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 ةـمقدم

قص المناعة أن يدرج بندًا بشأن فيروس ن، ٢٠٠٧مارس / في آذار ٢٩٨قرر مجلس اإلدارة في دورته 
لمؤتمر العمل الدولي من أجل ) ٢٠٠٩(اإليدز وعالم العمل في جدول أعمال الدورة الثامنة والتسعين / البشرية

عمل دولي معيار وارتئي أنه من الضروري اعتماد  .١ إجراء مناقشة مزدوجة تفضي إلى اعتماد توصية مستقلة
اإليدز على المستويين الوطني / نقص المناعة البشرية حول هذا الموضوع بغية زيادة االهتمام المكرس لفيروس

والدولي وتشجيع اتخاذ إجراءات موحدة فيما بين الهيئات الفاعلة الرئيسية بشأن فيروس نقص المناعة 
اإليدز / اإليدز وزيادة تأثير مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية /البشرية

، فضًال عن استعراض التطورات الطارئة منذ عام )"مدونة الممارسات(" ٢٠٠١المعتمدة في عام  وعالم العمل،
٢ ٢٠٠١.  

وتضمنت . ٣ )١(من النظام األساسي للمؤتمر، أعد المكتب التقرير الرابع  ٣٩من المادة  ١وعمًال بالفقرة 
 ٢٠٠٨يناير / رسل االستبيان في آانون الثانيمتصًال بالقضايا المناقشة في التقرير، وأ الوثيقة المذآورة استبيانًا

إلى حكومات الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، ودعيت هذه الحكومات إلى أن ترسل ردودها في موعد 
الذي أرسل  ،٤ )٢(وباالستناد إلى الردود المتلقاة، أعد المكتب التقرير الرابع . ٢٠٠٨أغسطس / آب ٣٠أقصاه 

وشكل هذان التقريران األساس للمناقشة األولى التي جرت في . ٢٠٠٩مارس  /ات في آذارفيما بعد إلى الحكوم
 . ٢٠٠٩يونيه / المؤتمر في حزيران

، اعتمد مؤتمر العمل الدولي أثناء انعقاد دورته الثامنة والتسعين في ٢٠٠٩يونيه / حزيران ١٨وفي 
   ٥  :جنيف، القرار التالي

  لدولية، إن المؤتمر العام لمنظمة العمل ا

  إذ اعتمد تقرير اللجنة المعينة لدراسة البند الرابع من جدول األعمال، 

اإليدز وعالم العمل، / وإذ أقر بوجه خاص المقترحات من أجل توصية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
  آاستنتاجات عامة بهدف استشارة الحكومات بشأنها، 

في جدول أعمال دورته العادية  ،"اإليدز وعالم العمل/ البشرية فيروس نقص المناعة"يقرر إدراج بند بعنوان 
  . المقبلة من أجل إجراء مناقشة ثانية بهدف اعتماد توصية

عد المكتب نص أمن النظام األساسي للمؤتمر،  ٣٩من المادة  ٦وبموجب هذا القرار، وعمًال بالفقرة 
وهو يأخذ في  ،ة األولى التي جرت في المؤتمروقد صيغ النص على أساس نتائج المناقش. التوصية المقترحة

من النظام  ٣٩من المادة  ٦وعمًال بالفقرة ). ١(االعتبار الردود المتلقاة على االستبيان الوارد في التقرير الرابع 
، يتعين اآلن إرسال هذا النص إلى الحكومات بحيث يصلها خالل مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ ياألساس

والغرض من التقرير الحالي هو إحالة التوصية المقترحة إلى الحكومات . المؤتمر الثامنة والتسعيناختتام دورة 
  . عمًال بالنظام األساسي

                               
ا  : مكتب العمل الدولي   ١ دولي       :تاريخ دورة مؤتمر العمل الدولي ومكان انعقادها وجدول أعماله ؤتمر العمل ال ال دورة م جدول أعم

  .GB.298/2الوثيقة ، ٢٠٠٧مارس / ، جنيف، آذار٢٩٨، مجلس اإلدارة، الدورة )٢٠٠٩(الثامنة والتسعين 
    .GB.298/PV، الوثيقة ٢٠٠٧مارس / آذارمجلس اإلدارة، ، ٢٩٨دورة ال لأعمامحاضر   :مكتب العمل الدولي   ٢
ع  اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية  :مكتب العمل الدولي   ٣ دورة     )١(، التقرير الراب دولي، ال ؤتمر العمل ال ، ٩٨، م

   .٢٠٠٩جنيف، 
ع  اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية  :مكتب العمل الدولي   ٤ دورة     )٢(، التقرير الراب دولي، ال ؤتمر العمل ال ، ٩٨، م

 . ٢٠٠٩جنيف، 
ال المؤقت  ، في  اإليدز/ تقرير اللجنة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية:  مكتب العمل الدولي   ٥ م   محضر األعم ؤتمر  ١٥رق ، م

  .٢٠٠٩، جنيف، ٩٨العمل الدولي، الدورة 
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ويطلب من ثم إلى الحكومات أن تبلغ المكتب في غضون ثالثة أشهر بعد تلقيها هذا التقرير وبعد استشارة 
 .إذا آان لديها أي تعديالت تقترحها أو تعليقات تود إبداءها أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، بما

من النظام األساسي للمؤتمر، ينبغي أن تصل الردود إلى المكتب في جنيف في  ٣٩من المادة  ٦وعمًال بالفقرة 
   .٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني ١٩قرب وقت ممكن، وبأي حاٍل من األحوال في موعد أقصاه أ

آذلك أن تبلغ المكتب في التاريخ ذاته بما إذا آانت تعتبر النص المقترح أساسًا  ويطلب إلى الحكومات
من  ٦وعمًال بالفقرة . ٢٠١٠يونيه / ثانية في المؤتمر في دورته التاسعة والتسعين في حزيراناللمناقشة لمرضيًا 

ومنظمات العمال التي  من النظام األساسي، ينبغي للحكومات أن تسمي أيضًا منظمات أصحاب العمل ٣٩المادة 
وتجدر اإلشارة إلى أن مثل هذه المشاورات مطلوبة أيضًا . استشارتها قبل وضع الصيغة النهائية لردودها

، )معايير العمل الدولية(من اتفاقية المشاورات الثالثية  ٥من المادة  ١من الفقرة ) أ(بموجب الفقرة الفرعية 
وينبغي أن تتجلى نتائج المشاورات في ردود . صدقت على هذه االتفاقية، بالنسبة للبلدان التي )١٤٤رقم ( ١٩٧٦

  .الحكومات
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  تعليق المكتب على النص المقترح

. اإليدز وعالم العمل/ يرد فيما يلي نص التوصية المستقلة المقترحة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
ي في أعقاب مناقشته األولى في دورته الثامنة وهي تستند إلى االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدول

 "). االستنتاجات(" ٢٠٠٩يونيه  /والتسعين في حزيران

دخل عدد من التغييرات الصياغية على نص الصك المقترح توخيًا لتحقيق قدر أآبر من الوضوح أوقد 
وتجنب أي تضارب  ولجعل لغتي النص الرسميتين متفقتين إحداهما مع األخرى وللتوفيق بين بعض األحكام

  . محتمل مع المصطلحات المستخدمة في صكوك منظمة العمل الدولية األخرى

  ةــالتوصيــة المقترح

  الديباجة

  )من االستنتاجات) س(-)أ(٣النقطة (
ونقلت النقطة . من االستنتاجات) س(حتى ) أ(٣ًا للديباجة، يدمج النقاط من معتادوضع المكتب نصًا 

  . ة توخيًا للوضوحإلى آخر الديباج) ك(٣

وتسترعي االنتباه  ،اإليدز/ تشير الديباجة إلى األثر الخطير الذي يخلفه فيروس نقص المناعة البشريةو
من الديباجة إلزالة الترآيز الجغرافي على  الخامسةوأعيدت صياغة الفقرة . إلى الصلة بين الفقر والجائحة

مة صلة سببية مباشرة بقدر أآبر بين الفقر وارتفاع احتمال المناطق التي تشهد مستويات عالية من الفقر وإقا
لعالج على عدم االمتثال لآما يذآر المكتب أنه أدرج أيضًا إشارة إلى . انتقال فيروس نقص المناعة البشرية

 ،ةمذآورباإلضافة إلى العوامل األخرى ال ،هذا العاملأساس عدة ردود على االستبيان، توخيًا للترآيز على أن 
ر المكتب بأن العبء الفيروسي وفي هذا الصدد، يذّآ. زيد من احتمال انتقال فيروس نقص المناعة البشريةي

يخفض من احتمال انتقال  مما ،للعالج سيتدنى كون خاضعًالشخص يحمل فيروس نقص المناعة البشرية وي
احتمال استمرار  ثيرحيد الذي يوعليه، فإن عدم االمتثال للعالج ليس األمر الو. فيروس نقص المناعة البشرية

أمام تحقيق هدف وضع حٍد  بدوره االفتقار إلى سبل وصول الجميع إلى العالج عائقًا ، بل يمثلانتشار الجائحة
النتشار فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم والبدء بعكس مساره، آما يرد في األهداف اإلنمائية 

  . لأللفية

من الديباجة على أن الوصم والتمييز إنما هي حواجز أمام وضع وتنفيذ  السادسة والسابعة تانوترآز الفقر
اإليدز / بصورة خاصة على أن فيروس نقص المناعة البشرية انشددتاستجابة وطنية فعالة لمواجهة الجائحة، و

رة إلى تعبير وفي هذا السياق، أدرج المكتب إشا. يخلف أثرًا أشد جسامة على المجموعات المستضعفة
والقصد من هذه ". المجموعات المستضعفة"باالقتران باإلشارة إلى تعبير " مجموعات معرضة للخطر"

آانت ال تنتمي إلى فئة  وإناإلضافة هو إدراك المفهوم الذي يفيد أن بعض المجموعات قد تتطلب حماية أآبر 
مع ذلك معرضة للخطر  ألنهااعة البشرية، ومعينة تعتبر أآثر استضعافًا أمام خطر انتقال فيروس نقص المن

  . عوامل اجتماعية أو ثقافية أخرى نتيجة

بغية  ،ة من الديباجة إلى النساء بوصفهن مجموعة مستضعفةابعوقد أزال المكتب اإلشارة في الفقرة الس
آمستضعفين  ًااإلشارة إلى النساء واألطفال القّصر مع(تجنب أي مظهر من مظاهر القوالب النمطية التمييزية 

باإلضافة إلى ذلك، يذآر المكتب أن تزايد استضعاف النساء والفتيات أمام خطر اإلصابة بفيروس نقص ). أصًال
ة من الثامنالمناعة البشرية، مسألة معالجة بأي حاٍل من األحوال على نحٍو منفصل وأآثر تعمقًا في الفقرة 

  . الديباجة
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  التعاريف  - أوًال الجزء

  ١الفقرة 
  )من االستنتاجات) ي(  - )أ(٤النقطة (

بين قوسين معقوفين لإلشارة إلى " اإليدز"و" فيروس نقص المناعة البشرية"وضع نص تعريف تعبيري 
وستدرج نتائج هذه المشاورات في النص النهائي للتوصية المقترحة . أنه سيخضع للمزيد من المشاورات التقنية

  . ٢٠١٠يونيه / لثانية في الدورة التاسعة والتسعين للمؤتمر في حزيرانالمرسلة إلى الحكومات قبل المناقشة ا

اآلن من التوصية ) د(١الفقرة (من االستنتاجات ) د(٤في النقطة " الوصم"وأعيدت صياغة تعريف 
  . مزيد من الوضوح، توخيًا لل)المقترحة

في هذا الجزء من  مدرجينآانا " مكان العمل"و" العمال" يتعريفأن وتجدر اإلشارة إلى أنه في حين 
من التعريفين ال يبدو ضروريًا على ضوء بيان التغطية  ًااالستنتاجات بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر، فإن أي

باإلضافة إلى ذلك، ال يستخدم هذان . آن العملاالمعتمد الحقًا في المناقشة والذي يشمل جميع العمال وجميع أم
  . بطريقة تقتضي تعريفًا محددًا ألغراض هذا الصك المقترحالتعبيران في التوصية المقترحة 

  النطاق  -  ثانيًا الجزء

  ٢الفقرة 
  )من االستنتاجات) ه(  - )أ(٥النقطة (

لتوضيح أن التوصية ) من االستنتاجات ٥النقطة (من التوصية المقترحة  ٢جرت االستفاضة في الفقرة 
عن طريق استخدام صيغة تحاآي الصيغة  ،أو مهنةتستهدف تغطية األشخاص الموجودين في أي استخدام 

وآما ورد بموجب االتفاقية ). ١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(المستخدمة في اتفاقية التمييز 
ينبغي  ،"جميع العمال في جميع أماآن العمل"من التوصية المقترحة إلى ) أ(٢المذآورة، فإن اإلشارة في الفقرة 

باإلضافة إلى ذلك، ولالستجابة إلى الشواغل . تشمل العاملين في وظائف اإلدارة واإلشرافأن تفهم على أنها 
التي أعرب عنها في اللجنة ومفادها أن التوصية المقترحة ينبغي أن تشمل جميع الذين يبحثون عن عمل، أدرج 

مدعوة إلى أن تبين ما إذا  والحكومات. يفةباإلضافة إلى المتقدمين إلى وظ عملالمكتب إشارة إلى الباحثين عن 
في سن نشطة اقتصاديًا ولكنهم الذين هم آانت الصياغة الحالية للنص آافية بنظرها الستيعاب جميع األشخاص 

  . يكونون عاطلين عن العمل بصورة مؤقتة

  عامة مبادئ  - ثالثًا الجزء

  ٣الفقرة 
  )من االستنتاجات) ي( -  )أ(٦النقطة (

نص على أن المبادئ العامة الواردة في هذه الفقرة ينبغي أن تدمج في يلاحي البند االفتتأعيدت صياغة 
وتجدر اإلشارة أيضًا . اإليدز في عالم العمل/ جميع اإلجراءات المتخذة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية

 ألن نتاجاتمن االستالواردة في هذا الجزء  ))ي(٦( إحدى النقاطفي التوصية المقترحة إلى أن المكتب حذف 
حماية العمال في المهن المعرضة بصورة خاصة لخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، معالجة أصًال في 

من  ٣٣، باالستناد إلى النقطة ٢٨الفقرة (المعتمدة الحقًا في مناقشات اللجنة  منطوقمكان آخر في أحكام ال
  ). االستنتاجات
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   الوطنية والبرامج السياسات  - رابعًا الجزء

  ٣٣ -  ٤الفقرات 
  )من االستنتاجات ٣٦ -  ٧النقاط (

نقاط من في عدة  )member States(" الدول األعضاء"في حين قررت اللجنة أن تستخدم تعبير 
المكتب  أعادالمستخدم عادة في الصيغ األجنبية،  ،)Members( "األعضاء" ستنتاجات بدًال من تعبيراال

الماضية، لم  التسعين وعلى مدى السنوات. الصيغ األجنبية من هذا المشروع في "Members"استخدام تعبير 
واحدة في  مرةفي الصيغ األجنبية، إال في أربع مناسبات في التوصيات و" الدول األعضاء"تستخدم عبارة 
. رية، وذلك ألسباب ال تتبين بسهولة في األعمال التحضيالصادرة عن منظمة العمل الدولية إحدى االتفاقيات

الصيغ األجنبية، ونظرًا إلى أنه لم ينشأ في " Members"ونظرًا إلى أن دستور منظمة العمل الدولية يشير إلى 
الصيغ األجنبية، يفهم على أنه في " Members"استخدام التعبير في المعايير األخرى، فإن تعبير  عنأي لبس 

لبس محتمل يتعلق  إدخالسبب يدعو على ما يبدو إلى  وما من". الدول األعضاء"يشير إلى المفهوم ذاته بعبارة 
  . بما إذا آان هذا الصك يشير إلى مفهوم مختلف عما تشير إليه معايير العمل الدولية األخرى

السلطات المختصة في الدول "، اعتمدت اللجنة عبارة "السلطات المختصة"وفيما يتعلق بعبارة 
إلى الممارسة  ، في صياغة الصك المقترح،ة أيضًا، عاد المكتبوفي هذه الحال. في االستنتاجات "األعضاء

المتبعة في منظمة العمل الدولية والتي تشير إلى السلطات الوطنية المسؤولة عن اإلجراءات المتصلة بمعيار من 
وهذا التعبير مستمد من دستور منظمة ". السلطات المختصة"معايير منظمة العمل الدولية على أنها ببساطة 

مسؤولية اتخاذ اإلجراءات  جعل أمر تكليفونظرًا إلى أن الصك المقترح سي). ١٩نظر المادة ا(لعمل الدولية ا
لمستوى الوطني، وفقًا للهياآل واألعراف الوطنية ذات الصلة، فإن السلطات المختصة ال يمكن إال أن ل متروآًا

األمر ضروريًا، يمكن تعريف هذا التعبير في وإذا اعتبر . المعنيةالعضو تكون السلطات المختصة في الدولة 
 . ولكن ليس هناك أي لبس فيما يخص أي حالة يستخدم فيها ،)١الفقرة (الجزء المتعلق بالتعاريف في التوصية 

  وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة التمييز
يطلب من الدول أن تمد لوآان نص المكتب . في االستنتاجات ١٢ بصيغة النقطة ٩يغة الفقرة صتحتفظ 

لتشمل التمييز على أساس ) ١١١ رقم( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(نطاق الحماية بموجب اتفاقية التمييز 
ويعتبر المكتب أن الحجة التي أعرب . بفيروس نقص المناعة البشرية شبهة اإلصابةالحقيقية أو  اإلصابة حالة

ال تشمل صراحة التمييز  ١١١ص المكتب ليس مالئمًا ألن االتفاقية رقم عنها أثناء مناقشة المؤتمر ومفادها أن ن
من المادة ) ١(من الفقرة ) ب(على أساس الصحة، تستند إلى سوء فهم األثر القانوني الناشئ عن الفقرة الفرعية 

 ًاسبابوينص ذلك الحكم صراحة على أنه يجوز مد نطاق تغطية االتفاقية لتشمل أ .١١١ من االتفاقية رقم ١
باإلضافة . ولقد لجأ عدد من الدول األعضاء إلى استخدام هذا الحكم. أخرى غير مذآورة صراحة في االتفاقية

هو معيار أدنى مما  ٩الوارد اآلن في الفقرة ، "ةماثلحماية م"يرغب المكتب في أن يشير إلى أن تعبير  ،إلى ذلك
على الوزن ذاته " ةماثلم"ينطوي تعبير  أوًال، ال: هما ، وذلك في جانبينلتنص عليه ١١١االتفاقية رقم  آانت

منظمة العمل الدولية أن في لن يتيح هذا التعبير لهيئات اإلشراف  ،ثانيًا ؛"مساوية"الذي ينطوي عليه تعبير 
التي صدقت  ،تبحث مدى إنفاذ هذه الحماية بالنسبة للغالبية الكبرى من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية

فيروس نقص ب، إذا قررت أن تمد نطاق تطبيق االتفاقية المذآورة لتشمل الحالة المتعلقة ١١١لى االتفاقية رقم ع
دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية قد  ١٥عند إعداد هذا التقرير لم يكن هناك سوى (اإليدز / المناعة البشرية

نيتها هي  تإذا آانمن جديد ما الهيئات المكونة  بحثت أن يقترح المكتب ،وعليه). صدقت على االتفاقية المذآورة
في الواقع توفير هذه الحالة الدنيا من الحماية من التمييز، ألن مثل هذه النتيجة قد تبدو متناقضة مع االستنتاجات 

 .التي تحظر التمييز بعبارات أشدواألخرى التي اعتمدها المؤتمر 

الفقرة الفرعية تقابل ( االستنتاجاتمن  ١٧من الفقرة ) د(ة الفرعية وفيما يتعلق باإلشارة الواردة في الفقر
، يذآر المكتب "الحراس األماميين"إلى دور الرجال بوصفهم ) وصية المقترحةمن الت ١٤الفقرة من ) ج(

مناقشات المؤتمر حول هذه النقطة، والتي أشير فيها إلى أن الرجال غالبًا ما يتحكمون بسبل الوصول إلى 
وفي مثل هذه الحاالت، غالبًا ما تكون . لومات وإلى وسائل الحماية من انتقال فيروس نقص المناعة البشريةالمع

النساء في وضع أآثر استضعافًا، ال سيما فيما يتعلق بالحقوق اإلنجابية وبسبل الحصول على التمكين 
ولكن هذا التعبير قد ". األماميين الحراس"وهذا هو المقصود من اإلشارة إلى الرجال باعتبارهم . االقتصادي

بين  فعليةآما قد ينظر إليه على أنه منظور أبوي وعلى أنه يديم التفاوتات ال. يفضي في حد ذاته إلى سوء التفسير
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يثير صعوبات آبرى ألغراض " الحراس األماميين"آما أن تعبير . الجنسين، التي تعزز انتشار الجائحة
  .التوصية المقترحة هذه قد أغفل هذه اإلشارة في مشروع فإن المكتب وعليه، الترجمة،

باإلضافة . من التوصية المقترحة ١٤في الفقرة  وأعيد ترتيبها) ط(إلى ) أ(١٧النقطة وقد أعيدت صياغة 
في الفقرة ) ز(فقرة فرعية جديدة  فيبشأن تغيير السلوك  ١٧من النقطة ) ط(الفقرة الفرعية  أدرجتإلى ذلك، 

. من االستنتاجات ١٩من النقطة ) ب(في الفقرة الفرعية وتعززها باإلشارة إلى تغيير السلوك ظ التي تحتف ١٦
أما اإلشارة إلى الحد من الضرر، بوصف ذلك عنصرًا أساسيًا من عناصر أي برنامج للوقاية في مكان العمل، 

  .١٦من الفقرة  )و(فترد اآلن آبند مستقل في الفقرة الفرعية 

، "ةتدابير الوقاية والعالج والرعاية والدعم والخصوصي" الفرعي المقترحة العنوان من التوصية حذفو
أما النص الذي آان . للتوضيح بأن جميع هذه العناصر ينبغي أن تكون مدمجة في السياسات والبرامج الوطنية

ياسات والبرامج فهو يندرج اآلن ضمن الجزء رابعًا المعنون الس الفرعي يندرج في السابق تحت هذا العنوان
  ".وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة التمييز"الوطنية، بعد الجزء المعنون 

  الخصوصية والسريـة
الفقرة (من االستنتاجات  ٢٩في النقطة بين قوسين معقوفين الوارد في النص  االستثناءالمكتب بند  حذف

رسة القائمة في بعض الدول األعضاء والتي تعتمد ن آان المكتب يعي الممائول). من التوصية المقترحة ٢٥
اإللزامي واإلفصاح عن معلومات سرية فيما يتعلق بحالة  كشفبموجبها بعض االستثناءات على الحظر العام لل

الفرد بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية، فإن من شأن إدراج مثل هذا البند في التوصية المقترحة أن يثير 
وقد ال يكون هذا الموقف متفقًا مع التزامات منظمة العمل الدولية بوصفها شريكة في رعاية . مشاآل عويصة

اإللزامي آما  الكشفاإليدز، الذي ال يؤيد  /برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
ية المتصلة بالحالة بالنسبة البيانات الطبية السرعن ظروف الال يؤيد اإلفصاح اإللزامي في أي ظرف من 

لن يكون متفقًا مع  االستثناءباإلضافة إلى ذلك، يشير المكتب إلى أن بند . ١اإليدز/ لفيروس نقص المناعة البشرية
  .الضمانات المنصوص عليها بموجب معايير العمل الدولية القائمة وقانون حقوق اإلنسان

من  ٣٠النقطة (من التوصية المقترحة  ٢٦ وأعربت مجموعة العمال عن شاغل مفاده أن الفقرة
ومن . كشفي موافقة ضمنية على إخضاع العمال المهاجرين للنبالصيغة التي اعتمدت فيها، قد تع) االستنتاجات

من  ٢٧النقطة (من التوصية المقترحة  ٢٣الفقرة  فيوجهة نظر قانونية، فإن العمال المهاجرين مشمولون آليًا 
  .أبقى المكتب على النص بصيغته المعتمدةولهذا ). االستنتاجات

  العالج والرعاية
  .من التوصية المقترحة ١٧في الفقرة  ئيًامن االستنتاجات جز ٢٢أدرجت النقطة 

  األطفال والشباب
 نقطةالجملة الثالثة من ال إذ نقلت) من االستنتاجات ٣٦و ٣٥النقطتان ( ٣٣و ٣٢جرى تعديل الفقرتين 

أن هذا الحكم ينطبق  في التوصية المقترحة، بغية اإلشارة بوضوح إلى ٣٢نهاية الفقرة إلى  من االستنتاجات ٣٦
الذين قد يكونون من البالغين  -على األطفال، نظرًا إلى أن منظمة العمل الدولية ال تملك معايير تتصدى للشباب 

االستغالل "بعبارة " لجنسا امتهان"عن اإلشارة إلى  ضباإلضافة إلى ذلك، استعي. الجنس امتهانو -الشباب 
وهي عبارة مستخدمة عمومًا لإلشارة إلى أسوأ أشكال عمل األطفال، التي تنطوي على عمل " الجنسي التجاري

  .جنسي من هذا النوع

                               
  : انظر   ١

OHCHR/UNAIDS: International guidelines on HIV/AIDS and human rights, 2006 consolidated version, Geneva, 
para. 20(b). 
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  ذـالتنفي  - خامسًا الجزء

  ٤٥ - ٣٤ اتالفقر
  )من االستنتاجات ٤٨ - ٣٧النقاط (

عن اإلشارة  ضالمهنيتين بدءًا بالمبادئ العامة، واستعي السالمة والصحة الذي يتناولأعيد ترتيب الجزء 
عمال قطاع الصحة بإشارة عامة أشمل إلى المهن األآثر  إلى) من االستنتاجات ٣٣النقطة ( ٢٨في الفقرة 

  .عرضة للخطر، بغية تجنب تقييد محتمل لتعداد المهن

  المتابعة  - سادسًا الجزء

  ٤٧و ٤٦الفقرتان 
  )االستنتاجاتمن  ٥٠و ٤٩النقطتان (

من االستنتاجات، التي  ٥٠النقطة  ، الجملة األولى منمن التوصية المقترحة ٤٧الفقرة  فيالمكتب  حذف
ويذآر . من دستور منظمة العمل الدولية ١٩تشير إلى تقديم التقارير إلى مكتب العمل الدولي بموجب المادة 

، التي تنص على المتابعة ٤٧الترآيز الوارد في الفقرة تبدو متعارضة مع  ١٩المكتب أن هذه اإلشارة إلى المادة 
باإلضافة إلى ذلك، وفي أعقاب اعتماد إعالن . على المستوى الوطني وبموجب الصكوك الدولية ذات الصلة

، سيتعين تكييف طرائق تطبيق ٢٠٠٨منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، 
ثر أالمسائل المعالجة في التوصية، و حولستعراضات الدورية التي قد يطلبها مجلس اإلدارة بشأن اال ١٩المادة 

  .هذه الطرائق ليس واضحًا آليًا بعد

وعليه، يدعو . باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا الجزء بشأن المتابعة على المستوى الوطني خاطف إلى حد ما
نص الجزء المتعلق بالرصد والتنفيذ، الوارد في توصية  المكتب الدول األعضاء إلى أن تبحث فيما إذا آان

، يمكن أن يشكل أساسًا لنص أآثر فعالية وشموًال لهذا الجزء من التوصية )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦عالقة االستخدام، 
  .المقترحة





 

9  

  توصيـة مقترحـة بشـأن 
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  مل الدولية، إن المؤتمر العام لمنظمة الع

حيث عقد دورته التاسعة والتسعين  ،وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف
  ، ٢٠١٠ يونيه/ حزيران... في 

ف تأثيرًا خطيرًا على المجتمع واالقتصادات اإليدز يخّل/ وإذ يالحظ أن فيروس نقص المناعة البشرية
  يهم والشرآاء االجتماعيين والمنشآت العامة والخاصة؛وعالم العمل والعمال وأسرهم ومعال

اإليدز يزيد من الفقر ويفاقم حدته، وأن الفقر يزيد من / وإذ يعتبر أن فيروس نقص المناعة البشرية
اإليدز ويفاقم حدته، مما يقوض تحقيق العمل الالئق والتنمية / فيروس نقص المناعة البشرية
  تجعل األشخاص أآثر تعرضًا لفيروس نقص المناعة البشرية؛ المستدامة، ويخلق بالتالي ظروفًا

وإذ يشير إلى أن ارتفاع مستويات الفقر واالفتقار إلى المعلومات وقلة االمتثال للعالج، تزيد من خطر 
انتقال فيروس نقص المناعة البشرية ومعدالت الوفيات وعدد األطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو 

  العمال العاملين في القطاع غير المنظم؛ االثنين معًا وعدد

وإذ يشير إلى أن الوصم والتمييز والتهديد بخسارة الوظيفة، التي يعاني منها األشخاص المصابون 
اإليدز، تشكل حواجز أمام معرفة ما إذا آان الشخص مصابًا / بفيروس نقص المناعة البشرية

ف العمال ويقوض الحق في الحصول على بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يزيد من استضعا
  اإلعانات االجتماعية؛

اإليدز تأثيرًا أشد جسامة على المجموعات المستضعفة / وإذ يشير إلى أن لفيروس نقص المناعة البشرية
  أو المعرضة للخطر، ومن بينها األطفال والشباب والمهاجرون والمعوقون؛

البشرية يصيب على السواء الرجال والنساء، وإن آانت عن اقتناعه بأن فيروس نقص المناعة  بوإذ يعر
النساء والفتيات أآثر تعرضًا لفيروس نقص المناعة البشرية وأشد استضعافًا أمام اإلصابة به 
ويتضررن بشكل غير تناسبي من جائحة فيروس نقص المناعة البشرية مقارنة مع الرجال، وذلك 

ن تمكين المرأة هو بالتالي عامل رئيسي في مكافحة نتيجة النعدام المساواة بين الجنسين، وبأ
  اإليدز على مستوى العالم؛/ فيروس نقص المناعة البشرية

  ر بأهمية الحفاظ على العمال من خالل برامج شاملة للسالمة والصحة المهنيتين؛وإذ يذّآ

روس نقص المناعة وإذ يؤآد من جديد أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في التصدي لفي
اإليدز في عالم العمل وضرورة أن تعزز المنظمة جهودها الرامية إلى تحقيق العدالة  /البشرية

اإليدز في جميع / االجتماعية ومكافحة التمييز والوصم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية
  جوانب عملها وواليتها؛

ونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص مد ر باألهمية العالية التي تتسم بها وإذ يذّآ
، وضرورة تعزيز تنفيذها نظرًا )مدونة الممارسات( ٢٠٠١، اإليدز وعالم العمل /المناعة البشرية

  إلى أن هناك قيودًا وثغرات مهمة في تنفيذها؛

ى ذات الصلة وإذ يشير إلى ضرورة تعزيز اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، والصكوك الدولية األخر
  اإليدز وعالم العمل؛/ بفيروس نقص المناعة البشرية

ر بالدور المحدد الذي تضطلع به منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في تعزيز ودعم وإذ يذّآ
  اإليدز في عالم العمل ومن خالله؛/ الجهود الوطنية والدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
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هم لمكان العمل فيما يتعلق بالمعلومات حول الوقاية والعالج والرعاية والدعم وإذ يشير إلى الدور الم
اإليدز على المستوى / وآيفية الحصول عليها، في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية

  الوطني؛

وإذ يؤآد الحاجة إلى مواصلة وزيادة التعاون الدولي وال سيما في سياق برنامج األمم المتحدة المشترك 
  لدعم الجهود الرامية إلى إنفاذ هذه التوصية؛ ،اإليدز/ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

ات الصلة في قطاع ر بأهمية التعاون على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، مع الهياآل ذوإذ يذّآ
ال سيما تلك التي تمثل األشخاص المصابين بفيروس نقص  ،ومع المنظمات ذات الصلة ةالصح

  المناعة البشرية؛

وإذ يؤآد ضرورة وضع معيار دولي توخيًا إلرشاد الحكومات والشرآاء االجتماعيين في تحديد أدوارهم 
  ومسؤولياتهم على جميع المستويات؛

  اإليدز وعالم العمل؛/ المقترحات بشأن فيروس نقص المناعة البشريةوإذ قرر اعتماد بعض 

  ذ هذه المقترحات شكل توصية؛وإذ قرر أن تتخ

التوصية التالية، التي ستسمى توصية فيروس  ألفين وعشرةيونيه من عام / من حزيران... يعتمد في هذا اليوم 
  .٢٠١٠ ،اإليدز/ نقص المناعة البشرية

 التعاريف  - أوًال
  :في مفهوم هذه التوصية  .١

يعني فيروسًا يضعف الجهاز المناعي لجسم اإلنسان، وهو غالبًا " فيروس نقص المناعة البشرية"تعبير   )أ( 
 ما يسبب اإليدز في نهاية األمر، ما لم يعالج عالجًا مناسبًا؛

وس نقص المناعة البشرية، وهي يعني متالزمة نقص المناعة المكتسب، الناشئة عن فير" اإليدز"تعبير   )ب( 
مجموعة من حاالت مرضية تشمل األخماج الناهزة وحاالت السرطان، ويوجد عالجات لها وإن آان ال 

 ١ شفاء حتى اليوم من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

س نقص ، تعني األشخاص الحاملين لفيرو"اإليدز/ المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية"عبارة   )ج( 
  المناعة البشرية؛

يعني النظرة االزدرائية إلى شخص مصاب أو متأثر بفيروس نقص المناعة البشرية، مما " الوصم"تعبير   )د(
  يتسبب عادة في تهميشه أو إلقاء الوصم عليه؛

ساواة الم أو الفرص تكافؤ إعاقة أو إبطال إلى يؤدي تفضيل أو استبعاد أو تمييز أي يعني" التمييز" تعبير  )ه(
 ١٩٥٨، )والمهنة االستخدام في( التمييز اتفاقية في ذلك إلى يشار آما والمهنة، االستخدام في في المعاملة

  ؛)١١١ رقم( ١٩٥٨ ،)والمهنة االستخدام في( التمييز وتوصية ،)١١١رقم(

نقص تعني األشخاص الذين تغيرت حياتهم بشكل أو بآخر بسبب فيروس " األشخاص المتأثرون"عبارة   )و(
  اإليدز، نسبة إلى األثر الواسع االنتشار لهذه الجائحة؛/ المناعة البشرية

تعني أي تعديل أو تكييف لوظيفة ما أو لمكان العمل، يكون معقوًال من الناحية " معقول تكييف"عبارة   )ز(
يفة أو اإليدز إمكانية الحصول على الوظ /العملية ويتيح للشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

  المشارآة فيها أو التقدم فيها؛

يعني انعدام تكافؤ الفرص أو االستبعاد االجتماعي أو البطالة أو العمالة الهشة، " االستضعاف"تعبير   )ح(
الناشئة عن عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية تجعل الشخص أآثر عرضة لإلصابة بفيروس 

  .مرض اإليدز نقص المناعة البشرية والوقوع فريسة

                               
  .التقنيةمزيد من المشاورات تخضعان للس ماإلشارة إلى أنهلبين قوسين معقوفين ) ب(و) أ( وضعت الفقرتان الفرعيتان   ١
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 النطاق  - ثانيًا
 :تشمل هذه التوصية ما يلي  .٢

  :جميع العمال في جميع أماآن العمل، بمن فيهم  )أ( 

  األشخاص الذين يشغلون أي وظيفة أو مهنة؛  "١"

  األشخاص في التدريب المهني؛  "٢"

  الباحثون عن عمل والمتقدمون إلى وظيفة؛  "٣"

 العمال المسرحون؛  "٤"

طاعات النشاط االقتصادي، بما فيها القطاعان العام والخاص واالقتصاد المنظم واالقتصاد غير آافة ق  )ب( 
 المنظم ؛

  .القوات المسلحة والخدمات العسكرية  )ج( 

 عامة مبادئ  - ثالثـًا
التالية على جميع اإلجراءات التي تنطوي عليها االستجابة  العامة المبادئ أن تنطبق جميع ينبغي  .٣
  :اإليدز في عالم العمل/ لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية الوطنية

تساهم مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في إعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية   )أ( 
  للجميع، بمن فيهم العمال وعائالتهم ومعالوهم؛

 مكان تمس معالجتها بوصفها مسألةو اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس بمسألة االعتراف ينبغي  )ب(
واإلقليمية والدولية في  الوطنية من العناصر األساسية في االستجابة آعنصر لها التصدي وينبغي العمل،

 مواجهة الجائحة، وذلك مع المشارآة الكاملة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال؛

 أساس بصورة خاصة الباحثين عن عمل، علىو العمال، ضد وصم أو تمييز أي هناك يكون أّال ينبغي  )ج(
 من شرائح إلى ينتمون أنهم أساس على أو البشرية، المناعة نقص بفيروس إصابتهم شبهة أو إصابتهم
البشرية أو أآثر استضعافًا  المناعة نقص بفيروس لإلصابة التعرض شديدة أنها على إليها ُينظر السكان

 أمام اإلصابة به؛

  البشرية، أولوية أساسية؛ المناعة نقص لوقاية من آافة وسائل انتقال فيروسينبغي أن تكون ا  )د(

 يتصل فيما والدعم والرعاية والعالج ومعالوهم على سبل الوقاية وأسرهم يحصل العمال أن ينبغي  )ه(
اإليدز، وينبغي أن يستفيدوا من هذه السبل؛ ويمكن أن يعلب مكان العمل / البشرية المناعة نقص بفيروس

 ورًا في تسهيل سبل الحصول على هذه الخدمات؛د

ينبغي أن يستفيد العمال من البرامج التي تقي من مخاطر محددة من اإلصابة المهنية بفيروس نقص   )و(
  المناعة البشرية وغير ذلك من األمراض المعدية المرتبطة به؛

 نقص بفيروس يتصل فيما السرية ىعل المحافظة ذلك في بما خصوصيتهم، بحماية العمال يتمتع أن ينبغي  )ز(
 البشرية؛ المناعة نقص بفيروس المتعلق الشخصي وضعهم يخص فيما سيما ال اإليدز،/ البشرية المناعة

ينبغي أّال ُيطلب من أي عامل الخضوع الختبار آشف عن فيروس نقص المناعة البشرية أو اإلفصاح   )ح(
  البشرية؛عن وضعه الصحي بالنسبة إلى فيروس نقص المناعة 

 تكون جزءًا أن العمل، في عالم اإليدز/ البشرية المناعة نقص لفيروس التصدي إلى الرامية للتدابير ينبغي  )ط(
  .تلك المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة سيما ال الوطنية، السياسات والبرامج اإلنمائية من
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  الوطنية والبرامج السياسات  -  رابعًا
  :اءللدول األعض ينبغي  .٤ 

اإليدز وعالم العمل وبشأن / أن تعتمد سياسات وبرامج وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  )أ(
 السالمة والصحة المهنيتين، حيثما ال تكون هذه السياسات موجودة؛

اإليدز وعالم العمل، في الخطط / أن تدمج سياساتها وبرامجها بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  )ب(
  . واستراتيجيات الحد من الفقر، حسب مقتضى الحال اإلنمائية

 مدونة االعتبار بعين تأخذ أن السياسات والبرامج الوطنية، وضع المختصة، عند للسلطات ينبغي  .٥
لها، وغير ذلك من صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة، فضًال عن الوثائق  الحقة تنقيحات وأي الممارسات

 .األخرى ذات الصلة

 تمثيًال المنظمات أآثر مع الوطنية بالتشاور والبرامج أن تضع السلطات المختصة السياسات ينبغي  .٦
 المصابين الممثلة لألشخاص المنظمات ومع مراعاة آراء القطاع الصحي، فضًال عن وللعمال، العمل ألصحاب
 .اإليدز/ البشرية المناعة نقص بفيروس

ية، ينبغي للسلطات المختصة أن تراعي دور مكان العمل في عند وضع السياسات والبرامج الوطن  .٧
الطوعيين، بالتعاون مع المجتمعات  الكشفالوقاية والعالج والرعاية والدعم، بما في ذلك تشجيع االستشارة و

 .المحلية

ينبغي أن تنتهز الدول األعضاء آل فرصة سانحة من أجل نشر المعلومات بشأن سياساتها وبرامجها   .٨
اإليدز وعالم العمل، وذلك من خالل منظمات أصحاب العمل ومنظمات / علقة بفيروس نقص المناعة البشريةالمت

اإليدز وقنوات المعلومات العامة ذات / العمال وغيرها من الكيانات المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية
  .الصلة

 التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة
توفر  أن في وللعمال، العمل ألصحاب تمثيًال المنظمات أآثر مع بالتشاور الحكومات، تنظر أن ينبغي  .٩

من أجل  ،)١١١ رقم( ١٩٥٨ ،)والمهنة االستخدام في( التمييز اتفاقية حماية مماثلة لتلك المنصوص عليها في
  .البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة شبهة أو اإلصابة أساس منع التمييز على

به سببًا يحول دون  اإلصابة شبهة البشرية أو المناعة نقص بفيروس ينبغي أال تكون اإلصابة  .١٠ 
  .توظيف شخص ما أو استمراره في عمله

 إلنهاء أو شبهة اإلصابة به سببًا البشرية المناعة نقص بفيروس تكون إصابة شخص ما أال ينبغي  .١١
أو واجبات توفير الرعاية  المرض جراء العمل عن المؤقت التغيب تحاال مع التعامل يتم أن وينبغي. االستخدام
 مع أخرى، صحية ألسباب التغيب حاالت مثل في آالتعامل البشرية أو اإليدز، المناعة نقص بفيروس المرتبطة
  ).١٥٨رقم ( ١٩٨٢ االستخدام، إنهاء اتفاقية مراعاة

 من الفعلية غير آافية لتوفير الحماية العمل مكان في التمييز لمحاربة القائمة التدابير تكون عندما  .١٢ 
أن  أو التدابير أن تكيف هذه للدول األعضاء ينبغي اإليدز،/ البشرية المناعة نقص بفيروس يتعلق فيما التمييز
 .فعاًال وشفافًا تنفيذًا تنفيذها وتضمن جديدة تدابير تتخذ

 ما بالعمل البشرية المناعة نقص بفيروس طةمرتب بأمراض المصابين لألشخاص السماح ينبغي  .١٣ 
وينبغي تشجيع التدابير الرامية . قدراتهم مع معقول بشكل مكيفة وظيفة في ،على القيام بذلك صحيًا قادرين داموا

إلى العمل، في الظروف المناسبة وعندما يكون  تهمإلى البحث عن عمل آخر من خالل التدريب أو تسهيل عود
القيام بذلك، مع األخذ بعين االعتبار االشتراطات الواردة في صكوك منظمة العمل الدولية الشخص قادرًا على 

  .واألمم المتحدة ذات الصلة

 البشرية المناعة نقص فيروس انتقال من للحد خالله أو من العمل مكان في تدابير اتخاذ ينبغي  .١٤ 
 :يلي ما تشجيع طريق عن أثره، وتخفيف
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  نسان؛احترام حقوق اإل  )أ(

المرأة، فضًال عن التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف والتحرش في  الجنسين وتمكين بين المساواة  )ب(
 مكان العمل وحظرهما؛

 المناعة نقص فيروس لمسألة االستجابة للنساء والرجال على حد سواء في النشطة المشارآة  )ج(
 اإليدز؛ /البشرية

إلى مجموعة أم ال بغض النظر عن توجههم الجنسي وما إذا آانوا ينتمون  مشارآة وتمكين جميع العمال  )د( 
  مستضعفة؛

  والرجال؛ للنساء واإلنجابية الجنسية والحقوق واإلنجابية الجنسية الصحة حماية  )ه(

  .السرية الفعلية بشأن البيانات الشخصية  )و(

 الوقايـة
 نوع يراعى أن وينبغي العمل، مكان ونوع يةالوطن الظروف مع الوقاية استراتيجيات تكييف ينبغي  .١٥

 .والشواغل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجنس

 :يلي ما تضمن أن الوقاية لبرامج ينبغي  .١٦

ومناسبة إلى الجميع في شكل ولغة يراعيان الثقافة، من خالل مختلف قنوات  دقيقة معلومات إتاحة  )أ(
  االتصال المتاحة؛

 فيروس نقص المناعة البشرية والحد انتقال خطر فهم على والرجال النساء شاملة لمساعدة فبرامج تثقي  )ب( 
 الطفل، وفهم أهمية تغيير السلوك؛ إلى األم من الفيروس انتقال ذلك في بما منه،

  فعالة للسالمة والصحة المهنيتين؛ تدابير  )ج(

ق بفيروس نقص المناعة البشرية من خالل تدابير لتشجيع العمال على معرفة وضعهم الصحي فيما يتعل  )د(
  الطوعيين؛ االستشارة والكشف

الوصول إلى آافة وسائل الوقاية، مثل ضمان توافر المستلزمات الضرورية، ال سيما العوازل الذآرية   )ه(
 بعد الوقائي واألنثوية وتقديم المعلومات حول آيفية استخدامها، حسب مقتضى الحال، وإتاحة العالج

  ؛للفيروس    التعرض

  استراتيجيات الحد من الضرر؛  )و(

تدابير فعالة للحد من السلوك عالي الخطورة بالنسبة لجميع العمال، بمن فيهم المجموعات األآثر تعرضًا   )ز(
  .للخطر، بهدف الحد من انتشار جائحة فيروس نقص المناعة البشرية

 والرعاية العالج
اإليدز / البشرية المناعة نقص بفيروس المصابون العمال فيهم بمن العمال، لجميع يحق أن ينبغي  .١٧
الحصول، مجانًا أو  الخدمات هذه تشمل أن وينبغي. الصحية الخدمات على الحصول ومعالوهم، وعائالتهم

  : ما يلي على بتكلفة معقولة

  االستشارة والكشف الطوعيين؛   )أ(

  المريض للعالج؛  وثقافة امتثال الرجعية للفيروسات المضاد العالج  )ب(

  التغذية السليمة؛   )ج(

جنسيًا، وغيرها من األمراض المرتبطة بفيروس نقص  المنقولة واألخماج الناهزة األخماج من العالج  )د(
  المناعة البشرية؛ 

 .برامج الدعم والوقاية لألشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية  )ه(
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 اإليدز/ البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين العمال ستفادةا تضمن أن األعضاء للدول ينبغي  .١٨
نظم الضمان االجتماعي  إطار في مقدمًا ذلك آان سواء الصحية، الرعاية على الحصول سبل آامل من ومعاليهم

وينبغي للدول األعضاء أيضًا أن تضمن تثقيف العمال واستثارة  .الخاصة التأمين أو التقديمات العامة أو نظم
  .عيهم لتسهيل وصولهم إلى هذه النظمو

 المناعة نقص بفيروس على أساس اإلصابة معاليهم أو العمال ضد تمييز أي هناك يكون أّال ينبغي  .١٩
 فيما أو المهنية التأمين ونظم االجتماعي الضمان نظم على الحصول سبل حيث أو شبهة اإلصابة به، من البشرية
 .والوفاة والورثة العجز وإعانات الصحية الرعاية ذلك يف بما باإلعانات بموجبها، يتعلق

 الـدعم
 للعمال العمل مكان في معقولة بتكييفات تتعلق تدابير والدعم الرعاية برامج تتضمن أن ينبغي  .٢٠
 .البشرية، مع إيالء االعتبار الواجب إلى الظروف الوطنية المناعة نقص بفيروس صلة ذات بأمراض المصابين

 نقص بفيروس االعتراف ينبغي اإلصابة، وخطر ما مهنة بين مباشرة صلة إقامة يمكن احيثم  .٢١
وباإلشارة إلى  والتعاريف الوطنية لإلجراءات أو حادث مهني، وفقًا مرض أنه على اإليدز/ البشرية المناعة

عن معايير  ، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فضًال)١٩٤رقم ( ٢٠٠٢توصية قائمة األمراض المهنية، 
 .منظمة العمل الدولية األخرى ذات الصلة

اإليدز / البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين للدول األعضاء تشجيع استبقاء األشخاص ينبغي  .٢٢
 نقص بفيروس المصابين الدخل لألشخاص توليد فرص في العمل وتوظيفهم، وحيثما يقتضي األمر، تشجيع

 .المتأثرين بهاإليدز أو / البشرية المناعة

 والسرية الخصوصية
 يخص فيما آشف اختبار إجراء وظيفة، إلى العمال، بمن فيهم المتقدمون من ُيطلب أّال ينبغي  .٢٣
 .الكشف أشكال من ذلك غير أو البشرية المناعة نقص فيروس

لخطر الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية سرية وأال تعرض ل اختبار تكون نتائج أن ينبغي  .٢٤
 .أو فرص التقدم في الوظيفة الوظيفي إمكانية الحصول على وظيفة أو األمن

 تتصل معلومات عن اإلفصاح وظيفة، إلى بمن فيهم المتقدمون العمال، من ُيطلب أّال ينبغي  .٢٥
 هذه مثل على الحصول يخضع أن وينبغي. بغيرهم أو بهم األمر تعلق سواء البشرية، المناعة نقص بفيروس

 البيانات حماية بشأن الدولية العمل منظمة ممارسات مدونة مع يتمشى بما السّرية احترام لقواعد علوماتالم
 .ومعايير حماية البيانات الدولية األخرى ذات الصلة ،١٩٩٧ ،للعمال الشخصية

 عاد منإلى االستب العمل، أجل من الهجرة إلى يسعون الذين أو المهاجرون العمال يتعرض أّال ينبغي  .٢٦
 .البشرية المناعة نقص بفيروس إصابتهم شبهة أو إصابتهم أساس على الهجرة

  المهنيتان والصحة السالمة
 مكان في البشرية المناعة نقص فيروس انتقال لمنع توخيًا وصحية، آمنة العمل بيئة تكون أن ينبغي  .٢٧

 والصحة السالمة وتوصية ،)١٥٥ رقم( ١٩٨١ المهنيتين، والصحة السالمة اتفاقية مراعاة مع العمل،
 ،)١٨٧ رقم( ٢٠٠٦ المهنيتين، والصحة للسالمة الترويجي اإلطار واتفاقية ،)١٦٤ رقم( ١٩٨١ المهنيتين،
 ذات األخرى الدولية والصكوك ،)١٩٧ رقم( ٢٠٠٦ المهنيتين، والصحة للسالمة الترويجي اإلطار وتوصية

  .منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالميةالصلة، مثل الوثائق اإلرشادية المشترآة بين 

 بعد الوقائي ينبغي أن تشمل تدابير السالمة والصحة في العمل االحتياطات العامة والعالج  .٢٨
للفيروس وتدابير السالمة األخرى للتقليل إلى أدنى حد من خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة     التعرض

  .ثر تعرضًا للخطرالبشرية، ال سيما في المهن األآ

ينبغي، عند وجود احتمال فعلي للتعرض لفيروس نقص المناعة البشرية في العمل، اتخاذ تدابير   .٢٩
انتقال الفيروس، وحرصًا على أن تكون الوقاية والسالمة والصحة مضمونة وفقًا  طرقالستثارة الوعي بشأن 
 .للمعايير ذات الصلة
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أن تشدد على أن فيروس نقص المناعة البشرية ال ينتقل أثناء التالمس ينبغي لتدابير استثارة الوعي   .٣٠
 .العارض وأن وجود شخص مصاب بالفيروس ينبغي أّال يعتبر خطرًا من مخاطر مكان العمل

 تتصدى أن المهنيتين والصحة بالسالمة المتصلة العمل مكان وآليات المهنية الصحة لخدمات ينبغي  .٣١
 ،)١٦١ رقم( ١٩٨٥ المهنية، الصحة خدمات اتفاقية مراعاة مع اإليدز،/ البشرية اعةالمن نقص لمسألة فيروس

المبادئ التوجيهية المشترآة بين منظمة العمل الدولية و ،)١٧١ رقم( ١٩٨٥ المهنية، الصحة خدمات وتوصية
 ذلك وغير، ٢٠٠٥، اإليدز /ومنظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية وفيروس نقص المناعة البشرية

  .الصلة ذات الدولية الصكوك من

 والشباب األطفال 
 أفراد مرض أو وفاة عن ينشأ قد الذي األطفال، عمل لمكافحة تدابير تتخذ أن األعضاء للدول ينبغي  .٣٢
 منظمة إعالن مع مراعاة البشرية، المناعة نقص لفيروس األطفال تعرض خطر من والحد اإليدز، بسبب األسرة
 ١٩٧٣ للسن، األدنى الحد واتفاقية ،١٩٩٨ العمل، في األساسية والحقوق المبادئ بشأن ليةالدو العمل

 ١٩٩٩ األطفال، عمل أشكال أسوأ واتفاقية ،)١٤٦ رقم( ١٩٧٣ للسن، األدنى الحد وتوصية ،)١٣٨ رقم(
حماية وينبغي اتخاذ تدابير خاصة ل ).١٩٠ رقم( ١٩٩٩ األطفال، عمل أشكال أسوأ وتوصية ،)١٨٢ رقم(

 .األطفال من االعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي التجاري

 المناعة نقص بفيروس اإلصابة من الشباب العمال لحماية تدابير للدول األعضاء أن تتخذ ينبغي  .٣٣
 المناعة نقص فيروس لمسألة االستجابة في والشباب لألطفال الخاصة االحتياجات وإدماج البشرية
التربية الجنسية الموضوعية، ال  التدابير هذه تشمل أن وينبغي. الوطنية والبرامج السياسات في اإليدز /البشرية

برامج وخدمات  وفي المهني التدريب خالل من اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس عن المعلومات سيما نشر
  .الشباب عمالة

  التنفيذ  - ًاـخامس
 تحقيق العمل وعالم اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس بشأن الوطنية والبرامج للسياسات ينبغي  .٣٤

 :يلي ما

 عن األخرى، المعنية واألطراف وللعمال العمل ألصحاب تمثيًال المنظمات أآثر مع بالتشاور اإلنفاذ  )أ(
 :التالية الوسائل من مجموعة أو وسيلة طريق

 الوطنية؛ واللوائح القوانين  "١"

 الجماعية؛ االتفاقات   "٢"

 العمل؛ بمكان والمتعلقة الوطنية العمل وبرامج سياسات   "٣"

 تعرضًا؛ التي يكون فيها العمال أآثر للقطاعات خاص اهتمام إيالء مع القطاعية االستراتيجيات   "٤"

 وتقديم والبرامج، السياسات وتنفيذ تخطيط في العمل وإدارة العمل بقضاء المعنية السلطات إشراك  )ب(
 السلطات؛ لهذه ددالص هذا في التدريب

النص في القوانين واللوائح الوطنية على تدابير تتصدى ألي خرق للسرية والخصوصية وغير ذلك من   )ج(
  أوجه الحماية المقدمة بموجب هذه التوصية؛ 

 المعنية؛ العامة والخدمات السلطات بين والتنسيق التعاون ضمان   )د(

 والبرامج السياسات تنفيذ على لة في مناطق تجهيز الصادرات،جميع المنشآت، بما فيها تلك العام تشجيع  )ه(
بمشارآة منظمات أصحاب العمل ومنظمات  لديها، التوزيع وشبكات التوريد سالسل خالل الوطنية من

 العمال؛

 وأصحاب الحكومية السلطات بين التعاون أشكال وسائر والمفاوضة والتشاور االجتماعي الحوار تشجيع  )و(
 المهنية الصحة مع مراعاة آراء موظفي وممثليهم، ال في القطاعين العام والخاصوالعم العمل

مثل المنظمات  األخرى، واألطراف اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس مجال في واالختصاصيين
 البشرية؛ المناعة نقص بفيروس المصابين لألشخاص الممثلة



 اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية

  16 

 العلمية التطورات أحدث نحو منتظم، مع مراعاةوالتحديث على  واالستعراض والتنفيذ الصياغة  )ز(
 واالجتماعية وضرورة تعميم قضايا المساواة بين الجنسين والشواغل الثقافية؛

  الوطنية؛ والصحة االجتماعي والضمان العمل نظم مع جهات من بينها التنسيق  )ح(

  .ر الواجب إلى الظروف الوطنيةضمان أن تضع الدول األعضاء وسائل معقولة لتنفيذها، مع إيالء االعتبا  )ط(

 االجتماعي الحوار
 التعاون إلى اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس بشأن والبرامج السياسات تنفيذ يستند أن ينبغي  .٣٥ 
 مشارآة بالفيروس المصابين األشخاص بمشارآة والحكومات، وممثليهم والعمال العمل أصحاب بين والثقة

 .نشطة في مكان عملهم

 نقص فيروس بشأن الوعي إذآاء أن تعزز العمال ومنظمات العمل أصحاب لمنظمات ينبغي  .٣٦
والمعلومات  تقديم التثقيف طريق عن التمييز، وعدم الوقاية يخص ما ذلك في بما اإليدز،/ البشرية المناعة

  .دفةوينبغي أن يراعي ذلك قضايا المساواة بين الجنسين وجميع المجموعات المسته .ألعضائها

 التعليم والتدريب والمعلومات والتشاور
 فيما العمل مكان في ضروري إرشاد وأي والسالمة بالتدريب المتعلقة التعليمات جميع تقديم ينبغي  .٣٧ 
 أو الجدد للعمال سيما وال لجميع العمال، ومتاح واضح شكل في اإليدز،/ البشرية المناعة نقص بفيروس يتصل
 وينبغي المهاجرون والعمال الشباب والتالمذة الصناعيون؛ العمال فيهم بمن الخبرة، إلى يفتقرون الذين للعمال

 مراعاة مع العاملة، القوى سمات مع مكيفًا يكون والشواغل الثقافية وأن الجنسين بين المساواة ذلك يراعي أن
  .القوى العاملة الخطر التي تتعرض لها عوامل

إتاحة التعليم  محدثة، وحيثما تقتضي الحاجة، اقتصادية واجتماعية علمية معلومات توفير ينبغي  .٣٨
 بغية العمال، وممثلي والمديرين العمل اإليدز أمام أصحاب/ البشرية المناعة نقص فيروس بشأن والتدريب
  .العمل مكان في المناسبة التدابير اتخاذ على مساعدتهم

ءات مكافحة اإلصابة بفيروس نقص المناعة ينبغي أن يتلقى جميع العمال التدريب حول إجرا  .٣٩
وينبغي للعمال الذين قد يكونون على احتكاك . البشرية في سياق حوادث مكان العمل وتدابير اإلسعافات األولية

بالدم البشري أو منتجات الدم أو سائر السوائل العضوية البشرية أن يحصلوا على تدريب إضافي في الوقاية 
  .للفيروس    التعرض بعد الوقائي عالجوإجراءات التسجيل وال

 والبرامج السياسات لتنفيذ المتخذة التدابير على اإلطالع في ولممثليهم الحق للعمال يكون أن ينبغي  .٤٠
 تفتيش عمليات في المشارآة في والحق ذلك، في اإليدز، واستشارتهم/ المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

 .الوطنية سةللممار وفقًا العمل أماآن

 العامة الخدمات
 تفتيش هيئات ذلك في بما العمل، إدارة خدمات دور تقوية االقتضاء، وعند استعراض، ينبغي  .٤١

 .اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس لمسألة االستجابة في العمل قضاء نظام ودور العمل،

المشترآة بين منظمة العمل الدولية المبادئ التوجيهية العامة واتباع  الصحة نظم تقوية ينبغي  .٤٢
 ضمان ، بغية٢٠٠٥، اإليدز/ ومنظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية وفيروس نقص المناعة البشرية

 الخدمات على الواقع اإلضافي الضغط من والحد والدعم والرعاية والعالج الوقاية على أآبر بقدر الحصول سبل
 .اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس بسبب حة،الص موظفي على سيما وال العامة،
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 الدولي التعاون
 من أو األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات خالل من تتعاون فيما بينها، أن األعضاء للدول ينبغي  .٤٣

 .هذه التوصية أحكام إنفاذ بغرض أخرى، فعالة وسائل أي خالل

 المهاجرين العمال حصول لضمان تدابير على السواء،المقصد  وبلدان المنشأ بلدان تتخذ أن ينبغي  .٤٤
 بين اتفاقات إبرام وينبغي والدعم، والرعاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعالج الوقاية خدمات على

 .ذلك األمر اقتضى متى المعنية، البلدان

 بينها، وفيما صلةال ذات الدولية والمنظمات األعضاء الدول بين الدولي التعاون تشجيع ينبغي  .٤٥
 نقص فيروس جائحة لمواجهة المتخذة التدابير جميع عن للمعلومات المنتظم التبادل ذلك يشمل أن وينبغي
 .البشرية المناعة

 المتابعة  - سادسًا
 لإلجراءات الوطني المستوى على والدوري المنتظم االستعراض تضمن أن األعضاء للدول ينبغي  .٤٦
 .والبرامج سياساتال تنفيذ بهدف المتخذة

ويمكن  .هذه التوصية أساس على المتخذة لإلجراءات منتظم للقيام باستعراض االعتبار إيالء ينبغي  .٤٧
 نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم أن يدرج االستعراض في التقارير الوطنية المقدمة لبرنامج

  .لية ذات الصلةاإليدز والتقارير بموجب الصكوك الدو/ البشرية المناعة


