
  
  

   المدير العام لمنظمة العمل الدولية لمناسبة اليوم العالمي لإليدز- رسالة خوان سومافيا

  

  ٢٠١١ديسمبر /كانون األول ١

  

صفر وفيات ذات صلة . صفر تمييز. ةصفر إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشري"
حدة وجميع الذين  تضم منظمة العمل الدولية جهودها إلى جهود أسرة األمم المت-" باإليدز

 .يناضلون في سبيل تحقيق الهدف صفر

يعتبر كل من الوصمة والتمييز، واإلجحاف والخوف المعيوش اليومي لألشخاص المتعايشين مع 
وفي كثير من . تلقي بظاللها على مكان العمل وعالم العملالتي  ةفيروس نقص المناعة البشري

 .ى عالم العملر علر اإليدز بشكل مدممناطق العالم، يؤثّ

لكن .  أو يبحثون عن عملةيعمل أكثرية األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري
 أو المدركات ةال تزال الوصمة والتمييز على أساس وضع اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري

ثني ر، ما يذات الصلة يعيقان الوصول إلى اإلستخدام، ويفضيان إلى خسارة الوظائف وزيادة الفق
 عن البحث عن الوقاية والعالج والرعاية ةاألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري

نتهك الحقوق والحريات التي تندرج في قلب العمل الالئق، وال إلى هذا، تُ. الدعم والوصول إليهمو
ى أساس يومي في سيما المساواة في اإلستخدام، والحماية اإلجتماعية، والخصوصية والسرية عل

 .ةسياق فيروس نقص المناعة البشري

في المقابل، يعتبر مكان العمل قناة فائقة الفعالية من أجل بلوغ األشخاص في سن العمل من و
ومن المهم . خالل برامج الوقاية والعالج للعمال والعامالت في اإلقتصاد النظامي وغير النظامي

 .ثر هشاشة وضعفاً في أغلب األحيان األكبشكل خاص حماية الشابات والشبان

 الحكومات وأصحاب العمل والعمال  أي- المكونة لمنظمة العمل الدولية تبرهن األطراف الثالثة
 واإليدز، عن ةوبالتعاون مع شبكات األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري -

ي صفر إصابات، صفر تمييز هدف صفر، أالالجهود الممكن بذلها من أجل المساعدة في بلوغ 
  .وصفر وفيات ذات صلة باإليدز من خالل البرامج ذات الصلة بمكان العمل



اإليدز /ةمنذ عشر سنوات، أطلقت منظمة العمل الدولية برنامج فيروس نقص المناعة البشري
 أجل توجيه  أداتين قيمتين منأتحناوإلى جانب البرامج ذات الصلة بمكان العمل، . وعالم العمل

ونة منظمة العمل الدولية في العام كما بادرنا إلى إطالق مد. األنشطة على المستوى العالمي
، إعتمد مؤتمر ٢٠١٠ثم في العام .  وعالم العملة بشأن فيروس نقص المناعة البشري٢٠٠١

إليدز  واةالعمل الدولي أول معيار من معايير العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشري
إرشادات سليمة بشأن معالجة قضايا وتوفر هذه التوصية ). ٢٠٠التوصية رقم (وعالم العمل 

 .حقوق اإلنسان، واألمن الوظيفي والوصول إلى الرعاية الصحية من منظور مكان العمل

الهائلة في سبيل إحتواء  إلتزاماً ال لبس فيه بتسخير إسهامات عالم العمل ٢٠٠تشكّل التوصية رقم 
 الجمعية العامة اعتمدت، ٢٠١١يونيو /حزيرانوفي . لجائحة وقد القت وبسرعة أصداء عالميةا

اإليدز الذي /ةلألمم المتحدة في دورتها الخاصة إعالناً سياسياً بشأن فيروس نقص المناعة البشري
ت  منظمة العمل الدولية ذات الصلة فضالً عن اإلسترشاد بتوصيااتفاقياتبالحسبان جميع "يأخذ 

 ".٢٠٠المنظمة ذات الصلة، بما فيها التوصية رقم 

. ال مكان للوصمة والتمييز في إطار العمل الالئق، وأماكن العمل الالئقة والمجتمعات الالئقة
ل على اإلمكانات الهائلة في مكان العمل من أجل المساعدة في صياغة إستجابة موحدة فلنعو

ات الرامية إلى تحقيق صفر إصابة، وصفر تمييز كركيزة من ركائز السياسات واإلستراتيجي
 .وصفر وفيات ذات صلة باإليدز

 .معاً، لنجعل جميع أماكن العمل خالية من الوصمة والتمييز
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