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مذّكرة توجيهية:

الطريقة الف�سلى لو�سع �سيا�سة وطنية

ب�ساأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية والإيدز وعامل العمل

اإّن التو�ضية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز عام 2010 )رقم 200(  ـــ  وامل�ضار اإليها »بالتو�ضية رقم 200«  ـــ تدعو الدول الأع�ضاء يف 

منظمة العمل الدولية وبالت�ضاور مع منظمات اأ�ضحاب العمل والعمال اإىل و�ضع �ضيا�ضات وبرامج وطنية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز 

وعامل العمل، حيث ل وجود فعلي لهما. ويف حال توّفرهما فاإن الدول الأع�ضاء مدعّوة للنظر يف تنقيحهما يف �ضوء اعتماد التو�ضية رقم 200.

العمل،  واأ�ضحاب  ـــ احلكومة،  بينها  والتعاون فيما  املعنية  التن�ضيق بني جميع اجلهات  العمل لجراءات  اإطار  الوطنية  العمل  �ضيا�ضة مكان  توفر 

ــ ملنع انتقال فريو�ص نق�ص املناعة  والعمال، ومنظمات املجتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات الأ�ضخا�ص املتعاي�ضني مع فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضريةـ 

الب�ضرية والتخفيف من اأثر هذا الوباء يف عامل العمل ومن خالله. وُتعترب �ضيا�ضة مكان العمل الوطنية اأي�ضًا مبثابة اإطار عمل لو�ضع ال�ضيا�ضات 

و�لرب�مج ب�ساأن فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية و�الإيدز يف قطاعات حمددة من قطاعات �لن�ساط �القت�سادي وعلى م�ست�ى �مل�ؤ�س�سة. وينبغي �أن 

تتناول اأي�ضًا ال�ضيا�ضة الوطنية ملكان العمل كما هو مبني يف التو�ضية رقم 200 الق�ضايا ذات ال�ضلة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية وال�ضل يف مكان 

العمل وذلك وفقًا للظروف الوطنية. وينبغي لل�ضيا�ضة الوطنية ملكان العمل اأن:

ينبغي اأن ُت�ضتهّل ال�ضيا�ضة ببيان ال�ضيا�ضة العام اأو املقدمة. كما تنبغي الإ�ضارة اإىل اخل�ضائ�ص املحّددة لوباء فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية يف 

البلد بالإ�ضافة اإىل اإطار عمل ال�ضيا�ضة الوطنية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز. وينبغي للببيان اأن: اأ( يت�ضّمن اللتزام بالعمل ملنع 

انت�ضار فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والتخفيف من تاأثريه يف مكان العمل ومن خالله؛ ب( ي�ضري اإىل عدم الت�ضامح مع الو�ضم والتمييز املت�ضلني 

بالإ�ضابة الفعلية اأو املت�ضورة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية؛ ج( ي�ضرح ال�ضبب الأ�ضا�ضي لو�ضع ال�ضيا�ضة ب�ضاأن بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية 

�نعكا�سات فريو�ص  �إبر�ز  �إىل  �إ�سافة  �ل�طنية،  �لتنمية و�ال�سرت�تيجيات  �ل�سيا�سة بغريها من خطط  �لعمل و�عتمادها؛ د( يربط  و�الإيدز وعامل 

نق�ص املناعة الب�ضرية/الإيدز على اجلن�ضني، والإ�ضارة اإىل اأّن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية ي�ضيب الرجال والن�ضاء على حد �ضواء، واأن الن�ضاء 

والفتيات اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة به واأّنهن يت�ضررن ب�ضكل غري تنا�ضبي من جائحته مقارنة بالرجال ب�ضبب انعدام امل�ضاواة بني اجلن�ضني؛ هـ( ي�ضري 

اإىل الت�ضريعات الوطنية اأو ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات ذات ال�ضلة التي قد تكون متوّفرة ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز؛ و( ي�ضري اإىل 

املعايري التوجيهية الدولية ذات ال�ضلة وحتديدًا التو�ضية رقم 200 واتفاقية التمييز )يف ال�ضتخدام واملهنة(، 1958 )رقم 111( ومدونة ممار�ضات 

منظمة العمل الدولية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية/الإيدز وعامل العمل )2001(.

التغطية

كما هو مبني يف التو�ضية رقم 200، ينبغي �أن تغّطي �سيا�سة مكان �لعمل �ل�طنية �أ( جميع �لعمال �لعاملني مب�جب جميع �الأ�سكال �أو 

الرتتيبات ويف جميع اأماكن العمل، مبن فيهم: 1( الأ�ضخا�ص الذين ي�ضغلون اأي وظيفة اأو مهنة؛ 2( والأ�ضخا�ص اخلا�ضعون للتدريب، 

مبن فيهم املتدربون والتالمذة ال�ضناعيون؛ 3( و�ملتط�ع�ن؛ 4( الباحثون عن عمل واملتقدمون اإىل وظيفة؛ 5( والعمال امل�ضرحون 

و�لعمال �ملت�قف�ن م�ؤقتًا عن �لعمل؛ ب( كافة قطاعات �لن�ساط �القت�سادي، مبا فيها �لقطاعان �لعام و�خلا�ص و�القت�ساد �ملنظم 

والقت�ضاد غري املنظم؛ ج( والقوات امل�ضلحة واخلدمات الع�ضكرية. وت�ضمل اأي�ضًا التو�ضية رقم 200 العمال املهاجرين.

اأهمية ال�سيا�سة الوطنية ب�ساأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية والإيدز وعامل العمل

ومكان  والإيدز  الب�سرية  املناعة  نق�ص  فريو�ص  ب�ساأن  الوطنية  ال�سيا�سة  ت�سمل  اأن  ينبغي 

العمل:

تتما�ضى مع اإطار عمل ال�ضيا�ضة الوطنية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز واأن ت�ضرك اجلهات الفاعلة يف اأماكن العمل وعامل 

العمل يف ال�ضتجابة لفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية؛

تقّدم التوجيه جلميع اأ�ضحاب الأعمال الوطنيني حول دور مكان العمل واجلهات الفاعلة يف عامل العمل؛

تاأخذ ال�ضواغل الثقافية وامل�ضاواة بني اجلن�ضني بعني العتبار واأن تعّزز امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتّكن املراأة يف �ضياق ال�ضتجابة الوطنية 

لفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية، و

تقّدم املعلومات على نحو ي�ضهل للجمهور امل�ضتهدف الو�ضول اإليها وفهمها.

بيان ال�سيا�سة العام: 1ـ  

ايار 2011
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نطاق التطبيق 2ـ  

املبادئ الأ�سا�سية 3ـ  

ينبغي �أن ت�سمل �ل�سيا�سة مقطعًا ُيحّدد فيه حتديدً� و��سحًا نطاق تغطيتها، وي��سح �أنها تنطبق على جميع �لعمال - مبا يف ذلك طالبي �لعمل. وتن�ّص �لفقرة 2 من 

التو�ضية رقم 200 على �أو�سع نطاق ممكن من �لتغطية وميكن الأحكام هذه �لفقرة �أن ت�ؤمن �ملعل�مات لهذ� �جلزء من �ل�سيا�سة.

ينبغي اأن تعر�ص ال�ضيا�ضة املبادئ الأ�ضا�ضية واحلقوق واللتزامات وذلك بال�ضتناد اإىل تلك القائمة يف التو�ضية رقم 200 وبناًء على قانون ممار�ضات منظمة العمل 

الدولية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية/الإيدز وعامل العمل )2001(. وهي على النحو التايل:

�ال�ستجابة لفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية و�الإيدز ي�سهم يف تطبيق حق�ق �الإن�سان و�حلريات �الأ�سا�سية و�مل�ساو�ة بني �جلن�سني على �جلميع، مبن فيهم 

العمال واأ�ضرهم ومعاليهم؛

اإّن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز هما من ق�ضايا مكان العمل لذا ينبغي اإدراج مكان العمل يف ال�ضتجابة الوطنية والإقليمية والدولية بو�ضفه 

عن�ضرًا اأ�ضا�ضيًا فيها ومب�ضاركة منظمات اأ�ضحاب العمل والعمال م�ضاركة كاملة؛

اإليهم مبن فيهم الباحثني عن العمل واملتقدمني اإىل وظيفة وذلك على اأ�ضا�ص حالة  اأو توجيه الو�ضم  ينبغي عدم التمييز يف التوظيف �ضّد الأ�ضخا�ص 

�الإ�سابة �لفعلية �أو �ملت�س�رة بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية �أو على �أ�سا�ص �نتمائهم �إىل �أقاليم من �لعامل �أو �سر�ئح من �ل�سكان تعترب �أكرث عر�سة خلطر 

الإ�ضابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية اأو معر�ضة لالإ�ضابة به. كما اأّن مبداأ عدم التمييز ي�ضمن امل�ضاواة يف فر�ص احل�ضول على العمل واملعاملة ويف 

�سروط �لعمل وظروفه؛ 

ينبغي اأن تعّزز ال�ضيا�ضات والربامج الوطنية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز احلوار الجتماعي واأن ترتكز على التعاون والثقة بني احلكومة 

ومنظمات واأ�ضحاب العمل والعمال، واأن تاأخذ بعني العتبار وجهات نظر الأ�ضخا�ص املتعاي�ضني مع فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية. وتنبغي م�ضاركة العمال 

يف ت�ضميم الربامج الوطنية وبرامج مكان العمل ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز واإ�ضراكهم اأي�ضًا يف تنفيذها وتقييمها؛ 

ينبغي �أن تك�ن بيئة �لعمل �آمنة و�سحية جلميع �لعمال و�أن ي�ستفيد �لعمال من بر�مج �ل�قاية من خطر �لتعّر�ص �ملهني لفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية 

وال�ضل؛

ينبغي األال يخ�ضع العمال لختبار فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية اأو فحو�ضات الك�ضف عنه اإلزاميًا اأو اأن يجربوا على الإف�ضاح عن معلومات تت�ضل باإمكانية 

الإ�ضابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية، �ضواء تعلق الأمر بهم اأو بغريهم؛ و

�أن ت�سكل تد�بري �لت�سدي لفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية و�الإيدز يف عامل �لعمل جزءً� من خطط �لتنمية و�ل�سيا�سات و�لرب�مج �ل�طنية، ومن  ينبغي 

�ضمنها تلك املتعلقة بالعمل والتعليم واحلماية الجتماعية وال�ضحة.

تن�ص التو�ضية رقم 200 على �أن »�ل�سلطات �ملخت�سة« هي �ملن�طة ب��سع �ل�سيا�سات و�لرب�مج �ل�طنية يف �أماكن �لعمل على �مل�ست�ى �لقطري.

وقد تتخذ املكونات الثالثية ملنظمة العمل الدولية، وحتديدًا وزارة العمل، زمام املبادرة يف عملية و�ضع ال�ضيا�ضة، ومب�ضاركة وزارة ال�ضحة والوزارات الأخرى ذات 

اأي�ضًا الأخذ بعني العتبار وجهات نظر الأطراف الوطنية  اأ�ضحاب العمل والعمال يف جميع مراحل العملية. وينبغي  اإ�ضراك احلكومات ومنظمات  ال�ضلة. وينبغي 

�لفاعلة �الأخرى ذ�ت �ل�سلة، مبا يف ذلك �إد�رة �لعمل �ل�طني و�ل�سلطات �لق�سائية باالإ�سافة �إىل وجهات نظر:

ينبغي اأن يتمتع العمال واأ�ضرهم وُمعالوهم باحلق يف اخل�ضو�ضية، مبا يف ذلك املحافظة على �ضرية و�ضعهم ال�ضخ�ضي املتعلق بفريو�ص نق�ص املناعة 

الب�ضرية؛

اإّن حالة الإ�ضابة الفعلية اأو املت�ضورة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية لي�ضت �ضببًا لإنهاء ال�ضتخدام. ول ينبغي حرمان الأ�ضخا�ص امل�ضابني مبر�ص مرتبط 

بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية من �إمكانية �ال�ستمر�ر يف �ال�سطالع بعملهم مع تكييف معق�ل ما د�م�� قادرين �سحيًا على �لقيام بذلك؛

ينبغي اأن يح�ضل العمال واأ�ضرهم وُمعالوهم على الوقاية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز والعالج والرعاية والدعم ذات ال�ضلة به. وينبغي اأن 

يلعب مكان العمل دورًا يف ت�ضهيل �ضبل احل�ضول على هذه اخلدمات؛

ينبغي اأن ُتعترب الوقاية من انتقال فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية اأولوية اأ�ضا�ضية؛ 

من ينبغي اأن ي�سارك يف و�سع ال�سيا�سة الوطنية ملكان العمل؟

منظمات املجتمع املدين مبا يف ذلك منظمات الأ�ضخا�ص املتعاي�ضني مع فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية،

وممثلني عن �لقطاعات �الأخرى ذ�ت �ل�سلة مثل قطاعي �ل�سحة و�لتعليم،

و�أ�سحاب �الأعمال �الآخرين �ملعنيني ومن �سمنهم وكاالت �الأمم �ملتحدة ال �سيما برنامج �الأمم �ملتحدة �مل�سرتك ملكافحة �الإيدز.

اإذ ت�ضاعد هذه ال�ضمولية على �ضمان تلبية ال�ضيا�ضة لالحتياجات واملخاوف ذات ال�ضلة و�ضمان اأو�ضع »م�ضاركة« ممكنة جلميع الأطراف.
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ما ال�سبيل اإىل و�سع �سيا�سة وطنية ملكان العمل: املقاربة خطوة بخطوة

اأخذ املبادرة

تقييم احلالة الوطنية

�سياغة �سيا�سة مكان العمل

املوافقة والعتماد

الن�سر

تعميم امل�سودة وموا�سلة املناق�سة حولها اإذا لزم الأمر

الت�ساور

ت�سكيل جلنة/جمموعة

ُت�ضّكل جلنة اأو جمموعة عمل لها اخت�ضا�ضات وا�ضحة لو�ضع ال�ضيا�ضة.  وت�ضّجع اللجنة/جمموعة م�ضاركة الأ�ضخا�ص املتعاي�ضني مع فريو�ص نق�ص 

املناعة الب�ضرية يف عملية و�ضع ال�ضيا�ضات.

تاأمني �ملعل�مات ل�سيا�سة مكان �لعمل �ل�طنية من خالل �إجر�ء تقييم للحالة �ل�طنية �لتي  تاأخذ يف �العتبار و�سع هذ� �ل�باء على �ل�سعيد �لقطري، 

واجلوانب املتعلقة بامل�ضاواة بني اجلن�ضني، وو�ضع ال�ضتجابة الوطنية ملكافحة الإيدز وتوافر اخلدمات ذات ال�ضلة مبا يف ذلك اخلدمات ال�ضحية 

العامة واخلا�ضة.

كما تاأخذ ال�ضيا�ضة يف العتبار الت�ضريعات وال�ضيا�ضات الوطنية، ومراجعة قانون العمل  وال�ضيا�ضة ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز، 

والت�ضريع العام املتعّلق بالتمييز والت�ضريعات الأخرى ذات ال�ضلة على ال�ضعيد الوطني.

تاأمني املعلومات لل�ضيا�ضة عن طريق البحوث الوطنية والدولية املتوفرة. وينبغي اأن تت�ضمن اأحكام تن�ص على تاأمني املزيد من البحوث الت�ضاركية يف 

اأماكن العمل كجزء من التدابري التنفيذية املبنية على الأدلة.

ُتعّمم م�س�دة �ل�سيا�سة �لنا�سئة عن �مل�ساور�ت على نطاق و��سع للتعليق عليها، ثم تنّقح ويتم �التفاق عليها. وت�ساغ �ل�سيا�سة بلغة وبنية و��سحة و�سهلة 

�لفهم. وُتقدم �إىل �ل�سلطات �ل�طنية �ملخت�سة للم��فقة عليها و�عتمادها.

ت��فق �ل�سلطات �ل�طنية �ملخت�سة على �ل�سيا�سة وتعتمدها.

�ملعل�مات عن  تن�سر  �أن  للحك�مات  ينبغي  كما  �أو�سع.  نطاق  لن�سرها على   �أخرى  وطنية  لغات  �إىل  �ل�سيا�سة  �أن ترتجم  ينبغي  �الأمر،  �قت�سى  �إذ� 

و�لعمال  �لعمل  �أ�سحاب  منظمات  وعلى  ممكن.  نطاق  �أو�سع  على  و�الإيدز  �لب�سرية  �ملناعة  نق�ص  بفريو�ص  �ملتعلقة  و�لرب�مج  �ل�طنية  �ل�سيا�سات 

و�لهيئات �الأخرى ذ�ت �ل�سلة بق�سايا فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية و�الإيدز كال�سلطات �ل�طنية ملكافحة �الإيدز وقن��ت �الإعالم �لعامة �أن تن�سر 

ال�ضيا�ضات والربامج والرتويج لها.

ت�ضع اللجنة/املجموعة �ضيا�ضة مكان العمل منفردًة اأو بالت�ضاور مع  خبري فّني من ذوي اخلربة يف ق�ضايا مكان العمل.

التعاريف الواردة يف ال�ضيا�ضة هي تلك املن�ضو�ص عليها يف الفقرة 1 من التو�ضية رقم 200، ول �ضيما  تلك املتعلقة بالتعاريف املتعّددة »ملكان العمل« 

و »�لعامل«. وُتعترب م�سطلحات �ملبادئ �لت�جيهية لربنامج �الأمم �ملتحدة �مل�سرتك ملكافحة �الإيدز )2011( م�ضدرًا للمعلومات يف عملية ال�ضياغة.

حتّدد م�س�دة �ل�سيا�سة: نطاق �ل�سيا�سة، و�ملبادئ �الأ�سا�سية، و�الأدو�ر �ملختلف الأ�سحاب  �الأعمال، مع �لرتكيز ب�سفة خا�سة على �الآليات �ملقرتحة 

للتنفيذ واملراقبة الدورية لل�ضيا�ضة.

تاأخذ م�ضودة ال�ضيا�ضة يف املقام الأول التو�ضية رقم 200 يف العتبار، واأي�ضًا مدونة ممار�ضات منظمة العمل الدولية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�ضرية/الإيدز وعامل العمل، واإطار عمل ال�ضيا�ضة الوطنية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز، وغريها من �ضكوك منظمة العمل الدولية 

ذات ال�ضلة واملبادئ التوجيهية الدولية الأخرى.

تقرر احلكومة، اإما من تلقاء نف�ضها اأو بعد اقرتاح من منظمات اأ�ضحاب العمل والعمال  ومنظمات املجتمع املدين اأو غريها من اأ�ضحاب العمل، اأن 

تّتخذ الإجراءات الالزمة لو�ضع �ضيا�ضة وطنية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز ومكان العمل.

تت�ساور �حلك�مة و�ملنظمات �الأكرث متثياًل الأ�سحاب �لعمل و�لعمال لتاأكيد �هتمامها  ولل��س�ل �إىل ت��فق يف �الآر�ء ب�ساأن و�سع �ل�سيا�سة.

�إجر�ء حمادثات ثنائية بني وز�رة �لعمل و�ل�ز�ر�ت �ملعنية مثل وز�ر�ت �ل�سحة، و�لنقل، و�ل�سياحة، و�ملر�أة/�مل�ساو�ة بني �جلن�سني، و�ل�سباب وغريها، 

باالإ�سافة �إىل �ل�سلطات �ل�طنية ملكافحة �الإيدز.

تنظيم ور�ضة عمل وطنية ت�ضارك فيها جميع اجلهات املعنية ملناق�ضة العملية التي يتعني اتباعها وثم املوافقة عليها. وميكن اأي�ضًا تنظيم ور�ضات عمل 

يف الدول الفدرالية على م�ضتوى الدولة اأو املقاطعة.
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اأخذ املبادرة

 املراقبة والتقييم

ينبغي �أن تنظم �ل�سلطات �ملخت�سة ور�سة عمل ثالثية ملناق�سة ��سرت�تيجية  �أو خطة عمل وطنية لتنفيذ هذه �ل�سيا�سة يف �القت�ساد�ت �ملنظمة 

وغري املنظمة على حد �ضواء. ويف اأثناء ور�ضة العمل هذه، ميكن ت�ضكيل جلنة تنفيذية وطنية ثالثية ملتابعة التنفيذ والر�ضد والتقييم.

ميكن اأن تتخذ مفت�ضية العمل دور الر�ضد والتقييم بعد تلقي التدريب على  اجلوانب التنفيذية لل�ضيا�ضة املتعلقة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية 

وال�ضل.

ر�سد خطة �لعمل وتقييمها ب�سكل دوري و�إدخال �لتعديالت  �لالزمة عليها.

تعتمد خطة �لعمل على �ملعل�مات �مل�ستندة �إىل �لرب�هني ل�سمان ��ستهد�فها جمم�عات �لعمال �الأ�سا�سية من �لن�ساء و�لرجال �الأكرث عر�سة 

ـــ وذلك باأف�سل طريقة الإي�سال ر�سالة �ل�قاية من فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية و�أكرثها  خلطر �لتعر�ص لفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية 

فعالية.

تر�فق �سيا�سة مكان �لعمل ب�ساأن فريو�ص نق�ص �ملناعة و�الإيدز خطة عمل  ذ�ت جد�ول زمنية و��سحة وتخ�سي�ص ميز�نية و��سحة لها وحتديد 

م�ضوؤوليات التنفيذ والر�ضد والتقييم.

و�ضع �ضيا�ضات فردية لأماكن العمل على اأ�ضا�ص �ضيا�ضة مكان العمل الوطنية.

اإّن تاأمني التدريب املالئم يف مكان العمل على م�ضمون ال�ضيا�ضة ي�ضهل اإىل حد كبري  التنفيذ.

ينبغي اأن توفر ال�ضيا�ضة اإجراءات لت�ضوية النزاعات ي�ضهل الو�ضول اإليها يف حال اأّي انتهاك مزعوم للحقوق املعمول بها، بالإ�ضافة اإىل توفري 

�لتد�بري �لتاأديبية. وميكن �أي�سًا ربطها باآليات وطنية الإنفاذ حق�ق �الإن�سان و�حلق�ق �الأ�سا�سية يف �لعمل

ـــ ميكن احل�ضول على اإر�ضادات اإ�ضافية حول ال�ضيا�ضات الوطنية ملكان العمل ب�ضاأن فريو�ص نق�ص  موارد اإ�ضافية 

www.ilo.org/aids :املناعة الب�ضرية والإيدز واأمثلة عليها من املوقع التايل ملنظمة العمل الدولية

قائمة مرجعية للتخطيط والتنفيذ

هل ُعقدت م�ساور�ت بني وز�رة �لعمل ووز�رة �ل�سحة و/�أو �ل�سلطة �ل�طنية ملكافحة �الإيدز؟ هل ُبذلت �جله�د الإ�سر�ك جمم�عة و��سعة من 

اأ�ضحاب الأعمال، مبا يف ذلك املنظمات الأكرث متثياًل لأ�ضحاب العمل والعمال، ومنظمات املجتمع املدين ومن �ضمنها منظمات الأ�ضخا�ص 

املتعاي�ضني مع فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية واجلهات الأخرى ذات ال�ضلة؟

هل تاأخذ م�ضودة ال�ضيا�ضة بعني العتبار ق�ضايا امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني املراأة؟

هل ت�ضمن م�ضودة ال�ضيا�ضة متكني جميع العمال بغ�ص النظر عن توجههم اجلن�ضي وهل ت�ضمن الوقاية من العنف القائم على اأ�ضا�ص اجلن�ص 

والوقاية من التحر�ص يف مكان العمل؟

هل ُعّممت م�ضودة ال�ضيا�ضة بعد �ضياغتها للتعليق عليها ثم تنقيحها ووفقًا لذلك التفاق عليها؟

هل تتبع م�ضودة ال�ضيا�ضة اإطار عمل ال�ضيا�ضة الوطنية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية الإيدز؟

هل متت م�ساركة م�س�دة �ل�سيا�سة مع عدد �أكرب من �جلمه�ر وهل مّت �لت��سل �إىل �لت��فق �ملطل�ب؟

هل ت�سرتط م�س�دة �ل�سيا�سة على تنفيذها بفعالية؟

هل ت�سرتط م�س�دة �ل�سيا�سة على مر�جعتها مر�جعة مالئمة وعلى �آلية لر�سدها؟

هل ُقّدمت م�س�دة �ل�سيا�سة �إىل �ل�سلطة �ملخت�سة للم��فقة عليها و�عتمادها؟

هل تاأخذ م�ضودة ال�ضيا�ضة بعني العتبار املبادئ الأ�ضا�ضية يف التو�ضية رقم 200 ومدونة ممار�ضات منظمة العمل الدولية ب�ضاأن فريو�ص نق�ص 

املناعة الب�ضرية/الإيدز وعامل العمل وغريها من �ضكوك منظمة العمل الدولية ذات ال�ضلة؟

جري تقييم حلالة فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية الوطنية وال�ضتجابة لها وتقييم لإطار عمل ال�ضيا�ضة الوطنية القائمة ب�ضاأن فريو�ص 
ُ
هل اأ

نق�ص �ملناعة �لب�سرية؟ )وي�سمل هذ� تقييمًا للمعل�مات و�خلدمات مثل خدمات �مل�س�رة و�لفح�ص �لط�عي وخدمات ت�سخي�ص مر�ص �ل�سل 

وغريه من الأمرا�ص املنقولة جن�ضيًا وحتديدًا تلك اخلدمات املتاحة للعمال ن�ضاء ورجاًل.(

هل اأقيمت ور�ضة عمل وطنية ثالثية زائد؟ وهل �ُضّكلت جلنة/جمموعة عمل ل�ضياغة م�ضودة ال�ضيا�ضة؟


