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 مقدمة

 بشأن ًاأن يدرج المكتب بند، ٢٠٠٧مارس /  المعقودة في آذار٢٩٨طلب مجلس اإلدارة في دورته  .١
لمؤتمر ) ٢٠٠٩ (اإليدز في عالم العمل في جدول أعمال الدورة الثامنة والتسعين/ ةفيروس نقص المناعة البشري

 . العمل الدولي، بغرض إجراء مناقشة مزدوجة تؤدي إلى اعتماد توصية مستقلة

وتقرر أنه من الضروري اعتماد معيار عمل دولي في شكل توصية مستقلة بشأن هذا الموضوع بغية  .٢
حد بين زيادة االهتمام المخصص لهذا الموضوع على المستويين الوطني والدولي، وتشجيع اتخاذ إجراء مو

الصادرة ممارسات الاإليدز وزيادة تأثير مدونة / الهيئات الفاعلة الرئيسية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
 ٢٠٠١ المعتمدة فيو، اإليدز وعالم العمل/ منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةعن 

ر ذلك من اإلجراءات فضًال عن استعراض  وغي)أو المدونةممارسات اللمذآورة الحقًا بتعبير مدونة ا(
 . وترد مدونة الممارسات في ملحق بهذا التقرير. ٢٠٠١التطورات الجارية منذ عام 

هذا التقرير عن القوانين والممارسات، تم إعداده على أساس لوضع ونظرًا إلى ضيق الوقت المخصص  .٣
صائية الماضية واجتماعات الخبراء وغير ذلك من المواد التي قدمتها الدول األعضاء ردًا على الدراسات االستق

عن والنُهج الوارد وصفها في هذا التقرير إنما هي عينات تمثيلية . المصادر المتوفرة لمكتب العمل الدولي
 .  وهي تحدد القضايا ذات الصلة بغرض المناقشة،ممارسات القائمةال

  أسباب اقتراح توصية جديدة
لتي قدمها المكتب والتي اقترح فيها إدراج هذا البند في جدول أعمال وردت عدة أسباب في الوثيقة ا .٤

شكل مشروع، تضم في وآان السبب األول يفيد بأن معظم الصكوك الوطنية، المعتمدة أو الموضوعة . المؤتمر
 تتبع وال. بيد أنه إلى جانب ذلك، يختلف عدد المبادئ الواردة وطبيعتها. المبدأ األساسي القاضي بعدم التمييز
ه اختياري وال يتضمن أي حكم من أجل طبيقهذا الصك صك طوعي وت، فمدونة الممارسات في جميع الحاالت

 أحكام هناكوعلى سبيل المثال، . رصد نوعية أو مدى استخدامه، آما يكون عليه األمر في حالة اعتماد معيار
زام باإلفصاح عن الوضع إزاء فيروس نقص من قبيل االختبار اإللزامي لفيروس نقص المناعة البشرية أو االلت

المناعة البشرية، وهي أحكام تتناقض مع مبادئ المدونة، ترد في التشريعات والسياسات الوطنية التي تتمشى في 
 . جوانب أخرى منها مع المدونة

ستكون باإلضافة إلى ذلك، يفترض اإلرشاد الوارد في المدونة أن الوزارات المسؤولة عن العمل والعمالة  .٥
 تتداعىوفي الواقع، غالبًا ما . اإليدز/ شريكة آاملة في االستجابات الوطنية لقضية فيروس نقص المناعة البشرية

 من قبيل -اإليدز ألن الهيئات الفاعلة الرئيسية / وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالستراتيجيات اال
ونظرًا إلى أن العديد من .  االستجابةةيست جزءًا من عملي ل-إدارات ومفتشيات العمل والشرآاء االجتماعيين 

 فقد ال يكون لديها آتلة حرجة من ،الهيئات الوطنية المعنية باإليدز ال تفلح في إشراك ممثلين عن عالم العمل
 وينبثق في الواقع من األمثلة عن. الممارسات الحسنة أو رؤية واضحة بشأن طريقة تشجيع التقيد في مكان العمل

غير مأخوذة في االستجابات القوانين والممارسات المجموعة ألغراض هذا التقرير أن بعض جوانب هذه 
 بل خطوات آبيرة -االعتبار في التخطيط واألنشطة الوطنية، رغم أن جميع البلدان عمليًا قد اتخذت خطوات 

وال تطال الجهود . اإليدز/ ة للتصدي لقضية فيروس نقص المناعة البشري-وفعالة للغاية في بعض الحاالت 
 يساعد  أنومن شأن معيار دولي. الوطنية المبذولة شرائح آبيرة من السكان، وال سيما في االقتصاد غير المنظم
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على إرساء أساس لحضور ثالثي مؤسسي ضمن الهيئة الوطنية الوحيدة المعنية باإليدز واالستجابة المشترآة 
 . ١لألمم المتحدة

 تعداد معايير منظمة العمل الدولية القائمة التي تتصدى لمختلف القضايا ذات الصلة ٢ ٢ويرد في الفصل  .٦
 العمل البحري، ة، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقي٢٠٠٦وفي عام . بوباء فيروس نقص المناعة البشرية

لدولي األول الذي  وهي المعيار ا-اإليدز / التي تتضمن إشارتين صريحتين إلى فيروس نقص المناعة البشرية
، اعتمد مؤتمر ٢٠٠٧بعد اعتماد اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك في عام أضف إلى ذلك أنه . يقوم بذلك

العمل الدولي قرارًا بشأن تعزيز رفاهة صيادي األسماك، دعا فيه مجلس اإلدارة إلى أن يطلب من المدير العام 
 الصيادين وأسرهم عن طريق العمل مع الهيئات المناسبة من تثقيف"أن يبحث آجزء من برنامجه وميزانيته، 

. ٣"اإليدز بين صيادي األسماك وفي مجتمعات الصيادين/ أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
باإلضافة إلى ذلك، عكفت معظم برامج المكتب على الموضوع، نظرًا إلى انتشار الوباء وإلى االستراتيجية 

وليست هذه االستجابات بالضرورة منسقة آما ينبغي لها أن . عتمدتها منظمة العمل الدوليةالمشترآة التي ا
تكون؛ ومن شأن وضع توصية جديدة أن يستجيب على نحو أفضل للحاجة إلى تنسيق إجراءات منظمة العمل 

أن  ومن شأنه اإليدز في عالم العمل على جبهة واسعة ومتماسكة/ الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
 . ضفي زخمًا إضافيًا على هذه الجهوديسمما يكون نقطة التقاء صلبة أآثر من مدونة ممارسات طوعية، 

وعندما أدرج مجلس اإلدارة هذا البند في جدول أعمال المؤتمر، رأى أنه يمكن للمعيار أن يوفر تمييزًا  .٧
.  سيما في مسائل العالج والرعاية والدعم وال،أوضح بين مسؤوليات الدولة وأدوار الشرآاء االجتماعيين
 سواء آان ذلك من خالل القوانين أو اللوائح أو ،وسيترك للحكومات أن تختار التدابير الرامية إلى تنفيذ السياسة

االتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم أو أحكام المحاآم أو غير ذلك من األساليب التي 
ويمكن بالتالي أن يوفر المرونة المالئمة لتنوع الظروف في جميع . وف والممارسات الوطنية الظرعتتناسب م

أنحاء العالم توخيًا لضمان أن يكون المعيار عالميًا وأن يوفر في الوقت ذاته قدرًا أآبر من اإلنصاف في سبل 
 . الوصول إلى خدمات شاملة

 على السلطات الوطنية المختصة ، ما أن تعتمد،عرضهاولئن آان تنفيذ التوصية الجديدة طوعيًا فسيتعين  .٨
بغية إنفاذها عن طريق تشريع وطني أو أي " من دستور منظمة العمل الدولية ١٩ من المادة ٦بموجب الفقرة 

ومن شأن ذلك أن يتيح لمنظمة العمل الدولية وللهيئات المكونة لها فرصة إجراء مناقشات في آل ". طريق آخر
ابات المناسبة لمواجهة وباء فيروس نقص المناعة البشرية والستعراض اإلجراءات التي سبق بلد حول االستج

 ، من الدستور١٩باإلضافة إلى ذلك، قد تكون التوصية موضوعًا لطلبات لتقديم تقارير بموجب المادة . اتخاذها
. وصيات أو تدابير متابعة أخرىولدراسات استقصائية عامة تجريها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والت

 . وليس أي من هذين االلتزامين موجودًا بالنسبة لمدونة الممارسات

ولن تمس اإلرشادات . ومن شأن توصية أن تقدم إرشادات مفصلة وأن تضع خيارات للممارسات الجيدة .٩
إلدارة إجراء أي ولم يطلب مجلس ا. صالحية مدونة الممارسات آما لن تحولها إلى أي شكل آخر من الصكوك

مراجعة لمدونة الممارسات أو أي تخفيض في المعايير الواردة فيها عندما أدرج هذا البند في جدول أعمال 
والمقصود باألحرى من اإلرشاد الوارد في التوصية هو دعم وحدة المدونة وتوفير مجموعة من . المؤتمر

وستستلهم التوصية من .  على نطاق أوسعاستخدامهالتدابير لرسم حدود إطار السياسة الوطنية بهدف تسهيل ا
وستوفر مناقشتها واعتمادها في الوقت ذاته فرصة مفيدة الستعراض مبادئ المدونة على ضوء التجربة . المدونة

ومن شأن المشاورات . ها والسياق السياسي المتطورؤالموسعة التي اآتسبتها منظمة العمل الدولية وشرآا
ا المعيار أن تعزز التعاون الدولي وتشجع تبادل وتناقل المعلومات الهامة عن حسن الجارية إعدادًا لهذ

 . الممارسات والدروس المستمدة والحصائل في هذا الصدد

اإليدز في عالم العمل مناسبة أخرى لجمع شمل / وستكون مناقشة موضوع فيروس نقص المناعة البشرية .١٠
 النظر بالتفصيل في البارزين بهدفة واالختصاصيين العالميين جميع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولي

                  
امج                  1 دز وبرن ى باإلي دة تعن ة وحي ة وطني ام هيئ شجيع ودعم قي ضافرة لت ودًا مت انحين جه دد األطراف ومجتمع الم  يبذل المجتمع متع

ستوى        ") العناصر الثالثة"مبدأ ( في آل بلد  ونظام للرصد  ى الم دة عل م المتح ستوى لألم ة الم سقة ورفيع فضًال عن ضمان إجراءات من
ددة األطراف (القطري   ين المؤسسات متع ا ب دز فيم شأن اإلي سيق ب ي بتحسين التن المي المعن ق العمل الع ه فري ا أوصى ب د م ى ح عل

  ). ٢٠٠٦مارس / ة مكتب العمل الدولي في آذاروالمانحين الدوليين، وآما أيده مجلس إدار
صلة     .  من هذا التقرير   ٤ والفصل   GB.297/2   أنظر اإلطار المقابل في الوثيقة         2 وليست هذه الصكوك سوى جزء من الصكوك ذات ال

  . اإليدز، حتى وإن لم تشر إليه صراحة/ بفيروس نقص المناعة البشرية
ة بقطاع صيد األسماك    تقرير اللجنة:     مكتب العمل الدولي 3 دورة      المعني دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،  ٩٦، م ى   ٢٠٠٧، جني اح عل ، مت

  http://www.ilo.int/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/pr-12.pdf:  العنوان
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آما ستوفر فرصة قيمة للتفكير حول اتجاه . ة المكتسبة في عقد من الزمن في منظمة العمل الدوليةالتجربة القيّم
 . األنشطة المستقبلية في هذا المجال الحيوي

وبئة فيما يخص فيروس نقص المناعة  من هذا التقرير االتجاهات في علم األاألولويتناول الفصل  .١١
 على الثانيويرآز الفصل . اإليدز واالستجابات في منظمة العمل الدولية وفي بقية المنظومة الدولية/ البشرية

 القوانين والممارسات على الثالثويبحث الفصل . مجاالت رئيسية للتدخل من خالل اعتماد التوصية المقترحة
 الرابعويلخص الفصل . اإليدز/  لمعالجة مسألة فيروس نقص المناعة البشريةالصعيدين الوطني واإلقليمي

 . االعتبارات التي ارتكز عليها االستبيان

 من ٣٨ من المادة ٢وتوخيًا إلتاحة الوقت أمام المكتب لصياغة التقرير النهائي الذي يتعين، وفقًا للفقرة  .١٢
 أربعة أشهر على األقل من موعد افتتاح الدورة الثامنة ، أن يرسل إلى الحكومات قبل للمؤتمرالنظام األساسي

/ آب ٣١طلب إلى الحكومات أن ترسل ردودها بحيث يتلقاها المكتب في موعد أقصاه يوالتسعين للمؤتمر، و
 من النظام ٣٨ من المادة ١وفي هذا الصدد، يسترعي المكتب انتباه الحكومات إلى الفقرة . ٢٠٠٨ أغسطس

 بموجبها من الحكومات أن تستشير أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال قبل األساسي، التي يطلب
وضع الصيغة النهائية لردودها التي ينبغي أن تتجلى فيها نتائج تلك المشاورات، وأن تذآر المنظمات التي 

ن أن تقوم باإلضافة إلى ذلك ونظرًا إلى سعة نطاق الموضوع، لعل من المستحس. استشارتها بموجب ذلك
ذات الصلة بموضوع فيروس نقص المناعة األخرى وزارات العمل باستشارة الوزارات والمؤسسات الوطنية 

اإليدز، بما في ذلك وزارات الصحة والشؤون االجتماعية والتعليم والعدل والمساواة بين الجنسين / البشرية
ولعل من المستحسن أيضًا . ، من أجل إعداد الردودوالشباب والمالية والتخطيط واللجان الوطنية المعنية باإليدز

ومنظمات  أخرى، تشمل منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية معنيةاستشارة منظمات 
 .  في تقرير الحكومةاهئ، وإيراد آراا معهأخرى عاملة
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 الفصل األول

  اإليدز / فيروس نقص المناعة البشرية
 وعالم العمل
وهو . اإليدز على المستوى العالمي/ المناعة البشريةنقص العمل جبهة حيوية في مكافحة فيروس إن عالم  .١٣

يعرف العديد من التأثيرات األعمق للوباء آما أنه عامل أساسي في االستجابة للفيروس، ال سيما على المستوى 
ة بمشقة نفس، ساعدت وفي حين اآتسبت الدول ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التجرب. القطري

ويتطلب آل من التقدم المحرز والقيود .  االستجاباترسم معالممنظمة العمل الدولية والمنظمات الشريكة في 
التي تحصر هذا التقدم، إلى جانب التغيرات في الحالة الوبائية، تحسين االستجابات وتعزيزها على نحو 

  .متواصل

ا يتعلق بعالم العمل تجري داخل سياق أآبر بكثير، ويجب أن  عن ذلك، فإن الجهود المبذولة فيمفضًال .١٤
 . على جبهة أوسعالمنفذةُتنسق بصورة وثيقة مع االستجابات 

  االتجاهات العالمية واإلقليمية فيما يخص 
 ١اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية

ة االستفادة بشكل أآبر من تها السنوات األخيرة، بما فيها إمكانيشهدبالرغم من التطورات الواعدة التي  .١٥
 ،العالج الفعال وبرامج الوقاية، ما زال عدد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في ارتفاع

ومثلما يتضح أدناه فإن الجهود المبذولة في معظم البلدان لمكافحة الوباء قد . شأنه شأن عدد الوفيات بسبب اإليدز
م ذلك إال إلى جزء من السكان تارآة في معظم األحيان من هم في أمس أحرزت التقدم، لكنها ال تصل رغ

  .  وتختلف الحالة من إقليم إلى آخر. الحاجة إلى الحصول على الوقاية والعالج والرعاية والدعم

المصابين  ، ارتفع عدد األشخاص٢٠٠١ومنذ نشر مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية في سنة  .١٦
 من ، سنة١٥ دون سنة واألطفال ٤٩ و١٥ البالغين الذين تتراوح أعمارهم ما بين نبالفيروس في العالم، م

 في ١٤ وهو ما يمثل زيادة بنسبة - ٢٠٠٧في سنة شخص  مليون ٣٣إلى أآثر من شخص  مليون ٢٩حوالي 
وأظهرت أحدث التقديرات أن عدد األشخاص المصابين بالفيروس ارتفع في آل إقليم في العالم في . المائة

وحصلت أآبر الزيادات في شرق آسيا، حيث تضاعف تقريبا عدد . ٢٠٠٧ و٢٠٠١السنوات الست بين 
رتفع إلى أآثر من ا ٢٠٠٧المصابين، وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث ُقدِّر أن العدد اإلجمالي في سنة 

  .٢٠٠١ في المائة عن مستوى سنة ٢٥٠

طفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا جنوب وُقدِّر أن العدد اإلجمالي للبالغين واأل .١٧
، ٢٠٠٧في سنة شخص  مليون ٢٢٫٥ إلى ٢٠٠١في سنة شخص  مليون ٢٠٫٩الصحراء الكبرى ارتفع من 

ويعيش أآثر من ثلثي . وبالتالي فإن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما زالت تتحمل السواد األعظم من الوباء
المصابين بالفيروس )  في المائة٩٠حوالي (واألغلبية العظمى من األطفال )  في المائة٦٨(مجموع البالغين 

 تمرآزا أآبر للفيروس في الجنوب األفريقي شهدعلى مستوى العالم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي ت

                  
 :  أنظر  1

UNAIDS and WHO: AIDS Epidemic Update: December 2007, December 2007, available at: www.unaids.org/; 
and WHO, UNAIDS and UNICEF : Towards universal access: Scaling up priority HIV/AIDS interventions in the 
health sector: Progress Report, April 2007, available at 
www.who.int/hiv/mediacentre/universal_access_progress_report_en.pdf 
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على نحو مفرط سجل  ٢٠٠١وفي سنة ).  في المائة من مجموع األشخاص المصابين بالفيروس في العالم٣٥(
 في المائة من مجموع الوفيات ٨٢أآثر من ( في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى اإليدز الوفيات بسبب تزايد

 - في المائة ٧٦ إلى ٢٠٠٧وقد تراجعت نسبة الوفيات العالمية في اإلقليم بحلول سنة ). على المستوى العالمي
حصة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من ب مفرطة بالقياس لحصول على العالج، لكنها تبقىلتزايد سبل اآنتيجة 

آما ُأعلن عن حاالت تراجع في انتشار الفيروس حاليا في العديد من بلدان . األشخاص المصابين بالفيروس
 وُتعمَّم في جميع بلدان اإلقليم تسارع أن تستمر وتمنهذه االتجاهات ال بد لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكن 

  .اإلقليمهذا ن تنتشر بما يكفي للتقليل من األثر العام للوباء في قبل أ

نقص المناعة البشرية وفي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ارتفع عدد األشخاص المصابين بفيروس  .١٨
وفي أمريكا الالتينية وأوروبا .  العالميةلزيادةنسبة ا في المائة على مدى الفترة نفسها، حسب متوسط ١٤بنسبة 
 والوسطى ومنطقة الكاريبي وأمريكا الشمالية ارتفع عدد األشخاص المصابين بالفيروس ارتفاعا أآبر الغربية

وفي الشرق األوسط وشمال ).  في المائة على التوالي١٨ و٢١ و٢٣ و٢٣(إلى حد ما، بنسبة تقارب الخمس 
 عدد البالغين واألطفال المصابين ، رغم أنفي أوقيانوسياو ). في المائة٢٧(أفريقيا ارتفع العدد بأآثر من الربع 

 ٢٠٠١ من حيث القيم المطلقة، فإن عدد هؤالء تضاعف ثالث مرات بين سنتي بالفيروس ما زال ضعيفًا
  .٢٠٠٧و

 سنة وما ١٥وقد بقيت نسبة النساء في صفوف البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في سن  .١٩
 مليون ١٥٫٤وحسب التقديرات هناك .  في المائة٥٠لفترة، وهي حوالي  في هذه اعلى الصعيد العالميفوق ثابتة 

 ١٣٫٧ومليون  ١٣٫٨، وهو ارتفاع من ٢٠٠٧نهاية سنة بيعانون من الفيروس ممن  مليون رجل ١٥٫٤ وامرأة
وفي .  في المائة بالنسبة لكل من الجنسين١٢، ويشكل هذا ارتفاعا بما يقارب ٢٠٠١على التوالي في سنة  مليون

 في ٥٠التي تجاوزت و نسبة النساء المصابات بالفيروس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، شملتمقابل، ال
ويعني هذا . ٢٠٠٠ في المائة من مجموع البالغين المصابين بالفيروس منذ سنة ٦٠، ١٩٩٠المائة بحلول سنة 

 أفريقيا جنوب الصحراء  رجال مصابين بالفيروس في١٠ مصابة بالفيروس مقابل آل ةامرأ ١٥أن هناك 
. رتفاعاالفي آخذة وفي األقاليم األخرى في العالم ما زالت نسبة النساء في السكان المصابين بالفيروس . الكبرى

 ٥ في المائة من البالغين المصابين بالفيروس، أي زيادة بأآثر من ٤٣ففي منطقة الكاريبي تمثل النساء حاليا 
 في ٢٩ إلى ٢٦في آسيا عامة من حوالي ارتفعت نسبة النساء  غرار ذلك، وعلى. ٢٠٠١نقاط مئوية منذ سنة 

 ٢٦ إلى ٢٣المائة على مدى الفترة نفسها، وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ارتفعت نسبة النساء من حوالي 
  .في المائة

ما أن الفوائد  آعلى الصعيد العالمي،وفي السنوات األخيرة زادت إمكانية الحصول على العالج والرعاية  .٢٠
 ونهاية ٢٠٠٥وفي غضون سنة واحدة، بين نهاية سنة . التي يجنيها من يحصلون على العالج والرعاية آبيرة

 في المائة من األشخاص المحتاجين إلى العقاقير المضادة للفيروسات ٥٠ تمكن عدد يزيد على، ٢٠٠٦سنة 
 مليون إلى مليوني شخص على ١٫٣ حوالي بينتتراوح على هذه العقاقير، وهي زيادة من الحصول الرجعية، 

 في المائة من مجموع األشخاص ٢٨ ظلت تشمل فقط ٢٠٠٦بيد أن التغطية في سنة . المستوى العالمي
 في ٧٢إلى (إلى حد ما في بعض األقاليم بقدر أآبر وقد ارتفع نطاق التغطية . المحتاجين إلى العالج في العالم

 في المائة ٦إلى ( لكنه وصل في أقاليم أخرى إلى مستويات دون المتوسط العالمي ،)المائة في أمريكا الالتينية
ويوجد العدد األآبر من ).  في المائة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى١٥في الشرق األوسط وشمال أفريقيا و

ن العقاقير السكان المستفيدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث ارتفع عدد األشخاص الذين يتلقو
 في المائة ٢٨ مليون شخص، وبلغت التغطية ١٫٣٤إلى شخص  ٨١٠٠٠٠المضادة للفيروسات الرجعية من 
 .٢٠٠٦بالمتوسط العالمي في أواخر سنة 

 ٢االتجاهات في عالم العمل
 ١٥ مليون شخص بالغ بين ٣٣تبين أحدث التقديرات النتشار فيروس نقص المناعة البشرية أن أآثر من  .٢١
 ومن في سن العملورغم أن السواد األعظم من السكان  .٢٠٠٧٣ مصابون بالفيروس في نهاية سنة  سنة٤٩و

لم تشمل عن انتشار الفيروس  سنة، إال أن التقديرات ٤٩ و١٥القوة العاملة يدخل في الفئة العمرية بين 
                  

 :    أنظر2
ILO: HIV/AIDS and work: Global estimates, impact on children and youth, and response,   ILO/AIDS, 2006, 
available at: 
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/global_est06/global_estimates_report06.pdf 

  . ، مرجع سابق UNAIDS and WHO: AIDS Epidemic Update:     أنظر3



 اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية

7  

 في سن العمل وفي  الذين ما زالوا،سنة ٦٤ و٥٠األشخاص المصابين بالفيروس من المجموعة العمرية بين 
نقص وبالتالي، فإن التقدير العالمي الحالي للبالغين المصابين بفيروس . القوة العاملة في الكثير من الحاالت

المجموعة والمندرجين في  المصابين بالفيروس يقصر في تقدير العدد اإلجمالي لألشخاصالمناعة البشرية 
  . في سن العملالعمرية 

 حتى وإن لم يكن -  جميع البالغين ومعظم الشباب نشطون اقتصاديا إلى حد ما أنوإذا افترضنا أيضًا .٢٢
 فإن العدد اإلجمالي لألشخاص المنتجين - السند الذي يقدمونه سهل التقييم باألسلوب االقتصادي التقليدي

العمل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ُيحتمل أن يكون قريبا من العدد اإلجمالي لألشخاص في سن 
 تعمل نسبة آبيرة من السكان في االقتصاد حيثماوأن يكون أآبر من عدد المشارآين في القوة العاملة، ال سيما 

ويبرز هذا الحاجة ). انظر الفرع التالي(تقدير القوة العاملة التقصير في غير المنظم أو عندما يكون من المحتمل 
ن العمل من أجل الحصول على تقدير حقيقي لتأثير وباء فيروس إلى إضافة عدد البالغين المسنين الذين هم في س

  .نقص المناعة البشرية في عالم العمل

 أن العديد من البالغين يساهمون بطرق أخرى في االقتصاد، على سبيل المثال ونظرًا إلىإلى جانب هذا،  .٢٣
 تأثير الفيروس على آافة مراعاة من خالل تربية األطفال الذين سيكونون القوة العاملة في المستقبل، من المهم

 في ٦٠نسبة النساء المصابات بالفيروس بلغت ، وآما قيل سابقًا. السكان البالغين، ال سيما ليشمل ذلك النساء
وفي أحد التقارير المنشورة في . المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتستمر في االرتفاع في أقاليم أخرى

 ٤١ زهاءفي القوة العاملة العالمية بالمصابات بالفيروس لعمل الدولية نسبة النساء ، قدرت منظمة ا٢٠٠٦سنة 
من ف نصف مجموع األشخاص الحاملين للفيروس، على الصعيد العالميوبما أن النساء يمثلن . ٤في المائة

 ما زالوا في سن المحتمل أن تمثل النساء على األقل نصف مجموع البالغين الذين ليسوا في القوة العاملة لكنهم
  .ويساهم العديد من هؤالء النساء بشكل أو بآخر في االقتصاد.  سنة٤٩ نسبة منهن أآثر من عمرالعمل، ويبلغ 

لقياس من حيث آثار قابلة ل سن العمل في آثار الوباء على القوة العاملة وعلى مجموع األشخاص إن .٢٤
، باالستناد من ٢٠٠٤ منظمة العمل الدولية في سنة ينتبوقد . تأثيرها العام في النمو االقتصادي ونمو العمالة
 المشار إليه سابقا، أن معدل النمو االقتصادي في البلدان ٢٠٠٦جديد إلى بيانات أحدث وردت في تقرير سنة 
اإليدز تراجع بسبب آثار الوباء على عرض اليد العاملة واإلنتاجية / المتأثرة جدا بفيروس نقص المناعة البشرية

 لعائالتلكن يمكن للمنشآت واألسر المعيشية وا. تثمار والعمالة على مدى العقد األخير أو أآثرواالس
واالقتصادات االستفادة إذا حصل العمال المصابون باإليدز على العقاقير الفعالة المضادة المحلية والمجتمعات 

رجًال آان أم  ،لى سبيل المثال لعامل نفسه أنه إذا ُأعطي العالج ع٢٠٠٦وبين تقرير سنة . للفيروسات الرجعية
  شهرًا٥٤  فترةمن مجموعشهرًا  ٣٤ لمدة في مستطاعه العملكان ل، ٢٠٠٤مصاب باإليدز في سنة امرأة، 

سبع مرات الدخل الفردي العالمي في االقتصاد بما يفوق بالمقبلة حسب المتوسط في العالم، مساهما آنتيجة لذلك 
العقاقير المضادة للفيروسات  وعلى غرار ذلك، ستكون فائدة.  فيها على قيد الحياة يبقى شهرًا١٢ آل عنالعالمي 

إذ يمكن أن يعيش العامل العادي الحامل لفيروس نقص : الرجعية أعظم بالنسبة ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
ثماني مرات ب  يفوق بما المقبلة، مساهمًا شهرًا٥٤  فترة من مجموع شهرًا٣٦ لمدة اإليدز/ المناعة البشرية

  .  يبقى فيها على قيد الحياة شهرًا١٢الدخل الفردي ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في االقتصاد األفريقي لكل 

 عالم العمل آمرآز للتحرك
اإليدز آان له وما زال تأثير /  من الواضح بصورة ثابتة أن وباء فيروس نقص المناعة البشريةغدالقد  .٢٥

ال ويجعل هذا من مكان العمل مرآزا .  وفي المجتمع بصفة عامة في عدد آبير من البلدانخطير في عالم العمل
  . لبذل الجهود على المستوى الوطنيغنى عنه

اإليدز رآزت / فيروس نقص المناعة البشريةفي مواجهة وإن االستجابات األولى لمنظمة العمل الدولية  .٢٦
ويصاب بعض العمال . يروس وتدابير لمحاربة التمييز في العملالوقاية من اإلصابة بالفتدابير على ترآيبة من 

 في مجال السالمة والصحة ، ال سيماوهذا جزء متميز من جهود المنظمة: بالفيروس نتيجة أنشطتهم المهنية
، وبغض النظر عن آيفية اإلصابة بالفيروس، يتعرض العمال للتمييز والوصم وفي حاالت عديدة جدًا. المهنيتين
وفي ظل التطور المستمر للوباء والدروس المستخلصة في مجال . ن العالم وفي أماآن أخرى أيضًافي مكا

  .  مكافحته، أصبح ميدان التحرك اآلن أوسع بكثير

                  
  .، مرجع سابق ILO : HIV/AIDS and work: Global estimates, impact on children and youth, and response:      أنظر4
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اإليدز يشكل حاجزا أمام الحد من / وتهتم منظمة العمل الدولية بالوباء ألن فيروس نقص المناعة البشرية .٢٧
/ نقص المناعة البشريةفيروس وباء ويستدعي . مة وتنفيذ برنامج العمل الالئقالفقر وتحقيق التنمية المستدا

استجابة على آل مستويات المجتمع ومن آافة قطاعات االقتصاد، تتعدى بكثير قدرة أي قطاع منفرد أو اإليدز 
برنامج جزئة في ت ف على مسؤوليتنازاوهو يذآرنا أننا نج. وزارة أو وآالة منفردة من وآاالت األمم المتحدة

  الرجالاإليدز يبرز عيوب المجتمع، ال سيما أشكال عدم المساواة بين/ ففيروس نقص المناعة البشرية: التنمية
آما يلقي الضوء على . النساء وبين األغلبيات واألقليات وبين من هم ضمن العمالة المنظمة ومن هم خارجهاو

 وبين التعليم واالقتصاد وبين الحقوق والتقدم االجتماعي  بين الصحة والعمل- الصالت التي يهددها النسيان
  .واالقتصادي

اإليدز، على عكس أي مرض آخر، يصيب / والحقيقة األساسية هي أن فيروس نقص المناعة البشرية .٢٨
ففقدان .  اجتماعية واقتصادية بعيدة المدىعواقبوهذا يعني أن له . بشكل غير متناسب السكان العاملين البالغين

مال والمديرين وأصحاب العمل يؤثر على أسرهم ومجتمعاتهم بسبب فقدان األجور واالفتقار إلى مجموعة الع
ة في الوقت ربخي المنشآت، العامة والخاصة، بسبب فقدان المهارات والفآما يؤثر . القائمين بالرعاية والتعليم

  .لليد العاملةزيادة في التكاليف المباشرة وغير المباشرة بسبب فيه تنفسه الذي ي

اإليدز تشمل اآلن أآثر فأآثر أمراضا / فيروس نقص المناعة البشريةمواجهة وأصبحت االستجابات ل .٢٩
 الجهود تقوية األنظمة الصحية والهياآل تضافر، ويتطلب لسل والمالرياأخرى متصلة به وخطيرة مثل ا

  . والعالقات بين الجنسين، ال سيما فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية األساسية االجتماعية

 الدور األساسي لعالم العمل في اإليدز أيضًا إلى تقوية/ ولقد أدت مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية .٣٠
لهيئات المكونة لمنظمة ا تجنيد الطاقات الكبرى لدىستدعي ت يوه: تشجيع التنمية وآذلك في محاربة الوباء

آأطراف فاعلة اجتماعية، والرابط األساسي بين الحوار االجتماعي العمل الدولية للمساهمة في الجهود الوطنية 
هم قادة في مجتمعاتهم وهناك حاجة ملحة إلى  ،العمالأصحاب العمل ونقابات ف. والتحكم في المشكلة وحلها معا

  .  ويشجعوا العمل في هذا السياقاإليدز / نقص المناعة البشريةأن يتحدث القادة جهرا عن فيروس 

  سبق أنوقد. اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةتتناول برامج تنفيذ  جيد لحيزلعمل هو ومكان ا .٣١
 ظروف العمل، بما في ذلك تقديم الرعاية إلى العمال المصابين باألمراض المزمنة، في بشأنُوضعت معايير 

منذ وقت طويل تعمل و.  في هذا الصددحين توجد إجراءات بشأن عالقات العمل، ويشكل التدريب نشاطا أساسيا
وأماآن العمل هي مجتمعات يلتقي فيها الناس ويتحدثون .  الصحة المهنية على تعزيز السالمة والصحةأقسام

.  وحماية الحقوقالتثقيففرصة إلذآاء الوعي واألمر ويتيح هذا . ويتعلمون من بعضهم البعضمعًا ويتناقشون 
ال يمكن إنكارها في يتيح لهم مزايا مما  الوقت في العمل، ع هو أن معظم الناس يقضون قدرا آبيرا مناقوالو

  . والوقاية والحصول على الرعاية والدعم والعالجسبيل القيام بنشاط أو التثقيف

 الستجابة متكاملة ومتسقةالالزم وقد أنشأت البرامج القطرية للعمل الالئق لمنظمة العمل الدولية اإلطار  .٣٢
 أوجه القوة التي تتسم بهاوتتيح هذه البرامج األداة لتطبيق . اإليدز/ لبشرية فيروس نقص المناعة افي مواجهة

 الوباء وآثاره لربط العمل الالئق وفيروس واجهةفي مالعمل الدولية  منظمة نشاطالقطاعات األساسية األربعة ل
لحد من الفقر وإلشراك  بالخطط اإلنمائية الوطنية واالستراتيجيات الوطنية لاإليدز معًا/ نقص المناعة البشرية

 .  الهيئات المكونة في جميع المراحل

  االقتصاد غير المنظم وفيروس نقص 
 اإليدز / المناعة البشرية
  العمالة غير المنظمة ويكون العمال فيفي األغلبية العظمى من القوة العاملة في البلدان النامية عملت .٣٣

 المناعة البشرية وأقل قدرة على الوصول إلى الرعاية  عرضة لإلصابة بفيروس نقصشداالقتصاد غير المنظم أ
 ترآز معظم الجهود من أجل التصدي ،ورغم هذا. والدعم والعالج بالمقارنة مع العمال في االقتصاد المنظم

  . اإليدز على االقتصاد المنظم/ لفيروس نقص المناعة البشرية

 من العمالة غير الزراعية في االقتصاد غير  في المائة٧٥ و٥٠وفي معظم البلدان النامية يعمل ما بين  .٣٤
 في ٧٢ في المائة في آسيا و٦٥ في المائة في أمريكا الالتينية و٥١ في المائة في شمال أفريقيا و٤٨(المنظم 

 في المائة من ٩٠ القطاع غير المنظم حوالي ستخدم يوفي أوغندا .٥)المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
                  

 :    أنظر5
ILO: Women and men in the informal economy: A statistical picture, Employment Sector, 2002, available at: 
http://www.wiego.org/publications/women%20and%20men%20in%20the%20informal%20economy.pdf 
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 االقتصاد غير المنظم منشآت صغيرة وبالغة ضم وي.٦ الزراعيين في القطاع الخاصمجموع العمال غير
 في المائة ٧٠ بنسبة العمل للحساب الخاصويستأثر . للحساب الخاصمن العاملين  آبير قدرالصغر، إلى جانب 

شمال أفريقيا،  في المائة في ٦٢أو أآثر من العمالة غير المنظمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبنسبة 
ويمكن تصور األشكال المختلفة . ٧ في المائة في آسيا٥٩ في المائة في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، و٦٠و

مجردة من "تتضمن في أحد طرفيها أنشطة متصلة للعمل في االقتصاد غير المنظم على أنها تشكل سلسلة 
 العمل الالئق، وتتضمن في الطرف اآلخر العجز فيتعاني بحدة من مواطن  وغير منظمة وتمامًا" ضوابطال

  .٨ أقلمواطن عجز بشكل جزئي وبالتالي فهي تنطوي على منظمأنشطة ُأضفي عليها طابع 

 مصدر مهم للعمالة بالنسبة للنساء أآثر مما هو مهم بالنسبة بصورة عامة االقتصاد غير المنظم هوو .٣٥
 في ٨٠ في المائة و٦٠ المنظمة على الصعيد العالمي تتراوح بين وما زالت نسبة النساء في العمالة غير. للرجال
 في المائة من النساء العامالت خارج الزراعة بصورة ٨٤أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعمل   وفي.٩المائة

سبة  في المائة بالن٥٨ في المائة من العمال الذآور؛ وفي أمريكا الالتينية يبلغ الرقم ٦٣غير منظمة مقارنة مع 
وفي آسيا تكاد تكون نسبة النساء والرجال من العمال غير .  في المائة بالنسبة للرجال٤٨للنساء مقارنة مع 

ويستمر عدد النساء في القوة العاملة في االقتصاد غير المنظم في . الزراعيين في العمالة غير المنظمة هي نفسها
وحدات في شكل زايدة من العمال في االقتصاد غير المنظم  نسبة متون أن تكفي المستقبل االرتفاع، ومن المتوقع

  .١٠صغيرة جدا تديرها النساء

وهناك عدد من الظروف التي تجعل االقتصاد غير المنظم أآثر عرضة النتشار فيروس نقص المناعة  .٣٦
منظم بكثافة اتسام االقتصاد غير ال: وتشمل العوامل ذات الصلة ما يلي.  وقعًاشدالبشرية وتجعل تأثير الفيروس أ
 واالفتقار إلى إنفاذ القوانين القائمة؛ عدم تمثيل العمال؛ غير موجود أو مناسباليد العاملة وتشريع عمل غير 

مستويات محو األمية؛ ضعف الحماية االجتماعية؛ عدم آفاية انعدام الدخل الثابت؛ عدم المساواة بين الجنسين؛ 
لصحة امعايير سوء فرص تعزيز المهارات؛ قلة  من الشباب؛  آبيرد؛ وجود عدباالستخداممتصلة العانات قلة اإل

   .١١المرافق الصحيةسبل الوصول إلى والسالمة؛ االفتقار إلى 

ويكمن العديد من العوامل وراء الصعوبات التي تعيق الوصول بالبرامج والسياسات الخاصة بفيروس  .٣٧
  :١٢ العوامل ما يليهوتشمل هذ. اإليدز إلى االقتصاد غير المنظم/ نقص المناعة البشرية

  . في االقتصاد غير المنظم الهياآل المتاحة في االقتصاد المنظم لدعم البرامج والسياساتال توجد عادة 

فيروس نقص المناعة  ى العيش اليومي باألولوية على الشواغل األخرى من قبيلظبالنسبة للعمال يح 
 .اإليدز/ البشرية

 . أيضًارصده وللسبب نفسه، يصعب. وصول إلى العمال داخل القطاعالقطاع متحرك وبالتالي يصعب ال 

                  
 :    أنظر6

World Bank: Urban Informal Sector in Uganda, Key Labour Market Issues Course, held in Uganda 
April/May 2005, 6 p. , available at:  
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/211247/Uganda_Urban%20Informal%20Sector.pdf 

   .، مرجع سابق ILO: Women and Men in the Informal Economy:     أنظر7
  :    أنظر8

V. McKay: Consolidated report on HIV/AIDS interventions in the informal sector, sept. 2003, Geneva, ILO. 
 :    أنظر9

K. Flodman Becker: The Informal Economy, Fact Finding Study, SIDA, March 2004, available at: 
http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/Sida.pdf 

 :    أنظر10
K. Dixon-Fyle and C. Mulanga: Responding to HIV/AIDS in the World of work in Africa: the role of 
social protection, ILO/AIDS, Working Paper No. 5, June 2004, 18 p. , available at:  
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/wp5socialprotectiondakarpaper.pdf  

  :    أنظر11
Conference of African Ministers: An Issues Paper: Meeting the Challenge of Employment in Africa, 
Meeting of the Committee of Experts of the Conference of African Ministers of Finance, Planning and 
Economic Development, May 2006, available at: http://www.uneca.org/cfm/2006/docs/Issues_paper.htm 

  .، مرجع سابقV. McKay: Consolidated report on HIV/AIDS interventions in  the informal sector:     أنظر12
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 العمال صعوبات في حضور الدورات واجه ليست مثالية لبناء القدرات، وي العملأوقات العمل وظروف 
 .التدريبية

ية رعاالذين يوجد الكثير منهم في هذا القطاع، نظم الالذين ال يحملون وثائق رسمية ويتجنب المهاجرون  
ولهذا السبب نفسه ال ُيقِبلون على االنخراط في . حية الرسمية بما أنهم يخشون أن تكتشفهم السلطاتالص

 .أي نوع من برامج الوقاية أو الدعم

اإليدز ينبغي / تعني مستويات التعليم المتدنية أن الرسائل الموحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية 
 ليست متوفرة اآلن بطبيعة الحال في للقيام بذلكالبشرية الالزمة تكييفها، في حين أن المهارات والقدرة 

 .القطاع

 إلسماع أصواتهم، مشقة أآبر عن هذا، يحظى العمال في القطاع غير المنظم باعتراف أقل، وهم يعانون فضًال
  .١٣مقارنة مع العمال في القطاع المنظم

ادية للوباء رآز بشكل تام تقريبا على ورغم هذا، فإن البحث بشأن االنعكاسات االجتماعية واالقتص .٣٨
 إال القليل من االهتمام لتأثير ولم ُيوَل. مؤسسات القطاعين العام والخاص في القطاعات المنظمة من االقتصاد

اإليدز في األعمال واإلنتاج في القطاع غير المنظم، وهناك القليل فقط من / فيروس نقص المناعة البشرية
التي تستهدف العمال في االقتصاد غير المنظم، رغم اإليدز، / روس نقص المناعة البشريةالمتعلقة بفيالمبادرات 

  .م االقتصادية وأعدادهم المتزايدةهأهميت

ممارسات منظمة العمل الدولية في االقتصاد غير  ويؤثر بعض هذه العوامل أيضا في مدى فعالية مدونة .٣٩
المنظمة القطاعات ( في جميع قطاعات عالم العمل ةعام بصورة ها استخدامبغرضفقد ُوضعت المدونة . المنظم

وفي حين أن الهدف منها هو أن تكون قابلة للتطبيق في االقتصاد غير المنظم بقدر ما هي قابلة ). وغير المنظمة
للتطبيق في االقتصاد المنظم، فقد ال تكون مناسبة جدا لسياقات معينة في بيئة العمل غير المنظمة، آما سبق 

  :وتشمل بعض القضايا األساسية في المدونة ما يلي. ١٤ارة إلى ذلكاإلش

ويعني هذا أن على . اإليدز قضية من قضايا مكان العمل/ اإلقرار بأن فيروس نقص المناعة البشرية 
الحكومة اإلقرار بجميع أماآن العمل، بما فيها المواقع غير المنظمة، وهو ما ال يحدث غالبا في حالة 

 .المنظماالقتصاد غير 

بيد أن النساء في االقتصاد غير .  وهي من الشواغل األساسية لمدونة الممارسات. لمساواة بين الجنسينا 
 .أآثر استضعافًا من النساء العامالت في االقتصاد المنظموالمنظم أآثر استضعافًا بكثير من الرجال 

ة وغير سليمة، ال سيما بالنسبة لألطفال  البيئة غير المنظمة غير صحيغالبا ما تكون . بيئة العمل الصحية 
 .صحبة أمهاتهمبالذين يأتون إلى مكان العمل 

 وال مناسبوال يحظى االقتصاد غير المنظم بتنظيم .  منظمةةملا عى بقووهو رهن . الحوار االجتماعي 
 . لهصوت

 آبير تنبغي وصمبيد أن هناك .  وال يبدو أنه قضية تعني العمال في االقتصاد غير المنظم. الفحص 
 .معالجته

 واللغو أمران شائعان في المنشآت وصمفال.  وهي غير قابلة للتطبيق في االقتصاد غير المنظم. السرية 
 .الصغيرة

، وال أية ؤهبما أن العالقة بطبيعتها غير منظمة، ليس هناك أي عقد يجب إنها . استمرار عالقة االستخدام 
 .  العمال الذين يصابون بالمرضإعانات للضمان االجتماعي من أجل حماية

 . في القطاعات غير المنظمةالبرامج التثقيفية وعمليات تعميم توزيع العوازل ما زالت ضعيفة إن  .الوقاية 

  .١٥ال تدخل في األنظمة غير المنظمة الرعاية والدعم ترتيبات 

                  
  .، المرجع نفسهV. McKay:    أنظر  13
  .، المرجع نفسهV. McKay:   أنظر  14
ا              ، المرجع نفسه، V. McKay:     انظر15 دا وغان نظم في أوغن ر الم شأن القطاع غي ى دراسة ب ذا المرجع عل حيث يعتمد جزء من ه

  . وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا
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  العمل الدولي بشأن فيروس نقص 
  اإليدز/ المناعة البشرية

  االلتزامات الدولية 
إن األهداف اإلنمائية لأللفية هي أهداف مشترآة لمنظومة األمم المتحدة بكاملها وللدول األعضاء، وهي  .٤٠

.  القضايا اإلنمائية األساسية بما فيها الحد من الفقر والتعليم وعدم المساواة بين الجنسين والصحةاولنتأهداف ت
اإليدز والمالريا / فيروس نقص المناعة البشريةمكافحة "هو اإلنمائية لأللفية والهدف السادس من األهداف 

  ". وغيرهما من األمراض

 ١٨٩، اعتمد حوالي ٢٠٠١يونيه / وفي دورة استثنائية عقدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في حزيران .٤١
 وباء فيروس"وأعربوا عن قلقهم ألن . ١٦اإليدز/ رئيس دولة إعالن التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

مما يقوض [...] العالمي يمثل، بنطاقه وأثره المدمرين، حالة طوارئ عالمية  اإليدز/ نقص المناعة البشرية
التنمية االجتماعية واالقتصادية في سائر أنحاء العالم ويؤثر في المجتمع على جميع مستوياته الوطنية والمحلية 

  ".واألسرية والفردية

 بالحاجة إلى توسيع نطاق االستجابة العالمية لتشمل ٢٠٠١سية لسنة ويقر التزامان من االلتزامات األسا .٤٢
  :عالم العمل

اإليدز في مجال العمل،  /، بتعزيز تدابير التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية٢٠٠٥يام، بحلول سنة الق 
ر عن طريق وضع وتنفيذ برامج وقاية ورعاية للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غي

الرسمي، واتخاذ التدابير الالزمة لتهيئة أماآن العمل التي تراعي احتياجات األشخاص المصابين بفيروس 
 ).٤٩الفقرة  (اإليدز /نقص المناعة البشرية

، بإعداد إطار وطني في مجال القانون والسياسات العامة لحماية حقوق وآرامة ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة  
اإليدز واألشخاص المعرضين أآثر من  /ين بفيروس نقص المناعة البشريةاألشخاص المصابين والمتأثر

اإليدز في أماآن العمل، وذلك بالتشاور مع ممثلي أرباب /غيرهم لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
العمل والعمال، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها بشأن فيروس نقص المناعة 

 ).٦٩الفقرة  (دز في أماآن العملاإلي /البشرية
، اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية اعتمدت الجمعية العامة إعالنا سياسيا آخر بشأن ٢٠٠٦وفي سنة  .٤٣

لتقدم المحرز منذ الدورة االستثنائية التي عقدت في سنة ايجدد التزام األعضاء بمكافحة المرض بعد استعراض 
٢٠٠١١٧.  

 الجمعية العامة، هناك عدد ال ُيحصى من المؤتمرات الدولية التي ُتعقد  فيالمنجزوإلى جانب العمل  .٤٤
، إضافة إلى اجتماعات أخرى يثار فيها الموضوع بشكل اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةخصيصا بشأن 

ه وإن غنى هذ. بارز وخطط العمل التي تعتمدها آيانات مختلفة على المستوى اإلقليمي أو العالمي أو الدولي
  . االستجابة لعظيم، ويشار أدناه إلى جوانبه

  برنامج األمم المتحدة المشترك المعني عمل 
  اإليدز /بفيروس نقص المناعة البشرية

فيروس نقص المناعة لمحاربة المبذولة إن منظمة العمل الدولية شريك في الجهود الدولية الكبيرة  .٤٥
 األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة برنامجآما أنها تشارك في رعاية . اإليدز /البشرية
انظر (وتعمل بشكل وثيق مع األطراف التسعة األخرى التي ترعى البرنامج ، ٢٠٠١١٨ منذ سنة اإليدز /البشرية
وقد ُجّمع الكثير من . ومن المزمع أن يكون لهؤالء األطراف دور مهم في تشجيع تنفيذ التوصية المقترحة). أدناه

ات الواردة في هذا ءات بشأن تقدم االستجابات العالمية والوطنية المتعلقة بالفيروس والعديد من اإلحصاالمعلوم
  . تحت إدارة البرنامج المذآور،التقرير

                  
، ويمكن  ٢٠٠١أغسطس  /  آب٢، A/RES/S-26/2معية العامة لألمم المتحدة، الدورة االستثنائية السادسة والعشرون، الوثيقة          الج   16

  www.un.org/ga/aids/docs/aress262.pdf  :االطالع على هذه الوثيقة على الموقع التالي
ة            17 ران  ١٥،  A/RES/60/262 الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الستون، الوثيق ه   /  حزي ذه         ٢٠٠٦يوني ى ه ، ويمكن االطالع عل

  www.un.org/documents/instruments/docs_en.asp:  الوثيقة على الموقع التالي
  http://www.unaids.org:  اإليدز /برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية   انظر موقع 18
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إلى تبني المجتمع الدولي هدف في العالم وأدى فشل أنصاف التدابير من أجل وقف انتشار الفيروس  .٤٦
ويبرز االتجاه . ٢٠١٠١٩بحلول سنة  الفيروس وعالج ودعم المصابين بهتحقيق استفادة الجميع من الوقاية من 

 على نحو سريع في جميع مناطق العالم لالستجابة  باألدلةةمدعومنحو استفادة الجميع التزاما بتطوير التدابير ال
في "  البشريةلتنميةبأآبر نكسة قائمة بذاتها تصيب ا "٢٠٠٥لوباء تسبب فيما وصفه تقرير التنمية البشرية لسنة 

  .  التاريخ

إلى من نقص المناعة البشرية وقد ُأحرز تقدم آبير في مجال توصيل الخدمات األساسية الخاصة بفيروس  .٤٧
 في المائة من ٩٥ التي يعيش فيها ،هم في حاجة إليها في البلدان ذات الدخل الضعيف وذات الدخل المتوسط

األشخاص الذين تلقوا العقاقير المضادة للفيروسات وارتفع عدد . مجموع األشخاص المصابين بالفيروس
 وُأعلن عن تراجع في اإلصابة بالفيروس في ٢٠٠٥ و٢٠٠٣الرجعية في هذه البلدان خمس مرات بين سنتي 

مع ذلك، لن تحقق الوتيرة الحالية للتقدم استفادة الجميع و. العديد من البلدان نتيجة تطبيق تدابير وقائية قوية
 فيروس نقص انتشار وباء، مما يهدد قدرة العالم على وقف ٢٠١٠المستهدف المتفق عليه وهو بحلول الموعد 

 آل من بذلوفي حين .  آما جاء في األهداف اإلنمائية لأللفية،٢٠١٥المناعة البشرية والقضاء عليه بحلول 
يد منهم ترجمة الزيادة في لنشر البرامج األساسية، آان من الصعب على العدالجهود البلدان والشرآاء الوطنيين 
وأحد األمثلة على التحديات الكبيرة المرتبطة بتطوير البرامج الخاصة بفيروس نقص . التمويل إلى برامج شاملة

 ١١ رغم أنها تضم -  هو أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،محدودةالموارد الالمناعة البشرية في المواقع ذات 
 في المائة من ٣غير  ال تحظى ب- لي ثلثي مجموع األشخاص الحاملين للفيروسفي المائة من سكان العالم وحوا

  .مجموع عمال الرعاية الصحية في العالم

 تمويال آبيرا وطويل - وتقوية العزم العالمي لتحقيق استفادة الجميع- وسيتطلب التغلب على هذه الحواجز .٤٨
ة واالعتماد على االستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها األمد، إضافة إلى دعم سياسي مستدام وزيادة القدرة الوطني

بيد أنه رغم الزيادات الملحوظة في التمويل من أجل . في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
االستجابة للفيروس خالل هذا العقد، فإن الهوة بين الموارد المتاحة والمبالغ الالزمة لتحقيق استفادة الجميع 

 . على مدى السنوات العديدة القادمة إذا استمرت اتجاهات التمويل الحالية على حالهاسوف تتسع 

اإليدز إلى التسبب بأزمة إنمائية ال يمكن حلها إال عن طريق / وقد أدى فيروس نقص المناعة البشرية .٤٩
 ويجمع برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة. استجابة متعددة القطاعات

 جهود وموارد عشر منظمات منضوية تحت لواء منظومة األمم المتحدة في مجال التصدي ٢٠اإليدز /البشرية
وجميع هذه المنظمات ملتزمة بمساعدة البلدان في المضي قدمًا نحو توفير سبل حصول الجميع . لمشكلة اإليدز

ة تنفيذية واحدة ومنظومة واحدة على الوقاية والعالج والرعاية والدعم ضمن إطار خطة وطنية واحدة وهيئ
وفي حين يعتبر التنسيق فيما بين الوآاالت أمرًا حاسمًا فإنه يتعين على آل ). ١-١أنظر اإلطار (للرصد والتقييم 

وتسترشد عالقات العمل . وآالة أن تعمل أيضًا ضمن المجاالت الخاصة بها والتي تتميز فيها بميزة نسبية
. حدد األدوار الريادية لكل وآالة فضًال عن تشجيع الشراآات والبرمجة المشترآةمتفق عليه ي" بتقسيم للعمل"

أما المعلومات المفصلة عن عمل آل وآالة من الوآاالت المشارآة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك 
د بعض اإلشارات اإليدز فتتخطى نطاق هذه الوثيقة ولكن من الجدير إيرا/ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

 . الوجيزة إلى ذلك

                  
فراد لكل تدخل  في المائة من قبل جميع األ١٠٠   استفادة الجميع ال تعني أنه سيكون هناك، أو ينبغي أن يكون هناك، استخدام بنسبة 19

وحتى في البلدان ذات الدخل . يخص الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وما يتعلق بهذا الفيروس من عالج ورعاية ودعم
المرتفع حيث الرعاية الصحية متوفرة للجميع، ال يحصل بعض المرضى المؤهلين طبيا للحصول على العقاقير المضادة للفيروسات 

منها على سبيل المثال، قرار متعمد بعدم إجراء االختبار، أو قرار ببدء العالج المضاد (ية لمجموعة من األسباب الرجعية، على األدو
بل إن العالم، باعتماده هدف استفادة الجميع، يلتزم بتحقيق تطورات ملموسة ومستدامة من أجل ). للفيروسات الرجعية في وقت الحق

وعلى سبيل المثال، . الت األآثر فعالية الالزمة لمواجهة األوبئة المختلفة في جميع األقاليمتغطية ذات مستوى عال فيما يخص التدخ
 من -تتطلب البلدان التي توجد فيها أوبئة معممة ومتوطنة بإفراط تغطية عالية جدا فيما يخص التدخالت التي تستهدف عموم السكان 

 في حين يمكن أن تكون -القائم على المدرسة وبرامج الوقاية في مكان العملقبيل حمالت التوعية عن طريق وسائط اإلعالم والتثقيف 
التغطية األدنى فيما يخص مثل هذه االستراتيجيات مناسبة لألوبئة ضعيفة المستوى والمتمرآزة، حيث تلزم مستويات تغطية عالية جدًا 

  . قص المناعة البشريةلصالح البرامج التي تستهدف السكان األآثر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس ن
  : انظر

UNAIDS: Financial resources required to achieve universal access to HIV prevention, treatment, care and 
support, 2007, available at: http://data.unaids.org/pub/Report/2007/20070925_advocacy_grne2_en.pdf 

  /www.unaids/org:     أنظر20
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  ١-١اإلطار 
  "العناصر الثالثة"مبدأ 

  إليدزفي مواجهة امبادئ لتنسيق االستجابات الوطنية 
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة  استضاف آل من ٢٠٠٤أبريل /  نيسان٢٥يوم 
من جديد  متحدة اجتماعا رفيع المستوى أآد فيه المانحون األساسيون والمملكة المتحدة والواليات الاإليدز /البشرية

  . التي تقودها البلدان المتضررة نفسها،إليدزفي مواجهة االتزامهم بتعزيز االستجابات الوطنية 
لتحقيق االستخدام األنجع واألآثر فعالية للموارد، ولضمان العمل السريع " العناصر الثالثة"مبدأ وأيد هؤالء 

  : وهذه العناصر هي؛دارة القائمة على النتائجواإل
 يوفر قاعدة لتنسيق أعمال جميع ،اإليدز / فيروس نقص المناعة البشريةعليه بشأنمتفق إطار عمل واحد  

  .الشرآاء
 .مفوضة بوالية ذات قاعدة عريضة تشمل عدة قطاعاتوسلطة تنسيق وطنية واحدة معنية باإليدز  
 .والتقييم على الصعيد القطرينظام واحد متفق عليه للرصد  

.  من سيء إلى أسوأولحما زالت تت وقد آان هناك تحول ملحوظ في االستجابة العالمية ألزمة اإليدز المعقد التي
 تحصل بشكل أفضل على الموارد المالية والمواد باتتفقد أصبحت االستجابات الوطنية أوسع وأقوى، آما أنها 

  .  األساسية
تقوم على " العناصر الثالثة"وبما أن .  بالذاتخصيصا لمواجهة هذا التحدي" صر الثالثةالعنا"وقد ُصممت 

الدروس المستخلصة على مدى عقدين، فمن شأنها أن تساعد على تحسين قدرة المانحين والبلدان النامية على العمل 
  . إلى جنب في آل بلد على حدةبفعالية أآبر جنبًا

 هي الوآالة الرائدة بالنسبة لعمليات التصدي لفيروس نقص ٢١الالجئينمفوضية األمم المتحدة لشؤون  .٥٠
وللمفوضية برامج ولوجستيات شاملة جارية . اإليدز من أجل الالجئين والنازحين داخل بلدانهم/ المناعة البشرية

ذوي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية بحيث تطال الالجئين والنازحين داخل بلدانهم وغيرهم من األشخاص 
وتعمل مفوضية األمم المتحدة . الشأن فضًال عن المجتمعات المضيفة المجاورة التي غالبًا ما تقع في مناطق نائية

لشؤون الالجئين مع الحكومات الوطنية والهيئات الدولية لضمان إدماج الالجئين والعائدين والنازحين داخل 
. نية والدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشريةبلدانهم وغيرهم من األشخاص المعنيين في البرامج الوط

رامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية اآلن ليمتد من أفريقيا إلى آسيا واألمريكتين وقد توسع نطاق الب
وعلى مدى السنوات الثالث الماضية، أصبحت برامج مفوضية األمم المتحدة . با الشرقيةووالشرق األوسط وأور

الجئين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية أشمل عن طريق إدماج مجاالت من قبيل عمليات التقييم لشؤون ال
والمشورة الطوعية واالختبار والوقاية من نقل الفيروس من األم إلى الطفل والوقاية من فيروس نقص المناعة 

  . لتقييمإعالمية وتثقيفية وتواصلية ومواد تتناول الرصد واالبشرية ووضع ونشر مواد 

وتتبع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين نهجًا إقليميًا فرعيًا وتعمل على نحو متزايد في مجال  .٥١
وقد وضع نظام معلومات شامل . فيروس نقص المناعة البشرية في أوضاع من النزاعات وما بعد النزاعات

. ت االستقصائية للسلوك والمراقبة وهو يشمل بيانات أساسية عن المخاطر ونتائج الدراسا،موضع التنفيذ
بشأن  البصيرة قصرم والتمييز وصومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين داعية يعتمد عليها لمكافحة الو

فيروس نقص المناعة البشرية والالجئين، وهي تشجع تدابير تراعي المساواة بين الجنسين للحد من مواطن 
ولضمان قدر . اعة البشرية وال سيما فيما بين الالجئات، نساء وفتياتاالستضعاف المتعلقة بفيروس نقص المن

 فقد أدرجت موضوع اإليدز ،أآبر من إدماج القضايا المتعلقة باإليدز في جميع مراحل عمل المفوضية وواليتها
 .دليل للحاالت الطارئةالوفي في التدريب المتعلق بالحماية وإعادة التوطين 

 مع شرآائها في فياليونيسعلى مدى ستين عامًا، دأبت . ٢٢)فياليونيس(طفولة منظمة األمم المتحدة لل .٥٢
ومسألة فيروس نقص المناعة . جميع أنحاء العالم على تشجيع االعتراف بحقوق اإلنسان لألطفال واحترامها

لتصدي بازمة  ملتفيواليونيس. اإليدز هي من المسائل ذات األولوية العليا في برمجتها للسنوات القادمة /البشرية
 تمثل تهديدًا هائًال لألطفال والنساء ألنها ال ،اإليدز/ على نحو حاسم لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز، / ولمواجهة التحديات التي يثيرها فيروس نقص المناعة البشرية.  يمكن الوقاية منها أيضًاألنهفحسب بل 
 : ف على أربعة مجاالت رئيسية هييسيترآز اليون
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 الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب؛ 

 الوقاية من نقل فيروس نقص المناعة البشرية من األهل إلى الطفل؛  

 اإليدز؛ / توسيع نطاق الحماية والرعاية والدعم لأليتام واألطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

  . اإليدز/ ألهل المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةتوسيع نطاق الرعاية والدعم لألطفال والشباب وا 

سيف في شراآة مع الحكومات وسائر وآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يوتعمل اليون .٥٣
وتسعى في عملها إلى . والمنظمات القائمة على المجتمع المدني على األصعدة العالمية والوطنية والمجتمعية

 وتصميم ودعم االستجاباتمة ءوباء وتقييم أثره، وال سيما على األطفال والشباب؛ تقييم مالفهم ال: تحقيق ما يلي
اإليدز / البرامج للوقاية من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ التصدي ألثر فيروس نقص المناعة البشرية

 واألسر والمجتمعات المحلية ألطفال والشبابل منح اإلمكانياتعلى األطفال والشباب واألسر؛ إزالة الوصم و
سيف حضور يلليونو. اإليدز؛ تحقيق التغير االجتماعي/  ألثر فيروس نقص المناعة البشريةونتصديبحيث 

 .  بلدًا ومنطقة وإقليمًا١٦٢موسعة في تعاون واسع في الميدان وبرامج 

اص المصابين بفيروس  هو أآبر وآالة إنسانية عالمية تقوم بمساعدة األشخ٢٣برنامج األغذية العالمي .٥٤
ويقدم برنامج األغذية . نقص المناعة البشرية واإليدز بوصفهما وباء يفاقم سوء التغذية ويتهدد أسباب العيش

العالمي مع شرآائه على الصعيدين الوطني والمحلي وبواسطتهم الدعم من أجل برامج الوقاية والرعاية والعالج 
وتوخيًا لتعزيز نظم المناعة لدى األشخاص المصابين . المستضعفينعن طريق توفير المساعدة الغذائية ألشد 

بفيروس نقص المناعة البشرية وتحسين وضعهم الغذائي العام، يتلقى هؤالء األشخاص حصص إعاشة مقترنة 
مة إلى ضآما أن المرأة الحامل المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والمن. بعالج مضاد للفيروسات الرجعية

األم إلى الطفل، تستفيد أيضًا من مكمالت غذائية  منع انتقال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من برامج
باإلضافة إلى ذلك، يستخدم الدعم الغذائي .  وأن تلد أطفاًال أصحاءرابطة الجأشومن تثقيف يمكنها من أن تظل 

أما اليتامى . نهم من تقبل عالجهم الطويل ويمكسلللمساعدة على تحسين الوضع الغذائي للمرضى المصابين بال
 بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز فيتلقون وجبات غذائية في المدرسة األطفال المتأثرينوغيرهم من 

باإلضافة إلى وجبات يأخذونها إلى البيت مما يساعد على التعويض عن التكاليف المرتبطة بالتعليم، آما جرى 
 . ائمة على المجتمع المحلي للشباب الذين تخلوا عن الدراسة وذلك بإضافة عنصر للتغذيةتقوية برامج التدريب الق

ويقوم برنامج األغذية العالمي بتعزيز الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتوعية باإليدز في  .٥٥
وبفضل سبل . ا بمن فيهم األشخاص الذين يقومون بنقل األغذية وتسليمه،جميع برامجه وبين جميع مستخدميه

 فهو يوفر الفرص للوصول إلى المجموعات المعرضة ،توزيع األغذية التي يعتمدها برنامج األغذية العالمي هذه
 . للخطر وإيصال رسائل هامة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ورعاية المصابين

اإليدز إنما هي من / ة البشرية لمسألة فيروس نقص المناع٢٤إن استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .٥٦
اإليدز / األولويات الرئيسية للبرنامج المذآور الذي يساعد البلدان على جعل قضية فيروس نقص المناعة البشرية

ويسعى برنامج األمم المتحدة . في صميم خطط وعمليات التنمية الوطنية ضمن إطار األهداف اإلنمائية لأللفية
 من أجل وضع ، الحكومية منها والمجتمع المدني،لوطنية على جميع المستوياتاإلنمائي إلى بناء القدرة ا

 وذلك بالتصدي لألسباب الكامنة لفيروس نقص المناعة -استجابات منسقة ومتعددة القطاعات تتصدى للوباء 
الثة ويترآز العمل على ث. اإليدز وحماية حقوق الناس المصابين به والنساء والسكان المستضعفين/ البشرية

 : مجاالت هي

يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باالشتراك مع .   والتنمية البشريةاإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية 
اإليدز بتقديم / البنك الدولي وأمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز على نحو أآثر فعالية / ضايا فيروس نقص المناعة البشريةالدعم التقني لمساعدة البلدان على إدماج ق
يقدم برنامج األمم المتحدة ذلك، باإلضافة إلى . في استراتيجيات الحد من الفقر وخطط التنمية الوطنية

 تشريعات تمكينية بشأن التجارة والصحة والملكية الفكرية من أجل وضعاإلنمائي الدعم للبلدان في مجال 
 . منخفضة التكلفة ورفيعة الجودةلإليدز بل وصول مستدامة إلى أدوية توفير س

يوفر برنامج األمم المتحدة .  اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةاإلدارة السديدة لعمليات التصدي ل 
ت منظومة األمم المتحدة ومساعدة الهيئات المانحة إلى السلطابين تساق اللتنسيق والتحقيق ااإلنمائي الدعم 
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الوطنية المعنية باإليدز وتنسيق عمليات التصدي الوطنية لإليدز، بما في ذلك تنفيذ مبادرات تمويل متعددة 
ويقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، عن طريق نظام المنسق المقيم، الدعم إلدماج قضايا . األطراف

مشترآة للفرق القطرية لألمم اإليدز في عمليات البرمجة القطرية ال/ فيروس نقص المناعة البشرية
 . المتحدة

مج األمم يقدم برنا.  اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةحقوق اإلنسان وقضايا المساواة بين الجنسين و 
المتحدة اإلنمائي الدعم للبلدان في مجال إيجاد بيئة مؤاتية لحقوق اإلنسان بهدف حماية حقوق الناس 

ويشمل ذلك التصدي . اإليدز والنساء والسكان المستضعفين/ بشريةالمصابين بفيروس نقص المناعة ال
م والتمييز والعالقات بين الجنسين، التي تجعل النساء واألطفال أشد استضعافًا أمام اإلصابة صلقضايا الو
 المصابين بفيروس نقص األشخاصوينشط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم إشراك . بالفيروس

 . اإليدز وتنفيذها وتقييمها/ رية في تخطيط عمليات التصدي لفيروس نقص المناعة البشريةالمناعة البش

عملية تصديه لإليدز على الوقاية من فيروس نقص المناعة  ٢٥يرآز صندوق األمم المتحدة للسكان .٥٧
ز التكامل بين الذآورية واألنثوية وتعزي العوازل بين الشباب والنساء الحوامل وبرمجة شاملة الستخدام البشرية

 أولوية مؤسسية ضمن برامج صندوق ،والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. الصحة اإلنجابية واإليدز
 موظفًا إضافيًا من أعضائه ٧٠ بلدًا، وقد قام الصندوق مؤخرًا بتكليف ١٤٠من األمم المتحدة للسكان في أآثر 

وهو يقدم الدعم لطيف واسع من المبادرات الفورية . إليدزللعمل على قضايا ا) معظمهم من الموظفين الوطنيين(
صل لتغيير السلوك واالختبار الطوعي واوطويلة األمد لمنع انتقال الفيروس باالتصال الجنسي، بما في ذلك الت

ويقدم الدعم أيضًا للدراسات االستقصائية . باإلصابات المنقولة باالتصال الجنسيوالمشورة وخدمات تتعلق 
 . رافية واالجتماعية الثقافية الالزمة لوضع سياسات وقاية مناسبةالديمغ

ويشجع برنامج األمم المتحدة للسكان اعتماد سلوك جنسي أآثر أمنًا بين الشباب ومنح اإلمكانيات للنساء  .٥٨
 ويشجع الجهود الرامية إلى إقناع الشبان ،الشابات آي يرفضن العالقات الجنسية غير المرغوبة وغير اآلمنة

وهناك أولوية أخرى تتمثل في الوقاية من . كاتهميالمسؤولية عن طريق حماية أنفسهم وشرمن بتحمل قدر أآبر 
عن الصحة "  على الشبابسهلة الفهم"ويقدم الصندوق الدعم لتقديم معلومات . اإلصابة بين النساء الحوامل

فتتمثل في الحد من انتقال فيروس نقص المناعة أما أولويته الثالثة . اإلنجابية والتثقيف والخدمات المتعلقة بها
البشرية وغيره من اإلصابات المنقولة باالتصال الجنسي، التي تسهم في انتشار فيروس نقص المناعة 

 وتشجيع استخدامها السليم عوازلاإليدز، عن طريق تحسين فرص حصول الذآور واإلناث على ال /البشرية
 . مستخدمين وتطلعاتهم فضًال عن التأثيرات الثقافيةوالمتواصل، مع مراعاة احتياجات ال

يضطلع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات . ٢٦مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .٥٩
، بمسؤولية التصدي للقضايا المترابطة المتصلة بمكافحة ١٩٩٧ء في عام ىوالجريمة، وهو مكتب أنش

وإذ يشارك المكتب في .  الدولي في سياق التنمية المستدامة واألمن البشريالمخدرات ومنع الجريمة واإلرهاب
، فهو مكلف ١٩٩٩اإليدز منذ عام / رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

لرعاية فيما بين أيضًا بزيادة االستجابة العالمية المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير ا
مدمني المخدرات بالحقن وفي السجون، وبتسهيل وضع استجابة لألمم المتحدة تتصدى لإليدز المرتبط باالتجار 

ولتحقيق تلك الغاية، يقدم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة للبلدان في مجال . بالبشر
 للوضع واستعراضات قانونية أو سياسية ووضع وتنفيذ سياسات بناء قدرتها الوطنية إلجراء عمليات تقييم

رعاية فعالة وقائمة على برامج وفيروس نقص المناعة البشرية من تمكينية واالرتقاء بسرعة ببرامج وقاية 
والجريمة بالتعاون مع غيره من وقام مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات . البراهين من أجل السكان المعنيين

اإليدز، باستهالل إطار / شرآاء في برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةال
 في ، وذلكاستراتيجي من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الرعاية للمصابين في السجون

 . المؤتمر الدولي السادس عشر لإليدز في تورونتو

التي يبذلها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتسهيل وضع السياسات وفي موازاة الجهود  .٦٠
والبرامج، يسعى إلى توليد وجمع ونشر معلومات استراتيجية تتصل بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية 

. تجار بالبشربالحقن والسجناء واألشخاص المستضعفين أمام االمخدرات فيما بين مدمني البشأنه والرعاية 
تحديد أفضل : وينصب الترآيز الرئيسي على مساعدة صانعي السياسات ومديري البرامج على القيام بما يلي
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طريقة يمكن لهم بها قياس وتقييم نجاح البرامج عبر مجموعة من الحصائل؛ متابعة االتجاهات الوبائية؛ رسم 
 . توعية مخصصةاستراتيجيات 

 هي المنظمة الرائدة المعينة لالهتمام ٢٧)اليونسكو(لتربية والعلم والثقافة إن منظمة األمم المتحدة ل .٦١
وتوخيًا لترآيز وتكثيف . بموضوع الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب في المؤسسات التعليمية

رة العالمية المعنية قيادة المبادب اليونسكو قومإليدز، تا  لمواجهةالتزام قطاع التعليم في االستجابات الوطنية
قطاع التعليم شاملة ل وهي شراآة تهدف إلى وضع استجابة -اإليدز / بالتعليم وفيروس نقص المناعة البشرية

إلى انعقاد فريق العمل المشترك بين الوآاالت المعني بالتعليم والتابع أيضًا وتدعو اليونسكو . موضع التنفيذ
 . اإليدز/ بفيروس نقص المناعة البشريةلبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني 

 نهج اليونسكو على افتراض مفاده أن التعليم الوقائي ال بد من أن يساعد على توليد المواقف ستندوي .٦٢
واليونسكو .  المخاطر واالستضعافحد من المهارات وحفز الحماس الضروري لتشجيع اعتماد سلوك يفيروتو

  : يةملتزمة بالمهام الرئيسية الخمس التال

من تعمل اليونسكو مع الوزارات والوآاالت والمنظمات غير الحكومية  . التوعية على جميع المستويات 
 والرياضة فضًال عن المجتمع المدني والقطاع ت تلك الضالعة في التعليم والعلوم والثقافة واالتصاالقبيل

  . الخاص

عد ثقافي موجهة إلى مجموعات ذات ُبتضع اليونسكو معلومات فعالة و  .اعتماد نهج لكل مقام مقال 
 . طراخممستهدفة بدءًا بالمجموعات األشد عرضة لل

 رسمية وغير رسمية ية يجري وضع برامج تعليم.الحد من السلوك المحفوف بالمخاطر واالستضعاف 
اإليدز وعلى طريقة / بحيث يطلع جميع الشباب على الوقائع المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

 . هذه المعرفةأن يصرفوا على أساس اية منه ويمكنهم الوق

في الجهود التي تأييدهم  ويجري ًا نشطوالمصابون التزامًان والمتأثريلتزم   .رعاية المصابين والمتأثرين 
 . والعالج جزء ال يتجزأ من الوقاية. لتصدي للوباء في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالمليبذلونها 

 األساسية للمؤسسات االجتماعية واالقتصادية وظائفتوخيًا لحماية ال  .ثار المؤسسيةالتصدي لآل 
اإليدز، تضع اليونسكو وتنشر أدوات / والسياسية الرئيسية في ظل جائحة فيروس نقص المناعة البشرية

ين وغير ذلك من المؤسسات الرئيسية على معلمأثر الوباء على المدارس والطالب والمن أجل رصد 
 .المستوى القطري، وتقييم هذا األثر واالستجابة له

 تتولى منظمة الصحة العالمية .٦٣

. اإليدز/  قيادة استجابة قطاع الصحة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية٢٨
ويضطلع قطاع الصحة بدور مرآزي في تشجيع وتقديم خدمات الوقاية والرعاية والعالج الفعالة ولكن قدرته 

ديد االلتزام جإن ت.  معوقة بفعل تخلف النظم الصحية والعبء الثقيل الناشئ عن الوباءعلى أداء هذا الدور
اإليدز ووجود قاعدة براهين أقوى / السياسي وزيادة الموارد العالمية المخصصة لفيروس نقص المناعة البشرية

الج المضاد للفيروسات بشأن عمليات التدخل فعالة التكلفة وطرائق وقاية جديدة وتوسيع سبل الحصول على الع
 . الرجعية، إنما تمثل اآلن فرصة فريدة لتقوية النظم الصحية برمتها وتكوين استجابة شاملة أقوى

اإليدز هي أولوية على مستوى المنظمة بالنسبة لمنظمة الصحة / إن قضية فيروس نقص المناعة البشرية .٦٤
ية إلى مكافحة الوباء ضمن سياق استجابة شاملة العالمية التي آثفت دعمها للدول األعضاء في جهودها الرام

). ٢٠٠١(اإليدز / ومتعددة القطاعات تمت الدعوة إليها في إعالن االلتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
واإلرشاد المعياري الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية مدعوم باستراتيجية دعم تقنية تهدف إلى تعزيز قدرة 

اإليدز ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من /  برنامجها األساسي بشأن فيروس نقص المناعة البشريةويرتبط. البلدان
 والتثقيف الصحي وإدمان السلالمجاالت البرنامجية ذات الصلة، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية و

تراتيجية ومجموعة  حول خمسة اتجاهات اس٢٩وتتمحور خطة منظمة الصحة العالمية خمسية السنوات. العقاقير
  : وهذه المجموعة هي. من عمليات التدخل ذات األولوية في القطاع الصحي

                  
  /http://hivaidsclearinghouse.unesco.org:     أنظر27
  /www.who.int/topics/hiv_infections/en:    انظر 28
  :    انظر29

WHO: WHO’s contribution to scaling up towards universal access to HIV/AIDS prevention, care and treatment, 
2006-10, Feb. 2006, available at: http://www.who.int/hiv/universalaccess2010/WHOstrategic 
directions_en_may2006.ppt 
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تمكين الناس من االطالع على وضعهم فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية من خالل اختبار   )أ(
  ومشورة على أساس سري فضًال عن تشخيص الرضع؛

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بواسطة جميع تحقيق أقصى قدر من إسهام القطاع الصحي في   )ب(
   الجراثيم؛تطرق االنتقال وتشجيع وضع تكنولوجيات وقاية جديدة من قبيل مبيدا

 بما في ذلك ،اإليدز ورعاية البالغين واألطفال/ التعجيل في االرتقاء بعالج فيروس نقص المناعة البشرية  )ج(
 والربط بين الخدمات المتعلقة بفيروس ،المضاد للفيروسات الرجعيةالرعاية التسكينية فضًال عن العالج 

  ؛سلاإليدز والخدمات المتعلقة بال/ نقص المناعة البشرية

تقوية النظم الصحية وتوسيع نطاقها عن طريق تقديم الدعم للتخطيط واإلدارة وتنمية الموارد البشرية   )د(
  والتمويل المستدام؛

ستراتيجية تسترشد بها استجابة أآثر فعالية، بما في ذلك مراقبة اإلصابات االستثمار في معلومات ا  )ه(
  .  العالج والبحث العمليصدالمنقولة باالتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية ور

  يضطلع البنك الدولي .٦٥

وهو يسهم في تحقيق . بوالية التخفيف من حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة ٣٠
 الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجته من الجميع استفادةل إلى توفير سبل االرتقاء بهدف التوص

لى تقوية االستراتيجيات الوطنية والرصد والتقييم وتمويل إوالرعاية والدعم بشأنه من خالل الجهود الرامية 
وبحلول آانون . عماألتنمية البرامج شاملة بشأن اإليدز والمساعدة على ضمان أن يكون اإليدز جزءًا من برنامج 

 مليار دوالر أمريكي من أجل برامج اإليدز ٢٫٧، آان البنك الدولي قد تعهد بما يزيد على ٢٠٠٦ديسمبر / األول
اإليدز متعددة األقطار من /  نصفها تقريبًا من خالل برامج فيروس نقص المناعة البشرية،على الصعيد العالمي
البنك في حواره السياسي مع البلدان المقترضة على أن فيروس نقص المناعة ويشدد . أجل أفريقيا والكاريبي

اإليدز هو أولوية إنمائية ويرآز على الحاجة إلى التزام سياسي على أعلى مستوى وإلى إصالحات / البشرية
ة منتظمة للقطاع الصحي وإلى حماية حقوق اإلنسان وإلى مجموعة من اإلصالحات متعددة القطاعات للمساعد

 .على الحد من العوامل المسهمة في انتقال فيروس نقص المناعة البشرية

والبنك الدولي ملتزم بتحسين التنسيق وجعل دعمه يتمشى ويتسق على نحو أفضل مع االستجابات  .٦٦
الصندوق العالمي وخطة الطوارئ لإلغاثة (وآان أول اجتماع سنوي للهيئات المانحة الثالث الرئيسية . القطرية
 قد أفضت إلى خطط عمل لتعزيز ٢٠٠٦يناير / في آانون الثاني) يدز، التابعة للرئيس، والبنك الدوليمن اإل

 رئيسيين بالنيابة عن آامل قسمينويحتضن البنك الدولي . التنسيق بين الهيئات المانحة والمساعدة على التنفيذ
استراتيجية  "قسمدعم يو. اإليدز/ بشريةأسرة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة ال

وقد أنشئ . إليدزلمواجهة االتخطيط االستراتيجي والعملي لالستجابات الوطنية " وخطة عمل مكافحة اإليدز
الرصد والتقييم على الصعيد القدرة على الفريق العالمي لمساندة رصد وتقييم مرض اإليدز بهدف تحسين 

 . الوطني

 لدوليةإجراءات منظمة العمل ا
يشمل اإلسهام الخاص الذي تقدمه منظمة العمل الدولية في برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  .٦٧

  : اإليدز، ما يلي/ بفيروس نقص المناعة البشرية

مكافحة فيروس نقص المناعة لعضويتها الثالثية مما يشجع تعبئة الحكومات وأصحاب العمل والعمال  
 ؛)ه تبيان األدوار الخاصة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالسيجري أدنا(اإليدز / البشرية

لوقاية من فيروس نقص المناعة لمن فرص  ذلك الوصول المباشر إلى مكان العمل مع ما يتسم به 
 اإليدز فضًال عن الرعاية والدعم والعالج؛  /البشرية

 معايير منظمة  منعدديتصل ؛ والتجربة طويلة الباع في وضع أطر معايير دولية لحماية حقوق العمال 
معايير  ال تتصل فيما ،اإليدز وإدارته/ العمل الدولية مباشرة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

 اتصاًال مباشرًا بهذا المسعى؛ أخرى 
 شبكة عالمية من المكاتب الميدانية ومشاريع التعاون التقني؛  
 . والتدريبقدرة هائلة على البحوث وتقاسم المعلومات  

                  
  http://www.worldbank.org/hiv_aids/globalprogram.asp:     انظر30
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اإليدز بمثابة جزء من قطاع / ويعمل برنامج منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية .٦٨
/ بمدونة الممارسات االبتكارية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةوتسترشد نشاطاته . الحماية االجتماعية
وفي السنة ذاتها . وأصحاب العمل والعمال بموافقة الحكومات ٢٠٠١المعتمدة في عام  ،اإليدز وعالم العمل

أصبحت منظمة العمل الدولية الراعية الشريكة الثامنة لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص 
بفضل إسهامات من الدول األعضاء، بات البرنامج يرآز على تنفيذ وومنذ ذلك الحين . اإليدز/ المناعة البشرية

على المستوى الوطني عندما تقوم الهيئات المكونة بصياغة المباشرة  تقديم المساعدة مدونة الممارسات وعلى
البرنامج التابع ًا نشطًا في شريكآما آان . اإليدز/ وباء فيروس نقص المناعة البشريةلمواجهة استجاباتها 

في هذا السياق على عد وقد سا ،اإليدز/ لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
 . صياغة االستجابات والتنسيق على نطاق منظومة األمم المتحدة

ومدونة الممارسات هي نموذج لإلجراءات في مكان العمل، يبين المبادئ من أجل وضع السياسات  .٦٩
تى ح(وقد ترجمت . وحماية الحقوق فضًال عن مبادئ توجيهية عملية من أجل برامج الوقاية والرعاية والدعم

وتنفذ منظمة العمل . ٣١ لغة وهناك ترجمات أخرى قيد اإلعداد٥٤إلى ) ٢٠٠٧ آتابة هذا التقرير في عام وقت
الدولية المدونة بواسطة التعاون التقني وخدمات التدريب والمشورة المقدمة للحكومات وألصحاب العمل 

 معلومات وإرشادات حول المنهجية وهي مرفقة بكتيب للتعليم والتدريب يتضمن. وللعمال في جميع األقاليم
 . وملخصات للدروس وأنشطة تعليمية

وإلى جانب أنشطة منظمة العمل الدولية بشأن اإليدز وترويجها المباشر لمدونة الممارسات، فإن أعمال  .٧٠
 والوباء .اإليدز/ أنشطة تتناول فيروس نقص المناعة البشريةجميع دوائر منظمة العمل الدولية تنطوي على 

المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛ العمالة (يد لكل هدف من األهداف االستراتيجية األربعة للمنظمة تهد
 إنشاء برنامج منظمة العمل الدولية عندو). وتوليد الدخل والمهارات؛ الحماية االجتماعية؛ الحوار االجتماعي

ير العام على أهمية إدماج قضية فيروس اإليدز وعالم العمل، شدد المد/ بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
نظرًا إلى : " إليه فيما يلييتبيناإليدز في جميع برامج منظمة العمل الدولية، على حد ما / نقص المناعة البشرية

اإليدز، سيكون الحرص / الطبيعة المتنوعة ومتعددة القطاعات لألنشطة المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية
اإليدز في سائر برامج وأنشطة منظمة العمل / قضايا وشواغل فيروس نقص المناعة البشريةمنصبًا على إدماج 

 . ٣٢الدولية وذلك على السواء في المقر وفي الميدان

لدول األعضاء فيها لتعزيز استجاباتها لتقوم منظمة العمل الدولية بتقديم المساعدة التقنية . المساعدة التقنية .٧١
وقد ارتفعت ميزانية التعاون . آن العمل ومن خاللهاامأاإليدز في / ناعة البشريةفي التصدي لفيروس نقص الم

ا م إلى ٢٠٠١ دوالر أمريكي في عام يالتقني المخصصة لبرنامج منظمة العمل الدولية بشأن اإليدز من مليون
مويل تمجموعة من البلدان ب تقومو. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكي في فترة السنتين ٢٠يزيد على 

/ باإلضافة إلى األموال المتلقاة عن طريق برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشريةالمشاريع 
ويتمثل الهدف المشترك في المساعدة على بناء قدرة الهيئات الثالثية المكونة . اإليدز ومنظمات دولية أخرى

 عالم العمل إدراجمبذولة بشأن اإليدز عن طريق ضمان لمنظمة العمل الدولية آي تسهم في الجهود الوطنية ال
على النحو المناسب ضمن الخطة الوطنية المتعلقة باإليدز وعن طريق رسم سياسات قائمة على الحقوق بشأن 

وتعتمد االستراتيجية على الميزة النسبية التي تتسم بها شبكات منظمة . مكان العمل وعن طريق تنفيذ برامج فعالة
وتشمل العناصر األساسية الدعم واإلرشاد من أجل . دولية وتجاربها وموادها وال سيما مدونة الممارساتالعمل ال
التوعية والتخطيط ووضع السياسات؛ تدريب المنسقين بين الهيئات المكونة والمربين بين األقران في : ما يلي

بما في ذلك (طة المنشآت وهياآلها اإليدز في أنش/ مكان العمل؛ إدماج قضية فيروس نقص المناعة البشرية
؛ تقديم الخدمات أو اإلحالة إلى الخدمات )المهنيتينالموارد البشرية وبرامج الرعاية ولجان السالمة والصحة 

 ". آن على إطالع على وضعك"العامة، بما في ذلك الحمالت النشطة بعنوان 

اإليدز في / فيروس نقص المناعة البشرية األنشطة والمشاريع المتعلقة بويجري في الوقت الحاضر تنفيذ .٧٢
وقد ساعد برنامج منظمة العمل الدولية بشأن اإليدز الحكومات على .  بلدًا٧٠ما يزيد على في مكان العمل 
                  

ة داري                     31 صينية ولغ ة وال    األلبانية واألمهرية والعربية واألرمنية واآلذرية ولغة باهاسا واللغة البنغالديشية واللغة البوسنية والبلغاري
 واللغة الفلبينية واللغة الفرنسية ولغة غا واللغة الجورجية واأللمانية والهندي ولغة هاوسا واللغة واللغة األنكليزية واألستونية ولغة إيوي

ة المدغشقرية               ة واللغ ة القرغيزي الهنغارية ولغة إيبو واللغة اإليطالية واليابانية ولغة آابيس ولغة مينا ولغة آمير ولغة السواحيلي واللغ
ية                  واللغة المنغولية واللغة النيبالي    ة والروس ة الروماني ة واللغ ة البرتغالي ة واللغ ة البولندي ة ولغة أوروميفا ولغة أولوف ولغة باشتو واللغ

ة                          ة واللغ ة التايلندي امول واللغ ة الت ستانية ولغ ة الطاجيك بانية واللغ ة األس سواتي واللغ ولغة سيسوتو ولغة ستسوانا ولغة سنهاال ولغة سي
  . نية ولغة األردو واللغة الفيتنامية ولغة يوروباالترآية ولغة توي واللغة األوآرا

  . ٢٠٠١فبراير /  شباط٢٦، ٢، السلسلة )(REV.1 ١٨٧   أنظر مكتب العمل الدولي، التعميم رقم 32
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وطنية للتصدي لفيروس نقص المناعة الستجابة االصياغة وإدماج وتنفيذ استجابات مكان العمل ضمن إطار 
م والتمييز وتشجيع سبل صبرامج شاملة خاصة بأماآن العمل للتصدي لقضايا الوويجري تنفيذ . اإليدز/ البشرية

نفاذ عالمية عن طريق الجهود المتضافرة من جانب أصحاب العمل والعمال ودعم منشآت مختارة والمساعدة 
وتضم . على تدريب موظفي وزارة العمل من قبيل قضاة العمل وموظفي المحاآم الصناعية ومفتشي العمل

طاعات المشمولة قطاعات البيع بالتجزئة والسياحة والضيافة والنقل والزراعة التجارية والمرافق العامة الق
 . والتعدين والتصنيع والمالية والقطاع غير المنظم

رغم المنافع المثبتة التي تعود بها البرامج الخاصة بمكان العمل، ال يمثل التمويل المتوفر لعالم العمل و .٧٣
ولما آان جل الموارد المالية . من المساعدة الدولية المتدفقة إلى البلدان للتصدي للوباء وآلثارهسوى جزء يسير 

 اآلن بصورة رئيسية على المستوى القطري، فإن من ًااإليدز متاح/ المخصصة لفيروس نقص المناعة البشرية
يئات المكونة الثالثية ومن أجل أولويات منظمة العمل الدولية أن تضمن حصة متزايدة من التمويل من أجل اله
وفي هذا السياق، جرت تقوية . المنشآت التي يتعين عليها أن تضع االستجابات الخاصة بها للتصدي لهذا الوباء

 والمالريا وتوجه الجهود المبذولة نحو حشد الموارد مع سلالتعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز وال
ل الدولية لتوسيع نطاق استجابة عالم العمل على المستوى القطري وتحسين الهيئات المكونة لمنظمة العم

 . استمراريتها

اإليدز يؤثر في العديد / نظرًا إلى أن فيروس نقص المناعة البشرية.  سائر برامج منظمة العمل الدولية .٧٤
 . امج الرئيسيةمن مناحي نشاط منظمة العمل الدولية، فإن االستجابات هي من مهام جميع اإلدارات والبر

رغم عدم وجود معيار عمل دولي مكرس لقضية فيروس نقص المناعة . معايير العمل الدولية .٧٥
، فقد أقرت هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية باالنعكاسات السلبية التي يخلفها الوباء ٣٣اإليدز /البشرية

فصول الالحقة، آان ينظر إلى هذا األمر في وآما سيجري بيانه في ال. على تنفيذ حقوق اإلنسان وحقوق العمال
وتعتبر ). ١١١رقم  (١٩٥٢، )في االستخدام والمهنة(بعض األحيان باعتباره تمييزًا في مفهوم اتفاقية التمييز 

االنعكاسات الخطيرة للوباء على عمل األطفال واإلسهام الذي يمكن القيام به لمكافحته من خالل الحرية النقابية 
اإليدز في االعتبار عند / لجماعية، سببًا إضافيًا هامًا ألخذ موضوع فيروس نقص المناعة البشريةوالمفاوضة ا

أضف إلى ذلك أن تطبيق معايير منظمة العمل الدولية . النظر في طريقة تطبيق االتفاقيات على هذه المواضيع
 آانت عنصرًا حيويًا من عناصر  الضمان االجتماعي وخدمات الصحة المهنية والسالمة والصحة المهنيتينبشأن

 . اإليدز/ استجابة منظمة العمل الدولية لقضية فيروس نقص المناعة البشرية

الصالت بين فيروس نقص المناعة تحليل  على عمل األطفال منكبًا على وما فتئ البرنامج الدولي للقضاء .٧٦
ذين فقدوا أحد أبويهما أو االثنين معًا  ومرآزًا على األطفال ال٢٠٠١اإليدز وعمل األطفال منذ عام / البشرية

بمفردهم  مليون يتيم يعيشون ١١٫٤، آان هناك ٢٠٠٧وتشير آخر التقديرات إلى أنه بحلول عام . بسبب اإليدز
 قاعدة معارف إنشاءولقد قام البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال ب. ٣٤الكبرىفي أفريقيا جنوب الصحراء 
وقد . ٣٥ اليتم واالستضعاف بسبب اإليدزتألطفال، وال سيما في أسوأ أشكاله، وحاالبشأن الصالت بين عمل ا

مكافحة ومنع عمل األطفال الناشئ عن فيروس نقص "أفضى ذلك إلى وضع مشروع ثالثي السنوات بعنوان 
لفتيات ويهدف المشروع إلى مساعدة الصبيان وا".  الكبرىاإليدز في أفريقيا جنوب الصحراء/ المناعة البشرية

المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين هم ضحية عمل األطفال أو يحتمل أن يقعوا ضحية عمل 
اإليدز وقضايا / ويهدف أيضًا إلى نشر أدوات حول فيروس نقص المناعة البشرية. األطفال في أوغندا وزامبيا

الجتماعية من أجل األسر المتأثرة بفيروس وقد أنشأ المشروع هياآل مجتمعية وآليات للحماية ا. عمل األطفال
وتشمل آليات الحماية االجتماعية الناجحة مجال أنشطة توليد الدخل وخطط . اإليدز/ نقص المناعة البشرية

باإلضافة . في اإلقليم الفرعيبلدان أخرى  حذوها تحذووستكون هذه النماذج الرائدة متاحة من أجل أن . االدخار
اإليدز في /  أوغندا وزامبيا إلدماج قضايا فيروس نقص المناعة البشريةيوع حكومتإلى ذلك، يدعم المشر

ويعمل المشروع مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في . السياسات والبرامج الوطنية لعمل األطفال
 أجل صانعي آما يقوم بوضع أدوات من. البلدين معًا بهدف استثارة الوعي والقيام بالتدريب حول هذه القضية

اإليدز وعمل األطفال وتسهيل / السياسات ومخططي البرامج للتصدي لقضايا فيروس نقص المناعة البشرية
 . تكرار الممارسات الحسنة في اإلقليم الفرعي

                  
  . اإليدز/ ، هي االتفاقية األولى التي تشير مباشرة إلى موضوع فيروس نقص المناعة البشرية٢٠٠٦   اتفاقية العمل البحري، 33
  .، مرجع سابقUNAIDS and WHO: AIDS epidemic update: December 2007:  ظر   ان34
  www.ilo.org/child labour:     يمكن اإلطالع على هذه المعلومات على35
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اعتمد برنامج تنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين تدابير ترمي .  قطاع العمالة .٧٧
وهذا البرنامج هو أحد مكونات برنامج . اإليدز في أنشطته/ ضوع فيروس نقص المناعة البشريةإلى إدراج مو

تنمية روح تنظيم "شراآة إقليمي للمساعدة بين منظمة العمل الدولية وأيرلندا، ومكونا البرنامج اآلخران هما 
ة لدى المعوقين عن طريق وضع تعزيز القابلية لالستخدام والعمال"وبرنامج " المشاريع بين النساء المعوقات

وينكب قطاع العمالة على العمل مع برنامج منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة ". تشريعات فعالة
اإليدز وعالم العمل بهدف وضع استراتيجيات وإجراءات عملية لتوفير فرص العمالة وتوليد الدخل من / البشرية

 .مناعة البشريةأجل الناس المصابين بفيروس نقص ال
يضطلع بمسؤولية برنامج عمل يراعي أهمية تعزيز النظم القانونية توخيًا .  قطاع الحوار االجتماعي .٧٨

اإليدز دعمًا داخل إطار قانوني فعال / لضمان أن يتلقى أي إجراء يعتمد للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية
آمحاآم العمل (ء االجتماعيين وسائر أصحاب المصلحة مترافق بآليات لإلنفاذ؛ ومن شأن هذا أن يساعد الشرآا

في مجال تعزيز قدرتهم على تطبيق معايير العمل ذات الصلة والقوانين الوطنية ) والقضاة ومفتشي العمل
 قام برنامج منظمة ٢٠٠٧ و٢٠٠٦وفي عامي . ٢٠٠١ومدونة ممارسات منظمة العمل الدولية لعام المنقحة 

اإليدز في عالم العمل بالتعاون مع قطاع الحوار االجتماعي / س نقص المناعة البشريةالعمل الدولية بشأن فيرو
أثيوبيا، بنن، بورآينا ( بلدًا ١٥ قاضيًا من ١٧٠ مفتش عمل من موزامبيق وزامبيا ومالوي و١٠٠بتدريب 

يا، زمبابوي، فاسو، توغو، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، زامب
وسيؤدي هذا األمر بدوره إلى تحسين التقيد ). الكاميرون، ليسوتو، مالوي، موريشيوس، موزامبيق، نيجيريا

. بقوانين ولوائح العمل والسالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل مما يعزز قيام بيئة عمل آمنة وغير تمييزية
 :  وهي تشمل ما يلي،ء التدريبراثولدى منظمة العمل الدولية أدوات ترمي إلى إ

اإليدز في مكان العمل عن طريق قانون / مبادئ توجيهية بشأن التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية 
، وهي توفر إرشادًا تقنيًا بشأن أفضل طريقة إلدماج مجموعة المبادئ الدولية المنبثقة االستخدام والعمل

ممارسات، مع مراعاة شتى الظروف والتقاليد القانونية في ميدان قانون العمل وال سيما بذآر حسن ال
  الوطنية؛ 

، يساعد مفتشي العمل  من أجل مفتشي العمل والمصانعاإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةآتيب عن  
 عن طريق استخدام مدونة اإليدز/ لقضية فيروس نقص المناعة البشريةوالمصانع على التصدي 

 قضية من اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةية لتوضيح سبب اعتبار ممارسات منظمة العمل الدول
 اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةلدراسة الصالت القائمة بين وقضايا العمل وتحديًا أمام التنمية، 

 ولوضع ،ومبادئ وممارسات تفتيش العمل مع اإلشارة بصورة خاصة إلى السالمة والصحة المهنيتين
فيروس نقص آي تستخدم خالل عمليات التفتيش ومساعدة المفتشين على إدماج قضية أدوات عملية 
   في أنشطتهم في المستقبل؛ اإليدز/ المناعة البشرية

مبادئ توجيهية من أجل قضاة وهيئة : استخدام مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية ودليل التدريب 
ن قضاة العمل وهيئة قضاء العمل لمعايير ومبادئ  تدريب لتشجيع فهم أآمل فيما بييأجر. قضاء العمل

 ولألساليب التي يمكن لهم بها اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةمنظمة العمل الدولية ذات الصلة ب
ولقد استخدم هذا التدريب والمبادئ التوجيهية التي انبثقت عنه مدونة ممارسات منظمة . إدماجها في عملهم

 وقدم أمثلة عن األساليب التي تطبق بموجبها المبادئ الرئيسية للمدونة لعمل لالعمل الدولية آأساس
 . بواسطة التشريعات والسوابق القضائية الوطنية

إثيوبيا وبنن وبوتسوانا وبورآينا فاسو : هيهذا والبلدان المختارة من أجل عنصر التدريب والبحث  .٧٩
زمبابوي والكاميرون وليسوتو ومالوي وموريشيوس وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا و

بين في الشبكات في بنن وبوتسوانا وتوغو وليسوتو تدريب مكثف للمدِرأوًال وسيجري . بيق ونيجيرياموموزا
  .اإليدز/ المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشريةاالجتماعية اإلنمائية لمعالجة القضايا النفسية 

العمال شآت القطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل ونقابات والمجموعات المستهدفة هي من .٨٠
المحاآم والهيئات القضائية ومجالس العمل االستشارية والمجالس الوطنية (والمؤسسات الحكومية ذات الصلة 

 بأثر فيروس نقص إذ سوف يتم إذآاء وعي هذه المجموعات): باإليدزالمعنية بالسالمة والصحة المهنيتين و
 لتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية والمساعدة في تحسين اإليدز وتعزيز قدرتها/ ريةعة البشالمنا

    .٣٦ةشاملخالصة وافية و، باالعتماد على البحث المجمَّع في حيثما يلزممثل هذه القوانين، 

                  
  :  انظر 36
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 متعدد برنامج عملبتنفيذ  برنامج األنشطة القطاعية لمنظمة العمل الدولية قوم، ي٢٠٠٤ومنذ سنة  .٨١
ت وأنشطة باالشتراك مع اأدواستحداث ويشمل هذا . اإليدز/  فيروس نقص المناعة البشريةبشأنالقطاعات 

برنامج منظمة العمل الدولية بشأن اإليدز في مجاالت الزراعة و البناء والتعليم والصحة والفنادق والسياحة 
مشترآة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو  وضع سياسات مكان العمل ال:ومن أمثلة ذلك. والتعدين والنقل

لجنوب األفريقي، ااإليدز في قطاع التعليم في منطقة الكاريبي وفي / بفيروس نقص المناعة البشريةوالمتعلقة 
في قطاع النقل اإليدز / نقص المناعة البشرية توجيهية بشأن فيروس ئوالتصديق على هذه السياسات؛ مباد

جنوب أفريقيا ومجموعة أدوات لصالح المديرين والسائقين والمرشدين؛ مبادئ توجيهية وحلقة عمل تدريبية في 
تأثر المبادئ التوجيهية المشترآة وتس. ادق والتعدين وتجارة التجزئةلصالح قطاعات البناء والفن) قيد التحضير(

 المناعة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية وفيروس نقص
اإليدز بأهمية خاصة، وهي تروج للسالمة والصحة المهنيتين وتذآي الوعي باإليدز بين العاملين في  /البشرية

  .ز وتدعم تعزيز األنظمة الصحيةيقطاع الصحة وتعارض التمي

 صلة الوصل آل من مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال وفروي .٨٢
 تقديم المعلومات وإسداء ، عن طريقبرنامج منظمة العمل الدولية بشأن اإليدز والهيئات المكونةين  بةاألساسي

ت واإلرشاد والدعم لمنظمات ا آما يقدمان المعلوم،لبرنامج المذآورصالح اتصاالت لاالاحة المشورة وإت
 الدولية بشأن اإليدز أن ُتنفذ ومن األساسي بالنسبة لعمل برنامج منظمة العمل. أصحاب العمل ومنظمات العمال

اإليدز إلى مستوى / أنشطته مع الهيئات المكونة ومن خاللها، ولقد أدى موضوع فيروس نقص المناعة البشرية
انظر أدناه (استجابة غير مسبوق من قبل الهيئات العالمية واإلقليمية والوطنية التي تمثل الشرآاء االجتماعيين 

ويتطلب هذا العمل مدخالت تقنية من برنامج منظمة العمل الدولية بشأن ). فاصيلالتلالطالع على المزيد من 
هما اللذان يديرانه  مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمالاإليدز لكن 

  .فيما بينهما وبالتشاور آل من جهتهويشرفان عليه 

  التغيرات في االستجابات الدولية
الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل التزامات البلدان المتضررة نفسها وإنشاء د تزايإلى جانب  .٨٣

ال سيما (والمالريا وبرامج البنك الدولي الخاصة باإليدز، أدى المزيد من االلتزامات من طرف البلدان المانحة 
بلغ العام للتمويل المخصص  إلى زيادة في الم،والعمل الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص) الواليات المتحدة

 في سنة  دوالر أمريكي مليار٨٫٩ إلى ما يقدر بمبلغ ٢٠٠٢ في سنة  أمريكي مليار دوالر٢٫٨لإليدز من 
تعاون الدعم وقدر أآبر من الوفي حين هناك حاجة إلى المزيد من الموارد، هناك أيضا حاجة ماسة إلى . ٢٠٠٦

  . الموارد وتشتيتهاجيةازدوا وإلى تجنب مع البلدان المتضررة جدًا

زيادة الموارد بشكل آبير لمكافحة ثالثة من أشد األمراض خطورة في " من أجل الصندوق العالميُانشئ  
الصندوق مصمم في صورة و. ٣٧" إليهاحاجةالأمس التي هي في العالم ولتوجيه تلك الموارد إلى المناطق 

منذ   الصندوققد أنفقو. المجتمعات المتضررةبين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشراآة 
 بلدا، وهو المورد الرئيسي للتمويل من أجل ١٣٦مليارات دوالر أمريكي في  ٧ حوالي ٢٠٠٢٣٨سنة 

 آبير إلى حدوأفاد الصندوق أنه أنقد حياة مليوني شخص إلى حد اآلن، وذلك . مكافحة األمراض الثالثة
 : وتقديم العقاقير المضادة لفيروس نقص المناعة البشريةمن خالل توزيع الشبكات المانعة للبعوض

  آأداة مالية، وليس آهيئة تنفيذية؛  العالميويعمل الصندوق  -

 يعمل على إتاحة موارد مالية إضافية وزيادتها؛  -

 . الملكية الوطنيةتجلى فيهايدعم البرامج التي ت  -

وفي أول . ٢٠٠٨  سنةلتمويل حتىل  مليار دوالر أمريكي٤٫٧ الصندوق اجتذب، ٢٠٠١ومنذ سنة  .٨٤
ومن .  العالم عبربلدًا ٩٣ في  برنامجًا١٥٤لدعم   مليار دوالر أمريكي١٫٥ له لتقديم المنح، خصص جولتين

 بالبرامج القائمة إلى مستوى يتناسب مع االرتقاءشأن هذا التدفق األساسي للموارد أن يمكن بلدانا عديدة من 
سمح ببدء برامج جديدة في مناطق لم تكن فيها أية برامج من قبل بسبب عوز تآما أن موارد أخرى س. الحاجة

وفي السنوات المقبلة سوف تعتمد قدرة الصندوق على دعم توسع التدخالت الناجعة اعتمادا . آبير في األموال
مليارات  ٨ إنفاق لحسابات الصندوق، فإنه سيحتاج إلى ووفقًا. ة اإلضافياألموال جمعآليا على قدرته على 

                  
  /http://www.theglobalfund.org/EN/about/how:    موقع الصندوق العالمي على اإلنترنت 37
  Donald G. McNeil, in an article in the International Herald Tribune, 28 Sep. 2007:    أنظر 38
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ويعمل الصندوق على نحو وثيق مع .  للتحكم في األمراض الثالثة٢٠١٠دوالر أمريكي سنويا بحلول سنة 
المنظمات األخرى متعددة وثنائية األطراف التي تعنى بقضايا الصحة والتنمية من أجل ضمان أن تكون البرامج 

الت يشارك هؤالء الشرآاء في آليات التنسيق وفي العديد من الحا. الممولة حديثا منسقة مع البرامج القائمة
  .القطرية المحلية، مقدمين مساعدة تقنية مهمة خالل وضع المقترحات وتنفيذ البرامج

 حكومة الواليات المتحدة لمكافحة اإليدز هوأآبر مورد لألموال بعد هذا هو البرنامج الذي وضعت .٨٥
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم . ٣٩ئة لإلغاثة من اإليدزوالمالريا، في إطار خطة رئيس الواليات المتحدة الطار

اإليدز، ومنع حدوث / عالج مليوني شخص على األقل من األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
 ماليين شخص مصاب ومتأثر بالفيروس، بمن فيهم األيتام واألطفال ١٠ ماليين إصابة جديدة، ودعم رعاية ٧

 ١٥ بلدا حول العالم، مع ترآيزها بشكل خاص على ١٢٠لخطة المذآورة في أآثر من وتعمل ا. نوالمستضعف
 في المائة من المصابين بالفيروس في العالم، ٥٠يعيش حوالي  حيث بلدا في أفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي

ندا وزامبيا وغيانا اإثيوبيا وأوغندا وبوتسوانا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا ورو: وهذه البلدان هي
  .بيق وناميبيا ونيجيريا وهايتيموفيتنام وآوت ديفوار وآينيا وموزا

 التي بدأها الرئيس األمريكي ٤٠مبادرة آلينتون العالميةوأحد المصادر غير الحكومية األخرى للتنسيق هو  .٨٦
 للعولمة في اتجاه مجتمع من أجل مساعدة عالمنا على تجاوز الحالة الراهنة "٢٠٠٥السابق بيل آلينتون في سنة 

 هذه المبادرة جنبا إلى جنب مجموعة من معت وقد ج." أآثر تكامال لتقاسم المنافع والمسؤوليات والقيمعالمي
وال تقوم . التي يواجهها العالماألآثر إلحاحًا،  لوضع حلول ابتكارية وتنفيذها بشأن بعض التحديات عالمزعماء ال

حيوية يلتقي فيها " سوق"بل تعمل مثل . مع التبرعات المباشرة لتنفيذ البرامجالمبادرة بتقديم المنح وال بج
ويعمل .  تنظيمية، من أجل تحقيق نتائج عالية التأثير في الميدانقدراتأشخاص ذوو موارد مع آخرين ذوي 

االلتزامات  من أجل تحديد التقدم المتعلق به وبعدهوخاللآل اجتماع سنوي موظفو المبادرة مع المشارآين قبل 
  .والرقي به ورصده

نقص المناعة البشرية  أن منع انتشار فيروس على أساس مبدأ مفاده ٤١بيل وميلندا غيتسوتعمل مؤسسة  .٨٧
.  وهو إحدى األولويات القصوى بالنسبة للمؤسسة،هو الحل األآثر استدامة واألطول أمدا لمكافحة وباء اإليدز

ضد نتقال الفيروس، بما فيها تطوير لقاح آمن وفعال وفي المتناول وتدعم المؤسسة الجهود الرامية إلى وقف ا
 التي يمكن أن تضعها النساء ليحمين لميكروباتة لمبيدالكريمات الفيروس نقص المناعة البشرية والمرهمات أو 
، والمبادرات واسعة النطاق الرامية إلى زيادة يالجنس االتصال أنفسهن من اإلصابة بالفيروس عن طريق

 أوبئة ناشئة وأيضا في البلدان اني منكانية االنتفاع باألدوات الموجودة للوقاية من الفيروس في البلدان التي تعإم
 كبح جماح معدالت عالية لإلصابة بالفيروس، والترويج لاللتزام بنهج قائم على العلم لأصًالالتي توجد فيها 

  .الوباء

 هو فريق مكون من أآثر من ٤٢ وس نقص المناعة البشريةوفريق العمل العالمي المعني بالوقاية من فير .٨٨
 وباحثين في الطب البيولوجي وفي السلوآيات سريريين أطباء الصحة العامة ومحنكا من خبراء شخصا ٥٠

 وعن األطراف اإليدز/برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةوممثلين عن أمانة 
بيل اإليدز، جمعتهم مؤسسة / ه ومحامين وأشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشريةالمشارآة في رعايت

تستنير بها هيئات ويسعى فريق العمل هذا إلى تقديم معلومات . ٤٣آيسر.  ومؤسسة عائلة هينري جوميلندا غيتس
فيروس نقص  على المستوى العالمي وقرارات المانحين بشأن الوقاية من وتخطيط البرامج صنع السياسات

 تدمج اإليدز، /فيروس نقص المناعة البشريةمواجهة المناعة البشرية، آما يسعى إلى الدعوة إلى استجابة شاملة ل
  . الوقاية والعالج والرعاية

                  
  www.usaid.gov/our_work/global_health/aids/pepfar.html:    انظر 39
  www.clintonglobalinitiative.org:    انظر 40
  www.gatesfoundation.org:    انظر 41
  www.GlobalHIVPrevention.org:     أنظر42
  www.kff.org:    انظر 43
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  تعزيز االستجابة 
 هذه االستجابات غير ال تزالبينت تقارير حديثة أنه رغم التمويل الجديد الضخم وتنسيق االستجابات،  .٨٩
  .اإليدز والقضاء عليه/  فيروس نقص المناعة البشرية لتحقيق هدف وقف انتشارآافية

 صدر ،٤٤اإليدز /برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةوجاء في منشور ل .٩٠
قص فيروس نمواجهة رغم الزيادات الملحوظة في التمويل من أجل االستجابة ل"أنه ، ٢٠٠٧سبتمبر / في أيلول

المناعة البشرية خالل هذا العقد، فإن الهوة بين الموارد المتاحة والمبالغ الالزمة لتحقيق استفادة الجميع ستتسع 
 ويشير هذا المنشور إلى زيادات .٤٥"على مدى السنوات العديدة المقبلة إذا استمرت اتجاهات التمويل الحالية

 استفادة الجميع هدف العالم حققرغم هذه الزيادات، لن ي"بأنه آبيرة في التمويل في السنوات األخيرة، لكنه يقدر 
 توفر الموارد وحده بل آيفية لكن ما سيحدث أثرًا مميزًا، ليس مجرد. ٤٦"٢٠١٥ أو سنة ٢٠١٠بحلول سنة 

غل ااستخدامها على نحو فعال من أجل تحقيق استفادة الجميع ومعالجة مشاآل مثل الفقر وبطالة الشباب والشو
  .ة بنوع الجنسالمتعلق

   ٤٧: في تقرير حديث بما يليفريق العمل العالمي المعني بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وأفاد .٩١
فهناك وسائل فعالة للوقاية من آل أسلوب من . ينبغي أن نفوز في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

؛ وقد زاد تمويل  مما هو عليه اآلنلفيروس لم يكن أبدا أقوىأساليب انتقال الفيروس؛ وإن االلتزام السياسي بشأن ا
بيد أنه في . ٢٠٠٦ و٢٠٠١البرامج الخاصة بالفيروس في البلدان ضعيفة ومتوسطة الدخل ست مرات بين سنتي 

الوقت الذي زاد فيه االهتمام المولى للوباء في السنوات األخيرة، ال سيما فيما يتعلق بالحصول على العالج، فإن 
وما لم ينخفض عدد اإلصابات الجديدة انخفاضا آبيرا، فإن ...  الجهود الرامية إلى الحد من اإلصابة بالفيروس في تعثر

ماليين المزيد من موت ي عصيبة أآثر فأآثر، وربما ستغدوالجهود العالمية لتوفير عالج اإليدز على نطاق واسع 
تغطية المضادة للفيروسات في الوُتبرز الزيادة الهائلة . نهااألشخاص آنتيجة إلصابات بالفيروس تمكن الوقاية م

، ما الذي يستطيع العالم ٢٠٠٦ و٢٠٠٣ في المائة بين سنتي ٢٨ إلى ٨الرجعية، مع حصول الجميع عليها بزيادة من 
لوقاية ا  في سبيل مماثل للقوىستخدم حشدوإلى حد اآلن، لم ي. تحقيقه بالتزام عالمي قوي وتمويل أآبر وعمل جماعي

  . من فيروس نقص المناعة البشرية

تقديم سلسلة من التوصيات، تتناسب جميعها مع جهود منظمة العمل الدولية، في  هذا التقرير مضيوي .٩٢
زيادة التمويل المتاح بمقدار ثالثة أضعاف؛ وضع إجراء وطني شامل في آل بلد لرسم ورصد وتحديث : وتشمل

قص المناعة البشرية تحقق في الوقت ذاته الوقاية والعالج من الفيروس خطة استراتيجية وطنية بشأن فيروس ن
 وضعالقائمين على األدلة؛ زيادة التعاون بين الوآاالت متعددة األطراف والمانحين اآلخرين؛ إلى جانب 

  . الرعاية وإلى مؤسسات البحث والمجتمع المدنيمقدميتوصيات إلى 

 مؤخرا مجموعة اإليدز / المعني بفيروس نقص المناعة البشريةبرنامج األمم المتحدة المشتركوقد نشر  .٩٣
من المبادئ التوجيهية العملية بشأن تكثيف الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، تتضمن مزيدا من 

  .٤٨التفاصيل عن هذا المقترح

بيد .  هوة التمويلنفسها، بمواردها المالية المحدودة، ال تستطيع المساهمة في سدالدولية إن منظمة العمل  .٩٤
 التجربة التي اآتسبتها في مكان العمل إلى المزيد من نقلأن بإمكانها المساهمة في زيادة التعاون والتنسيق، وفي 

واألمر األهم بالنسبة للتقرير الحالي هو أن منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لها . البلدان وبطرق أفضل

                  
  :    أنظر44

UNAIDS: Financial resources required to achieve universal access to HIV prevention, treatment, care and 
support, 2007, 

  . مرجع سابق
  .١ المرجع نفسه، ص45   

  .٥    المرجع نفسه، ص46
 :    أنظر47

Global HIV Prevention Working Group: Bringing HIV prevention to scale: An urgent global priority, Executive 
Summary, June 2004, available at: http://www.globalhivprevention.org 

  :    أنظر48
UNAIDS: Financial resources required to achieve universal access to HIV prevention, treatment, care and 
support,  

  . مرجع سابق
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 االستجابات العالمية د وضعنع الفرص والتحديات المتاحة في مكان العمل عدم التغافل عنتستطيع أن تضمن 
  . اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةمواجهة ل

  التطورات الداعية إلى اعتماد توصية 
  لمنظمة العمل الدولية

 ، حدثت تطورات في تأثير الوباء وفي٢٠٠١منذ اعتماد مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية في سنة  .٩٥
أوال، وآما اسُتعرض أعاله، استمر . األساليب التي تستجيب بها البلدان والمنظمات الدولية وأطراف أخرى له
وهناك عدد من البلدان التي عليها أن . الوباء في االنتشار وارتفعت وتيرة انتشاره في بعض األقاليم ارتفاعا هائال

وقد . لتي يحدثها والتي سيستمر في إحداثها في مجتمعاتها اآلثار ابفعل إدراآهاتستجيب له اآلن للمرة األولى 
 على ترآيز االستجابات وتوجيهها بفعالية أآبر نحو الوبائية المنقحةتحسنت أساليب القياس وستساعد البيانات 
  .أنواع الوباء المختلفة في أقاليم وبلدان مختلفة

ر في غالب األحيان، يغير المناقشة في ثأآف أآثروإن توفر العالج الفعال حاليا، وبأسعار في المتناول  .٩٦
 بذل جهود للقضاء على آثار الوباء نحوتحول الترآيز من وضع استراتيجية دفاعية ي إذالكثير من الحاالت، 

وهناك حاجة إلى .  والمساعدة على الحفاظ على االقتصادات التي ُدمرت بسبب الوباء وإصالحهااألرواحوإنقاذ 
وأحد الدروس .  المستخلصة وتطبيقها على نطاق أوسعالدروسة وتحليلها، وإلى توثيق  الحاالت الناجحتعميم

  .التي يتضمنها هذا التقرير هو أن االستجابات غالبا ما تكون جزئية وأنه ينبغي جعلها أآثر اتساقا وتنوعا

 ًافقراألآثر لبلدان مساعدة الدولية متاحة اآلن لمساعدة امن الوهناك اعتبار ثالث وهو أن المبالغ الكبيرة  .٩٧
 إلى توفيرفي العديد من البلدان العمال المنشآت ونقابات ب تدفع الضرورةوفي حين . على مواجهة الوباء
نصيبه في آثير من األحيان ابتكاري وفعال، فإن عالم العمل ال يتلقى بأنه  الكثير منها يتسم  بها،استجابات خاصة

 منويؤمل .  تمكن هذه الجهود من التكامل بنجاح مع االستجابات األوسعمن المساعدة الدولية التي من شأنها أن
  . ذلك االتجاه أن تبدأ في عكسهذه المناقشة

اإليدز ممكن عند اتخاذ /  من الواضح أن التقدم في مجال محاربة فيروس نقص المناعة البشريةغداولقد  .٩٨
وينتقل فيروس نقص المناعة . ب من هذا اإلجراء هي أول جانالوقايةو. االحتياطات والتدابير األخرى المناسبة

ات الجنسية عالق، وباألساس خالل ال)الدم والسائل المنوي وحليب الرضاعة(البشرية عن طريق سوائل الجسم 
 دعمتو. أو من خالل معدات الحقن الملوثةالطبيعي غير المحمية أو عمليات نقل الدم أو الوالدة أو اإلرضاع 

 بشكل فعال الوقاية في جميع هذه المجاالت، سواء من خالل التدابير المباشرة المتعلقة  مكان العملإجراءات
 ال سيما تلك التي تستهدف تعزيز - بالسالمة والصحة المهنيتين أو من خالل عمليات اإلعالم والتثقيف

. من األم إلى الطفلاالستشارة واالختبار الطوعيين والعالج المضاد للفيروسات الرجعية لمنع انتقال الفيروس 
وتشرح مدونة . ومن الممكن منع الخطر المهني في معظم المواقع التي ُتتخذ فيها االحتياطات المناسبة

، التي تقوم على مبدأ أنه ينبغي ")االحتياطات القياسية"تسمى أيضا (الممارسات استخدام االحتياطات العامة 
 سواء آانوا مصابين أو غير مصابين، يمكن أن تحمل ،اعتبار أن دم جميع األشخاص وبعض سوائل أجسامهم

وينبغي اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع دخول هذه السوائل، ال سيما الدم، إلى الجسم سواء بسبب . الفيروس
وتمكن الوقاية من انتقال الفيروس آمرض مهني في معظم . التعرض المهني أو بسبب حادثة في مكان العمل

 العالج الوقائي بعد لتي تصبح فيها االحتياطات العامة المعيار المعمول به وعندما يكون ا المهنيةالمواقع
مذآور أعاله متاحة بشكل واسع، لكن هناك ما هو رف المتعلقة بطريقة تنفيذ اوإن المع.  متاحاللفيروس التعرض

نبغي أن تكون إحدى غايات وي. حواجز وحاالت تضارب في التطبيق العملي، مثل االفتقار إلى المواد والمعدات
، مع االستفادة من معارف منظمة العمل الدولية لك حاالت يمكن فيها تحقيق ذإيجادالتوصية هي المساعدة على 

  .وتجاربها فيما يخص السالمة والصحة المهنيتين، وجهود الهيئات المكونة للمنظمة

بأساليب ليست لها عالقة مباشرة وإن الكثير من حاالت انتقال فيروس نقص المناعة البشرية يحدث  .٩٩
وهذا أحد األسباب التي تجعل أصحاب العمل في . يمكن إنكارهلكن أثرها على مكان العمل ال . بمكان العمل

اإليدز / التحرك المباشر لمحاربة فيروس نقص المناعة البشريةبل الكثير من الحاالت يعززون إذآاء الوعي 
  .لمهنيتين، آما سُيبين في الفصل الثالثبطرق تتعدى بكثير السالمة والصحة ا

 في أآثر فأآثر  أصبح متوفرا وفي المتناولالعالجوبالنسبة لألشخاص الذين يصابون بالفيروس، فإن  .١٠٠
بيد أن توفره ما زال غير متكافئ آما أن العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية والعالجات . الكثير من األماآن

  .شكل آبير، ما زالت بعيدة ماليا عن متناول معظم المصابيناألخرى، ما لم تكن مدعومة ب



 اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية

25  

وخالصة القول هي أنه آانت هناك تغيرات سريعة في علم األوبئة وأيضا في االستجابات لفيروس نقص  .١٠١
وتقوم استجابة منظمة .  التفكير حول العالقة بين مكان العمل وهذا الوباءتطوراإليدز، آما / المناعة البشرية

وفي الوقت . لية على أساس متعلق بحقوق اإلنسان، وقد آن األوان لمراجعة هذه االستجابة وتقويتهاالعمل الدو
دفعت هذه االعتبارات مجلس إدارة قد و.  بين االعتبارات المختلفة معقدة ومتغيرةعمليات التفاعلنفسه فإن 

وصية بشأن فيروس نقص المناعة  أن الوقت قد حان للتفكير في اعتماد تالخلوص إلىمكتب العمل الدولي إلى 
 .   اإليدز وعالم العمل/ البشرية
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  الثانيالفصل 

 مجاالت التدخل الرئيسية
 يسعض مبادئ مدونة الممارسات لب ذتنفيبّينت المشاورات داخل منظمة العمل الدولية وخارجها أن  .١٠٢
 أو غيرها، بما في ذلك االنشغاالته هذلآيف ينبغي : هي التاليةهذا التقرير التساؤالت المطروحة في و. آامًال

هي التدابير األخرى التي يمكن   ما؟في التوصية المقترحةأن تتجلى  له، ستجابةء واال المتعلقة بالوبامستجداتال
توصية آأساس  وعلى أية حال، ستستخدم هذه ال؟والتوصية المقترحةالممارسات اتخاذها لتشجيع تنفيذ مدونة 

  .ولتوجيه عمل منظمة العمل الدولية في هذا المجاللمواجهة الوباء الوطنية  عمليات االستجابةلتعزيز 

د من االعتبارات التي تؤثر يعدالباإليدز  /مكافحة فيروس نقص المناعة البشريةالجهود المبذولة ل تقترنو .١٠٣
 هابطرو ةشاملال االستجابةعناصر أهم استيعاب  إلى "استفادة الجميع "ويهدف مفهوم. في بعضها البعض

ؤدية  العوامل المبمجموعة على الحقوق ويقر يقومأوسع ق سيا في تطبيقه نبغيضع الوطني المحدد، لكن يبالو
  . الوباءإلى

  الوقاية والعالج استفادة الجميع من 
  والرعاية والدعم

متحدة  برنامج األمم الفي إطار منظمة العمل الدوليةالتي تبذلها يتمثل الهدف العام من الجهود الترويجية  .١٠٤
ة والعالج ياالوقستفادة الجميع من اإليدز، في بلوغ هدف ا/ المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز  /وإذا أراد العالم بلوغ الهدف اإلنمائي لأللفية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية. والرعاية والدعم
لى الوقاية عصول الناس حوجب أن يكون  )٢٠١٥ بحلول عامقضاء عليه وقف انتشار الوباء والالمتمثل في (

.  هو عليه الوضع اآلن أآبر بكثير مما،الرعاية والدعمعلى  وقص المناعة البشرية وعالج اإليدزمن فيروس ن
 / آانون األول٢٣ التزم المجتمع العالمي، من خالل قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المعتمد في لذلكو

يونيه  / المعتمد في حزيران،الن السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، واإلع٢٠٠٥ديسمبر 
الوقاية برامج  إلى الجميعوصول نحو تحقيق الهدف المتمثل في  اإليدز في مواجهة آبيرباالرتقاء بقدر ، ٢٠٠٦

  .لية التصديمن عم جزءهي والتوصية المقترحة . ٢٠١٠١والعالج والرعاية والدعم بحلول عام الشاملة 

 ماليين ٣ صولتوفير ح إلى راميةال" ٢٠٠٥ ماليين بحلول ةثالث" حملة استفادة الجميعوأعقب مفهوم  .١٠٥
 ،هماأول: يناثنين ي رئيسجانبينوهي خطوة مهمة إلى األمام من . ٢٠٠٥ العالج بحلول عام لىعمصاب 
 وهي اآلن بصدد مراجعة ،سؤولية التطبيق تحمل العديد من البلدان مهما، وثانيدورها المرآزياية  الوقاسترجاع

  أن لكل فرد الحق في على مبدأقوم هدف استفادة الجميعوي. خططها الوطنية بشأن اإليدز وتحديد األهداف
مم  برنامج األرعاةالرعاية الصحية والحماية االجتماعية، وهو جزء من التزام منظمة العمل الدولية بصفتها أحد 

 يسمح له ا قويا موقع مكان العملحتلوي. اإليدز/ ي بفيروس نقص المناعة البشريةالمشترك المعنالمتحدة 
  .وفي الجانب األساسي من حماية الحقوقتحقيق هدف استفادة الجميع بالمساهمة في 

                  
م الم 1 ة لألم ة العام رار الجمعي دة    ق شرية  : A/RES/60/262تح ة الب روس نقص المناع شأن في سياسي ب ة نقص / اإلعالن ال متالزم

  ).اإليدز(المناعة المكتسب 
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اإليدز  /وتشمل الرعاية الصحية والحماية االجتماعية فيما يتعلق بوباء فيروس نقص المناعة البشرية .١٠٦
  :ة التاليةالعناصر الجوهري

 .الوصول إلى التدابير الوقائية 

الخاص باألخماج الناهزة بما في والعالج ( عند الحاجة المضاد للفيروسات الرجعيةالوصول إلى العالج  
 .)ذلك داء السل

 .الوصول إلى الرعاية الصحية 

 .الوصول إلى التغطية الصحية لألسرة وباقي أشكال الدعم 

والشرآات . الحوار االجتماعيبفضل  وأمن الوظيفة ن العمل توفير السريةألماآبالنسبة ويعني ذلك أيضا  .١٠٧
 هي تلك التي ضمنت االستجابة لهذه ، واالختبارمشورةلعمال الذين خضعوا طوعا للالمشغلة ألعلى نسبة من ا

في إطار حقوق العديدة  أوجه االستجابةوضع ويجب . التي تكفل بدورها استدامة هذه المشاريع، الشروط
  .  إلنسانا

  غل حقوق اإلنسان المرتبطة بفيروس واش
  اإليدز /نقص المناعة البشرية

ومن بينها . اإليدز / لفيروس نقص المناعة البشريةاالستجابةهي جانب أساسي من جوانب نسان حقوق اإل .١٠٨
قص بفيروس نأو الذين يعتقد أنهم مصابون الحقوق التي تساعد على منع انتقال المرض، وحقوق المصابين 

 إلى نسبةمن باب ال الموصومين غيرهم من والمناعة البشرية، وحقوق األسر والعاملين في مجال الصحة
، رجالال المخدرات بالحقن والرجال الذين يمارسون الجنس مع متناولي مثل  من الناس،، وحقوق فئاتأقرانهم
 في رد بعض هذه الحقوقتو. وسطفوق المت خطر فيروس نقص المناعة البشريةل اتعرضهأن تكون نسبة يحتمل 

. ٢ في وثائق أخرىبعضها اآلخراإليدز، و / مباشرة على فيروس نقص المناعة البشريةتطبقاتفاقيات دولية 
 حقوق لائمسمسألة من ، اإليدز، إلى حد آبير جدًا /وفي جميع الحاالت، يمثل فيروس نقص المناعة البشرية

  .  اإلنسان

 المسألة على اإليدز/  المعني بفيروس نقص المناعة البشريةالمشتركمتحدة  موقع برنامج األمم الرضويع .١٠٩
  :٣النحو التالي

خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتأثيره تذآيه انتهاآات حقوق اإلنسان، بما في ذلك التمييز ضد 
ال الذين يمارسون الجنس مع المرأة والفئات المهمشة مثل العاملين في الجنس ومتناولي المخدرات بالحقن والرج

 وغالبا ما يؤدي فيروس نقص المناعة البشرية إلى انتهاآات حقوق اإلنسان مثل ممارسة المزيد من التمييز .الرجال
وفي غضون العقد الماضي، أصبح واضحا أآثر من أي وقت مضى أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز حقوق . والعنف

وفي الواقع، يدعم تشجيع الصحة العامة وحماية حقوق .  الوباء والتعامل مع آثارهاإلنسان لالستجابة بشكل فّعال إلى
  .اإلنسان بعضهما البعض

حقوق اإلنسان صراحة في التزاماته المحددة زمنيا، ومؤخرا في اإلعالن السياسي الجتماع الدولي لنظام الويقر 
لكن . اس اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أنه يحظر التمييز على أس بشأن اإليدز المستوىرفيع ٢٠٠٦عام 

وعالوة . سائدًاأمرًا زال  التقارير تفيد أن وصم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وممارسة التمييز ضدهم ما
 حقوق اإلنسان وحمايتها عزيزعلى ذلك، ال تستند االستجابة إلى فيروس نقص المناعة البشرية بما يكفي إلى ت

زالت لديها سياسات تحد من فعالية تدابير الوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس نقص  فالعديد من البلدان ما. وإعمالها
 ذلك، القوانين التي تجّرم ممارسة الرجال الجنس فيما بينهم عن لىومن األمثلة ع. المناعة البشرية ومن الوصول إليها

إلبر، وتستخدم شرط اإلقامة للحد من الوصول إلى خدمات تراض، وتمنع وصول السجناء إلى العوازل الذآرية وا

                  
 مبادئ حقوق اإلنسان في المبادئ إشارة إلىأول ثلت وتم. حقوق اإلنسانالدولية بشأن صكوك ال من عددإلى  هذا التقرير حيلي   2

 ٢٠٠٢دها في عام التي أعيد تأآيو، ١٩٩٦ المعتمدة في عام ،اإليدز وحقوق اإلنسان /لبشريةالتوجيهية بشأن فيروس نقص المناعة ا
. هفي رعايترآين ا اإليدز والمش/المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية بعد ذلك في عمل برنامج األمم المتحدة تجلتو
   : على الرابط اإللكتروني التاليطالع عليهااالويمكن . أيضا في مدونة ممارسات منظمة العمل الدوليةتجلى وت

http://www.ohchr.org/english/issues/hiv/docs/consolidated_guidelines.pdf 
  :  اإليدز على الرابط اإللكتروني التالي/فيروس نقص المناعة البشريةالمشترك المعني بانظر موقع برنامج األمم المتحدة    3

http://www.unaids.org/en/Policies/Human_rights/default.asp 
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 من التي تحمي المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لوائحوفي الوقت ذاته، تكون القوانين وال. الوقاية والعالج
  . منفذة آلّيامطبقة أو ، وإما غير  صادرةالتمييز إما غير

إعالن التزام بشأن فيروس "تحدة في دورة خاصة ، اعتمدت الجمعية العامة لألمم الم٢٠٠١وفي عام  .١١٠
  :، يتضمن التزاما بشأن حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني"اإليدز /نقص المناعة البشرية

، وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات وخطط تمويل ٢٠٠٣ ضمان أن يتم، بحلول عام  -٣٧
تشمل المواجهة الصريحة للوباء وما يرتبط به من وصمة عار وتكتم اإليدز  /لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

وإنكار؛ والتصدي ألبعاد الوباء المتعلقة بنوع الجنس والعمر؛ والقضاء على التمييز ضد المصابين وتهميشهم؛ وتنطوي 
المصابين بفيروس  فرادعلى إقامة عالقات شراآة مع المجتمع المدني وقطاع األعمال والمشارآة الكاملة من جانب األ

اإليدز وأفراد المجموعات المعرضة لإلصابة به واألشخاص األآثر من غيرهم تعرضا لهذا  /نقص المناعة البشرية
الخطر، والسيما النساء والشباب؛ وتوفر لها الموارد قدر اإلمكان من الميزانيات الوطنية دون استبعاد المصادر 

 بما فيها الحق في ،تحمي بشكل آامل آافة حقوق اإلنسان والحريات األساسيةاألخرى، ومنها التعاون الدولي؛ وتعزز و
؛ وتتناول مسائل مثل خطر  جنسانيًاالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ وتتضمن منظورًا

ثره؛ وتعزز قدرات النظم اإلصابة بالمرض والقابلية لإلصابة به والوقاية منه؛ والرعاية والعالج والدعم، وتخفيف أ
    .٤ومقدرة النظام القانوني الصحية والتعليمية

، ألول ٢٠٠٦وشهد االستعراض الذي أجرته الجمعية العامة لاللتزامات في دورة خاصة أخرى في عام  .١١١
مرة مشارآة المجتمع المدني، مما يؤآد على أهمية إشراك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جهود 

  :يلي واعتمدت الجمعية العامة ما. حة الوباءمكاف
نؤآد من جديد أن اإلعمال الكامل لحقوق ] نحن رؤساء الدول والحكومات، والممثلين للدول والحكومات[  -١١

اإليدز،  / في التصدي العالمي لوباء فيروس نقص المناعة البشريةأساسياإلنسان والحريات األساسية للجميع عنصر 
مجاالت الوقاية والعالج والرعاية والدعم، ونعترف بأن التصدي لوصمة العار والتمييز يمثل أيضا بما في ذلك في 

  .٥اإليدز على الصعيد العالمي /عنصرا حاسما في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية

م على وال تشتمل مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية على أي بيان شامل لحقوق اإلنسان، لكنها تقو .١١٢
وفيما ال توجد اتفاقية عمل دولية تعالج بالتحديد مجموعة . حقوقا أساسية وتروجهامبادؤها حقوق وتحمي ال

مدونة الممارسات تمد اإليدز في مكان العمل، تع /مسائل الحقوق التي يثيرها وباء فيروس نقص المناعة البشرية
ويمكن استخدام هذه . لتمييز والوقاية من اإلصابةالحماية من اعلى السواء الصكوك العديدة التي تشمل على 

 بتشجيع احترام ٦ومن بين االتفاقيات التي ترتبط بشكل خاص. الصكوك، وقد استخدمت، في العديد من السياقات
هدف استفادة اإليدز، ويمكن أن يساهم تطبيقها في بلوغ  /حقوق اإلنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية

  :يما يلالجميع، 

 .)١١١رقم  (١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز  

 . )١٥٥رقم  (١٩٨١الصحة المهنيتين، السالمة واتفاقية  

 . )١٦١رقم  (١٩٨٥اتفاقية خدمات الصحة المهنية،  

 .)١٥٨رقم  (١٩٨٢اتفاقية إنهاء االستخدام،  

 .)١٥٩رقم  (١٩٨٣، )المعوقون(اتفاقية التأهيل المهني والعمالة  

 . )١٠٢رقم  (١٩٥٢، )المعايير الدنيا  (لضمان االجتماعيااتفاقية  

 .)١٢٩رقم  (١٩٦٩، )الزراعة(، واتفاقية تفتيش العمل )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل،  

صك منظمة العمل الدولية الوحيد الذي يتضمن إشارات صريحة إلى  (٢٠٠٦اتفاقية العمل البحري،  
 . )صحةالسالمة ومن مسائل الاإليدز، آمسألة  /يةفيروس نقص المناعة البشر

 . )١٨٨رقم  (٢٠٠٧، األسماكصيد قطاع اتفاقية العمل في  

                  
  . ٢٠٠١أغسطس /  آب٢ اإليدز، /شأن فيروس نقص المناعة البشريةإعالن التزام ب: A/RES/S-26/2قرار الجمعية العامة رقم    4
م      5 ة رق ة العام رار الجمعي روس نقص ا  : A/RES/60/262ق شأن في سياسي ب الن ال شرية اإلع ة الب ة  / لمناع ة نقص المناع متالزم

  . ٢٠٠٦يونيه /  حزيران١٥، )اإليدز(المكتسب 
  . ضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية أو اتفاقيات دولية أخرىالصلة وحيدة ذات آما هو مبّين أدناه، ليست هذه االتفاقيات ال   6



 وعالم العمل اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية

 30 

وجود هذه ف. باألهمية حقوق العمال األساسية األخرى ، تتسمعالوة على الحماية من التمييز والوصمو .١١٣
 رية النقابية والمفاوضة الجماعيةالحو. سهل الوقاية من اإلصابة والرعاية المناسبة وعالج الداءيالحقوق، 

ضروريان بطبيعة الحال لبلورة االستجابات المناسبة أمران )  بوجه التحديد٩٨رقم  و٨٧االتفاقيتان رقم (
والسليمة للوباء، والوقاية من التعرض لحاالت انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، وضمان االستماع إلى 

 فيروس نقص اتويشكل دمج سياس. ناقشة على صعيد وطني ودولي أوسعأصوات الشرآاء االجتماعيين في الم
أماآن بشأن اإليدز في اتفاقات المفاوضة الجماعية أداة قوية لحماية العّمال واعتماد سياسات  /المناعة البشرية

  . لحاالت الخاصةتتالءم مع اعمل ال

مستضعفون بصفة ) ١٠٥رقم  و٢٩  رقماالتفاقيتينآما عّرف في  (جبريللعمل الوالعمال الخاضعون  .١١٤
.  العاديةأوضاع االستخدامخاصة ألنهم، بطبيعة الحال، خارج نطاق الحمايات التي غالبا ما يتمتع بها العمال في 

 أنه يترك من حيثغالبا عن مرض اإليدز فحسب ) ١٨٢رقم  و١٣٨االتفاقيتان رقم  (عمل األطفالوال ينتج 
 –  البشريةعالة أنفسهم، بل يعرضهم أيضا إلى فيروس نقص المناعةاألطفال يتامى ومجبرين على العمل إل

سيما في أسوأ أشكال عمل األطفال آاالستغالل الجنسي، عندما يعرضهم عمل األطفال بصفة خاصة لالعتداء  ال
  .أو يتم تجاهلهامهملة  مكان العمل العادية ة فيها حمايكونالجنسي أو عندما يكونون في حاالت ت

 هي ، اإليدز/لبيانات المتعلقة بشواغل حقوق اإلنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة البشريةإن أوضح ا .١١٥
شتبه في إصابتهم أن األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين يمفاده تلك النابعة من إدراك 

ها فقدان الوظائف أو الحرمان ويتخذ هذا التمييز أشكاال آثيرة ويؤدي إلى أمور من بين. للتمييز معّرضون به
وإذ يحرم هذا التمييز األشخاص المعنيين مما يجدونه في . منها والحرمان من التأمين واإلقصاء االجتماعي

أماآن العمل من حماية ودعم ووصول إلى الخدمات فهو يقّصر أعمارهم ويزيد بقدر هائل تكلفة فيروس نقص 
  .ألفراد والمجتمعاتاإليدز بالنسبة إلى ا /المناعة البشرية

  .ين أساسيين يرتبطان مباشرة بالتمييزئوتتضمن مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية مبد .١١٦

  عدم التمييز  ٢-٤
في إطار آفالة العمل الالئق واحترام حقوق اإلنسان وآرامة األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة 

المتضررين منه، ينبغي أال يكون العاملون موضع أي تمييز على أو ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب  /البشرية
إذ يؤدي تمييز ووصم المصابين بفيروس نقص . أساس اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو شبهة اإلصابة به

 اللذين ٨-٤ و٦-٤ين ئيتعزز هذا المبدأ بالمبد [ .اإليدز إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الوقاية منه /المناعة البشرية
  ]. الذي يحمي مبدأ السرية٧-٤يحميان العمالة، والمبدأ 

  المساواة بين الجنسين  ٣-٤
فالمرأة معرضة لخطر . اإليدز على الرجل والمرأة /ينبغي االعتراف بانعكاسات فيروس نقص المناعة البشرية

ألسباب بيولوجية واجتماعية وثقافية اإليدز على نحو أآبر وأشد من الرجال  /اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
وآلما آان التمييز على أساس نوع الجنس أآبر في أحد المجتمعات، تدنت مكانة المرأة وتأثرت سلبا . واقتصادية

ومن ثم، فال بد من إقامة عالقات تتسم بقدر أآبر من المساواة بين الجنسين وتمكين . بفيروس نقص المناعة البشرية
  .بنجاح دون انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والتصدي لإليدزالمرأة للحيلولة 

حقوق اإلنسان هم من للما وال يمثل التمييز ضد العمال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية انتهاآا  .١١٧
وينبغي أن يسمح للعّمال الحاملين . مكان عملهمعلى فحسب، بل يخّلف آثارا خطيرة على أهاليهم وأسرهم وآذلك 

 بغية آسب رزق يعيلهم وأسرهم والمحافظة القيام بعملهميروس نقص المناعة البشرية المؤهلين طبيا للعمل بلف
 االستفادة من ، وهم يعملون،وفي حاالت آثيرة يواصل هؤالء العّمال. على مهاراتهم وخبرتهم في مكان العمل

  .الرعاية الصحية والتأمين حيثما توافر ذلك من خالل وظائفهم

من التمييز   المعروف تعرضها لخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشريةمجموعات ما تعاني الرًاوآثي .١١٨
، مثل العاملين في مجال الصحة والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والعاملين في الجنس المتصل بذلك 

م لفيروس نقص المناعة بافتراض حملهبالتالي  مدعوم ذه المجموعاتتعرض له هتوالتمييز الذي . وغيرهم
البشرية، ويزداد خطر تعرضهم لإلصابة في اآلن ذاته عند استبعادهم من الوظائف ومن برامج الرعاية الصحية 

  . بسبب التمييز

منها ) أ)(١(١المادة تعّرف و.  أبرز اتفاقية لمنظمة العمل الدولية بشأن التمييز١١١وتمثل االتفاقية رقم  .١١٩
ريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي أي تف " التمييز على أنه

السياسي أو األصل الوطني أو األصل االجتماعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو 
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وسع تاإليدز،  /لبشريةوبينما ال يشير هذا الجزء إلى فيروس نقص المناعة ا. "المعاملة في االستخدام أو المهنة
 إضعاف أو إبطال ثره من أيكونخر آاستبعاد أو تفضيل   أوي تمييزأ  "نطاق التغطية لتشمل ) ب)(١(١المادة 

بعد التشاور مع ممثلي ة العضو المعنيالدولة حدده تتطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في االستخدام أو المهنة 
على ) ٢(٥وتنص المادة ". أخرىيئات مختصة ، ومع هتوجد إنالعمال، منظمات منظمات أصحاب العمل و

وهكذا، إذا أبدت . ، تمييزا"العجز"أنه ينبغي أال تعتبر التدابير الخاصة المتخذة على أساس عوامل من بينها 
العمال، يمكن حماية حظر التمييز منظمات التشاور مع منظمات أصحاب العمل وبالحكومات الحزم الضروري 

 بواسطة االتفاقية -  الحقيقية أو المفترضة- اإليدز/ى أساس إصابته بفيروس نقص المناعة البشريةضد الفرد عل
 التي هي أحد أآثر صكوك منظمة العمل الدولية تصديقا عليها، واتفاقية أساسية من اتفاقيات حقوق ،١١١رقم 

  .اإلنسان

ددا من طبيق االتفاقيات والتوصيات، عوالمعنية بتمنظمة العمل الدولية التابعة لخبراء الوحددت لجنة  .١٢٠
البلدان التي يتناول فيها قانون العمل أو تشريع آخر يحظر التمييز حالة المرء من حيث اإلصابة بفيروس نقص 

التغطية المناعة البشرية، أو الصحة بصفة عامة، وطلبت إلى حكومات هذه البلدان تأآيد توسيع نطاق 
ولتأخر هذا التأآيد بصفة عامة، ربما بسبب عدم فهم تبعات . ٧ا الغرضاالتفاقية لهذالمنصوص عليها في 

  .لهذا الغرض، قد يكون من المناسب تقديم بعض الحوافز اإلضافية في هذا الصدد) ب)(ا(١استخدام المادة 

فالتمييز ضد النساء في المجتمع .  صراحة إلى التمييز على أساس الجنس١١١ االتفاقية رقم وتشير .١٢١
ذلك في العمل والتعليم، يجعل وضعهن االجتماعي متدنيا ويضعف قدرتهن التفاوضية في البيت وفي عموما، وآ

لذلك يغدون أآثر عرضة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ويجدن صعوبة أآبر في الوصول إلى . العمل
  . الوقاية والرعاية والعالج

نسي إلى أسس التمييز المحظورة في عدد من  الجتوجهف التمييز على أساس اليضأوعالوة على ذلك،  .١٢٢
من حيث المفترضة  التمييز على أساس حالة المرء منالبلدان، وهو ما قد يزيد أيضا من مستوى الحماية 

ويعتبر الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال . اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مقابل حالته الحقيقية
فيروس نقص المناعة البشرية ويعانون تمييزا ال يمت بصلة إلى حالتهم الصحية في حاالت آثيرة معرضين ل

  .الحقيقية

 من ٢وتحظر المادة . وعدم التمييز هو بطبيعة الحال مبدأ رئيسي في القانون الدولي لحقوق اإلنسان .١٢٣
أي  "لدين أو الرأي أو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ا

آذلك يسود عموما إقرار بأن الحماية األوسع من التمييز الواردة في صكوك دولية أخرى مثل . "وضع آخر
واتفاقية القضاء على جميع أشكال ) ١٩٩٦(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  على حالة المرء من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعةيمكن أن تنطبق أيضا) ١٩٧٩(التمييز ضد المرأة 
يجب أن يفّسر على أنه  "أي وضع آخر"أن مصطلح التابعة لألمم المتحدة وذآرت لجنة حقوق اإلنسان . البشرية

  وأن التمييز على أساس حالة المرء،اإليدز /يشمل الوضع الصحي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية
المؤآدة من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية محظور بموجب معايير حقوق اإلنسان المفترضة أو 

 القائمة

٨.  

ل معظم البيانات التي تحظر التمييز في هذا صفي حين تتومسائل أعم متصلة بالتمييز وفيما يتعلق ب .١٢٤
 اإلصابة بفيروس نقص وبحالة المرء من حيث")  الجنسيتوجهال"و" الجنس"بما يشمل (المجال بنوع الجنس 

  . المناعة البشرية، ينبغي أيضا أن تتناول التوصية المقترحة مسائل أعم تتصل بالتمييز

 معّرضة للتمييز يزيد خطر انتقال العدوى ويحد في اآلن ذاته من الوصول إلى مجموعةواالنتماء إلى أي  .١٢٥
إلى القوة تفاقم صعوبة الوصول لتمييز إلى  هذا ايؤديويصح ذلك بصفة خاصة حيثما . الوقاية والرعاية والعالج

. اإليدز /العاملة أو إلى االقتصاد المنظم الذي تتاح فيه عموما تدابير متصلة بفيروس نقص المناعة البشرية
وعلى سبيل المثال، يشكل التمييز على أساس العرق واللون واألصل الوطني وأسس أخرى مشار إليها في 

ألن أفراد  البشرية يير دولية أخرى، عامال من عوامل تفشي فيروس نقص المناعة وفي معا١١١االتفاقية رقم 
التي ينبغي أن تتاح أنواع الحماية لى على الوظائف أو عصول ح يعانون غالبا من التمييز في المجموعاتهذه ال

لمنتمون إلى فئات األشخاص اأما . وتتأثر بصفة خاصة األقليات االثنية والشعوب األصلية والقبلية. بصفة عامة

                  
  . الثالثانظر أيضا الفصل    7
  :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، على الرابط اإللكتروني، الصادرين عن ١٩٩٦/٤٣ و١٩٩٥/٤٤انظر القرارين    8
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العاملين في مجال الصحة والعمال المهاجرين والعمال الزراعيين والعاملين في الجنس وغيرهم من آمهنية 
معرضون أآثر من غيرهم لخطر عدوى فيروس نقص المناعة فهم عمومًا العاملين في االقتصاد غير المنظم 

الت آثيرة إلى الهياآل والخدمات المتاحة في البشرية وما يتصل بذلك من مشاآل بسبب عدم الوصول في حا
 وينبغي توفير الحماية لهم بموجب التغطية بويتمتع هؤالء العاملون مبدئيًا. أماآن العمل في االقتصاد المنظم

الحقوق ذاتها المنطبقة على جميع العّمال، لكنهم مستبعدون في حاالت آثيرة من حماية التشريع الوطني، إما 
  . وآليات اإلنفاذاتالتشريعيبموجب  انعدام التغطية صراحة أو بسبب

إمكانية اإلشارة إلى أنه من أولهما . ويمكن أن يستخلص من ذلك استنتاجان ألغراض التوصية المقترحة .١٢٦
 المرء من حيث  بحيث يشمل حالة١١١ االتفاقية رقم المستحسن أن تقوم الدول المصدقة صراحة بتوسيع نطاق

 من االتفاقية) ب)(١(١ للمادة  وفقًا،اإليدز والعمال المستبعدين اآلخرين /لمناعة البشريةاإلصابة بفيروس نقص ا
إمكانية أن توسع التوصية نطاق إشارتها إلى الحق في عدم التمييز بحيث ال يقتصر على وثانيهما . المذآورة

آحق يطّبق عموما على جميع  وأن تشير إلى هذا الحق ، صراحة١١١ التي تشير إليها االتفاقية رقم مجموعاتال
  . التي قد تتعرض للتمييزالمجموعات

 ٤إذ تنص المادة . ذات صلة مباشرة بهذا الموضوع أيضا) ١٥٨رقم  (١٩٨٢إنهاء االستخدام، واتفاقية  .١٢٧
 أو ،سلوآهبقدرة العامل أو ميرتبط بال ينهى ما لم يوجد سبب صحيح لهذا اإلنهاء  "أن استخدام عامل منها على 

 المنصوص عليها في بابوفي حين ال تشير األس". مرفقال أوأو المنشأة المؤسسة مقتضيات تشغيل  إلى يستند
 إلى حالة العامل من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة إنهاء االستخدام محظورة لتبرير باب آأس٥المادة 

سلوآه بيان آاف لحظر بلعامل أو قدرة ام مرتبطا بتسريحالبشرية، فإن البيان العام الذي يقضي بأن يكون أي 
وبطبيعة الحال، أذا .  لمجرد إصابة العامل بفيروس نقص المناعة البشرية، أو تصور إصابته بهإنهاء االستخدام

 محظورًاإنهاء االستخدام لعمل، فلن يكون جعله غير أهل لإلى حد يبحالته أصيب العامل بأمراض ذات صلة 
برز أهمية الوقاية والعالج في مكان العمل لضمان الحد قدر اإلمكان من تواتر ، مما ي١٥٨بموجب االتفاقية رقم 

وعلى سبيل المثال، يكفل الوصول إلى العالج بمضادات الفيروسات الرجعية في حاالت آثيرة . هذه الحالة
  .للعمل لفترة أطول بكثيرأهليتهم محافظة العمال على 

 ،)المعوقون( في اتفاقية التأهيل المهني والعمالة تجلىص يوتجدر اإلشارة إلى جانب آخر من تكافؤ الفر .١٢٨
باستطاعة العمال المصابين باإليدز مع ذلك مواصلة العمل لفترة ما، وهو ما يمكنهم من ف). ١٥٩رقم  (١٩٨٣

ويصح هذا بصفة خاصة هنا أيضا إذا استطاع . إعالة أنفسهم وأسرهم والبقاء داخل شبكات الدعم آنفة الذآر
الوصول إلى العالج بمضادات الفيروسات الرجعية التي ال تشفي من اإلصابة بفيروس نقص لمعنيون االعمال 

 من ٢المادة وتنص . على العملالمرء المناعة البشرية لكنها تقلل أعراضه أو تؤجلها وتعزز من ثم قدرة 
هذه السياسة قين، وتنفذ ولمعاستخدام التأهيل المهني ووطنية لسياسة " الدول المصّدقة ضعاالتفاقية على أن ت

ساوي مبدأ تأساس على  " المذآورةالسياسة على أن توضع ٤ المادةوتنص  ."ة دوريتستعرضها بصورةو
ين العمال المعوقين من الفرص والمعاملة بتحترم المساواة في و. قين والعمال عمومًاوالفرص بين العمال المع

في الفرص والمعاملة بين المساواة الفعلية تحقيق التي تستهدف اصة التدابير اإليجابية الخالجنسين، وال تعتبر 
وتعني هذه األحكام أنه ينبغي ".  العّمالغيرهم من ضد يةتمييزبمثابة تدابير لعّمال غيرهم من اقين ووالعمال المع

 احكام من هذوينبغي إدماج أ. قادرون على العملهم ا مفيأن تتاح للعمال المعوقين غير العاجزين فرص مكافئة 
  .اإليدز، وإدراجها أيضا في التوصية المقترحة /القبيل في السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

حماية " تشير ديباجة دستور منظمة العمل الدولية إلى ،الحق في بيئة عمل سليمة وصحيةبوفيما يتصل  .١٢٩
 ٢٣باعتبارها من مسؤوليات المنظمة وتنص المادة "ة عن عملهمجم الناواإلصابات العمال من العلل واألمراض

وهو موضوع تناوله " رضية عمل عادلة ومشروطفي "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى الحق ) ١(
حق آل شخص "باعتباره ) ٧المادة (باستفاضة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  ". ةتكفل السالمة والصحظروف عمل ) ب.... (لخصوص كفل على ا ترضيةادلة وم عمل عشروطفي التمتع ب

ية المتعلقة بالسالمة والصحة، وورد ذلك بمزيد من التفصيل في عدد من معايير منظمة العمل الدول .١٣٠
 ١٩٨٥ ،، واتفاقية خدمات الصحة المهنية)١٥٥رقم  (١٩٨١ ،سيما اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين ال
اإلطار توصية  و،)١٨٧رقم  (٢٠٠٦، اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتيناتفاقية ، و)١٦١ رقم(

وعالوة على ذلك، اعتمدت منظمة العمل الدولية ). ١٩٧رقم ( ٢٠٠٦للسالمة والصحة المهنيتين، الترويجي 
دت مبادئ توجيهية آما اعتم. عددا آبيرا من مدونات الممارسات فيما يتصل بالسالمة والصحة في العمل
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محددة، مشترآة في بعض الحاالت مع منظمات دولية أخرى، فيما يتعلق بخطر فيروس نقص المناعة البشرية 
  . ١١ والنقل١٠ والتعليم٩ منها الصحة،في قطاعات شتى

 تتمثل في حماية ،اإليدز /وتتعلق هذه الصكوك بفئة من إجراءات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية .١٣١
بشأن مناقشة الأغفل في ، آان قد ويتمثل جانب آخر للسالمة والصحة. ن اإلصابة المتصلة بالمهنةالعمال م

فضًال عن أنه  من أخطار أماآن العمل مباشر خطر هو في أن هذا الداء ،اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية
كون ساعات العمل طويلة وعندما ال تتيح ظروف العمل للعّمال حماية آاملة، وت.  أيضًامباشرخطر غير 

بمخاطر بيئة عملهم، يكونون أآثر تمامًا ومضنية، وال يتوفر للعّمال ما يحتاجونه من تعليم وتدريب لإللمام 
أضف إلى ذلك أن ظروف عملهم تسوء لدى ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس نقص . عرضة لإلصابة بالفيروس

 مفهوم العمل الالئق وتصبح منظمة العمل الدولية معنية ويدخل في النقاش هنا. اإليدز /المناعة البشرية
  .عملها األساسيبرنامج بالموضوع في جميع مراحل 

  . ينظر في هذا الموضوع بالتفصيل أدناه. الحق في الضمان االجتماعيوفيما يتعلق ب .١٣٢

  استفادة الجميععناصر 

   الوقايةحصول الجميع على
  : الضوء على الوقاية آجزء من استراتيجية عامة منظمة العمل الدوليةتسلط مدونة ممارسات  .١٣٣

  الوقاية  ٩-٤
ويمكن تحقيق الوقاية من جميع أشكال العدوى عن طريق . يمكن اتقاء اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

  . مجموعة من االستراتيجيات المالئمة لألوضاع الوطنية والخصوصيات الثقافية

  .ر السلوك، وتحسين المعارف، والعالج وتهيئة بيئة غير تمييزيةويمكن تعزيز الوقاية عن طريق تغيي

ويحتل الشرآاء االجتماعيون موقعا فريدا في سبيل تعزيز جهود الوقاية والسيما فيما يتعلق بتغيير السلوك 
  .والتصرفات وذلك من خالل تقديم المعلومات والتثقيف، والتصدي للعوامل االجتماعية واالقتصادية

: على أنه) د(١-٥وينص البند . أيضا على إجراءات الحكومة من أجل الوقايةالممارسات  وتنص مدونة .١٣٤
ينبغي للسلطات المختصة أن تسعى، بالتعاون مع الشرآاء االجتماعيين، إلى تشجيع وتعزيز برامج التوعية "

بغي ألصحاب العمل ين: "دور أصحاب العمل آما يلي) أ(٢-٥يحدد البند و. "والوقاية والسيما في أماآن العمل
دون انتشار الوباء وحماية للحيلولة التشاور مع العاملين وممثليهم لوضع وتنفيذ سياسات مناسبة في مكان العمل 

أصحاب العمل ) ج(٢-٥دعو البند يو". اإليدز /جميع العاملين من التمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية
تقرير برامج في مكان العمل ودعمها الطالع وتثقيف ب"لعّمال وممثليهم، ومنظماتهم إلى القيام، بالتشاور مع ا

 العّمال ومنظماتهم التعاون مع ٣-٥ناشد البند ي؛ و" ...وتدريب العاملين على آيفية الوقاية من فيروس اإليدز
  . والوقايةثقيفأصحاب العمل في هذه الجهود المتصلة بالت

ويشير إلى أمور ". الوقاية من خالل اإلعالم والتثقيف"ألة لمسالممارسات  من مدونة ٦وخصص الجزء  .١٣٥
البرامج اإلعالمية والتثقيفية عن مكان العمل أساسية لمكافحة انتشار الوباء وتعزيز التسامح تجاه "من بينها أن 

سهم من فالتثقيف الفعال يمكن أن يسهم في زيادة قدرة العمال على حماية أنف. العاملين المصابين بفيروس اإليدز

                  
المبادئ التوجيهية المشترآة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة :  منظمة الصحة العالمية/  منظمة العمل الدولية :نظر  ا9

  :متاح على الرابط اإللكتروني. ٨٠حة ، الصف٢٠٠٥، اإليدز/ العالمية بشأن الخدمات الصحية وفيروس نقص المناعة البشرية
http://www.kff.org/hivaids/upload/HIV-Prevention-in-the-Era-of-Expanded-Treatment-Access.pdf 

اإليدز في مكان العمل، خاصة بقطاع /سياسات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية:  اليونسكو/ عمل الدولية  منظمة ال:انظر   10
  :على الرابط اإللكتروني التاليمتاح . ٢٠٠٦، التعليم في الكاريبي

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/education/carib-ed-policy.pdf 
 خاصة بقطاع التعليم في ،اإليدز في مكان العمل/ سياسات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية:  اليونسكو/ ومنظمة العمل الدولية 

   :وني التاليعلى الرابط اإللكترمتاح . ٢٠٠٦، الجنوب األفريقي
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001469/146933E.pdf 

اإليدز / يةاستخدام مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشر : اإليدز / رنامج منظمة العمل الدوليةب   11
  :متاح على الرابط اإللكتروني التالي .٢٠٠٥،  مبادئ توجيهية من أجل قطاع النقل-وعالم العمل 

http:www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/trgl.pdf 
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 ومحتواها ثقيفيةوتقّدم مبادئ توجيهية شتى بشأن صيغة تلك البرامج الت". فيروس نقص المناعة البشرية
ومنذ اعتماد المدونة أصبح واضحا أن اإلدارة . ومنهجيتها وضرورة دعمها بتدابير عملية مثل توزيع العوازل

 في الغالب، وال تستفيد المشاريع من ثم من أحدث  والمباشرة في أماآن العمل غير مشمولة ببرامج التدريبالعليا
استفادة الجميع ويؤدي ذلك إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ برامج تعاون و. المعلومات والممارسات الحسنة المتاحة

  . في الوقت المناسب فّعال وعلى نحو

األول في عدم ويتمثل العائق . وتصطدم تدابير الوقاية المعتمدة على صعيد التطبيق بعوائق آثيرة .١٣٦
وفي البلدان التي تنخفض فيها حاالت . القتصادل للناس و فعليًاتهديدًااالعتراف في بعض البلدان بأن الوباء يشكل 

الحكومات والشرآاء االجتماعيين وغيرهم بالضرورة إيجاد وعي أآبر لدى  ال بد من ،اإلصابة بصفة خاصة
  .س نقص المناعة البشريةالملحة لبحث آيفية منع زيادة انتقال عدوى فيرو

بعض  في إحجام - يجري التغلب عليه تدريجيا لحسن الحظ بحكم الضرورة -وقد يتمثل عائق ثان  .١٣٧
وحيثما ترددت الحكومات في . عن الحديث جهرا عن الممارسات الجنسية وما يتصل بها من شؤونالثقافات 

 عرضة لإلصابة، بكيفية الحد من احتماالت شداألمجموعات القيام بذلك، أخفقت في إعالم شعوبها، وال سيما ال
كان لتلك فحيثما نّظمت حمالت إعالمية مفتوحة، أما انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أو اإلصابة به؛ 

  .األقرانوينطوي مكان العمل على إمكانات هائلة آنموذج لالنفتاح وعدم التمييز ودعم . الحمالت تأثير حقيقي

. قيد هذا السبيلالوصول إلى تدابير الوقاية أو يسبيل عدام البنية األساسية العامة  ما يعوق انوآثيرًا .١٣٨
 والتدريب على نطاق واسع بشأن آيفية ثقيفخدمات الصحة العامة المالئمة، بما في ذلك توافر التواالفتقار إلى 

زل والمعلومات الالزمة العوا، واالفتقار إلى سبل الحصول على تفادي العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية
وهذه المسألة بطبيعة الحال ال . الستخدامها استخداما صحيحا، يعني عدم إتاحة المعلومات ذات التأثير الوقائي
 والعوازل لعمالهم، مقّدمين ثقيفتتصل مباشرة بمكان العمل، لكن أصحاب العمل يوفرون في حاالت آثيرة الت

ّمال في مجاالت عجزت فيها الحكومات عن تلبية احتياجاتهم، وذلك بهدف بذلك مساعدة لعّمالهم وأسر هؤالء الع
وليس هذا مجاال ينبغي فيه ألصحاب العمل مواصلة .  والمساهمة في النمو االقتصاديمنشآتهمالحفاظ على 

ر  الوباء، تشمل تدابيمواجهةتحمل المسؤولية الرئيسية على المدى الطويل، ويمكن أن تساعد استجابة متسقة ل
وستكون خبرة منظمات .  على إعادة وضع مسؤولية هذه التدابير على عاتق الحكومات،لتنفيذ التوصية المقترحة

أصحاب العمل حاسمة في مساعدة الحكومات على تصميم التدابير الالزمة حيثما استطاعت منظمات العّمال و
  .القيام بذلك

 واإلعالم والتوعية وتوزيع ثقيف األقراني تأ(ويمكن اإلشارة أخيرا إلى أن استراتيجيات الوقاية  .١٣٩
، بما في ذلك مجتمع  فيهاومشارآتهاالمحلية لها  المجتمعات ملكية آانت أآثر فعالية عندما شّجعت )العوازل

  .أماآن العمل وفعالياته من أصحاب عمل وعّمال وممثليهم

دان تقدما فعليا، لكن هذه الحاالت ، أحرزت الجهود الوقائية في بعض البل األولوآما أشير إليه في الفصل .١٤٠
ويرتبط هذا التقدم أيضا بوصول أآبر إلى العالج، حيثما توفر، إذ . محدودة وال يمكن عزوها إلى عوامل محددة

  .ال يمكن تجاهل التفاعل بين األمرين

شي وقد يكون ذلك في حد ذاته إحدى المساهمات التي يمكن أن تقدمها توصية جديدة إلى الوقاية من تف .١٤١
الداء، ال سيما إذا شجعت مشارآة أصحاب العمل والعّمال ووزارات العمل في االستراتيجيات الوطنية لمكافحة 

شددت على السمة الملحة لبذل جهود ترمي إلى وضع تدابير وقائية موضع فيروس نقص المناعة البشرية و
  . التنفيذ

   العالج والوقاية والدعماستفادة الجميع من
اإليدز على  / هذا المبدأ عندما يتعلق األمر بفيروس نقص المناعة البشريةتجلىممارسات يوفي مدونة ال .١٤٢

  :الشكل اآلتي

  الرعاية والدعم  ١٠-٤
ليها التصدي لفيروس نقص المناعة إرآيزة يستند أن تكون  التضامن والرعاية والدعم لعناصرينبغي 

 بمن فيهم العاملون المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، فمن حق جميع العاملين،. اإليدز في عالم العمل /البشرية
تمييز في الوصول إلى برامج ألي وينبغي أال يكونوا وذويهم عرضة . الحصول على خدمات صحية غير مكلفة

  . والمخططات المهنية واالستفادة منهاقانونيةالضمان االجتماعي ال

.....  
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  الحكومات وسلطاتها المختصة  ١-٥
.....  

من أن الخدمات واإلعانات التي تكفلها القوانين والقواعد الوطنية التأآد لحكومات ل ينبغي . الحماية االجتماعية  )و(
وينبغي . تنطبق على العاملين المصابين باإليدز مثلما تنطبق على العاملين المصابين بأمراض خطيرة أخرى

من طبيعة لمرض ل في االعتبار مان تأخذ للحكومات، لدى تصميم برامج الضمان االجتماعي وتنفيذها، أ
تلك الخدمات نظم بناء على ذلك، على سبيل المثال عن طريق توفير تدريجية ومتقطعة، وأن تكيف هذه ال

  . سرعةإنجاز طلبات اإلعانة على وجه التطلب، ووأينما ما نواإلعانات، حي

 .....  

   اإلعانات  ٥-٩
 العمال المصابين بفيروس نقص من أن -   مع الشرآاء االجتماعيين بالتشاور-للحكومات أن تتيقن ينبغي   )أ(

ن بأمراض خطيرة أخرى و التي يتمتع بها العمال المصابإلعاناتبنفس ايتمتعون اإليدز  /المناعة البشرية
على جديدة تتصدى الحاجة إلى تقرير إعانات مدى تدارس أن تلها ينبغي آما .  الوطنيةللوائحبموجب القوانين وا

  .اإليدز /لطبيعة التدرجية والمتقطعة لفيروس نقص المناعة البشريةلالخصوص جه و

السعي مع الحكومات إلى تكييف آليات ولمنظمات العمال منظمات أصحاب العمل لينبغي ألصحاب العمل و  )ب(
 دعم نظملك ، بما في ذاإليدز/  العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةاحتياجاتالقائمة مع اإلعانات 
  . األجور

  تغطية الضمان االجتماعي  ٦-٩
ولمنظمات العمال اتخاذ آافة ما يلزم من تدابير من أجل التيقن من منظمات أصحاب العمل لينبغي للحكومات و  )أ(

غير مستبعدين من آامل نطاق الحماية أسرهم اإليدز و /العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةأن 
وينبغي أن ينطبق هذا أيضا .  المهنيةنظمبرامج الضمان االجتماعي والات االجتماعية التي تكفلها وجميع اإلعان

فيروس نقص على العمال وذويهم الذين ينتمون إلى فئات مهنية واجتماعية يرى أنها قد تتعرض لإلصابة ب
  .اإليدز/ المناعة البشرية

 ذاتها إلعاناتاإليدز ا /صابين بفيروس نقص المناعة البشريةالمأن تمنح العمال نظم الهذه البرامج ولينبغي   )ب(
  . الممنوحة للعمال المصابين بأمراض خطيرة أخرى

  السياق
تقديم الرعاية الصحية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية موضوع ال يمكن تناول  .١٤٣

في العمل الدولية  وثيق بعمل منظمة  مرتبط على نحووبمعزل عن السياق األوسع لتغطية الرعاية الصحية، وه
منظمة وجود ثغرات شاسعة، رغم الحاجة الملحة إلى تعميم الوتبين بحوث أجرتها . ١٢مجال الضمان االجتماعي

وتمس هذه الثغرات . الوصول إلى الرعاية الصحية وفقا لسياسة المنظمة في مجال الضمان االجتماعي
  . يتفاقم تأثيرها عليهم في حاالت آثيرةالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و

  البعد المتعلق بالحقوق
 بحقوق اإلنسان وتحديدا بالحق في الصحة والوصول إلى الرعاية ةقشانم الهيتعلق الجانب األول من هذ .١٤٤
لكل شخص، بوصفه عضوا في  ": ما يلي من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ٢٢وتنص المادة . الطبية

 في الضمان االجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خالل المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما المجتمع، حق
يتفق مع هيكل آل دولة ومواردها، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي 

  ".شخصيته في حرية

تقر  ": على ما يليتصادية واالجتماعية والثقافية من العهد الدولي الخاص بالحقوق االق٩ المادة تنصو .١٤٥
". الدول األطراف في هذا العهد بحق آل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمينات االجتماعية

 من العهد بالرعاية الصحية وتنص على التزام الدول األطراف باتخاذ خطوات من أجل إعمال ١٢وتتعلق المادة 

                  
الضمان ، إدارة ILO: Social health protection: An ILO strategy towards universal access to health care: انظر   12

  : ، متاح على الرابط اإللكتروني٢٠٠٧أغسطس / ، آب١٩االجتماعي، مسائل الحماية االجتماعية، ورقة المناقشة رقم 
http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/donloads/healthpolicy.pdf 
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 ة والمهنيةتوطن األمراض الوبائية والممكافحة آامال بما يشمل الوقاية والعالج والحق في الصحة إعماال
  :١٢وفيما يلي نص المادة . واألمراض األخرى

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية   -١
  .يمكن بلوغه

 الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تشمل التدابير التي يتعين على  -٢
  :تلك التدابير الالزمة من أجل

  العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛  )أ(

  تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛  )ب(

  ائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها؛الوقاية من األمراض الوب  )ج(

  .تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض  )د(

. الرئيسي لهذا الحق في القانون الدولي بما أنه متصل بمكان العملالضامن ومنظمة العمل الدولية هي  .١٤٦
  :، ما يلين إعالن فيالديلفيا ضمن التزامات منظمة العمل الدولية مًاوتشمل المادة ثالث

وفير ذه الحماية وتجميع المحتاجين إلى مثل همد نطاق تدابير الضمان االجتماعي بحيث تكفل دخًال أساسيًا ل  )و(
  ؛رعاية طبية شاملة

  . في جميع المهنينملاالعوصحة  لحياة وافيةالحماية ال  )ز(

 أهمها اتفاقية الضمان ، الدولية عددا من معايير العمل الدولية بهذا الشأنواعتمدت منظمة العمل .١٤٧
المعاملة المساواة في وترد أيضا عناصر من حماية الحق في ). ١٠٢رقم  (١٩٥٢، )المعايير الدنيا(االجتماعي 

حول لصكوك  وعناصر من السالمة والصحة المهنيتين في إطار طائفة واسعة من ا،١١١في إطار االتفاقية رقم 
  .)ويرد أدناه مزيد من التفاصيل( الموضوع المذآور

  آيف تقدم الرعاية الصحية؟
 التأمين االجتماعي والوطني أو نظميمكن أن تقدم الرعاية الصحية في إطار نظم الصحة العامة أو  .١٤٨

ر الهادفة  التي يمولها أصحاب العمل أو مخططات التأمين الصحي الخاصة التجارية وغيمكان العملمخططات 
ويتسم آل من هذه المخططات .  بما في ذلك المخططات المجتمعية أو في إطار مزيج من تلك األنواع،إلى الربح

ونوعية الخدمات، لكنها غالبا ما تفتقر إلى التنسيق على صعيد مثًال باإلنصاف  يتعلق فيمابمزايا وعيوب، 
 ، ال سيما، ألغراض هذا التقرير- وتغطيتهم وصول الفقراء إليهاسبل ما يؤدي إلى ثغرات في موطني، 

ويمكن التصدي لذلك بترشيد جميع آليات التمويل .  اإليدز/المتأثرون منهم بفيروس نقص المناعة البشرية
  .الصحي القائمة في بلد ما بغية تحقيق تغطية شاملة تضم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

البيانات القابلة للمقارنة عالميا والمتعلقة سبل الوصول العالمية، تعاني يم مدى العجز في قيوفيما يتعلق بت .١٤٩
نقص إلى حد يجعلها غير صالحة، لألسف، لالستخدام في الضعف ومن البالوصول إلى الخدمات الصحية 

ر  مليار شخص في العالم غي١٫٣ البيانات المتاحة من منظمة الصحة العالمية أن قرابة وتبّين. مقارنات دولية
 مليون شخص على إنفاق ١٧٠قادرين على الوصول الفّعال والمتيسر للرعاية الصحية عند الحاجة، بينما يجبر 

وقّدر تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم .  في المائة من دخلهم األسري على العالج الطبي٤٠ لىما يزيد ع
إلى الخدمات  الصحية يعيشون في  سبل الوصول يفتقرون إلى أن معظم الفقراء الذين ١٩٩٧١٣المتحدة في عام 

  في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء٢٧في جنوب آسيا، و السكان  في المائة من٣٤  إذ أن:بلدان نامية
يفتقرون إلى سبل الوصول إلى الخدمات  في المائة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، ١٩، والكبرى

 على البنية اإليدز ملموسًا /ير الكامل لوباء فيروس نقص المناعة البشريةوذلك قبل أن يغدو التأثالصحية، 
ويصل ماليين األشخاص اآلخرين وصوال محدودا إلى الرعاية الصحية، لكن نقص . األساسية للرعاية الصحية

 الوصول ال يكفل لجميع العّمال وأسرهم على صعيد التطبيق الحصول على ما يحتاجونه من رعاية ودعمسبل 
  . للبقاء على قيد الحياة

 بّين المكتب في تقرير مقّدم إلى دورة مؤتمر العمل الدولي في عام ،نظم الضمان االجتماعيوفيما يتعلق ب .١٥٠
  : ةعممأبعد عن أن تكون م أن تغطية الضمان االجتماعي ، بخصوص الضمان االجتماعي٢٠٠١

                  
  : ، متاح على الرابط اإللكتروني١٩٩٧شرية لعام تقرير التنمية الب:     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي13

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1997 
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نصف سكان ما يزيد على االجتماعي اليوم في أن  الضمان تواجه المشاآل العالمية الرئيسية التي ىحدإ مثلتت
لتأمين شملهم أي نظام لال يو. ةحماية االجتماعيمستبعدون من أي نوع من أنواع ال) ن يعيلونهمالعمال وم(العالم 

 حين ال يتمتع جزء آبير آخر سوى  الضرائب، فيتمولهااجتماعية ال أي إعانات  واتاالجتماعي قائم على االشتراآ
 وجنوب آسيا، تقدر التغطية الشخصية  الكبرىالصحراءوفي أفريقيا جنوب . ة في بعض الحاالت الطارئةبالتغطي

في تتجه إلى االنخفاض  في المائة من السكان العاملين، وهي ١٠و ٥  تتراوح بينلضمان االجتماعي بنسبةالقانونية با
تشهد بصورة رئيسية حالة  في المائة، وهي ٨٠ و١٠ وفي أمريكا الالتينية، تتراوح التغطية تقريبا بين. حاالت أخرى

اتجهت في  في المائة، و١٠٠وفي المائة  ١٠بين التغطية وفي جنوب شرق آسيا وشرقها، يمكن أن تتراوح . رآود
 في المائة، ١٠٠فهي تقارب  ناعيةفي معظم الدول الصأما التغطية . في العديد من الحاالتاآلونة األخيرة إلى االرتفاع 

، قد ١٤التي تمر بمرحلة انتقاليةالمذآورة، ال سيما في البلدان في عدد من هذه البلدان تقيد بالقوانين  معدالت الآانتن وإ
   .انخفضت في السنوات األخيرة

لسياسات ل"القصوى  إلى اتفاق بشأن الضمان االجتماعي بهدف إعطاء األولوية ه المناقشة هذتوخُلص .١٥١
ويشكل ذلك جزءا . ١٥"ر الضمان االجتماعي لمن ال تشملهم تغطية األنظمة القائمةوالمبادرات التي يمكنها توفي

  . التغطية للجميعتوفير من الحملة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي و

 الممولة من "الخدمات الصحية الوطنية "تقديم وتتنوع آليات تمويل الحماية الصحية االجتماعية من نظم  .١٥٢
ضريبة إلى التأمين الصحي االجتماعي اإللزامي القائم على االشتراآات والممول من أصحاب العمل والعّمال ال
وغير الهادفة إلى   التأمين الصحي الخاصة اإللزامية أو المقننةمخططاتو) وتشارك فيه هياآل اإلدارة الثالثية(

 اتوتستدعي آل آلي. غير الهادفة إلى الربحوالمجتمعية آزرية  التأمين الصحي التمخططات، فضال عن الربح
صراحة الدعم منها تجميع المخاطر فيما بين المستفيدين من التغطية، وتشمل آليات عديدة دة في العاهذه تمويل ال

ويوجد نوع من الدعم المتبادل بين األغنياء والفقراء في جميع نظم الحماية . المتبادل بين الفقراء واألغنياء
  .أو بلوغههدف استفادة الجميع لى تحقيق سعي إتماعية؛ ولوال ذلك لما أمكن الالصحية االج

نظما قائمة على آليات تمويل متنوعة تجمع بين خيارين أو أآثر من خيارات تقريبًا  البلدان جميعوأنشأت  .١٥٣
طبيعة اللي بوتقر سياسات الحماية الصحية االجتماعية لمنظمة العمل الدولية على نحو صريح وعم. التمويل تلك

الحماية مجال التعددية لنظم الحماية الصحية الوطنية، وتنصح الحكومات وغيرها من الفعاليات الرئيسية في 
وصول إلى ضمان سبل هدف تاستراتيجية من نظم التمويل الوطني نظامية الصحية االجتماعية بوضع تشكيالت 

ومن . يتسم تقديمها بالكفاءة والفعالية عموما وحماية مالية في حالة المرض وخدمات صحية ة ومنصفةشامل
  . الضمان االجتماعي األخرىإعاناتالمهم في هذا السياق ضمان أال تزيح نظم التمويل الصحي الوطنية 

تساهم في بناء رأسمال بشري يفضي  نهاعلى أ الحماية الصحية االجتماعية إلىعلى نحو متزايد نظر وُي .١٥٤
ويرآز النقاش . نمو االقتصاد الكليزيادة  يحققه من مكاسب في اإلنتاجية وإلى فوائد اقتصادية عن طريق ما

في ورقات استراتيجيات الحد حتالن مكانًا بارزًا فهما ي: الحالي أيضا على الصالت بين اعتالل الصحة والفقر
ف والنهوض األهداف اإلنمائية لأللفية الرامية إلى تخفيض الفقر المدقع إلى النصالجتهما عقد من الفقر و

بلوغ األهداف اإلنمائية معلمًا من معالم السبيل إلى وقد يشكل تنفيذ الحماية الصحية االجتماعية الشاملة . بالصحة
لذلك يمثل هذا الموضوع جزءا من نقاش أوسع بشأن العالقة بين الصحة والضمان . ٢٠١٥لأللفية بحلول عام 
  . آثر إلحاحا أآسبه تحدي اإليدز بعدا أ،االجتماعي والتنمية

   للجميع متاحًا الضمان االجتماعيجعل
من الواضح أن الوضع ف،  مبدأ مقبوًال عمومًالى الضمان االجتماعيع الجميع حصولمبدأ لئن آان  .١٥٥

وتوجد بعض المبادرات . اإليدز /اليوم، ال سيما في سياق فيروس نقص المناعة البشريةعن ذلك تمامًا مختلف 
   .التي تعالج هذه المشكلة

ويتمثل أحد النهج في ضمان أال يفقد من يحق لهم التمتع بتغطية الضمان االجتماعي هذا الحق بسبب  .١٥٦
وتوجد في عدد من البلدان حماية تشريعية تكفل . إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية أو بأعراض اإليدز

 حال إصابتهم بفيروس نقص  التأمين فيإعاناتتمتع العمال وأسرهم بنظم الضمان االجتماعي وغيرها من 
، يحق للمصابين بفيروس ١٧ على سبيل المثال، شأنها في ذلك شأن نيبال١٦وفي ماليزيا. اإليدز /المناعة البشرية

                  
، جنيف، ٨٩ي، الدورة ، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولالقضايا، التحديات واآلفاق: الضمان االجتماعي:     مكتب العمل الدولي14

 http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc89/rep-vi.htm:  ، متاح على الرابط اإللكتروني٣، ص ٢٠٠١
  .٢٠٠٢، جنيف، ٩٠، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة القتصاد غير المنظمالعمل الالئق وا:     مكتب العمل الدولي15
  . ٧، المادة ١ماليزيا، :     انظر الملحق الثاني16
  . ٥-٢-٥، الهدف ٣نيبال، :     انظر الملحق الثاني17
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نقص المناعة البشرية التمتع بتغطية التأمين وتعالج حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، آما تعالج 
في  المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ستمر ي١٨وفي نيكاراغوا. غيرها من الحاالت الطبية المشابهة

وقد تعذر على المكتب التحقق من مدى تطبيق هذه .  من نظام الضمان االجتماعياإلعاناتالحصول على 
األحكام في أرض الواقع، لكن من الواضح أن اعتماد تشريعات من هذا القبيل ينبغي أن يكون جزءا من السياسة 

  . ية التي ستعلن وتتبع في إطار التوصية المقترحةالوطن

الضمان االجتماعي للمستبعدين منها ألسباب أخرى، وبخاصة تغطية ويتمثل نهج آخر في زيادة إتاحة  .١٥٧
إلى البلدان األفريقية في إطار دعم ال منظمة العمل الدولية قدموت. عملون في االقتصاد غير المنظممن يالفقراء و

أن الحماية االجتماعية إلنشاء أو تقوية هياآل محلية تتولى توسيع نطاق الحماية االجتماعية مبادرة جديدة بش
 بما في ذلك االقتصاد غير ،الضمان االجتماعي بحيث يشمل جميع فئات المجتمعنطاق توسيع وتسعى إلى 

االجتماعي والسالمة الضمان ( جميع المكونات الرئيسية للحماية االجتماعية مراعاةويهدف ذلك إلى . المنظم
اإليدز وتحسين األوضاع  /التصدي لفيروس نقص المناعة البشريةتدابير المهنيتان وظروف العمل ووالصحة 

في عمليات من قبيل ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، وإطار المساعدة مراعاة تامة ) في مجال هجرة العمال
  . ١٩أجل تنمية أفريقيااإلنمائية لألمم المتحدة والشراآة الجديدة من 

 وعادة ما تبدأ هذه ، منظمة العمل الدولية نهجا تدريجيا في توسيع نظم الحماية الصحية االجتماعيةشجعوت .١٥٨
 بما يشمل توفير الخدمات والحماية المالية لعدد محدود من فئات إلعاناتالنظم بتوفير مستوى معين من ا

 بحيث يشمل فئات أآبر إلعاناتالحماية المالية وتوسيع نطاق االمجتمع، واالرتقاء تدريجيا بمستوى الخدمات و
 اإليدز في أفريقيا، ينبغي أن تعطى األولوية /وفي سياق التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية. من السكان

 للخدمات الصحية ةوصول فّعالسبل للنساء واألطفال والمسنين والعاملين في االقتصاد غير المنظم في إتاحة 
 بإعادة صوغ آي تقوم المجتمعات األفريقيةأمام وتمثل طائفة المبادرات االجتماعية فرصة . غطية الماليةوالت

  .ترتيباتها االجتماعية على أساس أآثر واقعية وشموال وفعالية

الدول األعضاء، بما في ذلك وزارات العمل والشرآاء قديم اإلرشاد إلى ويؤمل أن تساعد التوصية على ت .١٥٩
اإليدز في سياق نظام حماية اجتماعية  /لتصدي لفيروس نقص المناعة البشريةلتخطيط لون، من أجل ااالجتماعي

  . موّسع، بإنشاء شبكات سالمة مستدامة ووضع سياسات اجتماعية ال تقتصر على التدابير العالجية

  شرآات التأمين الخاصة
سي لتوفير الرعاية الصحية وتغطية في حين ينبغي أن تشكل مخططات التأمين االجتماعي السبيل الرئي .١٦٠

الوصول إلى الرعاية الصحية عناصر التأمين للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، يتمثل عنصر مهم من 
واشترط عدد من .  في شرآات التأمين الخاصة التي توفر التغطية التكميلية أو البديلة،بالنسبة إلى عّمال آثيرين

.  يقّدم التأمين على أساس غير تمييزي إلى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أن،قانونبموجب الالبلدان 
اإليدز / على سبيل المثال، يعامل فيروس نقص المناعة البشرية٢٣ وزمبابوي٢٢ ونيجريا٢١ ونيبال٢٠وفي ماليزيا

لى أن معاملة  ع٢٤آغيره من األمراض المزمنة ألغراض التأمين، بينما ينص القانون في بابوا غينيا الجديدة
وينص القانون في . اإليدز آغيره من األمراض المزمنة ال تعتبر معاملة تمييزية /فيروس نقص المناعة البشرية

من جميع خدمات االئتمان والقروض، بما في ذلك التأمين ، رجًال آان أم امرأة،  على أال يحرم شخص٢٥الفلبين
، على أساس وضعه الحقيقي أو المتصور أو المشتبه به من على الحياةالتأمين الصحي والتأمين من الحوادث و

 ما لم يخف الشخص المعني ذلك أو يسيء تفسيره لشرآة التأمين ،حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
آذلك ال يحرم شخص من تمديد االئتمان والقرض واستمراره بسبب وضعه الصحي المذآور . لدى تقديم الطلب

                  
  . ٢٣، المادة ١نيكاراغو، :     انظر الملحق الثاني18
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 وبخاصة ، االشتراك في جميع أنواع التأمين٢٦بين بفيروس نقص المناعة البشرية في توغوويحق للمصا. فقط
 ال يرغم أحد على الخضوع الختبار ٢٧وفي سيراليون. ، لدى شرآات تأمين من اختيارهمالتأمين على الحياة

مان لى االئتعصول حوضعه الصحي ألغراض العن كشف الآشف عن فيروس نقص المناعة البشرية أو على 
أن  شرآات التأمين على الحياة والتأمين الصحي يشترط منو. استمرارهاأو التأمين أو تمديد هذه الخدمة أو 

آشف حالته من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة على حّدا معقوال من التغطية ال يلزم فيه الشخص تضع 
قدم لم يمكن إجراء االختبارات، ويمكن ،"الختبارالخضوع لحّد عدم "وإذا طلب شخص تغطية تتجاوز . البشرية
ويتاح إجراء تظلم للبت فيما يعتبر . ، إذا آانت النتيجة إيجابية أن يضيف مبلغا إلى القسط األصليالتأمين

  .في هذا الصدد" معقوال"

 المهنية خلوا من التمييز وعلى ضرورة إلعانات على أن تكون ا٢٨في ناميبياذو الصلة وينص القانون  .١٦١
وتتسم المعلومات المتعلقة بهذه . ين المتوفين والمتعاقدينستخدم ُمعالي المإعاناتى حماية حقوق والعمل عل

ين ستخدمت موحدة لجميع المإعاناوينبغي أن توفر آليات التمويل الصحي الخاصة والعامة . المخططات بالسرية
من القانون  ٤-٧-٦ مادةص النتو. بصرف النظر عن حالتهم من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

على إتاحة المشورة والخدمات االستشارية بهدف إعالم جميع العمال بحقوقهم واستحقاقاتهم من معونة طبية 
وينبغي أن يشمل ذلك معلومات عن التغييرات . جتماعيالضمان االتقاعد والوتأمين على الحياة وصناديق 

 من اتفاق المفاوضة الجماعية ٥-٢ مادةنص التو. وأقساطهاناتها إعاالمزمع إدخالها على هيكل هذه الصناديق و
أن ينال " بين شرآة جويلس للنقل والشرآة الناميبية للنقل ونقابة العمال المتحالفين على ٢٠٠١المبرم في عام 
اوض  المناسبة المتفالستخدام بحسب شروط اإعانات للعمل أو غير المؤهلين طبيًاسريريًا  المرضى المستخدمون

ين المصابين والعاجزين عن أداء ستخدمبخصوص الم "٦-٢ مادةوتنص ال". عليها من وقت آلخر بين األطراف
ستحقات إجازة ممة للعّمال فيما يتصل بءاألطراف ينبغي أن تتشاور بشأن أآثر الترتيبات مال"، على أن "مهامهم

   ".أو عملية اإلعاقة/المرض و

يها رد شرآات التأمين باستبعاد المصابين بفيروس نقص المناعة وتوجد حاالت أخرى مع ذلك آان ف .١٦٢
  .  منظمة العمل الدوليةمبادئ مدونة ممارساتل خطير هناك انتهاكوفي هذه الحاالت . البشرية من التغطية

واعتمدت شرآات التأمين الخاصة أساليب شتى لحرمان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من  .١٦٣
  : ما يليويشمل ذلك. ينالوصول إلى التأم

 تنص على عدم دفع أي مبلغ فيما يتعلق بأي طلب تأمين في حالة الوفاة أو اإلعاقة المتصلة بنود استبعاد 
 عشر(اإليدز في غضون فترة معينة من تاريخ صدور بوليصة التأمين  /بفيروس نقص المناعة البشرية

 ).سنوات مثال

شترط إجراء فحوص طبية ألنواع شتى من التشخيص ت ، السجل الطبيبنود تتعلق باإلطالع على 
وإجراءات طبية تنبؤية مثل اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من تحاليل الدم أو 

نفقات التغطية  وأ اإلعاقة  تأمينوأالبول قبل اتخاذ قرار بشأن تغطية فرد ما بتأمين جديد على الحياة 
 . الطبية

 فيها شرآات التأمين مقدمي الطلبات عن اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرية حاالت أخرى تسأل 
 أو عالج فيما يتعلق تشخيصوعن اإليدز، مستعلمة عن أمور من بينها ما إذا آانوا قد خضعوا الختبار أو 

لتأآد وتحتفظ شرآات التأمين في هذه الحاالت بحق ا. باإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز
 .  على رفع السرية بين الطبيب والمريضالمؤمن عليهمن المعلومات المقدمة ويوافق 

في حال االعتقاد أن الشخص المؤمن أحكام إبطال رجعية األثر تخول شرآات التأمين إبطال البوليصات  
اعة  أو أخفى معلومات بشأن حالته من حيث اإلصابة بفيروس نقص المنشرآة التأمين ضّلل عليه قد

 .البشرية قبل توقيع عقد التأمين

فالتقدم . ولوحظت أيضا بعض التدابير اإليجابية المتخذة في بعض البلدان للتغلب على هذه المشكلة .١٦٤
المحرز في قطاعات التأمين في تلك البلدان نتج فيما يبدو إما عن أن هذه البلدان أضفت طابع الضرورة الملحة 

                  
  .  ٣١، المادة ٢توغو :     انظر الملحق الثاني26
  . ٢٧، المادة ١سيراليون :  الثاني   انظر الملحق 27
  .  ٧-٦، المادة ١ناميبيا :     انظر الملحق الثاني28
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اإليدز التي تواجهها، مما / إحساسها بحجم أزمة فيروس نقص المناعة البشرية عنوإماعلى معالجة هذه المشكلة 
  . آما هو الحال في جنوب أفريقيا وأوغندا، سياسات وممارسات أآثر تطورًاإتباعحثها على 

 فروفي الواليات المتحدة، يو. وفي بعض الحاالت فرضت هذه النهج بموجب التشريع أو تفسير التشريع .١٦٥
 وقانون الواليات آالهما للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية درجات متفاوتة من الحماية دياالتحاالقانون 

وتطبيق قوانين شتى لمنع التمييز في مجال التأمين يتصدى للتمييز القائم على . من المعاملة التفاضلية الضارة
. عقلية الخاللعنف المنزلي واألمراض  منها العرق والجنس والعمر واإلعاقة والترآيبة الجينية وامختلفةأسباب 

رت شرآات التأمين ف، حيثما واالتحاديوبخصوص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، يشترط القانون 
 مثل أمراض السرطان أو القلب، أن تتوفر التغطية "معاملة تفضيلية"تغطية للظروف الحرجة التي تستوجب 

 من قبل شرآات التأمين على غرار فيروس نقص المناعة "يليةال تحظى بمعاملة تفض"ألمراض مشابهة 
  .اإليدز /البشرية

ففي . وفي عدد من الحاالت األخرى، استجابت شرآات التأمين إلى الحاجة دون تدخالت تشريعية .١٦٦
أول برنامج تأمين طبي في البلد ) AON Uganda Ltd( "ن أوغندا المحدودة.و.أ"أوغندا، وضعت شرآة 

ن .و.والشرآات المنضمة إلى مخطط التأمين الطبي لشرآة أ. ن بفيروس نقص المناعة البشريةخاص بالمصابي
ويتلقى المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في إطار هذا . تودع أقساطا فصلية في حساب الشرآة الطبي

 من قبلودة الموجوويغطي العالج األمراض المزمنة . البرنامج عالجا طبيا في المستشفيات والمصحات
ووضعت للموظفين المشمولين بالمخطط حدود قصوى لتكاليف العالج . والعالج بمضادات الفيروسات الرجعية

ويغطي البرنامج أيضا عالج أفراد األسرة بخيارات منها العالج بمضادات . يمكن أن تقوم الشرآة بتعديلها
 أرقام استخدام يشمل وضع فواتير على حدة وويكفل المخطط السرية بما. الفيروسات الرجعية وعالج األسنان

  .أسمائهملتحديد هوية المشترآين بدال من ذآر 
أوجه استبعاد فيروس نقص المناعة ) African Life( "أفريكان اليف"وفي جنوب أفريقيا، أزالت شبكة  .١٦٧

فاة فرد من أفراد  ال تدفع في حاالت واإلعاناتغير أن . ٢٠٠٤٢٩اإليدز من بوليصات التأمين في عام  /البشرية
 جراء إصابة متصلة باإليدز في غضون فترة محددة من توقيع العقد أو في األشخاص المؤمن عليهمأسرة 

 شرآة عضوا في ٣٦إضافة إلى ذلك، تخلت .  شهرًا١٢ في غضون أحد أفراد األسرة الموسعةحاالت وفاة 
 التي تستبعد فيروس نقص بنودن الع) South African Life( "وث أفريكان اليفاس"شرآة رابطة فروع 

 من بوليصات التأمين على بنودالمناعة البشرية بالنسبة للزبائن الذين يطلبون بوليصات جديدة، آما أزالت تلك ال
  . والجديدة منها القائمة،الحياة
 ٢٠٠  أآثر منتضم، التي )ABI (وفي المملكة المتحدة، أصدرت رابطة شرآات التأمين البريطانية .١٦٨
التأمين على الحياة للمصابين بفيروس نقص المناعة " بعنوان ًا ممارسات جديدبيان عضوا، شرآة
، ينص على أن وآالء التأمين على الحياة البريطانيين ال يمكنهم سؤال مقّدمي الطلبات الذآور "اإليدز /البشرية
وتمنع المبادئ . ٣٠ية المناعة البشرقص ناحتمال إصابتهم بفيروسرساتهم الجنسية بغرض تحديد عن مما

عن الحياة الجنسية لمرضاهم ومن ممارسة الصحة العامة التوجيهية الجديدة وآالء التأمين من سؤال أطباء 
 أفضل الممارسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة بيانها عنآما عّدلت الرابطة ". المضاربة في إبرام العقود"

مو طلبات التأمين أسئلة تتصل بالتعرض لفيروس نقص المناعة سأل مقدنص على أال ُيياإليدز بحيث  /البشرية
 للمبادئ التوجيهية تطلب اختبارات آشف ووفقًا. ٣١اختبارات آشفه في السنوات الخمس السابقة وأالبشرية 

 مليون دوالر بالنسبة للنساء والرجال ١٫٧٥فيروس نقص المناعة البشرية للبوليصات التي تفوق قيمتها 
  .  ٣٢ينالعازب دوالر للرجال ٤٤٠٠٠٠لبوليصات التي تفوق قيمتها المتزوجين، ول
                  

  :   مأخوذ من29
From http://ch.planetout.com/health/hiv/?sernum=3044 (Planet Out web site – on health and HIV), “South 
African life insurance company removes HIV exclusions” by Gus Cairns, 2004. 

  :    انظر30
Henry G. Kaiser Family Foundation: Daily HIV/AIDS report, Global Challenges, “New British Insurance 
Association Guidelines say questions about sexuality cannot be asked to determine HIV risk”, 4 Oct. 2005, 
available at: http://www.kaisernetwork.org/daily_reports/rep_hiv_recent_rep.cfm?dr_cat=1&show=yes&dr_Date 
Time=10-03-05 

 /Gay.com UK, Nov. 2004, available at: www.gay.com:     وارد في الموقع اإللكتروني31
  :    انظر32

Association of British Insurers: ABI statement of best practice on HIV and insurance, came into force on 30 Sep. 
2005, available at: http://www.abi.org.uk/Display/default.asp?Menu_ID=946&Menu_All=1,946,0& 
Child_ID=197 
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 آآا، بمساعدة تقنية ومالية من مشروع ٣٣)NABCOA" ( اإليدزبشأنتحالف شرآات ناميبيا "وطلب  .١٦٩
)ACCA( ومبادرة باآاب )BACKUP ( لشبكةGTZ ،في ناميبياقائمعاية الصحية القطاع الرإجراء دراسة ل  

وجودة من حيث تغطية التأمين وصناديق المعونة الطبية المتاحة للعموم والعدد الكبير قصد تقييم الثغرات الم
وتبين نتائج هذا البحث بوضوح أن . ين غير القادرين على دفع أقساط هذه المنتجاتستخدمالمحتمل من الم

 ذوي المستخدمينول المستويات القائمة للتغطية التي توفرها صناديق المعونة الطبية غير آافية وليست في متنا
،  أن أصحاب العمل ال يوفرون التغطية عادة سوى للقوة العاملة لديهمتبّينعالوة على ذلك،  .الدخل المنخفض
 ما وغالبًا. األسرة المباشرة للمستخدمين دعم التغطية يوسع في بعض األحيان بحيث يشمل أفراد وإن آان نطاق

وفي واقع األمر، آثيرا ما يتكفل هؤالء . منخفضالدخل الي عمال ذواليغفل اعتماد األسر الموسعة على 
فحسب بل أيضا ألقارب يعيشون في مناطق ريفية المباشرة  بتقديم المساعدة المالية ال ألفراد أسرهم مستخدمونال

 تفتقرمتوسطة الآما استنتجت الدراسة أن المنشآت الصغيرة و.  العالج الطبي علىصولحويساعدونهم على ال
تغطية صناديق المعونة الطبية وأن تخصيص برنامج إلدارة داء سبل الحصول على ض الحاالت إلى في بع

ويوصى بأن تقوم . المتناول بكل بساطةعن اإليدز أمر باهظ التكلفة أو بعيد  /فيروس نقص المناعة البشرية
ها متيسرة التكلفة وفي متناول صميم منتجاتها آي تجعلتالمؤسسات التي تزود السوق بهذه المنتجات حاليا بتعديل 

  .متوسطةالالمنشآت الصغيرة و

ويبدو أن من الالزم المضي في بحث آيفية ضمان بقاء التغطية الصحية الخاصة متاحة لجميع من  .١٧٠
سبل يحتاجونها آي تكّمل تغطية الضمان االجتماعي وتتيح لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

  . اية الصحية تمويل الرعالحصول على

  الوصول إلى العالج، بما في ذلك مضادات 
  الفيروسات الرجعية

 ذلك ويتمثل في عنرآز هذا الفرع على تمويل العالج، لكن يوجد جانب آخر من المسألة ال يقل أهمية  .١٧١
في جزء وهذه المسألة مسألة مالية .  أي العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية-إتاحة العالج الذي أثبت نجاعته 

منها، بما أن تلك العقاقير ليست في متناول معظم الفقراء إال إذا آانت مدعومة، لكن مشكلة اإلتاحة موجودة 
وعند بدء . أيضا في معظم أنحاء العالم، إال في حاالت تدخل الحكومات أو أصحاب العمل أو فعاليات أخرى

 وإذا توافرت هذه طالما هم على قيد الحياة،لها العالج بمضادات الفيروسات الرجعية، يحتاج الناس إلى تناو
  فكيف يمكن ضمان االستدامة؟.  يمكن أن يدوم ذلك سنوات عديدة،العقاقير

التي تتاح من خاللها مضادات الفيروسات الرجعية في أنها " خطط توسيع النطاق"آانت مشكلة بعض  .١٧٢
لى تمويل العالج في حد ذاته، يكافح بعض وعالوة ع. آثيرا ما تفصل توفير العقاقير عن السياق االجتماعي

المرضى من أجل مواصلة تناول تلك العقاقير ألنهم غير قادرين ماليا على الوصول إلى المرافق الصحية التي 
  متابعة صارمةمتابعة العالجبالتي ال تسمح لهم بصورة خاصة وتوفرها، أو بسبب ظروف العمل الصعبة 

آما قد يصعب عليهم متابعة ). منتظمة أو طول الرحلة بين المنزل ومكان العملآساعات العمل الطويلة وغير ال(
خاصة بمكان  بين االستراتيجيات المجتمعية وال الوثيقوهذه أسباب مهمة للتنسيق. العالج بسبب الوصم المستمر

 لفيروس ديتص وإضفاء التكامل عليها وإشراك وزارات العمل والشرآاء االجتماعيين في تصميم خطط للالعمل
لذلك ينبغي تناول الوصم والتمييز في سياق استراتيجيات العالج وآذلك في . نقص المناعة البشرية في البلد

وال بد أيضا من التخطيط لتعزيز النظم الصحية وتدريب العاملين في مجال الصحة . استراتيجيات الوقاية
ضرورة ربط العالج بالتالي لتوصية المقترحة  اتجلى فييمكن أن تو.  آي يكون العالج مستداماواستبقائهم

بتدابير تكفل تحسين السياق االجتماعي واالقتصادي الكلي والرعاية الصحية بصفة عامة، وإشراك الهيئات 
المكونة لمنظمة العمل الدولية في التخطيط والتنفيذ على الصعيد الوطني، فضال عن النهوض بظروف العّمال 

  .االجتماعية االقتصادية

                  
  :    انظر أيضًا33

World Economic Forum: Namibia Business Coalition on HIV/AIDS (NABCOA): Profile, June 2006, available at: 
http://www.weforum.org/pdf/GHI/Namibia.pdf 
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  االختبار والكشف والسرية
طريقة التعامل مع االختبار والكشف والسرية مسألة حاسمة لتحديد مدى توافق اإلجراءات الوطنية  إن .١٧٣

 مع مدونة الممارسات ومع المبادئ التي اعتمدتها معظم الفعاليات اإليدز/ لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
  :ضوع المستعصي بشيء من اإلسهاب، على النحو التاليوتتناول المدونة هذا المو. في هذا الصدد

  إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بغرض   ٦-٤
  االستبعاد من العمل أو االلتحاق بقوة العمل

ينبغي أال يطلب من األشخاص المتقدمين للعمل أو الملتحقين بعمل إجراء آشف عن اإلصابة بفيروس نقص 
  . اإليدز /المناعة البشرية

  دأ السريةمب  ٧-٤
ليس هناك ما يبرر مطالبة المتقدمين لعمل أو الملتحقين به بتقديم معلومات شخصية مرتبطة بفيروس نقص 

. وينبغي عدم إجبار العامل على الكشف عن معلومات شخصية من هذا النوع تتعلق بزمالء آخرين. المناعة البشرية
بحالة عامل مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية لقواعد وينبغي إخضاع االطالع على البيانات الشخصية المرتبطة 

  .١٩٩٧السرية المنصوص عليها في مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية للعاملين، 

.....  

  اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس   - ٨
  نقص المناعة البشرية

 بفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل إال في الظروف ينبغي أال تجري اختبارات الكشف عن اإلصابة
، إذ ال جدوى من ذلك، عالوة على ما قد ينطوي عليه هذا التصرف من مخاطر التي تحددها مدونة الممارسات

فقد يكشف النقاب عن نتائج هذه االختبارات ويساء . بكرامتهمالمساس  بالحقوق األساسية للعاملين واإلضرار
آما أن موافقة العامل على إجراء مثل هذه االختبارات ال تكون دائما بملء إرادته أو قائمة على معرفة . هااستخدام

وحتى في حالة إجراء االختبارات خارج مكان العمل وفي . الكشف والعواقب المترتبة عليه بجميع حقائق اختبار
وفي على النحو الوافي فحسب ومن قبل فريق مؤهل ة المستنيرالسرية، فإن ذلك يجب أن يتم بموافقة العامل الطوعية 

  .آنف السرية التامة

  حظر إجراء االختبارات عند التعيين أو االستمرار في الخدمة   ١-٨
ينبغي أال يشترط إجراء اختبار آشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عند التعيين، وينبغي أال 

وينبغي للفحوص الطبية الروتينية، من قبيل اختبارات اللياقة التي تجرى للعمال . يكون ذلك شرطًا الستمرار االستخدام
  . قبل بدء االستخدام أو بصفة دورية، أال تشمل اختبارًا إلزاميًا للكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

  حظر إجراء االختبارات ألغراض التأمين  ٢-٨
 اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية شرطا لالستفادة من نظم الضمان ينبغي أال تكون اختبارات الكشف عن  )أ(

  . االجتماعي الوطنية أو بوليصات التأمين العام، أو نظم التأمين ضد مخاطر المهنة أو التأمين ضد المرض

قبول ينبغي أال تشترط شرآات التأمين إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ل  )ب(
وبوسع هذه الشرآات االستناد في تقديراتها للتكلفة واإليرادات من جهة، وفي . التأمين على مكان عمل ما

  .حسابها االآتواري من جهة أخرى، إلى البيانات المتاحة عن األوبئة بالنسبة للسكان على وجه العموم

تبارات ألغراض التأمين، على أن تظل على أصحاب العمل أال يفتحوا الباب أمام إجراء هذه االخ يتعين  )ج(
  .المعلومات التي بحوزتهم سرية

هذه المبادئ بإسهاب، ومع ذلك فليس من السهل دائما التوفيق بينها أو تطبيقها الممارسات وتتناول مدونة  .١٧٤
على السواء مصلحة ألفراد والمجتمع برمته ول. وهي تعبر عن ضرورات متعارضة أيضا. في أرض الواقع

 ال سيما في ،من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريةامرئ اآتشاف ومعرفة حالة آل ي آبيرة ف
وعلى صعيد آخر، تمثل .  أو عندما يتعلق األمر بالصحة والسالمةاألوضاع التي تشهد معدالت انتشار مرتفعة

 المناعة البشرية مثبطا قويا  فيما يتعلق بالمصابين بفيروس نقص- بل احتمال حدوثهما -إمكانية الوصم والتمييز 
  . إزاء الخضوع الختبار الكشف أو تلقي العالج والرعاية في مكان العمل وخارجه
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 الذي قبلته جميع الجهات ، اختبار الكشفعدم إلزاميةوفي واقع األمر ينتهك على نطاق واسع مبدأ  .١٧٥
 ومعظم المنظمات اإليدز/ بشريةالمشترك المعني بفيروس نقص المناعة الالراعية لبرنامج األمم المتحدة 

. وظاهرة اختبار الكشف قبل التوظيف مستمرة رغم حظر التشريعات لهذه الممارسة على نطاق واسع. النشطة
 شرية قبل السماح بدخول المهاجرينب يشترط عدد من البلدان اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة ال،آذلك

ويعكس ذلك في حاالت آثيرة . ص المناعة البشرية من الدخول، وتمنع المصابين بفيروس نقإلى أراضيها
 ويمكن أن يوضع لها حد باعتماد تدابير "أجنبية"اإليدز ظاهرة  / أن فيروس نقص المناعة البشريةًا مفادهاعتقاد

  ).انظر أدناه(من هذا القبيل 

اإليدز منذ أن اعتمد هذا /غير أنه يالحظ اليوم تغير في الجوانب الطبية في فيروس نقص المناعة البشرية .١٧٦
وتحّسن فهم أهمية معرفة حالة المرء من حيث اإلصابة بالداء فهما . ٢٠٠١المبدأ في مدونة الممارسات في عام 

 أدى توسيع نطاق األول،وآما أشير إليه في الفصل .  الفيروسمكافحةآامال، واتسع نطاق توافر العالج من أجل 
  .الرجعية إلى تمديد أعمار الكثيرينتوافر العالج بمضادات الفيروسات 

ويثير هذا األمر بطبيعة الحال مسألة ما إذا آان اشتراط الخضوع الختبار الكشف قد أصبح أآثر إلحاحا،  .١٧٧
ي في هذه لزامفهل من سبب يبرر استبعاد اختبار الكشف اإل. بحيث يتسنى للناس معرفة وضعهم وتلقي العالج

  الحالة؟ 

 ،أوسعوالسبب األول هو أن العالج بات متاحا على نطاق . ني باإليدز ردا سلبياويبقى رّد المجتمع المع .١٧٨
 ويبقى بعيد المنال بالنسبة لمعظم شرائح المجتمع في معظم األماآن ألسباب مالية للجميع لكنه ليس متاحًا

زالوا، رغم  ماه والمتأثرين ب اإليدز /والسبب الثاني هو أن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ومؤسسية
. التقدم المحرز في مجال التوعية، يتعرضون لتفشي التمييز والوصم وفقدان الوظائف واإلقصاء االجتماعي

 الفلسفة  هوتدعو إلى بيئة أآثر انفتاحا وتقبال، لم يحن الوقت بعد ليصبح هذا التفكيرالممارسات ورغم أن مدونة 
  . السائدة في الواقع

معرفة "في إطار أوسع بتشجيع آل فرد على اليوم ندرج ت باختبار الكشف ةعلق المتةقشانم التوأصبح .١٧٩
 بالعمل -  من حكومات وخدمات صحية وأصحاب عمل وجهات أخرى-ويلزم ذلك آل الجهات المعنية ". حالته
آل من يرغب في معرفة حالته من القيام بذلك بسهولة تمكين  معظم الناس في معرفة حالتهم وأجل ترغيبمن 
في جملة أمور، أن أماآن العمل وهذا معناه، . ويحتاج تطبيق ذلك إلى استجابة اجتماعية واسعة النطاق. سبيةن
ومعرفة المرء .  الوصول إلى العالجتعزيز سبل أن تكون قادرة على ضمان السرية وأمن الوظيفة و منبد ال

 المصابين المادية وآرامتهم نتيجة اناتإعحالته أمر يساعد على ضمان استدامة المنشآت ويحفظ في اآلن ذاته 
مع أمانة برنامج العمل الدولية وال يزال العمل الذي تنجزه منظمة . ة والحفاظ عليهاجزيالوصول إلى العمالة الم

لمصابين لعمل الفرص بتوفير  فيما يتعلق اإليدز/ المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةاألمم المتحدة 
ومع ذلك ما زال يتعين . ناعة البشرية في مراحله األولى لكنه شّكل بالفعل تقدما ال يستهان بهبفيروس نقص الم

  . في هذا الصددفعل الكثير

  أشكال االختبار وطرائقه
تنص مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية ال على وجوب أن يكون االختبار طوعيا فحسب، بل أيضا  .١٨٠

، تنص بعض القوانين الوطنية الثالثالفصل يبين وآما . من الشخص المعنيعلى عدم إجرائه إال بموافقة واعية 
 .على ضرورة أن تكون هذه الموافقة خطية

 منظمة توأجر. بيد أن نسبة من يعرفون حقا حالتهم من حيث اإلصابة جد منخفضة في معظم المناطق .١٨١
 اإليدز/ روس نقص المناعة البشريةالمشترك المعني بفيالصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة 

في آسيا فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية مشاورة تقنية بشأن االرتقاء بمستوى االختبار والمشورة 
نقص المناعة فيروس  في المائة من المصابين ب١٠والمحيط الهادئ، وُأبلغت تلك الجهات بأن ما يقل عن 

اورة إلى أن هناك ضرورة ملحة لزيادة الوصول إلى المشورة وخلصت المش. ٣٤البشرية يدرآون حالتهم
واالختبار فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية آوسيلة لتعزيز الوصول إلى الوقاية الشاملة من فيروس 

بأن من الالزم تعزيز نماذج المشورة واالختبار الطوعية آذلك وأفادت . نقص المناعة البشرية والرعاية والعالج

                  
وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني / اليونيسيف/    استنتاجات وتوصيات، المشاورة التقنية المشترآة بين منظمة الصحة العالمية34

يا         والمش الكشف  اإليدز بشأن االرتقاء باختبار  / بفيروس نقص المناعة البشرية    شرية في آس روس نقص المناعة الب ق بفي ا يتعل ورة فيم
  : متاح على الرابط اإللكتروني. ٢٠٠٧يونيه / حزيران ٦-٤والمحيط الهادئ، بنوم بنه، آمبوديا، 

www.searo.who.int/LinkFiles/AIDS_ConclusionsNRecommendations.pdf  
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ائمة واالرتقاء بها واستكمالها بنهج تعتمد على قدرة الخدمات الصحية على توفير المشورة واالختبار فيما الق
وينبغي أن يقترن هذا النهج إزاء اختبار الكشف عن فيروس نقص . يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية

 - "  واالختبار ببادرة مقدم الرعايةالمشورة" والمسمى - مقدمو الرعاية الصحية ستهلهالمناعة البشرية، الذي أ
وأصدرت منظمة الصحة العالمية وأمانة . بالمشورة والسرية وأن يقوم على موافقة الشخص المعني عن دراية

 ٢٠٠٧٣٥مايو  /أياراإليدز في شهر / المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةبرنامج األمم المتحدة 
وُطّبق جانب آخر من هذا النهج إزاء الوقاية من .  الرعايةي مقدمبادرةبتوجيهات بشأن المشورة واالختبار 

انتقال المرض من األم إلى الطفل، وتخضع في إطاره جميع النساء الحوامل الختبار الكشف عن فيروس نقص 
  .المناعة البشرية إال إذا رفضن ذلك

ا يتعلق بوجوب أن يكون االختبار مع موقف مدونة منظمة العمل الدولية فيمرسميًا ويتوافق هذا النهج  .١٨٢
 تتمثل في زيادة عدد األشخاص الواعين مزايا ولهذا النهج بال شك. طوعيا وقائما على موافقة واعية ورسمية

بحالتهم، آما يمكن في الظروف المناسبة أن يسهم في الحد من الوصم المتصل باالختبار في الغالب، بما أنه ال 
 المرافق إلىمعرضين للخطر فحسب بل أيضا جميع المرضى الذين يترددون يقتصر على اختبار المرضى ال

  . أعراض أيالصحية حتى في غياب

غير أن المكتب الحظ بواعث قلق من احتمال أن يؤدي هذا النوع من المشورة واالختبار في واقع األمر  .١٨٣
ء االختبار، مما يجعله تحت إلى اختبار إلزامي مقنع ألن من واجب الشخص المعني اتخاذ إجراءات لمنع إجرا

ورغم التنوع الكبير في طرق إتاحة االختبار والصعوبات العملية في ضمان . ضغط آبير يؤول به إلى القبول
توافر المشورة والسرية والموافقة في جميع الحاالت، تكون شروط التطوع محل شك في أحيان آثيرة مما 

 على المكتب اعتماد هذا المبدأ دون تحفظات في ضوء ذر تعلذلك. في تطبيق هذا النهجالشديد يوجب الحذر 
  . والعبر المستخلصة من التجربةالممارسات مدونة 

 أال تفرض التوصية على الدول األعضاء اختيار آيفية التوفيق بين مبدأ االختبار الطوعي تعينوي .١٨٤
 تترك التوصية للدول األعضاء ويمكن أن. والحاجة الملحة إلى توسيع معرفة الناس لحالتهم من حيث اإلصابة

إمكانية القيام، بالتشاور مع أصحاب المصلحة ومجتمع المعنيين بما في ذلك الشرآاء االجتماعيون، ببحث سياقها 
الخاص والتفكير في حل فّعال من أجل اختبار يحترم الحقوق األساسية، مما يعزز ضرورة قيام الدول األعضاء 

وقد يكون من المناسب أن تدعو التوصية إلى توسيع . نفيذها باالقتران مع الكشفبتصميم استراتيجيات وقائية وت
تاحة اتخاذ تدابير إلنطاق إتاحة االختبار خارج مكان العمل ووضع ضمانات الحترام الخصوصية، فضال عن 

  . في المتناول تكلفتهالعالج للمزيد من المصابين وجعل

، ينبغي )الثالثانظر الفصل (ض الفئات المهنية لالختبار ونظرا إلى انتشار ممارسة اشتراط خضوع بع .١٨٥
 في أثناء عملية اعتماد التوصية المقترحة بشأن ما إذا آان ينبغي مراجعة صيغة المدونة بهدف مناقشةإجراء 

وهذا مبدأ أساسي من مبادئ حقوق اإلنسان، لكن عدد البلدان أو . مبدأ الطوعيةتحديد شروط السماح بتقييد 
تقييد هذا المبدأ، آان آافيًا إلى درجة يدعو معها إلى االستفاضة  أنه من الالزم تأالتي ر ،العتماد المهنيةهيئات ا

  .في مناقشته

  االستضعافالخطر و
إنفاذ معايير دولية بشأن فيروس من ثم  عديدة لدى اعتماد وواستضعاف النظر في عوامل خطر ال بد من .١٨٦

مكان العمل، إلى  ال تمت بصلة مباشرة العواملوالعديد من هذه . ن العملاإليدز في مكا /نقص المناعة البشرية
ومن المهم أال يخطئ آل من . ة بالنسبة إلى العمال وأسرهم وعالم العملوخيملكنها تؤدي مع ذلك إلى عواقب 

 التي المخاطر المهنيةفي غير بحث ت االوزارات العمل وأصحاب العمل والعمال في اعتبار أنه يتعين عليها 
وينبغي أن تجمع االستجابات إلى فيروس نقص المناعة . يمكن أن تؤدي إلى نقل فيروس نقص المناعة البشرية

 فاضعستاال عن طريق برامج وقائية خاصة، وتخفيف الحد من الخطر:البشرية بين استراتيجيتين متكاملتين هما
ومن المهم بصفة خاصة عدم . ي واالقتصاديبواسطة تدخالت أوسع نطاقا من أجل التغيير االجتماعي والثقاف

  .دون غيرها" معرضة للخطر"أو " ضعفةمست"التي تعتبر السكانية ربط الداء بالفئات 

                  
  :    انظر35

WHO/UNAIDS: Guidance on provider-initiated HIV testing and counselling in health facilities, 2007, available 
at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595568_eng.pdf 
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  العوامل االجتماعية واالقتصادية 
  والسياسية األوسع
 .فاضعست التي تساهم في االممدونة الممارسات عدد من العوامل االجتماعية األعل الملحق األوليرد في  .١٨٧

 إلى أن وباء اإليدز يتفشى حيثما انتهكت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأغفلت حقلمويشير ال
أما من الناحية . )انظر أدناه(ومن الناحية االقتصادية، يشكل الفقر عامال رئيسيا . القواعد المدنية والسياسية

ات الشخصية والمهنية إلى عالقات جنسية غير مرغوب االجتماعية والثقافية، فيؤدي انعدام المساواة في العالق
وينبغي أيضا االعتراف بالمواقف والسلوك . فيها في ظروف خطرة بسبب ضعف القدرة التفاوضية للنساء

ويمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية بحقن العقاقير في الوريد . آعوامل يمكن أن تضاعف الخطر
وثمة ما يدل أيضا على أن إساءة استعمال المخدرات والكحول . مشترك لإلبربمعدات ملوثة جراء استخدام 

ويغذي وصم المصابين بفيروس . يمكن أن تعوق قدرة الفرد على ممارسة الجنس واستخدام الحقن بطريقة سليمة
عة اإليدز رغبة طبيعية في التكتم على الحالة من حيث اإلصابة بفيروس نقص المنا /نقص المناعة البشرية

ويؤدي الضغط واإلنكار الثقافي إلى التستر على تفشي فيروس نقص . البشرية مما يسهم في انتقال العدوى
المناعة البشرية على الصعيدين المحلي والوطني، فيغدو من األصعب تصميم استجابة فّعالة من أجل المجتمعات 

خرق القانون والنظام وضعف األطر القانونية  حاالت النزاع وؤديومن الناحية المدنية والسياسية، ت. واألفراد
إلى تقويض التنمية بصفة عامة وإلى إعاقة وآليات اإلنفاذ إلى جانب إنكار الحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية، 

وفي العديد من البلدان، عجزت النظم الصحية ضئيلة . التدابير األساسية للنهوض بالصحة بصفة خاصة
. تين الهيكلي عن توفير الرعاية أو الوقاية الالزمكيف جراء الديون والتًال بالضعفصابة أصالموارد، والم

ن مناخ التمييز وعدم احترام حقوق اإلنسان يعرض العمال النتقال فيروس نقص المناعة إوخالصة القول 
مشورة أو البشرية ويحد من قدرتهم على مجابهة اإليدز، إذ يجعل من الصعب عليهم التماس االختبار أو ال

  .ة والوقايةتوعيالعالج أو الدعم بصفة طوعية؛ ولن يتسنى لهم أيضا المشارآة في حمالت ال

 السمات الشخصية أو المهنية ويخرج ال يمت بصلة تذآر أو ال يمت بأي صلة إلىومعظم هذه العوامل  .١٨٨
  .بحتوباء فيروس نقص المناعة من نطاق مشكلة طبية وصحية 

  الفقر
 الموارد - والبلدان األقل تقدما اقتصاديا -وال يملك الفقراء . ٣٦تمال انتقال الفيروسيزيد الفقر من اح .١٨٩

التي تمكنت بلدان آثيرة من األخرى  االستراتيجيات الناجحة جميع واالختبار والعالج وثقيفالالزمة للت
 الصحية وترتفع مستويات األمية في صفوف الفقراء، ويتعذر عليهم الوصول إلى الخدمات. اعتمادها

ويضعف ذلك احتمال تلقيهم معلومات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وآيفية الوقاية من . واالجتماعية
 إذ يتعذر عليهم في ،وقد يموت الفقراء المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية قبل غير الفقراء. اإلصابة

خماج الناهزة أو فيروس نقص المناعة البشرية الغالب الوصول إلى الخدمات الصحية واألدوية، إما لمعالجة األ
  .٣٧ذاته بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية

ويمكن أن يكون لفيروس نقص المناعة . آذلك يزيد المرض من حدة الفقر حيثما وجد بالفعل .١٩٠
لتأمين  بما في ذلك ا،ففي غياب شبكات السالمة االجتماعية. األسرفرادى أثر آارثي على  اإليدز /البشرية

ات الطبية وتراجعا في دخل نفقالعائلة زيادة في الأفراد الضمان االجتماعي، تعني إصابة فرد من  الصحي أو
 بالضرر الذي بات هناك إقراروفي السنوات القليلة األخيرة، . الفقرأغوار األسرة غالبا ما يؤول باألسر إلى 

فيروس وباء ويفاقم .  وبإمكانات التنمية المستقبلية-ة يلحقه الوباء بما تحقق على مدى سنين من مكاسب إنمائي
اإليدز المشاآل االجتماعية االقتصادية الحالية في البلدان النامية وتزيد هذه المشاآل  /نقص المناعة البشرية

.  الفقر بل إلى سقوط البعض من غير الفقراء في شراك الفقرفاقمويمكن أن يؤدي الوباء إلى ت. بدورها من حدته
، ومنها على سبيل  أن الوباء آان في ذلك الوقت يثقل آاهل بلدان آثيرة٢٠٠١٣٨وبّين تقرير صادر في عام 

  :المثال

                  
دليل : اإليدز وعالم العمل/ دونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةتطبيق م:    مكتب العمل الدولي36

  .٢٠٠٢، جنيف، للتثقيف والتدريب
  :    انظر37

J. Collins and B. Rau: AIDS in the context of development, UNRISD, Programme on Social Policy and 
Development, Paper No. 4, Dec. 2000. 

 متاح، Brookings Institution: Meeting the global challenge of HIV/AIDS, Washington, DC, Apr. 2001:     انظر38
 http://www.brookings.edu/comm/policybriefs/pb75.pdf:  على الرابط اإللكتروني
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 / في المائة من ميزانيتها الصحية لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية٦٠توقعت آينيا أن تنفق ما يعادل  
 ؛٢٠٠٥بحلول عام  اإليدز

 ٣٩ ثلثي عدد خريجي معاهد تدريب المدرسين؛١٩٩٨عام بلغت وفيات المدرسين في زامبيا في  

اإليدز في تايلند عن انخفاض الناتج  /أبلغ ثلث األسر الريفية المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية 
 . في المائة٥٠الزراعي بنسبة 

ية في  التي يترآز فيها الداء، ال ينخفض انتشار فيروس نقص المناعة البشرآثر فقرًاوفي البلدان األ .١٩١
ويعني ذلك أن تغلغل فيروس نقص المناعة البشرية . صفوف من يفوق مستوى تعليمهم ودخلهم المتوسط العام

ويؤثر .  والنوعية على حد سواءية اليد العاملة من حيث الكمعرضرة على ي خطانعكاساتفي البلد يؤدي إلى 
 تأثيرات - نوالميكانيكييء إلى المزارعين  من المدرسين واألطبا-فقدان أعداد هائلة من الموظفين الماهرين 

  .خطرة على قدرة البلدان على مواصلة اإلنتاج وتقديم الخدمات األساسية والعمل على الخالص من الفقر

وإضافة إلى ما أعرب عنه في هذا الجزء من اعتبارات عامة، يجب التذآير بأن النساء معرضات أآثر  .١٩٢
 ، ال يمكن عزلها عن مسألة الفقرالحق في فرع معالجةسألة نوع الجنس ورغم أن م. هعواقبمن الرجال للفقر و

  .األعم

  الةطالب
يمكن أن تكون البطالة وبخاصة بطالة الشباب، عامال مهما في انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وفي  .١٩٣

العمل الوصول إلى  يتعذر على العاطلين عن ففي المقام األول،. الوصول إلى الوقاية والرعاية والعالج والدعم
ويرجح أن .  فعاليةقاإليدز بأآثر الطر /أماآن العمل التي يمكن فيها التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية

يكونوا أفقر من فئات سكانية أخرى، وغير قادرين من ثم على الوصول إلى المراآز المجتمعية التي يتاح فيها 
  . يةالوقاية والعالج من فيروس نقص المناعة البشر

 العمل كتبويعزز آخر تقرير صادر عن م. بصفة خاصة إذا آانوا بال عملمستضعفين ويكون الشباب  .١٩٤
 القرائن المتزايدة على وضع عالمي يواجه فيه الشباب صعوبات متنامية ٤٠)٢٠٠٦(الدولي بشأن عمالة الشباب 

 العالمي في فرص العمل عجزفي أن الير للتقرويتمثل أحد االستنتاجات الرئيسية . في االنضمام إلى القوة العاملة
 إما عن إيجاده، والالئق قد أفضى إلى حالة يكون فيها شاب من أصل ثالثة في العالم إما باحثا عن عمل وعاجزًا

 يعمل لكنه يعيش تحت خط الفقر البالغ دوالرين من دوالرات الواليات المتحدة في إماتخلى تماما عن البحث، و
عتيدة تتيح انطالقة سليمة في سوق العمل، تقل قدرة الشباب على القيام بخيارات من شأنها ودون دعامة . اليوم

حلقة التعليم الناقص والعمالة إلى توارث  ذلك بدوره يويؤد. أن تحّسن آفاقهم المهنية وآفاق ُمعاليهم في المستقبل
تعرضهم لإلصابة لعدوى احتمال ن ويمكن أن يزيد ذلك م. منخفضة اإلنتاجية وفقر العاملين من جيل إلى آخر

آذلك تكون . محفوف بالمخاطر سلوك إتباع أو مجرد االسترزاق إلى واالستبعادالفيروس إذا دفعهم اليأس 
 .احتماالت وصولهم إلى الوقاية والرعاية والعالج والدعم أضعف

   الخدمات الحكوميةاالفتقار إلى
وفي عدد من البلدان، .  الخدمات الحكوميةه باالفتقار إلىبدوريمكن أن يرتبط تفشي الوباء ارتباطا وثيقا  .١٩٥

وغالبا ما يؤدي ذلك إلى عجز الخدمات .  خدمات الصحة العامةفاق وباء فيروس نقص المناعة البشرية طاقة
العدوى وإجراء اختبارات آشف تساعد انتقال  والتدريب فيما يخص آيفية تفادي ثقيفالحكومية عن توفير الت

عرفة حالتهم من حيث اإلصابة واإلجراءات الواجب اتخاذها، آما يؤدي إلى نقص العالج الناس على م
لة التكلفة أو عن عيوب هيكلية وثغرات تنظيمية، عقوويمكن أن ينجم نقص العالج عن نقص األدوية م. والرعاية

ثيرة لقلق خاص منع ومن المواضيع الم. بما في ذلك الرعاية الصحية األولية وتمويل نظم الضمان االجتماعي
 إلى ٢٠من بالفيروس وبدون عالج بمضادات الفيروسات الرجعية، سيصاب . انتقال العدوى من األم إلى الطفل

الوالدة   خالل الحمل أو، أمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشريةالرضع المولودين من في المائة من ٤٥
                  

 نلتقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأ، امستقبل خال من عمل األطفال: مكتب العمل الدولي:    انظر أيضا39
ف،   (٢٠٠٢، )باء(، التقرير األول ٩٠المبادئ والحقوق األساسية في العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة       رة  )٢٠٠٢جني ، ١٤٢، الفق

  :  على الرابط اإللكترونيمتاح
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD_BLOB?Var_DocumentID=1566 

  :  على الرابط اإللكترونيمتاح. ٢٠٠٦، اتجاهات العمالة العالمية الخاصة بالشباب:    مكتب العمل الدولي40
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/gety06en.pdf 
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اء الحوامل المصابات بالفيروس والمستفيدات من العالج ، ُقّدرت تغطية النس٢٠٠٥وفي عام . ٤١الرضاعة أو
 في المائة ٧٥، و الكبرى في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء١١الوقائي بـمضادات الفيروسات الرجعية بنسبة 

 في المائة في ٥ الكاريبي، ومنطقة في المائة في أمريكا الالتينية و٢٤في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و
غير أن ما . ٤٢ والشرق األوسطأفريقيا في المائة في شمال ١يا وجنوبها وجنوب شرق آسيا، وأقل من شرق آس
  في المائة من النساء الحوامل في العالم يستفدن حاليا من خدمات الوقاية من هذا النوع من عدوى٨يقل عن 

  . انتقال فيروس نقص المناعة البشرية

من آثيرة عامال مساهما في تحمل أصحاب العمل مسؤوليات وشّكل ضعف الخدمات العامة في حاالت  .١٩٦
: فأصحاب العمل معنيون في أي حال من األحوال برفاه عمالهم وبقاء منشآتهم.  أن تتحّملها الحكومةاألنسب

ويتسم .  والحفاظ على العمال الماهرين، وقد يستجيبون إلى ضغط النقاباتحاالت التغيبفيسعون إلى الحد من 
غير أن أصحاب العمل، عالوة على تلك األسباب، . المسؤولية االجتماعية للشرآاتآبير من م بحس آثيرون منه

قد يجبرون على تحمل بعض المسؤوليات التي تتجاوز قدرتهم وصالحيتهم للتعويض عن نقص الخدمات 
ص في مجال ويمكن أن تسهم التوصية في تحديد أدوار ومسؤوليات آل من القطاعين العام والخا. الحكومية

  . اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية

 بأهمية إطار تشريعي لتحديد وصون المبادئ ورد االعتراف ،٤٣نقص التغطية التشريعيةوفيما يتعلق ب .١٩٧
 في إعالن االلتزام الذي اعتمدته ،اإليدز في مكان العمل /األساسية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

ويشمل اإلعالن هذا . ٢٠٠١يونيه  / في حزيران،العامة لألمم المتحدة بشأن اإليدزالدورة الخاصة للجمعية 
 : الهدف

، بإعداد إطار وطني في المجال القانوني وفي مجال السياسات يحمي حقوق وآرامة ٢٠٠٣القيام، بحلول سنة 
عرضة لإلصابة بالفيروس األشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز واألشخاص األشد 

 العمل والعمال، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها بشأن صحابفي أماآن العمل، بالتشاور مع ممثلي أ
  . فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في أماآن العمل

 أن تساعد التدابير المتخذة في وإذ ال توجد متابعة منهجية لهذا الهدف نتيجة العتماد إعالن االلتزام هذا، يمكن
  .إطار التوصية المقترحة على سّد هذه الثغرة

وآما سيشار إليه في الفصل التالي، غالبا ما ينقص التشريع لألسف بصفة عامة أو فيما يتصل بفئات  .١٩٨
و تنظيمه وحيثما لم تقم الحكومات باعتماد التشريع الالزم أو تكييفه مع تغير األوضاع أ. من سكان البلدمحددة 

على نحو يتيح إنفاذه بفعالية أو أبقت عليه في صيغة مشروع طيلة سنوات على غرار ما حدث لألسف في 
حاالت آثيرة، اعترت إجراءات الحكومة ثغرة أخرى تتيح تفشي اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتحبط 

  .االستجابات الفّعالة

                  
  :   انظر41

K.M. De Cock, et al.: “Prevention of mother-to-child HIV transmission in resource-poor countries: Translating 
research into policy and practice”, Journal of the American Medical Association, Vol. 283, No. 9, 2000, pp. 
1175–1182. 

 تحقيق من أجل: اإليدز واليونيسف/ قص المناعة البشرية   منظمة الصحة العالمية، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس ن42
شرية         : استفادة الجميع  دز في قطاع الصحة       / رفع أولوية التدخالت الخاصة بفيروس نقص المناعة الب دم المحرز،     : اإلي ر عن التق تقري

  .٢٠٠٧جنيف، 
  :    يستند هذا الجزء والجزء ذو الصلة بالتشريع في الفصل الثالث إلى ما يلي43

J. Hodges: Guidelines on addressing HIV/AIDS in the workplace through employment and labour law, ILO, 
InFocus Programme on Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration, Paper No. 3, 2004, 

  http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/papers/hivaids.pdf:  متاح على الرابط اإللكتروني
  :انظر أيضًا

J. Hodges: Policy and legal issues relating to HIV/AIDS and the world of work, prepared as part of the ILO 
response to the Windhoek Platform of Action (Namibia, 1999) and presented to the 14th International AIDS 
Conference, Barcelona, 7–14 July 2002; J. Hodges: An outline of recent developments concerning equality issues 
in employment for labour court judges, Geneva, Nov. 1997; M.-C. Chartier: HIV/AIDS and human rights: 
Promoting human rights through the ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work, ILO/AIDS 
Working Paper No. 3, 2002, 

  ;.http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/d3aids.pdf:   على الرابط اإللكترونيمتاح
and J. Hodges, Digest of good legislative practices relating to HIV/AIDS in selected African countries, to be 
published in Nov./Dec. 2007. 
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في خبراء الوالحظت لجنة . أو على األقل يمكن أن تكون آذلك - في غاية األهمية مفتشية العملومساهمة  .١٩٩
 أن" بخصوص تفتيش العمل ٢٠٠٦منظمة العمل الدولية في الدراسة االستقصائية العامة التي قامت في عام 

بدور هام على وجه خاص في حماية العمال فيما يتصل بجائحة فيروس نقص المناعة يضطلعون مفتشي العمل 
اإليدز وعالم العمل  /ونشر برنامج منظمة العمل الدولي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية. ٤٤"اإليدز /البشرية

وشملت . ٤٥عاملاإليدز خاص بمفتشي العمل والم /آتيبا عن فيروس نقص المناعة البشرية، ٢٠٠٥في عام 
  :اإليدز ما يلي /األسباب المذآورة لكي يهتم مفتشو العمل بفيروس نقص المناعة البشرية

 ،اإليدز والعمالة /اعتمدت بلدان آثيرة اليوم تشريعا يتناول تحديدا موضوع نقص المناعة البشرية 
 .سيتعين على المفتشين في أحيان آثيرة إنفاذ هذه القوانينو

أن يسهموا  إذ يمكن للمفتشين -اإليدز  /مكان العمل موقع مهم لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية 
 أن يساعدوااإليدز عندما يثيرون الموضوع و /افحة فيروس نقص المناعة البشرية في مكة آبيرمساهمة

 . أماآن العمل على اعتماد سياسات ملموسة

وبطبيعة الحال، ال يمكن أن يكون النهج الموصوف هنا مفيدا إال بوجود مفتشية عمل فّعالة ذات حجم  .٢٠٠
 من البلدان، تعاني مفتشيات العمل من نقص وفي عدد آبير. آاف ومهارات آافية لتغطية االقتصاد بأآمله

التمويل والموظفين والتدريب، مما يترك ثغرة مهمة في الخدمات الحكومية التي ال يسعها منع انتقال فيروس 
ويمكن أن تتحول هي ذاتها إلى عامل من عوامل الخطر في انتقال فيروس نقص المناعة نقص المناعة البشرية 

  .البشرية

  نوع الجنس
ند ــص البويرد في الفصل الثالث ن (من مدونة الممارسات حكمين محددين بخصوص نوع الجنستتض .٢٠١
  ). المتعلق بالمساواة بين الجنسين٣ -٤

  البرامج التي تراعي نوع الجنس  ٣-٦
إذ يجب أن تستهدف المرأة .  والتوجه الجنسيالعرقينبغي أن تراعي جميع البرامج نوع الجنس، وآذلك   )أ(

 المخاطر التي اتل صريح، أو آال منهما على حدة في برامج منفصلة تراعي مختلف أنماط ودرجوالرجل بشك
  يتعرض لها العاملون والعامالت؛

ينبغي للبرامج التي تستهدف المرأة أن تنبهها إلى أنها تتعرض لخطر اإلصابة على نحو أآبر وأن تحذر   )ب(
  الشابات من قابليتهن لإلصابة بوجه خاص؛

ي للبرامج أن تساعد المرأة والرجل على حد سواء على فهم عالقات القوى غير المتوازنة بينهما في العمل ينبغ  )ج(
  وفي المواقف الشخصية وأن تصحح هذا االختالل، وينبغي معالجة التحرش والعنف على وجه التحديد؛

أن تمكنها من حماية نفسها ينبغي أن تساعد البرامج المرأة على فهم حقوقها في مكان العمل وخارجه، و  )د(
  بمفردها؛

ينبغي للبرامج التي تستهدف الرجل أن تشمل أنشطة التوعية وتقييم المخاطر، عالوة على استراتيجيات تحثه   )ه(
  اإليدز؛ /على تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

 وذلك بالتشاور مع هؤالء العاملين  يمارسون الجنس مع الرجال،نالذيينبغي وضع برامج وقائية محددة للرجال   )و(
  .وممثليهم

رغم أن األحكام في حد ذاتها قوية جدا، يساور الجهات المعنية بالتصدي و ،النساءبتحديدًا وفيما يتعلق  .٢٠٢
ق لإللمام لوباء فيروس نقص المناعة البشرية قلق مستمر إزاء ما يتعين بذله من جهود إضافية على صعيد التطبي

بحالة النساء ودمج بواعث القلق المتصلة بنوع الجنس على نحو أآمل في اإلجراءات المتخذة على الصعيدين 
  .الوطني والدولي معًا

                  
متاح على . ٥٦، الفقرة ٢٠٠٦، ٩٥ الدولي، الدورة ، الدراسة االستقصائية العامة، مؤتمر العمل    تفتيش العمل :    مكتب العمل الدولي     44

 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/labinsp/dussconf_07/cd/gb_ppt.pdf:  الرابط اإللكتروني
دز             45 شأن اإلي ة ب ة العمل الدولي شرية           :    برنامج منظم روس نقص المناعة الب شي العمل والمعامل     / آتيب عن في دز خاص بمفت ، اإلي

  .٢٠٠٥فبراير / جنيف، شباط
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وقد ورد في تقرير . ونتائجهنقص المناعة البشرية وال جدال في تزايد عدد النساء المصابات بفيروس  .٢٠٣
اإليدز ومنظمة / المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةدة الصادر عن برنامج األمم المتح، ٢٠٠٧عام 

  :٤٦الصحة العالمية أن
-١٣٫٩ [ مليونا١٥٫٤ يقّدر بنحو ٢٠٠٧اإليدز في عام  /عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية

 مليونا ١٣٫٨، حيث بلغ ٢٠٠١ مليونا مقارنة بما آان عليه في عام ١٫٦ أي أن عددهن تزايد بما يعادل ] مليونًا١٦٫٦
 في المائة من البالغين المصابين ٦١، آان قرابة  الكبرىأفريقيا جنوب الصحراءوفي ...  ] مليونًا١٥٫٢- ١٢٫٧[

مقارنة بنسبة ( في المائة ٤٣ منطقة البحر الكاريبي من النساء، بينما بلغت هذه النسبة في ٢٠٠٧بالفيروس في عام 
 أمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا الشرقيةوتنمو نسب النساء المصابات بالفيروس في ). ٢٠٠١ في المائة في عام ٣٧

نموا بطيئا، بما أن الفيروس ينتقل إلى النساء الالتي يعاشرن رجاال يحتمل أن يكونوا قد أصيبوا عن طريق حقن 
 روبا الشرقية وآسيا الوسطىأووفي . مدفوعة الثمن أو مع رجال آخرينغير محمية مخدرة أو خالل عالقات جنسية 

 في المائة في ٢٣ نسبةمقارنة ب( من النساء ٢٠٠٧ في المائة من البالغين المصابين بالفيروس في عام ٢٦ُيقّدر أن 
 في المائة في ٢٦ نسبةمقارنة ب (٢٠٠٧ في المائة في عام ٢٩، في حين بلغت هذه النسبة في آسيا )٢٠٠١ عام
  ).٢٠٠١ عام

 مجتمعاتر من المشكلة في وضع النساء األدنى في القانون وعلى صعيد التطبيق في ويكمن الجزء األآب .٢٠٤
وغالبا ما يعني ذلك أن النساء يتحكمن أقل من الرجال في حياتهن الجنسية ويصلن أقل من الرجال إلى . آثيرة

 على أنه آّلما ، الممارسات من مدونة٣-٤ البندولهذا األسباب، يشدد . خيارات أوسع تشمل اإلعالم والعالج
وآّلما اإليدز،  / في المجتمع بصفة عامة آّلما تأثرن سلبا بفيروس نقص المناعة البشريةنساءازداد التمييز ضد ال

تعّين تمكين النساء وإضفاء المزيد من المساواة على العالقات بين الرجال والنساء لمنع انتقال عدوى الفيروس 
لوباء وعكس ل ضع حدويقتضي و. اإليدز /روس نقص المناعة البشريةوتمكين النساء من التكيف مع وباء في

  .اتجاهه استمرار الجهود التي تتيح للنساء تحقيق المزيد من المساواة االقتصادية واالجتماعية والسياسية عموما

، الصادر عن مكتب العمل  والتدريبثقيفويبّين دليل الت. ويؤثر هذا التمييز أيضا في مكان العمل .٢٠٥
فال تزال النساء يعانين من انعدام المساواة في .  أن المساواة في عالم العمل منعدمة بطرق آثيرة،٤٧ليالدو

عمل عن عمل مساو أو عن معايير التوظيف وفرص التدريب وإعادة التدريب، وال يحصلن على أجر مساو 
، وال يتساوين مع "ائيةالوظائف النس"مساو في القيمة، ويتعرضن للفصل والترآز في عدد صغير نسبيا من 

الرجال في الوصول إلى الموارد المنتجة من قبيل القروض، وفي المشارآة في صنع القرارات االقتصادية، 
وهن يتعرضن أيضا للعنف في مكان العمل . وفي إمكانات الترقية، آما أن احتماالت البطالة أآبر بالنسبة إليهن

وع من االبتزاز الجنسي، أو في طريقهن إلى العمل أو في طريق  آن، االغتصاببما في ذلكوللتحرش الجنسي، 
أحيانا أمرا مبّررا في حق النساء الالتي يعملن خارج البيت إذا ما تعارض مع بعض ذلك بل يعتبر . العودة منه

  . المفاهيم التقليدية بشأن دور المرأة

، والمعايير الصبيانتحملها الرجال وفالضغوط التي ي. ال يقتصر االنشغال بنوع الجنس على حالة النساءو .٢٠٦
ولهذا الغرض ال ترآز اإلجابات التي تراعي نوع . التي تؤثر فيهم، ومواقفهم وسلوآهم، عوامل في غاية األهمية

 وإنما على العمل مع - رغم أهمية ذلك -الجنس على تمكين المرأة شخصيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
. اومتهم استخدام العوازل الذآرية، مثال، وتحمل المسؤولية في حياتهم الجنسية لفهم سبب مقلصبيانالرجال وا

 الزبائن، عنالخدمات الجنسية للترفيه (آما تحتاج إلى تناول الممارسات الجنسية المقبولة المتصلة بالعمل 
ين إلى عمال والمسألة تهم الرجال والنساء من المدير). والتحرش الجنسي، والجنس مقابل الحصول على خدمة

  .الدعم

ورغم أن بعض البلدان .  الجنسيالتوجه المشاآل المتصلة بعدم احترام  أيضًا الممارساتوتبرز مدونة .٢٠٧
شارة إلى الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في العديد اإل يسّجل نقص فادح في ،تصدت للمسألة مباشرة

إذ ينصب . اإليدز /تي تتصّدى لفيروس نقص المناعة البشريةمن البلدان وآذلك في الكثير من البرامج الدولية ال
الترآيز على العالقات الجنسية بين الرجل والمرأة، ونادرا ما توضع في االعتبار االحتياجات ومواطن الضعف 

 غير بين مثيلي الجنسوحتى عندما تكون العالقات الجنسية . مع الرجالالجنس الخاصة للرجال الذين يمارسون 
ة عموما في بلد ما، ينبغي أن تتصدى برامج فيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل لهذه المسألة مقبول

                  
اء  آخر المستجدات عن  : اإليدز ومنظمة الصحة العالمية/    برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية   46 وب

  http://www.unaids.org: متاح على العنوان اإللكتروني. ٢٠٠٧ديسمبر / ، آانون األولاإليدز
، مرجع  اإليدز وعالم العمل / بشأن فيروس نقص المناعة البشرية     تنفيذ مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية     : مكتب العمل الدولي     47
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 موّجهة إلى الرجال الذين يمارسون الجنس مع تثقيفيةوأن تستخدم أسلوبا محايدا وحّساسا وأن تشمل مواد 
  .ثيلي الجنسبين مالرجال وأن تكيف مجموعة األدوات بحيث تشمل تدريبا يغطي العالقات 

  العمر
اإليدز، في أفريقيا الجنوبية خصوصا،  /األطفال على نطاق واسع بفيروس نقص المناعة البشرية يتأثر .٢٠٨

وفاة الوالدين ويعيشون يتامى ويجبرون في أحيان من  منهم الكثيرونويعاني . لكن أيضا في المناطق األخرى
ال سيما  - يمكن أن يكونوا عرضة لالستغالل الجنسي وعندما يعملون. في شراك عمل األطفالآثيرة على العمل 

ومن جهة، يخرج األطفال من المدارس . طبعا في سياق الخدمة المنزلية أو عندما يقعون في شراك قطاع الجنس
للمساعدة على تحمل عبء الرعاية أو للحفاظ على دخل األسرة؛ ومن جهة أخرى، يتعذر الوصول إلى خدمات 

ويولد أطفال آثيرون بفيروس نقص المناعة البشرية ويحتاجون إلى العالج والرعاية والدعم، . التدريب والتعليم
ومع ذلك تقل األدلة على وجود تخطيط . الرضعاإليدز معّدل وفيات  /وقد زاد فيروس نقص المناعة البشرية

  .   ال البشريلتكييف االستراتيجيات اإلنمائية طويلة األجل مع واقع الوباء وتعويض خسائر رأس الم

ففي غالب األحيان يكون على المجتمعات المحلية، وال سيما النساء . ويمكن أن يتأثر آبار السن أيضا .٢٠٩
ويعني تأثير فيروس نقص . المسنات على مستوى األسرة، تدارك التراجع الكبير في قدرة قطاع الصحة العامة

 سنة في اإلنتاج، ٤٩ و١٥ التي تتراوح أعمارها بين اإليدز أنه آّلما تضاءلت مساهمات الفئة /المناعة البشرية
 الكفافوإذ توجه اليد العاملة والمّدخرات بعيدا عن األنشطة المدرة للدخل وأنشطة . آّلما تزايد نقص اليد العاملة

. اإليدز تأثير اقتصادي سلبي يعّمق خطر الفقر المدقع /نحو الرعاية، يترتب على فيروس نقص المناعة البشرية
يعني تراآم تأثير العمر والتمييز الجنسي أن معظم العاملين في الرعاية غير المنظمة، وهم على األرجح من و

وتتيح اتفاقيات .  وال يتقاضون أجرا آافيا ويفتقرون إلى الحماية االجتماعية مفرطًائًاالنساء المسّنات، يتحّملون عب
، )١٦١رقم (، وخدمات الصحة المهنية )١٧٧رقم (ي المنزل  ال سيما المتعلقة بـالعمل ف-منظمة العمل الدولية 

تغطية نطاق  لتعزيز حقوق العاملين في الرعاية وتوسيع  أساسًا-) ١١١رقم (في االستخدام والمهنة والتمييز 
وينبغي أن تكفل . اإليدز /الحماية االجتماعية بحيث تشمل األسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية

 التصدي لتأثير الوباء من استفادة الجميع على نحو مستدام عن طريقلمتصلة بالوباء في مكان العمل التدخالت ا
 والتدريب بحيث تستجيب إلى ثقيفالناحية االجتماعية واالقتصادية على األسر، وينبغي تحديدا تصميم خطط الت
  .وض بالغة الصغراحتياجات العامالت المسنات وتيسير الوصول إلى الضمان االجتماعي والقر

  السلوك والخطر
 للخطر بسبب جوانب من سلوآهم ونمط حياتهم حتى عندما يصلون إلى المعلومات  الناسيتعرض بعض .٢١٠

وأسباب الخيارات السلوآية خارجة عن نطاق هذا التقرير، . والخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية
 ويكمن مصدر القلق في آيفية تعامل المجتمع، بما في ذلك مكان .مسألة اختياردائمًا تكون الواقع أنها قد ال و

ومهما يكون من أمر، فإن سلوك . العمل، مع األفراد الذين يعتبر سلوآهم غير مطابق للمعايير المقبولة عموما
ان من فال يؤدي الرفض واالستبعاد إال إلى حرم. األفراد ال ينفي حقوقهم وينبغي أال يفضي إلى الوصم أو التمييز

فمعظم الرجال الذين . قد يحتاجون إلى المعلومات والخدمات وأوجه الدعم األساسية من الوصول إلى ذلك
ن في الجنس وزبائنهم ينتمون إلى وعملذين ي المخدرات بالحقن والالذين يتناولونيمارسون الجنس مع الرجال و

 . لهادفةالسكان النشطين اقتصاديا، ومكان العمل موقع مناسب للتدخالت ا

اإليدز، لكن  /وقد آانت طرق العدوى تلك تعتبر الطرق الرئيسية النتقال فيروس نقص المناعة البشرية .٢١١
 توآما سبقت اإلشارة إليه أعاله، بات عامة السكان، في البلدان التي تفش. الوضع بات مختلفا في بعض المناطق

وك الخطر يتجّلى بصفة خاصة في أوبئة فيروس غير أن دور السل. ، معرضين لإلصابة بالفيروساألوبئةفيها 
 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىففي .  آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينيةحنقص المناعة البشرية التي تجتا

 ٢٠٠٥اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في عام مجموع )  في المائة٦٧(على سبيل المثال، آان ثلثا 
ومّثل الجنس المأجور وحقن العقاقير المخّدرة نسبة عامة مشابهة من . غير معّقمةحقن ات نتيجة استخدام معّد

 وفيما عدا الهند، ترآز ما يزيد عن إصابة من خمس. جنوب آسيا وجنوب شرق آسيااإلصابات بالفيروس في 
صابات لكنها وُسّجلت نسبة صغيرة من اإل. في صفوف متناولي المخدرات بالحقن)  في المائة٢٢ (إصابات

وفي المقابل، سّجل إصابة من . ، في صفوف الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال) في المائة٥(مهمة 
 في صفوف الرجال الذين يمارسون الجنس مع ٢٠٠٥ في عام أمريكا الالتينيةفي )  في المائة٢٦(إصابات أربع 

ورغم أن الوباء يشمل . تناولي المخدرات بالحقن في  المائة من اإلصابات في صفوف م١٩الرجال، بينما آانت 
ويبرز ذلك .  بنسب عالية في صفوف فئات سكانية محددةيبقى مترّآزًافإنه أيضا عامة سّكان بلدان هذه المناطق، 
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ضرورة ضمان توجيه استراتيجيات الوقاية والعالج والرعاية نحو الفئات السكانية األآثر تعرضا لإلصابة 
 . ٤٨اعة البشريةبفيروس نقص المن

   للخطرخصائص المهن األآثر تعرضًا
 مدونة الممارسات قائمة العوامل التي تضاعف خطر اإلصابة بالنسبة إلى فئات الملحق األول منترد في  .٢١٢

  :، ما يليملحقوتشمل قائمة إرشادية بهذه العوامل، تستند إلى ذلك ال. معينة من العّمال

ضطرار العامل إلى السفر بصفة منتظمة والحياة بعيدا عن زوجته ك، والسيما ااالعمل الذي يقتضي الحر 
 أو شريكة حياته؛

 العمل في بيئات منعزلة جغرافيا يقل فيها التفاعل االجتماعي وتنقص الخدمات الصحية؛ 

 العمل في مكان مقصور على الرجال وترتيبات اإلقامة مشترآة فيما بينهم؛ 

 ماية نفسه من اإلصابة؛الحاالت التي يتعذر فيها على العامل ح 

 ؛العمل الذي يغلب عليه الرجال حيث ال تحضر المرأة إال بنسبة قليلة جدًا 

 الدم البشري ومشتقاته وسائر السوائل العضوية، لمسالعمل الذي ينطوي على مخاطر مهنية مثل  
أو تستخدم  /وخز باإلبر، والتعرض لدم ملوث، حيث ال تأخذ االحتياطات الشاملة والواإلصابة نتيجة 
  ؛أدوات غير مالئمة

 . حقوق اإلنسان العديدةةالعمل في السجون التي ال تطبق فيها غالبا أحكام قانون العمل وحماي 

، بهدف تناول الحاالت "الالعمل"حاالت يمكن أن يضاف إلى هذه القائمة يفيد الملحق األول أيضًا أنه و .٢١٣
عاطلون عن العمل المتجمعون في المراآز الحضرية على فيروس العمال الاإلصابة بالتي يتعرض فيها لخطر 

ويتعرض . ويتأثر الشباب بصفة خاصة في هذا السياق. أمل الحصول على أي نوع من الدخل الضئيل
  . المشّردون والمقيمون في مخيمات اللجوء لضغوط مشابهة بسبب نقص العمل

أداء هذا ل بسبب الظروف التي قد تحيط ب ال بسبب طبيعة عملهم ب،وعّمال المناجم معّرضون لخطر أآبر .٢١٤
وينطبق ذلك بصفة خاصة على عّمال المناجم في مناطق عديدة من أفريقيا الجنوبية، حيث يعيشون بعيدا . العمل

عن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية فترات طويلة، مّما يجعلهم عرضة لإلصابة بفيروس نقص المناعة 
  .اإليدز /البشرية

 تنطبق المسائل الرئيسية على نحو ،رغم أن جّل االهتمام انصّب على النقل البريو ،النقلوفيما يتصل ب .٢١٥
طقم القطارات وعّمال الطيران أ، مثل البّحارة و٤٩متكافئ على معظم فئات العاملين في وسائل النقل األخرى

 العّمال فترات أطول ويعني توسع خدمات النقل قضاء المزيد من. المدني والعاملين في المسالك المائية الداخلية
 المستوى الوطني فحسب، بل تمتد أيضا إلى الصعيد علىوال تنحصر نتائج ذلك . بعيدا عن بيوتهم وأسرهم

  . وتتجاوزه، بما أن عّمال النقل يتنقلون عبر الحدود الفرعياإلقليمي

دود إلى ويعاني العاملون في النقل من انعدام األمن والتعرض للتحرش واالبتزاز والوصول المح .٢١٦
ويعمل الكثير منهم على طرق . باالتصال الجنسيالخدمات الصحية، ال سيما فيما يتصل باإلصابات المنقولة 

ويبلغ العاملون في النقل عن نقص في السكن المالئم أو في . المسافات الطويلة ويقضون وقتا بعيدا عن بيوتهم
 غالبا ما يتعين عليهم ،عندما يرسو البحارة في الموانئو. األموال التي تتيح دفع ثمنه، وعن عدم احترام حقوقهم

يعني البقاء فترات طويلة في ، مما االنتظار فترات طويلة ريثما يجري تفريغ السفن وتجهيز البضائع المحّملة
وعندما تكون . أما عندما يبحرون، فقد يقضون أسابيع متتالية مع المجموعة الصغيرة ذاتها من الزمالء. الميناء

جور األساسية منخفضة، يمكن أن يقضي العمال فترات أطول بعيدا عن أسرهم بغية الحصول على بدالت األ
 في نوإذا ناموا مع من يعملو. ويمكن أيضا أن يتنازلوا عن السكن الدخار المال. وعالوات الساعات اإلضافية

  ".    نظامي"ثمن ليلة في فندق إيجار الجنس، فقد يكّلفهم ذلك أقل من 
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اإليدز، أساسا عن  /يتعرض العاملون في الرعاية الصحية لخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشريةو .٢١٧
طريق الجروح التي يسببها الوخز بإبرة، رغم وجود نقص في البيانات المتعلقة بمدى انتقال الفيروس أثناء 

رض مهني، لكنه لم يعترف اإليدز م /ويعترف في عدد من الحاالت أن فيروس نقص المناعة البشرية. العمل
بأي حال بضرورة توفير حمايات خاصة لهؤالء العمال والعاملين في مهن ذات الصلة، مثل عمال تنظيف 

  .  المستشفيات وعمال المشارح وعمال خدمات الطوارئ وغيرها

عمل يجمع  وباء فيروس نقص المناعة البشرية، وهوانتشار من الواضح أن امتهان الجنس عامل في و .٢١٨
ويتعرض العاملون في الجنس على نحو خاص لإلصابة .  وقلة فرص الوقايةاالستضعافين غياب الحقوق وب

فهم . بفيروس نقص المناعة البشرية، وهم ربما من بين العمال الذين يتاح لهم أقل قدر من الدعم للتعامل معه
وهي . رسة الجنس من دون حماية لمما-  مع العنف غالبًا مترافق- يتعرضون لضغط متواصل من جانب الزبائن

مهنة غير مشروعة وال يعترف بها في معظم البلدان، لكنها مع ذلك منتشرة بشكل واسع، ومقننة في بعض 
أنها القبول بها على طر التي ترتبط بها ا وبالمخوجودهاوال يعني اإلقرار ب. البلدان حتى عندما ال تكون مشروعة

متهنون الجنس وآسب دعم العاملين في الجنس من أجل وضع مشروعة، لكن ذلك يسمح بحماية من ي
  .استراتيجيات وقائية

وفي عديد الحاالت التي يكون فيها هذا النوع من العمل . وال يسمح وضع عمال الجنس دائما بالتعاون .٢١٩
طغى وعالوة على ذلك، ي. عوائق عملية وقانونية أمام التدخل لدى العاملين في الجنسهناك غير مشروع، تكون 

داموا قد  على التعامل مع وضع هؤالء العمال الشعور بأنهم ال يستحقون المساعدة، أو أن ال حقوق لهم ما
  .اختاروا احتراف هذه المهنة

فهم موجودون في جميع المجتمعات، بصورة . واألسباب العملية للتدخل لدى العاملين في الجنس جلية .٢٢٠
 للوقاية من انتقال الفيروس، ويخضعوا ثقيف المساعدة والتمشروعة أو غير مشروعة، وإذا لم يحصلوا على

 أن يعالج وضع العاملين في  حيويًاومن ثم يعتبر أمرًا. لعمليات مراقبة صحية دورية، سيظلون عرضة لإلصابة
صريح، ويحصلوا على القدر نفسه من الوقاية والعالج والرعاية والدعم الذي يحصل واضح والجنس بشكل 

  .عمال اآلخرينجميع العليه 

وبصرف النظر عما إذا آانت هذه المهنة مشروعة قانونا أم ال، وما إذا آان العاملون في الجنس  .٢٢١
 منوينبغي حمايتهم . يستفيدون من تشريعات العمل، فهم مشمولون بحقوق اإلنسان العامة التي يتمتع بها الجميع

ى استغالل يمهد النتقال فيروس نقص المناعة  إلنري وعمل األطفال؛ وإال قد يتعرضوجبالتمييز والعمل ال
 عندما يتجر بهم في عمل -  ال حصريًا- ويكون الحال آذلك خاصة. البشرية بسبب عدم تحكمهم في وضعهم

الصكوك اإلقليمية   معايير العمل الدولية وصكوك األمم المتحدة أوقصر معظموفوق آل ذلك، ال ت. الجنس
ولجميع العمال ". القانونيين"اسم العمال أو من يطلق عليهم  على نحو منتظم المستخدمينالعمال أحكامها على 

 أشكال االستغالل العديدة والحرمان من منالرعاية الصحية، والحماية في الحصول على الحق في الصحة و
     .الحقوق

 البلدان تعمل  تشير المعلومات التي في حيازة المكتب إلى أن معظم،الهجرة من أجل العملوفيما يتعلق ب .٢٢٢
من أجل وضع برامج بشأن الحماية والوصول إلى العمال فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية، وأن 

. حظر التمييز ضد العمال المصابين أو المحتمل تعرضهم لخطر اإلصابةأحكامًا تتشريعاتها وسياساتها تتضمن 
 ٦٠ أآثر من اشترط من هذا التقرير، الثالثلفصل وآما هو واضح في ا. ويشكل العمال المهاجرون أهم استثناء

 الراغبين في الدخول إلى أراضيه، سواء للعمل أو ألمور علىبلدا اختبار آشف فيروس نقص المناعة البشرية 
 حرمان األشخاص المصابين بفيروس عادةذلك صراحة، فإن ذلك يعني ال تذآر  البلدان جميعورغم أن . أخرى

. من حق العمل آمهاجرين مرخص لهم، وفقا للمقاييس ذاتها المعتمدة مع باقي العمالنقص المناعة البشرية 
  .سلبيةالعواقب عدد من الترتب عن ذلك يو

الحاالت فرصة العمال الوحيدة للحصول على دخل إذا من عديد الفأوال، تكون الهجرة من أجل العمل في  .٢٢٣
والهجرة هي استراتيجية لبقاء الفقراء خاصة على . تفعة المرآان بلدهم األصل يعاني من ويالت الفقر والبطالة

  .قيد الحياة، وقد يحرم األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من ذلك

الوصول إلى سبل الوصول إلى العمل، يحرمون أيضا من سبل ، عندما يحرم هؤالء العمال من وثانيًا .٢٢٤
هم أآثر عرضة لإلصابة باإليدز وأعراضه، ويحرمهم وأسرهم وهو ما يجعل. الوقاية والرعاية والعالج والدعم

 عاجزين امن الدخل الذي يمكن أن يحّصله العمال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية قبل أن يصبحو
 فبالعالج يمكنهم طبعا تأخير ظهور األعراض لفترات طويلة في العديد من الحاالت وحتى منع - صحيًا
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الكاريبي، التي رفضت صراحة منطقة رار بهذه العوامل في العديد من البلدان، وبخاصة في وقد تم اإلق. تطورها
  . إجراء آشف للمهاجرين من أجل العمل، وألغت في بعض الحاالت القيود السابقة

 والخدمات في مجال الوقاية قبل الذهاب وفي البلدان ثقيفويحرم العمال المهاجرون في الغالب من الت .٢٢٥
.  مع لغة البلد المستقِبل وثقافته وإجراءاته؛ وقد تنقطع صلتهم بأسرهم وجذورهمد ال يتأقلمون جيدًاالمضيفة؛ وق

وهم . دان التي يعيشون فيهالوعندما يكونون عماال غير مرخص لهم ال يمكنهم االستفادة من المرافق الصحية للب
ييز وظروف العمل المزرية وغياب عقود يعانون، آما ُشرح ذلك بالتفصيل في مكان آخر من الوثيقة، من التم

  .عمل نظامية ويحرمون من الحقوق التي ينعم بها العمال اآلخرون

، وغالبيتهم خدمة المنزليةفعمال ال.  حال بعض فئات العمال المهاجرينبصورة خاصة وقد يكون هذا  .٢٢٦
رين، وهو ما يعرضهم أآثر العظمى من النساء، يتعرضون إلى االستغالل الجنسي أآثر من باقي العمال المهاج

ويوضع العديد من العمال المهاجرين بعيدا عن السكان المحليين، . إلى اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
غالبا في بيئات من جنس واحد، وهو ما يزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية جنسيا، ويشجع على 

ويشتغل العديد من . زيد بدوره من احتمال ممارسة الجنس غير المحمية الذي ي، األمرتناول المخدرات والكحول
العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين في الزراعة والبناء وأماآن العمل األخرى التي تنعدم فيها مرافق 

  .الوقاية الصحية والعالج

ألمم المتحدة، ما يحق للعمال  منظمة العمل الدولية واالتفاقياتلعمال المهاجرين، وفقا ذلك، يحق لمع و .٢٢٧
وفيما قد تكون ظروف عمل وإقامة العمال المهاجرين غير المرخص لهم . في البلدان التي تستضيفهم من حماية

، يحق لهم التمتع بحقوق اإلنسان ذاتها التي يتمتع بها باقي العمال، ومن بينها الحق في المؤهالتموضع بعض 
 على اتفاقيات منظمة العمل الدولية في حالة عدم التصديقاسية هذه حتى وتطبق أشكال الحماية األس. الصحة

، أو االتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال )١٤٣االتفاقية رقم  و٩٧ رقم ةاالتفاقي(ذات الصلة 
دولي وينص عليها العهدان الدوليان المصدقان على نطاق واسع، والسيما العهد ال. المهاجرين وأفراد أسرهم

  .الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التصديق على الصكوك األخرى المتعلقة  أولها، سيساهم،. ويمكن استخالص استنتاجات عديدة من ذلك .٢٢٨
 فيروس انتشار من المواضيع األخرى، في تخفيض بالنسبة لعدد آما هو الحال أو تطبيقها،/ بحقوق العمال و

.  في صفوف العمال المهاجرين، عن طريق تحسين الظروف التي يعملون ويعيشون فيهانقص المناعة البشرية
 ثقيفوثانيا، يتحتم على البلدان المرسلة والمستقبلة اتخاذ تدابير لزيادة وصول العمال المهاجرين إلى الوقاية والت

ضع العمال المهاجرون إلى تها بأن يخاشتراطا، ينبغي أن تراجع البلدان وأخيرًا. والرعاية والدعم والعالج
 الموقف الذي تتبناه جميع المنظمات الدولية التي ةناقض مباشرفمثل هذا االشتراط ي. واالستبعاداختبار الكشف 
ويرجح .  الموضوع الذي يحظى، من حيث المبدأ على األقل، بدعم واسع من الدول األعضاء فيهااتعمل على هذ
ختار العمال المهاجرون المصابون أو المحتمل إصابتهم، أو الذين ال  إلى ضمان أن ياالشتراطأن يؤدي هذا 

 يصلون إلى معلومات متعلقة بحالتهم من حيث اإلصابة، الهجرة خارج القنوات الرسمية، مما يبعدهم أآثر عن
 . الوصول إلى الوقاية والرعاية والدعم والعالج ويزيد من تعرضهم وأسرهم ومجتمعاتهم للمخاطرسبل
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  ل الثالثالفص

  الوضع على الصعيدين الوطني واإلقليمي

  القانون والممارسة على الصعيد الوطني
يتمثل أحد أسباب اقتراح اعتماد التوصية في غياب أية وسائل لجمع المعلومات المتعلقة بالتدابير الوطنية  .٢٢٩

ن التدابير الواجب اتخاذها ويهدف الصك الجديد أيضا إلى تقديم توجيهات بشأ. المتخذة لتنفيذ مدونة الممارسات
  .في ضوء أفضل الممارسات

ن في رعاية برنامج األمم يالمشترآواعتمد المكتب على المعلومات المتاحة له وتلك التي يتيحها باقي  .٢٣٠
 اإليدز، وعلى البحث التشريعي، لجمع معلومات عن /المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةالمتحدة 
اإليدز في  /فيروس نقص المناعة البشريةمسألة كيفية تعامل البلدان مع لوطني فيما يتعلق بعلى الصعيد االوضع 

فهي ال تستند إلى بالغات الحكومات أو إلى . ١وهذه المعلومات، رغم غزارتها، ليست آاملة. مكان العمل
 عمل أثناءمعت  قد ُجالمعلومات التي يقدمها الشرآاء االجتماعيون بشكل منهجي، إال عندما تكون المعلومات

 وينوي المكتب، في إطار تحضيره. جهات أخرى  المكتب أوهي ذلك التعاون التقني الذي يقدم بما ف-آخر 
 ،تحديثها قدر اإلمكانو ،لعمومأمام ابشأن القانون والممارسة التي جمعها المعلومات  لمناقشات المؤتمر إتاحة
المشترك المعني  األمم المتحدة برنامجو الثالثية ئات المكونةهيللمنه  مساهمة إضافيةآأداة إلنجاز عمله و

  .  اإليدز/بفيروس نقص المناعة البشرية

ويزمع المكتب استكمال هذه المعلومات . لذلك ينبغي اعتبار المعلومات الواردة أدناه معلومات إرشادية .٢٣١
 ،ي جمعها المكتب في إطار عام هناوتقّدم بعض المعلومات الت.  وجهات أخرىعضاءبتلك التي تقدمها الدول األ

  .ويستخدم بعضها آأمثلة في فصول أخرى من هذا التقرير

إضافة إلى ذلك، يشير هذا الفصل في حاالت آثيرة إلى نصوص معتمدة على الصعيد الوطني وبدرجة  .٢٣٢
نى عنه في وعلى غرار حاالت آثيرة أخرى، يؤدي التشريع أو السياسات دورا ال غ. أقل إلى الممارسة الفعلية

تحديد األولويات الوطنية وحث اإلجراءات، لكنها ال تطبق بالضرورة في أرض الواقع، وتبقى في حاالت آثيرة 
 ومع ذلك بذلت في الحاالت المعروضة أدناه على األقل جهود في سبيل اعتماد .مجرد إجراءات غير منفذة

 األمم برنامجولية أو شرآاء دوليين آخرين في سياسات، وآان ذلك في أحيان آثيرة بمساعدة منظمة العمل الد
  .اإليدز، ويشكل هذا في حد ذاته تقدما /المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةالمتحدة 

وآما أشير إليه في الفصل السابق، تتيح القوانين المتعلقة بعالم العمل قناة مثالية لالستجابات لفيروس  .٢٣٣
ويمكن لجميع البلدان، بصرف النظر . ما يحيط بهذا الداء من خرافات مؤذيةنقص المناعة البشرية والتصدي ل

عن معدل اإلصابة المسجل فيها، أن تستفيد من إطار قانوني يخرج بمسائل مكان العمل إلى السياق العام ويحمي 
صلحة فيما  ويعزز الوقاية والرعاية عن طريق مكان العمل ويكفل مشارآة أصحاب الماالستخداممن التمييز في 

واعتمد عدد متزايد من البلدان حاليا تشريعا يتناول بالتحديد جوانب فيروس . يمكن إنشاؤه من آليات ومؤسسات
واختارت بعض البلدان القيام بذلك في إطار قوانين خاصة . اإليدز المتصلة بالعمالة /نقص المناعة البشرية

لعمالة أو عالقات العمل، بما يشمل مدونات السلوك المعتمدة في قوانين بشأن المساواة أو اإلعاقة أو ا  أو،باإليدز
قوانين العمل األنسب لظروفها الوطنية ولمرحلة الوباء في نوع وال بد أن تفكر الحكومات في . إطار تلك القوانين

                  
. جميع المعلومات المتاحة لبرنامج منظمة العمل الدولية بشأن اإليدز   ال يمكن لهذا التقرير، آما هو مبين في مواضع أخرى، ضم 1

  . ومن المزمع أن يتاح منها أآبر قدر ممكن من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج منظمة العمل الدولية بشأن اإليدز ووسائل أخرى
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ألطر  تحّلل مزايا مختلف أنواع ال،وأعّد المكتب دراسة عن أفضل الممارسات بحسب نوع قانون العم. بلدانها
  .٢القانونية

 مدخل -هذا مصطلح عام يشمل جميع الخيارات المذآورة أعاله بخصوص عالم العمل و -وقوانين العمل  .٢٣٤
وتبرز االستراتيجية التي تدعمها منظمة العمل الدولية أهمية الحوار االجتماعي ومشارآة . مهم لهذا الموضوع

ني صاحبة المصلحة، وال سيما جمعيات المصابين الشرآاء االجتماعيين وغير ذلك من هيئات المجتمع المد
 أي إدارات العمل، وبخاصة -آما تساعد المنظمة هيئاتها المكونة . بالفيروس، في عملية صياغة تلك القوانين

 على -ومنظمات أصحاب العمل من جهة أخرى العمال مفتشياتها وآليات تسوية المنازعات من جهة ونقابات 
  .بيق القوانيناالستجابة إلى تحدي تط

وهذا الدور المتمثل في إنفاذ تشريعات العمل، وسن . ٣ودور تفتيش العمل ال يقل أهمية في هذا الصدد .٢٣٥
وقدرة المفتشين على التدخل لتصحيح خرق القوانين محدودة، ال سيما .  ما فتئ يتغيروتقييديةمعايير مفّصلة 

على إشراك  النهج الحديث قوموي. ى اقتصاد منظم صغير إال عل- فعليا أو قانونيا - عندما ال تنطبق القوانين
ويساعد المفتشون بصفة . مفتشية العمل في تحديد األهداف مع أصحاب العمل والعّمال ومساعدتهم على تحقيقها

  الوقاية بدال من التعويض، وتطبيق الحلولشجيعلحمالت وتنفيذها وتقييمها، وتمتزايدة في إعداد الخطط وا
، مل في بلد ما هذا النهج بعُدمن مفتشيات العوإذا لم تعتمد مفتشية .  واإللزاملنصح والتوفيق بين االتكنولوجية،

  .فينبغي أن تنظر في القيام بذلك ال سيما إزاء تزايد مخاطر من قبيل وباء فيروس نقص المناعة البشرية

ويبقى تنفيذ التشريع .  الجديد لهذا النهجصلبًاأساسا ) ١٢٩رقم  و٨١رقم ( تفتيش العمل اتفاقيتاوتتيح  .٢٣٦
ولهذا السبب يزداد التشديد حاليا . الوطني مشكلة، بما أن وجود القوانين ال يكفل في حد ذاته وجود نظام فّعال
الحوار ة  وعلى عملي،العمالمنظمات على إشراك جميع األطراف المعنية، وبخاصة منظمات أصحاب العمل و

  .االجتماعي

ويجب . والتواصلالحفز التفاوض ومهارات مهارات جديدة في مجاالت من بينها وال بد أيضا من توافر  .٢٣٧
 تقوم ،وتتمثل أداة جديدة نسبيا. أن تكون هذه المهارات مدعومة بمواد جديدة للمشورة السياسية والتوجيه التقني

المة والصحة  السرةاإدالمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم  في ،على نهج تحديد األهداف
، عن ٢٠٠١في عام  ILO–OSH، المشار إليها غالبًا بمصطلح اتفق على هذه المبادئ التوجيهيةقد  و.٤المهنيتين

  منهجيًاًاوتتيح إطار. لي، وهي تستوجب دعما واسع النطاقدوطريق حوار اجتماعي ثالثي على الصعيد ال
.  المهنيتين في الترتيبات السياسية واإلدارية العامةلمساعدة مكان العمل على دمج نظام إدارة السالمة والصحة

 ال صبح جزءًات أو تدابير متخذة لتفادي المشاآل مع المفتشين، "إضافيًا" وعوض أن تكون السالمة عنصرًا
وإذ أصبحت المبادئ التوجيهية مستخدمة على نطاق ما فتئ يتسع آإطار . يتجزأ من عمل المنشأة اليومي

من تفتيش مكان العمل بالتفصيل إلى استعراض نظم اإلدارة وتفقدها آخذ في التحول فتشين  دور المفإنطوعي، 
وإذا آانت هذه النظم جيدة وفعالة، ينبغي أن تكون السالمة والصحة .  عن طريق التفتيشحسب مقتضى الحال

. اإليدز /البشريةويتوافق ذلك مع أفضل طريقة للتصدي لفيروس نقص المناعة . في المنشأة على مستوى مقبول
اإليدز،  /ويتمثل أساس اتخاذ إجراءات في أي مكان عمل في اعتماد سياسة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
  .ويمكن لمفتش واع أن يشجع الشرآاء االجتماعيين على القيام بذلك ويساعد على توجيه تنفيذ تلك السياسة

                  
  :   انظر2

M.-C. Chartier: Legal initiatives that can help fight HIV/AIDS in the world of work (ILO/AIDS, Sep. 2003), 
 http:/www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/legal_initiatives.pdf  :  متاح على

برنامج منظمة العمل ( العمل والمصانع اإليدز خاص بمفتشي /البشرية آتيب عن فيروس نقص المناعة:     مكتب العمل الدولي3
  :،  متاح على)٢٠٠٥ بشأن اإليدز، جنيف، الدولية

http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/gl-labourinspectorshandbook-feb05.pdf 
  : متاح على) ٢٠٠١العمل المأمون، (مبادئ توجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين :     مكتب العمل الدولي4

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 
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  السياسات واالستراتيجيات الوطنية العامة
 اتخذت نوعا من اإلجراءات، وقد اعتمد معظمها آخطوة ٥عروف بصفة عامة أن أغلبية البلدانمن الم .٢٣٨

اإليدز، أو سياسة أو  /أولى سياسة أو استراتيجية إنمائية وطنية يشار فيها إلى فيروس نقص المناعة البشرية
ناك فروقا آبيرة في طبيعة غير أن ه. اإليدز /استراتيجية وطنية تتصدى تحديدا لفيروس نقص المناعة البشرية

خر، ويتصل ذلك إلى حد آبير بمدى انتشار فيروس نقص المناعة آوإقليم هذه السياسات ومداها بين بلد وآخر و
  .البشرية في البلدان المعنية

 بلدا سياسة أو استراتيجية ٤٨معلومات وعددها ال بشأنها وافرالبلدان التي تتجميع أفريقيا اعتمدت وفي  .٢٣٩
وقليلة هي البلدان التي تعذر على المكتب العثور على نص سياستها الوطنية رغم أن وجوده يبدو . ةوطنية عام

وإضافة إلى ذلك، تقوم بلدان قليلة حاليا باعتماد سياسة وطنية، وذلك . ٦محتمال بالنظر إلى تعيين سلطة وطنية
  .٧في الغالب استعاضة عن سياسة قديمة

 ،معلوماتال بلدا تتاح بشأنها ٢٦من أصل بلدًا  ٢٢ نمط مشابه إذ اعتمد وفي آسيا والمحيط الهادئ، يوجد .٢٤٠
 النكا سري، وتقوم ٨وفي ثالثة بلدان يحتمل وجود هذه السياسة بالنظر إلى تعيين سلطة وطنية. سياسة وطنية

  .  حاليا باعتماد سياسة وطنية

أو هي في طور )  بلدا٣٥ من أصل ٢٣(وفي األمريكيتين يبدو أن جميع البلدان قد اعتمدت سياسة وطنية  .٢٤١
ي بوجود وحووجود سلطة وطنية في القليل من هذه البلدان ي. اعتماد سياسة جديدة استعاضة عن سياسة قديمة

  .٩تلك السياسات رغم عدم العثور عليها

وعدد المصابين بفيروس نقص . وبخصوص أوروبا، توجد أنماط مختلفة في أنحاء مختلفة من القارة .٢٤٢
 ينمو بوتيرة أسرع مما هو عليه في معظم المناطق األخرى؛ ىالوسطآسيا لبشرية في أوروبا الشرقية والمناعة ا

وتوجد أيضا فروق آبيرة في التنمية . ٢٠٠٧١٠ و٢٠٠١ في المائة بين عامي ١٥٠فقد ازداد عددهم بنسبة 
، لكن جميع  بلدًا٥٠ أصل  فقط منًا بلد٣٠وعثر على سياسات وطنية في . االقتصادية بين بلدان هذه المنطقة

  . بوجود سياسة وطنيةوحيوزارة الصحة مما يإلى المسؤولية ب عهدتالبلدان أنشأت سلطة وطنية أو 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة التي تسجل أقل نسبة من السياسات الوطنية، وفقا  .٢٤٣
فقط اعتمدت نوعا من أنواع السياسات  ١١لدًاب ١٧ بلدان من أصل ١٠فمن المعروف أن . للمعلومات المتاحة

ويعكس ذلك انخفاض متوسط انتشار اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في هذه المنطقة في . الوطنية
المشترك المعني وتبدأ جهات راعية شتى لبرنامج األمم المتحدة . الوقت الراهن، لكن النسبة ما فتئت تنمو

 بأن ١٢المذآور ويفيد برنامج األمم المتحدة .في هذه المنطقةاآلن اإليدز العمل  /بفيروس نقص المناعة البشرية
المغرب هو البلد الوحيد، في مجموعة البلدان متوسطة الدخل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الذي آان في 

من أهدافه في ، بينما صاغ آل من تونس والجزائر ومصر والياستفادة الجميع قد اعتمد هدف ٢٠٠٦نهاية عام 
  . دون اعتمادها، ولم يصغ آل من الجمهورية العربية السورية والعراق أية أهدافتحقيق استفادة الجميعمجال 

                  
صحيحة بشأن اإلمارات العربية المتحدة وبروني دار السالم والجماهيرية المعلومات موقع ال  تعّذر على المكتب الوصول إلى  5

  .العربية الليبية وعمان
  .بيساو، النيجر - غينيا ،، غينيا  آوت ديفوار 6
  .ريا، موريشيوس، ناميبيايتوغو، زمبابوي، السودان، ليب   7
  .السلطة الوطنية في فانواتو هي وزارة الصحة. جمهورية آوريا، سنغافورة، اليابان   8
   اعتمدت سورينام خطة استراتيجية وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، لكن المكتب لم يستطع الحصول ال على نسخة منها 9

  .على أية معلومات موثوقة بشأن سوريناموال 
آخر المستجدات عن وباء :  اإليدز ومنظمة الصحة العالمية/    برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية10

  ). ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول(اإليدز 
العربية السعودية، لبنان، مصر، المملكة ،  السوريةالعربيةجمهورية الاألردن، تونس، الجزائر، جمهورية إيران اإلسالمية،    11

  . ألسباب لغوية ولوجيستيكية، إيجاد جميع المعلومات التي قد تكون متاحة ولم يكن دائما ممكنا،. المغرب، اليمن
جميع من الوقاية والعالج من نحو تحقيق استفادة ال :  اإليدز/المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية برنامج األمم المتحدة   12

  : ، متاح على)٢٠٠٦أآتوبر  /تشرين األول (فيروس نقص المناعة البشرية، والرعاية والدعم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
http://data.unaids.org/pub/Presentation/2006/20061126_mena.pdf 
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  هيئات التنسيق الوطنية
يستخدم هذا المصطلح بمعنى عام في هذا التقرير، بما أن طبيعة هذه الهيئات وصالحياتها وتغطيتها  .٢٤٤

واستنتج المكتب أن جميع البلدان عّينت هيئة مسؤولة بطريقة ما عن . ١٣تختلف إلى حد آبير من بلد إلى آخر
وفي العديد من هذه البلدان، أنشأت سلطات وطنية معنية . اإليدز/التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية

 إدارة في بعض البلدان(تها ابمكافحة اإليدز، وإن لم يكن الحال آذلك آثيرا ما تعيَّن وزارة الصحة أو إحدى إدار
وفي أفريقيا، توجد . سلطة مسؤولة، وتشارك وزارة العمل في هذه المهمة في بعض البلدان) األمراض المعدية

. ١٤اإليدز/في جميع البلدان التي تتوافر بشأنها معلومات هيئة وطنية معنية بفيروس نقص المناعة البشرية
، وفي ١٥ بلدا هيئات وطنية٢٦ البلدان البالغة ت جميع وينطبق ذلك أيضا على آسيا والمحيط الهادئ، حيث أنشأ

أما في . ١٦ بلدا٣٥حة بأن تلك الهيئات موجودة في جميع البلدان وعددها ااألمريكتين حيث تفيد المعلومات المت
تعهد بتلك المسؤولية إلى وزارة الصحة، في أنها  بلدا هيئة وطنية أو ٥٠أوروبا فقد أنشأت جميع البلدان وعددها 

، قد أنشأت سلطات ١٧ في الشرق األوسط وشمال أفريقيا١٧بلدان من أصل  تسعة ن المعروف أنحين أن م
  . معنية باإليدز

ويظهر أن معظم هذه الهيئات تتخذ شكل مجالس أو لجان وطنية وتضطلع بأنواع شتى من صالحية  .٢٤٥
وهي تشمل . اإليدز/ةالتنسيق بين مختلف الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشري

. عموما فعاليات غير حكومية، منها منظمات المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، فضال عن وزارات شتى
والكثير منها . وأنشئ معظمها بمرسوم وزاري، بينما أنشئ البعض منها بموجب تشريع اعتمده البرلمان الوطني

  . اإليدز/ المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، متعددة السنواتُمخوَّل تنسيق تنفيذ الخطط أو البرامج الوطنية

  اعتماد تدابير وطنية محددة
عالوة على اعتماد سياسة وطنية عامة وإنشاء السلطات الوطنية المعنية باإليدز المشار إليها أعاله، اعتمد  .٢٤٦
اإليدز في شكل قوانين أو  /اعة البشريةبشأن فيروس نقص المنيدًا حدأآثر ت تدابير األقاليم البلدان في جميع معظم

اإليدز في  /فيروس نقص المناعة البشريةمسألة وأدمجت بعض البلدان . لوائح أو مبادئ توجيهية أو سياسات
؛ أو التشريع العام المتعلق ١٨)المنقولة /األمراض المعدية(أي التشريع المتعلق بالصحة العامة : التشريع القائم

؛ أو تشريع ١٩") الجنسيتوجهال"أو  /و" اإلعاقة"في إطار التمييز القائم على (لفرص بالتمييز أو تكافؤ ا
اإليدز في البعض من  / فيروس نقص المناعة البشريةمناقشة موضوعويمكن اإلشارة إلى أن حصر . ٢٠العمل

  . الالزم للتصدي له في إطار متعدد االختصاصاتمنظورهذه الفئات قد يحد من سعة ال

                  
 والمنظمات الحكومية  اإليدز/شترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةالم   تنبغي اإلشارة أيضا إلى أن برنامج األمم المتحدة 13

وقد يؤثر . وغير الحكومية الدولية األخرى هي بصدد إنشاء فرق أمم متحدة مشترآة لتنظيم تعاونها داخل آل بلد تحت سلطة واحدة
 .ذلك في أجهزة التنسيق الوطنية المنشأة على المستوى الحكومي

 سلطات لكل من صومالي الند وبونت الند وجنوب وسط صومالي الند، فيما تقوم غابون في الوقت الحاضر    أسست الصومال14
  .بإنشاء سلطة خاصة بمكافحة اإليدز والعناية بيتامى اإليدز

  .   مع إمكانية استثناء فانواتو التي يمتلك المكتب بشأنها معلومات غير مؤآدة15
ى االتحادي واإلقليمي وعلى مستوى المقاطعات، مجلسا وطنيا للسكان األصليين معني بفيروس    أنشأت آندا بدورها، على المستو16

  .وتقوم باراغواي حاليا بإنشاء لجنة وطنية معنية باإليدز. اإليدز/ نقص المناعة البشرية
ربية السعودية، لبنان، مصر، العالمملكة ، ةسوريالعربية الجمهورية الاألردن، تونس، الجزائر، جمهورية إيران اإلسالمية،    17

  .المغرب
جمهورية ؛  جزر مارشال؛الجبل األسود؛  تونس؛١  بلغاريا؛١  آيسلندا؛ أوروغواي؛١  إستونيا :الثانيانظر مثًال في الملحق    18

  .٢، ١  المكسيك؛١ مصر؛ آرواتيا؛ ١ فنلندا؛ ١ فرنسا؛ سويسرا؛ ٣ دومينيكا
؛ بوروندي ٢؛ البرتغال؛ بلجيكا؛ بلغاريا ٢؛ إيطاليا ٢؛ ألمانيا؛ أيرلندا؛ آيسلندا ١سبانيا؛ إسرائيل إ:     انظر مثًال في الملحق الثاني19
 /بّينت المحكمة الدستورية أن الدستور يغطي مسألة فيروس نقص المناعة البشرية(؛ البوسنة والهرسك؛ ترآيا؛ جنوب أفريقيا ١

رينو؛ ا؛ سان م١نمرك؛ رومانيا ا؛ الجمهورية التشيكية؛ الد)٢٠٠٠، ألفريقيةهوفمان ضد الخطوط الجوية جنوب ااإليدز، في قضية 
  .؛ هنغاريا؛ هولندا؛ اليونان٢؛ لكسمبرغ؛ ليتوانيا؛ المملكة المتحدة؛ النمسا ٢؛ فنلندا ٢؛ السويد؛ فرنسا ٢، ١سلوفينيا 

؛ ٢؛ التفيا ٣، ١؛ سلوفاآيا؛ سلوفينيا ١ية الدومينيكية ؛ بولندا؛ جزر سليمان؛ الجمهور٢إستونيا :     انظر مثًال في الملحق الثاني20
  . ؛ والنرويج٢، ١مالطة 
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 في أصًالاإليدز في مجموعة قوانين موجودة  / فيروس نقص المناعة البشريةإدماج مسألة وتتمثل ميزة .٢٤٧
. اإليدز /أن القواعد المطبقة على شؤون أخرى بموجب هذه القوانين ستنطبق على فيروس نقص المناعة البشرية

ة والصحة المهنيتين عليه أيضا قواعد السالمإذذاك فإذا أدمج في تشريع عام متعلق بالعمل مثال، فستنطبق 
فيروس نقص المناعة مسألة وقامت بعض البلدان التي أدمجت . تفتيش العملعمليات  و٢١وإجراءات التظلم

 /اإليدز في قوانين قائمة بإصدار قواعد إضافية خاصة تنطبق على فيروس نقص المناعة البشرية /البشرية
شؤون  اعتمدت بلدان آثيرة تدابير محددة تنظم ،وأخيرا. ٢٢باألمراض المعديةمثًال  آتلك المتصلة ،اإليدز

 بلدا قد ٧٣واستنتج المكتب أن . اإليدز إما تكملة لما سبق أو آتدابير منفردة /فيروس نقص المناعة البشرية
 بلدا قد اعتمد ٣٠اعتمد قوانين عامة بهذا الشأن، أو هو بصدد اعتمادها، ينطبق معظمها على مكان العمل، وأن 

  .   اإليدز في عالم العمل، أو هو بصدد اعتمادها /صراحة مسألة فيروس نقص المناعة البشريةقواعد تنظم 

اإليدز في تشريع العمل في أوغندا وسيشل  /فيروس نقص المناعة البشريةموضوع وفي أفريقيا، أدمج  .٢٤٨
 وتوغو وجيبوتي اإليدز في بنن وتشاد /، بينما اعتمد قانون عام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية٢٣ومالوي

وقام آل من . ٢٤بيساو وآينيا ومالي ومدغشقر وموريشيوس -والسنغال وسوازيلند والسودان وغينيا وغينيا 
اإليدز في التشريع العام المتعلق  /فيروس نقص المناعة البشريةموضوع فاسو وبوروندي بإدماج  بورآينا

المتحدة وقام آل من جمهورية تنزانيا . ٢٥اإليدز /بشرية بشأن فيروس نقص المناعة الًابالعمل واعتمدا قانونا عام
في اإليدز / فيروس نقص المناعة البشريةمسألة مبيق بإدماج اوجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وليسوتو وموز

، بينما اعتمدت أنغوال وبوتسوانا ٢٦تشريعها المتعلق بالعمل واعتماد قواعد خاصة تنطبق على مكان العمل
. ٢٧اإليدز وقواعد تنطبق على مكان العمل /انونا عاما بشأن فيروس نقص المناعة البشريةوسيراليون ق

فيروس نقص مسألة واعتمدت النيجر قواعد تنطبق على مكان العمل، بينما أدمجت إثيوبيا وناميبيا ونيجيريا 
شأن، وقواعد خاصة تنطبق على  اإليدز في قوانينها المتعلقة بالعمل واعتمدت قانونا عاما بهذا ال/المناعة البشرية
 مكان العمل

 ،اإليدز/واعتمد آل من الكاميرون وموريتانيا تشريعا متصال بفيروس نقص المناعة البشرية. ٢٨
     . ٢٩اإليدز في عالم العمل /يتصدى لفيروس نقص المناعة البشريةعامًا لكنهما لم يعتمدا بعُد قانونا 

اإليدز  /س نقص المناعة البشريةفيروموضوع اليا ونيوزيلندا  أسترتتناولوفي آسيا والمحيط الهادئ،  .٢٤٩
ريباتي واليابان ي جمهورية آوريا وسنغافورة والصين وآتناولت فيما ،٣٠بموجب تشريعات تكافؤ الفرص

 تنطبق خاصة عدبعض البلدان قوا، وقد اعتمدت ٣١بموجب التشريعات المتعلقة باألمراض المعديةالموضوع 
 قوانين وقواعد عامة بشأن ٣٣عالوة على ذلك، اعتمدت الصين. ٣٢اإليدز /اعة البشريةعلى فيروس نقص المن

  آل منواعتمدت.  مكان العمل في مقاطعة غوانغدونغتنطبق علىاإليدز  /اعة البشريةفيروس نقص المن
                  

المادة (اإليدز على إجراءات التظلم، في موزامبيق مثال /    بلدان قليلة تنص في تشريعاتها الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية21
الباب السابع من قانون (؛ وأنشأت آينيا )اإليدز والعّمال/ شرية المتعلق بفيروس نقص المناعة الب٢٠٠٢ لعام ٥ من القانون رقم ١٢

  .محكمة مختصة في شؤون فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز) ٢٠٠٦الوقاية والحد من فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 
انون األمراض المعدية قواعد متعلقة يتضمن الباب الرابع من ق(؛ سنغافورة ٢جمهورية آوريا :     انظر مثال في الملحق الثاني22

  .٢؛ اليابان ٣ و٢؛ الصين )بالمشورة ما قبل اإلصابة وبعدها والسرية وإفشاء نتائج اختبار الكشف
  .١أوغندا؛ سيشل، مالوي :     انظر في الملحق الثاني23
؛ ٢ بيساو -؛ غينيا ٢؛ السودان؛ غينيا ٢، ١؛ السنغال؛ سوازيلند ٢، ١؛ جيبوتي ٢؛ تشاد؛ توغو ٢بنن :     انظر في الملحق الثاني24

  .؛ موريشيوس٣، ٢آينيا؛ مالي؛ مدغشقر 
  .٤، ٣؛ بوروندي ٣، ١بورآينا فاسو :     انظر في الملحق الثاني25
 ،١؛ ليسوتو ٣، ١؛ زمبابوي ٢، ١؛ زامبيا ٥، ٤، ٢، ١؛ جنوب أفريقيا ٢، ١جمهورية تنزانيا المتحدة :     انظر في الملحق الثاني26
  .٢ ،١؛ موزامبيق ٢
  . ٤، ٣، ٢، ١؛ سيراليون ٤، ٢، ١؛ بوتسوانا ٢، ١أنغوال :     انظر في الملحق الثاني27
  .٣، ٢، ١؛ النيجر ؛ نيجيريا ٣، ٢، ١؛ ناميبيا ٣، ٢، ١إثيوبيا :     انظر في الملحق الثاني28
مية، واعتمدت قوانين عديدة تتضمن قواعدة متعلقة    في الكاميرون ُأنشئت على مستويات مختلفة مجموعات ولجان تقنية وإقلي29

  .٢، ١موريتانيا : انظر أيضا في الملحق الثاني. بمضادات الفيروسات الرجعية
  .أستراليا؛ نيوزيلندا:    انظر في الملحق الثاني30
  .١؛ آيريباتي؛ اليابان ١؛ سنغافورة؛ الصين ١جمهورية آوريا :    انظر في الملحق الثاني31
  .٢؛ اليابان ٢؛ الصين ٢جمهورية آوريا : ر في الملحق الثاني   انظ32
  .٣، ٢الصين :    انظر في الملحق الثاني33
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ن فيروس نقص  قانونا عاما بشأا،فلبين وفيتنام وآمبوديا ومنغوليأفغانستان وباآستان وبنغالديش وسري النكا وال
 مكان تنطبق على قانونا عاما وقواعد خاصة واعتمدت ماليزيا ونيبال والهند. ٣٤اإليدز /المناعة البشرية

 مكان تنطبق على، بينما اعتمدت إندونيسيا وتايلند وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية قواعد خاصة ٣٥العمل
اإليدز في تشريعاتها المتعلقة بالعمل واعتمدت  /ةفيروس نقص المناعة البشريمسألة  ٣٧جت فيجيموأد. ٣٦العمل

اإليدز في  /فيروس نقص المناعة البشريةمسألة  ٣٨جت بابوا غينيا الجديدةمقواعد خاصة لمكان العمل، فيما أد
 تنطبق علىاإليدز  /واعتمدت قانونا عاما وقواعد خاصة بشأن فيروس نقص المناعة البشريةلديها العمل  قانون

   .مكان العمل

تشريعات بموجب ال  فيروس نقص المناعة البشرية مسألة آندا والواليات المتحدةتتناولوفي األمريكتين،  .٢٥٠
جمهورية ال، بينما اعتمدت إآوادور واألرجنتين والبرازيل وبوليفيا وبنما وبيرو و٣٩ تكافؤ الفرصالعامة ل

آوستاريكا وآولومبيا والمكسيك ونيكاراغوا  وآوبا ووفنزويال والسلفادور وشيلي وغواتيماال وغيانا يةدومينيكال
 الكاريبي، اعتمدت  منطقةوفي. ٤٠اإليدز /وهندوراس، آلها قانونا عاما بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

مايكا قواعد بشأن مكان العمل، واعتمدت بليز قانونا عاما بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وقواعد بشأن اج
فيروس نقص المناعة البشرية في تشريعاتها المتعلقة بالعمل واعتمدت موضوع ادوس مكان العمل، وأدمجت برب

اإليدز في تشريعاتها  /فيروس نقص المناعة البشريةمسألة  بهاماجزر القواعد بشأن مكان العمل، وأدمجت 
  .٤١المتعلقة بالعمل

يذ توجيهات االتحاد تنفالتزام االتحاد األوروبي في عضاء الدول األ على جميع قعوفي أوروبا، ي .٢٥١
في انتظار اعتماد (اإليدز  /ففيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية.  القانوني الوطنيافي نظامهاألوروبي 
تشريعات بن به واإليدز أو المتأثر /يحتمي األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية) توجيه جديد

ة  الذي يحظر التمييز القائم على اإلعاق،أن المساواة في العمل بشEC/2000/78لتمييز، وبخاصة التوجيه ا حظر
االتحاد األوروبي في عضاء الدول األ معظم تجموقد أد. قينو للعمال المعسكنوينص على ضرورة توفير ال

 بصدد فعل ذلك، وآذلك فعلت البلدان المرشحة لالنضمام إلى ي الوطنية، أو ها في تشريعاتهه المسألةهذ
  وجمهورية مولدوفاةسابقالسالفية و اليوغةإيطاليا وجمهورية مقدونيوإلى جانب ذلك، اعتمدت . ٤٢االتحاد

ويجري . ٤٣اإليدز /والنمسا، قانونا عاما بشأن فيروس نقص المناعة البشرية الجبل األسود ورومانيا والتفياو
فيروس موضوع  جالعي، أيضا إسرائيلوفي وفي معظم هذه البلدان، .  مشروع قانون في البوسنة والهرسكإعداد

وفي بلدان . ٤٤ةساريال / بموجب التشريعات المتعلقة باألمراض المعديةهو اآلخراإليدز  /نقص المناعة البشرية
نستان اأذربيجان وأوزبكستان وأوآرانيا وبيالروس وترآم وآسيا الواقعة أقصى الشرق، اعتمد االتحاد الروسي

                  
  .١؛ آمبوديا؛ منغوليا ٢، ١؛ الفلبين؛ فيتنام ١أفغانستان؛ باآستان؛ بنغالديش؛ سري النكا :    انظر في الملحق الثاني34
  .٣، ٢؛ الهند ٢، ١؛ نيبال ٢، ١ماليزيا :    انظر في الملحق الثاني35
  .؛ تايلند؛ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية٣، ٢إندونيسيا : في الملحق الثاني    انظر36
  .٢، ١فيجي : في الملحق الثاني    انظر37
  .٣، ٢، ١بابوا غينيا الجديدة : في الملحق الثاني    انظر38
  .آندا، الواليات المتحدة:    انظر في الملحق الثاني39
ا    ٢،  ١؛ البرازيل   ١؛ إآوادور   ٣،  ٢،  ١األرجنتين  : ي الملحق الثاني     انظر ف    40 ا؛ بوليفي ة    ٢، ١؛ بنم ة الدومينيكي رو؛ الجمهوري ؛ ٢؛ بي

ة       زويال البوليفاري ة فن ا؛ جمهوري ا    ٢السلفادور؛ شيلي؛ غواتيماال؛ غيان تاريكا؛ آولومبي ا؛ آوس اراغوا  ١؛ المكسيك  ٢، ١؛ آوب ؛ ١؛ نيك
  .٣، ٢هندوراس 

  .؛ جامايكا٢، ١؛ بليز ٢، ١جزر البهاما؛ بربادوس : في الملحق الثاني ر   انظ41
سابقة   42 الفية ال ة اليوغوس ة مقدوني ا وجمهوري اد       .    ترآي ي االتح ضوين ف ستا ع ين لي رويج اللت سلندا والن سبة آلي ر بالن ذلك األم وآ

  .األوروبي
اني 43 ي الملحق الث ر ف ا :    انظ ة مق١إيطالي ود؛ جمهوري ل األس ا  ؛ الجب دوفا؛ روماني ة مول سابقة؛ جمهوري الفية ال ة اليوغوس ؛ ٢دوني

  .١ النمسا
  .٢إسرائيل :    انظر في الملحق الثاني44
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، فيما ٤٥اإليدز / تشريعا عاما بشأن فيروس نقص المناعة البشريةزستان وآازاخستان،يكستان وقيرغيوطاج
  .٤٦اإليدز في تشريعاتهما المتعلقة بالعمل /جت أرمينيا وجورجيا مسألة فيروس نقص المناعة البشريةمأد

اإليدز  /وفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ُأطلق البرنامج اإلقليمي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية .٢٥٢
 لحقوق مؤاتية متعدد القطاعات إليجاد بيئة ذ نهجًانفو، ٢٠٠٢أآتوبر  /في تشرين األول العربية في الدول

اإليدز آمسألة إنمائية وجنسانية  /ة واالستجابة لفيروس نقص المناعة البشريةسديداإلنسان، وتشجيع اإلدارة ال
الفنانون االستعراض القانوني، و والقطاع الخاص ومبادرات القادة الدينيون في البرنامج شاركو. ٤٧حاسمة

لمصابين باإليدز، وقيادات الواسعة ل المشارآةافحة اإليدز، ومبادرة ، والشبكة العربية اإلقليمية لمكيوناإلعالمو
وحاليا، يجري بحث القوانين الوطنية التي تحمي حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في . نسائية

  . ٤٨ والمغرب واليمن  والعراق والكويت ولبنان ومصرةسوريالعربية الجمهورية الووتونس األردن 

  إدماج مبادئ مدونة الممارسات في القانون الوطني
تدرج مبادئ مدونة الممارسات بشكل واسع جدا ومباشر في القانون الوطني، لكن تجسيدها في بعض  .٢٥٣

 .وترد أمثلة عن ذلك أدناه. الحاالت أقل صراحة

أدرجت مبادئ المدونة في . اإليدز بوصفه مشكلة من مشاآل مكان العمل /ة البشريةفيروس نقص المناع  .٢٥٤
عدد آبير من القوانين والسياسات واالستراتيجيات الوطنية لكن من الصعب تحديد عددها بدقة بسبب ما يتخذه 

عية العامة التي وذآر هذا التقرير عددا من الطرق التي تتقاطع فيها المسائل االجتما. ذلك من أشكال مختلفة
اإليدز مع مكان العمل ويكون فيها مكان العمل عنصرا أساسيا من  /يثيرها فيروس نقص المناعة البشرية

بلدان أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ واألمريكتين وأوروبا مجموع وأقرت أغلبية آبيرة من . االستجابة الوطنية
مشاآل مكان العمل من خالل التدابير المعتمدة على الصعيد اإليدز آمشكلة من  /بفيروس نقص المناعة البشرية

والشرق األوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي لم يعثر فيها على سياسات تنطبق تحديدا على . الوطني
  . مكان العمل

 ضد المصابين بفيروس نقص المناعة االستخدامتمنع أفعال التمييز في . حظر التمييز والوصم .٢٥٥
، بما في ذلك االمتناع عمدا تسريح أو الكليف والوصول إلى الترقيات أو التبالتوظيفاإليدز فيما يتعلق  /يةالبشر
وتنص بعض القوانين صراحة على أن يتمتع المصابون بفيروس . ٤٩ أو منح ترقيةتكليف أو تقديم عملعن 

 وأن ،٥٠ والمهنةستخداميتعلق باالنقص المناعة البشرية بالفرص ذاتها المتاحة للعمال غير المصابين فيما 
 يجب على أصحاب العمل اتخاذ تدابير لضمان بيئة عمل تتفادى ٥٢ وفي توغو.٥١يعاملوا معاملة تحترم آرامتهم

، ٥٣، بينما يجب على أصحاب العمل في نيجيرياأهانتهم العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو نبذ
تحسين تكافؤ الفرص المتاحة للمصابين بفيروس نقص المناعة ى التمييز وإيجابية للقضاء علاتخاذ إجراءات 

  .البشرية
وتنص قوانين بلدان عديدة على أن حالة المرء من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يجب أال  .٢٥٦

، تقّدم ٥٥وفي ناميبيا. ٥٤متاح للمستخدمينت مهنية أو غير مهنية إعاناؤثر على أهليته فيما يتصل بأي مخطط ت
                  

اني 45 ق الث ي الملح ر ف ي :    انظ اد الروس يالروس  ١االتح ا؛ ب ستان؛ أوآراني ان؛ أوزبك ستان؛ ١؛ أذربيج ستان؛ طاجيك ؛ ترآمان
  .١قيرغيزستان؛ آازاخستان 

  .أرمينيا؛ جورجيا: ق الثانيفي الملح    انظر46
شرية      البرنامج اإلقليمي   /    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      47 اذ األرواح،           / بشأن فيروس نقص المناعة الب ة، إنق دول العربي دز في ال اإلي

  : على، متاح )٢٠٠٦ (اإليدز في المنطقة العربية/  استجابة القطاع الخاص لفيروس نقص المناعة البشرية-ادخار األموال 
http://www.harpas.org/reports/Saving% 20Lives_Saving%20Money-UNDP-HARPAS.pdf   

  http://www.harpas.org/reports:    باللغة العربية فقط، متاح على48
  )).أ (٧المادة  (١بابوا غينيا الجديدة :    انظر في الملحق الثاني مثال49
 ).٧المادة  (١بيق موزام:    انظر في الملحق الثاني مثال50
  ).٢٥المادة  (٢توغو :    انظر في الملحق الثاني مثال51
  ).٣٠المادة  (٢توغو :    انظر في الملحق الثاني مثال52
  )).ج (٦ و٥المادتان  (٣نيجيريا :    انظر في الملحق الثاني مثال53
  ).٧المادة  (٤زمبابوي :    انظر في الملحق الثاني مثال54
  ).٧-٦المادة  (١ناميبيا : ق الثاني مثال   انظر في الملح55
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ين بصرف النظر عن حالتهم من حيث ستخدمت موّحدة لجميع المإعاناآليات التمويل الصحي الخاصة والعامة 
 من ة لهمحقواإلعانات المستاإلصابة بالفيروس، ويجب إتاحة خدمات المشورة والنصح إلعالمهم بحقوقهم 

إضافة إلى ذلك، ينبغي بذل جهود . الجتماعيصناديق المعونة الطبية والتأمين على الحياة والتقاعد والضمان ا
وتنص قوانين عدد من البلدان على أنه إذا . ن المتوفين والمتقاعدينستخدمي معالي الممستحقاتلحماية حقوق و

لزم إجراء اختبار آشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، فيجب معالجته آأي مرض آخر يشكل خطرا على 
نع فرض اختبار الكشف اإلجباري آشرط لتقديم الرعاية الصحية أو تغطية ، يم٥٧وفي آينيا. ٥٦حياة البشر

  .    التأمين أو أية خدمة أخرى

بسبل  المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية يتمتعوتنص قوانين بلدان آثيرة على وجوب أن  .٢٥٧
ي والتأمين من إلى االئتمان والقروض على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك التأمين الصحالوصول 
جميع أنواع التأمين في آتتاب اال يحق لجميع المصابين بالفيروس ٥٩وفي توغو. ٥٨على الحياةالتأمين الحوادث و

مع شرآات من اختيارهم، ال سيما التأمين على الحياة، وال يمكن لمؤسسة مالية أن ترفض منح شخص ما قرضا 
 ال يمكن رفض تقديم خدمات االئتمان أو ٦٠الفلبينوفي . مصرفيا بسبب حالته من حيث اإلصابة بالفيروس

القروض لشخص ما على أساس حالته من حيث اإلصابة بالفيروس شرط أال يكون هذا الشخص قد أخفى األمر 
 السلطات الوطنية أن من المطلوب من، ٦١وفي بنغالديش. عن شرآة التأمين أو أساء عرضه عند تقديم الطلب

آرامة الفرد وحياته احترام خاصة من أجل وضع مدونة ممارسات بغية ضمان تتعاون مع شرآات التأمين ال
، بعد سنة من دخول  المختصة، ينص مشروع قانون على وجوب أن تقوم الحكومات٦٢وفي الهند. الشخصية

، ٦٣وفي سيراليون. جتماعياالضمان الصحي والتأمين الالقانون حيز النفاذ، بصياغة وتخطيط وتنفيذ مخططات 
ختبار آشف أو الكشف عن حالته من حيث اإلصابة ألغراض الوصول إلى اللخضوع على از إجبار أحد ال يجو

بل إن القانون ينص على إلزام مقدمي .  أو استمرارهااالئتمان أو التأمين أو تمديد االستفادة من تلك الخدمة
ط فيه أن يكشف الناس عن خدمات التأمين الصحي والتأمين على الحياة بوضع حد معقول للتغطية ال يشتر

وإذا طلب الشخص حّدا آخر وأجري ". حّد عدم االختبار"حالتهم من حيث اإلصابة بالفيروس، وهو ما يسّمى 
، علما أنه يوجد إجراء تظلم خاص للبت فيما هو  إضافيةاختبار آشف، يجوز لوآيل التأمين فرض عالوة

 الخطر فعال تمييزيا إذا قام على بيانات ميي ال يعتبر تق،٦٤وفي بابوا غينيا الجديدة. في هذا الصدد" معقول"
  .اآتوارية أو إحصائية يمكن االستناد إليها بصفة معقولة

وبخصوص الحق في العالج، نّصت قوانين بعض البلدان على أن المصابين بفيروس نقص المناعة  .٢٥٨
، بما في ذلك ٦٦جتماعية والصحية، بل أيضا إلى الخدمات اال٦٥البشرية ال يحق لهم الوصول إلى العالج فحسب

عالوة . ٦٨وفي السنغال وآمبوديا، ينص القانون على عدم جواز فرض رسوم أعلى. ٦٧الوصول إلى المستشفيات
آما نصت على . ٦٩على ذلك، نصت قوانين بعض البلدان صراحة على حظر رفض العالج والرعاية أو إلغائهما

                  
  ).٥-٢-٥الهدف  (٣؛ نيبال )٧المادة  (١؛ ماليزيا ٥؛ زمبابوي )٨المادة (١بابوا غينيا الجديدة :    انظر في الملحق الثاني56
  ).٢(١٣المادة  (١آينيا :    انظر في الملحق الثاني57
ي    58 ثال ف قانظر م انيالملح دة:  الث ا الجدي ابوا غيني ادة  (١ ب دي )٨الم ادة  (٣؛ بورون و )٣٦الم ادة  (٢؛ توغ وتي )٣٣الم ؛ ٢؛ جيب

ادة    (٢؛ فيجي    )٣٩المادة  (؛ الفلبين   )٣٣المادة   (٢بيساو   -؛ غينيا   )١١المادة   (١؛ سيراليون   )٢٨المادة  (السنغال   ا  ؛)٢-١٠الم  آمبودي
  .))ح(٦المادة  (٣ نيجيريا؛ )٥١المادة  (٢؛ مالي؛ مدغشقر )٤٠المادة (

  ).٣١المادة  (٢توغو :    انظر في الملحق الثاني59
  ).٣٩المادة (الفلبين :    انظر في الملحق الثاني60
  .بنغالديش:    انظر في الملحق الثاني61
  ).٢٢المادة  (٣الهند :    انظر في الملحق الثاني62
  ).٢٧المادة  (١سيراليون :    انظر في الملحق الثاني63
  ).٨المادة  (١بابوا غينيا الجديدة : اني   انظر في الملحق الث64
  ).١٤المادة  (٢جيبوتي :    انظر في الملحق الثاني65
  ).٢٠المادة (؛ مالي )١٤المادة  (٢جيبوتي :    انظر في الملحق الثاني66
  .)٤١المادة (؛ آمبوديا )٤٠المادة (؛ الفلبين )٣١المادة  (٢ بيساو -غينيا :    انظر مثال في الملحق الثاني67
  ). ٤١المادة (؛ آمبوديا )٢٩المادة (السنغال :    انظر في الملحق الثاني68
  )).أ(٦المادة  (٣؛ نيجيريا ))٩(٨المادة (١فيتنام :    انظر مثال في الملحق الثاني69
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وأخيرا، نصت قوانين بعض البلدان على . ٧٠لعالج أو تقديمهمنع العاملين في القطاع الطبي من رفض قبول ا
  . ٧١الحق في رفض الفحص والعالج الطبي عند الخضوع لعالج اإليدز

وتدابير حظر التمييز والوصم تجسد على نحو جلي ما يواجهه المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية  .٢٥٩
، والمساواة في الوصول إلى السلع ٧٢ العامة في التماس المناصبهمويشمل ذلك مثال حق: من صعوبات يومية

  والخدمات والمرافق العامة
، ينص القانون صراحة على تمتع آمبودياوفي . ٧٤ واالنضمام إلى الشراآات٧٣

، بينما شعرت بعض البلدان ٧٥المصابين بالفيروس ببعض الحقوق المكفولة لجميع المواطنين بموجب الدستور
 والوصول ٧٨ وإنجاب األطفال٧٧والميراث٧٦لمصابين بالفيروس في الزواجبضرورة أن ينص القانون على حق ا

 والوصول إلى األماآن العامة مثل الحدائق ٧٩ واستخدامهاةإلى األماآن والخدمات الدينية أو تلك الخاصة بالعباد
بما في ذلك (، والحق في السكن ٨١ونصت قوانين بعض البلدان على الحق في خدمات الدفن. ٨٠والشواطئ

، وحق االنضمام إلى ناد أو جمعية رياضية أو ٨٢)اآن المؤجرة والفنادق والمضافات والمآوي المؤقتةالمس
وينص في بعض األحيان آذلك على . ٨٤، أو البقاء عضوا فيها، والحرية في العيش والسفر٨٣جمعيات أخرى

 نقص المناعة وجوب أال يعتري طريقة إجراء الرصد والبحوث واستخدامها تمييز ضد المصابين بفيروس
  .٨٥البشرية

  اختبار الكشف والسرية في القوانين 
  والممارسة الوطنية

يعترف على نطاق واسع بأهمية اطالع المرء على حالته من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة  .٢٦٠
مثال  ٨٦وقد اعتمدت إثيوبيا. البشرية، واتخذ عدد من البلدان تدابير لتشجيع الناس على إجراء الفحوصات الالزمة

أفراد  من فرد ٥٠٠٠٠، ودّربت حوالي مناطقاستراتجيات لضمان إجراء اختبارات آشف على مستوى ال
 مبادرة بشأن النتائج السريعة تطلب فيها من ٨٧، أطلقت آينيا٢٠٠٦وفي نهاية عام . المجتمع المحلي إلجرائها

ستطاعت اإلبالغ بالنتيجة الرائعة التي  يوم، وا١٠٠جميع المقاطعات تحديد أهداف العالج الالزم تحقيقها خالل 

                  
  )).ب(٦المادة  (٣؛ نيجيريا )٣٧المادة  (٢توغو :    انظر في الملحق الثاني70
  )).ه(٤المادة  (١ فيتنام :   انظر مثًال في الملحق الثاني71
ثًال   72 ر م ي انظ ق ف انيالملح وتي :  الث سنغال ٢جيب ادة (؛ ال ا )٢٧الم ساو  -؛ غيني ادة  (٢بي ين )٣٢الم ادة (؛ الفلب ا ؛)٣٨الم  آمبودي
  )).ز(٦المادة  (٣ نيجيريا؛ )٣٩ المادة(

  .١ورآينا فاسو ؛ ب))ح(٧المادة  (١بابوا غينيا الجديدة :    انظر مثًال في الملحق الثاني73
  )).ب(٧المادة  (١بابوا غينيا الجديدة :    أنظر مثًال في الملحق الثاني74
  ).٤٢المادة (آمبوديا :    انظر مثًال في الملحق الثاني75
  ).٢٩المادة  (٢؛ مدغشقر )٣المادة  (٢؛ الصين )١١المادة  (١؛ سيراليون )٧المادة  (٢جيبوتي :    انظر مثًال في الملحق الثاني76
  ).٧المادة  (٢جيبوتي :    انظر مثًال في الملحق الثاني77
  ).٣٠المادة  (٢؛ مدغشقر ))٣(١٥المادة (السنغال :    انظر مثًال في الملحق الثاني78
  )).ه(٦المادة  (٣نيجيريا :    انظر مثًال في الملحق الثاني79
  ))ز(٦المادة  (٣نيجيريا :    انظر مثًال في الملحق الثاني80
  )).١٠(٨المادة (١؛ فيتنام )٤١المادة (الفلبين :  نظر مثًال في الملحق الثاني   ا81
  .؛ مالي)٣٧المادة (؛ الفلبين ))٢(٢٦المادة (؛ السنغال ١؛ بورآينا فاسو ١بابوا غينيا الجديدة  :    انظر مثًال في الملحق الثاني82
  )).ج(٧ادة الم(١بابوا غينيا الجديدة :    انظر مثًال في الملحق الثاني83
اني84 ي الملحق الث ثًال ف ا فاسو :    انظر م وتي ١بورآين سنغال ٢؛ جيب ادة (؛ ال يراليون )١(٢٦الم ادة  (١؛ س ا )١١الم ساو -؛ غيني  بي
  .؛ مالي)، بما في ذلك منع الحجر والعزل٢٨المادة (؛ آمبوديا )٣٧المادة (؛ الفلبين )٣١المادة ( ٢
  ).٣-١٠المادة  (٢؛ فيجي ))ز(٧المادة  (١بابوا غينيا الجديدة :    انظر مثًال في الملحق الثاني85
شرية والعالج              :    برنامج األمم المتحدة 86 روس نقص المناعة الب ة من في ى الوقاي شامل إل ق الوصول ال ة لتحقي ة الالزم الموارد المالي

  http://data.unaids.org/pub/Report/2007/20070925_advocacy_grne_en.pdf:   متاح على. ١٤والرعاية والدعم؛ الصفحة 
  .المرجع نفسه   87
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الكاريبي، تنص السياسة النموذجية لمكان العمل في منطقة وفي . تمثلت في بلوغ معظم المقاطعات أهدافها
 لوائح تنص على تقديم ٨٩وقد اعتمدت الصين.  على تشجيع اختبار الكشف الطوعي والمشورة٨٨الكاريبي

 في قوانينها على أنه ٩٠لراغبين في االّطالع على حالتهم، وتنص اليابانالمشورة وإجراء اختبار الكشف مّجانا ل
ينبغي أن تشجع الحكومات المرآزية والمحلية بقوة مجانية إجراء اختبار الكشف دون إشهار الهوية، وتقديم 

  . امةخدمات المشورة في المراآز الصحية الع

 بقبول واسع النطاق، على األقل في القوانين اختبار الكشف مبدأ يحظىإلزامية ويبدو أن مبدأ عدم فرض  .٢٦١
 رغم أن القبول يخضع، آما أشير إليه أدناه، لقيود، وينبغي أن يقرأ ذلك في -والسياسات التي تعتمدها الحكومات 

 حيثما وجدت بينوال تتاح معلومات لجميع البلدان، لكنها ت. ضوء الفرع المتعلق بهذه المسألة في الفصل السابق
  . من شؤون بشأن مسألة اختبار الكشف والسرية وما يتصل بذلكستفيضةان اعتمدت تشريعات مأن البلد

ينص عدد آبير من القوانين على أنه ال يمكن إجراء اختبار الكشف . االختبار الطوعي والموافقة الواعية .٢٦٢
معظم البلدان تحظر فيروس نقص المناعة البشرية إال بموافقة واعية من الشخص المعني علما أن ب اإلصابةعن 

وفي أفريقيا، ُوجدت قواعد بشأن االختبار الطوعي بالموافقة الواعية في . االستخداماالختبار اإللزامي ألغراض 
 ٩٢ففي بوتسوانا. شروطوتخضع بعض القواعد لبعض ال. ٩١معلوماتالتتوافر بشأنها بلدًا  ٤٨ بلدا من أصل ٢٨

افقة المؤآدة ضمنا، ما يعني إذن أن الموافقة يمكن أال تكون نص باالستناد إلى الموالمثال، يسمح مشروع 
 إال بطلب صريح من ٩٣؛ بينما ال يمكن إجراء االختبار في بوروندي")خياريا"وهو ما يسّمى حكما (صريحة 

.  على وجوب أن يقّدم طلب االختبار خطيا٩٤بيساو -وينص مشروع نص تشريعي في غينيا . الشخص المعني
  .من البالغين فيما يتعلق بالموافقة وبكشف المعلوماتوفاقدي األهلية  قّصردان قواعد خاصة بالوتطبق معظم البل

 بلدا، وتطبق قواعد ٢٧ في االستخداموفي األمريكتين، يحظر القانون االختبار اإللزامي ألغراض  .٢٦٣
موذجية المتعلقة إضافة إلى ذلك، تنص سياسة مكان العمل الكاريبية الن. ٩٥لالختبار الطوعي وضمان السرية
اإليدز على أنه إذا اشترط بلد ما إجراء اختبار إلزامي ألغراض الدخول أو  /بفيروس نقص المناعة البشرية
 أال تسهل المشورة قبل االختبار وبعده فحسب، بل حيثما خذ ترتيبات االستخداماإلقامة، وجب على الهيئة التي تت

وطبيعة االختبار الطوعية . خذ جميع الخطوات المعقولة للقيام بذلكتعذر على العامل إيجاد وظيفة أخرى، وأن تت
موضع شك في معظم البلدان، وذلك في حاالت نقل الدم أو اإلجراءات المشابهة فقط حيث يفّسر القرار الطوعي 

  .موافقة واعيةعلى أنه بالتبرع بالدم أو السائل المنوي أو األنسجة في حد ذاته 

االختبار اإللزامي بلدًا  ٢٥ بلدا من أصل ١٨آسيا والمحيط الهادئ حيث يحظر ويالحظ النمط ذاته في  .٢٦٤
وفي أوروبا، ينبغي نظريا أن ينظم التشريع المطّبق على الفحوص الطبية للعمال هذه . االستخدامألغراض منها 

                  
اد أصحاب العمل              ٢٠٠٥سبتمبر  / سياسة وضعها المجلس الثالثي الكاريبي المنشأ في أيلول          88 اريبي واتح ؤتمر العمل الك ، ويضم م

بي والحكومات الكاريبية ممثلة في أمانة آاريكوم، ومنظمة العمل الدولية، والشبكة الكاريبية لألشخاص المصابين بفيروس نقص الكاري
  .المناعة البشرية

  )).٣(٤٤المادة (٢الصين : انظر في الملحق الثاني   89
  : نظرا   90

Ministry of Health, Labour and Welfare: Selected guidelines for HIV prevention and testing using rapid tests: 
For local government initiative (Specific Disease Control Division Health Service Bureau, 2006), p. 7. 

وب أفر    91 دة، جن ا المتح ة تنزاني و، جمهوري دي، توغ و، بورون ا فاس سوانا، بورآين نن، بوت دا، ب وال، أوغن ا، أنغ وتي، إثيوبي ا، جيب يقي
شيوس،         -زامبيا، زمبابوي، السنغال، سوازيالند، سيراليون، غانا، غينيا         الي، مدغشقر، مالوي، موري سوتو، م  بيساو، غينيا، آينيا، لي

  .موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا
  .٤بوتسوانا :    انظر في الملحق الثاني92
  ).١١المادة  (٣بوروندي :  الثانيالملحقانظر في    93
 )).١(١٧المادة  (٢ بيساو -غينيا :  الثانيالملحقانظر في    94
زويال    95 ة فن ا، جمهوري ا، جزر البهام اغو، جامايك داد وتوب رو، تريني ا، بي ا، بوليفي ز، بنم ادوس، بلي ودا، برب وا وبرب وادور، أنتيغ إآ

يا، ا   انت لوس يفس، س تس ون انت آي ادين، س زر غرين سنت وج انت فن ا، س ة، دومينيك ادا،  البوليفاري يلي، غرين ورينام، ش سلفادور، س ل
  .غواتيماال، غيانا، آوستاريكا، آولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس
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 الشرق األوسط وفي.  مثال٩٦المسألة إال إذا ُوجد نّص صريح بهذا الشأن، آما هو الحال في بلغاريا وبيالروس
  .  ٩٧وشمال أفريقيا، لم يعثر المكتب على قواعد تتعلق باالختبار الطوعي إال في مصر

   حظر االختبار اإللزامياالستثناءات على
 االستثناءات عدد من وجد حظر االختبار اإللزامي، استثناءات علىرغم أن مدونة الممارسات ال تتضمن  .٢٦٥

 اختبارات الكشف عن ٩٨ بلدًا٦٠بالعّمال المهاجرين، إذ يفرض أآثر من ويتعلق معظمها . على المستوى الوطني
وتفرض معظم البلدان اختبارات .  البلدالوافدين إلىفيروس نقص المناعة البشرية في حالة العمال المهاجرين 

ويشترط .  شهرًا١٢محددة تتراوح عادة بين شهر وتفوق فترة الكشف على آل من يلتمس دخول البلد لفترة 
بعض البلدان هذه االختبارات لمن ينوي العمل أو من يلتمس اإلقامة، بينما تشترطها بلدان أخرى لمنح أي 

واعتمد . وآيفما آانت صيغة تلك القيود فهي تفرض االختبار اإللزامي آشرط للحصول على العمل. ٩٩تأشيرة
 يحظر تحديدا فرض اختبار الكشف على عدد من البلدان األخرى، السيما في أمريكا الالتينية والكاريبي تشريعا

من يدخل البلد، وقد يكون ذلك، مرتبطا بخضوع مواطني تلك البلدان غالبا لالختبار اإللزامي عند محاولة 
  . الهجرة للعمل في بلدان أخرى

وجد بشأنه يخر فيما يخص مهنا معينة مثل العمل في الرعاية الصحية، وهو مجال لقد تبين استثناء آو .٢٦٦
اإللزامي ال يمكن أن يطبق إال الكشف  مثال، ينص القانون على أن اختبار ١٠٠ففي جيبوتي. األحكام من القليل

وذلك ) إضافة إلى المتبرعين بالدم أو بالسائل المنوي أو األنسجة(على العاملين في مجال الصحة المهنية 
ثيرا ما توجد أحكام من هذا وآ. ١٠١وتوجد أحكام مشابهة في نيجيريا. لمصلحتهم ولمراعاة الحق في الصحة

آذلك تفرض عدة أحكام خضوع العاملين في الرعاية الصحية الختبار الكشف بعد . القبيل في أمريكا الالتينية
 على إجراء اختبار الكشف لمن قد يعملون في بيئة ١٠٣إندونيسيافي قانون الوينص . ١٠٢التعرض للفيروس

 على موظفي القطاع ١٠٤اإللزامي في المملكة المتحدةالكشف تجعلهم معّرضين للفيروس في حين يطّبق اختبار 
، إذا رأى صاحب ١٠٥وفي بوتسوانا. الطبي الذين يمارسون أفعاال طبية تجعلهم في احتكاك مباشر مع المرضى

 ضرورة إلجراء اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة ،عامة ألي سبب من األسبابالسلطة الالعمل أو 
طا مهنيا قائما على حسن النية، مثل حماية الصحة والسالمة العامتين، وجب طلب إذن البشرية، وآان ذلك شر
  .من المحاآم بهذا الشأن

                  
  . ٢؛ بيالروس ٣بلغاريا :  الثانيالملحقانظر في    96
  .٣، ٢مصر :  الثانيالملحق   انظر في 97
ا                98 اد الروسي، األردن، إريتري ال، االتح بيل المث د يطل   (   على س دخول    ق د ال ة المتحدة،          )ب عن ارات العربي تراليا، إسرائيل، اإلم ، أس

ر،                           ا، الجزائ ا، تونغ ستان، ترآي يالروس، ترآمان ز، ب ا، بلي الو، بلغاري اي، ب اراغواي، البحرين، برون ا، ب أنغوال، أوزبكستان، أوآراني
ة، الجمه     ة الدومينيكي طى، الجمهوري ا الوس ة أفريقي ال، جمهوري زر مارش ر، ج زر القم ا   ج ة آوري سورية، جمهوري ة ال ة العربي وري

ه     ( اآن الترفي سياحية وأم ادق ال ا     )االشخاص الوافدون للعمل أنشطة األداء أو الترفيه في الفن وب أفريقي دوفا، جن ة مول ع  (، جمهوري جمي
زهم           اجم بصرف النظر عن مراآ نغافو          )عمال المن لوفاآيا، س يفس، س تس ون سنت، سانت آي اموا، سانت فن ا، س شل،  ، دومينيك رة، سي

األشخاص الذين ينوون (الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، فيجي، قبرص، قطر، آازاخستان، آندا، آوبا، آولومبيا، الكويت، لبنان          
دم د،  )العمل آخ ا، الهن يرات، هنغاري شيوس، مونت س دة، موري ة المتح سعودية، المملك ة ال ة العربي ا، مصر، المملك ا، ماليزي ، ليتواني
  ).األشخاص الوافدون للعمل في الدعارة القانونية دون غيرهم(متحدة، اليمن، اليونان الواليات ال

: متاح على. ٢٠٠٦   استقيت هذه المعلومات من قائمة مقدمة من وزارة الخارجية األمريكية، ونقحت في عام 99
http://www.thebody.com/content/legal/art2244.html . ويحتوي الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية األمريكية على قائمة

  . ٢٠٠٣مارس / مشابهة لكنها منقحة فقط حتى آذار
  )).٤(٩المادة (جيبوتي :     انظر في الملحق الثاني100
  ).١٩ إلى ١٥المواد من  (٣نيجيريا :    انظر في الملحق الثاني 101
   األرجنتين، إآوادور، بنما، بوليفيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية فنزويال البوليفارية، دومينيكا، غواتيماال، آوستاريكا، 102

  .فيما يتعلق بأولئك الذين يحترفون مهنا تستوجب اتصاال جسديا مباشرا" االحتياطات العامة"آولومبيا، هندوراس، مستخدمة مبدأ 
  )).ج(٢الجزء جيم، المادة (إندونيسيا :  حق الثاني   انظر في المل103
     انظر  104

Department of Health: Health clearance for TB, hepatitis B, hepatitis C and HIV: New healthcare workers (16 
March 2007), Annex B,  

  http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_073132:   متاح على
 ).٦-٥-٧المادة  (٤بوتسوانا :   الثانيالملحق   انظر في 105
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ا ماإللزامي لبعض موظفي الطيران، ال سيالكشف واعتمدت أيضا أحكام للسماح بإجراء اختبار  .٢٦٧
 الطيران ة وسلط١٠٦ن المدنيآل من المنظمة الدولية للطيرالطيار اإللزامي لالكشف ويفرض اختبار . الطيارون

 الدولية ةوينص نظام المنظم. ١٠٩ وفيتنام١٠٨ ورابطة الطيران الفيدرالية للواليات المتحدة١٠٧المشترآة األوروبية
 خلصتللطيران المدني على أن يعتبر أي شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية غير مؤهل إال إذا 

آما ينص على أن تقييم ملتمسي الوظائف . رض سريريعلى اإلصابة بمعدم وجود دليل فحوص آاملة إلى 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يقتضي إيالء اهتمام خاص لحالتهم العقلية، ويتبع تصنيف مراآز 

 لتقييم حالة اإلصابة وخطر +CD4، الذي ينظر في عدد خاليا األمراض ومكافحتهاالواليات المتحدة لتحديد 
وينص نظام سلطة الطيران المشترآة على . وهذا هو الحال أيضا في الواليات المتحدة. اإلصابة بأمراض ناهزة
وتشمل معايير . ممارسة وظائف الطيران بسبب ارتفاع خطر اإلصابات الناهزةأمام   مطلقًااعتبار اإليدز حاجزًا

بشرية، واستنتاج تشخيص اإليدز الحصول على نتائج إيجابية من اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة ال
 الموظف ياروفي فيتنام، يجيز القانون للط. نقص المناعة وإصابة الشخص المعني بإصابات ناهزة فيما مضى
  .بالفعل مواصلة ممارسة مهنته لكنه ال يسمح للمبتدئين ببدء الخدمة

ى الحاالت ، لكن ذلك يقتصر عل"وفقا للقانون"اإللزامي الكشف وفي حاالت قليلة، يمكن إجراء اختبار  .٢٦٨
 أو حيثما االستخدامالتي ال توجد فيها أية قوانين أو لوائح تجيز هذا االختبار فيما يتصل بأي حالة من حاالت 

وهذه األحكام ليست واضحة تماما، لكنها قد تتوخى باألساس .  للقاضي أن يأمر بإجراء هذا االختباريمكن
، لكن صيغتها غامضة بما يكفي لترك )ما شابه ذلكآاالغتصاب أو  (الستخداممعالجة حاالت غير متصلة با

  .اإللزامي على القوات المسلحة في بلدان آثيرةالكشف آذلك ينطبق اختبار . منفذ مفتوح

  ريةـالس
تتعلق السرية بحق الفرد في حماية بياناته خالل تخزينها ونقلها واستخدامها وما إلى ذلك، بغية منع آشف  .٢٦٩

وتطبق معظم البلدان في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ . ١١٠طراف أخرىالمعلومات غير المسموح به أل
واألمريكتين وأوروبا قواعد لضمان سرية المعلومات المتعلقة بحالة المرء من حيث اإلصابة بفيروس نقص 

  ندونيسياإوفي . المناعة البشرية

 يشمل ضمان السرية جميع المعلومات المستقاة من أنشطة المشورة ١١١
والعالج الطبي والرعاية الصحية وما يتصل بذلك من نقص المناعة البشرية ات الكشف عن فيروس واختبار
فعلى سبيل المثال، . غير أن الحديث عن السرية يبدأ فعليا عندما يقرر الشخص الخضوع الختبار آشف. أنشطة

حافلة لحجب من يخرج أو إذا أجريت اختبارات الكشف في حافلة جّوالة في مناطق ريفية مع وضع ستار حول ال
وبغية ضمان احترام قواعد السرية، تنص . يدخل، من الواضح أنه سيكون من الصعب الحفاظ على السرية

واستبداله بنظام رموز (على إجراء اختبار الكشف ذاته مع إغفال اسم الشخص المعني آثيرة قوانين بلدان 
أو /ى على أنه ال يجوز لغير األشخاص المعتمدين ووتنص قوانين بلدان أخر. هويتهعن كشف اللتجنب ) خاصة

 على ١١٣ ونيبال١١٢بوتسوانافي قانون الوعلى سبيل المثال، ينص . الكيانات المعتمدة إجراء اختبارات الكشف
إمكانية إجراء اختبارات الكشف في مكان العمل شرط أن يقوم بها أشخاص مؤهلون وفقا للمعايير الوطنية 

                  
  : متاح على. ١٢، الفصل )٢٠٠٦ (المدنيآتيب الطب في الطيران  :    المنظمة الدولية للطيران المدني106

www.icao.int/icaonet/dcs/8984/8984_chapter_12.en.pdf 
  :  متاح على،  JAA: Manual of civil aviation medicine (2006):  انظر   107

http://www.jaat.eu/licensing/manual_civil_aviation_2006.html 
  :  متاح على،  Code of Federal Regulations:  انظر   108

http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/aam/ame/guide/dec_cons/disease_prot/hiv/ 
 ).٢٠٠٧ الصادر عام ١٠٨المرسوم رقم ( من قانون الطيران المدني ٢٠   المادة 109
المبادئ التوجيهية بشأن حماية سرية وأمن :  اإليدز/ مناعة البشرية   برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص ال110

  : متاح على). ٢٠٠٧ (المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
http://data.unaids.org/pub/manual/2007/confidentiality_security_interim_guidelines_15may2007_en.pdf  

  : متاح على). ١٩٩٧ (مدونة الممارسات بشأن حماية البيانات الشخصية للعمال  : العمل الدوليكتبانظر أيضا م
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/wc-code-97.pdf 

 ).٦المادة  (٢إندونيسيا :    انظر في الملحق الثاني111
  ).٤-٥-٧المادة  (٤بوتسوانا :    انظر في الملحق الثاني112
  ).٩-٣-٥الهدف  (٣نيبال :    انظر في الملحق الثاني113
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 إال ١١٥ يمكن اللجوء إلى مراآز اختبار متنقلة، بينما ال يمكن إجراؤها في سيراليون١١٤وفي مدغشقر. والعالمية
وتنص قوانين بعض البلدان على أن الموظفين الذين يعملون في اتصال مباشر مع . في المراآز المعتمدة

با لتقديم األشخاص الخاضعين الختبار الكشف يجب أال يكونوا معتمدين فحسب بل أيضا مدّربين تدريبا مناس
  . الدعم النفسي في إطار المشورة قبل االختبار وبعده

وتنص قوانين بلدان عديدة وفقا لمدونة الممارسات على عدم إلزام العّمال بكشف معلومات شخصية  .٢٧٠
ويفترض أّال تكون المعلومات . متصلة بفيروس نقص المناعة البشرية أو معلومات تخص زمالءهم بهذا الشأن

لة من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مخّزنة عموما في مكان العمل إال عندما يكون المتعلقة بالحا
وتشجع بعض البلدان العمال على إعالم أطبائهم بحالتهم، . إلزاميا آما في حاالت مهن معينةالكشف اختبار 

ويفترض أال يضطر . وينبغي حماية أية معلومات عندئذ في إطار النظام العام لحماية خصوصية المرضى
وفي معظم البلدان تشمل . العامل إلى تقديم المعلومات لصاحب العمل إلى حين يصبح غير قادر على أداء مهامه

  . سرية المعلومات فئة واسعة من الناس

ففي . وبغية ضمان احترام قواعد السرية، تنص قوانين بلدان آثيرة على معاقبة من يخل بقواعد السرية .٢٧١
 ١١٧ال، يعاقب على انتهاك السرية بغرامة أو بالسجن وتضاعف العقوبة عند إعادة الكّرة؛ وفي بنن مث١١٦آمبوديا

  . إلى االنتحار يعتبر انتهاك السرية ظرفا مشّددا إذا ما أّدى إلى طالق أو فقدان الوظيفة أو الملكية أو

  الكشف عن نتائج اختبارات فيروس 
  نقص المناعة البشرية

ويخضع للتنظيم في بلدان قليلة حيث . الختبارات لطرف ثالث أمر محظور عموماإن الكشف عن نتائج ا .٢٧٢
آأن يشترط تقديم المعلومات في ظرف (ال يسمح بذلك إال بناء على أمر من المحكمة يحدد غالبا طريقة الكشف 

رء من ويطبق عدد من البلدان قواعد بشأن الكشف عن حالة الم). مختوم ال يجوز فتحه لغير الشخص المختص
وفي بعض البلدان يشجع الشخص المصاب . ١١٨أو من يعاشره جنسيا /حيث اإلصابة بالفيروس لزوجه و

، وفي بلدان أخرى، ينبغي أن يشجع العاملون في المجال الطبي على ذلك خالل ١١٩بالفيروس على آشف األمر
أو من يعاشره  / المصاب ووفي بعض البلدان، ينبغي أن يكون آشف المعلومات لزوج. ١٢٠المشورة بعد االختبار

وفي بعض البلدان يجب على المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية . ١٢١جنسيا في غضون أجل أقصى محدد
، وفي بلدان أخرى يجوز لطرف ثالث أن يكشف تلك المعلومات في ١٢٢أو من يعاشره جنسيا /إعالم زوجه و

العامل (ض البلدان يجب على الطرف الثالث وفي بع. ١٢٣أو من يعاشره جنسيا /حاالت محددة لزوج المصاب و
أو من يعاشره  /إحالة نتائج اختبار الكشف إلى زوج الشخص الخاضع لالختبار و) في المجال الطبي غالبا

  . ١٢٤لم يرغب فيه وأجنسيا إذا لم يقدر المصاب على ذلك 

                  
  ).١٦المادة (مدغشقر : انظر في الملحق الثاني   114
  )).١(١٣المادة  (١سيراليون :    انظر في الملحق الثاني115
  ).٥١ و٣١المادتان (آمبوديا :    انظر في الملحق الثاني116
  ).٢٤المادة  (٢بنن :    انظر في الملحق الثاني117
يروس نقص المناعة البشرية فيما يخص القّصر والبالغين فاقدي    أغلبية البلدان لديها قواعد خاصة متعلقة بالكشف عن حالة ف118

  . األهلية
  .   مثًال في أوغندا والسنغال وآوستاريكا وآولومبيا وموريشيوس119
  .   مثًال في باآستان وبنغالديش وجمهورية فنزويال البوليفارية وسنغافورة والسنغال120
  .نغافورة، سيراليون، غينيا، الفلبين، فيتنام، ماليزيا، مدغشقر، الهند   مثًال في بنن، بورآينا فاسو، بوروندي، توغو، س121
   مثًال في إستونيا، بنن، بورآينا فاسو، بوروندي، توغو، جمهورية مولدوفا، سنغافورة، سيراليون، غينيا، الفلبين، فيتنام، ماليزيا، 122

  .مدغشقر، الهند، هندوراس
  .ينيا االستوائية، الهند   مثًال في باآستان، توغو، سنغافورة، غ123
  .مدغشقر بيساو، آينيا، مالي، -   مثًال في بوروندي، السلفادور، غواتيماال، غينيا، غينيا 124
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  اإلقليمي على الصعيد القانون والممارسة 
 التي تدعمها منظومة ،دولية إطار جميع استجابات مكان العملتشكل مدونة ممارسات منظمة العمل ال .٢٧٣

وفي بعض . األمم المتحدة، وآثيرا ما استخدمت في عمليات دولية ذات صلة، ال سيما على الصعيد اإلقليمي
الحاالت يشار مباشرة إلى المدونة بينما تؤخذ في الحسبان في حاالت أخرى بصفة غير مباشرة مع اتباع 

 - وفيما يلي عرض بسيط لنوع االستجابات اإلقليمية أو دون اإلقليمية الموجودة . ة من التوصياتمجموعة مماثل
 عرضها بالتفصيل، والموضوع مهم إلى درجة أن المبادئ التوجيهية والسياسات والقائمة طويلة بحيث يتعذر

  .على أساس شبه يوميبصدده واالستراتيحيات تعتمد 

اإليدز، جعل االتحاد األوروبي من  / إلى فيروس نقص المناعة البشريةفي إطار االستجابات . أوروبا .٢٧٤
واعتمد المؤتمر الوزاري المعقود في . ١٢٥الوباء محور ترآيز وعمل مهم ضمن أنشطته في مجال الصحة العامة

 /فيروس نقص المناعة البشريةمكافحة إعالن دبلن بشأن الشراآة من أجل  "٢٠٠٤فبراير  /دبلن في شباط
واتخذ منذ ذلك الحين عدد من .  بهدف تسليط الضوء على تدهور الوضع١٢٦"وسطىز في أوروبا وآسيا الاإليد

إعالن " بلدا من خارج االتحاد ١٦بلدان االتحاد األوروبي وفي واعتمد وزراء الصحة . المبادرات األخرى
 في مؤتمر نظمته الحكومة ،"اإليدز / معا ضد فيروس نقص المناعة البشرية-بريمن بشأن المسؤولية والشراآة 

 لبحث تأثير اإليدز في أوروبا والنظر في استجابات ٢٠٠٧مارس  / آذار١٢ و١١األلمانية يومي 
وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة إلى أوروبا، فيما يخص عالم العمل، في التمييز وحماية الحقوق . ١٢٧استراتيجية

ويقر .  في سوق العمل،عين للعالج بمضادات الفيروس الرجعيةوالسرية وإعادة إدماج العمال المصابين والخاض
المؤتمر بدور مكان العمل وبمساهمة مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية في مكافحة الصادر عن عالن اإل

اإليدز في أوروبا، ويدعو الحكومات وأصحاب العمل والعمال إلى ترويج سياسات غير تمييزية بشأن المصابين 
   . المتأثرين بهص المناعة البشرية ورعايته ودعمبفيروس نق

، اعتمدت جماعة المحيط الهادئ في اإلقليممن بين المبادرات المتعددة المتخذة في  . آسيا والمحيط الهادئ .٢٧٥
-٢٠٠٤اإليدز للفترة  /فيروس نقص المناعة البشريةشأن  استراتيجية المحيط الهادئ اإلقليمية ب٢٠٠٥عام 

نة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ مبادئ توجيهية لالقتصادات األعضاء فيها واعتمدت لج. ٢٠٠٨١٢٨
 بيئة تمكن أصحاب العمل من اعتماد ممارسات فّعالة في مكان العمل فيما يتعلق بالمصابين يجادبخصوص إ

ن لجنة التعاون آلسيا اإليدز والوقاية داخل المنشأة، واعتمد وزراء الصحة لبلدا /بفيروس نقص المناعة البشرية
وُعقد االجتماع الوزاري الثالث آلسيا . ٢٠٠٧يونيه  /والمحيط الهادئ هذه المبادئ في سيدني في حزيران
، وخُلص إلى اتفاقات ٢٠٠٧يه ليو /تموزاإليدز في  /والمحيط الهادئ بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

 األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا إجراءات واتخذت الدول. ١٢٩إضافية بشأن آيفية مكافحة الفيروس
ومن ذلك التزامات رابطة دول جنوب شرق . مهمة إلدراج ُبعد يتعلق بعالم العمل في استجاباتها المتصلة باإليدز

 الفلبين، ، في سيبو٢٠٠٧يناير  / المتفق عليها في آانون الثاني،آسيا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
لضمان عدم ) بما يشمل سياسات وبرامج مكان العمل(وضع التشريعات واللوائح الالزمة ب"ضمنت التزاما التي ت

للوصم والتمييز ووصولهم إلى خدمات  ...  بهتعرض المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والفئات المتأثرة
من اإلطار االستراتيجي لبرنامج ويتض". الصحة والرفاه االجتماعي والتعليمي على قدم المساواة مع غيرهم

-٢٠٠٦ المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز للفترة ،العمل الثالث لرابطة دول جنوب شرق آسيا
  . فرعا مطوال بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وعالم العمل،٢٠١٠

الكاريبي على نحو بالغ  في منطقة اإليدز/ يستجاب إلى فيروس نقص المناعة البشرية . منطقة الكاريبي .٢٧٦
المشترك المعني ويرد استعراض عام لالستجابات اإلقليمية في تقرير أعّده برنامج األمم المتحدة . النشاط

 بشأن ٢٠٠٦١٣٠ اإليدز للدورة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة في عام /بفيروس نقص المناعة البشرية
جامعة الكاريبية التي يتعاون معها مكتب منظمة العمل الدولية وأقرت ال. فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

                  
  .http://ec.europa.eu/health/ph_projects/comdiseases_project_en.htm:     انظر125
 .www.eu2004.ie/templates/document_file.asp?id=7000:     متاح على126
  .http://www.eu.2007.de/en/News/download_docs/Maerz/0312-BSGV/070Bremen.pdf:     متاح على127
  .http://www.spc.int/hiv/images/stories/regionalstrategy%20-red.pdf:      متاح على128
   /http://www.apecsec.org.sg :   انظر129
  :، متاح علىUNAIDS: Keeping score: AIDS responses in the Caribbean (2006):    انظر130

http://data.unaids.org/pub/Report/2007/20070605_keeping_score_caribbean_ungass_2006_en.pdf  
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فعالوة على السياسة .  األخرىاألقاليمدون اإلقليمي تعاونا وثيقا، سياسات وأنشطة تعّد نماذج ممتازة تحتذيها 
 مكافحة  التي اعتمدها المجلس الثالثي الكاريبي والشراآة الكاريبية من أجل،الكاريبية النموذجية لمكان العمل
اإليدز، اعتمد مؤتمر البلدان األمريكية الخامس عشر لوزراء عمل منظمة الدول  /فيروس نقص المناعة البشرية

نلتزم بترويج ووضع : " الذي جاء فيه ما يلي، إعالن بورت أوف سبين٢٠٠٧ ر سبتمب/ أيلول١٣األمريكية في 
 ضد العمال المصابين بفيروس نقص المناعة وتنفيذ سياسات ستساعد في الحد من التمييز في مكان العمل

اإليدز  /آما ندعم السياسات التي تحّد من حاالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. اإليدز /البشرية
آذلك اعتمد الوزراء خطة عمل لتقاسم المعلومات المتصلة بالسياسات ". الساريةواألمراض المزمنة غير 

اإليدز وتحليل ودعم السياسات  / فيروس نقص المناعة البشريةانتشار الحد من وأفضل الممارسات الرامية إلى
  .     ١٣١والتدابير القائمة على ترويج العمل الالئق في األمريكتين

أّدى االتحاد اإلفريقي دورا رئيسيا في حشد الدعم السياسي والمالي لالستجابة إلى فيروس نقص  . أفريقيا .٢٧٧
، ٢٠٠١أبريل  /وفي نيسان. اء السل والمالريا وما يتصل بذلك من أمراض في القارةاإليدز ود /المناعة البشرية

اإليدز  / للتصدي لفيروس نقص المناعة البشريةًاعقدت منظمة الوحدة األفريقية في ذلك الوقت مؤتمر قمة خاص
اد األفريقي ، عقد االتح٢٠٠٣يوليه  /وداء السل وما يتصل بذلك من األمراض المعدية األخرى؛ وفي تموز

اإليدز  /دورة خاصة من دورات جمعيته بشأن الموضوع ذاته، ُأدمجت فيها مسألة فيروس نقص المناعة البشرية
وخلص االجتماع أيضا إلى .  باعتبارها مسألة ذات صلة بالموضوع،في الشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

 اإلدارةاإليدز و/جنة المعنية بفيروس نقص المناعة البشريةإقرار مبادرات من قبيل المرصد األفريقي لإليدز والل
، قام مؤتمر قمة خاص لالتحاد األفريقي بشأن فيروس نقص المناعة ٢٠٠٦مايو  /أياروفي .  في أفريقياةالسديد
باستعراض حالة تنفيذ ما سبق اعتماده من إعالنات وأطر عمل، واعتمد والسل والمالريا، اإليدز  /البشرية
  .اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةخدمات ا متجددا بضمان وصول الجميع إلى التزام
، ٢٠٠٠ديسمبر  /في آانون األول . اإليدز / لفيروس نقص المناعة البشريةاإلقليميةاالستجابة دون  .٢٧٨

غرب  فياإليدز  / فيروس نقص المناعة البشريةمكافحةاعتمدت الجماعة االقتصادية لغرب أفريقيا استراتيجية ل
لدول األعضاء أن تصوغ وتعتمد سياسات مقبولة ثقافيا بشأن ل ينبغي ه نصت في جملة أمور على أن،أفريقيا

، وأن تشرك المجتمعات المحلية في إعداد تلك معالجتهاإليدز و / فيروس نقص المناعة البشريةالوقاية من
عة االقتصادية لغرب أفريقيا مذآرة تفاهم ، وّقعت منظمة العمل الدولية والجما٢٠٠٥وفي عام . االستراتيجيات

 العمل عزيزوتنص مذآرة التفاهم على التشاور بشأن تخطيط وتنفيذ برامج ت. من أجل تعزيز التعاون بينهما
وتدّعمت استجابة الجماعة اإلنمائية . اإليدز في مكان العمل /الالئق فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز بإقرار خطة خماسية السنوات بشأن فيروس نقص  /فيروس نقص المناعة البشريةللجنوب األفريقي إلى 
  ). ٢٠٠٨-٢٠٠٤(المناعة البشرية واإليدز 

  استجابات دوائر األعمال
فقد بات أساس قيامها مهّددا بسبب ارتفاع التكاليف وخسارة . من مصلحة الشرآات أن تستجيب إلى الوباء .٢٧٩

وتتعرض القوة العاملة لخطر . التي تتعرض لها دعائم االقتصادات التي تنشط فيهااإلنتاجية والمخاطر العامة 
  .متزايد، إذ يؤثر الوباء على نحو مفرط على الناس خالل أآثر سنوات عمرهم إنتاجية

  :وقد ورد على موقع المنظمة الدولية ألصحاب العمل ما يلي .٢٨٠
اإليدز، ويحظى هذا الدعم  /روس نقص المناعة البشرية فيجائحة في التصدي ل رئيسيًاأدت دوائر األعمال دورًا

وإذ يؤثر هذا الوباء القاتل بصفة خاصة على من هم في سن العمل، يشكل فيروس نقص المناعة . باعتراف متزايد
وفي هذا .  ال يتجزأ من االستجابةلذلك تعّد الشراآات العالمية جزءًا. اإليدز مشكلة أساسية لمكان العمل /البشرية

المشترك المعني بفيروس لصدد، أقامت المنظمة الدولية ألصحاب العمل عالقات عمل وثيقة مع برنامج األمم المتحدة ا
. اإليدز والسل والمالريا / اإليدز والصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/نقص المناعة البشرية

 آلمة على مجموعة أصحاب العمل في مؤتمر العمل الدولي م،يتش ريتشارد ف،وألقى المدير التنفيذي للصندوق العالمي
. ، بهدف مناقشة إمكانات التعاون بين االتحادات والصندوق على الصعيد الوطني٢٠٠٤يونيه  /المعقود في حزيران

وك في عام ك المعقود في بان، في منتدى الشراآة األول للصندوقصحاب العمل أيضًاأل  الدوليةمنظمةالوشارآت 
٢٠٠٤.  
                  

  :    أنظر131
Organization of American States: Declaration of Port-of-Spain making decent work central to social and 
economic development, adopted at the 15th Inter-American Conference of Ministers of Labor, 11–13 September, 
2007, Port-of-Spain, Trinidad and Tobago (doc. OEA/Ser.K/XII.15.1),  

  http://www.sedi.oas.org/ddse/ documentos/TRABAJO/15cimt/post_reunion/DEC1%20ING%20(Declaracion).doc:  متاح على
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، الذي ١٣٢اإليدز والسل والمالريا /وتحالف دوائر األعمال العالمية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية .٢٨١
 مكافحة وباء اإليدز عن طريق يستهدف شرآة دولية ٢٠٠ لى يضم ما يزيد عتحالف، هو ٢٠٠١ في عام سسأ

 بدور مرآز االتصال ٢٠٠٥ عام واضطلع التحالف منذ. ما يتمتع به قطاع األعمال من مهارات وخبرات فريدة
الرسمي لوفد القطاع الخاص لدى الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا، ويقدم ألعضائه حاليا 

وتتيح مبادرة الصحة . اإليدز /التوجيه والخدمات والخبرة بشأن المالريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية
فيروس مسائل لمي أدوات ومبادئ توجيهية لمساعدة دوائر األعمال على إدارة العالمية للمنتدى االقتصادي العا

اإليدز والسل والمالريا في مكان العمل وفي المجتمعات المحلية، وتعرض على موقعها  /نقص المناعة البشرية
  .اإللكتروني دراسات حاالت آثيرة بشأن استجابة دوائر األعمال

على الصعيدين اإلقليمي والوطني، استفاد العديد منها من مساعدة  لدوائر األعمال ائتالفاتوأقيمت  .٢٨٢
 مبادرة ثالثية وطنية بشأن أصًالوفي سري النكا مثال، حيث توجد .  الدولية أو الهيئات المكونة لهامنظمة العمل

 اإليدز الوطني لمكافحةبرنامج الاإليدز، انضمت فرادى الشرآات إلى  /فيروس نقص المناعة البشرية
 ومنظمة العمل الدولية واتحاد أصحاب العمل وغرفة التجارة بهدف ألمراض المنقولة باالتصال الجنسيوا

 في االئتالفوانطلق هذا . اإليدز /النكا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  دوائر أعمال سريائتالفتشكيل 
 ويشمل. ٢٠٠٧أغسطس  / النكا في آب المعقود في سري، اإليدز في آسيا والمحيط الهادئبشأنالمؤتمر الدولي 
  . سترشاد، ويستخدم مدونة منظمة العمل الدولية لالعمال نقابات في عضويته

ورغم أن تقديم الخدمات ليس الدور . ويوجد أيضا عدد من استجابات دوائر األعمال على الصعيد الوطني .٢٨٣
لصحة العامة تحت ضغط فيروس نقص التقليدي ألماآن العمل، يقوم العديد منها بذلك بسبب استنزاف نظم ا

 إلى فعالية التكلفةوتفسر دوائر األعمال مشارآتها باإلشارة إلى عوامل تتراوح من . اإليدز/المناعة البشرية
  . التعبير عن المسؤولية االجتماعية للشرآات

وثيقا حسنا  رائدة في تقديم العالج في أماآن العمل، وبرامجها موثقة تةوآانت المنشآت متعددة الجنسي .٢٨٤
وتقدم العديد من مناجم ). انظر أعاله(سيما لدى تحالف دوائر األعمال العالمي والمنتدى االقتصادي العالمي  ال

الماس والذهب وشرآات السيارات في الجنوب األفريقي العالج في مكان العمل عن طريق خدمات الصحة 
وتزود شرآات من بينها .  الخاص أو العامينقطاعالمهنية أو ترتيبات أخرى مع مقدمي الخدمات الصحية من ال

 وآوآاآوال عمالها المصابين بفيروس نقص المناعة ١٣٣ وبي إم دبليو وفولكسفاغنلرسريأنغلوأمريكا وديملر آ
اإليدز /ويقدم مشروع دبسوانا المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية. البشرية بمضادات الفيروسات الرجعية

 تملكها مصحة ١٢وفي مالوي آانت . ١٣٤الفيروسات الرجعية إلى العّمال وأزواجهمفي بوتسوانا مضادات 
ويبدو أن . ٢٠٠٥١٣٥شرآات تقّدم مضادات الفيروسات الرجعية لموظفيها والمجتمعات المحلية بنهاية عام ال

وفي . ثرًا المناطق تأشد الرجعية في أاتها بمضادات الفيروسموظفي نحو تزويد الشرآات  متزايدًاهناك اتجاهًا
 في المائة من المنشآت المشمولة ٧٠  أآثر منالمناطق األفريقية التي يرتفع فيها معدل اإلصابة بالفيروس، تدعم

 .     ١٣٦ وصول موظفيها إلى عالج فيروس نقص المناعة البشريةدعمًا آامًال سبلباالستقصاء 

دان التي ترتفع فيها حاالت متوسطة في البلالواستجاب أصحاب العمل في بعض المنشآت الصغيرة و .٢٨٥
 بتقاسم خدمة صحية مهنية أو خدمة إحالة، بموجب اتفاقات، إلى المستشفيات العامة أو عيادات الطب ،اإلصابة

وأقّرت عدة منشآت في البرازيل وجنوب أفريقيا والهند خدمات صحية مهنية أدت . العام القريبة من أماآن العمل
                  

 http://www.businessfightsaids.org/site/pp.asp?c=gwKXJfNVJtF&b=1008711:     أنظر132
  :     انظر133

R. Stewart, A. Padarath and L. Bamford: Providing antiretroviral treatment in southern Africa – A literature 
review (Durban, Health Systems Trust, 2004), available at www.hst.org.za/uploads/files/providingart.pdf 

 .   المرجع نفسه134
  :    انظر135

Global Business Coalition on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria: The private sector and the Global Fund: 
2006 Year in review (2007),  

  :متاح على
http://www.businessfightsaids.org/documents/media/publications/ 2006%20PSD%20Year%20In%20Review.pdf 

  :   انظر136
Global Business Coalition on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria: The state of business and HIV/AIDS (2006): 
A baseline report, 

  : متاح على
http://www.businessfightsaids.org/documents/media/publications/ 
The%20State%20of%20Business%20and%20HIVAIDSFINAL.pdf 
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وتقريب العالج من القوة العاملة مهم ألنه يتيح . ت الفيروسات الرجعيةإلى زيادة وصول الموظفين لمضادا
عالوة على ذلك يمكن تعزيز الدعم الرامي إلى بدء . احتياجات العّمال داخل بيئة عملهممع فرصة تكييف العالج 

  . العالج

ي إتاحة العالج ، رائدة ف على السواءالخاصو  العام من القطاعين،وآانت بعض المنشآت الكبيرة في الهند .٢٨٦
والتزمت، ضمن سياساتها المتعلقة بمكان العمل، بتوفير مضادات . يهاستخدم الرجعية لماتبمضادات الفيروس

وتشمل األمثلة شرآات خاصة مثل شرآة إسمنت غوجرات أمبوجا . هاعلى نفقتيها ستخدمالفيروسات الرجعية لم
ثلة القطاع العام فتشمل مشروع بريهنامومباي للنقل أما أم. إف الهندية المحدودة.آر.المحدودة ومجموعة إس

  . وإمداد الكهرباء في مومباي، وشرطة مومباي، وشرآة حقول الفحم المرآزية المحدودة في رانتشي

 وهو مخطط ،وتقدَّم مضادات الفيروسات الرجعية أيضا في إطار أآبر مخطط هندي للضمان االجتماعي .٢٨٧
 لى عشرةما يزيد عستخدم مصانع تالمخطط يشمل و ؛ وزارة العمل والعمالة، برعايةالتأمين الحكومي للموظفين

  موظفين وتعتمد على الطاقة
ويغطي البرنامج الحكومي لمضادات الفيروسات الرجعية عالج العمال . ١٣٧

  .المتعاقدين في المنشآت والعاملين في القطاع غير المنظم

   الثالثية الهيئات المكونةدور 
  ليةلمنظمة العمل الدو

  المكونةتهاهيئا منظمة العمل الدولية تنفيذ مدونة الممارسات وتدعم إجراءات أماآن العمل مع شجعت .٢٨٨
الثالثية إدماج االستجابة إلى فيروس نقص المناعة الهيئات المكونة وباستطاعة . الثالثية ومن خاللها

القطاع فضًال عن القطاع الخاص ، وتدعيم مشارآة منشآت راسخةاإليدز في شبكات وهياآل وبرامج  /البشرية
 عمالوتشجع منظمة العمل الدولية أصحاب العمل وال.  عن طريق مكان العملهدف استفادة الجميعالعام في دعم 

اإليدز وتدعم الجهود الرامية إلى  /على المشارآة في البرامج الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
  .  تلك البرامجزيادة قدرتهم على المشارآة في

 لتنفيذ برامج ال بد منهالعمال والحكومات منظمات والحوار االجتماعي بين منظمات أصحاب العمل و .٢٨٩
 ملكية والتشاور والتعاون ويؤدي إلى تويقوم الحوار االجتماعي على االتصاال. فّعالة في أماآن العمل

النجاح في تنفيذ سياسات  ":يلي سات على ماوينص أحد المبادئ األساسية في مدونة الممار. السياسات والخطط
 يقتضي التعاون والثقة بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم ،اإليدز/ وبرامج فيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز  /والحكومة، عند االقتضاء، وأيضا المشارآة النشطة للعمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
  ."والمتأثرين به

 وزارةوفي جنوب أفريقيا، وضعت .  من أصحاب العملر أن الحكومة هي أيضًايهم التذآومن الم .٢٩٠
اإليدز  / دليال لإلدارات الحكومية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية٢٠٠٢الخدمات واإلدارة العامة في عام 

ج الرعاية والدعم في وفي نيجيريا تتمثل أحد االستجابات الفّعالة في القطاع العام في برنام. في مكان العمل
وأّدى هذا البرنامج إلى توعية جميع الموظفين بمسألة فيروس نقص . يةاالتحاد التابع لوزارة العمل ،مجال اإليدز

 بيئة يجادآخطوة أساسية في الصحة الشخصية وإ" اعرف حالتك"اإليدز، وهو يرفع شعار  /المناعة البشرية
 بمضادات الفيروسات الرجعية ويتيح لهم  مجانيًاين عالجًاستخدممويقدم البرنامج إلى ال. عمل سليمة وصحية

إجراء اختبار الكشف آل ثالثة أشهر عن طريق أخصائي في الصحة المهنية يزور أماآن عملهم في آنف 
 بما يشمل تكييف المهام أو ساعات العمل أو -وتطبق الوزارة أيضا مفهوم التكيف المعقول . السرية التامة

وأقام البرنامج صالت مع البرنامج . غية مساعدة العمال المصابين بالفيروس على مزاولة وظائفهم ب-مواقعه 
 الموظفين على إلى تشجيع الدعم والرعاية أدى تقديموقد . الحكومي لمنع انتقال العدوى من األم إلى الطفل

من الوصم والتمييز المتصلين التماس المعلومات والمشورة الطوعية واختبار الكشف الطوعي، وساهم في الحد 
      .اإليدز /بفيروس نقص المناعة البشرية

                  
  .Mumbai District AIDS Control Society: HIV/AIDS workplace policy (BEST Undertaking, 2005)  : أيضًا   انظر137
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  البيانات والسياسات المشترآة
أصحاب منظمات العمال ومنظمات على الصعيد الدولي، أّدى ذلك إلى عدد من المبادرات المشترآة بين  .٢٩١
) آلن االتحاد الدولي لنقابات العمالأصبح ا(الحرة العمال ، اعتمد االتحاد الدولي لنقابات ٢٠٠٣وفي عام . العمل

  والمنظمة الدولية ألصحاب العمل برنامجًا
 اعترفا فيه معا بالتأثير المباشر لوباء فيروس نقص المناعة ١٣٨

اإليدز على عالم العمل وأعربا عن اهتمامهما المشترك بالتعاون في هذا الصدد على المستوى الوطني  /البشرية
العمل، بما يشمل وضع برامج عمل مشترآة، وتعّهدا بمواصلة العمل معا في هذا والدولي وعلى مستوى مكان 

منظمات  أّدى ذلك إلى العديد من المبادرات المشترآة بين منظمات العمال ووعلى المستوى الدولي،. المجال
  . أصحاب العمل على الصعيدين اإلقليمي والوطني

، ٢٠٠٣ديسمبر  / المعقود في آانون األول، العمل الدوليةوفي االجتماع اإلقليمي اإلفريقي العاشر لمنظمة .٢٩٢
اعتمد قرار، اشترك في تقديمه مندوبون من مجموعتي أصحاب العمل والعمال، بشأن دور الحوار االجتماعي 

 المنظمة الدولية ألصحاب العمل توعقد. اإليدز في عالم العمل /في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية
 هدف إلى إعالن بدء خطط عمل مشترآة في الحرة في العام التالي اجتماعًاالعمال ي لنقابات واالتحاد الدول

  .ثمانية بلدان أفريقية

  عدد من بيانات االلتزام واعتمدت سياسات بتوافق اآلراءصدروعلى الصعيدين الدولي والوطني،  .٢٩٣
وتشمل مبادرات إقليمية . معًا أوالعّمال آل على حدة منظمات  أو من قبل منظمات أصحاب العمل والثالثي

حاد الدولي المنظمة اإلقليمية األفريقية لالت اجتماع بناء القدرات المشترك بين ،حديثة بين الشرآاء االجتماعيين
تعلق فيما ياإليدز  / بشأن فيروس نقص المناعة البشريةوالمنظمة الدولية ألصحاب العمللنقابات العمال 

والذي استضافته المنظمة ) ٢٠٠٦ديسمبر  /آمباال، آانون األول(العّمال مات منظبمنظمات أصحاب العمل و
وتسترشد . منظمة العمل الدوليةمن  أوغندا واتحاد أصحاب العمل في أوغندا، بدعم  عمالالوطنية لنقابات

نا ففي غا:  إلقامة شراآات على جميع المستوياتتالعمال بمدونة الممارسامنظمات منظمات أصحاب العمل و
اإليدز بالتعاون مع  /نقص المناعة البشريةفيروس مشروعه المتعلق بغانا  نقابات عّمال مؤتمردير يمثال، 

في آسيا، بالتعاون مع العمال  لنقابات الدولي التحادلوقامت المنظمة اإلقليمية .  في غانارابطة أصحاب العمل
 فيروس نقص  في مواجهةشأن استجابات النقابات ببين المنتسبين العّمال الكندي، بدراسة استقصائية مؤتمر

اإليدز، ثم عقدت مؤتمرا لالتفاق بشأن استراتيجية إقليمية تشمل الضغط على الحكومات من  /المناعة البشرية
  . أجل اعتماد مدونة الممارسات آجزء من سياساتها الصحية

 ١٦ات المتاحة بأنها اعتمدت في وتكثر البيانات الثالثية في أفريقيا بصفة خاصة، حيث تفيد المعلوم .٢٩٤
وتبدو البيانات . ١٤١ بلدان سياسات للعمالسبعة و١٤٠ بلدا سياسات ألصحاب العمل١١، وحيث يتبع ١٣٩بلدا

 ١٤٣ ، وست سياسات ألصحاب العمل١٤٢ بيانين ثالثيينتبين وجودالثالثية أقل تواترا في األمريكتين، حيث 
، وسياسات ألصحاب العمل ١٤٥بيانات ثالثية في ستة بلدانوفي آسيا والمحيط الهادئ، توجد . ١٤٤وأربع للعمال

 ثالثة إعالنات تبين وجودوفي أوروبا، . ١٤٧ بلدان أربعة، وسياسات لمنظمات العمال في١٤٦ بلدانسبعةفي 

                  
  ,IOE and ICFTU: Fighting HIV/AIDS together: A programme for future engagement (12 May 2003):      انظر138

 www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/ioeicftudecl.pdf:  متاح على
اني  139 ق الث ي الملح ر ف نن :    انظ سوانا ١ب ا٤؛ بوت و فا ؛ بورآين دي ٥س و ٥؛ بورون ة   ١؛ توغ و الديمقراطي ة الكونغ ؛ ٢؛ جمهوري

اميرون  ١؛ غينيا ١ بيساو -؛ غانا؛ غينيا    ٣؛ سوازيلند   ٣،  ٢؛ زمبابوي   ٣جمهورية تنزانيا المتحدة     وار؛ مدغشقر    ١؛ الك ؛ ١؛ آوت ديف
  .٢مالوي 

  .ا، الكاميرون، ليبيريا، ليسوتو، موريتانيا، نيجيريا   إثيوبيا، أوغندا، بوتسوانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، غان140
  .   إثيوبيا، بوتسوانا، جمهورية تنزانيا المتحدة، سوازيلند، آينيا، ناميبيا، نيجيريا141
  .١؛ هندوراس ٢بليز :    انظر في الملحق الثاني142
  . ونيفس، غيانا   باربادوس، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت آيتس143
  .   بربادوس، جامايكا، الجمهورية الدومينيكية، غيانا144
  .٢، ١؛ الهند ٣، ٢؛ نيبال ٢؛ منغوليا ٣؛ الصين ٢؛ سري النكا ١إندونيسيا :    انظر في الملحق الثاني145
  .   بابوا غينيا الجديدة، باآستان، سري النكا، سنغافورة، آمبوديا، نيبال، الهند146
  .مبوديا، نيبال، الهند   الفلبين، آ147
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، في الشرق األوسط وشمال أفريقيا قاعدة عمل الجزائر الثالثية بشأن ٢٠٠٣، بينما اعتمدت في عام ١٤٨ثالثية
  .١٤٩اإليدز في مكان العمل / البشريةفيروس نقص المناعة

وسياسات مكان العمل المتفق عليها، بين أصحاب العمل والعّمال متعددة إلى حّد أنه ال يمكن حصرها،  .٢٩٥
ففي الهند مثال، يتناقش االتحاد الوطني لعّمال سكك . لكن العدد المتزايد لالتفاقات القطاعية يتيح نموذجا مفيدا

 في المائة من القوة العاملة في سكك ٧٠لعّمال سكك الحديد، اللذان يمثالن قرابة الهند عموم الحديد واتحاد 
المناهج الدراسية اإليدز في  /الحديد، مع مجلس سكك الحديد الهندي بغية إدراج فيروس نقص المناعة البشرية

وفي المؤتمر الدولي . المستمر" التجديدي"مدارس السائقين والحّراس في إطار الدروس التطبيقية والتدريب في 
أدلى االتحاد الدولي ) سري النكا ،٢٠٠٧أغسطس  / آب٢٣-١٩(المتعلق باإليدز في آسيا والمحيط الهادئ 

لعّمال النقل والرابطة الدولية للصحة البحرية ببيان مشترك مفاده أن فيروس نقص المناعة البشرية ال يمكن أن 
ن أنهما تعتبران فيروس نقص المناعة البشرية مشكلة االمنظمتوأوضحت . يكون سببا للتمييز في العمل البحري

من مشاآل مكان العمل ينبغي معالجتها آسائر األمراض أو الظروف الخطيرة على متن سفينة، وأنه ال يشكل 
خطرا على الصحة العامة في مجال النقل البحري وأنه ليس سببا للتمييز وأن اختبار الكشف عن الفيروس ينبغي 

  .ن طوعياأن يكو

تفاوض االتحاد الدولي لنقابات العّمال والعاملين في الصناعات الكيميائية والطاقة والتعدين واالتحاد لقد و .٢٩٦
 من قبيل ةمنشآت متعددة الجنسيالعمل في الدولي لعّمال البناء والخشب بشأن اتفاقات إطارية مع أصحاب 

التحاد الدولي لعّمال البناء والخشب في اتفاقه اإلطاري ويدعو ا. لإمبريجيلو والفارج وفايديكي ولوآوي وستاتوي
 لمدونة  وفقًاشأنه والتوعية باإليدز/ النموذجي إلى وضع برامج للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

آذلك وضع االتحاد .  وعالم العملاإليدز/ ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
تيبا مع البنك الدولي وشرآة التمويل الدولية يرمي إلى جعل برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة ترالمذآور 

  . البشرية إلزامية في جميع مشاريع البناء التي يمولها البنك

  تدخالت وإجراءات منظمات أصحاب العمل
طنية واألقل تؤدي منظمات أصحاب العمل دورا خاصا في المساعدة على تشجيع ودعم الشرآات الو .٢٩٧
وتضطلع هذه المنظمات بالقيادة والدعاية، فضال عن تقديم التوجيه والدعم التطبيقي ألعضائها وتشجيع . موردا

وتدعمها في ذلك هيئة عالمية هي المنظمة . آات بين المنشآت الكبيرة والصغيرةاتجميع الموارد وإقامة الشر
 منظمة ١٤٣ وعددها ، التزام المنظمات األعضاء فيها التي تعمل بنشاط على ضمان،الدولية ألصحاب العمل

  : وتشمل تلك المنظمات األمثلة التالية.  بلدا١٣٧وطنية في 

وزارة العمل على صياغة مدونة وطنية لمكان العمل ، الذي ساعد اتحاد أصحاب العمل في بربادوس 
ات توجيهية من قبيل آتيب  أعضائها وتنظم التدريب وتتيح أدوبينحسنة اللممارسات عن اتروج أمثلة 

اإليدز في مكان العمل / التمييز بسبب فيروس نقص المناعة البشرية خاص بالمشرفين والمديرين بعنوان
 . ١٥٠تصرف خاطئ

بشأن  ألعمال بين دوائر اائتالفعلى إقامة صناعة والقوة العاملة، ساعد اتحاد بوتسوانا للتجارة وال 
وترعى الهيئتان معا مسابقة . الئتالف وهو ممثل في مجلس هذا ااإليدز، /فيروس نقص المناعة البشرية

 .اإليدز /سنوية هي جائزة الشريط األحمر لالمتياز التجاري في مجال فيروس نقص المناعة البشرية

 هفيتكيجرى  برنامج خدمات اجتماعية ١٩٩٦ في عام ، أسساالتحاد الوطني للصناعة في البرازيل 
ودّرب البرنامج . اإليدز وتوزيع العوازل / بفيروس نقص المناعة البشريةلالضطالع بالتدريب المتصل

 .  مليون عامل١٫٦ منشأة وغّطى ٥٠٠٠ لزهاءحتى اآلن مدّربين للنظراء 

                  
  .٢، آازاخستان ٢؛ طاجيكستان ٣، ٢االتحاد الروسي :    انظر في الملحق الثاني148
  http://www.ilo.org/public/french/region/afpro/algiers/download/region_annexe2.pdf:     متاح على149
 :   انظر أيضا150

Barbados Employers’ Confederation: Dealing with AIDS in the workplace: Guidelines for managers and 
supervisors (11 August 2007),  

  :  متاح على
http://www.kintera.org/atf/cf/{4AF0E874-E9A0-4D86-BA28-
96C3BC31180A}/Barbados%20Employers'%20Confederation%20Guidelines.doc 
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نفذت شرآتان من رآة، و ش١٢في برنامجه رابطات األعمال، أشرك االتحاد الكمبودي ألصحاب العمل و 
 برنامجا تعليميا يستهدف -في صناعة المالبس وتخمير الجعة  وهما مختصتان -بين آبرى هذه الشرآات 

 . الشاباتمستخدماتال

 في تنفيذ مكونات الخطة االستراتيجية ، تقدم المساعدة في الكاميرونالمشترآة بين المنشآت مجموعة ال 
ت  توجيهاأسدتالمتعلقة بمكان العمل، وقد  اإليدز /الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

وتشمل التطورات األخيرة وضع . لمنظمات أصحاب العمل عن طريق المشاريع شبه اإلقليمية والوطنية
 . الصغيرةمنشآتبرنامج لتقاسم المعارف والموارد مع ال

 أول مبادئه التوجيهية بشأن فيروس نقص المناعة ١٩٩٤في عام في آينيا، أصدر اتحاد أصحاب العمل  
 آنقطة اتصال للتدخالت المتعلقة ١٩٩٩عمل، وعينته الحكومة في عام اإليدز في مكان ال /البشرية

 .اإليدز ومكان العمل /بفيروس نقص المناعة البشرية

أولوية آبيرة لمساعدة أعضائه على وضع سياسات غير ، يولي صحاب العمل في تايلنداالتحاد العام أل 
 ثقيفلعمل، وتقديم توجيهات بشأن التفي مكان ا اإليدز /تمييزية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
 .   الخاص بالوقاية والسالمة والصحة المهنيتين

. اإليدز /أحد أقدم البرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، يملك اتحاد أصحاب العمل األوغندي 
 ١٠٠٠٠ب أآثر من ، ودّر)it's not easy " (ليس األمر سهًال"وقد أنتج سلسلة من المواد، من بينها الفيلم 

 . من آبار المديرين٣٠٠ مدّرب وما يزيد على ١٠٠٠مدّرب للنظراء، وقرابة 

  تدخالت وإجراءات منظمات العّمال
 بالنظر إلى عدد أعضائها الهائل ودورها الريادي وانشغالها  حيويًادورًاالعمال من أن تؤدي لنقابات ال بد  .٢٩٨

ويضم االتحاد الدولي لنقابات . ل وتحمي حقوقهم وتعزز قدراتهمالعمامصالح فهي تمثل . بالعدالة االجتماعية
 مليون ٢٠٠ ١٥١، ويتجاوز مجموع المنخرطين في االتحادات العالميةةة وطنييآز نقابا مر٣٠٤وحده العمال 
اإليدز، وباشرت أنشطة  / بشأن فيروس نقص المناعة البشرية١٥٢وقد اعتمدت هذه الهيئات قرارات. منخرط

  .١٥٣معا برنامج االتحاد العالمي بشأن اإليدزمنفردة، ووضعت 

واهتمت النقابات بالمسائل المتصلة بالحقوق من قبيل الفرز قبل التوظيف واستمرار توظيف المصابين  .٢٩٩
وفي أمريكا الوسطى والبحر .  الوفاة للمعالينإعاناتالمرض وإعانات بفيروس نقص المناعة البشرية وتقديم 

 العمال،ليمية لعّمال األمريكتين، وهي المنظمة اإلقليمية لالتحاد الدولي لنقابات الكاريبي، جمعت المنظمة اإلق
نقابات عّمال ومنظمات معنية باإليدز من ثمانية بلدان في إطار برنامج مشترك لمكافحة الوصم والتمييز في 

دريب المسؤولين  في مجال الوقاية، عالوة على تثقيف على التوعية والتورآزت الجهود أيضًا. مكان العمل
وعلى سبيل المثال، تنفذ .  النقابيين آنقاط اتصال ومدرسين ومدربين للنظراء في مجال اإليدزينشطاوالن

مندوبين  بلدان يقوم على تدريب ال تسعة فيبرنامجًالنقابات العمال التحاد الدولي لالمنظمة اإلقليمية اإلفريقية 
ة والعالج، وتساعد النقابات على رعايالوصول إلى السبل يز على ويتزايد الترآ. آمعلمين للنظراءالنقابيين 

 المشورة شجيع، والضغط من أجل توفير مضادات الفيروسات الرجعية، وت)جنوب أفريقيا(إنشاء مصحات 
واختبار الكشف على أساس طوعي وسري وإنشاء مراآز استعالمية على الطرق الرئيسية وتنظيم صناديق 

وغالبا ما يكون للزعماء النقابيين . ١٥٤أمين الصحي وحمالت مكافحة العنف الجنسيالتضامن ومخططات الت
 يتجاوز أعضاء نقاباتهم إلى المجتمع المحلي برمته، وعندما خضع األمينان العامان نفوذمكانة مرموقة و

ا، شّكل ذلك للمرآزين النقابيين الوطنيين في سوازيلند الختبارات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية علن
 . حدثا إعالميا بارزا

                  
ة                             151 شارية النقابي ة االست ة خاصة بكل قطاع، واللجن ال، وعشرة اتحادات دولي    تضم االتحادات العالمية االتحاد الدولي لنقابات العم

  . التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
  http://congress.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991220325&Language=EN:     انظر152
 /http://www.global-unions.org/hiv-aids:     انظر153
  : انظر   154

Global Unions/ILO/UNAIDS, Global reach: How trade unions are responding to HIV/AIDS: Case studies of 
union action, UNAIDS Best Practice Collection, July 2006, 

  http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/JC1276-GlobalReach_en.pdf:  متاح على
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عن وعيها العمال وتظهر أهمية أداة المفاوضة الجماعية أيضا في درجة تعبير دوائر األعمال ونقابات  .٣٠٠
ويسأل االستبيان المقترن بهذا التقرير عّما إذا . بخطورة الوباء وبأهمية مكان العمل آمرآز التخاذ اإلجراءات

التدابير الواجب اتخاذها في إطار التوصية المقترحة ينبغي أن تحمل أصحاب آانت الهيئات المكونة ترى أن 
  .العمل والعمال معا مسؤولية إدراج هذه المسألة في المفاوضة الجماعية

ويعمل االتحاد الدولي لعّمال البناء والخشب على . العالميةالنقابية أنشطة االتحادات عن وتوجد أمثلة عّدة  .٣٠١
وتعمل . لند وزمبابوي لمساعدة العامالت على الدفاع عن حقوقهن في العالقات الجنسيةتنظيم مشروع في سوازي

الرابطة الدولية للخدمات العامة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة 
صول إلى العالج الوسبل اإليدز على المساعدة على زيادة / المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

وتطبيق المبادئ التوجيهية المشترآة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس نقص 
وانضّم اتحاد عّمال الزراعة واألغذية والفنادق إلى . اإليدز في مجال الخدمات الصحية /المناعة البشرية

لى عصول حت في المزارع يتسنى فيها للعّمال المجموعات نسائية محلية في أوغندا من أجل إنشاء عيادا
 برنامجا ٢٠٠١وباشرت هيئة التعليم الدولية في عام . التنظيم األسريالمشورة واختبار الكشف طوعًا وعلى 

اإليدز في المدارس؛ وينفذ البرنامج في  /لتدريب المدّرسين في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
وذلك بدعم من ) جميعها في أفريقيا ما عدا اثنين( باإلنكليزية وسبعة بلدان ناطقة بالفرنسية بلدان ناطقةعشرة 

 شهرا يرمي ١٨وينفذ اتحاد الصحافيين الدولي برنامجا على مدى . منظمة الصحة العالمية ومرآز تطوير التعليم
في المذآور وع أعضاء االتحاد اإليدز؛ ويستهدف المشر /إلى تحسين اإلبالغ عن فيروس نقص المناعة البشرية

فيروس نقص مسألة ويدمج االتحاد الدولي لعّمال النقل . جنوب أفريقيا وزامبيا والفلبين وآمبوديا ونيجيريا والهند
اإليدز في التعليم وفي عملية صنع السياسات في جميع قطاعاته، وينفذ مشاريع خاصة للنقل  /المناعة البشرية

آسيا؛ وقد أنجز بحوثا بخصوص احتماالت الخطر والقابلية للتأثر وساعد على إنشاء البري في أفريقيا وجنوب 
االستئماني صندوق الواستثمر . على الطرق في الجنوب األفريقي ومنطقة البحيرات الكبرىللراحة عيادات 

دة في برنامج ثالثي لبّحارة التابع لالتحاد الدولي لعّمال النقل قرابة مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحل
ويتناول البرنامج . البحارة تديره اللجنة الدولية المعنية برفاه ،لبحارةالسنوات لتقديم المعلومات الصحية ل

اإليدز واللياقة البدنية وأمراض القلب والشرايين والغذاء والسمنة  /فيروس نقص المناعة البشريةموضوع 
  .والمالريا

ونتجت . عيد الوطني أيضا إجراءات ال يستهان بها في هذا المجالوتتخذ فرادى النقابات على الص .٣٠٢
مبادرات عديدة عن برامج تضامن بين النقابات في مناطق مختلفة مثل برنامج المرآز الوطني النرويجي 

  :وتشمل أمثلة النشاط النقابي ما يلي. العمالالفرع األفريقي لالتحاد الدولي لنقابات برنامج و

لجنة وطنية معنية بالوقاية من اإليدز تتألف من ، أنشأت  في البرازيلة للعمال الوحيدالمنظمة المرآزية 
اإليدز  /وتنهض بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. مدنيالمجتمع الومنظمات عمال نقابات 

 . لى تحسين نوعية معيشة العّمال المصابين بالفيروس وتدافع عن حقوقهم األساسيةإ سعىوت

 في مجال الوقاية مع عّمال منخرطين ثقيفيةبأنشطة تيقوم العاملين في قطاع الصحة في غواتيماال اتحاد  
 بما في ذلك الرعاية الصحية والزراعة واالقتصاد غير ،وغير منخرطين في النقابات من شتى القطاعات

 .المنظم

 هااإليدز في اتفاق /شريةأحكاما متصلة بفيروس نقص المناعة البتدرج نقابة عمال الموانئ في آينيا  
ويتضمن االتفاق حظرا للتمييز المتصل بفيروس نقص المناعة البشرية، آما ينص .  الجماعيةةمفاوضلل

اإليدز بتمويل من أصحاب  / في مجال فيروس نقص المناعة البشريةتدريبًاالمندوبين النقابيين على تلقي 
 .عملهم

 من قبيل ،حماية حقوق العّمال وفقا للتشريعات الوطنيةضمان يسعى إلى الفلبين عمال نقابات مؤتمر  
 عدد من قدموي. مكافحتهاإليدز و /فيروس نقص المناعة البشريةالوقاية من  المتعلق ب١٩٩٨قانون عام 
هذا البرنامج بمنح العّمال إجازة مدفوعة األجر لحضور الحلقات الدراسية المتعلقة الدعم لالشرآات 

 وتوفير قاعات التدريب داخل الشرآات ثقيفيةاإليدز وتمويل األنشطة الت /بشريةبفيروس نقص المناعة ال
 برنامجا قائما بذاته للصحة الجنسية واإلنجابية يشكل فيه مؤتمر نقابات عمال الفلبيننفذ يآذلك . مجانا

 .دز ممثل في اللجنة الوطنية المعنية باإليواإليدز جزءا أصيال، وه /فيروس نقص المناعة البشرية

لعدد من اتحادات جنوب التابعة برامج اإليدز يدعم ) أستراليا(االتحاد المعني بتقديم المساعدة في الخارج  
آمبوديا لتلقين في شرق آسيا والجنوب األفريقي، بما فيها الدروس التي يقدمها اتحاد محترفي الدعارة 
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آما شارآت االتحادات في آمبوديا . عمال الجنس مهارات تسمح لهم بامتهان حرف بديلة مدفوعة األجر
 .اإليدز /في وضع سياسة مكان العمل الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةمشارآة وثيقة 

 برنامجا مهما جّدا بشأن فيروس نقص ١٩٩٨منذ عام ينفذ جنوب أفريقيا في اتحاد عمال النسيج والمالبس  
المرحلة األولى على التوعية وانصب الترآيز في . اإليدز، ينفذ على ثالث مراحل /المناعة البشرية

، أما المرحلة الثانية فخصصت الختبارات الكشف والمشورة والوصول إلى العالج والرعاية في والتثقيف
 /البيت، وأما المرحلة الثالثة فقد شهدت إنشاء مصحات شاملة مختصة في فيروس نقص المناعة البشرية

آما توجد مصحة .  االجتماعيتبارات الكشف والعالج والدعم النفسياإليدز تقدم خدمات المشورة واخ
ويستهدف البرنامج . للمرضى على وشك الموت، ودار لليتامى ومصلحة لتقديم النصح فيما يخص الحقوق

آما يملك االتحاد .  والعمال عمومامندوبين النقابيينالتدريبي جميع المستويات من آبار المديرين إلى ال
وتشكل الصالت مع المجتمع أولوية بالنسبة .  العمال المصابين بالفيروس وبرنامجا لتوليد الدخلفريقا لدعم

إلى الموقعين الريفيين للمشورة واختبار الكشف الطوعيين، ومراآز العالج، ومشاريع توليد الدخل بالنسبة 
 .للعمال المسّرحين

ه التضامني بشأن فيروس نقص المناعة المنظمات الصناعية وبرنامج مرآز - اتحاد العمل األمريكي 
، آوساتو  لنقابات العمالتحاد الدولياال شراآة مع فروع ، يعمل فياإليدز في جنوب أفريقيا /البشرية

 .وقد ُوّسع البرنامج ليشمل باقي بلدان المنطقة. وناآتو وفيدوسا

 األفريقية العمالج نقابات لدعم برامتوأمة ترتيبات مينسق اتحاد القطاع العام البريطاني، أونيسون،  
تطوير اإليدز، ويساعد الصندوق الدولي لتنمية النقابات في  /بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالجنوبية 

عدد من نقابات الخدمة العامة في الجنوب األفريقي وبنغالديش فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة نشاط 
هدف استفادة ة المتحدة لوقف اإليدز بخصوص الدعاية لآما يتعاون مع حملة المملك. اإليدز /البشرية
 في القطاع الخاص، ومشارآة النقابات في وضع برامج بشأن اليد العاملةوالترويج له، وهجرة الجميع 

 .دعم من إدارة التنمية الدوليةب اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية

تسعينات مشروعا رائدا بشأن التوعية بفيروس  في أواخر ال، استحدث زمبابويالعمال في نقابات مؤتمر  
 .نقص المناعة البشرية وتغيير سلوك األزواج

 الهند عمومنقابات مؤتمر الهند، وهي تشمل في ، قامت النقابات المرآزية ٢٠٠٧أغسطس  /في آب 
د فردور هن واتحاد براتيا فردور سنغنقابات الوطنية الهندية، واتحاد ال مؤتمرومرآز النقابات الهندية و

اإليدز على أساس مدونة ممارسات  /مشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالتزام بتوقيع بيان سبها، 
  .منظمة العمل الدولية
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  الرابعالفصل 

 اعتبارات من أجل التوصية المقترحة
من بين السياسات والظروف تجعل المعقدة التفاعالت و في الفصول السابقةإن وفرة المواد المبينة  .٣٠٣

  . الصعب التحديد بدقة ما الذي ينبغي أن يرد في التوصية المقترحة

  التطورات منذ اعتماد مدونة ممارسات 
  منظمة العمل الدولية

، حدثت عدة تطورات حتى في األمد القصير منذ في الفصول السابقةعلى حد ما سبقت اإلشارة إليه  .٣٠٤
 .  الممارساتاعتماد مدونة

ستمر انتشار ا من هذا التقرير، األولد ما تبينه اإلحصاءات الواردة في الفصل وفي المقام األول وعلى ح .٣٠٥
 من قبيل مناطق في آسيا -باإلضافة إلى ذلك نفذ إلى مناطق . الوباء بل تسارع معدل تزايده في بعض الحاالت

مل دالئل تشير إلى  ولكنها باتت اليوم تح٢٠٠١ آانت متأثرة إلى حد قليل نسبيًا به في عام -وأوروبا الشرقية 
مجموعات محددة تقتصر على  العدوى لم تعدوفي الوقت ذاته، .  رئيسية للعدوى في المستقبلطنتحولها إلى موا

  فيباتت تتناقل اآلن إلى حد آبير للغاية عن طريق عالقات مع الجنس المغاير، بما في ذلكبل شديدة التعرض 
ويبرز هذا األمر . لسابق تعتبر ذات درجة تعرض منخفضة جدًاالبلدان وبين شرائح السكان، التي آانت في ا

بعضها تجارب  العالم الدروس من في آل أنحاءجميع الستخلص ي ويرآز على ضرورة أن خطرالسمة العالمية لل
 . اإليدز/ البعض حول طريقة التعامل األشد فعالية مع فيروس نقص المناعة البشرية

ال ومعقول التكلفة باإلضافة إلى تشديد أآثر ترآيزًا على الوقاية ومن جهة أخرى، يعني وضع عالج فع .٣٠٦
وقد يخلف ذلك عواقب بالنسبة . ٢٠٠١ لم تكن موجودة في عام وعلى تقنيات المراقبة المحسنة، أن هناك حلوًال
 . الستجابات الحكومات وأصحاب العمل والعمال

اآلليات الوطنية قد انهارت في بعض ويضاف إلى هذه التطورات أن نظم الصحة العامة وغيرها من  .٣٠٧
وفي الوقت ذاته، .  في بعض الحاالتوآانت استجابة القطاع العام معدومة عمليًا. البلدان تحت ضغط الوباء

 . وجدت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في بعض األحيان استجابات لم تكن متاحة لبضع سنوات خلت

 للتعويض عن هذا - منشآت محض محليةء منشآت متعددة الجنسية و على السوا-وانبرت منشآت آثيرة  .٣٠٨
وقد قامت بذلك فرادى . وألسرهمعمالها  الوقاية والحماية والعالج والدعم لتوقدم. النقص في النظم العامة

 عتبارات أسباب وجيهة للقيام بذلك إلى جانب االاوآانت لديه. ات أصحاب العمل العاملين معًاائتالفالمنشآت و
 عاملة حينما يكون هناك ة قوتوافرضمان ل االجتماعية، وذلك توخيًا اتحمل مسؤولياتهالرغبة في اإلنسانية و
 . حاجة إليها

ومن ناحية أخرى، قامت أجزاء من مجتمع األعمال بتقييد الدعم المقدم للعمال وألسرهم أو سحبت هذا  .٣٠٩
لبًا ما يشترط مقدمو التأمين في القطاعين العام وغا. الدعم في حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

والخاص إجراء اختبار الفرز قبل االستخدام وأثناءه مشددين على رفض استخدام األشخاص المصابين أو 
 . جميعًااآلخرين  عمالوحرمانهم من تغطية التأمين الصحي المتاحة للالعاملة  عداد القوىطردهم من 
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  شكل التوصية ومضمونها 

  ج الممكنة النُه
فائدتها في المدونة ولقد أثبتت . صالحةالممارسات ال تزال المبادئ ومعظم اإلرشادات الواردة في مدونة  .٣١٠

وفي بعض . ساعدت على تحديد أولويات منظمة العمل الدولية بالذاتوبلدان آثيرة في جميع أنحاء العالم 
للمهاجرين المحتملين ورفض دخول الكشف تبار  آالحاالت التي تشدد فيها الحكومات على إجراء اخ-الحاالت 

 هذه  وقد يكون هناك أساليب لتعزيز، لم تؤثر المدونة تأثيرًا يذآر بسبب عدم إتباع مبادئها-العمال المصابين 
 ينبغي أن ترآز التوصية على ، في حينوينبغي ترك المدونة بالتالي دون المساس بها.  في التوصيةالمبادئ

 . ساسية وعلى تمهيد السبيل أمام أآثر الوسائل فعالية لتنفيذهاتجسيد مبادئها األ

 . التوصية المقترحة ومضمونهافيما يتعلق بشكل وشتى الخيارات مفتوحة  .٣١١

. إلى توصيةالممارسات  اقتراح تحويل مدونة بكل بساطة أحد الخيارات أمام المناقشة الحاضرة هو لعلو .٣١٢
صك معتمد من جانب إلى مرآز المدونة ب االرتقاء مقررة واالآتفاء بويتميز هذا االقتراح باستخدام لغة باتت

متالئمًا برمته مع شكل لن يكون  المدونة بيد أن القدر الكبير من التفاصيل الواردة في. مؤتمر العمل الدولي
مر للمؤتمر باإلضافة إلى ذلك، لن يتيح هذا األ.  عند صياغة االستبيانخيار الاولذا لم يحتفظ المكتب بهذ. توصية

أن يناقش ما إذا آان ينبغي توسيع نطاق أحكام المدونة أو أخذ التطورات الجديدة بعين االعتبار دون تخفيض 
 . بموجب المدونةالممنوحة مستوى الحماية 

، ٢٠٠١وقد يتمثل خيار ثاٍن في اقتراح اعتماد صك جديد آليًا على ضوء التطورات الحاصلة منذ عام  .٣١٣
 وذلك إلى حٍد ما ألنه قد يطرح مسألة ،وال يبدو هذا الخيار مستحسنًا بدوره. نقطة انطالقواتخاذ المدونة آ

 . استمرار صالحية المدونة بالذات على محمل التساؤل

 في االستبيان، رهنًا بردود الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، فهو أن يستند عتمدأما الخيار الذي ا .٣١٤
واقتراح أن تكون المدونة ملحقة الممارسات لى المبادئ الرئيسية الواردة في مدونة  إ- والتوصية -االستبيان 
 أن هذا النهج سيتيح في الوقت ذاته إعادة بلورة آما. وهكذا تكون التوصية مترسخة بثبات في المدونة. بالتوصية

ذا آان هناك أحكام في المدونة النهج الواردة في المدونة بعد تفكير أآثر نضجًا أو إضافة المزيد من المواضيع، إ
تطور بشأنها التفكير على المستوى الدولي أو إذا آان هناك مواضيع لم تدرس ولم تدمج على نحو تام عند 

 . ٢٠٠١اعتماد المدونة في عام 

مجلس اإلدارة والهيئات المكونة في ال رغبة لدى والمكتب، باعتماده هذا النهج، يعبر عن اقتناعه بأن  .٣١٥
وينطلق االستبيان . ال في التقليل من مستوى الحماية واإلرشاد، الذي تقدمهونة موضع التساؤل وضع المدو
 .  مفاده أن المدونة تشكل معيارًا أدنى ينبغي للتوصية أن تسعى إلى تحسينهافتراضبالتالي من 

  الديباجة
ع المعني ولكنها ال تتضمن ديباجة معيار عمل دولي في العادة مختلف االعتبارات ذات الصلة بالموضو .٣١٦

 . ذاتهفي حد وتمهد الديباجة السبيل للصك . تشكل جزءًا من أحكام المنطوق

ويطرح االستبيان أسئلة على الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية حول مجموعة من المواضيع التي  .٣١٧
 . يمكن أن ترد في الديباجة

اآن العمل وإلى الوضع الحرج في عالم العمل في وقد تشير الديباجة إلى أثر الوباء على العمال وعلى أم .٣١٨
وينبغي . اإليدز وإلى األثر االجتماعي االقتصادي الذي يخلفه الوباء/ مواجهة وباء فيروس نقص المناعة البشرية

 . أن تشير آذلك إلى مدونة الممارسات

اإليدز في / اعة البشريةوقد تشير الديباجة أيضًا إلى القانون الدولي القائم ذي الصلة بموضوع نقص المن .٣١٩
 . مكان العمل، بما في ذلك معايير منظمة العمل الدولية والمعايير التي اعتمدتها منظمات دولية أخرى

 . وينبغي اإلشارة إلى الدور الهام الذي يضطلع به مكان العمل آمرآز للمعلومات والوقاية والدعم والعالج .٣٢٠

رة إلى ضرورة المباشرة في حوار اجتماعي وإلى أدوار إشاينبغي أن تتضمن  أن الديباجة من الواضحو .٣٢١
 . منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال



 اعتبارات من أجل التوصية المقترحة

79  

وينبغي أن تذآر في الديباجة أهمية التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية األخرى، بما فيها المنظمات  .٣٢٢
/ فيروس نقص المناعة البشريةبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني برعاية الشريكة لمنظمة العمل الدولية في 

  . اإليدز ومع المنظمات غير الحكومية العاملة على المستويين الوطني والدولي

  النطاق
تنطبق المدونة والعديد من القوانين والسياسات الوطنية على جميع شرائح السكان على الصعيد الوطني،  .٣٢٣

 التوصية هي صك يقصد به وألن. ماآن العمل، آما تنطبق على جميع أبما في ذلك جميع العمال وأفراد أسرهم
 ،على ما يبدويدعو،  التزامات موضوعية على نحو مباشر فما من سبب ئتقديم اإلرشاد واألمثلة وألنها ال تنش

ولذا، يسأل االستبيان الهيئات المكونة ما إذا آانت توافق على أن ينطبق الصك على جميع العمال . لتقييد تغطيتها
 . نشآت، بما في ذلك العمال والمنشآت في االقتصاد غير المنظمجميع المعلى و

  السياسة الوطنية
 بأسئلة عما إذا آان ينبغي جزءويبدأ هذا ال. جزاء يتناول أحدها السياسة الوطنيةينقسم االستبيان إلى أ .٣٢٤

 المناعة للحكومات أن تعتمد، بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين وغيرهم، سياسة وطنية بشأن فيروس نقص
نه إوإذ يستكشف االستبيان مضامين هذه السياسة ف.  الممارساتاإليدز من النوع المذآور في مدونة/ البشرية

واألسئلة بطبيعة . لجهات األخرى أن تدرجها لتسترشد بها في إجراءاتهالمجاالت يمكن للحكومة وإلى ير شي
ويتجلى . مستوى الوطني أن تتكيف مع الوضع الوطنيالحال عامة للغاية وسيتعين على السياسة المعتمدة على ال

، أن جميع الحكومات تقريبًا قد اعتمدت نوعًا معينًا من السياسات بشأن آما رأينافي النطاق العام لألسئلة، 
شمل سوى بعض األسئلة يالسياسات ال هذه اإليدز، على الرغم من أن العديد من / فيروس نقص المناعة البشرية

   . كيفية التصدي للوباءذات الصلة ب

ال يمكن و. وتتسم مسألة التكامل مع السياسة الصحية واالجتماعية الوطنية األوسع نطاقًا بأهمية قصوى .٣٢٥
على نحو منعزل، وينبغي للبرامج الخاصة بمكان العمل أن تسهم في ألصحاب العمل وللعمال أن يتصرفوا 

 أن تكمل وتعزز في مكان العمل وينبغي للرعاية الصحية. تستفيد منها على حد سواء الوطنية وأن اتاالستجاب
 .  والمالرياالسلبرز صالتها أيضًا بسائر األمراض، ومنها أن تنظم الرعاية الصحية الوطنية و

، وهو جزء يستند إلى الجزء المقابل له في مدونة "مبادئال"وترد اعتبارات مختلفة تحت الجزء المعنون  .٣٢٦
وينصب الترآيز على بعض النقاط ومنها جعل االستجابات لمسألة فيروس . وليةممارسات منظمة العمل الد

اإليدز تتمشى مع السياسات المعتمدة تطبيقًا لسائر معايير منظمة العمل الدولية، بما فيها / نقص المناعة البشرية
 . تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان والسالمة والصحة المهنيتين

وينبغي . قصوى وتسهيل الحوار االجتماعي حول هذه القضية، بأهمية ويتسم واجب الحكومات بتشجيع .٣٢٧
. أن يترآز هذا األمر على منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بمكان العمل

 . اإليدز /ومن المهم آذلك إشراك منظمات األشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية

ففي حاالت آثيرة للغاية اضطرت .  العامةالخدمات إبراز تدابير الوقاية ودور ب الترآيز علىنصوي .٣٢٨
آن العمل أن تتحمل األعباء المفروضة عليها بفعل انهيار خدمات الصحة العامة أو عدم آفايتها واستمرار اأم

 . لعديد من البلدانالوطنية في امؤسسات عدم آفاية مفتشيات العمل ونظم عدالة العمل وغيرها من ال

 أيضًا على االحتياجات الخاصة لشتى مجموعات العمال وأسرهم، بما في ذلك الحماية الجزءويشدد هذا  .٣٢٩
 . على أساس نوع الجنس وحماية المهاجرين واألطفال والشباب

  أصحاب العمل والعمال
رات الواردة في ويتمثل أحد االعتبا.  محددةوعليهم واجباتمعينة ألصحاب العمل وللعمال حقوق  .٣٣٠

لجميع، وينطوي هذا األمر على ا حقيق استفادةاالستبيان في أن أماآن العمل تتسم بأهمية مرآزية في مجال ت
ويقع على أصحاب العمل وعلى . انعكاسات بالنسبة ألصحاب العمل وللعمال على حٍد سواء وبالنسبة لمنظماتهم

  . ضايا في السياسات المتعلقة بمكان العمل واالتفاقات الجماعيةالعمال معًا أمور من بينها واجب التصدي لهذه الق
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  متابعة التوصية
وأحد األسباب التي تجعل من المستحسن اعتماد الممارسات إن أحد مواطن الضعف المحددة في مدونة  .٣٣١

. توصية، هو عدم وجود آلية متابعة مالزمة للمدونة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي
فمتابعة أي صك دولي تؤدي إلى زيادة فرص تنفيذه، وهذا هو الدرس األساسي المستمد من تجربة منظمة العمل 

 . الدولية

، يمكن القيام بذلك في سياق إشرافي نتيجة لاللتزامات التي تم التعهد بها بموجب على المستوى الدوليو .٣٣٢
 المادة باالستناد إلىقيام بذلك في سياق ترويجي أوسع ؛ أو يمكن ال منظمة العمل الدوليةاتفاقية أو بموجب دستور

المعنية بتطبيق  سواء بالدعوة إلى إجراء دراسات استقصائية عامة تقوم بها لجنة الخبراء ، من الدستور١٩
 . أو بموجب إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العملاالتفاقيات والتوصيات 

 تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية، المقدم إلى بشأنية في التقرير أوجزت اإلمكانيات المالزمة للتوصولقد  .٣٣٣
   :؛ وهي تنص على ما يلي٢٠٠٧ والتسعين لمؤتمر العمل الدولي في عام دسةالدورة السا

ويتعلق األمر بالمتابعة التي تخضع لها التوصيات مبدئيًا . يحدد الدستور في حالة التوصية هذه النتائج  -١٦٣
: والتوصيات غير ملزمة، لكنها تفرض على جميع الدول األعضاء التزامًا مزدوجًا.  من الدستور١٩بموجب المادة 

 "لنقل"وهو ما يمكن أن يمهد ) ١٩من المادة ) ب(٦الفقرة (أوًال، االلتزام بعرض التوصية على السلطة المختصة 
، الذي يلزم ١٩من المادة ) د(٦يه في الفقرة ، المنصوص عل"الفرعي"محتواها إلى التشريع الوطني؛ وثانيًا، االلتزام 

المدى الذي تم بلوغه، أو يعتزم "الدول األعضاء مبدئيًا باالستجابة إلى طلبات مجلس اإلدارة من وقت آلخر لمعرفة 
 . ١"بلوغه، من إنفاذ أحكام التوصية

لتذآير بأن صكًا ينبغي ا" الواردة في هذا الجزء من التقرير المذآور أنه ٢ وأضافت إحدى الحواشي .٣٣٤
معياريًا، حتى وإن لم يكن طابعه إلزاميًا آما هو الحال بالنسبة لتوصية، يسمح بإجراء استعراض أقران، 

 ". آعنصر متابعة نابع من التوصية

 ولكن بعض الدالئل قد ،ومن السابق ألوانه في هذه المرحلة البحث بالتفصيل في أي آلية يمكن اعتمادها .٣٣٥
 من الدستور لطلب تقارير تفضي ١٩وجرت العادة على اللجوء إلى المادة .  منها المناقشةتكون مفيدة لتستلهم

ومنذ فترة أحدث . إلى قيام لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بصياغة دراسة استقصائية عامة
عالن، جرى التمسك بالمادة وقبل اعتماد اإل. عهدًا، استخدمت هذه المادة لطلب تقارير سنوية بموجب اإلعالن

منذ وقت أقرب ؛ و)١١١رقم  (١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة( لطلب تقارير دورية عن اتفاقية التمييز ١٩
وفي حين يمكن اإلشارة إلى أي من هذه . ٣ اتفاقيات أخرى تتناول الحقوق األساسيةستتقارير دورية عن لطلب 

وهي . ًامحددال تفرض منهجية خاصة أو توقيتًا ) د)(٦(١٩ة المادة ن صيغإالتقارير باالستناد إلى ما سبق، ف
 : تنص على ما يلي

ال تتحمل الدول األعضاء أي التزام آخر سوى عرض التوصية على السلطة أو السلطات المختصة   )د(
مكتب العمل الدولي المذآورة، باستثناء وجوب قيامها، على فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة، بإبالغ المدير العام ل

الموقف القانوني والعملي لبلدانها إزاء المسائل التي تعالجها التوصية، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو يعتزم 
بلوغه، من إنفاذ أحكام التوصية وذآر ما بدا أو يمكن أن يبدو ضروريًا من تعديالت على األحكام المذآور لدى 

  . اعتمادها أو تطبيقها

اإلشارة إليه أعاله، تقوم لجنة الخبراء أو لجنة الخبراء المستشارين بشأن اإلعالن بدراسة وآما سبقت  .٣٣٦
 لجنة تابعة لمجلس اإلدارة أو من قبيل ،ولكن يمكن أن تبحثها آذلك هيئات أخرى. هذه التقارير في العادة

المتعلقة بتقديم حكام األوعلى هذا األساس، قد يناقش المؤتمر ما إذا آانت . بموجب أي إجراء مخصص آخر
 التوصية، سواء على أساس منتظم أو بناًء على طلب من مجلس اإلدارة، ينبغي أن تدرج في التقارير عن

 منتظم فما تكون عليه الفترات الفاصلة وما هو تقديم التقارير على نحوالتوصية أم ال؛ وإذا آان هناك طلب ب
 . اإلجراء الذي يتعين إتباعه

                  
دافها في سياق                :    مكتب العمل الدولي     1 ق أه تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها فيما تبذله من جهود لتحقي

  :، متاح على١٦٣، الفقرة ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦ الدولي، الدورة ، مؤتمر العملالعولمة
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-v.pdf 

  . ٤٤، صفحة ١١   المرجع نفسه، الحاشية 2
  .استعيض عن هذا اإلجراء باإلجراء الوارد في اإلعالن قبل أن يدخل حيز النفاذ   3
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أن هناك قدرًا آبيرًا من عدم االتساق فيما بين الثالث ، يمكن المالحظة من الفصل وطنيعلى المستوى الو .٣٣٧
الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية فما يتعلق بما إذا آانت تقوم وآيف تقوم باستعراض تنفيذ مدونة 

التصدي كان العمل واإليدز في م/ أو تدابير أخرى ذات صلة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشريةالممارسات 
لى ذلك، قد يكون هذا االستعراض بحسب وجوده على المستوى الوطني إباإلضافة . ، أو أي إجراءات عامةله

مندرجًا في هيئة منسقة أو في هيئة شاملة أخرى أو قد تقوم به تدريجيًا هيئات مختلفة تتمتع بواليات مختلفة وفي 
 . أوقات مختلفة

 حكم ما بشأن المتابعة واالستعراض على المستوى الوطني قد يكون ذا فائدة إدراجويستخلص بالتالي أن  .٣٣٨
وإذا تقرر إدراج مثل هذا الحكم فقد تحذو هذه التوصية حذو صكوك أخرى لمنظمة العمل . قيمة بالنسبة للتوصية

بها والطريقة الدولية، تنص على إنشاء هيئات للتنسيق وتقدم اقتراحات حول الطريقة التي يمكن أن تتشكل بموج
التي قد تعمل بها ولكنها تترك أمر تحديد تشكيلها وسير عملها على نحو دقيق إلى هيئات صنع القرار على 

 . المستوى الوطني

 تدابير أخرى تتناول اتخاذوضمن هذه الحدود، قد توفر التوصية متابعة منسقة لتنفيذ المدونة، أو ينبغي  .٣٣٩
 . في مكان العملاإليدز / فيروس نقص المناعة البشرية

وقد يتألف ذلك من هيئة وطنية وحيدة تقوم بتنسيق جميع التدابير أو قد يقوم ذلك على عدد أآبر من  .٣٤٠
 على سبيل المثال آهيئة إشراف خاصة بالنسبة للتدابير -الهيئات الخاصة التي تعتمد تدابير في مواضيع مختلفة 

غي جمع المعلومات عن جميع هذه الجهود المبذولة وفي أي حال، ينب. المتخذة فيما يتعلق بمكان العمل
واستعراضها على الصعيد الوطني بصورة دورية وينبغي النص على متابعة هذا االستعراض في التوصيات 

ويمكن أن يكون لهذه الهيئة سلطة أن . المتعلقة باإلجراءات الرامية إلى سد الثغرات أو التجاوب مع التطورات
 .  وفقًا للقرارات المتخذة على الصعيد الوطني،أو أن تأمر باتخاذهاتوصي باتخاذ إجراءات 

وينبغي أن يشمل تشكيل أي هيئة تجري استعراضات للتدابير المتعلقة بمكان العمل، الوزارة أو السلطة  .٣٤١
الحكومية المسؤولة عن العمل وممثلين عن أصحاب العمل وممثلين عن العمال معينين بموجب إجراء يضمن 

آما يمكن أن تضم وزارات أخرى ذات صلة من قبيل الوزارات المسؤولة عن . ثلون على قدم المساواةأنهم مم
الصحة والتخطيط والتنمية أو غير ذلك؛ وينبغي أن تضم ممثلين عن األشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس 

المدني األخرى المهتمة ولعل من المناسب أيضًا أن تضم منظمات المجتمع . اإليدز/ نقص المناعة البشرية
 ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(بالموضوع، آما هو منصوص عليه مثًال في اتفاقية المشاورات الثالثية 

 ). ١٤٤ رقم(

وأخيرًا، يطرح هذا الجزء من االستبيان مسألة مواصلة التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية األخرى،  .٣٤٢
 برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس  رعايةعمل الدولية فيال سيما المنظمات الشريكة لمنظمة ال

  . اإليدز/ نقص المناعة البشرية
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 استبيان

بشأن  مكتب أن ُيدرج بندًاال، إلى ٢٠٠٧مارس / ، المنعقدة في آذار٢٩٨طلب مجلس اإلدارة في دورته 
ل الدورة الثامنة والتسعين  لمؤتمر العمل اإليدز في مكان العمل على جدول أعما/ فيروس نقص المناعة البشرية

  . إلى اعتماد توصية مستقلةفضي، من أجل مناقشة مزدوجة من شأنها أن ت)٢٠٠٩(الدولي 

أنه من الضروري اعتماد معيار عمل دولي في شكل توصية مستقلة بشأن هذا الرأي على  قّرقد و
دولي والتشجيع على العمل الموحد بين الجهات الموضوع قصد زيادة االهتمام به على المستويين الوطني وال

اإليدز وتعزيز تأثير مدونة الممارسات الصادرة عن / الفاعلة الرئيسية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية
 إليها فيما شار، التي ي)٢٠٠١(اإليدز وعالم العمل / منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

رسات منظمة العمل الدولية، وتأثير أعمال أخرى، إلى جانب استعراض التطورات الحاصلة منذ يلي بمدونة مما
  .٢٠٠١سنة 

 آراء الدول األعضاء بشأن نطاق الصك المقترح ومضمونه، بعد التماس من االستبيان هو غرضوال
  .التشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال

 وزارات العمل بالتشاور مع وزارات قومتأن قد يكون من المستصوب ضوع، ونظرًا التساع نطاق المو
اإليدز، مثل وزارات الشؤون /  تعنى بفيروس نقص المناعة البشريةمختصةومؤسسات وطنية أخرى 

 والشباب والشؤون المالية والتخطيط، من أجل تحضير ينالجنسقضايا  وعدلاالجتماعية والصحة والتعليم وال
 التشاور مع منظمات أخرى ذات صلة، بما فيها وربما يكون من المستحسن أيضًا. االستبيانالردود على 

  .اإليدز واألشخاص اآلخرين العاملين معهم/ منظمات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

 من ستمدةخذت بعين االعتبار المعلومات المتاحة لمنظمة العمل الدولية والمأوعند صياغة االستبيان، 
اإليدز والمسائل المتعلقة به، بما في ذلك بصفتها منظمة مشارآة في / عملها بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

ز، وآذلك المعلومات التي اإليد /فيروس نقص المناعة البشريةالمشترك المعني برعاية برنامج األمم المتحدة 
 ار رفع التقارير بشأن االتفاقيات الدولية ذات الصلة وفقًاقدمها آل من الحكومات والشرآاء االجتماعيين في إط

وُأخذت بعين االعتبار آذلك المعلومات المتاحة للمنظمات الحكومية .  العمل الدولية من دستور منظمة٢٢للمادة 
  . العمل الدوليةالدولية األخرى التي تعمل معها منظمة

  شكل الصك
اإليدز في / لي أن يعتمد صكا بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالعمل الدوه ينبغي لمؤتمر هل ترون أن  -١

  عالم العمل؟

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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 لصك أن يأخذ شكل توصية؟ل ه ينبغيهل ترون أن  -٢

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  الديباجة
  : إلى ما يليشيرهل ينبغي أن يتضمن الصك ديباجة ت  -٣

  تأثير وباء فيروس نقص المناعة البشرية في العمال وأسرهم وفي المنشآت؛  )أ(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

 الفيروس؛أثرون بالتمييز الذي يتعرض له األشخاص المت  )ب(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

لم العمل وفي المجتمع  االجتماعي واالقتصادي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية في عااألثر  )ج(
  عامة؛

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  



 استبيان

85  

  اإليدز في بلوغ هدف العمل الالئق؛/ تأثير فيروس نقص المناعة البشرية  )د(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

   والفقر والتنمية المستدامة؛اإليدز/ الصالت بين فيروس نقص المناعة البشرية  )ه(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

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

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

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

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

اإليدز وعالم /  مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةأهمية  )ح(
  العمل؛

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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االتفاقيات والتوصيات الدولية، بما فيها اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة،   )ط(
  اإليدز في عالم العمل؛/ ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

ى الوقاية والعالج الحصول علسبل الدور األساسي لمكان العمل فيما يخص إتاحة المعلومات و  )ي(
  اإليدز؛/ فيروس نقص المناعة البشريةلمسألة والرعاية والدعم في إطار االستجابة الوطنية 

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

منظمات العمال في تعزيز ودعم الجهود الوطنية لمكافحة لالدور الفريد لمنظمات أصحاب العمل و  )ك(
  اإليدز في عالم العمل ومن خالله؛/ فيروس نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

المشترك المعني بفيروس نقص  التعاون بين المنظمات الدولية في إطار برنامج األمم المتحدة  )ل(
وصول الجميع إلى الوقاية سبل ، من أجل تأمين في غيره من األطرز واإليد /المناعة البشرية

   والتخفيف من تأثير اإليدز؛ نقص المناعة البشريةوالرعاية والعالج من فيروس

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  



 استبيان

87  

  التعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة، ال سيما منظمات األشخاص المصابين بفيروسأهمية  )م(
  . لبشرية، على المستويين الوطني والدولينقص المناعة ا

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  التعاريف والنطاق  - أوًال
  :لصك المقترح أن يتضمن التعاريف التاليةه ينبغي لهل ترون أن  -٤

 يضعف الجهاز المناعي لجسم اإلنسان ويسبب ًا يعني فيروس"فيروس نقص المناعة البشرية"  )أ(
  اإليدز في نهاية األمر؛

  □ال    □   نعم
شار  ما ي وهو مجموعة من حاالت مرضية غالبًا، المكتسب يعني متالزمة نقص المناعة"اإليدز"  )ب(

   والتي ال شفاء منها حتى اآلن؛ ،السرطانإليها باألخماج الناهزة وحاالت 

  □ال    □   نعم
 عبارة تعني األشخاص الحاملين لفيروس نقص "المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية"  )ج(

  المناعة البشرية؛

  □ال    □   نعم
 عبارة تعني األشخاص الذين تغيرت حياتهم بأي شكل من األشكال جراء "اإليدزأثرون بتالم"  )د(

   لفداحة أثر هذا الوباء؟ يدز نظرًااإل/ فيروس نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :شمللصك المقترح أن يه ينبغي لهل ترون أن  -٥

  ن عن عمل؛ون لحسابهم الخاص والباحثو العاملمجميع العمال، بمن فيه  )أ(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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على النشاط االقتصادي، العامة والخاصة، في االقتصادين المنظم وغير المنظم جميع قطاعات   )ب(
   ؟السواء

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  السياسة الوطنية  -  ثانيًا
أن تعتمد الدول األعضاء سياسة وطنية بشأن فيروس نقص نص على لصك أن يه ينبغي لهل ترون أن  -٦

ل ومع اإليدز في عالم العمل، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعما/ المناعة البشرية
  منظمات األشخاص المصابين بالفيروس؟

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

اإليدز في عالم العمل أن / لسياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةه ينبغي لهل ترون أن  -٧
  :تتناول المجاالت التالية

  الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية؛  )أ(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  اإليدز على العمال وعلى عالم العمل؛/ تخفيف أثر فيروس نقص المناعة البشرية  )ب(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  يدز، وأسرهم؛اإل/ فيروس نقص المناعة البشريةأثرين برعاية ودعم العمال المت  )ج(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

بفيروس نقص المناعة البشرية أو شبهة الفعلية الوصم والتمييز على أساس اإلصابة القضاء على   )د(
  اإلصابة به؛

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

الكشف ، بما في ذلك االستشارة واختبار إلجراءاتدور مكان العمل فيما يخص تقديم المعلومات وا  )ه(
  والوقاية والعالج والرعاية والدعم؛طوعًا 

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

دور مكان العمل في التعاون مع المجتمعات المحلية وفي توسيع نطاق البرامج من خالل سالسل   )و(
  د وشبكات التوزيع؟التوري

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  :اإليدز في عالم العمل ينبغي/ ن أن السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةهل ترو  -٨

، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال واألطراف األخرى نفاذهاأن يتم إ  )أ(
  :المعنية

  في القوانين واللوائح الوطنية؛  "١"

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  من خالل االتفاقات الجماعية؛  "٢"

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  ان العمل؛في السياسات وبرامج العمل على المستويين الوطني والقطاعي وفي مك  "٣"

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

مام السلطات المعنية بقضاء العمل وإدارات العمل إليها وأن يقدم لهذه السلطات أن ُيسترعى اهت  )ب(
  تدريب بشأنها؛

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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أن تقدم حوافز لتشجيع المنشآت الوطنية والدولية على تنفيذ السياسة الوطنية، بما في ذلك في   )ج(
  مناطق تجهيز الصادرات؛

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

أن تعزز الحوار االجتماعي والتشاور والتفاوض وأشكال التعاون األخرى بين السلطات الحكومية   )د(
 وممثليهم وموظفي الصحة المهنية وأخصائيي فيروس نقص المناعة وأصحاب العمل والعمال

 نقص فيروسباإليدز واألطراف األخرى المعنية، بما فيها منظمات األشخاص المصابين / البشرية
  ؛المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  أن تأخذ بعين االعتبار التطورات العلمية واالجتماعية عند رسم السياسات واستعراضها وتنفيذها؛  )ه(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  أن تكون منسقة مع النظم الوطنية للصحة والضمان االجتماعي؟  )و(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  المبادئ  - ثالثًا
لصك أن يعبر عن المبادئ التالية وأن ينص على أخذها بعين االعتبار في السياسة ه ينبغي لن أنهل ترو  -٩

  الوطنية؟ 

  مبادئ عامة  )أ(
  .إليدز آقضية من قضايا مكان العملا/ ينبغي االعتراف بفيروس نقص المناعة البشرية  "١"

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

، في اإليدز في عالم العمل/ ينبغي أن تدمج الحكومات سياساتها الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية  "٢"
  . ائية واستراتيجيات الحد من الفقرالخطط اإلنم

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

اإليدز / وتنفذ السياسات والبرامج الخاصة بفيروس نقص المناعة البشريةالحكومات ينبغي أن تعتمد   "٣"
  . في القطاع العامالمستخدمين لصالح جميع العمال 

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  التمييز  )ب(
بفيروس نقص المناعة البشرية أو الفعلية  يكون هناك أي تمييز ضد العمال على أساس اإلصابة ّالينبغي أ  "١"

 أآثر من غيرهابة به، وال على أساس االنتماء إلى فئات من السكان ُيعتقد أنها عرضة شبهة اإلصا
 ١٩٥٨ ،)في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز مراعاة ، مع  نقص المناعة البشريةلإلصابة بفيروس

   ).١١١ رقم(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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نطاق ينبغي أن تضمن الحكومات، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، أن   "٢"
 بالمادة  عمًال، يشمل األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية١١١فاقية رقم تطبيق االت

  .من هذه االتفاقية) ب)(١(  ١

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

ينبغي السماح و. إلنهاء استخدامه سببًانقص المناعة البشرية  تكون إصابة شخص بفيروس ًالينبغي أ  "٣"
 بالعمل ما داموا قادرين صحيًانقص المناعة البشرية لألشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بفيروس 

  . على شغل وظيفة متاحة ومناسبة

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

نقص المناعة  تشكل حاالت التغيب المؤقت عن العمل جراء األمراض المرتبطة بفيروس ّالينبغي أ  "٤"
 ١٩٨٢ ، من اتفاقية إنهاء االستخدام٦، وفقا للمادة  إلنهاء االستخدام وجيهًاسببًااإليدز / البشرية

  ).١٥٨ رقم(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

نساء من أجل الحد ينبغي اتخاذ تدابير لتعزيز عالقات تتسم بمساواة أآبر بين الجنسين ومنح اإلمكانيات لل  "٥"
وتمكين النساء من مواجهة فيروس نقص المناعة نقص المناعة البشرية من انتقال فيروس 

  .اإليدز البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  الحوار االجتماعي  )ج(
اإليدز على التعاون والثقة / ينبغي أن يرتكز تنفيذ سياسة وبرنامج بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  "١"

مشارآة العمال المصابين لحكومة، باحيثما اقتضى األمر، وبين أصحاب العمل والعمال وممثليهم، 
  .بالفيروس مشارآة نشطة

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

لوقاية وعدم التمييز، عن طريق تعزيز اينبغي تشجيع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على   "٢"
  .اإلعالم والتثقيف

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

اإليدز في / ينبغي تشجيع العمال وأصحاب العمل على إدماج مسألة فيروس نقص المناعة البشرية  "٣"
  .االتفاقات الجماعية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  السالمة والصحة المهنيتان  )د(
) ١٥٥رقم  (١٩٨١، اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين بمراعاة ينبغي أن تكون بيئة العمل صحية وآمنة،  "١"

، وصكوك منظمة العمل )١٨٧رقم  (٢٠٠٦ ،تفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتيناو
  .الدولية األخرى ذات الصلة، وذلك من أجل منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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ة والصحة المهنيتين أن تعالج الشواغل ينبغي لخدمات الصحة المهنية وآليات مكان العمل المتعلقة بالسالم  "٢"
  .اإليدز /المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  والسريةالكشف اختبار   )ه(
 عن حالتهم فيما يخص فيروس نقص  المتقدمين إلى وظيفة إجراء آشف من ُيطلب من العمال أوّالينبغي أ  "١"

   .المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

ل من خالنقص المناعة البشرية ينبغي تشجيع العمال على معرفة ما إذا آانوا مصابين أم ال بفيروس   "٢"
وينبغي أن ُيضمن لهم أمن الوظيفة والسرية وأن ُتوفر لهم إمكانية . واالستشارة الطوعيينالكشف اختبار 

   . لزم األمرالعالج إذا

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

المتقدمين إلى وظيفة التصريح بمعلومات شخصية متعقلة بفيروس نقص ومن العمال  ُيطلب من ّالينبغي أ  "٣"
صول على مثل هذه وينبغي أن يكون الح. المناعة البشرية سواء بشأنهم أو بشأن أشخاص آخرين

المعلومات مقيدا بقواعد السرية التي تتفق مع مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن حماية البيانات 
  .١٩٩٧الشخصية للعمال، 

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  الرعاية والدعمالعالج والوقاية و  )و(
وينبغي أن . ينبغي أن تكون الوقاية من جميع أساليب انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أولوية أساسية  "١"

 قضايا الجنسينيجيات الوقاية مع األوضاع الوطنية ومكان العمل المعني، وينبغي أن تراعي ُتكيَّف استرات
  .والثقافة

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  : ما يليينبغي أن تؤّمن برامج الوقاية  "٢"
 نتقال الفيروس من األم إلى الطفل؛، بما فيها تلك المتعلقة بمنع ادقيقة المعلومات الصحيحة والتقديم  )١(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

 ؛التثقيف لمساعدة الرجال والنساء على فهم خطر الفيروس والحد منه  )٢(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

 .فضل عملية مثل إتاحة العوازل بشكل أتدابير  )٣(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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هم، ون بفيروس نقص المناعة البشرية وُمعالوع العمال، بمن فيهم العمال المصابينبغي أن يكون لجمي  "٣"
وينبغي أن تشمل هذه الخدمات تقديم العالج المضاد للفيروسات . عقولةالحق في خدمات صحية بتكلفة م

  . االنتهازية، ال سيما السل، ومن األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسيألخماجالرجعية والعالج من ا

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

وُمعاليهم يستفيدون من التغطية نقص المناعة البشرية أن المصابين بفيروس ينبغي أن تضمن الحكومات   "٤"
  .الكاملة للرعاية الصحية في إطار نظم عامة أو خاصة للتأمين

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

وُمعاليهم فيما يخص نقص المناعة البشرية  يكون هناك أي تمييز ضد العمال المصابين بفيروس ّالينبغي أ  "٥"
، ومنها عاناتاإلمهني، وال فيما يتعلق باالستفادة من برامج الضمان االجتماعي النظامي ونظم التأمين ال

  .واإلعاقة وإعانات الورثةالصحية  الرعاية إعانات 

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

تتعلق بأماآن إقامة معقولة للعمال المصابين بأمراض ينبغي أن تتضمن برامج الرعاية والدعم إجراءات   "٦"
  .ذات صلة بفيروس نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  .اإليدز آمرض مهني/ ةفي الحاالت المناسبة، ينبغي االعتراف بفيروس نقص المناعة البشري  "٧"

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

فيروس نقص المناعة أثرين بز فرص توليد الدخل بالنسبة لألشخاص المتينبغي اتخاذ تدابير من أجل تعزي  "٨"
  .اإليدز/ البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  التدريب  )ز(
ينبغي أن يكون الرجال والنساء آافة، وال سيما أولئك المستخدمون حديثًا أو العمال الذين يفتقرون إلى   "١"

الخبرة، بمن فيهم العمال المهاجرون، قادرين على  فهم آل التعليمات المتعلقة بالتدريب والسالمة 
اإلرشادات الضرورية وينبغي أن تكون هذه التعليمات واإلرشادات موضوعة بحيث تتكيف مع و

  .خصائص القوى العاملة وعوامل الخطر التي تواجهها

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

ينبغي توفير معلومات علمية واجتماعية اقتصادية محدثة باإلضافة إلى التدريب بشأن مكافحة فيروس   "٢"
  .ريناإليدز، إلى آبار المديرين والمديرين المباش/ نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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 على التدابير المتخذة لتطبيق السياسة واستشارتهم في ذلك ولهم الحق في المشارآة يحق للعمال اإلطالع  "٣"
  .في عمليات تفتيش أماآن العمل وفي الحصول على التدريب في هذه المجاالت

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  العمال المهاجرون  )ح(
ينبغي أن تضمن الحكومات أال يخضع العمال المهاجرون، أو األشخاص الذين يسعون إلى الهجرة من 

من الهجرة إذا آانوا يستبعدوا  فيروس نقص المناعة البشرية، وأال نآشف إلزامي عأجل العمل، الختبار 
الوصول إلى خدمات الوقاية سبل  معا تدابير لضمان مقصدوينبغي أن يعتمد بلد المنشأ وبلد ال. حاملين للفيروس

  .والعالج والرعاية والدعم

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  األطفال والشباب  )ط(
 هذا العمل كونندما يينبغي تعزيز االلتزامات الوطنية والدولية بشأن محاربة عمل األطفال، خاصة ع  "١"

  :عن وفاة أو مرض أفراد األسرة بسبب اإليدز، وينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجلناتجًا 
 ؛ وعمل األطفالاإليدز/ إذآاء الوعي بالصالت بين فيروس نقص المناعة البشرية  )١(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

 تحديد المجاالت األساسية للتدخل؛  )٢(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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 .الحد من احتمال إصابة األطفال العمال بفيروس نقص المناعة البشرية  )٣(

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

وإدماج االحتياجات نقص المناعة البشرية ة بفيروس ينبغي اتخاذ تدابير لحماية العمال الشباب من اإلصاب  "٢"
 لكويمكن أن يشمل ذ. اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةمواجهة الخاصة للشباب في االستجابة ل

  .اإليدز في التدريب المهني وبرامج استخدام الشباب/ إدماج معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  الخدمات العامة  )ي(
فيروس مواجهة لعمل، بما فيها هيئة تفتيش العمل، في االستجابة لينبغي أن ُيستعرض دور خدمات إدارة ا  "١"

  .اإليدز، وأن ُيقوَّى إذا اقتضى األمر/ نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

ينبغي تعزيز نظم الصحة العامة، حيثما اقتضى األمر، من أجل ضمان الوصول بشكل أآبر إلى الوقاية   "٢"
لصحة بسبب فيروس  الضغط اإلضافي الواقع على خدمات وموظفي االحد منوالعالج والرعاية والدعم و

  .اإليدز/ نقص المناعة البشرية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  المتابعة  -  رابعًا
  : على ما يليلصك أن ينصه ينبغي لهل ترون أن  -١٠

 استعراض التدابير المتخذة لتنفيذ من أجل اعتمادها على المستوى الوطني، يتعينتدابير للمتابعة   )أ(
  السياسة استعراضا منتظما أو دوريا؛

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

خرى من أجل الترويج التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية والمنظمات الحكومية الدولية األ  )ب(
  للصك وتنفيذه؟

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  مشاآل خاصة  - خامسًا
ُيحتمل أن تعيق التطبيق العملي وهل هناك صفات فريدة يتسم بها القانون الوطني أو الممارسة الوطنية   -١١

  للصك المقترح آما جاء في هذا االستبيان؟

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

 لإلجراءات في حالة اعتماد الصك، هل سيكون موضوعه مناسبًا: بالنسبة للدول االتحادية فقط  -١٢
  إلجراءات تتخذها الوحدات المكونة لالتحاد؟   أو جزئيًا آليًا، أو سيكون مناسبًااالتحادية

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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ينبغي أخذها بعين االعتبار عند صياغة و هذا االستبيان، شملهاهل هناك أي مشاآل أخرى ذات صلة لم ي  -١٣
  الصك؟ 

  □ال    □   نعم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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 الملحق األول

  مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن 
 اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية

  مقدمة

محنة عالمية اليوم، ويشكل ) مة نقص المناعة المكتسبمتالز(اإليدز / يعد وباء فيروس نقص المناعة البشرية
وفي أآثر البلدان تضررًا، يقوض الوباء ما تحقق من . تحديًا من أخطر التحديات التي تواجه التنمية والتقدم االجتماعي

 أفريقيا وفي. مكاسب إنمائية على مدى العقود الماضية، ويدمر االقتصادات، ويهدد األمن ويزعزع استقرار المجتمعات
  . جنوب الصحراء الكبرى، حيث خلف الوباء آثارًا مدمرة، نشأت عن األزمة حالة طوارئ

تحملها األفراد وأسرهم، يؤثر الوباء بشكل عميق على النسيج االجتماعي واالقتصادي ي التي ةوعالوة على المعانا
فهو يؤثر على أآثر القطاعات : دد عالم العملاإليدز خطرًا داهمًا يه/ ويمثل فيروس نقص المناعة البشرية. للمجتمعات

المنتجة في قوة العمل ويقلص الموارد، ويحمل المنشآت نفقات باهظة في جميع القطاعات من خالل انخفاض اإلنتاجية، 
وعالوة على ذلك، يؤثر اإليدز على الحقوق األساسية في العمل، وال . وزيادة تكلفة العمل وفقدان المهارات والكفاءات

اإليدز / يما فيما يتعلق بالتمييز والوصم الذي يتعرض له العاملون المصابون بفيروس نقص المناعة البشريةس
ويوجه الوباء وآثاره المدمرة ضربات قاصمة للمجموعات الضعيفة بما في ذلك النساء واألطفال، ومن . والمتضررون منه

  .  األطفالعملين ويفاقم مشكلة ثم فإنه يضاعف من أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنس

بشأن فيروس نقص  من خالل مدونة ممارسات يومن هنا، ينشأ التزام منظمة العمل الدولية بإصدار بيان قو
وسوف تكون هذه المدونة بمثابة أداة لإلسهام في الحيلولة دون انتشار الوباء، . اإليدز وعالم العمل/ المناعة البشرية

وتستند هذه . العاملين وأسرهم، وتوفير الحماية االجتماعية لمساعدتهم في التصدي للمرضوالتخفيف من وطأته على 
وعدم ، اإليدز قضية من قضايا مكان العمل/ المدونة إلى مبادئ أساسية، آاالعتراف بأن فيروس نقص المناعة البشرية

يدز ومبدأ السرية، والحوار االجتماعي،  والمساواة بين الجنسين، وإجراءات الكشف عن اإلصابة باإل،التمييز في العمل
  . والوقاية والرعاية والدعم، آأساس للتصدي للوباء في مكان العمل

وهذه المدونة هي ثمرة تعاون بين مكتب العمل الدولي وهيئاته المكونة الثالثية وبين المنظمة وشرآائها الدوليين 
اسات، ومنظمات أصحاب العمل والعمال وسائر الشرآاء وتقدم المدونة توجيهات عملية قيمة لمقرري السي. أيضًا

االجتماعيين، لصوغ وتنفيذ السياسات المالئمة في مكان العمل، وبرامج الوقاية والرعاية، ووضع استراتيجيات معنية 
  . حة اإليدزوتعد المدونة إسهامًا هامًا لمنظمة العمل الدولية في الجهود العالمية لمكاف. بالعمال في القطاع غير الرسمي

وقد . وسوف تساعد هذه المدونة في توفير ظروف العمل الالئق في مواجهة محنة إنسانية وإنمائية خطيرة
فقد حققت قلة من البلدان قدرًا من النجاح في الحد من انتشار . استخلصت دروس قيمة من محاولة التصدي لهذه األزمة

ومن بين أفضل الممارسات هناك القيادات الملتزمة، والنهج . اتهماإلصابة والتخفيف من آثارها على األفراد ومجتمع
.  اإليدز، والتثقيف/متعددة القطاعات، والشراآة مع المجتمع المدني، بما في ذلك المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

  . ن بغية تنفيذها تنفيذًا فعاًالوتنعكس هذه العناصر في المبادئ األساسية للمدونة واعتمادها على تعبئة الشرآاء االجتماعيي

وهذه المدونة وثيقة استشرافية رائدة، وبعيدة النظر، تعالج المشاآل الراهنة وتتوقع عواقب الوباء وتأثيره على عالم 
وسوف تزيد منظمة العمل الدولية، من خالل هذه المدونة، دعمها للتعهدات الوطنية والدولية لحماية حقوق . العمل مستقبًال

  . اإليدز وصون آرامتهم/ املين وجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةالع

  

خوان سومافيا، .٢٠٠١يونيه / حزيرانجنيف، 
 .المدير العام
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  الهدف  -١

يتمثل الهدف من هذه المدونة في تقديم مجموعة من المبادئ التوجيهية للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة 
  : وتغطي هذه  المبادئ التوجيهية مجاالت التحرك الرئيسية التالية.  العمل والنهوض بالعمل الالئقعالماإليدز في / البشرية

  اإليدز؛/ ريةالوقاية من فيروس نقص المناعة البش  )أ(

  اإليدز وتخفيف وطأته على عالم العمل؛/ التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية  )ب(

  اإليدز والمتأثرين به والوقوف إلى جانبهم؛/ رعاية ودعم العاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية  )ج(

  .قص المناعة البشرية أو شبهة اإلصابة بهالقضاء على الوصم والتمييز على أساس اإلصابة الفعلية بفيروس ن  )د(

  االستخدام  -٢

  : ينبغي أن تستخدم هذه المدونة لتحقيق األهداف التالية

  وضع استجابات ملموسة على صعيد المنشأة وعلى المستويات المجتمعية واإلقليمية والقطاعية والوطنية والدولية؛  )أ(

يع أشكال التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال تشجيع عمليات الحوار والتشاور والتفاوض وجم  )ب(
اإليدز، / وممثليهم، والعاملين في مجال الصحة المهنية، والخبراء في القضايا المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية

  ؛)وقد يشمل أيضًا المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية(وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة 

  : أحكام هذه المدونة موضع التنفيذ بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين فيما يليوضع   )ج(

  القوانين والسياسات وبرامج العمل الوطنية،  -

  المنشأة،/ اتفاقات مكان العمل  -

  .السياسات وخطط العمل المتعلقة بمكان العمل  -

  النطاق والمصطلحات المستخدمة في المدونة  -٣

  النطاق  ١-٣
  :لمدونة علىطبق هذه انت

  في القطاعين العام والخاص؛ ) بما في ذلك المتقدمون للحصول على عمل(جميع أصحاب العمل والعمال   )أ(

  . جميع جوانب العمل، سواء المنظم أو غير المنظم  )ب(

  المصطلحات المستخدمة في المدونة  ٢-٣
 .سان ويسبب اإليدز في نهاية األمرهو فيروس يضعف الجهاز المناعي لجسم اإلن: فيروس نقص المناعة البشرية

/ هم األشخاص الذين تأثرت حياتهم بأي شكل من األشكال جراء فيروس نقص المناعة البشرية:  المتأثرون باإليدز
  .اإليدز نظرًا لفداحة أثر الوباء

 االنتهازية متالزمة نقص المناعة المكتسب، وهو مجموعة من حاالت مرضية غالبًا ما يقصد بها األخماج:  اإليدز
  .أو حاالت السرطان والتي ال شفاء منها حتى اآلن

، )في االستخدام والمهنة(يستخدم هذا المصطلح في المدونة طبقًا للتعريف الوارد في اتفاقية التمييز :  التمييز
 اشتباه في ويشمل آذلك التمييز على أساس حالة. ليشمل حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية) ١١١رقم  (١٩٥٨

  . إصابة عامل بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك التمييز على أساس التوجه الجنسي

فق مع التعريف الوارد في اتفاقية التأهيل المهني والعمالة تيستخدم هذا المصطلح في المدونة بما ي:  المعوقون
أمامهم سوى فرص محدودة للغاية لاللتحاق بعمل ، ويقصد به بالتحديد من ال تتوافر )١٥٩رقم  (١٩٨٣، )المعوقون(

  . مالئم يضمنون البقاء والترقي فيه، وذلك بسبب إصابتهم بعجز بدني أو عقلي معترف به حسب األصول



 وعالم العمل  اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية

 108 

أي شخص أو منظمة تستخدم عاملين بموجب عقد عمل آتابي أو شفهي يحدد حقوق آال الطرفين :  صاحب العمل
ويجوز للحكومات والهيئات الحكومية والمنشآت الخاصة واألفراد . نين والممارسات الوطنية، بما يتفق مع القوااوواجباتهم

  . أن تدرج في عداد أصحاب العمل

تستخدم في هذه المدونة بما يتفق مع الوصف الوارد في اتفاقية خدمات الصحة المهنية، :  خدمات الصحة المهنية
تي تنهض بوظيفة وقائية أساسًا والمسؤولة عن تقديم المشورة لصاحب ، وبالتحديد الخدمات الصحية ال)١٦١رقم  (١٩٨٥

العمل والعمال وممثليهم على حد سواء بشأن متطلبات تهيئة بيئة عمل صحية والحفاظ عليها، وأساليب عمل تكفل تيسير 
ن تكييف العمل مع آما تقدم خدمات الصحة المهنية المشورة بشأ. التمتع بصحة بدنية وعقلية أفضل فيما يتصل بالعمل
  . قدرات العاملين على أساس صحتهم البدنية والعقلية

أي تغيير أو تعديل للعمل أو لبيئة العمل أو مكان العمل قابل للتحقيق بشكل معقول :  الترتيبات في حدود المعقول
المشارآة في عمل ويمكن الشخص الحامل لفيروس نقص المناعة البشرية أو المصاب باإليدز من الحصول على عمل أو 

  . واالرتقاء فيه

اختبار آشف عن فيروس نقص المناعة (إجراءات الكشف عن اإلصابة بطريق مباشر :  الكشف عن اإلصابة
أو توجيه أسئلة بشأن االختبارات السابق إجراؤها أو العالج ) تقييم السلوك المحفوف بالمخاطر(أو غير مباشر ) البشرية

  . الطبي المتبع

ويقصد بمصطلح . هناك اختالفات بيولوجية واجتماعية على السواء بين الرجل والمرأة:   الجنسالجنس ونوع
االختالفات في األدوار االجتماعية والعالقات بين " بنوع الجنس"االختالفات المحددة بيولوجيًا، فيما يقصد " الجنس"

جتماعية، وتتباين هذه األدوار تباينًا آبيرًا من ثقافة ويتم التعرف على أدوار الجنسين من خالل التنشئة اال. الرجل والمرأة
وتتأثر أدوار الجنسين بالسن والطبقة االجتماعية والجنس والعرق واالنتماء اإلثني . إلى أخرى وأحيانًا داخل نفس الثقافة

  . والديانة باإلضافة إلى البيئة الجغرافية واالقتصادية والسياسية

آما تشمل . مثل أمراض الزهري والقرحة األآالة والكالميديا والسيالن:  نسيالعدوى عن طريق االتصال الج
  . الحاالت المعروفة عادة باألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي

 ١٩٨٢الفصل بمبادرة من صاحب العمل، على نحو ما هو محدد في اتفاقية إنهاء االستخدام، :  إنهاء االستخدام
  ).١٥٨رقم (

قواعد بسيطة لمكافحة العدوى، تستخدم لتقليل مخاطر العدوى بأمراض منقولة عن طريق الدم :  العامةاالحتياطات 
  ). لمزيد من اإليضاحات، انظر الملحق الثاني من المدونة(

يرد وصف هذا المصطلح في الملحق األول من :  )القطاع غير المنظمأي   (منظمة النشطة غير األالعاملون في 
  . المدونة

عترف لهم بهذه الصفة األشخاص الذين ُي) ١٣٥رقم  (١٩٧١هم طبقًا التفاقية ممثلي العمال، :  و العمالممثل
  : بموجب القوانين أو الممارسات الوطنية، سواء آانوا

  ممثلين نقابيين، أي ممثلين تعينهم أو تنتخبهم النقابات أو أعضاء هذه النقابات؛  )أ(

بهم العاملون في المنشأة بملء حريتهم طبقًا ألحكام القوانين واللوائح الوطنية أو ممثلين منتجين أي ممثلين ينتخ  )ب(
اتفاقات العمل الجماعية، والذين ال تتضمن مهامهم أنشطة معترفًا بها في البلدان المعنية بوصفها من صميم 

  . اختصاصات النقابات دون غيرها

اديًا واجتماعيًا، وإلى السياق الثقافي أو ظروف العمل التي تشير إلى عدم التمكين اقتص:   لإلصابةقابلية التعرض
لمزيد من . (تفاقم خطر إصابة العمال والمواقف التي تعرض األطفال على نحو متزايد لمخاطر الضلوع في عمل األطفال

  ). التفاصيل، انظر الملحق األول من المدونة

  المبادئ األساسية  -٤

  اإليدز / البشريةاالعتراف بفيروس نقص المناعة   ١-٤
 من قضايا مكان العمل آقضية

اإليدز قضية مرتبطة بمكان العمل وينبغي التعامل معها آأي مرض أو ظرف / إن فيروس نقص المناعة البشرية
وهذا أمر ضروري ليس فقط ألنها تؤثر على القوة العاملة وإنما أيضًا ألن لمكان العمل الذي يعد . خطير في مكان العمل

  .  المجتمع المحلي، دورًا يجب أن ينهض به في الكفاح الشامل للحد من انتشار الوباء وآثارهجزءًا من
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  عدم التمييز  ٢-٤
/ في إطار آفالة العمل الالئق واحترام حقوق اإلنسان وآرامة األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

 ينبغي أال يكون العاملون موضع أي تمييز على أساس أو المتضررين منه،) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب 
إذ يؤدي تمييز ووصم المصابين بفيروس نقص المناعة . اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو شبهة اإلصابة به

  .اإليدز إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الوقاية منه/ البشرية

  المساواة بين الجنسين  ٣-٤
فالمرأة معرضة لخطر . اإليدز على الرجل والمرأة/ ت فيروس نقص المناعة البشريةينبغي االعتراف بانعكاسا

اإليدز على نحو أآبر وأشد من الرجل ألسباب بيولوجية، واجتماعية وثقافية / اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
كانة المرأة وتأثرت سلبًا بفيروس وآلما آان التمييز على أساس نوع الجنس أآبر في أحد المجتمعات، تدنت م. واقتصادية

ومن ثم، فال بد من إقامة عالقات تتسم بقدر أآبر من المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للحيلولة . نقص المناعة البشرية
  .  المناعة البشرية والتصدي لإليدزصبنجاح دون انتشار فيروس نق

  بيئة العمل الصحية  ٤-٤
ة وآمنة، بقدر المستطاع، لجميع األطراف المعنية بغية الحيلولة دون انتشار ينبغي أن تكون بيئة العمل صحي

  ). ١٥٥رقم  (١٩٨١فيروس نقص المناعة البشرية طبقًا ألحكام اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 

حسب إن تهيئة بيئة عمل صحية تيسر التمتع بصحة بدنية وعقلية أفضل، وتتيح تكييف العمل مع قدرات العاملين 
  . حالتهم الصحية البدنية والعقلية

  ياالجتماعالحوار   ٥-٤
اإليدز التعاون والثقة بين أصحاب / يتطلب نجاح تنفيذ السياسات والبرامج المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية

  . متأثرين بهالعمل والعمال وممثليهم، وعند االقتضاء، الحكومة بالمشارآة النشطة للعاملين المصابين باإليدز أو ال

  إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بغرض االستبعاد  ٦-٤
  من العمل أو االلتحاق بقوة العمل

ينبغي أال يطلب من األشخاص المتقدمين للعمل أو الملتحقين بعمل إجراء آشف عن اإلصابة بفيروس نقص 
  . اإليدز/ المناعة البشرية

  مبدأ السرية  ٧-٤
متقدمين لعمل أو الملتحقين به بالكشف عن معلومات شخصية مرتبطة بفيروس نقص ليس هناك ما يبرر مطالبة ال

. وينبغي عدم إجبار العامل على الكشف عن معلومات شخصية من هذا النوع تتعلق بزمالء آخرين. المناعة البشرية
ة البشرية لقواعد وينبغي إخضاع االطالع على البيانات الشخصية المرتبطة بحالة عامل مصاب بفيروس نقص المناع

  . ١٩٩٧السرية المنصوص عليها في مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية للعاملين، 

  استمرار عالقة االستخدام  ٨-٤
وآما هو الحال بالنسبة للعديد من . ال تشكل اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية سببًا إلنهاء االستخدام

ألخرى، ينبغي لألشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية االستمرار في العمل األمراض ا
  . داموا الئقين طبيًا لشغل وظيفة متاحة ومناسبة ما

  الوقاية  ٩-٤
ويمكن تحقيق الوقاية من جميع أشكال العدوى عن طريق . يمكن اتقاء اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

  .  االستراتيجيات المالئمة لألوضاع الوطنية والخصوصيات الثقافيةمجموعة من

  .العالج وتهيئة بيئة غير تمييزيةبصدد ويمكن تعزيز الوقاية عن طريق تغيير السلوك، وتحسين المعارف، 

سيما فيما يتعلق بتغيير السلوك  ويحتل الشرآاء االجتماعيون موقعا فريدا في سبيل تعزيز جهود الوقاية وال
  .والتصرفات وذلك من خالل تقديم المعلومات والتثقيف، والتصدي للعوامل االجتماعية واالقتصادية
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  الرعاية والدعم ١٠-٤
ينبغي لعناصر التضامن والرعاية والدعم أن تكون رآيزة يستند إليها التصدي لفيروس نقص المناعة 

يهم العاملون المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، فمن حق جميع العاملين، بمن ف. اإليدز في عالم العمل /البشرية
وينبغي أال يكونوا وذويهم عرضة ألي تمييز في الوصول إلى برامج الضمان . الحصول على خدمات صحية غير مكلفة

  .االجتماعي القانونية والمخططات المهنية واالستفادة منها

 الحقوق والمسؤوليات العامة  -٥

 المختصةالحكومات وسلطاتها   ١-٥
جيات والبرامج الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة يينبغي للحكومات آفالة الترابط في االسترات  .الترابط  )أ(

 عالم العمل في الخطط الوطنية بهذا الخصوص، عن طريق التأآد، على ةاإليدز واإلقرار بأهمية مراعا/ البشرية
دز يضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال واألشخاص المصابين سبيل المثال، من أن تشكيل المجالس الوطنية لإلي

  .باإليدز والوزارات المسؤولة عن الشؤون االجتماعية والعمل

دعم إقامة شراآات واسعة ألغراض الحماية والوقاية وينبغي للسلطات المختصة تعبئة   .المشارآة متعددة القطاعات  )ب(
مات العمال وجميع أصحاب المصلحة، بغية ظمات أصحاب العمل ومنظتضم الوآاالت العامة والقطاع الخاص ومن

 .إشراك أآبر عدد ممكن من الشرآاء في عالم العمل

ينبغي للحكومات تسيير وتنسيق جميع المبادرات التي تتخذ على الصعيد الوطني وتهيئ بيئة مؤاتية   .التنسيق  )ج(
. رآاء االجتماعيين وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلةللتدخالت في عالم العمل وتتيح االستفادة من وجود الش

 .وينبغي للتنسيق أن يستند إلى تدابير وخدمات دعم قائمة بالفعل

ينبغي للسلطات المختصة أن تسعى، بالتعاون مع الشرآاء االجتماعيين، إلى تشجيع   .الوقاية وتعزيز الصحة  )د(
 .العملوتعزيز برامج التوعية والوقاية والسيما في أماآن 

ينبغي للحكومات، في البلدان التي يتحمل فيها أصحاب العمل في المقام األول مسؤولية توفير   .التوجيهات السريرية  )ه(
خدمات الرعاية الصحية المباشرة للعاملين، تقديم توجيهات لمعاونة أصحاب العمل في الرعاية واإلدارة السريرية 

 .وينبغي لمثل هذه التوجيهات أن تراعي الخدمات القائمة بالفعل. يدزاإل/ لمسألة فيروس نقص المناعة البشرية

من أن الخدمات واإلعانات التي تكفلها القوانين والقواعد الوطنية التأآد لحكومات لينبغي   .الحماية االجتماعية  )و(
وينبغي .  أخرىتنطبق على العاملين المصابين باإليدز مثلما تنطبق على العاملين المصابين بأمراض خطيرة

تدريجية من طبيعة لمرض ل في االعتبار ماللحكومات، لدى تصميم برامج الضمان االجتماعي وتنفيذها، أن تأخذ 
ما نتلك الخدمات واإلعانات، حينظم بناء على ذلك، على سبيل المثال عن طريق توفير ومتقطعة، وأن تكيف هذه ال

 . سرعةالإنجاز طلبات اإلعانة على وجه تطلب، ووأينما 

 إلى آفالة الترابط بين البرامج الوطنية لمكافحة اإليدز، وتعبئة الشرآاء االجتماعيين وتقدير تكاليف  سعيًا. البحوث  )ز(
الوباء على أماآن العمل بالنسبة لنظم الضمان االجتماعي واالقتصاد وتيسير تخطيط التدابير الرامية إلى التخفيف 

ي لإليدز، ينبغي للسلطات المختصة تشجيع إجراء البحوث ودعم ونشر نتائج من األثر االجتماعي واالقتصاد
التوقعات السكانية والدراسات بشأن معدالت اإلصابة باإليدز ومدى انتشاره عالوة على دراسات الحالة عن أفضل 

ن تشمل هذه وينبغي أ. وينبغي للحكومات أن تعمل على وضع اإلطار المؤسسي والتنظيمي لتنفيد ذلك. الممارسات
البحوث التحليالت على أساس نوع الجنس، التي تستعين بالبحوث والبيانات المقدمة من جانب أصحاب العمل 

وينبغي، بقدر المستطاع، تصنيف المعلومات المستقاة حسب القطاع وتبويبها حسب . ومنظماتهم ومنظمات العمال
وينبغي، آلما أمكن .  السياق الثقافيةالمهني مع مراعانوع الجنس والعرق والتوجه الجنسي والسن والعمل والوضع 

 .ذلك، إنشاء آليات دائمة لتقديم الحالة

ينبغي للحكومات، المبادرة حيثما أمكن، إلى التشاور مع الشرآاء االجتماعيين وغيرهم من   .الموارد المالية  )ح(
اإليدز، والسعي إلى تعبئة الموارد / شريةأصحاب المصلحة بغية تقدير التبعات المالية لفيروس نقص المناعة الب

 .المحلية والدولية لتنفيد خططها االستراتيجية الوطنية بما في ذلك، عند االقتضاء، نظم الضمان االجتماعي فيها

 إلى القضاء على التمييز في مكان العمل وآفالة الوقاية فيه وتعزيز الحماية االجتماعية، ينبغي سعيًا  .التشريع  )ط(
اإليدز، توفير / ومات، بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين والخبراء في ميدان فيروس نقص المناعة البشريةللحك

 .اإلطار التنظيمي وإعادة النظر، عند االقتضاء، في قوانين العمل وغيرها من التشريعات

دم حوافز للمنشآت الوطنية عندما ترصد الحكومات تمويال مبدئيا وتق  .المشروطيات المتعلقة بالدعم الحكومي  )ي(
وتشجيعها على االنضمام لهذه المدونة وااللتزام والدولية، فإنه ينبغي أن تطلب منها االلتزام بالقوانين الوطنية 

 .بالسياسات أو القوانين الكفيلة بتنفيذ أحكامها
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  بشأنة إلى أصحاب العمل والعمالينبغي للسلطات المختصة أن تقدم المعلومات التقنية واالستشاري.  إنفاذ القوانين  )ك(
اإليدز في عالم / أنجع الطرق لالمتثال للتشريعات واللوائح التي تنطبق على قضايا فيروس نقص المناعة البشرية

 .وينبغي عليها تعزيز هياآل وإجراءات اإلنفاذ مثل مفتشيات ومحاآم العمل وغيرها من المحاآم المختصة. العمل

 ينبغي للحكومات أن تكيف وتوسع نطاق برامجها في . )أي القطاع غير المنظم(ة غير المنظمة العاملون في األنشط  )ل(
الدخل اإليدز لتشمل هؤالء العاملين، بما في ذلك توفير سبل توليد /  من فيروس نقص المناعة البشريةةمجال الوقاي

اعدة المجتمعات المحلية عند  بمسوينبغي للحكومات أيضًا تصميم ووضع نهج جديدة. والحماية االجتماعية
 .االقتضاء

 ينبغي للحكومات تعزيز الرعاية والدعم من خالل برامج لرعاية الصحة العامة ونظم الضمان . تخفيف وطأة اإليدز  )م(
وينبغي للحكومات أيضا السعي جاهدة إلى آفالة . أو غيرها من المبادرات الحكومية ذات الصلة/ االجتماعي و

 .ن اقتضى األمر، العمل بالشراآة مع أصحاب العمل ومنظمات العمال على بلوغ هذه الغايةإتوفير العالج، و

 ينبغي للحكومات أن تحرص، في برامجها الرامية إلى القضاء على عمل األطفال، على إيالء . األطفال والشباب  )ن(
/ هم بفيروس نقص المناعة البشريةاالهتمام لعواقب الوباء بالنسبة لألطفال والشباب الذين أصيب آباؤهم أو ذوو

 .ثرين بهأاإليدز أو توفوا مت

 ينبغي للحكومات تعزيز ودعم التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدولي، ومن خالل . التعاون اإلقليمي والدولي  )س(
 نقص الوآاالت الحكومية الدولية وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة آيما يترآز االهتمام الدولي على فيروس

 .اإليدز وعلى االحتياجات المرتبطة به في عالم العمل/ المناعة البشرية

.  ينبغي للحكومات أن تبادر، عند االقتضاء، إلى تعبئة المساعدة الدولية لدعم برامجها الوطنية. المساعدة الدولية  )ع(
فة العقاقير المضادة للفيروسات وينبغي لها تشجيع المبادرات الرامية إلى دعم الحمالت الدولية من أجل خفض تكل

 .الرجعية وتحسين سبل الحصول عليها

 المعرضة لإلصابة واعتماد ال ينبغي للحكومات اتخاذ تدابير لتحديد فئات العم. قابلية التعرض لإلصابة  )ف(
 تنفيذ وينبغي للحكومات أيضا آفالة. جيات للتغلب على العوامل التي تجعل هؤالء العمال عرضة لإلصابةياسترات

 .برامج الوقاية المالئمة بالنسبة لهؤالء العمال

  أصحاب العمل ومنظماتهم  ٢-٥
 سياسات مناسبة في مكان ذ ينبغي ألصحاب العمل التشاور مع العمال وممثليهم لوضع وتنفي.سياسات مكان العمل  )أ(

فيروس نقص المناعة العمل للحيلولة دون انتشار الوباء وحماية جميع العاملين من التمييز المرتبط ب
الثالث من الملحق وترد قائمة مرجعية بشأن تخطيط وتنفيذ هذه السياسات في مكان العمل في . اإليدز /البشرية
  .المدونة

 ينبغي ألصحاب العمل االلتزام بالقوانين والممارسات .المنشآت/ االتفاقات الوطنية والقطاعية واتفاقات مكان العمل  )ب(
اإليدز لدى التفاوض مع العمال وممثليهم / ة القضايا الخاصة بفيروس نقص المناعة البشريةمراعابغية الوطنية 

بشأن شروط العمل وظروفه، والسعي إلدراج أحكام بشأن الحماية والوقاية من الفيروس في االتفاقات الوطنية 
 .المنشآت/ والقطاعية واتفاقات مكان العمل

العمل ومنظماتهم القيام، بالتشاور مع العمال وممثليهم، بتقرير برامج في مكان  ينبغي ألصحاب .التثقيف والتدريب  )ج(
اإليدز / العمل ودعمها إلطالع وتثقيف وتدريب العاملين على آيفية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

التمييز ضد المصابين  بشأن الفيروس، بما في ذلك اتخاذ تدابير للحد من المنشأةوتوفير الرعاية والدعم وسياسات 
 .اإليدز أو المتأثرين به، واإلعانات والمستحقات الخاصة للموظفين/ بفيروس نقص المناعة البشرية

 بغية وضع االستراتيجيات المناسبة لتقييم  ينبغي ألصحاب العمل والعمال ولمنظماتهم العمل معًا.األثر االقتصادي  )د(
اإليدز في أماآن عملهم وقطاعات نشاطهم ومواجهة هذا األثر / بشريةاألثر االقتصادي لفيروس نقص المناعة ال

 .على نحو مالئم

 ينبغي ألصحاب العمل أال يقروا أو يجيزوا أي سياسات أو ممارسات تمييزية .السياسات المتعلقة بشؤون الموظفين  )ه(
صحاب العمل القيام بوجه ألوينبغي . اإليدز أو المتأثرين به/ ضد العاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

 :خاص بما يلي

اإليدز ما /  للكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريةاختبارات إجراء فحوصات أو اشتراطعدم   -
   من هذه المدونة؛٨لم يحدد غير ذلك في الفرع 

لية بفيروس نقص التيقن من عدم تعرض العامل ألي تمييز أو وصم في العمل على أساس اإلصابة الفع  -
 المناعة البشرية أو شبهة اإلصابة به؛
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تشجيع األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو بأمراض مرتبطة باإليدز، على االستمرار   -
  لشغل وظيفة مناسبة؛في العمل ما داموا الئقين طبيًا

 يصبح من المتعذر عليه يجوز، عندما يكون الشخص المصاب باإليدز في أشد حاالت المرض بحيث  -
االستمرار في عمله وتكون جميع ترتيبات العمل األخرى قد استنفدت، بما في ذلك اإلجازة المرضية 
الطويلة، أن تنهى خدمته في ظل احترام قوانين العمل وعدم التمييز وااللتزام باإلجراءات العامة واألحكام 

 .التي تقضي بمنحه إعانات آاملة

 ينبغي ألصحاب العمل أن يضعوا إجراءات يمكن أن يستخدمها العاملون .لم واإلجراءات التأديبيةإجراءات التظ  )و(
وينبغي لهذه اإلجراءات أن تحدد الظروف التي يمكن أن تفرض فيها . وممثلوهم في حاالت التظلم المرتبطة بالعمل

ة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإلجراءات التأديبية ضد أي موظف يمارس تمييزا على أساس اإلصابة الفعلي
 .اإليدز في مكان العمل/ شبهة اإلصابة به أو يخالف السياسة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز، الخاصة بالعاملين سرية / ينبغي أن تكون المعلومات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية. مبدأ السرية  )ز(
ملفات الطبية فقط حيث أن الوصول إلى هذه المعلومات يجب أن يخضع ألحكام توصية  في ال بهاللغاية وأن يحتفظ

وينبغي أن يقتصر اإلطالع على . والقوانين والممارسات الوطنية) ١٧١رقم  (١٩٨٥الخدمات الصحية المهنية، 
ي أو بموافقة هذه المعلومات على العاملين في المجال الطبي وال يجوز الكشف عنها إال بناء على طلب قانون

  . الشخص المعني

ينبغي ألصحاب العمل تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية، بما في ذلك تطبيق االحتياطات . الحد من المخاطر وإدارتها  )ح(
وسعيًا إلى تشجيع تغير سلوك األفراد، . والمقاييس العامة مثل توريد وصيانة معدات الحماية واإلسعافات األولية

ن يوفروا أيضًا العوازل الذآرية واألنثوية، عالوة على الخدمات االستشارية والرعاية ينبغي ألصحاب العمل أ
أو منظماتهم /ما يصعب تقديم هذه الخدمات بسبب حجمها وتكلفتها، ينبغي ألصحاب العمل ونوحي. والدعم والتوجيه

  . السعي للحصول على دعم من الحكومات وغيرها من المؤسسات ذات الصلة

في مثل . لعمل التي يتعامل فيها العاملون بشكل منتظم مع الدم البشري وغيره من السوائل العضوية البشريةأماآن ا  )ط(
هذه األماآن، ينبغي ألصحاب العمل اتخاذ إجراءات إضافية لكفالة تدريب جميع العاملين حسب االحتياطات العامة 

 في العمل والتأآد دومًا من مراعاتهم ثة وقوع حادوالتأآد من معرفتهم بجميع اإلجراءات الواجب اتباعها في حال
  . لالحتياطات العامة وتوفير المرافق والتسهيالت لهذا الغرض

ينبغي ألصحاب العمل، بالتشاور مع العامل أو العمال وممثليهم، اتخاذ إجراءات . الترتيبات في حدود المعقول  )ي(
وينبغي أن يشمل ذلك إعادة . مصابين بأمراض مرتبطة باإليدزال) أو العمال(لتحقيق قدر معقول من الراحة للعامل 

تنظيم وقت العمل وتوفير التجهيزات المالئمة وفرص لفترات الراحة وغياب بإذن لموعد طبيب وإجازات مرضية 
  . مرنة والعمل لبعض الوقت وترتيبات لعودة هؤالء العاملين إلى أعمالهم

الصالحة، ينبغي ألصحاب العمل ومنظماتهم، عند االقتضاء، تشجيع أصحاب في إطار من روح المواطنة . التوعية  )ك(
اإليدز وإدارته في مكان العمل، وتشجيع / فيروس نقص المناعة البشريةالعمل اآلخرين على اإلسهام في الوقاية من 

اإليدز والتخفيف /  دون انتشار فيروس نقص المناعة البشريةةالحكومات على اتخاذ آافة اإلجراءات الممكنة للحيلول
النقابات المعنية / تدعم هذه العملية مثل اللجان المشترآة بين المنشآتويمكن لشراآات أخرى أن . من وطأته

  . اإليدز/ بفيروس نقص المناعة البشرية

 ينبغي ألصحاب. دعم الخدمات االستشارية والمختبرية السرية الطوعية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية  )ل(
العمل وممثليهم تشجيع دعم الوصول إلى خدمات االستشارة واختبار الكشف عن اإلصابة، بصورة سرية وطوعية، 

  . لدى الهيئات الصحية المختصة

ينبغي ألصحاب العمل الذين يستخدمون عماًال في . )أي القطاع غير المنظم(العاملون في األنشطة غير المنظمة   )م(
درة، عند االقتضاء، إلى وضع برامج لحماية هؤالء العاملين إلمكانيات، والمباأنشطة غير منظمة استطالع ا

  . ورعايتهم

ينبغي ألصحاب العمل ومنظماتهم اإلسهام، عند االقتضاء، في الشراآات الدولية لمكافحة فيروس . الشراآات الدولية  )ن(
  . اإليدز/ نقص المناعة البشرية

  العمال ومنظماتهم  ٣-٥
ينبغي للعمال ومنظماتهم التشاور مع أصحاب العمل بشأن تنفيذ سياسة مناسبة في مكان العمل .  العملسياسة مكان  )أ(

اإليدز، وحماية مجمل العاملين من أعمال التمييز / ترمي إلى الحيلولة دون انتشار فيروس نقص المناعة البشرية
بشأن فيروس نقص لتخطيط وتنفيذ السياسات ويضم الملحق الثالث من المدونة قائمة مرجعية . المرتبطة بالفيروس

  . اإليدز في مكان العمل/ المناعة البشرية
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 والممارسات القوانينينبغي للعمال ومنظماتهم مراعاة . المنشآت/ االتفاقات الوطنية والقطاعية واتفاقات مكان العمل  )ب(
اإليدز، والسعي /  المناعة البشرية العمل المتصلة بقضايا فيروس نقص وظروفالوطنية عند التفاوض بشأن شروط

اإليدز في االتفاقات الوطنية، والقطاعية / إلى إدراج أحكام بشأن الحماية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
  . المنشآت/ أو اتفاقات مكان العمل

رها من المرافق القائمة لتقديم ينبغي للعمال ومنظماتهم استخدام الهياآل والخدمات النقابية، وغي. اإلعالم والتثقيف  )ج(
اإليدز في مكان العمل، ووضع مواد وأنشطة تثقيفية مالئمة للعاملين / معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية

  . وأسرهم، بما في ذلك معلومات مستوفاة بانتظام بشأن حقوق العاملين وإعاناتهم

ع أصحاب العمل على وضع االستراتيجيات الكفيلة بتقييم األثر ينبغي للعمال ومنظماتهم العمل م. األثر االقتصادي  )د(
  . اإليدز والتصدي له في مكان عملهم وفي القطاع بأسره/ االقتصادي لفيروس نقص المناعة البشرية

ينبغي للعمال ومنظماتهم التعاون مع أصحاب العمل ومنظماتهم والحكومات على إذآاء الوعي بشأن . التوعية  )ه(
  . اإليدز والوقاية منه وسبل إدارته/ المناعة البشريةفيروس نقص 

ينبغي للعمال وممثليهم دعم وتشجيع أصحاب العمل على وضع وتنفيذ . المتعلقة بشؤون الموظفينالسياسات   )و(
سياسات وممارسات خاصة بالعاملين ال تنطوي على تمييز ضد العاملين الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية أو 

  . ين باإليدزالمصاب

يحق لممثلي العمال رفع القضايا في أماآن عملهم من خالل إجراءات التظلم واإلجراءات التأديبية . رصد االمتثال  )ز(
اإليدز إلى /  اإلبالغ عن ممارسة أي تمييز على أساس اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريةلهمأو ينبغي / و

  . السلطات القانونية المختصة

ينبغي لمنظمات العمال إعداد وإجراء دورات تدريبية لممثليها بشأن المشاآل التي يثيرها الوباء في مكان . يبالتدر  )ح(
اإليدز ومن / العمل، والحلول المالئمة لها واالحتياجات العامة لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  . يقومون برعايتهم

 من أجل آفالة بيئة عمل دعوة أصحاب العمل والتعاون معهمي للعمال ومنظماتهم ينبغ. الحد من المخاطر وإدارتها  )ط(
وينبغي للعمال . آمنة وصحية من خالل االستخدام الصحيح ألدوات الحماية واإلسعافات األولية وصيانتها

  .ومنظماتهم تقييم قابلية تأثر بيئة العمل وتشجيع وضع برامج محددة للعمال حسب احتياجاتهم

وال يجوز لمنظمات العمال الحصول . يحق للعمال اإلطالع على ملفاتهم الشخصية والطبية الخاصة. بدأ السريةم  )ي(
وفي آل األحوال، يجب تطبيق . على البيانات الشخصية الخاصة بالعاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

لتزام بقواعد السرية وضرورة الحصول على موافقة األحكام المتعلقة بممارسة المسؤوليات والمهام النقابية واال
  ). ١٧١رقم  (١٩٨٥األشخاص المعنيين حسبما ورد في توصية خدمات الصحة المهنية، 

ينبغي للعمال ومنظماتهم توسيع نطاق أنشطتهم لتشمل . )أي القطاع غير المنظم(منظمة النشطة غير األالعاملون في   )ك(
ر أصحاب المصلحة، والسعي، عند االقتضاء، إلى دعم المبادرات الجديدة الكفيلة هؤالء العمال، بالشراآة مع سائ

  . اإليدز وتخفيف أثره/ بالحيلولة دون انتشار فيروس نقص المناعة البشرية

ينبغي  للعمال ومنظماتهم العمل، بالتشاور مع أصحاب العمل، على التأآد من معالجة . قابلية التعرض لإلصابة  )ل(
  . تي تؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة لدى فئات معينة من العاملينالعوامل ال

ل اينبغي للعم. دعم الخدمات االستشارية والمختبرية السرية الطوعية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية  )م(
ومنظماتهم العمل مع أصحاب العمل على تشجيع ودعم الوصول إلى خدمات االستشارة واختبار الكشف عن 

  .ابة، بصورة سرية وطوعيةاإلص

ينبغي لمنظمات العمال تعزيز التضامن الدولي عبر الحدود الوطنية، من خالل التجمعات . الشراآات الدولية  )ن(
اإليدز وعالم العمل، وإدراج ذلك في / القطاعية واإلقليمية والدولية إللقاء الضوء على فيروس نقص المناعة البشرية

  . مالحمالت الدفاع عن حقوق الع

  الوقاية من خالل اإلعالم والتثقيف  -٦

تعد البرامج اإلعالمية والتثقيفية عن مكان العمل أساسية لمكافحة انتشار الوباء وتعزيز التسامح تجاه العاملين 
هم فالتثقيف الفعال يمكن أن يسهم في زيادة قدرة العمال على حماية أنفس. اإليدز/ المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

لى حد آبير من التوتر والوصم المرتبطين بفيروس نقص المناعة إويمكن أن يقلل . من فيروس نقص المناعة البشرية
وينبغي تطوير البرامج من خالل . البشرية، ومن االضطرابات في مكان العمل، ويفضي إلى تغير في المواقف والسلوك

يهم لكفالة الدعم على أعلى مستوى والمشارآة الكاملة لجميع التشاور بين الحكومات، وأصحاب العمل والعمال وممثل
الكلمة المكتوبة بما في ذلك التعلم التثقيف بأشكال متنوعة ال تعتمد فقط على سبل وينبغي تقديم المعلومات وتوفير . المعنيين
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ه الجنسي وقطاع النشاط وينبغي أن تكون البرامج هادفة ومكيفة حسب السن ونوع الجنس والتوج. عن بعد عند االقتضاء
وينبغي أن يقدمها أشخاص جديرون بالثقة . والعوامل المرتبطة بالسلوك المحفوف بالمخاطر والبيئة الثقافية للعاملين

عال بوجه خاص، وآذلك التثقيف من خالل إشراك المصابين بفيروس نقص المناعة فوقد تبين أن تعليم األقران . واالحترام
  . إعداد البرامج وتنفيذهااإليدز في / البشرية

  حمالت اإلعالم والتوعية  ١-٦
ينبغي ربط البرامج اإلعالمية، بقدر المستطاع، بالحمالت األوسع نطاقًا لمكافحة فيروس نقص المناعة   )أ(

ى وينبغي أن تستند هذه البرامج إل. اإليدز، الجارية على مستوى المجتمع المحلي والقطاع واإلقليم أو البلد /البشرية
معلومات صحيحة ومستوفاة بشأن آيفية انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أو عدم انتقاله، وتبديد الخرافات 

اإليدز، وآيفية الوقاية منه والجوانب الطبية للمرض وأثر اإليدز على / المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية
  . األفراد، وإمكانيات الرعاية والدعم والعالج

، بقدر اإلمكان، إدراج البرامج والمحاضرات والحمالت اإلعالمية ضمن سياسات وبرامج التعليم والموارد ينبغي  )ب(
  . البشرية القائمة، واستراتيجيات السالمة والصحة المهنيتين ومكافحة التمييز

  البرامج التثقيفية  ٢-٦
لعمل والعمال وممثليهم، وعند االقتضاء، مع ينبغي أن تستند االستراتيجيات التثقيفية إلى التشاور بين أصحاب ا  )أ(

الحكومة وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين يتمتعون بخبرات في مجال التثقيف بفيروس نقص 
  . وينبغي أن تتسم البرامج بالتفاعل والمشارآة بقدر اإلمكان. اإليدز وتقديم المشورة والرعاية/ المناعة البشرية

 البرامج التثقيفية أثناء ساعات العمل مدفوعة األجر وتوفير مواد تثقيفية يمكن للعاملين استخدامها ينبغي إجراء هذه  )ب(
  . ويجب أن يعتبر الحضور في هذه الدورات جزءًا من التزامات العمل. خارج نطاق مكان العمل

  : يًا ومناسبًا، ينبغي للبرامجلحيثما يكون ذلك عم  )ج(

، والحد )آفرد أو آعضو في الجماعة(د على تقييم المخاطر التي تواجهه شخصيًا إدراج أنشطة لمعاونة الفر  -
من هذه المخاطر من خالل اتخاذ القرارات والتفاوض ومهارات االتصال، وآذلك البرامج التثقيفية والوقائية 

  واالستشارية؛ 

ثل الحراك المهني الترآيز على نحو خاص على السلوك المحفوف بالمخاطر وغيره من عوامل الخطر م  -
  الذي يعرض فئات معينة من العاملين ألخطار متزايدة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ 

تقديم معلومات بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بواسطة إبر حقن المخدرات وآيفية الحد من   -
  مخاطر انتقال الفيروس؛ 

حاب العمل والعمال في البلدان المجاورة وعلى المستوى تعزيز الحوار بين الحكومات ومنظمات أص  -
  اإلقليمي؛

ني التي تنفذها الحكومات هاإليدز في برامج التدريب الم/ تعزيز الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية  -
  والمنشآت بالتعاون مع منظمات العمال؛ 

  تعزيز الحمالت التي تستهدف العاملين من الشباب والنساء؛   -

يز بوجه خاص على قابلية تعرض المرأة لفيروس نقص المناعة البشرية واستراتيجيات الوقاية الكفيلة الترآ  -
  ؛ )٣-٦نظر الفرع ا(بالحد من هذه القابلية 

الترآيز على أن فيروس نقص المناعة البشرية غير قابل لالنتقال عن طريق االتصال العارض وعدم الحاجة   -
ملين للفيروس، بل ينبغي باألحرى دعمهم وتقديم الخدمات إليهم في مكان إلى تجنب أو وصم األشخاص الحا

  العمل؛ 

شرح اآلثار المضعفة للفيروس وحاجة العاملين إلى اتخاذ موقف متفهم وغير تمييزي تجاه العاملين   -
  اإليدز؛ / المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  اإليدز؛/ علهم وانفعاالتهم إزاء فيروس نقص المناعة البشريةإتاحة الفرصة للعمال للتعبير ولمناقشة ردود ف  -

بشأن استخدام االحتياطات العامة وإبالغهم ) وبصفة خاصة العمال في مجال الرعاية الصحية(إرشاد العمال   -
  باإلجراءات الواجب اتباعها في حالة التعرض لإلصابة؛ 
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ن طريق االتصال الجنسي والسل والتعامل معها، ليس التثقيف بشأن آيفية الوقاية من األمراض المنقولة ع  -
فقط ألنها مرتبطة بخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن أيضًا ألن هذه األمراض قابلة 

  للعالج مما يتيح تحسين الصحة العامة للعاملين وتقوية جهاز مناعتهم؛ 

  النهوض بالصحة وتوفير التغذية الصحيحة؛  -

  صال الجنسي اآلمن، بما في ذلك استخدام العازل الذآري واألنثوي؛تشجيع االت  -

  تشجيع تثقيف األقران واألنشطة التثقيفية غير الرسمية؛   -

  .الرصد الدوري والتقييم واالستعراض والتنقيح عند االقتضاء  -

  البرامج التي تراعي نوع الجنس  ٣-٦
إذ يجب أن تستهدف المرأة والرجل . العرق والتوجه الجنسينوع الجنس، وآذلك  مجاع البرجميينبغي أن تراعي   )أ(

 منهما على حدة في برامج منفصلة تراعي مختلف أنماط ودرجات المخاطر التي يتعرض لها بشكل صريح، أو آًال
  .العاملون والعامالت

ر وأن تحذر الشابات من ينبغي للبرامج التي تستهدف المرأة أن تنبهها إلى أنها تتعرض لخطر اإلصابة على نحو أآب  )ب(
  . قابليتهن لإلصابة بوجه خاص

تفهم عالقات القوى غير المتوازنة بينهما في العمل على ينبغي للبرامج أن تساعد المرأة والرجل على حد سواء   )ج(
  . وفي المواقف الشخصية وأن تصحح هذا االختالل، وينبغي معالجة التحرش والعنف على وجه التحديد

  .لبرامج أن تساعد المرأة على فهم حقوقها في مكان العمل وخارجه، وأن تمكنها من حماية نفسها بمفردهاينبغي  ل  )د(

ينبغي للبرامج التي تستهدف الرجل أن تشمل أنشطة التوعية وتقييم المخاطر عالوة على استراتيجيات لحثه على   )ه(
  .اإليدز/ لبشريةبالوقاية من فيروس نقص المناعة اتحمل مسؤولياته فيما يتعلق 

ينبغي وضع برامج وقائية محددة للرجال النشطين جنسيًا مع أبناء جنسهم وذلك بالتشاور مع هؤالء العاملين   )و(
  . وممثليهم

  الربط ببرامج النهوض بالصحة  ٤-٦
 اإلدمان ينبغي ربط البرامج التثقيفية، حيثما آان ذلك ممكنًا، ببرامج النهوض بالصحة التي تتعامل مع قضايا مثل

وتشكل المجالس أو اللجان القائمة المعنية بالصحة والسالمة . والضغط العصبي والصحة اإلنجابية في مكان العمل
ن هذا الربط من وينبغي أن يمّك. اإليدز والبرامج التثقيفية/ خًال لحمالت التوعية بفيروس نقص المناعة البشريةدالمهنيتين م

آما يلقي الضوء على . ايدة لإلصابة باستخدام إبر ملوثة لحقن متعاطي العقاقير المخدرةإلقاء الضوء على المخاطر المتز
  . ى زيادة خطر اإلصابة باإليدزإلأن التسمم الناجم عن تعاطي الخمور والمخدرات قد يفضي إلى سلوك من شأنه أن يؤدي 

  التدابير العملية لدعم تغير السلوك  ٥-٦
ومات بالغة الدقة وصحيحة وحديثة بشأن استراتيجيات الحد من المخاطر، وتوفير ينبغي تزويد العاملين بمعل  )أ(

  .العازل الذآري واألنثوي عند اللزوم

ينبغي، عند االقتضاء، توفير إمكانات التشخيص المبكر والفعال لحاالت اإلصابة عن طريق االتصال الجنسي   )ب(
معلومات بشأن مكان اول إبر الحقن واإلبر المعقمة أو تقديم والسل وعالجها والتعامل معها، وآذلك توفير برامج تد

  . الحصول عليها

بالنسبة للنساء الالئي يكابدن صعوبات اقتصادية، ينبغي أن تشمل برامج التثقيف استراتيجيات لتحسين الدخول   )ج(
رائب والرسوم المنخفضة، على سبيل المثال عن طريق تقديم معلومات بشأن أنشطة مولدة للدخل وتخفيض الض

  . ودعم األجور

  برامج على الصعيد المجتمعي  ٦-٦
ممثليهم تشجيع وتعزيز برامج اإلعالم والتثقيف بشأن الوقاية من فيروس نقص وينبغي ألصحاب العمل والعمال 

في وينبغي تشجيع المشارآة . اإليدز والتعامل معه في إطار المجتمع المحلي وبخاصة في المدارس/ المناعة البشرية
برامج االتصال على الصعيد المجتمعي بغية إتاحة الفرصة لألشخاص للتعبير عن آرائهم وتعزيز رفاه العاملين المصابين 

وينبغي إجراء مثل هذه البرامج بالشراآة مع . اإليدز من خالل الحد من عزلتهم ونبذهم/ بفيروس نقص المناعة البشرية
  . الهيئات الوطنية أو المحلية المالئمة
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  التدريب  -٧

ينبغي للتدريب أن يستهدف شتى الفئات المطلوب تدريبها ويتكيف معها، أي فئات المديرين والمشرفين والمسؤولين 
 األقران، والمسؤولين عن نمربيال، و)النساء والرجال(، والعمال وممثليهم، ومدربي المدربين شؤون الموظفينعن 

فعلى سبيل المثال، يمكن . ينبغي استحداث نهج مبتكرة لتغطية التكاليفو. ومفتشي العمل، تينالصحة والسالمة المهني
 ذوي الوطنية لمكافحة اإليدز أو غيرها من أصحاب المصلحةللمنشآت أن تسعى للحصول على دعم خارجي من البرامج 

يرًا وفقًا للموارد وتختلف المواد التدريبية اختالفًا آب.  بأن تطلب وضع مدربين تحت تصرفها أو تدريب مدربيهاالصلة
وينبغي أيضًا تدريب المدربين على التصدي . وينبغي أن تراعي العادات المحلية واختالف ظروف المرأة والرجل. المتاحة

وينبغي أن يستند التدريب . سيما األحكام المتعلقة باألصول العرقية أو التوجه الجنسي لألحكام المسبقة ضد األقليات وال
وغالبًا ما يكون أفضل المدربين من بين العاملين أنفسهم ومن ثم يوصي . مواد عملية جيدة متاحةإلى دراسات حالة و

وينبغي أن يصبح جزءًا من الخطة السنوية التدريبية لمكان العمل التي يتعين . بتثقيف األقران على جميع المستويات
  . وضعها بالتشاور مع ممثلي العمال

  ينموظف شؤون الين عنمسؤولالووالمشرفين تدريب المديرين   ١-٧
عالوة على المشارآة في البرامج اإلعالمية والتثقيفية الموجهة إلى جميع العمال، ينبغي أن يتلقى المدربون من 

  : العاملين في مجال اإلشراف واإلدارة تدريبًا من أجل تمكينهم من اآلتي

  اإليدز؛ /  بفيروس نقص المناعة البشريةالشرح والرد على األسئلة بشأن سياسات مكان العمل المتعلقة  -

اإليدز لمساعدة سواهم من / إطالعهم على نحو جيد على المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية  -
  اإليدز في مكان العمل؛ / العاملين على تدارك األفكار الخاطئة عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز بغية تمكينهم من / الت المعقولة للعاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةشرح إمكانات تقديم التسهي  -
  االستمرار في العمل أطول فترة ممكنة؛ 

تحديد وإدارة السلوك والتصرف والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد العاملين المصابين باإليدز أو استبعادهم   -
  في مكان العمل؛

  . أن الخدمات الصحية واإلعانات االجتماعية المتاحةإسداء المشورة بش  -

  تدريب المربين األقران  ٢-٧
  : ينبغي للمربين األقران تلقي تدريب خاص يؤهلهم لما يأتي

اإليدز، بحيث يتسنى لهم / التعرف، بما فيه الكفاية، على محتوى وأساليب الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية  -
  وعية والتثقيف للعاملين أو أجزاء منها؛ توفير جملة برامج الت

   والتوجه الجنسي ونوع الجنس والثقافة عند صوغ محتوى التدريب وتقديمه؛ العرقمراعاة الفوارق القائمة على   -

ربط التدريب بالسياسات المتبعة في مكان العمل، بما في ذلك سياسات التصدي للمضايقة الجنسية أو السياسات   -
  خاص المعوقين؛ المتعلقة باألش

  تمكين أقرانهم من العاملين من تحديد العوامل التي تضاعف من مخاطر العدوى في حياتهم اليومية؛   -

اإليدز بغية مساعدتهم في مواجهة حالتهم / إرشاد أقرانهم من العاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية  -
  . والتصدي لتبعاتها

  تدريب ممثلي العمال  ٣-٧
  : ي لممثلي العمال أن يتلقوا أثناء ساعات العمل مدفوعة األجر تدريبًا يؤهلهم لما يأتيينبغ

اإليدز، واإلجابة على أية أسئلة / شرح السياسات المتبعة في مكان العمل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  -
  حول هذا الموضوع؛ 

  تدريب سواهم من العاملين على برامج إعداد المدربين؛   -

/ تحديد التصرفات والسلوآيات والممارسات الفردية التي تعرض العاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية  -
  اإليدز للتمييز والنبذ، وذلك لمحاربتها بفعالية؛

  مساعدة العاملين المصابين بأمراض مرتبطة باإليدز وتمثيلهم عند الحاجة إلى وضع ترتيبات معقولة؛   -
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  املين إلى سبل تحديد عوامل المخاطر والتخفيف من وطأتها في حياتهم اليومية؛ إرشاد الع  -

  اإليدز بغية إحاطة العاملين علمًا بمدى انتشاره؛ / التعرف بما فيه الكفاية على فيروس نقص المناعة البشرية  -

اإليدز بحكم / البشريةالحرص على أن تظل أي معلومات يستقونها عن العاملين المصابين بفيروس نقص المناعة   -
  . عملهم في طي الكتمان

  تدريب العاملين في مجال الصحة والسالمة  ٤-٧
ينبغي للعاملين في مجال الصحة والسالمة ليس التعرف فحسب على برامج التوعية والتثقيف التي تستهدف جميع 

  : العاملين، بل ينبغي أن يتلقوا تدريبًا خاصًا يؤهلهم لما يأتي

اإليدز، بحيث يتسنى لهم / من فيروس نقص المناعة البشريةا فيه الكفاية، على محتوى وأساليب الوقاية التعرف، بم  -
  توفير برامج التوعية والتثقيف للعاملين؛ 

تقييم بيئة العمل وتحديد طرائق العمل وظروفه التي  يمكن تغييرها أو تحسينها بحيث يصبح العاملون أقل عرضة   -
  اإليدز؛ / المناعة البشريةلإلصابة بفيروس نقص 

بما في ذلك فر ويصون بيئة عمل نظيفة وإجراءات صحية وآمنة للعاملين لديه، ومن أن صاحب العمل يالتحقق   -
  توفير إجراءات الرعاية األولية اآلمنة؛

 متين اإليدز، إن وجدت، محاطة بسياج/ الحرص على أن تظل المعلومات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية  -
من السرية والكتمان، وآذلك أية بيانات طبية أخرى ذات صلة بالعاملين، وعلى أال يكشف عنها النقاب إال بمقتضى 

  أحكام مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية للعمال؛

  تهم اليومية؛إرشاد العاملين إلى سبل تحديد عوامل المخاطرة والتخفيف من وطأتها في حيا  -

توجيه العاملين إلى الخدمات الطبية المتاحة سواء في مكان العمل أو في خارجه، والتي يمكنها تلبية احتياجاتهم على   -
  . نحو فعال

  المعامل  / تدريب مفتشي العمل  ٥-٧
عملهم الرقابي ينبغي للسلطات المختصة التيقن من أن مفتشي العمل تتوافر تحت تصرفهم الوسائل الكافية للنهوض ب

ولبلوغ هذه . اإليدز في المنشآت/ ئي واإلرشادي، وال سيما فيما يتصل بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشريةاوالجز
اإليدز في / الغاية، ينبغي لهم تلقي تدريب خاص على استراتيجيات الوقاية والحماية من فيروس نقص المناعة البشرية

  :ذا التدريب ما يأتيويتعين أن يشمل ه. مكان العمل

 ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(معلومات عن معايير العمل الدولية ذات الصلة، وبخاصة اتفاقية التمييز   -
  ، والقوانين واللوائح الوطنية؛)١١١ رقم(

  اإليدز؛/ إرشادات لتوعية العمال  والمديرين بقضايا فيروس نقص المناعة البشرية  -

اإليدز ضمن اجتماعاتهم اإلعالمية الدورية بشأن / ضوعات فيروس نقص المناعة البشريةإرشادات بشأن إدماج مو  -
  السالمة والصحة المهنيتين وفي دورات التدريب الخاصة بمكان العمل؛

مثل طريقة ملء استمارات (إرشادات بشأن مساعدة العاملين في االنتفاع من اإلعانات االجتماعية المتاحة   -
  ارسة سائر حقوقهم الشرعية؛، وفي مم)اإلعانات

إرشادات بشأن تحديد عمليات انتهاك حقوق العمال أو القصور في تنفيذها بشأن حالة العمال فيما يخص فيروس   -
  نقص المناعة البشرية؛

اإليدز في مكان العمل وتحليلها، بهدف / المهارات المتعلقة بجمع البيانات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية  -
  .ء دراسات عن األوبئة وأثرها االجتماعي، وذلك في إطار التعليمات الواردة في مدونة الممارسات هذهإجرا

  تدريب العاملين الذين يتعاملون مع الدم البشري   ٦-٧
  أو سائر السوائل العضوية البشرية

 حوادث مكان العمل ينبغي لجميع العاملين أن يتلقوا تدريبًا على إجراءات مكافحة اإلصابة بالعدوى في سياق
  :ويتعين أن تشمل البرامج تدريبًا على ما يأتي. وتدابير اإلسعافات األولية

  توفير اإلسعافات األولية؛  -
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الملحق الثاني من (االحتياطات العامة للحد من مخاطر التعامل مع الدم البشري وسائر السوائل العضوية البشرية   -
  ؛)المدونة

  ؛استعمال تجهيزات الحماية  -

  اإلجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في حالة التعامل مع الدم البشري وسائر السوائل العضوية البشرية؛  -

  مهني،حادث حق الحصول على تعويضات في حالة وقوع   -

ان وعالوة على ذلك، ينبغي لبرامج التدريب أن تؤآد أن اتخاذ آافة االحتياطات الواجبة أمر ال يرتبط بالضرورة بما إذا آ
  . الشخص مصابًا بالفعل بفيروس نقص المناعة البشرية أو يظن أنه مصاب به

  اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  -٨

ينبغي أال تجري اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل إال في الظروف 
  جدوى من ذلك، عالوة على ما قد ينطوي عليه هذا التصرف من مخاطر اإلضرار، إذ الالتي تحددها مدونة الممارسات
آما أن . فقد يكشف النقاب عن نتائج هذه االختبارات ويساء استخدامها. بكرامتهمالمساس بالحقوق األساسية للعاملين و

على معرفة بجميع حقائق اختبار موافقة العامل على إجراء مثل هذه االختبارات ال تكون دائما بملء إرادته أو قائمة 
وحتى في حالة إجراء االختبارات خارج مكان العمل وفي السرية، فإن ذلك يجب أن يتم . الكشف والعواقب المترتبة عليه

  .وفي آنف السرية التامةعلى النحو الوافي فحسب ومن قبل فريق مؤهل المستنيرة بموافقة العامل الطوعية 

  عند التعيين أو االستمرار في الخدمة لكشف احظر إجراء اختبارات   ١-٨
ينبغي أال يشترط إجراء اختبار آشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عند التعيين، وينبغي أال يكون 

وينبغي للفحوص الطبية الروتينية، من قبيل اختبارات اللياقة التي تجرى للعمال قبل بدء . ذلك شرطًا الستمرار االستخدام
  . ستخدام أو بصفة دورية، أال تشمل اختبارًا إلزاميًا للكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريةاال

  ألغراض التأمينالكشف حظر إجراء اختبارات   ٢-٨
ينبغي أال تكون اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية شرطا لالستفادة من نظم الضمان   )أ(

  . ة أو بوليصات التأمين العام، أو نظم التأمين ضد مخاطر المهنة أو التأمين ضد المرضاالجتماعي الوطني

ينبغي أال تشترط شرآات التأمين إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لقبول   )ب(
يرادات من جهة، وفي حسابها وبوسع هذه الشرآات االستناد في تقديراتها للتكلفة واإل. التأمين على مكان عمل ما

  .االآتواري من جهة أخرى، إلى البيانات المتاحة عن األوبئة بالنسبة للسكان على وجه العموم

يتعين على أصحاب العمل أال يفتحوا الباب أمام إجراء هذه االختبارات ألغراض التأمين، على أن تظل المعلومات   )ج(
  .التي بحوزتهم سرية

 مراقبة الوباء  ٣-٨
يجوز فرض رقابة وبائية أو إجراء اختبارات للكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في أماآن العمل 
على أن تكون غفًال من األسماء وبدون مقارنات، وبما ال يتنافى مع مبادئ البحث العلمي وأخالقياته، ومع أصول المهنة 

ن، في حالة إجراء مثل هذه البحوث، أخذ رأي العمال وأصحاب ويتعي. وفي ظل احترام الحقوق الفردية ومبدأ السرية
وتفقد . وينبغي عدم استخدام المعلومات المستقاة ألغراض تمييزية ضد الفرد أو الجماعة. العمل وإحاطتهم علمًا بأمرها

بالنسبة لإلصابة ن تتوافر احتماالت معقولة لالستدالل من نتائجها على وضعية شخص إاالختبارات نسبتها إلى مجهول ما 
  .بفيروس نقص المناعة البشرية

  اختبارات الكشف الطوعية  ٤-٨
قد يطلب عامل بملء إرادته إخضاعه الختبارات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية في إطار برامج 

 المحلي وليس وفي هذه الحالة يتعين إجراء االختبارات بمعرفة الخدمات الصحية في المجتمع. اختبارات الكشف الطوعية
وحيثما تتوفر الخدمات الطبية المناسبة، يمكن إجراء اختبارات الكشف الطوعية بناء على طلب العامل . في مكان العمل

ويجب أن يعهد . وبموافقته المستنيرة آتابة، مع جواز التماس مشورة ممثل العمال إذا ما ارتأى العامل حاجة إلى ذلك
وينبغي . هل تأهيًال مناسبًا، مع االلتزام بالسرية الصارمة ومراعاة قيود اإلباحة واإلبالغبإجراء االختبارات إلى فريق مؤ

أن يندرج ضمن اإلجراءات األساسية الختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية توجيهات سابقة 
 على نحو أفضل، بطبيعة هذه لالختبارات والحقة لها تراعي االحتياجات الخاصة للجنسين وتستهدف التعريف،

  . االختبارات والمقصود منها ومزاياها ومثالبها وأثر معرفة نتائجها على العامل
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  تعرض لإلصابة أثناء العملالاالختبارات والعالج في أعقاب   ٥-٨
ية، ينبغي عندما يكون هناك خطر للتعرض في التعامل بالدم البشري والسوائل العضوية البشرية أو األنسجة البشر  )أ(

  .اتخاذ إجراءات في مكان العمل إلدارة المخاطر المترتبة على هذا التعرض وتالفي حوادث العمل

في مكان العمل، ) دم بشري، سوائل عضوية بشرية، نسيج بشري(في أعقاب تعرض العامل لمادة قد تكون ملوثة   )ب(
، وتوعيته بالعواقب الطبية وبفوائد اختبار الكشف يتعين المبادرة على الفور إلى تقديم المشورة له لمواجهة األمر

عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبتوافر سبل الطب الوقائي، ثم توجيهه عند االقتضاء، إلى الخدمات 
وعلى إثر تقييم المخاطر، يتعين تزويد العامل بمزيد من النصائح بشأن حقوقه القانونية، بما فيها . الطبية المالئمة

  . قه في التعويض، وما يجب اتباعه من إجراءات لذلكح

  الرعاية والدعم  -٩

يعد التضامن والرعاية والدعم عناصر حاسمة يسترشد بها في مكان العمل سعيًا إلى التصدي لفيروس نقص 
كشف من بين وفي هذا الصدد يتعين إنشاء آليات لتشجيع روح االنفتاح والتقبل والدعم لمن ي. اإليدز/ المناعة البشرية

وحتى يتسنى . العاملين عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، وآفالة عدم تعرضه للتمييز أو الوصم على حد سواء
التخفيف من وطأة وباء اإليدز في مكان العمل، فإنه يتعين بذل جهود في مجال إسداء المشورة وتوفير سائر أشكال الدعم 

وعندما تتوافر خدمات الرعاية الصحية في . اإليدز أو المصابين به/ لمناعة البشريةللعاملين المتأثرين بفيروس نقص ا
وإذا لم يتيسر ذلك، يتعين إبالغ العاملين باألماآن الخارجية التي يمكن . مكان العمل، فإنه يتعين توفير سبل العالج المالئم

وهكذا فإن . ن لتشمل أيضًا أسرهم عامة وأبناءهم خاصةأن تتوافر فيها مثل هذه الخدمات التي تتميز بأنها تتجاوز العاملي
الشراآة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم وسائر أصحاب المصلحة تكفل توفير خدمات فعالة وتوفر 

  . النفقات

  التكافؤ في عالج اإليدز مع أي داء وبيل آخر  ١-٩
إلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وعالج اإليدز سريريًا ينبغي التعامل مع آل ما يتعلق في مكان العمل با  )أ(

  . بنفس القدر من االهتمام الذي يولى للتعامل مع أي داء وبيل أو أي ظرف صحي خطير آخر

اإليدز نفس المعاملة التي يلقاها العاملون /  العاملون المصابون بفيروس نقص المناعة البشريةىينبغي أن يلق  )ب(
  .  خطيرة أخرى من حيث اإلعانات والتعويضات وسائر الترتيبات المعقولةالمصابون بأمراض

ما دام العامل يتمتع باللياقة الطبية الكافية ألداء عمله على النحو المالئم، فإن من حقه التمتع آغيره باألمن الوظيفي   )ج(
  . وبفرص النقل والترقي

 الخدمات االستشارية  ٢-٩
اإليدز فيما إذا احتاجوا إلى /  العاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةينبغي ألصحاب العمل تشجيع  )أ(

مشورة أو مساعدة ذات طابع سري، على االستعانة، حيثما يتوافر ذلك، بالخدمات أو البرامج المتصلة بالسالمة 
  . والصحة المهنيتين في مكان العمل أو بخدمات استشارية متخصصة خارج المنشأة

  : الغرض ينبغي ألصحاب العمل النظر في اإلجراءات اآلتيةولهذا  )ب(

العمل على مستوى المجتمعات المحلية أو في إطار اإلقليم على تحديد الهيئات المهنية ومجموعات وخدمات   -
  اإليدز وعالجه؛/ القادرة على إسداء المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالمساعدة الذاتية 

 المجتمعية، سواء الطبية منها أو غير الطبية، القادرة على مد يد العون للعاملين المصابين تحديد المنظمات  -
  اإليدز؛/ بفيروس نقص المناعة البشرية

رعاية صحية مؤهلة لفحصه ألول مرة أو عالجه إذا لم اإلشارة على العامل باالتصال بطبيبه أو بخدمات   -
  .  اللجوء إلى خدمة رعاية صحية مؤهلة إذا لم يتوفر لديه ذلك أو مساعدته في،يكن قد شرع في ذلك بالفعل

اإليدز الوقت الكافي لطلب /  للعاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةاينبغي ألصحاب العمل أن يتيحو  )ج(
  .المشورة وتلقي العالج في حدود أدنى الشروط المطلوبة على الصعيد الوطني

ستشارية أن تكون متاحة للعامل بالمجان، وأن تطوع لشتى احتياجات وظروف المرأة لخدمات الدعم االينبغي   )د(
وقد يكون من المستصوب تنظيم مشاورة بين الحكومات والعمال ومنظماتهم وسائر أصحاب المصلحة . والرجل

  . المعنيين لتقرير مثل هذا الدعم وتوفيره
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اإليدز مساعدتهم، فيما لو طلبوا تلك المساعدة، في / اعة البشريةينبغي لممثلي العمال المصابين بفيروس نقص المن  )ه(
  .الحصول على الخدمات االستشارية لدى المتخصصين في هذا المجال

ينبغي للخدمات االستشارية أن تحيط جميع العاملين علمًا بما لهم، بحكم القانون، من حقوق وإعانات اجتماعية   )و(
النظم المهنية وغيرها من برامج المهارات الحياتية الكفيلة بمساعدتهم على بمقتضى برامج الضمان االجتماعي و
  . اإليدز/ التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية

في حالة تعرض العامل لفيروس نقص المناعة البشرية، يتعين على صاحب العمل أن يتيح له الوقت الكافي لإلفادة   )ز(
  . همن الخدمات االستشارية دونما مساس بأجر

 خدمات الصحة المهنية وسائر الخدمات الصحية  ٣-٩
. قد يكون بمقدور صاحب العمل مساعدة العاملين لديه في الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية  )أ(

وفي حالة وجود خدمات صحية في مكان العمل، ينبغي أن تقدم، بالتعاون مع الحكومة وسائر أصحاب المصلحة، 
اإليدز ومساعدة العاملين المصابين / ها من خدمات من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشريةآل ما بوسع

  . به

ويمكن أن تشمل هذه الخدمات توفير العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية والعالج بغرض تخفيف حدة األعراض   )ب(
علق بالتغذية واألغذية التكميلية، وتخفيف الضغط المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، وإسداء المشورة فيما يت

  . العصبي وعالج األخماج الناهزة األآثر شيوعًا من قبيل األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي والسل

  الصالت بمجموعات المساعدة الذاتية ومجموعات المساعدة المجتمعية  ٤-٩
حة المهنية المبادرة، عند االقتضاء، إلى تيسير تشكيل ينبغي ألصحاب العمل ولمنظمات العمال ولموظفي الص

اإليدز إلى / مجموعات المساعدة الذاتية في إطار المنشأة أو توجيه العاملين المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية
  . مجموعات المساعدة الذاتية ومنظمات الدعم على مستوى المجتمعات المحلية

  اإلعانات  ٥-٩
 من أن العمال المصابين بفيروس نقص المناعة - بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين -مات أن تتيقن ينبغي للحكو  )أ(

اإليدز يتمتعون بنفس اإلعانات التي يتمتع بها العمال المصابون بأمراض خطيرة أخرى بموجب / البشرية
عانات جديدة تتصدى على وجه آما ينبغي لها أن تتدارس مدى الحاجة إلى تقرير إ. القوانين واللوائح الوطنية

  .اإليدز/ الخصوص للطبيعة التدرجية والمتقطعة لفيروس نقص المناعة البشرية

صحاب العمل ولمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال السعي مع الحكومات إلى تكييف آليات ينبغي أل  )ب(
اإليدز، بما في ذلك نظم دعم / بشريةاإلعانات القائمة مع احتياجات العمال المصابين بفيروس نقص المناعة ال

  . األجور

  تغطية الضمان االجتماعي  ٦-٩
ينبغي للحكومات ولمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال اتخاذ آافة ما يلزم من تدابير من أجل التيقن من   )أ(

اق الحماية اإليدز وأسرهم غير مستبعدين من آامل نط/ أن العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
وينبغي أن ينطبق هذا أيضا . وجميع اإلعانات االجتماعية التي تكفلها برامج الضمان االجتماعي والنظم المهنية

وذويهم الذين ينتمون إلى فئات مهنية واجتماعية يرى أنها قد تتعرض لإلصابة بفيروس نقص على العمال 
  .اإليدز/ المناعة البشرية

اإليدز اإلعانات ذاتها / لنظم أن تمنح العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لهذه البرامج واينبغي  )ب(
  . الممنوحة للعمال المصابين بأمراض خطيرة أخرى

  الخصوصيات ومبدأ السرية  ٧-٩
ينبغي للحكومات وشرآات التأمين الخاصة وأصحاب العمل التيقن من أن آافة المعلومات المتصلة بالخدمات   )أ(

ارية والعالجية والرعاية وتلقي اإلعانات محاطة بسياج من السرية إلى جانب البيانات الطبية الخاصة االستش
بالعاملين، ومن أنه محظور االطالع عليها إال حسب التعليمات الواردة في توصية خدمات الصحة المهنية، 

  ).١٧١رقم  (١٩٨٥
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االجتماعي والنظم المهنية، حظر االطالع على جميع ينبغي للغير، وال سيما أمناء ومديرو برامج الضمان   )ب(
اإليدز وبياناتهم الطبية، وذلك بمقتضى / متعلقة بإصابة العاملين بفيروس نقص المناعة البشريةالمعلومات ال

  . مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن البيانات الشخصية للعمال

  سرهمأبرامج مساعدة العمال و  ٨-٩
يعة جائحة اإليدز فإن األمر قد يحتاج إلى وضع برامج لمساعدة العمال أو تطويرها بحيث تشمل نظرًا لطب  )أ(

وينبغي أن يتم ذلك بالتشاور مع . الخدمات المالئمة لوضعهم العائلي، وتكفل دعمًا ألفراد أسرهممجموعة من 
 المعنيين وفقًا لالحتياجات العمال وممثليهم، مع جواز التعاون في ذلك مع الحكومات وسائر أصحاب المصلحة

  . والموارد المتاحة

آما أن . ينبغي لمثل هذه البرامج أن تراعي أن المرأة، في العادة، هي أآثر أفراد األسرة رعاية لمرضى اإليدز  )ب(
وعليها أيضًا أن تلبي احتياجات الطفل . عليها أن تأخذ في الحسبان االحتياجات الخاصة للمرأة أثناء فترة الحمل

 أو آليهما بسبب اإليدز، ومن ثم ترك المدرسة أو اضطر إلى العمل أو بات معرضًا أآثر اهالذي فقد أمه أو أب
ومثل هذه البرامج يمكن أن تتحقق داخليًا أي في محيط المنشأة التي يمكن أن تكفل لها . فأآثر لالستغالل الجنسي

  . هاأيضًا دعمًا جماعيًا أو تتعاقد مع منشأة خارجية لتنفيذ

  : لبرامج مساعدة األسرة أن تشمل ما يأتييمكن  )ج(

  منح إجازات ألسباب عائلية؛  -

  الدعوة للمشارآة في برامج اإلعالم والتثقيف؛  -

  توجيه األشخاص المعنيين إلى مجموعات الدعم، بما فيها مجموعات المساعدة الذاتية؛  -

 الحصول على عمل آخر شريطة أال يلحق هذا تقديم مساعدة للعمال أو ألفراد أسرهم آيما يتسنى لهم  -
  العمل ضررًا بدراسة األبناء؛

اتخاذ تدابير خاصة من بينها دعم التعليم النظامي وتشجيع التدريب المهني والتلمذة الصناعية، بغية تلبية   -
  احتياجات األطفال والشباب الذين فقدوا أحد والديهم أو آليهما بسبب اإليدز؛

ع أصحاب المصلحة والمنظمات المجتمعية بما في ذلك المدارس التي يرتادها أبناء التنسيق مع جمي  -
  العمال؛

  تقديم مساعدة مالية مباشرة وغير مباشرة؛  -

  إدارة المشاآل المالية المتصلة بمرض العاملين واحتياجات من يتولون إعالتهم؛  -

  المساعدة؛توفير المعلومات والخدمات االستشارية القانونية عالوة على   -

المساعدة في التعرف على اإلجراءات القانونية المتعلقة بالمرض والوفاة، من قبيل إدارة المشاآل المالية   -
  المتصلة بالمرض وترتيبات الوصية والترآة؛

  مساعدة األسر في التعامل مع برامج الضمان االجتماعي والنظم المهنية؛  -

  صرف سلف من األجر المستحق للعامل؛  -

أسرة العامل إلى السلطات القانونية والصحية المختصة أو تزويدها ببيانات عن السلطات التي وجيه ت  -
  . ليهاإيوصى باللجوء 
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   من المدونةالملحق األول

 حقائق أساسية عن الوباء وعواقبه

  حقائق عن فيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة 
  )اإليدز(نقص المناعة المكتسب 

البشرية، يروس نقص المناعة البشرية، الذي يتسبب في مرض اإليدز عن طريق السوائل العضوية تنتقل العدوى بف
ومن المستقر عليه اليوم أن الفيروس ينتقل بأربع . وبخاصة الدم البشري والسائل المنوي واإلفرازات المهبلية وحليب األم

، الدم ومستخلصاته بطرق نقل دم )االت شيوعًاأآثر الح(االتصال الجنسي بدون عازل مع شريك حامل للفيروس : طرق
ملوث أو زراعة عضو أو نسيج ملوثين أو استخدام إبر حقن أو أية أداة وخز أخرى ملوثة، من األم إلى الطفل أثناء الحمل 

عي قل العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء التالمس الطبيتوال تن. أو عند الوالدة وأخيرًا الرضاعة الطبيعية
العارض أو السعال أو العطس أو التقبيل، آما أنه ال ينتقل عن طريق استخدام دورات المياه المشترآة أو المرافق الصحية 

وفيروس نقص . العامة أو االستخدام المشترك ألدوات الطعام أو تناول أطعمة أو مشروبات مسها شخص حامل للفيروس
  . عوض أو وخز أية حشرة أخرىالمناعة البشرية ال ينتشر عن طريق وخز الب

ويضعف فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة في جسم اإلنسان، مما يمنعه من مقاومة العدوى على نحو 
وبوسع المرء أن يعيش عشر سنوات أو أآثر وهو حامل للفيروس دون أن تظهر عليه أية أعراض ودون أن يصاب . فعال

وأول أعراض اإلصابة باإليدز هي على وجه . أنه يظل قابًال لنقل العدوى للغيربأي مرض في معظم هذه الفترة، رغم 
اإلجهاد المزمن، اإلسهال، الحمى، القصور في القدرات الذهنية مثل فقدان الذاآرة، فقدان الوزن، السعال : الخصوص

ولي األمراض وقد تست. ليمفاويةالمستمر، ظهور طفح جلدي حاد، حدوث التهاب حالئي والتهابات في الفم، وتورم الغدد ال
ويمكن أن . الناهزة مثل السرطان والتهاب السحايا وااللتهاب الرئوي والسل على الجسم بسبب نقص المناعة في اإلنسان

تتخلل فترات المرض النشطة فترات يخلد فيها المرض إلى الكمون، بيد أن هذا ال يعني أن مريض اإليدز يمكن أن يفلت 
وثمة . وثمة أبحاث تجري للتوصل إلى مصل واق، إال أن التجارب لم تسفر بعد عن نتائج حاسمة. وممن مصيره المحت

أدوية مثل العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية بوسعها إبطاء استفحال المرض وإطالة عمر المريض، بيد أنها باهظة 
ففيروس نقص . ذلك، فإن الحالة تشهد تغيرًا سريعًاومع . الثمن، ومن ثم فهي ليست في متناول السواد األعظم من المرضى

فال سبيل له لدخول الجسم إال من خالل . المناعة البشرية ضعيف للغاية وغير قادر على البقاء إال في ظروف محدودة
قه، ومن ثم فإن الوقاية منه تتمثل في وضع حاجز في طري. األجزاء الرطبة بطبيعتها، وال يسعه التسلل عبر بشرة سليمة

، والحرص على أن تكون أدوات الحقن أو )حسب الحاجة( أو وسيلة حماية آارتداء قفازات أو أقنعة مثل العازل الذآري
انظر الملحق (ات المرآزة والماء المغلي آفيل بالقضاء عليه فالوخز غير ملوثة، علمًا بأن استخدام محلول جافيل والمنظ

  ).الثاني من المدونة

  سكان عامة والقوى العاملة خاصةأثر اإليدز على ال
 مليون شخص، ثلثاهم من ٣٦اإليدز / ، تجاوز عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية٢٠٠٠في أواخر سنة 

 ٢٠٠٠وخالل سنة . يدزاإل مليون شخص لقوا حتفهم بسبب ٢٢سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهناك زهاء 
  . لم للسبب نفسه شخص عبر العاماليين ٣وحدها توفي 

 مليون مصاب ٢٥ا جنوب الصحراء الكبرى هناك ما يربو على  العالم قد طالها المرض، ففي أفريقيوجميع مناطق
 ماليين في آسيا، وزهاء مليونين في أمريكا ٦اإليدز من البالغين واألطفال، وأآثر من / بفيروس نقص المناعة البشرية

يًال من مليون في أمريكا الشمالية، ونصف مليون في غرب أوروبا، ونحو ثالثة أرباع الالتينية ومنطقة الكاريبي، وأقل قل
ورغم تباين طريقة . المليون في شرق أوروبا وآسيا الوسطى، وقرابة نصف المليون في شمال أفريقيا والشرق األوسط

  . انتقاله الرئيسية فإن معدالت حاالت اإلصابة في تزايد في جميع المناطق

 بلدًا تتجاوز ٢٩ وفي ٢٠١٠فبحلول سنة . فيات اإليدز بالنسبة لجملة عدد السكان في أفريقيا جلية للعيانوآثار و
 مليون نسمة عن التعداد المتوقع ٥٠ في المائة، سوف يقل التعداد اإلجمالي للسكان بمقدار ٢فيها معدالت حاالت اإلصابة 

اإلصابة ز عواقب من حيث الجنس والعمر، ففي العديد من البلدان تكثر وتترتب أيضًا على اإليد. فيما لو لم يكن هناك إيدز
وأآثر الفئات العمرية تعرضًا . وفي أفريقيا أآثر من نصف اإلصابات الجديدة من النساء. به بين النساء عنها بين الرجال

طين اقتصاديًا الذين يضيع بذلك  سنة أي فئة السكان العاملين أو النش٤٩-١٥لإلصابة في أي مكان من العالم هي الفئة من 
 مليون ٢٠وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ما يربو على . إسهامهم على مستوى األسرة والمجتمع واالقتصاد
وفي البلدان التي ترتفع فيها معدالت حاالت . اإليدز على نطاق العالم/ عامل مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

 عن الحجم المتوقع فيما لو ٢٠٢٠في المائة سنة  ٣٠ و١٠قلص حجم القوى العاملة بنسبة تتراوح ما بين اإلصابة سوف يت
وآثير منهم سوف .  مليون طفل فقدوا أمهاتهم أو آباءهم أو الوالدين معًا بسبب هذا الوباء١٤وثمة . لم يكن هناك إيدز

  .مشكلة عمل األطفاليضطر إلى ترك الدراسة واللحاق بسوق العمل، مما يفاقم من 
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. اإليدز أثر فادح على األفراد المصابين وأسرهم، وعلى المجتمع المحلي بأسره/ ولفيروس نقص المناعة البشرية
وينعكس أثره على مستوى الفرد . فانعكاساته خطيرة على المعالين من آبار السن وصغاره فيما إن آان عائلهم مريضًا به

ويكشف الوباء عن وجهه القبيح في عالم . المنشأة وشيئًا فشيئًا على االقتصاد الوطني آلهواألسرة المعيشية وعلى مستوى 
اختالل اإلنتاج؛ التمييز في االستخدام؛ استفحال أوجه الال مساواة بين الرجل والمرأة؛ تزايد حاالت عمل : العمل بعدة طرق

على الخدمات الصحية ونظم الضمان االجتماعي األطفال؛ عالوة على تجلي عواقبه في استنزاف رأس المال والضغط 
  .وتهديده للسالمة والصحة المهنيتين

  عوامل زيادة قابلية تعرض اإلنسان لإلصابة باإليدز

  العوامل العامة
يستفحل اإليدز حيثما تنتهك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحيثما يضرب عرض الحائط بالقواعد 

ر وتهميشه يوفيما يتصل بالجانب االقتصادي، تجدر اإلشارة إلى الفقر باعتباره عامًال أساسيًا، فأمية الفق. المدنية والسياسية
آما أن الفقر يحمل المرأة على التماس البقاء ومحاولة تلبية احتياجات أسرتها من . يجعالنه أآثر عرضة لإلصابة باإليدز

النظم الغذائية العجاف وظروف السكن السيئة والقصور في وهناك . خالل ممارسة اتصال جنسي قد يكون غير آمن
إجراءات النظافة العامة مما يجعل األشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية أآثر عرضة لإلصابة باألمراض 

قات العمل قد أما فيما يتعلق بالجانب االجتماعي والثقافي، فإن الال مساواة في العالقات الشخصية وعال. المرتبطة باإليدز
آعوامل يمكن وثمة مواقف وسلوآيات ينبغي التسليم بها . تؤدي إلى اتصال جنسي غير مرغوب فيه ومحفوف بالمخاطر

ويمكن لفيروس نقص المناعة البشرية أن ينتقل من خالل استخدام متعاطي . أن تضاعف من احتماالت اإلصابة بالمرض
ضًا أن تعاطي المخدرات ومعاقرة الخمر قد يناالن من قدرة المرء على ممارسة يأوقد تبين . المخدرات إبرًا وحقنًا ملوثة

ويؤجج العار الذي يوصم به حامل فيروس نقص المناعة . الجنس اآلمن واتخاذ االحتياطات الواجبة عند التعامل مع الحقن
 رأما الضغوط الثقافية وإنكا. ابةالبشرية أو المصاب به نزوعه الطبيعي إلى إخفاء حالته، مما يؤدي إلى استفحال اإلص

تخفي مدى تفشي اإلصابة على الصعيدين المحلي والوطني، مما يعرقل أي خطة للتصدي بفعالية للمرض الواقع فإنها 
  . سواء على مستوى الجماعة أو الفرد

 القانونية وهناك، بالنسبة للجانب المدني والسياسي، حاالت المنازعات وتعكير صفو األمن العام وضعف األطر
وآليات إنفاذ القوانين، عالوة على إنكار الحقوق التنظيمية والمفاوضة الجماعية، آل ذلك يقف حجر عثرة أمام التنمية 

وفي بلدان عديدة، لم يتسن للنظم الصحية شحيحة . عامة، ويقوض التدابير الرامية إلى النهوض بالصحة العامة خاصة
  . وبرامج التكيف الهيكلي، أن توفر سبل الرعاية والحماية الواجبةالموارد، والتي نالت منها الديون 

وعلى وجه اإلجمال فإنه عندما يعم التمييز وتفتقر حقوق اإلنسان إلى االحترام، يصبح العامل أآثر عرضة 
لإلصابة وأقل قدرة على التصدي لإليدز، ألنه سوف يتعذر عليه في هذه الحالة أن يلتمس الخدمات المختبرية 
واالستشارية، أو يطلب العالج أو الدعم، إضافة إلى أنه لن يكون في وضع يسمح له بالمشارآة في أنشطة الدعوة والتوعية 

  . أو حمالت الوقاية

 العوامل التي تضاعف من خطر اإلصابة لدى 
  فئات معينة من العمال

يرهم وإن آان العامل الغالب في ذلك ثمة أنماط من حاالت العمل يتعرض فيها العاملون لخطر اإلصابة أآثر من غ
   :وفيما يلي قائمة إرشادية بهذه األنماط. هو سلوك العاملين وليس مهنتهم

العمل الذي يقتضي آثرة الحرآة، وال سيما اضطرار العامل إلى السفر بصفة منتظمة والحياة بعيدًا عن زوجته أو   -
  شريكة حياته؛

   فيها التفاعل االجتماعي وتنقص الخدمات الصحية؛العمل في بيئات منعزلة جغرافيًا يقل  -

  العمل في مكان مقصور على الرجال وترتيبات اإلقامة المشترآة فيما بينهم؛  -

  الحاالت التي يتعذر فيها على العامل حماية نفسه من اإلصابة؛  -

  العمل الذي يغلب عليه الرجال حيث ال تشكل المرأة سوى أقلية قليلة؛  -

ينطوي على مخاطر مهنية مثل التعامل مع الدم البشري ومستخلصاته وسائر السوائل العضوية العمل الذي   -
البشرية، والحقن والوخز باإلبر والتعرض لدم ملوث، وما إلى ذلك من الحاالت التي ال تتخذ فيها االحتياطات 

  .أو تستخدم فيها أدوات غير مالئمة/القياسية و

تجمع عمال عاطلين في مراآز حضرية على :  على النحو اآلتي" الال عمل "ويمكن أن تضم هذه القائمة حاالت
أمل الحصول على مورد دخل صغير، حيث يمكن أن يأتوا عمًال يعرضهم لإلصابة باإليدز، أو إقامة نازحين أو الجئين 

ي ممارسة الجنس أو في مخيمات حيث قد يتحول ضيقهم بالفراغ الذين يعيشون فيه أيضًا وإحساسهم بالهجر إلى رغبة ف
  . وينسحب هذا بالذات على العديد من األمهات غير المتزوجات الالئي يعشن هذه الظروف. يضطرون إلى ممارسته
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    ١االحتياجات الخاصة للقطاع غير المنظم
دة يعد العاملون في القطاع غير المنظم أآثر فئات العمال معاناة من عواقب اإليدز، أوًال ألنه يتعذر عليهم عا

االستفادة من الخدمات الصحية أو إعانات الحماية االجتماعية المكفولة للعاملين في القطاع المنظم، وثانيًا ألن ما يزاولونه 
من نشاط نادرًا ما يستند إلى مرآز مالي آمن أو ما يتيح لهم هذا األمان، وثالثًا ألن ما يتسم به عملهم من طبيعة مؤقتة 

وفيما يتعلق . م عن العمل سوف يؤدي على األرجح إلى فقدانهم وسائل التجارة واإلنتاجوهشة يعني أن أي تغيب له
فإذا . بمنشآت القطاع غير المنظم، يمكن أن يؤدي فقدان عامل أو أآثر إلى عواقب وخيمة، ويتسبب في انهيار المنشأة

 حتفه، فإن استنزاف رأس المال في أصيب صاحب المنشأة بفيروس نقص المناعة البشرية وسقط مريضًا باإليدز ثم لقي
العالج والرعاية ونفقات الجنازة والدفن يمكن أن يحول دون أي استثمار جديد في المستقبل، ويتسبب في إفالس المنشأة 

وفي القطاع غير المنظم في المناطق . وإلقاء من يعولهم صاحبها من العمال وأفراد األسرة بين براثن العوز والحاجة
التفرغ لرعاية مرضى اإليدز، في حدث مرارًا أن يتحول جزء من األيدي العاملة من العمل في الحقول إلى الريفية، ي

األيدي العاملة إلى انخفاض إنتاج األغذية وتدهور األمن الغذائي على المدى في فضي فيه هذه الخسائر تالوقت الذي 
 أالنخفاضيد أآثر القطاعات االقتصادية تأثرًا بهذا االتجاه وعلى وجه العموم، فإن قطاع األعمال غير المنظم يع. البعيد

انكماش األسواق جراء وفاة المستهلكين أو تقلص دخلهم إلى الحد األدنى بسبب تكاليف : عندما تتكرر الصورة اآلتية
  . العالج والرعاية الصحية

  البعد المتعلق بنوع الجنس
اإليدز ويتفاوت أثره حسبما يكون الكائن البشري رجًال أو / ريةتتباين قابلية التعرض لفيروس نقص المناعة البش

وثمة أوجه من عدم المساواة الهيكلية بالنسبة . فثمة عوامل بيولوجية تجعل المرأة أآثر عرضة لإلصابة من الرجل. امرأة
ويتجلى ذلك على . يدز عليهالوضع المرأة تعوق سعيها إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالوقاية من العدوى، وتزيد من وطأة اإل

  :النحو اآلتي

آثيرًا ما تكابد المرأة تبعية اقتصادية وجنسية في زواجها أو عالقاتها، ومن ثم تغدو عاجزة عن اشتراط توافر   -
  .عناصر األمان قبل ممارسة الجنس ورفض االتصال الجنسي غير اآلمن

  .ضها لخطر المضايقة الجنسيةميل ميزان القوى لغير صالح المرأة في مكان العمل يعر  -

. يالحظ أن الفقر عامل يسهم في قابلية تعرض اإلنسان لإلصابة باإليدز، والنساء يمثلن األغلبية في عالم الفقراء  -
وعندما يشتد الفقر تتعرض الفتيات أآثر من الفتيان إلى ترك الدراسة أو للبيع للقيام بأعمال السخرة أو لممارسة 

  .البغاء

يدز بسبب األمية التي تنتشر معدالتها إللى آثير من النساء اإلفادة من حمالت التوعية بأهمية الوقاية من ايتعذر ع  -
  . وفي بعض البلدان تبلغ هذه المعدالت مقدار الضعف. بين النساء بنسب أعلى من الرجال على نطاق العالم

والمهاجرون . طفال، أآثر من ثالثة أرباع الالجئينتشكل النساء نسبة عالية من المهاجرين داخليًا، ويمثلن مع األ  -
وفي حاالت . يروس نقص المناعة البشريةوالالجئون معرضون بنسب تفوق المتوسط ألخطار اإلصابة بف

  . المنازعات، تستفحل باطراد حوادث اغتصاب النساء بفعل الفصائل المتحاربة

 من األهل وأفراد المجتمع المحلي على عاتق النساء يقع عبء رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية  -
والفتيات في أغلب األحيان، مما يحملهن مزيدًا من األعباء ويحد من عملهن المدر للدخل، ويقلص فرص متابعتهن 

  . للدراسة

ن يترتب على إعمال قوانين الملكية الخاصة واإلرث والحضانة واإلعالة، في ظل الفوارق بين الجنسين، حرما  -
اإليدز التي توفي قرينها أو هجرها ألنها تحمل فيروس نقص / المصابة بفيروس نقص المناعة البشريةالمرأة 

                  
القطاع "، يشير تعبير ١٩٩١ا جاء في التقرير الذي قدمه المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى مؤتمر العمل الدولي في عام    وفقًا لم 1

نظم ر الم ون  " غي ستقلين يعمل ين صغار م ن منتج ًا م ألف أساس دمات، وتت سلع والخ وزع ال تج وت ي تن دًا الت صغيرة ج ى الوحدات ال إل
األجر         /رية في البلدان النامية، وبعضهم يستخدمون آذلك عمل األسرة و         لحسابهم الخاص في المناطق الحض     ال ب يًال من العم أو عددًا قل

ا     ن التكنولوجي ضًا م ستوى منخف ستخدم م مال، وت دون رأس دًا، أو ب مال صغير ج دات برأس ذه الوح ل ه صناعيين، وتعم ذ ال أو التالمي
ة    والمهارات، ومن ثم فإنها تعمل بمستوى منخفض من اإلنتاج  ر ثابت ة غي ية، وتوفر عمومًا دخوًال منخفضة للغاية وغير منظمة، وعمال

ادة          . لمن يعملون فيها   ا ع وهي غير نظامية من حيث أنها في جانبها األآبر غير مسجلة وغير واردة في إحصاءات رسمية، وليست له
ان أو مؤسسات              ة أو مؤسسات االئتم ى األسواق المنظم ر من الخدمات       منافذ أو هي قليلة المنافذ عل دريب أو آثي يم النظامي والت  التعل

انون، وحتى                        ى أن تعمل خارج إطار الق ادة عل والمرافق العامة، وال تعترف بها الحكومة أو تدعمها أو تنظمها، وتجبرها الظروف ع
شريعات       ة وت ة االجتماعي ة في     حين تسجل أو تراعي بعض جوانب القانون فإنها دائمًا تقريبًا خارج نطاق الحماي دابير الحماي العمل وت

ون في         (ومنتجو القطاع غير النظامي وعماله عمومًا غير منظمين         . موقع العمل  وإن وجدت أحيانًا روابط محلية غير نظامية لمن يعمل
دولي   : انظر. (، وهم في األغلب خارج نطاق عمل النقابات ومنظمات أصحاب العمل          )بعض األنشطة المحددة   ؤتمر العمل ال أزق  :  م م
  . ٤، ص )١(، التقرير األول )١٩٩١ (٧٨، الدورة القطاع غير النظامي
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المناعة البشرية، من الضمان المالي ومن الفرص االقتصادية، بل قد يترتب على ذلك اضطرارها، في المقابل، إلى 
  .تعد أآثر عرضة لالستغالل الجنسي التجاريممارسة البغاء من أجل البقاء، وفي هذا السياق فإن الفتاة 

تشير الدراسات إلى أن المرأة تتعرض أآثر من الرجل للوصم والنبذ االجتماعيين عند اإلصابة باإليدز، وال سيما   -
  . في أوساط الريف، فيتجنبها الناس ويحكمون عليها بالتهميش، مما يدفعها دفعًا إلى بيع جسدها مقابل لقمة العيش

ومثال ذلك أن وجود المرأة . ترف بهعليسير أن اإليدز يقوض عمل المرأة، سواء العمل بأجر أو العمل غير الممن ا  -
  . غالب في القطاع غير المنظم الذي ال يغطيه الضمان االجتماعي وحيث ال ترتبط بالعمل أي إعانات صحية مهنية

  . ت الصحية المرتبطة بالعمل أقل من عدد الرجالعدد النساء الالئي ينتفعن بالضمان االجتماعي أو باإلعانا  -

غالبًا ما يكون الرجال ضحايا لقوالب نمطية ومعايير ثابتة بشأن سلوآيات الذآر، مما قد يؤدي إلى اتصال جنسي   -
  . أو اتصال جنسي بغير اتفاق الطرفين/غير آمن و

كن أن يجدوا أنفسهم، من خالل عملهم، في يتواجد الرجال بشكل مفرط في عدد من فئات العمال المستضعفين ويم  -
  .حاالت تعرضهم لمزاولة الجنس غير اآلمن فيما بينهم

بالنظر إلى عالقات القوى السائدة بين الرجل والمرأة، يضطلع الرجل بدور حيوي في مجال اتخاذ موقف مسؤول   -
  . لهاإليدز والتصدي / حفاز إزاء آليات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
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  الملحق الثاني من المدونة

 مكافحة العدوى في مكان العمل

  االحتياطات العامة الواجب اتخاذها عند التعامل مع الدم   -ألف 
  البشري وسائر السوائل العضوية البشرية

، االحتياطات ١٩٨٥آانت مراآز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة هي أول من وضع سنة 
االحتياطات "المعروفة باسم (ة الواجب اتخاذها عند التعامل مع الدم البشري وسائر السوائل العضوية البشرية، العام
اإليدز، / ، بغية التصدي على وجه الخصوص، لوباء فيروس نقص المناعة البشرية")االحتياطات القياسية"أو " العامة

حماية العاملين في المستشفيات والمراآز الصحية من اإلصابة وتلبية الحاجة الماسة إلى إقرار استراتيجيات جديدة ل
وألول مرة يؤآد النهج الجديد ضرورة تطبيق احتياطات التعامل مع الدم البشري وسائر السوائل . بالعدوى عن طريق الدم

  . العضوية البشرية على الجميع سواء آانوا مصابين أو غير مصابين

د قواعد بسيطة لمكافحة العدوى يتعين اتخاذها عند رعاية جميع المرضى في واالحتياطات العامة عبارة عن مجر
  : وتشمل االحتياطات العامة ما يأتي. أي وقت من أجل تقليل مخاطر اإلصابة باألمراض عن طريق دم ملوث

  ها؛والتخلص منها فور استعمال) اإلبر وسائر أدوات القطع الحادة(التعامل بحذر مع أدوات الوخز والقطع   -

  غسل اليدين قبل أية عملية وبعدها؛  -

استعمال حواجز حمائية مثل القفازات والقمصان واألقنعة، عند التعامل المباشر مع الدم البشري وسائر السوائل   -
  العضوية البشرية؛

  التخلص اآلمن من المخلفات الملوثة بالدم البشري وسائر السوائل العضوية البشرية؛  -

  فة األدوات والمعدات الملوثة آما ينبغي؛تطهير وتعقيم آا  -

  . التعامل مع البياضات الملوثة آما ينبغي  -

 مختارات من المبادئ التوجيهية واالحتياطات   -باء
  العامة لمكافحة العدوى
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  الملحق الثالث من المدونة

  ة بشأن قائمة مرجعية لتخطيط وتنفيذ سياسة عام
 اإليدز في مكان العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية

ينبغي ألصحاب العمل وللعمال ومنظماتهم التعاون على نحو بناء ومتبصر بغية وضع سياسة عامة بشأن فيروس 
ويتعين أن تكون هذه السياسة . اإليدز تلبي بشكل متوازن احتياجات أصحاب العمل والعمال/ نقص المناعة البشرية

مشمولة بدعم على أرفع مستوى، نموذجًا للمجتمع المحلي على وجه العموم لكيفية التعامل مع فيروس نقص المناعة ال
 من هذه المدونة معلومات ٩-٦وتتضمن العناصر األساسية لهذه السياسة والتي تتناولها بالتفصيل الفروع . اإليدز/ البشرية

 على اإلنسان هانتقاله، وتدابير تثقيفية من أجل تعزيز إدراك مخاطراإليدز وطرق / عن فيروس نقص المناعة البشرية
والنهوض باستراتيجيات تمكينية وتدابير وقاية عملية تشجع وتدعم التغيرات السلوآية وتدابير لكفالة الرعاية وتوفير 

اإليدز، وأخيرًا عدم / المساعدة للعمال المصابين أنفسهم أو أفراد أسرهم من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
  . التسامح البتة إزاء أي شكل من أشكال الوصم أو التمييز في مكان العمل

  : يمكن استخدام الخطوات اآلتية آقائمة مرجعية لوضع سياسة أو برنامج في هذا المضمارو

امة ومشرفون وعمال اإليدز يشارك فيها ممثلون من اإلدارة الع/ تشكل لجنة معنية بفيروس نقص المناعة البشرية  
ونقابات عمال وإدارة الموارد البشرية وإدارة التدريب ووحدة العالقات الصناعية ووحدة الصحة المهنية ولجنة 

   وأشخاص مصابون باإليدز، إن وافقوا على ذلك؛،الصحة والسالمة

  تقرر اللجنة اختصاصاتها وسلطاتها في اتخاذ القرارات ومسؤولياتها؛  

  انين الوطنية وتبعاتها على المنشأة؛استعراض القو  

م اللجنة أثر وباء فيروس نقص المناعة البشرية على مكان العمل واحتياجات العمال المتأثرين بفيروس نقص تقّي  
  اإليدز أو المصابين به، من خالل إجراء دراسة تقييمية في نطاق من السرية؛/ المناعة البشرية

  دمات المعلومات المتاحة في آل من مكان العمل والمجتمع المحلي؛تحدد اللجنة الخدمات الصحية وخ  

  تحدد اللجنة مشروع سياسة يجري تداوله إلبداء الرأي فيه ثم تنقيحه توطئة العتماده؛  

تضع اللجنة ميزانية وتلتمس اعتمادات من خارج المنشأة عند االقتضاء، وتحدد الموارد المتاحة في المجتمع   
  المحلي؛

  للجنة خطة عمل مشفوعة ببرامج زمنية وتحديد للمسؤوليات من أجل تنفيذ السياسات المقررة؛تضع ا  

نشر السياسات وخطة العمل على نطاق واسع بعدة وسائل مثل لوحات اإلعالن واإلعالنات المرسلة بالبريد   
  ريب؛والنشرات المرفقة بقسائم الدفع وفي إطار االجتماعات الخاصة ودورات التوعية والتد

  تتولى اللجنة رصد ومتابعة أثر السياسات؛  

تقوم اللجنة، بصفة دورية، باستعراض ومراجعة السياسات في ضوء المتابعة الداخلية والمعلومات الخارجية عن   
  .الفيروس وآثاره في مكان العمل

لتخطيط لها وتنفيذها ويتعين أن تدرج آل خطوة من الخطوات المذآورة آنفًا ضمن سياسة شاملة للمنشأة يجري ا
  . ورصدها ومتابعتها على نحو مستدام ال ينقطع
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  الملحق الثاني

  قائمة غير شاملة بالقوانين والسياسات الوطنية 
  اإليدز / بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

  )اإلنكليزيالبلدان بالترتيب األبجدي (

  ٢٠٠٧اإليدز، / المناعة البشريةمشروع مدونة اآلداب الوطنية بشأن فيروس نقص     أفغانستان

  ٢٠١٠-٢٠٠٤اإليدز ومكافحته للفترة / االستراتيجية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية    ألبانيا

ة             الجزائر ص المناع روس نق سي وفي صال الجن ة باالت ابات المنقول شأن اإلص ة ب تراتيجية الوطني ة االس الخط
  ٢٠٠٦، ٢٠١١-٢٠٠٧البشرية واإليدز للفترة 

  أنغوال
  

  اإليدز / بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، ٢٠٠٣، لعام ٨/٠٤القانون رقم   -١
اإليدز، / ، المتعلق بالموافقة على اللوائح بشأن فيروس نقص المناعة البشرية٤٣/٠٣المرسوم رقم   -٢

  ٢٠٠٣والعمالة والتدريب المهني، 

  ٢٠٠٢، ٢٠٠٥-٢٠٠٢نية للفترة الخطة االستراتيجية الوط    أنتيغوا وبربودا 

  األرجنتين

  

م   -١ وم رق ادة  ٩٧/ ١٠٥٨المرس نظم الم ذي ي انون٣٣، ال ن الق م م شأن ١٩٩٦ ،٢٤ ٦٦٠  رق  ب
  الحرمان من الحرية

  ١٩٩٨، ٢٣ ٧٩٨القانون الوطني بشأن اإليدز، رقم   -٢
م    المتعلق بإصدار لوائح بموجب القانون الوطني بشأن اإل   ٩١/ ١٢٤٤المرسوم رقم     -٣ دز، رق  ٧٩٨ي

١٩٩٠ ،٢٣  

  ٢٠٠٧مشروع مدونة العمل،     أرمينيا

  ١٩٩٢قانون منع التمييز على أساس اإلعاقة،     أستراليا

  النمسا
  

  ٢٠٠١، بصيغته المعدلة حتى عام ١٩٩٣قانون بشأن اإليدز،   -١
  ٢٠٠٤بصيغته المعدلة حتى ، ٢٠٠٤/ ٦٦رقم قانون المساواة في المعاملة،   -٢

  ١٩٩٦اإليدز، / نون مكافحة فيروس نقص المناعة البشريةقا    أذربيجان

  ٢٠٠١، ٢٧قانون العمالة رقم     جزر البهاما

شرية              بنغالديش روس نقص المناعة الب ة          / السياسة الوطنية بشأن في األمراض المنقول ضايا المرتبطة ب دز والق اإلي
  ١٩٩٦باالتصال الجنسي، 

  بربادوس
  

  ٢٠٠٠ مشروع قانون حقوق االستخدام،  -١
دد      / مدونة ممارسات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    -٢ ي ته ك من األمراض الت اإليدز وغير ذل

  ٢٠٠٤الحياة في مكان العمل، 

  بيالروس
  

دز،        -١ شرية واإلي صادر      (٢٠٠٧مشروع قانون بشأن فيروس نقص المناعة الب انون ال يحل محل الق
  )١٩٩٣عام 

  ٢٠٠٣ )عملعالقات ال(قانون الفحوص الطبية   -٢

  ٢٠٠٣قانون منع التمييز،     بلجيكا
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  بليز
  

  ٢٠٠٣اإليدز،  /مشروع السياسة والتشريع بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -١
  ٢٠٠٥اإليدز في عالم العمل، / السياسة الثالثية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية  -٢

  بنن
  

  ٢٠٠٥اإليدز في عالم العمل، / مناعة البشريةاإلعالن الثالثي الوطني لمكافحة فيروس نقص ال  -١
م      -٢ شرية         ٣١-٢٠٠٥القانون رق روس نقص المناعة الب ة من في شأنه     /  للوقاي ديم العالج ب دز وتق اإلي

  ٢٠٠٦ومكافحته، 

  بوليفيا
  

شرية             ٠٧١١القرار الوزاري رقم      -١ روس نقص المناعة الب ة من في ه،    /  بشأن الوقاي دز ومكافحت اإلي
٢٠٠٢  

  ٢٠٠٦اإليدز، / قانون للوقاية من فيروس نقص المناعة البشريةمشروع   -٢

  ٢٠٠٣، ٥٦قانون المساواة بين الجنسين رقم     البوسنة والهرسك

  بوتسوانا

  

  ٢٠٠٢، )٤المرفق رقم (المدونة الوطنية لحسن الممارسات في العالقات الصناعية   -١
  ٢٠٠٣اإليدز، / شريةمدونة سلوك الخدمة العامة بشأن فيروس نقص المناعة الب  -٢
شرية  -٣ روس نقص المناعة الب شأن في ة، ب شؤون الداخلي ان / سياسة وزارة العمل وال ي مك دز ف اإلي

  ٢٠٠١العمل، 
  ٢٠٠٧اإليدز والعمالة، / مشروع سياسة وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -٤

  البرازيل
  

  ١٩٨٨، ٣١٩٥القرار المشترك بين الوزارات رقم   -١
  ١٩٩٢، ٨٦٩ار المشترك بين الوزارات رقم القر  -٢

  بلغاريا

  

م     -١ ة رق صحة العام انون ال م    ١٩٧٤، ٢٣ق انون رق دور الق ين ص ى ح ة إل صيغته المعدل ، ١٤٤، ب
١٩٩٤  

  ، بشأن الحماية من التمييز٢٠٠٣، ٥٦القانون رقم   -٢
م   -٣ رار رق ي يخضع له  ٤الق راءات الت شروط واالج شأن ال صحة ب ن وزارة ال صادر ع ار  ال ا اختب

  ١٩٩٢الكشف عن الفيروس نقص المناعة البشرية، 

  بورآينا فاسو

  

  ٢٠٠٦اإليدز، / مشروع قانون بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -١
شرية         -٢ ة الب ص المناع روس نق شأن في وطني ب ي ال الن الثالث ة   / اإلع ابات  المنقول دز واإلص اإلي

  ٢٠٠٦باالتصال الجنسي في مكان العمل، 
  ٢٠٠٧ تعديالت على مدونة العمل، مشروع  -٣

  بوروندي

  

  ١٩٩٢مارس / الدستور الصادر في آذار  -١
رة       -٢ ة للفت شرية     ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطة العمل القطاعي روس نقص المناعة الب دز في   /  لمكافحة في اإلي

  ٢٠٠٥مكان العمل، 
م   -٣ انون رق روس نقص الم   ١/٠١٨الق صابين بفي خاص الم ة لألش ة قانوني شئ حماي ذي ين ة ، ال ناع

  ٢٠٠٥البشرية واإليدز، 
  ٢٠٠٧مشروع تعديالت على مدونة العمل،   -٤
  ٢٠٠٧اإليدز في عالم العمل، / التوافق الثالثي الوطني حول قضايا فيروس نقص المناعة البشرية  -٥

شرية          NS/RKM/0702/015القانون رقم       آمبوديا ه،    /  بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة الب دز ومكافحت اإلي
٢٠٠٢  

  ٢٠٠٦اإليدز في مكان العمل، / مشروع اإلعالن الثالثي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية    الكاميرون

  ١٩٨٠القانون الكندي لحقوق اإلنسان     آندا

  ٢٠٠٢، ٢٠٠٦-٢٠٠٢الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز للفترة     الرأس األخضر

ار االس    جمهورية أفريقيا الوسطى شرية اإلط ة الب روس نقص المناع ة في وطني لمكافح رة / تراتيجي ال دز للفت ، ٢٠١٠-٢٠٠٦اإلي
٢٠٠٦  

شرية             تشاد دز / مشروع قانون لمكافحة فيروس نقص المناعة الب سي      / اإلي ة باالتصال الجن اإلصابات المنقول
  ٢٠٠٦اإليدز، / وإقامة حماية قانونية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
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م        شيلي ة                  ١٩ ٧٧٩القانون رق ضًا إعان شيء أي شرية وين روس نقص المناعة الب شأن في شيء قواعد ب ذي ين  ال
 ٢٠٠٥، ٢٠ ٠٧٧، بصيغته المعدلة حتى صدور القانون رقم ٢٠٠١ضريبية لألمراض الوبيلة، 

  الصين

  

  ٢٠٠٤، بصيغته المعدلة حتى عام ١٩٩٨قانون الوقاية من األمراض المعدية،   -١
  ٢٠٠٦ الذي ينص على لوائح تنظم الوقاية من اإليدز ومعالجته، ٤٥٧مرسوم رقم ال  -٢
شرية    -٣ ة الب روس نقص المناع شأن في ة ب ة ثالثي ادئ توجيهي ل  / مب ان العم ي مك دز ف ة (اإلي مقاطع

  ٢٠٠٦، )غوانغدونغ

  آولومبيا 

  

روس نق    ١٩٩٧، ١٥٤٣المرسوم رقم     -١ ضية في ص المناعة   الذي ينص على قواعد من أجل إدارة ق
  ١٩٩٧البشرية واإليدز واألمراض المنقولة باالتصال الجنسي، 

م   -٢ انون رق األمراض    ٩٧٢الق صابين ب خاص الم ة باألش سين الرعاي د لتح ى قواع نص عل ذي ي ، ال
  ٢٠٠٥اإليدز، / سيما فيروس نقص المناعة البشرية الوبيلة، ال

  ٢٠٠٦، ٢٠١٠-٢٠٠٦ز للفترة الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليد    جزر القمر

شرية           الكونغو روس نقص المناعة الب ة لمكافحة في تراتيجية الوطني دز / االس ة باالتصال     واإلي اإلصابات المنقول
  ٢٠٠٢ ،الجنسي

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

  

شرية           -١ دز واإلصابات المن    / الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة الب ة  اإلي قول
  ١٩٩٩باالتصال الجنسي، 

شرية                -٢ روس نقص المناعة الب شأن مكافحة في وطني ب ي ال ل،     / اإلعالن الثالث ان العم دز في مك اإلي
٢٠٠٦  

  آوستاريكا 
  

  ١٩٩٨، ٧٧٧١القانون رقم   -١
م  S-٢٧٨٩٤المرسوم رقم     -٢ روس نقص    ٧٧٧١ المتعلق بإصدار لوائح بموجب القانون رق شأن في  ب

  ٢٠٠٧، S-٣٣٧٤٦، بصيغته المعدلة حتى صدور المرسوم رقم ١٩٩٩ اإليدز، /المناعة البشرية

  ٢٠٠٦اإليدز، / السياسة القطاعية الثالثية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    آوت ديفوار 

  ١٩٩٦قانون بشأن األمراض المعدية،     آرواتيا

اإليدز،  /لمصابين بفيروس نقص المناعة البشريةلوائح وزارة الصحة،بشأن لتوفير الرعاية لألشخاص ا    آوبا
١٩٩٧  

  ٢٠٠٤، ) أوًال (٥٧رقم ) التعديل(قانون بشأن المصابين باإلعاقات     قبرص

  ٢٠٠٤، ٢٦قانون تكافؤ الفرص رقم     الجمهورية التشيكية

ى صدور      ٢٠٠٥ بشأن حظر التمييز في سوق العمل،      ٣١القانون رقم       نمركاالد م     ، بصيغته المعدلة حت انون رق  الق
٢٠٠٦، ١٥٤٢  

  جيبوتي

  

شرية           ٠٦القرار رقم     -١ /  لمكافحة وباء اإليدز وحماية األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة الب
  ٢٠٠٦اإليدز، 

شرية    ١٧٤القانون رقم     -٢ /  بشأن توفير تدابير حماية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة الب
  ٢٠٠٧ة، اإليدز وغيرهم من الفئات المستضعف

  ٢٠٠٣، ٢٠٠٧-٢٠٠٣اإليدز للفترة / الخطة االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    دومينيكا

  الجمهورية الدومينيكية
  

   ١٩٩٨، بصيغته المعدلة حتى عام ١٩٩٢، ١٦قانون مدونة العمل، رقم   -١
   ١٩٩٣ز، اإليد/  بشأن فيروس نقص المناعة البشرية٩٣-٥٥القانون رقم   -٢
  ٢٠٠٢ بشأن إجراءات عالج األمراض المنقولة باالتصال الجنسي، ٢٥الالئحة رقم   -٣

  أآوادور

  

شرية          ١١-٢٠٠٠القانون رقم     -١ ساعدة      /  بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة الب ديم م دز، وتق اإلي
  ١٩٩٩شاملة، 

م     -٢ وزاري رق اق ال صابين ب   ٠٠٣٩٨االتف ال الم سريح العم ر ت شأن حظ ة    ب ص المناع روس نق في
  ٢٠٠٦اإليدز، / البشرية
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   ٢٠٠٦السياسات الوطنية إلدارة اإلصابات المنقولة باالتصال الجنسي،   -١  مصر
شرية،                 -٢ روس نقص المناعة الب السياسات الوطنية لخدمات المشورة والفحص الطوعي الخاصة بفي

٢٠٠٤   
شرية         إجراءات العمل في خدمات المشورة والفحص الطوعي ا          -٣ روس نقص المناعة الب لخاصة بفي

  ٢٠٠٤في المعامل المرآزية، 

شرية         ٢٠٠١،  ٥٨٨القانون رقم       السلفادور  ه،     /  بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة الب دز ومكافحت ، ٢٠٠١اإلي
  ٢٠٠٢، ١٠١٦بصيغته المعدلة بموجب المرسوم رقم 

  ٢٠٠٢، ٢٠٠٥-٢٠٠١ اإليدز للفترة اإلطار االستراتيجي الوطني لمكافحة    غينيا االستوائية

اإلصابات المنقولة باالتصال    / اإليدز/ الخطة االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية           اأريتيري
  ٢٠٠٣، ٢٠٠٧-٢٠٠٣الجنسي، للفترة 

  أستونيا
  

  ٢٠٠٣قانون الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها،   -١
   ٢٠٠٤، بصيغته المعدلة حتى عام ١٩٩٢م قانون عقود االستخدام لعا  -٢

  إثيوبيا

  

م               ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣/ ٣٧٧إعالن العمل رقم      -١ ى صدور إعالن العمل رق ة حت / ٤٩٤، بصيغته المعدل
٢٠٠٦، ٢٠٠٦  

  ٢٠٠٧، ٢٠٠٦/ ٥١٥اإلعالن االتحادي لموظفي الخدمة العامة، رقم : القطاع العام  -٢
اص   -٣ اع الخ ل الوق  : القط ن أج الن م شروع إع شرية   م ة الب روس نقص المناع ن في ة م دز / اي اإلي

  ٢٠٠٧ومكافحته، 

  فيجي
  

  ٢٠٠٦مشروع قانون االستخدام،   -١
  ٢٠٠٧اإليدز في مكان العمل، / مدونة ممارسات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -٢

  فنلندا
  

  ٢٠٠٣، ١٣٨٣، بصيغته المعدلة بالقرار رقم ٢٠٠٣ بشأن األمراض السارية، ٤٦٢القرار رقم   -١
  ٢٠٠٦، ٥٠، بصيغته المعدلة حتى صدور القرار رقم ٢٠٠٤، ٢١قانون عدم التمييز رقم   -٢

  فرنسا
  

  مدونة الصحة العامة  -١
م   -٢ انون رق واطنتهم،    ١٠٢الق وقين وم شارآة المع رص وم افؤ الف وق وتك ي الحق ساواة ف شأن الم  ب

٢٠٠٥  

  ٢٠٠١، ٢٠٠٦-٢٠٠١اإليدز للفترة /  المناعة البشريةالخطة االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص    غابون

  ٢٠٠٢، ٢٠٠٨-٢٠٠٣اإليدز للفترة / الخطة االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    غامبيا

ادة          / ال تشير صراحة إلى فيروس نقص المناعة البشرية       (مدونة العمل،       جورجيا ا تنص في الم  ٥٤اإليدز ولكنه
  ) وجوب وضع قواعد الختبار الكشفعلى) ب)(١(

  ٢٠٠٧القانون العام للمساواة في المعاملة،     ألمانيا

  ٢٠٠٤اإليدز في مكان العمل، / السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    غانا

  ٣٣٠٤،٢٠٠٥قانون المساواة في المعاملة رقم     اليونان

  ٢٠٠٢قص المناعة البشرية، البرنامج الوطني بشأن فيروس ن    غرينادا

شرية         ٢٧المرسوم رقم       غواتيماال  روس نقص المناعة الب سان لألشخاص          /  لمكافحة في وق اإلن شجيع حق دز وت اإلي
  ٢٠٠٠المصابين به وحمايتها والدفاع عنها، 

  غينيا
  

  ٢٠٠٣اإليدز في مكان العمل، / الخطة الثالثية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  -١
شرية        L/2005/025/ANالقانون رقم     -٢ روس نقص المناعة الب ه   /  بشأن الوقاية من في دز ومعالجت اإلي

  ٢٠٠٥ومكافحته، 

  بيساو  - غينيا
  

  ٢٠٠٦اإليدز ومكان العمل، / اإلعالن الثالثي الوطني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -١
  ٢٠٠٧اإليدز ومعالجته ومكافحته، /البشريةمشروع قانون بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة   -٢

  ٢٠٠٦اإليدز، / مشروع لوائح بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    غيانا
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الخطة االستراتيجية الوطنية من أجل الوقاية من اإلصابات المنقولة باالتصال الجنسي وفيروس نقص     يتي ها
  ٢٠٠٢، ٢٠٠٦- ٢٠٠٢اإليدز ومكافحتها للفترة / المناعة البشرية

  هندوراس

  

  ٢٠٠٦االستراتيجية الثالثية الوطنية لمكافحة اإليدز،   -١
 بشأن الموافقة على القانون الخاص المتعلق بفيروس نقص المناعة ٩٩-١٤٧المرسوم رقم   -٢

  ١٩٩٩اإليدز، / البشرية
روس  بشأن الموافقة على اللوائح الصادرة بموجب القانون الخاص المتعلق بفي٠٠٩المرسوم رقم   -٣

  ٢٠٠٣اإليدز / نقص المناعة البشرية

  ٢٠٠٣ بشأن المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، CXXVالقانون رقم     هنغاريا

  آيسلندا
  

 ١٦٤، بصيغته المعدلة حتى صدور القانون رقم ١٩٩٧ بشأن األمراض السارية، ١٩القانون رقم   -١
٢٠٠٢  

  ٢٠٠٠ع والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل،  بشأن المساواة في الوض٩٦القانون رقم   -٢

  الهند

  

بيان التزام ثالثي مشترك بين نقابات العمال المرآزية في الهند، بشأن الوقاية من فيروس نقص   -١
  ٢٠٠٥اإليدز في عالم العمل، / المناعة البشرية

واليات بمبادئ توجيهية  العمل في الإداراتالتعميم الصادر عن وزارة االستخدام، بهدف تزويد   -٢
  ٢٠٠٦اإليدز في أنشطتها، /  قضايا فيروس نقص المناعة البشريةماجبشأن إد

  )أعدته جمعية المحامين (٢٠٠٦اإليدز، / مشروع قانون بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -٣
  ٢٠٠٧اإليدز ومكان العمل، / مشروع السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -٤

  إندونيسيا

  

  ٢٠٠٣اإليدز في عالم العمل، / اإلعالن وااللتزام الثالثيان بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  -١
اإليدز /  بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشريةKEP.68/MEN/2004المرسوم رقم   -٢

    ٢٠٠٤ ومكافحته في مكان العمل،
 اإلرشاد التقني حول الوقاية من فيروس نقص المناعة الذي يقدم DJPPK/VI/2005/20القرار رقم   -٣

  ٢٠٠٥اإليدز ومكافحته في مكان العمل، / البشرية

/  بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية٢٠٠٦-٢٠٠٢البرنامج االستراتيجي الوطني للفترة     جمهورية إيران اإلسالمية
  ٢٠٠٢اإليدز ومكافحته، 

  ٢٠٠٤، ٢٤رقم قانون المساواة     أيرلندا

  إسرائيل
  

  ١٩٨٨، ٥٧٤٨رقم ) تكافؤ الفرص(قانون االستخدام   -١
 من أجل الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين الشرآاء ٢٠٠٠ لعام ٤٥الالئحة رقم   -٢

  في االتصال الجنسي

  إيطاليا
  

  ١٩٩٠ ،ز ومكافحته بشأن التدابير الطارئة من أجل الوقاية من اإليد١٣٥القانون رقم   -١
  ٢٠٠٥ ،١٤٥قانون تكافؤ الفرص رقم   -٢

  ٢٠٠٥اإليدز، / السياسة الوطنية في مكان العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    جامايكا

  اليابان
  

بشأن الوقاية من األمراض المعدية والرعاية الطبية للمرضى المصابين  ١١٤القانون رقم   -١
  ٢٠٠٣ ،١٤٥ته المعدلة حتى صدور القانون رقم ، بصيغ١٩٩٨بأمراض معدية، 

  ٢٠٠٦مبادئ توجيهية بشأن الوقاية من أمراض معدية محددة،  ، المتضمن٨٩اإلخطار رقم   -٢

  ٢٠٠٩-٢٠٠٤إليدز للفترة لمكافحة االخطة االستراتيجية الوطنية     األردن

  آازاخستان 
  

  )١٩٩٤حل قانون عام ليحل م (٢٠٠٧مشروع قانون بشأن الوقاية من اإليدز،   -١
  ٢٠٠٦، ٢٠٠٨-٢٠٠٧اإليدز للفترة / االتفاق الثالثي العام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -٢

  ٢٠٠٦الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ومكافحته،  بشأن ١٤رقم  قانونال    آينيا

  ٢٠٠٦،  وفيروس نقص المناعة البشريةسلالبرنامج الخاص بال    آيريباتي 

  جمهورية آوريا 
  

الوقاية من األمراض المعدية، بصيغته المعدلة حتى صدور بشأن ، ١٩٥٤ ،٣٠٨رقم قانون ال  -١
  ٢٠٠٤ ،٧١٤٨القانون رقم 

  ٢٠٠٦اإليدز، / مبادئ توجيهية بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية  -٢
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  اإليدز/ ناعة البشرية بشأن فيروس نقص الم،٢٠٠٥، ١٤٩القانون رقم     قيرغيزستان 

  جمهورية الو 
  ٢٠٠٦اإليدز، / بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشريةللقطاع العام مبادئ توجيهية     الديمقراطية الشعبية 

  التفيا
  

  ١٩٩٧ اإليدز،/  فيروس نقص المناعة البشريةانتشار بشأن مكافحة ٣٢٨اللوائح رقم   -١
   ٢٠٠٦ة حتى عام قانون العمل بصيغته المعدل  -٢

  ٢٠٠٣، ٢٠٠٩-٢٠٠٤الخطة االستراتيجية الوطنية للفترة     لبنان

  ليسوتو
  

  ٢٠٠٦ ،٥مدونة العمل رقم ) تعديل(قانون   -١
  ٢٠٠٧مبادئ توجيهية من أجل تنفيذ مدونة العمل،   -٢

  ٢٠٠٤، اإليدز/ اإلطار االستراتيجي الوطني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    ليبيريا

  ٢٠٠٣قانون تكافؤ الفرص،     ليتوانيا

  ٢٠٠٦قانون تكافؤ الفرص،      غلكسمبر

جمهورية مقدونية 
  ٢٠٠٤برنامج من أجل حماية السكان من اإليدز،     سالفية السابقة واليوغ

  مدغشقر

  

/ اإلعالن الثالثي لمكافحة اإلصابات المنقولة باالتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية  -١
  ٢٠٠٥دز في مكان العمل، اإلي

اإليدز وحماية حقوق /  لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية٠٤٠-٢٠٠٥القانون رقم   -٢
  ٢٠٠٦اإليدز، / األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  ٢٠٠٦ ،٠٤٠-٢٠٠٥ المنفذ للقانون رقم ٩٠٤-٢٠٠٦المرسوم رقم   -٣

  مالوي
  

  ٢٠٠٦ام، قانون االستخد) تعديل(مشروع   -١
  ٢٠٠٧اإليدز في مكان العمل، / السياسة الثالثية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -٢

  ماليزيا
  

 مسؤوليات مشترآة، -اإليدز، حقوق مشترآة /  بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالميثاق  -١
١٩٩٥  

  يدز وإدارته في مكان العملاإل/ مدونة ممارسات بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية  -٢

اإليدز /  الوقاية من فيروس نقص المناعة البشريةمن أجل بشأن وضع قواعد ٠٢٨-٠٦القانون رقم     مالي
  ٢٠٠٦ ومكافحته، معالجتهو

  مالطة
  

   ٢٠٠٢ ،٢٢قانون االستخدام والعالقات الصناعية، رقم   -١
  ٢٠٠٣ ،قرار تفسير االستخدام والعالقات الصناعية  -٢

  ١٩٨٨ ، ومكافحتهاالساريةقانون الوقاية من األمراض     ر مارشالجز

  موريتانيا

  

/ إلنشاء لجان وطنية وإقليمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ٢٠٠٣ -٠٢٧المرسوم رقم   -١
  ٢٠٠٣اإليدز، 

ز، اإليد/  إلنشاء وحدة تنسيق قطاعية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية٠١٣٠٥القرار رقم   -٢
٢٠٠٣  

  ٢٠٠٦ ،٣١قانون بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، رقم     موريشيوس

  المكسيك

  

فيروس نقص المناعة البشرية بشأن الوقاية من عدوى  SSA2-1993-NOM-010 رقم اللوائح  -١
  ٢٠٠٠بصيغتها المعدلة حتى ، ١٩٩٣ومكافحتها، 

صابات المنقولة باالتصال الجنسي ومكافحتها، بشأن الوقاية من اإلSSA- NOM-039اللوائح رقم   -٢
٢٠٠٣  

  ٢٠٠٦اإليدز ومكافحته، / نقص المناعة البشرية بشأن الوقاية من فيروس XVI-23القانون رقم     جمهورية مولدوفا

  منغوليا
  

  ٢٠٠٤ اإليدز،/ قانون بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية  -١
اإليدز في مكان العمل، / وقاية من فيروس نقص المناعة البشريةمشروع اإلعالن الثالثي بشأن ال  -٢

٢٠٠٧  
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  ٢٠٠٥قانون بشأن حماية السكان من األمراض المعدية،     الجبل األسود

  ٢٠٠٦، ٢٠١١-٢٠٠٧الخطة االستراتيجية الوطنية للفترة     المغرب

  موزامبيق
  

  اإليدز والعمال/ بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، ٢٠٠٢، ٥/٢٠٠٢ رقم انونالق  -١
  ٢٠٠٧مدونة العمل،   -٢

، ٢٠١٠-٢٠٠٦الخطة االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز للفترة      ميانمار
٢٠٠٥  

  ناميبيا

  

من أجل تنفيذ المدونة الوطنية بشأن فيروس ) ٧٨رقم (صادرة عن وزارة العمل مبادئ توجيهية   -١
  ١٩٩٨اإليدز في االستخدام، / نقص المناعة البشرية

  ٢٠٠٠اإليدز، / ميثاق الحقوق بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -٢
  ٢٠٠٤ ،١٥قانون العمل رقم   -٣

  نيبال

  

رقم ) الوقاية والمكافحة والعالج(مشروع قانون بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز   -١
  )أعده منتدى النساء والقانون والتنمية (٢٠٠٧ ،٢٠٦٣

اإليدز من أجل أماآن العمل، /  بشأن فيروس نقص المناعة البشرية الثالثيةالسياسة الوطنية  -٢
٢٠٠٧   

  ٢٠٠٥اإليدز في مكان العمل، / اإلعالن الثالثي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -٣

  ٢٠٠٤، بصيغته المعدلة حتى ٢٠٠٠ ،قانون تكافؤ الفرص    هولندا

   ١٩٩٣، نسانقانون حقوق اإل    نيوزيلندا

  نيكاراغوا

  

 لتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ٢٣٨القانون رقم   -١
  ١٩٩٦وحمايتها والدفاع عنها، 

 فيروس نقص ال سيما التعرض للمخاطر البيولوجية، بشأنقواعد السالمة والصحة المهنيتين   -٢
  ٢٠٠٥اإليدز، / المناعة البشرية

  ٢٠٠٦اإليدز، / مشروع سياسة مكان العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    جرالني

  نيجيريا

  

  ٢٠٠٤ ،مشروع قانون معايير العمل  -١
  ٢٠٠٧اإليدز، / السياسة الوطنية لمكان العمل فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية  -٢
صابة بفيروس نقص المناعة مشروع قانون من أجل وضع أحكام لمنع التمييز على أساس اإل  -٣

البشرية واإليدز ولحماية حقوق اإلنسان وآرامة الناس المصابين والمتأثرين بفيروس نقص 
  ٢٠٠٧المناعة البشرية واإليدز والمسائل األخرى ذات الصلة، 

 ٣٨م  بصيغته المعدلة حتى صدور القانون رق،١٩٧٧ ،بشأن حماية العمال وبيئة العمل ٤ القانون رقم    النرويج
  ٢٠٠٥لعام 

 ٢٠٠٦مشروع قانون بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ومعالجتهما،     باآستان

/  بشأن األمراض المنقولة باالتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية،٢٠٠٠، ٣القانون رقم     بنما
  اإليدز

  بابوا غينيا الجديدة
  

  ٢٠٠٣اإليدز والوقاية منه، / يروس نقص المناعة البشريةإدارة ف بشأن ٤رقم قانون ال  -١
  ٢٠٠٧اإليدز في مكان العمل، / مدونة الممارسات الوطنية من أجل فيروس نقص المناعة البشرية  -٢
  ٢٠٠٧ ،٣٦قانون عالقات االستخدام، رقم   -٣

  اإليدز / بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، ١٩٩٦، ٢٦٦٢٦القانون رقم     بيرو

  ١٩٩٨للوقاية من اإليدز ومكافحته،  ٨٥٠٤رقم قانون ال    لبينالف

   ٢٠٠٣، بصيغتها المعدلة حتى عام ١٩٧٤، مدونة العمل    بولندا

  ٢٠٠٤، ١٨قانون تكافؤ الفرص، رقم     البرتغال
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، بصيغته المعدلة حتى ٢٠٠٠ بشأن منع جميع أشكال التمييز ومعاقبتها، ١٣٧المرسوم رقم   -١  رومانيا
  ٢٠٠٣ ،٥٣ القانون رقم صدور

 بشأن تدابير منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وحماية األشخاص ٥٨٤القانون رقم   -٢
  ٢٠٠٢المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين يعانون من اإليدز، 

  االتحاد الروسي

  

 ، البشريةروس نقص المناعةالقانون االتحادي بشأن منع انتشار األمراض الناشئة عن اإلصابة بفي  -١
١٩٩٥  

  ٢٠٠٥اإليدز وعالم العمل، / الوطني بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالثالثي االتفاق   -٢
االتفاق الثالثي بين حكومة منطقة موسكو ومجلس نقابات منطقة موسكو واتحاد أصحاب العمل   -٣

  ٢٠٠٥، ٢٠٠٨ -٢٠٠٦في منطقة موسكو للفترة 
  ٢٠٠٥، ٢٠٠٨ -٢٠٠٦ ةمن أجل منطقة مورمانسك للفتراالتفاق الثالثي   -٤

، ٢٠٠٩ -٢٠٠٥ االستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز للفترة السياسة    رواندا
٢٠٠٥  

-٢٠٠٠للفتــرة اإليدز / الخطة االستراتيجية من أجل االستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية    سانت آيتس ونيفس
٢٠٠٥  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٤  للفترةالخطة االستراتييجة الوطنية    سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
  ٢٠٠١، برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومكافحته    غرينادين

  ١٩٨٧اإليدز ومكافحته، / البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية    ساموا

  ١٩٩١ بشأن اإلدماج المهني للعاجزين والمعوقين، ٧١ن رقم القانو    سان مارينو

  ٢٠٠٨-٢٠٠٤االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز للفترة     ساوتومي وبرنسيب

دورة الجمعية العامة االستثنائية المعنية بفيروس نقص لوردت إشارة إلى سياسة وطنية في آخر تقرير (    المملكة العربية السعودية
  )اإليدز/ شريةالمناعة الب

  ٢٠٠٧اإليدز، / مشروع قانون بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    السنغال

-٢٠٠٥اإليدز للفترة / خطة العمل االستراتيجية الوطنية من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية    صربيا
٢٠٠٥، ٢٠١٠  

  ٢٠٠٦، ٤نون رقم ، بصيغته المعدلة حتى صدور القا١٩٩٥ ،٢قانون االستخدام رقم     سيشل

  سيراليون 

  

  ٢٠٠٧مشروع قانون للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ومكافحتهما،   -١
  ٢٠٠٦اإليدز، / بمكان العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالخاصة السياسة الوطنية   -٢
يدز من أجل قطاع اإل/ مشروع سياسة مكان العمل فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية  -٣

  ٢٠٠٧التعدين، 
اإليدز من أجل القطاع / مشروع سياسة مكان العمل فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية  -٤

  ٢٠٠٧البحري، 

 ،٧، بصيغته المعدلة حتى صدور الصك القانوني رقم ١٩٧٧، )١٣٧الباب  (قانون األمراض المعدية    سنغافورة
٢٠٠٣  

   ٢٠٠٤ المعدلة حتى اصيغتهمدونة العمل، ب    سلوفاآيا

  سلوفينيا
  

  ٢٠٠٤ ،قانون إعادة التأهيل المهني واستخدام األشخاص المعوقين  -١
  ٢٠٠٤ ،قانون تكافؤ الفرص  -٢
  ٢٠٠٢، ٤٢قانون العالقات الصناعية رقم   -٣

  ٢٠٠٦مشروع قانون عالقات االستخدام،     جزر سليمان 

اإليدز ومكافحته للفترة / اية من فيروس نقص المناعة البشريةاإلطار االستراتيجي من أجل الوق    الصومال 
٢٠٠٣، ٢٠٠٨-٢٠٠٣  
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  جنوب أفريقيا 

  

  ١٩٩٧ ،٧٥ االستخدام األساسية، رقم طروشقانون   -١
  ١٩٩٨ ،٥٥قانون اإلنصاف في االستخدام، رقم   -٢
  ١٩٩٨ ،١٣١قانون النظم الطبية، رقم   -٣
  ٢٠٠٠اإليدز والعمالة، / قص المناعة البشريةمدونة ممارسات بشأن أهم جوانب فيروس ن  -٤
  ٢٠٠٦ ،٤٨٠لوائح اإلنصاف في االستخدام رقم   -٥

  ٢٠٠٧ ،٣قانون تكافؤ الفرص، رقم     أسبانيا

  سري النكا 
  

  ٢٠٠٧اإليدز، / مشروع السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -١
اإليدز في أماآن العمل، / وس نقص المناعة البشريةاإلعالن الثالثي الوطني بشأن الوقاية من فير  -٢

٢٠٠٧  

  ٢٠٠٦اإليدز، / مشروع قانون بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    السودان

  سوازيلند 

  

اإليدز واألمراض المنقولة باالتصال الجنسي والوقاية / سياسة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -١
  ١٩٩٨منها ومكافحتها، 

  ٢٠٠٦لوطنية متعددة القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، السياسة ا  -٢
  ٢٠٠٦اإليدز في أماآن العمل، / اإلعالن الثالثي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  -٣

 لعام ٦٩ التمييز، بصيغته المعدلة حتى صدور القانون رقم رظح بشأن ،٢٠٠٣ ،٣٠٧القانون رقم     السويد
٢٠٠٦  

  ١٩٩٩ ،ةساريقرار بشأن اإلخطار باألمراض ال    سويسرا

يزمع إنجازها في عام (اإليدز /  االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالخطة    الجمهورية العربية السورية 
٢٠٠٨(  

  طاجيكستان
  

  ٢٠٠٥اإليدز، / قانون بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -١
  ٢٠٠٧اإليدز في عالم العمل، / ي بشأن فيروس نقص المناعة البشريةالبرنامج الثالثي الوطن  -٢

  جمهورية تنزانيا المتحدة 

  

  ٢٠٠٤، ٦ وعالقات العمل، رقم االستخدامقانون   -١
مة لموظفي الخدمة العامة المصابين بفيروس نقص المناعة  الخدمات المقد بشأن٢التعميم رقم   -٢

  ٢٠٠٦البشرية والمصابين باإليدز، 
  ٢٠٠٧اإليدز، / مشروع المدونة الثالثية لحسن الممارسات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -٣

 وإدارته في مكان اإليدز/ مدونة الممارسات الوطنية بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية    تايلند
  ٢٠٠٥، العمل

اإلصابات المنقولة باالتصال / اإليدز/ مناعة البشريةالخطة االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص ال    تي ش لي- تيمور
  ٢٠٠٦، ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفترة ،الجنسي

  توغو
  

  ٢٠٠٤، اإليدز في مكان العمل/ اإلعالن الثالثي الوطني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  -١
، اإليدز/ حماية األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةل ٠١٢-٢٠٠٥القانون رقم   -٢

٢٠٠٥  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٤اإليدز للفترة / فيروس نقص المناعة البشريةالخطة االستراتيجية الوطنية بشأن     ترينيداد وتوباغو 

   بصيغته المعدلة،١٩٩٢ بشأن األمراض السارية، ٧١-٩٢١ رقم انونالق    تونس

  ٢٠٠٥ بشأن المعوقين وتعديل بعض القوانين والمراسيم، ٥٣٧٨ رقم انونالق    ترآيا

  ٢٠٠١قانون بشأن الوقاية من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية،     ترآمانستان 

  ٢٠٠٦ ،٦قانون االستخدام رقم     أوغندا

 بشأن الوقاية من اإليدز والحماية االجتماعية للسكان، بصيغته المعدلة حتى عام ١٢-١٩٧٢القانون رقم     أوآرانيا
١٩٩٨  
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  ٢٠٠٥ ،لتمييز بسبب اإلعاقةقانون منع ا    المملكة المتحدة 

  ١٩٩٠، القانون المتعلق باألمريكيين المعوقين    الواليات المتحدة 

  ٢٠٠٥ األمراض المنقولة باالتصال الجنسي، بشأنمبادئ توجيهية     أوروغواي 

  ١٩٩٩قانون بشأن الوقاية من األمراض الناشئة عن اإليدز،     أوزبكستان 

جمهورية فنزويال 
  البوليفارية 

  

اإليدز، /  فيروس نقص المناعة البشريةإلنشاء لجنة رئاسية دائمة لمكافحة ١١٢٧المرسوم رقم   -١
١٩٩٠  

قانون ينص على التعليم والوقاية والرعاية وإعادة التأهيل فيما يتصل بفيروس نقص المناعة   -٢
  ٢٠٠٣اإليدز، / البشرية

  فيتنام

  

اإليدز ومكافحته، /  فيروس نقص المناعة البشرية بشأن الوقاية منQH11/64/2006القانون رقم   -١
٢٠٠٦  

نفيذ قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة بت المتعلق ND-CP2/108/2007المرسوم رقم   -٢
  ٢٠٠٧اإليدز ومكافحته، / البشرية

  زامبيا
  

  ٢٠٠٢، )اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية (مشروع لوائح االستخدام  -١
  ٢٠٠٦اإليدز وعالم العمل، / الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشريةمشروع السياسة   -٢

  زمبابوي 

  

  ٢٠٠٢، ١٧، بصيغته المعدلة حتى صدور القانون رقم ١٩٨٥ ،١٦قانون العمل رقم   -١
  ٢٠٠٦اإليدز من أجل قطاع التعدين، / فيروس نقص المناعة البشريةبشأن سياسة   -٢
  ٢٠٠٣اإليدز من أجل قطاع النقل، / البشريةسياسة بشأن فيروس نقص المناعة   -٣
  ١٩٩٨، )اإليدز وفيروس نقص المناعة البشرية(لوائح عالقات العمل في زمبابوي   -٤
  ٢٠٠٦، ٢٨  -٠٦القانون رقم   -٥
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  الملحق الثالث

  السياسات والقوانين الوطنية بشأن فيروس 
   اإليدز/ نقص المناعة البشرية

  )إلنكليزيالبلدان بالترتيب األبجدي ا(
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       X أفغانستان

 X       ألبانيا

 X       الجزائر

   X    X أنغوال

 X       بوداانتيغوا وبر

       X األرجنتين

    X    أرمينيا

      X  أستراليا

      X X النمسا

       X أذربيجان

    X    جزر البهاما

       X بنغالديش

   X X    بربادوس

       X بيالروس

      X  بلجيكا

  X    X X بليز

  X     X بنن

       X بوليفيا

      X  البوسنة والهرسك

  X    X X بوتسوانا
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       X البرازيل

     X X  بلغاريا

  X   X  X بورآينا فاسو

  X X  X X X بوروندي

       X آمبوديا

  X     X الكاميرون

      X  آندا

 X       الرأس األخضر

 X       جمهورية أفريقيا الوسطى

       X تشاد

       X شيلي

  X  X  X X الصين

       X آولومبيا

 X       جزر القمر

 X       الكونغو

 X X      جمهورية الكونغو الديمقراطية

       X آوستاريكا

  X      آوت ديفوار 

     X   آرواتيا

       X آوبا

      X  قبرص

      X   الجمهورية التشيكية

      X  الدانمرك

       X جيبوتي

 X       دومينيكا

    X  X X الجمهورية الدومينيكية

   X    X أآوادور

     X   مصر

       X السلفادور

 X       غينيا االستوائية
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 X       اريتريا

    X X   استونيا

   X   X X أثيوبيا

   X X    فيجي

     X X  فنلندا

     X X  فرنسا

 X       غابون

 X       غامبيا

    X    جورجيا

      X  ألمانيا

  X      غانا

      X  اليونان

 X       غرينادا

       X غواتيماال

  X     X غينيا

  X     X  بيساو-غينيا 

       X غيانا

 X       هايتي

 X     X X هندوراس

      X  هنغاريا

     X X  آيسلندا

  X    X X الهند

  X X     إندونيسيا

 X        هورية إيران اإلسالميةجم

      X  أيرلندا

      X X إسرائيل

      X X إيطاليا

   X     جامايكا

     X  X اليابان

 X       األردن

  X     X آازاخستان
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       X آينيا

     X   آيريباتي

     X  X  جمهورية آوريا

       X قيرغيزستان

   X     ة الشعبيةجمهورية الو الديمقراطي

    X   X التفيا

 X       لبنان

   X X    ليسوتو

 X       ليبيريا

      X  ليتوانيا

      X  لكسمبرغ

  جمهورية مقدونية 
 اليوغسالفية السابقة

X       

  X     X مدغشقر

  X  X    مالوي

   X    X ماليزيا

       X مالي

    X    مالطة

     X   جزر مارشال

       X موريتانيا

       X موريشيوس

     X  X المكسيك

       X جمهورية مولدوفا

  X     X منغوليا

     X   الجبل األسود

 X       المغرب

   X X    موزامبيق

 X       ميانمار

   X   X X ناميبيا

  X    X X نيبال

      X  هولندا
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      X  نيوزيلندا

   X    X اراغوانيك

   X     النيجر

   X X  X X نيجيريا

    X    النرويج

       X باآستان

       X بنما

   X   X X بابوا غينيا الجديدة 

       X بيرو

       X الفلبين

    X    بولندا

      X  البرتغال

      X X رومانيا

  X     X االتحاد الروسي

 X       رواندا

 X       سانت آيتس ونيفس

 X       سانت لوسيا

 X       سانت فنسنت وجزر غرينادين

 X       ساموا

      X  سان مارينو

 X       ساوتومي وبرنسيب

 X       المملكة العربية السعودية

       X السنغال

 X       صربيا

    X    سيشل

   X    X سيراليون

     X   سنغافورة

    X    سلوفاآيا

      X  سلوفينيا

    X     جزر سليمان 

 X       الصومال

   X  X X  جنوب أفريقيا
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      X  أسبانيا

  X     X سري النكا

       X السودان

  X     X سوازيلند

      X  السويد

     X   سويسرا

 X       الجمهورية العربية السورية

  X     X طاجيكستان

  X X X    جمهورية تنزانيا المتحدة 

   X     تايلند

 X        ليشتي-تيمور 

  X     X توغو

 X       ترينيداد وتوباغو

     X   تونس

      X  ترآيا

       X ترآمانستان

    X    أوغندا

       X أوآرانيا

      X  المملكة المتحدة

      X  الواليات المتحدة 

     X   وروغوايأ

       X أوزبكستان

   X    X جمهورية فنزويال البوليفارية

   X    X فيتنام

   X X    زامبيا

  X X X    زمبابوي
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