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  تمهيد
يتضمن هذا الكتيب نص توصية منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية 

، هاوتنفيذ لها بشأن تعزيز التوصية صاحب، والقرار الم)٢٠٠رقم ( ٢٠١٠ واإليدز وعالم العمل،
  .لهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدوليةا من جانب يعكس الدعم القوي مام

وتعد جائحة فيروس نقص المناعة البشرية من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم في 
، أدى أثر فيروس بها في أشد البلدان تأثرًاف. قتصادي واالجتماعيوالتقدم اال مجاالت الصحة والتنمية

تقويض إلى نقص المناعة البشرية واإليدز إلى إلحاق الضرر بعقود من المكاسب اإلنمائية و
البشرية  المناعةومن المتوقع أن يظل فيروس نقص . اقتصادات البلدان وإرباك استقرار المجتمعات

  .الوفيات واالعتالل في العديد من البلدان وأوساط السكان من أسبابسببًا رئيسيًا 

. أمام تحقيق العمل الالئق والتنمية المستدامة عقبة آأداءويمثل فيروس نقص المناعة البشرية 
الماليين من األشخاص المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص  أسباب معيشةفقد أدى إلى فقدان 

 يوقع على آاهلآثاره على الفئات العمرية األآثر إنتاجية وهو  وتترآز. المناعة البشرية واإليدز
باهظة من خالل انخفاض اإلنتاجية وارتفاع تكاليف العمل وفقدان المهارات  تكاليفالمنشآت 

إضافة إلى ذلك، غالبًا ما ُتنَتَهُك الحقوق األساسية في العمل على أساس اإلصابة بفيروس . الخبرةو
صابة به، والسيما من خالل التمييز والوصم الموجهين إلى العمال و شبهة اإلنقص المناعة البشرية أ

وما يزيد تفاقَم الوضع هو أن الجائحة . المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
تميل إلى االنتقال إلى الفئات المستضعفة من المجتمع، إذ باتت تؤثر خاصة في المجموعات التي 

  .صًال من الحرمان أو التهميشتعاني أ

فهو يتيح . ويؤدي عالم العمل دورًا حاسمًا في مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
الذي يقضون فيه جزءًا آبيرًا من حياتهم،  الموقعفي  ، نساًء ورجاًال،مًا للوصول إلى العمالمدخًال قّي
ج المتعلقة بمكان العمل بشأن فيروس نقص السياسات والبرام يؤدي وضعو. مكان العمل :أال وهو

وصول العمال وأسرهم ومعاليهم إلى الوقاية والعالج  إلى تسهيل المناعة البشرية واإليدز وتنفيذها
ولكن . وخدمات الرعاية والدعم، وهذا ما يسمح بالتالي بالوصول آذلك إلى المجتمع في نطاق أوسع

ولكي يحقق عالم . األمثل على النحوبعد  لُيّستغحة لم الدور المهم لعالم العمل في التصدي للجائ
العمل آامل مساهمته في التصدي للجائحة، من الضروري أن تشكل اإلجراءات في عالم العمل 
جزءًا ال يتجزأ من السياسات والبرامج واالستراتيجيات الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية 

  .واإليدز

لممارسات بشأن فيروس نقص المناعة اتمدت منظمة العمل الدولية مدونة ، اع٢٠٠١وفي سنة 
وفي . حظيت بقبول واسع النطاق واسُتخدمت في العديد من البلدان ، وقداإليدز وعالم العمل/ البشرية

في الهيئات المكونة للمنظمة أن الوقت قد حان لالرتقاء باستجابة عالم العمل  رأت، ٢٠٠٧سنة 
فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز إلى مستوى آخر من خالل وضع واعتماد معيار  مواجهة

لهيئات ا من جانب التزامًا صريحًا ،التي تمخضت عن ذلك ،٢٠٠وتشكل التوصية رقم . عمل دولي
المكونة لمنظمة العمل الدولية من الدول األعضاء والممثلين عن أصحاب العمل وعن العمال 

إلى  الجميع وصولالم العمل أن يقوم بها في ضمان التي يمكن لع كبيرةلمساهمة الباالستفادة من ا
بالتعاون على نحو وثيق مع منظمات األشخاص المصابين  ،الوقاية والعالج والرعاية والدعم
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بفيروس نقص المناعة البشرية والمنظمات الدولية الشريكة والسيما برنامج األمم المتحدة المشترك 
  .اإليدز/ روس نقص المناعة البشريةالمعني بفي

وتجسد التوصية الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية في مكان العمل وتسهيل وصول 
وهي تدعو إلى . اإليدز إلى العالج/ األشخاص المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية

علق بمكان العمل بشأن فيروس نقص المناعة وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية ثالثية تت تصميموإدماج 
الشاملة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية  الوطنية البشرية واإليدز في السياسات واالستراتيجيات

وتدعو إلى احترام حقوق اإلنسان األساسية للعمال آافة، . واإليدز وبشأن التنمية والحماية االجتماعية
ختبار الكشف اإللزامي إل عدم الخضوعبين الجنسين والحق في  بما في ذلك التقيد بمبدأ المساواة

الجميع  وتشجع في الوقت ذاتهفيروس نقص المناعة البشرية،  الشخص إزاء واإلفصاح عن حالة
. ما أمكن قدر المشورة واختبار الكشف على أساس طوعي وسري في وقت مبكر التماس على

وطنية أو التشريعات الأحكامها من خالل تعديل  تنفيذ وتحث التوصية آذلك الدول األعضاء على
  .اعتمادها حسب مقتضى الحال

وآلما تحرر العمال من الوصم والتمييز على أساس اإلصابة الفعلية بفيروس نقص المناعة 
وصول أفضل إلى التثقيف بشأن  فرص استفادوا هم ومعالوهم من آلما البشرية أو شبهة اإلصابة به،

البشرية والمعلومات والعالج والرعاية والدعم على المستوى الوطني وعلى فيروس نقص المناعة 
وصول إلى مثل تلك الخدمات أن يساعدهم على عيش حياة منِتجة الومن شأن . مستوى مكان العمل

  .المجتمعفي وطويلة وعلى المساهمة في االقتصاد الوطني و

العمل الدولية بتعزيز عملها في سبيل وبناًء على التوصية والقرار المصاحب لها، تلتزم منظمة 
دعم الوفاء بااللتزامات الدولية والوطنية قصد حماية حقوق وآرامة العمال واألشخاص المصابين أو 

  .ص المناعة البشرية واإليدز آافةالمتأثرين بفيروس نق

  

  

 خوان سومافيا  ٢٠١٠يونيه  /جنيف، حزيران
 المدير العام

 



  

  يــل الدولــر العمــمؤتم

  ٢٠٠التوصية رقم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Recommendation No. 200  

  فيروس نقص المناعة البشرية بشأن  توصية
 لـم العمـدز وعالـاإليو

  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 التاسعةحيث عقد دورته  ،وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف
  ، ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٢والتسعين في 

تأثيرًا خطيرًا على المجتمع  اناإليدز يخلفووإذ يالحظ أن فيروس نقص المناعة البشرية 
على وعلى حد سواء،  في القطاعين المنظم وغير المنظمعالم العمل على واالقتصادات و

المنشآت على ووعلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال عاليهم العمال وأسرهم وُم
  ، ويقّوضان تحقيق العمل الالئق والتنمية المستدامة،العامة والخاصة

منظمة العمل الدولية في التصدي لفيروس نقص  وإذ يؤآد من جديد أهمية الدور الذي تضطلع به
المناعة البشرية واإليدز في عالم العمل وضرورة أن تعزز المنظمة جهودها الرامية إلى 
تحقيق العدالة االجتماعية ومكافحة التمييز والوصم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة 

  البشرية واإليدز في جميع جوانب عملها وواليتها، 

بأهمية الحد من االقتصاد غير المنظم عن طريق تحقيق العمل الالئق والتنمية وإذ يذآر 
المستدامة، بهدف حشد عالم العمل على نحو أفضل في مواجهة فيروس نقص المناعة 

  البشرية واإليدز،

إلى المستويات العالية من انعدام المساواة االجتماعية واالقتصادية واالفتقار  وإذ يشير إلى أن
 قلة االمتثالعدم آفاية الحصول على العالج وووالوعي واالفتقار إلى السرية مات المعلو
زيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية ومعدالت الوفيات وعدد األطفال له، ت

  ل العاملين في القطاع غير المنظم،الذين فقدوا أحد والديهم أو االثنين معًا وعدد العما

انعدام المساواة االجتماعية واالقتصادية والبطالة تزيد من خطر االفتقار إلى وإذ يعتبر أن الفقر و
سبل الحصول على الوقاية والعالج والرعاية والدعم، مما يزيد بالتالي من خطر انتقال 

  الفيروس،

وإذ يشير إلى أن الوصم والتمييز والتهديد بخسارة الوظيفة، التي يعاني منها األشخاص 
اإليدز، تشكل حواجز أمام معرفة ما إذا آان أو  نقص المناعة البشرية ابون بفيروسالمص

أمام هذا الشخص مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يزيد من استضعاف العمال 
  الحصول على اإلعانات االجتماعية، في همحقالفيروس ويقوض 
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اإليدز تأثيرًا أشد جسامة على المجموعات و ى أن لفيروس نقص المناعة البشريةوإذ يشير إل
  ،المعرضة للخطروالمستضعفة 

فيروس نقص المناعة البشرية يصيب على السواء الرجال والنساء، وإن آانت يالحظ أّن وإذ 
النساء والفتيات أآثر تعرضًا لفيروس نقص المناعة البشرية وأشد استضعافًا أمام اإلصابة 

من جائحة فيروس نقص المناعة البشرية مقارنة مع به ويتضررن بشكل غير تناسبي 
أن تمكين المرأة هو بالتالي عامل ساواة بين الجنسين، والرجال، وذلك نتيجة النعدام الم

  ،اإليدز على مستوى العالمو التصدي لفيروس نقص المناعة البشريةرئيسي في 

  ،حة المهنيتينالعمال من خالل برامج شاملة للسالمة والص صونر بأهمية وإذ يذّآ

مدونة ممارسات ، أي وإذ يذّآر باألهمية التي تتسم بها مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية
 ،٢٠٠١اإليدز وعالم العمل،  /منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

  ضرورة تعزيز أثرها نظرًا إلى أن هناك قيودًا وثغرات في تنفيذها،و

اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، والصكوك الدولية وتطبيق وإذ يشير إلى ضرورة تعزيز 
، بما في ذلك تلك اإليدز وعالم العملو لصلة بفيروس نقص المناعة البشريةاألخرى ذات ا

التي تعترف بالحق في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة ومستويات 
  العيش الالئق،

الدور المحدد الذي تضطلع به منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في تعزيز ر بوإذ يذّآ
اإليدز في عالم و في مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية ودعم الجهود الوطنية والدولية

  ،العمل ومن خالله

وإذ يشير إلى الدور المهم لمكان العمل فيما يتعلق بالمعلومات حول الوقاية والعالج والرعاية 
اإليدز على و اعة البشريةوالدعم وآيفية الحصول عليها، في التصدي لفيروس نقص المن

  ،المستوى الوطني

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

  ،التوصية

التي تتناول ر بأهمية التعاون على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، مع الهياآل وإذ يذّآ
ومع المنظمات  ةقطاع الصحمسألة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، بما في ذلك 

  ،سيما تلك التي تمثل األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ال ،ذات الصلة

الحكومات ومنظمات أصحاب العمل وإذ يؤآد ضرورة وضع معيار دولي توخيًا إلرشاد 
  ،على جميع المستوياتأدوارها ومسؤولياتها في تحديد ومنظمات العمال 

  ،اإليدز وعالم العملو بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات

  ؛صيةذ هذه المقترحات شكل تووإذ قرر أن تتخ

يونيه من عام ألفين وعشرة التوصية التالية، التي / من حزيران السابع عشريعتمد في هذا اليوم 
   .٢٠١٠ستسمى توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 
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 التعاريف  - أوًال

  :في مفهوم هذه التوصية  .١

يعني فيروسًا يلحق الضرر بالجهاز المناعي لجسم " فيروس نقص المناعة البشرية"تعبير   )أ( 
 ويمكن الوقاية من اإلصابة بالفيروس باتخاذ التدابير المناسبة؛ . اإلنسان

يعني متالزمة نقص المناعة المكتسب، الناشئة عن مراحل متقدمة من " اإليدز"تعبير   )ب( 
البشرية والمتجلية في اإلصابة باألخماج الناهزة أو بحاالت  اإلصابة بفيروس نقص المناعة

 السرطان المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو باألمرين معًا؛

، تعني األشخاص الحاملين "األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية"عبارة   )ج( 
  لفيروس نقص المناعة البشرية؛

لة االجتماعية التي تتسبب عادة، عند ربطها بشخص ما، بالتهميش الداليعني " الوصم"تعبير   )د(
أو تضع عائقًا أمام التمتع الكامل بحياة اجتماعية من جانب الشخص المصاب بفيروس نقص 

  ؛المناعة البشرية أو المتأثر به

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

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

بسبب فيروس نقص  تعني األشخاص الذين تغيرت حياتهم" األشخاص المتأثرون"عبارة   )و(
  األثر الواسع االنتشار لهذه الجائحة؛ نتيجةاإليدز، أو  المناعة البشرية

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

  ا أو التقدم فيها؛الحصول على الوظيفة أو المشارآة فيه

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

  ؛لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوقوع فريسة مرض اإليدز

  يشير إلى أي مكان يقوم فيه العمال بنشاطهم؛" مكان العمل"بير تع  )ط(

  .يشير إلى أي شخص يضطلع بعمل بموجب أي شكل أو ترتيب" العامل"تعبير   )ي(

 النطاق  - ثانيًا

 :تشمل هذه التوصية ما يلي  .٢

  :فيهم في جميع أماآن العمل، بمنالعاملين بموجب جميع األشكال أو الترتيبات وجميع العمال   )أ( 

  األشخاص الذين يشغلون أي وظيفة أو مهنة؛  "١"

  ؛الخاضعون للتدريب، بمن فيهم المتدربون والتالمذة الصناعيون األشخاص  "٢"
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  المتطوعون؛  "٣"

  الباحثون عن عمل والمتقدمون إلى وظيفة؛  "٤"

 ؛والعمال المتوقفون مؤقتًا عن العمل العمال المسرحون  "٥"

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

  .القوات المسلحة والخدمات العسكرية  )ج( 

 عامة مبادئ  - ثالثـًا

التالية على جميع اإلجراءات التي تنطوي عليها  العامة أن تنطبق المبادئ ينبغي  .٣
  :المناعة البشرية واإليدز في عالم العملاالستجابة الوطنية لمواجهة فيروس نقص 

تساهم في ينبغي االعتراف بمسألة التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز بوصفها   )أ( 
للجميع، بمن فيهم العمال  والمساواة بين الجنسين إعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية

  عالوهم؛وعائالتهم وُم

 ومعالجتها بوصفها مسألة اإليدزو البشرية المناعة نقص فيروس بمسألة االعتراف ينبغي  )ب(
واإلقليمية  الوطنية العناصر األساسية في االستجابةإدراجها ضمن  وينبغي العمل، مكان تمس

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

 الباحثين عن عملضد وبصورة خاصة  العمال، ضد وصم أو تمييز يأ هناك يكون أّال ينبغي  )ج(
 المناعة نقص بفيروس إصابتهم شبهة أو إصابتهم أساس ، علىوالمتقدمين إلى وظيفة

 على إليها ُينظر السكان من شرائح أقاليم من العالم أو إلى ينتمون أنهم أساس على أو البشرية،
البشرية أو أآثر استضعافًا أمام اإلصابة  المناعة نقص بفيروس لإلصابة التعرض شديدة أنها
 به؛

  البشرية، أولوية أساسية؛ المناعة نقص انتقال فيروس طرائقينبغي أن تكون الوقاية من آافة   )د(

 فيما والدعم والرعاية والعالج عالوهم على سبل الوقايةوُم وأسرهم يحصل العمال أن ينبغي  )ه(
أن وينبغي اإليدز، وينبغي أن يستفيدوا من هذه السبل؛ و ريةالبش المناعة نقص بفيروس يتصل
  مكان العمل دورًا في تسهيل سبل الحصول على هذه الخدمات؛ يلعب

ينبغي اإلقرار بمشارآة والتزام العمال في تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج الوطنية والبرامج   )و(
 االلتزام؛الخاصة بمكان العمل، وينبغي تعزيز هذه المشارآة وهذا 

ينبغي أن يستفيد العمال من البرامج التي تقي من مخاطر محددة من اإلصابة المهنية بفيروس   )ز(
  ؛مثل السل األمراض المعدية المرتبطة بهونقص المناعة البشرية 
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 على المحافظة ذلك في بما خصوصيتهم، بحماية وأسرهم وُمعالوهم العمال يتمتع أن ينبغي  )ح(
 وضعهم يخص فيما سيما ال اإليدز،و البشرية المناعة نقص بفيروس ليتص فيما السرية

 البشرية؛ المناعة نقص بفيروس المتعلق الشخصي

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

 أن العمل، في عالم اإليدزو البشرية المناعة نقص لفيروس التصدي إلى الرامية للتدابير ينبغي  )ي(
تلك المتعلقة بالعمل والتعليم  بما في ذلك الوطنية، السياسات والبرامج اإلنمائية من تكون جزءًا

  ؛والصحةوالحماية االجتماعية 

  .ال فيروس نقص المناعة البشريةحماية العاملين في مهن معرضة بشكل خاص لخطر انتق  )ك(

  الوطنية والبرامج السياسات  -  رابعًا

  :للدول األعضاء ينبغي  .٤ 

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

اإليدز وعالم العمل، في و بشأن فيروس نقص المناعة البشرية سياساتها وبرامجهاأن تدمج   )ب(
بما فيها استراتيجيات العمل الالئق والمنشآت الخطط اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، 

  . حسب مقتضى الحالالمستدامة واالستراتيجيات المولدة للدخل، 

 بعين تأخذ أن اسات والبرامج الوطنية،السي وضع المختصة، عند للسلطات ينبغي  .٥
اإليدز وعالم / بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ممارسات منظمة العمل الدولية مدونة االعتبار
لها، وغير ذلك من صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة،  الحقة تنقيحات ، وأي٢٠٠١، العمل

 .دة حول هذا الموضوعفضًال عن المبادئ التوجيهية الدولية األخرى المعتم

 أآثر مع الوطنية بالتشاور والبرامج لسلطات المختصة أن تضع السياساتل ينبغي  .٦
 المصابين الممثلة لألشخاص المنظمات فضًال عن وللعمال، العمل ألصحاب تمثيًال المنظمات
 .الصحي، مع مراعاة آراء القطاعات المعنية والسيما القطاع البشرية المناعة نقص بفيروس

عند وضع السياسات والبرامج الوطنية، ينبغي للسلطات المختصة أن تراعي دور مكان   .٧
الطوعيين،  الكشفالعمل في الوقاية والعالج والرعاية والدعم، بما في ذلك تشجيع االستشارة و

 .بالتعاون مع المجتمعات المحلية

شر المعلومات بشأن ينبغي أن تنتهز الدول األعضاء آل فرصة سانحة من أجل ن  .٨
اإليدز وعالم العمل، وذلك من خالل و علقة بفيروس نقص المناعة البشريةسياساتها وبرامجها المت

عنية بفيروس نقص المناعة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وغيرها من الكيانات الم
  .اإليدز وقنوات المعلومات العامة ذات الصلةو البشرية
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 ؤ الفرص والمساواة في المعاملةالتمييز وتعزيز تكاف

تنظر الحكومات، بالتشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل  أن ينبغي  .٩
، )والمهنة االستخدامفي (وللعمال، في توفير حماية تتساوى مع الحماية التي توفرها اتفاقية التمييز 

 .بة بفيروس نقص المناعة البشرية، لمنع التمييز القائم على أساس اإلصابة أو شبهة اإلصا١٩٥٨

يقوم به سببًا  اإلصابة شبهة البشرية أو المناعة نقص بفيروس ينبغي أال تكون اإلصابة  .١٠ 
، الفرصالعمل أو السعي إلى تحقيق تكافؤ ستمرار في االتوظيف أو اليحول دون عليه التمييز و

  .١٩٥٨ ،)في االستخدام والمهنة(تمشيًا مع أحكام اتفاقية التمييز 

 إلنهاء أو شبهة اإلصابة به سببًا البشرية المناعة نقص بفيروساإلصابة تكون  أال ينبغي  .١١
أو واجبات توفير  المرض جراء العمل عن المؤقت التغيبحالة  مع التعامل يتم أن وينبغي. االستخدام

 ألسباب التغيب حاالت مثل في آالتعامل البشرية أو اإليدز، المناعة نقص بفيروس الرعاية المرتبطة
  .١٩٨٢ االستخدام، إنهاء اتفاقية مراعاة مع أخرى، صحية

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

 البشرية المناعة نقص بفيروسبمرض مرتبط  المصابين ألشخاصا حرمان ينبغيال   .١٣ 
 داموا مااالستمرار في االضطالع بعملهم مع تكييف معقول حسب مقتضى الحال،  من إمكانية

إعادة توزيع مثل هؤالء وينبغي تشجيع التدابير الرامية إلى . على القيام بذلك صحيًا قادرين
البحث عن عمل آخر من خالل التدريب أو األشخاص على وظائف مكيفة بشكل معقول مع قدراتهم و

إلى العمل، مع األخذ بعين االعتبار صكوك منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة ذات  تهمتسهيل عود
  .الصلة

 المناعة نقص فيروس انتقال من للحد خالله أو من العمل مكان في تدابير اتخاذ ينبغي  .١٤ 
 :يلي ما تشجيع طريق عن أثره، وتخفيف البشرية

  ؛والحريات األساسية احترام حقوق اإلنسانضمان   )أ(

 المرأة؛ الجنسين وتمكين بين المساواةضمان   )ب(

 العنف والتحرش في مكان العمل وحظرهما؛ضمان تدابير رامية إلى الوقاية من   )ج(

 نقص فيروس لمسألة االستجابة للنساء والرجال على حد سواء في النشطة المشارآةتعزيز   )د( 
  اإليدز؛و البشرية المناعة

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

  والرجال؛ للنساء واإلنجابية الجنسية والحقوق واإلنجابية الجنسية الصحة حمايةتعزيز   )و(

  .، بما في ذلك البيانات الطبيةالسرية الفعلية بشأن البيانات الشخصيةضمان   )ز(
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 الوقايـة

 أن وينبغي العمل، مكان ونوع الوطنية الظروف مع الوقاية استراتيجيات تكييف ينبغي  .١٥
 .والشواغل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ينالجنسقضايا  تراعى

 :يلي ما تضمن أن الوقاية لبرامج ينبغي  .١٦

الجميع في  ومحدثة ومالئمة وفي الوقت المناسب، تكون في متناول دقيقة معلومات إتاحة  )أ(
  شكل ولغة يراعيان الثقافة، من خالل مختلف قنوات االتصال المتاحة؛

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

 ؛الخطر المحتمل أن يؤدي إلى اإلصابة السلوك

  فعالة للسالمة والصحة المهنيتين؛ تدابير  )ج(

ر لتشجيع العمال على معرفة وضعهم الصحي فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة تدابي  )د(
  الطوعيين؛ من خالل االستشارة والكشف، البشرية

ضمان توافر  بما في ذلك وليس على سبيل الحصرالوصول إلى آافة وسائل الوقاية،   )ه(
الحال، تقديم حسب مقتضى و، سيما العوازل الذآرية واألنثوية المستلزمات الضرورية، ال

  ؛للفيروس    التعرض بعد الوقائي وإتاحة العالج السليم المعلومات حول آيفية استخدامها

تدابير فعالة للحد من السلوك عالي الخطورة، بما في ذلك بالنسبة إلى المجموعات األآثر   )و(
  ؛تعرضًا للخطر، بهدف الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية

استراتيجيات الحد من الضرر باالستناد إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة   )ز(
اإليدز / العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من المبادئ التوجيهية ذات 
  .الصلة

  الرعايةالعالج و

أن تضمن أن سياساتها وبرامجها الوطنية بشأن التدخالت  األعضاء للدولينبغي   .١٧
الصحية في مكان العمل، محددة بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال وممثليهم ومرتبطة بخدمات 

آما ينبغي أن تقدم أآبر مجموعة من التدخالت المالئمة والفعالة للحؤول دون . الصحة العامة
  .ابة بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز والتصدي ألثرهمااإلص

 المناعة نقص بفيروس المصابين العمال استفادة تضمن أن األعضاء للدول ينبغي  .١٨
نظم  إطار في مقدمًا ذلك آان سواء الصحية، الرعاية على الحصول سبل آامل من وُمعاليهم البشرية

وينبغي للدول  .الخاص أو غيرها من النظم أو التأمين نظم الضمان االجتماعي الصحة العامة أو
  .الرعاية الصحية األعضاء أيضًا أن تضمن تثقيف العمال واستثارة وعيهم لتسهيل وصولهم إلى
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 العمال فيهم بمن ،األشخاص الذين تشملهم هذه التوصية لجميع يحق أن ينبغي  .١٩
. الصحية الخدمات على الحصول عالوهم،وُم البشرية وعائالتهم المناعة نقص بفيروس المصابون
  : ما يلي على ،الحصول، مجانًا أو بتكلفة معقولة الخدمات هذه تشمل أن وينبغي

  ن؛ االستشارة والكشف الطوعيا  )أ(

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

  ؛ مع العالجالتي تتماشى  التغذية السليمة  )ج(

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

، بما في ذلك الدعم نقص المناعة البشريةالمصابين بفيروس برامج الدعم والوقاية لألشخاص   )ه(
 .النفسي االجتماعي

 بفيروس على أساس اإلصابة عاليهمُم أو العمال ضد تمييز أي هناك يكون أّال ينبغي  .٢٠
 االجتماعي الضمان نظم على الحصول سبل حيث أو شبهة اإلصابة به، من البشرية المناعة نقص
 الرعاية ذلك في بما ،بموجب هذه النظم المقدمة باإلعانات يتعلق فيما أو المهنية التأمين ونظم

 .والوفاة والورثة العجز وإعانات الصحية

 الدعـم

 العمل مكان في معقول بتكييف تتعلق تدابير والدعم الرعاية برامج تتضمن أن ينبغي  .٢١
 نقص بفيروس صلة ذات بأمراض المصابينلألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو 

ينبغي تنظيم العمل بحيث يتكيف و .البشرية، مع إيالء االعتبار الواجب إلى الظروف الوطنية المناعة
المحتملة  ةمع الطبيعة العرضية لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، فضًال عن اآلثار الجانبي

 .للعالج

 المناعة نقص بفيروس المصابين للدول األعضاء تشجيع استبقاء األشخاص ينبغي  .٢٢
في توسيع نطاق الدعم خالل فترات وينبغي للدول األعضاء أن تنظر . البشرية في العمل وتوظيفهم

االستخدام والبطالة، بما في ذلك حيثما يقتضي األمر، فرص توليد الدخل لألشخاص المصابين 
 .بفيروس نقص المناعة البشرية أو األشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز

باإليدز  االعتراف ينبغي ،اإلصابة وخطر ما مهنة بين مباشرة صلة إقامة يمكن حيثما  .٢٣
 لإلجراءات أو حادث مهني، وفقًا مرض أنه على البشرية المناعة نقص بفيروس واإلصابة

، فضًال عن معايير منظمة ٢٠٠٢وباإلشارة إلى توصية قائمة األمراض المهنية،  والتعاريف الوطنية
 .العمل الدولية األخرى ذات الصلة

 اختبار الكشف والخصوصية والسرية

يجب أن يكون اختبار الكشف طوعيًا فعًال وبدون أي إآراه، ويجب على برامج اختبار   .٢٤
  .الكشف أن تحترم المبادئ التوجيهية الدولية بشأن السرية والمشورة والموافقة
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 العمال المهاجرون والباحثون عن عملالعمال، بمن فيهم  من ُيطلب أّال ينبغي  .٢٥
 ذلك غير أو البشرية المناعة نقص فيروس يخص فيما آشف اختبار إجراء وظيفة، إلى المتقدمونو
  .عن فيروس نقص المناعة البشرية الكشف أشكال من

الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية سرية وأال  اختبار تكون نتائج أن ينبغي  .٢٦
 فيقدم أو فرص الت الوظيفي أو األمن أو البقاء فيها تعرض للخطر إمكانية الحصول على وظيفة

 .الوظيفة

بمن فيهم  العمال، من تطلب بلدان المنشأ أو بلدان العبور أو بلدان المقصد أّال ينبغي  .٢٧
 تتصل معلومات عن اإلفصاح وظيفة، إلى المتقدمونو والباحثون عن عمل المهاجرونالعمال 
الحصول على وينبغي أن يخضع  .بغيرهم أو بهم األمر تعلق سواء البشرية، المناعة نقص بفيروس

مثل هذه المعلومات لقواعد احترام السرية بما يتمشى مع مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن 
  .، ومعايير حماية البيانات الدولية األخرى ذات الصلة١٩٩٧حماية البيانات الشخصية للعمال، 

إلى  العمل، أجل من الهجرة إلى يسعون الذين أو المهاجرون العمال يتعرض أّال ينبغي  .٢٨
 أو إصابتهم أساس علىمن جانب بلدان المنشأ أو بلدان العبور أو بلدان المقصد  الهجرة االستبعاد من

   .البشرية المناعة نقص بفيروس إصابتهم شبهة

األعضاء أن تضع إجراءات لتسوية النزاعات، يسهل النفاذ إليها وتضمن ينبغي للدول   .٢٩
 .أعالهحقوقهم الواردة  ال في حال انتهاكإنصاف العم

  السالمة والصحة المهنيتان

 المناعة نقص فيروس انتقال لمنع توخيًا وصحية، آمنة العمل بيئة تكون أن ينبغي  .٣٠
 السالمة وتوصية ،١٩٨١ المهنيتين، والصحة السالمة اتفاقية مراعاة مع العمل، مكان في البشرية
 ،٢٠٠٦ المهنيتين، والصحة للسالمة الترويجي اإلطار واتفاقية ،١٩٨١ المهنيتين، والصحة
 ذات األخرى الدولية والصكوك ،٢٠٠٦ المهنيتين، والصحة للسالمة الترويجي اإلطار وتوصية

  .ومنظمة الصحة العالمية المشترآة بين مكتب العمل الدوليالصلة، مثل الوثائق اإلرشادية 

لمنع تعرض العمال لفيروس نقص المناعة  ينبغي أن تشمل تدابير السالمة والصحة  .٣١
وتدابير الوقاية من الحوادث والمخاطر مثل التدابير التنظيمية العامة  االحتياطاتفي العمل  البشرية

وعمليات المراقبة التقنية وممارسات العمل الوقائية ومعدات الحماية الشخصية، وعند االقتضاء، 
للفيروس وتدابير السالمة األخرى للتقليل إلى     التعرض بعد ئيالوقا والعالجتدابير المراقبة البيئية 

، ال سيما في المهن األآثر تعرضًا والسل المناعة البشرية أدنى حد من خطر اإلصابة بفيروس نقص
  .، بما في ذلك في قطاع الرعاية الصحيةللخطر

بغي أن يحصل عند وجود احتمال للتعرض لفيروس نقص المناعة البشرية في العمل، ين  .٣٢
العمال على تثقيف وتدريب بشأن طرائق العدوى والتدابير الرامية إلى الحؤول دون التعرض 

وينبغي للدول األعضاء اتخاذ التدابير لضمان أن يكون توفير الوقاية . للفيروس واإلصابة به
 .والسالمة والصحة متماشيًا مع المعايير ذات الصلة
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عي أن تشدد على أن فيروس نقص المناعة البشرية ال ينتقل ينبغي لتدابير استثارة الو  .٣٣
 مكانأثناء التالمس العارض وأن وجود شخص مصاب بالفيروس ينبغي أّال يعتبر خطرًا من مخاطر 

 .العمل

 المهنيتين والصحة بالسالمة المتصلة العمل مكان وآليات المهنية الصحة لخدمات ينبغي  .٣٤
 المهنية، الصحة خدمات اتفاقية مراعاة مع اإليدز،و البشرية المناعة نقص لمسألة فيروس تتصدى أن

المبادئ التوجيهية المشترآة بين منظمة العمل و ،١٩٨٥ المهنية، الصحة خدمات وتوصية ،١٩٨٥
، اإليدز /الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية وفيروس نقص المناعة البشرية

  .الصلة ذات الدولية الصكوك من ذلك وغيرلها  وأي مراجعة الحقة، ٢٠٠٥

 األطفال والشباب 

 نذيلال ،واالتجار باألطفال األطفال عمل لمكافحة تدابير تتخذ أن األعضاء للدول ينبغي  .٣٥
 تعرض خطر من والحد اإليدز، بسببأو مقدمي الرعاية  األسرة أفراد مرض أو وفاة عن ينشآن قد

 المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن مع مراعاة البشرية، المناعة نقص لفيروس األطفال
 األدنى الحد وتوصية ،١٩٧٣ للسن، األدنى الحد واتفاقية ،١٩٩٨ العمل، في األساسية والحقوق
 األطفال، عمل أشكال أسوأ وتوصية ،١٩٩٩ األطفال، عمل أشكال أسوأ واتفاقية ،١٩٧٣ للسن،
 .األطفال من االعتداء الجنسي واالستغالل الجنسيهؤالء وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لحماية  .١٩٩٩

 نقص بفيروس اإلصابة من الشباب العمال لحماية تدابير تتخذ أنللدول األعضاء  ينبغي  .٣٦
 نقص فيروس لمسألة االستجابة في والشباب لألطفال الخاصة االحتياجات وإدماج ،البشرية المناعة
التربية  التدابير هذه تشمل أن وينبغي. الوطنية والبرامج السياسات في اإليدزو البشرية المناعة

 فيروس عن المعلومات ال سيما نشر والصحة اإلنجابية،الجنسية  فيما يخص الصحة الموضوعية
  .الشباب برامج وخدمات عمالة وفي المهني التدريب خالل من اإليدزو البشرية المناعة نقص

  التنفيذ  -  خامسـًا

 وعالم اإليدزو البشرية المناعة نقص فيروس بشأن الوطنية والبرامج للسياسات ينبغي  .٣٧
 :يلي ما تحقيق العمل

 المعنية واألطراف وللعمال العمل ألصحاب تمثيًال المنظمات أآثر مع بالتشاور اإلنفاذ  )أ(
 أو وسيلة طريق عن ،بما في ذلك هياآل الصحة المهنية العامة والخاصة المناسبة األخرى
 :التالية الوسائل من مجموعة

 الوطنية؛ واللوائح القوانين  "١"

 الجماعية؛ االتفاقات   "٢"

 العمل؛ بمكان والمتعلقة الوطنية العمل وبرامج سياسات   "٣"

األشخاص التي يكون فيها  للقطاعات خاص اهتمام إيالء مع القطاعية االستراتيجيات   "٤"
 تعرضًا؛ آثراأل الذين تشملهم هذه التوصية، هم
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 تخطيط في العمل إدارةب المعنية السلطاتالسلطات القضائية المختصة بمسائل العمل و إشراك  )ب(
 السلطات؛ لهذه الصدد هذا في التدريب وتقديم والبرامج، السياسات وتنفيذ

لسرية الخصوصية ولالنص في القوانين واللوائح الوطنية على تدابير تتصدى ألي خرق   )ج(
  وغير ذلك من أوجه الحماية المقدمة بموجب هذه التوصية؛ 

، بما في ذلك المعنية والخاصة العامة والخدمات العامة السلطات بين والتنسيق التعاون ضمان   )د(
 ؛من البرامج برامج التأمين واإلعانات أو أنواع أخرى

 سالسل خالل منبما في ذلك  ،الوطنية والبرامج السياسات تنفيذل جميع المنشآت تعزيز ودعم  )ه(
، وضمان بمشارآة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال لديها، التوزيع وشبكات التوريد

 امتثال المنشآت العاملة في مناطق تجهيز الصادرات؛

تمشيًا مع اتفاقية المشاورات  والمفاوضة التشاور بما في ذلك، االجتماعي الحوار تشجيع  )و(
 الحكومية السلطات بين التعاون أشكال وسائر ،١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(الثالثية 
 مع مراعاة آراء موظفي وممثليهم، والعمال في القطاعين العام والخاص العمل وأصحاب
 واألطراف اإليدزو البشرية المناعة قصن فيروس مجال في واالختصاصيين المهنية الصحة

 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين لألشخاص المنظمات الممثلة بما فيها األخرى،
 ؛والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية وآليات التنسيق القطرية

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

  ؛والصحة االجتماعي والضمان العمل سياسات وبرامج مع جهات من بينها التنسيق  )ح(

االعتبار الواجب إلى  ضمان أن تضع الدول األعضاء وسائل معقولة لتنفيذها، مع إيالء  )ط(
  .وإلى قدرة أصحاب العمل والعمال الظروف الوطنية

 الحوار االجتماعي

 اإليدزو البشرية المناعة نقص فيروس بشأن والبرامج السياسات تنفيذ يستند أن ينبغي  .٣٨ 
 المصابين األشخاص بمشارآة والحكومات، وممثليهم والعمال العمل أصحاب بين والثقة التعاون إلى

 .نشطة في مكان عملهم مشارآة بالفيروس

 فيروس بشأن الوعي إذآاء أن تعزز العمال ومنظمات العمل أصحاب لمنظمات ينبغي  .٣٩
 تقديم التثقيف طريق عن التمييز، وعدم الوقاية يخص ما ذلك في بما اإليدز،و البشرية المناعة نقص

  .والشواغل الثقافيةوينبغي أن يراعي ذلك قضايا المساواة بين الجنسين  .والمعلومات ألعضائها

 التعليم والتدريب والمعلومات والتشاور

 مكان في ضروري إرشاد وأي والسالمة بالتدريب المتعلقة التعليمات جميع تقديم ينبغي  .٤٠ 
 وال لجميع العمال، حومتا واضح شكل في اإليدز،و البشرية المناعة نقص بفيروس يتصل فيما العمل
والعمال الشباب  الخبرة إلى يفتقرون الذين لعمالا أو الجددالمهاجرين والعمال  للعمال سيما

 يراعي أن وينبغي .واألشخاص في مجال التدريب، بمن فيهم المتدربون والتالمذة الصناعيون



 

 

12 

 سمات مع مكيفًا يكون وأنوالشواغل الثقافية  الجنسين بين المساواةالتدريب والتعليمات واإلرشاد 
  .القوى العاملة الخطر التي تتعرض لها عوامل مراعاة مع العاملة، القوى

 محدثة، وحيثما تقتضي الحاجة، اقتصادية واجتماعية علمية معلومات توفير ينبغي  .٤١
 والمديرين العمل اإليدز أمام أصحابو البشرية المناعة نقص فيروس بشأن إتاحة التعليم والتدريب

  .العمل مكان في المناسبة التدابير اتخاذ على مساعدتهم بغية العمال، وممثلي

، بمن فيهم المتمرسون والمتدربون والمتطوعون، معلومات ينبغي أن يتلقى العمال  .٤٢
حول إجراءات مكافحة اإلصابة بفيروس نقص المناعة  المالئم التدريببشأن استثارة الوعي و

يحتمل، بفعل وينبغي للعمال الذين . ان العمل وتدابير اإلسعافات األوليةالبشرية في سياق حوادث مك
لدم البشري أو منتجات الدم أو سائر السوائل العضوية البشرية ل المهنة التي يزاولونها، أن يتعرضوا
 والعالجالتعرض وإجراءات تسجيل  من التعرض الوقاية مجال أن يحصلوا على تدريب إضافي في

  .للفيروس    لتعرضا بعد الوقائي

 لتنفيذ المتخذة التدابير على اإلطالع في ولممثليهم الحق للعمال يكون أن ينبغي  .٤٣
اإليدز، و علقة بفيروس نقص المناعة البشريةالمتالمطبقة في مكان العمل و والبرامج السياسات

 أماآن تفتيش عمليات في وينبغي لممثلي العمال وأصحاب العمل أن يشارآوا .ذلك في واستشارتهم
 .الوطنية للممارسة وفقًا العمل

  الخدمات العامة

 هيئات ذلك في بما العمل، إدارة خدمات دور تقوية االقتضاء، وعند استعراض، ينبغي  .٤٤
 نقص فيروس لمسألة االستجابة في ودور السلطات القضائية المختصة بمسائل العمل العمل، تفتيش
 .اإليدزو البشرية المناعة

المبادئ التوجيهية المشترآة بين منظمة العمل العامة واتباع  الصحة نظم تقوية ينبغي  .٤٥
، اإليدز/ الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية وفيروس نقص المناعة البشرية

 الوقاية على أآبر بقدر الحصول سبل ضمانللمساعدة على ، ، وأي مراجعة الحقة لها٢٠٠٥
 على سيما وال العامة، الخدمات على الواقع اإلضافي الضغط من والحد والدعم عايةوالر والعالج
 .اإليدزو البشرية المناعة نقص فيروس بسبب الصحة، موظفي

  التعاون الدولي

 متعددة أو ثنائية اتفاقات خالل من تتعاون فيما بينها، أن األعضاء للدول ينبغي  .٤٦
 إنفاذ بغرض أخرى، فعالة وسائل أي مشارآتها في النظام متعدد األطراف أو خالل من أو األطراف
 .هذه التوصية أحكام

 حصول لضمان تدابير المقصد، وبلدان وبلدان العبور المنشأ بلدان تتخذ أن ينبغي  .٤٧
 والدعم، والرعاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعالج الوقاية خدمات على المهاجرين العمال
 .ذلك األمر اقتضى متى المعنية، البلدان بين اتفاقات إبرام وينبغي



 

 

13 

وهيكلياتها الوطنية المعنية بفيروس  األعضاء الدول بين الدولي التعاون تشجيع ينبغي  .٤٨
 ذلك يشمل أن وينبغي بينها، وفيما الصلة ذات الدولية والمنظمات نقص المناعة البشرية واإليدز

  .البشرية المناعة نقص فيروس جائحة لمواجهة المتخذة التدابير جميع عن للمعلومات المنتظم التبادل

ينبغي للدول األعضاء وللمنظمات متعددة األطراف أن تولي اهتمامًا خاصًا للتنسيق   .٤٩
لتلبية احتياجات جميع البلدان، السيما البلدان التي تشهد انتشارًا عاليًا للمرض،  الضروريةوللموارد 

وضع االستراتيجيات والبرامج الدولية من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية عند 
  .وتوفير العالج والرعاية والدعم فيما يتصل بهذا الفيروس

ينبغي للدول األعضاء وللمنظمات الدولية أن تسعى إلى خفض سعر آافة أنواع   .٥٠
بها فيروس نقص المناعة البشرية وغير  للوقاية من اإلصابات التي يتسبب الضروريةالمستلزمات 

ذلك من األخماج الناهزة وحاالت السرطان المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير العالج 
  .والرعاية في هذا الصدد

  المتابعة  -  ًاـسادس

تضع آلية مناسبة أو أن تستخدم آلية قائمة لرصد التطورات أن  األعضاءينبغي للدول   .٥١
المتعلقة بسياستها الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل وإسداء المشورة 

  .بشأن اعتمادها وتنفيذها

تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال أن تكون ممثلة على قدم  األآثرينبغي للمنظمات   .٥٢
ضافة إلى ذلك، ينبغي استشارة باإل. المساواة في آلية رصد التطورات فيما يتعلق بالسياسة الوطنية

هذه المنظمات في إطار اآللية آلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة آراء منظمات األشخاص 
  .المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وتقارير الخبراء أو الدراسات التقنية

لبيانات ، قدر اإلمكان، أن تقوم بجمع المعلومات المفصلة وااألعضاءينبغي للدول   .٥٣
اإلحصائية وأن تجري البحوث عن التطورات على المستويين الوطني والقطاعي بشأن فيروس 
نقص المناعة البشرية واإليدز في عالم العمل، مع مراعاة التوزيع بين النساء والرجال وغير ذلك 

 . من العوامل ذات الصلة

ر منظمة العمل الدولية، من دستو ١٩بموجب المادة  المقدمةباإلضافة إلى التقارير   .٥٤
في التقارير الوطنية  ،هذه التوصية أساس على المتخذة لإلجراءاتإدراج استعراض منتظم  يمكن

 اإليدز والتقارير/ البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم المقدمة لبرنامج
 .بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة المقدمة





  

Resolutions adopted by 
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  القـرارات التـي اعتمدهـا مؤتمـر العمـل الدولـي 
  في دورته التاسعة والتسعين

  )٢٠١٠يونيه / جنيف، حزيران(

... 

  ثانيًا

  قرار بشأن تعزيز وتنفيذ التوصية بشأن فيروس نقص المناعة 
  ١ ٢٠١٠البشرية واإليدز وعالم العمل، 

  ،٢٠١٠إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته التاسعة والتسعين، 
  ،٢٠١٠وقد اعتمد التوصية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل، 

  أن نجاح التوصية سيتوقف على التعزيز والتنفيذ الفعالين لمتطلباتها، وإذ يالحظ
  وإذ يدرك أن الوالية األساسية للمنظمة هي تعزيز العمل الالئق والمنشآت المستدامة، 

وإذ يالحظ أن مشارآة منظمة العمل الدولية بوصفها منظمة ثالثية في الجهود التي يبذلها 
اإليدز للتصدي لفيروس / المعني بفيروس نقص المناعة البشرية برنامج األمم المتحدة المشترك
  نقص المناعة البشرية واإليدز،

يدعو مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى تخصيص الموارد ضمن الميزانية القائمة   .١
 والسعي إلى إيجاد موارد إضافية من خارج الميزانية لتنفيذ العمل مع الهيئات المكونة الثالثية بهدف

  . إنفاذ التوصية في عالم العمل
يدعو مجلس اإلدارة إلى أن يتخذ إجراءات ترمي إلى تشجيع الجهود التعاونية مع شتى   .٢

  .المنظمات الدولية في مجال فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في مكان العمل
نطاق يدعو مجلس اإلدارة إلى أن يطلب وضع خطة عمل عالمية لبلوغ تنفيذ واسع ال  .٣

وينبغي وضع . للتوصية بغية الحد من تأثير فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في مكان العمل
خطة العمل هذه مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال ومع مراعاة آراء برنامج األمم 

 ــــــــــــــــــ
  .٢٠١٠يونيه / حزيران ١٦اعتمد في    ١
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خاص اإليدز والمنظمات الممثلة لألش/ المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
  .المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وغير ذلك من األطراف المعنية

يدعو مجلس اإلدارة إلى أن يطلب من المدير العام إيالء االعتبار الواجب للتوزيع العادل   .٤
 ويمكن للدول األعضاء وللمنظمات األآثر تمثيًال. لموارد التعاون التقني في المكتب فيما بين البلدان

  :للعمال وألصحاب العمل أن تطلب المساعدة في تنفيذ التوصية في مجاالت من قبيل
المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية ثالثية وتشريعات ذات صلة الستيفاء   )أ(

  متطلبات هذه التوصية؛
والتوعية، وذلك مثًال تقديم الدعم وبناء القدرات بهدف التدريب والتواصل والرصد والتنفيذ   )ب(

  :عن طريق ما يلي
استحداث برامج ومواد للتدريب بهدف بناء القدرات، بما في ذلك على المستوى   "١"

  القطاعي؛
تدريب األشخاص والمربين الرئيسيين على مسائل فيروس نقص المناعة البشرية   "٢"

  و العمل؛واإليدز في مكان العمل، بمن فيهم ممثلو أصحاب العمل والعمال ومدير
  استحداث مواد ترويجية وأدوات للتوعية تتصل بالتوصية؛  "٣"
  .تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل وطنية وإقليمية للترويج للتوصية  "٤"
يدعو الدول األعضاء إلى أن تستخدم اآلليات القائمة أو أن تضع آليات على المستوى   .٥

قاسم األمثلة على حسن الممارسات فيما الوطني الستعراض التقدم المحرز ورصد التطورات وت
يتعلق بتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، فيما يتصل 

  .بعالم العمل
 ١٩ يدعو مجلس اإلدارة إلى أن يطلب تقارير منتظمة من الدول األعضاء بموجب المادة  .٦

ليات اإلبالغ القائمة، والسيما الدراسات االستقصائية من دستور منظمة العمل الدولية آجزء من آ
وينبغي أن تعد الحكومات التقارير المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز بالتشاور . العامة

تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وأن تضمنها تفاصيل عن التقدم المحرز وحيثما  تمع أآثر المنظما
  .رساتأمكن أمثلة على حسن المما

يدعو مجلس اإلدارة إلى أن يستعرض على نحو دوري التقدم المحرز في تنفيذ هذه   .٧
  .التوصية
يدعو مجلس اإلدارة إلى أن يشجع الدول األعضاء على مد نطاق الحماية الممنوحة   .٨

، بحيث تشمل الحماية ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(من اتفاقية التمييز ) ب)(١(١بموجب المادة 
ممنوحة بموجب تلك االتفاقية الوضع الحقيقي أو المتصور فيما يتصل بفيروس نقص المناعة ال

  .البشرية
...  


