
 

 

 موجز عن المشروع:
 فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في األردن

 كانون األول/ديسمبر 2014

 
 السياق

فيروس بشأن ثالثية وطنية سياسًة يقر عربي بلد أول 2013 نيسان/أبريل في األردن               أصبح
دولي عمٍل معيار وضع عقب الخطوة هذه وجاءت . العمل ومكان واإليدز البشرية المناعة               نقص 1

العمل لمؤتمر 99 الدورة أعمال أثناء العمل ومكان البشرية/اإليدز المناعة نقص فيروس              عن
.  الدولي في 2010 2

 
خطٍر من وتقي االستخدام، في التمييز من وتحمي العمل، مكان قضايا السياسة هذه               وُتوضح
عملية في اإليدز مرضى مشاركة وتضمن البشرية، المناعة نقص فيروس انتقال في يتمثل               مهني
العمال منظمات عن فضًال األردن حكومة مع الدولية العمل منظمة وتعمل السياسات.              صنع
لفيروس بفاعلية تتصدى التي السياسات هذه مثل تعزيز على 2010 عام منذ العمل               وأصحاب

 نقص المناعة البشرية واإليدز في مكان العمل.
 

لفيروس الفنية اللجنة الدولية العمل منظمة من وبدعم العمل وزارة في التفتيش مديرية أنشأت                وقد
وزارة في لإليدز الوطني البرنامج مع العمل بهدف العمل وعالم واإليدز البشرية المناعة               نقص
والمجتمع حكومية، جهات عن ممثلين اللجنة وتتضمن الوطنية. السياسة تنفيذ رصد على              الصحة
العمال منظمات عن فضًال الدولية، الوكاالت من وغيرها المتحدة، لألمم تابعة ووكاالت              المدني،

 وأصحاب العمل.
 

  العمل على أرض الواقع
تنفيذ بغية قدراتهم تنمية على شركائها مع الوطنية السياسة اعتماد منذ الدولية العمل منظمة                تعمل
تجريب أجل من السياحة قطاع والصحة العمل وزارتي اختارت لذلك، وتبعًا بفاعلية.              السياسة

 سياسة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ومكان العمل فيه.
لنقابات العام واالتحاد األردنية الحكومة مع بالتعاون 2014 في الدولية العمل منظمة عقدت               وقد
الفنادق قطاع في والعمال العمل ألصحاب التدريبية العمل ورش من عددًا األردن في               العمال

  انظر: منظمة العمل الدولية، 2013، السياسة الوطنية الثالثية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز1
 ومكان العمل: المملكة األردنية الهاشمية:

http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_210511/langar/index.htm  
  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:2

http://ilo.org/global/abouttheilo/mediacentre/pressreleases/WCMS_141928/la
ngen/index.htm 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fmedia-centre%2Fpress-releases%2FWCMS_141928%2Flang--en%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuRPElcDa0UtrnzmyLQYY_3HOHYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fmedia-centre%2Fpress-releases%2FWCMS_141928%2Flang--en%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuRPElcDa0UtrnzmyLQYY_3HOHYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fmedia-centre%2Fpress-releases%2FWCMS_141928%2Flang--en%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuRPElcDa0UtrnzmyLQYY_3HOHYw


في البشرية/اإليدز المناعة نقص بفيروس التوعية سبل على العمل ورش وركزت .             األردني 3

 مكان العمل، فضًال عن نشر السياسة الوطنية بين أصحاب المصلحة.
إطالع بهدف والعقبة الميت البحر هما رئيسيتين سياحتين بقعتين في العمل ورش              وجرت
وتزويد البشرية/اإليدز المناعة نقص فيروس بشأن الوطنية األردن سياسة على            المشاركين
مكان في الفيروس/اإليدز عن تعليمية برامج لتنفيذ الالزمة باألدوات والعمال العمل             أصحاب

 العمل.
 

 الميادين المشمولة
الفيروس،✓ انتقال وطرق تعريفهما، وتشمل واإليدز البشرية المناعة نقص فيروس            أساسيات

على الضوء تسليط مع الفيروس، من للوقاية الضرورية واألمور والدعم، والرعاية،             والعالج،
 الوضع اإلقليمي والوطني.

 
فوائد✓ ذلك ويتضمن بشأنه، المشورة وتقديم البشرية المناعة نقص لفيروس فحص             إجراء

مقابل اإلجباري والفحص وأنواعه، للفحص، االعتيادية واإلجراءات والمشورة،          الفحص
 الطوعي، والمعايير الدولية ذات الصلة.

 
صعيد✓ على واإليدز البشرية المناعة نقص فيروس تتناول عمل بيئة إيجاد أهمية على               التأكيد

 الوقاية والمعالجة الفعالة.

 
 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع:
 شذى الجندي مسؤولة برامج األردن

 هاتف: 009611752400، مقسم: 217
aljundi@ilo.org  
 منظمة العمل الدولية

 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 مركز أريسكو، شارع جوستنيان، القنطاري

 ص. ب.: 408811، رياض الصلح 21501107
 بيروت، لبنان

 هاتف: 009611752400
 فاكس: 009611752405

beirut@ilo.org :بريد إلكتروني  
www.ilo.org/arabstates :الموقع اإللكتروني  

  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:3
http://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_241768/langar/index.htm 
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