
 

 

 

 اعرف حقوقك: التعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية
  

اإلفصاح عن فيروس نقص المناعة البشرية 
  في العمل

 
  األسئلة واألجوبة 

  
  ھل يلزمني إخبار صاحب العمل بإصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية؟ -1
  

. بفيروس نقص المناعة البشرية في معظم الحاالت، ال يلزمك إخبار صاحب العمل أو أي شخص تعمل لديه بإصابتك
ويعود أمر اإلفصاح أو عدم اإلفصاح عن إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية في محل العمل أو ألي شخص إلى 

ة، أمراً كما تعد معلومات الصحة الشخصية الخاصة بك، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري. رغبتك المطلقة
  .خاصاً ومعلومات شخصية

  
أي . وي معظم الوظائف في الغالب األعم على خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى أي شخص آخرال تنط

أنه ال يقع عليك أي التزام قانوني يلزمك باإلفصاح عن حالتك، ويعد طلب صاحب العمل منك ھذه المعلومات كشرط 
ركز للرعاية الصحية، تكون ھناك بعض ولكن يرجى العلم بأنه في حال العمل في م. للتوظيف، مخالفة قانونية

  ) انظر أدناه(االستثناءات لھذه القاعدة العامة التي تنص على أنه ال يلزمك اإلفصاح 
  
عند التقدم لوظيفة ما، ھل يمكن لصاحب العمل سؤالي عن ما إذا كنت مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية  -2

  بشرية؟أو مطالبتي بإجراء فحص فيروس نقص المناعة ال
  
ال يجوز من الناحية القانونية ألصحاب العمل السؤال عن إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية كشرط من . ال

  .شروط التوظيف، بما في ذلك طلب التقدم للوظيفة أو أثناء المقابلة الشخصية
  

بشرية، قضت ھيئة التحكيم في في واحدة من أولى القضايا القانونية المتعلقة بالتمييز بسبب فيروس نقص المناعة ال
. بأن طرد مضيف جوي من عمله بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، ھو تمييز غير قانوني 1987العام 

كما حكمت المحاكم والھيئات القضائية بأن فصل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من عمله أو رفض 
  .المسلحة ھو تمييز محظورتعيينه كطاٍه أو ممرض أو عضو في القوات 

  
القانون يحظر : وبسبب ھذه األنواع من القضايا، ترسخت القاعدة العامة في جميع أنحاء كندا، والتي تنص على أن

وال يجوز لصاحب العمل االستفسار . التمييز بناًء على اإلعاقة، بما في ذلك اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
ناعة البشرية، كما أنه ال يجوز له االستفسار عن توجھك الجنسي أو حالتك االجتماعية عن إصابتك بفيروس نقص الم

  .أو دينك أو أية أمور شخصية أخرى
  

وفي بعض . يحق لصاحب العمل المتوقع طرح أسئلة تمكنه من تقييم قدرتك على القيام بواجبات الوظيفة المسندة إليك
عرض توظيف طلب إجراء فحص طبي من أجل تحديد مدى قدرتك الحاالت، يجوز ألصحاب العمل بعد تقديمھم ل

إال أنه ال . ، أو مدى احتياجك للتھيئة جراء اإلعاقة)مثل قدرتك على حمل األغراض الثقيلة(على الوفاء بمھام محددة 
د يجوز إدراج فحص فيروس نقص المناعة البشرية في مثل ھذا الفحص الطبي، ألن ثبوت اإلصابة بالفيروس ال تحد

  .مدى قدرتك على القيام بواجبات الوظيفة المحددة أم ال
  

وعلى الرغم من مخالفة ذلك للقانون، تضم بعض طلبات التقدم لوظيفة شروط طبية من بينھا فيروس نقص المناعة 
ويرجع إليك وحدك . البشرية، وفي بعض المقابالت الشخصية يتم طرح أسئلة تتعلق بحالتك الصحية وشروط معينة

ويمكنك تخطي أي من األسئلة المدرجة في النموذج أو الكذب أو الرد . ار الكيفية المناسبة للرد على ھذه األسئلةاختي



 

 

بإجابة عامة فيما يخص صحتك أو إصابتك بأحد أنواع اإلعاقة، ولكن دون تحديد أنك مصاب بفيروس نقص المناعة 
سئلة حال طرحھا، حيث إنھا ال تؤثر فقط على فرص فكر مسبقاً بخصوص كيفية التعامل مع مثل ھذه األ. البشرية

حصولك على الوظيفة، بل قد تتسبب الحقاً في انعكاسات سلبية في حال اكتشاف صاحب العمل أنك كنت غير أميناً 
  .معه

  
في حال اختيارك اإلفصاح عن إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية، وترتب على ذلك فقدانك لھذه الوظيفة، فإن 

  .يعد تمييزاً غير قانونياً بناًء على اإلعاقةذلك 
  
ھل يلزمني إخبار صاحب العمل بإصابتي  -1كيف سيكون الحال لو أنني أعمل في مجال الرعاية الصحية؟  -3

  بفيروس نقص المناعة البشرية؟
  

ح في محل العمل كما ھو مبين أعاله، تنص القاعدة العامة على أنه ال يقع عليك أي التزام قانوني يلزمك باإلفصا
إصابتك بفيروس نقص المناعة المكتسبة إال أنه في بعض الوظائف المتعلقة بمجال الرعاية الصحية والتي تنطوي 

انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عند أداء بعض المھام الوظيفية المحددة مثل أداء أنواع ) ضئيلة(على احتمالية 
  محددة من اإلجراءات الطبية،

  
ھناك بعض المتطلبات الخاصة والمحددة في بعض الحاالت فيما يتعلق باإلفصاح عن فيروس نقص المناعة  قد تكون

 a College of Physicians and مثل(البشرية، والتي يتم النص عليھا من قبل الھيئة المھنية المنظمة لھذا األمر 
Surgeons أو a College of Nurses (ھنة وقد تتنوع من والية ألخرى أو إقليم وتقتصر ھذه القواعد على كل م

ويمكن تبرير أية متطلبات قانونية خاصة باإلفصاح إذا كانت واجبات الوظيفة الخاصة بك تنطوي على خطورة . آلخر
  ).ء العمل أو العمالء أو المرضىمثل زمال(انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى شخص آخر 

  
وظائف التي قد تتطلب منك اإلفصاح، فليست ھذه ھي الحالة التي تلزمك باإلفصاح في حال عملك في واحدة من ھذه ال
فعلى سبيل المثال، يتعين على األطباء الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية . بشكل مباشر إلى صاحب العمل

يعية حيث إجراءات جراحية توس) (exposure-prone procedures(والذين يقومون بإجراءات تحمل المخاطرة 
يحتمل االتصال بشكل مباشر بين جلد العامل بمجال الرعاية الصحية وأحد األدوات الحادة أو األنسجة داخل أي 

 College of Physiciansبفيروس نقص المناعة البشرية إلى ، اإلفصاح عن إصابتھم)تجويف أو جرح بالجسم
and Surgeons  انظر أدناه(صاحب العمل القائمة، بدالً من اإلفصاح بشكل مباشر إلى (  

  
إذا كنت تعمل في مجال الرعاية الصحية أو تباشر تخصصاً يقع ضمن ھذا المجال، يرجى االتصال بالھيئات المنظمة 

  .ذات الصلة للحصول على القواعد المحددة التي تسري عليك
  
  مھنية المنظمة؟ھل أحتاج إلى اإلفصاح عن إصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الھيئة ال -4
  

اعيين مثل الممرضات واألخصائيين االجتم(تقدم الھيئات المھنية المنظمة التوجيھات للمھنيين فيما يخص ممارستھم 
ويمكن أن يتسبب عدم االلتزام بھذه المعايير في توقيع بعض . التزامات ملزمة للمھنيين وتعد ھذه المعايير). وھكذا

وبالنسبة لمعظم الوظائف، تكون احتمالية . و شطب رخصة ممارسة المھنة الخاصة بكالعقوبات التأديبية مثل تجميد أ
يتبين مما سبق عدم وجود أي التزام قانوني يحتم . تعرض أي شخص لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ضئيلة

  .حاالتعليك اإلفصاح عن إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية للھيئة التي تنظم مھنتك في معظم ال
  

على الرغم من أن الھيئات المھنية المنظمة الخاصة ببعض العاملين في مجال الرعاية الصحية قد تطلب من أعضاء 
ھذا المجال اإلفصاح عن إصابتھم بفيروس نقص المناعة البشرية في بعض الحاالت التي يحتمل التعرض فيھا 

سنان المثال األبرز لمن يقومون بإجراءات تحمل ويعد الجراحين والممرضات وأطباء األ. لإلصابة بالفيروس
وال (وبالرغم من أن خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى مريض ھو أمر مستبعد إلى حد بعيد . المخاطرة

توجد حاالت موثقة النتقال فيروس نقص المناعة البشرية أو التھاب الكبد الوبائي سي من أي من األطباء الكنديين إلى 
، تلعب الكليات وغيرھا من المؤسسات المتكفلة بحماية سالمة الجمھور دوراً في )المرضى الذين يعالجونھم أحد



 

 

ويمكن لھذه الكليات وضع شروط إشرافية معينة وقيود . التحكم في ھذا الخطر فضال عن حمايتھا خصوصية المھنة
أو أي مرض آخر يمكن انتقاله من (ة البشرية على ممارسة المھنة بالنسبة لألعضاء المصابين بفيروس نقص المناع

  ).لقيام بإجراءات تحمل المخاطرةفعلى سبيل المثال، يمكن منع األطباء والممرضات من ا). شخص آلخر
  
  ھل أحتاج إلى اإلفصاح عن إصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية إلى المرضى الذي أعالجھم أو عمالئي؟ -5
  

انوني عليك باإلفصاح عن إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية للمرضى الذين تعالجھم بوجه عام، ال يوجد التزام ق
وبالنسبة للمھنيين العاملين بمجال الرعاية الصحية، يجب أن تكون االحتياطات العامة التي تمنع التعرض . أو عمالئك

  .في كافة محالت العملللعدوى المنقولة عبر الدم جزًءا من ممارساتھم العادية 
  

كأن تنزف على جلد (في حالة حدوث تعرض لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وھو أمر بعيد االحتمال 
، ھنا ينبغي إعالم ھذا المريض أو العميل حتى يتمكن من الحصول على استشارة )مجروح ألحد المرضى أو العمالء

العقاقير المضادة لفيروس المناعة البشرية  طبية بخصوص الفحص والنظر في العالج بعد التعرض للحادث باستخدام
وقد تتم مقاضاتك في . لتقليل فرصة اإلصابة بالمرض)) post-exposure prophylaxis(وقاية ما بعد التعرض (

ينبغي عليك استشارة أحد المحامين أو مراكز المساعدة القانونية . حال عدم إطالع الشخص باحتمال تعرضه لإلصابة
  .رضك لمثل ھذه الحالةفي حال تع فوراً 

  
 a College of أو a College of Physicians and Surgeons مثل(في حال تولي ھيئة منظمة مسؤولية 

Nurses  (وقد تستطيع . إدارة الممارسة المھنية الخاصة بك، فقد تستطيع ھذه الھيئة مساعدتك فيما يخص ذلك األمر
  .صابة دون الكشف عن ھويتكإلھذه الھيئة المنظمة إخبار المريض بتعرضه ل

  
بالنسبة للعاملين بصناعة الجنس، فإن إمكانية تعرضھم للمقاضاة الجنائية جراء عدم اإلفصاح عن اإلصابة بفيروس 

. إلى أحد العمالء ھو محل نظر) وكذلك أنواع العدوى األخرى التي تنتقل عن طريق الجنس(نقص المناعة البشرية 
، يجب على الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية 2012يا بكندا الصادر سنة فوفقاً لقرار المحكمة العل

اإلفصاح عن ھذه الحقيقة إلى من يمارس معه الجنس قبل الشروع في االتصال المھبلي، إال إذا كان الشخص المصاب 
ستخدام الواقيات بفيروس نقص المناعة البشرية يعاني من حمل فيروسي منخفض أو غير مكتشف باإلضافة إلى ا

ويتسم األمر . ويبدو أن ھذه الشروط ذاتھا تسري في حالة الجنس الشرجي، إال أن القانون لم يحدد ذلك األمر. (الذكرية
وبالتالي قد يواجه العامل ). بالغموض فيما يتعلق بإدانة الشخص المتھم بعدم اإلفصاح قبل الشروع في الجنس الشرجي

عن إصابته أو إصابتھا بفيروس نقص المناعة إلى من يشاركه ھذه العالقة، المحاكمة  بصناعة الجنس الذي ال يفصح
للمزيد من المعلومات عن القانون الجنائي واإلفصاح عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، انظر . (الجنائية

www.aidslaw.ca/criminallaw(.  
  
  ھل أحتاج إلى اإلفصاح عن إصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية إلى زمالئي بالعمل؟ -6
  

ال يلزمك اإلفصاح عن إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية إلى زمالئك بالعمل، فال يمكن لفيروس نقص المناعة 
  .الئك بالعمل فھو أمر يعود إليكمع زموأما تقرير مشاركة ھذه المعلومات . البشرية االنتقال عبر االتصال الطبيعي

  
  ھل يمكن فصلي من العمل بسبب إصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية؟ -7
  
اإلقليمي األفراد من التمييز بسبب /ففي كندا، تحمي قوانين حقوق اإلنسان سواًء على المستوى الفدرالي والمقاطعي. ال

وقد فسرت ھذه القوانين لتشمل األشخاص المصابين بفيروس . وسةاإلعاقة سواًء كانت ھذه اإلعاقة ملموسة أو محس
وبموجب ھذه القوانين، يعد من التمييز القيام برفض تعيين شخص أو فصله من العمل بسبب . نقص المناعة البشرية

ة كما ال يجوز لصاحب العمل معاملة الموظف بطريق. إعاقته، بما في ذلك اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
سلبية جراء إعاقته أو إعاقتھا، أو معاملته بطريقة قاسية أو ممارسة أي نوع آخر من التمييز في المعاملة تجاه أي 

  .شخص في محل العمل بسبب إعاقة ما
  



 

 

ويقصد بالتھيئة في مكان العمل التعديالت . وبموجب قوانين حقوق اإلنسان الكندية، يوجد ھناك التزام قانوني بالتھيئة
لة التي يتم تنفيذھا من أجل إزالة العوائق التي تمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة في العمل بشكل المعقو
ويطلب كذلك من أصحاب العمل اتخاذ تلك الخطوات لتسوية ھذا االختالف طالما أن ذلك ال يَُحِمل صاحب . كامل

ر السماح بفترات راحة متكررة أثناء يوم ومن ھذه األمثلة توفير ساعات عمل مرنة، عب. العمل عبء غير مبرر
للمزيد من . العمل، باإلضافة إلى تعديل مركز العمل بشكل ملموس وتوفير المعدات أو التكنولوجيا المساعدة

  .المعلومات حول االلتزام بالتھيئة، انظر التھيئة في محل العمل في ھذه السلسلة
  

و منعه من العمل أو فرض القيود على عملھم أو فصلھم من وعلى الرغم من ذلك، ال يعد رفض تعيين شخص ما أ
الشرط السليم عبارة . العمل، تمييزاً غير قانوني، إذا أبدى صاحب العمل استناده في ھذا القرار على شرط مھني سليم

الشرط الذي يضعه . كون ضرورياً إلدارة األعمال بما يحقق السالمة والكفاءة والجدوى االقتصاديةعن شيء ما ي
صاحب العمل حيز التنفيذ ألنه مناسب أو لكونه يجعل األمور أكثر سھولة ويسر لصاحب العمل، ال يتطلب ھذا 

ضروري ككونه جزًءا من وحتى يكون ھذا الشرط سليم، يجب على صاحب العمل بيان أن ھذا الشرط . الفحص
  .ئية وعلمية وطبية حديثةويجب االعتماد على معلومات إحصا. الوظائف األساسية لوظيفة معينة

  
إذا تسببت إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية في الحد من نوعية العمل الذي تستطيع القيام به على الرغم من قيام 

زلت غير قادر على استيفاء أحد الشروط السليمة للوظيفة، فإن قيام صاحب العمل بتزويدك بالتھيئة المناسبة، وما 
  .صاحب العمل بفصلك من العمل ال يعد تمييزاً 

  
رفض منحي المزايا الصحية أو مزايا ) أو شركة التأمين التابعة لصاحب العمل(ھل يستطيع صاحب العمل  -8

  اإلعاقة بسبب إصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية؟
  

لصاحب العمل أو شركة التأمين التي توفر الغطاء لتلك المزايا، رفض تقديم المزايا الصحية أو مزايا اإلعاقة  ال يمكن
  .بسبب إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية لتعارضه مع الحالة الصحية األخرى

  
عاد بعض العاملين المصابين وعلى الرغم من ذلك، قد يتم في بعض األحيان تقييد تلك المزايا بشكل قانوني يسمح باستب

ھناك العديد من خطط التأمين الجماعي التي تقدم المزايا لجميع العاملين في محل . بفيروس نقص المناعة البشرية
وتتمثل ھذه األعراض في األمراض أو الحاالت الصحية ". باألعراض الموجودة مسبقا"العمل، تشمل فقرات تتعلق 

وقد تتطلب ھذه الخطط من الموظفين الذين يعانون من أعراض . ى خطة التأمينالموجودة قبل توقيع الموظف عل
صحية مسبقة دفع رسم إضافي لتغطية التأمين، أو قد تتطلب انقضاء مدة زمنية محددة قبل عمل أي مطالبة صحية 

عراض الصحية تتعلق بالحالة الصحية المسبقة، أو قد تستبعد أي غطاء على اإلطالق خاص بالنفقات المتصلة باأل
فإذا كنت مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية قبل مباشرة العمل لدى صاحب العمل، فقد يتم تحديد المزايا . المسبقة

  .الخاصة بك بموجب فقرة كھذه
  
ھل يتعين عليَّ اإلفصاح عن إصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية للمطالبة بالمزايا بموجب التأمين الذي  -9

  محل العمل؟يمنحه لي 
  

قد تكون خصوصية المعلومات الشخصية بما في ذلك حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مصدر قلق 
وال يلزم الموظف اإلفصاح . بالنسبة للعاملين الذين يستخدمون برامج المزايا المقدمة عبر صاحب العمل التابعين له

رية من أجل التقدم للحصول على المزايا الصحية أو مزايا اإلعاقة عن إصابته أو إصابتھا بفيروس نقص المناعة البش
وقد يحتاج أطبائك إلى اإلفصاح عن أعراض صحية أو . بموجب خطة التأمين، يتعين عليه تقديم توثيق طبي

  .تشخيصات معينة إلى شركات التأمين عند تقدمك بطلب للحصول على المزايا أو تقديمك لنموذج مطالبة
  

ر االستمارات والنماذج الخاصة بك على صاحب العمل أو شخص ما في قسم الموارد البشرية الذي في حال مرو
وبالرغم من . تتبعه، يتعين عليھم من الناحية القانونية الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بحالتك الصحية بشكل تام

على أن يتم إرساله إلى شركة التأمين بعد  ذلك، قد يفضل تقديم توثيق طبي يتم وضعه داخل جواب ممھور بالختم،



 

 

أو يمكنك إرسال نماذج المطالبة إلى شركة التأمين مباشرة بدالً من إرسالھا عبر موظف الموارد . وصمه بالسرية
  .اشرة لمعرفة المتطلبات الالزمةقم باالتصال بشركة االتصال مب. البشرية في محل عملك

  
ارمة فيما يتعلق بسرية معلومات العميل، كما يتعين عليھا بموجب القانون تتبنى جميع شركات التأمين سياسات ص

ويجب على شركات التأمين الحصول على إذن خطي من الشخص المؤمن . الحفاظ على خصوصية معلومات المطالبة
  .أي شخص يعمل خارج شركة التأمين عليه لمناقشة المعلومات الطبية مع

  
تھيئات بمحل العمل أو حاجتي إلجازة، ھل يلزمني إخبار صاحب العمل بأن في حال طلبي إلجراء بعض ال -10

  سبب ذلك ھو إصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية؟
  

ولكن يلزمك على األرجح . في حال طلبك لتھيئة ما في محل العمل، ال يلزمك تقديم تشخيص معين إلى صاحب العمل
لمعينة التي تحتاج إلى وجودھا حتى تستطيع الوفاء بالواجبات األساسية تقديم وثيقة طبية توضح الحدود أو المتطلبات ا

  .لوظيفتك
  

أما في حال طلبك الحصول على إجازة مرضية من وظيفتك نظراً ألنك لم تعد قادراً على أداء عملك، فيمكنك التقدم 
ألجل عبر خطة جماعية بطلب للحصول على مزايا اإلجازة المرضية أو مزايا اإلعاقة قصيرة األجل أو طويلة ا

وللتقدم بطلب للحصول على مزايا اإلعاقة، عليك تقديم المزيد . يرعاھا االتحاد العمالي الذي تتبعه أو صاحب عملك
ومع أنه ال يلزمك . من المعلومات الطبية التفصيلية التي تبين أنك غير قادر على الوفاء بالواجبات األساسية لوظيفتك

وس نقص المناعة البشرية إلى صاحب العمل الذي تعمل لديه، إال أنه يتعين على الطبيب اإلفصاح عن إصابتك بفير
  .قدرتك على االستمرار في وظيفتك المتابع لك إطالع شركة التأمين على حالتك إن كان لذلك أي أثر على

  
  .في ھذه السلسلة" التھيئة في محل العمل"للمزيد من المعلومات، انظر 

  
  صاحب العمل الذي أعمل لديه الحفاظ على سرية إصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية؟ ھل يتعين على -11

  
في حال اختيارك اإلفصاح عن إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية إلى صاحب عملك أو زميلك بالعمل نيابة . نعم

. على سرية ھذه المعلومات، يتعين على ھؤالء األشخاص الحفاظ )كمدير الموارد البشرية مثالً (عن صاحب العمل 
وال يجوز من الناحية القانونية لصاحب العمل اإلفصاح عن معلومات تتعلق بإصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية 

). مثل الموظفين أو العمالء أو الشركات األخرى أو األصدقاء وھكذا(أو غيرھا من المعلومات الطبية إلى طرف ثالث 
  .دون موافقتك

  
احية العملية، يوجد في الغالب صعوبة في التحكم في تدفق المعلومات في محل العمل، كما أن العقوبات ولكن من الن

  .ة في حال حدوث انتھاك للخصوصيةالقانونية محدود
  

أخيراً، يرجى العلم بأنه في حال إخبارك أحد زمالئك في العمل، باستثناء من يباشر منصب رسمي باعتباره ممثالً عن 
  .ال يتحمل ھذا الزميل االلتزام القانوني بالسرية صاحب عملك،

   
  ما الحماية التي أتمتع بھا ضد التمييز أو المضايقة في العمل؟ -12

  
بموجب قوانين حقوق اإلنسان وغيرھا من القوانين المعينة الذي تسري على محل العمل، فإنك تمتع بالحماية في محل 

يحمي الميثاق ). وھو ما يعد نوعاً من التمييز(فيروس نقص المناعة البشرية العمل من التمييز أو المضايقة المتصلة ب
الكندي للحقوق والحريات، الذي يُشكل جزءاً من الدستور، األفراد من تعرضھم للتمييز من قبل الحكومات على أي 

  .لدى الحكومة موظف إذا كنت تعملويشمل ھذا األمر معاملة الحكومة لك ك. مستوى كان في جميع أنحاء البالد
  

وتسري ھذه القوانين . وعالوة على ذلك، تتطلب قوانين حقوق اإلنسان المساواة في المعاملة دون تمييز في محل العمل
يذكر أن كل مقاطعة أو ). مثل أفراد القطاع الخاص والشركات واالتحادات(على موظفي الحكومة والقطاع الخاص 



 

 

سان، ھذا باإلضافة إلى قانون حقوق اإلنسان الفدرالي الذي يسري على المستوى إقليم لھا قوانينھا الخاصة بحقوق اإلن
  .|الفدرالي

  
تمنع كافة قوانين حقوق اإلنسان في كندا التمييز ضدك بسبب إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية أو مرض نقص 

) أو مرض نقص المناعة المكتسبة ريةأو حتى لمجرد الشك في إصابتك بفيروس نقص المناعة البش(المناعة المكتسبة 
وال يسمح ألصحاب األعمال بممارسة التمييز ضد الموظفين بسبب السمات الشخصية المدرجة في قانون حقوق 

ويعني االلتزام بعدم . اإلنسان المطبق في ھذه الظروف مثل العرق والجنس واإلعاقة والتوجه الجنسي والدين وغيرھا
  .عمال بموجب القانون بتقديم التھيئة المناسبة للموظفين ذوي اإلعاقةالتمييز، أن يلتزم أصحاب األ

  
تستحق كذلك الحصول على حماية متكافئة ومزايا دون أدنى تمييز بموجب أية قوانين أخرى مطبقة من شأنھا حماية 

تسري على جميع فعلى سبيل المثال، تُحدد قوانين معايير التوظيف المعايير األساسية التي . حقوقك في محل العمل
مثل ساعات العمل واإلجازات العامة والحد األدنى لألجور ومستحقات اإلجازة وإجازة الحمل وإجازة (العاملين 

أما قوانين السالمة والصحة المھنية فتھدف إلى ضمان توفير الحد األدنى من معايير السالمة ). رعاية األبوين وھكذا
م ھذه القوانين أنواع معينة من الحماية ضد المضايقة أو العنف في محل وفي بعض التشريعات، تض. في محل العمل

وتوجد قوانين منفصلة تضم ھذه األنواع من الحماية داخل محل العمل على مستوى كل مقاطعة وإقليم . العمل
قص وال يمكن حرمانك من ھذه األنواع من الحماية بسبب إصابتك بفيروس ن. باإلضافة إلى المستوى الفيدرالي

  .المناعة المكتسبة، حيث يعد ذلك تمييزاً مخالفاً لقانون حقوق اإلنسان
  

أما إذا كنت منضماً ألحد االتحادات العمالية، يكون ھناك مصدر آخر من الحماية أال وھو االتفاقية الجماعية التحاد 
وھذا يعني أنه يمكن . ھذاالعمال مع صاحب العمل، والتي تشكل قانون حقوق اإلنسان الذي يسري على صاحب العمل 

  .رفض ھذا التمييز عن طريق االتحاد العمالي الذي تتبعه من خالل تقديم شكوى بموجب االتفاقية الجماعية
  

عليك استشارة أحد المحامين . تتحدد القوانين التي تسري عليك بناًء على المكان الذي تعيش فيه والجھة التي تعمل بھا
  .عه للحصول على التوجيه المطلوبنونية أو ممثل االتحاد العمالي الذي تتبأو أحد مراكز المساعدة القا

  
في ھذه السلسلة للحصول على مزيد من " الجزاءات الخاصة بالتمييز وانتھاكات الخصوصية في محل العمل"انظر 

  .ي العملأو انتھاك الخصوصية فالمعلومات بخصوص الخطوات التي يمكنك اتخاذھا إذا كنت تعاني من التمييز 
  

  :للمزيد من المعلومات
  

مرض نقص المناعة المكتسبة / فيروس نقص المناعة البشرية "مرض نقص المناعة المكتسبة بمدينة كالجاري، 
  www.aidscalgary.org: الموقع اإللكتروني). 2008يناير (ملخص " مسؤوليات الموظف/ وحقوق 

  
AIDSLEX ,"مجموعة من الموارد" التوظيف والعمل ومحل العمل: www.aidslex.org    

  
  ccdp.ca-www.chrc: الموقع اإللكتروني )SPolicy on HIV/AID )2010 اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان،

  
Episodic Disabilities Employment Network  )EDEN (الموقع اإللكتروني :edencanada.ca  

  
Canadian Medical Protective Association ،" Physicians with blood borne viral infections: 

Understanding and managing the risks" ،" Physician personal health information: 
Supporting public safety and individual privacy) "2010 (الموقع اإللكتروني :-www.cmpa

acpm.ca  
  

COCQ-SIDA, "Le dévoilement en milieu de travail" )الموقع اإللكتروني). قانون كيبيك :
http://www.cocqsida.com  



 

 

  
 Interagency Coalition on AIDS and Development )ICAD( ," Employment Information 

for PHAs" HIV/AIDS and the Workplace: Information Sheets for PHAs )2009 .( الموقع
    cisd.com-www.icad :اإللكتروني

  

وللحصول على . المعلومات الواردة في ھذه النشرة ھي معلومات تتعلق بالقانون، إال أنھا ليست استشارة قانونية
  .استشارة قانونية، يرجى االتصال بأحد المحامين المتواجدين في منطقتك

  
) باللغتين اإلنجليزية والفرنسية(دار ھذه الوثيقة باعتبارھا إحدى الوثائق في سلسلة مكونة من ثماني نشرات تم إص

  .تتناول حقوق األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في كندا
  

 Canadian HIV/ AIDS Legal Networkيمكن الحصول على نسخ من ھذه الوثيقة عبر الموقع اإللكتروني لـ 
يمكن إعادة إنتاج ھذا المستند، لكن ال يُسمح ببيع النسخ، ويجب ذكر . www.aidslaw.caعلى الموقع اإللكتروني 

)Canadian HIV/ AIDS Legal Network (ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ . كمصدر للمعلومات
Legal Network د اإللكتروني على البريinfo@aidslaw.ca.  

  
قدمت وكالة الصحة العامة الكندية التمويل الالزم إلصدار اإلصدارات األولية من ھذه الوثيقة باللغتين اإلنجليزية 

 Ontario(في أونتاريو تم توفير التمويل الالزم لھذه الترجمة من جانب وزارة المواطنة والھجرة . والفرنسية
Ministry of Citizenship and Immigration .(الباحثين، وال تعكس /تعبر اآلراء الواردة ھنا عن المؤلفين

  .بالضرورة وجھات نظر أو سياسات الممولين
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