)آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، اتحاد )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

، االتحاد الوطني للمنشآت )غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)فرنسا(نشآت الفرنسية حرآة الم، )فنلندا(المنشآت الفنلندية 
 ، رابطة أصحاب)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(التجارية اليونانية 

، اتحاد أصحاب العمل )ن اإلسالميةجمهورية إيرا(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل ، )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين 
، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(

، اتحاد أصحاب العمل )وريتانيام(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 
، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )سموريشيو(

، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(لمقاوالت المغرب 
، )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(المنشآت النرويجية ، اتحاد )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(

، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 
، رابطة )سان مارينو(، رابطة الصناعات )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(االتحاد البرتغالي للسياحة 

، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(أصحاب العمل 
، الوآالة )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(

، المجلس الوطني ألصحاب )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(ألصحاب العمل الحكوميين  السويدية
، اتحاد غرف )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(العمل 

د أصحاب العمل اتحا ،)أوروغواي(وروغواي رفة صناعات أ، غ)اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 
  .)زمبابوي(

  .)فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٢: ال

  .)السويد(اتحاد المنشآت السويدية   .١: ردود أخرى

 التعليقات
 .شكل دائمير المواقف السلوآية بمن أجل تغي): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  هل هذه القضية مطروحة فعًال في منشآت البلدان الصناعية؟): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .بما في ذلك الحقوق): غانا(رابطة أصحاب العمل 
  .تشجيعها بل تقديم الحوافز لها ليس فقط): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

  .مشترآة بين أصحاب العمل والعمالية مسؤول): نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات
  .هذه ليست مسؤولية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال): هولندا(أصحاب العمل 

  .حيثما اقتضى األمر): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 
ي أما الوقاية فإنها تدخل ف. مما ال شك فيه أن ذلك ال يتم إّال بمراعاة عدم التمييز): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  .نطاق الخصوصيات هنا في سويسرا
يتعين على منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تكون مرآزًا ): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  .المعلومات قلتنسي
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  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر( االتحاد العام للعمال الجزائريين  .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(لنقابات المستقلة ، اتحاد ا)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

اتحاد النقابات المستقلة  ،)كاآوستاري(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )انمركالد(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )يفيج(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(مؤتمر نقابات غانا ، )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )اإيطالي(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )كالمكسي(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )الالسنغ(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد( ، االتحاد النقابي السويدي)النكاسري (الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(غو ، اتحاد نقابات عمال تو)توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .أمر ضروري لرفاه العمال وتنمية المنشآت): بنن(ات العمال المرآز المستقل لنقاب

  . ينبغي أن تقوم السلطات العامة بذلك بانتظام): الكاميرون(اتحاد النقابات 
  . ينبغي أن يشارك الجميع على جميع المستويات: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  . اإليدز/ أن يقتصر ذلك على فيروس نقص المناعة البشريةال ينبغي ): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
  .تحتاج هذه المنظمات إلى الوسائل الضرورية): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

  .ينبغي الترويج للنماذج): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .من خالل تنظيم برامج مكان العمل): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

ينبغي تشجيع العمال وأصحاب العمل على إدماج مسألة فيروس نقص المناعة  "٣" )ج( ٩ل السؤا
 .اإليدز في االتفاقات الجماعية/ البشرية

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ز، بنن، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بلي  .١٠٢: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آوستاريكا، 
آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا غانا، 

س، هنغاريا، آيسلندا، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، اليونان، غرينادا، هندورا
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آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، جمهورية مولدوفا، ميانمار، 
، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين

آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، 
مهورية العربية السورية، سيشل، سيراليون، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، سويسرا، الج

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية  طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ
  .المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .يفوار، آرواتيا، الهند، لكسمبرغ، المكسيك، المغرب، سنغافورةآولومبيا، آوت د  .٨: ال

  .الدانمرك، فنلندا، السويد  .٣: ردود أخرى

  التعليقات
  .حيثما يكون ذا صلة بالموضوع.  أستراليا

ماعية ليس وتدّخل الحكومات في التفاوض بشأن االتفاقات الج. يرتبط هذا األمر بمبدأ استقاللية الشرآاء االجتماعيين.  النمسا
  .مقبوًال

  .سيأخذ هذا األمر في االعتبار خصائص آل قطاع وآل فرع على حدة.  بورآينا فاسو

ثمة حاجة عاجلة إلى هذه المسالة في جميع القطاعات غير المنظمة، وهي مسألة مهمة من أجل تفادي التمييز بين .  الكاميرون
  .األمراض المختلفة

اإليدز آعنصر من / على تضمين االتفاقاِت الجماعية مسألَة فيروس نقص المناعة البشرية ينبغي حث أطراف مكان العمل.  آندا
  .عناصر أحكاٍم مناهضة للتمييز تكون أوسع نطاقًا وتتعلق باإلعاقة

  .يجب أن يقرر الشرآاء االجتماعيون المسائل التي ينبغي إدماجها في االتفاقات الجماعية دون تدخل الحكومة.  الدانمرك

  .ينبغي أن تتضمن االتفاقات الجماعية بنودًا تنص على وضع آليات لحل النزاعات.  وراسهند

أوًال، يكفي التوصل إلى توافق آراء حول توفير وسائل الوقاية والدعم والرعاية للعمال المصابين بفيروس نقص المناعة .  الهند
  .اإليدز عبر الحوار الثالثي والتشاور/ البشرية

  .لمبادرات العمال وأصحاب العمل ذه االتفاقاتبنود االتفاقات الجماعية وإبرام مثل ه تركأن تيجب .  اليابان

  .آتيبات خاصة بالعمل، ألن جميع المنشآت ليست لها نقابات /قواعد /أو أي اتفاقات.  ماليزيا

  .ل وأصحاب العمل في اتخاذه بحريةيتعلق األمر بقرار يجب أن يشترك العما.  المكسيك

قتضى األمر، في إدماج تشجيع العمال وأصحاب العمل على النظر، حيثما ا: "تقترح إعادة صياغة الجملة التالية.  لندانيوزي
  ...".مسألة

  .في القوانين واللوائح الوطنية بشرط أن يكون هذا التشجيع منصوصًا عليه قبًال.  سان مارينو

  .روف وبيئة العملتحسين ظاالتفاقات الجماعية أآثر الوسائل فعالية ل.  سيراليون

في مكان العمل عبر التعاون بين أصحاب العمل  اإليدز/ ينبغي معالجة قضية فيروس نقص المناعة البشرية.  سنغافورة
  .والنقابات، وال تحتاج إلى أن تكون خاضعة لالتفاقات الجماعية أو التشريع

ينبغي أن تكون حقوق األفراد المصابين بفيروس .  )ين باإليدزالرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصاب( السويد
بنشاط في محاربة الوصم ولكن على منظمات العمال العمل . اإليدز خاضعة للقوانين العامة المناهضة للتمييز/ نقص المناعة البشرية

  .والتمييز

اعية مفيدة على نحو خاص ألنه يمكن إدخال بند ستكون اإلشارة إلى فيروس نقص المناعة البشرية في االتفاقات الجم.  اسويسر
آأن يكون (خاص يجبر أصحاب العمل على االضطالع بدور نشط في محاربة التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

من شأن ذلك أن و). العمال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، دون أية شروط، من المستفيدين من التأمين على البدل اليومي
  .محاربة التمييز في مكان العملى بها في ذيشكل قدوة يحت
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  .عندما يكون ذلك ممكنًا وتكون المسائل التي تشملها االتفاقات الجماعية تسمح به.  ـ ليشتي تيمور

الخاصة بفيروس نقص وقد ال يكون ذلك مناسبًا في الحاالت التي ُتقدم فيها الخدماُت . حيثما اقتضى األمر.  المملكة المتحدة
  .اإليدز بشكل جيد، أو يكون ممكنًا تقديمها على نحو أفضل عبر وسائل أخرى من غير مكان العمل/ المناعة البشرية

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

وطني ، المجلس ال)أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٣٥ :نعم
، اتحاد )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(الصناعات 
، )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )غانا(بطة أصحاب العمل ، را)مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(

، اتحاد )جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
والمنشآت  رابطة أصحاب العمل، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(أصحاب العمل 

، رابطة أصحاب )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(
، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(العمل المكسيكيين 

، اتحاد الصناعات )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(ة اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناع
، اتحاد سيالن ألصحاب )سانت لوسيا(، اتحاد أصحاب العمل )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(البرتغالية 

، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )سويدال(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(العمل 
، اتحاد غرف )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(

  ).زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل  ،)اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 

، االتحاد الكمبودي )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(ارة االتحاد الوطني للتج  .٢٦: ال
، اتحاد آوستاريكا لغرف )آولومبيا(، الرابطة الوطنية ألصحاب العمل )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 

، )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 
، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية 

ري ، االتحاد الكو)اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )فرنسا(
، اتحاد أصحاب )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 

 الوطنية رابطةال، )البرتغال(، اتحاد التجارة والخدمات )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(العمل 
المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات ل
، اتحاد أصحاب العمل )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(
  ).أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )أوغندا(

  .)لسويدا(اتحاد المنشآت السويدية   .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .سيسمح هذا األمر بمشارآة أآبر في السياسة): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  . القانون المناهض للتمييز قانون مطلق غير خاضع لالتفاقات الجماعية): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  .اإليدز قضية مهمة من قضايا العمل/ ريةمن أجل أن يكون فيروس نقص المناعة البش): غانا(رابطة أصحاب العمل 
  .من أجل معالجة قضايا محددة): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

  .فقط فيما يخص تأمين الرعاية الصحية): هولندا(أصحاب العمل 
  .أمر ال أهمية له في االتفاقات الجماعية): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

  .هذا يشكل حًال دائمًا): يبالن(اد غرفة نيبال للتجارة والصناعة اتح
تشجيع العمال وأصحاب العمل على النظر، حيثما اقتضى : "تقترح إعادة صياغة ما يلي): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  ...".األمر، في
  .برر ذلكفقط إذا آان عدد العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في القطاع ي): البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 

  . عليه قبًال في صكوك تشريعية وطنية ًاال، إذا آان هذا التشجيع منصوص): سان مارينو(الصناعات  الوطنية رابطةال
بنود االتفاقات الجماعية مسألة متعلقة حصرًا باالتفاق بين طرفين متعاقدين؛ وال ينبغي أن ): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 

  . تكون هذه البنود إجبارية
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تترتب تكاليف على  ذلك في االتفاقات الجماعية غير مناسب، ويمكن أن قد يكون إدماج): جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد
  .أصحاب العمل

  .حيثما اقتضى األمر ضمن السياق الوطني): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .رآيز على الحق في العمل الالئق وعلى القضايا الجنسانيةينبغي الت): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  .ينبغي تعميم ذلك): أوغندا(اتحاد أصحاب العمل 
  .تفضل أن يخضع ذلك للقوانين واللوائح الوطنية): أوروغواي(غرفة صناعات أوروغواي 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(مستقلة ، اتحاد النقابات ال)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(قلة ، اتحاد النقابات المست)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد الديمقراطي )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي( مؤتمر نقابات فيجي

، االتحاد )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(الفرنسي للعمل 
، اتحاد النقابات )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين  ،)اليونان(العام اليوناني للعمال 

، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(اإلندونيسية 
، االتحاد المسيحي لنقابات )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )هورية آورياجم(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(

، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(مدغشقر 
تي آاوا آيماهي  - العمال في نيوزيلندا، مجلس نقابات )هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(
، )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(

، )البرتغال(تغاليين ، االتحاد العام للعمال البر)بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو 
، مؤتمر العمل )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(النقابة العامة للعمال 

رابطة النقابات الحرة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(واألخوة 
اتحاد ، )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )ياسلوفين(

المرآز النقابي ، )توغو(اتحاد نقابات عمال توغو ، )توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(النقابات السويسري 
، مؤتمر نقابات )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(لعامة ، اتحاد الخدمة ا)ترينيداد وتوباغو(الوطني 
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(العمال 

  .)فرنسا( القوة العاملة - االتحاد العام للعمل  .١: ال

  التعليقات
اإليدز، وأن تتناول / ينبغي أن تضع المعايير المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  . القضايا المتعلقة به
  .من األنسب أن يكون ذلك خاضعًا للتشريع الوطني): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 

  .رورة تكييف التدابير لتتناسب مع مكان العملسيضمن ض): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  .ينبغي أن يكون ذلك إجباريُا): الكاميرون(النقابات الحرة 

  .ينبغي أن يكون مبدًأ توجيهيًا للحكومات وأصحاب العمل والعمال): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  . ات الخاصة برعاية الموظفينسيؤدي ذلك إلى إعطاء األهمية للسياس): فيجي(اتحاد المدرسين 

  .ينبغي التعامل مع المرض آأي مرض من األمراض األخرى): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .من أجل االحترام المتبادل): موريشيوس(العمال 

هما هذه المسألة ُتفضي إلى سياسة وحماية يمكن تنفيذ): نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
  .ورصدهما

  .ا بحرية أآثر سهولة في اإلنفاذتكون القضايا المتفق عليه): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 



 يدز وعالم العملاإل/ فيروس نقص المناعة البشرية

 176 

  .ينبغي أن يتضمن ذلك أيضًا القواعد الخاصة باإلجازة واالعتراف بالتعلم من األقران): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 
ة تحظى بأهمية أآبر، ألنه عادة ما يكون من الصعب ربط فيروس نقص بل إن هذه المسأل): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .المناعة البشرية بالعمل
  .سيضمن التطبيق): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 

  .بذلك أ العمال وأصحاب العمل في القيامسبق وأن بد): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

  السالمة والصحة المهنيتان  )د( ٩ل السؤا
غي أن تكون بيئة العمل صحية وآمنة، بمراعاة اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،ينب  "١"

٢٠٠٦واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، ) ١٥٥رقم ( ١٩٨١
، وصكوك منظمة العمل الدولية األخرى ذات الصلة، وذلك من أجل منع)١٨٧رقم (
 .نتقال فيروس نقص المناعة البشريةا

  كوماتالح
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١١١: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، دوستاريكا، آوت آ
فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، 

، األردن، آازاخستان، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان
ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، 

ا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواند
غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب 

هورية أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جم
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة،  تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

  .أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .آينيا ،الدانمرك  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
اإليدز ليس قضية من قضايا مكان العمل، والتدابير الوقائية العالمية هي / قال فيروس نقص المناعة البشريةخطر انت.  أستراليا

  .المعيار في قطاع الصحة

  ...".التفاقيةللمبادئ الرئيسية  مع إيالء االعتبار الواجب" تقترح إضافة .  النمسا

  . دة تبين ما هو مطلوب حسب بيئة العملينبغي القيام بذلك ضمن سياق برتوآوالت محدَّ.  جزر البهاما

ماية العمال غير المصابين بفيروس نقص المناعة حيعة لفرض الكشف اإلجباري من أجل ال ينبغي أن يكون ذلك ذر.  بنن
  .البشرية

  .اإلنتاجية مرتبطة بالحالة الصحية للعمال.  الكاميرون

  .تماعيفي إطار التشريع الخاص بالعمل والضمان االج.  آولومبيا

  .على أساس غير ملزم ١٨٧و ١٥٥ينبغي مراعاة االتفاقيتين رقم .  اليونان

إن تدهور الحالة الصحية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في مختلف المهن، وال سيما الخطيرة منها .  الهند
  .يعرضهم للحوادث، ولهذا ال بد من معالجة هذا األمر

  .يكون ذلك جزءًا من البرنامج العام للسالمة والصحة المهنيتين في شرآة ما ينبغي أن.  إندونيسيا
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  .إلى إضفاء هذا الصك إدخاُل مسائل عامة متعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين يؤدييمكن أن .  اليابان

  ". من أجل منع اإلصابات" تغيير الجزء األخير .  آينيا

لنظر، حيثما اقتضى األمر، من أجل تشجيع العمال وأصحاب العمل على ا"تالية ح إعادة صياغة الجملة القترن.  نيوزيلندا
  ..." في

  . وال سيما بالنسبة للعمال الذين هم عرضة لإلصابة بالفيروس مثل العاملين في القطاع الصحي.  بيرو

  .ينبغي أن يتضمن ذلك أيضًا جوانب الصحة النفسية والعقلية.  قطر

  .يق الدم في قطاع الرعاية الصحيةاالنتقال المرتبط بالعمل للفيروس عن طرع من يتناولهذا .  سنغافورة

صحة بيئة العمل وأمنها يتوقف على مدى درجة وعي أصحاب العمل والعمال وتطبيق القوانين واللوائح واالتفاقيات .  السودان
  .على أرض الواقع

  .١٨٧رقم و ١٥٥ال حاجة إلى إشارة خاصة إلى االتفاقيتين رقم .  سويسرا

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٧: نعم
بلغارية ، الغرفة ال)البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، الرابطة الوطنية ألصحاب )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آولومبيا(العمل 

، اتحاد )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(
، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(الصناعات المصرية 

آت التجارية اليونانية التحاد الوطني للمنش، ا)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(
، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان( ، اتحاد المنشآت الهيالني)اليونان(
، اتحاد )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )إندونيسيا(
رابطة أصحاب ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( لمنشآتا

، )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(العمل والمنشآت 
، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(د المنغولي ألصحاب العمل ، االتحا)المكسيك(رابطة أصحاب العمل المكسيكيين 

، منظمة )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(
 التجارة والخدمات، اتحاد )آستانبا(اتحاد أصحاب العمل  ،)النرويج(اد المنشآت النرويجية ، اتح)نيوزيلندا(أصحاب العمل 

سانت (اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(
، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )لوسيا

، )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )ينياسلوف(
، المجلس )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم 

، )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(ستشارية ألصحاب العمل ، الرابطة اال)توغو(الوطني ألصحاب العمل 
حاب اتحاد أص ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة(اتحاد غرف التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(العمل 

  .)ويسراس(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية   .٢: ال

، المجلس الوطني للمنشآت )آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة   .٣: ردود أخرى
  .)السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )بنما(الخاصة 

  التعليقات
عن طريق ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية أساسًا ): آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 

  .االتصال الجنسي وال ينتقل عبر بيئة العمل
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إذ أن مكان العمل مرتبط بانتقال فيروس . هذا أمر خارج عن الموضوع آليَا وأمر خطير): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
نتقال الفيروس من خالل مثل ا(اإليدز فقط في حاالت خاصة مثل مزاولة الدعارة أو حوادث العمل االستثنائية / نقص المناعة البشرية

  ).وخز اإلبر
ولذا ينبغي . المكان الوحيد الذي ينتقل فيه فيروس نقص المناعة البشرية تإن بيئة العمل ليس): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

  ".وذلك من أجل منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية"حذف الجملة التالية 
  .تين بالوقاية من انتقال الفيروسينبغي أيضًا ربط السالمة والصحة المهني): يبالن( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات

  .العملتقترح إعادة الصياغة لضمان أن ترآز جميع المبادئ التوجيهية على مكان ): نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل
وال حاجة إلى اإلشارة . ض المزمنة األخرىينبغي التعامل مع المرض آغيره من األمرا): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

  .١٨٧ورقم  ١٥٥إلى االتفاقيتين رقم 
ينبغي تنظيم هذه المسألة بشكل عملي قائم على الظروف الوطنية وليس باإلشارة ): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  .إلى االتفاقيات
  .ي تطبيق مبادئ توجيهية خاصة بالصناعةينبغ): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال ، )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(، اتحاد العمل )غاريابل(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(ة ، النقابات الحر)الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )يمقراطيةالكونغو الد
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل  ،)فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(لنقابات اإلندونيسية ، اتحاد ا)آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(قر ، االتحاد المسيحي لنقابات مدغش)جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
دمات ، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخ)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا( العمال
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد( السويدي ، االتحاد النقابي)النكاسري (الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(ل ، مؤتمر نقابات العما)المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  يف يمكنهم منع انتقال الفيروس؟العمال غير قادرين على ذلك، فك): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .هذا مرتبط بالعمل الالئق): فيجي(اتحاد المدرسين 
إذا لم ُيحدد هذا السؤال بشكل سليم، فقد يؤدي ذلك إلى استبعاد العمال المصابين ): فرنسا(رنسي للعمل االتحاد الديمقراطي الف
  .بفيروس نقص المناعة البشرية

  .ينبغي التذآير بمسؤوليات أصحاب العمل): فرنسا( القوة العاملة - تحاد العام للعملاال
  .ثير من أماآن العمل في القيام بذلكسبق وأن بدأت آ): ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 

  .ينبغي تشجيع أماآن العمل على ذلك): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
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  .ر بيئة العمل ظروفًا مسبقة للمرض أو تزيد من حدته من خالل التفاعل بين الجسد والروحتوف): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
  .في عدد من أماآن العمل فعًالدمات متاحة هذه الخ): لسنغالا(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

والطلبة  نطاق هذا الحكم ليشمل المستشارين ومقدمي الرعاية في المنازلينبغي أن ُيوسع ): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 
  . ويجب على الحكومات إعادة النظر في لوائحها آي تجعلها شاملة. الممرضين

ين على منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل آفالة التطبيق الفعلي لهاتين يتع): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
  . االتفاقيتين في المنشآت

آما أنه تّم تهميش مسألة السالمة . هناك حاجة إلى ورشات عمل، وال سيما برامج التوعية): زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 
  .اإليدز /الة بفيروس نقص المناعة البشريةلم يدرآوا عالقة هذه المس والصحة المهنيتين؛ إذ أن أغلبية العمال وأصحاب العمل

 

ينبغي لخدمات الصحة المهنية وآليات مكان العمل المتعلقة بالسالمة والصحة  "٢" )د( ٩ل السؤا
 .اإليدز /المهنيتين أن تعالج الشواغل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١١٣ :نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

تيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، يفوار، آروادآوستاريكا، آوت 
إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، 

تان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخس
ميانمار، هولندا، نيوزيلندا،  مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، ال

يتس ونيفس، سانت نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آ
لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، 
سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية 

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات  انيا المتحدة، تايلند، تيمور ـالسورية، طاجيكستان، جمهورية تنز
  .يفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابويالعربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البول

  التعليقات
  . انتظام في جميع الحاالت الخاصة بمكان العملينبغي تطبيق التدابير الوقائية العالمية الموحدة ب.  أستراليا

  . ينبغي أن يكون الشغل الشاغل هو التطبيق السليم لمعايير النظافة والمراقبة المنتظمة لتفادي انتقال األمراض.  النمسا

  . ما دامت هذه المسألة ترتبط بمكان العمل.  بلجيكا

  .من أشكال التمييز أو أن يؤثر على السريةينبغي الترآيز على ضمان أّال يشكل ذلك شكَال .  بليز

  .ما دام احترام سرية المعلومات الطبية والشخصية قائمًا.  بنن

  .أمر مهم إلقامة عالقات جيدة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في مجال تقديم الدعم النفسي.  البوسنة والهرسك

  .قص المناعة البشريةوال سيما رعاية العمال المصابين بفيروس ن.  بوروندي

  .ينبغي التعامل مع المرض بالتساوي مع األمراض األخرى.  الكاميرون

الصحية وموظفي الطوارئ ينبغي القيام بذلك بغية تحسين حماية العمال المحتمل تعرضهم لإلصابة مثل عمال الرعاية .  آندا
  .وموظفي إنفاذ القانون واإلنقاذ

  .ألنشطة التي تنطوي على التعرض لخطر بيولوجيوباألخص المنشآت أو ا.  آولومبيا

  .يتعين على أصحاب العمل أن يأخذوا بعين االعتبار إمكانية وجود العامل المذآور عند تقييم المخاطر في مكان العمل.  قبرص
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  .حيثما يكون ذا صلة بالموضوع.  الدانمرك

  . الصكهذه المسألة في حاجة إلى أن يدعمها صك دولي مثل هذا .  إثيوبيا

  "ينبغي أن تعالج، حيثما اقتضى األمر، "بجملة " ينبغي أن تعالج"تغيير جملة .  جمهورية آوريا

" بالجملة " اإليدز/ ةروس نقص المناعة البشريينبغي أن تعالج الشواغل المتعلقة بفي"تقترح تغيير الجملة التالية .  المكسيك
  ". اإليدز/ عة البشريةينبغي أن تعالج بعضًا من جوانب فيروس نقص المنا

  .ًالفعهذا موجود .  بيرو

اإليدز في مكان العمل دون مشارآة موظفي السالمة والصحة / ال يمكن معالجة قضية فيروس نقص المناعة البشرية.  البرتغال
  .المهنيتين

  .ينبغي آذلك أن توفر الكشف الطوعي واإلرشاد.  قطر

ل للمشارآة في تحديد سياسات وبرامج المنشآت وتطبيقها لمحاربة فيروس نقص ينبغي تحسين ذلك عبر تنسيق العم.  السنغال
  .المناعة البشرية

  .هذه وسيلة من وسائل نشر الثقافة والوعي.  السودان

ينبغي لها أن تحارب الوصم، وأن تعالج سالمة   .)الرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدز( السويد
  .األطفالالنساء و

  .عندما يكون ذلك ممكنًا وذا صلة بالموضوع.  ـ ليشتي تيمور

  .تدعم مثل هذا الطرح دعمًا آبيرًا.  المملكة المتحدة

   .ينبغي أن ُيراجع بشكل دوري بالتعاون مع األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.  جمهورية فنزويال البوليفارية

  أصحاب العمل
  .٦٢ :ودمجموع عدد الرد

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٦ :نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )ودياآمب(االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية  ،)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، اتحاد )مصر(تحاد الصناعات المصرية ، ا)دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(أصحاب العمل الدانمرآيين 
، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(الصناعات الفنلندية 

، )ونانالي(آت التجارية اليونانية ، االتحاد الوطني للمنش)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
، )إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين  ، رابطة أصحاب)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان( اتحاد المنشآت الهيالني

، )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان(اتحاد المنشآت  ،)جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل 
، االتحاد العام ألصحاب )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(العمل الموريتانيين 
اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة  ،)المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 

، اتحاد أصحاب )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا( ، منظمة أصحاب العمل)هولندا(عمل ، أصحاب ال)نيبال(
، االتحاد البرتغالي )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(العمل 

، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو(لصناعات ل الوطنية رابطةال، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(سياحة لل
جنوب (، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(

، الوآالة )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )نكاسري ال(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )أفريقيا
، المجلس الوطني ألصحاب )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

، اتحاد غرف )غنداأو(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(العمل 
اتحاد أصحاب العمل  ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(
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، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٤: ال
  )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )آوستاريكا(

  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل  .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  . هذا من شأنه أن يساهم في توسيع نطاق وصول الجميع إلى الوقاية والرعاية والعالج): أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل

  .مع احترام القضايا المتعلقة بالسرية): بنن(العمل المجلس الوطني ألصحاب 
  .عليها وضع تدابير وقائية وإتاحة المعلومات): البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 

ج ينبغي أن ُتعاِل): فنلندا(اتحاد المنشآت الفنلندية  ؛بأصحاب العمل في السلطة المحلية اللجنة الخاصة ؛اتحاد الصناعات الفنلندية
  .خدماُت وآليات السالمة والصحة والمهنيتين أي خطر متعلق بالعمل

  .اء اإلصابات المهنية هذه الجوانبفي فرنسا، يعالج أطب): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .من أجل نهج شامل): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .طًا بمكان العمل في أغلب األحيانفيروس نقص المناعة البشرية ليس مرتب): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

  . ما دام ذلك مرتبطًا بالعمل ومؤثرًا على إمكانية التشغيل والقدرة على العمل): هولندا(أصحاب العمل 
  .هذا جزء من السالمة والصحة المهنيتين): البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 

  .ء القدرات بالنسبة لكل عامل أمر ضروريبنا): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال  ،)أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(، اتحاد العمل )لغارياب(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(رة ، النقابات الح)الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )ديمقراطيةالكونغو ال
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(النقابات اإلندونيسية ، اتحاد )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(شقر ، االتحاد المسيحي لنقابات مدغ)جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
خدمات ، االتحاد الوطني لعمال الفنادق وال)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(ل العما
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد( ي السويدي، االتحاد النقاب)النكاسري (الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(ال ، مؤتمر نقابات العم)المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
سألة فيروس نقص المناعة ينبغي أن تعالج جميع الخدمات في مكان العمل م): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .اإليدز /البشرية



 يدز وعالم العملاإل/ فيروس نقص المناعة البشرية

 182 

بالنسبة لبيئة العمل التي يكون فيها خطر اإلصابة بفيروس نقص ): جنتيناألر(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  . المناعة البشرية مرتبطًا بالعمل

  .ينبغي أن يكون هذا األمر إجباريًا): الكاميرون(النقابات الحرة 
  .سبق وأن بدأ القيام بذلك في آثير من أماآن العمل): آندا(مؤتمر العمل الكندي 
  .ينبغي أن يكون هذا األمر أولوية من األولويات ولكن عادة ما يتم إهماله): آوستاريكا(وفاروم اتحاد العمال ريروم ن

  . ينبغي أن يكون هناك فريق منفصل مكون من مسؤولين للنظر في المسألة): فيجي(اتحاد المدرسين 
سالمة والصحة والمهنيتين أي خطر متعلق ينبغي أن ُتعاِلج خدماُت وآليات ال): فنلندا(المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية 

  .بالعمل
  .يتعين على موظفي السالمة والصحة المهنيتين احترام سرية المعلومات الطبية): فرنسا( القوة العاملة - تحاد العام للعملاال

ومن الضروري . تيناإليدز قضية من قضايا السالمة والصحة المهني/ فيروس نقص المناعة البشرية): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .وضع نهج وقائي

  .سبق وأن تّم ذلك في آثير من أماآن العمل: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .سبق وأن بدأت آثير من أماآن العمل في القيام بذلك): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

  .اإليدز قضية من قضايا الصحة/ شريةألن فيروس نقص المناعة الب): رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
ينبغي جعلها أآثر قوة، ويتعين عليها تنسيق إجراءاتها آي تضع وتطبق السياسات ): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .فيروس نقص المناعة البشرية والبرامج في المنشآت بهدف محاربة

ب ي التعرض لإلصابة المهنية بفيروس نقص المناعة البشرية وااللتهايجب تحسين تدابير تفاد): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 
  .الكبدي وتدابير التعويض عنها

  .ينبغي تطبيق ذلك على المنشآت المعنية): سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 
منظمات العمال ضمان ًال في آثير من أماآن العمل، ولكن ينبغي لفعهذه الخدمات متاحة ): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .مان تزويدها بالموارد الضروريةإتاحتها في جميع المنشآت وض
  .مكان العمل في الصحة اإليدز قضية من قضايا/ فيروس نقص المناعة البشرية): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 

  

  اختبار الكشف والسرية  )ه( ٩ل السؤا
ين إلى وظيفة إجراء آشف عن حالتهم فيماينبغي أّال ُيطلب من العمال أو من المتقدم  "١"

 .يخص فيروس نقص المناعة البشرية

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة  . ١٠٢: نعم
روندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بورآينا فاسو، بو

آرواتيا، آوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، 
يا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيس

اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، مالي، موريشيوس، 
قطر، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، 

االتحاد الروسي، رواندا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، 
صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، سورينام، السويد، سويسرا، 

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس،  هورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـالجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جم
  .أوآرانيا، المملكة المتحدة، فانواتو، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

بروني دار السالم، قبرص، ماليزيا، سانت آيتس ونيفس، السودان، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغواي،   .٨: ال
  .فاريةجمهورية فنزويال البولي

  .جزر البهاما، ميانمار، رومانيا. ٣ :ردود أخرى
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  التعليقات
وقد تكون هناك . فقط إذا آان مهمًا لتقييم القدرة على العمل من الناحية الطبية انوننا بأن يتم اختبار الكشف هذايقضي ق . أستراليا

  . حالة استثنائية عند وجود خطر انتقال المرض

  .غير مقبول وغير ضروري من منظور السالمة والصحة المهنيتين يبدو اختبار الكشف  .النمسا

الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، فإنها تستلزم شهادة اختبارإذا آانت آثير من الوظائف ال تتطلب   .جزر البهاما
  .طبية

  .سريعًا ما تنقضي صالحية نتائج اختبار الكشف  .بنن

  .ا يخص فيروس نقص المناعة البشرية بسرعة، وهو ما يشكك في جدوى اختبار الكشفيمكن أن تتغير الحالة فيم  .البرازيل

  .هذا يتوقف على السياسات الوطنية ومتطلبات مكان العمل  .بروني دار السالم

  . إذا آان ال بد منه، فينبغي أن ُيطلب في وظائف خاصة جدًا  .بورآينا فاسو

  .لى الحاجة إلى السريةب الترآيز عفي حالة إجرائه، يج  .الكاميرون

  . الطب ات مهنةقانون أو أخالقيبموجب الإذا آان مطلوبًا   .جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .إذا آان ال بد من إجرائه، فيجب احترام السرية  .آوستاريكا

  . ينبغي طلب إجرائه في بعض الحاالت  .قبرص

  .فقط في ظروف خاصة جدًا  .الدانمرك

فهناك حاجة إلى مراعاة مثل هذه الظروف . ياستنا الوطنية الطيارين المدنيين والعسكريين من هذا الحكمتستثني س  .إثيوبيا
  .واألوضاع في البلد

  . ال ينبغي أن يجري جميع العمال اختبار الكشف  .فنلندا

  .يجب احترام السرية والحياة الخاصة  .غابون

لإلصابة بفيروس نقص  مهنيرتبطة بالصحة والسالمة إذا آان هناك خطر قد يكون اختبار الكشف ضروريًا ألسباب م  .ألمانيا
الكشف للمستخدمين في حالة وجود احتمال اختباروينبغي إتاحة فرصة القيام ب). مثل التعامل مع السوائل البدنية(المناعة البشرية 

ذا طوعيًا، وال يجب أن يكون إجباريًا أبدًا، آما هاختبارالكشف ويجب أن يكون دائمًا ). مثل جرح ناتج عن اإلبرة(اإلصابة بالمرض 
  .يجب أن تخضع النتيجة للسرية الطبية وقواعد التكتم

  .من أجل تفادي تحديد المصابين بالفيروس وبالتالي تفادي االستبعاد والتمييز الذي ينتج عن ذلك  .الهند

  .ال ينبغي أن ُيطلب من المتقدمين إلى الوظائف  .إندونيسيا

اإليدز من / إذ ينبغي طلب إجراء اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية. هذا يتوقف على شروط الوظيفة  .ماليزيا
بل يجب على . العاملين في الصناعة الغذائية والخدمات الصحية، ولكن ال ينبغي ممارسة التمييز ضدهم لمجرد إصابتهم بالفيروس

يط للخطوات التي يجب إتباعها لمساعدة المستخدمين المصابين على الحصول على أصحاب العمل أن يكونوا قادرين على التخط
  . العالج، وال سيما النساء منهم

  .فرض اختبار الكشف مصدر للتمييز  .مالي

  .الكشف حقوق اإلنسان األساسيةاختبارسينتهك   .موريشيوس

 ألغراضفيروس الاإليدز اختبار الكشف عن / يمنع قانوننا الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية  .جمهورية مولدوفا
  ).١٥المادة (االستخدام 

ينبغي أن يتمكن األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من العمل ما لم يكن هناك خطر حقيقي النتقال   .نيوزيلندا
شخص مصاب إلى األشخاص  ففي أغلب المهن هناك مستوى أدنى من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من. المرض
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والعاملون في الرعاية الصحية مسؤولون عن إدراك احتمال نقلهم للفيروسات التي تنتقل بواسطة الدم وتقليل أخطار إصابة . اآلخرين
ية وهكذا، ينبغي إجراء آشف منتظم عن الحالة فيما يخص الفيروسات التي تنتقل بواسطة الدم على العاملين في مجال الرعا. المرضى

  . الصحية الذين يقومون بالعمليات التي قد يتم من خاللها انتقال الفيروس

  . ينبغي آذلك اإلشراف على هذه المسألة لتفادي التمييز ضد المتقدمين إلى الوظائف  .بنما

  ).٢٦٦٢٦رقم (اختبار الكشف ألغراض االستخدام ممنوع بموجب قانوننا   .بيرو

ويمكن أن تكون هناك حاالت خاصة من . ر الكشف على المتقدمين على الوظائف من بلد إلى آخرال ينبغي إجراء اختبا  .الفلبين
  .أجل حماية السالمة العامة والصحة العامة

  . فقط إذا آانت مميزات خاصة للوظيفة تبرر اختبار الكشف  .بولندا

  .نبغي ضمان السرية واألمن الوظيفيينبغي التشجيع على معرفة الشخص لحالته فيما يتعلق بالفيروس، وي  .البرتغال

  .ال يجب طلب إجراء اختبار الكشف ما لم يكن هناك خطر على اآلخرين  .قطر

ال ينبغي أن تتضمن الفحوصات الطبية المعتادة التي ُتجرى قبل االستخدام أو تلك التي   .)الوآالة الوطنية للشباب(رومانيا 
  . فيروس نقص المناعة البشرية عن اإللزاميُتجرى بشكل دوري اختبار الكشف 

الطيارون (يمكن السماح باختبار الكشف في بعض الحاالت االستثنائية   .)الوآالة الوطنية لحماية حقوق الطفل(رومانيا 
  ).إلى آخره ... ومراقبو الحرآة الجوية

  .قانوننا الوطني ينّص على ذلك  .السنغال

  .دام فقطال ينبغي إجراء أي آشف ألغراض االستخ  .سيشل

  .عن علم ينبغي القيام به طوعًا مع القبول  .جنوب أفريقيا

  . ُيعد اختبار الكشف شرطًا في بعض الوظائف مثل القوات المسلحة ومستخدمي المالحة الجوية، إلى آخره  .سري النكا

وهذا ال يحرم المتقدم من . م الينبغي أن يتم اختبار الكشف على المتقدمين للوظيفة لمعرفة ما إذا آانوا مصابين أ  .السودان
  .الوظيفة

يجب أّال ُيطلب من العمال أو من المتقدمين إلى وظيفة إجراء آشف عن حالتهم فيما يخص : " اقتراح الصياغة التالية  .سويسرا
  .")ينبغي أّال"وليس (فيروس نقص المناعة البشرية 

  .أو المتقدمين إلى وظيفة قرار إجراء اختبار الكشف يعود إلى العمال  .ـ ليشتي رتيمو

  .إلزاميًابما أنه مسألة شخصية فال ينبغي أن يكون   .تايلند

  .ينبغي أن يكون طوعيًا دون اإلعالن عن هوية الشخص  .تونس

بخصوص انتهاك  متزايد وقلق" بمبادرة من مقدم الخدمة الصحية"هناك جدال آبير حول ما ُيعرف بالكشف   .المملكة المتحدة
من غير األخالقي أن يخضع األشخاص الذين تبّينت إصابتهم بالمرض للكشف دون االستفادة من مناقشة قبل اختبار الكشف ف. الحقوق
  .ارة بعده ومن التثقيف والخدماتواستش

  .في بالدنا تشريعالممنوع باعتباره شكًال من أشكال التمييز بموجب   .جمهورية فنزويال البوليفارية

  .، ولكن يمكن تعزيزه بالصك المقترح)إن لم نقل في البلدان جميعها(في أغلب البلدان  هذا ما يحدث  .زامبيا
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  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٠: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(لتجارة ، االتحاد الوطني ل)بنن(ألصحاب العمل 

اتحاد آوستاريكا لغرف  ،)آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )ارآوت ديفو(االتحاد العام للمنشآت  ،)آوستاريكا( ورابطات المنشآت الخاصة

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، اتحاد )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

، االتحاد الوطني للمنشآت )غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)فرنسا( حرآة المنشآت الفرنسية ،)فنلندا(منشآت الفنلندية ال
اتحاد إيران  ،)إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(التجارية اليونانية 

جمهورية (، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )اليابان(، اتحاد المنشآت )يران اإلسالميةجمهورية إ(لرابطات أصحاب العمل 
، اتحاد أصحاب )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آوريا
، االتحاد )منغوليا(لمنغولي ألصحاب العمل ، االتحاد ا)المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(العمل 

، أصحاب )نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة  ،)ناميبيا(حاب العمل ، اتحاد أص)المغرب(العام لمقاوالت المغرب 
 دماتالتجارة والختحاد ا، )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )هولندا(العمل 

سانت (اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(
سري (، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )سان مارينو(لصناعات الوطنية لرابطة ال، )لوسيا
، اتحاد )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(ات المحلية واألقاليم ، الرابطة السويدية للسلط)النكا

، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل  )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(أصحاب العمل السويسريين 
اتحاد أصحاب العمل  ،)أوروغواي( رفة صناعات أوروغواي، غ)أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(
  )زمبابوي(

 مجلس المنشآت الخاصة، )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .١٠: ال
، رابطة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )هندوراس(

، اتحاد غرف )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد ،)سلوفينيا( غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة ،)سلوفينيا(العمل أصحاب 
  .)اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 

  .)السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل   .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .يشكل انتهاآًا لحق الشخص في الحياة الخاصة): بنن(عمل المجلس الوطني ألصحاب ال

  .شكًال من أشكال التمييز يكونقد ): البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
  .ينبغي أن يكون اختبار الكشف طوعيًا): آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 

  . هذا يخص فقط البلدان المتأثرة بشدة بفيروس نقص المناعة البشرية): نمركالدا(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 
  .قد يشكل في بعض المهن خطرًا آبيرًا ن فيروس نقص المناعة البشريةال، أل ):فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 

  .االستبعادمن أجل منع انتهاك حقوق اإلنسان وحقوق العمال وحمايتهم من ): غانا(رابطة أصحاب العمل 
اإليدز بهذا الشرط الذي ال / ال يسمح القانون الخاص بشأن فيروس نقص المناعة البشرية): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

ومن األساسي احترام مبادئ القبول الطوعي عن علم . ينتهك فقط الحق في السرية بل سيكون أيضًا غير قابل للتطبيق وغير ضروري
يمكن أن يبقى الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية قادرًا على العمل لسنين آثيرة ومتمتعًا بصحة آما . وسرية النتائج

  . جيدة
على العاملين في المنازل وآذا على العمال المهاجرين عادة ذلك  تطبيق ينبغي): إندونيسيا(ن رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيي

  .من بلد إلى آخر
وهذه األحكام تعرقل ذلك السعي وتساهم في . إلى استعمال الكشف التشخيصي ال، ألننا نسعى): ياآين(اتحاد أصحاب العمل 

  . ويتوجب علينا السعي إلى جعل اختبار الكشف ممكنًا الستعماالت خالية تمامًا من أي تمييز. الوصم
  .باستثناء مهن محددة): موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

اإليدز من العمال / ُيطلب اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية): منغوليا(مل االتحاد المنغولي ألصحاب الع
  .ذه القضايا على المستوى الدوليوينبغي تنظيم ه. الراغبين في العمل في الخارج، في آوريا الجنوبية على سبيل المثال
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  ."أّال يكون الكشف شرطًايجب "اقتراح ما يلي . الصياغة غير واضحة): ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 
  .إلى الوظائف أو لغرض االستخدامال ينبغي إجراء أي آشف على المتقدمين ): نيبال( بال للتجارة والصناعةاتحاد غرفة ني

  .هذا بشكل عام، ولكن سيتوقف األمر على األخطار المهنية للوظيفة): هولندا(أصحاب العمل 
الكشف من أجل االستخدام ضروريًا في بعض الحاالت، وبالخصوص في تباراخسيكون ): نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

وبموجب تشريعنا بشأن السالمة والصحة المهنيتين، يتحمل أصحاب العمل آامل المسؤولية وال يمكنهم االعتماد آلية . القطاع الصحي
  . على إرادة الموظفين في القيام بكشف طوعي

الكشف من أجل تقييم قدرة  اختبار األمر آذلك مبدئيًا، ولكن قد يكون من المعقول إجراء ):النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 
  . الشخص على مزاولة مهنة خاصة

ولكنه ينبغي تطبيق سياسة . يحتاج أصحاب العمل إلى معرفة الحالة الصحية لمستخدم ما): باآستان(اتحاد أصحاب العمل 
  .مناهضة للتمييز

ولكن مع استثناءات بالنسبة لبعض المهن التي ال تتوافق مع اإلصابة بفيروس نقص ): البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات
  .نظرًا لوجود خطر انتقال المرض المناعة البشرية

اإليدز / فيما يخص الفحوصات الطبية، ينبغي التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
  .األمراض المزمنة األخرى آغيره من

  .ينبغي أن يكون طوعيًا فقط): سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 
  .ينبغي تطبيق بعض االستثناءات في بعض أماآن العمل بهدف ضمان السالمة): سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 

الكشف في اختبار التي قد ُيطلب فيها ينبغي تعديل صياغة السؤال ليأخذ في االعتبار الظروف): جنوب أفريقيا(أصحاب العمل 
  .بعض المهن

الكشف مسموحًا به في بضٍع اختبار رغم أن هذا المبدأ مقبول على العموم، يظل): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .)شرآات الطيران مثًال(مهٍن ال

ممارسات منظمة العمل الدولية األمر مع مدونة  ينبغي أن يتماشى هذا): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 
  .التوجيهية الخاصة بالصناعة والمبادئ

  .هذا مرتبط بالتدابير الوقائية): أوروغواي(غرفة صناعات أوروغواي 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، المجلس األسترالي )نغوالأ(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٧: نعم
، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(، اتحاد نقابات عمال بنن )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(لنقابات العمال 

، )ونالكامير(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(
، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(، مؤتمر العمل الكندي )الكاميرون(النقابات الحرة 

، االتحاد )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(
، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )مهورية الكونغو الديمقراطيةج(الوطني لعمال الكونغو 

، االتحاد )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي( ، اتحاد المدرسين)دانمركال(
، اتحاد عمال )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(ة العاملة القو -، االتحاد العام للعمل )فرنسا(العام للعمل 

، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(غامبيا 
، )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

، اتحاد النقابات )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل  ،)إيطاليا(الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل 
، )مدغشقر(مسيحي لنقابات مدغشقر ، االتحاد ال)جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(الكورية 

، االتحاد العام )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(مؤتمر النقابات الماليزية 
، االتحاد الوطني )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المغرب(للشغالين 

، )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(لعمال الفنادق والخدمات الشخصية 
، )البرتغال(االتحاد العام للعمال  ،)البرتغال(للعمال البرتغاليين  ، االتحاد العام)بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

، االتحاد الوطني )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(ني لنقابات العمال االتحاد الوط
جنوب (، العمل المنظم )سلوفينيا(رابطة النقابات الحرة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(لعمال السنغال 

 ،)سويسرا( اتحاد النقابات السويسري ،)السويد(االتحاد النقابي السويدي  ،)سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )أفريقيا
، اتحاد )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني  ،)توغو( اتحاد نقابات عمال توغو ،)توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
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، االتحاد الدولي )زمبابوي(تمر نقابات العمال ، مؤ)المملكة المتحدة( ، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(الخدمة العامة 
  .لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية

  .)بلغاريا) (بودآريبا(، اتحاد العمل )األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين   .٢: ال

  التعليقات
  .ساس طوعي فقطينبغي أن يتم على أ): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية اختبار ال ينبغي أبدًا فرض): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .في أي حال من األحوال

  . ينبغي فرض عقوبات في هذا الشأن): بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 
  .الكشف لمقدمي الخدمات الصحية أو العاملين في قسم الجراحةاختبارن السماح بيمك): بلغاريا) (بودآريبا(اتحاد العمل 

  .من أجل الحماية من التمييز والوصم): الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  . هذا مبدأ من مبادئ حقوق اإلنسان، الذي ينبغي احترامه): الكاميرون(النقابات الحرة 

  .الكشف ينتهك حقوق الكثير من العمال وخاصة حقوق العمال المهاجريناختبار إجراء): اآند(مؤتمر العمل الكندي 
  .السرية لحماية العمال بشأنينبغي تطبيق قواعد صارمة ): تشاد(اتحاد نقابات تشاد 

  .للعمال المعنويةهذا أمر ضد الحق في الحياة الخاصة والحقوق ): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .هذا حق من حقوقهم الفردية): فيجي(حاد المدرسين ات

أمر من شأنه أن يمّس بالحياة الخاصة للعمال، ولن تكون هناك أي ضمانات بأن تبقى النتائج : )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 
  . آما من شأنه أن يثني العمال المحتملين المؤهلين عن التقدم إلى الوظائف المعلن عنها. سرية

ينبغي أن ينّص القانون على حق العمال وعلى إمكانية رفع الدعوى ضد من ): فرنسا(يمقراطي الفرنسي للعمل االتحاد الد
  . ينتهكه

  .في أي حال من األحوال إلزاميًاالكشف اختبار ال ينبغي أن يكون): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
رض آغيره من األمراض العادية، فهو ليس من األمراض اإليدز م/ فيروس نقص المناعة البشرية): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .المعدية
  .ولكن يقتصر ذلك على الوظائف التي ال تنطوي على خطر انتشار الوباء): إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

  .ينبغي أن يكون طوعيًا): موريشيوس(العمال 
  .العماليجب عدم انتهاك حقوق ): المكسيك(االتحاد الثوري للعمال والفالحين 

اإليدز من العمال / الكشف عن فيروس نقص المناعة البشريةاختبار ُيطلب): منغوليا(االتحاد المنغولي ألصحاب العمل 
  .ذه القضايا على المستوى الدوليوينبغي تنظيم ه. الراغبين في العمل في الخارج، في آوريا الجنوبية على سبيل المثال

  . األخطار المهنية للوظيفة سيتوقف األمر على): هولندا(العمال 
  .ينبغي أن يكون طوعيًا): سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 

  ".مالئمًا للمهاجرين"وجعله  اإللزاميإلغاء تدريجي للكشف ): سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  ).المستشفيات، إلى غير ذلك(ينبغي السماح باالستثناءات ): سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 

  .اإلنسان حقوقينبغي أن يتماشى ذلك مع احترام ): توغو(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .)بولندا(" آن معنا"رابطة   :ردود أخرى

  التعليقات
  .سيكون هذا الشرط شكًال من أشكال التمييز): بولندا" (آن معنا"رابطة 

بين أم ال بفيروس نقص المناعةينبغي تشجيع العمال على معرفة ما إذا آانوا مصا  "٢" )ه( ٩ل السؤا
وينبغي أن ُيضمن لهم أمن. البشرية من خالل اختبار الكشف واالستشارة الطوعيين

 .الوظيفة والسرية وأن ُتوفر لهم إمكانية العالج إذا لزم األمر

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

سا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النم . ١٠٦: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 
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ستونيا، إثيوبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، ا
فنلندا، فرنسا، غابون، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، 
جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، 

يوس، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بيرو، الفلبين، بولندا، مالي، موريش
سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو،  سانت آيتس ونيفس، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا،

يون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيرال
ليشتي،  السودان، سورينام، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

، فانواتو، جمهورية فنزويال ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي
  .ة، فيتنام، زامبيا، زمبابويالبوليفاري

  .جورجيا، المكسيك، بنما  .٣: ال

  .الدانمرك، ألمانيا، رومانيا، السويد.  ٤: ردود أخرى

  التعليقات
الج فقط إذا ظهرت فقد يكون معنى الجملة أنه في آثير من مناطق العالم سيتم توفير الع". إذا لزم األمر"ينبغي حذف .  النمسا
  .صحة العامة وليس في مكان العملوينبغي إجراء الكشف الطوعي هذا عبر نظم ال. األعراض

  .من طرف أطباء مكان العملولكن ليس .  بلجيكا

على الرعاية في الوقت  تنطوي معرفة اإلصابة بالمرض على آثير من اإليجابيات، وعلى الخصوص إمكانية الحصول.  بنن
  .المناسب

حة في مكان العمل وأيضًا على أصحاب العمل في بالدنا على أن يتوقف هذا األمر على الموارد المتا يشدد.  رآينا فاسوبو
  . الحصول على العالج فرص

إصابتهم  عنيحصل المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية على الرعاية والدعم والعالج فقط إذا آشفوا .  الكاميرون
  .بالمرض

  .ينبغي ضمان فرص الحصول على العالج، والشيء نفسه يسري على األمراض األخرى.  ونغو الديمقراطيةجمهورية الك

تقل فائدة اختبار الكشف  ،ودون ترتيبات غاية في التنظيم في مجال الرعاية. هذا ينطبق على العمال وأسرهم.  آوت ديفوار
  . بد من صكوك ملزمة قانونيًافال. واالستشارة الطوعيين

  . ال يمكن الجواب على هذا السؤال بال أو بنعم.  انمركالد

  .قانوننا يقضي بذلك.  السلفادور

  .هذا ممكن فقط إذا تَم اتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التمييز والوصم.  غابون

  . ال ينبغي حث العمال على ذلك، بل يجب أن يكون على أساس طوعي.  جورجيا

  . لق بالتشريع الخاص بحماية العمالةهذه المسألة ال تتع.  ألمانيا

  .وال سيما عمال قطاع الرعاية الصحية.  اليونان

. سيؤدي الحث على اختبار الكشف واالستشارة الطوعيين إلى تغيير في السلوك ويساعد العمال على تبني سلوك سليم.  الهند
  .ارات المتاحة من أجل حياة صحيةلخيوسيحصل المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية على فرصة االستفادة من ا

  .وأين يمكن الوصول إليهما الطوعيين اختبار الكشفو االستشارةينبغي تزويد العمال بالمعلومات حول .  إندونيسيا

التدريب على مزايا معرفة حالة الشخص فيما يخص اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يشجع على هذا .  مالي
  .األمر

اإليدز وعدم  /سيكون لهذا الحكم عنصران إيجابيان وهما المساهمة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.  شيوسموري
  .إنتهاك حقوق اإلنسان للعمال
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 الوظيفيمن األنحن نوافق على الجزء األول من السؤال ولكن فيما يخص الجزء الثاني يمكن أن نوافق عليه إذا آان .  المكسيك
  .في هذه الحالة عجز آامل عن العملإذا آان لنشاط المنجز ويتوقف على ا

  ".وأن توفر لهم إمكانية العالج إذا لزم األمر" ال ندعم تماما اللغة اإللزامية لهذا الصك ونقترح حذف الكلمات التالية .  نيوزيلندا

  .هناك حاجة إلى إذآاء وعي العمال فيما يخص التشريع المطبق.  بيرو

وإذا آانت هناك خدمات طبية . ليس في مكان العملالطبية في المجتمع وغي إجراء اختبارات الكشف في الخدمات ينب.  رومانيا
الضرورة، طلب رأي ممثلي آما يمكن، عند . مناسبة في المنشأة يمكن إجراء اختبار الكشف من هناك بناًء على طلب العامل وبموافقته

  .العمال

، وهو األمر الذي ر خدمات فائقة الجودة في مجال االستشارة واختبار الكشف الطوعيينمن المهم ضمان توفي.  سري النكا
تشجيع المؤسسات الصحية على توفير  آما ال يوجد آثير من المستشارين المدربين وينبغي أيضًا. يحدث في آثير من أماآن العمل ال

  .خدمات فائقة الجودة

  .هذه مسؤولية قطاع الرعاية الصحية.  )ملالهيئة السويدية المعنية ببيئة الع(السويد 

والتمييز ضد العمال من خالل إجراء تغييرات على ظروف العمل  الوصمينبغي اتخاذ تدابير من أجل تفادي .  طاجيكستان
  .نوالعالوات األخرى التي ينص عليها القانو واإلعاناتوتوفير رعاية طبية يسهل الوصول إليها إضافة إلى الضمان االجتماعي 

  .حينما يكون ذلك مناسبا.  ـ ليشتي تيمور

  .مع إذآاء الوعي في الوقت نفسه.  تونس

  .يجب احترام قواعد السرية.  فانواتو

سياسات مكان العمل التي وضعها أصحاب العمل ولكن يمكن تعزيزه عبر هذا الصك  هذا أمر نصت عليه فعًال.  زامبيا
  .المقترح

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

المجلس الوطني ) أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية .  ٥٠ :نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

آوت (، االتحاد العام للمنشآت )آولومبيا(، الرابطة الوطنية ألصحاب العمل )آمبوديا( ألصحاب العمل والرابطات التجارية
، اتحاد أصحاب )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )ديفوار
، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل )فنلندا(دية ، اتحاد الصناعات الفنلن)مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(في السلطة المحلية 
 شآت الخاصةمجلس المن، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(اليونانية ، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية )غانا(
إيران جمهورية (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(العمل اإلندونيسيين  ، رابطة أصحاب)هندوراس(

، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( ، اتحاد المنشآت)اإلسالمية
، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 

، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(
، أصحاب العمل )نيبال(جارة والصناعة ، اتحاد غرفة نيبال للت)ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(لمقاوالت المغرب 

، اتحاد )البرتغال( التجارة والخدمات، اتحاد )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(
رابطة ال، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(الصناعات البرتغالية 

، الرابطة السويدية )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سان مارينو(لصناعات الوطنية ل
، المجلس الوطني ألصحاب )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(للسلطات المحلية واألقاليم 

، غرفة صناعات )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(العمل  ، الرابطة االستشارية ألصحاب)توغو(العمل 
  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(أوروغواي 

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية   .٧: ال
، غرفة سلوفينيا للتجارة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )آوستاريكا(
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اإلمارات العربية (، اتحاد غرف التجارة والصناعة )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )سلوفينيا(والصناعة 
  ).المتحدة

، اتحاد المنشآت )اجامايك(، اتحاد أصحاب العمل )الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين .  ٥: ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل ) النرويج(النرويجية 

  التعليقات
ال ينبغي القيام بهذا ما لم يتم فعل الشيء نفسه بالنسبة لألمراض المزمنة  ):البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 

  .األخرى
  .هذا يخص فقط البلدان المتأثرة بشدة بفيروس نقص المناعة البشرية ):الدانمرك(مل الدانمرآيين اتحاد أصحاب الع

 /من أجل ضمان الحياة الخاصة والرفاه بالنسبة للعمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ):غانا(رابطة أصحاب العمل 
  .اإليدز

  .ل على العالجوهذا يفترض الحصو ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .التشجيع على إجراء الكشف التشخيصي الذي ال ينطوي على الوصم من المهم أيضًا ):آينيا(اتحاد أصحاب العمل 
  .تفادي الوصمضمان عدم التمييز و من أجل ):موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

اج إليه العمال على معرفة جيع الذي يحتمن المحتمل أن يختلف من بلد إلى بلد مدى التش ):نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
  .فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية حالتهم

  .ولكن ال ينبغي أن يتحمل أصحاب العمل مسؤولية الحصول على العالج ):النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 
  .لمتوفرةالحصول على العالج تحدده الموارد المحدودة ا ):بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 

ينبغي توفير العالج من خالل النظم الوطنية للصحة العامة، وال ينبغي أن يكون منوطا  ):البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 
  .بأصحاب العمل

. ينبغي تشجيع ذلك وضمان السرية ولكن العالج غير متوفر في آثير من الحاالت ):سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .اإليدز /ال يغطي التأمين الطبي فيروس نقص المناعة البشرية ،احدة منهاوسري النكا و ،من البلدان العديد ففي

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين .  ٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(تحاد العام لنقابات عمال النقل ، اال)الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )يكيةالجمهورية التش(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(مل ، االتحاد العام للع)فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(نيين الغي
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(ي للنقابات االتحاد الكور
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(وا آيماهي تي آا -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(العامة للعمال  ، النقابة)البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )ريقياجنوب أف(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد( ، االتحاد النقابي السويدي)النكاسري (الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(
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، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(ؤتمر نقابات العمال ، م)المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .من برامج التثقيف والوقاية ًاجزءينبغي أن يكون ذلك  ):األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 

: ينبغي القيام بذلك في مكان العمل ما لم يتم احترام جميع المعاييربشكل آامل ):الكاميرون(العام لنقابات عمال النقل االتحاد 
  .القبول الطوعي عن علم يجريه شخص مؤهل، والسرية التامة

  .الثقافات المختلفةبشكل واضح وينبغي إدماجها بشكل آامل في " السرية"ينبغي تحديد معنى  ):الكاميرون(النقابات الحرة 
آيفية ضمان السرية لسلطة التقديرية في مكان العمل وهناك مشكلة آبيرة تتعلق با ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .بشكل يسمح للعمال بالحصول على العالج
ضمان األمن الوظيفي والسرية، إلى جانب  ):الدانمرك(واتحاد موظفي اإلدارة المدنية ) الدانمرك(اتحاد النقابات الدانمرآي 

  .، الذي ال يكون دائمًا آالسريةيجب أن يضمن للعمال عدم الكشف عن الهوية
إذا تبين من خالل اختبار الكشف أن الفرد مصاب بالفيروس، فينبغي أن يعامل معاملة طبيعية دون  ):فيجي(اتحاد المدرسين 

  .تمييز
  .ينبغي أن يكون طوعيًا ):فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل 

وال يمكن حث العمال على معرفة حالتهم فيما . تعتبر قواعد السرية قضية من القضايا المرآزية ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
والحصول على العالج أمر . يخص اإلصابة بالفيروس ما لم يتم ضمان آل من السرية واالستمرار في العمل والحصول على العالج

  .والفحوصات والنقل، إلى غير ذلكينبغي ضمانه للجميع، والعالج ال يتضمن الدواء فقط بل يتضمن الدعم النفسي حيوي و
  .مع الحماية التامة للبيانات الشخصية ):اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 

  .تتضمن أفضل سياسات مكان العمل هذا األمر :)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .يجب ضمان السرية ):مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .هذا يفترض مسبقًا أنه باإلمكان ضمان جميع األحكام المذآورة هنا دون شروط ):السويد(االتحاد النقابي السويدي 
  . هذه قضية متعلقة بالحياة الخاصة ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 
قد يكون هذا عنصرًا إيجابيًا بالنسبة للعمال وأصحاب العمل وينبغي تشجيعه في آل  ):توغو(و االتحاد الوطني لعمال توغ

  .مكان
  .من شأن هذا األمرأن يشجع العمال على معرفة حالتهم فيما يخص اإلصابة بالمرض ):توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 

  ).بولندا" (آن معنا"رابطة : ردود أخرى

  التعليقات
ونحن موافقون على نشر المعلومات . شخصيةف أو عدم القيام به مسألة خاصة والقيام باختبار الكش): بولندا" (اآن معن"رابطة 

  .اإليدز/ روس نقص المناعة البشريةالمتعلقة بفي

ينبغي أّال ُيطلب من العمال ومن المتقدمين إلى وظيفة التصريح بمعلومات شخصية  "٣" )ه( ٩ل السؤا
وينبغي. المناعة البشرية سواء بشأنهم أو بشأن أشخاص آخرينمتعقلة بفيروس نقص 

أن يكون الحصول على مثل هذه المعلومات مقيدا بقواعد السرية التي تتفق مع مدونة
 .١٩٩٧ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية للعمال، 

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

نتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، ألبانيا، أ  .١٠٦: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، الدانمرك،  غو الديمقراطية،جمهورية الكون يكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا،آوستار
غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جورجيا،  فنلندا، فرنسا، غابون،

بنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، ل
ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين،  مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،مالي، موريشيوس، ال
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بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر 
سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب  غرينادين،

أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 
ا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فانواتو، جمهورية فنزويال ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآراني تيمور ـ

  .البوليفارية، زامبيا، زمبابوي

  .قبرص، السودان، أوروغواي، فيتنام  .٤: ال

  .هندوراس، طاجيكستان ألمانيا،  .٣: ردود أخرى

  التعليقات
. اإليدز أمر أساسي/ صابة بفيروس نقص المناعة البشريةإن حماية السرية في جميع المسائل المتعلقة بحالة اإل  .أستراليا

  .وللعديد من األنظمة القضائية تشريع خاص، بما في ذلك األحكام المتعلقة بالحياة الخاصة

أن تبرر توظيف أشخاص غير  وينبغي أيضًا مراجعة إلى أي مدى يمكن للمهن التي تنطوي على خطر انتقال الفيروس  .النمسا
  .س نقص المناعة البشريةبفيرو مصابين

  .هذه المشكلة تخص عمال بعض المهن مثل العاملين في المجال الطبي  .بلجيكا

قد تكون هناك في بعض المهن حاجة إلى إجراء اختبار الكشف على العمال ألغراض التعويض والتدابير الوقائية   .بوتسوانا
  .المبكرة

  . المعلومات على العامل نفسه والعاملين في المجال الطبي المعنيين باألمر ينبغي أن يقتصر الحصول على هذه  .بورآينا فاسو

  . الوصمى قواعد السرية لتفادي التمييز وينبغي أن تخضع هذه المعلومات، شأنها في ذلك شأن األمراض األخرى، إل  .بوروندي

  .من أجل تشجيع االستشارة واختبار الكشف ماالتدابير الوقائية، وال سي احترام المبادئ من أجل نجاح جميعال بد من   .بنن

  .يجب احترام قواعد السرية  .الكاميرون

وينبغي أن تكون . تكون هناك أي إمكانية للوصول إلى هذا النوع من المعلوماتال ينبغي أن   .جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .شهادة القدرة على العمل آافية

يسهل حصول األشخاص المصابين أو و. ية والصحة المهنيةئ أخالقيات المهن الطبهذا أيضًا مبدأ من مباد  .آوت ديفوار
  .األشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية على فرص العمل مع مراعاة آرامة العمال

  .تصريح بالمعلومات في بعض الحاالتينبغي السماح بال  .قبرص

  .معلومات إال في ظروف خاصة جدًايطلب هذه ال يحق ألي صاحب عمل أن في الدانمرك، ال  .الدانمرك

  .قانوننا ينص على هذا األمر  .رالسلفادو

حساسة ويضم قانون فنلندا أحكامًا اإليدز بيانات شخصية سرية و/ ريةالمعلومات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البش  .فنلندا
  .بشأن حقوق أصحاب العمل في التعامل مع هذه المعلومات

  .ناك حاجة إلى حمالت إذآاء الوعيه  .غابون

  .قانوننا يكفل سرية المعلومات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية الخاصة بالعمال والمتقدمين إلى الوظائف  .ألمانيا

  .سيساعد هذا األمرعلى تفادي اإلستبعاد والتمييزعلى أساس اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  .الهند

ينبغي التصريح بالمعلومات الشخصية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية آما هو منصوص عليه في  ال  .إندونيسيا
  .التشريع الحالي

على أية حال، ينبغي االنتباه إلى الحاالت التي يكون فيها التصريح بالمعلومات الشخصية ضروريًا في مرحلة من   .اليابان
  . مراحل المسار المهني لشخص ما
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  .هذا األمر سيحمي العمال من الوصم والتعرض للتمييز وسيحمي حظوظهم في الحصول على العمل  .سموريشيو

ينبغي أن يتمكن األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من العمل ما لم يكن هناك خطر حقيقي النتقال   .نيوزيلندا
  .المرض

  .يجب إدماج ذلك في جميع السياسات الوطنية  .بيرو

اإليدز سرية للغاية  /المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشريةالمتعلقة بالعمال وينبغي أن تكون جميع المعلومات   .مانيارو
  .أن يحتفظ بها في الملفات الطبية وينبغي

يتصلون بهم  الفيروس خطرًا على األشخاص الذينفي بعض المهن يمكن أن يشكل المصابون ب  .سانت فنسنت وجزر غرينادين
آالعاملين في مجال الرعاية الصحية أو الرياضيين المحترفيين الذين يمارسون األلعاب الرياضية التي يحدث فيها االحتكاك البدني 

  .بالخصم

ال ينبغي ذلك ما لم يقرر العامل طواعية إخبار طبيب المنشأة عن حالته فيما يخص اإلصابة بفيروس نقص المناعة   .السنغال
  .يرغب في أن يكون قدوة يحتذى بهالم  البشرية أو ما

  . في صربيا، ينظم القانون هذه المسألة  .صربيا

  .ال بد من التصريح بهذا الداء لفائدة المصاب نفسه مع اإللتزام بالسرية التامة  .السودان

لمناعة البشرية تشكل عدم قدرة الشخص على التحدث بصراحة عن حالته فيما يتعلق بفيروس نقص ا.  )أمين المظالم(السويد 
  .عبئًا ثقيًال عليه

  .المتعلقة بالحق في الحياة الخاصة" ١) "ه(٩تشير إلى تعليقاتها على السؤال   .سويسرا

  .ال يتضمن قانوننا الخاص بالعمل مثل هذه الشروط  .طاجيكستان

  . في أغلب الحاالت  .ـ ليشتي تيمور

ه ( ٩المرجو مراجعة الرد على السؤال(تدعم هذه المسألة بشكل عام  من أجل التوضيح، نقول إن الحكومة  .المملكة المتحدة
. فهذا يعني أن هذه العبارة ال تشمل العاملين في مجال الرعاية الصحية" الصحة المهنية"، ولكن بما أنه تمت اإلشارة إلى)أعاله" ١"

بشرية من بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي المملكة المتحدة، قد ُيطلب إجراء اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة ال
  ).مثال الجراحة(الذين يقومون بإجراءات معينة تنطوي على إمكانية انتقال الفيروس 

  . ال تكفي اآلليات الحالية الخاصة بالسرية  .أوروغواي

  .غي إخبار اإلدارة في طور التوظيفنحن نتساءل هل ينب  .فانواتو

واآلليات الحالية الخاصة بالسرية غير . عدم احترام هذا المبدأ يشكل شكًال من أشكال التمييز  .فاريةجمهورية فنزويال البولي
  .آافية

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٠ :نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )ننب(ألصحاب العمل 

اتحاد آوستاريكا لغرف ، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(عام للمنشآت االتحاد ال، )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد أصحاب )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، اتحاد الصناعات )آرواتيا(
، اتحاد )فنلندا(ية اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحل ،)مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(العمل 

آت ، االتحاد الوطني للمنش)غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية  ،)فنلندا(المنشآت الفنلندية 
اتحاد إيران  ،)إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(التجارية اليونانية 

، االتحاد )آينيا(اتحاد أصحاب العمل ) اليابان(، اتحاد المنشآت )جمهورية إيران اإلسالمية(صحاب العمل لرابطات أ
، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد )المكسيك(بطة أصحاب العمل المكسيكيين ، را)موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(الموريتانيين 
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اتحاد غرفة  ،)ناميبيا(حاب العمل ، اتحاد أص)المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
لوطني للمنشآت ، المجلس ا)النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( التجارة والخدماتتحاد ا، )بنما(الخاصة 
، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(
، )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(السويدية للسلطات المحلية واألقاليم  ، الرابطة)سري النكا(

، الرابطة االستشارية ألصحاب )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 
اتحاد أصحاب العمل  ،)أوروغواي(ناعات أوروغواي رفة ص، غ)أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(العمل 

  .)زمبابوي(

 مجلس المنشآت الخاصة، )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .١٠: ال
غرفة  ،)نياسلوفي(، رابطة أصحاب العمل )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )هندوراس(

، اتحاد غرف )جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة ) جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد ،)سلوفينيا(سلوفينيا للتجارة والصناعة 
  .)اإلمارات العربية المتحدة(التجارة والصناعة 

  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )جامايكا(اتحاد أصحاب العمل   .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  . أمر ال بد منه من أجل نجاح السياسة ):بنن(لس الوطني ألصحاب العمل المج

  .هذا األمر يخص فقط البلدان المتأثرة بالمرض بشدة ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 
  .اال، ألن في بعض المهن تكون هذه المعلومات مهمة وال بد من التصريح به ):فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 

  .من أجل حماية حقوق العمال وإلغاء اختبار الكشف اإللزامي ):غانا(رابطة أصحاب العمل 
ال داعي ألن ُيطلب من المتقدمين إلى الوظائف أو العمال تقديم المعلومات الشخصية  ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

هذا ممنوع بموجب القانون (ت شخصية خاصة بزميل ما الخاصة بحالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو إفشاء معلوما
  ).اإليدز /الخاص بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

  .إّال في بعض المهن المحددة ):موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .يجب احترام السرية وينبغي أّال يكون التصريح بالمعلومات إجباريا ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات

ُيطلب من أصحاب العمل، بمقتضى تشريعنا المتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين، إبعاد  ):نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
ولذلك فهم في حاجة، في بعض الحاالت إلى اإلحتفاظ بالحق في أن يطلبوا من العمال . الخطر، حيثما يكون ذلك معقوال وقابال للتطبيق

  .وحيثما يحدث ذلك فيجب ضمان السرية. الكشف عن حالتهم فيما يخص فيروس نقص المناعة البشريةأو المتقدمين إلى الوظائف 
ال ينبغي أن نعتبرها معلومات شخصية ألنها تؤثر على اآلخرين وآذلك على األعمال : )باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

  .التجارية
  .ءات في بعض أماآن العمل من أجل ضمان سالمة األشخاصينبغي السماح ببعض االستثنا ):سلوفينيا(رابطة أصحاب العمل 

  .ينبغي أن ُيطلب التصريح بالمعلومات حيثما تقتضيه شروط الوظيفة ):جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )نغوالأ(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )غاريابل(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(ت الفنلندية ، المنظمة المرآزية للنقابا)فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(ل ، االتحاد العام اليوناني للعما)غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

 ،)إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(الكورية  ، اتحاد النقابات)اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل 



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

195  

، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 
تي آاوا  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آيماهي 
، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(
، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(التحاد العام للعمال ا ،)البرتغال(

رابطة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )ب أفريقياجنو(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 

 ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو  ،)توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري  ،)السويد(
، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني 

  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

  .)المغرب(التحاد العام للشغالين ا  .١: ال

  التعليقات
  .على ذلك تماشيًا مع مبادئ منظمة العمل الدوليةينبغي أن تنص القوانين الوطنية  ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  . هذه المشكلة آبيرة ألنه ال يتم احترام السرية ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
بفيروس نقص  عي بالمعلومات المتعلقةينبغي اعتماد قواعد خاصة بشأن التصريح الطو ):ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 

  .يةالمناعة البشر
  .ينبغي احترام السرية ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 

بفيروس  صريح الطوعي بالمعلومات المتعلقةينبغي اعتماد قواعد خاصة بشأن الت ):رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .نقص المناعة البشرية

بفيروس  صريح الطوعي بالمعلومات المتعلقةينبغي اعتماد قواعد خاصة بشأن الت ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
نقص المناعة البشرية ما لم يخبر العمال بأنفسهم طواعية طبيب العمل عن حالتهم فيما يخص اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 

  . أو إذا آان هذا التصريح ناتجًا عن آون العامل قدوة يحتذى بها
  .يًا مع القانون السويسريتماش ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 
  .هذه المسألة سُتطمئن العمال ):توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 

  ).جنوب أفريقيا(المجتمع . ١: نعم: ردود أخرى

  التعليقات
  .قد يكون هذا الشرط شكًال من أشكال التمييز: )بولندا" (آن معنا"رابطة 

تتطلب أن يكون المتقدم إليها غير مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية  لم تعد هناك حاليًا أية مهنة :)جنوب أفريقيا(المجتمع 
الرضاعة، إذ أن إرضاع شخص لطفل شخص آخرأصبح عادة قديمة؛ إضافة إلى أن هناك بحوثًا تسعى إلى جعل حليب األم أآثر (

عض المهن التي تتطلب عدم سألة أن هناك بنحن ال نوافق على م؛ و)ا المواد التي تحل محل الحليبسالمة في األماآن التي ال توجد فيه
  .بفيروس نقص المناعة البشرية آشرط أساسي اإلصابة

  :الوقاية والعالج والرعاية والدعم  )و(  ٩ل السؤا
ينبغي أن تكون الوقاية من جميع أساليب انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أولوية  "١"

اية مع األوضاع الوطنية ومكان العملوينبغي أن ُتكيَّف استراتيجيات الوق. أساسية
 .المعني، وينبغي أن تراعي قضايا الجنسين والثقافة

  الحكومات
  )تعليقات عامة(

  . يتجاوزان نطاق مكان العمل، فهما سؤاالن متعلقان بالصحة العامة "٢"و " ١) "و( ٩السؤاالن .  بلجيكا

األخطار في مكان العمل وليس بشكل حصرًا أجل أن تتناول التوصية  هناك حاجة إلى إعادة صياغة النقطة بكاملها من.  بولندا
  .عام آما هو مقترح
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  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، .  ١١٢: نعم
ازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البر

 آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا،
ادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرين إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون،

إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، 
نيجيريا، ُعمان، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا،  مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،مالوي، ماليزيا، مالي، موريشيوس، ال

سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت  بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،
فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، 

نيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جنوب أفريقيا، اسبا
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة  جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

  .رية، فيتنام، زامبيا، زمبابويالمتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفا

  .هندوراس.  ١: ردود أخرى

  التعليقات
فالفيروس ال يعرف القضايا المحلية والقضايا . الوقاية، من منظور طبي محض، مسألة جنسانية: حذف الجملة الثانية.  النمسا

بد من وصف طرق انتقال الفيروس  فال". أموناإلجهاض الم"وينبغي بذل جهود لتفادي إعادة إثارة الجدل بين العازل وبين . الثقافية
  .محايدق الوقاية الممكنة بشكل موضوعي ووطر وعوامل الخطر

. المستويين االجتماعي والديني وإثارة المشاعرعلىساليب انتقال الفيروس إلى الخلط قد يؤدي الترآيز على أسلوب من أ.  بنن
  .ويتم بشكل طوعي لكي يصبح اتخاذ التدابير الوقائية سهًالفسيكون من األفضل شرح جميع أساليب انتقال الفيروس 

ينبغي مراعاة حالة آل بلد على حدة والثقافة الوطنية وينبغي تعزيز السلوك الذي ينطوي على مستوى أدنى من .  بوروندي
  .خطر انتقال الفيروس

  .يجب تكييفها مع الواقع الوطني وإّال فمصيرها الفشل.  الكاميرون

  . ينبغي إيالء االهتمام إلى األخطار المهنية وليس إلى األخطارغير المهنية.  آوت ديفوار

إن أغلب أجزاء الميادين الواسعة النطاق التي تمت تغطيتها في هذا القسم الخاص بالوقاية والعالج والرعاية والدعم .  الدانمرك
منظمة الصحة العالمية وبرنامج (الت األمم المتحدة المسؤولة خارجة عن نطاق والية منظمة العمل الدولية، وينبغي أن تتكلف بها وآا

  ).اإليدز /األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

  بمكان العمل؟مهمة ولكن هل لها عالقة بالعمل ومسألة .  فنلندا

  .ينبغي آذلك أن تراعي الميول الجنسية.  اليونان

مع تصاعد تأنيث فيروس نقص المناعة و. ار فيروس نقص المناعة البشريةوالتخفيف من آث من أجل تسهيل الحماية.  الهند
  .البشرية، فإنه من المهم جدًا أن يتضمن هذا الصك الشواغل الجنسانية ويعالجها

  .ينبغي االعتماد في ذلك على ثقافة وأوضاع مكان العمل.  إندونيسيا

وبالتالي، يجب أخذ المنظورات الجنسانية . ابات بالفيروس وال سيما الشابات منهنهناك تزايد في نسبة النساء المص.  ماليزيا
  . اإليدز/ بعين االعتبارعند معالجة قضايا فيروس نقص المناعة البشرية

من مضاد للفيروسات الرجعية والعالج تظهر سياسة الرعاية المجانية من خالل الحصول المجاني على العالج ال.  مالي
والدعم النفسي واالقتصادي واالجتماعي  اآز الصحية وبعض العيادات الطبية، واختبار المتابعة في المستشفيات والمرناهزةالاألخماج 

  .لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .تعتبر الثقافة بعدًا مهمًا ال يمكن أن تتغاضى عنه استراتيجيات الوقاية.  موريشيوس

  ".ال فيروس نقص المناعة البشريةأساليب انتق"إلى " في مكان العمل"ا إذا أضفن.  نيوزيلندا
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  .ينبغي أن يراعي ذلك األمر األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية للبلدان.  بيرو

ة بما أن التوصية قد تشير إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشريو. ياسة الرعاية الصحيةهذه القضية تخص س.  بولندا
  .ومحاربته، فإنها تتجاوز سلطات منظمة العمل الدولية ولهذا ينبغي حذف الجملة األولى

  . االستشارة على يد األقران في مكان العمل/ باستعمال أساليب مختلفة مثل توفير التدريب.  سيراليون

  . يقول المثل المشهور الوقاية خير من العالج.  السودان

ينبغي أن تراعي و: "قتراح إضافة الجملة التاليةهنا؛ ا التوجه الجنسييجب إضافة .  )والرعاية المجلس الوطني للصحة( السويد
  ".والثقافة والتوجه الجنسيقضايا الجنسين، 

  .قد وافقت أغلبية منظمات أصحاب العمل على هذا المبدأو هذا هو الحال في أغلب البلدان.  زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٣: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٧: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( تحاد الوطني للمؤسسات المالية، اال)البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(كمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية ، االتحاد ال)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، )فنلندا(مل في السلطة المحلية ، اللجنة الخاصة بأصحاب الع)مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(أصحاب العمل 
، اتحاد )اليونان(آت التجارية اليونانية ، االتحاد الوطني للمنش)غانا(، رابطة أصحاب العمل )فنلندا(اتحاد المنشآت الفنلندية 

اد اتح ،)إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان( المنشآت الهيالني
، )اليابان(، اتحاد المنشآت )جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(إيران لرابطات أصحاب العمل 

رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(اتحاد أصحاب العمل 
، رابطة أصحاب )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(ين ، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتاني)ليسوتو(

، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(العمل المكسيكيين 
، منظمة أصحاب )داهولن(، أصحاب العمل )نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة  ،)ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 

، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(العمل 
، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما(

، غرفة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا(حاب العمل اتحاد أص
، اتحاد سيالن )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(سلوفينيا للتجارة والصناعة 

، )السويد(الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم ) السويد(ية ، اتحاد المنشآت السويد)سري النكا(ألصحاب العمل 
، المجلس الوطني )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

، اتحاد )أوغندا(مل ، اتحاد أصحاب الع)ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(ألصحاب العمل 
اتحاد أصحاب العمل  ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة(غرف التجارة والصناعة 

  ).زمبابوي(

  .)فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية .  ٢ :ال

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )اآولومبي(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٤: ردود أخرى
  ).السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آوستاريكا(

  التعليقات
يمكن أن تكون أماآن العمل بمثابة مكان لتقديم معلومات  ):آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 

  .اصة عن الوقاية رغم أنه ال يتم فيها انتقال فيروس نقص المناعة البشريةخ
هذه المسألة خارجة عن نطاق والية منظمة العمل الدولية وينبغي معالجتها من  ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

حدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة برنامج األمم المتمنظمة الصحة العالمية و(لمسؤولة طرف وآاالت األمم المتحدة ا
  ".٥"إلى " ٢) "و(وهذا يشمل آذلك المبادئ من . )دزاإلي /البشرية

  ):فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية، اتحاد المنشآت الفنلندية 
  .سي ليس قضية من قضايا مكان العملالسلوك الجن
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لمخدرات وممارسة محاربة تعاطي ا(العامة  افق على الخلط بين قضايا الوقايةنحن ال نو ):فرنسا(منشآت الفرنسية حرآة ال
  .ومكان العمل) الجنس دون وقاية

  . من أجل تفادي الخطرواإلستضعاف ):غانا(رابطة أصحاب العمل 
  .مختلفةنظرًا إلمكانية استعمال استراتيجيات  ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .وخاصة الثقافة والمعتقدات ):موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
فمكان العمل معنّي طالما أنه يؤثر على إمكانية التشغيل والقدرة . هذه مسألة مهمة ولكن ليست أساسية ):هولندا(أصحاب العمل 

  .على العمل
وينبغي لمنظمة العمل ". فيروس نقص المناعة البشريةانتقال "بعد " في مكان العمل"إضافة  ):نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  .الدولية أن تعمل في حدود واليتها المتعلقة بمكان العمل

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين .  ٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(رجنتين جمهورية األ

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(اد العام لنقابات عمال النقل ، االتح)الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )يةالجمهورية التشيك(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام )فرنسا( ، االتحاد العام للعمل)فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -  للعمل
ين االتحاد الوطني للعمال الغيني، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(
، االتحاد )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل  ،)إيطاليا(

، )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات الكوري 
، )هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(العمال 

، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آيماهي  تي آاوا - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(

، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(لعامة للعمال النقابة ا، )البرتغال(للعمال البرتغاليين ، االتحاد العام )بولندا(ذاتيًا 
) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رومانيا(

، االتحاد النقابي )النكاسري (، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(رابطة النقابات الحرة 
اتحاد نقابات عمال توغو  ،)توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري  ،)السويد(السويدي 

المملكة (، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني  ،)توغو(
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )ةالمتحد

  .)رواند(اتحاد نقابات رواندا   .١: ال

  التعليقات
  .ينبغي إعطاء األولوية للوقاية ):الكاميرون(النقابات الحرة 

مسألة مهمة جدًا والسيما إلشراك الجميع في برنامج مكان  ):راطيةجمهورية الكونغو الديمق(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .العمل

  .يشمل ذلك الناس آافةجميع األمراض المزمنة بالتساوي وينبغي التعامل مع  ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .هذا ميدان ينبغي الترآيز عليه أآثر ):فيجي(اتحاد المدرسين 

ينبغي مراجعة استراتيجيات التدخل بإنتظام من أجل . مكان العمل هو أفضل مكان للتدابير الوقائية ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .لإلصابة إضافة إلى اإلبداعات التقنية جديدة وإحتياجات السكان المعرضينأن تأخذ بعين االعتبارالتطورات ال

دم المساواة بين الجنسين، تزيد من احتمال اإلصابة بفيروس نقص إن القضايا الجنسانية، والسيما ع ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .وتتأثر بالنتائج االجتماعية واالقتصادية السلبية للفيروس ثر على جودة استراتيجيات الوقاية والعالجالمناعة البشرية وتؤ

  .يجب احترام المعتقدات الفردية ):موريشيوس(العمال 
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  .نحتاج إلى تحسين خدماتنا وسبل الوصول إلى العالج ):بنما(ا المنظمة المستقلة العامة لعمال بنم
  .ليس ضروريًا ذآر هذه المسالة ):رواندا(اتحاد نقابات رواندا 

  .ينبغي أن ُتكيف الطرق لتناسب المجموعة المستهدفة ):رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
  . الجنسين والثقافة والمرآز االجتماعي للضحايا يقترح إضافة إشارات إلى قضايا ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  . قضايا الجنسين مهمة للغاية، ولكن هناك الخصوصيات الدينية ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
  .)جنوب افريقيا(المجتمع   .١: نعم: أخرى ردود

  التعليقات
المضاد للفيروسات الرجعية والمعلومات والتثقيف  ينبغي أن يتضمن ذلك على األقل تقديم العالج: )جنوب أفريقيا(المجتمع 

  . بخصوص الممارسات الجنسية األآثر أمنًا وإتاحة العوازل

  :ينبغي أن تؤّمن برامج الوقاية ما يلي  "٢" )و( ٩ل السؤا
تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة، بما فيها تلك المتعلقة بمنع انتقال الفيروس  )١(

 من األم إلى الطفل؛

  لحكوماتا
   .١١٣:مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، .  ١٠٨: نعم
 البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا،

إثيوبيا،  آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا،
جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل،  فنلندا، فرنسا، غابون،

ن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األرد
ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو،  مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،ماليزيا، موريشيوس، ال

نيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر سانت آيتس و الفلبين، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،
غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب 
 أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة،

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو،  تيمور ـ يلند،تا
  .جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .الدانمرك، هندوراس، مالي، بولندا، طاجيكستان.  ٥: ردود أخرى

  التعليقات
  .ان احتمال االنتقال هذا متعلقًا بالعملإذا آ.  أستراليا

ويجب أن . فاالنتقال الرأسي للفيروس والوقاية منه قضية أساسية ولذا يجب إيالء األولوية لها. هذه الصيغة غير مالئمة.  النمسا
" بما فيها"تغيير عبارة  آما ينبغي. تكون رعاية المرأة الحامل المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية جزءًا من استجابة عالم العمل

  ".السيما"بعبارة 

  .أمر ضروري من أجل نجاح السياسة.  بورآينا فاسو

  . ينبغي أن يشمل األمر جميع أساليب انتقال الفيروس على جميع المستويات.  الكاميرون

  ".١) "و( ٩المرجو الرجوع إلى الرد على السؤال .  الدانمرك

وتوفير المرافق الخاصة باالستشارة واختبار  راض المنقولة عبر االتصال الجنسياألموإدارة  مثل توفير العوازل.  الهند
وينبغي أن تعالج بشكل خاص انتقال الفيروس من األم إلى الطفل من أجل حمايته من اإلصابة وأن تقدم الدعم إلى . الكشف الطوعيين

  .األم خالل فترة ما قبل الوالدة وما بعدها
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هات العامالت المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أن يبدين تعاونا في الوقاية من انتقال الفيروس من على األم.  إندونيسيا
  . األم إلى الطفل

عتبار جميع وسائل االنتقال إضافة إلى انتقال الفيروس من األم إلى الطفل قد يكون من المرغوب فيه األخذ بعين اال.  المكسيك
  .سطة الدم أو بالممارسة الجنسيةل الوالدة أو بوااالنتقال الذي يحدث قب سواء

بما فيها الوقاية من انتقال فيروس  ،ولدى اليونسيف عدد من برامج الترآيز". في مكان العمل"إذا أضيفت في النهاية .  نيوزيلندا
  .نقص المناعة البشرية من األبوين إلى الطفل

اختبار الكشف (الحمل بل وآذلك المعلومات الخاصة بمرحلة بداية الحمل ال ينبغي فقط نشر المعلومات الخاصة بمرحلة .  بيرو
لضمان أن األم المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ال ترضع طفلها (ومرحلة ما بعد الوالدة ) لبشريةعن بفيروس نقص المناعة ا

  ).رضاعة طبيعية

  .مينبغي أن تتوفر المعلومات بسهولة وأن تكون محدثة بإنتظا.  قطر

  .تماشيًا مع السياسات والبرامج الوطنية.  ـ ليشتي تيمور

وهذا ينطبق أيضًا على الردود األخرى في (وتقييم ألثرها  حتاج هذه البرامج إلى تصميم متأن وتجريب مسبقت.  المملكة المتحدة
  ). هذا الجزء

  .ينبغي آذلك توعية الرجال بهذا األمرفل، وال الفيروس من األم إلى الطمن المهم أن تعلم جميع النساء بانتق.  فانواتو

  .الوقاية من خالل التثقيف من أآثر األدوات فعالية للوقاية من اإلصابة.  جمهورية فنزويال البوليفارية

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )يجانأذرب( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٧ :نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

اتحاد آوستاريكا لغرف  ،)آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت  ،)آوستاريكا(منشآت الخاصة ورابطات ال

، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(
، اتحاد المنشآت )فنلندا(بأصحاب العمل في السلطة المحلية  ، اللجنة الخاصة)فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(

آت التجارية ، االتحاد الوطني للمنش)غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية  ،)فنلندا(الفنلندية 
أصحاب العمل  ، رابطة)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان( ، اتحاد المنشآت الهيالني)اليونان(اليونانية 

، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(إيران لرابطات أصحاب العمل  اتحاد ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين 
، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( ، اتحاد المنشآت)جامايكا(

، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )توليسو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 
، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(

، أصحاب العمل )نيبال(لتجارة والصناعة ، اتحاد غرفة نيبال ل)ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(لمقاوالت المغرب 
، )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(اتحاد أصحاب العمل  ،)النرويج(اد المنشآت النرويجية ، اتح)هولندا(

اتحاد ، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات
، غرفة سلوفينيا )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا(أصحاب العمل 

، اتحاد سيالن ألصحاب )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(المنشآت  اتحاد، )سلوفينيا(للتجارة والصناعة 
، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(لسويدية للسلطات المحلية واألقاليم ، الرابطة ا)سري النكا(العمل 

، اتحاد )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(
، غرفة صناعات أوروغواي )متحدةاإلمارات العربية ال(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(أصحاب العمل 

  ).زمبابوي(، اتحاد أصحاب العمل )أوروغواي(

  .)سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل .  ٢: ال

، اتحاد )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آولومبيا(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٣: ردود أخرى
  ).السويد(شآت السويدية المن
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  التعليقات
ينبغي أن يرآز الصك المقترح على القضايا التي تدخل في نطاق والية منظمة  ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  .العمل الدولية
ومن . لوعيجهل واألحكام المسبقة وقلة اينتشر فيروس نقص المناعة البشرية بسبب ال): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

من أجل محاربة الخرافات المتعلقة بالسلوك الجنسي . وطرق عالجه بأساليب انتقالهو األساسي توعية الناس باإلصابة بالفيروس
  .والتشجيع على تغيير السلوك الذي ينطوي على خطر آبير

  .يجب أن يوفرها األشخاص والمنظمات المختصة ):موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
وفير المعلومات يصاب آثير من األطفال بالفيروس عن غير علم، فمن المهم جدًا ت ):نيبال( نيبال للتجارة والصناعة حاد غرفةات

  .لألطراف المعنية الدقيقة والصحيحة
وتوجد منظمة اليونسيف في مرآز أفضل لتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بهذا  ):نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 

  .وينبغي على منظمة العمل الدولية الترآيز على الميادين التي تدخل في ميدان نطاق عالم العمل. يدانالم
  .ليس هذا دور أصحاب العمل ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(أنغوال  ، النقابة الوطنية لعمال)الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(العمل  ، اتحاد)لغارياب(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(، اتحاد النقابات )بلغاريا(

، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(نظمة المرآزية للنقابات الفنلندية ، الم)فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(العام اليوناني للعمال  ، االتحاد)غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )ابانالي(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )بالمغر(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )ولنداب(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، مؤتمر العمل واألخوة )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )يشلس(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد( ، االتحاد النقابي السويدي)النكاسري (الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(، المرآز النقابي الوطني )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .ساء الحواملمن أجل إفادة الن ):بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال 

  .هذا أمر واضح ):الكاميرون(االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
  .اإليدز /يتعلق األمر بالمعلومات األساسية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ):الكاميرون(النقابات الحرة 

  .الطفل اإلصابة إذا تم ذلك في الوقت المناسب فإنه سيجنب ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
 ًاينبغي أن تتضمن التدابير الوقائية آذلك معالجة األطفال، والحياة الجنسية بين أزواج يكون واحد ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .بفيروس نقص المناعة البشريةمصابًا  من الزوجين
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ثير من المهاجرين، وهو ما يصعب تنفيذ التدابير لك بنما بلد يشهد المرور العابر ):بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 
  .الوقائية

إذ أن معظم األطفال المصابين بالفيروس الذين يقل . ينبغي الترآيز بشدة على هذا الميدان ):زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 
  .عمرهم عن خمس سنوات أصيبوا من خالل انتقال الفيروس من األم إلى الطفل

 ؛التثقيف لمساعدة الرجال والنساء على فهم خطر الفيروس والحد منه  )٢( "٢" )و( ٩ل السؤا

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١٠٩ :نعم
ار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني د

يوبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إث
الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا،  فنلندا، فرنسا، غابون،

إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، 
ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو،  مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،ماليزيا، موريشيوس، ال

سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر  لفلبين، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،ا
غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب 

ويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، الس
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة،  تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

  .أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .الدانمرك، هندوراس، مالي، بولندا.  ٤: رىردود أخ

  التعليقات
اإليدز  /فيروس نقص المناعة البشرية إذآاء الوعي ال يؤديان دائمًا إلى تغييرات في السلوك، فأخطارتوفير المعلومات و.  بنن

  . بالسلوآات الشخصية رتبط بشكل أساسيت

  . السياساتفي البرامج و طرًا ويضمن ثقة أآبرعلى السلوك األقل خهذا األمر سيعزز حدوث التغييرات ويشجع .  بورآينا فاسو

فيروس آل منشأة تشجيع حدوث تغييرات في السلوك من شأنها ضمان مستوى أدنى من انتقال يتعين على آل بلد و.  بوروندي
  .نقص المناعة البشرية

  ".١) "و( ٩المرجو الرجوع إلى الرد على السؤال .  الدانمرك

بل فالمعرفة ليست آافية للحد من الخطر، . ة بين المعرفة والمواقف والسلوكنبغي أن تعالج البرامج التثقيفية الهوي.  اليونان
  .بغي آذلك تغيير المواقف والسلوكين

شجيع على ممارسات من أجل الحد من التعرض لإلصابة وخطر اإلصابة بالفيروس، بسبب قلة المعلومات والتوعية والت.  الهند
  .أآثر أمنًا سيةات جنيسلوآو

في أغلب المجتمعات يحدد الجنس ماذا ُينتظر أن يعرفه الرجال والنساء حول المسائل الجنسية والسلوك الجنسي وآيف .  ماليزيا
أن  يعرفون ذلك، والنتيجة هي افتقار الفتيات والنساء في الغالب إلى المعلومات المتعلقة بالصحة اإلنجابية، في حين يتوقع في الغالب

اإليدز أمر أساسي للحد من  /فيروس نقص المناعة البشريةالنساء على حد سواء بشأن فتثقيف الرجال و. ال أآثر من ذلكيعرف الرج
  .خطرإصابة الفرد بالفيروس

  ".التثقيف"بعد آلمة " في مكان العمل"أضيفت عبارة إذا .  نيوزيلندا

  .أمر في غاية األهمية.  بيرو
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ات التي يتعين على الرجال والنساء تفاديها أو يتعزز احترام حقوق وآرامة اإلنسان وأن تحدد السلوآ ينبغي أن.  سيراليون
  . اعتمادها من أجل الحد من خطر اإلصابة

بل ويمكنه، نظرًا ألن (ان يتعين على نظام الصحة العام إن آيفية ضمان المنشآت لبرامج جيدة يتوقف على ما إذا آ.  سري النكا
في هذا الميدان أو ما إذا آان يتعين على منظمات العمال تقديم  التعاون مع المنشآت) درجة ممكنة سُتغلت فعًال إلى أقصىالموارد ا

  . الدعم

هذا سُيطبق وفقًا للحاالت المتعلقة بمكان العمل مثل اإلصابات التي تتنتقل عبر .  )الهيئة السويدية المعنية ببيئة العمل(السويد 
  .لوخز باإلبرالدم من خالل ا

  .ينبغي آذلك أن تشمل مغايري الجنس الذين يتزايد عددهم ومن المحتمل أن يتم قبولهم في المجتمعات الحالية.  تايلند

اإليدز من أجل تقديم المعلومات  /فيروس نقص المناعة البشريةخصصوا وحدة لقد أصحاب العمل يكون من المهم أن .  فانواتو
  .ة إلى العمالوالمساعد والعون والرعاية

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٩: نعم
فة البلغارية ، الغر)البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، الرابطة الوطنية ألصحاب )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
 اتحاد الصناعات، )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(، االتحاد العام للمنشآت )آولومبيا(العمل 

، اتحاد الصناعات )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )راطيةجمهورية الكونغو الديمق(
حرآة  ،)فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(الفنلندية 

، اتحاد )اليونان(آت التجارية اليونانية الوطني للمنش ، االتحاد)غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)فرنسا(المنشآت الفرنسية 
اتحاد  ،)إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان( المنشآت الهيالني

، )اليابان( ، اتحاد المنشآت)جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية إيران اإلسالمية(إيران لرابطات أصحاب العمل 
رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(اتحاد أصحاب العمل 

، رابطة أصحاب )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(
، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(غولي ألصحاب العمل ، االتحاد المن)المكسيك(العمل المكسيكيين 

، منظمة أصحاب )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(اتحاد أصحاب العمل 
، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )باآستان(اتحاد أصحاب العمل  ،)النرويج(شآت النرويجية ، اتحاد المن)نيوزيلندا(العمل 

، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما(
، غرفة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 

، اتحاد سيالن )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(سلوفينيا للتجارة والصناعة 
، الوآالة السويدية ألصحاب العمل )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(ألصحاب العمل 

، )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(صحاب العمل ، المجلس الوطني أل)السويد(الحكوميين 
، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(اتحاد أصحاب العمل 

  .)زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل ، )أوروغواي(

  .)ويسراس(اتحاد أصحاب العمل السويسريين   .١: ال

  .)السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين   .٢: ردود أخرى

  التعليقات
  .اتيال بد من الترآيز على تغيير دائم في السلوآ ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .ضمن والية منظمة العمل الدوليةينبغي أن يظل الصك المقترح  ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

وهذا األمر ليس . من المهم العمل على إدراك الخطروتعزيز حدوث تغيير في السلوك ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
النساء والضغوط التي مراعاة الفرق في أوضاع الرجال و بالهين ألن الناس يحتاجون إلى المساعدة لفهم الخطروالحد منه وينبغي

  .آما ينبغي مراعاة القضايا الجنسانية األخرى مثل السلطة والسيطرة في العالقات ،ونهايواجه
  .التثقيف يحد من الخطر ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات
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أن تقدم الدولية ويتعين على منظمة العمل ". التثقيف"بعد " في مكان العمل"إضافة  ):نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
  .يهات ضمن واليتها المتعلقة بعالم العملتوج

  .ينبغي أن تشير هذه النقطة إلى العمال ):موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
اإلنجابية، التي تراعي لدعوة إلى برامج الصحة الجنسية وينبغي ا ):ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  . الممارسات الثقافيةإلآراه، والتأثيرات والمعتقدات وله العنف واسياق اتخاذ القرارات، والتهديد الذي يشك

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين .  ٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(نقابات العمال ، المجلس األسترالي ل)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
رية الكونغو جمهو(، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(لعاملة القوة ا -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

 ،)إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )سلنداآي(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(حي لنقابات مدغشقر ، االتحاد المسي)جمهورية آوريا(للنقابات 
، مجلس )هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

، )نيجيريا(ال الفنادق والخدمات الشخصية ، االتحاد الوطني لعم)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - نقابات العمال في نيوزيلندا
، )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

، )رومانيا(لنقابات العمال  ، االتحاد الوطني)البرتغال(النقابة العامة للعمال ، )البرتغال(للعمال البرتغاليين االتحاد العام 
رابطة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 

، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 
 ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو  ،)توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري  ،)السويد(

، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو(المرآز النقابي الوطني 
  .حاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية، االت)زمبابوي(مؤتمر نقابات العمال 

  .)رواندا(اتحاد نقابات رواندا   .١: ال

  التعليقات
  .هذا أمر ضروري )أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .اإلخبار هو التثقيف ):الكاميرون(النقابات الحرة 
  .أمر حيوي من أجل نجاح السياسة ):لديمقراطيةجمهورية الكونغو ا(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

ينبغي دمج العاملين في المجال الطبي مع منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة  ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  . البشرية

إلى تدريب وإعادة تدريب  وهناك حاجة أيضًا". هلك شعبي بسبب نقص التثقيف"ذآرت بمقولة  ):اغان(مؤتمر نقابات غانا 
  .متواصلين

  .يجب أن يشارك الرجال والنساء على حد سواء ):مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
  .لها ينبغي أن يكون فهم الرجال لهذه الظاهرة آفهم النساء ):رواندا(مؤتمر العمل واألخوة 
وإما خالل  ل، وإما قريبًا من أماآن العمل،يمكن تنفيذ هذه البرامج إما خالل أوقات العم ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  .أوقات العمل وقريبًا من أماآن العمل
  .لثقافةينبغي تكييف األنشطة التثقيفية مع البيئة والمجموعات االجتماعية وا ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
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ينبغي الدعوة إلى برامج الصحة الجنسية واإلنجابية، التي تراعي ): ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 
  . سياق اتخاذ القرارات، والتهديد الذي يشكله العنف واإلآراه، والتأثيرات والمعتقدات والممارسات الثقافية

 ؛مثل إتاحة العوازل بشكل أفضلتدابير عملية   )٣( "٢" )و( ٩ل السؤا

  الحكومات
  .١١٤: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة .  ١٠٦: نعم
ا، ، الصين، آولومبيوالهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا

مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا،  ص، جمهورية الكونغو الديمقراطية،قبر آوستاريكا، آوت ديفوار، آوبا،
غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، 

ان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، موريشيوس، الياب
المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، البرتغال، قطر، 

نت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة سا رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،
العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، 

تنزانيا المتحدة، تايلند، ترينيداد وتوباغو،  سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية
فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام،  حدة، المملكة المتحدة، أوروغواي،تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المت

  .زامبيا، زمبابوي
  .ـ ليشتي صربيا، تيمور  .٢: ال

  .، مالي، بولنداآرواتيا، البهاما، الدانمرك، هندوراس.  ٦: ردود أخرى

  التعليقات
  ".ضمان وفرة العوازل"بعبارة " إتاحة العوازل بشكل أفضل"ينبغي تغيير عبارة .  النمسا

  . للعوازل إيجابيات، ولكن ينبغي أيضًا التشجيع على االمتناع.  جزر البهاما

  .عام بشكل نيتضمن نظام الضمان االجتماعي أحكامًا خاصة لفائدة الشابات والشبا.  بلجيكا

  .اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةإتاحة العوازل من أنجع وسائل محاربة .  بنن

  .الوفاءكل سليم والتشجيع على االمتناع وآيفية استعمال العازل بش ينبغي أن يتضمن ذلك أيضًا. هذا ليس آافيًا.  بورآينا فاسو

  .ليمإضافة إلى التشجيع على استعمال العوازل بشكل س.  الكاميرون

  .ينبغي أن تكون هناك أيضًا حمالت لتعليم الناس آيفية استعمال العوازل بشكل سليم.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

وينبغي أن يقتصر توزيع العوازل على المجموعات التي تواجه . وآذلك الحث على االمتناع والوفاء.  آوت ديفوار
  .خطراإلصابة بالفيروس

  ".١) "و( ٩وع إلى الرد على السؤال المرجو الرج.  الدانمرك

  .ينبغي أن يتم ذلك وفقًا للسياق الثقافي للبلد.  مصر

  .االمتناع والوفاء ال يكفيان.  السلفادور

  .هذا أمر جيد ولكن ليس ضروريًا.  جورجيا

واألمر يتعلق آذلك ) ثويةالذآرية منها واألن(من أجل إزالة المخاطرة بسبب عدم توفر التدابيرالحمائية مثل العوازل .  الهند
  .بترجمة األقوال إلى أفعال
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  .السياسات الوطنيةة الثقافات والحساسيات المحلية وينبغي آذلك مراعا.  ماليزيا

  . هذه المسألة ستعادل التمكين على مستوى عملي.  موريشيوس

مثل إتاحة العوازل بشكل أفضل، حيثما تدابير عملية في مكان العمل :" إذا أعيدت الصياغة على الشكل التالي.  نيوزيلندا
  ."اقتضى األمر

  .ولكن ينبغي مراعاة تقاليد وعادات بعض البلدان.  عمان

  .ينبغي أن يشمل ذلك أيضًا تدابير النظافة والممارسات الجنسية الخالية من الخطر.  بنما

  .ينبغي إتاحتها في مكان العمل.  بيرو

  .ابيرالنظافة والممارسات الجنسية الخالية من الخطرينبغي أن يشمل ذلك أيضًا تد.  الفلبين

  . ينبغي أن يتضمن ذلك التشجيع على استعمال أسلوب الوقاية هذا.  )الوآالة الوطنية لحماية حقوق الطفل( رومانيا

  .هذه مسألة حساسة تقتضي المزيد من الدراسة.  االتحاد الروسي

  .ينبغي أن تكون مجانية.  سيشل

د مقدمي الخدمات على تبني مواقف إيجابية من أجل إتاحة العوازل للشباب ودمج مسألة استعمال العوازل من تساع.  سيراليون
برامج المتعلقة بالصحة الجنسية في ال ،فيروس نقص المناعة البشرية /أجل الوقاية من األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي

  .اإلنجابيةو

ذلك لمعالجة مسألة الثمن آعائق محتمل أمام و" لعوازلإتاحة ا" بعد عبارة " ليهاوالحصول ع"إضافة عبارة .  سنغافورة
  .استعمال بعض العوازل من طرف بعض المجموعات التي تكون مواردها محدودة

  .ينبغي توفير العوازل الذآرية واألنثوية.  جنوب أفريقيا

وتحتاج . الية أيضًا بالنسبة للمنشآت األصغر حجمًاأمر ضروري ولكنه قد يخضع لقيود ثقافية وإلى قيود م.  سري النكا
وستكون مساعدة الجهات المانحة ضرورية من أجل ضمان عدم إنقطاع . والتوعيةالحواجز الثقافية إلى أن تعالج من خالل التثقيف 

  .اإلمدادات

  .هذا أمر جيد  .)السويدية العالمية للتنمية والتعاون   الوآالة(السويد 

  .هذا األمر ال عالقة له بالقضية.  )طة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدزالراب( السويد

إن إتاحة العوازل لن ينقص من عدد اإلصابات، فاألمر الذي يمكن أن يغير واقع فيروس نقص المناعة .  ـ ليشتي تيمور
  .السلوكاإليدز هو تغيير في العقلية و /البشرية

  .من الضروري أيضًا تعليم مهارات استعمال العازل.  ترينيداد وتوباغو

  .بعين االعتبارلكل بلد يجب أخذ الجوانب االجتماعية والثقافية .  تونس

إذا وافق أصحاب العمل، ينبغي لهم الترويج الستعمال العوازل وإتاحتها، إضافة إلى توفير المعلومات حول مزايا .  فانواتو
  .آما تحتاج فانواتو أيضًا إلى معالجة العنف المنزلي ضد النساء اللواتي يستعملن العوازل. ل السليم لهااستعمالها وتعليمات االستعما

وينبغي أن . ينبغي أن توفر هذه البرامج المعلومات حول أهمية استعمال العوازل بشكل سليم.  جمهورية فنزويال البوليفارية
  .العوازل بالمجان في مكان العملتتضمن حمالت ترويجية في الخدمات الصحية وتوزيع 

  .ينبغي أن تتلقى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال العوازل لكي توزعها على أعضائها.  زامبيا
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  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

وطني ، المجلس ال)أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية .  ٥٥ :نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام للمنشآت )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية( عاتاتحاد الصنا، )آوت ديفوار(

، اللجنة الخاصة بأصحاب )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(أصحاب العمل 
، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )دافنلن(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(العمل في السلطة المحلية 

 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان( ، اتحاد المنشآت الهيالني)اليونان(آت التجارية اليونانية ، االتحاد الوطني للمنش)غانا(
جمهورية إيران (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )هندوراس(

، االتحاد الكوري )آينيا(، اتحاد أصحاب العمل )اليابان( ، اتحاد المنشآت)جامايكا(، اتحاد أصحاب العمل )اإلسالمية
، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 

، االتحاد المنغولي )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(لعمل ، اتحاد أصحاب ا)موريتانيا(
، اتحاد غرفة نيبال )ناميبيا(، اتحاد أصحاب العمل )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(ألصحاب العمل 

اد المنشآت النرويجية ، اتح)لندانيوزي(، منظمة أصحاب العمل )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(للتجارة والصناعة 
، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )باآستان(اتحاد أصحاب العمل  ،)النرويج(

، )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(االتحاد البرتغالي للسياحة 
، المنشآت )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(طة أصحاب العمل راب

، الوآالة السويدية ألصحاب العمل )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )جنوب أفريقيا(المنظمة 
، )ترينيداد وتوباغو(، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(العمل ، المجلس الوطني ألصحاب )السويد(الحكوميين 

رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(اتحاد أصحاب العمل 
  .)زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل  ،)أوروغواي(

س الوطني ، المجل)آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )اآولومبي(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل   .٤: ال
  .)سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )بنما(للمنشآت الخاصة 

سيالن ألصحاب العمل  ، اتحاد)آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة   .٣: ردود أخرى
  ).سويدال(اتحاد المنشآت السويدية  ،)سري النكا(

  التعليقات
  .من الضروري مراعاة الثقافة والعادات وأيضًا الجوانب الجنسانية إلى غير ذلك ):أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل

  .يجب تجديد اإلمدادات بانتظام ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .بير الوقائية وليس العمل آموزعينيتعين علينا أن نعمل على التدا ):البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
  .انظر أعاله ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

باستثناء حاالت خاصة (إن توفير العوازل ال يخص بشكل عام المنشآت في البلدان الصناعية  ):فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  ).في بعض القطاعات التي تنطوي على خطر اإلصابة

  .من أجل إذآاء الوعي بأهمية استعمال العازل ):غانا(العمل  رابطة أصحاب
إضافة إلى توفير المعلومات الصحيحة، يجب ضمان سبل الوصول إلى العوازل آوسيلة  ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .ويجب تخصيص أماآن لهذا الغرض. للوقاية من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل
  .توفير العوازل ليس آافيا، معرفة استعمالها مسألة مهمة أيضًا ):مدغشقر(حاد المسيحي لنقابات مدغشقر االت

  .من أجل توفير الحوافز ):موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 
  .ينبغي توزيع العوازل في مكان العمل ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات

تدابير عملية في مكان العمل، مثل إتاحة العوازل بشكل أفضل : "إعادة الصياغة آما يلي ):نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
  ".حيثما اقتضى األمر

  .تماشيًا مع المعتقدات الدينية لألشخاص ):سانت لوسيا(اتحاد أصحاب العمل 
قيود مالية بالنسبة للمنشآت لهذا أمر ضروري ولكنه قد يخضع لقيود ثقافية وآذلك  ):سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

  .الصغيرة
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  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٧: نعم
، )بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال ، )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )نالكاميرو(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(، اتحاد النقابات المستقلة )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(اتحاد موظفي اإلدارة المدنية ، )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( ديمقراطي الفرنسي للعملالتحاد ال، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

، )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(ندونيسية ، اتحاد النقابات اإل)آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية ، )إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 
تي آاوا  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

امة لعمال بنما ، المنظمة المستقلة الع)نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آيماهي 
للعمال البرتغاليين  ، االتحاد العام)بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(
، )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(االتحاد العام للعمال  ،)البرتغال(
، العمل )سلوفينيا(رابطة النقابات الحرة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(تحاد الوطني لعمال السنغال اال

اتحاد النقابات السويسري  ،)السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(المنظم 
ترينيداد (المرآز النقابي الوطني  ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو  ،)توغو(غو االتحاد الوطني لعمال تو ،)سويسرا(

، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )وتوباغو
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(

  .)رواندا(اتحاد نقابات رواندا   .١: ال

  .)المغرب(التحاد العام للشغالين ا  .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي طلب إجراء مراقبة للجودة قبل التوزيع ):الكاميرون(النقابات الحرة 

  .األنثوية إضافة إلى آيفية استعمال العوازل، بما فيها العوازل ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  . ال ينبغي أن يكون الثمن مرتفعًا جدًا آي يتمكن الجميع من شرائها ):فيجي(اتحاد المدرسين 

  .واألدوات الوقائية األخرى آذلك، مثل الهالم والعوازل األنثوية ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .ة توفرهاأسعار العوازل ستحدد درج ):فرنسا( القوة العاملة - االتحاد العام للعمل
  .تقوم فعًال بعض أماآن العمل بهذه المسألة ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 

آطريقة من طرق التثقيف  المعلومات بشأن استعمال العوازل في اليابان، هناك حاجة إلى نشر ):اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
  .في مجال الوقاية في أماآن العمل

  .ون الحصول عليها سهًاليجب ان يك ):موريشيوس(العمال 
  .من أجل توفير السالمة ):نيجيريا( لعمال الفنادق والخدمات الشخصية االتحاد الوطني

  .الصحةا األمر من خالل خدمات السالمة ويمكن القيام بهذ ):البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
  .لهذا الغرض ينبغي مراعاة الحياة الخاصة ):رواندا( مؤتمر العمل واألخوة

  .بما في ذلك إتاحة العوازل األنثوية :)جنوب أفريقيا(العمل المنظم 
ينبغي أن تكون مهمة إتاحة العوازل والحصول عليها بشكل مجاني مسؤولية مقدمي  ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  .المساعدة
  .وسيخلق ثقة أآبر وسيوفر حماية أفضلهذا سيضمن استعماًال أآثر سرية  ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .الوقاية خير من العالج ):توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
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ينبغي أن يكون لجميع العمال، بمن فيهم العمال المصابون بفيروس نقص المناعة  "٣" )و( ٩ل السؤا
وينبغي أن تشمل هذه. البشرية وُمعالوهم، الحق في خدمات صحية بتكلفة معقولة

ات تقديم العالج المضاد للفيروسات الرجعية والعالج من األخماج االنتهازية، الالخدم
 .سيما السل، ومن األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

جيكا، بليز، بنن، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بل.  ١٠٧: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، آولومبيا، 
آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، 

ا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، جورجيرنسا، غابون، فنلندا، ف
إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، 

نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين،  نمار، هولندا،ميا ولدوفا، المغرب،ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، جمهورية م
سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان  البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،

، اسبانيا، سري مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا
النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو،  تيمور ـ
  .بوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابويجمهورية فنزويال ال

  .نيوزيلندا.  ١: ال

  .الصين، الدانمرك، هندوراس، مالي، بولندا  .٥: ردود أخرى

  التعليقات
إن ضمان الحصول على العالج المضاد للفيروسات الرجعية والعالج عالي الفعالية المضاد للفيروسات الرجعية شاغل .  النمسا

وإذا ُوفرت سبل الحصول على العالج عالي . جانبًا آخر من الجوانب المهمة الناهزةالعالج من األخماج  من بين أهم الشواغل، ويعد
ألن الضعف التدريجي لنظام  الناهزةفإنه من الممكن الوقاية من األخماج  الفعالية المضاد للفيروسات الرجعية في وقت مبكر وآاف،

أضف إلى ذلك أنه سيكون . تزامن اإللتهاب الكبدي وفيروس نقص المناعة البشرية وينبغي أن يشمل جزء خاص. المناعة يتم توقيفه
وهذه مشكلة فعًال (من المهم الترآيز على ضرورة توفير عالجات الخيار الثاني فيما يتعلق بجرثومة السل المتعددة المقاومة لألدوية 

  ).من مشاآل مكان العمل

  .هذا حق أساسي من حقوق اإلنسان.  بنن

  .العمال التعاون من أجل إقامة شراآات مع الهيئات القائمةيتعين على أصحاب العمل و.  آينا فاسوبور

  .ينبغي تنظيم ذلك من خالل الضمان االجتماعي ومن خالل الخطط الوطنية السياسية واإلنمائية في آل بلد على حدة.  بوروندي

  .الخدمات الصحية ينبغي أن يتمتع الجميع بالحق في الحصول على.  الكاميرون

  .آما يجب تقوية التعاون الدولي. يتعين على آل بلد توفير الخدمات الصحية وفق معيارمناسب وحسب ظروفه الوطنية.  الصين

  . بمسؤولية الدولة وأصحاب العمل ينبغي آذلك التذآير.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .تحميل خدمات الصحة المهنية أآثر مما تتحمله ولكن دون ذلك من خالل تنظيم أفضليمكن القيام ب.  آوت ديفوار

  ".١) "و( ٩المرجو الرجوع إلى الرد على السؤال .  الدانمرك

  .القدرات الوطنيةأخذ ذلك بعين االعتبار األوضاع وينبغي أن ي.  إثيوبيا

  .ينبغي أن يكون العالج المضاد للفيروسات الرجعية مجانيًا.  اليونان
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بما في ) سواًء أتعلق األمر بإتاحة العالج أو بتوفيره بتكلفة معقولة(ضمان حصول مستدام على الرعاية والعالج  من أجل.  الهند
وباإلضافة إلى دور المنظمات الحكومية، فإن الدور الذي يضطلع به . ذلك تقديم العالج المضاد للفيروسات الرجعية للعمال وألسرهم

  .أصحاب العمل حيوي لتحقيق هذا الهدف

لفائدة األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة  علومات واضحة حول الخدمات الطبيةينبغي توفير م.  إندونيسيا
  .اإليدز /البشرية

  .من المهم تحسين نظام الرعاية الطبية.  اليابان

اعة البشرية يجب على الدولة توفير خدمات صحية مناسبة لكي تشجع األشخاص المصابين بفيروس نقص المن.  موريشيوس
  .على تلقي العالج

إن نطاق وتكلفة الخدمة الصحية موضوع يتعلق بسياسة الرعاية الصحية والخدمة االجتماعية ولهذا ال ينبغي أن يدرج .  بولندا
  . في التوصية

  .ينبغي أن تكون إتاحة طرق العالج هذه مستديمة وينبغي أخذها بعين االعتبارفي التخطيط اإلستراتيجي.  قطر

دعم التكلفة اإلجمالية للعالج المضاد للفيروسات  بشكل أآثر تحديدًا، يتعين على الدول األعضاء ضمان تحمل أو.  لسنغالا
  .الرجعية

إلى الخدمات في القطاع  سيكون من المستحيل أن توفر جميع المنشآت هذه الخدمات ولكن يمكن للصك أن يشير.  سري النكا
  . الصحي العام

ينبغي أيضًا أن يكون لجميع مرضى السل الحق .  )ة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدزالرابط( السويد
  .في عالج مناسب من هذا المرض

  .يتعين على الحكومات أن تمول العالج.  ـ ليشتي تيمور

  . ص المصابين في البلدان الفقيرةمن الضروري تحسين سبل الحصول على العالج والرعاية، وال سيما بالنسبة لألشخا.  تونس

يمكن أن تفرق هذه التصريحات بين المعالين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمعالين .  المملكة المتحدة
ينبغي آذلك أن تشير عقود العمل بشكل واضح، ابتداًء من بداية و. طبيعة الدعم الضروري قد يختلفغيرالمصابين بهذا الفيروس، ألن 

مع تطور النقاش في هذا الشأن، بكيفية توزيع مسؤولية  إضافة إلى أن الحكومات ستكون مهتمة،. لعمل إلى استحقاقات العمال ومعاليهما
وهناك آثار مختلفة تتوقف على ما إذا آانت هذه الخدمات الصحية تقدم من طرف الدولة أو من طرف شرآات . توفير هذه الخدمات

، يكون فيها من هي التي تقدم هذه الخدمات، فإنه قد تكون هناك بعض الحاالت مثل حاالت العمال المهاجرين إذا آانت الدولةو. خاصة
  . على المتسوى السياسي أو اإلداري على بعض الحكومات أن تتخذ اإلجراءات الالزمة الصعب جدًا سواء

  . مالهمهذا يتوقف على أصحاب العمل الذين يوفرون الخدمات الصحية لع.  فانواتو

  .ال يمكن جعلها إلزامية والسيما بالنسبة للدول النامية.  زمبابوي

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد أصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية  . ٤٨ :نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )برازيلال(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

اتحاد آوستاريكا لغرف  ،)آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
أصحاب العمل الكرواتيين  ، رابطة)آوت ديفوار(االتحاد العام للمنشآت  ،)آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(
حرآة المنشآت ، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية  ،)مصر(

اتحاد المنشآت  ن)اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا(رابطة أصحاب العمل  ،)سافرن(الفرنسية 
اتحاد إيران  ،)إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين ) هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(الهيالني 

، )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )اليابان(المنشآت  ، اتحاد)جمهورية إيران اإلسالمية(لرابطات أصحاب العمل 
، رابطة أصحاب العمل )موريشيوس(، اتحاد أصحاب العمل )موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 

، اتحاد )ربالمغ(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(المكسيكيين 
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 اتحاد التجارة والخدمات، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة  ،)ناميبيا(حاب العمل أص
سانت (اتحاد أصحاب العمل ، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(

، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(، رابطة أصحاب العمل )سان مارينو( ة للصناعاتالرابطة الوطني، )لوسيا
، الوآالة السويدية )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )سلوفينيا(

، الرابطة االستشارية ألصحاب العمل )توغو(عمل ، المجلس الوطني ألصحاب ال)السويد(ألصحاب العمل الحكوميين 
رفة ، غ)اإلمارات العربية المتحدة(، اتحاد غرف التجارة والصناعة )أوغندا(، اتحاد أصحاب العمل )ترينيداد وتوباغو(

  .)زمبابوي(اتحاد أصحاب العمل  ،)أوروغواي(صناعات أوروغواي 

جمهورية (، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(د أصحاب العمل ، اتحا)فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية  . ٧: ال
، )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت، )نيوزيلندا(، منظمة أصحاب العمل )آوريا

  ).سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

، اتحاد )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )بياآولوم(الرابطة الوطنية ألصحاب العمل .  ٧: ردود أخرى
، المجلس الوطني للمنشآت )باآستان(، اتحاد أصحاب العمل )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )جامايكا(أصحاب العمل 

  .)السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )بنما(الخاصة 

  التعليقات
ليس السل وال األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي موضوع الصك الذي تعتزم منظمة  ):فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 

  .العمل الدولية أن تضعه
  .هذا يفوق ما جاء في التوصيات الموجهة إلى المنشآت ):فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  .دمات إستشارية بتكلفة معقولةير خينبغي آذلك توف ):جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل 
  .ال، ما دام لم يتم تحديد من سيتحمل تكلفة العالج، فقد تكون إشارة إلى نظام اإلحالة آافية ):آينيا(اتحاد أصحاب العمل 
  .ينبغي توفير هذه الخدمات من طرف السلطات المعنية ):موريشيوس(اتحاد أصحاب العمل 

ة الثمن ولهذا يتعين على ظتكون تكلفة العالج المضاد للفيروسات الرجعية باه ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات
  .الحكومة أن تقدمه

إن مسألة الحق في خدمات صحية بتكلفة معقولة مسألة خارجة عن والية منظمة العمل  ):نيوزيلندا(منظمة أصحاب العمل 
ضاء على التنسيق والتعاون مع الوآاالت الدولية التي تتمتع بموقع أفضل من تشجيع الدول األع: "فنحن ندعم الصياغة التالية. الدولية

  ". أجل تقديم هذه الخدمات وتعزيزها
من الذي سيدفع؟ يجب أن يكون هذا األمر منوطًا بالحكومات لضمان المساواة في  ):النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

  .المعاملة
  ".معاليهمو"حذف  ):باآستان(اتحاد أصحاب العمل 

  . الوطنية العامة دمات الصحيةينبغي أن توفرها الخ ):البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 
العالج المضاد للفيروسات مسؤول عن توفير الخدمات الصحية وال، ما لم يتم توضيح من ال ):جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت

  .الرجعية
أن يكون للجميع الحق في الوصول إلى هذه الخدمات حيثما تسمح به النظم ينبغي  ):سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

مطروح هنا السؤال الو. ل وبقية البشر هو تمييز بعينهفالتفريق بين العما. الصحية وحيثما تسمح البنية األساسية بإيصالها إلى المصابين
ن آثيرًا من نظم التأمين ال توسع نطاق التغطية ليشمل وأغلب أصحاب العمل ال يقدرون على ذلك آما أ .من سيدفع تكلفة العالج

  .اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية
هذا ضروري من أجل تحقيق هدف حصول الجميع على الرعاية  ):ترينيداد وتوباغو(الرابطة االستشارية ألصحاب العمل 

  .الصحية

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(الجزائريين  االتحاد العام للعمال  .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )ابوتسوان(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون(، النقابات الحرة )الكاميرون(، االتحاد العام لنقابات عمال النقل )الكاميرون(اتحاد النقابات 

، )آرواتيا(اتحاد النقابات المستقلة  ،)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
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جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 
، )يفيج(، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية

، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 
، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(مؤتمر نقابات غانا ، )ألمانيا(

، )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)ايإيطال(االتحاد العام للعمل 

، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 
تي آاوا  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )كالمكسي(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آيماهي 
للعمال البرتغاليين  ، االتحاد العام)ولنداب(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(
، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(االتحاد العام للعمال  ،)البرتغال(

رابطة ) شلسي(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 

 ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو  ،)توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري  ،)السويد(
، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )رينيداد وتوباغوت( المرآز النقابي الوطني
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال

  .)المغرب(ين االتحاد العام للشغال.  ١: ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي أن يتضمن ذلك أيضًا العالج من األمراض األخرى مثل السل والمالريا ):الكاميرون( الحرة النقابات

ينبغي الحث على التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول التي ال تستطيع توفير خدمات صحية  ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 
  .ومن المهم بشكل خاص ضمان استدامة العالج. بتكلفة معقولة
الدول  لى التعاون الدولي من أجل مساعدةينبغي التشجيع ع ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(تحاد الوطني لعمال الكونغو اال

  . على توفير خدمات صحية بتكلفة معقولة آما أن ضمان استدامة العالج يحظى بأهمية خاصة
  .آل العمال من خالل نظم الضمان االجتماعي هذا حق ينبغي أن يتمتع به ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

ينبغي التشجيع على التعاون الدولي لضمان إستحداث خدمات صحية للدول التي ال تتوفر على أي  ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  . منها

ات صحية بتكلفة معقولة آما ينبغي التشجيع على التعاون الدولي من أجل تقديم خدم ):فرنسا( القوة العاملة - االتحاد العام للعمل
  .أنه من المهم بصفة خاصة السعي إلى ضمان استمرارية العالج

والتعاون على مستوى البلديات والمقاطعات من أجل مساعدة  هذا يتطلب التعاون الدولي والوطني ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .دمات الصحية بتكلفة معقولةالدول والمناطق والمقاطعات وأماآن العمل التي ال يمكنها توفيرالخ

  .ينبغي توفير الخدمات الصحية بالمجان ):اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 
الدول التي ال يمكنها توفير هذه التدابير  شجيع على التعاون الدولي لمساعدةينبغي الت :)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  .بنفسها
البلدان غير القادرة على تقديم خدمات  شجيع على التعاون الدولي لمساعدةينبغي الت ):إندونيسيا(سية اتحاد النقابات اإلندوني

  .صحية بتكلفة معقولة
فهم األآثر فقرًا . العمال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هم األآثر تضررًا ):مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .الدولي دورًا آبيرًا في هذا الشأن ويؤدي التعاون. ويجب مساعدتهم
  . يتعين على جميع الحكومات وأصحاب العمل التعهد بهذه المسألة ):موريشيوس(العمال 

هذا حق أساسي يتعين أن يتمتع به الجميع، وهو أساسي  ):نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
  . اإليدز /وس نقص المناعة البشريةحاربة فيرلتحقيق التقدم في مجال م
هذا سيشجع الناس على اإلعتناء بحالتهم الصحية ألن العالج  ):نيجيريا( لعمال الفنادق والخدمات الشخصية االتحاد الوطني

  . سيكون مجانًا
غير القادرة على توفير  البلدان شجيع على التعاون الدولي لمساعدةينبغي الت ):بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  . ومن المهم بشكل خاص السعي لضمان استدامة العالج. خدمات صحية بتكلفة معقولة
  .هذه مسؤولية الدول ):البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
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ر إلى الموارد لتوفير فتقينبغي تشجيع التعاون الدولي لمساعدة تلك الدول التي ت ):رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .ومن المهم بشكل خاص التمكن من تقديم عالج مستدام. الصحية بتكلفة معقولة الخدمات

يتعين على الدول تحمل آامل المسؤولية لتغطية أو دعم تكاليف العالج المضاد  ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
. اون الدولي لمساعدة الدول التي ال تقدر على تقديم خدمات صحية بتكلفة معقولةللفيروسات الرجعية وينبغي آذلك التشجيع على التع

  .ومن المهم بشكل خاص السعي لضمان استمرارية العالج
  .ينبغي أن يتمتع الجميع بالحق في الخدمات الصحية ):جنوب أفريقيا(العمل المنظم 

لي لمساعدة الدول غير القادرة على توفير خدمات صحية بتكلفة ينبغي تشجيع التعاون الدو ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  . معقولة

  .فهذا ليس دور أصحاب العمل. ينبغي أن يتم تنظيم هذا األمرعلى المستوى الوطني ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 
  .دراتسيساعد التعاون الدولي البلدان التي تفتقر إلى الق ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

ينبغي السعي إلى التعاون والمساعدة على المستوى الدولي من أجل ضمان عالج  ):المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 
  .وذلك تماشيًا مع سياسة حصول الجميع على العالج. بتكلفة معقولة بالنسبة للمحتاجين

  ).جنوب أفريقيا(المجتمع   .١: نعم :ردود أخرى

  التعليقات
إذا لم يكن في إستطاعة أصحاب العمل توفيرهذه الخدمات في مكان العمل، فيجب توفير معلومات  :)جنوب أفريقيا(المجتمع 

  .آانت العيادة األقرب بعيدة جدًاوربما دعم النقل إذا  ،فالوقت لم يعد وقت االختبارات، إلى غير ذلك. آافية حول مكان الحصول عليها

الحكومات أن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وُمعاليهم ينبغي أن تضمن  "٤" )و( ٩ل السؤا
 .يستفيدون من التغطية الكاملة للرعاية الصحية في إطار نظم عامة أو خاصة للتأمين

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

يالروس، بلجيكا، بليز، بنن، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، ب . ١٠٢: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، آوستاريكا، آوت 

ألمانيا،  إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، ديفوار، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا،
اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان،  غانا،

مكسيك، جمهورية مولدوفا، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، موريشيوس، ال
سانت  يريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،نيج ميانمار، هولندا، المغرب،

آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، 
نكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري ال
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا،  الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

  .أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي اإلمارات العربية المتحدة،

  .لصين، آولومبيا، آرواتيا، جورجيا، نيوزيلندا، طاجيكستان، المملكة المتحدةا  .٧: ال

  .الدانمرك، هندوراس، مالي، بولندا  .٤: ردود أخرى

  التعليقات
إلى أخطار التأمين، فإن نظام تأمين ينتمي آلية إلى القطاع الخاص ليس بالحل المعقول، وينبغي وضعه آإضافة  نظرًا.  النمسا
  .تأمين العامإلى نظام ال

  .ستكون هذه القضية حساسة عند محاولة إشراك الشرآات الخاصة بالتأمين.  بليز

  .الحاالت المرضية األخرى هي نتيجة متوقعة لعدم توفير الرعاية في الوقت المناسبو الناهزةن اإلصابة باألخماج إ.  بنن
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ي يوفرها تأمين العمال دون تمييز على أساس حالة الشخص ينبغي إستكشاف هذا النهج مع مراعاة التغطية الت.  بورآينا فاسو
  .فيما يتعلق باإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

يتعين على الحكومات أن تضمن عدم التمييز في األنظمة القائمة، إضافة إلى ضمان أن التكاليف الحالية للرعاية لن .  بوروندي
  . ضامن الوطني لتغطية هذه التكاليفن تنظم حمالت التينبغي لها أآات التأمين، وتسبب في إفالس شر

  .وال سيما منذ أن رفضت شرآات التأمين الخاصة إدراج فيروس المناعة البشرية في عقودها.  الكاميرون

  .ينبغي على آل بلد أن يقرر وفقًا لألوضاع الوطنية.  الصين

  .ناتج عن قرار حر وللشروط التعاقديةتخضع نظم التأمين الخاصة للقانون الخاص وإلدماج .  آولومبيا

  ."إذا ُوجدت، وإذا آان المصابون ال يبحثون عن آليات أخرى" إضافة .  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .الحق في الخدمات الصحية مضمون دون أي تمييز.  آوستاريكا

  .لمصابين بفيروس نقص المناعة البشريةوإرتفاع أقساط التأمين لألشخاص ا االستبعادهذا أمر مهم لتفادي .  آوت ديفوار

  .يبدو أن التغطية الكاملة تحت نظم التأمين العامة مناسبة ولكن ال يمكن تحقيقها تحت نظم التأمين الخاصة.  آرواتيا

  ".١) "و( ٩المرجو الرجوع إلى الرد على السؤال .  الدانمرك

  .ى التطور المحرز لمواجهة هذه المشكلة بشكل آاملهناك إختالفات شاسعة بين البلدان فيما يخص مستو.  إثيوبيا

  .يتعين على الحكومات أن تضمن التغطية الكاملة.  جورجيا

  .ينبغي أن ُتقدم الرعاية الصحية بالمجان.  اليونان

م جدوى ال توجد مثل هذه النظم في بالدنا، ولكن في بعض المناطق يجري القيام ببعض المشارع التجريبية من أجل تقيي.  الهند
  .وقد تكون هذه التوصية خارطة طريق في المستقبل. هذه النظم

  .أمر ممكن، فينبغي على الحكومات تقديم رعاية طبية مجانية.  إندونيسيا

  .ينبغي الترآيز على وضع نظم التأمين الصحي العامة منها والخاصة والتي ال تتوفر في أغلب البلدان النامية.  مالوي

وقد يساعد هذا . اب الزوج أو الزوجة بفيروس نقص المناعة البشرية فإن األسرة قد تفقد مصدر دخل دائمعندما يص.  ماليزيا
  .على تخفيف العبء المالي عن األسرة عندما تبحث عن العالج بصورة خاصةاألمر 

  .أمر منوط بالدولة.  موريشيوس

  .انظر الرد السابق.  نيوزيلندا

  .ينبغي وضع البرامج.  :بيرو

األمر آذلك إذا نظرنا إليه من منظور مثالي، ولكن هذا ليس واقعيًا ألن األمراض األخرى ُأدخلت بصعوبة في نظم .  بينالفل
  . التأمين

وينبغي . سياسة الخدمة االجتماعية ال يرتبطان بعالم العمل، لذا ينبغي عدم إدراجهما في هذا الصددالرعاية الصحية و.  بولندا
التمييز الصوري  وال ينبغي ممارسة. وعة من المرضىة الصحية أن يحصل عليها، وال ينبغي تفضيل أي مجملكل محتاج إلى الرعاي

ضد العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واألشخاص اآلخرين المصابين بالفيروس، وال سيما الحاالت التي يقل فيها جدًا 
اإليدز مرضًا  /إن اعتبار فيروس نقص المناعة البشرية. (مل الذي يزاوله العاملوجود عالقة بين فيروس نقص المناعة البشرية والع

  ). مهنيًا قد يخلق تبريرات للمعاملة التفاضلية وال سيما فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية ونطاقها

  .ال ينبغي أن يكون هناك أي تمييز فيما يخص التأمين الصحي.  قطر

  .ل التكاليف أو دعمهاإما عبر تحم.  السنغال

  .يجب حث القطاع الخاص على إنشاء نظم للتأمين الطبي.  سيراليون
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  .اتية لكي يحصل ذلكؤالظروف الم تهيئيتعين على الحكومة أن .  جنوب أفريقيا

  .قد يكون هذا األمر صعب التنفيذ.  سري النكا

  . وتكون الحكومة مسؤولة عنها خصيصًا لتغطية هذا النظام ل لجان تكّونيتم هذا من خال.  السودان

ستقدم اإلعانة الطبية إلى المصابين باألمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي في جميع مرافق العالج الطبي التابعة .  طاجيكستان
  .للدولة

لن تحرم شرآات التأمين الخاصة  السياسات اإلنمائية للتأآد من أنعلى األقل في نظم التأمين العامة و.  ـ ليشتي تيمور
  .األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من التغطية

  .يجب ضمان الحصول المجاني على العالج.  تونس

رغم أن الحكومة تقبل بهذا المبدأ في أغلب الحاالت، فإنها ترى أن هذا السؤال يخص الرعاية الصحية خارج .  المملكة المتحدة
  .نطاق اختصاص صكوك منظمة العمل الدولية سياق مكان العمل، ولهذا فهو خارج عن

  .يتعين على الحكومات ضمان توفير العالج.  جمهورية فنزويال البوليفارية

  .يتعين على البلدان المتقدمة مساعدة بلدان العالم الثالث على القيام بهذه المهمة.  زامبيا

  .ينبغي الحث على هذا األمر وال ينبغي أن يكون إجباريًا.  زمبابوي

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٩: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
جمهورية الكونغو ( اتحاد الصناعات، )آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت، )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في )مصر(اتحاد الصناعات المصرية  ،)دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )الديمقراطية
، )غانا( رابطة أصحاب العمل، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(السلطة المحلية 

 مجلس المنشآت الخاصة، )يونانال(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(اليونانية االتحاد الوطني للمنشآت التجارية 
جمهورية إيران (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس(

، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا( اتحاد أصحاب العمل) اليابان( اتحاد المنشآت، )اإلسالمية
 اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )ليسوتو(والمنشآت  رابطة أصحاب العمل

، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(
اتحاد غرفة نيبال للتجارة  ،)باآستان( د أصحاب العملاتحا، )ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(لمقاوالت المغرب 

 المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(والصناعة 
، )البرتغال(ياحة ، االتحاد البرتغالي للس)البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما(

، الرابطة السويدية للسلطات المحلية )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل
، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(واألقاليم 

 اتحاد غرف التجارة والصناعة، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( لالرابطة االستشارية ألصحاب العم
  )زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة(

 صحاب العملمنظمة أ، )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية  ،)آرواتيا(حاب العمل الكرواتيين رابطة أص  .٧: ال
جنوب ( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )نيوزيلندا(

  .)جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة  ،)أفريقيا

اتحاد  ،)الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل.  ٦: ردود أخرى
، اتحاد أصحاب )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جامايكا( أصحاب العمل

  .)سويسرا(العمل السويسريين 
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  التعليقات
ن ، ولكالناهزةإن نظم التأمين الخاصة تغطي طبعًا األشخاص المصابين باألخماج  ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .الطريق ال يزال طويًال لضمان تغطية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
  .ينبغي أن يتم ذلك عبر نظم التأمين العامة ):البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 

  .هذه القضية ليست من اختصاص منظمة العمل الدولية ):فنلند(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  . ه التوصيات المقدمة ألصحاب العملهذا يتجاوزما تنص علي ):فرنسا(نسية حرآة المنشآت الفر

  .من أجل ضمان الحصول على العالج على قدم المساواة والرعاية والدعم لتعزيزعدم التمييز ):غانا( رابطة أصحاب العمل
  .الناهزةبما في ذلك المصابون باألخماج  ):آينيا( اتحاد أصحاب العمل
  .مبدأ التغطية الصحية للجميع ):موريشيوس( ملاتحاد أصحاب الع

  . يتلقى المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية حاليًا الدعم من الصندوق العالمي ):منغوليا(االتحاد المنغولي ألصحاب العمل 
  .ينبغي اتخاذ ترتيبات ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات

ذه القضية خارجة عن نطاق والية منظمة العمل الدولية ولكن نحن موافقون على الصياغة ه ):نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل
  .تشجيع الدول األعضاء على التنسيق والتعاون مع الوآاالت األخرى: التالية

طريقة الوحيدة انتظار الموارد لتمويل هذه النظم، من المهم جدًا التذآير بأن ال بدًال من: )بنما(المجلس الوطني للمنشآت الخاصة 
  .اآلمنة هي الوفاء المتبادل واالمتناع الكامل

ظم التأمين الخاصة يبقى هذه مسؤولية نظم التأمين العامة، في حين أن اإلنخراط في ن ):البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 
  .طوعيًا

ألنها قائمة على مبادئ  الخاصةم التأمين بالنسبة لنظ"، ولكن ال "العامةلنظم التأمين "نعم  ):سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل
  ".السوق الحرة

  .ليس من المؤآد ما إذا آانت للحكومات الموارد الكافية لتقديم هذا النوع من التغطية الكاملة :)جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 
  .ذلك هذا يحمل الحكومات عبئًا ثقيًال وقد يصعب تحقيق ):سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات

، )آرواتيا( اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(اتحاد نقابات تشاد ، )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)ركالدانم(، اتحاد النقابات الدانمرآي )دانمركال(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(اتحاد عمال غامبيا  ،)فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

، )إيطاليا(لية العامة اإليطالية للعمل ، الكونفدرا)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(تحاد العام للعمل اال

، العمال )يزيامال(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 
تي آاوا  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(

، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آيماهي 
للعمال البرتغاليين  ، االتحاد العام)بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(العام لعمال بيرو ، االتحاد )بنما(
، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(االتحاد العام للعمال  ،)البرتغال(

رابطة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(حاد الوطني لعمال السنغال ، االت)رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 

 ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو  ،)توغو(و االتحاد الوطني لعمال توغ ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري  ،)السويد(
، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال
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  .)المغرب(لشغالين االتحاد العام ل.  ١: دود أخرىر

  التعليقات
الكاملة التي تقدمها شرآات التأمين العامة  لحكومات أن تتكلف بتوفير التغطيةيتعين على ا ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  . والخاصة
  .الضمان االجتماعيهذا يتطلب تقوية نظم  ):الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل

  .ينبغي أن تكون هناك مواءمة بين جميع القطاعات لكي ينطبق ذلك على الجميع ):الكاميرون( النقابات الحرة
  .يتعين على الحكومات حصول الجميع على رعاية صحية جيدة يمولها ويقدمها القطاع العام ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 

ينبغي أن يرآز الصك على هذا الجانب وذلك لتشجيع  ):ورية الكونغو الديمقراطيةجمه(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .الحكومات على تحمل مسؤوليتها

  .ينبغي على الحكومات أن تضمن ذلك من خالل النظام العام للصحة ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
لسكانها فيما يتعلق بالرعاية الطبية، وينبغي أن يساعد إعطاء الحكومة مسؤولة عن توفير الحماية  ):فيجي(اتحاد المدرسين 

  . األولوية إلدماج هذه المسألة في التأمين على التخلص من هذه المشكلة المتفاقمة أو التخفيف من حدتها
  .ينبغي أن تكون نظم التأمين ضمن السياسة ):فيجي( مؤتمر نقابات فيجي

وض بشأن ترتيبات الضمان االجتماعي في مكان العمل للسماح للعاملين وأسرهم يمكن التفا ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .بالحصول على الرعاية والدعم والعالج حيثما اقتضي األمر

  .ينبغي أن تكون الخدمات الصحية مجانية ):اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 
  .كومات أن توفر هذه التغطيةيتعين على الح ):مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  . هذا منوط بكل حكومة على حدة ):موريشيوس(العمال 
  .توفير ضمان إجتماعي مناسب أمر أساسي ):نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا

  .على عدد قليل من الناس في غياب التضامن سيظل الحصول على الرعاية الصحية مقتصرًا ):رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
  .إما عبر تحمل التكاليف أو توفير اإلعانات ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .في واقع األمر، غالبًا ما يحرم المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من هذه التغطية ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .نبغي أن تنظم هذه المسألة على المستوى الوطنيي ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 

  .ال ينبغي السماح بأي إستثناءات ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
ستدعم الحكومات الرعاية الصحية العامة، ألن شرآات التأمين الخاصة تزيد من عدم  ):المملكة المتحدة(اتحاد الخدمة العامة 

  .ات، وال سيما بالنسبة إلى المجموعات المهمشةالمساواة في الحصول على هذه الخدم
مة بأموالهم التي ال ينبغي أن يكون ذلك عبر وضع نظم تتطلب من العمال مزيدًا من المساه ):زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال

  .وينبغي أن تكون هذه الخدمات مجانية. جهداآتسبوها بكد و
  ).جنوب افريقيا(المجتمع . ١ :نعم :ردود أخرى

  تعليقاتال
ينبغي توفير رعاية صحية مجانية لجميع األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية : )بولندا" (آن معنا"رابطة 

  .اإليدز
على أية حال، على الحكومات أن تعالج النتائج الصحية، والعالج المكثف لفيروس نقص المناعة  :)جنوب أفريقيا(المجتمع 

  ).استجابة لالهتمامات التجارية المتعلقة بالموارد الحكومية( ج األمراض الدالة على وجود اإليدزالبشرية أرخص بكثير من عال
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ينبغي أّال يكون هناك أي تمييز ضد العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية  "٥" )و( ٩ل السؤا
التأمين وُمعاليهم فيما يخص االستفادة من برامج الضمان االجتماعي النظامي ونظم

المهني، وال فيما يتعلق باإلعانات، ومنها إعانات الرعاية الصحية واإلعاقة وإعانات
 .الورثة

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،  . ١٠٥: نعم
ولومبيا، سك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آالبوسنة والهر

مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا،  ص، جمهورية الكونغو الديمقراطية،آرواتيا، آوبا، قبر آوستاريكا، آوت ديفوار،
ان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليون

اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، موريشيوس، 
ما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بن ا، المغرب،المكسيك، جمهورية مولدوف

سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة  رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،
رينام، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سوبيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، العربية السعودية، صر

ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس،  السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ
  .انواتو، فيتنام، زامبيا، زمبابويفدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتح

  .ليفاريةجمهورية فنزويال البو السنغال،  .٢: ال

  .الدانمرك، هندوراس، إندونيسيا، مالي، ميانمار، طاجيكستان.  ٦: ردود أخرى

  التعليقات
في المعاملة، فإن أصحاب العمل يصرون أيضًا على العمل  يئات المكونة وافقت على المساواةرغم أن جميع اله.  بورآينا فاسو

  . الضمان االجتماعي مبنظ

  .مييزمن أجل محاربة الت.  الكاميرون

  .ينبغي إدماج هذه المسألة آفرع خاص للضمان االجتماعي.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .الصدديكون هناك أي تمييز في هذا  أالينبغي .  آوت ديفوار

  . ينبغي توفيرما يناسب من دورات تدريبية وحمالت توعية لألشخاص العاملين في هذه النظم.  السلفادور

  . ك أخذ الظروف الوطنية بعين االعتبارينبغي آذل.  إثيوبيا

  .هذا هو الهدف المنشود، ولكن تحتاج نظم التأمين إلى اإلستعداد له.  إندونيسيا

  .ينبغي أّال يكون هناك أي تمييز بين فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض األخرى.  ماليزيا

  .حقوق اإلنسان األساسية.  موريشيوس

  .اجعة نظم التأمين الخاصةهناك حاجة إلى مر.  بنما

  .ال بد من اتخاذ تدابير قانونية.  بيرو

  .ينبغي اعتبار فيروس نقص المناعة البشرية آغيره من األمراض المزمنة األخرى.  قطر

  .ستكون هناك حاجة إلى وضع استراتجية سليمة.  سيراليون

لتأمين فرض شروط تنطبق آذلك على التأمين المهني ويحق لشرآات ا. ألن اإلعانة النقدية اليومية للمرض طوعية.  سويسرا
  .وهذا ينطبق ليس فقط على فيروس نقص المناعة البشرية ولكن على جميع األمراض المزمنة األخرى. غير اإللزامي
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  .يمكن تقويته عبر الصكوك المقترحةهذا هو ما يجري فعًال في أغلب البلدان ولكن .  زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٢:دودمجموع عدد الر

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية .  ٥٥: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( الوطني للمؤسسات المالية، االتحاد )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

اتحاد آوستاريكا لغرف ، )آمبوديا(االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية  ،)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت ،)آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا( لاتحاد أصحاب العم، )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(
، اتحاد المنشآت )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(

 آت التجارية، االتحاد الوطني للمنش)غانا( رابطة أصحاب العمل ،)فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية  ،)فنلندا(الفنلندية 
اتحاد إيران  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(اليونانية 

، االتحاد )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( اتحاد المنشآت ،)جمهورية إيران اإلسالمية(لرابطات أصحاب العمل 
، االتحاد العام ألصحاب العمل )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(الكوري ألصحاب العمل 

، االتحاد )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(الموريتانيين 
، اتحاد غرفة )ناميبيا( ملاتحاد أصحاب الع، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(نيبال للتجارة والصناعة 

، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )النرويج(
سان ( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(التحاد البرتغالي للسياحة ، ا)البرتغال(

، )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )مارينو
، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(صحاب العمل ، اتحاد سيالن أل)جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 

الرابطة ، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(
اإلمارات ( جارة والصناعةاتحاد غرف الت، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( االستشارية ألصحاب العمل

  ).زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)العربية المتحدة

  .)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين  . ٢: ال

اتحاد أصحاب ، )جامايكا( ملاتحاد أصحاب الع، )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  .٥: ردود أخرى
  ).سويسرا( سويسريين، اتحاد أصحاب العمل ال)السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )باآستان( العمل

  التعليقات
  . ينبغي أن يتم ذلك على نطاق عالمي ويشمل جميع األشخاص): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  . خرج النقاش عن محوره األساسي بسبب هذا الموضوعسي ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  .من أجل تعزيز استفادة الجميع من الحماية االجتماعية ):غانا( رابطة أصحاب العمل
  .ينبغي أن يشمل ذلك أيضًا التدابير الوقائية ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .باعتبار ذلك سياسة عامة ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل

  الالعم
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(د نقابات عمال بنن اتحا
، مؤتمر العمل )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات

، )آرواتيا( اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(ات تشاد ، اتحاد نقاب)آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 

، )فيجي( المدرسين، اتحاد )الدانمرك(تحاد النقابات الدانمرآي ، ا)الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(ل غامبيا ، اتحاد عما)فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
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، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(
، )إيطاليا(اإليطالية للعمل  ، الكونفدرالية العامة)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 

، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(للعمل االتحاد العام 
مال ، الع)ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 

تي آاوا  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(
، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آيماهي 

للعمال البرتغاليين  ، االتحاد العام)بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(ل بيرو ، االتحاد العام لعما)بنما(
، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(االتحاد العام للعمال  ،)البرتغال(

رابطة ) سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(لعمال السنغال  ، االتحاد الوطني)رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 

 ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو  ،)توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(اتحاد النقابات السويسري  ،)السويد(
، )المملكة المتحدة( ، مؤتمر نقابات العمال)المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال

  .)المغرب(التحاد العام للشغالين ا.  ١ :ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي تشجيع هذه المسألة ):الكاميرون( النقابات الحرة

إن العمال الذين آانوا يعملون لمدة خمسة عشر عامًا أو عشرين عامًا أو خمسة  ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  . صولهم على التقاعد سيخسرون آل مساهماتهموثالثين عامأ والذين أصيبوا بالمرض فقط قبل ح

  .فالتضامن إذن واجب لكي يتمتع الجميع بالحقوق على قدم المساواة ):مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
  .يبنغي أّال يكون هناك أي تمييز في االستفادة من هذه الخدمات ):موريشيوس(العمال 

  .كن وضع نظم خاصة في المستقبليم ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .يمكن تنظيم هذه المسألة على المستوى الوطني ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 

  .أي إنتهاك لهذه الحقوق ينبغي معاقبة أي خرق أو ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
  ).جنوب أفريقيا(المجتمع  . ١: نعم: ردود أخرى

  التعليقات
ينبغي أن يشمل ذلك أيضًا منح إعانات اإلعاقة للعمال المصابين بالسل المقاوم لألدوية والذين  :)ريقياجنوب أف(المجتمع 

  .إعانة أسرهم عندما يتلقون العالج ايحتاجون إلى هذه اإلعانات لكي يواصلو

عمالينبغي أن تتضمن برامج الرعاية والدعم إجراءات تتعلق بأماآن إقامة معقولة لل  "٦" )و( ٩ل السؤا
 .المصابين بأمراض ذات صلة بفيروس نقص المناعة البشرية

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة والهرسك،   .٩٨: نعم
الصين، آوستاريكا، آوت ديفوار،  وروندي، الكاميرون، آندا،بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، ب

إثيوبيا، فنلندا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان،  آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور،
جمهورية  األردن، آازاخستان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان،

نيجيريا، نيوزيلندا، هولندا،  ميانمار، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، موريشيوس، المغرب، آوريا،
سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر  مانيا، رواندا، سانت آيتس ونيفس،ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رو

رينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب غ
 - تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور سويسرا، طاجيكستان، جمهورية  نكا، السودان، سورينام، السويد،أفريقيا، اسبانيا، سري ال
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يا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فانواتو، جمهورية فنزويال ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآران
  .البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

دوفا، الجمهورية العربية المكسيك، جمهورية مول ،النمسا، بيالروس، آولومبيا، آرواتيا، استونيا، آينيا  .٩: ال
  .السورية

  .ندوراس، مالي، االتحاد الروسي، أوروغوايالدانمرك، فرنسا، ه  .٦: ردود أخرى

  التعليقات
  .ويجب ضمان عدم التمييز. إضافة نوع التدابير المرتقبة.  النمسا

  .يمكن تكييف الوظائف.  بنن

   .أن تقترح الوظائف الصحة المهنيتينيمكن لخدمات السالمة و.  بورآينا فاسو

 .جازة المرضية من أجل إجراء إستشارات طبية وتكييف الوظائفاإل ي أن ينص التشريع الوطني على مدةينبغ.  بوروندي
  .لوائح المنشآت من أجل أن تأخذ هذه المسألة بعين االعتبار/ مراجعة قواعدوينبغي 

  .ين بفيروس نقص المناعة البشريةاساة معنوية لألشخاص المصابؤم هذه المسألة ستوفر.  الكاميرون

  .ا جيدة ولكن تبقى إمكانية تنفيذه في ظل سياقنا محدودة جدًاإن نوايا هذا الصك نواي.  آولومبيا

هذا األمر قابل للتنفيذ إذا قامت خدمات السالمة والصحة المهنيتين بمهامها على أحسن وجه وإذا تم احترام .  آوت ديفوار
  .السرية

  .هذا يتجاوز حدود المعقول.  استونيا

  .هذه مسألة مهمة في البلدان النامية.  فنلندا

، وذلك لتفادي أن "العمال المصابين بأمراض ذات صلة باإليدز، إذا رغبوا في ذلك"ينبغي توضيح أن هذا ينطبق على .  فرنسا
  .يفرض أصحاب العمل عالجًا مختلفًا يمكن أن يصل إلى حد التمييز

المساواة في (منة األخرى آتلك التي تتاح للمصابين باألمراض المزالرعاية والدعم نفس برامج  ضمانينبغي .  ألمانيا
  .، ويجب احترام السرية)المعاملة

  . على وظيفة أو على مكان العمل تكييفاتيمكن أن تتضمن إدخال تغييرات أو .  الهند

  .المساواة في التعامل مع األمراض المزمنة األخرى.  اليابان

  . هذا يحمل أصحاب العمل آثيرًا من المسؤولية.  آينيا

  .أّال يكون هناك أي تمييز بالنظر إلى األمراض األخرىينبغي .  ماليزيا

  . بين األمراض المختلفة ينبغي إتاحة أماآن اإلقامة دون تمييز.  المكسيك

  .بما في ذلك مرافق لهؤالء العمال.  بنما

  .هذا يتوقف على الحالة االقتصادية للبلدان.  بيرو

األمراض الناتجة عن اإلصابة بفيروس "بعبارة " المناعة البشرية األمراض ذات الصلة بفيروس نقص"تقترح تغيير.  بولندا
  ". نقص المناعة البشرية

  .هذه قضية حساسة تتطلب المزيد من الدراسة.  االتحاد الروسي

  .ن يؤدي ذلك إلى التمييز اإليجابيلكن دون أ.  رواندا

  . بالسريةينبغي أن يتكلف بذلك أطباء المنشأة من أجل تفادي اإلخالل .  السنغال
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  .ينبغي أن يتوقف ذلك على خصوصية آل منشأة أو حالة أو مكان عمل.  سيراليون

  ".إلى التوضيح"تحتاج عبارة أماآن إقامة .  سنغافورة

  .حينما يكون ذلك ممكنًا.  ـ ليشتي تيمور

  ؟"بأماآن إقامة معقولة"ما المقصود .  ترينيداد وتوباغو

شرية ة بشكل خاص إذا آان العمال مصابين بعدوى مرافقة للسل وفيروس نقص المناعة البهذه المسألة مهم.  المملكة المتحدة
  .يحتاجون إلى مكان إقامة للحد من خطر االنتشارو

  .ينبغي تسهيل هذه المسألة والتعامل معها بالتساوي مع األمراض المزمنة األخرى.  فانواتو

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(نفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية الكو.  ٤٤ :نعم
الغرفة البلغارية ، )البرازيل(ي للمؤسسات المالية ، االتحاد الوطن)البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

 االتحاد العام للمنشآت، )آمبوديا(اب العمل والرابطات التجارية ، االتحاد الكمبودي ألصح)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد الصناعات )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آوت ديفوار(

رابطة  ،)فرنسا(ة حرآة المنشآت الفرنسي، )فنلندا(في السلطة المحلية  ، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل)مصر(المصرية 
اتحاد إيران  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة ،)غانا( أصحاب العمل

رابطة ، )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( اتحاد المنشآت، )جمهورية إيران اإلسالمية(لرابطات أصحاب العمل 
 اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )وليسوت(أصحاب العمل والمنشآت 

، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(
، أصحاب العمل )نيبال(تجارة والصناعة ، اتحاد غرفة نيبال لل)ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(لمقاوالت المغرب 

، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(
، )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(االتحاد البرتغالي للسياحة 

، الرابطة )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا( اد المنشآتاتح
، المجلس الوطني )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(السويدية للسلطات المحلية واألقاليم 

 اتحاد غرف التجارة والصناعة، )ترينيداد وتوباغو( صحاب العملالرابطة االستشارية أل، )توغو(ألصحاب العمل 
  ).زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل، )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة(

، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين   .٨: ال
، االتحاد الكوري ألصحاب )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )فنلندا(

  .)أوغندا( اتحاد أصحاب العمل ،)البرتغال(الخدمات ، اتحاد التجارة و)جمهورية آوريا(العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت )ياآولومب( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  .١٠: ردود أخرى
، اتحاد المنشآت )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آوستاريكا(الخاصة 

 يا للتجارة، غرفة سلوفين)سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )النرويج(النرويجية 
  .)سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(اتحاد المنشآت السويدية  ،)سلوفينيا(والصناعة 

  التعليقات
  .ما دام اإلنسان قادرًا جسديًا على القيام بعمله ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .من خالل البرامج العامة ):البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
  .إلى توضيح" معقولة"تحتاج آلمة ):آمبوديا(تحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية اال

  .من أجل ضمان الحماية االجتماعية ):غانا( رابطة أصحاب العمل
  .ينبغي أن تكون مسؤولية جميع األطراف ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .حيثما يكون مناسبًا ):آينيا( اتحاد أصحاب العمل

  .ضمان ممتاز ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات
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قد يؤدي ذلك إلى التمييز ما لم يتم التعامل مع هذا المرض بالتساوي مع األمراض  ):البرتغال(اتحاد التجارة والخدمات 
  . األخرى

  .هذا يتوقف على قدرات أصحاب العمل ):أوغندا( اتحاد أصحاب العمل
  .ليس فقط العمال ولكن جميع األشخاص المصابين ):أوروغواي(اي غرفة صناعات أوروغو

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، المجلس األسترالي )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين  . ٦٨: نعم
، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(، اتحاد نقابات عمال بنن )نبن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(لنقابات العمال 

االتحاد العام ، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا( )بودآريبا(اتحاد العمل  ،)بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة ،)بوتسوانا(
، اتحاد )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا( ، مؤتمر العمل الكندي)الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( لنقابات عمال النقل

المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي ،)آرواتيا( اتحاد النقابات المستقلة ،)آوستاريكا(العمال ريروم نوفاروم 
مدنية اتحاد موظفي اإلدارة ال، )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(
، المنظمة )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي( رسين، اتحاد المد)الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(

التحاد ، ا)فرنسا(القوة العاملة  -، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(المرآزية للنقابات الفنلندية 
، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( الديمقراطي الفرنسي للعمل

، )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(
اتحاد  ،)إيطاليا(مل ، االتحاد العام للع)إيطاليا(الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل ، )إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

، االتحاد )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(النقابات اليابانية 
، االتحاد الثوري للعمال )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(يزية ، مؤتمر النقابات المال)مدغشقر(المسيحي لنقابات مدغشقر 

تي آاوا  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(والفالحين 
لمستقلة العامة لعمال بنما ، المنظمة ا)نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آيماهي 

، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(
، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(

، رابطة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال  ،)السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال  ،)رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
االتحاد النقابي السويدي  ،)سري النكا(مؤتمر العمال الوطني  ،)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 

 ،)توغو(اتحاد نقابات عمال توغو  ،)توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا(السويسري  اتحاد النقابات ،)السويد(
 ،)المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال  ،)المملكة المتحدة(اتحاد الخدمة العامة  ،)ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني
  .منظمة الوحدة النقابية األفريقية ،ات العمال، االتحاد الدولي لنقاب)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال

  .)األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين   .١: ال

  التعليقات
  .في بعض األماآن مثل التعاونيات هذا ما يحدث فعًال ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .ة أنشطة مولدة للدخلإضاف ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  هل سيوافق أصحاب العمل على ذلك؟  ):فيجي(اتحاد المدرسين 

  .من خال ل احترام مسألة أنه طوعي وذلك لتفادي التمييز ):فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل 
  .مارسات التمييزيةيجب ضمان سرية المعلومات الطبية لتفادي الم ):فرنسا( القوة العاملة - تحاد العام للعملاال

  .بسب ظروف االستخدام وبيئة العمل ما دام أن الوضع ال يزيد سوءًا ):رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
  .)جنوب أفريقيا(المجتمع . ١: نعم: ردود أخرى

  التعليقات
  . ينبغي أن يتعلق هذا األمر بشكل خاص باإلجازة المرضية الممددة :)جنوب أفريقيا(المجتمع 
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اإليدز/ في الحاالت المناسبة، ينبغي االعتراف بفيروس نقص المناعة البشرية  "٧" )و( ٩ل السؤا
 .آمرض مهني

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،  . ٩٢: نعم
البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، آولومبيا، آوت ديفوار،  البوسنة والهرسك،

آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، 
ا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلند

جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، 
واندا، سانت آيتس ونيفس، سانت المغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، ر

سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيشل، سيراليون، سلوفينيا، اسبانيا، سري النكا، سورينام،  لوسيا،
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس،  السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ

  .رانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، زمبابويأوآ

، السودان، طاجيكستان، بوتسوانا، آوستاريكا، غابون، األردن، آازاخستان، آينيا، صربيا، سنغافورة.  ١٣ :ال
  .فيتنام، زامبيا أوروغواي،

لي، ميانمار، رومانيا، االتحاد الروسي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، الصين، هندوراس، ما.  ٨: ردود أخرى
  .جنوب أفريقيا

  التعليقات
  .بشرط أن يكون المرض ناتجًا عن المهنة التي يؤديها الشخص.  النمسا

  .خصائيين الطبيين ومقدمي الرعايةوال سيما في حالة األ.  جزر البهاما

يون، التقنيون العاملون في المختبرات، العاملون في مجال اإلسعافات األولية، األخصائيون الطب: على سبيل المثال.  بنن
  . المساعدون في خدمات دفن الموتى إلى غير ذلك

يجب على الحكومات أن تبحث وتضع قائمة بأنواع الوظائف التي تنطوي على خطر مزاولة المهنة وتضع إجراءات .  بوتسوانا
  .التعويض المناسبة

  .ط عند انتقال المرض خالل مزاولة المهنةفق.  البرازيل

  .يجب توضيح هذه المسألة بشكل مناسب.  بورآينا فاسو

  .في الحاالت المناسبة.  بوروندي

  .هذا يتوقف على الحاالت الخاصة.  الصين

  .وينبغي تحمل المسؤولية الناتجة عن ذلك.  جمهورية الكونغو الديموقراطية

  .من خالل ممارسات شخصية ليس إذا أصيب الشخص.  آوستاريكا

  .إذا تمت اإلصابة خالل العمل.  آوت ديفوار

  .ينبغي أن تكون اإلصابة مرتبطة مباشرة بالمهنة.  قبرص

  .حيثما يكون ذلك مناسبًا.  الدانمرك

  .فقط بالنسبة للعاملين في المجال الصحي.  مصر

  .في بعض الحاالت.  استونيا
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  .لمهنيةالتعويض على غرار الحوادث ا.  فرنسا

  .إذا آانت اإلصابة مرتبطة بالعمل.  غابون

  .إذا آان مرتبطًا بالتعرض لإلصابة خالل أداء المهنة.  جورجيا

  .ينبغي أن يعتمد ذلك على معاييرعلمية تأخذ بعين االعتبار عوامل الخطر.  اليونان

  .في حاالت محدودة مثل موظفي المستشفيات.  الهند

اية الطبية مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية باعتباره مرضًا مهنيًا ألنهم قد يكونون على يصبح عمال الرع.  إندونيسيا
  .اتصال بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .نعم إذا حدثت اإلصابة في العمل مثل الجروح التي تصيب العاملين في المجال الطبي من خالل الوخز باإلبر.  العراق

  .ينص على هذه المسألةالقانون .  إيطاليا

  ".في بعض الحاالت" بعبارة " في الحاالت المناسبة"تغيير عبارة .  آازاخستان

  ".الحاالت الخاصة" بد من تحديد  ال.  آينيا

  .ينبغي اعتباره آخطر صحي يواجهه العاملون في الرعاية الصحية.  ماليزيا

  . يةينبغي أن يقتصرعلى العاملين في الخدمات الصح.  موريشيوس

  .ستيوقف على خطر االنتقال في مكان العمل.  نيوزيلندا

  .وال سيما في قطاع الصحة.  بيرو

واألدوات الجراحية والطبية  اإلبر الملوثة والسوائل البدنية(طرالتعرض لإلصابة وخاصة عندما يكون هناك خ.  الفلبين
  ).األخرى

  .خالل مزاولة المهنةوفقًا ألداء المهام وإمكانية التعرض لإلصابة .  بولندا

والعمل بالجنس  بعض المجاالت مثل الرعاية الصحيةينبغي استهداف .  )الوآالة الوطنية لحماية حقوق الطفل(رومانيا 
  .ألغراض تجارية

  .فقط إذا تعلقت اإلصابة بأداء المهام المهنية.  االتحاد الروسي

والعاملون في اإلسعافات  والموظفون الطبيون المساعدونالموظفون الطبيون (في بعض المهن  إنه خطر مهني.  السنغال
  ).إلى غير ذلك ،األولية

إن تطبيق جميع التدابير المناسبة في مجال السالمة والصحة المهنيتين يستبعد إمكانية انتقال فيروس نقص المناعة .  صربيا
  .البشرية

  .األمراض المهنية التي ينبغي اإلبالغ عنها اإليدز في الئحة /ال يرد فيروس نقص المناعة البشرية.  سنغافورة

  .يجب التفريق بين مضاعفات فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.  جنوب أفريقيا

  .هذا يتوقف على طبيعة المهنة.  سري النكا

  .فقط في حاالت خاصة في المجال الطبي والصحي.  السودان

ينبغي على األشخاص الذين ُيحتمل إصابتهم .  )ية المصابين باإليدزالرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعا( السويد
  .)إلى غير ذلك ،القفازات(بفيروس نقص المناعة البشرية في عملهم االستفادة من الطرق السليمة لحماية أنفسهم من انتقال المرض 

  .وفقًا لبعض الشروط.  سويسرا

  .قطاع الصحيوخاصة العاملون في ال.  الجمهورية العربية السورية
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  .ليس دائمًا.  طاجيكستان

  ما هي الحاالت التي ستكون مناسبة؟.  المملكة المتحدة

  .ال ينبغي أن يشجع ذلك على السلوك الجنسي غير المقبول.  فانواتو

  .دائمًا عندما تقع اإلصابة خالل أداء العمل.  جمهورية فنزويال البوليفارية

  .تعريف المرض المهنيقد ال يكون هذا مناسبًا في .  زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، الغرفة البلغارية للتجارة )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل  . ٣٣: نعم
آوت ( شآتاالتحاد العام للمن، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(والصناعة 

اتحاد أصحاب ، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )ديفوار
مجلس ، )غانا( رابطة أصحاب العمل، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )دومينيكا( العمل

اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )راسهندو( المنشآت الخاصة
رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )جمهورية إيران اإلسالمية(
، االتحاد العام )منغوليا(ألصحاب العمل  ، االتحاد المنغولي)المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )ليسوتو(

، )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(لمقاوالت المغرب 
اتحاد  )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات

، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )مارينوسان (الرابطة الوطنية للصناعات ، )سانت لوسيا( أصحاب العمل
، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(

  ).زمبابوي( تحاد أصحاب العملا، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل

الرابطة ، )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية  . ٢٦: ال
، )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آولومبيا( الوطنية ألصحاب العمل

، االتحاد الوطني للمنشآت )فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية  ،)فنلندا(بأصحاب العمل في السلطة المحلية  اللجنة الخاصة
، االتحاد الكوري ألصحاب )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(التجارية اليونانية 

 ،)موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(مل الموريتانيين ، االتحاد العام ألصحاب الع)جمهورية آوريا(العمل 
، )النرويج(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة، اتحاد المنشآت النرويجية  ،)نيبال( اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة

، غرفة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )باآستان( اتحاد أصحاب العمل
، اتحاد سيالن )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(سلوفينيا للتجارة والصناعة 

، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )سري النكا(ألصحاب العمل 
  ).أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل . ٣: ردود أخرى
  .)السويد(شآت السويدية اتحاد المن ،)آوستاريكا(

  التعليقات
  .ينبغي تحديد ذلك بوضوح ):الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية 

والعاملون في مجال دفن  الصحة وتقنيو المختبرات وعمال اإلنقاذ موظفو: بعض المهن ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .الموتى، إلى غير ذلك

  .فقط عندما تكون لإلصابة عالقة ال شك فيها بالعمل: )البرازيل(االتحاد الوطني للتجارة : البرازيل
  .نستطيع تحمل التكاليف نحن موافقون على المسألة المالية ولكن ال ):البرازيل(الوطني للمؤسسات المالية االتحاد 

ندما يبدأ المرض من خالل ممارسات تدخل في نطاق ليس ع ):آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 
  .الحياة الخاصة

  . فقط إذا آانت اإلصابة بسبب العمل ):فنلندا(تحاد المنشآت الفنلندية ، ا)فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
فالفرق بالنسبة لنا . في نطاق القواعد المطبقة على الحوادث المهنية وليس األمراض المهنية ):فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  .مهم جدًا
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  .رض لخطر اإلصابة بالفيروستنطوي بعض المهن على درجة أآبر من التع ):غانا( رابطة أصحاب العمل
  .إذا آان الدم الملوث يشكل خطرًا ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .ة ناتجة عن االتصال بالدم في مكان العملبفي الحاالت التي تكون فيها اإلصا ):آينيا( اتحاد أصحاب العمل
العاملين بالجنس ألنه سيكون  ال ينبغي أن يشمل ذلكو. اع الصحيفي القطفقط بالنسبة للعاملين  ):ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل

  .من المستحيل القيام بالرصد والمراقبة
  .إنه مرض مهني ولكن ينبغي التعامل معه دون تمييز :)نيبال(ارة والصناعة اتحاد غرفة نيبال للتج

  .إذا آان ذلك ممكنًا وقابُال للتطبيق ):هولندا(أصحاب العمل 
هذا االعتراف يتوقف على ما إذا ما آانت اإلصابة ال إرادية أم ال، آما هوالشأن في  ):يلندانيوز( منظمة أصحاب العمل

  .الحوادث الطبية
  ).موظفو الصحة(فقط في حاالت خاصة جدًا  ):البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات

  .فقط إذا انتقلت اإلصابة بالفيروس في العمل ):البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
  ).مؤسسات الرعاية الصحية والخدمات الطبية الخاصة(في عدد محدود من الحاالت  ):سلوفينيا( ابطة أصحاب العملر

  .قد تؤدي هذه المسألة إلى وصم بعض المهن ):جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 
  .لمعاييرهذه المسألة غامضة جدًا وقد يكون من الصعب وضع ا ):سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين .  ٦٣: نعم
، )بنن(ل ، المرآز المستقل لنقابات العما)أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(اتحاد العمل  ،)بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة ،)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة ،)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(لكندي العمل ا
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي ،)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(رة المدنية اتحاد موظفي اإلدا، )الكونغو الديمقراطية
القوة العاملة  - ، االتحاد العام للعمل)فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(
، مؤتمر )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(غامبيا ، اتحاد عمال )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(

، االتحاد اآليسلندي )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(نقابات غانا 
، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(إليطالية للعمل ، الكونفدرالية العامة ا)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(للعمل 

جمهورية (، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(
اد الثوري للعمال ، االتح)ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )آوريا

 ، االتحاد الوطني)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المكسيك(والفالحين 
المستقلة المدارة " تضامن"، نقابة )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )نيجيريا( لعمال الفنادق والخدمات الشخصية

االتحاد الوطني لنقابات العمال  ،)البرتغال(نقابة العامة للعمال ، ال)البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ذاتيًا 
، )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رومانيا(

االتحاد النقابي  ،)سري النكا( مؤتمر العمال الوطني ،)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )اسلوفيني(رابطة النقابات الحرة 
، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(السويدي 

المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )المملكة المتحدة(عمال ، مؤتمر نقابات ال)ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني، )توغو(
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المتحدة
 التحاد العام للشغالين، ا)موريشيوس(، العمال )فيجي( مؤتمر نقابات فيجي، )فيجي(اتحاد المدرسين   .٦: ال

  ).رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )المغرب(

  التعليقات
  .هذا يتوقف على آيفية اإلصابة بالفيروس، مثًال عبر أدوات ومعدات العمل ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

نية في أغلب البلدان ال تشير إلى فيروس نقص المناعة هذا أمر أساسي ألن قوائم األمراض المه ):بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
  .اإليدز /البشرية

  .هذا ينطبق على خدمات الرعاية الصحية ):بلغاريا) (بودآريبا(اتحاد العمل 
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  .الدعارة من أقدم المهن التي ُتعد فيها اإلصابة مرضًا مهنيًا ):الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل
  .ضع تعريف للمرض المهنيينبغي و ):الكاميرون( النقابات الحرة

العاملون في ( شخاص الذين هم على اتصال بالدمينبغي اعتباره مرضًا مهنيًا وال سيما بالنسبة لأل ):تشاد(اتحاد نقابات تشاد 
  ).المجال الطبي والحالقون إلى غير ذلك

  .وعلينا أن ننظر إليه بهذه الطريقة هذا مرض سببه الوباء ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
  .مثل الممرضات أو منظفي المستشفيات بالنسبة لبعض المهن ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  .ال ينبغي التعامل معه آمرض مهني ):فيجي(اتحاد المدرسين 
  .ل المثالموظفو المستشفيات على سبي ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 

واألطباء الذين يصابون بفيروس نقص المناعة  مثًال، المنظفون والممرضات ):فرنسا( القوة العاملة - تحاد العام للعملاال
  .البشرية جراء حوادث من قبيل الوخز باإلبر

ون بفيروس نقص المناعة األطباء الذين يصاب أو الممرضات أو شفياتمنظفو المست ،مثًال ):ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 
  .البشرية بعد وخزة باإلبرة

نسبة الحرف التي يكون فيها خطراإلصابة آبيرًا، آما هو الشأن مثًال بال /بعض األصناف من المهن ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .والتنظيف للعاملين في مجاالت التمريض والموانئ واإلنقاذ

  .وال سيما المنظفون واألطباء والممرضات إلى غير ذلك :)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  ".مناسبة"ينبغي توضيح معنى عبارة ):آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 

بفيروس نقص المناعة  أو طبيب في مستشفى ما يصاب مرضةأو م منظف ،مثًال ):إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .البشرية بعد وخز باإلبرة

بفيروس نقص المناعة  أو طبيب في مستشفى ما يصاب مرضةأو م مثًال، منظف ):جمهورية آوريا(النقابات الكورية اتحاد 
  .البشرية بعد وخز باإلبرة

  .عمال الرعاية الصحية في مراآز الرعاية ):جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
  .ف التي تنطوي على خطر اإلصابةفي بعض الحر ):مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .ينبغي معاملة فيروس نقص المناعة البشرية آغيره من جميع األمراض المزمنة األخرى ):موريشيوس(العمال 
  .إذا آان ذلك ممكنًا وقابًال للتطبيق، ألنه غالبًا ما يكون ذلك صعب المنال بالنسبة ألصحاب العمل ):هولندا(العمال 

ويواجه بعض . إذا تمت اإلصابة من خالل التعرض المهني ):نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - ي نيوزيلندامجلس نقابات العمال ف
  .العاملين في قطاع الصحة خطرًا أآبرلإلصابة مثل الجراحين وممرضات غرفة العمليات

  .فقط إذا تمت اإلصابة في مكان العمل ):بيرو(االتحاد العام لعمال بيرو 
بفيروس نقص المناعة  أو طبيب في مستشفى ما يصاب مرضةأو م منظف ،مثًال ):بولندا(قلة المدارة ذاتيًا المست" تضامن"نقابة 

  .البشرية بعد وخز باإلبرة
والعاملون في مستشفى ما الذين يصابون  المنظفون والممرضات واألطباء ،مثًال ):رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .ية عبر وخزة باإلبرةبفيروس نقص المناعة البشر
  .وخاصة في المستشفيات والمراآز الصحية ):رواندا( مؤتمر العمل واألخوة

 على أنه خطر فعًالفي بعض األصناف من المهن االجتماعية ُيعامل هذا المرض  ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  ).وعمال اإلسعافات األولية بيشبه الطالعاملون في المجال الطبي والعاملون في المجال (مهني 

  .فيروس نقص المناعة البشرية مرض يمكن الوقاية منه ومن الخطيراعتباره مرضًا مهنيًا ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .إذا تمت اإلصابة والشخص يزاول عمله المهني ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 

بد  وخاصة بالنسبة للعاملين في الخدمات الصحية الذين يتعرضون للخطر، وال ):المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 
  .أن تضمن توفير العالج الوقائي بعد التعرض للفيروسمن للسلطات الصحية 

  .فقط حيثما تنطوي الوظيفة على خطر اإلصابة ):زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال
  ).جنوب أفريقيا(المجتمع .  ١: نعم :ردود أخرى

  ليقاتالتع
أمر يخص الرعاية الصحية وخدمات إنفاذ القانون  في حالة اإلصابة بعد تعرض مهني، وهو: )بولندا" (آن معنا"رابطة 

  .، إلى غير ذلك)الشرطة(
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هناك حاالت يصبح فيها شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية معاقًا وغير قادر على العمل  :)جنوب أفريقيا(المجتمع 
فاعتبارفيروس نقص المناعة البشرية آمرض مهني مثًال بالنسبة لعمال الرعاية الصحية لن يوصم آثيرًا هذه المهن . على نحو دائم

  .نظرًا لوتيرة التعرض المهني ويسهل العملية الحالية غير المناسبة لتقديم التعويض المهني

لنسبة لألشخاص المتأثرينينبغي اتخاذ تدابير من أجل تعزيز فرص توليد الدخل با  "٨" )و( ٩ل السؤا
 .اإليدز/ بفيروس نقص المناعة البشرية

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، .  ١٠١: نعم
، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، آوستاريكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو

مصر، السلفادور، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون،  ص، جمهورية الكونغو الديمقراطية،آرواتيا، آوبا، قبر يفوار،دآوت 
ل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائي

األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، موريشيوس، 
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، يجمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيج

سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة سانت آيتس ونيفس،  التحاد الروسي، رواندا،رومانيا، ا
العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، 

ورية تنزانيا المتحدة، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمه
  .اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، زامبيا، زمبابوي

  .ـ ليشتي، أوروغواي، فيتنام النمسا، بوتسوانا، استونيا، المكسيك، سنغافورة، تيمور  .٨: ال

  .الدانمرك، هندوراس، مالي، طاجيكستان  .٤: رىردود أخ

  التعليقات
  .يجب معالجة هذه القضية في سياق الحماية االجتماعية في آل بلد على حدة.  بلجيكا

  ".األشخاص المتأثرون"هناك حاجة إلى تحديد معنى عبارة .  بليز

  .البشرية هذا يساعد على استقاللية االشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة.  بنن

  .هذا خارج عن والية وزارتنا.  بوتسوانا

يرى أصحاب العمل في بالدنا أن هذه المسألة منوطة بالحكومة، في حين أن منظمات األشخاص المصابين .  بورآينا فاسو
  .بفيروس نقص المناعة البشرية يرونها آوسيلة من وسائل الدعم المالي

  .مال ذوي األجورالمنخفضة المحرومين من تغطية نظام التأمين لإلجازة المرضيةوالسيما في حاالت آثير من الع.  بوروندي

  .إن دعم أسراألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أمر حيوي من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية.  الكاميرون

  . على األشخاص المصابين القيام بهاوالتدريب على الوظائف التي يسهل  العمل االجتماعي.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .البرامج موجودة وينبغي مواصلة تشجيعها.  آوت ديفوار

  .جدًا والعمل أسهل ًاالعمل البديل حيث يكون خطرانتقال الفيروس ضعيف.  قبرص

  .من أجل ضمان عمل الئق والسماح لهم بالعيش والعمل.  السلفادور

  .هذا السياق نقطة ال عالقة لها بالموضوع في.  استونيا

  .هذه المسألة تقنينينبغي .  غابون



 يدز وعالم العملاإل/ فيروس نقص المناعة البشرية

 230 

يكسبونه قبل أن يصبحوا من أجل تفادي أن يفقد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم الدخل الذي آانوا .  الهند
  .الناحية الطبية عاجزين من

  .ولكن ليس ذلك على حساب صاحب العمل.  آينيا

  .ات األخرى المعرضة لإلصابةينبغي االعتراف بالمجموع.  مالوي

  .أن النساء مصابات بشكل مفرط بالفيروس ينبغي مراعاة مسألة.  ماليزيا

  .هذا يعارض مبدأ المساواة في المعاملة.  المكسيك

  . المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ليسوا عاجزين عن العمل وهم قادرون على ذلك.  جمهورية مولدوفا

  .أن تسهل هذه المسألةيمكن للدولة .  بيرو

  .من أجل تفادي الفقر.  قطر

  .هذا سيسمح برعاية األشخاص المتأثرين بالفيروس.  السنغال

  .يجب تكييف ذلك حسب الوضع المحلي.  سيراليون

ينبغي اتخاذ تدابير لضمان فرص عمل متساوية لجميع األشخاص بصرف النظرعن حالتهم :"اقتراح تعديل آما يلي.  سنغافورة
  .حية، بما في ذلك حالتهم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشريةالص

  .يجب توضيح من سيكون المسؤول.  سري النكا

  . بخلق فرص أخرى تساعد على زيادة الدخل.  السودان

  .ئهاوخاصة أن األدوية الضرورية مكلفة ويحتاج األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم إلى شرا.  تايلند

  .عندما يكون ذلك ممكنًا.  ـ ليشتي تيمور

  .يجب أن يتضمن ذلك التشجيع على الشراآات.  ترينيداد وتوباغو

  ).وإعادة التدريب المهني القروض بالغة الصغر(والسيما القطاعات غير المنظمة والعاملون لحسابهم الخاص .  تونس

 غير أنه. وس نقص المناعة البشريةئق بالنسبة لألشخاص المصابين بفيرمن شأن هذا األمر تعزيز العمل الال.  المملكة المتحدة
  .يجب أّال يحل هذا محل التدابير الموضوعة لمحاربة التمييز

  .عندما يصبح األشخاص غير قادرين على الحفاظ على عملهم يبنغي أن يتمكنوا من الحفاظ على دخلهم: ال للتمييز . أوروغواي

  .وع مرتبطًا على اإلطالق باألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المنخرطين في العملليس هذا الموض.  فانواتو

  .يتعين على الحكومات أن تضمن لهم حقهم في الخدمات الصحية والضمان االجتماعي.  جمهورية فنزويال البوليفارية

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(لمقاوالت الجزائرية الكونفدرالية العامة ل  .٤٧: نعم
، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )بنن(ألصحاب العمل 

 اتحاد الصناعات، )آرواتيا(رواتيين ، رابطة أصحاب العمل الك)آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت، )آمبوديا(التجارية 
، حرآة المنشآت )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )جمهورية الكونغو الديمقراطية(

اتحاد المنشآت  ،)اليونان(، االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية )غانا( رابطة أصحاب العمل، )فرنسا(الفرنسية 
اتحاد إيران  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(ي الهيالن

اتحاد ، )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )جمهورية إيران اإلسالمية(لرابطات أصحاب العمل 
، رابطة أصحاب )موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آينيا( أصحاب العمل

، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(العمل المكسيكيين 
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ظمة أصحاب من، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل
، اتحاد الصناعات )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )نيوزيلندا( العمل

الرابطة الوطنية ، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(البرتغالية 
 اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( حاب العملرابطة أص، )سان مارينو( للصناعات

، الوآالة السويدية )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(
 الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو( ، المجلس الوطني ألصحاب العمل)السويد(ألصحاب العمل الحكوميين 

رفة ، غ)اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو(
  ).زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(صناعات أوروغواي 

، اتحاد الصناعات الفنلندية )البرازيل(الوطني للمؤسسات المالية  ، االتحاد)البرازيل(االتحاد الوطني للتجارة  . ٨: ال
، )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري ألصحاب العمل  ،)فنلندا(عمل في السلطة المحلية ، اللجنة الخاصة بأصحاب ال)فنلندا(

 اتحاد أصحاب العمل، )جالنروي(، اتحاد المنشآت النرويجية )موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين 
  .)باآستان(

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  .٧: ردود أخرى
اتحاد سيالن ألصحاب العمل  ،)فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آوستاريكا(
  ).سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )اسري النك(

  التعليقات
  . قد يصبح هذا األمر ممارسة تمييزية ):البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 

  .ينبغي تعزيز ذلك بشكل أآثر قوة ):آمبوديا(االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
  .والسيما لمواجهة تكاليف العالج الباهظة ):مصر(اتحاد الصناعات المصرية 

هذا االقتراح  ):فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية، اتحاد المنشآت الفنلندية 
  .ليس واضحًا

  .ة لكل واحد على حدةهذا يخص التغطية االجتماعي ):فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .لتمكينهم ماديًا ):غانا( رابطة أصحاب العمل
  .فعًاللديهم وظائف  ):آينيا( اتحاد أصحاب العمل
  .في الحدود التي يكون فيها ذلك معقوًال وقابًال للتطبيق ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل

  .مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية معنويًاهذا يساعد األشخاص ال ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات
  من سيتخذ هذه اإلجراءات؟ ):النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

  . ينبغي أن تقتصر السياسة على الوقاية والعالج ):باآستان( اتحاد أصحاب العمل
ويتعين على ) ولو إيجابيًا(مييزية علينا أن نحاول تجّنب اإلجراءات التي قد تكون ت ):البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات

  . المتأثرين بالفيروس/ الحكومات أن تتكلف بإتاحة فرص الحصول على دخل لألشخاص المصابين
  .ليس هذا ضروريًا في مكان العمل ):البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

  .ل األوليمن سيكون مسؤوًال ومن سيوفر التموي ):سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
يمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع المنظمات الداعمة لألشخاص المصابين  ):ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل

  .بفيروس نقص المناعة البشرية الموجودة حاليًا
م، وينبغي أن تستهدف ينبغي الترآيز على هؤالء الذين آان عليهم مغادرة أو ترك وظائفه ):زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل

  . البرامج األشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية وباإليدز

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، المجلس األسترالي )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(، اتحاد نقابات عمال بنن )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(لنقابات العمال 

االتحاد العام ، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا( )بودآريبا(، اتحاد العمل )بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا(
، اتحاد )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(، مؤتمر العمل الكندي )الكاميرون( لحرةالنقابات ا، )الكاميرون( لنقابات عمال النقل

المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي ،)آرواتيا( اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(العمال ريروم نوفاروم 
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، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطيةجمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(
، المنظمة )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي( ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(

التحاد ، ا)افرنس(القوة العاملة  -، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(المرآزية للنقابات الفنلندية 
، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( الديمقراطي الفرنسي للعمل

، )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(
اتحاد  ،)إيطاليا(االتحاد العام للعمل  ،)إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(د النقابات اإلندونيسية اتحا

، االتحاد )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(النقابات اليابانية 
، االتحاد الثوري للعمال )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(دغشقر المسيحي لنقابات م

تي آاوا  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(والفالحين 
، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الخدمات الشخصية ، االتحاد الوطني لعمال الفنادق و)نيوزيلندا(آيماهي 

، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(
، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(مال ، االتحاد الوطني لنقابات الع)البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(

، رابطة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال  ،)السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
ابي السويدي ، االتحاد النق)سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 

، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(
، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني

  .منظمة الوحدة النقابية األفريقية ،، االتحاد الدولي لنقابات العمال)زمبابوي( عمالمؤتمر نقابات ال

  .)األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين   .١: ال

  التعليقات
  .يحتاج جميع األشخاص المتأثرين بالفيروس إلى آسب عيشهم ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

وينبغي القيام بالتقييم المالي وحشد الموارد . ينبغي أن يتخذ ذلك شكًال مؤسسيًا ):الكاميرون( م لنقابات عمال النقلاالتحاد العا
  .لتغطية تكاليف العالج
  ".التضامن"ينبغي إضافة آلمة  ):الكاميرون( النقابات الحرة

  .في الحاالت المناسبة ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 
الجميع لديه الحق في الحياة والحق في . فعًالهذا يحصل  ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(الكونغو  االتحاد الوطني لعمال

  .العيش
  .إن لم يضمن ذلك من خالل نظام الضمان االجتماعي ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .هذا يضمن العمل االئق للجميع ):فيجي(اتحاد المدرسين 
  .ينبغي دمج ذلك في اإلطار السياسي للضمان االجتماعي ):فرنسا( القوة العاملة - االتحاد العام للعمل
  ).مثل التعاونيات(في بعض األماآن  فعًالهذا ما يحدث  ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .في بعض البلدان فعًالهذا ما يحدث  :)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  ".توليد الدخل"ال بد من توضيح معنى عبارة  ):نداآيسل(االتحاد اآليسلندي للعمل 
  .بالغة الصغر وتمويالت أخرى واالئتماناتمن خالل العمالة،  ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .في بعض األماآن، مثًال في التعاونيات فعًالهذا يحدث  ):إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .البد من تفسير لهذه المسألة ):باناليا(اتحاد النقابات اليابانية 

اإليدز الحصول  /يصعب على األشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية ):جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
  . على عمل الئق، ولذا فمن المهم اتخاذ إجراءات لتعزيزفرص تأمين الدخل

  .المساعدةينبغي اعتماد خطة للتأمين و ):موريشيوس(العمال 
  .ليس بالضرورة، فقط بالنسبة لهذه المجموعة المستهدفة ):هولندا(العمال 

األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية  ):نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
  .سيكونون عماًال وسيبقون مستخدمين أآثر فأآثر

  .من أجل جعلهم أفرادًا منتجين ):نيجيريا( والخدمات الشخصية لعمال الفنادق االتحاد الوطني
  .في بعض األماآن، في التعاونيات على سبيل المثال فعًالهذا يحدث  ):بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  .في بعض األماآن فعًالهذا يحدث  ):رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .هذه المسألة ستسمح بتحقيق مبدأ العمل الالئق ):نداارو( خوةمؤتمر العمل واأل



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

233  

 وهذه المسألة. في بعض المناطق، في التعاونيات على سبيل المثال فعًالهذا ما يحدث  ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  . لألشخاص المتأثرين بالفيروس تسمح بتوفير رعاية أفضل بالنسبة

  .يجب وضع برامج مستدامة من أجل استكمال المنح االجتماعية :)فريقياجنوب أ(العمل المنظم 
يرغب المصابون بالفيروس في أن يكونوا مقبولين أآثر مما يرغبون في الحصول على  ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  .الدخل
  .ينبغي تنظيم هذه المسألة على المستوى الوطني ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 

ينبغي آذلك إتاحة الخيارات األخرى بالنسبة للمجتمعات والثقافات التي تفضل طرقًا  ):المملكة المتحدة(اتحاد الخدمة العامة 
  .أخرى

  ).جنوب أفريقيا(المجتمع .  ١: نعم :ردود أخرى

  التعليقات
  . عمل المحميةبالنسبة لألشخاص المصنفين آمعاقين والعاملين في مراآز ال: )بولندا" (آن معنا"رابطة 

  .يجب وضع برامج مستدامة الستكمال المنح االجتماعية :)جنوب أفريقيا(المجتمع 

  التدريب  )ز( ٩ل السؤا
ينبغي أن يكون الرجال والنساء آافة، وال سيما أولئك المستخدمون حديثًا أو العمال  "١"

هم آلف هم العمال المهاجرون، قادرين علىالذين يفتقرون إلى الخبرة، بمن في
التعليمات المتعلقة بالتدريب والسالمة واإلرشادات الضرورية وينبغي أن تكون هذه
التعليمات واإلرشادات موضوعة بحيث تتكيف مع خصائص القوى العاملة وعوامل

 .الخطر التي تواجهها

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

يا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أسترال . ١٠٧: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

ستونيا، إثيوبيا، يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، ادآوستاريكا، آوت 
جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا،  فنلندا، غابون،

جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، 
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، يميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيج مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،الموريشيوس، 

سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر سانت آيتس ونيفس،  بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،
صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب  غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال،

أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية 
ة المتحدة، ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملك ـتيمور تنزانيا المتحدة، 

  .أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .النمسا.  ١: ال

  .مالي، تايلند، هندوراس، فرنسا، الدانمراك.  ٥: ردود أخرى

  التعليقات
  .نقص المناعة البشرية هذه مسألة ينبغي أن يقررها األشخاص المصابون بفيروس.  ألبانيا

  .ينبغي أن يتماشى أي تدريب مقدم مع هذا االقتراح  .أستراليا

والتعرض لإلصابة المتعلق بالمهنة مقتصرعلى المهن . فيروس نقص المناعة البشرية مرض ينتقل باالتصال الجنسي.  النمسا
  ".وى العاملةعوامل الخطر بالنسبة للق"، ينبغي أن نقول "عوامل الخطر التي تواجهها القوى العاملة"وعوضًا عن . الطبية
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  .المساعدة الشخصية والشرطة سيما مقدمو وال.  بلجيكا

  .ينبغي أن يتم هذا التدريب من طرف أشخاص مؤهلين.  بنن

  . مع أخذ العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية المختلفة بعين االعتبار.  آوت ديفوار

  ".١) "و( ٩المرجو الرجوع إلى الرد على السؤال .  الدانمرك

  هل لهذا األمرعالقة بالعمل وبمكان العمل؟.  فنلندا

  .ال بد من تحديد الروابط.  فرنسا

  .اإليدز/ أمر ضروري إلزالة الغموض الذي يكتنف مرض فيروس نقص المناعة البشرية.  آينيا

  ".اإلرشادات الضرورية"بعد " في مكان العمل"إضافة .  نيوزيلندا

  .ينبغي أن يعود إلى السلطة المختصة ولكن اتخاذ القرار. دريب عند توظيفهم مباشرةينبغي أن يتلقى العمال الت.  بنما

  .للجميع.  بيرو

  .هذا وارد في الحقوق العامة.  )الرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدز( السويد

  .ينبغي أن يشمل ذلك أيضًا مغايري الهوية الجنسية.  تايلند

  .وتقييم ألثره يحتاج التدريب إلى تصميم متأن وتجريب مسبق.  متحدةالمملكة ال

  .وأيضًا الصيادون والعاملون المتنقلون من المجتمعات الريفية إلى المجتمعات الحضرية.  فانواتو

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( حاب العملاتحاد اص، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٧: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( لوطني للمؤسسات المالية، االتحاد ا)البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

 منشآتاالتحاد العام لل، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
اتحاد ، )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، اللجنة الخاصة بأصحاب )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا( أصحاب العمل
 رابطة أصحاب العمل، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(اتحاد المنشآت الفنلندية ، )فنلندا(العمل في السلطة المحلية 

 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، )غانا(
جمهورية إيران (اد إيران لرابطات أصحاب العمل اتح ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس(

، االتحاد الكوري )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )اإلسالمية
 اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )ريشيوسمو(
، أصحاب العمل )نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة  ،)ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(لمقاوالت المغرب 

، )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )النرويج(تحاد المنشآت النرويجية ، ا)نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(
، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة

، )سان مارينو( ية للصناعاتالرابطة الوطن، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(االتحاد البرتغالي للسياحة 
، المنشآت )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل

، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(المنظمة 
، المجلس )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(الة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين ، الوآ)السويد(

، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(الوطني ألصحاب العمل 
اتحاد أصحاب  ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة

  ).زمبابوي( العمل
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، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  .٥: ردود أخرى
اد المنشآت اتح ،)ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آوستاريكا(

  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
  . يبدو أن السؤال ال عالقة له بالموضوع ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  .التدريب صالح على جميع المستويات ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  ؟"الرجال والنساء آافة"لماذا  ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل
  ".اإلرشادات الضرورية"بعد " في مكان العمل"إضافة  ):نيوزيلندا( لعملمنظمة أصحاب ا

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين .  ٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(ي لنقابات العمال ، المجلس األسترال)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(اتحاد العمل ، )بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( قلاالتحاد العام لنقابات عمال الن، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة ،)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (الكونغو  ، االتحاد الوطني لعمال)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي، )آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -لعمل العام ل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(لندي للعمل ، االتحاد اآليس)غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر  ،)جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
حاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات ، االت)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
االتحاد الوطني لنقابات ، )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا( الوطني
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

منظمة  ،، االتحاد الدولي لنقابات العمال)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المتحدة المملكة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .والسيما إذا أخذنا بعين االعتبار الطابع العالمي الذي تكتسيه هذه القضية ):الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل

  .من المهم جدًا أنه تم استعمال اللغة نفسها ):ونالكامير( النقابات الحرة
  .إعادة التدريب مهمة أيضًا ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .حيثما يكون ذلك مناسبًا للوضع الوطني ):الدانمرك(اتحاد موظفي اإلدارة المدنية ، )الدانمرك(اتحاد النقابات الدانمرآي 
  .ريب مهمةبرامج إعادة التد ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .برامج إعادة التدريب مهمة ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .وآذلك برامج إعادة التدريب :)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  .برامج إعادة التدريب مهمة آذلك ):إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .برامج إعادة التدريب مهمة ):نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - نيوزيلندامجلس نقابات العمال في 
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  .وآذلك برامج إعادة التدريب ):بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  . مهم أيضًا التحول المهني ):رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .مع خصائص وأخطار العملينبغي أن تتكيف  ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .وبرامج إعادة التدريب ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

ينبغي توفير معلومات علمية واجتماعية اقتصادية محدثة باإلضافة إلى التدريب بشأن  "٢" )ز( ٩ل السؤا
اإليدز، إلى آبار المديرين والمديرين/ مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

 .المباشرين

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بليز، بنن، .  ١٠٦: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

 ستونيا، إثيوبيا، فنلندا، غابون،يفوار، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، اديكا، آوت آوستار
جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، 

هورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، موريشيوس، األردن، آازاخستان، آينيا، جم
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، يندا، نيوزيلندا، نيجلميانمار، هو مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،ال

ا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، سانت لوسي سانت آيتس ونيفس،قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، 
المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، 

يشتي، ل - تيمور  السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند،
ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال 

  .البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .بلجيكا، آرواتيا، فرنسا  .٣: ال

  .الدانمرك، هندوراس، مالي، طاجيكستان  .٤: ردود أخرى

  التعليقات
  .همحيثما يكون ذلك ذا صلة بوظيفت.  اأسترالي

  .باألحرى أن يكون التدريب لفائدة المدربين.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  .آبارالمديرين والمديرون المباشرون وليس فقطجميع العمال .  آوستاريكا

  .جميع العمال ويجب تكييفها مع مستواهم التربوي.  آوت ديفوار

العالقة بين التدريب والتعليقات المتعلقة بالسالمة واإلرشادات الضرورية وفيروس نقص  من الضروري توضيح.  فرنسا
  .اإليدز/ المناعة البشرية

  .ينبغي أن يحصل جميع العمال على هذه المعلومات التي ينبغي تقديمها حسب مستواهم التعليمي.  اليونان

الذين قاموا بتدريب على فيروس نقص المناعة  ،لمهنيتينينبغي أن تقدم من طرف خبراء السالمة والصحة ا.  إندونيسيا
  .اإليدز /البشرية

  .ينبغي توفير المعلومات لجميع العمال القادرين على فهمها واستعمالها.  مالوي

في النهاية وهذا يتوقف على خطر االنتقال ومدى انتشار المرض في مكان " حيثما إقتضى األمر"إذا أضيفت عبارة .  نيوزيلندا
  .لعملا

  .وال سيما مهارات محاربة الوصم والتمييز.  قطر
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  .اتصال مناسبة باستعمال قنوات ووسائط.  سانت لوسيا

  .ينبغي تعديلها لكي تتناسب مع المسار المهني للمديرين.  صربيا

  .الموظفين طبقاتينبغي أن تصل هذه المعلومات إلى أدنى طبقة من .  سيشل

  .توفير التدريب حينما تكون هناك حاجة إليه وحيثما تكون الموارد متوفرةيتعين على الشرآات .  سنغافورة

  .ينبغي توفيرها لجميع العمال.  جنوب أفريقيا

ستكون هناك حاالت ينبغي فيها ألشخاص من غير آبار المديرين تلقي التدريب وال سيما في الحاالت التي ال .  المملكة المتحدة
يحظى مشرفو المستوى األول والثاني بأهمية خاصة ويتعين تدريبهم جميعًا، و. نتظم بالموظفينون على اتصال ميكون فيها المدير

  .ولكن ستكون البرامج في حاجة إلى دعم نشط من طرف آبار الموظفين الذين ينبغي آذلك إشراآهم بشكل فعلي

  .ينبغي تقديم هذه المعلومات بانتظام وينبغي أيضًا تقديمها للعمال.  فانواتو

ينبغي أن يحصل الجميع . ولكن لجميع العمال المباشرين ليس فقط لكبار المديرين والمديرين.  هورية فنزويال البوليفاريةجم
  .على المعلومات العلمية واالجتماعية واالقتصادية

  أصحاب العمل
  .٦٢:مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( د اصحاب العملاتحا، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية  . ٥٢: نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

االتحاد  ،)آوستاريكا(، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آوت ديفوار( العام للمنشآت

، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(الصناعات المصرية 
، رابطة )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة ،)غانا( رابطة أصحاب العمل ،)فنلندا( ، اتحاد المنشآت الفنلندية)فنلندا(

اتحاد أصحاب ، )جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين أصحاب العمل 
جمهورية (حاد الكوري ألصحاب العمل ، االت)آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا( العمل
، رابطة أصحاب العمل )موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )آوريا

اتحاد ، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(المكسيكيين 
 منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا( العمل أصحاب

 المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )باآستان( اتحاد أصحاب العمل ،)النرويج(اد المنشآت النرويجية ، اتح)نيوزيلندا(
، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(الصناعات البرتغالية ، اتحاد )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما(

، غرفة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل
، اتحاد سيالن )جنوب أفريقيا(ظمة ، المنشآت المن)جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(سلوفينيا للتجارة والصناعة 

، الوآالة السويدية ألصحاب العمل )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(ألصحاب العمل 
، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(الحكوميين 
، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة، )أوغندا( حاب العملاتحاد أص

  ).زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(

، حرآة المنشآت )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل ،)البرازيل(ني للمؤسسات المالية االتحاد الوط . ٦: ال
، اتحاد أصحاب )اليونان(، اتحاد المنشآت الهيالني )اليونان(آت التجارية اليونانية االتحاد الوطني للمنش، )سافرن(الفرنسية 

  ).سويسرا(العمل السويسريين 

رابطة ، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين   .٤: ردود أخرى
  ).السويد( اتحاد المنشآت السويدية ،)ليسوتو(أصحاب العمل والمنشآت 

  التعليقات
  .ينبغي توسيع المجموعة ):الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية 

  .مشارآة المنشأة على أعلى مستوياتها ضرورية، وهذا يعني تدريبًا مستمرًا ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .ينبغي توفيرالمعلومات للجميع ):البرازيل(لية االتحاد الوطني للمؤسسات الما
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  .من شأن هذه التدابير المساعدة على تحقيق األهداف ):آمبوديا(االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، )المنشآت مستوى السياسة وليس الذي يتعلق بالمسؤولية على(لماذا هذا النوع من التدريب  ):فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  لماذا اقتصار األمر على المديرين فقط؟و
  .لضمان التنفيذ واالستدامة ):غانا( رابطة أصحاب العمل
  .ينبغي توفيرها للجميع :،)اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، )اليونان( اتحاد المنشآت الهيالني
  . على القضاء على األحكام المسبقة والمحرماتينبغي أن ترآز  ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .ينبغي أن يشمل ذلك أيضًا خطط العمل، إلى غير ذلك ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل

  .وتوفيرها من خاللهم لزمالئهم ومرؤوسيهم ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات
  .طة والصغيرةهذا ال ينطبق على المنشآت المتوس ):هولندا(أصحاب العمل 

سيتوقف األمر آذلك على خطر انتقال الفيروس ووتيرة ". حيثما اقتضى األمر"إضافة  ):نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل
  .انتشاره في مكان العمل

لسياسة ينبغي أن يتكلف القطاع العام بهذه المسألة من الناحية المالية وينبغي إدراجها في ا ):البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات
  .الوطنية

  .ليس فقط في مكان العمل ):البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
  .قد تحتاج المنشآت إلى المساعدة للقيام بذلك ):سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 

  العمال
  .٦٩ :مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(لعمال أنغوال ، النقابة الوطنية )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(اتحاد العمل ، )بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي، )واتياآر(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -العام للعمل 
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(تحاد العام اليوناني للعمال ، اال)غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان( ، اتحاد النقابات اليابانية)إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(ًا المدارة ذاتي

، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رومانيا(العمال 
، االتحاد )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(ة ، رابطة النقابات الحر)سيشل(

، اتحاد نقابات عمال )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(النقابي السويدي 
، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(الخدمة العامة  ، اتحاد)ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني، )توغو(توغو 

  .منظمة الوحدة النقابية األفريقية ،، االتحاد الدولي لنقابات العمال)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(

  .)رواندا(اتحاد نقابات رواندا  . ١: ال

  التعليقات
  .نبغي دائمًا أن يعتمد على معلومات علمية محدثةي ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .لجميع العمال ):الكاميرون( اتحاد النقابات
  .للجميع ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 
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  .لجميع العمال ):فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل 
  .لجميع العمال ):فرنسا( القوة العاملة - االتحاد العام للعمل

  . ينبغي توفير المعلومات أيضًا للنقابات ):غانا(نقابات غانا  مؤتمر
  .لجميع العمال ):اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 

  .لكي تدرك المنشآت اإليجابيات والسلبيات ):موريشيوس(العمال 
دريب متخصص أو موجه في بعض ستكون هناك حاجة إلى ت ):نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا

  .الحاالت
  .جميع األشخاص المتأثرين بالفيروس ):نيجيريا( لعمال الفنادق والخدمات الشخصية االتحاد الوطني

  .لتفادي اإلجراءات غير المناسبة ):نداارو( مؤتمر العمل واألخوة
  .ممثلي النقابات والعماللضرورة مد نطاق التدريب والمعلومات وأيضًا  :)جنوب أفريقيا(العمل المنظم 

  .ليس األمر آذلك بالنسبة للبلدان المتقدمة ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 
  ).جنوب أفريقيا(المجتمع   .١: نعم: ردود أخرى

  التعليقات
تشمل  اإليدز، وينبغي أن /هذه مسألة حيوية من أجل نجاح سياسات فيروس نقص المناعة البشرية :)جنوب أفريقيا(المجتمع 

  .آذلك ممثلي النقابات والعمال

يحق للعمال اإلطالع على التدابير المتخذة لتطبيق السياسة واستشارتهم في ذلك ولهم  "٣" )ز( ٩ل السؤا
الحق في المشارآة في عمليات تفتيش أماآن العمل وفي الحصول على التدريب في

 .هذه المجاالت

  الحكومات
  .١١٤ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، .  ١٠٥: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

 مهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا،آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، ج
جورجيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل،  إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون،

، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا إيطاليا، جامايكا،
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، يموريشيوس، جمهورية مولدوفا، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، ميانمار، نيج

سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان  سانت آيتس ونيفس، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،
سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري بيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، المملكة العربية السعودية، السنغال، صر مارينو،

ليشتي،  النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ
  .المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابويترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، 

  .النمسا، اليابان، المكسيك، اإلمارات العربية المتحدة  .٤: ال

  .هندوراس، مالي، طاجيكستان جزر البهاما، ألمانيا،  .٥: ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي ضمان المشارآة.  النمسا

  .ما يرتبط بالمعلومات والتشاورفي.  بلجيكا

  .تظن أن هذه التدابير تنفذ بشكل سليم.  الكاميرون

  .العمال في حاجة إلى هذه المسألة.  آوت ديفوار
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  .نقابات العمال في آوبا تشارك على نحو آامل.  آوبا

بخصوص فيروس نقص المناعة  ينبغي تزويد جميع العمال بالمعلومات وبرامج التدريب المكيفة: "نحن نقترح ما يلي.  فرنسا
  ". اإليدز /البشرية

  .قبل التنفيذ ينبغي إجراء التشاور.  مالوي

  .من خالل ممثلي نقابات العمال وممثلي العمال.  المغرب

  .مع موافقة العمال ومشارآتهم الكاملة.  بيرو

  .إن المعلومات والتشاور موضوع االتفاقيات والتوصيات األخرى.  بولندا

  . عبارة غير واضحة" عملية تفتيش أماآن العمل"عبارة .  سان مارينو

  .حيثما اقتضي األمر وعندما تكون الموارد متاحة.  سنغافورة

  .هذا جزء من الحواراالجتماعي.  المملكة المتحدة

  .ينبغي أن تكون السياسة سياستهم ألنهم معنيون بها.  زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٢ :مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٨: نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

آوت ( االتحاد العام للمنشآت، )آولومبيا( لرابطة الوطنية ألصحاب العملا، )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
، اتحاد أصحاب )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )ديفوار

، اللجنة الخاصة )فنلندا(ية ، اتحاد الصناعات الفنلند)دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )الدانمرك(العمل الدانمرآيين 
رابطة ، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(بأصحاب العمل في السلطة المحلية 

مجلس ، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، )غانا( أصحاب العمل
اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس( آت الخاصةالمنش

، االتحاد )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )جمهورية إيران اإلسالمية(
، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس( صحاب العملاتحاد أ، )موريتانيا(العام ألصحاب العمل الموريتانيين 

 اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(
، اتحاد )الالبرتغ( اتحاد التجارة والخدمات، )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا(

الرابطة ، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(الصناعات البرتغالية 
، اتحاد سيالن )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت، )سان مارينو( الوطنية للصناعات

، الوآالة السويدية ألصحاب العمل )السويد(بطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم ، الرا)سري النكا(ألصحاب العمل 
، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(الحكوميين 

، غرفة صناعات أوروغواي )ية المتحدةاإلمارات العرب( اتحاد غرف التجارة والصناعة، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل
  ).زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل، )أوروغواي(

، )اليابان( اتحاد المنشآت، )مصر(اتحاد الصناعات المصرية  ،)البرازيل(ني للمؤسسات المالية االتحاد الوط  .٨: ال
رابطة ، )بنما( طني للمنشآت الخاصةالمجلس الو، )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

  .)سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( أصحاب العمل

، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل ،)آوستاريكا(طات المنشآت الخاصة اتحاد آوستاريكا لغرف وراب.  ٦: ردود أخرى
، )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )نيبال( لتجارة والصناعة، اتحاد غرفة نيبال ل)ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت 

  .)سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 
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  التعليقات
  . هذه مسألة أساسية بالنسبة لتطبيق جميع السياسات في منشأة ما ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .الحكومات أن تقوم بذلكيتعين على  ):البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
  .يبدو أن الصك المقترح مبتعد عن هدفه ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

وفقًا لمبادئ  ):فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية، اتحاد المنشآت الفنلندية 
  .السالمة والصحة المهنيتين

  .من أجل تعزيز الحوار االجتماعي والوفاء بااللتزامات ):غانا( ب العملرابطة أصحا
  .ينبغي أن يقوم العمال المختصون بعمليات التفتيش ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل

  .هذا سيساعد على تحقيق الهدف ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات
  . تكون فقط مسؤولية أصحاب العمل أّاليجب  ):البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات

  ". عمليات التفتيش في مكان العمل"ال نفهم لماذا أدخلت عبارة  ):سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات
  .ينبغي أن يكون جهدًا تعاونيًا بين أصحاب العمل والعمال ):ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل

  العمال
  .٦٩ :لردودمجموع عدد ا

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين  . ٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(اتحاد العمل ، )بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(بنن اتحاد نقابات عمال 
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

المورافي لنقابات  - االتحاد التشيكي، )آرواتيا( اتحاد النقابات المستقلة، )تشاد(تشاد ، اتحاد نقابات )آندا(العمل الكندي 
، اتحاد موظفي اإلدارة )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(العمال 
، المنظمة )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي( لمدرسيناد ا، اتح)الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(المدنية 

التحاد ، ا)فرنسا(القوة العاملة  -، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(المرآزية للنقابات الفنلندية 
، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا( ، اتحاد النقابات األلمانية)غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( الديمقراطي الفرنسي للعمل

، )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(
، اتحاد )إيطاليا(لعمل ، االتحاد العام ل)إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

، االتحاد )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(النقابات اليابانية 
، االتحاد الثوري للعمال )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(المسيحي لنقابات مدغشقر 

تي آاوا  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(حين والفال
، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(آيماهي 

، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )روبي(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(
، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(

، رابطة )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(سنغال ، االتحاد الوطني لعمال ال)رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(النقابات الحرة 

، )توغو(ابات عمال توغو ، اتحاد نق)توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(
، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني
  .منظمة الوحدة النقابية األفريقية ،، االتحاد الدولي لنقابات العمال)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال

  .)آوستاريكا(ال ريروم نوفاروم اتحاد العم.  ١: ال

  التعليقات
  .مشارآة العمال أمر حيوي لتحقيق النجاح ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  .إشراك العمال أمر حيوي لتحقيق النجاح ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .العمال في عمليات تفتيش العمل ينبغي أن يشارك ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .العمال يضطلعون بدور مهم جدًا ):فيجي(اتحاد المدرسين 
  .مشارآة العمال أمر أساسي ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
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ينبغي توفير المعلومات للجان السالمة والصحة المهنيتين وممثلي العمال  ):فرنسا( القوة العاملة - االتحاد العام للعمل
  .رتهم أينما وجدواواستشا

  .المشارآة الكاملة للعمال أمر حيوي من أجل تحقيق النجاح ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .أمر أساسي لضمان المشارآة الكاملة للعمال :)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  .أمر أساسي لتحقيق النجاح ):إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .هذا أمر سيضمن النجاح ):مدغشقر(يحي لنقابات مدغشقر االتحاد المس

  .العمال المدربون بشكل جيد يشكلون عنصرًا إيجابيًا في المنشآت ):موريشيوس(العمال 
  .أساسي لنجاح برامج مكان العمل أمر ):جمهورية آوريا(اتحاد النقابات الكورية 

  .المشارآة الكاملة للعمال حيوية من أجل تحقيق النجاح ):وزيلنداني(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
  .من أجل أن تكون السياسة مقبولة ):نيجيريا( لعمال الفنادق والخدمات الشخصية االتحاد الوطني

لنجاح برامج  منظماتهم التمثيلية أمرحيوي ملة للعمال، من خاللالمشارآة الكا ):بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .مكان العمل

ينبغي تزويد جميع العمال والمديرين باستمرار بالمعلومات الصحيحة والتدريب  ):البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
  .السليم

  .حالمشارآة الكاملة للعمال عبرمنظماتهم التمثيلية أمرحيوي لتحقيق النجا): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .ما داموا يعبرون عن احتياجاتهم الحقيقية ):نداارو( مؤتمر العمل واألخوة

  .أمر ضروري وأساسي في آن واحد لضمان نجاح البرامج ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
  .بشأن التدريب ليس فقط الحق في الحصول على المعلومات ولكن الحق في اتخاذ قرارهم ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  .ينبغي تنظيم هذه المسألة على المستوى الوطني ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 
  .المشارآة الكاملة للعمال، من خالل منظماتهم التمثيلية، أمرحيوي لتحقيق النجاح ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .نبغي أن يكون جهدًا تعاونيًا بين أصحاب العمل والعمالي ):ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل
المشارآة الكاملة للعمال أمر أساسي لنجاح أية استراتجية لمكان العمل بشأن فيروس  ):المملكة المتحدة(مؤتمر نقابات العمال 

  .اإليدز /نقص المناعة البشرية
  ).جنوب أفريقيا(المجتمع   .١: ردود أخرى

  التعليقات
يجب أن يعادل هذا األمر، مع مرورالوقت، التدريب المقدم في مجال اإلدارة، من أجل تمكين ممثلي  :)جنوب أفريقيا(المجتمع 

  .العمال من رصد السياسات والدعوة إلى برامج مناسبة

  :العمال المهاجرون  )ح(  ٩ل السؤا
عون إلىينبغي أن تضمن الحكومات أال يخضع العمال المهاجرون، أو األشخاص الذين يس 

الهجرة من أجل العمل، الختبار آشف إلزامي عن فيروس نقص المناعة البشرية، وأال
وينبغي أن يعتمد بلد المنشأ وبلد المقصد معًا. يستبعدوا من الهجرة إذا آانوا حاملين للفيروس

 .تدابير لضمان سبل الوصول إلى خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم

  الحكومات
  .١١٣ :دد الردودمجموع ع

 البرازيل، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، بليز، بنن، البوسنة والهرسك، بلجيكا، ألبانيا، أرمينيا،  .٧٤ :نعم
، آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، استونيا، إثيوبيا، آولومبيا

جورجيا، ألمانيا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، األردن،  فنلندا، فرنسا، غابون،
آازاخستان، آينيا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، موريشيوس، المكسيك، المغرب، نيجيريا، بيرو، الفلبين، 

مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيراليون،  بولندا، البرتغال، قطر، رواندا، سانت لوسيا، سان
ليشتي، ترينيداد وتوباغو،  سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سري النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تيمور ـ

  .زمبابوي تونس، أوآرانيا، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا،
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جمهورية آوريا، ماليزيا، آندا، قبرص، العراق، إسرائيل، بيالروس، بوتسوانا، بروني دار السالم،   .١٨ :ال
جمهورية مولدوفا، نيوزيلندا، عمان، بنما، سانت آيتس ونيفس، سنغافورة، الجمهورية العربية السورية، اإلمارات العربية 

  .المتحدة، المملكة المتحدة

وبربودا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، الصين، الدانمرك، غانا، هندوراس،  أنتيغوا  .٢١ :ردود أخرى
جمهورية  ندا، رومانيا، االتحاد الروسي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سيشل، اسبانيا،لجامايكا، مالي، ميانمار، هو

  .تنزانيا المتحدة، تايلند، أوروغواي

  التعليقات
  .ن المنشأ وبلدان المقصدفي آل من بلدا.  أرمينيا

  .هذه قضية معقدة، والنستطيع أن نعلق بشكل واضح.  أستراليا

أن يوفر الرعاية الصحية وبالتالي سبل الوصول من بد لبلد المقصد  ال. ينبغي التعبيرعن هذا المبدأ بصياغة أآثر قوة.  النمسا
مان الحصول على العالج ويبنغي تقديمه على نطاق واسع، مقترنًا واختبار الكشف أساسي لض. إلى العالج المضاد للفيروسات الرجعية

  .بضمان الحصول على العالج، ولكن ال يجب أن يكون شرطًا للهجرة واإلقامة

  .يتطلب مزيدًا من التوضيح.  بربادوس

  .ينبغي مراعاة االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.  بلجيكا

تعد حرية تنقل األفراد حقًا من الحقوق، واإلصرارعلى المعلومات بشأن الحالة فيما يخص اإلصابة بالفيروس ال فائدة منه .  بنن
  . ألن هذه الحالة قد تتغير بسرعة آبيرة

  .ويجب توفير التدابير الوقائية. ال ينبغي أن يتعرض العمال المهاجرون للتمييز أواألعمال االستفزازية.  البرازيل

  .جعل اختبار الكشف إلزاميا وما له من آثار على الهجرة معنيان باحتمالآل من الحكومة وأصحاب العمل .  بورآينا فاسو

اختبار الكشف اإللزامي ليس الحل للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ألن السكان يعبرون الحدود .  بوروندي
  .الوطنية بشتى الطرق

طلب إجراء اختبار آشف طبي روتيني، ولكن التوصل إلى نتيجة تبين أن الشخص حامل للفيروس ال  ينبغي عدم منع.  آندا
  .ينبغي أن يؤدي إلى استبعاد تلقائي

  .يتعين على آل بلد على حدة أن يتخذ قرارًا بهذا الشأن وينبغي تقوية التعاون الدولي.  الصين

عمل الدولية واألمم المتحدة اتخاذ تدابير لضمان التصديق على الصكوك يتعين على منظمة ال.  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  .ذات الصلة

  .فقط البلدان المتقدمة هي التي تقوم بهذا.  آوت ديفوار

يتعين على العمال األجانب العاملين في مجال الجنس والعمال المهاجرين خارج االتحاد األوروبي الخضوع الختبار .  قبرص
  . آشف إلزامي

  . سؤال ال يمكن الجواب عليه بنعم أم ال.  نمركالدا

  .في بالدنا فعًالتتم ممارسة هذا الحق .  السلفادور

  .بد من إعادة صياغة السؤال لكي يتناول الممارسة الحالية في آثير من البلدان ال.  إثيوبيا

  .هناك حاجة إلى مزيد من التدريب.  غابون

وال تنص القوانين على مثل هذا الكشف على المستوى . منع اختبار الكشف اإللزامي نحن ندعم الجهود الرامية إلى.  ألمانيا
  . الوطني

  .ينبغي السماح بذلك بصرف النظر عن بلد المنشأ.  اليونان
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تطلب آثير من البلدان إجراء اختبار الكشف بالرغم من أنه ال يتم دائمًا اإلعالن عن ذلك بشكل مباشر، واألفراد .  الهند
ولذا، فإن إنفاذ هذه التوصية سيضمن تمتع العمال المهاجرين بالحقوق . ون لفيروس نقص المناعة البشرية يحرمون من حقوقهمالحامل

نفسها وبسبل الوصول إلى الوقاية والرعاية، وسيكون بإمكانهم االستفادة من الحاالت االستثنائية فيما يتعلق بظروف العمل واإلقامة 
قبل رحيل العمال المهاجرين  دريب في خدمات المشورة التي تقدمعين على الحكومات إدماج التثقيف والتويت). حيثما ينطبق ذلك(

المغادرين، وإدراج فيروس نقص المناعة البشرية في االتفاقات الثنائية مع البلدان المستقبلة من أجل خلق بيئة مواتية للمهاجرين 
  .وحماية حقوقهم في البلدان المضيفة

  .ال زالت هذه الممارسة تستعمل لتحديد ما إذا آان العمال المهاجرون مقبولين للعمل.  إندونيسيا

  . إذ أن هكذا إجراء سيدع مجاًال النتقال المصابين باإليدز إلى أماآن جديدة واحتمال زيادة نشر الوباء.  العراق

اد تدابير مرنة لضمان سبل الوصول إلى الوقاية تؤمن بأنه من الضروري لكل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد اعتم.  اليابان
  .إلى غير ذلك

  .الشق الثاني من السؤال يطرح إشكاليات.  لكسمبرغ

  .تتحمل البلدان المضيفة مسؤولية حماية العمال المهاجرين وهناك حاجة إلى التعاون عبر الحدود.  ماليزيا

  .تتضمن اختبار الكشف اإللزامي ينبغي أن يكون لكل بلد سياسته الخاصة التي قد.  موريشيوس

يموله القطاع العام، والمقيمون الدائمون والعمال الذين سيقيمون في نيوزيلندا ألآثر  نيوزيلندا نظام صحةفي يوجد .  نيوزيلندا
لخاص وعند إجراء الكشف الطبي الموحد ا. من سنتين يتمتعون بحق االستفادة من خدمات نظام الصحة الذي يموله القطاع العام

بالمهاجرين على األشخاص الذين يعتزمون اإلقامة ألآثر من سنة، يتم التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية آغيره من األمراض 
ومن المفترض أن يكون العمال الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية المقيمون مؤقتًا لمدة تقل عن السنتين . األخرى المكلفة العالج

أما العمال الذين يحق لهم االستفادة من . في حالة صحية مقبولة) ظام الرعاية الصحية الممول من طرف القطاع العامال يشملهم ن(
، والذين من )اإليدز /بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية(نظامنا الخاص بالرعاية الصحية والذين يعانون من مرض من األمراض 

والعامل الحاصل على عقد لمدة . ات مهمة، فمن المفروض مبدئيًا أّال يكونوا في حالة صحية مقبولةالمحتمل أن يتطلبوا تكاليف واحتياج
. ثالث سنوات والذي ال يحتمل أن يتطلب العالج المضاد للفيروسات الرجعية خالل هذه الفترة سيكون بالتالي في حالة صحية مقبولة

واألسباب المحتملة تشمل الظروف اإلنسانية : ال يتمتعون بحالة صحية مقبولة ويجب دراسة إمكانية اإلعفاء بالنسبة لألشخاص الذين
  .والعالقات مع األسرة القريبة، وإمكانية تقديم مساهمة مهمة

  .التدابير المعتمدة في مختلف البلدان /ينبغي االهتمام بالسياسات.  عمان

  .ة البشرية في سياسات الهجرةيتعين على السلطات في بالدنا أن تدمج فيروس نقص المناع.  بنما

  .يتعين على بلد مستقبل أن يكون قادرًا على إدراك هذا األمر.  بيرو

وبذلك تشجيع الناس (ينبغي أّال ُيفهم هذا األمرعلى أنه تحمل لمسؤوليات البلدان األخرى في مجال الرعاية الصحية .  بولندا
  ).على الهجرة من أجل تلقي رعاية صحية أفضل

لمهاجرين سبل الوصول إلى الوقاية والعالج والرعاية يتعين على آل دولة على حدة أن تضمن لجميع العمال ا.  البرتغال
  . والدعم

ولكن ينبغي أن يكون أصحاب العمل قادرين على رفض األشخاص الذين يرفضون إجراء اختبار الكشف إذا آان من .  قطر
  .الممكن أن يشكل عدم إجرائه خطرًا على اآلخرين

  .يتعين على الحكومات أن تعتمد سياسة خاصة بها بشأن العمال المهاجرين  .)الوآالة الوطنية لحماية حقوق الطفل(رومانيا 

  .نحن نناقش هذه المسألة في الوقت الحالي.  االتحاد الروسي

له تأثيراجتماعي واقتصادي ليس األمر مؤآدًا ألن ذلك قد يكون صعبا بالنسبة لبعض البلدان و.  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  .سلبي

  .سيحد ذلك من التمييز.  السنغال

  .ليس اختبار الكشف على اإلطالق شرطًا لمغادرة بلد ما.  صربيا

  .يتعين على الجميع ضمان عدم انتشار الوباء.  سيشل
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  .ة العمل الدوليةيتعين على آل من بلد المنشأ وبلد المقصد اتخاذ إجراءات لدعم مدونة ممارسات منظم.  سيراليون

العمال المهاجرين الختبار آشف فيروس نقص المناعة البشرية ألسباب متعلقة بالصحة  قد ترغب في إخضاع.  سنغافورة
  .العامة

  .هذا يتطلب التعاون بين البلدان المرسلة والبلدان المستقبلة ووآاالت االستخدام آذلك.  سري النكا

لكشف، وآما أسلفنا هذا ال يمنع المصاب من السفر والعمل بالخارج ألن خدمات الوقاية ال بد من الخضوع لعملية ا.  السودان
  .والعالج والدعم باتت حقًا مكتسبًا من خالل االتفاقيات الدولية

أما العمال السوريون الذين . يخضع العمال األجانب الراغبون في اإلقامة إلى آشف إلزامي.  الجمهورية العربية السورية
  .بالعمل في الخارج فال يخضعون لكشف إلزامي يرغبون

ينبغي أن يحصل العمال المهاجرون على الرعاية .  )الرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدز( السويد
  .الصحية

  .هناك حاجة إلى تقوية التعامل الثنائي واإلقليمي.  طاجيكستان

  .بخصوص هذا الرد في حين أن منظمات أخرى رفضت رآة في التشاورض المنظمات المشاوافقت بع.  تايلند

  .قد يحد هذا األمر من التمييز.  ـ ليشتي تيمور

  .يوجد في هذا السؤال تناقض لهذا ينبغي أن ُيراجع.  ترينيداد وتوباغو

  .يحب أخذ القواعد المختلفة في آل بلد بعين االعتبار.  تونس

أّال ُيستبعدوا من الهجرة على أساس حالتهم فيما يخص اإلصابة بفيروس نقص المناعة : "تقترح ما يلي.  المملكة المتحدة
  ".أّال ُيستبعدوا من الهجرة إذا آانوا حاملين للفيروس"بدًال من " البشرية

  .هناك شك في إمكانية تطبيق هذه المسألة على الهجرة الداخلية.  فانواتو

ن يحصل جميع األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، سواًء أآانوا ينبغي أ.  جمهورية فنزويال البوليفارية
  .مهاجرين أم ال، على خدمات الوقاية والعالج والرعاية دون تمييز

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

المجلس الوطني ، )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية .  ٤٥ :نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

الرابطة الوطنية ألصحاب ، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، )آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت، )آوستاريكا(، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )آولومبيا( العمل

، اتحاد المنشآت الفنلندية )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين 
االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، )غانا( اب العملرابطة أصح، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(
اإلندونيسيين رابطة أصحاب العمل  ،)هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(
االتحاد الكوري ، )ابانالي( اتحاد المنشآت، )جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(

، رابطة أصحاب العمل )موريتانيا(االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين  )،جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 
اتحاد ، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(المكسيكيين 

، االتحاد البرتغالي )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( التجارة والخدماتتحاد ا، )ناميبيا( أصحاب العمل
 رابطة أصحاب العمل، )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(للسياحة 

جنوب (، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا( حاد المنشآتات، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا(
، الوآالة )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )أفريقيا

صحاب المجلس الوطني أل ،)سويسرا(صحاب العمل السويسريين ، اتحاد أ)السويد(السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 
رفة صناعات ، غ)أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(العمل 

  .)زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(أوروغواي 
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اتحاد ، )ياآين( اتحاد أصحاب العمل، )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(اتحاد الصناعات المصرية   .٧: ال
 اتحاد غرف التجارة والصناعة، )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )موريشيوس( أصحاب العمل

  .)اإلمارات العربية المتحدة(

، اللجنة الخاصة )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين   .١٠: ردود أخرى
 ،)ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )فنلندا(ل في السلطة المحلية بأصحاب العم

، المجلس )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية  ،)نيبال( اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة
  .)السويد(سويدية ، اتحاد المنشآت ال)بنما(الوطني للمنشآت الخاصة 

  التعليقات
  .ستؤدي هذه المسألة إلى احترام حق األفراد في الحرية ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .تتحمل وزارة الصحة في بالدنا مسؤولية عالج المهاجرين المصابين هنا ):البرازيل(االتحاد الوطني للتجارة : البرازيل
حتى ولو وافقنا، ال نرى آيف يمكن لهذا االستبيان أن يتناول  ):آوستاريكا(آت الخاصة اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنش

  .قضية العمال المهاجرين في مكان العمل
  .يبدو أن هذا السؤال يبتعد عن هدف هذا الصك ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  .قليمي للمرضذلك للحد من االنتشار اإلو ):مصر(اتحاد الصناعات المصرية 
  .ال يمكن إعفاء المهاجرين من اختبار الكشف الضروري في مكان العمل ):فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 

  .ينبغي ضمان سبل متكافئة للوصول إلى الوقاية والتثقيف والرعاية والدعم والعالج ):غانا( رابطة أصحاب العمل
  .تع العمال المهاجرون بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال اآلخرونينبغي أن يتم ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
ينبغي أن تضمن : "نحن نقترح ما يلي. ال ينبغي ثني األشخاص عن القيام باختبار الكشف ):آينيا( اتحاد أصحاب العمل

من الهجرة إذا آانوا حاملين الحكومات أّال يستبعد العمال المهاجرون، أو األشخاص الذين يسعون إلى الهجرة من أجل العمل، 
  ."وينبغي أن تعتمد بلدان المنشأ وبلدان المقصد معًا تدابيرلضمان سبل الوصول إلى خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم. للفيروس

  .االقتصادية في بلد معيناألمر على األوضاع االجتماعية و يتوقف هذا ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل
هناك أسباب أو قد تكون هناك أسباب أخرى فيما يتعلق بما إذا تمت إتاحة سبل الوصول إلى الوقاية  ):هولندا( أصحاب العمل

  .والعالج والرعاية والدعم أم ال
  .نحن ندعم عملية الكشف الطبي في بالدنا ):نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل
  .من انتشارالفيروس ال بد من اتخاذ تدابير للحد ):باآستان( اتحاد أصحاب العمل

  .يجب أن يكون مكان العمل سليمًا وصحيًا للجميع بمن فيهم العمال المهاجرون ):البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات
   .ينبغي ضمان سبل الوصول إلى الوقاية والعالج والرعاية والدعم ):البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

  ".تشجع"بكلمة " تضمن"ير آلمة تغي ):جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٥ :نعم
، )بنن(لمستقل لنقابات العمال ، المرآز ا)أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(اتحاد العمل  ،)بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة ،)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )يرونالكام( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي، )آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(الديمقراطي الفرنسي للعمل  ، االتحاد)فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(ية العامة اإليطالية للعمل ، الكونفدرال)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )غينيا(الغينيين 
جمهورية (، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(

، )المكسيك(وري للعمال والفالحين ، االتحاد الث)موريشيوس(، العمال )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )آوريا
لعمال  ، االتحاد الوطني)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)المغرب(االتحاد العام للشغالين 
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ابة ، نق)بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )نيجيريا( الفنادق والخدمات الشخصية
 ،)البرتغال(نقابة العامة للعمال ، ال)البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"

، اتحاد )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
 مؤتمر العمال الوطني ،)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(لعمال سيشل لنقابات ا

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(االتحاد النقابي السويدي  ،)سري النكا(
المملكة (، مؤتمر نقابات العمال )ترينيداد وتوباغو( الوطني المرآز النقابي، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  .)رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )ماليزيا(ات الماليزية ، مؤتمر النقاب)آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل .  ٣: ال

  .)هولندا(العمال .  ١: ردود أخرى

  التعليقات
  .التمييز االجتماعي ضد األشخاص المتأثرين بالفيروس من أجل محاربة ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .تداخلةإنها مسألة م ):الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل
  .ينبغي توفيرالمعلومات لمزيد من العمال وبلغات مختلفة ):الكاميرون( النقابات الحرة

  .ينبغي مواصلة هذا األمر ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .لجميع العمالوالدعم  ينبغي توفير الوقاية والعالج والرعاية ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .هذا حق من حقوق الفرد ):فيجي(اتحاد المدرسين 
  .البد من مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف ):ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 

  .من المهم مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .رون بنفس األوضاع التي يتمتع بها العمال اآلخرونيجب أن يتمتع المهاج ):إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

  . ينبغي إخضاع بعض العمال المهاجرين الختبار الكشف ):جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
  .من أجل عدم التمييز ):مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .مل قبل إصدار رخص العملتدعم الفحص الطبي الكا ):ماليزيا(مؤتمر النقابات الماليزية 
  .ينبغي توفير التدابير الوقائية نفسهاال ينبغي فرض أية قيود، و ):موريشيوس(العمال 
  .ينبغي أن تدخل هذه المسألة في إطار عناصر متعلقة بالتمييز ):هولندا(العمال 

اجرون، بشكل خاص، عرضة للتمييز، يكون العمال المه ):نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا
  .والدعم الجهود فيما يخص العالج والوقاية والرعايةويجب مضاعفة 

  .يجب أخذ المهاجرين غير الشرعيين بعين االعتبار ):بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 
  .حقيق هذا الهدفمن المهم مواصلة العمل نحو ت ):بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  .هذا انتهاك لحقوق اإلنسان ):البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
  .من المهم مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف ):رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .وفقًا لالتفاقيات ):نداارو( مؤتمر العمل واألخوة
  .من المهم مواصلة السعي لضمان هذه المسألة ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

ينبغي أن تتخذ بلدان المنشأ وبلدان المقصد معًا تدابيرلضمان سبل الوصول إلى خدمات  ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .الوقاية والعالج والرعاية والدعم

  .الوطني، ألن الهجرة تدخل في إطار سيادة الدولةينبغي تنظيم هذه المسألة على المستوى  ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 
  .لجهودمن المهم متابعة هذه ا ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  ).جنوب أفريقيا(المجتمع .  ١: نعم :ردود أخرى

  التعليقات
  .بعض البلدان تطلب إجراء اختبار الكشف: )بولندا" (آن معنا"رابطة 
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أنه ينبغي أن يحصل العمال " تضمن"ات المحاآم والسياسات الصحية المعتمدة لحد اآلن إن قرار :)جنوب أفريقيا(المجتمع 
النظم من أجل توفير هذه فالحكومات مسؤولة عن وضع . المهاجرون على خدمات الرفاه االجتماعي والحقوق المتعلقة بالصحة

  .الحقوق

  األطفال والشباب  )ط( ٩ل السؤا
نية والدولية بشأن محاربة عمل األطفال، خاصة عندماينبغي تعزيز االلتزامات الوط  "١"

يكون هذا العمل ناتجًا عن وفاة أو مرض أفراد األسرة بسبب اإليدز، وينبغي اتخاذ
  :اإلجراءات الالزمة من أجل

اإليدز وعمل/ إذآاء الوعي بالصالت بين فيروس نقص المناعة البشرية  )١(
  األطفال؛

  لحكوماتا
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة  . ١٠٥: نعم
والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

 ا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا،آوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوب
جورجيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل،  إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون،

ان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزست إيطاليا، جامايكا،
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، ينيج رب، هولندا، نيوزيلندا، ميانمار،موريشيوس، جمهورية مولدوفا، المغ

ان سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، س سانت آيتس ونيفس، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،
سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا،  نغال، سيشل، سيراليون، سنغافورة،مارينو، المملكة العربية السعودية، الس

ليشتي،  السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ
ا، المملكة المتحدة، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآراني
  .البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .بيالروس، المكسيك، صربيا  .٣: ال

  .هندوراس، اليابان، مالي، طاجيكستان ألمانيا،  .٥: ردود أخرى

  التعليقات
  .تحتاج إلى أن تبرز بشكل أقوى إن أزمة األيتام في أفريقيا.  النمسا

  .باألطفال رينّجتللمُيرغم األيتام في وقت مبكر على العمل أو الدعارة ويشكلون هدفًا سهًال بالنسبة .  بنن

  .ينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  البرازيل

  .سياسة دمج خاصةيمكن لسياسة حكومية آهذه من وجهة نظر أصحاب العمل، أن تؤدي إلى اعتماد .  بورآينا فاسو

  .يجب على السلطات الوطنية أن تتخذ اإلجراءات الالزمة.  بوروندي

  .يجب تعزيز حقوق األطفال.  الكاميرون

  .هناك حاجة إلى التدريب المهني تتحمل الدولة تكاليفه إذا لزم األمر.  جمهورية الكونغو الديمقراطية

االجتماعية واالقتصادية  مسألة األطفال الذين يعملون بسبب الوضعية وال ينبغي حذف. هناك صلة بين األمرين.  آوت ديفوار
  .لألبوين

  .نحن نواجه هذا المشكل.  قبرص

  .الوعي مهم جدًا بالنسبة لألمن اإلنساني.  السلفادور



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

249  

  .هذا بعٌد ال بد من تناوله.  إثيوبيا

  .من أجل حماية األجيال القادمة.  غابون

  .توى الوطني ليس ضروريًا في بلدنابذل الجهود على المس.  ألمانيا

  .من أجل ضمان حماية األطفال والشباب.  الهند

  .من أجل إذآاء الوعي.  إندونيسيا

  .ال يوجد عمل األطفال في بالدنا.  اليابان

  .وخاصة الفتيات اللواتي يتعرضن أآثر لهذه الظاهرة.  آينيا

  .ف النظرعما إذا أصبح األطفال أيتامًا بسبب اإليدز أم الينبغي أن يكون ذلك على شكل عملية متواصلة بصر.  مالوي

  . ال توفر منظمة العمل الدولية أي بيانات موثقة بشأن هذه الصالت.  المكسيك

إذآاء الوعي في مكان العمل بالصالت بين إصابة الكبار بفيروس نقص المناعة : "إذا أعيدت الصياغة آما يلي.  نيوزيلندا
  ".ؤدية إلى عمل األطفال حيثما اقتضى األمراإليدز الم /البشرية

  .وال سيما أنهم أآثر ضعفًا.  بيرو

  .عمل األطفال في صربيا ممنوع.  صربيا

  .ينبغي احترام اتفاقيات عمل األطفال.  سيشل

  . يتعين على السلطات أن تتعاون مع الشرآاء االجتماعيين.  سيراليون

البد من عمل الطفل نتيجة لظروف أسرية، البد من  تفاقيات الدولية ولكن إذا آاناالعمل االطفال محرم حتى من قبل .  السودان
  . تقديم التوعية بمخاطر العمل

 إذا آانت هناك هذه الصلة السببيةليس واضحًا ما .  )الرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدز( السويد
  .رة أم الأم ال وما إذا تمت اإلشارة إلى الدعا

  .يمكن لصناديق المتبرعين واالستثمارات األجنبية أن تساعد في هذا الصدد.  طاجيكستان

  .عندما تكون هناك صلة بين األمرين.  ـ ليشتي تيمور

  .ندعم بقوة مثل هذه التدابير.  المملكة المتحدة

حث في الدخول المبكر إلى سوق العمل بسبب وفاة أو تبينبغي للبرامج الوطنية لمحاربة الفقر أن .  جمهورية فنزويال البوليفارية
  .مرض في األسرة نتيجة لإليدز

  .أشكال عمل األطفال بسبب فقدانهم آلبائهم أو أولياء أمورهم أعلى مزاولة أسوالعمال مجبرون األطفال  معظم.  زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٣: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(ت الجزائرية الكونفدرالية العامة للمقاوال  .٥٢ :نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

اتحاد آوستاريكا لغرف  ،)آمبوديا(رية ، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجا)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت، )آوستاريكا( ورابطات المنشآت الخاصة

حرآة  ،)فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )آرواتيا(
اتحاد  ،)اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، )غانا( رابطة أصحاب العمل ،)فرنسا( لفرنسيةالمنشآت ا

اتحاد  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(المنشآت الهيالني 
، االتحاد )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( اتحاد المنشآت ،)الميةجمهورية إيران اإلس(إيران لرابطات أصحاب العمل 
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 اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )جمهورية آوريا(الكوري ألصحاب العمل 
، االتحاد العام )منغوليا(ل ، االتحاد المنغولي ألصحاب العم)المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(

، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(لمقاوالت المغرب 
، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(
، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( التجارة والخدماتاتحاد ، )بنما(

، غرفة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل
، اتحاد سيالن )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا( لمنشآتاتحاد ا، )سلوفينيا(سلوفينيا للتجارة والصناعة 

، الوآالة السويدية ألصحاب العمل )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(ألصحاب العمل 
، )ترينيداد وتوباغو( العمل الرابطة االستشارية ألصحاب، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(الحكوميين 

رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل
  ).زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(

  .)دافنلن(، اتحاد الصناعات الفنلندية )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات  .٢: ال

، اللجنة )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل.  ٩: ردود أخرى
رابطة ، )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )فنلندا(الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية 

، اتحاد أصحاب )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )باآستان( صحاب العملاتحاد أ، )ليسوتو(أصحاب العمل والمنشآت 
  ).سويسرا(العمل السويسريين 

  التعليقات
  .هناك صلة قوية بين األمرين ):أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل

  .األيتام مستضعفون جدًا ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .ينبغي القضاء على عمل االطفال ):زيلالبرا(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 

ينبغي جمع مزيد من المعلومات اإلحصائية بخصوص هذا  ):آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 
  .الموضوع

  .يبدو أن الصك المقترح يخرج عن هدفه ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 
  .هذا ال ينطبق على الدول األوروبية ):ندافنل(اتحاد الصناعات الفنلندية 
هل تمت اإلشارة هنا لالستغالل . هذه عالقة قابلة للتطبيق فقط في بعض البلدان األقل تقدمًا ):فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  الجنسي لألطفال؟
  .هناك صلة بين األمرين ):غانا( رابطة أصحاب العمل

  .صلة بين األمرين هناك ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .ينبغي للسياسة الوطنية أن تتناول هذه المسألة ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل

  .ينبغي إذآاء الوعي ):نيبال(اد غرفة نيبال للتجارة والصناعة اتح
ر بفيروس إذآاء الوعي في مكان العمل بالصالت بين إصابة الكبا"إعادة الصياغة لتصبح  ):نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل

  .ويتعين على منظمة العمل الدولية التنسيق مع اليونسكو". اإليدز وعمل االطفال حيثما اقتضى األمر /نقص المناعة البشرية
  .ال يمكن أبدًا التشجيع على عمل األطفال ):باآستان( اتحاد أصحاب العمل

  .تقديم الوقاية أمر حيوي ):البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

  الالعم
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين  . ٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(اتحاد العمل  ،)بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة ،)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(د نقابات عمال بنن اتحا
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(اتحاد نقابات تشاد  ،)آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي، )آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )لدانمركا(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(
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، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

الية العامة اإليطالية ، الكونفدر)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ليزياما(
لعمال الفنادق والخدمات  ، االتحاد الوطني)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(نشآت الخاصة ، المجلس الوطني للم)نيجيريا( الشخصية
االتحاد الوطني لنقابات  ،)الالبرتغ(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(اد الوطني لعمال السنغال ، االتح)رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رومانيا(العمال 
االتحاد  ،)سري النكا( مؤتمر العمال الوطني ،)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(

، اتحاد نقابات عمال )توغو(و ، االتحاد الوطني لعمال توغ)سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(النقابي السويدي 
، اتحاد الخدمة العامة )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني، )توغو(توغو 

  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(

  .)رواندا(اتحاد نقابات رواندا   .١: ال

  التعليقات
  .من الضروري إذآاء الوعي ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .بد من إنقاذ األطفال من أجل إنقاذ الكبار ولهذا ال" الطفل أبو الرجل"يقال  ):الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل
  .ينبغي التشجيع على العمل الالئق :)الكاميرون( النقابات الحرة

  .والسيما في قطاعات مثل الزراعة ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 
  .والسيما في قطاعات مثل الزراعة ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
ويتعين على الضمان االجتماعي أن يتحمل . ينبغي دائمًا محاربة عمل األطفال ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .مسؤوليته
  . ينبغي أن يكون هذا المجال من أهم مجاالت الترآيز ):فيجي(اتحاد المدرسين 

  .السلطات الوطنية ملزمة بتوفير التثقيف والوعي بخصوص هذا الموضوع ):فيجي( مؤتمر نقابات فيجي
  .طاعات مثل الزراعةوال سيما في بعض الق ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .وال سيما في بعض القطاعات مثل الزراعة :)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  .في بعض القطاعات مثل الزراعة ):إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

  .األطفال ال يعملون في اليابان ):اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
  .ضع تشريع يمنع عمل األاطفاليجب و ):موريشيوس(العمال 

  .وال سيما في بعض القطاعات مثل الزراعة ):بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .وال سيما في البلدان حيث يصبح األطفال أيتامًا بسبب اإليدز ):البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
  .يتزايد عمل األطفال في بعض القطاعات :)رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .يجب أن يجد األطفال المتخلى عنهم وسيلة للبقاء على الحياة ):نداارو( مؤتمر العمل واألخوة
  .وال سيما في بعض القطاعات مثل الزراعة ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .وينبغي تنظيم أنشطة الدعم بدعم من المجتمع. من المهم إذآاء الوعي ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .ينبغي أن تنظم هذه المسألة على المستوى الوطني ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 

  .االقتصاد غير المنظميجب أن يشمل ذلك أيضًا الزراعة و ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
  .اج األطفال في المدرسةينبغي إعادة إدم ):توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
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 ؛تحديد المجاالت األساسية للتدخل  )٢( "١" )ط( ٩ل السؤا

  الحكومات

  .١١٣: مجموع عدد الردود
ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة والهرسك، بوتسوانا،   .١٠٣: نعم

نا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، آوستاريكا، آوت ديفوار، البرازيل، بروني دار السالم، بورآي
فرنسا، غابون،  استونيا، إثيوبيا،آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، 

األردن،  ق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا،جورجيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العرا
آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، موريشيوس، جمهورية 

التحاد ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، اينيج رب، هولندا، نيوزيلندا، ميانمار،مولدوفا، المغ
سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية سانت آيتس ونيفس،  الروسي، رواندا،

سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري النكا، السودان، بيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، السعودية، السنغال، صر
ليشتي، ترينيداد  سورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـسورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية ال

وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، 
  .فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .بيالروس، المكسيك  .٢: ال

  .ر البهاما، فنلندا، ألمانيا، هندوراس، اليابان، مالي، طاجيكستانالنمسا، جز.  ٨: ردود أخرى

  التعليقات
  .المساعدة الغذائية، إلى غير ذلكو هذا األمر يتطلب تسهيل تعليم األطفال أو التدريب المهني.  بنن

  .هذا يتطلب تحديد القطاعات والفروع االقتصادية.  بورآينا فاسو

وفي . اآلباء لتمكينهم من االستمرار في العمل ألقصى فترة ممكنة وتحمل مسؤولياتهم األسريةتدابير تتعلق برعاية .  بوروندي
  .الوقت ذاته ينبغي دعم األيتام من خالل تعليمهم وتحمل التكاليف الطبية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  .مثل التثقيف والتعليم، إلى غير ذلك.  الكاميرون

  .ينبغي مراعاة أوضاع آل بلد على حدة . آوت ديفوار

  .هذا أمر أساسي.  السلفادور

  .مثل أن تتوقف اآلفاق التعليمية لألطفال بسبب موت أحد األبوين أو آليهما واستغالل األطفال.  الهند

  .إذا آان ذلك ممكنًا.  إندونيسيا

  .في القطاعات االقتصادية التي يعملون فيها.  بيرو

  .وسياسة عمل األطفال التعليمية ومعالجة فجوات المعلومات" الفرصة الثانية"نشطة وأ لتعليمتعزيز ا.  سيراليون

  .األعمال التي ال تسبب األذى للشباب واألطفال، وفقًا الحتياجات آل فئة.  السودان

  .من أجل ضمان الوقاية والحماية الصحية لألطفال.  تونس

وسيكون . لهند وجنوب أفريقيا في وضع برامج الوقاية من اإليدزلفائدة األطفال العمالبدأ عدد من البرامج في ا.  المملكة المتحدة
  .من المهم استخالص العبر من هذه البرامج

  .ينبغي دعم هذه البرامج.  جمهورية فنزويال البوليفارية

  .من خالل برامج إذآاء الوعي.  فانواتو
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  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(نفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية الكو.  ٥١ :نعم
، االتحاد الكمبودي )بلغاريا(، الغرفة البلغارية للتجارة والصناعة )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار( اد العام للمنشآتاالتح، )آمبوديا(ألصحاب العمل والرابطات التجارية 
اتحاد أصحاب ، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(

، )غانا( طة أصحاب العملراب، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا( العمل
 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية 

جمهورية إيران (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس(
جمهورية (، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )جامايكا( العملاتحاد أصحاب ، )اإلسالمية
، رابطة أصحاب العمل )موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )آوريا

اتحاد ، )المغرب(تحاد العام لمقاوالت المغرب ، اال)منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(المكسيكيين 
 منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا( أصحاب العمل

 اتحاد التجارة والخدمات، )بنما(، المجلس الوطني للمنشآت الخاصة )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا(
سانت ( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال(

، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )لوسيا
، )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )يقياجنوب أفر( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(

، المجلس )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم 
، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )وتوباغو ترينيداد( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(الوطني ألصحاب العمل 

اتحاد أصحاب  ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة
  ).زمبابوي( العمل

  .)فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية .  ١: ال

، )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل، )البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية   .١٠: ردود أخرى
، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة 

اتحاد ، )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )اليابان( اتحاد المنشآت، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(
  ).سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )باآستان( صحاب العملأ

  التعليقات
  .من خالل التعليم ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

ينبغي إنشاء مراآزخاصة لفائدة هذه المجموعة  ):جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل 
  .األآثرتعرضًا للخطر

  .من المهم تحديد مجاالت التدخل الضرورية ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )رجنتيناأل(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(اتحاد العمل  ،)بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة ،)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( د العام لنقابات عمال النقلاالتحا، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة ،)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )ةالجمهورية التشيكي(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي ،)آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(ن الغينيي
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، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 
، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(لنقابات االتحاد الكوري ل

، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
لعمال الفنادق والخدمات  ، االتحاد الوطني)نيوزيلندا(آيماهي تي آاوا  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )رياينيج( الشخصية
االتحاد الوطني لنقابات  ،)البرتغال(لعمال نقابة العامة ل، ال)البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رومانيا(العمال 
االتحاد  ،)سري النكا( مؤتمر العمال الوطني ،)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(

، اتحاد نقابات عمال )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(النقابي السويدي 
، اتحاد الخدمة العامة )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني، )توغو(توغو 

  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي( ؤتمر نقابات العمالم، )المملكة المتحدة(

  .)رواندا(اتحاد نقابات رواندا  . ١: ال

  التعليقات
  .من المهم ربط الصلة ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .اضحهذا أمر و ):الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل
  .لعمل والوزارات المعنية بالشبابإذآاء الوعي من طرف وزارات ا ):الكاميرون( النقابات الحرة

  .للقضاء على عمل األطفال والبرامج األخرىالدولي بالتعاون مع البرنامج  ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 
للقضاء على عمل األطفال الدولي مع البرنامج بالتعاون  ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  .والبرامج األخرى
  .الطريقة الوحيدة لضمان الفعالية ):فيجي(اتحاد المدرسين 

وال سيما رعاية األيتام واألطفال المستضعفين، وهو أمر يمكن ضمانه من خالل نظام إشراف في  ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .المنشآت

  .إلذآاء الوعي بالصالت ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 
  .بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال :)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال والبرامج األخرى من أجل  ):إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .تحقيق استجابة واسعة

  .بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال ):مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
  .في أماآن العمل، وفي المجتمع، وفي المنظمات النسائية والشبابية ):موريشيوس(العمال 
 ١٣٨االتفاقيتان رقم (مل األطفال ينبغي أن ترتبط بالقضاء على ع ،ربما في سياسة عامة بشأن عمل األطفال ):هولندا(العمال 

  ).١٨٢ورقم 
ينبغي التعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال والبرامج األخرى  ):بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 

  .من أجل تحقيق استجابة واسعة
  .ولي للقضاء على عمل األطفال والبرامج األخرىبالتعاون مع البرنامج الد ):رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .من أجل أن يعتني بهم المجتمع ):نداارو( مؤتمر العمل واألخوة
  .التعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال والبرامج األخرى ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .المعلومات وأماآن اإلقامة والتعليممن أجل توفير  ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال يقوم بهذه المسألة ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
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 .الحد من احتمال إصابة األطفال العمال بفيروس نقص المناعة البشرية  )٣( "١" )ط( ٩ل السؤا

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١٠٧: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

هورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمدآوستاريكا، آوت 
جورجيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل،  ون،إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غاب

لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا،  إيطاليا، جامايكا، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا،
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، يميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيج يشيوس، جمهورية مولدوفا، المغرب،مور

سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان  سانت آيتس ونيفس، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،
المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري مارينو، 

، تايلندالنكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، 
أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس،  - تيمور 

  .جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .النمسا والمكسيك  .٢: ال

  .هندوراس، اليابان، مالي ألمانيا،  .٤: ردود أخرى

  التعليقات
وينبغي أن تتلقى هذه الشبكات الدعم من . الجنسي لألطفال ألغراض تجارية من المهم إنشاء شبكات لمحاربة االستغالل.  النمسا

  .الشرآات التي يتعين عليها معاقبة أي اعتداء على األطفال

ووضع قوانين صارمة ضد األشخاص الذين يمارسون الجنس مع القاصرين أو  تعليم األطفال وتوعية الكبار وتثقيفهم.  بنن
  .مرتكبي االغتصاب

  .مسألة مهمة ألنها تخص صحة من سيكونون الجهات الفاعلة في التنمية المستقبلية.  اسوبورآينا ف

  .األهداف اإلنمائية والتدريب المؤهل.  الكاميرون

  .واتخاذ تدابير السالمة والصحة المهنيتين بالنسبة للذين يستطيعون العمل قانونيًا محاربة أسباب عمل األطفال.  آوت ديفوار

  .حماية خاصة آلباء األطفالتقديم .  آوبا

  .ينبغي إيالء األولوية لهذا األمر، وينبغي أن يتضمن االستغالل الجنسي ألغراض تجارية.  السلفادور

  .احتمال اإلصابة، وإال فقد يفهم على أنه قبول باألمر" القضاء على" بعبارة " الحد من"تغيير عبارة .  فرنسا

  .على عمل األطفالينبغي الترآيز على القضاء .  اليونان

  .التثقيف والتوعية المالئمان لتقييم العدد والمهن أو الصناعات.  الهند

   .بيئة عمل مناسبة، على األقل، سيحد من أخطار اإلصابة إن ضمان.  بيرو

  .عني عدم إدامة الممارسة االجتماعيةتقد " الحد من أخطار اإلصابة"عبارة .  الفلبين

  .عمل األطفال واستخدام الشباب في األعمال الخطيرة من خالل محاربة.  البرتغال

  .ضمان أنظمة الدعم األخرى لكي ال يضطراألطفال إلى العمل.  قطر

  .معالجة قضايا من قبيل الفقر والبقاء على الحياة ونتائج االستخدام وحق األطفال في التعليم.  سيراليون

  . عمل األطفالمن خالل الدورات التثقيفية واإلشراف على .  السودان
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تمكين األطفال واتخاذ إجراءات محاربة االعتداء  . )الرابطة السويدية لألطباء المختصين في رعاية المصابين باإليدز( السويد
  .الجنسي عليهم

  .تقوية تفتيش العمل.  جمهورية فنزويال البوليفارية

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(للمقاوالت الجزائرية  الكونفدرالية العامة . ٥٢: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف )آمبوديا(طات التجارية ، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والراب)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت، )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة 

، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آرواتيا(
اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، )غانا( رابطة أصحاب العمل، )مصر(
اتحاد إيران لرابطات  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(

، االتحاد الكوري )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )جامايكا( أصحاب العملاتحاد ، )جمهورية إيران اإلسالمية(أصحاب العمل 
 اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 

، االتحاد العام )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس(
، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(لمقاوالت المغرب 

 المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(
، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( لخدماتاتحاد التجارة وا، )بنما(

، غرفة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل
، اتحاد سيالن )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )وب أفريقياجن( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(سلوفينيا للتجارة والصناعة 

، الوآالة السويدية ألصحاب العمل )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(ألصحاب العمل 
الرابطة ، )وتوغ(المجلس الوطني ألصحاب العمل  ،)سويسرا(صحاب العمل السويسريين ، اتحاد أ)السويد(الحكوميين 

اإلمارات ( اتحاد غرف التجارة والصناعة، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( االستشارية ألصحاب العمل
  .)زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)العربية المتحدة

، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(تحاد الصناعات الفنلندية ، ا)جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات  .٣: ال
  .)فنلندا(

، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل.  ٧: ردود أخرى
اتحاد ، )ليسوتو(منشآت رابطة أصحاب العمل وال، )اليابان( اتحاد المنشآت، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(

  .)السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )باآستان( أصحاب العمل

  التعليقات
  .ينبغي فرض العقوبات ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .ال ينبغي السماح بمثل هذه األخطار ):البرازيل(االتحاد الوطني للمؤسسات المالية 
  .ن صحة األطفالمن أجل ضما ):غانا( رابطة أصحاب العمل

  .من خالل الوقاية ):هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة
  .ينبغي حماية األطفال حماية سليمة ):إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .يتعين على السياسة الوطنية أن تعالج هذه القضية ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل
  .ينبغي تحديد هذه المسألة في إطار العالقة مع تجارة الجنس ):اد وتوباغوترينيد( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين  . ٦٧: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(رالي لنقابات العمال ، المجلس األست)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

) بودآريبا(اتحاد العمل  ،)بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة ،)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
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، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( النقلاالتحاد العام لنقابات عمال ، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(
 اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 

جمهورية (مال الكونغو ، االتحاد الوطني لع)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي، )آرواتيا(
، اتحاد المدرسين )انمركالد(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية

، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(
، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - م للعملالعا

االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 
، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(يسلندي للعمل ، االتحاد اآل)غينيا(الغينيين 

، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 
، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )اجمهورية آوري(االتحاد الكوري للنقابات 

، مجلس نقابات )هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )ماليزيا(
المجلس ، )نيجيريا( الفنادق والخدمات الشخصية لعمال ، االتحاد الوطني)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - العمال في نيوزيلندا

، االتحاد )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما( الوطني للمنشآت الخاصة
، اتحاد نقابات )رومانيا(العمال  االتحاد الوطني لنقابات ،)البرتغال(نقابة العامة للعمال ، ال)البرتغال(العام للعمال البرتغاليين 

، )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رواندا(رواندا 
 ، اتحاد النقابات)السويد(االتحاد النقابي السويدي ، )سري النكا( مؤتمر العمال الوطني، )جنوب أفريقيا(العمل المنظم 

 المرآز النقابي الوطني، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(السويسري 
 مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )ترينيداد وتوباغو(
  .ات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية، االتحاد الدولي لنقاب)زمبابوي(

  .)السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )موريشيوس(العمال  . ٢: ال

  التعليقات
  .إدماج السياسات والبرامج في المناهج الدراسية ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .ليس فقط احتمال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ):األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .ال يمكن اتخاذ إجراءات ما لم ُتعرف األسباب ):الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل

  .من خالل برامج إذآاء الوعي ):الكاميرون( النقابات الحرة
طفال، ولكن إذا آان عليهم أن يعملوا، فينبغي الحد من احتمال ينبغي أّال يعمل األ ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .إصابتهم بالفيروس
  .ينبغي إزالة االحتمال وليس الحد منه ):فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل 

  .إضافة إلى ضمان حصولهم جميعًا على الرعاية ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
أولئك الذين أجبروا  ل األطفال، فمن المهم جدًا حمايةبالرغم من أنه ال ينبغي وجود عم :)غينيا( االتحاد الوطني للعمال الغينيين

  .على العمل
  .بهدف القضاء على عمل األطفال بشكل تام ):إيطاليا(االتحاد العام للعمل 

  .ينبغي أّال يعمل األطفال ):موريشيوس(العمال 
صابة بفيروس نقص المناعة البشرية يقوم دون شك بعمل خطير وينبغي إعادة إن أي طفل عامٍل معرٍض لإل ):هولندا(العمال 

  ).١٨٢االتفاقية رقم (تأهيله على الفور 
  .يتعين على الحكومات أن توفر الرعاية ):نيجيريا(االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية 

  .ألطفال وفقًا للتشريع الوطني والمعايير الدوليةينبغي أّال يعمل ا ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 
استعراض اتفاقيات عمل األطفال، وتشجيع الدول األعضاء على التصديق عليها، ووضع  ):جنوب أفريقيا(العمل المنظم 

  .ت والقوانين لمعالجة هذا الموضوعالسياسا
  .مجتمعهذا يحتاج إلى العمل على مستوى ال ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  ).جنوب أفريقيا(المجتمع  .١: نعم: ردود أخرى

  التعليقات
  آيف يمكن أن يصاب الطفل العامل؟: )بولندا" (آن معنا"رابطة 

  .ينبغي أن تدرج، على وجه التحديد، هذه القضية في اتفاقيات عمل األطفال :)جنوب أفريقيا(المجتمع 
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لعمال الشباب من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريةينبغي اتخاذ تدابير لحماية ا  "٢" )ط( ٩ل السؤا
وإدماج االحتياجات الخاصة للشباب في االستجابة لمواجهة فيروس نقص المناعة

ويمكن أن يشمل ذلك إدماج معلومات عن فيروس نقص المناعة. اإليدز/ البشرية
 .اإليدز في التدريب المهني وبرامج استخدام الشباب/ البشرية

  اتالحكوم
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،   .١٠٧: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

إثيوبيا، يفوار، آرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا، داريكا، آوت آوست
جورجيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا،  فنلندا، فرنسا، غابون،

ان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخست
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، يميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيج جمهورية مولدوفا، المغرب،موريشيوس، المكسيك، 

لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان ، سانت سانت آيتس ونيفس ،بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا
مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري 

، يلندتاالنكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، 
ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو،  - تيمور 

  جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا،

  .آوبا، ألمانيا، هندوراس، مالي، رومانيا، زمبابوي.  ٦: ردود أخرى

  التعليقات
  .ذلك ذا صلة بالموضوع حيثما يكون.  أستراليا

  .هذه مسؤولية المدارس، والمزيد من البرامج التثقيفية.  النمسا

  .غالبًا ما يقوم الشباب بسلوك جنسي خطير ألن الجنس من المحرمات في آثير من المجتمعات.  بنن

  .ينبغي الحث على ذلك من أجل تغيير السلوك.  بورآينا فاسو

  .ذا األمرينبغي الترآيز على ه.  الكاميرون

  .ينبغي إتاحة التثقيف الجنسي.  آوبا

السن، آما هوالحال بالنسبة لحق الحصول على المعلومات بخصوص أي  ذا حق جميع العمال بصرف النظر عنه.  السلفادور
  . خطر من أخطارالتعرض لإلصابة في مكان العمل

  .اإليدزومكافحته /فيروس نقص المناعة البشرية ية منينبغي أن يكون ذلك جزءًا من البرنامج الوطني للوقا.  إثيوبيا

  .هذا يساعد على الوصول إلى العمال الشباب ألنه سيكون تحديد المستفيدين في هذه الحالة أآثر سهولة.  الهند

  .ينبغي وضع أحكام خاصة وتنسيقها مع القطاعات المعنية.  إندونيسيا

  .باريجب أخذ ظروف آل بلد على حدة بعين االعت.  اليابان

  .بما في ذلك المناهج الدراسية.  آينيا

  . النهوض بالمنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب والدعم المنسق لصحة ونموالشباب.  التفيا

  .يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة.  موريشيوس

  .ينبغي القيام بذلك بتنسيق وثيق مع اليونسكو.  نيوزيلندا
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  .لصحيحةيجب توفير المعلومات ا.  بيرو

يجب إدماج ذلك في البرامج التثقيفية من الناحية النظرية مع الترآيز على الوقاية، بما في ذلك التدريب المهني .  البرتغال
  .وبرامج تشغيل الشباب

  . ينبغي أن يطلب ذلك قبل بداية العمل، إضافة إلى إجراء تدريب متواصل لتجديد المعلومات.  قطر

  .مات مراعية للشباب يسهل عليهم الوصول إليهامن خالل خد.  سانت لوسيا

  .التدريب الخاص وأنشطة تكوين المهارات.  سيراليون

  .من خالل التدريب ونشر الوعي والثقافة.  السودان

  .تدعم بقوة إدماج هذه التدابير التي ال تزال نادرة نسبيًا في الخطط الوطنية بشأن اإليدز.  المملكة المتحدة

  .ينبغي اتخاذ اإلجراءات بالنسبة لكل العمال.  البوليفارية جمهورية فنزويال

  .في المدارس وآليات المعلمين إلى غير ذلك.  فانواتو

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٢: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( ، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية)البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(مل ألصحاب الع

الرابطة الوطنية ألصحاب  ،)آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، )آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت، )آوستاريكا(ورابطات المنشآت الخاصة اتحاد آوستاريكا لغرف  ،)آولومبيا( العمل

 اتحاد أصحاب العمل، )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات ،)آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين 
االتحاد ، )غانا( ة أصحاب العملرابط ،)فنلندا( اتحاد المنشآت الفنلندية ،)مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا(

، )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(الوطني للمنشآت التجارية اليونانية 
اتحاد ، )جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل ، )إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا( لعملأصحاب ا
، رابطة )موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )جمهورية آوريا(

، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(حاب العمل ، االتحاد المنغولي ألص)المكسيك(أصحاب العمل المكسيكيين 
منظمة ، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(

اتحاد الصناعات  بنما،( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيوزيلندا( أصحاب العمل
الرابطة الوطنية ، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(البرتغالية 
 اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )سان مارينو( للصناعات

، الرابطة السويدية للسلطات )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(آت المنظمة ، المنش)جنوب أفريقيا(
، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(المحلية واألقاليم 

اتحاد غرف التجارة ، )أوغندا( تحاد أصحاب العملا، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(
  .)أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )اإلمارات العربية المتحدة( والصناعة

  .)البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية   .٣: ال

، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )الدانمرك(الدانمرآيين  اتحاد أصحاب العمل  .٧: ردود أخرى
، )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )فنلندا(

  .)زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل، )سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  التعليقات
  .ينبغي أن يكون جزءًا من المنهاج الدراسي ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 
  .يبدو أن الصك المقترح يخرج عن هدفه ):الدانمرك(اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين 

  .هذا ينطبق فقط على البلدان غير الصناعية أو البلدان األقل نموًا ):فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .يحتاج الشباب إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن آيفية حماية أنفسهم ):هندوراس( آت الخاصةمجلس المنش
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ينبغي أن تعالج السياسة الوطنية هذه القضية بالتعاون مع الوزارات المعنية بشؤون  ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل
  .الشباب

  .جال المستقبل ولذا ينبغي تزويدهم بالمعلومات والدورات التدريبيةالشباب ر ):نيبال( تجارة والصناعةاتحاد غرفة نيبال لل
  .ينبغي إدراج هذه المسألة في البرامج التثقيفية بما في ذلك التثقيف الجنسي لفائدة الشباب ):البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين  . ٦٨: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(اتحاد العمل ، )بلغاريا( قابات المستقلةاتحاد الن، )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 تحاد النقابات المستقلةا، )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي، )آرواتيا(

، اتحاد المدرسين )الدانمرك(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(تمر نقابات غانا ، مؤ)ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
العمال ، )المغرب( االتحاد العام للشغالين ،)المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
لعمال الفنادق والخدمات  ، االتحاد الوطني)نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

لمستقلة ا" تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )رياينيج( الشخصية
االتحاد الوطني لنقابات  ،)البرتغال(نقابة العامة للعمال ، ال)البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(رة ذاتيًا ذالمدا

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
مؤتمر العمال  ،)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(حاد سيشل لنقابات العمال ات

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(االتحاد النقابي السويدي  ،)سري النكا( الوطني
المملكة (، مؤتمر نقابات العمال )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني، )وتوغ(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  .)المغرب( االتحاد العام للشغالين  .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .ينبغي إدراج ذلك في جميع الدورات التدريبية والبرامج ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  . ينبغي أن تتضمن جميع الدورات التدريبية هذه المسألة ):الكاميرون( النقابات الحرة
  .ايةاإلخبارهو أفضل طريق للحم ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .ينبغي أن يكون هذا مادة إجبارية في المناهج الدراسية ):فيجي(اتحاد المدرسين 
  .ينبغي توعية العمال الشباب بدورهم في القضاء على هذه المشكلة ):فيجي( مؤتمر نقابات فيجي
  .إضافة إلى تدابير خاصة بالنسبة للشابات المستضعفات بشكل خاص ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .في جميع المدارس ):موريشيوس(عمال ال
ينبغي أن يكون عمل منظمة العمل الدولية منسقًا بشكل وثيق  ):نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا

  .فمن شأن التثقيف أن يكون األآثر فعالية قبل دخول الشباب إلى مكان العمل. مع عمل اليونسكو
  .من المهم أيضًا ضمان استدامة العالج ):بولندا(تقلة المدارة ذاتيًا المس" تضامن"نقابة 

إلى غير  أماآن ممارسة الرياضة ومالعب األطفال(ها الشباب في جميع األماآن التي يرتاد ):نداارو( مؤتمر العمل واألخوة
  .)ذلك

  .العوازل للحصول علىسبيل أسهل والمعلومات  ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 



 لردود المتلقاة والتعليقاتا

261  

  .التي ينبغي أن ُتنظم على المستوى الوطني هذه قضية من قضايا الصحة العامة ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 
  .هذا سيكون أيضًا في مصلحة أصحاب العمل ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 

  .من أجل ضمان التوعية ):توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 

  امةالخدمات الع  )ي(  ٩ل السؤا
ينبغي أن ُيستعرض دور خدمات إدارة العمل، بما فيها هيئة تفتيش العمل، في  "١"

اإليدز، وأن ُيقوَّى إذا اقتضى/ االستجابة لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية
 .األمر

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن،  ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا،  .١٠٨: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

ستونيا، ادور، اآوستاريكا، آوت ديفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلف
جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل،  إثيوبيا، فنلندا، غابون،

إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، 
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، يميانمار، نيوزيلندا، نيج مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،يشيوس، الماليزيا، مور

سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان  سانت آيتس ونيفس، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، رواندا،
شل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سي

النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 
المتحدة، أوروغواي، فانواتو، ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة  - تيمور 

  .جمهورية فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .فرنسا، هندوراس، مالي، هولندا، رومانيا.  ٥: ردود أخرى

  التعليقات
  .حيثما يكون لذلك عالقة أو صلة بالموضوع.  أستراليا

وال ينبغي التعامل مع فيروس . قانونية ليس ضروريًاالتدريب الخاص أمر معقول، ولكن استعراض االختصاصات ال.  النمسا
  .األمراض المعدية األخرى إليدز بطريقة مختلفة عنا /نقص المناعة البشرية

  . ال يمكن لهذا الصك أن يغيرمسؤوليات هيئة تفتيش العمل.  بلجيكا

  .االجتماعية يتمثل الدور األساسي لهيئات تفتيش العمل في توفير المشورة لتفادي النزاعات.  بنن

  .ينبغي أن يساعد ذلك على تطبيق السياسة الوطنية.  البرازيل

  .هناك حاجة إلى قدرات معززة.  بورآينا فاسو

  .ينبغي تعزيز هذا الدور وتزويد القائمين به بتدريب مالئم.  بوروندي

  .تضطلع هذه الخدمات بمسؤوليات وأدوار مهمة.  الكاميرون

  .احترام العمال المصابين بفيروس المناعة البشرية من أجل التقليص من التمييز أو القضاء عليهمع اهتمام خاص ب.  آولومبيا

  .ينبغي تقوية خدمات تفتيش العمل.  آوستاريكا

  .هناك حاجة إلى تدريب مالئم.  آوت ديفوار

  .هناك حاجة إلى تحسينات.  السلفادور
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  .مدونة منظمة العمل الدولية ويكتسي أهمية بالغة آان هذا الجانب المشكلة الرئيسية في تنفيذ.  إثيوبيا

االجتماعي من أجل ضمان تنفيذ أوسع  بحيوية في التخطيط والحوار ومشارآتها. هيئات تفتيش العمل يجب توسيع دور.  الهند
  . ، أمر حيوينطاقًا

  .مهم ين أمرمظإن قيام مفتشي العمل بمشورة ورصد منت.  إندونيسيا

  .روف آل بلد بعين االعتباريجب أخذ ظ.  اليابان

آيفية تعامل أصحاب العمل مع القضايا المرتبطة بفيروس بشأن  ًاتفتيش العمل عنصرًا خاص اشكاليجب أن تتضمن .  آينيا
  .نقص المناعة البشرية

  .ينبغي توفير الدورات التدريبية إضافة إلى الموارد المالية والبشرية الضرورية.  موريشيوس

ندعم القيام باستعراض لدور خدمات إدارة العمل، بما فيها هيئة تفتيش العمل، في سياق استعراضات أوسع  نحن.  نيوزيلندا
  .نطاقًا لألمراض الصحية المزمنة

  .ينبغي التعاون مع القطاع الطبي.  عمان

المصابين  ستحتاج هيئات تفتيش العمل إلى فرض عقوبات ضد أماآن العمل التي تمارس التمييز ضد األشخاص.  بيرو
  .اإليدز/ بفيروس نقص المناعة البشرية وإعطاء اإلرشادات بخصوص قضايا فيروس نقص المناعة البشرية

  .ينبغي أن ترصد سياسة الشرآة وبرامجها.  الفلبين

  .نظام الصحة العامةيجب تقوية هذا الدور و.  البرتغال

  .من أجل تقوية السياسات واللوائح.  قطر

  .أن تضطلع بدور مهمينبغي .  سانت لوسيا

  .البد من استعراض دورها وتقويته.  سيراليون

  .دور خدمات إدارة العمل في هذا المجال دور إرشادي وتطبيقي.  السودان

  .ينبغي تدريب مفتشي العمل.  ترينيداد وتوباغو

  .الترآيز على قدرات هيئات تفتيش العمل هام جدًا.  المملكة المتحدة

  .تعرض دور خدمات إدارة العملينبغي أن يس.  فانواتو

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية  . ٥٢: نعم
، الغرفة البلغارية )لبرازيلا( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

، رابطة أصحاب العمل )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(الكرواتيين 

، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا( لعملاتحاد أصحاب ا
االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، )غانا( رابطة أصحاب العمل، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(
اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس( منشآت الخاصةمجلس ال، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(
اتحاد ، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(

تحاد العام ، اال)جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( المنشآت
، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(ألصحاب العمل الموريتانيين 

 اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(
، اتحاد )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(الصناعة ، اتحاد غرفة نيبال للتجارة و)ناميبيا(

، اتحاد الصناعات )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )النرويج(المنشآت النرويجية 
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الرابطة الوطنية ، )سانت لوسيا( العمل اتحاد أصحاب، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(البرتغالية 
، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت ،)سان مارينو( للصناعات

، )سويدال(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سري النكا(
الرابطة االستشارية ألصحاب ، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

، )اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( العمل
  ).زمبابوي( صحاب العملاتحاد أ ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي غ

 المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية .  ٥: ال
  .)سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل ،)بنما(

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة )بياآولوم( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  .٥: ردود أخرى
اتحاد المنشآت السويدية  ،)ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت، )آوستاريكا(
  ).السويد(

  التعليقات
  .اإلشرافأآثر في عملية  مجدية هذا سيسمح لها بأن تكون ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .اإليدز قضية من قضايا الصحة العامة /فيروس نقص المناعة البشرية ):فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  . ال ينبغي أن تكون هناك أي التزامات قانونية أو أي التزامات أخرى ):فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
  .من أجل ضمان تفتيش فعال ):غانا( رابطة أصحاب العمل

  .هناك حاجة إلى تدريب آامل من أجل تقديم المساعدة للشرآاء االجتماعيين ):هندوراس( المنشآت الخاصةمجلس 
  .هذه طريقة فعالة لتحقيق النجاح ):إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .بالتعاون مع وزارة الصحة): موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل
  .تدعو إلى توفير التدريب وتقوية اإلشراف ):نيبال( ةحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعات

  .هذا يتوقف بشكل عام على الزيارات التي تمت ):هولندا(أصحاب العمل 
ينبغي استعراض دورها، ولكن نتساءل إلى أي مدى ستكون هيئات مناسبة لمعالجة مشاآل  ):نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل
  .المتعلقة بمكان العمل اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية

  .يمكن استعراض دورها ):البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 
  .وصلت األمور فعًال إلى مستوى جيد ):سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )نغوالأ(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )دآريبابو(اتحاد العمل  ،)بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة ،)بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - التشيكي االتحاد، )آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(زية للنقابات الفنلندية ، المنظمة المرآ)فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -العام للعمل 
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(وناني للعمال ، االتحاد العام الي)غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(اد النقابات الكورية ، اتح)اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
 ، العمال)المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(تحاد العام للعمال البرتغاليين ، اال)بولندا(المدارة ذاتيًا 
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، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(ة النقابات الحرة ، رابط)سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )وتوباغوترينيداد ( المرآز النقابي الوطني، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

منظمة  ،، االتحاد الدولي لنقابات العمال)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .ع التمييزينبغي لها المشارآة في من ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .إن بيروقراطيتنا وقلة الموارد يعيقان مكافحة المرض ):الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل
  .ينبغي أن يتلقى العاملون في هذه الخدمات المعلومات والدورات التدريبية المناسبة ):الكاميرون( النقابات الحرة

  .هذا األمر نادر جدًا في البلدان النامية ):غو الديمقراطيةجمهورية الكون(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .هناك حاجة إلى تقويتها ألنها تفتقد إلى المعرفة ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .أمرمهم لتقوية النظم الوطنية للصحة ):الدانمرك(اتحاد موظفي اإلدارة المدنية ، )الدانمرك(اتحاد النقابات الدانمرآي 
  .ينبغي أن تكون استباقية ):فيجي(اتحاد المدرسين 

  .وال سيما في نطاق عواقب الوباء ):فرنسا(االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل 
  .من أجل تنفيذ التشريع الساري ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .ال تستجيب في آثير من البلدان لمواجهة هذا المرض ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .يجب تحسين خبرتها ):جمهورية آوريا(حاد الكوري للنقابات االت
  .ينبغي تدريب العاملين فيها على نحو مالئم ):موريشيوس(العمال 

  .على الرغم من أنه ال يكون دائمًا عمليًا بالمستوى الذي قد يرغب فيه الشخص ):رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
  .هذا ضروري ألن السؤال مهم جدًا ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .ينبغي تحسينها من خالل التوعية والتدريب ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 
  .ال بد من تقييم هذا الموضوع على ضوء األوضاع الوطنية ):سويسرا(اتحاد النقابات السويسري 
  .للقيام بعملها على نحو أفضل ينبغي أن تتاح لها الوسائل الضرورية ):توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 

  .ينبغي تعزيزهذا الدور بالتشاور مع نقابات العمال ):المملكة المتحدة(اتحاد الخدمة العامة 
  .بد من تقوية هذا الدور ووضع نهج أآثر تنسيقًا ال ):زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال

ألمر، من أجل ضمان الوصولينبغي تعزيز نظم الصحة العامة، حيثما اقتضى ا  "٢" )ي( ٩ل السؤا
بشكل أآبر إلى الوقاية والعالج والرعاية والدعم والحد من الضغط اإلضافي الواقع

 .اإليدز/ على خدمات وموظفي الصحة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

مسا، جزر البهاما، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، بنن، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، الن  .١٠٨: نعم
البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

استونيا، إثيوبيا، يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، السلفادور، دآوستاريكا، آوت 
جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل،  فنلندا، فرنسا، غابون،

إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، 
بولندا،  ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين،يريشيوس، المكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيجماليزيا، مو

سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان  سانت آيتس ونيفس، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا،
بيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صر

النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، 
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وروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أ تيمور ـ
  .البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .نيوزيلندا، المملكة المتحدة  .٢: ال

  .الدانمرك، هندوراس، مالي.  ٣: ردود أخرى

  التعليقات
  .حيثما يكون القيام بذلك مناسبًا.  أستراليا

  .تفتقر آثير من البلدان إلى الموارد.  بنن

  .ينبغي استكشاف هذا األمر والحث عليه . بورآينا فاسو

  .من أجل تخفيف العبء على نظم الصحة العامة والضمان االجتماعي.  بوروندي

  .ال الضرورية في طريقها إلى النفاداألمو.  الكاميرون

  .لضمان تمتعهم بقدرات أفضل من أجل تقديم العالج الضروري للعمال المصابين.  آوستاريكا

  .حاجة إلى التقوية وإعادة التوجيه هناك.  آوت ديفوار

  .ينبغي أن يرآز الصك المقترح على قضايا تدخل ضمن والية منظمة العمل الدولية.  دانمركال

  .هذا يدخل في إطار والية الرعاية الصحية العامة.  فنلندا

  .ينبغي الترآيز على قلة موظفي الصحة في القطاع العام.  فرنسا

  .لفقراء من العمال في القطاع غيرالمنظم وسيكون بمثابة قدوة للقطاع الخاصهذا األمرسيفيد ا.  الهند

يجب على جميع القطاعات المرتبطة بالصحة أن تكون جاهزة وأن تكون لديها وسائل دعم برامج فيروس نقص .  إندونيسيا
  .في مكان العمل اإليدز /المناعة البشرية

مثل فيروس نقص المناعة (ال المهاجرين الذين يعانون من األمراض المعدية قد تمنع السياسة الصحية دخول العم.  ماليزيا
  ).اإليدز /البشرية

تشجيع الدول : "هذا الموضوع خارج عن نطاق والية منظمة العمل الدولية، ولكن ندعم إعادة الصياغة آالتالي.  نيوزيلندا
  ".ن في مرآز أفضل لتقديم هذه الخدمات وتعزيزهااألعضاء على التنسيق والتعاون مع وآاالت وطنية ودولية أخرى تكو

  .ينبغي تنسيق هذا األمر مع وزارات الصحة.  بيرو

  .من خالل التخطيط االستراتيجي ومشارآة جميع القطاعات.  قطر

  .بعض أصحاب العمل قادرون على توفير العالج المضاد للفيروسات الرجعية.  رومانيا

  .سات الصحية الخاصة على هذا األمرينبغي أيضًا حث المؤس.  سري النكا

  .ال بد من تعزيز نظم الصحة.  لسودانا

  . عندما يكون ذلك ممكنًا.  ـ ليشتي تيمور

  .ينبغي إدماج برامج التدريب والتوعية في التدريب المهني وبرامج تشغيل الشباب.  تونس

ولكن ما من شك في أنه إذا آانت . منظمة العمل الدوليةال نعتقد أن نظم الصحة العامة تدخل في نطاق والية .  المملكة المتحدة
وفي عدد . برامج فيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل لتستخدم الموارد بفعالية، فإنها يجب أن تنسق مع نظم الصحة العامة

اه عندما نصف الخدمات بعبارة الخاص ولهذا ينبغي االنتب تقدم أغلب الخدمات من طرف القطاعمن البلدان، وخاصة في جنوب آسيا 
  ".الصحة العامة"لكي ال نعتبرها خدمات " نظم الصحة العامة"
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  .إن اعتماد هذا الصك سيعزز نظام الصحة العامة.  فانواتو

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )يجانأذرب( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٥٧: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

الرابطة الوطنية ألصحاب ، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، )آوت ديفوار(التحاد العام للمنشآت  ،)آوستاريكا( اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة، )ولومبياآ( العمل

، اتحاد أصحاب العمل )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(رابطة أصحاب العمل الكرواتيين 
، اللجنة الخاصة بأصحاب )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )ادومينيك( اتحاد أصحاب العمل، )الدانمرك(الدانمرآيين 

 رابطة أصحاب العمل ،)فرنسا( حرآة المنشآت الفرنسية ،)فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(العمل في السلطة المحلية 
 مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، )غانا(
جمهورية إيران (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )هندوراس(

، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( اتحاد المنشآت ،)اإلسالمية
، رابطة أصحاب العمل )موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(ألصحاب العمل الموريتانيين االتحاد العام 

اتحاد ، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(المكسيكيين 
، اتحاد المنشآت النرويجية )هولندا(، أصحاب العمل )بالني(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا( أصحاب العمل

، )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )النرويج(
الرابطة ، )سانت لوسيا( لاتحاد أصحاب العم، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

اتحاد ، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )سان مارينو( الوطنية للصناعات
، الرابطة السويدية )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا( المنشآت

، اتحاد أصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(حلية واألقاليم للسلطات الم
ترينيداد ( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )سويسرا(السويسريين 

رفة صناعات ، غ)اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )وتوباغو
  ).زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(أوروغواي 

  .)نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية   .٢: ال

آت ، اتحاد المنش)ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل.  ٣: ردود أخرى
  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
اإليدز أولوية من أولويات السالمة والصحة  /إن محاربة فيروس نقص المناعة البشرية ):بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  . المهنيتين
  .ومساعدتهم في محاربة اإليدز آخرينمن أجل التعاون مع مقدمي خدمات  ):غانا( رابطة أصحاب العمل

  .البد من تقويتها بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال ):هندوراس( ت الخاصةمجلس المنشآ
  .بالتعاون مع وزارات الصحة ):موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل
  .لم يتم معالجة هذه المسألة بشكل مالئم في نظام الصحة العامة ):نيبال( رة والصناعةاتحاد غرفة نيبال للتجا

  .في نظام رعاية صحية يدور فيها النقاش حول ماهية الرعاية الصحية العامة ليس ذلك ):هولندا(أصحاب العمل 
األعضاء على التنسيق والتعاون مع الوآاالت األخرى التي  الدولندعم التوصية بتشجيع  ):نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل

  .تتمتع بمرآز أفضل من أجل تقديم هذه الخدمات وتعزيزها
  .الوسيلة الوحيدة اآلمنة هي الوفاء المتبادل واالمتناع الكامل ):بنما( خاصةالمجلس الوطني للمنشآت ال

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين  . ٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(ألسترالي لنقابات العمال ، المجلس ا)األرجنتين(جمهورية األرجنتين 
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) بودآريبا(لعمل اتحاد ا، )بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( مال النقلاالتحاد العام لنقابات ع، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة ،)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (ي لعمال الكونغو ، االتحاد الوطن)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي ،)آرواتيا(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -العام للعمل 
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(د اآليسلندي للعمل ، االتحا)غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(م للعمل ، االتحاد العا)إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )آورياجمهورية (االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )تغالالبر(، النقابة العامة للعمال )البرتغال(، االتحاد العام للعمال البرتغاليين )بولندا(المدارة ذاتيًا 

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
 ، مؤتمر العمال)جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سري النكا(الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

منظمة  ،، االتحاد الدولي لنقابات العمال)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  .البد من تقوية نظم الصحة العامة من حيث جميع الجوانب ):أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

فمشارآة القطاعات األخرى مثل التعليم . ليس فقط في قطاع الصحة ):األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .قد تساهم في تقوية التدابير الوقائية

  .هذا أمر واضح ):الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل
يثما اقتضى األمر من أجل ينبغي تعزيز نظم الصحة العامة ح: " ينبغي إعادة الصياغة آما يلي ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 

اإليدز واألمراض  /بسبب فيروس نقص المناعة البشرية: "وفي النهاية إضافة ما يلي..."  ضمان التقدم نحو وصول الجميع إلى الوقاية
  ".المرتبطة به

لتعاون بين والسيما لضمان استدامة العالج من خالل ا ):جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .الوآاالت الوطنية والدولية

  .البد من إيالء األولوية لنظم الصحة العامة ):فيجي(اتحاد المدرسين 
  .مع اهتمام خاص بالتدريب ومؤهالت الموظفين ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .الية وهي في حاجة إلى التقويةقد تكون صناديق التأمين الصحي مثقلة باألعباء الم ):ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 
من أجل ضمان استدامة العالج وتعاون وثيق بين الشرآاء الوطنيين والدوليين في إطار لجنة وطنية  ):غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .وحيدة معنية باإليدز
وراء احتياج آثير من  من المهم بشكل خاص توفير العالج المستدام الذي سيكون :)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

  . البلدان إلى الدعم الدولي
من المهم بشكل خاص ضمان استدامة العالج الذي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الشرآاء  ):إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

  .الوطنيين والدوليين في إطار اللجنة الوطنية المعنية باإليدز
استدامة العالج أمر أساسي وتتحمل الحكومات جزءًا آبيرًا منه على المستوى  ):دغشقرم(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .الوطني
يجب الترآيز على أهمية استدامة العالج، ومن األساسي  ):نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا

  .التعاون بشكل وثيق بين المنظمات الوطنية والدولية
إنه أمرمهم على نحو خاص من أجل ضمان العالج المستدام عبر الترآيز على  ):بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " امنتض"نقابة 

  .ضرورة التعاون الوثيق بين الشرآاء الوطنيين والدوليين في إطار لجنة وطنية وحيدة معنية باإليدز
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العالج المستدام من خالل الترآيز على ضرورة التعاون  من المهم بشكل خاص ):رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .الوثيق ما بين المنظمات الوطنية والدولية من خالل اللجان الوطنية المعنية باإليدز

  .تزايد عبء العمل على هذه الخدمات ويجب معالجة هذا األمر ):رواندا( مؤتمر العمل واألخوة
أمر مهم بشكل خاص من أجل ضمان استدامة العالج من خالل الترآيزعلى ضرورة  ):السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .التعاون بين الشرآاء الوطنيين والدوليين من خالل مجلس معني باإليدز
  .التمويل في الوقت الحالي ليس آافيًا بما فيه الكفاية ):سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

د أنشئت اللجان والمجالس الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية لهذه لق ):توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
  .األغراض وينبغي استعمالها بشكل أآبر

  ).جنوب أفريقيا(المجتمع  . ١ :نعم: ردود أخرى

  التعليقات
ن ظروف عمل الئقة بالتحديد من خالل إدخال التخطيط والميزنية القائمين على االحتياجات، وضما :)جنوب أفريقيا(المجتمع 

  .للعاملين في الرعاية الصحية في المجتمعات المحلية، وتطوير مزيد من القدرات البشرية بشكل عاجل

  المتابعة  -رابعًا 

 :هل ترون أنه ينبغي للصك أن ينص على ما يلي ١٠السؤال 
تخذةتدابير للمتابعة يتعين اعتمادها على المستوى الوطني، من أجل استعراض التدابير الم  ) أ(

  لتنفيذ السياسة استعراضا منتظما أو دوريا؛

  الحكومات
  .١١٣ :مجموع عدد الردود

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة   .١٠٤: نعم
كاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، ال

 يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، السلفادور، استونيا،دآوستاريكا، آوت 
جورجيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل،  إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون،

إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، 
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، ينيج مهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار،ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، ج

، رواندا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي
سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سري النكا، السودان،  ربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة،العربية السعودية، السنغال، ص

ليشتي،  دة، تايلند، تيمور ـسورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتح
ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال 

  .البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .النمسا، ألمانيا، نيوزيلندا، بولندا، اسبانيا  .٥ :ال

 .دوراس، مالي، هولندابيالروس، هن  .٤ :ردود أخرى

  التعليقات
  .إذا آان ذلك فقط من أجل إرساء أفضل الممارسات فال داعي له . أستراليا

  .للمتابعة المعتادة في الدول األعضاء طبقًا  .بنن

  .وال سيما بالنسبة للمبادئ التوجيهية والسياسات والتوصيات والتنفيذ الميداني.  البوسنة والهرسك

  .ون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الحكومية الدوليةبالتعا.  البرازيل

  .المتابعة أساسية إلتاحة فرصة تقييم المنجزات وتكييف االستجابات.  بوروندي
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  .ينبغي أن تكون لجان مكونة من أعضاء مختلطين.  الكاميرون

  .ةالمتابعة ضرورية وينبغي أن تأخذ في االعتبار مختلف الجهات الفاعل.  آوت ديفوار

  .ةكون فعالتمن أجل أن .  قبرص

  .إذا آان ذلك مناسبًا.  الدانمرك

  .ًامحدثة دائممن أجل أن تكون .  السلفادور

  . حسب الممارسات الوطنية.  فنلندا

  .ضرورية للقيام بتقييم منتظم.  غابون

  . بشكل منتظم ااستراتيجياتنيتم استعراض .  ألمانيا

  .لتطبيقمن أجل تنفيذ أفضل وضمان ا.  الهند

  .ضرورية لتحديد الصعوبات واآلثار.  إندونيسيا

  .أساسية لمراقبة تنفيذ اإلجراءات والسياسات واالستراتيجيات المتخذة.  إيطاليا

  .وإدارتها بشكل سليم التدابيرضرورية لضمان تنفيذ .  اليابان

  .تضمن رصدًا وتقييمًا سليمين.  موريشيوس

بعة لصك غير ملزم، ولكن نوافق على أن ُتقدم من حين إلى آخر طلبات إعداد تقارير بشأنها ال ندعم تدابير المتا.  نيوزيلندا
  .من الدستور ١٩بموجب المادة 

  .من أجل رصد وتقييم التنفيذ الفعال للسياسات.  بيرو

  .ينبغي ترآها لتقدير آل بلد.  بولندا

  .لضمان الكفاءة.  البرتغال

  . لمتابعةإعداد ملخص واضح لإضافة إلى .  قطر

  .ييم قضيتان أساسيتان لهذا الصكالمتابعة والتق.  السنغال

  .المعلومات ومستوى االمتثال وتسجيل الحوادث قاسممن أجل المساعدة على تقييم الفعالية، ومدى ت.  سيراليون

  .تخضع لها التوصيات األخرى التي ينبغي أن تكون مماثلة لتلك.  اسبانيا

  .يعلى أساس طوع.  سري النكا

  .دورياستعراض منتظم و.  السودان

  .ينبغي أن يتواصل الرصد والتقييم.  ترينيداد وتوباغو

  . من أجل تقييم النتائج وإبقاء السياسة محدثة عبر إدخال آخر المعلومات.  تونس

مج فيروس نقص المناعة ولكن ينبغي توجيهها إلى ميادين تكون فيها برا. تنفيذ سليممن أجل التدابير ضرورية .  المملكة المتحدة
  .اإليدز في مكان العمل ضرورية /البشرية

  .لدينا قواعد خاصة باألمن البيولوجي والمواد التي ُيحتمل أن تتلوث.  أوروغواي

  .ستكون أساسًا لقياس النتائج التي يجب تحقيقها وستساعد على تصميم برامج إدخال التحسينات حيثما آان ضروريًا.  زامبيا
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  ملأصحاب الع
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٧: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

 االتحاد العام للمنشآت، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(لصناعة للتجارة وا
اتحاد ، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آوت ديفوار(

، )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا( أصحاب العمل
االتحاد الوطني للمنشآت ، )غانا( رابطة أصحاب العمل، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )فنلندا(اتحاد المنشآت الفنلندية 

، رابطة أصحاب )هندوراس( صةمجلس المنشآت الخا، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(التجارية اليونانية 
 اتحاد أصحاب العمل ،)جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين العمل 

اتحاد ، )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا(
، )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريشيوس( عملأصحاب ال

، )نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة  ،)ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(االتحاد العام لمقاوالت المغرب 
المجلس الوطني للمنشآت ، )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )ندانيوزيل( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(أصحاب العمل 

، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )البرتغال( تجارة والخدمات، اتحاد ال)بنما( الخاصة
رابطة السويدية للسلطات ، ال)سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(

، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(المحلية واألقاليم 
اتحاد غرف التجارة ، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(

  .)زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)ربية المتحدةاإلمارات الع( والصناعة

، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوستاريكا(اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة   .٩: ال
 اتحاد المنشآت، )النرويج( النرويجية، اتحاد المنشآت )يابانال( اتحاد المنشآت، )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )آرواتيا(
، اتحاد أصحاب العمل )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )جنوب أفريقيا(

  ).سويسرا(السويسريين 

رابطة أصحاب ، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  .٦: ردود أخرى
اتحاد المنشآت  ،)سلوفينيا(يا للتجارة والصناعة ، غرفة سلوفين)سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )ليسوتو(عمل والمنشآت ال

  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
  .ستضمن أّال تؤخر الدول التنفيذ :)بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .لق بمكان العملذه القضية ال تتعه ):فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  .ينبغي أن تكون متابعة غير ملزمة): فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  .لضمان التنفيذ الفعال وااللتزام): غانا(مؤتمر نقابات غانا 
ويمكن أن تجرى المتابعة ضمن . أنشطة المتابعة تزيد من فرص تطبيق الصكوك الدولية): هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة

  .ية المعنية باإليدز في بلدنااللجنة الوطنيتعلق األمر بفي آل بلد، و مهام السلطات الوطنية ضمن أن تكون هايمكنما آ هيكل للرصد
  .يجب أن ُتجرى بانتظام: )إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 

  .متابعةلل إجبارية أخرى تدابيرال ينبغي أن يتضمن هذا الصك ): اليابان( اتحاد المنشآت
  .ينبغي استعراضها بشكل دوري): نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة 

 ١٩ال حاجة إلى تدابير متابعة الصكوك غير الملزمة، ونقبل إعداد تقارير بموجب المادة ): نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل
  .من دستور منظمة العمل الدولية

  . ويتعين على آل بلد أن يقرر ماذا يفعل بسياسته الوطنية. لمتابعة غير مناسبةتدابير ا): النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 
  .بشرط أن يتخذ الصك شكل توصية): باآستان( اتحاد أصحاب العمل

  .ستمكن البلدان من تقييم األثر): البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات
  .هذا أمر ال غنى عنه :)البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

  .الصك توصية: )جنوب أفريقيا(لمنشآت المنظمة ا
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يجب متابعة الصك على أساس طوعي وال ينبغي أن يخضع لتدبيٍر خاص بتقديم ): سري النكا(اتحاد سيالن ألصحاب العمل 
  .التقارير

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(لعمال أنغوال ، النقابة الوطنية )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

 )بودآريبا(اتحاد العمل ، )لغارياب( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا(، اتحاد نقابات بوتسوانا )بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا(

 اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(العمل الكندي 
جمهورية (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)واتياآر(

 ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الكونغو الديمقراطية
، االتحاد )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )فيجي(

، اتحاد )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل )فرنسا(القوة العاملة  - العام للعمل
االتحاد الوطني للعمال ، )اليونان(تحاد العام اليوناني للعمال ، اال)غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(النقابات األلمانية 

، الكونفدرالية العامة اإليطالية )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(الغينيين 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان( ، اتحاد النقابات اليابانية)إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(للعمل 

، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(، االتحاد الثوري للعمال والفالحين )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)هولندا(

المستقلة " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
، االتحاد الوطني لنقابات )البرتغال(للعمال  ةالعام النقابة ،)البرتغال(للعمال البرتغاليين  ، االتحاد العام)بولندا(ًا المدارة ذاتي

، )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(العمال 
، مؤتمر العمال )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )سيشل(ال اتحاد سيشل لنقابات العم

، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )السويد( ، االتحاد النقابي السويدي)النكاسري (الوطني 
المملكة (، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو( وطنيالمرآز النقابي ال، )توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )توغو(

، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة )زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )المتحدة
  .الوحدة النقابية األفريقية

  التعليقات
  . ويين الوطني والدولي على حد سواءعلى المست): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .ستساعد على استعراض السياسات): بوتسوانا(اتحاد نقابات بوتسوانا 
  .أي سياسة دون تدبير للمتابعة مصيرها الفشل): الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل

  . من أجل تقوية الصك: )الكاميرون( النقابات الحرة
  .لتسمح بمراجعة السياسات مع أخذ العبر المستخلصة في عين االعتبار): اآند(مؤتمر العمل الكندي 

هناك حاجة إلى تدبير لتقديم التقارير من أجل مراجعة ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .السياسات في ضوء العبر المستخلصة
  .ن األولويات بالنسبة للحكومات أو أصحاب العملليست م): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  . آلما دعت الضرورة إلى ذلك هااستعراضوأن يجرى  التدابير فعالة تكون لضمان أن): فيجي( مؤتمر نقابات فيجي
  .متابعةلل هذا العمل يحتاج إلى تدابير صارمة): فيجي(اتحاد المدرسين 

  .لقائمة على الدروس المستخلصةتسهل المراجعة ا): فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .تسمح بمراجعة السياسات مع أخذ العبر المستخلصة في عين االعتبار): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .من الجيد أن يكون هناك تدبير قائم لمراجعة السياسات واستخالص العبر من الخبرات: )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 
  . ينبغي إجراء استعراض من أجل إعمال إمكانات آل منظمة دولية): اليابان(ية اتحاد النقابات اليابان

إذ ينبغي مطالبة الحكومات، آما هو الشأن بالنسبة لجميع  ،نحتاج إلى ذلك ):مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 
  ).تدبير تقديم التقارير ضروري(ة االتفاقات الدولية، بإجراء متابعة منتظمة ودورية للتدابير من أجل تنفيذ السياس
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  .لتحديد مدى الوفاء بااللتزامات): موريشيوس(العمال 
إنه أمر جيد إلتاحة فرصة مراجعة السياسات مع أخذ الدروس المستخلصة في ): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .عين االعتبار

  .لضمان مراجعة التدابير وتنفيذها): البرتغال(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 
  .قد تتيح فرصة مراجعة السياسة واالستفادة من الخبرة): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
األمر األساسي الذي يوصي  ينبغي أن تكون مراجعة السياسة واالستفادة من الخبرة): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

   .الصكبه هذا 
  .سيكون من الجيد إتاحة مراجعة السياسات مع أخذ الدروس المستخلصة في عين االعتبار): سري النكا(العمال الوطني  مؤتمر

   .ري لضمان نجاح السياسات الوطنيةأمر ضرو): توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
  .ستوى الوطنييجب اعتمادها على جميع المستويات وليس فقط على الم): زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال

  .سيكون من الجيد إتاحة فرصة مراجعة السياسات مع أخذ العبر المستخلصة في عين االعتبار: االتحاد الدولي لنقابات العمال

  ).جنوب أفريقيا(المجتمع   .١ :نعم: ردود أخرى

  التعليقات
توصية ما ، بل يمكن تقييم )ة فقطالمنشآت المنظمة تريد توصي(ينبغي أن يكون الصك معاهدة : )جنوب أفريقيا(المجتمع 

  .وتحديثها مثل أي مدونة

التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية والمنظمات الحكومية الدولية األخرى من أجل  )ب( ١٠ل السؤا
 ؟الترويج للصك وتنفيذه

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

اليا، النمسا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنن، البوسنة ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستر  .١٠٨: نعم
والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، آندا، الصين، آولومبيا، 

 لسلفادور، استونيا،يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، ادآوستاريكا، آوت 
جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق،  إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون،

إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، 
ريا، ُعمان، بنما، بيرو، يميانمار، نيوزيلندا، نيج مكسيك، جمهورية مولدوفا، المغرب،اليزيا، موريشيوس، المالوي، م

الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان 
سيشل، سيراليون، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري  مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا،

 النكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، تايلند، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ
المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة 

  .فنزويال البوليفارية، فيتنام، زامبيا، زمبابوي

  .بيالروس، هندوراس، مالي، هولندا، طاجيكستان  .٥: ردود أخرى

  التعليقات
يدة المتعلقة االتصال باألطراف الموقعة واللجان التوجيهية المعنية بمدونة الممارسات الج ينبغي أن يشمل هذا أيضًا.  أستراليا

  .اإليدز /بالمنظمات غير الحكومية التي تتصدى لفيروس نقص المناعة البشرية

  .طبقا للنظام المعتاد في جميع الدول األعضاء والذي يتم من خالله إجراء متابعة لتوصية ما.  بنن

ية، إضافة إلى أنه مفيد للعمال أمر ضروري لتحقيق تزامن اإلجراءات المتخذة، بما فيها التدابير الترويج.  بورآينا فاسو
  . والمنظمات الحكومية الدولية

  .إلى القدرات والمؤهالت المناسبة التي تفتقروال سيما في بعض البلدان .  بوروندي
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  .لضمان فعالية الصك.  الكاميرون

إليدز وآثاره قد وصلت ا /البشريةفرغم أن قضية فيروس نقص المناعة . يجب على منظمة العمل الترآيز على واليتها.  آندا
إضافة إلى وجوب تفادي ازدواجية . إلى عالم العمل ولها انعكاسات اجتماعية واقتصادية بالغة، فإنها باألساس قضية مرتبطة بالصحة

  .الجهود وتعزيزها من خالل النهج التكاملية

ك التحالفات التجارية والمنظمة الدولية بما في ذل(جميع منظمات منظومة األمم المتحدة والمجتمعات المدنية .  آوت ديفوار
  ).، واالتحادات العالمية النقابية ومنظمات حقوق اإلنسان وشرآاء التنميةصحاب العملأل

  .إذا آان ذلك مناسبًا.  الدانمرك

  .لغاية نفسهايجب أن تقيم البلدان عالقات وتتعاون على التطبيق العملي للصك ألنها تتخذ إجراءات تهدف إلى بلوغ ا.  السلفادور

األخرى مثل صندوق النقد من األفضل توخي وتحديد التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية .  فرنسا
  .الدولي

  . من أجل تنفيذ سليم العمل الدوليةأمر أساسي للحصول على دعم منظمة .  الهند

  .ك آي يفهمه المجتمع وينفذهأمر ضروري إلضفاء صبغة اجتماعية على الص.  إندونيسيا

  .من أجل خلق تآزر شامل وتعاون وتنسيق متبادلين ما بين جميع المنظمات الحكومية الدولية العاملة في هذا الميدان.  إيطاليا

  .المناسبة" الخبرة"التعاون والتنسيق مع الوآاالت الدولية التي تملك .  اليابان

  .الصك أيضًا ينبغي أن ينطبق هذا على مراجعة.  مالوي

ندعم ونشجع التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية األخرى التي قد تكون في مرآز أفضل للتصدي لهذه القضايا .  نيوزيلندا
  . لتفادي ازدواجية العمل األوسع نطاقًا، وأيضًا

  . مرًا ممكنًاأ طلب المساعدة لتحسين التنفيذ الفعال للسياسة على المستوى الوطني هذا األمرسيجعل .  بيرو

  .لضمان التنسيق.  السنغال

  .يجب على منظمة العمل الدولية العمل في إطار سياسة الدول األعضاء.  جنوب أفريقيا

  .المجتمع المدني والحكومات ومنظمة العمل الدوليةات أمر بالغ األهمية، وباألخص التعاون بين منظم.  السودان

  .من أجل تشجيع التنفيذ.  ـ ليشتي تيمور

  .وخاصة مع منظمة الصحة العالمية.  تونس

  .بقوة دعم هذه التدابيرن.  المملكة المتحدة

  .يتوقف األمر على الموارد.  فانواتو

  .أمر مهم ألنه سيسمح بتقييم العمل المنجز.  جمهورية فنزويال البوليفارية

  العمل أصحاب
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، المجلس الوطني )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الت الجزائرية الكونفدرالية العامة للمقاو  .٥٣: نعم
، الغرفة البلغارية )البرازيل( االتحاد الوطني للمؤسسات المالية، )البرازيل(، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(ألصحاب العمل 

 االتحاد العام للمنشآت، )آمبوديا(جارية ، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات الت)بلغاريا(للتجارة والصناعة 
، اتحاد )جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات، )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوت ديفوار(

، اللجنة )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )الدانمرك(أصحاب العمل الدانمرآيين 
االتحاد ، )غانا( رابطة أصحاب العمل، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(أصحاب العمل في السلطة المحلية الخاصة ب

، )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني  ،)اليونان(الوطني للمنشآت التجارية اليونانية 
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اتحاد ، )إيران اإلسالميةجمهورية (اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل  ،)سياإندوني(اإلندونيسيين رابطة أصحاب العمل 
، االتحاد العام )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري ألصحاب العمل )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( المنشآت

العمل المكسيكيين  ، رابطة أصحاب)موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(ألصحاب العمل الموريتانيين 
 اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )المكسيك(
اتحاد ، )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ناميبيا(

، اتحاد الصناعات )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )آستانبا( أصحاب العمل
الرابطة الوطنية ، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(البرتغالية 
 اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة  ،)سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )سان مارينو( للصناعات

، الرابطة السويدية للسلطات )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا(
وطني ألصحاب العمل ، المجلس ال)السويد(، الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين )السويد(المحلية واألقاليم 

اتحاد غرف التجارة ، )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(
  ).زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل ،)أوروغواي(رفة صناعات أوروغواي ، غ)اإلمارات العربية المتحدة( والصناعة

، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية   .٣: ال
  ).سويسرا(

رابطة أصحاب ، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  .٦ :ردود أخرى
اتحاد المنشآت  ،)سلوفينيا(ة والصناعة ، غرفة سلوفينيا للتجار)سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )ليسوتو(العمل والمنشآت 

  ).السويد(السويدية 

  التعليقات
  .الخبرات مفيد إلنجاز عمل أفضل قاسمت): بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

  .هذا أمر ال عالقة له بالعمل): فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  .لضمان استجابة فعالة): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

من أجل ضمان تغطية أفضل في مجال الترويج والتنفيذ، يجب على منظمة العمل الدولية ): هندوراس( آت الخاصةمجلس المنش
، ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، ومنظمات )وزارتي العمل والصحة(أن تكون على اتصال بالمؤسسات الحكومية 
، واللجنة الوطنية المعنية )FOROSIDA(ممثلي المجتمع المدني اإليدز، و /البشريةاألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة 

المشارآين في الرعاية مثل برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  بإشراكباإليدز، وذلك في إطاٍر يكفل التوازن في التمثيل ويسمح 
  . اإليدز /بفيروس نقص المناعة البشرية
  . ساعدة والتدريبمن خالل الم): موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل

  . أمر ينبغي القيام به باستمرار): المكسيك(االتحاد الثوري للعمال والفالحين 
  .يضمن الفعاليةأمر ): نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات

ورابطة أمم  مثل االتحاد األوروبيعات اإلقليمية تجممع منظمة الصحة العالمية والالتعاون والتنسيق ): هولندا(أصحاب العمل 
  .جنوب شرق أسيا

ينبغي تشجيع التعاون والتنسيق وال سيما مع المنظمات الدولية األخرى التي هي في مرآز ): نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل
  . ازدواجية العمل، بيد أنه ال حاجة إلى إشارة إضافية إلى هذا في الصك يولتفاد أفضل للتصدي لهذه القضايا األوسع نطاقًا

  . أمر غير مناسب ألن الصك غير ملزم): النرويج(اد المنشآت النرويجية اتح
  .بشرط أن يتخذ الصك شكل توصية): باآستان( اتحاد أصحاب العمل

  .ينبغي أن يتم ذلك من خالل الشرآاء الثالثيين: )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، االتحاد العام للعمل في )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٦٩: نعم
، )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(جمهورية األرجنتين 

، )بلغاريا(، اتحاد العمل )بلغاريا(، اتحاد النقابات المستقلة )بوتسوانا(قابات بوتسوانا ، اتحاد ن)بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 
، مؤتمر العمل )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات

، )آرواتيا( اتحاد النقابات المستقلة، )آوستاريكا(وم نوفاروم ، اتحاد العمال رير)تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )آندا(الكندي 
جمهورية الكونغو (، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - االتحاد التشيكي 
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، )فيجي( ، اتحاد المدرسين)كدانمرال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )الديمقراطية
، االتحاد العام للعمل )فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(، المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية )فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 

ت األلمانية ، اتحاد النقابا)غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا( التحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ا)فرنسا(القوة العاملة  -
، )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(

 ،)إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(االتحاد اآليسلندي للعمل 
، االتحاد الكوري )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(اتحاد النقابات اليابانية  ،)إيطاليا(حاد العام للعمل االت

، العمال )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )جمهورية آوريا(للنقابات 
، مجلس )هولندا(، العمال )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(لعمال والفالحين ، االتحاد الثوري ل)موريشيوس(

، )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - نقابات العمال في نيوزيلندا
، )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(ال بيرو ، االتحاد العام لعم)بنما(المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما 

، )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(للعمال  ةالعام النقابة، )البرتغال(للعمال البرتغاليين االتحاد العام 
، اتحاد سيشل )السنغال(ني لعمال السنغال ، االتحاد الوط)رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رواندا(اتحاد نقابات رواندا 

سري (، مؤتمر العمال الوطني )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )سلوفينيا(رابطة النقابات الحرة ) سيشل(لنقابات العمال 
اتحاد  ،)توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو  ،)سويسرا( اتحاد النقابات السويسري ،)السويد(، االتحاد النقابي السويدي )النكا

، مؤتمر )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )ترينيداد وتوباغو( المرآز النقابي الوطني ،)توغو( نقابات عمال توغو
، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية )زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة( نقابات العمال

  .األفريقية

  تالتعليقا
  .أمر ضروري لمكافحة الوباء): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

هذه  قاسمأن تت الدولية إن مصير أي نهج آخر الفشل، ينبغي لمنظمة العمل): الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل
  . التجربة مع المنظمات األخرى

  . قادرة على أن تعمل بحصافة في هذا الشأن منظمة العمل الدولية): الكاميرون( النقابات الحرة
  .شامًال ذلك ينبغي أن يكون): آندا(مؤتمر العمل الكندي 

  . أمر ال غنى عنه من أجل إرساء التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية ):تشاد(اتحاد نقابات تشاد 
ألي شخص وحده أو أي مؤسسة وحدها مكافحة ال يمكن ): جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 

  .المرض
  .أنه أمر مهم الدولية إذا قررت منظمة العمل): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .في فريق ما يجب على آل فرد أن يكون طرفًا): فيجي(اتحاد المدرسين 
  . ال بد من تعاون شامل): جمهورية آوريا(اتحاد النقابات الكورية 

التعاون الوثيق مع المنظمات الحكومية الدولية األخرى والجهات الفاعلة األخرى في المجتمع ): فرنسا(تحاد العام للعمل اال
  . المدني أمر أساسي

  .سيكون هذا في غاية األهمية): ألمانيا(اتحاد النقابات األلمانية 
  .التعاون المكثف ضروري): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

  .التعاون الوثيق ضروري: )غينيا(للعمال الغينيين االتحاد الوطني 
  .التعاون المكثف ضروري): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 

  .التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية الدولية األخرى أمر ال غنى عنه): اليابان(اتحاد النقابات اليابانية 
نظرًا لآلثار والخسائر االجتماعية واالقتصادية التي يسببها فيروس نقص المناعة ): مدغشقر(االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر 

  .اإليدز، فإن المسألة أساسية مثلها مثل المبادئ والحقوق األساسية في العمل /البشرية
  .ينبغي أن يشارك الجميع): موريشيوس(العمال 

  .تعاونًا مكثفًاأمر يتطلب ): بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"نقابة 
  .التعاون الوثيق ضروري): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 

  .تعزيز التآزر سيرفع التأثير إلى الحد األقصى): روندا( مؤتمر العمل واألخوة
  .التعاون مهم وال سيما مع منظمة الصحة العالمية): السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .إن طبيعة النشاط ونوعه يتطلبان نهجًا تشارآيًا من طرف جميع الوآاالت المعنية): سري النكا(ي مؤتمر العمال الوطن
  .ضروري وينبغي أن يكون مكثفًا): توغو(االتحاد الوطني لعمال توغو 
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  .يكتسي التنسيق أهمية قصوى): زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال
  .ًا مكثفًاهذا يتطلب تعاون: االتحاد الدولي لنقابات العمال

  مشاآل خاصة  - خامسًا

هل هناك صفات فريدة يتسم بها القانون الوطني أو الممارسة الوطنية وُيحتمل أن تعيق التطبيق ١١السؤال 
  العملي للصك المقترح آما جاء في هذا االستبيان؟

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

ار السالم، بوروندي، آندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أرمينيا، بلجيكا، بليز، بوتسوانا، بروني د  .٣٩:نعم
ميانمار،  ، قيرغيزستان، موريشيوس، المغرب،إثيوبيا، فنلندا، ألمانيا، هنغاريا، إندونيسيا، العراق، اليابان، األردن

ون، سنغافورة، السودان، نيوزيلندا، بنما، الفلبين، بولندا، قطر، رواندا، سانت لوسيا، المملكة العربية السعودية، سيرالي
سويسرا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوآرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغواي، فيتنام، 

  .زمبابوي

أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بنن، البوسنة والهرسك، البرازيل، بورآينا فاسو، الكاميرون، آولومبيا،   .٥٤: ال
تاريكا، آرواتيا، آوبا، الدانمرك، السلفادور، استونيا، فرنسا، غابون، جورجيا، غانا، اليونان، آيسلندا، الهند، إسرائيل، آوس

جمهورية مولدوفا، إيطاليا، جامايكا، آازاخستان، جمهورية آوريا، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، ماليزيا، المكسيك، 
وب أفريقيا، سري النكا، سان مارينو، السنغال، صربيا، سيشل، جن ا، االتحاد الروسي،رتغال، رومانيالب ريا، بيرو،ينيج

  .ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تونس، المملكة المتحدة، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، زامبيا تايلند، تيمور ـ سورينام،

يفوار، قبرص، مصر، غرينادا، دآوت  الصين،بيالروس،  بربادوس، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا،  .٢٠:ردود أخرى
هندوراس، آينيا، مالي، هولندا، ُعمان، سانت آيتس ونيفس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، 

  .طاجيكستان

  التعليقات
ن رغم أن الس سنة ١٦في سن  األهل يحق للشباب إجراء آشف عن فيروس نقص المناعة البشرية دون موافقة.  بربادوس

  .سنة ١٨القانوني للموافقة هو 

اإليدز وأي  /البشريةهذا دور مفتشية العمل ودور أطباء مكان العمل، فليس هناك أي فرق بين فيروس نقص المناعة .  بلجيكا
  .والواليات واألقاليم هي التي تتحمل هذه المسؤوليات. مرض آخر

اإليدز،  /لفيروس نقص المناعة البشرية المتعمدوالقوانين المتعلقة بالنقل  الصعوبات ستأتي من الممارسات الدينية،.  بليز
  .واللواط واالغتصاب وسن الموافقة

  .والممارسات الدينية السائدة داتوالعا تنطبق القوانين والتشريعات والسياسات.  بروني دار السالم

على انتقال فيروس نقص ) والوشم   ختان البنات  و   التخديش  مثل (في بعض البلدان، تشجع بعض التقاليد والممارسات .  بوروندي
  .البشريةالمناعة 

  .اإليدز إلى التمييز في مكافحة األمراض األخرى /البشريةينبغي أّال تؤدي تدابير مكافحة فيروس نقص المناعة .  الكاميرون

  .في عين االعتبارينبغي أخذ قوة البنية األساسية لنظام الرعاية الصحية في بلد ما .  آندا

  .ويجب مراعاة سلطات الوزارات المختلفة. ٢٠٠٦لم ُتنشر سياستنا الوطنية لسنة .  آوت ديفوار

العاملين في آ(القوانين واللوائح محدودة النطاق، إذ أنها ال تنظم بعد عالقات االستخدام مثل الخدمات الشخصية .  إثيوبيا
  . واألشخاص الباحثين عن العمل اصواألشخاص العاملين لحسابهم الخ، )المنازل

  .فقد يكون غامضًا جدًا ،صك منظمة العمل الدولية المقترح أوسع نطاقًا وال ينطبق فقط على الحياة العملية.  فنلندا
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 اإليدز تغطي جميع الميادين، فقد يكون من الصعب تقديم /البشريةبما أن االستراتيجية الوطنية لفيروس تقص المناعة .  ألمانيا
  .التقارير بشأن عنصر واحد من عناصر االستراتيجية مثل برامج مكان العمل

  .يمكن أن تكون صعوبات متعلقة بحماية البيانات.  هنغاريا

  .الكشف اإلجباري للعمال المهاجرين في البلدان المستقبلة.  إندونيسيا

ن مل لشهادة من مؤسسة طبية في بلد أجنبي تبّيعلى ضرورة تقديم العا ١٩٩١ينص قانون العمال المهاجرين لسنة .  إسرائيل
  ).السل، اإليدز، اإلصابات المنقولة باالتصال الجنسي(ضع للكشف الطبي أنه خ

  ).اإلصالحات جارية(التأمين االجتماعي محدود .  آينيا

  .ينبغي احترام القوانين الوطنية القائمة.  ماليزيا

منع الكشف ألغراض االستخدام، ت ٢٠٠٦اإليدز لسنة  /البشريةنقص المناعة من قانون فيروس  ٦رغم أن المادة .  موريشيوس
  .لبون بالكشف عن حالتهم من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريةافإن العمال المهاجرين مط

روس نقص المناعة فيشهرًا إجراء الكشف عن  ١٢ة تفوق من العمال المهاجرين الذين ينوون اإلقامة لمد نطلب حاليًا.  نيوزيلندا
  .البشرية

  .المتطلبات الصحية للعمال الجدد المحليين أو األجانب.  قطر

ية ذات الصلة بشكل رسمي إلدماج فيروس نقص المناعة تعراض الصكوك القانونية والسياسلم يتم اس.  سانت لوسيا
  .اإليدز في مكان العمل /البشرية

  . اب صفات محددة للصك المقترحغير قادرين على إجراء تقييم في غي.  سنغافورة

  .الفحص الطبي اإلجباري في بعض الحاالت.  اسبانيا

  .اإليدز غير مدمجة في القانون أو الممارسة الوطنية /مسألة فيروس نقص المناعة البشرية.  السودان

ات األصغر حجمًا الوفاء بجميع لن تستطيع البلدان الفقيرة والشرآ.  )السويدية العالمية للتنمية والتعاون   الوآالة(السويد 
  .االلتزامات

  .الفحص الطبي قبل االستخدام.  جمهورية تنزانيا المتحدة

  .، ولكن لم تتناولها القوانين الوطنية بعد٢٠٠٨جرى اعتماد السياسة الوطنية بشأن مكان العمل سنة .  ترينيداد وتوباغو

فيروس نقص المناعة البشرية مسألة ال ُتعالج آما بشخاص المصابين المساواة في معاملة األ.  جمهورية فنزويال البوليفارية
  .ينبغي

  .هناك مسائل متعلقة بالوصم والتمييز.  زامبيا

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، اتحاد )آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٢٢ :نعم
، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(ات الفنلندية الصناع

اتحاد ، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 
، االتحاد )موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )موريتانيا(صحاب العمل الموريتانيين ، االتحاد العام أل)اليابان( المنشآت

، )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )المغرب(، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )منغوليا(المنغولي ألصحاب العمل 
، )سانت لوسيا( تحاد أصحاب العملا، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة

اإلمارات العربية ( اتحاد غرف التجارة والصناعة، )جنوب أفريقيا(، المنشآت المنظمة )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت
  ).زمبابوي( اتحاد أصحاب العمل، )أوروغواي(، غرفة صناعات أوروغواي )المتحدة

، االتحاد الوطني للتجارة )بنن(الوطني ألصحاب العمل ، المجلس )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل . ٣٠: ال
، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(



 يدز وعالم العملاإل/ فيروس نقص المناعة البشرية

 278 

اتحاد أصحاب  ،)جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات ،)بلغاريا(رية للتجارة والصناعة ، الغرفة البلغا)آمبوديا(
رابطة أصحاب ، )اليونان(اتحاد المنشآت الهيالني ، )مصر(، اتحاد الصناعات المصرية )الدانمرك(العمل الدانمرآيين 

، اتحاد إيران )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان(جارية اليونانية االتحاد الوطني للمنشآت الت، )غانا( العمل
ي ألصحاب العمل ، االتحاد الكور)آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )ة إيران اإلسالميةجمهوري(لرابطات أصحاب العمل 

، )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المكسيك(رابطة أصحاب العمل المكسيكيين  ،)جمهورية آوريا(
، )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات ،)البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال( تجارات والخدماتاتحاد ال

 ،)سري النكا(سيالن ألصحاب العمل ، اتحاد )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل
مجلس ، ال)السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 

  ).أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(الوطني ألصحاب العمل 

، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل  .١٠: ردود أخرى
رابطة أصحاب العمل ، )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )آوستاريكا(الخاصة 

اتحاد أصحاب ، )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )ليسوتو(والمنشآت 
  ).سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )باآستان( العمل

  التعليقات
  .تدخل بعض المواضيع في نطاق المحرمات): الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية 

 :)فنلندا(الفنلندية ، اتحاد المنشآت )فنلندا(، اللجنة الخاصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية )فنلندا(اتحاد الصناعات الفنلندية 
  .مع مبادئ السالمة والصحة المهنيتينإن وضع معيار خاص لمرض واحد يتناقض 

  .من الصعب إذآاء الوعي بهذه المشاآل): إندونيسيا(رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين 
  .إجراء الكشف الطبي للعمال المهاجرين): موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل

  .لمحافظةالصعوبات في بعض البلدان ا تظهرقد ): نيبال( رفة نيبال للتجارة والصناعةاتحاد غ
  .قد يكون من الصعب تنفيذ جوانب آثيرة من هذا االستبيان): البرتغال(اتحاد الصناعات البرتغالية 

هذا ممكن، مثل أحكام دستورنا المتعلقة بالرعاية الصحية األساسية والضمان االجتماعي ): جنوب أفريقيا(المنشآت المنظمة 
  .والتمييز

قد تكون هناك حاجة إلى وضع آلية فعالة تكفل استجابة ثالثية سليمة  ):رينيداد وتوباغوت( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل
  .لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
  .تشريعنا المتعلق بالعمال المهاجرين): اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة

الخطوط الجوية للكشف عن فيروس نقص المناعة  طياروع يقضي صك دولي بأن يخض): ويزمباب( اتحاد أصحاب العمل
  . البشرية

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، المجلس )األرجنتين(، االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين )أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال   .٣١: نعم
، اتحاد العمل )بنن(ن ، اتحاد نقابات عمال بن)بنن(ت العمال ، المرآز المستقل لنقابا)أستراليا(األسترالي لنقابات العمال 

 النقابات الحرة، )الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بلغاريا( )بودآريبا(
المورافي لنقابات  -  التشيكي، االتحاد )آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )آندا(، مؤتمر العمل الكندي )الكاميرون(

، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(القوة العاملة  - ، االتحاد العام للعمل)فيجي(، اتحاد المدرسين )الجمهورية التشيكية(العمال 
يطالية للعمل ، الكونفدرالية العامة اإل)إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )اليونان(، االتحاد العام اليوناني للعمال )غامبيا(
، )موريشيوس(العمال  ،)جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )إيطاليا(

النقابة العامة ، )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )المغرب(االتحاد العام للشغالين 
جنوب (، العمل المنظم )رواندا( مؤتمر العمل واألخوة، )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(للعمال 
  ).المملكة المتحدة(اتحاد الخدمة العامة  ،)توغو( اتحاد نقابات عمال توغو ،)سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )أفريقيا

، االتحاد )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا(اتحاد نقابات بوتسوانا   .٢٧: ال
، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(، اتحاد موظفي اإلدارة المدنية )جمهورية الكونغو الديمقراطية(الوطني لعمال الكونغو 

، )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )فرنسا(مل ، االتحاد الديمقراطي الفرنسي للع)فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )الدانمرك(
، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غانا(مؤتمر نقابات غانا 
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تحاد الثوري للعمال ، اال)ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )مدغشقر(، االتحاد المسيحي لنقابات مدغشقر )اليابان(
، االتحاد العام للعمال )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )هولندا(، العمال )المكسيك(والفالحين 
، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )البرتغال(البرتغاليين 

ترينيداد ( المرآز النقابي الوطني، )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )السويد( ، االتحاد النقابي السويدي)سيشل(
  ).زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )وتوباغو

المنظمة المرآزية  ،)آرواتيا( ابات المستقلةاتحاد النق، )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .١١: ردود أخرى
مجلس نقابات العمال في  ،)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين  ،)فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(للنقابات الفنلندية 

 ،)سلوفينيا(النقابات الحرة ابطة ، ر)بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  -  نيوزيلندا
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)سري النكا(مؤتمر العمال الوطني 

  التعليقات
  .من الممكن أن يضم التشريع الوطني تناقضات): أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال 

  .قد ال تتوافق بعض القوانين الوطنية): األرجنتين(االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين 
  .ينبغي ترجمة الصك إلى اللغات الوطنية آي يفهمه جميع العمال): بنن(اتحاد نقابات عمال بنن 

شكل السالمة والصحة المهنيتين ست بعض المواد الجديدة في مدونة العمل وبعض أحكام): بلغاريا) (بودآريبا(اتحاد العمل 
  .التطبيق العملي للصك المقترح عراقيل أمام

  .الثقافيةسيتعارض هذا مع بعض ممارساتنا ومعتقداتنا الدينية وتصوراتنا ): الكاميرون( اتحاد النقابات
  .ستخلق مشاآل ةصفات الوطنيالبعض ): الكاميرون( االتحاد العام لنقابات عمال النقل
  ).قيد النقاش حاليًا(ال يوجد لدينا بعد أي قانون ): اطيةجمهورية الكونغو الديمقر(االتحاد الوطني لعمال الكونغو 
  .ال ُيطبق التشريع بالكامل نظرًا لقلة الموارد): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

  .الحواجز الثقافية والمعتقدات التقليدية): فيجي(اتحاد المدرسين 
المتعلقة بالقدرة ) ٢٠٠٧سيبتمبر  /أيلول ٤القرار المؤرخ (حة التجارية قواعدنا المطبقة على المال): فرنسا(االتحاد العام للعمل 

  .الجسدية والعقلية لعمال المالحة التجارية
  .آلها تقريبًا معالجة القضايا المثارة يوتجر. حاألمور تسير في االتجاه الصحي): غانا(مؤتمر نقابات غانا 

غير المناسب في القطاع غير المنظم ومحدودية الوعي العام بسبب قلة  التطبيق): اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال 
  .واستمرار وجود النماذج النمطية المعلومات

من حيث الممارسة، يطلب أصحاب العمل من العمال واألشخاص الباحثين عن العمل ): إندونيسيا(اتحاد النقابات اإلندونيسية 
  .شهادة صحية وفحوصات طبية

منها  ،اإليدز ببعض القيود /يتسم قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية): جمهورية آوريا(للنقابات االتحاد الكوري 
وقلة التدابير الفعالة لمنع التمييز ضد األشخاص  ري عن فيروس نقص المناعة البشرية وذآر االسم الحقيقي للشخصالكشف اإلجبا
  .بهفروض على بعض العمال المهاجرين وترحليهم في حالة اإلصابة فيروس والكشف اإلجباري المهذا الالمصابين ب

  .ال توجد لدينا أحكام محددة): ماليزيا(مؤتمر النقابات الماليزية 
  .، فلن تكون هناك أية عراقيلما دامت جميع الجهات الفاعلة تساهم): موريشيوس(العمال 

  .ى المعلومات في مكان العمل ضعيفةفرص الحصول عل): رومانيا(االتحاد الوطني لنقابات العمال 
  .المسيحية تعارض استعمال العوازل والتعاليم التقاليد): روندا( مؤتمر العمل واألخوة

  .سُتعالج إن وجدت): سيشل(اتحاد سيشل لنقابات العمال 
  .نفضل اتفاقية من أجل ضمان التنفيذ): جنوب أفريقيا(العمل المنظم 

  .يتعين على الحكومات تذليل الصعوبات لتطبق الصك تطبيقًا آامًال: )توغو(اتحاد نقابات عمال توغو 
إما اإلدالء  من حيث الممارسة، يطلب أصحاب العمل من العمال واألشخاص الباحثين عن العمل: االتحاد الدولي لنقابات العمال

  .آليهماوإما األمرين  ة،طبي اتصوفحإما القيام بو ،حيةصشهادة ب
  .)جنوب أفريقيا(تمع المج  .١: ردود أخرى

  التعليقات
  .الصك ليس ملزمًا على المستوى الوطني، ينبغي أن يكون اتفاقية: )جنوب أفريقيا(المجتمع 
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في حالة اعتماد الصك، هل سيكون موضوعه مناسبًا لإلجراءات: بالنسبة للدول االتحادية فقط ١٢السؤال 
  ؟جراءات تتخذها الوحدات المكونة لالتحاداالتحادية، أو سيكون مناسبًا آليًا أو جزئيًا إل

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

أنتيغوا وبربودا، أستراليا، جزر البهاما، بلجيكا، البرازيل، آندا، السلفادور، إثيوبيا، جورجيا، ألمانيا،   .١٩: نعم
  .رانياالعراق، ماليزيا، المكسيك، نيجيريا، الفلبين، البرتغال، رواندا، سويسرا، أوآ

  .أرمينيا، البوسنة والهرسك، الهند، اسبانيا، فيتنام  .٥: ال

بروني دار السالم، بورآينا فاسو،  ا، بربادوس، بيالروس، بليز، بنن، بوتسوانا،ألبانيا، النمس  .٨٩: ردود أخرى
ة الكونغو الديمقراطية، يفوار، آرواتيا، آوبا، قبرص، جمهوريدبوروندي، الكاميرون، الصين، آولومبيا، آوستاريكا، آوت 

الدانمرك، مصر، استونيا، فنلندا، فرنسا، غابون، غانا، اليونان، غرينادا، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، إندونيسيا، إسرائيل، 
إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، آازاخستان، آينيا، جمهورية آوريا، قيرغيزستان، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، 

موريشيوس، جمهورية مولدوفا، المغرب، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، ُعمان، بنما، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا،  مالي،
االتحاد الروسي، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية 

سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سري النكا، السودان، سورينام، السعودية، السنغال، صربيا، سيشل، سيراليون، سنغافورة، 
ليشتي، ترينيداد وتوباغو،  السويد، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ
  .ارية، زامبيا، زمبابويتونس، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليف

  التعليقات
  .أستراليا واليات وأقاليمموضوع الصك مناسب لإلجراءات االتحادية بالتشاور مع جميع حكومات  . أستراليا

  . هذا يتوقف على الموضوع وتقاسم السلطات بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي.  النمسا

  .يحتاج األمر إلى تأآيد ثاٍنقد .  بلجيكا

  .التحادية والمحلية واإلقليميةيتضمن ذلك مسائل خاضعة لالختصاصات ا.  نداآ

  .ينبغي مراعاة مسألة وضع أنظمة عملية موحدة لتنفيذ الصك.  إثيوبيا

  .عند اعتماد الحكومة المرآزية للصك، سيشمل نطاقه حكومات الدولة وستعتمده أيضًا.  الهند

  .لى المستوى االتحادي والمستوى دون االتحاديينبغي النظر في الصك ع.  االتحاد الروسي

  . هناك حاجة إلى اإلجراءات على المستوى االتحادي لضمان تشريع وتطبيق موحدين.  سويسرا

  .ال ينطبق حاليًا.  جمهورية تنزانيا المتحدة

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، الغرفة البلغارية )البرازيل(طني للمؤسسات المالية ، االتحاد الو)بنن(المجلس الوطني ألصحاب العمل   .٨: نعم
، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )إندونيسيا(، رابطة أصحاب العمل اإلندونيسيين )بلغاريا(للتجارة والصناعة 

جنوب (ت المنظمة ، المنشآ)البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )المكسيك(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )موريتانيا(
  ).أفريقيا

اتحاد ، )فرنسا(، حرآة المنشآت الفرنسية )آمبوديا(االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية   .٥: ال
، الوآالة السويدية ألصحاب العمل )السويد(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )جنوب أفريقيا( المنشآت

  .)السويد(الحكوميين 
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، االتحاد )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٤٩: ردود أخرى
، اتحاد آوستاريكا لغرف ورابطات المنشآت )آولومبيا( الرابطة الوطنية ألصحاب العمل، )البرازيل(الوطني للتجارة 

 اتحاد الصناعات، )آرواتيا(، رابطة أصحاب العمل الكرواتيين )وت ديفوارآ( االتحاد العام للمنشآت، )آوستاريكا(الخاصة 
، اتحاد )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )جمهورية الكونغو الديمقراطية(

العمل في السلطة المحلية ، اللجنة الخاصة بأصحاب )فنلندا(، اتحاد الصناعات الفنلندية )مصر(الصناعات المصرية 
االتحاد الوطني للمنشآت التجارية اليونانية ، )غانا( رابطة أصحاب العمل، )فنلندا(، اتحاد المنشآت الفنلندية )فنلندا(
، اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان( اتحاد المنشآت الهيالني ،)اليونان(
، )آينيا( اتحاد أصحاب العمل، )اليابان( اتحاد المنشآت، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )ان اإلسالميةجمهورية إير(

 اتحاد أصحاب العمل، )ليسوتو(رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جمهورية آوريا(االتحاد الكوري ألصحاب العمل 
اتحاد أصحاب ، )المغرب(العام لمقاوالت المغرب  ، االتحاد)منغوليا(االتحاد المنغولي ألصحاب العمل  ،)موريشيوس(

، )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )نيبال(اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة  ،)ناميبيا( العمل
، اتحاد )بنما( المجلس الوطني للمنشآت الخاصة، )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )النرويج(اتحاد المنشآت النرويجية 

الرابطة ، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(، االتحاد البرتغالي للسياحة )البرتغال(الصناعات البرتغالية 
، اتحاد )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل، )سان مارينو( الوطنية للصناعات

، )سويسرا(، اتحاد أصحاب العمل السويسريين )السويد(، اتحاد المنشآت السويدية )كاسري الن(سيالن ألصحاب العمل 
 اتحاد أصحاب العمل، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )توغو(المجلس الوطني ألصحاب العمل 

اتحاد  ،)أوروغواي(ات أوروغواي رفة صناع، غ)اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة، )أوغندا(
  ).زمبابوي( أصحاب العمل

  التعليقات
حادي لضمان تشريع وتطبيق هناك حاجة إلى اإلجراءات على المستوى االت): سويسرا(اتحاد أصحاب العمل السويسريين 

  .موحدين

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

، مؤتمر العمل الكندي )بلغاريا( )بودآريبا(اتحاد العمل  ،)ترالياأس(المجلس األسترالي لنقابات العمال   .١٦: نعم
 ،)الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  -  ، االتحاد التشيكي)آوستاريكا(، اتحاد العمال ريروم نوفاروم )آندا(

، )جمهورية آوريا(، االتحاد الكوري للنقابات )جمهورية آوريا(اتحاد النقابات الكورية  ،)فيجي(مؤتمر نقابات فيجي 
، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات )المغرب(، االتحاد العام للشغالين )المكسيك(االتحاد الثوري للعمال والفالحين 

، مؤتمر العمال الوطني )البرتغال(النقابة العامة للعمال ، )بنما(، المنظمة المستقلة العامة لعمال بنما )نيجيريا(الشخصية 
  ).توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )اسري النك(

، العمل )ماليزيا(، مؤتمر النقابات الماليزية )جمهورية الكونغو الديمقراطية(االتحاد الوطني لعمال الكونغو   .٣: ال
  ).جنوب أفريقيا(المنظم 

، االتحاد العام )أنغوال(، النقابة الوطنية لعمال أنغوال )جزائرال(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .٥٠: ردود أخرى
، اتحاد )بنن(، اتحاد نقابات عمال بنن )بنن(، المرآز المستقل لنقابات العمال )األرجنتين(للعمل في جمهورية األرجنتين 

 االتحاد العام لنقابات عمال النقل، )ميرونالكا( اتحاد النقابات، )بلغاريا( اتحاد النقابات المستقلة، )بوتسوانا(نقابات بوتسوانا 
، اتحاد موظفي )آرواتيا( اتحاد النقابات المستقلة، )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون(

زية للنقابات ، المنظمة المرآ)فيجي( ، اتحاد المدرسين)دانمركال(، اتحاد النقابات الدانمرآي )الدانمرك(اإلدارة المدنية 
، االتحاد الديمقراطي الفرنسي )فرنسا(القوة العاملة  - ، االتحاد العام للعمل)فرنسا(، االتحاد العام للعمل )فنلندا(الفنلندية 

، االتحاد العام )غانا(، مؤتمر نقابات غانا )ألمانيا(، اتحاد النقابات األلمانية )غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فرنسا(للعمل 
، اتحاد النقابات )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين ، )اليونان(وناني للعمال الي

، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إيطاليا(، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل )إندونيسيا(اإلندونيسية 
، مجلس نقابات العمال في )هولندا(، العمال )موريشيوس(، العمال )مدغشقر(تحاد المسيحي لنقابات مدغشقر ، اال)اليابان(

، )بولندا(المستقلة المدارة ذاتيًا " تضامن"، نقابة )بيرو(، االتحاد العام لعمال بيرو )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - نيوزيلندا
مؤتمر ، )رواندا(، اتحاد نقابات رواندا )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )غالالبرت(االتحاد العام للعمال البرتغاليين 

، رابطة النقابات )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )السنغال(، االتحاد الوطني لعمال السنغال )رواندا( العمل واألخوة
ترينيداد ( المرآز النقابي الوطني، )توغو(ابات عمال توغو ، اتحاد نق)السويد(، االتحاد النقابي السويدي )سلوفينيا(الحرة 
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 مؤتمر نقابات العمال، )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )المملكة المتحدة(، مؤتمر نقابات العمال )وتوباغو
  .، االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية)زمبابوي(

  التعليقات
موضوع الصك سيكون مناسبًا لإلجراءات على المستوى االتحادي والمحلي واإلقليمي وعلى ): آندا(عمل الكندي مؤتمر ال

  . مستوى المقاطعات
  .ال توجد المستويات الثالثية على صعيد الواليات االتحادية): آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

شملها هذا االستبيان، وينبغي أخذها بعين االعتبار عندهل هناك أي مشاآل أخرى ذات صلة لم ي ١٣السؤال 
  ؟صياغة الصك

  الحكومات
  .١١٣: مجموع عدد الردود

أنتيغوا وبربودا، أستراليا، جزر البهاما، بلجيكا، بليز، بوروندي، آندا، آوت ديفوار، قبرص، السلفادور،   .٢٧ :نعم
ترينيداد جنوب أفريقيا، سورينام، سويسرا، رو، الفلبين، رواندا، السنغال، إثيوبيا، فرنسا، ماليزيا، ميانمار، نيجيريا، بنما، بي

  .فيتنام المتحدة، وتوباغو، أوآرانيا، المملكة

أرمينيا، بنن، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السالم، بورآينا فاسو، الكاميرون،   .٥٢: ال
ستونيا، فنلندا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، هنغاريا، آيسلندا، آرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ا

الهند، العراق، إيطاليا، جامايكا، اليابان، جمهورية آوريا، التفيا، لبنان، موريشيوس، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، 
صربيا، اسبانيا، سري النكا،  و، المملكة العربية السعودية،رينسان ما ر، رومانيا، االتحاد الروسي،ُعمان، البرتغال، قط

ليشتي، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، فانواتو، جمهورية فنزويال  السودان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، تيمور ـ
  .البوليفارية، زمبابوي

يا، آوستاريكا، آوبا، الدانمرك، مصر، ألبانيا، النمسا، بربادوس، بيالروس، الصين، آولومب  .٣٤: ردود أخرى
هندوراس، إندونيسيا، إسرائيل، األردن، آازاخستان، آينيا، قيرغيزستان، لكسمبرغ، مالوي، مالي، جمهورية مولدوفا، 
بولندا، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سيشل، سلوفينيا، سنغافورة، سيراليون، السويد، 

  .ية العربية السورية، طاجيكستان، أوروغواي، زامبياالجمهور

  التعليقات
بشأن  حازمةينبغي التشاور مع أبرز منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ووضع سياسات .  أستراليا

  .لمرض ومستوى الحماية التشريعيةسرية الكشف، ومراعاة أن البلدان تختلف في مستويات انتشار ا

األزمة المالية واالقتصادية الحالية، وآيف يمكن للتعاون والتنسيق الثالثيين المساعدة على تحسين الوضع، وال .  ر البهاماجز
  .لكثير من األسر يكون مريضًاسيما أن المعيل في ا

  ).مثل الدعارة(االعتراف ببعض المهن غير المنظمة .  بلجيكا

  .قضايا اإلنفاذ.  بليز

اعة والجم االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا مثل االتحاد" بالقانون االتحادي"دينا مشاغل خاصة تتعلق ل.  بورآينا فاسو
  .عمال في أفريقيامنظمة مواءمة قوانين األو االقتصادية لدول غرب أفريقيا

  .لأليتام والميراثالمساعدة وحماية الحقوق، وال سيما حقوق الملكية .  بوروندي

  . كشف عنه المستقبلما قد ي.  الكاميرون

  . عرضة لخطر اإلصابة بالفيروس هماالحتياجات الخاصة للعمال الذين .  آندا
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  .من الشباب والنساء عرضة لخطر اإلصابة بالفيروسالذين هم  لمعاقين، وبالخصوصوضع األشخاص ا.  آوستاريكا

  . العام والخاص تمويل اإلجراءات في مكان العمل وتعزيز العالقات بين القطاع.  آوت ديفوار

  ). عامل خطر( نالمهاجرون غير الشرعيي.  قبرص

اهتمام خاص باألشخاص المعاقين وآلية المتابعة اإلجبارية مع تقديم تقارير دورية بهدف السماح لمنظمة العمل الدولية .  إثيوبيا
  . في التطبيقبالنظر 

  .قواعد خاصة بالكشف والسالمة واألخالق.  فنلندا

  .سيق بين المنظمات على المستويين الوطني والدولي على حد سواءالتن.  فرنسا

  . القضايا الجنسانية.  ماليزيا

  .على وزارة العمل فقط األمرقتصر يينبغي أّال .  بنما

  .وضع عقوبات على أعمال التمييز.  بيرو

  .بارياتفاقات دولية أو متعددة األطراف ما بين البلدان تنص على الكشف غير اإلج.  الفلبين

  ). األشخاص المنتمون إلى فئات اجتماعية معينة أو المعاقون(اهتمام خاص بالمجموعات األآثر استضعافًا .  رواندا

  .الترويج للصك واعتماد البرامج الوطنية.  السنغال

  . ذهوسهًال بما فيه الكفاية آي يستطيع أي شخص عادي فهمه وتنفي ًاينبغي أن يكون الصك مختصر.  جنوب أفريقيا

  .قد يكون هناك جديد بشـأن هذا الفيروس في المستقبل.  السودان

  ).الفحص(اهتمام خاص بالقوات المسلحة .  سورينام

والترآيز على وسائل اإلعالم ودورها في . للعادات واألعرافدورات مؤاتية إعداد  ضرورة.  الجمهورية العربية السورية
  .المساهمة في نشر الوعي

التدابير الوقائية التي يقوم بها أصحاب العمل والتي تسمح للعمال المصابين بفيروس نقص المناعة .  )مظالمأمين ال( السويد
  . البشرية بأن يكونوا صادقين حول حالتهم

التأمين على الحياة، وخاصة بالنسبة لألشخاص العاملين لحسابهم الخاص والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية .  سويسرا
  .، وإعادة إدماج األشخاص المبعدين عن عالم العمل لمدة طويلة)يحرمون من ذلك في سويسراالذين (

  .العالمية تدابير االحترازيةاإلشارة إلى ال.  ترينيداد وتوباغو

  .من المهم أن نفهم جيدًا الوضع الحالي للوباء في بلد ما، وذلك لتكييف برامج الوقاية والعالج.  المملكة المتحدة

  .االرتباط بالسالمة والصحة المهنيتين والتأمين الصحي، وتعزيز المساواة بين الجنسين.  وفانوات

  .مزيد من الدراسة لكي تشمل النقاط األخرى.  جمهورية فنزويال البوليفارية

  أصحاب العمل
  .٦٢: مجموع عدد الردود

، )جمهورية إيران اإلسالمية(عمل ، اتحاد إيران لرابطات أصحاب ال)مصر(اتحاد الصناعات المصرية   .١١: نعم
، االتحاد المنغولي ألصحاب العمل )موريتانيا(، االتحاد العام ألصحاب العمل الموريتانيين )آينيا( اتحاد أصحاب العمل

جنوب (، المنشآت المنظمة )البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات، )نيبال(، اتحاد غرفة نيبال للتجارة والصناعة )منغوليا(
اتحاد غرف ، )ترينيداد وتوباغو( الرابطة االستشارية ألصحاب العمل، )سري النكا(، اتحاد سيالن ألصحاب العمل )قياأفري

  ).اإلمارات العربية المتحدة( التجارة والصناعة
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للتجارة ، الغرفة البلغارية )البرازيل(، االتحاد الوطني للمؤسسات المالية )البرازيل(االتحاد الوطني للتجارة   .٢٥: ال
 الرابطة الوطنية ألصحاب العمل، )آمبوديا(، االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل والرابطات التجارية )بلغاريا(والصناعة 

اتحاد الصناعات  ،)جمهورية الكونغو الديمقراطية( اتحاد الصناعات ،)آوت ديفوار( االتحاد العام للمنشآت، )آولومبيا(
، حرآة )فنلندا( ، اتحاد المنشآت الفنلندية)نلنداف(اصة بأصحاب العمل في السلطة المحلية ، اللجنة الخ)فنلندا(الفنلندية 

، االتحاد الكوري )اليابان( اتحاد المنشآت ،)إندونيسيا(اإلندونيسيين ، رابطة أصحاب العمل )فرنسا(المنشآت الفرنسية 
، االتحاد العام لمقاوالت المغرب )مكسيكال(، رابطة أصحاب العمل المكسيكيين )جمهورية آوريا(ألصحاب العمل 

، االتحاد البرتغالي )نيوزيلندا( منظمة أصحاب العمل، )هولندا(، أصحاب العمل )ناميبيا( اتحاد أصحاب العمل، )المغرب(
، )دالسوي(، الرابطة السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )سان مارينو( الرابطة الوطنية للصناعات، )البرتغال(للسياحة 

 اتحاد أصحاب العمل، )توغو(، المجلس الوطني ألصحاب العمل )السويد(الوآالة السويدية ألصحاب العمل الحكوميين 
  ).زمبابوي(

، المجلس )أذربيجان( اتحاد اصحاب العمل، )الجزائر(الكونفدرالية العامة للمقاوالت الجزائرية   .٢٦: ردود أخرى
، رابطة أصحاب العمل )آوستاريكا(وستاريكا لغرف ورابطات المنشآت الخاصة ، اتحاد آ)بنن(الوطني ألصحاب العمل 

رابطة أصحاب ، )دومينيكا( اتحاد أصحاب العمل، )الدانمرك(، اتحاد أصحاب العمل الدانمرآيين )آرواتيا(الكرواتيين 
اتحاد المنشآت  ،)اليونان(اليونانية االتحاد الوطني للمنشآت التجارية ، )اليونان(، اتحاد الصناعات اليونانية )غانا( العمل

رابطة أصحاب العمل والمنشآت ، )جامايكا( اتحاد أصحاب العمل، )هندوراس( مجلس المنشآت الخاصة، )اليونان( الهيالني
، )باآستان( اتحاد أصحاب العمل، )النرويج(، اتحاد المنشآت النرويجية )موريشيوس( اتحاد أصحاب العمل، )ليسوتو(

، )سانت لوسيا( اتحاد أصحاب العمل، )البرتغال(، اتحاد الصناعات البرتغالية )بنما( طني للمنشآت الخاصةالمجلس الو
، اتحاد )جنوب أفريقيا( اتحاد المنشآت، )سلوفينيا(، غرفة سلوفينيا للتجارة والصناعة )سلوفينيا( رابطة أصحاب العمل

، غرفة صناعات )أوغندا( اتحاد أصحاب العمل، )سويسرا(سريين ، اتحاد أصحاب العمل السوي)السويد(المنشآت السويدية 
  ).أوروغواي(أوروغواي 

  التعليقات
  .ينبغي تقديم إحصائيات حديثة ودورية): مصر(اتحاد الصناعات المصرية 
من ، وآثير )مثل قضايا الصحة العامة(هناك آثير من المسائل التي تتجاوز الموضوع  ):فرنسا(حرآة المنشآت الفرنسية 

  . االقتراحات التي ال تتناسب مع حالة فيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد العالمي
هل يجب أن يشمل ذلك العاملين بالجنس؟ هناك حاجة إلى  ):جمهورية إيران اإلسالمية(اتحاد إيران لرابطات أصحاب العمل 

  .اإلصابات المنقولة باالتصال الجنسيعالج أن تشمل وصمة العار التي تلحق اللواطيين، وينبغي لخدمات التشخيص وال إزالة
  .الدعم المالي للبلدان النامية ):منغوليا(االتحاد المنغولي ألصحاب العمل 

تدابير وقائية أقوى لفائدة العمال المهاجرين؛ إذآاء وعي األسر؛ دور المجتمع؛  ):نيبال( حاد غرفة نيبال للتجارة والصناعةات
؛ منهاج دراسي للمستوى الثانوي؛ مزيد من الترويج تعلم من األقران؛ مسؤولية المنشآت؛ الاإليدز /اعة البشريةفيروس نقص المننتائج 

  .الستعمال العوازل
ينبغي أن تكون (تمويل عملية تنفيذ السياسات الوطنية؛ تحديد من هو المسؤول األول  ):البرتغال( اتحاد التجارة والخدمات
  ). مشارآة أصحاب العمل طوعية

  .ضرورة مراجعة القوانين الوطنية بهذا الشأن ):اإلمارات العربية المتحدة( اتحاد غرف التجارة والصناعة

  العمال
  .٦٩: مجموع عدد الردود

االتحاد ، )الكاميرون( اتحاد النقابات، )بنن(، اتحاد نقابات عمال بنن )أنغوال(النقابة الوطنية لعمال أنغوال   .٣٠: نعم
، اتحاد العمال ريروم )آندا(، مؤتمر العمل الكندي )الكاميرون( النقابات الحرة، )الكاميرون( ت عمال النقلالعام لنقابا
، )فيجي(، مؤتمر نقابات فيجي )الجمهورية التشيكية(المورافي لنقابات العمال  - ، االتحاد التشيكي)آوستاريكا(نوفاروم 

 ،)فرنسا(ديمقراطي الفرنسي للعمل ، االتحاد ال)فرنسا(القوة العاملة  - عمل، االتحاد العام لل)فرنسا(االتحاد العام للعمل 
، )جمهورية آوريا(، اتحاد النقابات الكورية )اليابان(، اتحاد النقابات اليابانية )إيطاليا(الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل 

، االتحاد العام )موريشيوس(، العمال )ماليزيا(زية ، مؤتمر النقابات المالي)جمهورية آوريا(االتحاد الكوري للنقابات 
، المنظمة المستقلة )نيجيريا(، االتحاد الوطني لعمال الفنادق والخدمات الشخصية )هولندا(، العمال )المغرب(للشغالين 

، )رواندا( العمل واألخوة مؤتمر، )البرتغال(للعمال  ةالعام النقابة ،)بيرو(التحاد العام لعمال بيرو ، ا)بنما(العامة لعمال بنما 
المرآز ، )سويسرا(، اتحاد النقابات السويسري )جنوب أفريقيا(، العمل المنظم )السنغال(االتحاد الوطني لعمال السنغال 

  .)زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال، )ترينيداد وتوباغو( النقابي الوطني
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، )لغارياب( اتحاد النقابات المستقلة ،)بوتسوانا(بات بوتسوانا ، اتحاد نقا)بنن(المرآز المستقل لنقابات العمال   .٢٤ :ال
 ، اتحاد المدرسين)قراطيةجمهورية الكونغو الديم(، االتحاد الوطني لعمال الكونغو )بلغاريا( )بودآريبا(اتحاد العمل 

، مؤتمر )ألمانيا(النقابات األلمانية  ، اتحاد)غامبيا(، اتحاد عمال غامبيا )فنلندا(المنظمة المرآزية للنقابات الفنلندية  ،)يفيج(
، )إيطاليا(، االتحاد العام للعمل )إندونيسيا(، اتحاد النقابات اإلندونيسية )آيسلندا(، االتحاد اآليسلندي للعمل )غانا(نقابات غانا 

لعام للعمال البرتغاليين ، االتحاد ا)المكسيك(االتحاد الثوري للعمال والفالحين ، )مدغشقر(غشقر االتحاد المسيحي لنقابات مد
سري (، مؤتمر العمال الوطني )سيشل(، اتحاد سيشل لنقابات العمال )رومانيا(، االتحاد الوطني لنقابات العمال )البرتغال(

المملكة (، مؤتمر نقابات العمال )المملكة المتحدة(، اتحاد الخدمة العامة )توغو(، االتحاد الوطني لعمال توغو )النكا
  .االتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الوحدة النقابية األفريقية، )المتحدة

، االتحاد العام للعمل في جمهورية األرجنتين )الجزائر(االتحاد العام للعمال الجزائريين   .١٥: ردود أخرى
، )آرواتيا( قابات المستقلةاتحاد الن، )تشاد(، اتحاد نقابات تشاد )أستراليا(، المجلس األسترالي لنقابات العمال )األرجنتين(

، )اليونان(االتحاد العام اليوناني للعمال  ،)الدانمرك( اتحاد النقابات الدانمرآي ،)الدانمرك(اتحاد موظفي اإلدارة المدنية 
" منتضا"، نقابة )نيوزيلندا(تي آاوا آيماهي  - ، مجلس نقابات العمال في نيوزيلندا)غينيا(االتحاد الوطني للعمال الغينيين 

، االتحاد النقابي السويدي )سلوفينيا(، رابطة النقابات الحرة )رواندا(اتحاد نقابات رواندا  ،)بولندا(مستقلة المدارة ذاتيًا ال
  ).توغو(، اتحاد نقابات عمال توغو )السويد(

  التعليقات
  .تدابير التنفيذ على المستوى الوطني ):الكاميرون( اتحاد النقابات
  .رجعيةضاد للفيروسات الالمعالج مزيد من المعلومات حول ال ):لكاميرونا( النقابات الحرة

  .متماشيةنية المتعلقة بالعمالة ينبغي للقوانين والسياسات الوطنية أن تجعل األنشطة الوط ):آندا(مؤتمر العمل الكندي 
  . ةينبغي مراجعة القوانين والقضايا التنظيمي ):آوستاريكا(اتحاد العمال ريروم نوفاروم 

العمال المستضعفون، مثل العاملين بالجنس والعمال المتنقلين؛ ودور شبكات األشخاص المصابين  ):فرنسا(االتحاد العام للعمل 
  .بفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل

  .ال ينبغي إهمال األمراض المشابهة ):فرنسا( القوة العاملة - االتحاد العام للعمل
  .األمراض المزمنة األخرى ):اليابان(يابانية اتحاد النقابات ال

  .نظرة العمال إلى العمال اآلخرين ):موريشيوس(العمال 
  .والعاملين في مجال الصحة ٩٨و ٨٧ينبغي اإلشارة إلى االتفاقيتين رقم  ):هولندا(العمال 

  .مراعاة المعتقدات الدينية المختلفة ):روندا( مؤتمر العمل واألخوة
  .آيفية الترويج لهذا الصك، وآيفية تطبيق البرامج ):السنغال(لعمال السنغال االتحاد الوطني 
استراتيجيات متعلقة بقطاعات مكان العمل التي تسيطر عليها المرأة؛ مقدمو الرعاية غير  ):جنوب أفريقيا(العمل المنظم 

  .جالالرجال الذين يمارسون الجنس مع الرالمنظمة في المنزل؛ السحاقيات؛ اللواطيون، 
  .يحتاج تعريف اإليدز إلى مراجعة ):زمبابوي( مؤتمر نقابات العمال

  .)جنوب أفريقيا(المجتمع .  ١: نعم :ردود أخرى

  التعليقات
ترآيز أآبر على عالج داء السل، الذي يتزامن مع عالج فيروس نقص المناعة البشرية، ووضع  :)جنوب أفريقيا(المجتمع 
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   مكتبق الـتعلي

  ةـات عامـمالحظ
  .لقد أثيرت عدة أسئلة عامة في التعليقات العامة للمجيبين، وانبثقت عن األجوبة األآثر تفصيًال على األسئلة المحددة

وأحد هذه األسئلة هو ما إذا آانت منظمة العمل الدولية تعمل خارج واليتها أم ال باقتراح صك يبرز الصالت بين 
وتتضمن األسئلة . يئات فاعلة اجتماعية أآبر ويقترح إقامة عالقات أوثق بينها وبين مكان العملمكان العمل وإجراءات وه

عما إذا آان ينبغي للصك المقترح أن يوصي باتخاذ إجراءات بشأن فيروس  سؤاًالالمطروحة على الهيئات المكونة للمنظمة 
وطنية وخدمات الصحة العامة والضمان االجتماعي والتأمين اإليدز، تعالج قضايا من قبيل السياسة ال/ نقص المناعة البشرية

ورد معظم المجيبين بأن هذه شواغل مناسبة بالنسبة للصك المقترح، ال سيما وأن بلدانًا عديدة تشهد ضغطًا . الصحي الخاص
أدرج مجلس  ولقد آانت هذه بالطبع هي األهداف المنشودة من الصك المقترح عندما. حادًا على خدمات الصحة العامة

برنامج األمم فضًال عن ذلك، تشاورت المنظمة مع شريكتها من المنظمات في . اإلدارة البند على جدول أعمال المؤتمر
، التي دعمت تفكير منظمة العمل الدولية في وضع هذا اإليدز /المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

وفي . مكان العمل ولكن يصل إلى مجموعة أوسع من الجهات الفاعلة االجتماعية الصك ونطاقه الواسع الذي يرتكز على
  .هذه الظروف، ُابقي النطاق األوسع للصك المقترح في االستنتاجات المقترحة، رهنًا بالمناقشة في المؤتمر

جتمع األوسع أتت ولعل من المالحظ أيضًا أن معظم الردود التي تقترح اإلشارة فقط إلى مكان العمل وليس إلى الم
من البلدان المتقدمة أآثر، التي يكون فيها أثر الوباء أشد انحصارًا وتحظى فيها خدمات الصحة العامة بقدرة أفضل على 

  .اإليدز/ مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية

  التعليق على فرادى األسئلة

  ١السؤال 

وتعالج في مكان آخر بعض . ولية أن تعتمد مثل هذا الصكمعظم المجيبين إيجابيًا بأنه ينبغي لمنظمة العمل الد رد
  .األسئلة األوسع التي ُأثيرت في الردود على هذا السؤال

  ٢السؤال 

بيد . يؤيد معظم المجيبين اعتماد توصية أو شكل آخر من الصكوك غير الملزمة، من قبيل إعالن أو مبادئ توجيهية
 -عمال، رغم تأييد عدد من الحكومات وبعض من أصحاب العمل لهذا أيضًا ال سيما في صفوف ال -أن هناك أغلبية آبيرة 

وذِآر سببان رئيسيان لهذا، وهما القوة اإللزامية األآبر . تفضل اعتماد اتفاقية، إما على الفور أو في وقت ما في المستقبل
ضمن االستنتاجات المقترحة إشارة إلى وفي هذه الظروف، تت. التفاقية بمجرد المصادقة عليها، وإمكانية الرصد أو اإلشراف

  .المؤتمر في مناقشة هذه المسألة باستفاضة أآثر توصية فقط، لكن قد يرغب

  ٣السؤال 

. فيما يخص اإلشارة إلى التمييز، اقترح بعض المجيبين إضافة إشارة إلى عواقب التمييز وليس فقط إلى واقع التمييز
اإليدز،  /وبشأن أثر فيروس نقص المناعة البشرية. ذا االقتراح بعين االعتباروتأخذ االستنتاجات المقترحة ذات الصلة ه

اإليدز، على / واستجابة لعدد من التعليقات، يقترح المكتب أنه ينبغي لهذا الحكم أن يصف أثر فيروس نقص المناعة البشرية
وأثار تعبير . اإليدز /قص المناعة البشريةأيضًا أن الفقر يجعل الناس أآثر عرضة لفيروس ن أنه أثر سلبي وينبغي أن يبين

النقطة المتعلقة بالنساء تعليقات سلبية آثيرة، وآان هناك اعتراض على دقة البيان األساسي القائل إن عدد النساء اللواتي 
وقد  .ومن الواضح أن معدالت اإلصابة تختلف من بلد إلى آخر ومن إقليم إلى آخر. يصبن بالفيروس أآثر من عدد الرجال



 اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية

 288 

بين تقرير القوانين والممارسات أن اإلصابة في صفوف النساء تزداد بنسبة أسرع من نسبة زيادتها في صفوف الرجال في 
. إلى تعرض النساء بشكل أآبر لإلصابة الجسدية وعواقبها معًا) ٣-٤النقطة (جميع األقاليم تقريبًا؛ وتشير مدونة الممارسات 

وتراعي االستنتاجات . في العديد من الردود واجتماعيةنتيجة أسباب جسدية  أآبر لإلصابةوأثير أيضًا تعرض النساء بشكل 
المقترحة هذه التعليقات من خالل اإلشارة إلى تعرض النساء بشكل أآبر لإلصابة في هذا الصدد وليس اإلشارة إلى النسب 

  .الحالية لإلصابة

  ٤السؤال 

. ٢٠٠١مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في سنة  ُأخذت التعاريف الواردة في هذه الفقرات من
أولهما يتساءل عما إذا آان ينبغي لمنظمة العمل الدولية أم ال . وفي حين يوافق عليها معظم المجيبين، ُأعرب عن اعتراضين

م المتحدة المشترك المعني برنامج األمأن تقدم مثل هذه التعاريف أو ما إذا آان ينبغي أن تقدمها مؤسسات أخرى مثل 
ومن الطبيعي إدراج تعاريف المصطلحات المستخدمة في . أو منظمة الصحة العالمية اإليدز /بفيروس نقص المناعة البشرية

فقط إلى استخدام هذين المصطلحين  )د(و) ج(وتشير النقطتان . صك من الصكوك، لكن أثر هذه التعاريف األربعة يختلف
، ُأثير السؤال عما إذا آان )ب(و) أ(وفيما يخص النقطتين .  تنطويان على أية انعكاسات أوسعفي الصك المقترح وال

التعريفان دقيقين فعًال في ضوء الظروف المتغيرة، ال سيما توافر العالجات الجديدة باإلضافة إلى أن تطور اإليدز لم يعد 
وبعد التشاور مع المنظمات الحكومية الدولية األخرى، . يبدو على أنه أمر ال مفر منه آما قد توحي التعاريف السابقة

، ترد مجموعة منقحة من اإليدز /برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةالشريكة في 
  .التعاريف في االستنتاجات المقترحة

  ٥السؤال 

للصك المقترح أآبر تغطية ممكنة، فيما يتعلق بالعمال هناك اتفاق واسع النطاق بين المجيبين على أنه ينبغي أن يكون 
والقطاعات االقتصادية المعنية على حد سواء، بالرغم من إبداء بعض التحفظات بشأن ما إذا آانت هذه التغطية عملية دائمًا 

ماد وتطبيق سياسة هو اعت) ٦السؤال (واإلجراء األساسي الذي اقُترح في إطار الصك المقترح . على المستوى الوطني أم ال
، بحيث تعالج تلك القضايا على المستوى الوطني في ضوء الظروف اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةوطنية بشأن 

ورأت األغلبية العظمى من . الوطنية، وبالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من بين منظمات أخرى
إلى جميع العمال، مهما آان وضع استخدامهم أو القطاع الذي يعملون فيه، وذلك الردود أنه ينبغي للصك الدولي أن يشير 

وعلى ضوء بعض الردود وفي أعقاب المشاورات مع . من أجل توضيح أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تعني البلد بكامله
، تمت إضافة اإليدز /البشرية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعةالمنظمات األخرى الشريكة في 

إشارة إلى الخدمات العسكرية في الجزء الرابع من االستنتاجات المقترحة لتوضيح أن السياسة الوطنية ينبغي أن تغطي هذه 
  . الخدمات أيضًا

  ٦السؤال 

العديد من هناك اتفاق عام بشأن الحاجة إلى سياسة، لكن عددًا من الردود أوضحت أن السياسات موجودة فعًال في 
البلدان، في حين أشارت ردود أخرى إلى أنه ينبغي أن تكون أي سياسة خاصة بمكان العمل جزءًا من استراتيجية وطنية 

بفيروس نقص المناعة ولوحظ أيضًا أنه غالبًا ما يتم إغفال مكان العمل في السياسات الوطنية المتعلقة . أوسع نطاقًا
روري في آلتا الحالتين ضمان وجود سياسة تغطي مكان العمل إلى جانب القضايا وقد يبدو من الض. اإليدز /البشرية

الوطنية األوسع، وأنه عندما توجد أو ُترسم سياسة خاصة بشأن مكان العمل، ينبغي أن تشكل جزءًا من الجهود الوطنية 
  .اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةالمنسقة لمحاربة 

  ٧السؤال 

وهناك اتفاق عام بشأن . تفاديًا للتكرار ٩رة في إطار هذا السؤال مع تلك المثارة في إطار السؤال أدمجت النقاط المثا
وتتعلق أية تحفظات .اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةالحاجة إلى وضع الوقاية في مقدمة االستجابات الوطنية لمكافحة 

  .٦الذي يعالج في إطار السؤال  بالقضايا األوسع المتصلة بقابلية التطبيق ونطاق السياسة

ودعم العمال المتأثرين  رعايةوآان هناك تباين قليل في اآلراء بشأن الحاجة إلى ضمان أن تؤمن السياسة الوطنية 
هذه الرعاية وهذا الدعم ستقع على  ، إال فيما يتعلق بما إذا آانت مسؤوليةاإليدز، وأسرهم /بفيروس نقص المناعة البشرية
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وتنبغي اإلشارة إلى أن تعيين المسؤولية ليس مذآورًا في هذه النقطة، فهي بيان عام، لكن . العمل أم ال عاتق أصحاب
   .معالجة الموضوع تأتي في أجزاء أخرى من النص المقترح

اتفاق عام بشأن حاجة مكان العمل إلى لعب دور مرآزي في تقديم المعلومات واتخاذ اإلجراءات، وبشأن وهناك 
وفيما يتعلق بالنقاط . األخرى التي ذآرت، لكن ٌأعرب عن شكوك بشأن ماذا ينبغي أن يكون هذا الدور بالضبطالتدابير 

األخرى، ليس الهدف هو وضع المسؤولية على عاتق أصحاب العمل إلنجاز هذه األنشطة، لكن الهدف باألحرى هو 
أماآن التقاء يمكن من خاللها الوصول ) ل حكومة النمساعلى حد قو(االعتراف بأن ألماآن العمل دورًا أساسيًا، باعتبارها 

ويوضح تقرير القوانين والممارسات أنه في الوقت الذي تبقى فيه هذه القضايا أمرًا من . إلى العمال وغيرهم من األشخاص
االضطالع  أمور المسؤولية العامة، قد تجعل الظروف في بلدان عديدة من المناسب أو الضروري بالنسبة ألماآن العمل

  .بدور أآثر نشاطًا، ولكن يجب أيضًا أن يتم بحث هذا حسب آل بلد

، فهذا يرمي إلى اقتراح دور بالنسبة للمنشآت "دور أماآن العمل في التعاون مع المجتمعات المحلية"وفيما يخص 
د ماذا ينبغي أن يكون هذا يتعدى اإلجراءات الموجهة داخليًا إلى مكان العمل، عندما تستدعي الظروف ذلك، لكنه ال يحد

وإن المنطق الذي أخذ به مجلس اإلدارة عند إدراج هذا البند على جدول أعمال المؤتمر آان مفاده أن مكان العمل  .الدور
اإليدز، وأنه بناًء على الظروف قد يكون على أصحاب  /جزء من العمل الوطني لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية

وتقر بيانات . ى ما هو أبعد من حدود مكان العمل، وذلك من أجل مصالحهم الخاصة في بعض األحيانالعمل أن ينظروا إل
عديدة بشأن المسؤولية االجتماعية للشرآات أدلت بها منشآت، ال سيما المنشآت الكبرى، بأن الشرآات هي جزء من 

االلتزامات بالمسؤولية االجتماعية للشرآات  وحتى في غياب. المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، وليست في معزل عنها
وقد يختلف مضمون ونطاق الدور الذي ستلعبه المنشآت، ال سيما فيما يخص فيروس نقص المناعة . يبقى المبدأ قائمًا

من  اإليدز، اختالفًا آبيرًا بحسب ما إذا آانت النظم الوطنية للصحة العامة واإلدارات الوطنية والمحلية وغيرها /البشرية
  . الجهات الفاعلة االجتماعية قادرة أم ال على معالجة هذه القضايا

وتتعلق النقطة المتصلة بتوسيع نطاق البرامج من خالل سالسل التوريد وشبكات التوزيع، بمسؤولية المنشآت بشكل 
  .ولم تبد أي اعتراضات بشأن هذا الجزء من النقطة. مباشر أآثر

  ٨السؤال 

من الوسائل الممكنة لتخطيط وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة  يقدم هذا السؤال عددًا
وإذا آانت هناك . اإليدز وعالم العمل، التي ينبغي أخذها معًا آوسائل بديلة ومتكاملة ُتكيف مع آل حالة وطنية /البشرية

لعمل، فقد جاءت معظم هذه االعتراضات من بعض االعتراضات على فكرة إدراج االتفاقات الجماعية في قائمة وسائل ا
أما ما إذا آان من . أولئك الذين ال تشمل ممارستهم الحالية هذا األمر، في حين أيد عدد من الردود األخرى أهمية الفكرة

و أمر اإليدز، فه /المناسب أم ال بالنسبة لالتفاقات الجماعية أن تشمل اإلجراءات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
وعلى سبيل . سيتوقف على الظروف المحلية وعلى ما إذا آانت الضمانات والخدمات متاحة أم ال بدون اتفاق من هذا القبيل

المثال، وآما الحظت بعض الردود، سيكون العمال في االقتصاد غير المنظم غير قادرين على االستفادة من وسيلة تنفيذ 
وهناك اتفاق عام على الحاجة إلى إشراك سلطات . د عليها للوصول إلى االقتصاد بأآملهالسياسة هذه، ولهذا ال يمكن االعتما

قضاء العمل وتفتيش العمل في تنفيذ السياسة الوطنية، ال سيما عندما يتعلق األمر بقضايا التمييز في مكان العمل والسالمة 
آم العمل فيما يخص فيروس نقص المناعة آما آان هناك إقرار بالحاجة إلى تدريب المفتشين وقضاة محا. والصحة
ويتمثل اقتراح آخر ُأخذ بعين االعتبار في االستنتاجات المقترحة، في إشراك هذه السلطات أيضًا في . اإليدز /البشرية

لكن  وفيما يتعلق بتقديم الحوافز للمنشآت من أجل تنفيذ السياسة، حظيت هذه الفكرة عمومًا بالقبول،. تخطيط السياسة الوطنية
وردت أيضًا تحفظات سواء من بعض الذين أرادوا المزيد من المعلومات عن نوع الحوافز التي يجري التفكير فيها، أو من 

وقد ُأشير إلى بعض الحوافز المحددة في الردود على االستبيان، مثل الحوافز . أولئك الذين رأوا أن الحوافز غير ضرورية
وينبغي لنوع الحوافز، إن وجدت، التي . يم على اتخاذ إجراءات لتطبيق السياسة الوطنيةالضريبية أو تقديم الجوائز والتكر

  . ستكون مناسبة في أي سياق وطني معين، أن ُيحدد على المستوى الوطني

  ٩السؤال 

ت لقد قسمت النقاط التي ُأثيرت في إطار هذا السؤال إلى فقرات مختلفة في االستنتاجات المقترحة، وفي بعض الحاال
  . آما تم تغيير الترتيب الذي قدمت فيه. ، عندما بدت بعض االزدواجية٧ُأدمجت مع نقاط ُأثيرت في إطار السؤال 

اإليدز قضية  /بالنسبة إلى ما إذا آان ينبغي أم ال اعتبار فيروس نقص المناعة البشرية. قضية من قضايا مكان العمل
لقين من أن يكون المقصود من هذه العبارة هو أن تحمل معنى أنه ينبغي بعض المجيبين قمن قضايا مكان العمل، فقد آان 
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المستخدمة هو أن تحمل الفكرة القائلة، آما العبارة والمقصود من  .العملالفيروس في آونه قضية من قضايا مكان  حصر
اإليدز آقضية من  /لبشريةأعرب عنها مثًال أصحاب العمل في جنوب أفريقيا، إنه ينبغي االعتراف بفيروس نقص المناعة ا

اإليدز هو  /واقترح مجيبون آخرون أن فيروس نقص المناعة البشرية. قضايا مكان العمل وأآثر من ذلك، آقضية اجتماعية
قضية من قضايا مكان العمل بالمفهوم المحدود أآثر الذي تنطوي عليه اإلحالة فقط إلى قضايا السالمة والصحة والتمييز في 

والمقصود من اللغة المستخدمة في هذه النقطة هو أن . يبقى هذا التفسير أيضًا أقل اتساعًا مما آان مقصودًاو. مكان العمل
ينقص من الحاجة إلى  اإليدز انشغاًال وطنيًا ال /تحمل، إلى جانب ما ذآر أعاله، فكرة أن آون فيروس نقص المناعة البشرية

التي تتصدى للفيروس، بما أن مكان العمل يجب أن يكون جزءًا من إدماج مكان العمل في جميع السياسات والبرامج 
  .االستجابة المتكاملة للوباء

آان تساؤل التحفظات الرئيسية على هذه النقطة هو ما إذا آانت سياسات مشابهة ستطَبق أم . العامالتطبيق في القطاع 
على سبيل (في معايير منظمة العمل الدولية األخرى وإن مشروع هذا المبدأ شبيه بذلك الذي يتجلى . ال في القطاع الخاص
، والذي تتعهد الحكومات عمًال به بتطبيق المبادئ مباشرة على مستخدميها، في الوقت نفسه الذي )١٠٠المثال، االتفاقية رقم 

تتعهد  والهدف بالتالي، آما أوضحه بعض المجيبين، هو أن. تضطلع فيه بدور ترويجي أآبر فيما يخص القطاع الخاص
  .الحكومات بأن تكون أصحاب عمل نموذجيين في إطار السياسة

ترى األغلبية الساحقة من المجيبين أن التمييز والوصم ضد األشخاص المصابين بالفيروس جانب أساسي . التمييز
ء إلى أن أسس وينبغي التنبيه بعض الشي. وأثيرت هذه النقطة أيضًا في الردود على عدة أسئلة أخرى. من جوانب المشكلة

وليست اإلصابة . ال تغطي جميع األسس المحتملة للتمييز ١١١التمييز المحظورة المنصوص عليها في االتفاقية رقم 
بالفيروس نفسها في العادة من أسس التمييز المحظورة، لكن المعيار األوسع المتعلق بالوضع الصحي قد يلبي بشكل فعال 

ن بالفيروس من التمييز، طالما أن من المفهوم أنه يغطي التمييز القائم على شبهة الحاجة إلى حماية األشخاص المصابي
على غرار ما عليه األمر في معايير األمم (إصابة شخص بالفيروس وآذلك التمييز القائم على إصابة شخص بالفيروس 

رى المحدودة أآثر التي أشار إليها وليس من المحتمل أن تغطي األسس األخ. )المتحدة وآذلك معايير منظمة العمل الدولية
جميع المصابين، وربما ُينظر إليها في الواقع على  بعض المجيبين، من قبيل التوجه الجنسي أو العرق أو األصل القومي،

وأآد عدد من المجيبين أيضًا الحاجة إلى ضمان وجود إجراءات جبرية فعالة لمحاربة التمييز، . أنها تعكس األراء المقولبة
تسمح  ١١١وأخيرًا، فإن االتفاقية رقم . ل القدرة على إيداع شكوى والحصول على تعويض، وقد ُأخذ هذا بعين االعتبارمث

للحكومات، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، بتمديد قائمة األسس التي ُيمنع التمييز بناًء عليها 
االتفاقية المذآورة، آما أوضح ذلك تقرير القوانين والممارسات وأقرت به صراحة  غير تلك المنصوص عليها بالتحديد في

وتتمثل المشكلة . ويبقى هذا قرارًا وطنيًا محضًا، وينبغي أن يتم وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين. بعض الردود المتلقاة
  . ب يحقق أهداف الصك المقترحالعملية، آما نوقشت أعاله، في طريقة اإلعراب عن األسس المحظورة بأسلو

لقيت هذه النقطة  .اإليدز /لعمال المصابين بأمراض ذات صلة بفيروس نقص المناعة البشريةمعقولة لأماآن إقامة 
وبالنظر إلى التعليقات التي ُأدلي بها، تم تكييف الجزء  .موافقة واسعة، رغم اإلشارة إلى بعض الصعوبات في تطبيقها

ن بأمراض مرتبطة بفيروس نقص لمقترحة ليبين أن في الحاالت التي يصبح فيها األشخاص المصابواألخير من النقطة ا
على أداء المهام المتصلة بوظائفهم، ينبغي ألصحاب العمل، آلما آان ممكنًا، أن يوآلوا  قادرين صحيًا غيرالمناعة البشرية 

 ١٥٩أماآن اإلقامة المعقولة التي تنص عليها االتفاقية رقم  وسيعتمد هذا على شروط .إليهم مهامًا بديلة مكيفة مع قدراتهم
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاألمم المتحدة حديثة العهد المتعلقة باتفاقية و

للصك  لقد ُأعرب عن انشغال بأنه ال ينبغي. المزمنة األخرىاإليدز واألمراض  /فيروس نقص المناعة البشرية
المصابين بالفيروس وضعًا خاصًا مقارنة مع أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة  المقترح أن يؤدي إلى منح العمال

، اإليدز /حاالت التغيب المؤقت عن العمل جراء األمراض المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشريةوفيما يتعلق ب .أخرى
باألشخاص  اإليدز /اعة البشريةالمرتبطة بفيروس نقص المن آان الهدف هو تشبيه األشخاص الذين يعانون من األمراض

  . اآلخرين الذين قد يتغيبون عن العمل بشكل مؤقت جراء المرض، وأن تحكم هذه الحاالت القواعد نفسها أو قواعد مشابهة

وبناًء عليه ستدمج االستنتاجات المقترحة بعض العبارات التي جاءت . هناك دعم واسع جدًا لهذا المبدأ. صحة المرأة
 وحقوق النساء الجنسية واإلنجابية) للمرأة(ومة اليونان من أجل تعزيز حماية الصحة الجنسية واإلنجابية في اقتراح حك

  . أيضًا

اتفق معظم المجيبين على أنه ينبغي أال ُيطلب من العمال أو المتقدمين إلى وظيفة الكشف عن فيروس . اختبار الكشف
في مدونة الممارسات، وهو موقف اتفقت عليه باإلجماع المنظمات  وهذا هو الموقف المعرب عنه. نقص المناعة البشرية

بيد أن بعض المجيبين . اإليدز /برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةالتي تعمل معًا في 
وأشارت معظم االستثناءات . ذهبوا إلى القول إنه ينبغي أن تكون هناك استثناءات لهذا المبدأ على أساس متطلبات مهن معينة

ويقترح المكتب أن تبقى االستنتاجات المقترحة متسقة مع مدونة الممارسات ورأي . المقترحة إلى المهن في المجال الصحي
فأن ُيطلب من العمال والمتقدمين : أولها هو أن هذه مسألة متعلقة بحقوق اإلنسان األساسية. األغلبية، وذلك ألسباب متعددة
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فة الخضوع الختبار آشف قبل االستخدام هو أمر من شأنه أن يصبح تمييزًا على أساس الصحة، ألن اختبارًا إلى وظي
وينبغي بالطبع التفريق بين هذا األمر والحاالت التي يكون فيها . إيجابيًا سيؤدي إلى االستبعاد أو إلى تقييد فرصة االستخدام

عالوة على ذلك، تبقى نتائج االختبار اإللزامي على حقوق . اء مهامهممؤهلين طبيًا ألد األشخاص مرضى باإليدز وغير
. اإلنسان جسيمة في آل مكان تقريبا، ال سيما فيما يخص التمييز على أساس األخطار المفترضة في حالة اختبار إيجابي

اك أي خطر النتقال الفيروس، والسبب األآثر إلحاحًا هو أنه عندما تكون االحتياطات العامة المناسبة موجودة، ال يكون هن
وأخيرًا، يكون أي اختبار سلبي قبل . وينبغي بالتالي تكثيف الجهود والترآيز بشأن وضع هذه اإلجراءات موضع التنفيذ

  .االستخدام صالحًا لفترة زمنية جد محدودة وبالتالي تكون أهميته محدودة للغاية

وتحظر مدونة . حيث اتصالها بالنقطة المتعلقة باالختبار اإللزامي ينبغي النظر إلى هذه النقطة من. العمال المهاجرون
الممارسات بشكل محدد االختبار اإللزامي للعمال المهاجرين، لكن تقرير القوانين والممارسات أشار إلى أن عددًا آبيرًا من 

وس نقص المناعة البشرية من البلدان يجري الكشف على المهاجرين المحتملين وغالبًا ما يمنع األشخاص الحاملون لفير
وبناًء على الردود المتلقاة، . وأآد هذا عدد من المجيبين. الهجرة، سواء بشكل صريح بموجب القانون أو آمسألة ممارسة

أوًال، ينبغي تقسيم الجملتين إلى مبادئ منفصلة من أجل التشديد على مسؤولية البلدان . يقترح المكتب تعديلين على النص
ثانيًا، يتفق . لمستقبلة أيضًا عن ضمان سبل وصول المهاجرين إلى خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعمالمرسلة وا

بسبب أال يستبعدوا من الهجرة "المكتب مع االقتراح الذي تقدمت به حكومة المملكة المتحدة بأن من األفضل تغيير عبارة 
  ".نقص المناعة البشرية فيروسوا من الهجرة إذا آانوا حاملين ليستبعدأال "بعبارة " اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

والهدف في الحقيقة هو . ربما بدا من طريقة صياغة السؤال أن الهدف هو التغطية الكاملة لنظم التأمين. التأمين تغطية
في إطار نظم التأمين العامة  الحصول بشكل آامل على الرعاية الصحية وفقًا لمبدأ حصول الجميع عليها، سواء آانت ممولة

  . وقد ُعدلت صيغة االستنتاج المقترح لتبرز هذا األمر. أو الخاصة

اإليدز ليس مرضًا من  /بالرغم من أن بعض المجيبين قالوا إن فيروس نقص المناعة البشرية. المرض المهني
وأوضح العديد من المجيبين بأنه ينبغي  .األمراض المهنية، أقر معظم المجيبين بأنه أحد هذه األمراض في بعض الظروف

ومن . تحديد الفئات المهنية التي ينطبق عليها هذا األمر، على سبيل المثال الموظفين الصحيين أو العمال في الجنس التجاري
أدرج المكتب في ولهذا . المحتمل أن تعتبر أية قائمة بأنها شاملة، وبالتالي فقد ال تعتبر المهن التي لم ترد فيها بأنها مشمولة
اإليدز مرضًا مهنيًا عندما  /االستنتاجات المقترحة بيانًا عمليًا أآثر يوضح أنه ينبغي اعتبار فيروس نقص المناعة البشرية

تكون هناك صلة مباشرة بين العمل المؤدى وخطر عال لإلصابة بالفيروس، وأن تحديد ذلك ينبغي أن يتم وفقًا لإلجراءات 
  .ديد األمراض المهنيةالوطنية الخاصة بتح

حظيت هذه النقطة بقبول عام، باستثناء أن عددًا من المجيبين رغبوا في توسيع نطاق . التدريب وتقديم المعلومات
. وقد جرى تكييف صياغة هذه النقطة لتشير أيضًا إلى العمال ومنظمات العمال. المجموعات التي تقدم إليها هذه المعلومات

ق العمال في الحصول على المعلومات، لكن هناك تباين في اآلراء بشأن حقهم في المشارآة في وهناك اتفاق عام على ح
ويبرز هذا من جهة االختالفات في الممارسة الوطنية، بين البلدان التي يكون فيها للعمال . تفتيش مكان العمل في هذا الصدد

  . يها هذا األمر، بل يكون فيها، موآًال للخدمات الحكوميةبشكل طبيعي دور في تفتيش العمل والبلدان التي يمكن أن يكون ف

ن تعهد منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة بالقضاء على جميع أشكال عمل إأوًال، غني عن القول . عمل األطفال
ك أدلة آثيرة على وهنا. األطفال ال يتأثر باالعتراف بأن عمل األطفال ما زال موجودًا في أشكال مختلفة وفي معظم البلدان

اإليدز وعمل األطفال، في عدة أشكال ربما ينبغي توضيحها في النص  /الصالت الوثيقة بين فيروس نقص المناعة البشرية
في إطار إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، فإن اإلقليم  ٢٠٠٦وحسب ما جاء في التقرير العالمي لسنة . المقترح

فيه عمل األطفال على مدى السنوات األربع السابقة هو أفريقيا جنوب الصحراء، بسبب االنتشار  الوحيد الذي لم يتراجع
اإليدز في ذلك اإلقليم وما نتج عنه من احتياج األطفال الذين توفى آباؤهم وأمهاتهم أو  /الكبير لفيروس نقص المناعة البشرية

ذلك، يكون األطفال الذين يعملون في انتهاك لمعايير منظمة  عالوة على. أصبحوا مرضى، إلى العمل من أجل إعالة أسرهم
تحت خطر التعرض واإلصابة بشكل أآبر بكثير، بسبب المهن التي  - ال سيما في أسوأ أشكال عمل األطفال  - العمل الدولية 

وقد تم تكييف  .آما آشف عن نتائج أخرى في بلدان مختلفة. يقومون بها وانعدام الحماية االجتماعية وضعفهم الجسدي
  .مشروع النص ليبرز بعض هذه األسباب، التي ستوفر أساسًا أقوى للفقرات الفرعية التالية من السؤال

. وفي هذا الصدد، حظيت بقبول عام. تحيل هذه النقطة آما صيغت إلى المتابعة على المستوى الوطني. المتابعة
عيد ترتيب جوانب أخرى من جوانب المتابعة لكي أو. ة منفصلةوينبغي أن تناقش أية متابعة على المستوى الدولي مناقش

  .تندرج في هذه النقطة
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  ١١السؤال 

تحيل مشاآل التطبيق على المستوى الوطني التي ذآرها المجيبون، في غالب األحيان إلى انعدام األحكام المناسبة في 
. شأن قضايا مثل االختبار اإللزامي والعمال المهاجرينالقوانين والسياسات الوطنية، أو عدم االتساق مع مدونة الممارسات ب

وبما أن هذه هي . وآانت هناك أيضًا بعض اإلحاالت إلى خصائص الدين أو الثقافة التي من شأنها أن تجعل التطبيق صعبًا
طنية عندما ال العوائق التي ُصمم الصك من أجل معالجتها، فقد ُأخذت بعين االعتبار الحاجة إلى التكيف مع الحاالت الو

  .يمس ذلك بالمبادئ األساسية للصك المقترح

  ١٣السؤال 

وفيما يخص التغطية، رغب البعض في رؤية اعتراف . أثار المجيبون عدة نقاط يرون أنها تنقص في االستبيان
جنس مع الذين يمارسون ال، مشيرين إلى عمال الجنس والرجال بشكل خاص عتبر أنها في خطرصريح بالمجموعات التي ُت

وأشير إلى  .والموظفون العسكريون ية بما فيها العمال المتنقلون ومقدمو الرعاية في البيوت، أو المجموعات المهنرجالال
وقد قرر . المواقع الصحيةوالمنظفون في  المجموعات األخرى في إطار األسئلة السابقة، بما فيها العمال في المجال الصحي

األخذ بنهج إدماج أوصاف شاملة للتغطية إدماجًا واسعًا مع تجنب إدراج قوائم لكي ال يخاطر المكتب عند صياغة االستبيان 
وبعد التشاور مع المنظمات الدولية األخرى المعنية في هذا المجال، ُأدخلت . باستبعاد أية مجموعة من المجموعات المتأثرة

المستبعدة غالبًا من المعايير الدولية  - المجموعة  مع ذلك إشارة إلى القوات المسلحة لتوضيح أنه تنبغي تغطية هذه
  .والسياسات والبرامج الوطنية

واألسئلة  ١٣وأثيرت القضايا المتعلقة بالتكليف بالمسؤولية وتمويل اإلجراءات مرارًا وتكرارًا في إطار السؤال 
ا السياسات الوطنية، على أن يترك القرار وآان النهج المأخوذ به هو توضيح المبادئ والُنهج التي ينبغي أن تشمله. السابقة

وستختلف ضرورة . بشأن آيفية تعيين المسؤوليات لُيتخذ على المستوى الوطني في ضوء الحاالت المتباينة في بلدان مختلفة
اضطالع المنشآت ببعض المهام، من أجل مصالحها الخاصة، حسب انتشار المرض في بلدان مختلفة وقوة النظام الصحي 

  .ي والخدمات العامة األخرى، على سبيل المثال، ومن المحتمل أيضًا أن تتغير مع مرور الوقت بتغير الظروفالوطن

، سؤال لماذا ينبغي إفراد فيروس نقص ١٣وأخيرًا، أثير مرارًا وتكرارًا في الردود، بما فيها الردود على السؤال 
وأضيف استنتاج مقترح ليفيد بأنه ينبغي مد نطاق . ة المماثلةاإليدز من بين األمراض المزمنة الخطير /المناعة البشرية

وتجدر اإلشارة، . اإليدز لتشمل غيره من األمراض المزمنة /التدابير المعتمدة فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية
عظم المصابين اإليدز أثر ضار بشكل خاص على عالم العمل، بما أن م /رغم ذلك، إلى أن لفيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز من جانب منظمة  /وقد استحث هذا استجابة خاصة لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية. يكونون في سن العمل
العمل الدولية والمنظومة الدولية بكاملها، وهي في الواقع استجابة تمتد تدريجيًا لتتصدى لألمراض المزمنة من هذا النوع 

  .على نحو شامل
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 المقترحةاالستنتاجات 

ولقد . التي ُأعدت بناًء على الردود الوارد تلخيصها والتعليق عليها في هذا التقريرالمقترحة  االستنتاجاتترد فيما يلي 
صيغت هذه االستنتاجات على الشكل المعتاد وُيتوخى منها أن تكون بمثابة أساس للمناقشة التي سيجريها مؤتمر العمل 

فيروس نقص المناعة : بشأن البند الرابع من جدول األعمال، وهو) ٢٠٠٩(سعين الدولي في دورته الثامنة والت
  .اإليدز وعالم العمل /البشرية

ولم تفسر بعض االختالفات في الصياغة بين االستنتاجات المقترحة واستبيان المكتب تفسيرًا مباشرًا في تعليقات 
اللغات المختلفة وأيضًا بالمصطلحات التي ينبغي تكييفها، قدر  وترجع هذه االختالفات إلى االهتمام باالتساق بين. المكتب

  .اإلمكان، مع تلك المستخدمة مسبقا في الصكوك القائمة

. وال تتبع االستنتاجات المقترحة صيغة االستبيان، ألن هيكلها تقرر على ضوء الردود الواردة من الدول األعضاء
  .لمقابلة في صياغة االستنتاجات المقترحة من أجل توصيةوتمت مراعاة مختلف عناصر االستبيان والردود ا

  شكل الصك  -ألف 

اإليدز وعالم / ينبغي أن يعتمد مؤتمر العمل الدولي صكًا ينشئ إطار العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  .١
  .العمل

 .ينبغي أن يتخذ الصك شكل توصية  .٢

  مضمون الصك  -باء 
 الديباجة  - أوًال 

 :غي أن تشير الديباجة إلى ما يليينب  .٣

اإليدز في عالم العمل وفي العمال وأسرهم وفي المنشآت وفي / التأثير الخطير لفيروس نقص المناعة البشرية  )أ(
 المجتمع برمته؛

اإليدز يزيد من الفقر ويقوض تحقيق العمل الالئق والتنمية المستدامة، مما يجعل / فيروس نقص المناعة البشرية  )ب(
  ألشخاص أآثر تعرضًا للفيروس؛ا

اإليدز يزيدان من احتمال انتقال فيروس نقص المناعة / الوصم والتمييز المتصالن بفيروس نقص المناعة البشرية  )ج(
  البشرية وفقدان الوظائف وفقدان األرواح وعدد اليتامى؛

  مناعة البشرية مقارنة مع الرجال؛الآثر تضررًا من وباء فيروس نقص النساء أآثر تعرضًا لإلصابة بالفيروس وأ  )د(

فيما يخص فيروس نقص الرامية إلى تحقيق العدالة االجتماعية تقوي منظمة العمل الدولية جهودها ضرورة أن   )ه(
  اإليدز في جميع جوانب عملها؛/ المناعة البشرية

  ؛٢٠٠١، اإليدز وعالم العمل/ أهمية مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  )و(

اإليدز / ، ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشريةوالصكوك الدولية األخرىالدولية، العمل اتفاقيات وتوصيات   )ز(
  عالم العمل؛و

الدور الفريد لمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال في تعزيز ودعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس نقص   )ح(
  اإليدز في عالم العمل ومن خالله؛/ ريةالمناعة البش

المشترك المعني بفيروس نقص المناعة التعاون الدولي في إطار برنامج األمم المتحدة الحاجة إلى مواصلة وزيادة   )ط(
  لدعم الجهود الرامية إلى إنفاذ الصك؛ز اإليد /البشرية
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ات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة أهمية التعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة، ال سيما منظم  )ي(
  .البشرية، على المستويين الوطني والدولي

 التعاريف  -ثانيًا 
 :لصك المقترح التعاريف التاليةاينبغي أن يتضمن   .٤

يسبب  هو غالبًا ماو ،يعني فيروسًا يضعف الجهاز المناعي لجسم اإلنسان" نقص المناعة البشرية فيروس"تعبير   )أ(
 ؛مناسبًا ما لم ُيعالج عالجًا، ز في نهاية األمراإليد

مجموعة من  يوهالناشئة عن فيروس نقص المناعة البشرية،  ،يعني متالزمة نقص المناعة المكتسب" اإليدز" تعبير  )ب(
يوجد عالجات لها وإن آان ال شفاء وحاالت السرطان، والتي  الناهزةحاالت مرضية غالبًا ما يشار إليها باألخماج 

 حتى اليوم من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

  عبارة تعني األشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية؛" نقص المناعة البشريةالمصابون بفيروس " تعبير  )ج(

االستخدام يعني أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلى إبطال أو إعاقة تكافؤ الفرص أو العالج في " التمييز" تعبير  )د(
في (وتوصية التمييز  ،)١١١رقم( ١٩٥٨،)في االستخدام والمهنة(والمهنة، آما يشار إلى ذلك في اتفاقية التمييز 

  ).١١١رقم ( ١٩٥٨، )االستخدام والمهنة

  مبادئ عامة  -ثالثًا 
 :التالية أن يؤآد المبادئ العامةلصك لينبغي   .٥

اإليدز آمسألة تمس مكان العمل وينبغي التصدي لها آعنصر / البشرية ينبغي معالجة مسألة فيروس نقص المناعة  )أ(
  أساسي من عناصر االستجابة الوطنية للوباء؛

ينبغي أّال يكون هناك أي تمييز أو وصم ضد العمال على أساس إصابتهم أو شبهة إصابتهم بفيروس نقص المناعة   )ب(
لسكان ُينظر إليها على أنها شديدة التعرض لإلصابة البشرية، أو على أساس أنهم ينتمون إلى مجموعات من ا

  بفيروس نقص المناعة البشرية؛

ينبغي أن يتمتع العمال وأسرهم بالوقاية والعالج والرعاية والدعم فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية   )ج(
  واإليدز؛

لسرية فيما يتصل بفيروس نقص المناعة ينبغي أن يتمتع العمال بحماية خصوصيتهم، بما في ذلك المحافظة على ا  )د(
  اإليدز، ال سيما فيما يخص وضعهم الشخصي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية؛/ البشرية

اإليدز وعالم العمل، أن تدرج في استراتيجيات / ينبغي للتدابير الرامية إلى التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية  )ه(
  .تي تتناول األمراض المزمنة األخرى واألخماج الناهزة من قبيل السلالصحة الوطنية، ال سيما تلك ال

  السياسة والبرنامج الوطنيان  -رابعًا 
عالم واإليدز / بشأن فيروس نقص المناعة البشريةوبرنامجًا وطنيين أن تعتمد الدول األعضاء سياسة ينبغي   .٦
، اإليدز/ لبشريةفيروس نقص المناعة اج القطريين الخاصين ب، وينبغي أن تتأآد من إدماجهما في السياسة والبرنامالعمل

 . هما موجودًاون أيحيثما يك

 :ينبغي أن تغطي هذه السياسة وهذا البرنامج ما يلي  .٧

لحسابهم الخاص والباحثون عن عمل والعاملون في  العاملونالمراآز اإلدارية و فيمن هم جميع العمال، بمن فيهم   )أ(
 غيرهم من الموظفين العسكريين؛القوات المسلحة و

  .جميع قطاعات النشاط االقتصادي، العامة والخاصة، في االقتصادين المنظم وغير المنظم على السواء  )ب(

عند صياغة وتنفيذ السياسة والبرنامج الوطنيين، ينبغي للسلطة المختصة أن تأخذ بعين االعتبار مدونة ممارسات   .٨
  .اإليدز وعالم العمل، وأي تنقيحات الحقة لها/يروس نقص المناعة البشرية منظمة العمل الدولية بشأن ف

ينبغي وضع وتنفيذ السياسة والبرنامج بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، فضًال عن   .٩
  .منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
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  التمييز
سة والبرنامج الوطيين، ينبغي للسلطة المختصة أن تراعي دور مكان العمل في الوقاية عند وضع السيا)  أ(  .١٠

  .مع المجتمعات المحلية ، بالتعاونوالعالج والرعاية والدعم، بما في ذلك تشجيع االستشارة واالختبار الطوعيين

عالم العمل، في واإليدز / البشرية الخاصة بفيروس نقص المناعةوبرامجها سياساتها  الدول األعضاءينبغي أن تدمج   )ب(
  .الخطط اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر

اإليدز لصالح / وتنفذ السياسات والبرامج الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية الدول األعضاءينبغي أن تعتمد   )ج(
ائل المتاحة في قطاعات االقتصاد في القطاع العام، وينبغي أن تروج لتنفيذها بجميع الوسجميع العمال المستخدمين 

  .الوطني األخرى

أن تحدد بموجب ينبغي أن تنظر الحكومات، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، في   .١١
اقية ، أن نطاق الحماية التي تمنحها االتف)١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز من ) ب)(١( ١المادة 

  .يمتد ليشمل التمييز على أساس اإلصابة أو شبهة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

فيما يتعلق عندما ال تسمح اإلجراءات القائمة لمحاربة التمييز في مكان العمل بالحماية الفعلية من التمييز   .١٢
تنفيذها وضمان تدابير جديدة  لوضعابير القائمة أو يف التديلتك خطواتينبغي اتخاذ  اإليدز،/ بفيروس نقص المناعة البشرية

  .تنفيذًا فعاًال

وينبغي أن يتم التعامل مع . ينبغي أًال تكون اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية سببًا إلنهاء االستخدام  .١٣
مثل حاالت التغيب في آالتعامل  فيروس نقص المناعة البشريةحاالت التغيب المؤقت عن العمل جراء األمراض المرتبطة ب

  ).١٥٨ رقم( ١٩٨٢ألسباب صحية أخرى، مع مراعاة اتفاقية إنهاء االستخدام، 

ينبغي السماح لألشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية بالعمل ما داموا قادرين    .١٤
االضطالع بعمل  العمالبالنسبة لهؤالء  وعندما يكون من الضروري. صحيًا، في وظيفة مكيفة بشكل معقول مع قدراتهم

  .آخر أو إيجاد عمل آخر، ينبغي أن يتاح لهم التدريب المناسب لهذا الغرض

ينبغي اتخاذ تدابير في مكان العمل ومن خالله للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وتخفيف أثره عن   .١٥
  :يلي طريق تشجيع ما

  المساواة بين الجنسين؛  )أ(

  تمكين المرأة؛  )ب(

  اإليدز؛/ لمناعة البشريةمشارآة الرجال النشطة في االستجابة لمسألة فيروس نقص ا  )ج(

  .حماية الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية والحقوق الجنسية والحقوق اإلنجابية للنساء والرجال  )د(

  تدابير الوقاية والحماية  -خامسًا 

  الوقاية
وينبغي تكييف . انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أولى األولويات طرقجميع من ينبغي أن تكون الوقاية   .١٦
  .نوع مكان العمل المعني وينبغي أن يراعى على السواء نوع الجنس والثفاقةات الوقاية مع الظروف الوطنية واستراتيجي

  :ينبغي لبرامج الوقاية أن تضمن ما يلي  .١٧

  تقديم معلومات دقيقة ومناسبة؛  )أ(

لك فيما يتعلق بالوقاية من انتقال طر االنتقال والحد منه، بما في ذالتثقيف لمساعدة الرجال والنساء على فهم خ  )ب(
  الفيروس من األم إلى الطفل؛

  .تدابير عملية من قبيل تحسين توافر العوازل  )ج(
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  العالج والرعاية
بفيروس نقص المناعة البشرية ومعالوهم، الحصول  ينبغي أن يحق لجميع العمال، بمن فيهم العمال المصابون   .١٨

وينبغي أن تشمل هذه الخدمات توفير العالج المضاد للفيروسات الرجعية والعالج . على خدمات صحية ذات تكلفة معقولة
  .من األخماج الناهزة واألخماج المنقولة جنسيًا

 آامل روس نقص المناعة البشرية ومعاليهم منينبغي للدول األعضاء أن تضمن استفادة العمال المصابين بفي  .١٩
  .سواء آان ذلك مقدمًا في إطار نظم التأمين العامة أو الخاصة ،سبل الحصول على الرعاية الصحية

ينبغي أّال يكون هناك أي تمييز ضد العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو معاليهم من حيث سبل   .٢٠
االجتماعي اإللزامية ونظم التأمين المهنية أو فيما يتعلق باإلعانات، بما في ذلك الرعاية  الحصول على برامج الضمان
  .الصحية وإعانات العجز والورثة

  الدعم
ينبغي أن تتضمن برامج الرعاية والدعم تدابير تتعلق بأماآن إقامة معقولة في مكان العمل للعمال المصابين   .٢١

  .اعة البشريةبأمراض ذات صلة بفيروس نقص المن

حيثما يمكن إقامة صلة مباشرة بين المهنة المعنية وخطر اإلصابة، ينبغي االعتراف بفيروس نقص المناعة   .٢٢
وينبغي أن يتم هذا التحديد وفقًا لإلجراءات الوطنية الخاصة بتحديد األمراض . اإليدز على أنه مرض مهني/ البشرية
  .المهنية

إلى تشجيع فرص توليد الدخل، حيثما يقتضي األمر، لألشخاص المصابين بفيروس  ينبغي اتخاذ تدابير ترمي  .٢٣
  .اإليدز/ نقص المناعة البشرية

  الخصوصية والسرية
ينبغي أّال ُيطلب من العمال أو من المتقدمين إلى وظيفة إجراء اختبار آشف فيما يخص فيروس نقص المناعة   .٢٤

  .البشرية أو غير ذلك من أشكال الكشف

ينبغي تشجيع العمال على معرفة ما إذا آانوا مصابين أم ال بفيروس نقص المناعة البشرية من خالل اختبار   .٢٥
وينبغي أّال تعرض نتائج مثل هذا االختبار األمن الوظيفي والسّرية للخطر، آما ينبغي توفير . الكشف واالستشارة الطوعيين
  .إمكانية العالج إذا لزم األمر

 ُيطلب من العمال ومن المتقدمين إلى وظيفة الكشف عن معلومات تتصل بفيروس نقص المناعة ينبغي أّال  .٢٦
السّرية بما  احترام وينبغي أن يخضع الحصول على مثل هذه المعلومات لقواعد. سواء تعلق األمر بهم أو بغيرهم ،البشرية

  .، وأي تنقيحات الحقة لها١٩٩٧الشخصية للعمال،  يتمشى مع مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن حماية البيانات

ينبغي للدول األعضاء أن تضمن أّال يتعرض العمال المهاجرون أو الذين يسعون إلى الهجرة من أجل العمل،    .٢٧
الختبار الكشف اإللزامي لفيروس نقص المناعة البشرية وأّال يستبعدوا من الهجرة على أساس إصابتهم أو شبهة إصابتهم 

  .بفيروس نقص المناعة البشرية

  السالمة والصحة المهنيتان
ينبغي أن تكون بيئة العمل صحية وآمنة، توخيًا لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل،   .٢٨

 ١٩٨١ وتوصية السالمة والصحة المهنيتين، ،)١٥٥رقم ( ١٩٨١شريطة مراعاة أحكام اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 
وتوصية اإلطار الترويجي  ،)١٨٧رقم ( ٢٠٠٦، واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، )١٦٤رقم (

  .وأي صكوك دولية أخرى ذات صلة ،)١٩٧رقم ( ٢٠٠٦للسالمة والصحة المهنيتين، 

نيتين أن تتصدى للشواغل ينبغي لخدمات الصحة المهنية وآليات مكان العمل المتصلة بالسالمة والصحة المه  .٢٩
وتوصية  ،)١٦١رقم ( ١٩٨٥اإليدز، مع مراعاة اتفاقية خدمات الصحة المهنية، / المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

  .، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة)١٧١رقم ( ١٩٨٥المهنية،  خدمات الصحة
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  األطفال والشباب
دابير لمكافحة عمل األطفال الذي قد ينشأ عن وفاة أو مرض أفراد األسرة ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ ت  .٣٠

بسبب اإليدز والحد من خطر إصابة العمال األطفال بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بما يتمشى مع إعالن منظمة 
رقم ( ١٩٧٣ألدنى للسن، ، ومع مراعاة اتفاقية الحد ا١٩٩٨العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، 

وتوصية  ،)١٨٢رقم ( ١٩٩٩، واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، )١٤٢رقم ( ١٩٧٣وتوصية الحد األدنى للسن،  ،)١٣٨
  ).١٩٠رقم ( ١٩٩٩أسوأ أشكال عمل األطفال، 

الحتياجات ينبغي اتخاذ تدابير لحماية العمال الشباب من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وإدماج ا  .٣١
اإليدز في السياسة والبرنامج على الصعيد / الخاصة لألطفال والشباب في االستجابة لمسألة فيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز من خالل التدريب المهني / وينبغي أن تشمل هذه التدابير نشر المعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية. الوطني
  .شبابوفي خدمات وبرامج استخدام ال

  التنفيذ  - سادسًا
  :تحقيق ما يلياإليدز وعالم العمل / ينبغي للسياسة والبرنامج الوطنيين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  .٣٢

بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال واألطراف المعنية األخرى، عن طريق وسيلة أو  اإلنفاذ  )أ(
  :تاليةمجموعة من الوسائل ال

  في القوانين واللوائح الوطنية؛  "١"

  االتفاقات الجماعية؛  "٢"

  في سياسات وبرامج العمل الوطنية والمتعلقة بمكان العمل؛  "٣"

  في االستراتيجيات القطاعية مع إيالء اهتمام خاص للقطاعات األآثر تعرضًا؛  "٤"

ط وتنفيذ السياسة والبرنامج، وتقديم التدريب في هذا ك السلطات المعنية بقضاء العمل وإدارات العمل في تخطياشرإ  )ب(
  الصدد لهذه السلطات؛

  ن التعاون والتنسيق بين السلطات والخدمات العامة المعنية؛اضم  )ج(

وطنيين، بما في ذلك المنشآت العاملة في مناطق البرنامج السياسة والع المنشآت الوطنية والدولية على تنفيذ يتشج  )د(
، ومن خالل سالسل التوريد وشبكات التوزيع لديها وعن طريق استخدام الحوافز حيثما يقتضي تجهيز الصادرات

  األمر؛

ع الحوار االجتماعي والتشاور والتفاوض وسائر أشكال التعاون بين السلطات الحكومية وأصحاب العمل يتشج  )ه(
اإليدز / ص المناعة البشريةوالعمال وممثليهم وموظفي الصحة المهنية واالختصاصيين في مجال فيروس نق

  واألطراف األخرى المعنية، بما في ذلك منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص  المناعة البشرية؛

  بمراعاة أحدث التطورات العلمية واالجتماعية؛ الصياغة والتنفيذ واالستعراض  )و(

  .مع نظم العمل والضمان االجتماعي والصحة الوطنية نسيقتال  )ز(

  التدريب
ينبغي تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالتدريب والسالمة وأي إرشاد ضروري في مكان العمل فيما يتصل   .٣٣

وال سيما للموظفين الجدد أو للعمال  ،اإليدز، في شكل واضح ومتاح لجميع النساء والرجال/ بفيروس نقص المناعة البشرية
اجرون؛ وينبغي أن يراعي ذلك المساواة بين الجنسين وأن يكون مكيفًا مع الذين يفتقرون إلى الخبرة، بمن فيهم العمال المه

  .سمات القوى العاملة مع مراعاة عوامل الخطر في بيئة العمل

ينبغي توفير معلومات علمية واجتماعية اقتصادية محدثة باإلضافة إلى التدريب بشأن فيروس نقص المناعة   .٣٤
ل وللمديرين ولممثلي العمال، بغية مساعدتهم على اتخاذ التدابير المناسبة في مكان اإليدز، لجميع أصحاب العم/ البشرية
  .العمل

ينبغي أن يكون للعمال الحق في اإلطالع على التدابير المتخذة لتنفيذ السياسة والبرنامج واستشارتهم في ذلك   .٣٥
  .قي التدريب المناسبنية والحق في تلًا للممارسة الوطوالحق في المشارآة في عمليات تفتيش أماآن العمل وفق
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  الخدمات العامة
ودور  ،ينبغي استعراض، وعند االقتضاء، تقوية دور خدمات إدارة العمل، بما في ذلك هيئات تفتيش العمل  .٣٦

  .اإليدز/ نظام قضاء العمل في االستجابة لمسألة فيروس نقص المناعة البشرية

يثما يقتضي األمر، بغية ضمان سبل الحصول بقدر أآبر على الوقاية ينبغي تقوية نظم الصحة العامة، ح  .٣٧
والعالج والرعاية والدعم والحد من الضغط اإلضافي الواقع على الخدمات العامة، وال سيما على موظفي الصحة بسبب 

  .اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية

 الحوار االجتماعي
ين التعاون والثقة ب إلىاإليدز / نامج بشأن فيروس نقص المناعة البشريةبرالسياسة والتنفيذ  يستندينبغي أن   .٣٨

  .بمشارآة العمال المصابين بالفيروس مشارآة نشطة ،والحكومات أصحاب العمل والعمال وممثليهم

ينبغي تشجيع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على إذآاء الوعي بشأن فيروس نقص المناعة   .٣٩
  .دز، بما في ذلك ما يخص الوقاية وعدم التمييز، عن طريق تقديم المعلومات والتثقيف ألعضائهااإلي/ البشرية

  التعاون الدولي
ينبغي للدول األعضاء أن تتعاون، من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو من خالل أي وسائل فعالة   .٤٠

  .أخرى بغرض إنفاذ أحكام الصك

المقصد تدابير لضمان حصول العمال المهاجرين على خدمات الوقاية بلدان ن المنشأ وينبغي أن تتخذ بلدا  .٤١
  .والعالج والرعاية والدعم، وينبغي إبرام اتفاقات بين البلدان المعنية متى اقتضى األمر ذلك

نبغي أن يشمل وي ،ينبغي تشجيع التعاون الدولي بين الدول األعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة وفيما بينها  .٤٢
  .ذلك التبادل المنتظم للمعلومات عن جميع التدابير المتخذة لمواجهة وباء فيروس نقص المناعة البشرية

  المتابعة  - سابعًا
ينبغي للدول األعضاء أن تضمن االستعراض المنتظم والدوري على المستوى الوطني لإلجراءات المتخذة   .٤٣

  .بهدف تنفيذ السياسة والبرنامج

 .االعتبار إلجراء استعراض منتظم لإلجراءات المتخذة على أساس الصك ينبغي ايالء  .٤٤


