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 مقدمة

دز (متالزمة نقص المناعة المكتسب        / اعة البشرية يعد وباء فيروس نقص المن     وم ،       ) اإلي ة الي ة عالمي محن
اعي  دم االجتم ة والتق ه التنمي ي تواج ديات الت ن أخطر التح ديا م دان تضررا ، . ويشكل تح ر البل ي أآث وف

دد األمن                       دمر االقتصادات، ويه ود الماضية، وي يقوض الوباء ما تحقق من مكاسب إنمائية علي مدى العق
دمرة ،                    . عزع استقرار المجتمعات  ويز ارا م اء آث رى ، حيث خلف الوب وب الصحراء الكب وفي أفريقيا جن

 . نشأت عن األزمة حالة طوارئ
 

اعي                ي النسيج االجتم ق عل اء بشكل عمي ؤثر الوب راد وأسرهم، ي ا األف اة التي يتحمله ي المعان وعالوة عل
دز (متالزمة نقص المناعة المكتسب     / شريةويمثل فيروس نقص المناعة الب    . واالقتصادي للمجتمعات  ) اإلي

وارد،                       : خطرا داهما يهدد عالم العمل     وة  العمل ويقلص الم ر القطاعات المنتجة في ق ى أآث ؤثر عل و ي فه
ة العمل   ادة تكلف ة ، وزي ع القطاعات من خالل انخفاض اإلنتاجي ي جمي ات باهظة ف ويحمل المنشآت نفق

يما          وعالو. وفقدان المهارات والكفاءات   ل، والس وق األساسية في العم ي الحق دز عل ؤثر اإلي ة علي ذلك، ي
ة        ص المناع روس نق ابون  بفي املون المص ه الع رض ل ذي يتع م ال التمييز والوص ق ب ا يتعل فيم

رية ة المكتسب  /البش ة نقص المناع دز(متالزم ه) اإلي دمرة  . والمتضررون من اره الم اء وآث ه الوب ويوج
فة بما في ذلك النساء واألطفال، ومن ثم فإنه يضاعف من أوجه عدم         ضربات قاصمة للمجموعات الضعي   

 .  المساواة القائمة بين الجنسين ويفاقم مشكلة عمالة األطفال
 

روس                 ومن هنا ، ينشأ التزام منظمة العمل الدولية بإصدار بيان قوى من خالل مدونة ممارسات بشأن في
ة      . وعالم العمل ) اإليدز(لمكتسب  متالزمة نقص المناعة ا   / نقص المناعة البشرية   ذه المدون وسوف تكون ه

وفير                    املين وأسرهم، وت ى الع بمثابة أداة لإلسهام في الحيلولة دون انتشار الوباء، والتخفيف من وطـأته عل
رض   دي للم ي التص اعدتهم ف ة لمس ة االجتماعي ية ،   . الحماي ادئ أساس ى مب ة إل ذه  المدون تند ه وتس

ز في      ) اإليدز(ص المناعة البشرية آاالعتراف بأن فيروس نق    ان العمل ، وعدم التميي قضية من قضايا مك
وار    رية، والح دأ الس دز ومب ابة باإلي ن اإلص ف ع راءات الكش ين، وإج ين الجنس اواة ب ل، والمس العم

 .االجتماعي، والوقاية والرعاية والدعم، آأساس للتصدي للوباء في مكان العمل
 

بين مكتب العمل الدولي وأطرافه  الثالثة، وبين المنظمة وشرآائها الدوليين           وهذه المدونة هي ثمرة تعاون      
ائر                . أيضا ال وس وتقدم المدونة توجيهات عملية قيمة لمقرري السياسات، ومنظمات أصحاب العمل والعم

ة،       ة والرعاي رامج الوقاي ل، وب ان العم ي مك ة ف ات المالئم ذ السياس اعيين، لصوغ وتنفي رآاء االجتم الش
ر الرسمي            ووضع ال في القطاع غي ة العمل            .  استراتيجيات معنية بالعم ا لمنظم ة إسهاما هام د المدون وتع

 .الدولية في الجهود العالمية لمكافحة اإليدز
 

   وسوف تساعد هذه المدونة في توفير ظروف العمل الالئق في مواجهة محنة إنسانية وإنمائية 
فقد حققت قلة من البلدان قدرا من . التصدي لهذه األزمةوقد استخلصت دروس قيمة  من محاولة . خطيرة

النجاح في الحد من انتشار اإلصابة والتخفيف من آثارها علي  األفراد 
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ددة القطاعات، والشراآة                . ومجتمعاتهم نهج المتع ة، وال ومن بين أفضل الممارسات هناك القيادات الملتزم

ذه    . اإليدز، والتعليم /س نقص المناعة البشرية     مع المجتمع المدني بما في ذلك المصابون بفيرو        نعكس ه وت
ذا   ذها تنفي ة تنفي اعيين بغي ة الشرآاء االجتم ي تعبئ ا عل ة واعتماده ية للمدون ادئ األساس ي المب العناصر ف

 .فعاال
 

  وهذه المدونة وثيقة استشرافية رائدة، وبعيدة النظر، تعالج المشاآل الراهنة وتتوقع عواقب الوباء وتأثيره             
تقبال     دات                      . على عالم العمل مس ا للتعه ة، دعمه ذه المدون ة ،من خالل ه ة العمل الدولي د منظم وسوف تزي

دز وصون   /الوطنية والدولية لحماية حقوق العاملين وجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية             اإلي
 .آرامتهم

 
 

 يا         خوان سوماف                                          
    المدير العام                                                                                

 
 

 2001 جنيف ، يونيو
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 الهدف -1
 

اء ف                       ة للتصدي لوب ادئ التوجيهي ديم مجموعة من المب ة في تق روس  يتمثل الهدف من هذه المدون ي
ق        ) اإليدز(نقص المناعة البشرية     ة        . في عالم العمل والنهوض بالعمل الالئ ادئ التوجيهي ذه المب وتغطى ه

 : مجاالت التحرك الرئيسية التالية
 اإليدز/الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية )  أ
  اإليدز وتخفيف وطأته علي عالم العمل/التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية  )ب
رية         )ج ة البش ص المناع روس نق ابين بفي املين المص م الع ة ودع ه   /رعاي ررين من دز والمتض اإلي

 والوقوف إلي جانبهم
بهة      ) د رية أو ش ة البش روس نقص المناع ابة  بفي اس اإلص ى أس ز عل ي الوصم والتميي القضاء عل

 .اإلصابة به
 
  االستخدام-2

 :هداف التالية     ينبغي أن تستخدم هذه المدونة لتحقيق األ
 
ة    )أ  ة والقطاعي ة واإلقليمي تويات المجتمعي ي المس أة وعل عيد المنش ي ص ددة عل ع ردود مح وض

 والوطنية والدولية،
ات، وأصحاب                 )ب ين الحكوم اون ب تشجيع عمليات الحوار، والتشاور، والتفاوض وجميع أشكال التع

ي مجال الصحة المهني املين ف يهم، والع املين وممثل ة العمل والع ي القضايا المعني راء ف ة، والخب
وقد يشمل أيضا    ( اإليدز، وجميع أصحاب المصلحة ذوى الصلة       / بفيروس نقص المناعة البشرية   

 ،)المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية
 :وضع أحكام هذه المدونة موضع التنفيذ بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين فيما يتعلق بما يأتي )ج

 ين والسياسات وبرامج العمل الوطنية القوان-
 المنشأة/ اتفاقات مكان العمل-
 . السياسات وخطط العمل المتعلقة بمكان العمل-

 
  النطاق والمصطلحات المستخدمة فى المدونة-3
  النطاق 3-1

 :      تنطبق هذه المدونة علي
ام    ) عملبما في ذلك المتقدمون للحصول علي    ( جميع أصحاب العمل والعاملين      )أ  في القطاعين الع

 والخاص،
 .جميع جوانب العمل سواء الرسمي أو غير الرسمي ) ب
 
 

  المصطلحات المستخدمة في المدونة3-2
اعي لجسم اإلنسان                 :       اتش أي في    از المن روس يضعف الجه روس نقص المناعة البشرية وهو في في

 .ويسبب اإليدز في نهاية األمر
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 األشخاص الذين تأثرت حياتهم بأي شكل من األشكال جراء اإليدز نظرا             هم :      المتضررون من اإليدز  
 .لفداحة أثر هذا الوباء

ـدز ا     :       اإلي ا يقصد به ا م االت مرضية غالب ن ح ة م و مجموع ة المكتسب وه ة نقص المناع متالزم
 .األمراض المرتبطة بضعف جهاز مناعة الجسم أو بالسرطان والتي ال شفاء منها  حتى اآلن

ز           :     التمييز  ة التميي ة والمهن  (  يستخدم هذا المصطلح في المدونة طبقا للمفهوم الوارد في اتفاقي ) العمال
ي        . ليشمل حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية      ) 111رقم   (1958لسنة   ز عل ذلك التميي ويشمل آ

 ذلك التمييز علي أساس التوجه      أساس حالة اشتباه  في إصابة عامل بفيروس نقص المناعة البشرية بما في            
 . الجنسي

ون ل   :       المعوق ة التأهي ي اتفاقي وارد ف وم  ال ع المفه ق م ا يتف ة بم ي المدون ذا المصطلح  ف تخدم ه ويس
ة  ي والعمال ون(المهن نة ) المعوق م  (1983لس امهم  سوي  ) 159رق وافر أم ن ال تت د م ه بالتحدي ويقصد ب

دني    فرص محدودة للغاية لاللتحاق بعمل م    الئم يضمنون البقاء والترقي فيه، وذلك بسبب إصابتهم بعجز ب
 .  أو عقلي معترف به حسب األصول

وق         :      صاحب العمل   أي  شخص أو منظمة تستخدم عاملين بموجب عقد عمل آتابي أو شفهي يحدد حق
ة       ات الوطني وانين والممارس ع الق ق م ا يتف اتهم، بم رفين وواجب ال الط ات . آ وز للحكوم ات ويج ، والهيئ
 .الحكومية، والمنشآت الخاصة واألفراد أن تدرج في عداد أصحاب العمل

ات الخاصة                :      خدمات الصحة المهنية    تستخدم في هذه المدونة بما يتفق مع  الوصف الوارد في االتفاق
قائية ، وبالتحديد الخدمات الصحية التي تنهض بوظيفة و       ) 161رقم   (1985بخدمات الصحة المهنية لسنة     

ات                         ي حد سواء بشأن متطلب يهم عل املين وممثل أساسا والمسؤولة عن تقديم المشورة لصاحب العمل والع
ا                      ة أفضل فيم ة وعقلي تهيئة بيئة عمل صحية والحفاظ عليها، وأساليب عمل تكفل تيسير التمتع بصحة بدني

ة المشورة بشأن تكييف العمل م                   . يتصل بالعمل  دم خدمات الصحة المهني ا تق ي       آم املين عل درات الع ع ق
 .أساس  صحتهم البدنية والعقلية

ل للتحقيق            :      الترتيبات في حدود المعقول    ان العمل قاب ة العمل أو مك   أي تغيير أو تعديل للعمل أو لبيئ
بشكل معقول ويمكن الشخص الحامل لفيروس نقص المناعة البشرية أو المصاب بمتالزمة نقص المناعة                

 .ن الحصول علي عمل أو المشارآة في عمل واالرتقاء فيهم) اإليدز(المكتسب 
ار اتش أي في      ( إجراءات الكشف عن اإلصابة بطريق مباشر              :      الكشف عن اإلصابة   ر   ) اختب أو غي

ا أو العالج             ) تقييم  السلوك المحفوف بالمخاطر    (مباشر   ارات السابق إجراؤه ئلة بشأن االختب أو توجيه أس
 .  الطبي المتبع

رأة            :لجنس ونوع الجنس          ا ين الرجل والم ة ب ة واجتماعي ات بيولوجي ويقصد بمصطلح    . هناك اختالف
ا يقصد " الجنس" ا فيم ددة بيولوجي ات المح وع الجنس"االختالف ة " بن ي األدوار االجتماعي ات ف االختالف

ي أدوار الجنسين من خالل التنشئة االجتما       . والعالقات بين الرجل والمرأة    اين   ويتم التعرف عل ة، وتتب عي
ة ا داخل نفس الثقاف ى أخرى وأحيان ة إل را من ثقاف ا آبي ذه األدوار تباين أثر أدوار الجنسين بالسن، .  ه وت

 .والطبقة االجتماعية، والجنس، والعرق والديانة باإلضافة إلى البيئة الجغرافية واالقتصادية والسياسية
أمراض   ابة ب ي  ع       اإلص ال الجنس ق االتص ل: ن طري ديا    مث ة، والكالمي ة األآال ري ، والقرح  الزه

 .آما تشمل الحاالت المعروفة عادة باألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي. والسيالن
اء  ا      :      إنهاء الخدمة ة بشأن إنه   الفصل بمبادرة من صاحب العمل علي نحو ما هو محدد في االتفاقي

 ).158رقم  (1982لعمالة لسنة 
ة             :اطات العامة       االحتي أمراض منقول  قواعد بسيطة لمكافحة األمراض تستخدم لتقليل مخاطر العدوى ب

 ).لمزيد من اإليضاحات، انظر التذييل الثاني( عن طريق الدم 
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ر الرسمي     (      العاملون في أنشطة غير رسمية       ذييل            ):القطاع غي ذا المصطلح في الت رد وصف ه   وي
 .  األول

م    ) 135رقم  (1971 وهم طبقا التفاقية ممثلي العاملين لسنة      :      ممثلو العاملين  األشخاص المعترف به
 :بهذه الصفة في القوانين أو الممارسات الوطنية سواء آانوا

 ممثلي نقابات آأن يكونوا ممثلين معينين أو منتخبين بمعرفة نقابات أو أعضاء نقابات ، أو  )أ 
بهم ا )ب ون انتخ ين أي ممثل ين منتخب ام  ممثل ا ألحك ريتهم طبق لء  ح أة بم ي المنش املون ف  لع

مل        ائفهم لتش د وظ ذين ال تمت ة وال ل الجماعي ات العم ة أو اتفاق وائح الوطني وانين والل  الق
ات    ات النقاب ميم اختصاص ن ص فها م ة بوص دان المعني ي البل ا ف رف به طة معت  أنش

 .دون غيرها
   

ين اق         :      قابلية التعرض  ى عدم التمك افي، أو ظروف العمل              وتشير إل ا، والسياق الثق تصاديا واجتماعي
ال                  ة األطف . التي تفاقم خطر إصابة العمال والمواقف التي تعرض األطفال على نحو متزايد، لمخاطر عمال

 ).لمزيد من التفاصيل أنظر التذييل األول( 
 
 
   المبادئ األساسية-4
 ية من قضايا مكان العملاإليدز آقض/ االعتراف بفيروس نقص المناعة البشرية4-1

قضية مرتبطة بمكان ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /       إن فيروس نقص المناعة البشرية
وهذا أمر ضروري ليس فقط . العمل وينبغي التعامل معها آأي مرض أو موقف خطير في مكان العمل

يعد جزءا من المجتمع المحلي، دورا يجب الذي  ألنها تؤثر علي قوة العمل وإنما أيضا ألن لمكان العمل
 .أن ينهض به في الكفاح الشامل للحد من انتشار الوباء وآثاره

 
  عدم التمييز4-2

      وفي إطار آفالة العمل الالئق واحترام حقوق اإلنسان وآرامة األشخاص المصابين بفيروس نقص 
أو المتضررين منه، ينبغي أال يكون العاملون ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب / المناعة البشرية

تمييز  إذ يؤدي. موضع أي تمييز على أساس اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو شبهة اإلصابة به
 . منه اإليدز إلي عرقلة الجهود الرامية إلى الوقاية/ووصم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

 
  المساواة بين الجنسين 4-3

فالمرأة . اإليدز على الرجل والمرأة/  ينبغي االعتراف بانعكاسات فيروس نقص المناعة البشرية    
اإليدز على نحو أآبر وأشد من الرجل ألسباب /معرضة لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 

 في أحد وآلما آان التمييز علي أساس نوع الجنس أآبر.  بيولوجية، واجتماعية وثقافية واقتصادية
ومن ثم، فال بد من إقامة . المجتمعات ، تدنت مكانة المرأة وتأثرت سلبا بفيروس نقص المناعة البشرية

عالقات تتسم بقدر أآبر من المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للحيلولة بنجاح دون انتشار فيروس 
 .نقص المناعة البشرية والتصدي لإليدز

 
  بيئة العمل الصحية4-4
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ة                            ة الحيلول ة بغي ع األطراف المعني در المستطاع ، لجمي ة، بق ة العمل صحية وآمن    ينبغي أن تكون بيئ
م   (1981دون انتشار فيروس نقص المناعة البشرية طبقا ألحكام اتفاقية السالمة والصحة المهنية لسنة               رق

155.( 
ة أفضل    درات            إن تهيئة بيئة عمل صحية تيسر التمتع بصحة بدنية وعقلي يح تكييف العمل مع ق ،  وتت

 .العاملين حسب حالتهم الصحية البدنية والعقلية
 
  الحوار االجتماعي4-5

اإليدز التعاون والثقة /      يتطلب نجاح تنفيذ السياسات والبرامج المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية
المشارآة النشطة للعاملين المصابين بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم ، وعند االقتضاء، الحكومة ب

 .باإليدز أو المتضررين منه
 
  إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بغرض االستبعاد من العمل أو االلتحاق بقوة العمل4-6

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

 
  مبدأ السرية4-7

      ليس هناك ما يبرر مطالبة المتقدمين لعمل أو الملتحقين به بتقديم معلومات شخصية مرتبطة بفيروس 
وينبغي عدم إجبار العامل علي الكشف عن معلومات شخصية من هذا النوع  . نقص المناعة البشرية
البيانات الشخصية المرتبطة بحالة عامل مصاب وينبغي إخضاع االطالع علي . تتعلق بزمالء آخرين

بفيروس نقص المناعة البشرية لقواعد السرية المنصوص عليها في مدونة ممارسات منظمة العمل 
 .1997الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية للعاملين، 

 
  استمرار عالقة العمل 4-8

وآما هو الحال بالنسبة لعديد من . ا إلنهاء العمل      ال تشكل اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية سبب
األمراض األخرى، ينبغي لألشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية  

 .االستمرار في  العمل ما داموا الئقين طبيا لشغل وظيفة متاحة ومناسبة
 
  الوقاية4-9

دوى            . رية      يمكن اتقاء اإلصابة بفيروس نقص المناعة البش       ع أشكال  الع ويمكن تحقيق الوقاية من جمي
 .عن طريق مجموعة من االستراتيجيات المالئمة لألوضاع الوطنية والخصوصيات الثقافية

 

ر                     ة غي ة بيئ       ويمكن تعزيز الوقاية عن طريق تغيير السلوك، وتحسين المعارف، بصدد العالج  وتهيئ
 .تمييزية

 

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

 .واالقتصادية
 
  الرعاية والدعم  4-10
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روس نقص    ينبغي لعناصر التضامن، والرعاية ، والدعم أن تكون رآيزة يستند إليها ا         ي في لرد عل
روس نقص                 . اإليدز في عالم العمل   / المناعة البشرية  املون مع في يهم المتع ا ف فمن حق جميع العاملين ، بم

ة       ر مكلف ى خدمات صحية غي ز    . المناعة البشرية الحصول عل ا ألي تميي م نهب وا وذووه وينبغي أال يكون
 .ة التي يكفلها القانونضدهم في االنتفاع ببرامج الضمان االجتماعي والنظم المهني

 
 

  الحقوق والمسئوليات العامة-5
 
  الحكومات وسلطاتها المختصة5-1
روس                  :الترابط   )أ ة لمكافحة في رامج الوطني رابط في االستراتيجيات والب  ينبغي للحكومات آفالة الت

رية  ة البش ذ     /نقص المناع ة به ط الوطني ي الخط ل ف الم العم اة ع ة مراع رار بأهمي دز واإلق ا اإلي
ة   الس الوطني كيلها المج ي تش ن أن تضم ف ال، م بيل المث ي س د، عل ق التأآ الخصوص، عن طري
وزارات                   دز  وال املين، واألشخاص المصابين باإلي ل، والع لإليدز يضم ممثلين عن أصحاب العم

 .المسؤولة عن الشئون االجتماعية والعمل
ات  )ب ددة القطاع ارآة المتع لطات المختصة تع:المش ي للس عة   ينبغ م واس راآات دع ة ش ة وإقام بئ

ة، والقطاع الخاص، ومنظمات أصحاب العمل                 االت العام ة تضم الوآ ألغراض الحماية والوقاي
 .والعاملين، وجميع أصحاب المصلحة بغية إشراك أآبر عدد ممكن من الشرآاء في عالم العمل

ذ:التنسيق   )ج ي تتخ ادرات الت ع المب ير وتنسيق جمي ات تيس وطني  ينبغي للحكوم ي الصعيد ال  عل
اعيين   ود الشرآاء االجتم ن وج تفادة م يح االس ل وتت الم العم ي ع دخالت ف ة للت ة مؤاتي ئ بيئ وتهي

ة              . وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة     دابير وخدمات دعم قائم ي ت وينبغي للتنسيق أن يستند إل
 .بالفعل

حة   ) د ز الص ة وتعزي عي، بال :الوقاي ة أن تس لطات المختص ي للس رآاء   ينبغ ع الش اون م تع
 .االجتماعيين، إلي تشجيع وتعزيز برامج التوعية والوقاية والسيما في أماآن العمل

ام    :التوجيهات اإلآلينيكية    )هـ  ينبغي للحكومات ، في البلدان التي يتحمل فيها أصحاب العمل في المق
ديم تو        املين، تق رة للع حية المباش ة الص دمات الرعاي وفير خ ؤولية ت ة  األول مس ات لمعاون جيه

دز         ة لإلي ذه التوجيهات أن تراعي           . أصحاب العمل في الرعاية واإلدارة اإلآلينيكي ل ه وينبغي لمث
 .الخدمات القائمة بالفعل

ة  ) و ة االجتماعي وانين :الحماي ا الق ي تكفله ات الت د من أن الخدمات واإلعان  ينبغي للحكومات التأآ
املين الم         ي الع ق عل املين المصابين              والقواعد الوطنية تنطب ي الع ق عل ا تنطب دز مثلم صابين باإلي

اعي أن                . بأمراض خطيرة أخرى   رامج الضمان االجتم ذ ب دى تصميم وتنفي وينبغي للحكومات ، ل
ك ،                تأخذ في  ي ذل اء عل نظم بن االعتبار ما للمرض من طبيعة تدرجية ومتقطعة، وأن تكيف هذه ال

ات         علي سبيل المثال عن طريق توفير تلك الخدمات و         ب، وإنجاز طلب اإلعانات، حينما وأينما تطل
 .اإلعانة علي وجه السرعة

وث  ) ز رآاء   :البح ة الش دز، وتعبئ ة اإلي ة لمكافح رامج الوطني ين الب رابط ب ة الت ى آفال عيا إل  س
اعي       مان االجتم نظم الض بة ل ل بالنس اآن العم ى أم اء عل ات الوب دير تبع اعيين ، وتق االجتم

يط  ير تخط اد، وتيس ادي      واالقتص اعي واالقتص ر االجتم ن األث ف م ى التخفي ة إل دابير الرامي  الت
ائج التوقعات السكانية                       لإليدز، ينبغي للسلطات المختصة تشجيع إجراء البحوث ودعم ونشر نت
ة         ات االنفرادي ي الدراس الوة عل اره ع دى انتش دز وم ابة باإلي دالت اإلص أن مع ات بش والدراس

ذ               وينبغي للحكوما . ألفضل الممارسات  ى وضع اإلطار المؤسسي والتنظيمي لتنفي ت أن تعمل عل
البحوث . ذلك تعين ب ي تس وع الجنس الت ي أساس ن يالت عل ذه البحوث التحل وينبغي أن تشمل ه

املين       ات الع اتهم ومنظم ل ومنظم حاب العم ب أص ن جان ة م ات المقدم ي . والبيان در -وينبغ  بق
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وع الجنس والعنصر               تصنيف المعلومات المستقاة  حسب القط         -المستطاع ا حسب ن اع  وتبويبه
ا أمكن     –وينبغي  . والتوجه الجنسي والسن والعمل والوضع المهني مع مراعاة السياق الثقافي           آلم

 . إنشاء آليات دائمة لتقييم الحالة-ذلك
 ينبغي للحكومات، المبادرة حيثما أمكن، إلي  التشاور مع الشرآاء االجتماعيين            :الموارد المالية     ) ح

وارد    ة الم ى تعبئ دز، والسعي إل ة لإلي دير التبعات المالي ة تق رهم من أصحاب المصلحة بغي وغي
ك       د االقتضاء  –المحلية والدولية لتنفيذ خططها االستراتيجية الوطنية بما في ذل  نظم الضمان   - عن

 . االجتماعي فيها
ة ال:التشريع    ) ط ان العمل وآفال ي مك ز ف ى التميي ي القضاء عل عيا إل ة  س ز الحماي ه وتعزي ة في وقاي

ل ات العم ة، ينبغي للحكوم دان  –االجتماعي ي مي راء ف اعيين والخب ع الشرآاء االجتم اور م  بالتش
د االقتضاء، في             / فيروس نقص المناعة البشرية    ادة النظر،عن وفير اإلطار التنظيمي وإع اإليدز ت

 .قوانين العمل وغيرها من التشريعات
ة بال      )ى ومي  المشروطيات المتعلق دم حوافز               :دعم الحك دئيا وتق ويال مب دما ترصد الحكومات تم  عن

ي                  ة وتشجيعها عل القوانين الوطني زام ب ا االلت للمنشآت الوطنية والدولية ، فإنه ينبغي أن تطلب منه
 . االنضمام لهذه المدونة وااللتزام بالسياسات أو القوانين الكفيلة بتنفيذ أحكامها

ي أصحاب                 ينبغي ل  :إنفاذ القوانين    )ك ة واالستشارية إل دم المعلومات التقني لسلطات المختصة أن تق
ي قضايا                  ق عل العمل والعاملين بشأن أآثر الطرق الفاعلة لالمتثال للتشريعات واللوائح  التي تنطب

وينبغي عليها تعزيز هياآل وإجراءات اإلنفاذ مثل مفتشيات ومحاآم العمل           . اإليدز في عالم العمل   
 .اآم المختصةوغيرها من المح

 ينبغي للحكومات أن تكيف وتوسع    ) :القطاع غير الرسمي  (العاملون في األنشطة غير الرسمية       )ل
وفير سبل              ك ت ا في ذل املين  بم نطاق برامجها في مجال الوقاية من وباء اإليدز لتشمل هؤالء الع

ة      وينبغي للحكومات أيضا تصميم ووضع مناهج     . إدرار الدخل والحماية االجتماعية    دة مالئم   جدي
 .الحتياجات القطاع غير الرسمي بمساعدة المجتمعات المحلية عند االقتضاء

ة الصحة            :تخفيف وطأة  اإليدز       ) م رامج لرعاي  ينبغي للحكومات تعزيز الرعاية والدعم من خالل ب
اعي و   مان االجتم م الض ة ونظ لة   / العام ة ذات الص ادرات الحكومي ن المب ا م ي . أو غيره وينبغ

 بالشراآة مع     -كومات أيضا السعي جاهدة إلى آفالة توفير العالج، وان اقتضى األمر، العمل              للح
 . علي بلوغ هذه الغاية-أصحاب العمل والمنظمات العمالية

ة                    :األطفال والشباب    )س ى عمال ي القضاء عل ة إل ا الرامي  ينبغي للحكومات أن تحرص ، في برامجه
ام  لعوا     الء االهتم ي إي ال، عل اؤهم أو         األطف ذين أصيب آب ال والشباب ال اء بالنسبة لألطف قب الوب
 .ذووهم باإليدز أو توفوا متأثرين به

دولي   ) ع ى وال اون اإلقليم ي    :التع ي الصعيدين اإلقليم اون عل م التع ز ودع ات تعزي ي للحكوم  ينبغ
ا     ع أصحاب المصلحة ذوي الصلة آيم ة وجمي ة الدولي االت الحكومي الل الوآ ن خ دولي، وم وال

ي االحتياجات المرتبطة      / االهتمام الدولي علي فيروس نقص المناعة البشرية          يترآز دز وعل اإلي
 .به في عالم العمل

دعم                   :المساعدة الدولية  ) ف ة ل ة المساعدة الدولي ي تعبئ د االقتضاء، إل  ينبغي للحكومات أن تبادر، عن
ة ا الوطني م  . برامجه ى دع ة إل ادرات الرامي جيع  المب ا تش ي له ل  وينبغ ن أج ة م الت الدولي  الحم

 .خفض تكلفة العقاقير المضادة  للفيروسات المرتدة وتحسين سبل الحصول عليها
املين المعرضة لإلصابة             :قابلية التعرض لإلصابة   )ص  ينبغي للحكومات اتخاذ تدابير لتحديد فئات الع

ة    ذه القابلي ل ه ي عوام ب عل تراتيجيات للتغل اد اس ات أي.  واعتم ي للحكوم ذ  وينبغ ة تنفي ا آفال ض
 .برامج الوقاية المالئمة بالنسبة لهؤالء العاملين
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  أصحاب العمل ومنظماتهم5-2
ل    )أ ان العم ات مك ذ     :سياس يهم لوضع وتنفي املين وممثل ع الع اور م ل التش ي ألصحاب العم  ينبغ

املين من الت                      ع الع ة جمي اء وحماي ة دون انتشار الوب ز  سياسات مناسبة في مكان العمل للحيلول ميي
رية ة البش ص المناع روس نق رتبط بفي دز/ الم ذه . اإلي ذ ه يط وتنفي ة تخط ة مراجع رد قائم وت
 .السياسات في مكان العمل في التذييل الثالث

زام         :المنشآت   / االتفاقات الوطنية والقطاعية واتفاقات مكان العمل       ) ب  ينبغي ألصحاب العمل االلت
ة مراع  ة بغي ات الوطني القوانين  والممارس ة  ب ص المناع روس نق ة بفي ايا الخاص اة القض

رية عي       /البش ه، والس ل وظروف روط العم أن ش يهم بش املين وممثل ع الع اوض م دى التف دز ل اإلي
 إلدراج

ان    ات مك ة، واتفاق ة، والقطاعي ات الوطني ي االتفاق روس ف ن الفي ة م ة والوقاي أن الحماي ام بش أحك
 .المنشآت / العمل 

دريب )ج يم والت يهم،   ينبغي أل:التعل املين وممثل ع الع اور م ام ، بالتش اتهم القي ل ومنظم صحاب العم
ة من               ة الوقاي ي آيفي املين عل دريب الع بتقرير برامج  في مكان العمل ودعمها إلطالع وتثقيف وت
دابير           فيروس اإليدز وتوفير الرعاية والدعم وسياسات المنشأة بشأن الفيروس، بما في ذلك اتخاذ ت

د ا    ز ض ن التميي د م ات       للح دمات واإلعان ث الخ ن حي ه م ررين من دز أو المتض ابين باإلي لمص
 .والمخصصات التي تمنحها المنشأة للعاملين

ادي   )د ر االقتص ع       :األث ة وض ا بغي ل مع اتهم العم املين ومنظم ل والع حاب العم ي ألص  ينبغ
د /االستراتيجيات المناسبة لتقييم األثر االقتصادي لفيروس نقص المناعة البشرية           اآن     اإلي ز في أم

 .عملهم وقطاعات نشاطهم ومواجهة هذا األثر علي نحو مالئم
املين    )هـ ات الع ات       :سياس ات أو ممارس ة سياس زوا أي روا أو يجي ل أال يق حاب العم ي ألص  ينبغ

وينبغي علي أصحاب العمل    . تمييزية ضد العاملين المصابين بفيروس اإليدز أو المتضررين منه          
 :يالقيام بوجه خاص بما يل

م يحدد                             - ا ل دز م روس اإلي ارات للكشف عن  اإلصابة بفي عدم اشتراط إجراء فحوصات  أو إختب
 . من هذه المدونة8غير ذلك في الفرع 

روس نقص                     - التيقن من عدم تعرض العامل ألي تمييز أو وصم في العمل علي أساس اإلصابة بفي
 .المناعة البشرية أو شبهة اإلصابة به

خاص ال  - جيع األش ي         تش ه عل ة ب أمراض مرتبط رية أو ب ة البش ص المناع روس نق ابين بفي مص
 .االستمرار في العمل ماداموا الئقين طبيا لشغل وظيفة مناسبة

وز  - ن         –يج بح م ث يص رض بحي االت الم د ح ي أش دز ف اب باإلي خص المص ون الش دما يك   عن
د  رى ق ل األخ ات العم ع ترتيب ون جمي ه وتك ي عمل تمرار ف ه االس ذر علي ا المتع تنفدت بم  اس

ة   ية الطويل ازة المرض ك اإلج ي ذل ل  -ف وانين العم رام ق ل احت ي ظ ه ف ي خدمت   أن تنه
ا عو ه مزاي ى بمنح ي تقض ام الت ة واإلحك اإلجراءات العام زام ب ز وااللت  دم التميي

 . آاملة
ة  ) و راءات التأديبي تظلم واإلج راءات ال ن أن  :إج راءات يمك وا  إج ل أن يرتب ي ألصحاب العم  ينبغ

تظلم المرتبطة بالعمل              يست وهم في حاالت ال ذه اإلجراءات أن       . خدمها  العاملون وممثل وينبغي له
ي              زا عل تحدد األحوال التي يمكن أن تفرض فيها اإلجراءات التأديبية ضد أي موظف يمارس تميي
ه أو يخالف السياسة الخاصة                      أساس اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو شبهة اإلصابة ب

 .اإليدز في مكان العمل/ نقص المناعة البشريةبفيروس
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رية   )ز دأ الس ة      :مب رية الخاص ة البش روس نقص المناع ة بفي ات المرتبط ون المعلوم ي أن تك  ينبغ
ذه              ي ه ول إل ث أن الوص ط  حي ة فق ات الطبي ي الملف ا ف تفظ به ة وأن يح رية للغاي املين س بالع

ام التوصية         المعلومات م   ( يجب أن يخضع ألحك ة لسنة           )171رق  بشأن الخدمات الصحية المهني
ة 1985 ات الوطني وانين والممارس ات    .  والق ذه المعلوم ي ه الع عل ر االط ي أن يقتص  وينبغ

ة الشخص  انوني  أو بموافق ي طلب ق اء عل ا إال بن ين وال يجوز الكشف عنه املين الطبي ي الع  عل
 .المعني

ك       ينبغي ألصحاب العمل ته  :الحد من المخاطر وإدارتها       )ح ا في ذل ة وصحية ، بم يئة بيئة عمل آمن
ة                    ة واإلسعافات األولي دات الحماي د وصيانة مع ل توري ة مث . تطبيق االحتياطات والمقاييس العالمي

ذآرى                        واقي ال وفروا أيضا ال راد، ينبغي ألصحاب العمل أن ي وسعيا إلي تشجيع تغير سلوك األف
ه     للنساء والرجال، عالوة علي  الخدمات االستشارية، وا        دعم والتوجي ة وال ا يصعب    . لرعاي وحينم

ل و حاب العم ي ألص ا، ينبغ ا وتكلفته بب حجمه دمات بس ذه الخ ديم ه عي /تق اتهم الس أو منظم
 .للحصول على دعم من الحكومات وغيرها من الهيئات ذات الصلة

وائل      )ط ن الس ره م دم البشري وغي ع ال تظم م كل من املون بش ا الع ل فيه ي يتعام ل الت اآن العم أم
دريب                        :لعضويةا ة ت اذ إجراءات إضافية لكفال اآن، ينبغي ألصحاب العمل اتخ ذه األم ل ه  في مث

ا                  ع اإلجراءات الواجب اتباعه رفتهم بجمي جميع العاملين حسب االحتياطات العامة والتأآد من مع
وفير المرافق                     في حالة  ة وت اتهم لالحتياطات العام ا من مراع د دوم وقوع حادث في العمل والتأآ

 .سهيالت لهذا الغرضوالت
يهم،  ) العاملين( ينبغي ألصحاب العمل ، بالتشاور مع العامل  :الترتيبات في حدود المعقول       )ى وممثل

ول من الراحة للعامل  در معق ق ق اذ إجراءات لتحقي املين(اتخ أمراض مرتبطة ) الع المصابين ب
زات               . باإليدز ل، والتجهي ادة تنظيم وقت العم رات      وينبغي أن يشمل ذلك إع ة، وفرص لفت المالئم

ات    ت، وترتيب بعض الوق ل ل ة، والعم ازات مرضية مرن ي، وإج د طب إذن لموع اب ب ة، وغي راح
 .لعودة هؤالء العاملين إلى أعمالهم

دعوة )ك ة وال طة التوعي ل :أنش حاب العم ي ألص الحة، ينبغ ة الص ن المواطن ار م ي إط   وف
 رين علي اإلسهام في الوقاية من فيروس       تشجيع أصحاب العمل اآلخ    - عند االقتضاء  –ومنظماتهم  

ة             /نقص المناعة البشرية     اذ آاف اإليدز والتعامل معه في مكان العمل، وتشجيع الحكومات علي اتخ
أخرى أن    ويمكن لشراآات  . اإلجراءات الممكنة للحيلولة دون انتشار اإليدز والتخفيف من وطأته        

آت  ترآة للمنش ان المش ل اللج ة مث ذه العملي دعم ه ة ال/ت ص المناع روس نق ة بفي ات المعني نقاب
  .اإليدز/البشرية

ص    )ل روس نق ة بفي ة المرتبط رية الطوعي ة الس ارية والمختبري دمات االستش م الخ  دع
رية   ة البش ي    .:  المناع ول إل م الوص جيع دع يهم تش ل وممثل حاب العم ي ألص  ينبغ

ات ال     دى الهيئ ة ل رية الطوعي ابة الس ن اإلص ف ع ارة والكش دمات االستش حية خ  ص
 . المختصة

مية     ) م ر الرس طة غي ي األنش املون ف مي (الع ر الرس اع غي ذين   ):القط ل ال ي ألصحاب العم  ينبغ
ي                       د االقتضاء، إل ادرة، عن ات، والمب ر رسمية استطالع اإلمكاني يستخدمون عماال في أنشطة غي

 . وضع برامج لحماية هؤالء العاملين ورعايتهم
ة     ) ن د االقتضاء، في الشراآات                 ينبغي أل   :الشراآات الدولي اتهم اإلسهام، عن صحاب العمل ومنظم

 .اإليدز/الدولية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
 
  العاملون ومنظماتهم5-3
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 ينبغي للعاملين ومنظماتهم التشاور مع أصحاب العمل بشأن تنفيذ سياسات           :سياسات مكان العمل     ) أ
ي الحيلو        ة        مناسبة في مكان العمل ترمي إل روس نقص المناعة البشرية، وحماي ة دون انتشار في  ل

الفيروس   ة ب ز المرتبط ال التميي ن أعم املين م ل الع ة . مجم ث  قائم ذييل الثال ة  ويضم الت مراجع
رية   ة البش ص المناع روس نق أن في ات بش ذ السياس يط وتنفي ان /لتخط ي مك دز ف  اإلي

 .  العمل
ان     )ب ات مك ة واتفاق ة والقطاعي ات الوطني لاالتفاق آت / العم اتهم  :المنش املين ومنظم ي للع   ينبغ

ل     روف العم روط وظ أن ش اوض بش د التف ة عن ات الوطني وانين والممارس اة الق  مراع
ة      /المتصلة بقضايا فيروس نقص المناعة البشرية       ام بشأن الحماي ى إدراج أحك دز، والسعي إل  اإلي

ا  ة أو اتفاق ة، والقطاعي ات الوطني ي االتفاق دز ف ن اإلي ة م لوالوقاي ان العم  /ت مك
 . المنشآت

ف   )ج الم والتثقي ا    :اإلع ة ، وغيره دمات النقابي ل والخ تخدام الهياآ اتهم اس املين ومنظم ي للع   ينبغ
ة                          واد وأنشطة تعليمي ل، ووضع م ان العم دز في مك ديم معلومات عن اإلي  من المرافق القائمة لتق

أن حق        توفاة بش ات مس ك معلوم ي ذل ا ف رهم بم املين وأس ة للع املين مالئم  وق الع
 .وإعاناتهم

ادي  ) د ر االقتص ع  :األث ي وض ل عل حاب  العم ع أص ل م اتهم العم املين ومنظم ي للع   ينبغ
م وفي القطاع                    ان عمله ه في مك  االستراتيجيات الكفيلة بتقييم األثر االقتصادي لإليدز والتصدي ل

 .بأسره
دعوة  )هـ ة وال او:أنشطة التوعي اتهم التع املين ومنظم اتهم  ينبغى للع ل ومنظم ع أصحاب العم ن م

 .والحكومات على إذآاء الوعى بمرض االيدز والوقاية منه وسبل التعامل معه 
املين  )و ات الع حاب :سياس جيع أص م وتش يهم دع املين وممثل ي للع   ينبغ

د          ز ض ي تميي وي عل ية ال تنط ات شخص ات وممارس ذ سياس ع وتنفي ي وض ل عل  العم
ص ال  روس نق املين لفي املين الح ابين  الع رية أو المص ة البش  مناع

 .باإليدز
زام   ) ز ة االلت الل      :مراقب ن خ م م اآن عمله ي أم ايا ف ع  القض املين رف ي الع ق لممثل   يح

ة و   راءات التأديبي تظلم واإلج راءات ال ز    /إج ة أي تميي ن ممارس الغ ع يهم اإلب ي عل  أو ينبغ
رية    لع ة البش ص المناع روس نق ابة بفي اس اإلص لطات  /ي أس ى الس دز إل ة اإلي   القانوني

 .المختصة
ا بشأن المشاآل التي                      :التدريب ) ح ة لممثليه داد وإجراء دورات تدريبي ة إع  ينبغي للمنظمات العمالي

ة لألشخاص المصابين                   ا ، واالحتياجات العام يثيرها الوباء في مكان العمل، والحلول المالئمة له
 .باإليدز ومن يقومون برعايتهم

اون مع أصحاب العمل من       :االحد من المخاطر وإدارته  ) ط دعوة والتع  ينبغي للعاملين ومنظماتهم ال
عافات   ة واإلس تخدام الصحيح ألدوات الحماي ن خالل االس ة وصحية م ل آمن ة عم ة بيئ أجل آفال

رامج                . األولية وصيانتها  ة العمل وتشجيع وضع ب وينبغي للعاملين ومنظماتهم تقييم قابلية تأثر بيئ
 .اجاتهممحددة للعاملين حسب احتي

رية   )ى دأ الس ة     :مب ة الخاص ية والطبي اتهم الشخص ى ملف الع عل املين االط ق للع  .  يح
املين       ة بالع ية الخاص ات الشخص ى البيان ول عل ة الحص ات العمالي وز للمنظم  وال يج

رية  ة البش ص المناع روس نق ابين بفي ق   . المص ب تطبي ه يج وال، فإن ل األح ي آ  وف
ؤو   ة المس ة بممارس ام المتعلق رورة    األحك رية، وض د الس زام بقواع ة، وااللت ام النقابي  ليات والمه

ي التوصية   بما ورد ف ين حس ة األشخاص المعني ى موافق م(الحصول عل دمات ) 171رق أن خ بش
 .الصحة المهنية
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ر رسمية      )ك املون في أنشطة غي ر الرسمي  (الع اتهم توسيع  ) :القطاع غي املين ومنظم   ينبغي للع
ؤالء   مل ه طتهم لتش اق أنش د    نط عي، عن ائر أصحاب المصلحة ، والس ع س راآة م ال، بالش  العم

دز        اء اإلي ار وب ة دون انتش ة بالحيلول دة الكفيل ادرات الجدي م المب ى دع اء، إل  االقتض
 .وتخفيف أثره

ابة    )ل رض لإلص ة التع ل،     :قابلي حاب العم ع أص اور م ل، بالتش اتهم العم املين ومنظم ي للع   ينبغ
ة العوام    ن معالج د م ي التأآ ن       عل ة م ات معين دى فئ ابة ل ر اإلص ادة خط ى زي ؤدي إل ي ت  ل الت

 .العاملين
ة         ) م ص المناع روس نق ة بفي ة المرتبط رية الطوعي ة الس ارية والمختبري دمات االستش م الخ دع

ى                     :البشرية ي تشجيع ودعم الوصول إل  ينبغي للعاملين ومنظماتهم العمل مع أصحاب العمل عل
 .بة السرية الطوعيةخدمات االستشارة والكشف عن اإلصا

ة   ) ن راآات الدولي الل   :الش ن خ دولي م امن ال ز التض ة تعزي ات العمالي ي للمنظم   ينبغ
رية     ة البش روس نقص المناع ي في اء الضوء عل ة إللق ة، والدولي ة، واإلقليمي ات القطاعي  / التجمع

 .اإليدز وعالم العمل، وإدراج ذلك في حمالت الدفاع عن حقوق العمال
 

  من خالل اإلعالم والتثقيف  الوقاية-6
 

تعد البرامج اإلعالمية والتثقيفية عن مكان العمل أساسية لمكافحة انتشار الوباء وتعزيز التسامح 
فالتثقيف الفعال يمكن أن يسهم في زيادة قدرة العمال علي حماية . تجاه العاملين المصابين بفيروس اإليدز

مكن أن يقلل إلى حد آبير من التوتر والوصم المرتبط وي. أنفسهم من فيروس نقص المناعة البشرية
بفيروس نقص المناعة البشرية ، ومن االضطرابات في مكان العمل ، ويفضي إلى تغير في المواقف 

وينبغي تطوير البرامج من خالل التشاور بين الحكومات، وأصحاب العمل والعاملين وممثليهم . والسلوك
وينبغي تقديم المعلومات وتوفير سبل . المشارآة الكاملة لجميع المعنيينلكفالة الدعم علي أعلى مستوي و

إذ . التثقيف بأشكال متنوعة ال تعتمد فقط على الكلمة المكتوبة بما في ذلك التعلم من البعد عند االقتضاء
يجب أن تكون محددة ومكيفة حسب السن، ونوع الجنس، والتوجه الجنسي، وقطاع النشاط ، والعوامل 

وينبغي أن يقدم هذه المعلومات أشخاص . رتبطة بالسلوك المحفوف بالمخاطر، والبيئة الثقافية للعاملينالم
تبين أن تعليم األقران فعال بوجه خاص، وآذلك التثقيف من خالل   وقد. جديرون بالثقة واالحترام

 .مرضي اإليدز عند إعداد البرامج وتنفيذها
 
  حمالت اإلعالم والتوعية6-1
روس نقص          - بقدر المستطاع  –نبغي ربط البرامج اإلعالمية     ي ) أ  بالحمالت األوسع نطاقا لمكافحة في

د             / المناعة البشرية  يم أو البل ي والقطاع واإلقل وينبغي  . اإليدز الجارية علي مستوى المجتمع المحل
دم        روس أو ع ال الفي ة انتق أن آيفي توفاة بش حيحة ومس ات ص ى معلوم رامج إل ذه الب تند ه أن تس
دز               انتقاله، وتبديد الخرافات المرتبطة به، وآيفية الوقاية منه، والجوانب الطبية للمرض، وأثر اإلي

 .على األفراد، وإمكانيات الرعاية والدعم والعالج
من      )ب ة ض الت اإلعالمي رات والحم رامج والمحاض ان، إدراج الب در اإلمك ي، بق  ينبغ

رية القا    وارد البش يم والم رامج التعل ات وب ة    سياس حة المهني المة والص تراتيجيات الس ة، واس ئم
 .ومكافحة التمييز

 
  البرامج التثقيفية6-2
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يهم ،  ) أ املين وممثل ين أصحاب العمل والع ى التشاور ب ة إل تراتيجيات التثقيفي تند االس ينبغي أن تس
رات      وعند االقتضاء، مع الحكومة وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوى الصلة الذين يتمتعون بخب

ة       / مجال التثقيف بفيروس نقص المناعة البشرية          في ديم المشورة والرعاي دز وتق وينبغي أن   . اإلي
 . تتسم البرامج بالتفاعل والمشارآة بقدر اإلمكان

ة يمكن                  )ب واد تثقيفي ينبغي إجراء هذه البرامج التثقيفية أثناء ساعات العمل المدفوعة األجر وتوفير م
دورات جزءا              . كان العمل للعاملين استخدامها خارج نطاق م     ذه ال ر الحضور في ه ويجب أن يعتب

 . من التزامات العمل
 :حيثما يكون ذلك عمليا ومناسبا، ينبغي للبرامج)     ج

آفرد أو آعضو في ( إدراج أنشطة لمعاونة الفرد على تقييم المخاطر التي تواجهه شخصيا -
سات والتفاوض ومهارات االتصال، ، والحد من هذه المخاطر من خالل  تقرير السيا)الجماعة

 وآذلك البرامج التثقيفية والوقائية واالستشارية،
ل الحراك                   -  الترآيز على نحو خاص على السلوك المحفوف بالمخاطر وغيره من عوامل الخطر مث

روس نقص المناعة                       دة لإلصابة بفي املين ألخطار متزاي ة من الع المهني الذي يعرض فئات معين
 البشرية،

م معلومات بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بواسطة إبر حقن المخدرات وآيفية الحد        تقدي -
 من مخاطر انتقال الفيروس،

ي    - اورة وعل دان المج ي البل املين ف ل والع ات أصحاب العم ات ومنظم ين الحكوم وار ب ز الح  تعزي
 المستوي اإلقليمي،

رية - ة البش روس نقص المناع وعي بفي ز ال ا  اإلي/  تعزي ي تنجزه ي الت دريب المهن رامج الت ي ب دز ف
 الحكومات والمنشآت بالتعاون مع المنظمات العمالية، 

  تعزيز الحمالت التي تستهدف العاملين من الشباب والنساء،-
تراتيجيات    - رية واس ة البش روس نقص المناع رأة لفي ة تعرض الم ي قابلي ه خاص عل ز بوج  الترآي

 ،)3-6أنظر الفرع (القابلية الوقاية الكفيلة بالحد من هذه 
ق االتصال الطبيعي                 - ال عن طري ل لالنتق ر قاب روس نقص المناعة البشرية غي  الترآيز علي أن في

م       األحرى دعمه ي ب ل ينبغ روس، ب املين للفي خاص الح م األش ب أو وص ى تجن ة إل دم الحاج وع
 وتقديم الخدمات إليهم في مكان العمل،

 
اه            شرح اآلثار المضعفة للفيروس و     - زي تج ر تميي تفهم وغي اذ موقف م حاجة جميع العاملين إلى اتخ

 العاملين المصابين باإليدز،
  إتاحة الفرصة للعاملين للتعبير ومناقشة ردود فعلهم وانفعاالتهم إزاء فيروس اإليدز،-
ة الصحية           (  إرشاد العاملين  - املون في مجال الرعاي بشأن استخدام االحتياطات      ) وبصفة خاصة الع

 مة وإبالغهم باإلجراءات الواجب اتباعها في حالة التعرض لإلصابة،العا
ق االتصال الجنسي والسل والتعامل                         - ة عن طري ة من األمراض المنقول  التثقيف بشأن آيفية الوقاي

روس نقص المناعة البشرية، ولكن أيضا ألن                        معها، ليس فقط ألنها مرتبطة بخطر اإلصابة بفي
  مما يتيح تحسين الصحة العامة للعاملين وتقوية جهاز مناعتهم، هذه األمراض قابلة للعالج 

  النهوض بالصحة وتوفير التغذية الصحيحة،-
  تشجيع االتصال الجنسي اآلمن ، بما في ذلك استخدام الواقي الذآرى واألنثوي،-
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  تشجيع تثقيف األقران واألنشطة التثقيفية غير الرسمية،-
 .واالستعراض والتنقيح عند االقتضاء المتابعة الدورية والتقييم -

 
 
  البرامج التي تراعي نوع الجنس6-3
ي       )أ ه الجنس ر والتوج ذلك العنص نس، وآ وع الج رامج ن ع الب ي جمي ي أن تراع ب أن . ينبغ إذ يج

ي        لة تراع رامج منفص ي ب دة  ف ي ح ا عل ال منهم ريح، أو آ كل ص ل بش رأة والرج تهدف الم تس
 ي يتعرض لها العاملون والعامالت،مختلف أنماط ودرجات المخاطر الت

ر                        )ب ي نحو أآب ا تتعرض لخطر اإلصابة عل ى أنه ا إل رأة أن تنبهه ينبغي للبرامج التي تستهدف الم
 وأن تحذر الشابات من قابليتهن لإلصابة بوجه خاص،    

ر المتوازن             )ج وى غي ات الق م عالق ي تفه ة ينبغي للبرامج أن تساعد المرأة والرجل علي حد سواء عل
ذا االختالل، وينبغي معالجة  التحرش                         بينهما في العمل وفي المواقف الشخصية وأن تصحح ه

 والعنف علي وجه التحديد،
ن     )د  ا م ه، وأن تمكنه ل وخارج ان العم ي مك ا ف م حقوقه ي تفه رأة عل اعد الم رامج أن تس ي للب ينبغ

 حماية نفسها بمفردها،
م     )هـ ل أن تش تهدف الرج ي تس رامج الت ي للب ي    ينبغ اطر،عالوة عل يم المخ ة، وتقي طة التوعي ل أنش

روس نقص المناعة البشرية                  / استراتيجيات لحثه علي تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالوقاية من في
 اإليدز،

ك بالتشاور مع                        )و اء جنسهم وذل يا مع أبن ة محددة للرجال النشطين جنس رامج وقائي ينبغي وضع ب
 .هؤالء العاملين وممثليهم

 
 
 ط ببرامج النهوض بالصحة الرب6-4

 ينبغي ربط البرامج التثقيفية، حيثما آان ذلك ممكنا، ببرامج النهوض بالصحة التي تتعامل 
 وتشكل المجالس. مع قضايا مثل اإلدمان، والضغط العصبي، والصحة اإلنجابية في مكان العمل

 وعية بفيروس نقص أو اللجان القائمة المعنية بالصحة والسالمة المهنية مدخال لحمالت الت
 وينبغي أن يمكن هذا الربط من إلقاء الضوء علي . اإليدز والبرامج التثقيفية/المناعة البشرية 

آما يلقي الضوء على أن . المخاطر المتزايدة لإلصابة باستخدام إبر ملوثة لحقن متعاطي العقاقير المخدرة
لوك من شأنه أن يؤدى إلى زيادة خطر التسمم الناجم عن تعاطى الخمور والمخدرات قد يفضي إلى س

 .اإلصابة باإليدز
 
 
  التدابير العملية لدعم تغير السلوك6-5
ن         ) أ د م تراتيجيات الح أن اس ة بش حيحة وحديث ة وص ة الدق ات بالغ املين بمعلوم د الع ي تزوي ينبغ

 . المخاطر، وتوفير الواقي الذآري واألنثوي عند اللزوم
و  - عند االقتضاء   –ينبغي   ) ب ق              ت ال لحاالت اإلصابة عن طري ات التشخيص المبكر والفع فير إمكان

ة                  ر المعقم ن واإلب ر الحق االتصال الجنسي وعالجها والتعامل معها، وآذلك توفير برامج تداول إب
 .أو تقديم معلومات بشأن مكان الحصول عليها
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رامج                ) ج دن صعوبات اقتصادية، ينبغي أن تشمل ب التثقيف استراتيجيات   بالنسبة للنساء الالئى يكاب
درة     طة م أن أنش ات بش ديم معلوم ق تق ن طري ال، ع بيل المث دخول المنخفضة،علي س ين ال لتحس

 .للدخل وتخفيض الضرائب والرسوم ودعم األجور
 
 
  برامج علي الصعيد المجتمعي 6-6

اية ينبغي ألصحاب العمل والعاملين وممثليهم تشجيع وتعزيز برامج اإلعالم والتثقيف بشأن الوق
وينبغي تشجيع المشارآة في . من اإليدز والتعامل معه في إطار المجتمع المحلي وبخاصة في المدارس

برامج االتصال علي الصعيد المجتمعي بغية إتاحة الفرصة لألشخاص للتعبير عن آرائهم وتعزيز رفاه 
ل هذه البرامج بالشراآة وينبغي إجراء مث. العاملين المصابين باإليدز من خالل الحد من عزلتهم ونبذهم

 .مع األجهزة الوطنية أو المحلية المالئمة
 
 
  التدريب-7

     ينبغي للتدريب أن يستهدف ويطوع لخدمة شتي فئات العاملين المطلوب تدريبها أي فئات المديرين 
ربي ، وم)النساء والرجال(والمشرفين والمسؤولين عن العاملين، والعمال وممثليهم، ومدربي المدربين 

وينبغي استحداث نهج مبتكرة لتغطية . األقران، والمسؤولين عن الصحة والسالمة المهنية، ومفتشي العمل
فعلي سبيل المثال، يمكن للمنشآت أن تسعي للحصول على دعم خارجي من البرامج الوطنية . التكاليف

ها أو تدريب لمكافحة اإليدز أو غيرها من أصحاب المصلحة بأن تطلب وضع مدربين تحت تصرف
وينبغي أن تراعي العادات المحلية . وتختلف المواد التدريبية اختالفا آبيرا وفقا للموارد المتاحة. مدربيها

وينبغي أيضا تدريب المدربين على التصدي لألحكام المسبقة ضد . واختالف ظروف المرأة والرجل
وينبغي أن يستند التدريب إلى . ه الجنسياألقليات والسيما األحكام المتعلقة باألصول العرقية أو التوج

وغالبا ما يكون أفضل المدربين من بين العاملين أنفسهم ومن . دراسات انفرادية ومواد عملية جيدة متاحة
وينبغي أن يصبح جزءا من الخطة السنوية التدريبية . ثم يوصي بتثقيف األقران على جميع المستويات

 .تشاور مع ممثلي العاملينلمكان العمل التي يتعين وضعها بال
 
  تدريب المديرين ، والمشرفين، ومسئولي شؤون العاملين7-1

املين، ينبغي أن  ع الع ي جمي ة إل ة الموجه ة والتثقيفي رامج اإلعالمي ي الب ي المشارآة ف عالوة عل
 :يتلقى المدربون من العاملين في مجال اإلشراف واإلدارة تدريبا من أجل تمكينهم من اآلتي

 اإليدز،/رح والرد علي األسئلة بشأن سياسات مكان العمل من فيروس نقص المناعة البشرية الش -
دز لمساعدة    / علي المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية          - علي نحو جيد   -اطالعهم   - اإلي

 .سواهم من العاملين علي تدارك األفكار الخاطئة عن  انتشار الفيروس في مكان العمل
نهم من االستمرار في            شرح   - ة تمكي دز بغي إمكانات تقديم التيسيرات المعقولة للعاملين المصابين باإلي

  العمل أطول فترة ممكنة،
املين المصابين     - ز ضد الع ي تميي وي عل ي تنط ات الت لوك والتصرفات والممارس د وإدارة الس تحدي

 باإليدز أو استبعادهم،
 .واإلعانات االجتماعية المتاحةإسداء المشورة بشان الخدمات الصحية   -
 
  تدريب المربين األقران7-2
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 :ينبغي للمربين األقران تلقى تدريبا خاصا يؤهلهم لما يأتي
ة           التعرف، - وفير جمل م ت دز، بحيث يتسنى له ة من اإلي اليب الوقاي بما فيه الكفاية، على محتوي وأس

 برامج التوعية والتثقيف للعاملين أو أجزاء منها،
وى                       مراع - د صوغ محت ة عن وع الجنس والثقاف اة الفوارق القائمة علي العنصر والتوجه الجنسي ون

 التدريب وتقديمه،
ربط التدريب بالسياسات المتبعة في مكان العمل، بما في ذلك سياسات التصدي للمضايقة الجنسية                   -

 أو السياسات المتعلقة باألشخاص المعوقين،
ن    - املين م ن الع رانهم م ين أق اتهم     تمك ي حي دوى ف اطر الع ن مخ ي تضاعف م ل الت د العوام تحدي

 اليومية،
ي  - اعدتهم ف ة مس ه بغي دز أو المصابين ب روس اإلي املين المتضررين من في رانهم من الع اد أق إرش

 . مواجهة حالتهم والتصدي لتبعاتها
 
 

 

  تدريب ممثلي العاملين 7-3
اعات العم      اء س وا أثن املين أن يتلق ي الع ي لممثل ؤهلهم    ينبغ ا ي دريبا خاص ر ت ة األج  ل المدفوع

 :لما يأتي
ذا            - ول ه ئلة ح ة أس ي أي ة عل دز، واإلجاب ة اإلي ل لمكافح ان العم ي مك ة ف ات المتبع رح السياس  ش

 ، الموضوع
 تدريب سواهم من العاملين علي برامج إعداد المدربين، -
ز      تحديد التصرفات والسلوآيات والممارسات الفردية التي تعرض العام        - دز للتميي لين المصابين باإلي

 والنبذ، وذلك لمحاربتها بفعالية،
ات     - ى وضع ترتيب ة إل د الحاج يلهم عن دز وتمث ة باإلي أمراض مرتبط املين المصابين ب اعدة الع مس

 معقولة،
 إرشاد العاملين إلي سبل تحديد عوامل المخاطرة والتخفيف من وطأتها في حياتهم اليومية، -
 لكفاية علي مرض اإليدز بغية إحاطة العاملين علما بمدي انتشاره،التعرف بما فيه ا -
م في طي                          - م عمله دز بحك املين المصابين باإلي تقونها عن الع ة يس الحرص على أن تظل أية معلوم

 .الكتمان
 
 تدريب العاملين في مجال الصحة والسالمة المهنية  7-4

يس        ة ل المة المهني حة والس ال الص ي مج املين ف ي للع رامج    ينبغ ي ب رف عل ب التع   فحس
ؤهلهم     ا ي دريبا خاص وا ت يهم أن يتلق ين عل ل يتع املين، ب ع الع تهدف جمي ي تس ف الت ة والتثقي  التوعي

 :لما يأتي
رامج      التعرف، بما فيه الكفاية، على محتوي وأساليب الوقاية من اإليدز،  - وفير ب م ت بحيث يتسنى له

 .التوعية والتثقيف للعاملين
ة ال  - يم بيئ بح       تقي ث يص ينها بحي ا أو تحس ن تغييره ي يمك ه الت ل وظروف ق العم د طرائ ل وتحدي عم

 العاملون أقل عرضة لإلصابة باإليدز،
ا في                     - ه، بم املين لدي التحقق من أن صاحب العمل يوفر بيئة عمل نظيفة وإجراءات صحية وآمنة للع

 وأن يحافظ عليها،  ذلك توفير إجراءات الرعاية األولية،
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دز   الحرص علي  - ين من السرية       – أن تظل المعلومات المرتبطة باإلي  إن وجدت، محاطة بسياج مت
اب إال  ا النق ي أال يكشف عنه املين، وعل ة أخرى ذات صلة بالع ات طبي ة بيان ذلك أي ان، وآ والكتم

 بمقتضى أحكام مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن حماية بيانات العاملين الشخصية،
 ين إلى سبل تحديد عوامل المخاطرة والتخفيف من وطأتها في حياتهم اليومية،إرشاد العامل -
ا  - ي يمكنه ي خارجه، والت ان العمل أوف ي مك ة المتاحة سواء ف ى الخدمات الطبي املين إل ه الع توجي

 .قضاء حاجتهم على نحو فعال
 
  تدريب مفتشي العمل   7-5

ل   ي العم ن أن مفتش يقن م لطات المختصة الت ي للس ة   ينبغ ائل الكافي وافر تحت تصرفهم الوس  تت
روس نقص المناعة                       ة من في ا يتصل بالوقاي يما فيم للنهوض بعملهم الرقابي والجزائي واإلرشادي، والس

رية ة المكتسب  / البش ة نقص المناع دز(متالزم آت) اإلي ي المنش ي  . ف م تلق ي له ة، ينبغ ذه الغاي وغ ه ولبل
دريبات ة وا ت تراتيجيات الوقاي ى اس ان العملخاصة عل ي مك دز ف ة من اإلي ذا . لحماي ين أن يشمل ه ويتع
 :ما يأتي التدريب

م                - ة رق ة، وبخاصة االتفاقي ايير العمل الدولي ز     111معلومات عن مع ة والمهن  ( بشأن التميي ) العمال
 والقوانين والتشريعات ذات الصلة، ، 1958لعام 

 إرشادات لتوعية العمال ورجال اإلدارة بقضايا اإليدز، -
ة       - إرشادات بشأن إدماج موضوعات اإليدز ضمن اجتماعاتهم الدورية بشأن السالمة والصحة المهني

 وفي دورات التدريب الخاصة بمكان العمل،
ة    - ات االجتماعي ام اإلعان اع بنظ ي االنتف املين ف اعدة الع أن مس ادات بش تمارات (إرش لء اس ل م مث

 ، وفي ممارسة سائر حقوقهم الشرعية،) اإلعانة
املين                       - ا يخص الع ذها فيم املين أو القصور في تنفي وق الع اك حق إرشادات بشأن تحديد عمليات انته

 المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية،
القدرات المتعلقة بجمع البيانات الخاصة باإليدز في مكان العمل وتحليلها، بهدف إجراء بحوث عن                 -

 .لتعليمات الواردة في مدونة الممارسات هذه، وذلك في إطار ا األوبئة وأثرها االجتماعي
 

  تدريب العاملين الذين يتعاملون مع الدم البشري أو سائر السوائل العضوية البشرية7-6
ي      دوى ف ابة بالع ة اإلص راءات مكافح ي إج دريبا عل وا ت املين أن يتلق ع الع ي لجمي  ينبغ

ة  ة األولي دابير الرعاي ل وت ان العم وادث مك ياق ح ين أن . س دريبا ويتع رامج ت مل الب  تش
 :علي ما يأتي

 توفير الرعاية األولية، -
ائر السوائل العضوية  - دم البشرى وس ع ال د من مخاطر التعامل م ة للح ذييل (االحتياطات العام الت

 ).الثاني
 استعمال تجهيزات الحماية، -
 سوائل العضوية،اإلجراءات الصحية الواجب إتباعها في حالة التعامل مع الدم البشري وسائر ال -
 حق الحصول علي تعويضات في حالة حوادث العمل، -

وعالوة علي ذلك، فإنه ينبغي لبرامج التدريب أن تؤآد أن اتخاذ آافة االحتياطات الواجبة أمر الزم بغض 
 .الطرف عما إذا آان الشخص مصابا بالفعل بفيروس نقص المناعة البشرية أو يظن أنه مصاب به

 
 
 كشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية اختبارات ال-8
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ينبغي أال تجري اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل  
إال في الظروف التي تحددها مدونة الممارسات، إذ ال جدوى من ذلك، عالوة علي ما قد ينطوي عليه  

فقد يكشف النقاب عن . سية للعاملين والمساس بكرامتهمهذا التصرف من مخاطر اإلضرار بالحقوق األسا
آما أن موافقة العامل علي إجراء مثل هذه االختبارات ليست . نتائج هذه االختبارات ويساء استخدامها

وحتى في حالة إجراء . دائما بملء إرادته إضافة إلي جهله في العادة، بكافة العواقب المترتبة عليها
 العمل وفي طي الكتمان، فإن ذلك يجب أن يتم بموافقة العامل الطوعية النافية االختبارات خارج مكان

ومن المحتم إجراء هذه االختبارات بمعرفة فريق تتوافر له آافة الشروط والمؤهالت، وفي . للجهالة
 .ظروف يحيط بها سياج من السرية الصارمة

 

 

 الخدمة حظر إجراء االختبارات عند التعيين أو االستمرار في 8-1
ارات ائج االختب ة بنت ي الخدم تمرار ف ين أو االس رارات التعي رتهن ق إن . ينبغي أال ت ك ف ي ذل وعل

ين أو بصفة                 –الفحوص الطبية الروتينية     ل التعي  من قبيل اختبارات وفحوص اللياقة التي تجري للعامل قب
 .مناعة البشريةدورية، ينبغي أال تشمل اختبارات إلزامية للكشف عن اإلصابة بفيروس نقص ال

 
  حظر إجراء االختبارات ألغراض التأمين  8-2

اع                        )أ روس نقص المناعة البشرية شرطا لالنتف ارات الكشف عن اإلصابة بفي ينبغي أال تكون اختب
ة أو                   بنظم الضمان االجتماعي الوطنية أو بوالص التأمين العام، أو نظم التأمين ضد مخاطر المهن

 .التأمين ضد المرض
روس نقص المناعة                     ينبغ )ب ارات الكشف عن اإلصابة بفي ي أال تشترط شرآات التأمين إجراء اختب

ا            ان عمل م ي مك أمين عل ة          . البشرية لقبول الت ديراتها للتكلف تناد في تق ذه الشرآات االس وبوسع ه
ة                       ات المتاحة عن األوبئ ي البيان ة أخرى إل واري من جه واإليرادات من جهة، وفي حسابها االآت

 .للسكان على وجه العمومبالنسبة 
ي                     ) ج أمين، عل ارات ألغراض الت ذه االختب يتعين علي أصحاب العمل أال يفتحوا الباب أمام إجراء ه

 .أن يظل ما لديهم من معلومات طي الكتمان
 
  مراقبة الوباء8-3

يجوز فرض رقابة وبائية أو إجراء اختبارات للكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة 
 أماآن العمل علي أن تكون غفال من األسماء وبدون مقارنات، وبما ال يتنافى مع مبادئ البشرية في

ويتعين، في . البحث العلمي وأخالقياته، ومع أصول المهنة وفي ظل احترام الحقوق الفردية ومبدأ السرية
نبغي عدم وي. حالة إجراء مثل هذه البحوث، أخذ رأى العاملين وأصحاب العمل وإحاطتهم علما بأمرها

وتفقد االختبارات نسبتها إلي . استخدام المعلومات المستقاة ألغراض تمييزية ضد الفرد أو الجماعة
مجهول ما أن تتوافر احتماالت معقولة لالستدالل من نتائجها علي وضعية شخص بالنسبة لإلصابة 

 .بفيروس نقص المناعة البشرية
 

  االختبارات الطوعية 8-4
 إرادته إخضاعه الختبارات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية في قد يطلب عامل بملء

وفي هذه الحالة يتعين إجراء االختبارات بمعرفة الخدمات . إطار برامج اختبارات الكشف الطوعية
وحيثما تتوفر الخدمات الطبية المناسبة، يمكن إجراء . الصحية في المجتمع المحلي وليس في مكان العمل
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الطوعية بناء علي طلب العامل وبموافقته النافية للجهالة آتابة، مع جواز التماس مشورة االختبارات 
ويجب أن يعهد بإجراء االختبارات إلي فريق مؤهل . ممثل العمال إذا ما ارتأى العامل حاجة إلى ذلك

 يندرج ضمن وينبغي أن. تأهيال مناسبا، مع االلتزام بالسرية الصارمة ومراعاة قيود اإلباحة واإلبالغ
اإلجراءات األساسية الختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية توجيهات سابقة 

 - علي نحو أفضل–لالختبارات والحقة لها تراعي االحتياجات الخاصة للجنسين وتستهدف التعريف 
 .ها علي العاملبطبيعة هذه االختبارات والمقصود منها، ومزاياها ومثالبها، وأثر معرفة نتائج

 
 
 
 

  االختبارات والعالج في أعقاب تعرض لإلصابة أثناء العمل8-5
ة  )أ ادة ملوث وح خطر التعرض لم دما يل وجي-عن يج بيول وي، أو نس ائل من   ينبغي - دم بشري، س

ذا التعرض وتالفي حوادث                   اتخاذ إجراءات في مكان العمل للتعامل مع المخاطر المترتبة علي ه
 .العمل

ان   ) دم بشري، سائل منوي، نسيج بشري ( أعقاب تعرض العامل لمادة قد تكون ملوثة     في   )ب في مك
ة             العمل، يتعين المبادرة علي الفور إلي تقديم المشورة له لمواجهة األمر، وتوعيته بالعواقب الطبي
ب        بل الط وافر س رية وبت ة البش روس نقص المناع ابة بفي ن اإلص ف ع ارات الكش د اختب وبفوائ

ين  . ، ثم توجيهه عند االقتضاء، إلي الخدمات الطبية المالئمة الوقائي وعلي إثر تقييم المخاطر، يتع
ال                   ي سبيل االحتم ا عل ا فيه ة، بم ه القانوني ه في   -تزويد العامل بمزيد من النصائح بشأن حقوق  حق

 .التعويض، وما يجب اتباعه من إجراءات
 
   الرعاية والدعم-9

والدعم عناصر حاسمة لتوجيه مكان العمل في سعيه إلي التصدي لفيروس        يعد التضامن والرعاية 
وفي هذا الصدد يتعين إنشاء آليات ). اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب / نقص المناعة البشرية

لتشجيع روح االنفتاح والتقبل والدعم لمن يكشف من بين العاملين عن إصابته بفيروس نقص المناعة 
وحتى يتسنى التخفيف من وطأة وباء . لة عدم تعرضه للتمييز أو الوصم علي حد سواءالبشرية، وآفا

اإليدز في مكان العمل، فإنه يتعين بذل جهود في مجال إسداء المشورة وتوفير سائر أشكال الدعم للعاملين 
لعمل، فإنه وعندما تتوافر خدمات الرعاية الصحية في مكان ا. المتأثرين بفيروس اإليدز أو المصابين به

وإذا لم يتيسر ذلك، يتعين إبالغ العاملين باألماآن الخارجية التي يمكن . يتعين توفير سبل العالج المالئم
أن تتوافر فيها مثل هذه الخدمات التي تتميز بأنها تتجاوز العاملين لتشمل أيضا أسرهم عامة وأبناءهم 

والعمال ومنظماتهم وسائر أصحاب المصلحة وهكذا فإن الشراآة بين الحكومات وأصحاب العمل . خاصة
 .تكفل توفير خدمات فعالة وتوفر النفقات

 
  التكافؤ في عالج اإليدز مع أي داء وبيل آخر9-1
روس نقص المناعة البشرية وعالج                  )أ ينبغي التعامل مع آل ما يتعلق في مكان العمل باإلصابة بفي

 نفس القدر من االهتمام الذي يولي سريريا ب) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب 
 .للتعامل مع أي داء وبيل أو أي ظرف صحي خطير آخر
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 يلقاها العاملون المصابون بأمراض     التيينبغي أن يلقي العاملون المصابون باإليدز نفس المعاملة          )ب
ات              ائر الترتيب خطيرة أخرى من حيث الخدمات واإلعانات االجتماعية واألجور والتعويضات وس

 .لمعقولةا
ع                    )ج ه التمت إن من حق م، ف ي النحو المالئ ه عل ة ألداء عمل ة الكافي ة الطبي ع باللياق  -مادام العامل يتمت

 . بضمان العمل وبفرص النقل والترقي–آغيره 
 
  الخدمات االستشارية9-2
اعدة ينبغي ألصحاب العمل تشجيع العاملين المصابين باإليدز فيما إذا احتاجوا إلى مشورة أو مس                )أ

تعانة     ي االس ك   –ذات طابع سري، عل وافر ذل ا أن يت رامج  المتصلة بالصحة     - م  بالخدمات أو الب
 .والسالمة المهنية المتاحة في مكان العمل أو بخدمات استشارية متخصصة خارج المنشأة

 :ولهذا الغرض ينبغي ألصحاب العمل النظر في اإلجراءات اآلتية )ب
ات   - توي المجتمع ي مس ل عل ة     العم د األفرق ي تحدي يم عل ار اإلقل ي إط ة أو ف  المحلي

دز   أن اإلي ورة بش داء المش ي إس ادرة عل ة الق ة المتبادل دمات المعاون ة وخ المتخصص
 وعالجه،

د العون                         - د ي ى م ادرة عل ة الق ر الطبي ا أو غي ة منه تحديد المنظمات المجتمعية سواء الطبي
 للعاملين المصابين باإليدز،

رة    اإلشارة علي العامل   -  باالتصال بطبيبه أو بخدمات رعاية صحية مؤهلة لفحصه ألول م
ي   - إذا لم يكن قد شرع  في ذلك بالفعل،- عند االقتضاء–أو عالجه  اعدته ف أو مس

 اللجوء إلي خدمة رعاية صحية مؤهلة إذا لم يتوفر لديه ذلك،
افي لطلب المشورة وتلقي        ينبغي ألصحاب العمل أن يتيحوا للعاملين المصابين باإليدز ال        )       ج وقت الك

 العالج في حدود أدني الشروط المطلوبة علي الصعيد الوطني،
ينبغي لخدمات الدعم االستشارية أن تكون متاحة للعامل بالمجان، وأن تطوع  لشتى احتياجات                       )د

ل  رأة والرج روف الم ال    . وظ ات والعم ين الحكوم اورة ب يم مش ن المستصوب تنظ ون م د يك وق
 م وسائر أصحاب المصلحة المعنيين لتقرير مثل هذا الدعم وتوفيره،ومنظماته

 في الحصول   – فيما إن طلبوا تلك المساعدة       –ينبغي لممثلي العاملين المصابين باإليدز مساعدتهم        )هـ
 علي الخدمات االستشارية لدى المتخصصين في هذا المجال،

ا          ) و املين علم م      ينبغي للخدمات االستشارية أن تحيط الع ا له انون    – بم م الق ا       - بحك وق ومزاي  من حق
ارات        رامج المه ن ب ا م ة وغيره نظم المهني اعي وال مان االجتم رامج الض ة بمقتضى ب اجتماعي

ة نقص المناعة      /الحياتية الكفيلة بمساعدتهم علي التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية            متالزم
 ،)اإليدز(المكتسب 

المناعة البشرية، يتعين علي صاحب العمل أن يتيح له في حالة تعرض العامل لفيروس نقص  )ز
 .الوقت الكافي لإلفادة من الخدمات االستشارية دونما مساس بأجره

 
 
  خدمات الصحة المهنية وسائر الخدمات الطبية9-3
ادة          )أ اقير المض ي العق ول عل ي الحص ه ف املين لدي اعدة الع ل مس احب العم دور ص ون بمق د يك ق

ان العمل          .للفيروسات المرتدة  دم          ,  وفي حالة وجود خدمات صحية في مك ا أن تق إن من واجبه  –ف
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ة من            –بالتعاون مع الحكومة وسائر أصحاب المصلحة         آل ما بوسعها من خدمات من أجل الوقاي
 .اإليدز ومساعدة العاملين المصابين به

ال      ) ب دة والع ات المرت ادة للفيروس اقير المض وفير العق دمات ت ذه الخ مل ه ن أن تش رض ويمك ج بغ
ة،              تخفيف حدة األعراض المرتبطة باإليدز، وإسداء المشورة فيما يتعلق بالتغذية واألغذية التكميلي
ر شيوعا        وتخفيف الضغط العصبي وعالج األمراض المرتبطة بضعف جهاز مناعة الجسم األآث

 .من قبيل األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي والسل
 
 
 عاونة المتبادلة وأفرقه المعاونة المجتمعية   االتصال بأفرقه الم9-4

 إلي - عند االقتضاء–ينبغي ألصحاب العمل ومنظمات العمال وخدمات الصحة المهنية المبادرة 
تيسير تشكيل أفرقه معاونة متبادلة في إطار المنشأة أو توجيه العاملين المتضررون من فيروس اإليدز أو 

 .منظمات الدعم علي مستوي المجتمعات المحليةالمصابين به إلي أفرقه المعاونة و
 
  الخدمات واإلعانات االجتماعية 9-5
 من أن العاملين المتضررين من       - بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين    –ينبغي للحكومات أن تتيقن      )أ

أمراض    املون المصابون ب ه الع ا يحصل علي ي م ه يحصلون عل دز أو المصابين ب روس اإلي في
ة          خطيرة أخري م   وائح الوطني وانين والل ا أن       . ن خدمات وإعانات اجتماعية بحكم الق ا ينبغي له آم

 - علي وجه الخصوص    –تتدارس مدي الحاجة إلي تقرير خدمات وإعانات اجتماعية جديدة آفيلة           
 .بالتصدي لما يختص به مرض اإليدز من طبيعة متصاعدة ومتقطعة

العمال السعي مع الحكومات إلى تطويع آليات       ينبغي ألصحاب العمل ولمنظمات أصحاب العمل و       )ب
دز أو                     روس اإلي املين المتضررين من في ة الحتياجات الع ة القائم ات االجتماعي الخدمات واإلعان

 .المصابين به بما في ذلك نظم دعم األجور
 
  الضمان االجتماعي9-6
زم م  ) أ ا يل ة م اذ آاف املين اتخ ات الع ل ومنظم ات وأصحاب العم ن أجل ينبغي للحكوم دابير م ن ت

تبعدين                        ر مس ه وأسرهم غي دز أو المصابين ب روس اإلي التيقن من أن العاملين المتضررين من في
من آامل الحماية وجميع المزايا االجتماعية التي تكفلها برامج الضمان االجتماعي والنظم المهنية             

املين ا                . القائمة املين وأسر الع ي الع ذا أيضا عل ات        ومن الواجب أن ينطبق ه ي فئ ذين ينتمون إل ل
 .مهنية واجتماعية يرى أنها قد تتعرض لإلصابة باإليدز

دز أو                      )ب روس اإلي املين المتضررين من في ع الع ينبغي لهذه البرامج والنظم العمل علي وجوب تمت
رة        أمراض خطي ابون ب املون المص ا الع ع به ي يتمت ة الت ا االجتماعي نفس المزاي ه ب ابين ب المص

 .أخري
 
 مات الشخصية ومبدأ السرية  الحر9-7
ات          )أ ة المعلوم ن أن آاف يقن م ل الت حاب العم ة وأص أمين الخاص رآات الت ات وش ي للحكوم ينبغ

المتصلة بالخدمات االستشارية والعالجية والرعاية والمزايا االجتماعية محاطة بسياج من السرية           
ور اإل  ه محظ ن أن املين، وم ة بالع ة الخاص ات الطبي ب البيان ي جان ب إل ا إال حس الع عليه ط

 . بشأن خدمات الصحة المهنية1985 لعام 171التعليمات الواردة في التوصية رقم 
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ة، حظر اإلطالع                   )ب نظم المهني اعي وال ينبغي للغير، وبخاصة أمناء ومديرو برامج الضمان االجتم
ك بم                 ة، وذل اتهم الطبي دز وبيان املين باإلي ة    علي جميع المعلومات المتعلقة بإصابة الع قتضى مدون

 .ممارسات مكتب العمل الدولي بشأن بيانات العاملين الشخصية
 
  برامج مساعدة العاملين وأسرهم 9-8
ا                       )أ املين أو تطويره رامج لمساعدة الع ي وضع ب اج إل نظرا لطبيعة جائحة اإليدز فإن األمر قد يحت

ا أل       ل دعم ائلي، وتكف عهم الع ة لوض دمات المالئم ن الخ ة م مل مجموع ث تش رهم بحي راد أس . ف
ك مع الحكومات                اون في ذل يهم، مع جواز التع املين وممثل ك بالتشاور مع الع تم ذل وينبغي أن ي

 .وسائر أصحاب المصلحة المعنيين وفقا لالحتياجات والموارد المتاحة
رأة     )ب ي أن الم رامج أن تراع ذه الب ل ه ي لمث ادة  -وينبغ ي الع ة   - ف رة رعاي راد األس ر أف ي أآث  ه

رة الحمل               . يدزلمرضي اإل  اء فت .  آما أن عليها أن تأخذ في الحسبان االحتياجات الخاصة للمرأة أثن
د                           م فق دز، ومن ث ا بسبب اإلي ه أو آليهم وعليها أيضا أن تلبي احتياجات الطفل الذي فقد أمه أو أبي

أآثر لالستغالل الجنسي                   ر ف ل  . تسرب من المدرسة أو اضطر إلي العمل أو بات معرضا أآث ومث
ذه  ا   ه ا أيضا دعم ل له ن أن تكف ي يمك أة الت يط المنش ي مح ا أي ف ق داخلي ن أن تتحق رامج يمك الب

 .جماعيا أو تتعاقد مع منشأة خارجية لتنفيذها
 :ويمكن لبرامج مساعدة األسرة أن تشمل ما يأتي )ج

 منح أجازات ألسباب عائلية، -
 ، الدعوة للمشارآة في برامج اإلعالم والتثقيف -
 بما فيها أفرقة المعاونة المتبادلة، خاص المعنيين إلي أفرقة الدعم، توجيه األش -
ي عمل آخر شريطة أال               - م الحصول عل تقديم مساعدة للعاملين أو ألفراد أسرهم آيما يتسنى له

 يلحق هذا العمل ضررا بدراسة األبناء،
ي     - دريب المهن جيع الت امي وتش يم النظ م التعل ا دع ن بينه ة م دابير خاص اذ ت ذة اتخ  والتلم

ا -الصناعية، اتهم أو آليهم اءهم أو أمه دوا آب ذين فق ال والشباب ال ة احتياجات األطف ة تلبي  بغي
 بسبب اإليدز،

ا       - التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة والمنظمات المجتمعية بما في ذلك المدارس التي يرتاده
 ، أبناء العاملين

 تقديم مساعدة مالية مباشرة وغير مباشرة، -
 تعامل مع المشاآل المالية المتصلة بمرض العاملين واحتياجات من يتولون إعالتهم،ال -
 توفير المعلومات والخدمات االستشارية القانونية عالوة علي المساعدة، -
ل التصرف          - اة، من قبي المرض والوف المساعدة في التعرف علي اإلجراءات القانونية المتعلقة ب

 بالمرض وترتيبات الوصية والترآة،في المشاآل المالية المتصلة 
 مساعدة األسر في التعامل مع برامج الضمان االجتماعي والنظم المهنية، -
 صرف دفع مقدمة من األجر المستحق للعامل، -
ن           - ات ع دها ببيان ة أو تزوي حية المختص ة والص لطات القانوني ي الس ل إل رة العام ه أس توجي

 .السلطات التي يوصي باللجوء إليها
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 التذييل األول
 

 حقائق أساسية عن الوباء وعواقبه
 

 )اإليدز(حقائق عن فيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب 
تنتقل العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية الذي يتسبب في مرض اإليدز عن طريق السوائل 

ومن المستقر عليه اليوم . المهبلية ولبن األمالعضوية وبخاصة الدم البشري والسائل المنوي واإلفرازات 
أآثر الحاالت (االتصال الجنسي بدون واق مع شريك حامل للفيروس : أن الفيروس ينتقل بأربعة طرق

، الدم ومستخلصاته بطرق نقل دم ملوث أو زراعة عضو أو نسيج ملوثين أو استخدام إبر حقن أو )شيوعا
وال . لي الطفل أثناء الحمل أو عند الوالدة وأخيرا الرضاعة الثدييةأية أداة وخز أخرى ملوثة، من األم إ

تنتقل العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء التالمس الطبيعي العارض أو السعال أو العطس أو 
التقبيل، آما أنه ال ينتقل عن طريق استخدام دورات المياه المشترآة أو المرافق الصحية العامة أو 

.  المشترك لصحون الطعام أو تناول أطعمة أو مشروبات مسها شخص حامل للفيروساالستخدام
 .وفيروس نقص المناعة البشرية ال ينتشر عن طريق وخز البعوض أو وخز أية حشرة أخري

ويضعف فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة في جسم اإلنسان، مما يمنعه من مقاومة 
المرء أن يعيش عشر سنوات أو أآثر وهو حامل للفيروس ودون أن وبوسع . العدوى علي نحو فعال

تظهر عليه أية أعراض ودون أن يصاب بأي مرض في معظم هذه الفترة، رغم أنه يظل قابال لنقل 
اإلجهاد المزمن، اإلسهال، :وأول أعراض اإلصابة باإليدز هي علي وجه الخصوص . العدوى للغير

ية مثل فقدان الذاآرة، فقدان الوزن، السعال المستمر، ظهور طفح الحمي، القصور في القدرات الذهن
وتجد األمراض المرتبطة . جلدي حاد، حدوث التهاب حالئي والتهابات في الفم، وتورم الغدد الليمفاوية

بضعف جهاز مناعة الجسم مثل السرطان وااللتهاب الرئوي والسل فرصتها مع نقص المناعة في 
لل فترات المرض النشطة فترات يخلد فيها المرض إلي الكمون، بيد أن هذا ال ويمكن أن تتخ. اإلنسان

وثمة أبحاث تجري للتوصل إلي مصل واق، .  يعني أن مريض اإليدز يمكن أن يفلت من مصيره المحتوم
وثمة أدوية مثل العقاقير المضادة للفيروسات المرتدة . إال أن التجارب لم تسفر بعد عن نتائج حاسمة

ا إبطاء استفحال المرض وإطالة عمر المريض، بيد أنها باهظة الثمن، ومن ثم فهي ليست في بوسعه
ففيروس نقص المناعة . ومع ذلك، فإن الحالة تشهد تغيرا سريعا. متناول السواد األعظم من المرضي

إال من فال سبيل له لدخول الجسم . البشرية ضعيف للغاية وغير قادر علي البقاء إال في ظروف محدودة
ومن ثم فإن الوقاية منه تتمثل في . خالل األجزاء الرطبة بطبيعتها، وال يسعه التسلل عبر بشرة سليمة

، )حسب الحاجة(وضع حاجز في طريقه، مثل الواقي الذآرى أو وسيلة حماية آارتداء قفازات أو أقنعة 
ام محلول جافيل والمنظفات والحرص علي أن تكون أدوات الحقن أو الوخز غير ملوثة، علما بأن استخد

 ).أنظر التذييل الثاني(المرآزة والماء المغلي آفيل بالقضاء عليه 
 

 أثر اإليدز علي السكان عامة والقوى العاملة خاصة  
 مليون شخص، ثلثاهم من سكان أفريقيا 36، تجاوز عدد مرضي اإليدز 2000في أواخر سنة 

 2000وإبان سنة .  شخص لقوا حتفهم بسبب اإليدز مليون22جنوب الصحراء الكبرى، وهناك زهاء 
 . مليون شخص عبر العالم للسبب نفسه3وحدها توفي 

وجميع مناطق العالم قد طالها المرض، ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هناك ما يربو علي 
ن في أمريكا  مليون في آسيا، وزهاء مليوني6 مليون مريض باإليدز من البالغين واألطفال، وأآثر من 25

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأقل قليال من مليون في أمريكا الشمالية، ونصف مليون في غرب 
أوربا، ونحو ثالثة أرباع  المليون في شرق أوربا وآسيا الوسطي، وقرابة نصف المليون في شمال أفريقيا 

ت حاالت اإلصابة في تزايد في جميع ورغم تباين طريقة انتقاله الرئيسية فإن معدال. والشرق األوسط
 .المناطق
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 وفي 2010فبحلول سنة . وآثار وفيات اإليدز بالنسبة لجملة عدد السكان في أفريقيا جلية للعيان
 50 في المائة، سوف يقل التعداد اإلجمالي للسكان بمقدار 2 بلدا تتجاوز فيها معدالت حاالت اإلصابة 29

وتترتب أيضا علي اإليدز عواقب من حيث . فيما لو لم يكن هناك إيدزمليون نسمة عن التعداد المتوقع 
وفي أفريقيا أآثر من . الجنس والعمر، ففي العديد من البلدان تكثر اإلصابة به بين النساء عنها بين الرجال

وأآثر الفئات العمرية تعرضا لإلصابة في أي مكان من العالم هي . نصف اإلصابات الجديدة من النساء 
 سنة أي فئة السكان العاملين أو النشطين اقتصاديا الذين يضيع بذلك إسهامهم علي 49-15فئة من ال

 20وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ما يربو علي . مستوي األسرة والمجتمع واالقتصاد
علي ) زإيد(متالزمة نقص المناعة المكتسب / مليون عامل مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية 

وفي البلدان التي ترتفع فيها معدالت حاالت اإلصابة سوف يتقلص حجم القوى العاملة بنسبة . نطاق العالم
 14وثمة .  عن الحجم المتوقع فيما لو لم يكن هناك إيدز2020 في المائة سنة 30، 10تتراوح ما بين 

وآثير منهم سوف يضطر إلى ترك . باءمليون طفل فقدوا أمهاتهم أو آباءهم أو الوالدين معا بسبب هذا الو
 .الدراسة واللحاق بسوق العمل، مما يفاقم من مشكلة عمالة األطفال

فانعكاساته . ولإليدز أثر فادح علي األفراد المصابين وأسرهم، وعلي المجتمع المحلي بأسره
ره علي مستوي وينعكس أث. خطيرة علي المعالين من آبار السن وصغاره فيما إن آان عائلهم مريضا به

ويكشف الوباء عن . الفرد واألسرة المعيشية علي مستوي المنشأة وشيئا فشيئا علي االقتصاد الوطني آله
اختالل اإلنتاج، والتمييز في العمالة، واستفحال أوجه الال مساواة : وجهه القبيح في عالم العمل بعدة طرق

وة علي تجلي عواقبه في استنزاف رأس المال بين الرجل والمرأة، وتزايد حاالت عمالة األطفال، عال
 .والضغط علي الخدمات الصحية ونظم الضمان االجتماعي وتهديده لصحة العاملين وسالمتهم المهنية

 
 عوامل زيادة قابلية تعرض اإلنسان لإلصابة باإليدز

 

 العوامل العامة
ية، وحيثما يضرب عرض يستفحل اإليدز حيثما تنتهك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف

وفيما يتصل بالجانب االقتصادي، تجدر اإلشارة إلي الفقر باعتباره . الحائط بالقواعد المدنية والسياسية
آما أن الفقر يحمل المرأة . عامال أساسيا، فأمية الفقير وتهميشه يجعالنه أآثر عرضة لإلصابة باإليدز

. من خالل ممارسة اتصال جنسي قد يكون غير آمنعلي التماس البقاء ومحاولة قضاء حاجات أسرتها 
وهناك النظم الغذائية العجاف، وظروف السكن السيئة  والقصور في إجراءات النظافة العامة مما يجعل 
. األشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية أآثر عرضة لإلصابة باألمراض المرتبطة باإليدز

 والثقافي، فإن الال مساواة في العالقات الشخصية وعالقات العمل قد أما فيما يتعلق بالجانب االجتماعي
وثمة مواقف وسلوآيات ينبغي التسليم بها . تؤدى إلى اتصال جنسي غير مرغوب فيه ومحفوف بالمخاطر
ويمكن لفيروس نقص المناعة البشرية أن . آعوامل يمكن أن تضاعف من احتماالت اإلصابة بالمرض

وقد تبين أيضا أن تعاطي المخدرات . دام متعاطي المخدرات إبرا وحقنا ملوثةينتقل من خالل استخ
ومعاقرة الخمر قد يناالن من قدرة المرء علي ممارسة الجنس اآلمن واتخاذ االحتياطات الواجبة عند 

ويؤجج العار الذي يوصم به حامل فيروس نقص المناعة البشرية أو المصاب به . التعامل مع الحقن
أما الضغوط الثقافية وإنكار الواقع . طبيعي إلي إخفاء حالته، مما يؤدى إلي استفحال اإلصابةنزوعه ال

فإنها تخفي مدي تفشي اإلصابة علي الصعيدين المحلي والوطني، مما يعرقل أية خطة للتصدي بفعالية 
 .للمرض سواء علي مستوي الجماعة أو الفرد

حاالت المنازعات وتعكير صفو األمن العام وضعف         – بالنسبة للجانب المدني والسياسي      -وهناك
ك                   ة، آل ذل األطر القانونية وآليات إنفاذ القوانين، عالوة علي إنكار الحقوق التنظيمية والمفاوضة الجماعي

ة بخاصة                    ي النهوض بالصحة العام ة إل وفي  . يقف حجر عثرة أمام التنمية بعامة، ويقوض التدابير الرامي
ي،               بلدان عديدة، لم يتسن      رامج التكيف الهيكل ديون وب للنظم الصحية الشحيحة الموارد، والتي نالت منها ال

 .أن توفر سبل الرعاية والحماية الواجبة
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رام، يصبح العامل                         ى االحت وق اإلنسان إل ر حق ز وتفتق م التميي دما يع وعلي وجه اإلجمال فإنه عن
ه سوف  دز، ألن ي التصدي لإلي درة عل ل ق ا لإلصابة وأق ر نهب تمس أآث ة أن يل ذه الحال ي ه ه ف ذر علي يتع

ه           الخدمات المختبرية واالستشارية، أو يطلب العالج أو الدعم، إضافة إلى أنه لن يكون في وضع يسمح ل
 .بالمشارآة في أنشطة الدعوة والتوعية أو حمالت الوقاية

 
 العوامل التي تضاعف من خطر اإلصابة لدي فئات معينة من العاملين

اط من ح       ان                      ثمة أنم رهم وإن آ ر من غي املون لخطر اإلصابة أآث ا الع االت العمل يتعرض فيه
 :وفيما يلي قائمة إرشادية بهذه األنماط. العامل الغالب في ذلك هو سلوك العاملين وليس مهنتهم

اة               - ة والحي ي السفر بصفة منتظم يما اضطرار العامل إل ة، والس رة الحرآ ذي يقتضي آث العمل ال
  شريكة حياته،بعيدا عن زوجته أو

 العمل في بيئات منعزلة جغرافيا يقل فيها التفاعل االجتماعي وتنقص الخدمات الصحية، -
 العمل في مكان مقصور علي الرجال وترتيبات اإلقامة المشترآة فيما بينهم، -
 الحاالت التي يتعذر فيها علي العامل حماية نفسه من اإلصابة، -
 حيث ال تشكل المرأة سوي أقلية قليلة،العمل الذي يغلب عليه الرجال  -
العمل الذي ينطوي علي مخاطر مهنية مثل التعامل مع الدم البشري ومستخلصاته وسائر السوائل               -

ي ال    -العضوية، والحقن والوخز باإلبر والتعرض لدم ملوث، امالت الت ن التع ك م ي ذل ا إل وم
 .ات قاصرةأو تستخدم فيها أدو/تتخذ فيها االحتياطات القياسية و

 
تجمع عمال عاطلين في مراآز : علي النحو اآلتي" الال عمل"ويمكن أن تضم هذه القائمة حاالت 

حضرية علي أمل الحصول علي مورد دخل صغير، حيث يمكن أن يأتوا عمال يعرضهم لإلصابة 
ون فيه أيضا باإليدز، أو إقامة نازحين أو الجئين في مخيمات حيث قد يتحول ضيقهم بالفراغ الذين يعيش

وينسحب هذا بالذات علي . وإحساسهم بالهجر إلي رغبة في ممارسة الجنس أو يضطرون إلي ممارسته
 .العديد من األمهات غير المتزوجات الالئى يعشن هذه الظروف

 
 

 حتياجات القطاع غير الرسمي الخاصةا
 اإليدز، أوال ألنه يعد العاملون في القطاع غير الرسمي أآثر فئات العمال معاناة من عواقب

 االستفادة من الخدمات الصحية أو مزايا الحماية االجتماعية المكفولة للعاملين في - عادة–يتعذر عليهم 
الرسمي، وثانيا ألن ما يزاولونه من نشاط نادرا ما يستند إلي مرآز مالي آمن أو ما يتيح لهم هذه  القطاع

عة مؤقتة وهشة يعني أن أي تغيب لهم عن العمل سوف يؤدي األمان، وثالثا ألن ما يتسم به عملهم من طبي
وفيما يتعلق بمنشآت القطاع غير الرسمي، يمكن أن .   إلي فقدانهم وسائل التجارة واإلنتاج- في الراجح–

فإذا أصيب صاحب المنشأة . يؤدي فقدان عامل أو أآثر إلي عواقب وخيمة، ويتسبب في انهيار المنشأة
 البشرية وسقط مريضا باإليدز ثم لقي حتفه، فإن استنزاف رأس المال في العالج بفيروس نقص المناعة

والرعاية ونفقات الجنازة والدفن يمكن أن يحول دون أي استثمار جديد في المستقبل، ويتسبب في إفالس 
 غير وفي القطاع. المنشأة وإلقاء من يعولهم صاحبها من العمال وأفراد أسرته بين براثن العوز والحاجة

الرسمي في المناطق الريفية، يحدث مرارا أن يتحول جزء من األيدي العاملة من العمل في الحقول إلي 
التفرغ لرعاية مرضي اإليدز، في الوقت الذي يفضي فيه هذا الفاقد في األيدي العاملة إلي انخفاض إنتاج 

فإن قطاع األعمال غير الرسمي يعد وعلي وجه العموم . األغذية وتدهور األمن الغذائي علي المدى البعيد
انكماش األسواق : أآثر القطاعات االقتصادية تأثرا بهذا االتجاه االنخفاضي عندما تتكرر الصورة اآلتية

 .جراء وفاة المستهلكين أو تقلص دخلهم إلي الحد األدنى بسبب تكاليف العالج والرعاية الصحية
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 البعد المتعلق بنوع الجنس
متالزمة نقص المناعة المكتسب ويتفاوت / لتعرض لفيروس نقص المناعة البشريةتتباين قابلية ا

فثمة عوامل بيولوجية تجعل المرأة أآثر عرضة . أثره حسبما يكون الكائن البشرى رجال أو امرأة
وثمة أوجه من عدم المساواة الهيكلية بالنسبة لوضع المرأة تعوق سعيها إلي اتخاذ . لإلصابة من الرجل

 :ويتجلى ذلك علي النحو اآلتي. بير الكفيلة بالوقاية من العدوى، وتزيد من وطأة المرض عليهاالتدا
دو عاجزة عن                           - م تغ ا، ومن ث ا أو عالقاته ة اقتصادية وجنسية في زواجه تكابد المرأة تبعي

 اشتراط توافر عناصر األمان قبل ممارسة الجنس ورفض االتصال الجنسي غير اآلمن،
 القوى لغير صالح المرأة في مكان العمل يعرضها لخطر المضايقة الجنسيةميل ميزان   -
ثلن   - اء يم دز، والنس ة تعرض اإلنسان لإلصابة باإلي ي قابلي هم ف ر عامل يس يالحظ أن الفق

راء      الم الفق رك              . األغلبية في ع ي ت ان إل ر من الفتي ات أآث ر تتعرض الفتي تد الفق دما يش وعن
 عمال السخرة أو لممارسة البغاء،الدراسة أو للبيع للقيام بأ

دز بسبب                            - ة من اإلي ة الوقاي ة بأهمي ادة من حمالت التوعي ر من النساء اإلف يتعذر علي آثي
الم    ي نطاق الع ي من الرجال عل اء بنسب أعل ين النس دالتها ب ي تنتشر مع ة الت وفي . األمي

 بعض البلدان تبلغ هذه المعدالت مقدار الضعف،
اع                تشكل النساء نسبة      - ة أرب ر من ثالث ال، أآث عالية من المهاجرين داخليا، ويمثلن مع األطف

ين ابة       . الالجئ ار اإلص ط ألخط وق المتوس ب تف ون بنس ون معرض اجرون والالجئ والمه
وفي حاالت المنازعات، تستفحل باطراد حوادث اغتصاب       . بفيروس نقص المناعة البشرية   
 النساء بفعل الفصائل المتحاربة،

ي عاتق            يقع عبء ر    - ي عل راد المجتمع المحل عاية المصابين بفيروس اإليدز من األهل وأف
در                   اء ويحد من عملهن الم النساء والفتيات في أغلب األحيان، مما يحملهن مزيدا من األعب

 للدخل، ويقلص فرص متابعتهن للدراسة،
ي          - ة، ف انة واإلعال ث والحض ة والمواري ة الخاص وانين الملكي ال ق ي إعم ب عل ل يترت  ظ

ا                  ا قرينه ا أو هجره وفي عنه ي ت دز الت رأة المصابة باإلي الفوارق بين الجنسين، حرمان الم
ألنها تحمل فيروس نقص المناعة البشرية من الضمان المالي ومن الفرص االقتصادية، بل      

ذا           - في المقابل  -قد يترتب علي ذلك اضطرارها        إلي ممارسة البغاء من أجل البقاء، وفي ه
 الفتاة تعد أآثر عرضة لالستغالل الجنسي التجاري،السياق فإن 

د              - اعيين عن ذ االجتم ر من الرجل للوصم والنب رأة تتعرض أآث ى أن الم تشير الدراسات إل
التهميش،                    ا ب اس ويحكمون عليه ا الن ف، فيتجنبه اإلصابة باإليدز، والسيما في أوساط الري

 .مما يدفعها دفعا إلي بيع جسدها مقابل لقمة العيش
ه         - ر المعترف ب أجور أو غي ال  . من اليسير علي اإليدز أن يقوض عمل المرأة سواء الم ومث

مان       ه الض ذي ال يغطي مي ال ر الرس اع غي ي القط يطرتها عل ط س رأة تبس ك أن الم ذل
االجتماعي وحيث ال ترتبط بالعمل أية مزايا اجتماعية أو تعويضات في حالة إصابة العمل          

 أو التعرض ألمراض المهنة،
راض    - ات ضد األم اعي والتعويضات والتأمين تفعن بالضمان االجتم ى ين اء الالئ دد النس ع

 المرتبطة بالعمل أقل من عدد الرجال،
غالبا ما يكون الرجال نهبا لقوالب نمطية ومعايير ثابتة بشأن سلوآيات الذآر، مما قد يؤدى         -

 فين،أو اتصال جنسي بغير اتفاق الطر/إلى اتصال جنسي غير آمن و
وي في                       - دور حي رأة، يضطلع الرجل ب ين الرجل والم ائدة ب وي الس ات الق ي عالق بالنظر إل

 .مجال اتخاذ موقف مسئول حفاز إزاء آليات الوقاية من اإليدز والتصدي له
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 التذييل الثاني
 

 مكافحة العدوى في مكان العمل
 

 البشري وسائر السوائل  االحتياطات العامة الواجب اتخاذها عند التعامل مع الدم-أ 
 العضوية

آانت مراآز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة هي أول من وضع سنة 
، االحتياطات العامة الواجب اتخاذها عند التعامل مع الدم البشرى وسائر السوائل العضوية 1985

 بغية التصدي، علي وجه الخصوص، ،"االحتياطات القياسية"أو " االحتياطات العامة"والمعروفة باسم 
، وتلبية الحاجة الماسة إلي )اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب / لفيروس نقص المناعة البشرية

إقرار استراتيجيات جديدة لحماية العاملين في المستشفيات والمراآز الصحية من اإلصابة بالعدوى عن 
ضرورة تطبيق احتياطات التعامل مع الدم البشرى وسائر وألول مرة يؤآد النهج الجديد علي . طريق الدم

 .السوائل العضوية علي الجميع سواء آانوا مصابين أو غير مصابين
ة                      د رعاي ا عن ين اتخاذه دوى يتع واالحتياطات العامة عبارة عن مجرد قواعد بسيطة لمكافحة الع

األمراض عن ط         ل مخاطر اإلصابة ب ع المرضي في أي وقت من أجل تقلي وث  جمي ق دم مل وتشمل . ري
 :االحتياطات العامة ما يأتي

ادة       (التعامل بحذر مع أدوات الوخز والقطع        - ائر أدوات القطع الح ور     ) اإلبر وس ا  ف تخلص منه وال
 استعمالها،

 غسل اليدين قبل أية عملية وبعدها، -
ة،    - ازات والقمصان واألقنع ل القف ة مث واجز حمائي تعمال ح ر   -اس ل المباش د التعام دم عن ع ال  م

 البشري وسائر السوائل العضوية،
تخلص  - المة  –ال روط الس اة ش ع مراع وائل     - م ائر الس رى وس دم البش ة بال ات الملوث ن المخلف  م

 تطهير وتعقيم آافة األدوات والمعدات الملوثة آما ينبغي، العضوية،
 .التعامل مع البياضات وما في حكمها آما ينبغي -
 

 توجيهية واالحتياطات العامة لمكافحة العدوى مختارات من المبادئ  ال-ب
Bednarsh, H.S; Eklund, K.J.: Infection control :Universal Precautions reconsidered in, 

American Dental Hygienist’s Association: Access (Chicago,1995) Vol. 11,No.1                  

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/National Center for HIV,STD, and TB 
Prevention/Division of HIV/AIDS Prevention: Preventing Occupational HIV 
transmission to health care workers (updated June,1999).      

South African Law Commission: Aspects of the law relating to AIDS (Project No. 85): 
Universal workplace infection control measures (Universal Precautions) (1997).           

WHO: WHO guidelines on AIDS and first aid in the workplace, WHO AIDS series 7 (Geneva 
,1990).             

WHO/UNAIDS/ICN (International Council of Nurses): HIV and the workplace and 
Universal Precautions, Fact Sheets on HIV/AIDS for nurses and midwives (Geneva, 
2000).                   
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 التذييل الثالث 
 

 قائمة مراجعة تخطيط وتنفيذ سياسة عامة بشأن اإليدز في مكان العمل
 

تعاون علي نحو بناء ومتبصر بغية وضع سياسة ينبغي ألصحاب العمل والعاملين ومنظماتهم ال
 بشكل –تلبي ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكسب / عامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية 

ويتعين أن تكون هذه السياسة المشمولة بدعم علي أرفع .  احتياجات أصحاب العمل والعاملين–متوازن 
وتتضمن العناصر األساسية . لعموم لكيفية التعامل مع اإليدزمستوي، نموذجا للمجتمع المحلي علي وجه ا

 من المدونة معلومات عن اإليدز وطرق انتقاله، 9-6لهذه السياسة والتي تتناولها بالتفصيل األفرع من 
وتدابير تثقيفية من أجل تعزيز إدراك مخاطره علي اإلنسان والنهوض باستراتيجيات تمكينيه وتدابير 

ع وتدعم التغيرات السلوآية وتدابير لكفالة الرعاية وتوفير المساعدة للعاملين المصابين وقاية عملية تشج
أنفسهم أو أفراد أسرهم من المصابين باإليدز، وأخيرا عدم التسامح البتة إزاء أي شكل من أشكال الوصم 

 .أو التمييز في مكان العمل
 :ة أو برنامج في هذا المضمارويمكن استخدام الخطوات اآلتية آقائمة مراجعة لوضع سياس

ة البشرية  * روس نقص المناع ة بفي ة معني ة نقص المناعة المكتسب / تشكل لجن دز(متالزم ) اإلي
وارد       ات، وإدارة الم ال، ونقاب رافية، وعم ادات إش ة، وقي ن اإلدارة العام ون م ا ممثل ارك فيه يش

دة الصح   ناعية، ووح ات الص دة العالق دريب، ووح رية وإدارة الت ة الصحة  البش ة، ولجن ة المهني
 فيما إن وافقوا علي ذلك، العامة والسالمة، وأشخاص مصابون باإليدز، 

 تقرر اللجنة أمر واليتها وسلطاتها في اتخاذ القرارات ومسؤولياتها، *
 استعراض ومراجعة القوانين الوطنية وتبعاتها علي المنشأة، *
دز         تقيم اللجنة أثر وباء اإليدز علي مكان العمل          * روس اإلي واحتياجات العاملين المتضررين من في

 أو المصابين به، من خالل إجراء دراسة تقييمية في نطاق من السرية،
ان العمل والمجتمع       -تحدد اللجنة الخدمات الصحية وخدمات المعلومات المتاحة           *  فى آل من مك

 .المحلى
  ثم تنقيحه توطئة العتماده،تحدد اللجنة مشروع  سياسات يجري تداوله إلبداء الرأي فيه *
وارد المتاحة                * تضع اللجنة موازنة، وتلتمس اعتمادات من خارج المنشأة عند االقتضاء، وتحدد الم

 في المجتمع المحلي، 
ذ السياسات    * ن أجل تنفي ؤوليات م د للمس ة وتحدي رامج زمني فوعة بب ل مش ة عم ة خط تضع اللجن

   المقرر
ي           * ات                نشر السياسات وخطة العمل عل ل لوحات اإلعالن، واإلعالن ائل مث دة وس نطاق واسع بع

ة، ودورات      ات الخاص ار االجتماع ي إط دفع، وف ائم ال ة بقس رات المرفق د، والنش لة بالبري المرس
  التوعية والتدريب

 تتولى اللجنة رصد ومتابعة أثر السياسات *
ة  * وم اللجن ة–تق فة دوري وء الم - بص ي ض ات ف ة السياس تعراض ومراجع ة  باس ة الداخلي تابع

 .والمعلومات الخارجية عن الفيروس وآثاره في مكان العمل
 

رى       أة يج املة للمنش ة ش ا ضمن سياس ذآورة آنف وات الم ن الخط وة م ل خط درج آ ين أن ت ويتع
 .التخطيط لها وتنفيذها ورصدها ومتابعتها علي نحو مستدام ال ينقطع
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 التذييل الرابع
 

 وثائق منظمة العمل الدولية
 

 القرارات، المؤتمرات، االجتماعات والتقارير) أ 
Hodges-Aeberhard, J.: Policy and legal issues relating to HIV/AIDS and the world of 

work (ILO, Geneva, 1999) 
- An outline of recent developments concerning equality issues in employment for 

labour court judges and assessors (ILO, Geneva 1997), see “Specific developments 
concerning HIV/AIDS discrimination”, pp. 27-31. 

 
ILO: The role of the organized sector in reproductive health and AIDS prevention, 

Report of a tripartite workshop for Anglophone Africa held in Kampala, Uganda, 29 
Nov. – 1 Dec. 1994 (Geneva, 1995). 

- Report of the meeting of Experts on Worker’s Health Surveillance, 2-9 Sep. 1997, doc. 
GB. 270/6 (Geneva, 1998). 

- Decent Work, Report of the Director General, International Labour Conference, 87th 
Session, Geneva, 1999. 

- Action Against HIV/AIDS in Africa: An Initiative in the context of the world of work, 
Based on the Proceedings of the Africain Regional Tripartite Workshop on 
Strategies to Tackle the Social and Labour Implications of HIV/AIDS, Windhoek, 
Namibia, 11-13 Oct. 1999 (Geneva, 1999). 

- Resolution concerning HIV/AIDS and the world of work, International Labour 
Conference, 88th Session, Geneva, 2000 

- Special High-Level Meeting on HIV/AIDS and the world of work, Summary of 
Proceedings of the Tripartite Technical Panel, Geneva, 8 June 2000. 

- SIDA et le milieu du travail : collecte de données au Togo (Lomé, Sep. 2000). 
- The extent and impact of the HIV/AIDS pandemic and its implications for the world of 

work in Tanzania, Resource paper for ILO mission to the United Republic of 
Tanzania (Dar es Salaam, Sep. 2000).  

- Conclusions and recommendation of the ILO pre-forum tripartite event on HIV/AIDS 
and the world of work, African Development Forum 2000, Addis Ababa, Dec.2000.  

- Platform for action on HIV/AIDS in the context of the world of work: Panel 
discussion, Report and conclusions of the Ninth African regional Meeting (Abidjan, 
8-11 Dec. 1999), Governing Body, 227th Session, Geneva, 2000.  

- HIV/AIDS: A threat to decent work, productivity and development, Document for 
discussion at the Special High-Level Meeting on HIV/AIDS and the World of Work 
(Geneva, 2000). 

- HIV/AIDS in Africa: the impact on the world of work (Geneva, 2000). 
 ILO/Ministry of Labour and Youth Development, United Republic of Tanzania: Report 

for the national tripartite seminar for chief executives on strengthening workplace 
management in tackling employment implications of STI/HIV/AIDS (Dar es Salaam, 
2000). 

N’Daba, L.; Hodges-Aeberhard, J.: HIV/AIDS and employment (ILO, Geneva 1998). 
Report on OATUU/UNAIDS/ILO Seminar on trade Union Action Against HIV/AIDS in 

Africa, Accra, 26-28 July, 2000. 
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    اتفاقيات وتوصيات ومدونة ممارسات وإرشادات منظمة العمل الدولي-ب 
 

 )111رقم (1958اتفاقية بشأن التمييز فى االستخدام والمهنة، ، 
 )159رقم (1983، )المعوقون(اتفاقية بشأن التأهيل المهنى والعمالة 

 )166رقم (، و توصية )158( رقم 1982اتفاقية بشأن إنهاء االستخدام،
 )98رقم  (1949ية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، اتفاق

 )154رقم  (1981اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية، 
 )171رقم(، والتوصية )155رقم (1981اتفاقية بشأن خدمات الصحة المهنية، 

 )121رقم(1964اتفاقية بشأن اإلعانات فى حالة إصابات العمل واألمراض المهنية، 
 )102رقم(1952فاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان اإلجتماعى، ات

 )149رقم (1977اتفاقية استخدام وظروف عمل ومعيشة العاملين بالتمريض، 
 )97رقم (1949، )مراجعة(اتفاقية بشأن العمال المهاجرين 

اجرين      ال المه ة للعم رص والمعامل افؤ الف ز تك افية وتعزي اع اعتس ى أوض رة ف ة الهج ام (اتفاقي أحك
 )143رقم  (1975،)إضافية

 )175رقم (1994اتفاقية بشأن العمل بعض الوقت، 
 ).190رقم (، وتوصية )182رقم (1999اتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، 

 

Management of alcohol and drug-related issues in the workplace: an ILO code of 
practice (Geneva, 1996) 

Protection of workers’ personal data: An ILO code of practice (Geneva, 1997). 
ILO: Technical ethical guidelines for workers’ health surveillance, Occupational Safety 

and Health Series No.72 (Geneva, 1998). 
Code of practice on managing disability in the workplace (forthcoming). 
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 التذييل الخامس
 

ة الخاصة ب  ة والدولي ة والوطني ادىء التوجيهي ة  المب روس نقص المناع في
 اإليدز/ البشرية 

 

 الدولية) أ 
Council of Europe, European Health Committee: Medical examinations preceding 

employment and/or private insurance: A proposal for European Guidelines 
(Strasbourg, May 2000). 

Family Health International: Private sector AIDS policy, businesses managing 
HIV/AIDS: A guide for managers (Research Triangle Park, NC, 1999).  

Office of the high Commissioner for Human Rights (OHCHR)/UNAIDS: HIV/AIDS and 
human rights: International guidelines (New York and Geneva, 1998). 

Southern African Development Community (SADC): Code on HIV/AIDS and employment 
in the Southern African Development Community (Zambia, 1997).  
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