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 لصحة والتنميةا ت نقص المناعة البشرية أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم اليوم في مجااليعتبر وباء فيروس
يروس نقص المناعة  أن يؤدي دوراً حاسماً في االستجابة الوطنية لمكافحة ف العململلعايمكن و. واالقتصاد والتقدم االجتماعي

 معظم حياتهم، أي  الذي يمضون فيه في المكانعاملينقيماً للوصول إلى العامالت والمعبراً  إذ أنّه يشكّل :اإليدز/البشرية
لعمال وأسرهم ا وصول تطبيقها تيسرس نقص المناعة البشرية وسياسات وبرامج العمل بشأن فيروفإن وضع  .مكان العمل

  .  خدمات الوقاية والعالج والعناية والدعم وبالتالي الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمعإلى
   

 اإليدز وعالم العمل/مدونة ممارسات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ٢٠٠١عتمدت منظمة العمل الدولية في العام ا
 قررت الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية رفع استجابة ،٢٠٠٧وفي العام .  الدولها الكثير منتمقبلت بها واستخد

  .اعتماد معيار عمل دولي من خالل أعلىعالم العمل إلى مستوى 

 

 ٩٩ في الدورة ٢٠١٠يونيو / حزيران١٧فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في   بشأن٢٠٠التوصية رقم مدت اعتُ
مكان العمل دوراً يلعب على أن التوصية وتنص  .، وبذلك شكّلت أول معيار عمل حول هذا الموضوعلمؤتمر العمل الدولي

بشأن فيروس برامج تشريعات وطنية وسياسات عمل و، كما تدعو إلى اعتماد  لفيروس نقص المناعة البشريةاالستجابةفي 
  .فيروس والعالج والرعاية وخدمات الدعملااإليدز لتسهيل سبل الوصول إلى الوقاية من و/ نقص المناعة البشرية

  
 الرعاية والوقاية والعالج من فيروس نقص المناعة الوصول إلىوفي إطار دور منظمة العمل الدولية في زيادة فرص 

الدعم لشركائها من أجل منظمة العمل الدولية م تقد، مكان العمل والتمييز في صموودورها في مكافحة الاإليدز /البشرية
ز على أماكن العمل تركّاإليدز وتشجيع وضع استراتيجية /لمناعة البشريةركة في االستجابة الوطنية لمكافحة فيروس االمشا

 .هذه الخدمات على نطاق العالمإلى الوصول لتحقيق ة رئيس عبورنقطة بصفتها 

 

م بشأن فيروس نقص المناعة  يدّل على قوة الدفع في جميع أنحاء العالم لحشد االلتزا٢٠٠إن اعتماد التوصية رقم 
ملة لفيروس نقص المناعة اإليدز بين أصحاب األعمال الذين يمثلون عالم العمل وذلك من أجل استجابة شا/البشرية
 .اإليدز/البشرية

  

 أنّها العراق واألردن ولبنان وسوريا وضعت في اآلونة األخيرة، أو  كّل من الصحة فية وزار حقيقة أنهو الزخم يعزز وما
. اإليدز/فيروس نقص المناعة البشريةلالستراتيجية الوطنية لمكافحة على أطر عمل جديدة في طور وضع اللمسات األخيرة 

المراهقين والشباب  إلى في الوصول العمل دور وزاراتالمعنية   الوطنية وخطط العملتعزز مسودات االستراتيجياتو
من أجل العمال األكثر  لمكان العمللنقابات العمالية في وضع برامج تعاون مع القطاع الخاص واللخطر، وتكثر عرضة األ

  .فيروس نقص المناعة البشريةعرضة لإلصابة ب
  
 والعمالأصحاب العمل  والحكومة وممثلأي  –لهيئات الثالثية المكونة لمنظمة العمل الدولية لجميع ا يمكن ،في هذا الصددو
  . حماية الحق في عدم التمييزأيضاًانتشار فيروس نقص المناعة البشرية و  زيادةمنعل  الالزمة اإلجراءاتأن تتخذ –
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وفي الوقت الذي تتخذ فيه وزارات الصحة في المنطقة خطوات هامة إلى األمام لمعالجة مسألة فيروس نقص المناعة 

جية الوطنية لمكافحة  لالستراتيلدعمالبشرية، تدعو الحاجة إلى تعزيز دور عالم العمل وتطويره على نحو أفضل وذلك 
  .ولية في هذا المجالاأل للمناقشات اً هذا االجتماع منبريوفرو. اإليدز
  

 أه�اف و�
�ق ا�����ع
 
 


�ق ا�����ع� 
  

النظراء في دعم ، إضافة إلى ٢٠٠ للحاجة إلى دعم الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في تطبيق التوصية رقم استجابةً
اإليدز في كل بلد، يهدف هذا اللقاء /ن فيروس نقص المناعة البشريةار العمل االستراتيجي الجديد بشأعالم العمل لدعم إط

  :إلى
  

 وطنيةوإقليمية في العالم من أجل استجابة  األعمالتعزيز التآزر والعمل المشترك من أجل حشد عالم أصحاب  •
 .اإليدز في المنطقة العربيةلمكافحة  شاملة

  

  الهدف العام
  

التمييز وانعدام العمال انعدام حصول أي عدوى جديدة بفيروس األيدز بين  هذا االجتماع الى المساهمة نحو تحقيق يهدف
 . بفيروس نقص المناعة في مكان العملالناتج عن اإلصابة

 
 :أهداف محددة

 
 ومدراء) لعمل العمال وأصحاب اممثليوزارات العمل و( زيادة قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية .١

توضيح ب تزويدهم باإلضافة إلىفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل، حول برامج العمل الوطنية 
 . بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل٢٠٠  رقمالتوصية: الجديدالعمل الدولي معيار عن 

 
فيروس مضمون أطر عمل االستراتيجية الوطنية لمكافحة ذ  في مكان العمل لتنفياألعمال أصحاب اتتعزيز قدر .٢

 . اإلقليمضمن المشروع من أجل متابغةوضع مسار لاإليدز و/نقص المناعة البشرية

 
منظمة شركاء  من وزارات الصحة ووزارات العمل وين والوطنياإلقليميين األعمالتسهيل التواصل بين أصحاب  .٣

شبه وطنية واستراتيجيات ، من أجل وضع  والتعاون فيما بينهم)عمل والعمال الصحابأ(العمل الدولية االجتماعيين 
 ولبنان  واألردناإليدز وعالم العمل في العراق/ فيروس نقص المناعة البشريةبشأنقطاعية  وخطط إقليمية

 .وسوريا
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 وصف لالجتماع

 
  العنوان

ضمن الفنية اجتماع االستشارات ). يحدد العنوان الحقاً" (الستجابة الوطنية لمكافحة اإليدز العمل في امكانتجاه مساهمة "
  . لمدراء البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز وهيئات منظمة العمل الدولية من العراق واألردن ولبنان وسوريااإلقليم
  

وفي حين أن . اإليدز ومكان العمل/بشأن فيروس نقص المناعة البشريةضمن اإلقليم فنّية مشاورات من  االجتماع يتألّفو
ضمن اإلقليم  توسيع النطاق  علىعتشجفإنّها ، تراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز على التركيز على االستحافظ االستشارات

على توصية عقد على مدى يومين  الذي يعاالجتماويرتكز  .عن طريق دعوة مندوبين من العراق واألردن ولبنان وسوريا
فيروس   لمكافحةالوطنيةأطر عمل االستراتيجية ، ومدونة منظمة العمل الدولية للممارساتو ،٢٠٠منظمة العمل الدولية رقم 

 .اإليدز/نقص المناعة البشرية

 

  المنهجية 
يتناول االجتماع و. خبراء في هذا المجال لغرض تسهيل االجتماع وإعداد األدواتتشمل و. منهجية تفاعلية وتشاركيةال

  :التاليةالموضوعات 
   

 ؛ ٢٠٠التوصية رقم يار العمل الدولي المتمثل بمع تطبيق  •

 اإليدز وعالم العمل؛ /عة البشريةالقوانين الوطنية القائمة بشأن فيروس نقص المنا •

 اإليدز؛ /وس نقص المناعة البشريةهجرة اليد العاملة في سياق فير •

 اإليدز؛/وس نقص المناعة البشرية مع فيرالمتعايشين شاباتمشاريع توليد الدخل للشباب وال •

ة فيروس نقص المناعوالبرامج الوطنية لمكافحة ، )بما في ذلك التدريب المهني(باب تحديات ربط برامج تشغيل الش •
، ومنظمات المجتمع المدني ) العمل والعمالصحابأ ممثلي (ين العمل الدولية االجتماعيمنظمة شركاء، واإليدز/البشرية

 ومنظومة األمم المتحدة؛ )  األيدزبما في ذلك جمعيات المتعايشين مع فيروس(

 .اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةفي مجالالجهات الفاعلة في أماكن العمل مثل مفتشي العمل ودورها  •

  

   :الشركاء
  وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني،منظمة العمل الدوليةالتابع لالمكتب اإلقليمي للدول العربية كّل من االجتماع م نظّي

أن يجب  ( األمم المتحدة للسكانصندوقبدعم من ) الشرق األوسط وشمال أفريقيا (اإليدز/البشريةبفيروس نقص المناعة 
  ).  أفضل على نحودحدي

  
   ٢٠١١يونيو /حزيران ٢٠ و١٩ :الزمنيالجدول 

   بيروت :المكان
  أميركي دوالر ٣٤.٠٠٠: الميزانية
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 النتائج المتوقّعة

 

قطاع العمل في البلد المختار لدعم االستجابة الوطنية لمكافحة اإليدز في  لالجتماع هي تشكيل نظراء  النتائج النهائيةإن
تحقيق انعدام حصول أي عدوى جديدة بفيروس األيدز بين العمال  و٢٠٠بهدف تفعيل توصية منظمة العمل الدولية رقم 

 .ن العملوانعدام التمييز الناتج عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة في مكا

  
  : علىالقدرةالمشاركون أن يمتلك عند االنتهاء من االجتماع من المتوقع 

 ؛٢٠٠تحديد وسائل لتفعيل توصية منظمة العمل الدولية رقم  •

 فيروس نقص المناعة لمكافحةاالستراتيجية الوطنية عمل  إطار فيالعمل مكان  أنشطة لتضمين قدماً تحديد سبيل للمضي •
 ؛اإليدز/البشرية

ضمن العابرة للحدود الوطنية وتعزيز مشاريع مشتركة تعاونية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية يد القضايا تحد •
 ؛اإلقليم وتطويرها

مسألة لربط والتعاون فيما بينهم  األعمال في عالم العملأصحاب و برامج العمل الوطنية مدراءتعزيز الشراكات بين  •
  .عملية مكان العملبدز اإلي/فيروس نقص المناعة البشرية

  

 
 ملف المشاركين 

 

العراق واألردن مدراء البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في  وة العمل الدوليةمنظمل الهيئات الثالثية المكونةيضم االجتماع 
  .ولبنان وسوريا

  
 صحابالعمال وأممثلي ، )البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز(وزارة العمل، وزارة الصحة : مثلتثمانية وفود من كل بلد 

 .العمل
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  :جتماع االبرامج العمل الوطنية ما قبل مهمة مدراء نوع حول مذكرة

  
. إن توفّرمكان العمل و واإليدز بفيروس نقص المناعة البشرية فيما يتعلق ببلدكم الخاص دراسة اإلطار القانوني .١

 والممارسات المتعلقةقانون لل متعمق تقييم لى تنفيذالحاجة إ وإدراك ١الهدف تحقيق ل خلفية ويكون هذا بمثابة
 .٢٠٠توصية منظمة العمل الدولية رقم  إنفاذ مكان العمل من أجل في بفيروس نقص المناعة البشرية

 
 فيما يتعلق اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية لتركيبة إطار عمل االستراتيجية الوطنية لمكافحة وصف إعداد .٢

 بهدف مشترك برنامجتحديد و ٣و ٢ الهدفين لتحقيق أرضية ويكون هذا بمثابة.  بعالم العملالمتعلقة بالقضايا
 .ضمن اإلقليمتنفيذه 

  
ويكون . في بلدكم الرئيسة والدروس المستقاة، وأيضاً التحديات في مكان العمل ألصحاب األعمال شبكتك صف .٣

 .٣  الهدفمناقشةل أرضية هذا بمثابة

  
 :جتماع اال ما قبل لمنظمة العمل الدوليةيئات المكونة اله مهمةنوع حول مذكرة

  
. إن توفّرمكان العمل و واإليدز بفيروس نقص المناعة البشرية فيما يتعلق ببلدكم الخاص دراسة اإلطار القانوني .٤

 والممارسات المتعلقةقانون لل متعمق تقييم الحاجة إلى تنفيذ وإدراك ١الهدف تحقيق ل خلفية ويكون هذا بمثابة
 ١ النقطة( ٢٠٠توصية منظمة العمل الدولية رقم  إنفاذ مكان العمل من أجل في بفيروس نقص المناعة البشرية

 .)برنامج العمل الوطنيمدراء لذاتها المحددة 
 

، والحماية االجتماعية، والتدريب البرنامج القطري للعمل الالئق مثل، القائمة البرامج واألنشطة إعادة النظر في .٥
مساهمة لل تكون مناسبة والتي يمكن أنالسالمة والصحة المهنيتين والتدريب المهني، و وتفتيش العمل، الشامل،

  .٣و ٢  الهدفينمناقشةل أرضية ويكون هذا بمثابة. اإليدز/فيروس نقص المناعة البشريةل االستجابة في
  

 


