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 المنطق والتبرير .١

  

في ) NSF(تشمل مسودة خطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز 
 تعزيز  وزارة العمل فيكما أنها تسلط الضوء على دور.  عالم العمل٢٠١٦-٢٠١٢  للفترةاألردن

مناهضة وضع سياسات  ودورها فيمبادرات مكان العمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال 
إلى   أيضاًتدعوو.  العملللتمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في مكان

في االستجابة الوطنية مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص توطيد 
  .لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

 من العوامل اً عددفإنمعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في األردن، تدني وعلى الرغم من 
شمل العوامل ي وةبفيروس نقص المناعة البشريالمستقبلية ساهم في زيادة حاالت العدوى ي أن هيمكن

عالم ب  من هذه العواملعددرتبط يو. االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسةالهيكلية بذات الصلة 
 الالجئون والعمال ومنهم  من السكانةد كبيراعدأ تنقّالت، وت الفقر والبطالة، مثل معدالالعمل

والوصم المتصل بفيروس نقص المناعة والتمييز ضد عدم المساواة بين الجنسين، و ،المهاجرين
خطة االستراتيجية األولوية واألهمية في ب وتحظى جميع هذه العوامل. في العمل بهالمصابين 

 .)NSP (٢٠١٦-٢٠١٢  للفترةالوطنية الجديدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
 

 في السياسات والممارسات  وتحديدهاتحليل األولويات"دراسة لمنظمة العمل الدولية حول وأوضحت 
أن التشريعات األردنية " يروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل في األردنالمتعلقة بف

فيروس ب  اإلصابة وضعمن غير أن ترد إشارة محددة إلىتعتمد على المبادئ العامة لعدم التمييز 
 تعزيز حمايةدور جوهري في سياسية التشريعية وال للبيئة والجدير بالذكر أن. نقص المناعة البشرية

في المتواجدون   أوالئكضمنهمومن ، ابين بفيروس نقص المناعة البشريةحقوق األشخاص المص
 .أماكن العمل

 ٢٠٠رقم  (٢٠١٠فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز  بشأن ب منظمة العمل الدوليةتوصيةإن (
لعب مكان ضرورة أن يوتنص التوصية على . تتبع المقاربة القائمة على الحقوق لمواجهة الوباء

العمل مكان لسياسات وضع  دوراً في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية، كما تدعو إلى العمل
 واعتمادها وتطبيقها فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدزبشأن ثالثية وطنية وبرامج 

 لمؤتمر العمل ٩٩ونشير إلى أن وفوداً ممثلة للمملكة األردنية الهاشمية شاركت في الدورة . بفعالية
 .الدولي وأيدت اعتماد توصية منظمة العمل الدولية

 صياغةمت لأصحاب األعمال لمناقشة صمبين جمع أن تتعتزم ورشة العمل الوطنية المقترحة 
 وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل تتماشى مع خطة اتسياس

ويمكن أيضاً . ٢٠٠رقم توصية منظمة العمل الدولية نفاذ وإل، في األردناالستراتيجية الوطنية 
انتشار وقف : هداف اإلنمائية لأللفيةاأل من ٦في تحقيق الهدف  تسهم ها أنورشة العمل ونتائجل

 .بعكس مسارهوالبدء اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية
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 األهداف .٢

 

لى إفي األردن، وتحديد القضايا والتوصل  قائمةمناقشة البيئة القانونية وبيئة السياسات ال �
توافق في اآلراء من أجل تعزيز السياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز 

 .والبرامج ذات الصلة به في عالم العمل في األردن

 .بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العملتشكيل لجنة تقنية  �

 .أن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل في األردنصياغة سياسة وطنية بش �

 

 لمحة عامة عن المشاركين. ٣

 

 صحاب العملقرار يمثلون الحكومة وأ صانع ٤٥ العمل بين حواليورشة تجمع من المتوقع أن 
 باإلضافة إلى ممثلين عن األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص والمجتمع المدني  العمالومنظمات

 :تضم الورشةف، أما بشكل عام. لمناعة البشريةا

 وزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة عن ين ممثل١٠ نحو :الحكومة
مديرية الرقابة  بما في ذلك(وزارة الداخلية والسياحة، ووزارة النقل، ووزارة التربية والتعليم، 

  .زارة الشؤون اإلسالميةوو) مكافحة المخدراتإدارة و الحدودية

ة، ، وغرفة التجارن عن غرفة صناعة االردن ممثلي١٠ نحو :القطاع الخاص/صحاب العملأ
 وكاالت نقابة أصحاب الفنادق ونقابة أصحابوهيئة تنشيط السياحة األردنية، و، مؤسسات محددةو

  .التوظيف

العمال في نقابات ، واألردن العماالتحاد العام لنقابات  ممثلين عن ١٠ حوالي :ممثلون عن العمال
  . والخدمات العامةبري، والنقل الجوي والالموانئ، والبناء، ومجال المنسوجات، والصحة

 ممثلين عن جمعية المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، ١٠ حوالي :المجتمع المدني
 اللجنة الوطنيةو، كينومركز تم، ، المركز الوطني لحقوق االنسانالمجلس الوطني لشؤون األسرة

  .وما إلى ذلك ،، المجلس االقتصادي واالجتماعيJHOD، األردنية لشؤون المرأة

برنامج األمم / ممثلين عن وكاالت األمم المتحدة٥ نحو :الوكاالت الدولية والجهات المعنية األخرى
  .ووسائل اإلعالم اإليدز،/بفيروس نقص المناعة البشريةالمعني المتحدة المشترك 

 

 :هيكلية ورشة العمل. ٤

 

خطة االستراتيجية الوطنية والدراسة التي أجرتها منظمة العمل ذات الصلة بتتضمن الورشة عروضاً 
عامة جلسات ، إضافة إلى مناقشات في ٢٠٠الدولية في األردن وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 

أو / و المعنيينألعمال أصحاب ايتم تحديدهم من بينوأخرى في مجموعات عمل مع وسطاء 
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  .المشاركين

 اليوم األول عروضاً حول خطة االستراتيجية الوطنية وتوصية منظمة العمل الدولية رقم تضمنوي
 وجلسات مناقشةدراسة عن القانون والممارسات في عالم العمل في األردن باإلضافة إلى  ٢٠٠

سية والقضايا القانونية ولتحديد أيها  األساةل إلى فهم أفضل للسياسالتوصلمجموعات العمل بهدف 
 من دول أخرى أمثلةتتم مشاركة  كما . والبيئة القانونيةاتتقتضي المعالجة من أجل تعزيز السياس

 .اإليدز/لمكافحة فيروس نقص المناعة البشريةوبرامجه   مكان العملاتسياس عن

تشكيل لوطنية باإلضافة إلى ا اتسودة السياسم لخطوط العريضةال اليوم الثاني مناقشة يتضمنو
  .اتمجموعات عمل لصياغة السياس

 إضافة إلى مناقشة اتأما اليوم الثالث فيتضمن مجموعة عروض واالتفاق على مسودة السياس
 . العتمادهاالتاليةالخطوات 

 


