
 

 منظمة العمل الدولية

 

 

 مسودة جدول األعمال

 

  ورشة عمل وطنية
  نحو صياغة السياسة الوطنية "

 "بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وعالم العمل في األردن

 

٢٠١١ديسمبر / كانون األول١٩-١٧  

 

 اليوم األول

 
  التسجيل   ٩:٠٠ - ٨:٣٠

  الجلسة االفتتاحية والكلمات    ٩:٣٠ – ٩:٠٠
ووزارة العمل  صحة حول خطة االستراتيجية الوطنية وعنصر العمل،وزارة ال

واالتحاد العام لنقابات عمال األردن، وغرف صناعة األردن، ومنظمة العمل 
  برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز/الدولية

 اعتماد جدول أعمال ورشة العمل

  استراحة  ١١:٠٠ – ١٠:٣٠

 اسات وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز فيالحاجة إلى سي  ١:٠٠ – ١١:٠٠
  عالم العمل

عرض دراسة منظمة العمل الدولية حول القانون والممارسة ذات الصلة بفيروس   
  نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل في األردن، يليه مناقشات

  ،٢٠٠عرض حول توصية منظمة العمل الدولية رقم   
   يليه مناقشاتة العمل الدولية، المكتب اإلقليمي للدول العربية،منظم: المتحدث  

  االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز وعنصر مكان العمل فيها  
  يليها مناقشاتوزارة الصحة، : المتحدث

  الغذاء    ٢:٠٠ – ١:٠٠
مل السياسات الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في عالم الع   ٣:٣٠ – ٢:٠٠

  في األردن
  مقدمة موجزة عن كيفية صياغة السياسة الوطنية  



  منظمة العمل الدولية، المكتب اإلقليمي للدول العربية: المتحدث    

فيروس نقص المناعة  سياسات الوطنية بشأن اللمراجعة بعض تتألف من المشاركين جلسات مجموعة عمل
فيروس نقص  بشأن السياسة الوطنية لمشروع المخطط األول وثم صياغةعالم العمل واإليدز و البشرية

  )العمل الجماعي في أثناء القهوةتقدم (في األردن عالم العمل واإليدز و المناعة البشرية

 مناقشات واختتام أعمال اليوم    ٤:٣٠ – ٣:٣٠

 

 اليوم الثاني

 
  تحديات أساسية للسياسة الوطنية في األردن   ١١:٠٠ - ٩:٠٠

  الحقوق الجديدة المرتقبة للجميع: حماية االجتماعية في األردنأساس ال      
  منظمة العمل الدولية، المكتب اإلقليمي للدول العربية: المتحدث    

  اإليدز والهجرة/فيروس نقص المناعة البشرية    
  المنظمة الدولية للهجرة: المتحدث    

سودة م/مجموعة عروض يليها التوصل إلى توافق في اآلراء حول هيكلية
   الخطوط العريضة للسياسة

  استراحة   ١١:٣٠ – ١١:٠٠

  مجموعات عمل لصياغة األجزاء المختلفة في مسودة السياسة  ١:٠٠ – ١١:٣٠

  الغذاء    ٢:٠٠ – ١:٠٠
مجموعة عروض يليها مناقشة في جلسة عامة للتوصل إلى توافق في اآلراء   ٥:٠٠ – ٢:٠٠

  بشأن مسودة المبادئ والعناصر
 

 ثاليوم الثال

 
 استعراض كامل مسودة السياسة المكتوبة يليه مناقشة نهائية واالعتماد    ١١:٠٠ - ٩:٠٠

  استراحة   ١١:٣٠ – ١١:٠٠

الخطوات التالية في الحصول على موافقة رسمية على السياسة، وإطالقها،   ١:٠٠ – ١١:٣٠
  ونشرها وتنفيذها  

  الغذاء    ٢:٠٠ – ١:٠٠

 خطة - عالم العمل في خطة االستراتيجية الوطنيةمناقشة حول تطبيق عنصر  ٤:٠٠ – ٢:٠٠
  العمل للعام المقبل

 ردود فعل المشاركين واختتام ورشة العمل    ٤:٣٠ – ٤:٠٠

 


