
 

 

 جهرة اليد العام� وفريوس نقص املنا�ة البرشية
 

عوامل اخلطر يف �د ليست الهجرة �امًال من  •
للعدوى بفريوس نقص املنا�ة البرشية، ذاهتا 

ظروف السفر وإالقامة والعمل املرتبطة ٕاال ٔأن 
ميكن أٔن �زيد من خطر التعرض �لهجرة 

 للعدوى �لفريوس.

أ�زواج عن تؤ�ر عوامل من قبيل �نفصال  •
وأ�رس والبعد عن القوا�د أ�رسية 

والعراقيل اللغوية  و�ج�عية والثقافية
وظروف املعيشة املتدنية وظروف العمل 
�س�تغاللية، مبا يف ذ� العنف اجلنيس، يف 

ٕالصابة بفريوس نقص العامل املهاجر�ن ل تعريض
�زيد تعرضهم لٕالصابة املنا�ة البرشية. وما 

ص حصوهلم �ري املناس�بة �ىل فر �لفريوس 
 وخوفهم من الومص �سبب طلب هذه املعلومات ٔأو اخلدمات. املعلومات واخلدمات اخلاصة �لوقاية منه

�س�تحقاقات ذاهتا اليت حيصل �لهيا  �ىل، و�اصة ٔأحصاب أ�وضاع �ري املنتظمة، �دراً ما حيصل العامل املهاجرون •
 من خمططات التأٔمني اليت من شأٔهنا ٔأن تيرس الوصول ٕاىل اخلدمات الصحية. العامل الوطنيون

استنادًا ٕاىل وضع فريوس نقص املنا�ة البرشية.  فهيا القيود �ىل ا�خول والبقاء وإالقامة أٔشاكًال منب�ًا ا�ٓن  40تفرض  •
د �ىل الوقاية من انتقال هذه القيود املرتبطة �لفريوس حتمي الص�ة العامة ٔأو �سا� وال من ٔأد� تربهن �ىل أٔن

أٔن تعرقل �س�ت�ا�ت الفعا�  يف الواقع وميكنإال�سان  بل �ىل النقيض فٕاهنا متيزيية وتنهتك حقوق الفريوس،
ميكهنم �يش حياة معلية بطة �لفريوس، ٔ�ن املتعا�شني معه وال من مربرات اقتصادية لفرض هذه القيود املرت . للفريوس

 طوي� ومنت�ة ٕان حصلوا �ىل العال�ات املناس�بة.

 ما ا�ي ميكن لقادة ٔأفريقيا القيام به؟

 ميكن للحكومات: •

o  ضامن ٔأن القوانني الوطنية تقر حبق العامل املهاجر�ن أ�سايس يف الص�ة، ؤأن الترشيعات الوطنية ال تضع
 تعرقلهم عن احلصول �ىل اخلدمات الصحية واخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املنا�ة البرشية.عوائق 

 2010تنص توصية منظمة العمل ا�ولية �شأٔن فريوس نقص املنا�ة البرشية وإاليدز، 

 ) �ىل ما ييل:200(رمق 

ينبغي أٔال يطلب من العامل، مبن فهيم العامل املهاجرون، ٕاجراء اختبار كشف ف� خيص 

 )25[...] (الفقرة  فريوس نقص املنا�ة البرشية

، مبن فهيم العامل العاملب�ان املنشأٔ ٔأو ب�ان العبور ٔأو ب�ان املقصد من  ينبغي أٔال تطلب

 )27(الفقرة  تتصل بفريوس نقص املنا�ة البرشية عن معلوماتإالفصاح املهاجرون [...]، 

ٕاىل ل، ٔأو ا��ن �سعون ٕاىل الهجرة من ٔأ�ل العم العامل املهاجرون ينبغي أٔال يتعرض

�ىل ٔأساس من �انب ب�ان املنشأٔ ٔأو ب�ان العبور ٔأو ب�ان املقصد  �ستبعاد من الهجرة

 ) 28. (الفقرة ٕاصا�هتم أٔو ش�هبة ٕاصا�هتم بفريوس نقص املنا�ة البرشية

لضامن حصول العامل  ينبغي أٔن تت�ذ ب�ان املنشأٔ وب�ان العبور وب�ان املقصد، تدابري

لوقاية من فريوس نقص املنا�ة البرشية والعالقة والر�اية وا�مع املهاجر�ن �ىل �دمات ا

 وينبغي ٕا�رام اتفاقات بني الب�ان املعنية، مىت اقتىض أ�مر ذ�.



o اكلعامل الوطنيني بفرص الوصول ٕاىل الربامج املوضو�ة خصيصًا  ونضامن ٔأن العامل املهاجر�ن ؤأرسمه �متتع
تقدمي ضامن ، و وا�مع والعالج والر�ايةحسب نوع اجلنس والثقافة للوقاية من فريوس نقص املنا�ة البرشية 

 اخلدمات بلغة ٔأو وس�يط ميكن للعامل املهاجر�ن فهمه.

o يف إالجراءات السابقة للسفر والالحقة  والر�اية وا�معية من فريوس نقص املنا�ة البرشية ٕادراج �رامج الوقا
 ٕاجراءات العودة وٕا�ادة �ندماج.للوصول و 

o  �ممارسات �س�تقدام العاد� لتعز�ز ٕا�رام اتفاقات ثنائية مع الب�ان املرس� وب�ان العبور والب�ان املس�تقب
 ورفع القيود �ىل السفر املتعلقة بفريوس نقص املنا�ة البرشية.

 :أ�عاملميكن ٔ�حصاب  •

o تقدمي التعلمي �شأٔن البرشية و  وضع ودمع �رامج ال �ستبعد العامل املهاجر�ن للوقاية من فريوس نقص املنا�ة
 إاليدز والوصول ٕاىل ا�متعات.الفريوس و 

o  تطو�ر س�ياسات ٔ�ما�ن العمل �كفل مبدٔأ �دم ا�متيزي بني العامل املهاجر�ن والعامل احملليني وضامن تطبيق هذه
 الس�ياسات.

o  ختبارات الطوعية جراء ��ىل طلب املشورة وإ  –مبن فهيم العامل املهاجرون  –�شجيع مجيع املوظفني

فريوس نقص املنا�ة البرشية. وٕان اكنت نتاجئ اختباراهتم ٕاجيابية فميكن ٕالحصاب العمل  الرسي للكشف عن
 حتويلهم ٕاىل مرافق حصية رش�كة.

o .س�تعاضة عن نظام الكفا� بأٔماكن ٕاقامة صديقة لٔ�رسة ٔأو ببدالت للسكن� 

o  ىل ضامن �دم ا�متيزي وا�عوة ٕاىل رفع القيود �ىل السفر وحامية حقوق  ونقا�ت العاملالعمل مع احلكوات�
 العامل املهاجر�ن يف احلصول �ىل اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املنا�ة البرشية.

 وس: حتديد الساكن املس�تضعفني والرتكزي �ىل التد�الت اخلاصة �لعامالت املهاجراتليفي شرتا

ه الر�دة يف تقدمي التعلمي �شأٔن فريوس نقص املنا�ة البرشية وإاليدز ٕاىل ا�ٓالف من العامالت رشكة ليفي شرتاوس ورشاك ٔأبدت
املهاجرات يف املناطق اليت تعمل فهيا الرشكة. وتدرج الرشكة الوقاية من الفريوس يف �ر�مج �دمات العمل الشام� اليت 

 ارات الت�اطب واملعونة القانونة وبناء أ�صول.تنسحب �ىل حقوق العامل والص�ة أ�ساس�ية والص�ة املهنية و�

 و�شمل أ��شطة املس�هتدفة ما ييل:

 للعامالت املهاجرات. القريناتتطو�ر التعلمي �شأٔن فريوس نقص املنا�ة البرشية وإاليدز �رب  -

نقص املنا�ة  توزيع املواد إال�المة والتعلميية والت�اطبية �ىل نطاق واسع، مبا يف ذ� �س�ة عن موضوع فريوس -
 البرشية وإاليدز من جريدة العامالت.

 ٕاقامة ش�باكت ا�مع �ج�عية للمهمشات من العامالت املهاجرات. -

 متكني املهاجرات من �الل التدريب �ىل الثقافة املالية. -

 ونية.تدريب العامالت واملرشفات �ىل احلقوق القانونية وٕا��ة س�بل الوصول ٕاىل �دمات املسا�دة القان -

 GBC Health, Fighting HIV/AIDS in the workplace, a Company Management Guide (2009)املصدر: 



 :لنقا�ت العاملميكن  •

o  ا�هنوض بتطو�ر س�ياسات ٔأما�ن العمل اخلاصة بفريوس نقص املنا�ة البرشية مبا ي�ىش مع توصية منظمة
واالتفاقية ا�ولية محلاية حقوق ) 200(رمق  2010العمل ا�ولية �شأٔن فريوس نقص املنا�ة البرشية وإاليدز، 

 ).1990( مجيع العامل املهاجر�ن ؤأفراد ٔأرسمه

o  ٕادماج القضا� اخلاصة بفريوس نقص املنظامت القامئة و  ومضهم ٕاىلهاجر�ن مجلعيات العامل دمع �كو�ن العامل امل
 املنا�ة البرشية يف الربامج اليت تنفذها ت� املنظامت.

o  ٕاىل حامية حقوق العامل املهاجر�ن من �الل الترشيعات وكذ� من  أ�عاملا�عوة مع احلكومات ؤأحصاب
 مجلاعية اليت �شمل بنودًا واحضة عن فريوس نقص املنا�ة البرشية وإاليدز.ا التفاوض�الل تطو�ر اتفاقات 

o  العامل املهاجريني ا�وليني  ضددمع اجلهود الرامية ٕاىل القضاء �ىل ا�متيزي املتعلق بفريوس نقص املنا�ة البرشية
 واحملليني.

o  فيذها.ا�عوة ٕاىل التصديق �ىل االتفاقات ا�ولية اخلاصة �لعامل املهاجر�ن وتن 

 املنا�ة البرشية يف قطاع البناء فريوس نقص يف موا�ةما يقوم به العامل 

جرى التقليد يف صنا�ة البناء �ىل توظيف العامل املهاجر�ن. و�الل معلية التطور �قتصادي، يتيح العمل يف البناء نقطة 
 العام�. دخول تقليدية للعامل املهاجر�ن من املناطق الريفية لالنضامم ٕاىل القوى

يعمل مع فرو�ه يف ٔأفريقيا وأٓس�يا �ىل تعميق فهم الو�ء وٕادماج فريوس نقص  �حتاد ا�ويل لعامل البناء ؤأشغال اخلشبؤأ�ذ 
 ملهنية والهيالك الصحية القامئة.املنا�ة البرشية وإاليدز يف هيالك السالمة ا

�ىل ز�دة  بوي ٔأن محالت نقا�ت العامل سا�دتزامبيا وزمباؤأظهرت دراسة اس�تقصائية ٔأجريت يف قطا�ات البناء يف ٔأنغوال و 
ٕاىل الواقيات ا��رية. ؤأظهرت ا�راسة �س�تقصائية أٔيضًا ز�دة وعي  ، مبن فهيم العامل املهاجرون،فرص وصول عامل البناء

 امحلالت.اسات نقا�ت العامل املتعلقة بفريوس نقص املنا�ة البرشية وإاليدز نتي�ة لهذه يالعامل �س� 

ا�ة البرشية وإاليدز يف عن فريوس نقص املنوقد وضع العديد من فروع �حتاد ا�ويل لعامل البناء ؤأشغال اخلشب ٔأيضًا بنودًا 
للتفاوض امجلاعي. ويف بعض احلاالت، بدا ٔأن ٕادراج بنود يف اتفاقات التفاوض امجلاعي ٔأكرث فعالية يف حتقيق النتاجئ عن  اتفاقاته

 اكت.س�ياسات الرش 

 ILO Toolkit for Trade Unions on HIV and AIDS, Booklet 2 (2011)املصدر: 

 

 

 

Zero New HIV Infections. Zero Discrimination. Zero AIDS-Related Deaths.  
Implement the ILO Recommendation on HIV and AIDS (No.200) 


