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  .چاپولو حق يواځى د كار نړيوال سازمان ته خوندى دى
  ال  زيږديز ك٢٠٠٧ هجرى لمريز كال  �١٣٨ لومړى چاپ 

  

سره له دى، ددى .  دىبرخمن سره سم د چاپولو له حق څخه پروتوكولF كنوانسيون د دويمد د كار نړيوال سازمان دفتر نشريات د نړيوال  چاپولو حق 

ښتنليكونه د كار نړيوال د بيا چاپولو او ژباړلو لپاره بايد غو.  شىداىكېهم ترسره اقتباس  د اصلى ماخذ په ذكر سره له اجازى پرته څخه نشريى د مطالبو 

او په ورين تندى يى كوى  د كار نړيوال سازمان دى ډول غوښتنليكونو درناوى ،)، سويس22 جنيوا CH1211(سازمان د نشراتو دفتر ته واستول شى 

  .منى
  

  : ډول دىالندې راجستر شوى دى، په كې، ټولنې او نور كاروړونكې چى په انګلستان تابتونونه كهغه

90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], 

  
  : د چاپولو د حق مراكزكېپه متحده اياالتو 

222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com]  
  

  .داى شى دا نشريه كاپى شىكې اړونده سازمانونو سره له سال مشورې وروسته  د چاپولو د حق لهكېاو په نورو هيوادونو 
  
  
  
  
  
  

 ISBN 978-92-2-820286-1 

  
  . نورو ژبو هم د الس رسى وړ دىد نړى په  انګليسى، فرانسوى، هسپانوى، المانى او  په عربى،كړندود دا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نغښتى مطالب، هيڅكله هم  د يو هيواد، سيمى يا قلمرو د قانونى دريځ كېانې او په هغوى  كارول شوى موضوع ګكېد كار نړيوال سازمان په نشرياتو 
  .  په هكله د  كار نړيوال سازمان عقايد نه څرګندوى

 د كار  د ذكر شوى نظرياتو مسئوليت يواځى او يواځى د هغوى ليكواالنو ته متوجه دى، او ددى مطالبو خپرونهكېپه مطالبو، څيړنو او نورو ليكنو 
  . ږىكېيد نه بلل ئنړيوال سازمان د دفتر تا

يد او تصديق وړ كرځيدلى، ئ دوى د كار نړيوال سازمان  له خوا د تاكېږى چى ګواكېد شركتونو او تجارتى محصوالتو نوم اخيستنه په دى معنى نه ګنل 
  .ږىكېخالفت نه بلل او همدارنګ د كوم شركت يا تجارتى محصوالتو د نوم نه اخيستلو وجه د هغوى سره م

داى شى د غټو كتاب پلورنځيو يا د كار نړيوال سازمان د ځايى دفاترو څخه تر السه شى او يا نيغ په نيغه يى د كار كېد كار نړيوال سازمان نشريات 
رياتو بشپړ ليست له پورتنۍ آدرس ، تاسو كوالى شى زمونږ د نويو نش)، سويس22 جنيوا CH1211(ئ نړيوال سازمان د نشرياتو له دفتر څخه تر السه كړ

  pubvente@ilo.org:  ئاو يا يى ددى بريښنا ليك له الرى غوښتنه وكړئ څخه تر السه كړ
  www.ilo.org/publns: د زياتو معلوماتو لپاره د كار نړيوال سازمان ويب پاڼى ته مراجعه وكړى

  
.  هجرى لمريز كال�١٣٨ كال – چاپ  شوى په كابل ، افغانستان كې
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  سريزه

 چلنج كې پرمختګ او ودى پر وړاندى تر ټولو ستر او ويروونټولنيزمى يو داسى نړيوال ناورين دى چى د پدېاوس مهال د ايډز اي
 اپيديمى د لس ګونو كالو ګټى زيانمن كړى، اقتصاد يى ناروغۍ د دى ؛ چى تر ټولو ډير زيانمن شوىكېپه هغه هيوادونو . ږىكېبلل 

مخه د ايډز   دكېپه نيمه صحرايى افريقا .  د امنيت د تهديد او ناثباتى المل ګرځيدلى دىكې په ټولنه هدارنګ او همئ كړكمزوره
 اړين چى د ګړنديو مرستو ئ دى ناورين يو بيړنى حالت رامنځ ته كړكېل ولى اوس په دى سيمه د اثرات درلوكېنوديمى زړه بوګنوياپ

  .دى

ر خلكو او د هغوى پر كورنيو اچوى؛ د ايډز اپيديمى د ټولنو اجتماعى او اقتصادى جوړښت برسيره پر هغه كړاونو چى ايډز يى پ 
ږى؛ ځكه چى دا ناروغى نه يواځى د كېايډز يا ايچ آى وى د كار نړۍ ته يو ستر ګواښ بلل  . راولىالندېهم په ژوره توګه تر اغيزې 

 دا كار د تصديو ټولو كېاو په پايله . هم تر ډيره حده كموىكارځواك تر ټولو محصوالتى برخى ته زيان رسوى؛ بلكه عايدات 
 كېږى، د كار بيه لوړيږى او ماهر او تجربه لرونكېسكتورونو لپاره له څو اړخه خورا ګران پريوځى، نو ځكه د كار محصول را ټيټ 

 او وګړو ته كارګرو لت په ځانګړى توګه هغه  كوى؛ دا حاالندېبرسيره پر دى ايډز د كاركولو بنسټيز حقوق تر پښو  .كارګران له منځه ځى
 ناروغۍددى  .ګورىووى ته په سپكه او د تبعيض په سترګه خلك دځينى ايډز ددى المل ګرځى ترڅو ى، دمتوجه ده چى په ايډز اخته 
توګه موجوده جنسى نا  مننونكو وګړو لكه ښځې او ماشومانو باندى خورا ګران اثر اچوى، چى په دى زيان اپيديمى او ناوړه اغيزې پر 

  .مساوات ډيروى او د ماشومانو د كار كولو ستونزه ال پسى زياتوى

دى ټولو الملونو د كار نړيوال سازمان دى ته اړ كړ چى ددى كړندود له الرى خپلى څرګندونې او الرښوونې د ايډز او د كار د نړى په 
 او د هغوى پر كورنيو د ايډز د اغيزو كارګرو و څخه مخنيوى وكړى، او په دا كړندود به د ايډز د اپيديمى  له خپريدل . كړىپرېهكله خ

او بيالبيل كليدى  .ه ساتنى ته الر هواروىټولنيز خورا مرستندوى وى او همدار راز د ناورغۍ سره د مبارزى كولو لپاره كېپه كمولو 
 تبعيض نه كول، د جنس برابرى، كېيژندنه، په استخدام  راولى؛ لكه د كارځاى د يوى النجى په توګه د ايډز پالندېاصول تر پوښښ 

   .  ساتنه او مالتړ-رې اترى، مخنيوىي خبټولنيزمحرميت او راز ساتنه، 

 چمتو ټيو محصول دى چى د نړيوالو ملګرو په مئ دا كړندود د كار نړيوال سازمان او د هغه د درى ګونى  اجزاو د ګډى همكار
 ملګرو لپاره يو ارزښتناك عملى الرښوود ټولنيز د ټولنو او نورو كارګرو ګمارونكو او كارجوړونكو،  كړنالرهدا كړندود د  .شوى دى

 طرح او پلى كړى، او د ايډز د مخنيوى او ساتنى لپاره كارنده پروګرامونه كړنالرهبرابروى تر څو دوى وتوانيږى د كارځاى لپاره مناسبه 
له دى كبله .  ته الرښوونه وكړىكارګرو هم كېپه خصوصى سكتور چى  جوړى كړى )رېكړنال (ئجوړ كړى، او همدارنګ داسى ستراتيژ

 .ىيږكدا كار د ايډز په وړاندى مبارزى كه د كار نړيوال سازمان يو خورا مهمه مرسته ګنل 

 مرسته او كېړلو  كار لپاره د شرايطو په جود غوره ، ناورين سره سره خنډونودپه مخ كې دا كړندود به د بشردوستى او پرمختګ 
ډير لږ شمير  . مرسته وكړىكېپه دى اړوند خورا ګټور درسونه د مخه ښودل شوى دى تر څو له دى ناورين سره مبارزه . همكارى وكړى

 بريالى شوى او ښايسته الس ته راوړنې  يى هم ترالسه كړى او په خلكو او د هغوى پر كېهيوادونو ددى انتان د خپريدلو په مخنيوى 
 موارد په الندېترسره شوى دى، تراوسه ې چى الس ته راوړنتر ټولو غوره  .و د ايډز ناوړه اغيزې يى هم تر ډيره حده كمى كړى دىټولن
 وكړو سره ژوند كوى، او ښوونه او اخته ګډون، هغه كسان چى په ايډز كې طريقى، په مدنى ټولنو زه لرى؛ رهبرى، څو سكتوريكېلمن 
  . منعكس شوى دىكېړندود په كليدى اصولو دا عناصر د دى ك ،روزنه

 نتايج او د كار پر نړى باندى يى د ونزې په ګوته كوى او د هغو راتلونكى سند دى چى اوسنۍ ستمخكښدا كړندود يو لومړنى او 
ه كړى چى د ټولو  ددى كړندود له الرى به د كار نړيوال سازمان د ملى او بين المللى تعهداتو كچه داسى لوړ .اغيزو وړاند وينه كوى

  . او هغه كسانو حقوق او حيثيت وساتل شى كوم چى په ايډز اخته دىكارګرو 

   كال د جون مياشت، ژنيوا٢٠٠١د 

  ژان سوماويا
  عمومى ريس                                         
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 :موخه. ١

   :استعمالګټه اخيستنه او  . ٢

  او اصطالحات حدوددى كړندود د . ٣

  حدود  -٣	١
  وى اصطالحاتكړندود كې كارول ش  -٣	٢

   كليدى اصول-�
   د ايډز پيژندنهتوګه د كارځاى د ستونزى په �-١
   عدم تبعيض-��٢
   د جندر تساوى-��٣
   روغتيايى كارى چاپيريال-���

  ې خبرې اترې ټولنيز-�،
  د ايډز آزموينه د كار څخه د بهر ويستلو لپاره -�.�
   محرميت-٧.�
   د استخدام د اړيكو تداوم-٨.�

   يا وقايه مخنيوى-٩.
  پاملرنه او مالتړ   -١٠. �


  نهو حقوق او مسئوليتمى عمو-
   او د هغوى صالحيت لرونكى چارواكېحكومتونه -�	١

  كارګمارونكې او دهغوى ټولنې  -�	٢

   كارګر او دهغوى ټولنې-�	٣

  

  له الرى مخنيوى او زده كړې ومعلومات -�

   لوړولو كمپاينونهخبرتيا د معلوماتو او – �	١

   پروګرامونهتعليمى – �،٢

  ونهد جندر ځانګړى پروګرام -  �	٣


  د روغتيا پرمختيايي پروګرامونو سره اړيكه - �	

   كوي څخه مالتړ وسلوكي تغيراتله  چې ګامونههغه عملي  - �	�

  ټولنيز الس رسي پروګرامونه  - ���

   روزنه -٧

   روزنهريسانو، مديرانو او د كدر او پرسونل امرينود  - ١�٧

  :  روزنهښونكو كارود هم - ٢�٧

  د كارګرو  د استازو روزنه - ٣�٧

  روزنهخونديتوب مامورينود روغتيا او  - ��٧


   روزنه)مفتيشينو(څارونكو فابريكو  كار اود – �٧

  ې وىد هغه كارګرو  لپاره روزنه چې د انسان د وينې او يا د وجود نورو مايعاتو سره په تماس ك - ��٧

   معاينه- ٨
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  ه استخدام او كارګمارلو كې مخنيوىپ - ١�٨

   مخنيوىلپارهد بيمې د مقاصدو  - ٢�٨

  اپيدمولوژيك نظارت - ٣�٨

  آزموينه  معاينه يا  انهداو طلب - ��٨
  


   او درملنهوروسته آزموينه د مسلكي مواجه كېدو څخه  - �٨

  مالتــړپاملرنه او  - ٩

  د نورو جدي ناروغيو سره ورته والى  - ١�٩

   )مشوره كول(  سال– ٢�٩

   او نور روغتيايي خدمتونه  مسلكې- ٣�٩

   ې او ټولنيز ګروپونو سره اړيكود ځاني مرست -  ��٩


  او امتيازاتګټې  - �٩

  ټولنيز امنيت پوښښ  د - ��٩

   او راز ساتنهمحرميت - ٧�٩

   پروګرامونه  د كارګرو او كورنيو د مرستو– ٨�٩

  ضمايم

  روغۍ په هكله بنسټيز حقيقتونه او مفاهيمد ايډز د سارى نا: لومړۍ ضميمه

  په كارځاى كې د اخته كيدنې كنټرول: دويمه ضميمه

  .د كارځاى كړنالرې د پالن او پلى كولو پوښتنلست: دريمه ضميمه

  د كار نړيوال سازمان اسناد: څلورمه ضميمه

  د ايډز په اړه نړيوال او ملى الرښونې: پنځمه ضميمه

  نين، الرښونې او معلوماتسكتورى قوا: شپږمه ضميمه

  غوره شوى تعليمى، روزنيز توكى او نور معلومات : اومه ضميمه
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  :موخه. ١

د غوره كار د پراختيا په وكوالى شو  تر څو تيارول دى  ټولګه د الرښونواړه په ۍ د ايډز د اپيديمكې ۍكړندود موخه د كار په نړد دى        
  : راولىالندې تر پوښښ ېبرخ كليدى الندې ېالرښووندا  ،په ګوته كړواپيديمى ايډز  د كې نړۍكار په د چوكاټ كې 

   ايډز مخنيوىد  )الف
   اداره او دهغوى كمولاغيزو باندى د ايډز د نړۍد كار په   )ب
  او مالتړپاملرنه كارګرو  اختهاو منتن په ايډز باندى د     )ج
  او تبعيض له منځه وړلومبدىنپر بنسټ د د ايډز د رښتينى يا فرضى حالت     )د

 :استعمالګټه اخيستنه او  . ٢

  :و لپاره وكارول شىموخ الندېدا كړندود بايد د 
  . ته پراختيا وركولغبرګون  ځانګړى او مشخصللى كچه ، سيمه ييز، سكتورى، ملى او بين المټولنې په تصدى،  )الف
  
 او كارپوهاند مسايلو  د ايډز ،ماموريناو خونديتوب  روغتيا كېدهغوى استازو، د مسل او كارګرو ،نو، ګمارونكوحكومتو )ب

 لړۍ ته د خبرو اترو، سالمشورو او مباحثو تر مينځ)  په ګډون او غير دولتى موسساتوټولنيز (د ) مراجع( ونډه لرونكى اړونده
 .پراختيا وركول

  
  :يز وركول محتوياتو ته اغد ايچ آى وى ايډز ،سره په سالشريكانو  ټولنيزو د    )ج

  ؛و كېپروګرامونكارى  او وكړنالر، وملى قوانينپه  �
   او؛هوكړو كې پهكارځاى او تصدى تر مينځ د  �
  . و كېپالنونكارى  او وكړنالر  په كارځاىد �

  او اصطالحات حدوددى كړندود د . ٣

  حدود  -١�٣
  : د تطبيق وړ دىكېو حدود الندېپه دا كړندود 

  
   او كارګرانكېګمارونشامل  ټول كې ونوپه عامه او خصوصى سكتور )الف

 )  په ګډوند كار غوښتونكو (

 . و كېاړخونو رسمى او غير رسمى  ټولپهد كار )ب

   كارول شوى اصطالحاتكېكړندود   -٢�٣

ه  په پايلاو كوى ئ هغه ويروس چى د انسانانو معافيت يا دفاعى سيستم كمزور؛ ويروسىد انسانانو د معافيت د عدم كفاي :ايچ آى وى
  . د ايډز المل ګرځىكې
  

  .ن راوستىلوبد يى كېپه ژوند د دوى پر ژوند باندى اغيزه اچولى او  ۍديمپيهغه كسان چى د ايډز يا ايچ آى وى ا:  كساناغيزمن
 

 ، انتانات مداخله كوىغوښتونكېفرصت  اكثراْ پكښى چىده د طبى حاالتو يو مجموعه  كسبى سندروم، ىد معافيت د عدم كفاي: ايډز
  .دارو درمل ندى پيدا شوىاو تر نن ورځ پورى ورته كوم 

  
د تعريف سره سم ) 111-ګڼه(،  1958 ،تبعيض كنوانسيوند استخدام او مسلك  د تبعيض اصطالح په دى كړندود كښى د :تبعيض

 وضعيت وى، خته شوى اايچ آى وىفرضى په ږى چى بنسټ يى د يو كارګر كېيض هغه اړخ ته هم ويل عدا اصطالح د تب ؛ دهېكارول شو
  .ږىكېپه وړاندى  توپير هم يو تبعيض بلل  جنسى دريځ همدا راز د

  
-ګڼه (1993 ، د كنوانسيون)د معيوبينو( او استخدام ه بيارغاونكېمسل اصطالح په دى كړندود كښى د معيوب د :معيوب كسان

په  د پرمختګ قابليت كېه راوړنه، ساتنه او په كار د كار الس تعنى هغه كسان چى ددوى ي ؛ دهېد تعريف سره سم كارول شو، )159
  .ږىكې معيوب بلل ؛ يا دماغى صدمى له كبله له السه وركړى وىكېبنيادى توګه د پيژندل شوى فزي
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د  ،په كار ګمارى او د ملى قوانينو او كړنو سره سم له مخى قرارداد يا شفاهى يد ليكن كارګران هغه كس يا ټولنه چى  :كېكار ګمارون

  . وىكارګمارونكېداى شى كېعادى وكړى ، خصوصى تصدۍ او چارواكې، عامه حكومت . څرګندوىېدواړه اړخونو حقوق او دند
 

د تعريف ) 161-ګڼه (،1985 ،ونـ د كنوانسي روغتيا د خدماتوكېمسل دا اصطالح په دى كړندود كښى د :ايى خدماتـ روغتيكېمسل
 او د كارګرو  چى كارګمارونكو، هغه خدمات  لرى اوېيى خدمات چى اساساْ وقايوى دندهغه روغتيا ده؛ يعنى ېسره سم كارول شو

 مشورې  سال اوالرښوونېروغتيايى  كارى چاپيريال او د كار د ميتودونو  په هكله روغتيايى او خوندىد يو هغوى د استازو لپاره 
مسلكى روغتيايى خدمات د كارګرو د  .اره الره هواره شى او دماغى روغتيا لپكې د يو ښه او مناسب فزيكېترڅو په كار كوى ور

  .   توافق په اړه هم سال مشورې وركوى دفزيكى او دماغى روغتيا په رڼاكې د كار او توانمندى
  

 په دى كس اختهپر ايډز  وى؛ او د عمل وړ چى په منطقى ډول تغير هر ډول بدلون يا كې يا كارځاى ې دندېپه يو :مناسبه استوګنه
  . پرمختګ وكړىكې ګډون وكړى او يا په خپل كار كېپه كار وانوى چى ځان ته كار پيدا كړى، وت
  

او يا د پخوانيو ټستونو او  )د خطرناكه كړو وړو ارزونه(اقدامات  غير مستقيم  او)ټيستد ايچ آى وى (اقدامات مستقيم  :آزموينه
  .اخيستل شوى دوا ګانو په هكله پوښتنى

  
 توپيرونه كېبيولوژي ځانګړواصطالح " جنس" د ؛ توپيرونه شته دىټولنيز او هم كېيو او ښځو تر منځ هم بيولوژي د سړ:جنس او جندر

 د رولونهد جندر  .ږىكېاړيكو توپيرونو ته ويل د او د سړيو او ښځو تر منځ  رولونو ټولنيزوپه  اصطالح "جندر"ږى، او د كېته ويل 
، توكم، نژاد او مذهب، او د قوم د سن، رولونهد جندر . ر منځ په پراخه كچه توپير لرىږى او د كلتورونو تكې څخه زده ټولنې 

  . راځىالندېتر اغيزو جغرافيايوى، اقتصادى او سياسى چاپيريال 
  

"  هغه حاالت دې چى په معموله توګه د يد، كالمايديا اوسوزاكوئسفليس، شانكر :انتانات كېد جنسى اړيكو له الرى انتقاليدون
  .ږىكې بلل  " انتاناتكېيدوناړيكو له الرى انتقالسى جن
 

د  سره سم كارول شوى ده؛ يعنى تعريفد ) 158-ګڼه (،1982 ، دا اصطالح د كار د ختمولو د كنوانسيون:د كار څخه ويستل
  .ويستل دى  د كار څخه له مخى ې د پريكړىكارګمارونك

  
د بشپړ  (كموى خطرات ناروغيو ودى چى د وينى څخه د زيږول شويه معيارات د انتاناتو د كنټرول لپاره هغه ساد :عمومى پاملرنې

  .)ئ ضميمه وګورهتشريحاتو لپاره دوهم
 

  .دهې  شو بيانكې ضميمه ۍپه لومړ دا اصطالح  په نوم هم ياديږىغيررسمى سكتورچى د   :كېكارګران په غير رسمى فعاليتونو 
  
 سره سم هغه كسان دى چى د ملى قوانينو او كړنو مطابق) 135 -ګڼه (1971وانسيون،  د استازو د كنكارګرو د  :ې استازكارګرود 

  :كه دوى شوى دى، استازى پيژندل
  

 د اتحاديو يا د هغوى د غړو له خوا تعين او ټاكل شوى وى؛ او د كارګرو چى ې، يعنى هغه استازې اتحاديو استازصنفىد   -الف
  يا

  
و، او يا د ډله ايزو مقررات له خوا د ملى قوانينو يا كارګرو چى په آزادانه توګه د  ې هغه استازيعنى؛ ېټاكل شوى استاز  - ب

 ګرو د كار كېاړونده هيواد په لرى كوم چى ــ نكې ـږددى استازو دندې هغه فعاليتونه په غي. ىوو له الرى ټاكل شوى هوكړ
 .په نامه پيژندل شوى دى اتوانحصارى امتيازد تحاديو ا

  
 چى ځايونه، هغه كارى زمينواقتصادى قدرت نشتوالى، كلتورى -ټولنيزد  راجع كيږى چه مواردو ته الندېاصطالح ا د :ه مننزيان

د بشپړ  ( بوخت كوىكې ) كارد ماشومانو(كارګران نور هم د انتاناتو سره مخ كوى او هغه حاالت چى ماشومان نور هم په كار كولو
 )ئرتشريحاتو لپاره لومړۍ ضميمه وګو

 

  يدى اصول كل-�
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   د ايډز پيژندنهتوګه د كارځاى د ستونزى په �-١

 الندېتر درملنى  د نورو جدى ناروغيو يا حاالتو په څير كېايډز د كارځاى يوه ستونزه ده، له دى كبله دا ستونزه هم بايد په كارځاى 
ى هم ا؛ بلكه له دى كبله هم مهم دى چى پر كارځږى چى ايډز پر كارځواك اغيزه اچوىِكې دا كار يواځى له دى اړخه مهم نه بلل . شىونيول

 څخه مخنيوى وكړو اويا د وس تر بريده يى ۍ د يو غړى په توګه دا زمونږ دنده ده تر څو د ايډز د خپريدو او اپيديمټولنېد . اغيزه اچوى
 . كمښت راولوكېناوړه اغيزو 

   عدم تبعيض-��٢

د   نيولو سره،كېپه پام  كسانو د حرمت  او له ايډز څخه اغيزمنواختهاو منتن او په ايډز   د درنښتحقونو بشرى  غوره كار،د   
د ايډز د مصابينو په وړاندى تبعيض او پر دوى باندى . شىن  ترسرههيڅ ډول تبعيض بايد د ايچ اى وى ايډز اړوند  په وړاندىكارګرو 

 . خنډ رامنځ ته كوىكې پروګرامونو پهتور لږونه د ايډز د مخنيوى 

  د جندر تساوى-��٣

د  كبلهكلتورى او اقتصادى له  -ټولنيز، كېد بيولوژي.  او منظم شى ابعاد بايد په غور سره وپيژندل شى د جندرد ايچ آى وى يا  ايډز
  هرڅومره چى د جندر په وړاندى تبعيض ډير او دكېپه يوه ټولنه .  راولىالندې اغيزې ترو ته ډير ه و نسبت نارينښځې ىايډز اپيديم

نو له دى كبله، د جندر مساوات او د ښځو واك او ځواك د ايډز د .  ډيرى وىاغيزېغومره د ايډز منفى او ناوړه ښځومقام ټيټ وى؛ ه
  . كوى او ښځو سره مرسته كوى تر څو له ايډز سره مبارزه وكړى كې حياتى رول ادا مخنيوى په بريالۍانتان د  غوړيدلو او خپريدلو څخه

  ارى چاپيريال كروغتيايى -���

تر څو د ايډز د  وى، خوندى او روغتيايىلو كسانو لپاره كېد ټولو ښ تر حده شونتياد  اړخه روغتيايىكارى چاپيريال بايد له 
  .مخنيوى وشىاحكامو مطابق  د ) ��١-ګڼه (١٩٨١،  د كنوانسيونخويتوب روغتيا او كېخپريدلو څخه د مسل

 كارى روغتيايىى شو چى يو  او دماغى روغتيا ته الره هواروى، له دى كبله ويالكې كارى چاپيريال مناسبى فزيروغتيايىيو 
 . او دماغى روغتيا لپاره آسانتياوى رامنځ ته كوىكې كار او د كار سره د سمون په اړه فزي،كارګروچاپيريال د  

�.
  ې خبرې اترېټولنيز -

 او دهغوى د استاوزو او دولت ترمنځ متقابلو كارګرو ره د ګمارونكو،  او پروګرامونو د كاميابه ترسره كولو لپاكړنالرهد ايډز د 
 كسان هم كوالى شى په فعاالنه توګه اختهاو منتن  ولرى په ايډز باندى شونتيا  او كه چيرى . ږىكېمرستو او اعتماد ته اړتيا ليدل 

  . پكښى ګډون وكړى
 

  :د ايډز آزموينه د كار څخه د بهر ويستلو لپاره -���

  .اړينه نه ده چى د دندو غوښتنه كوى او يا هم ترمخه ګمارل شوى دى، و لپاره كسانوهغيچ آى وى معاينه كول د  د ا

   محرميت-��٧

معلومات بيان  شخصى  خپل  تر څو د ايډز په اړه كړى څخه غوښتنه وكارګرو چى د دندو د غوښتونكو يا نلرى حق هيڅوك دا 
 د .  دا ډول شخصى معلومات بيان كړىكې د خپل ملګرى په باره چىهمكاران دى ته مجبور نشى  وكارګركړى، همدا راز بايد هيڅكله د 

قوانينو ته هوډمن وى كوم چى د كار هغو  د ايچ آى وى  د وضعيت په اړه معلوماتو ته الس رسى يواځى او يواځى د محرميت كارګرو 
  .ىلر وت سره موافق)١٩٩٧( د شخصى معلوماتو د كړندود كارګرونړيوال سازمان د 

 

  

   د استخدام د اړيكو تداوم-��٨
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ايد هم بحاالتو په شان د ايچ آى  وى اړوند ناروغان ورته ، له دى كبله د نورو  نشىدالىكېد ايچ آى وى انتان د كار څخه د شړلو المل 
  . وى  او مناسب لپاره روغ كولو طبى اړخه د كار لهدوى ترڅو پورى چى كړى؛ رمه واهغه وخته ادتر  كار ته  خپل موجود

    مخنيوى يا وقايه -��٩

 نيولو سره ممكن ده؛ كېو په پام كړنالر د ټولو الملونو مخنيوى د ډول ډول  مخنيوى وړ ده، د ايډز د خپريدلود ايچ آى وى انتان د
 . دوديزه اړخه حساسى وىلهپه مناسبه توګه ملى حاالتو ته متوجه وى او  چى ېكړنالرهغه 

  . شو مخنيوى وكړوئكوالله ناروغى څخه د عاداتو، پوهى، درملنى او د يو غير تبعيضى چاپيريال په رامنځ ته كولو سره هم د ايډز 

نګړى توګه د رفتار او كړو وړو په بدلون سره چى دا ا بى سارى ځاى لرى، په ځكې په مخنيوى ۍغو شريكان د ايډز نارټولنيز
  .داى شىكېصادى فكتورونو په ګوته كولو سره تر السه ت او اقټولنيزد برابرو لو او د وروستى كار د معلوماتو او تعليماتو 

  پاملرنه او مالتړ   -�-١٠

 په ايډز  اوټول كارګرانچى  هكځ الرښوونه وكړى،كې نړۍ، پاملرنه او مالتړ بايد د ايډز په وړاندى غبرګون ته د كار په پيوستون
 او ونشىهيڅ ډول تبعيض  بايد كبله ددوى او ددوى د متعلقينو په وړاندى ېله د. مستحق دى كسان د مناسبو روغتيايى خدماتو اخته
  .ګټه اخيستالى شىاو ځنى  پالنونو څخه برخمن دى كېټولينز امنيت پروګرامونو او د مسل شى ئكوالدوى 


  نهومسئوليتحقوق او  مى عمو-

١�
 چارواكې صالحيت لرونكى او د هغوى حكومتونه -

 چارواكو ته اړينه ده ترڅو د ايچ آى وى د ملى ستراتيژى او پروګرامونو ترمنځ صالحيت لرونكىدولتونو او دهغوى : تړاو  -)الف(
اهميت وپيژندل شىِ؛ د بيلګى په توګه دولت بايد ډاډ ترالسه كړى  د ګډون نړۍ د كار د كېترڅو په ملى پالنونو  ؛ ټينګى كړىاړيكې

 مسولو كې چارو ټولنيزو  كسانو او د اړوند كار او اخته، كارګران، په ايډز كارګمارونكې كېوړښت  په جټولنې چى د ايډز د ملى 
  .شامل دىوزارتونو استازى 

 

 د عامه اجنسيو، . بايد د ايډز د مخنيوى او ساتنى لپاره هراړخيزه ګډون وكړىچارواكې صالحيت لرونكى:  سكتوريزه ګډونګڼ  -)ب(
 ترڅو د كار كړى ګډون وكې بايد په دى برخه )مراجع(ونډه لرونكى  او ټول اړونده ټولنې او كارګمارونكو  كارګرو خصوصى سكتور، د 

   .ىلر تر ټولو لوړ شمير شريكان ګډون وكې نړۍپه 
 

، ترڅو د كړىټول فعاليتونه او اړونده مداخلو ته اسانتيا و بښى او همدا راز منسجمې يې  له بايد په ملى كچه نهوحكومت:  انسجام -)ج( 
ته ارزښت  شتون و)مراجع(ونډه لرونكى  شريكانو او اړونده ټولنيزو  او د شى برابر  لپاره يو حاكم محيطمداخلو او فعاليتونو د نړۍكار

  . كوم چى دمخه موجود دىپر بنسټ وىانسجام بايد پر هغه معياراتو او حمايوى خدماتو . وركول شى
 

يوځاى هلى ځلى وكړى  شريكانو سره ټولنيزو  بايد د نورو چارواكې صالحيت لرونكى:  ا ښه والىد روغتي او )وقايه (مخنيوى -)د( 
  .لوړه كړى  كچهد مخنيوى د پروګرامونو كېپه ځانګړى توګه په كارځاى  او كچهد خلكو د خبرتيا ترڅو 

 

 پر غاړه مسئوليت د خدماتو نيغ په نيغ ېپالنروغتيا د  كارګرو د كارګمارونكې چى كېپه هغه هيوادونو : الرښوونې كېنكلي  -)هـ( 
  نو د دولتونو لپاره اړينه ده چى د كارګمارونكو سره مرسته او داسى الرښوونه وكړى تر څو دوى پوه شى چى څرنګه د ايچ آى وىلرىِ؛
   . ونيسىكېپام  هم په مرستې، البته دا خدمات بايد اوسنى موجوده  ساتنه وشى او كوم اهتمامات دى ورته ونيول شىڅخه

 

و او امتيازاتو ګټ سره سم له ود ملى قوانينو او مقررات كارګران اختهپه ايډز  بايد ډاډ تر السه كړى چى حكومتونه : تاميناتټولنيز) و( 
نو په  امنيت د پروګراموټولنيزد . د نورو جدى ناروغيو كارګران ورڅخه برخمن دى زه چىاڅخه په هماغه كچه برخمن دى په  كومه اند

 په مناسب ې ونيسى او اړونده طرحكېپه پام  او متناوب خاصيت كې بايد ددى ناروغۍ پرمختلونحكومتونه؛ كېطرحه او پلى كولو 
 دى دوى سره ېامتيازات وركول شى او بيړنۍ مرستځانګړى  ته كارګرو ، د بيلګى په توګه د اړتيا په ليدلو سره دى وڅيړل شىډول سره 

  .وشى
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امنيت سيستم او د  ټولنيزد راوپارول شى، دى  شريكان ټولنيز ټينګى شى، اړيكېددى لپاره چى د ايډز ملى پالنونو ترمنځ  :ېړنېڅ) ز( 
 لږى شى؛ نو ېاقتصادى اغيز-ټولنيز او ددى لپاره چى د ايډز ۍ زيانونه وارزول شى، د ايډز د اپيديمكېپه كارځاى  اقتصاد لپاره

 او  تر سره كړىڅيړنې په هكله دى ۍ د ناروغ،څرګند كړى وقوعات او شيوع ۍنه ده چى د ناورغ ته اړيچارواكو صالحيت لرونكى
  ورسره دىمرستېراز څيړنو لپاره بنسټيز چوكاټ جوړ كړى او هراړخيزه  بايد دى حكومتونه. احصايوى ارقام دى خلكو ته خپاره كړى

ه ترسره شوى؛ ددى  ارزونو بنسټ هغه معلومات جوړوى كوم چى لر په هك لرى كوم چى د جندكې هم په لمن ارزونې هغه څيړنېدا  .وكړى
 ولرى، معلومات بايد د ځانګړى سكتور څخه شونتياتر كومه ځايه چى .  د استازو څخه تر السه شوى دىكارګرو د كارګمارونكو او

  . له دود او كلتور سره سم تر سره شىاو   وىىو دريځ باندى ويشل شكېپر جنس، توكم، جنسى موقف، سن، استخدام او مسل او ؛راټول
 

 وروسته، د ايچ آى وى د مالى مشورې سره له سال)مراجع(و ونډه لرونك شريكانو او نورو ټولنيز بايد د حكومتونه: ېمالى سرچين )ح( 
  .  ولټوىمرستې مالى لګښتونو اټكل وكړى او د ايډز د ملى ستراتيژيك پالنونو د پر مخ بيولو لپاره دى په ځايى او نړيواله كچه

 

؛ نو ل شىته وده وركړ ىمخنيوى او ساتند ايډز  كې تبعيض له منځه يوړل شى او په كارځاى كېاره چى كارځاى پددى ل: نوانيق) ط( 
 چوكاټ جوړ كړى انتظامىاړوند په دى  وروسته، بايد مشورې سالمتخصصينو سره له د  شريكانو او د ايډزټولنيز د خپلو حكومتونه

  .د كار قوانين او نور مقررات تعديل كړىچى كوالى شى دوى كه چيرى اړتيا وى او 
 

 او وجوهات برابروى، نو دوى ته اړينه ده مرستې مالى ۍلومړن د ملى او نړيوالو تصديو لپاره دولتكله چى : وړتياى  مالتړ دولتد ) ى( 
و يا كړنالر قوانينو، اوهغو  وهڅوى ترڅو ېداتى شى او دوى  دى ته اړ باسى چى ملى قوانينو ته هوډمن پكېچى د مرستو اخيستون

  .احكامو سره موافق دىد چى ددى قوانينو ږدى كوم كې سر  دى همته وقوانين
 

 ته د ايچ آى وى په اړوند د قوانينو او مقرراتو سره د كارګرو كارګمارونكو او  بايد چارواكې صالحيت لرونكى: مكېتحد قانون ) ك( 
الرو ته م جوړښتونو او كړنكېدوى بايد د قانون د تح.  وركړىمشورې معلومات او سالكې په هكله تخنينړۍاو د كار د توافق كولو 
  .كي، او د كار د محاكمكار څيړو/كې لكه د فابري؛ځواك وركړى

 

او د ايچ آى وى د مخنيوى بايد د  حكومتونه ):چى د غير رسمى سكتور په نوم هم ياديږى( كېپه غير رسمى فعاليتونو كارګران ) ل( 
بايد د ځايى خلكو  حكومتونه.  ل دىكې ښكېوغزوى كوم چى په غير رسمى فعاليتونو هم  ته كارګرو هغه  پروګرامونوى ساتنى ټولنيز

  . وده وركړى ورته چارى طرحه اوېله پوښتلو وروسته نوى الر
 

 امنيتى سيستمونو او يا نورو دولتى ابتكاراتو له الرى د ټولنيز، بايد د عامه روغتيايى پروګرامونو حكومتونه :كمولد اغيزو ) م( 
 او چيرى چى ،رسى لرىس  بايد ډاډ تر السه كړى چى د ايډز ناروغان دارو درمل ته الحكومتونه . او مالتړ ته وده وركړىىايډز ساتن

  . وكړىاريو ځاى ك د ټولنو سره كارګرو د كارګمارونكو او  كې ډګر ېپه د ېدولت دمناسب وى 
 

 نيول كېاره په پام پ بايد د هغه پروګرامونو له الرى چى د ماشومانو د كار د له منځه وړلو لحكومتونه:  ماشومان او تنكي ځوانان)ن( 
 كېماشومان او تنهغه ؛ په ځانګړى توګه  ته پوره پاملرنه شوى دهو اپيديمۍ اغيز دد ايډزپر ماشومانو شوى دى، ډاډ تر السه كړى چى 

  . ناروغ دى او يا د ايډز له كبله مړه شوى دىمور او پالر يو يا دواړه چا چى د  وانانځ
 

ونو د دولتاو د  او نړيواله كچه وده وركړى، هيزه يبايد ګډو مرستو ته په سيم حكومتونه :ې مرستې ګډې او نړيوالېيزه يسيم) س( 
  . ته راواړوىنړۍ پاملرنه ايډز او د كار ه نړيوالې د له الرى)مراجع (وونډه لرونكاجنسيو تر منځ او ټولو اړونده 

 

او له هغه اقداماتو . د ملى پروګرامونو څخه د مالتړ لپاره د نړيوالو مرستو اړتياوى په ګوته ګړى بايد حكومتونه: مرستېنړيوالى ) ع( 
  . مالتړ كوى څخه د كمولو او د  نړيوالو كمپاينونونرخڅخه دى مالتړ وكړى چى د ايډز د ويرس ضد درمل د 

 

هغه ګروپونه وپيژنى چى د ايډز د انتان يرغل ته برابر دى، او كارګرو واخلى تر څو د ې ګامونه بايد داسحكومتونه:  مننهزيان  )ف( 
.  انتان په وړاندى مستعد يا حساس كوىېو سره مبارزه وكړى كوم چى كارګر د دى طرحه كړى چى د هغه فكتورونئداسى ستراتيژ

   . او ډاډ تر السه كړى چى د ايډز د مخنيوى مناسب پروګرامونه د كارګرو لپاره چمتو شوى دىې وكړىدا راز هڅ بايد همهحكومتون

٢�
  ټولنې او دهغوى كارګمارونكې  -

اسبه ه من وكړى ترڅو ددوى د كارځاى لپارى سره سالمشورو او دهغوى د استازكارګرو بايد د كارګمارونكې: كړنالره د كارځاى )الف( 
ايډز انتان د خپريدلو څخه مخنيوى وكړى او ټول كارګران د ايډز پورى اړوند د  چى كړنالرهه  داسى يو ؛ جوړه او پلى كړىكړنالره

  . يو پوښتنليك ته ځاى وركول شوى دىكېد پالن او پلى كولو لپاره  په دريمه ضميمه ې كړنالرد كارځاى د . تبعيضاتو څخه وساتى
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د موضوع  او د هغوى د استازو سره د  ايډز كارګرو كارګمارونكو ته اړينه ده چى د : هوكړې وتصدي/ كارځاىد  او ملى، سكتورى) ب( 
 او هڅه وكړى چى د ايډز د  ملى قوانينو او حاالتو ته هوډمن پاتى شىكې خبرو اترو هاړوندپه هكله د استخدام د شرايطو او مقرراتو په 

  . اړين احكامو ته ځاى وركړىكېو وافقاته ملى، سكتورى او كارځاى يا تصديو په تساتنى او مخنيوى په اړوند دى پ
  
 كېبايد په كارځاى  وروسته، مشورې او دهغوى د استازو سره له سالكارګرو  د ،ټولنې او دهغوى كارګمارونكې: او روزنهزده كړه ) ج( 

 هكلهپه  ېكړنالراو د تصديو د په اړوند  مالتړخنيوى، ساتنى او ته  د ايډز د مكارګروداسى پروګرامونو پيل او مالتړ وكړى چى د 
كسانو په ) په ايډز ككړ(منتن  چ آى وى ايپهچى  ونيول شى كېپه پام غه اقدامات هم دى ه كې دى معلوماتو .وركړىاو روزنه معلومات 

  .وړاندى تبعيضاتو د كمولو لپاره كاريږى
 

وكړى ترڅو   ګډى هلى ځلىكېد يوى مناسبى ستراتيژى په جوړلو  بايد ټولنېان او دهغوى ، كارګركارګمارونكې: اقتصادى اغيزه) د( 
  . ىځواب وركړمناسب  وارزوى او كې كارځاى او سكتور  ډولىړانګځ په اغيزېد ايډز اقتصادى 

 

 )په ايډز ككړ(منتن ز په انتان  ته اجازه ورنګړى چى د ايډېكړنالرداسى   كاركوونكو بايد دكارګمارونكې: كړنالره د كاركوونكو) هـ( 
 : په ځانګړى توګه، په وړاندى تبعيض ته لمن وهىكارګرو 

 كې چى ددى كړندود په اتمه برخه كې؛ مګر په هغه حاالتو كړىن مجبورته د ايچ آى وى معاينى يا ټست كارګر بايد كارګمارونكې  -
  ى؛وبيان شوى 

 كار بى له كوم تبعيض او تورلګونى څخه ، يا رښتينى وضعيت  پر بنسټې فرضي بايد ډاډ ترالسه كړى چى د ايډز دكارګمارونكې -
 ږى؛ كېترسره 

ترهغه وخته  كېتشويق كړى چى په خپلو دندو  وى اخته تړلى ناروغيو باندى رهپه ايډز يا ايډز سچى هغه كسان  بايد كارګمارونكې  -
 ؛ اوىددوى كاركول څه ممانعت ونلر خه اړروغتيايىكار وكړى چى له 

 ولرى او حالت يى دومره خراب او وخيم وى ى ناروغه كومزيږيدلىد ايډز نه چى ږى كېد داسى كارګر سره مخ  ىكارګمارونك چى ه كل-
ددى شخص د  وركولو ميعاد هم پوره شوى وى؛ نو تى رخص ناروغى كار ته دوام وركړى، او دى كارګر ته نور دئكوالچى نور ونشى 

 بشپړودا كار د عمومى كړنالرو او د يادونى وړ ده چى  ږى،كې ختم كېاو احكامو په رڼا ضد او كار د قوانينو خدماتو بهير د تبعيض 
  .ږىكې نيولو سره تر سره كېامتيازاتو په پام 

 

رى  شى دهغه له الئكوال وې ولرى چى كارګران او دهغوى استازې بايد داسى كړنالركارګمارونكې: ېشكايت او انظباتى كړنالر) و( 
اړينه ده چى د يو  كېدا كړنالري بايد څرګنده ګړى چى د كومو شرايطو په صورت . خپل د كار پورى اړوند شكايتونه بيان كړى

 د يو كس د ايډز د فرضى يا رښتينى كې د بيلګي په توګه كله چى يو كاركوون؛واخيستل شىانظباتى اقدامات  په وړاندى كېكاركوون
 نو دده سره به د انظباتى اقداماتو له  څخه سرغړونه كوىېكړنالر د ايډز له كېپه كارځاى هم روى او يا حالت په وړاندى تبعيض ښكا

  .ږىكېمخى چلند 
 

 كېپه طبى دوسيو يواځى  او بايد په كلكه سره محرماو سوابق اړونده معلومات كارګرو د ايچ آى وى پورى د :  او راز ساتنهمحرميت) ز( 
 او و، ملى قوانين)١٧١ -ګڼه (�١٩٨ روغتيا د خدماتو سپارښتليك،كې بايد د مسلۍته الس رسلوماتو شى؛ دى معوساتل خوندى 

ددى معلوماتو كتل بايد يواځى روغتيايى كاركوونكو ته محدود وى، كه چيرى په غير قانونى توګه ددى . كړنو سره سم ترسره شى
  .داى شىكې خوښى او رضايت وروسته دا كار تر سره ، نو يواځى د اړوند كس دمعلوماتو د افشا كولو غوښتنه وشى

 

ى پاملرني او عموم چيرته چى برابر كړى كارى چاپيريال روغتيايى او مصئون داسى بايد كارګمارونكې :د خطراتو كمول او تنظيم) ح( 
 كړو  پهخلكودى لپاره چى د  د. نيول شوى وىكېپام په كښى په پوره غور سره ، پې مرستۍ لكه محافظتى تجهيزات او لومړن؛اقدمات

 روغتيايى، ساتنه، مالتړ او د مشورې لپاره كانډوم، سال وواو ښځينهوو نارينه د   بايدې بدلون راوستل شى، كارګمارونككېوړو 
 نو ؛ ستونزمن وىمخىيا بل هر ستونزى له د ګران والى د نرخ  كله چى دا كار.  برابر كړىبيا راستنيدلو خدماتد مراكزو ته 

  . يا اړونده ټولنو او موسساتو څخه مرسته وغواړىدولت بايد له ې او يا دهغوى استازېارګمارونكك
  
 كارګمارونكې، كېپه دا ډول كارځايونو  :د كار هغه ځايونه چى كارګران د انسان د وينى يا د بدن د مايعاتو سره تماس پيدا كوى )ط( 

 پيښى  د رامنځ ته كېڅخه خبرتيا لرى، او دوى په دى پوه دى چى د يو مسل" نو پاملرعمومى"بايد ډاډ ترالسه كړى چى كارګران د 
  . ونيول شىكې په پام ېى پاملرنعموم سره هم مرسته وشى او هم روګتر څو د كارى ترڅو كړترسره  ې كومى كړنالركېدلو په وخت كې
 

 ناروغ ته، بايد د ايډز پورى تړلې وروسمشورې  او دهغوى د استازو سره له سالكارګرو د كارګمارونكې:  مناسب استوګنځى)ى(
وخت بيا ترتيب، كارى  د : ترسره شىكې مواردو الندې په اى شىدكېتدابير دا . ىونيس تدابير د مناسب استوګنى لپاره اړين كارګرو

 كار ځى ورىنيمد ه رخصتى، د ناروغۍ لپارد طبى معايناتو لپاره فارغ وخت،  يا آرام كولو لپاره فرصتونه، ېد دمځانګړى تجهيزات، 
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  .او كار ته د بيا راستنيدو آسانتياوى
 

 كېپه كارځاى  تشويق كړى ترڅو كارګمارونكې ې بايد ملګرټولنې او د هغوى ېكارګمارونك، تبعه په توګهد يو ښه : دفاع او مالتړ )ك(
ډز د خپريدلو د مخنيوى لپاره اړين اقدامات  دى تشويق كړى ترڅو د ايحكومتونه مرسته وكړى او كې مخنيوى او ادارى پهد ايډز 

د ايچ آى  شى، لكه ىله دى پروسى څخه مالتړ كوال هم كېنوځينى نور ګډون كو.  كړىې حده كم يوه دى تراغيزېترسره كړى او د ايډز 
  . شوراسوداګريزه هوى مشترك

 

بايد د ايډز د داوطلبانه  ېارګران او دهغوى استاز، ككارګمارونكې : د ايډز د داوطلبانه سالمشورو او معايناتو څخه مالتړ)ل( 
  . ترسره شىكېروغتيايى مركز او پرمختللى سالمشورو او معايناتو څخه مالتړ وكړى او دا معلومات بايد په يو مجهز 

 

 كارګرولو كې ښ دكې په غيررسمى فعاليتونو ):چى د غير رسمى سكتور په نوم هم ياديږى (كېكارګران په غير رسمى فعاليتونو  )م( 
  . چى اړتيا وى،  بايد د ايډز د مخنيوى او ساتنى پروګرامونو په هكله پلټنى ترسره كړىچيرتهي، كارګمارونك

 

 . نړيوال مشاركت سره مرسته وكړىكې بايد د ايډز سره د مبارزى په ډګر ې او دهغوى ټولنكارګمارونكې: مشاركتنړيوال  )ن( 

٣�
  ټولنې او دهغوى كارګر -

 كارګمارونكو  لپاره اړونده د پلى كولوېكړنالربايد خپل د كارځاى د مناسبى  ېكارګران او دهغوى استاز :كړنالرهد كارځاى  )فال( 
 ايډز د انتان د خپريدلو مخنيوى وكړى او ټول كارګران د ايډز پورى اړوندد  بايد داسى پلى شى چى كړنالره دا وكړى، مشورېسره سال

 . ته ځاى وركول شوى دىست يو پوښتنلكې په دريمه ضميمه  د پالن او پلى كولو لپارهېكړنالرد د كارځاى . تبعيضاتو څخه وساتى

 په هكله اتوايډز د موضوعد  و ته اړينه ده چىكارګران او دهغوى استاز: )توافقات ( هوكړې  تصديو/اىملى، سكتورى او د كارځ )ب( 
 ملى قوانينو او حاالتو ته هوډمن پاتى شى او هڅه دى وكړى چى د ايډز د ،كېو اترو د استخدام د شرايطو او مقرراتو په اړوند خبر
 . اړين احكامو ته ځاى وركړىكېكارځاى يا تصديو په تړونونو د ساتنى او مخنيوى په اړوند ملى، سكتورى او 

په كارولو سره  و جوړښتونونورد او  ووړښتونج  موجودهى د اتحاديكارګرو  بايد د ټولنې او دهغوى ګرانكار: معلومات او زده كړه )ج( 
.  او دهغوى د كورنيو لپاره روزنيز مواد او فعاليتونه چمتو كړىكارګرو  د ايچ آى وى په هكله معلومات برابر كړى، او د كېپه كارځاى 

 . هم رڼا واچول شىكې او امتيازاتو په باره حقونو  ته دهغوى د كارګرو  كې ۍ په لړوددى معلومات

 ګډى هلى ځلى وكړى كې په جوړلو ۍد يوى مناسبى ستراتيژد كارګمارونكو سره  بايد ټولنېكارګران او دهغوى : اقتصادى اغيز )د( 
 .  وارزوى او مناسب ځواب وركړىاغيزېد ايډز اقتصادى  كېد ځانګرى كارځاى او سكتور په ډګر ترڅو 

ونو سره كار وكړى ترڅو د ايچ آى وى د دولت كارګمارونكو او دهغوى د ټولنو او  بايد دټولنېكارګران او دهغوى : مالتړ دفاع او )ــه( 
 .عامه پوهاوى كچه لوړه كړىد مخنيوى او ادارى په هكله 

 ترڅو داسى پاليسې او فعاليتونه طرحه او پلى كړى وهڅوى كارګران او دهغوى استازي بايد كارګمارونكي :كړنالرهد كاركوونكو  )و( 
 . په وړاندى تبعيض ته لمن و نه وهىكارګرو  چى  د ايډز د

د كارګرانو استازې دا حق لرى چى د كارځاى مسايل د منطقى داليلو او انظباتى كړنالرو له الرى طرحه كړى، : څارنه د شكاياتو) ز(
 .دوى كوالى شى د ايډز پورى اړوند د هر ډول تبيعضاتو راپور اړونده حقوقى چارواكو ته وروسوى دا رازهم

د كارګرانو ټولنې بايد خپل استازو لپاره داسى روزنيز كورسونه په پام كى ونيسى چى په كارځاى كى د ايډز د اپيديمې نه : روزنه) ح(
راپيښ شوى ربړونه، د ايډز په وړاندى مناسب غبرګون، او په ايډز اخته كسانو د اړتياوو او ژوند په اړوند معلومات پكښى نغښتى 

  .وى

ون او صحى كارى ئكارګران او دهغوى ټولنې بايد كارګمارونكو سره په ګډه كار وكړى ترڅو يو مص:  كمول او ادارهد خطراتو) ى(
كړى، برسيره پر دى د ساتندويه تجهيزاتو او لومړنيو مرستو د سم كارولو او ساتنى په اړوند دى هم الرښوونى ترسره ته چاپيريال رامنځ 

د د چاپيريال آسيب مننه وارزوى او په دى اړوند دى د كارګرانو لپاره مناسب پروګرامونه تر الس كارګران او دهغوى ټولنې باي. شى
  .الندى ونيسى

ولى د كارګارانو ټولنې حق نلرى . كارګران خپلو شخصى معلوماتو او طبى اسنادو ته د الس رسۍ حق لرى:  او محرميتراز ساتنه) ك(
 او ئوليتونهله دى كبله، كله چى  تجارتى ټولنې خپل مس. يډز د وضعيت په اړه معلومات لرىهغه اسناد وګورى كوم چى د كارګرانو د ا

دندې ترسره كوى نو د راز دارۍ اصل ته دى په غور سره پاملرنه وكړى، او داسى هيڅ ګام دى پورته نګړى چى د اړوند شخص د خوښى 
  .احكامو پر خالف وىد ) ١٧١ –ګڼه  (�١٩٨او د مسلكى روغتيا د خدماتو سپارښتليك، 
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كارګران او دهغوى ټولنې بايد له اړوند حاميانو  :)چى د غيررسمى سكتور په نوم هم ياديږى(كارګارن په غير رسمى فعاليتونو كى ) ل(
م او داسى اقدامات دى په پا. سره ګډ خپل فعاليتونه هغو كارګرانو ته هم ورسوى كوم چى په غيررسمى سكتور كى پر كارونو بوخت دى

  .كى ونيسى چى هم د ايډز د خپريدلو څخه مخنيوى وكړى او هم يى اغيزى كمى كړى

كارګران او دهغوى ټولنې بايد ډاډ ترالسه كړى چى د كارګمارونكو د سال مشورو سره سم هغه فكتورونه په ګوته شوى :   مننهزيان ) م(
  .هم آسيب مننونكى كوىدى چى د كارګرانو ځانكړى ډلى د ايډز د انتان خطر په وړاندى نور 

كارګران او دهغوى ټولنې بايد كارګمارونكې دى ته وهڅوى چى د : د ايډز د محرمو دعواطلبانه مشورو او معايناتو څخه مالتړ) ن(
  .كارګرانو لپاره د محرم او دعواطلبانه مشورو او معايناتو لپاره الره هواره كړى

بايد د سكتورى، سيمه يـيز او نړيوال ګروپونو له الرى داسى يووالى او اتحاد رامنځ د كارګرانو ټولنې : )مشاركت (نړيوال ګډون) س(
  .ته كړى چى په ايډز او د كار پر نړۍ غور وكړى او دا كار د كارګرانو د حقوقو په كمپاين كى هم ورګډ كړى

  

  له الرى مخنيوى او زده كړې ومعلومات -�

ه زده اغيزمند.  او زده كړې  يو ضرورى عمل دىېد كارځاى الرښون ،هد تشويق لپار كارګرو اخته ايډز پهد اپيدمۍ د مخنيوي او 
دا كولى شي چې د .  څخه وساتي يا ككړتيامصابيت د ايچ آى وىرفيت په لوړولو كې ډېره مرسته كوي ترڅو ځانونه د ظد  كارګرو  د ېكړ

او  كچه را ټيټه كړي، او همدارنګه په سلوك  او ماتيدنې د تجزيېاىځې كې د پام وړ كموالى راولي او د كار كچ نه د وېرې په ايچ آى وى
د مشورو پر بنسټ داسې پروګرامونه بايد ترالس الندې ونيول  كارګرود دولت، كار ګمارونكو او . كې د پام وړ بدلون راوليكړو وړو 

 بڼو كې بيالبيلوپه بايد معلومات او زده كړې . ي وشمالتړه كچپه لوړه شي ترڅو ددې پروګرام او د هغوي د بشپړې برخې اخيستنې څخه 
 د ځانګړتياوى، د ساحې دريځپروګرامونه بايد د سن، جنسيت، جنسي .  اكتفا وشيې تورو نه دا چې يواځې په ليكل؛ شيبرېابر

 او احترام وړ كسانو ډ ډادا پروګرامونه بايد د .   د خطر فكتورونو او كلتورى اړخونو په پام كې نيولو سره خپلې موخې وټاكيځواككار
 او عملي كولو كې طرحه د پروګرامونو په  كساناختهپه ايډز چى  وي، ځكه اغيزمندىى شي  زده كړې كوال همكارې. لخوا وړاندې شي

  . اخليبرخه يوشان 
 

 

  

   لوړولو كمپاينونهخبرتيا د معلوماتو او – ��١

 بيالبيلو په هيواد ټولنو او د هسيمه ييز د پراخو كمپاينونو سره په ايډز  د بايدپه صورت كې معلوماتې پروګرامونه شونتياد ) الف
 بيالبيل ايچ آى وى څرنګه انتقالېږي او څرنګه نه انتقاليږي، د ايډزپروګرامونه بايد ددې په اړه چې . ير ولې كې، اړيكسيمو

 وشونتياود  او درملنې پاملرنې  او د ، په خلكو اغيزېايډز مخنيوى كېږي، ددې مرض طبي اړخونه، د ايچ آى وىړخونه، څرنګه د ا
  . په اړه د دقيق او تازه معلوماتو درلودونكې وي

  
 او روزنيز وي، معلوماتي پروګرامونه، كورسونه او كمپاينونه بايد په موجوده واقعى حده پورې چې )ممكنه( شونى تر هغه) ب

 كې ځاى وركړل )كړنالرو (نيت، صحت او د تبعيض ضد ستراتيژي ګانوو او پروګرامونو كې او همدارنګه د كار د امكړنالربشري 
  . شي

  

   پروګرامونهتعليمى – ��٣

 د، د لزوم ديد په صورت كې د دولت او نور اړونده استازواو د هغوي كارګرو ګانې بايد د كارګمارونكو او  ستراتيژتعليمى) الف
  .  تر حده جالب او د برخې اخيستنې وړ ويشونتياد د ميتود باي. ترمينځ د مشورې پر بنسټ وي  متخصصينوايډز

 نه د ځاى لخوا د كاركارګرو  مواد بايد د روزنيز بايد په پام كې ونيول شي او انكشافي ه پروګرامونتعليمىپه كاري وخت كې 
  .شيكه چيرې كورسونه دايريږي، نو حاضري بايد د كارى مكلفيت په حيث په پام كې ونيول . باندې وكارول شي

   
  : پروګرامونه بايد د الندې موضوعاتو لرونكې وي عملى او مناسب )ب

 سره مخ د هغه ډول فعاليتونو درلودونكې وي كوم چې انفرادي كسانو سره مرسته كوي ترڅو هغه خطرات چې شخصا دوي -
همو او د اړيكو د مهارتونو او او دا خطرات د تصميم نيولو، مفا. ارزوي  په انفرادي او هم د يو ګروپ د غړي په توګه ودي،

  . ، وقايوي او مشورتي پروګرامونو له الرې، كم كړي تعليمىهمدارنګه
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 كارګرو  لكه كاري خوځښت چې د ؛د وشيكې په لوړې كچې سلوكي او نور د خطر په فكتورونو باندې په خاصه توګه تا-
  .  كويمخډېر خطر سره   انتان ايچ آى وىمختلف ګروپونه د 

 د انتقاليدو په هكله د معلوماتو وركول، او معلومات ددې په اړه چې ايچ آى وى د پيچكارۍ له الرې د روه موادومخد د -
  . څرنګه ددې ډول انتقال خطرات كم شي

 خبرو اترو په كچه د سيمىو او د ټولننو د هيوادوتر مينځ او همدارنګه د ګاونډي  كارګرو  د دولت، كارګمارونكو او -
  . دلېكرامينځته 

  .  لخوا پر مخ بيول كېږينورو ټولنو چې د دولت او ،وللوړ خبرتيا د ايډزد  روزنيزو پروګرامونو كې كېپه مسل -
  . باندې متمركز ويكارګرو  د كمپاينونو پر مخ بيول چې په ښځو او ځوان -
 ٣	�. (  موندنه كم كړيزيان چې دغه  توجه او د مخنيوي ستراتيژي ځانګړى موندنې باندې زيان څخه په  ايچ آى وى د  د ښځو-

  ) وګورۍبرخه 
يا ثبت دي، تجريد  مايچ آى وى په اتفاقي ډول د تماس څخه نه انتقالېږي، هغه كسان چې ايچ آى وىد پر دې باندې چې كې تا-

  .  كې مرسته وشيپه كارځاىته اړتيا نلري، بلكې هغوي سره بايد بيليدلو څخه له خلكو 
په وړاندې  كارګروناروغه ايډز نيولو سره، د وو په پام وړتيا دكارګروونكي اغيزو توضيح كول او د ټولو  د ويروس د ناتوان-

  .نبايد چې تبعيض وكارول شي
  . له امله ورته پيدا شوي، په ډاګه كړي ايډز او احساسات چې د غبرګون ته ددې فرصت وركول چې خپل كارګرو  -
څخه كړنالرو او دهغوي خبرول ) رګران روغتيايى كامخصوصاٌ( ته الرښونه كارګرو ه  موضوعاتو په اړې دعمومى پاملرند  -

  .   يشعملي بايد چې د مواجه كېدو په صورت كې 
د ككړ  ايچ آى وىي او منجمنت په اړه روزنه، نه يواځې په  او توبركلوز د مخنيوجنسى اړيكو له الرى انتقال شوى ناروغۍ د -

 د عمومي حالت او معافيت سيسټم روكارګد  او همدارنګه ،دې لپاره چې دا حاالت د درملنې وړ ديكېدو د خطر لپاره بلكې د
  . د تقويې سبب كېږي

  .  ښه كولخوراك د حفظ الصحې او -
  .  پكې شامل ويالرښوونې، چې د ښځينه او نارينه كانډوم د استعمال لپاره مصؤنيت د جنسي اړيكو -
  .  فعاليتونهروزنيز  زده كړې او غير رسميكارې هم-
  . حات پكښى راوستل شى او د اړتيا په وخت كې اصال او بيا كتنه وشىونه، ارزڅيړنه په منظمه توګه -
 

  

  ونهپروګرامځانګړى د جندر  -  ��٣

ه پام كې په واضح توګه پبايد  ينهرا ښځې او ناو.  سره حساس ويدريځنژاد او جنسي د جندر او هم هم د  ټول پروګرامونه بايد )الف
   .په جال پروګرامونو كې ځواب وركوىو غوښتنو ته د مختلفو خطرونو په پام كې نيولو سره ونيسي چې د ښځو او نارينه و
 موندنې په هكله، خبرې زيان د ښځو د اړتيا په هكله معلومات ترڅو هغوي د انتان د لوړ خطر او په خاصه توګه د ځوانو ښځو د  )ب
  . شي
په او د هغه پر اساس شى توان باندې پوه ځواك او  سره مرسته وكړي ترڅو د خپل غير مساوي ينهرااړه ښځې او ن بايد دوروزنه )ج

  . يكړ سرغړونو ته بايد په مشخصه توګه پاملرنه و او ددى ترڅنګكې عمل وكړي،  حاالتوځانګړى او كارځاى
 باندې خبرې شي او هغوي حقونو خپلو  بهرې څخه ځاې او د كارځا كارپهپروګرامونه بايد ښځو سره مرسته وكړي ترڅو  )د

  .  ځانونه خوندي كړي چى وتوانيږى
 د ايډز د مسئوليتو و او ستراتيژي ګانو درلودونكې وي، ترڅو د نارينه ارزونې، خطر خبرتيا بايد د زده كړىو و د نارينه )ر

  . ي په اړه توانمند كړيمخنيو
دفمند پروګرامونه جوړ هې مناسب او د وقايوروسته او د هغوي د استازو د مشورې  ګروكارو لپاره د ود همجنس باز نارينه  )س
   .شي

  

   پرمختيايي پروګرامونو سره اړيكهد روغتيا - ���

ګرامونو سره، چې د هغه مسايلو سره كار كوي لكه د موادو ناوړه استفاده، روحي و پروګرامونه بايد د روغتيا د پرمختيا پرروزنيز
 د كمپاينونو او ايډز كميټې د خونديتوبد كار موجوده شوراګانې يا د روغتيا او .  كې، اړيكه ولريپه كارځاىنسي روغتيا فشار او ج

دغه اړيكه بايد د ككړو ستنو د وريدي پيچكاريو د استعمال په وخت كې، د انتان خطرونه .  پروګرامونو لپاره د پيل ځاى دىروزنيز
  . ېدو المل ګرځي انتان د خطرونو د زياتايچ آى وىد   زهري كېدلودرملد و  همدارنګه الكول ا؛څرګند كړي


      كويڅخه مالتړ وسلوكي تغيراتله  چې ګامونههغه عملي  - ��
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 ته بايد حساس، دقيق او تازه تعليمات د خطرونو د كمولو د ستراتيژي په اړه وركړل شي او كه چېرې ممكن وي كارګرو  )الف
  .  شيبرابرنډوم اښځينه او نارينه ك

 په شونتيا   په وخت تشخيص، درملنه او منجمنت همدارنګه د جنسى اړيكو له الرى انتقال شوى ناروغۍ د توبركلوز او )ب
صورت كې د معقم ستنو او پيچكاريو د تبادلې پروګرامونه برابر شي او يا هم معلومات ددې په هكله چې دا سامان له كومه ځايه 

  .يته راوړل كېږ الس

  الس رسي پروګرامونه ټولنيز - ���

ي او منجمنت لپاره په محلي  د مخنيوايډز پروګرامونه د روزنيز بايد معلوماتي او استازى او د هغوي ګران، كارېكارګمارونك
 ته دا په الس رسي پروګرامونو كې د خلكو برخه اخيستنه بايد تشويق شي ترڅو خلكو. ټولنو، مخصوصا په ښونځيو كې، تشويق كړي
  .  كار د هغوي د انزوا د كمولو په واسطه، ښه كړل شيكارګرو  ايډزموقع وركړل شي ترڅو خپل افكار بيان كړي او د 

  .  شياو مشرانو سره په همكارى او تفاهم كې پر مخ بيولدا ډول پروګرامونه بايد د مناسبو محلى او يا ولسي اشخاصو 
  

   روزنه -٧

ماستر  ښځينه او نارينه او د هغوي استازى، ګران كار مديران، امرين،،ريسان: وپونو ته متوجه ويګر  مختلفوالندېبايد روزنه 
لګښت په منلو دې د . څارونكىكارګرو  او، مسلكي روغتيايي كاركوونكي او د فابريكې ېروزونك كار، هم) سرروزونكى(ترينران 

 پروګرمونو څخه د استادانو را جلب وبهرنيايډز د ى شي چې د  كوالتصدى، توګه په د بيلګى ،يولټول ش الرې ابتكاري نوښتګرې او
داى شي چې د محلي كېدا مواد . و پر بنسټ ، تر ډېره كچه توپير لريسرچيند روزنې مواد د موجوده . كولو له الرې مرسته ترالسه كړي

ه به دا هم وښودل شي چې څرنګه د اقليت خلكو سره د روزونكو ت. و مختلفو حالتونو سره سم ، تر السه شيورواجونو او د ښځو او نارينه 
ې د مطالعې لپاره د تمرين پيښهغوي بايد د هرې .  په ارتباطدريځتعصب،  په وړاندې برخورد وكړي خاصتا د نژادي منشې او جنسي 

دا بايد . و كې برتري وركول كېږي زده كړو ته په ټولو كچكارو په خپله مامورين دي نو ځكه هم ډير وختښه روزونكي. ښه مواد برابر كړي
  .  د استازي مشورې سره سم پراختيا وموميكارګرو  د كلني روزنيز پالن يوه برخه وګرځي او همدارنګه بايد د ارځاىد ك

 

 

 

  

   روزنهريسانو، مديرانو او د كدر او پرسونل امرينود  - ١�٧

 په ، مديران او آمرين بايد د برخې اخيستنې څخه عالوهه دايريږى،  چه د ټولو كارګرو لپار او معلوماتي پروګرامونو كېروزنيزپه 
  : الندې برخو كې روږنه ترالسه كړي

  .  په اړه توضيحات او سوالونو ته ځواب وركړيكړنالره د ايډز د كارځاىد هغوي توانمند كول ترڅو وكولى شي د  -
 په اړه  د غلط تصور د له مينځه وړلو د خپرېدوايډز د  كېپه كارځاى سره  كارګرو  څخه ښه با خبره وي ترڅو نورو ايډزد  -

 . مرسته وكړي او معلومات وركړي

و په اړه معلومات وركول، ترڅو هغوي وتوانېږي تر هغه پورې چې شونتياوې ته د مناسب معيشيت كارګرو  اخته  ايډزپه  -
 .  لري كار وكړيشونتيا

 .  سره تبعيض ګڼل كېږيكارګرو  يډزا د رويې پېژندنه او اداره كول كوم چې د كارځاىد  -

 .  ګتو الرښونه وكړيټولنيزو د هغوي توانمند كول چې د موجوده روغتيايي خدمتونو او  -

  

  :  روزنهښونكو كارود هم - ٢�٧

  :  بايد تخصصي روزنې ترالسه كړي ترڅوهمكار ښونكى
وكولى شي په مجموعي يا په نسبي توګه  د مخنيوي د طريقو په باره كې د كافى معلوماتو درلودونكي وى چې ايډزد  -

  .  ته انتقال كړيكارګرو  پروګرام موضوعات، روزنيزمعلومات او د 
 .  روزنې كې، حساس ويې، جندر او كلتور سره په خپليځردنژاد، جنسي  -

 . ټ وګرځى، م كې ناتوانه ديپه كارځاى د هغه كسانو لپاره چې او لرىو سره ارتباط وكړنالر كارځاىد نورو موجوده د  -

 كېدو خطرات زياتوي، په خپل ژوند كې ) په ايډز ككړ(منتن  چې د الملونه وربښل،  ترڅو هغه ىخپلو همكارانو ته توانمند -
 . وپيژني

 .  ته د هغوي د حاالتو سره د مقابلې په اړه مشورې وكړيكارګرو  اخته ايډزددې توانايي ولري چې په  -
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   روزنه د استازوكارګرو د  - ٣�٧

  :  په خپل كاري ساعتونو كې بايد روزنه ترالسه كړي ترڅوې استازكارګرو د 
 . او سوالونو ته ځوابونه وركړيڅرګندونو په اړه ېكړنالر ايډز  دكېپه كارځاى ددې توانايي ترالسه كړي چې  -

 .  پروګرامونو كې، وروزيروزنيز، د استادانو په ګرانددې توانايي ترالسه كړي چې نور كار -

 ترڅو هغه سره په ؛ تبعيض ګڼل كېږيپه وړاندى كارګرو  اخته ايډز  د كوم چې، د رويې پېژندنه او اداره كولځاىكارد  -
 . توګه مبارزه وشيكارنده

 استوګنځىمناسب هغوى له ترڅو د اړتيا په وخت كې  ناروغانو سره مرسته او د هغوي استازيتوب، اختهړونده  اايډزپه  -
 .څخه برخمن شى

 او د هغوي د كمولو وپيژنى الملونهژوندانه كې،  د خطر شخصى  ته د هغوي په كارګرو  اخته ايډزي ولري چې په ددې تواناي -
 . كړيرپه اړه مشورې و

 .ساتل كېږياو پټ څخه يې ترالسه كوي، محرم  كارګرو  اختهله  ايډز دددې اطمينان وركړي چې هر هغه معلومات چې  -

  

  روزنهورينوخونديتوب مامد روغتيا او  - ��٧

 بايد تخصصي روزنې ترالسه خونديتوب مامورينشنا كېدلو نه عالوه، روغتيايي او د آ پروګرامونو سره د روزنيزمعلوماتى او 
  : كړي ترڅو
 كارګرو  او معلوماتي پروګرامونه روزنيز ډېر معلومات ولري ترڅو وكولى شي  ښايسته په اړهالرو چاروي د  د مخنيوايډزد  -

 . ل كړيته ور انتقا

ته ورهغو كې تغيرات راولي او يا په  توان ولري او كاري ميتودونو او حاالتو باندې حاكم وي، ارزونېد كاري چاپيريال د  -
 . ړيكچه كم كزيان مننې  د كارګرو اخته  ايډز پهترڅو . پراختيا وركړي

 لپاره را كارګرو ستو پروسيجرونه  د شمول د لومړني مره اطمينان وركړي چې كار ګمارونكي يو سالم كاري چاپيريال پ -
 .دوام وركړىمينځته كړى او 

 د كارګرو او صرف د . سره ساتل كېږي ،په محرم ډول ،د نورو طبى معلوماتو معلومات ايډزاطمينان وركړي چې اړونده  -
په  سره سم  دودد كارګرو د شخصى سوابقو د محرميت د كړن كار د نړيوال سازمانشخصي معلوماتو د محرميت پر اساس د 

 .دى شيكېډاګه 

 .  ته د هغوي په ژوندانه كې د خطر فكتورونو د كمولو په اړه د مشورې وركولو توان ولريكارګرو  -

 چې پدې ډول د هغوي غوښتنو ته په ، طبي خدمتونو ته راجع كړيكارځاى نه بهر او كارځاى د كارګرددې توان ولري چې  -
 .موثره توګه ځواب وركړل شي

  


   روزنه)مفتيشينو(څارونكو فابريكو  كار اود – �٧

 چې خپل د سرپرستۍ او مشورتى كړى ې برابرشونتياوې ې ته ټولڅارونكىكړي ترڅو ډاډ ترالسه  بايد چارواكې صالحيت لرونكى
 د ايډز كې د ىپه كارځاددې هدف ترالسه كولو لپاره، هغوي بايد .  د مخنيوي په اړه تر سره كړيايډزفعاليتونه په ځانګړى توګه د 

  : دا روزنه بايد د الندې مسايلو درلودونكې وي. نه ترالسه كړيزمخنيوي د ستراتيژۍ په اړه تخصصي رو
او ) ١١١-ګڼه (٨�١٩) كار او مسلك( په ځانګړي توګه د تبعيض كنوانسيون ، په اړه معلوماتمعيارونو ونړيوالد  كارد  -

  ؛ملى قوانينو په اړه معلومات

   وركړو؛ خبرتيا او اداري مامورينو ته كارګرو  په اړه ايډزد شو چى څرنګه  وكوالى  -
 ؛ په اړه موضوعات دخيل شيايډز چې په روغتيايي ويناوو او روزنو كې د شوى څرنګه وكوال -

  ؛ څخه برخمن شيحقونو نورو قانونى له  ولرى او ۍ ګټو ته الس رسموجودهچې   سره څرنګه مرسته وشيكارګرو  -

 ؛يش  وپيژندلو وضعيتدلكېنه مراعت  حقونو  د كارګرو اخته په ناروغۍ  ايډز داو ، سرغړونېڅرنګه  -

 په هغه وخت كې چې دغه معلومات د اپيدمولوژي ، مهارتونهولڅيړ او وټولولد راپه اړه د معلوماتو  ايډز  كې دپه كارځاى -
 .  لپاره كارول كېږيڅيړنى اغيزو د ټولنيزاو 

  

  ې وىك روزنه چې د انسان د وينې او يا د وجود نورو مايعاتو سره په تماس  لپارهكارګرو د هغه  - ��٧
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 كې په اتفاقي ډول را په كارځاى كوم چى ،روزنه ترالسه كړي او لومړنۍ مرستو په اړه هغه كړنالرو بايد د انتان د كنټرول ګرټول كار
  :  ويكې د روزنې پروګرام بايد د الندې ټكو درلودون.ږيكېمينځته 
  برابرول؛ مرستو يوړنمد لو -
 ضميمه دې وكتل دوهمه(، ترڅو د انسان د وينې او د وجود نورو مايعاتو سره د تماس خطرات كم كړل شي پاملرنې عمومى  -

 ؛)شي

 ؛كارول وسايلو خونديتوبد  -

 ؛ تعقيبولكړنالرو روغتيايىد انسان د وينې او يا د وجود نور مايعاتو سره د تماس په صورت كې د  -

 ؛ درلودلحقونو د ) تاوان( په صورت كې د غرامت پيښىد مسلكي  -

  .  اړه نلريلزوماُحالت سره د ريښتنى يا فرضى  ايچ آى وى د خلكو د پاملرنې عمومى د پر دې چې كېاو تا -
  

   معاينه- ٨

 كې كړندود په دې  چىكېمګر په هغه حاالتو  ؛شينترسره  كېپه عادى حاالتو  كې په كارځاىبايد  آزموينه يا  معاينه د ايچ آى وى
 نتيجه په ډاګه شي او ناوړه استفاده ترې معاينىممكن د .  حقوق په خطر كې اچويكارګرو ورى كار دى او د ردا يو غير ض. ىدراغلى 
د حتى له دى كبله . يوه  په اړه خوشبين ننتيجى د معاينىد دوى  او ،شويو كسانو رضايت هميشه نه ترالسه كېږي  د خبرځكه چى .وشي

  .  لخوا ترسره شيكس او مجرب اليق د يو او يواځى معاينه بايد په محرمانه توګهلپاره  ايچ آى وى، د  هم څخه د باندېكارځاى
  

  په استخدام او كارګمارلو كې مخنيوى - ١�٨

نورمال .  شيشي او يا د استخدام د شرط په توګه ونه كارولن غوښتنه وېآزموين د ايچ آى وى بايد د په وخت كېد استخدام 
  .  د ځانه سره ونه لريآزموينه  ايچ آى وى مخكې د كار پيل كولو څخه بايد د آزموينه ، لكه د وجود سالمتي آزموينه روغتيايي 

 

 

 

 

  

   مخنيوىلپارهد بيمې د مقاصدو  - ٢�٨

د مستحق كېدلو لپاره  بيمىي  روغتياي اوبيمې عمومي پاليسيد  امنيت، ټولنيزد  بايد هيڅكله هم آزموينه  ايچ آى وىد   )الف
  .  و نه غوښتل شيڅيرشرط  په د 
   

هغوي بايد .  غوښتنه و نكړيآزموينه د  ايچ آى وىد مخكې د موافقې څخه بايد  كولو لپاره ى د بيمځاىد بيمې كمپنۍ د كار) ب
  . خپل بيعې او د كلني عايد اندازه د موجوده اپيدمولوژي معلوماتو پر بنسټ محاسبه كړي

  
او هغه ټول معلومات چې ورسره شته، محرم ته الره هواره نكړى  آزموينه د بيمې د مقاصدو لپاره كوم بايد كار ګمارونكي  )ج

  . وساتي
  
  

  اپيدمولوژيك نظارت - ٣�٨

و او   پدې شرط ترسره شي چې د ساينسي څېړنبايدآزموينه  ه اپيدمولوژيكايچ آى وى كې د په كارځاى سره، نه پامنيوىد نوم په 
په هغه ځاى كې چې داسې څېړنې ترسره .  په پام كې نيولو سره سم ويحقونو اخالقي بنسټونو، مسلكي اخالق، او د خلكو د محرميت د 

هغه معلومات چې ترالسه . ى ترسره كېدونكې دېخبر وركړل شي چې داسې څېړندمخه  او كارګمارونكو ته كارګرو الزمه ده چى كېږي، 
 چې كله پاتې نشي، ناڅرګنده به په هغه وخت كې آزموينه . خيستل شي نه لكو تر مينځ د تبعيض لپاره ترې كار واكېږى، بايد چې د خ

  .څخه تنقيص كېږي حالت د نتايجو ايچ آى وى  موجود وي چې د شخص دشونتيا  ددې 

   آزموينه معاينه يا  انهداو طلب - ��٨

بايد آزموينه داوطلب . وازمايى پروګرام كې ځانونه نېآزمويډول  د   انهداوطلب په خپله خوښه په ګرانى شي چې كارادكېداسې هم 
و د شونتياوېد كافي روغتيايي .  كېپه كارځاىپه نورمال ډول د ټولنې د روغتيايي خدمتونو د يوې برخې په څير خلكو ته اجرا شي، نه 

  چهى شيادكې ترسره آزموينه  ه مشورې پر اساس، داوطلب د استازي دوى موافقې او د هغلې د ليككارګرو موجوديت په صورت، د 



   او د كار نړى په هكلهHIV/AIDSد كار نړيوال سازمان كړندود د 
  

 19 

  ېآزموين حساس د  تهجندر.   په جدي ډول د محرميت په پام كې نيولو سره سم تر سره شيواسطهه  شخص پكېبايد د يو مناسب مسل
 ګټې او زيانونه، او آزموينه  د  څرنګوالى او مقصد مونږ ته په ډاګه كوي، ېآزموين د ايچ آى وىڅخه وړاندې او وروسته مشورې، چې د 

  .  يوه بنسټيزه برخه جوړه كړي ېآزموين ې باندې ، بايد د هركارګرو د نتايجو اغيزې پر 
 

  


   او درملنهزموينهآوروسته  د مسلكي مواجه كېدو څخه  - �٨

ات موجود وي، كارځاى بايد د يو  په هغه ځايونو كې چې د انسان د وينې او يا د وجود  مايعاتو او انساجو سره د تماس خطر)الف
  . و او خطرونو مخنيوى وكړيپيښ وي چې د مواجه كېدو په صورت كې د مسلكي كې لرونكړنالرى
  

خطر څخه وروسته،  د مواجه كېدو د) د انسان وينه، د وجود مايعات، انساج(شي سره  ككړملوث يا  كې د يو ممكنه په كارځاى )ب
د وقايې په اړه مشوره وركړل  وروسته  او د مواجه كېدوآزموينه  ايچ آى وىد مجادلې، طبي پايلې، د  ته بايد ددې حالت سره كارګرو 

  د ترتاوان په اړه د حقونو  ته د هغوي قانوني كارګرو د خطر د ارزيابۍ د پايلو څخه وروسته، . شي، او يو مناسب طبى مركز ته ولېږل شي
  .  په اړه الزمه الرښوونه وشياحلونې او اړينو طى مر مستحق كېد دالسه كولو

  

  مالتــړپاملرنه او  - ٩

 كارګرو د هغه . يكوالرښوونه  كې كارځاى پهې لپاره  سره د مجادلايډز عناصر دي چې بايد د ه هغه بنسټيزمالتړيووالى، پاملرنه او 
ق او حمايت شي، او اطمينان حاصل شي  حالت څرګندوي بايد داسې ميكانيزمونه جوړ شي چې هغوي تشويايچ آى وىلپاره چې  خپل 

 بايد كارځاى د ې كمې كړو نو اپيدمۍ د اغيزايډز كې د په كارځاى  ددې لپاره چې.ږىكې عزتى نه تبعيض او بېبه  په وړاندىچې هغوي 
كه د كار په ځاى كه چيرې .  حمايت ترالسه كړيټولنيز دي او اغېزمن شوي دي، اخته ايډز چې په ې ترڅو هغه كسانلې ځلې وكړهداسې 

 ته كارګرو نه وي، نو هموجودشونتيا كه چيرې ددې ډول خدمتونو .  شيبرابرهوجود وي، نو مناسبه تداوي دې كې روغتيايي خدمتونه م
 كورنيو    نه وړاندې دهغوي كارګرو اړيكې دا ګټه لري چې مونږ ته دا فرصت راكوي چې د . ددې ډول خدمتونو موقعيت ور وښودل شي

و، او نورو اړونده چارواكو سره ټولن او د هغوي كارګرو د دولت او كارګمارونوكو، .  خاصه توګه ماشومانو ته السرسۍ پيدا كړواو په
  . خپل منځي همكاري، د اغيزمن خدمتونو په وړاندې كولو او د قيمت د كمښت په اړه مرسته كوي

  د نورو جدي ناروغيو سره ورته والى  - ١�٩

  .  كم ونه ګڼل شي بايد كې د مرستې له نظره د نورو جدي ناروغيو او حاالتو څخهپه كارځاى ايډز كې انتان او كلينيىايچ آى ود  )الف
  

 په پرتله چې په نورو جدي كارګرو  دې د مناسبې تداوۍ، غرامت او نورو ګټو په برخې  كې د هغه اخته ايډز چې په ګران هغه كار)ب
  . و نه ګڼل شى دي كم اختهناروغيو 
  

 د طبي له پلوه د كاركولو توان ولري، هغوي بايد د كار نورمال امنيت او فرصتونو څخه د خپل په ترقۍ كې ګرانتر هغه ځايه چې كار )ج
  . ګټه واخلي

  

   )مشوره كول(سال  – ٢�٩

څخه د باندې كه  كارځاى ترڅو تخصصى مرستې او مشورې د وهڅوى  دياخته ايډز چې په كارګرانكارګمارونكې بايد هغه  )الف
  . چيرې تخصصې او محرم مشورتې واحدونه موجود وى، ترالسه كړي

  
  :  ته د عملې بڼې وركولو لپاره، كار ګمارونكې بايد الندني ټكې په پام كې ولري مسلې دې )ب

ې تخصص لري، ړونده مشورو او درملنو ك اايډزاو ځاني مرستو ګروپونه چې په   وكارپوهان په محلي ټولنې يا ساحې كې د -
  ؛ كړيځانګړى

  
  ؛ي واغيزمنه ته كارګرو  اخته ايډزكول او پيژندنه، چې په ځانګړى  موسساتو ټولنيز د طبي او غير طبي -
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 ته مشوره وركول چې خپل ډاكټر يا طبي مشاور سره اړيكه ونيسي تر څو و وړاندې تداوي شوى نه وي، هغګران كه چيرې كار-
 خپله ډاكټر نلري، هغه سره مرسته وشي ترڅو د طبي مرستو كارګراناو كه چيرې .  يې وكړيابتدايي ارزيابي او درملنه

  . متخصص ډاكټر ته معرفي شي
  

 دي مناسب رخصت وركړي ترڅو هغوي د مشورې او درملنې لپاره د حد اقل ملى اخته ايډز ته چې په كارګرو كارګمارونكي هغه   )ج
  . ستفاه وكړيمقتضياتو په پام كې نيولو سره ترې ا

  
دا به مناسبه وي چې .  شيىمطابق برابراو شرايطو  ته د هغوي د حاالتو كارګرو ې مرستې بايد د پيسو پرته ښځينه او نارينه   مشورت)د

  .  او نور اړونده چارواكو سره ددې ډول مرستو په برابرولو كې اړيكه ټينګه شيټولنو او د هغوي كارګرو له دولت ، 
  

  .   مرسته وكړي مشورو د ترالسه كولو لپارهكېمسل سره د وكارګر اخته ايډز په  د غوښتنې په وخت كې بايد استازي كارګرود   )ر
هر هغه د  او  كړى امنيت او مسلكي امتيازاتو څخه خبرټولنيز، و او امتيازاتحقونو  د هغوي د كارګراني خدمات بايد ټول  مشورت)س

  .ي سره مرسته كوكارګرو مجادلې لپاره   سره د ايډز دچې الر ښوونه وكړي پروګرام 
  
مشورې د طبى  ته مناسبه رخصتى د كارګرو  سره د مواجه كېدو په صورت كې، كارګمارونكي بايد  ايچ آى وى په تصادفي ډول د )ش

  . ترسره كولو لپاره وركړي
  

   او نور روغتيايي خدمتونه كېمسل - ٣�٩

په هغه كار ځايونو كې چې طبي . ړي درمل برابر كريترو وايرس ضد  ته د كارګرو ولري چې خپل ې كارګمارونكي به ددې توان ځين) الف
په ايډز اخته  په اساس، بايد پراخ روغتيايي خدمات وړاندې كړي ترڅو و د مرستوچارواكخدمتونه مهيا دي، د دولت او نورو اړونده 

  .  مرسته وشي سرهكارګرو 
  

، د تغذيې په اړه مشورې، د يا شكاياتو درملنه اعراضو ايچ آى وى، د اړونده درملو برابرولس ضد ريترو وايردا خدمتونه د  )الف
ه بايد د درملن او توبركلوز روغۍاايس ټى ډى يا د جنسى الرى انتقال شوى نو انتاناتو درملنه لكه طلبروحي فشار كمول، او د فرصت 

  . ځانه سره ولري
  

   ېګروپونو سره اړيك ټولنيز او ود ځاني مرست -  ��٩

 كې د ځاني مرستو په كارځاى بايد ګران كارمسلكي روغتياد  او و د ټولنكارګرو د اړتيا په صورت كې، كارګمارونكي، د 
  .  موسساتو ته راجع كړيونكو كومالتړګروپونو او  ټولنيزو   ګران كاراغيزمنڅخه  ايډزلې ځلې وكړي او يا د هګروپونو په تاسيس كې 

  


  او امتيازاتټې ګ - �٩

 سره كارګرو د هغه او امتيازات ګټې  كارګرو د  د ايډز ورې پر اساس، بايد ډاډ وركړي چېو د مششريكان ټولنيزو دولت د نورو  )الف
ته پرمختلونكي طبعيت  ايډزد امتيازاتو شتون هم وڅيړى، كوم چى هغوي بايد د نويو .  توپير ونلري څهچې نور جدي ناروغۍ لري

  .يمتوجه د
  
 د ګټو د ميكانيزم د جوړولو لپاره دولت سره يو اړتياو سره سم د كارګرو  ايډزې د ټولن او كارګمارونكو كارګرو د ، كارګمارونكي)ب

  . ځاى كار وكړي
  

   امنيت پوښښ ټولنيزد  - ��٩

او د هغوي  ګران كاراخته ايډزه ې بايد ټول الزم ګامونه واخلي ترڅو يقيني كړي چې پټولن كارګرو  د كارګمارونكو او دولت، )الف
 او د هغوي په كورنيو كارګرو  او مسلكي ګروپونو په ټولنيزدا بايد د .  څخه پاتې نشيامتيازاتو پروګرامونو د  امنيتټولنيزكورنۍ د 

  .  مواجه دي، هم عملي شيسرهخطر له ايډزچې د 
  
  .  ته ورسويكارګرو  او نورو جدي ناروغيو لرونكي  كارګروناروغه  ايډز  ګټې د پروګرامونه بايد په مساويدا ډول )ب
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   او راز ساتنهمحرميت - ٧�٩

  د مشورې، درملنې او  ګټېكارګرو ، د بيمې شخصي كمپنۍ او كارګمارونكي بايد ډاډ وركړي چې هغه ټول معلومات د  دولت)الف
 ،په اساس )١٧١ -ګڼه(ميالدى كال  ٨�١٩ كسپارښتلي د مسلكي روغتيا خدماتو يواځې او اخيستنې په اړه، محرم ساتل كېږي

  . ى شيادكېترالسه 
  

 اړونده طبى معلومات د كارګرو او د  ايډز بايد د  او كارى پروژېنكيو كاركوه امنيت ادارټولنيز او د معتمد كسان، لكه درېيم اړخ )ب
  . وساتي د كارګرو د شخصى معلوماتو د ساتنې كړندود پر اساس محرمكار نړيوال سازمان

  

   پروګرامونه د كارګرو او كورنيو د مرستو – ٨�٩

 ته كارګرو  پروګرامونه بايد جوړ او يا پراخ شي ترڅو يو شمېر خدمتونه مرستو د كارګرو ۍ د څرنګوالي په رڼا كې، د يماپيد د )الف
 او د سرچينو  د اړتياوورې پر بنسټازو سره د مشو او د هغوي د استكارګرو  بايد د  چه كورنۍ غړي حمايه كړيلې شي ترڅو د خپبرابر

  . دى شيكېسره سم د دولت او نورو اړونده ارګانونو په همكارۍ ترسره 
  

 مهمه ونډه لرې، همدا راز دا پروګرامونه بايد د كې كسانو په پالنى اخته ز د ايډښځېدا ډول پروګرامونه بايد په ډاګه كړى چى  )ب
 پالر يى د يا چى خپل مور ړىغه ماشومانو اړتياو ته ځواب وركها پروګرامونه بايد د د. ىانګړى اړتياوى هم په ګوته كړحامله ښځو ځ

ى ته ن ډول جنسى ګټى اخيستكې او كاركولو ته مجبور شى او په زياتيدون ووځى ممكن له ښوونځى څخه اوډز له امله له السه وركړىاي
او يا  ډول ټولييزپه سره  وۍ كولى شى چى دا ډول پروګرامونتصدوى، او داى شى چى د كور دننه كې ونهپروګرام دا .مستعد شىبرابر يا 

  . په اساس، مرسته وكړىتړوند هر خدمت لپاره د 
  

  :دى كېرلودون موضوعاتو دالندېپروګرام د  ۍ مرستېد كورن )ج
  د رخصتۍ اجازه  -  
   د ګډون بلنىكېپه معلوماتى او روزنيز پروګرامونو   -  
   ته مراجعهوپونور كځانى مالتړ   -  
 مداخله كې شرط چى دا كار د ښوونځى په بهير پدې د كورنيو سره مرسته، كارګرو د كار د ترالسه كولو په منظور د   -

  .ونكړى
 زدكړو څخه مالتړ، ترڅو د هغو ماشومانو او ځوانانو غوښتنو ته ځواب كېځانګړى اقدامات، لكه د رسمى او مسل  -

  . د ايډز له امله له السه وركړىر او پالر مووركړى، چا چى خپل يو يا دواړه 
 شامل كې موسسو سره همكارى، په شمول د هغه ښونځيو چى د كاركوونكو ماشومان پټولنيزد ټول اړونده چارواكو او   -

  .دى
  مستقيمى او غير مستقيمى مالى مرستې  -  
  .ى اړه لرىد مالى مسايلو سمبالښت او اداره چى په ناروغۍ او د ناروغانو غوښتنو پور  -
  قانونى مشورې، معلومات او مرستې  -  
د مالى مسايلو سمبالښت، د وصيت برابرول پروسى د پوهيدو په اړه مرسته لكه د ناروغۍ  د قانونى د نارغۍ او د مرګ   -

   پالنونهاو د برياليتوب
  . امنيت پروګرامونو سره راكړه وركړه ولرىټولنيزكورنيو سره مرسته كول ترڅو د   -
   ته دمخه تنخوا وركولارګرو ك  -  
  اړونده قانونى او روغتيايى مراجعو ته د كورنيو راجع كول او يا د اړونده مراجعو د ليست برابرول   -
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  لومړى ضميمه

  : او مفاهيميقتونه حقبنسټيزيډز د سارى ناروغۍ په هكله د ا

   په اړه حقيقتونهAIDS  او  HIVد 

ى د بدن د مايعاتو له ګرځ الملغۍ د منځ ته راتلو و ويروس يا ايچ آى وى چى د ايډز د نارد انسان د معافيت سيستم د عدم كفايى
 يو څخه د الرو څلور لهناروغى  نوموړې ثابته شوى چى. او د شيدو له الرى انتقاليږى ، مهبلى افرازاتىول وينه، منډ په خاصه ؛الرى

  :وونه كوو ډول ورڅخه يادالندې چى په ،ته انتقاليږىكس كس څخه بل 
 ) صورت نيسىله همدى الرىتر ټولو زيات انتقال ( درلودل واړيكنامحفوظه جنسى د  شخص سره ) په ايډز ككړ(منتن د يو  .1

 شخص ) په ايډز ككړ(منتن  شوى وينى وركول بل شخص ته او يا د ) په ايډز ككړ(منتن  د مثال په ډول د ،د وينى له الرى .2
 .څخه د نسج يا عضوى پيوند اخيستل

 .كارولپه شريكه توګه  سورى كوونكو وسايلو كېد ملوث شوى پيچكارى يا نورو پوست .3

 شوى مور څخه د هغى ماشوم ته نوموړى ويروس د حاملګى، والدت او يا د شيدو وركولو په وخت ) په ايډز ككړ(منتن د  .4
 . انتقاليږىكې

 

 تشناب، د حمام  ګډانتقاليږى، همدارنګه دو له الرى نه  تماس، ټوخى، پرنجى او ښكلولو يا مچولكېايچ آى وى د تصادفى فزي
 ړې او څښاك مصرفول چى د ايډز د ناروغ په الس ليږدلول شوى نومو توكوكېخوراواسطه او د هغى ه وسايل، د خوړو د لوښى پ

  .و حشراتو د چيچلو په واسطه نه خپريږىور د غوماشو او نايډزهمدا راز .  نه انتقاليږىۍناروغ
  

يو شخص . ه مجادله وكړى وى د انسان د بدن معافيتى سيستم ضعيفه كوى او دهغه لپاره دا ستونزمنه كوى ترڅو د انتان سرايچ آى
 كوم اعراض يا شكايات او يا كومه كې موده پدې وى خو ) په ايډز ككړ(منتن داسى حال ژوند وكړى چى ه او يا تر زيات پلسو شايد تر 

  . كوالى شى چى انتان نورو خلكو ته انتقال كړىكېده ناروغى ونلرى مګر په همدى مو

وزن د  ل،دوامداره ستړيا، اسهال، تبه، ذهنى تغيرات لكه د حافظى له السه وركو  عبارت دى له ز لمړنى اعراض يا شكاياتد ايډ
لمفاوى عقداتو  ات او د د خولى انتان، التهابكې، د پوستې پر مخ شديد او مكرر بخار او دانكې دوامداره ټوخى، د پوستښت،كم

 هم شايد د بدن د ضعيفه معافيتى يا نرى رنځهمدارنګه فرصت طلبه ناروغۍ لكه سرطانون، مننژيت، سينه و بغل او توبركلوز. پړسوب
   .سيستم  څخه ګټه پورته كړى

  
روويروس ضد داسى درمل د ريت.  ناروغى دهكېداى شى مريض كله كله روغ هم وى مګر ايډز تقريباْ هميشه وژونكېسره لدى چى 

 ويالى شو كې پايلهپه .  دا درمل ډير قيمتى دىكې اوس وخت ه عمر يو څه اوږدوى خو پناروغشته چى د مرض پرمختګ بطى كوى او د 
  .په چټكتيا سره بدلون مومىبه  نلرى مګر دا حالت كېان دا درمل په واك ناروغچى ډير 

  
نوموړى ويروس يوازى . داى شىكې ژوندى پاتى كېيوازى په يو لړ محدود شرايطو  چى ىايچ آى وى يو نازك او ضعيفه ويروس د

 چى و نو په ډاډ سره ويالى ش،بدن ته نفوذ وكړىنشى كوالى  څخه كېد طبيعى مرطوبو ناحيو څخه بدن ته ننوتالى شى او د سالم پوست
 په توګه د  ېبيلګ د ،ايجاد كړوانع  په وړاندى موننوتلو بدن ته د ويروس د  چىدالى شىكې شكل پدې مخنيوى ۍ ناروغېد نوموړ

و شيانو  بعضى حفاظتى وسايل لكه دستكشى، ماسك او نوركې په وخت اړتيا او همدارنګه د كارولجنسى اړيكو پر مهال د كانډم 
قوى )  مادهكېكوونيو ډول پا (چنوموړى ويروس د بلي . نه وى يا ككړ وسايل بايد ملوثې سورى كوونككېل او بل دا چى پوستكارو

  .او د ډيرو ګرمو اوبو په واسطه له منځه ځى)  ماده لكه صابونكې او پاكوونكېتصفيه كوون(ديترجنت 

  : كارى ځواك د ايډز اغيزهشميرې او پر

 برخهمه  څخه دوه پر دريډلىدى ه  چى لهاو ك ژوندكې نړۍ خلكو په اختهميليونو څخه زياتو په ايډز ) �٣( له كې كال په پاى ٢٠٠٠د 
 په يواځى څخه ډلى په وجه خپل ژوند له السه وړكړۍ چى له دى ايډزليونه خلكو د ي م)٢٢(نږدى .  اوسيدلكېپه نيمه صحرايى افريقا 

  .ئن له السه وركړو ميليونه وګړو څپل ژوند)٣( كېړى ن په ټوله كې كال ٢٠٠٠
  

 ايډز د هغو لويانو او كوچيانو شمير چى په كېيى افريقا ه نيمه صحراپ شوى دى، اغيزمنې نوموړې ناروغۍ څخه  سيمى دډيرى
 كې په التينه امريكا او د كارابين په سيمه ، ميليونو څخه زيات)�( له كېهمدارنګه په آسيا .  ميليونو څخه زيات دى �٢مبتال دى له 
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 د كېيليون، په ختيځه اروپا او مركزى آسيا  نيم مكې ميليون، په لويديځه اروپا )١( څه كم كې ميليونه، په شمالى امريكا )٢(نږدى 
  . دىاخته نيم ميليون وكړى په ايډز كې په شمالى افريقا او منځنى ختيځ ،ميليون درى پر څلورمه برخه

  
 د كېپه افريقا . ان سره مخ دىت انېول دډ كې مخ پر زياتيدون له بل سره توپير ولرى خو سيمى شايد يوالرىسره له دى چى د انتقال 

څخه زيات وكړى يى ) ٪٢( چى له كېهغو هيوادونو ) ٢٩( به په كېكالى ) ٢٠١٠(يډز په وجه د مړو شويو كسانو شمير څرګندوى چى په ا
 ولدكې اخته باندى ايډزپه  .ه به وكېميليونه له هغه شمير څخه كم وى چى د ايډز په نشتوالى ) �٢(به يى ټولييز توكم  ؛ دىاخته ډزپه اي
ا قه افريپ. ږىكې ى) په ايډز ككړ(منتن  كې نسبت سړيو ته په كم عمر ښځې كېدواړه اهميت لرى چى په زياتو هيوادونو  سن او جنس كې
كاله عمر لرى او ددى ) �١-٩
(ږى چى كې اختهزياتره هغه وګړى په دى ناروغى  . موجود دىكې په ښځو تان تر نيمايى زيات نوى انتاكې

  . له منځه ځىمرستېې او اقتصادى ټولنيزسل دى چى د ناروغى په وجه د هغوى كورنۍ،  فعال نټولنې عمر كسان  د يوى 
  

 چى كې وپه هغو هيوادون.  دىاختهميليونو څخه زيات كارګران په ايډز ) ٢٠( له كې نړۍد كار نړيوال سازمان تخمينوى چى په ټوله 
 هپورى تر هغى كم وى چى د ايډز پ) ٪١٠-٣٠(به كــــارى ځواك له  كېكال ) ٢٠٢٠ (اټكل شوى چى په ه؛لوړه دكچه خورا  ناروغى يډزد ا

 د ايډز په وجه له السه وركړى دى چى دا حالت نوموړى مور او پالر ميليونه كوچنيانو خپل يو يا دواړه ) ٠
١( . به وهكېنشتوالى 
 سنه په كم كېدى صورت ه  چى پ، مخ كړىټونو تهكېكاركولو لپاره مار كوچنيان مجبوروى ترڅو له مكتب څخه الس په سر شى او د

  .كوچنيانو باندى د كاركولو ستونزه نوره هم زياتيږى
  

 كسانو او دهغوى په كورنيو او ټولنو باندى ستره اغيزه كوى چى دا اغيزه د كورنى د هغو لويو او وړو غړو لپاره اختهايچ آى وى په 
 لپاره د يوى دستګاه او پروژى په ۍاغيزه د يو شخص او كورن نوموړې ؛وى دى يوه لويه ستونزه را منځ ته ككې كس متاختهچى پر 

  . منفى اغيزه لرىكېاو ال تر دى زيات په ملى اقتصاد . ږىكېسطحه منعكسه 
 ۍ تبعيض، د جنسى نابرابركې استخدام لكه د توليد بنديدل، په :اتو بڼو خپل ځان څرګندوىيه زپ كېدغه سارى ناروغۍ د كار په نړۍ 

 سيستم ىامنيت ټولنيز كمښت، په روغتيايى او پانګې همدارنګه د انسانى ، پر كوچنيانو د كاركولو د كچى لوړوالىالى،رابوالخ
  . ته څيرمه تهديدات او روغتيامسلكى خونديتوبد  او ،باندى فشار

  كې ونډه لرىزيان مننې  پههغه حاالت چى 

  الملونهعمومى 

 بشرى او ږى اوكې باندى تيرى حقونو و كلتورى ا ټولنيزو ګ كوى چيرته چى په اقتصادى،  وده او پرمختكېايډز په هغو سيمو 
 ، څخه ګوښه والىټولنې  بيسوادى او له ؛ د پام وړ فكتور دهفقر يا خوارى اقتصادى پلوه،  له.ږىكېسياسى نورمونه له پامه غورځول 

دلو او د كېى ترڅو د ژوندى پاتى و فشار راوړځدارنګه خوارى پر ښضرره كوى او هم مته وړاندى الپ انتان دې دك خل او فقيرخوار
 روغتيايىحفظ الد  رژيم، ناكافى سرپناه او كېفقير خورا. ىته مخ كړاره نامحفوظه جنسى اړيكو پخپلو كورنيو د حمايه كولو ل
 كوى چى د ايډز سره تړاو كې مننوزيان هم  شوى كسان د هغو ناروغيو لپاره ال نور) په ايډز ككړ(منتن نشتوالى په ايچ آى وى باندى 

 نابرابرى وګړى د جبرى جنسى اړيكو په لور رهبرى كوى همدا راز د كې روابطو كارى او كلتورى پلوه په شخصى او ټولنيزو د  .لرى
  .وګړو سلوك او كړه وړه هم بايد د خطر زياتوونكو فكتورنو په حيث وپيژندل شى

  
. ږىكې كولو لپاره په كار وړل ۍ د دوا د پيچكاركې وسايلو له الرى انتقال شى چى په رګونو  ړوككايچ آى وى د هغو داى شى كې

توان ځواك او  انسانانو د محفوظو جنسى اړيكو لپاره د څخه ناوړه ګټه اخيستنه او الكولو مخدراتوى شواهد شته چى د همدا راز داس
ه پ ناروغۍ نوموړې  ترمنځ يوه طبيعى غوښتنه رامنځ ته كوى ترڅو دخلكوه كول د  كسانو تورنول او بى عزتاختهپه ايډز باندى د  .كموى

كلتورى فشارونه او انكار د انتان د خپراوى اندازه په .  چى دا پيښه د انتان د ال خپريدو سره مرسته كوى،هكله پټه خوله پاتى شى
  . لپاره د يو اغيزمن پالن طرحه كول ال نور هم سختيږىلنې ټو د وګړو او كې په نتيجه  راولى چىالندېلى ډول تر پوښښ محلى او م

  
 كېدونكېكمزورى پلى  اړخه؛ شخړه ايز حاالت، د قانون څخه سرغړونه، كمزورى قانونى چوكاټ او د قانون له مدنى او سياسى

 په عمومى توګه د پرمختګ ملونهال دا ټول ،څخه انكارې وركړډله ايز ډول راكړه   او حقونو  تشكليالتى، او ددى ترڅنګ له ميكانيزم
 تمويل شوى ضعيفه كېپه ډيرو هيوادونو .  پرمختګ لپاره اقدامات كمزورى كوىروغتيايىه خاصه توګه د ضرورى پمخنيوى كوى او 

جوګه ندى چى د ضرورت وړ ددى  سيستمونه چى الپخوا د قرضو او ساختمانى چارو د مصارفو په وجه كمزورى شوى وى روغتيايى
  .رنه او يا وقايوى خدمات خلكو ته وړاندى كړىپامل
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 د درناوى نشتوالى ددى المل ګرځى چى كارګران د انتان په وړاندى ال حقونوبشر  په لنډه توګه ويالى شو چى د تبعيض ماحول او د
د چى ږى كې ستونزمنه ځكه چى د هغوى لپاره دا.  شى او د ايډز په وړاندى د مقابلى توان له السه وركړىكې مننونزيان نور هم 

 قرار ونلرى چى كېهمدارنګه هغوى به په داسى يو موقف .  شىكېى په لټه درملن غوښتنى او ه معايناتو، مشورروغتيايىرضاكارانه 
  . برخه واخلىكېپه مدافعوى او وقايوى مبارزه او هلو ځلو 

  :ى خطر زياتودنېكېخته ا  د ځانګړو ډلو لپاره دكارګرو  چى د الملونههغه 

 كه څه همحساس دى، مستعد او ير ډ د خطر په وړاندى دنېكېاخته و شرايطو ته د ورى خاص ډولونه نسبت نځين ود كار د شرايط
 الملونه ځانګړى لست يو شمير الندې. خو بيا دى هم دى شرايطو ته پاملرنه وشى دنده؛ د انسان كړه وړه دى نه دهغه ئلهس د پام وړ ماصالْ

  -:راپه ګوته كوى
 چى مجبوره دى په منظم ډول سفر وكړى او د څپل خاوند يا  هغه كارګرتوګه ځانګړى په ؛ځنده يا سيار كارګر �

 .ميرمنى څخه جال ژوند كوى

 اسانتياوى موجودى روغتيايى چيرته چى محدودى ؛ كار كولكې چاپيريال په يو جال او بيل اړخهجغرافيايى له  �
 .وى

 . څخه مخنيوى نشى كوالىدنېكېاخته ر د هغه شرايط او حاالت چيرته چى كارګ �

 . ترتيبات د ژوندانه تر منځ نارينه وود او  كار كولكارګرو د يو جنس  �

 . وىكې په اقليت ښځې حاكم  وى او كې چى نارينه ونو كاروهغ �

 نه نيول كېاو د عمومى پاملرنو معيارونه او اقدامات پكښى په پام  خطر نغښتى وى كېچى مسل كېهغه كار  �
 ې شوى وين) په ايډز ككړ(منتن  د  او د بدن د مايعاتو سره تماس،و محصوالتې د وين اوه وينلكه د انسان ؛ږىكې

 . زخم او داسى نورېنـ د پيچكارى د ستخوندى نه ساتل،

 

رته  راشى چيالندېر پوښښ ت خاطر اضافه كوالى شو ترڅو هغه حاالت هم پدې هم ك يو شمير غير كارګر خلكېست په پورتنى ل
دلو لپاره كومه عايداتى كېد ژوندى پاتى  هيله سره راغونډيږى ترڅو پدې كې چى په كار نه ګمارل شوى كارګران په ښارى مركزونو

 وزګار خلك ،كې د مهاجرينو د كمپ اوسيدونكسان، او بيځايه شوى ؛ د خطر سره مخ دىايډز، دا ډول كارګران هم د  كړىپيدا سرچينه
  .جنسى اړيكو ته مخه كړى او يا دى كارته مجبور كړل شىپخپله خوښه  احساسوى ممكن  يا پريښودىمتروكاو هغه كسان چى ځان 

  ې اړتياوېد غيررسمى يا خصوصى سكتور ځانګړ

 دا چى هغوى نشى ،ئ لمړ؛ږىكې داليلو سره مناسب كسان ګڼل الندې توګه د ايډز د ناروغۍ لپاره په ځانګړى په غير رسمى ګارګر
 دا چى ، دوهم؛ ته مهيا دىكارګرو څخه برخمن شى كوم چى رسمى ګټوزو حفاظتى يټولن اسانتياوو او روغتيايى هغو  چى دئكوال

 ۍك مننونزياند كار كم عمره او او دريم، دا چى دهغوى .  فعاليتونه په نادره توګه په مالى تحفظ او ډاډ استوار وىكارګرو  غودد
  . شىالمل او يا توليد د له منځه تللو پانګۍ ممكن د  او تشه معنى ده چى هره خالپدېطبيعت 
  

 تباهى د ئتصد چى ممكن ، لپاره غټى منفى پايلې لرىئتصد د السه وركول د كارګرو د غيررسمى كار لپاره د يو او يا څو تنو 
ى سرمايه دهغه پر  د پروژكې صورت پدې ؛ مړ شى، ناروغ او وروستهاخته مالك په ايډز ئتصدكه چيرى د . ىو ته وغورځودكن

 بيا پانګه اچونه له منځه ځى او كې كې په راتلونكېدى حالت ه  چى پ،ږىكې  مصرفكې او يا خاورو ته د سپارلو په الر ساتنىى، درملن
  . ږىكې كارګران او دهغوى د كورنۍ غړى محروم او او مايوسه پاتى كېپه دستګاه باندى مت

  
ى وخت د كرهنيزو فعاليتونو څخه د كار د انحراف سبب ځين لګښت او څارنى پاملرنې   دكې په غيررسمى سكتور الو سيموكليود 

  . ږىكې  د زوال سره مخامخ ساتنهمهاله  غذا اوږد ږى او دـيم توليد ك توكوكېخوراږى او كار له منځه ځى ځكه چى د ايډز په وجه د كې

  د جنس بُعد

 كې يوشمير بيولوژيكې يو له بل سره توپير لرى، په ښځو كېو لدكې اختهندى  په ايډز باكېپه موده زيان مننې  او نارينه د ښځې
بدن جوړښت دوى  د ښځو داو همدارنګه .  كوىكې مننونزيان موجود دى چى هغوى نسبت نارينه وو ته د انتان په وړاندى ډيرى الملونه

ته  ى، همدا راز په ښځو باندى د ايډز اغيزه نسبت نارينه ووړتر سره كدا ستونزمنه كوى ترڅو د انتان د مخنيوى لپاره الزم اقدامات ته 
  .شديده وى
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ته  د نورو تابعدارى كې ولئ په جنسى اړيكو يا اقتصادى مسد ټينګښت لپاره،و ړيكادونو يا او د  خپلښځېډيرى  �
 . رد كړىاړيكېحفوظى جنسى م ولرى او يا نااړيكې نشى كوالى محفوظى جنسى له دى وجى ؛ږىكې  باسلاړ

 . تهديد سره مخ كوىله د جنسى اړيكو كې دوى په كارځاى  نابرابرى  ځواكد ښځو د �

 د غريب نړۍ د ښځې او ى؛ فكتور دكېمرسته كوونلپاره يو ستر زيان مننې دى د د ايډز په وړانغريبى خوارى او �
ږى او پا كېايستل بهر   څخهوله ښوونځينجونى  كېحاالتو ئ په ډير، كې نناوري په غريبىد  ، غټه برخه جوړوىتوكم

 .ږىكېاجبارى كارونو او يا هم په جنسى اړيكو ګمارل 

ت نارينه وو ب نسښځې كې حالت پدې چى ، ته د ښځو د الس رسۍ څخه مخنيوى كوىو وقايوى پيغامون،بيسوادى �
 . )ږىكېايډز مبتال  په ښځې د نارينه وو په نسبت دوه برابره كېپه ځينو هيوادو (ږى كېتال به ډيرى مكچواله نړيته په 

 څخه ېى د مهاجرينو درى په څلور برخا او د كوچنيانو سره يوځ و يوه مهمه برخه جوړوىـن د مهاجريښځې �
 د جګره كېيزو شرايطو يهمدا راز په شخړه .  د ايډز د خپريدو خطر ال زياتيږىكې حالت پدېاستازيتوب كوى چى 

 . ږىكېنسى تيرى زيات ليدل مارو ډلو لخوا د ښځو بى عزته كول او پر هغوى ج

ږى چى ددى كې اكثره وخت د ښځو او نجونو په غاړه اچول مسئوليت سرپرستى  شويو كورنيو د غړو د اخته په ايډز �
 .ږىميــ كشونتياوې پر ښځو باندى د كار بوج زياتيږى او دهغوى عايدات او د زده كړى كېكار په نتيجه 

 خپل وى، يايى اختهايډز هغه ښځى چى په چى دا څرګندوى انين جنسى خصوصيت، ميراث، حبس او حمايوى قو �
په ښكاره توګه د  وى؛ پريښودل شوىد ايډز درلودلو له كبله چى  ښځې او يا هغه  وىئجنسى شريك له السه وركړ
ى ترڅو د ژوندى  كومجبوردى ته هغوى  دى او دا كار پخپل وار ېرصتونه څخه محروممالى مرستو او اقتصادى ف

 .  كړىه ته مخو جنسى اړيكوړاندىدلو لپاره د پيسو په كې پاتى

نه وو په نسبت رينا ټولنيز تورونه د څخه محروميت او حقونو  ټولنيزو  د كېپه تړاو سره ايډز لى چى د وڅيړنو ښو �
 څخه ټولنې  د ښځې كې چى په نتيجه كې سيمو و په كليوالځانګړى توګه په ،ى په زياته اندازه متضرره كوىځښ

 .  اړيكو له الرى خپل ژوند تمويل كړىىى مجبوروى ترڅو د جنسځږى او دا كار بيا هم ښكېګوښه او لرى پاتى 

 اكثره په ښځې توګهال په داى شى د مثكې په واسطه مختل ايډز سره د ۍ آسانه يى سرته رسوى پښځېهغه كار چى  �
 ارګان تر روغتيايى كېاو نه هم د كوم مسل امنيت ټولنيز نه د ې تسلط لرى چيرته چى دندكېغير رسمى سكتور 

 . دىالندېپوښښ 

 الندې خدماتو تر پوښښ روغتيايى امنيت او يا د مسلك اړوند ټولنيز د ښځې كېنسبت نارينه ووته په لږ شمير  �
 .راغلى

 د كې  وخت هغوى په څپل منځځينې كې حالت پدې د نارينه وو ونډه زياته ده چى كېپه يو شمير رضاكارانه كارونو  �
 .ږىكېنامحفوظه جنسى اړيكو درلودلو سره مخامخ 

ږى چى د دوى د كړو وړو په اړه موجود دى او دا كار هغوى د كېبعضى وخت نارينه د هغو نورمونو قربانى  �
 .نامحفوظه او جبرى جنسى اړيكو په لور راكاږى

مبارزى او دهغه د مخيوى لپاره په تشويقى  نارينه د ايډز په وړاندى د ،د ښځو او نارينه وو تر منځ د قدرت په اړوند �
 . مهم رول لوبوىكې چارو
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  دوهمه ضميمه

  كنټرولاخته كيدنې د كېپه كارځاى 

  ې د وينى او د بدن د مايعاتو اړوند عمومى پاملرن-لفا

په نوم هم ياديږى، د لومړى ) "پاملرنومعيارى " يا "عمومى پاملرنو"چى د  (پاملرنېد وينى او د بدن د مايعاتو په اړوند عمومى 
 د همله موخو څخه يو ددى كار .  شوىز وړانديكې �١٩٨ لخوا په كال ځل لپاره د متحده اياالتو د ناروغيو د كنټرول او مخنيوى د مراكزو

 ېد ،يو نوى ستراتيژيو جوړول وه د ساتلو لپاره د بيړنكارګرو  انتاناتو څخه د روغتونونو د زيږيدلىايچ آى وى د اپيديمۍ او د وينى نه 
 نيولو او پلى كولو باندى ټينګار كې انتاناتو د پاملرنو پر پام نه زيږيدلىد وينى پر ټولو كسانو باندى  د لومړى ځل لپاره كړنالرهنوى 
   . دىئكړ

  
اروغانو د ساتنى لپاره كاريږى هركله د ن دى چى ېكنټرول لپاره ساده او معيارى الر د )اخته كيدنې( د انتاناتو پاملرنې عمومى 
 : ونيول شىكې په پام كېعمومى پاملرنو  په ې ټكي دالندې  ، خطرات كم كړىنه زيږيدلى ناروغيوترڅو د وينى 

  څخه كار اخيستل؛پاملرنې  له پوره كېد تيرو او تيزو شيانو په الس وهلو   -

 او وروسته د السونو مينځل؛څخه دمخه پروسيجر هر جراحى د   -

كله چى د بدن د وينى يا مايعاتو سره مستقيم تماس ته  (- لكه دستكشى، چپنه، ماسك-  د ساتندوى وسايلو څخه كار اخيستل  -
 اړتيا وى؛

 په وينى او د بدن په مايعاتو ملوث يا ككړ مواد بايد په احتياط سره وكارول شى؛  -

  عفونى كولد طبى سامانونو او ملوثو يا ككړو تجهيزاتو په پوره توګه ضد  -

 د ككړو ټوټو يا ټوكر په احتياط سره مواظبت كول  -

 ېن او عمومى پاملرالرښوونې د كنټرول لپاره ټاكل شوى اخته كيدنېد 

، د امريكا د غاښونو " نيونهكېد عمومى پاملرنو بيا په پام :  كنټرول اخته كيدنېد":  جىكې؛ ايكالند، .ايس. بيدنارش، ايچ
  ١ -، ګڼه١١. ټوك) �١٩٩شيكاګو، : (روغتياپاالنو ټولنه

: د ايډز د مخنيوى يوه څانګه/ د ايچ آى وى، ايس ټى ډى او ټى بى د مخنيوى لپاره ملى مركز/  مركزناروغيو د كنټرول او مخنيوىد 
 )١٩٩٩جون، ( ايچ آى وى د انتقال څخه مخنيوى لكى ته د مسكارګرو د روغتيا ساتنى 

  د انتان د كنټرول اقدماتكېپه كارځاى ): �٨-د پروژى نمبر( ايډز ته اړوند د قانون اړخونه :د جنوبى افريقى د قانون كميسيون
 د ډبليو ايچ آو الرښوونى د ايډز او لمړنۍ مرستو په هكله، د كېپه كارځاى : د روغتيا نړيوال سازمان). ١٩٩٧) (عمومى پاملرنې(

، د نرسانو او قابلو پاملرنې ايچ آى وى او كارځاى او عمومى : يواله قونسلګرىد نرسانو نړ). ١٩٩٠جنيوا،  (٧ډبليو ايچ او د ايډز لړۍ 
 )٢٠٠٠جنيوا، (لپاره د ايچ آى وى ځينى واقعيتونه 
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 دريمه ضميمه

  ستنل د پالن او پلى كولو لپاره پوښت)كړنالره(د كړنالرې  د كارځاى 

ه كله داسى يوهى وى په آتوګه يو له بل سره مرسته وكړى ترڅو د ايچ  هر اړخيزه، كارګران او دهغوى ټولنې بايد په كارګمارونكې
 خلكو ټولنې  د څير بايد د يوى بيلګى په كړنالرهدا  . ځواب ووايىكارنده  اړتياوو تهكارګرو جوړه كړى چى د كارګمارونكو او  كړنالره

 هخ بر٩-� عناصر، ددى كړندود په  عمدهكړنالرهددى . ى بست او كنټرول ترسره شو ورزده كړى چى څرنګه د ايډز بندته په عمومى توګه
 ساتلو او حاكمو ستراتيژيو د  لكه ايډز څنګه انتقاليږى، د ځانمعلومات پكښى نغښتى دى؛خورا مهم ، چى د ايدز په اړه  ذكر شوىكې

 د ساتنى او مالتړ كارګرو  ختها مرسته كوى، د كېجوړلو لپاره روزنيز اقدامات، د مخنيوى عملى اقدامات چى د سلوكو په بدلون 
 او ې په وړاندى د هرډول تورلګونكارګرو او د  وى، ) په ايډز ككړ(منتن لپاره اقدامات، كه څه هم د هغوى د كورنۍ يو غړى په ايډز 

 .تبعيض په وړاندى د پوره حوصله مندى د اصل څخه كار اخيستل

  :داى شى وكارول شىكېلو لپاره د جوړو او پروګرام  كړنالره د يوى ست پوښتنلالندېدا 

ى سوداګريزسوپروايزران، كارګران، : استازو څخه جوړيږىمخكښو  خلكو د الندېد ايچ آى وى كميټه د  �
 روغتيا څانګه، د كېد مسل، څانګه، د صنعتى اړيكو رياست، د روزنى رياست، د بشرى ځواك ېاتحادي

  چيرى دهغوى خوښه وى؛ كه ، كساناختهپه ايډز  كميټه، او مصؤنيتروغتيا او 
  ؛په اړه پريكړه كوىونو مسئوليتد وظايفو د اليحى او د تصميم نيولو د ځواك او كميټه  �
  سره دهغوى  تړاو؛د ملى قوانينو بيا كتنه او تصديو  �
 اخته او )په ايډز ككړ(منتن  اغيزه پر كارځاى ارزوى، او د )سارى ناروغى( كميټه د ايچ آى وى د اپيديمۍ �

   او محرمانه توګه څيړى؛پټتياوى په  اړكارګرو 
  ؛ شتون لرىكې ټولنې په كارځاى او ځايى  او معلوماتى خدمات روغتيايىكميټه په ګوته كوى چى كوم  �
ږى او بالخره كې مسوده جوړوى، دا مسوده د اړونده كسانو نظريات راټولوى، اصالح كړنالره كميټه د  �

  ؛ږىكېتصويب 
 موجوده كې ځايى ټولنه  جلب كوى او پهمرستې نه بهر مالى ئ او د تصدكميټه ځانته بوديجه ترتيب كوى، �

  ؛ه كوىمنابع په ګوت
ونه هم پكښى مسئوليت د پلى كولو لپاره داسى كارى پالن طرحه كوى چى مهال ويش او كړنالرهكميټه د  �

  ؛نغښتى وى
و  ناستوروزنيز  اوسونو، بريښناليكونو، خاصو مجلسونو، كوريى لوحوى پالنونه د خبرتياكار او كړنالره �

  ؛له الرى خپريږى
  اغيزې بررسى كوىكړنالرهكميټه د  �

 كړنالره كې څيړنو او بهرنيو معلومات په رڼا ځايى ايډز او كارځاى سره د ايډز د تړاو په اړوند د دكميټه  �
  ؛ نيسىالندېتر بيا كتنى 

 شكل سره پالن، پلى كې به په پرمختلونكړنالره بشپړ شى، دا  په څيركړنالرهد پورتنيو ګامونو څخه هر يو بايد د يو جامع تصدى د 
 .ږىكېاو څيړل 
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  څلورمه ضميمه

  د كار د نړيوال سازمان اسناد

   پريكړه ليكونه، كنفرانسونه، ناستې او راپورونه-الف
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 )١٩٩٩ سازمان، جنيوا، د كار نړيوال( او قانونى موضوعات او د كار نړۍ كړنالرهايچ آى وى پورى اړوند : ايبرهارد، جى-هوجيس

 د محاكمو د قاضيانو او دهغوى د مشاورينو كارګرو  د بهر ليكنه د تساوى د مسايلو په اړوند  د روستنى انكشافاتو كېپه استخدام  -
  .  وكتل شى٣١-٢٧ -، پاڼه"د ايډز د تبعيض په اړوند ځانكړى پرمختګونه"،  )١٩٩٧د كارنړيوال سازمان، جنيوا، (لپاره 
 د تنظيم شوى سكتور نفش، د انګلوفون افريقا د يو درى اړخيزه كېپه محصوالتى روغتيا او ايډز د مخنيوى :  نړيوال سازماند كار

 )�١٩٩جنيوا، ( 
١٩٩ نيټى پورى، ١ نوامبر نه تر ډسامبر ٢٩وركشاپ راپور، كامپاال، يوګاندا، د 

 )١٩٩٨جنيوا، (، ١٩٩٧، سپتمبر، ٩-٢راپور،  د روغتيا د نظارت په اړوند د ماهرينو د مجلس كارګرو د  -

 .١٩٩٩ امه ناسته، جنيوا، ٨٧سالم كار، د عمومى ريس ګذارش، د كار نړيوال كنفرانس،  -

د كار په نړۍ كه يو ابتكار، د افريقا محلى درى اړخيزه وركشاپ  د مذاكراتو پر بنسټ چى د :  د ايډز په وړاندى غبرګونكېپه افريقا  -
 )١٩٩٩جنيوا،  (١٩٩٩ اوكتوبر، ١٣-١١ او كارى اغيزو د منځه وړلو په اړوند بيان شوى، وينډهويك، ناميبيا، زټولنيايډز د 

 .٢٠٠٠ ام ناسته، جينوا، ٨٨د ايچ آى وى او د كار د نړى په هكله پريكړه ليك، د كار نړيوال كنفرانس،  -

  .٢٠٠٠ د خبرو اترو لنډيز، جنيوا، د جون آتمه، هيئت كېيزه تخنيد ايچ آى وى او د كار د نړى به هكله ځانګړى مجلس، د درى اړخ -
 )٢٠٠٠لومى، سپتمبر، (كوليكت دو دونى او توګو : سيدا اى ميليو دو تخاويل -

 د ايډز د پانديمۍ اغيزى او وسعت او د كار پر نړى يى اغيزى، د تانزوانيا متحده جمهورى ته د كار نړيوال سازمان د كېپه تانزوانيا 
  )٢٠٠٠دار سالم، سپتمبر، (موريت د اسنادو سرچينه، ما
هوكړه، د افريقا د نهم سيمه ييز مجلس راپور او پايلى  هيئتانو د :  د ايچ آى وى په وړاندى د عمل كولو برنامهكېد كار په نړى  -
  ٢٠٠٠ ام ناسته، جنيوا، ٢٧٧، هيئتبا صالحيته ) ١٩٩٩ دسامبر، ١١-٨ابيجان، (
په هكله د پرتمين او ځانګړى مجلس د  - -د ايچ آى وى او د كارنړۍ ،  دىالم كار، محصوالتو او انكشاف لپاره تهديدد س: ايچ آى وى -

  )٢٠٠٠جنيوا، (خبرو اترو سند، 
  ).٢٠٠٠جنيوا، (د كار په نړى باندى اغيزه : كېايچ آى وى په افريقه  -

د كارځاى د ادارى او منجمنت د تقويت ، د ايچ :  تانزوانيا متحده جمهورىد كار او ځوانانو د پرمختګ وزارت، د/ د كار نړيوال سازمان
  )٢٠٠٠دار سالم، (سيمينار راپور آى وى او ايس ټى ډى د مبارزى لپاره، د ملى درى اړخيزه 

 )١٩٩٨د كار نړيوال سازمان، جنيوا، (ايچ آى وى او استخدام : ايبيرهارد، جى-هوجيس: اين، ډابا، ايل

 ٢٠٠٠، ٢٨-�٢ د ايډز د له منځ وړلو لپاره د تجارتى اتحاديو د سيمينار راپور، اكره، د جوالى كېپه افريقا 

 الرښوونېد كار نړيوال سازمان اړونده كنوانسيونونه، سپارښتنلكونه، كړندودونه او  -ب

  )111-ګڼه (1958 د تبعيض كنوانسيون، كېمسلك استخدام او په 
  )159-ګڼه (1983 كنوانسيون، )معيوبو كسانود ( بيارغاونى او استخدام كېد مسل

  )166 -ګڼه(، او سپارښتليك )158-ګڼه (1982د كار د پريښودلو كنوانسيون،
  )98-ګڼه (1949كنوانسيون، د حق د تنظيم  معاملوډله ايزه د 

  )154-ګڼه (1981د ډله ايزه معاملو كنوانسيون، 
  )164-ګڼه(، او سپارښتليك )155-ګڼه(، 1981 او روغتيا كنوانسيون، مسلكى خونديتوبد 

  )171-ګڼه(، او سپارښتليك )161-ګڼه( روغتيا خدماتو كنوانسيون، كېد مسل
  )121-ګڼه (1964 د صدماتو د تعاون كنوانسيون، كېپه استخدام 

  )102-ګڼه (1952كنوانسيون، ) حد اقل معياراتو( امنيت ټولنيزد 
 )149 -ګڼه (1977د نرسانو كنوانسيون، 

 )97-ګڼه(، 1949، ) شوىبيا كتل( لپاره د مهاجرت كنوانسيون مد استخدا

 )143-ګڼه (1975كنوانسيون، ) مكمله احكامو (كارګرو د مهاجرو 

 )175-ګڼه (1994  د كاركولو كنوانسيون،)وروسته له وخته (د نيمى ورځ

 )190-هګڼ(او سپارښتليك ) 182 -ګڼه (1999 كنوانسيون،بڼو تر ټولو ناوړه  كارد ماشومانو د

 )1996ژنيوا، (د كار د نړيوال سازمان كړندود :  مسايلو ادارهى پورى تړلمخدره توكو د الكول او كېپه كارځاى 

 )1997ژنيوا، (د كار د نړيوال سازمان كړندود : نه د شخصى سوابقو ساتكارګرو د 

 شميره ، دټوك  او روغتيامسلكى خونديتوبد ، ونېالرښو او اخالقى كېد روغتيا د څار لپاره تخني كارګرود : د كار نړيوال سازمان
 )1998ژنيوا،  (72

  )كېراتلون( كړندود ې د ادارمعيوبيت د كېپه كارځاى 
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  پنځمه ضميمه

  الرښوونې او ملى ېد ايډز په اړه نړيوال

 ې الرښونې نړيوال-الف

پايى الرښوونو لپاره يو پروپوزل د ارو: خصوصى بيمهيا /تر استخدام دمخه طبى معاينات او: ، د اروپا د روغتيا كميټهشورا د اروپا
  )2000ستراسبورګ، د مى مياشت، (

 د څيړنو درى اړخيز ( لپاره الرښود ود مديران: د ايډز تجارتى اداره كول، كړنالرهد خصوصى سكتور د ايډز : نړيواله كورنۍ روغتيا
  )1999لورى، اين سى، 

  )1998نيويارك او ژنيوا، (نړيوال الرښود : ايډز او د بشر حقوق :UNAIDS/(OHCHR)  د عالى كميشنر دفترحقونو د بشر د 
  )1997زامبيا،  (ه الرښونېپه اړوند د ايډز او استخدام كې )SADC(په ): SADC(د جنوبى افريقى د پرمختګ ټولنه 

UNAIDS : 2000ژنيوا،  (الرښوونې او اقتصادى اغيزو د څيړنو په هكله ټولنيزد ايډز د( 

UNAIDS : ،1999ژنيوا،  (د ملګرو ملتونو د كاركوونكو او د هغوى د كورنيو لپاره معلومات ايډز او د ايچ آى وى انتان( 

UNAIDS د "، )1999ژنيوا،  ( الرښودكې په اړه د قانون جوړوونكو لپاره وړوحقونو د ايډز، قانون او د بشر د :  ټولنهونوپارلماند  او
  ."نړيوالو الرښونو تفسير

د عمومى اسامبلى د څلور پنځوسمى او ايچ آى وى د ستونزى هر اړخيزه بياكتنه،  د ايډز ،)283/54(پريكړه ليك : ګرى ملتونهمل
 2000، كال 
١ناستى تصويب شوى، نيويارك، د سپتمبر 

 آخرى راپور چى د ښاغلى ايډز ځپلى كسان، يا  كسانو په وړاندى تبعيضاخته ايچ آى وىپه :  كميسيونحقونو د ملګرو ملتونو د بشرى 
 )1992، كال 28ژنيوا، د جوالى (واريال كويروس په وسيله وړاندى شو، 

، د روغتيا د نړيوال سازمان د ايډز پرله پسى الرښوونې د ايډز او لومړنيو مرستو په هكله كېى اپه كارځ: د روغتيا نړيوال سازمان
  )1990ژنيوا، (اوومه لړۍ، 

 )1998، كال 29-27ژنيوا، د جون (ى په اړوند مشورتى بيانيه  او كارځاد ايډز: د روغتيا نړيوال سازمان

   الرښونې ملى-ب

 حكومت

انتاناتو د مخنيوى لپاره  د فرصت طلبو كې كسانو ) په ايډز ككړ(منتن يچ آى وى په ا": د ناروغيو د كنټرول او مخنيوى مركز
 د آګست ، ضميمه دى و كتل شى " معروضيتكېمحيطى او مسل" د ،)اتالنتا(، كې ، د ناروغۍ او مړينى په اوونيز راپور "الرښوونې

   مخ62-64، مه ګڼهلس، 48، ټوك 1999، كال 20
 )1988نيويارك او شمالى نيو جيرسى، (ځاى لپاره لس اصول رد كاد ايډز په وړاندى غبرګون، : د ايډز په اړوند د ښاريانو كميسيون

 )1998زمبابوى،  (مقررات) ايډز او ايچ آى وى( د اړيكو كارګرو د : ارو وزير، زيمبابوى چټولنيزو د عامه خدماتو، كار او 

 78-، ګڼه)1998نميبا، ( د ايډز په اړوند د ملى قوانينو د پلى كولو لپاره الرښود كېپه استخدام : د نميبيا د كار وزارت

 1298شميره ، )2000نميبا، ( كليدى اړخونه د ايډز او استخدام: د ښو كړنو لپاره قوانين: د نميبيا د كار وزارت

روغيو په اړوند د له الرى انتقال شوى نااړيكو د ايډز او جنسى : د اجتماعى پلټنى لپاره ټولنه/ د جنوبى افريقى د روغتيا ديپارتمنت
 )١٩٩٧مارچ، (  لپاره الرښوونى كړنالرېكارځاى 

ايډز څرنګه ستاسى په تجارت باندى اغيزه : د وړو تجارتونو الرښود: ارتمنتديپمتحده اياالتو لپاره د د روغتيا او بشرى خدماتو 
 )واشنګټن، ډى سى(اچوالى شى 

 )2000ويست پيرت، سپتمبر،(س د ادارى لپاره كړندود  د ايډز او هيپاټيټكېرځاى په كا: د غربى آستراليا كميسيون

  ټولنېىكارګمارونك

 په اړه د كنفرانس STD د ايډز او كېپه كارځاى  غږ، كې كارګمارونكو لپاره يو ويښوونن د كارابي:  كارګمارونكو اتحاديهد كارابين
  )1997سورينيم، اپريل،  (پيشكشونه
برادفورد او سانفرانسيسكو، د ايډز په هكله د كارګمارونكو ( د تجارت او تجارانو لپاره الرښود : د ايډز سره كاركول: كريستى، آ

 )1995مشورتى خدمات، 

 )2000نيا، كې( د ايډز دستورالعمل كېپه كارځاى : نيا د كارګمارونكو فدراسيونكېد 
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 )1997هارير، د افريقا د تجارت د اتحايه ټولنه، ( كمپنۍ څه كوالى شى؟ .1 - د كمپنيو منځګړيتوبكېپه ايچ آى وى : لووين سن، آر

 يډز په اړه مكتوبا/ د ايچ آى وى/ كړنالرهد سامكور : د جنوبى افريقى د موتور اتحاديه

UNAIDS /زده كړل : د ايډز په وړاندى د تجارت غبرګون: فوررم د پرنس ويل د تجارت د رهبرانو / د ايډز په اړه د جهانى تجارت قونسل
 اغيزېشوى درسونه او 

UNAIDS:1999ژنيوا، ) د بهترينو تجاربو ټولګه، )فيليپين(د ايډز په وړاندى د خصوصى سكتور غبرګون :  د فيالكور اتحاديه( 

 )1995واشنګټن، ډى سى،  (الرښوونې كړنالرهد ايډز د :  مديريت لپاره د متحده اياالتو دفترد كاركوونكو د

  ټولنۍكارګرو د 

 )1993 او 1991(ډز په اړه پريكړه ليك د اي: (AFL-CIO)د صنعتى ټولنو كنګره فدراسيون او كارګرو د امريكا د 

 )1990اوتاوا، ( د اتحاديو او د اتحاديو د غړو لپاره الرښود .  څرګندونېكړنالرهډز او كارځاى په اړه د ملى د اي: د كاناډا د كار كنګره

 د تجارتى اتحاديو ونډه، د تجارتى اتحاديو او ايډز په هكله د كېد ايډز په خبرتيا، موخو او ستراتيژيو : د كارابين د كار كنګره
  ١٩٩٠كارابين د سيمينار بيانيه، سپتمبر، 
 )٢٠٠٠ -اپريل) (اصالح شوى(د كانګرس بيانيه د ايډز سره د مبارزى په اړه : د آزادو كارونو د ټولنو نړيوال اتحاد

 بيانيه، ى د ايډز سره مبارزى په هكله د ګابرون د تجارتى اتحاديكارګرو  د كېپه كارځاى : د بوتسوانا د تجارتى اتحاديو فدراسيون
 )٢٠٠٠ګابرون، سپتمبر، (

 .الرښوونې او د كارځاى كړنالره:  الرښود، بوستواناټولنې  لپاره د پاراستاتل د كارګرو  ملى ادغام او د دولت محلى او مركزى د

 )�١٩٩واشنګټن، ډى سى، (د ټولنو د كړنو له الرى د ايډز د تبعيض په وړاندى مبارزه، : د كاركوونكو د خدماتو نړيواله ټولنه
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   ضميمهمهشپږ

   او معلوماتالرښوونېقوانين، سكتورى 

  كرنه 

نكو او مديرانو لپاره د ايډز ود سكتورى پالن نيو : ، په بارنيټ، آ؛ بالس، اى؛ وايټ سايډ، آ"ګوزاره حاله كرهنه": بارنيټ، ټى
  )�١٩٩، GPA/UNAIDSجنيوا،  (دستورات

 موادو او كرنى كېد خوراكوالى شى كوم بدلون را منځ ته كړى؟،  كړنالرهآيا د كرنى : كېنه په افريقا هايدز او كر: دو ګويرنى، جى
 )١٩٩٩روم، (سازمان، د متداوم پرمختګ ديپارتمنټ، 

، دا هغه مطلب وه  چى كړنالرهدلو كېل كې د ښكارګرو  كليوالو د كې د خوځښت پروګرامونو له الرى د ايډز په وړاندى مبارزى ټولنې د 
د ، 2000 وڅيړل شو، د جون مياشت كې وركشاپ سيمه ييز ګډون او ايډز په هلكه يو ټولنې  د ،كېپه تانزوانيا متحده جمهورى 

  )٢٠٠٠واشنګټن، ډى سى، (تانزوانيا متحده جمهورى 

 )1999زمبابوى، (په افريقا كښى كرنه او فارمدارى ايډز او : (SAFAIDS)د جنوبى افريقى د معلوماتو د خپرولو خدماتد ايډز په اړه 

  تعليمه اوزده كړ

 )2000بروسيلز،  (ى هيئت پريكړهئيو، د ايډز او روزنى په هكله د اجرائوژغور كېماشومان او ښوون: ايډز :  تعليمنړيوال

 د كاركوونكو لپاره عملى الرښود، د FIUد :  د ايډز كميټهFIU د /ښه والى مركزد روغتيا ساتنى او  )FIU(د فلوريدا نړيوال پوهنتون
  )1999فلوريدا، (ومات ايډز په اړه معل

د زده كوونكو لپاره عملى الرښود، د ايډز په اړه معلومات :  د روغتيا ساتنى او ښه والى مركز)FIU(د فلوريدا نړيوال پوهنتون
  )1999فلوريدا، (

د ، كېموعه ، په بهترينو عملى مج)1999لوشكا،  (" پر ايډزاغيزېپوهنى ، او د  باندى پوهنى پراغيزېد ايډز ": جى.لى، ايمكې
UNAIDS پاڼه، ويب  

د ( د دوكان خبرى "نيويارك د ښار ښوونځې: د ايډز هم غږى زده كړى": د متحده اياالتو د جنسى اړيكو د معلوماتو او زده كړو قونسل
  ، لومړى ټوك، پنځمه ګڼه1996، كال 16د آګست ، )بروكالين(ورځپاڼه ) ښوونځى د روغتيا فرصتونه او پرمختګ

UNAIDS :يډز او د اSTD  د درسى كوريكولم د طراحانو لپاره سرچينه : تعليماتروغتيايى  كې ښوونځيو پهد مخنيوى لپاره څخه
  )1999ژنيوا، (

  )2000بريس بين، (و او كړنالرو په السى كتاب كښى كړنالرهد پوهنتون د ، " الرښوونې او كړنالرهد ايډز ": د كوين النډ پوهنتون
  د ايډز په اړه متفقه بيانيه،كېپه ښوونځيو : مذاكره جهانى ونړيوالو ټولند د ښوونكو 

  روغتيا

د ،  "ونهليكلپاره سپارښتمخنيوى د څخه  انتقالد ايډز د  كېد روغتيا پالنى په چوكاټ ": د ناروغيو د كنټرول او مخنيوى مركز
  ، دوهمه ګڼه36ټوك ، 1987، كال 21، د آګست )اتالنتا(، كې  اوونيز راپور پهناروغۍ او مړينى

د انتقال څخه د مخنيوى لپاره  ټسيااو بى هيپاټد ايډز ته  كارګرو  او عامه  ساتنىروغتيا ": د ناروغيو د كنټرول او مخنيوى مركز
   ګڼهپنځمه او شپږمه، 38، ټوك 1989، كال 23 جون، د )اتالنتا(، كې اوونيز راپورپه  ، د ناروغۍ او مړينى "الرښوونې

مخ ايډز سره  لپاره كوم چى كارګرو  روغتيا ساتنى هغه د الرښوونې  د عامه روغتيا د خدماتو": ول او مخنيوى مركزد ناروغيو د كنټر
، 47، ټوك 1998، )اتالنتا(، كې، د ناروغۍ او مړينى په اوونيز راپور "ونهكېد معروض شويو كسانو د وقايى لپاره سپارښتنل ،ږىكې

   ګڼهاوومه
د روغتون د انتاناتو د كنټرول خدمات، د كنټرول مشورتى كميټه،  د تجريد د پاملرنو لپاره الرښود، كېون په روغت: ايس. جېګارنر، 

 )1996اتالنتا، (

 )1996ژنيوا، (قابلو باندى د ايډز د اغيزو كمول په نرسانو او :  نړيوال قونسلپرستارانود 

 )واشنګټون، ډى سى(ډز دستورات، روغتيايى سكتور د اي): USAID(د نړيوال پرمختګ لپاره د متحده اياالتو ايجنسى 

WHO/ILO: د معروضيت وروسته كوم اقدامات بايد واخيستل شى، په دى اړوند مشورتى بيانيه  كارګرو  روغتيايىايډز سره د  د
  )1989ژنيوا، اكتوبر، (
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  )ګرځندوى(هوټل، خواړه او توريزم 

 د ګرځندوى د صنعت لپاره پروګرام، د كارابين ګرځندوى روغتيا، -ه كارځاى كېايج او وى ايدز پ: د كارابين د ايپيدمولوژى مركز

  ). ميالدى كال٢٠٠٠ترينيداد او توباګو ښارونه (خونديتوب او خبرواترو پروژه 

كلپ د د ، ىساتځان و اغيزو څخه له چ آى وى او ايډز تر څو د ايالرښوونېلپاره  و خصوصى كلپون: او ايډزونهپخصوصى كل: ايوان، سى

 )الكساندريا(، د امريكا د كلپونو د مديرانو ټولنه  رياستلومړنېو خدماتو

د كوربه : ېننګوون د ايډز كې په كارځاى :UNAIDS/ د پاسيفيك آيشيا د مسافرتونو ټولنه/ د هوټلونو او رستورانتونو نړيواله ټولنه
  )1999ژنيوا او پاريس، (فابريكو لپاره الرښود 

د رستورانتونو  (كې په رستورانتونو كېد امري ، " يماختهيس صاحب، زه په ايډز ئر: ى يو ګمارل شوى كس وايىكله چ": موماو، پى
  1996، مارچ، )ملى ټولنه، واشنګټن، دى سى

 )واشنګټون، ډى سى( سكتور ګرځندوىد ايډز دستورات، ): USAID(د نړيوال پرمختګ لپاره د متحده اياالتو ايجنسى 

  )1987. ژنيوا، مارچ(، د نړيوال سفر او ايچ آى وى انتان په هلكه مشورتى راپور: سازماند روغتيا نړيوال 
  )1988ژنيوا، ( د ايډز لپاره د نړيوالو مسافرينو د څارنى په هكله بيانيه، )1987. ژنيوا، مارچ: (د روغتيا نړيوال سازمان

  او ترانسپورتبيړۍ چلونه

 ارزونه، مسوده كېسلو- هوابازانو  عصبىاختهپه ايډز :  )AsHFC(كتورونو كميټه  انسانى ف د ټولنې  فضايى طبى -د هوايى

  )1996، الكساندريا(

د ترانسپورت د ( او د هغوى د ټولنو تجربه كارګرو د يوګندا د سړك او ريل ګاډى د  : "ايډز او ترانسپورت":  كجورا، ډبليو-بيكآكو

 )2000، لندن،  بنسټكارګرو نړيوالو 

  ساتنهكارګرو په يوګندا كښى د ترانسپورت د  او  پروپوزله په اړكړنالره وقايوىد ايډز د :  بنسټكارګرو رت د نړيوالو د ترانسپو
 )2000لندن، (

 سكتور، د ايچ آى STDيونيفورم خدمات، د د پانامى نړيوال سمندرى او :  نظامى ټلوالهكېد ايډز په وړاندى  مل/ نووا ايرا اين سلود

  )1998 (يوى لنډيزئجراوى پروژه، ا

روزنيز پروګرام  )PSAP(فيلپين د ماڼوګانو لپاره د  يډز په اړه دد ا: ئتالفد ماڼوګانو ا)/ PSAP(د فيلپين د ماڼوګانو د مرستو پروګرام 

  )روټردآم(

 )1989 اكتوبر، جنيوا، (قه بيانيه بورد اود ماڼوګانو متفد ايډز د مشورتى: د كارنړيوال سازمان/ د روغتيا نړيوال سازمان

لندن، اكتوبر، ( په اړوند د ټولنو مجلس، د پس منظر اسناد ودى د كړنالره د ايډز د مخنيوى د كېپه سمندرى سكتور : ، آرايجير
1997(  

1997, Vol. 3, No. 4.   
 نظامى ټلوالى رساله كېپه مل، "له خطر سره مخامخ يو پټ نفوس":  ماڼوګان او بندرى كارګران- ايډز او سمندر: "ايمنورمان، : ايګر، آر

  ، دريم ټوك، ګڼه څلورم1997، اوكتوبر، )NHهان اور، (

   ندنه او انرژىكېكان 

  )1993 (كړنالره د ايډز :امريكايى انحصارى شركت-د جنوبى افريقا انګليسى
 

جوهآن  ( راپور او پايلېهكله ز د وركشاپ په ، د ايډ د ټولنو نړيوال فدراسيونكارګرو ندنى او عامه كېمياوى، انرژۍ، كان كېد 
   )2001نيسبورګ، 

 )واشنګټون، ډى سى(د ايډز دستورات، د كانونو سكتور ): USAID(د نړيوال پرمختګ لپاره د متحده اياالتو ايجنسى 

   پاڼه ويب  IFC، د ندنهكېايډز او كان :  )IFC (مرستېنړيوال مالى / نړيوال بانك
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 پوځعامه خدمتونه او    

، طرح پروګرامونو او ساتندوى كېنود ايډز د مخنيو: د ايچ آى وى او ايډز د جګړى ګټل: )CMA)/UNAIDS( ټلواله ى پوځ- كېمل
  )1999ژنيوا، ( د مشركو خدمتونو له الرى، څارنه او ارزونه

  )1990وانكووير، ( لپاره رونيز پروګرامونه كارګرو  ايډز، د مدنى كېپه كارځاى : د وانكووير روغتيايى څانګه
 )2000،  والټاير-فيرنى ( او پروګرامونهكړنالره د ايچ آى وى او ايډز لپاره كارګرو  عامه سكتور د: نړيوال عامه خدمتونه

UNAIDS : د پوځايډز او ،UNAIDS ليد لوري، د UNAIDS 1998ژنيوا، ( د بهترينو تجاربو ټولګه(  

 پوځى-كېملګرو ملتونو د سوله ساتى عملياتو او مل د كېسره په مبارزه  د ايډز /د ملګرو ملتونو نظامى پالن نيونكې او قوماندانان
 الرښوونې كړنالره د هد ايډز د مخنيوى او كنټرول په اړلپاره  ود ملګرو ملتونو نظامى پالن نيونكو او قوماندانان:  ديپارتمنتېټلوال

 )2000ژنيوا، فبرورى، (

  )واشنګټون، ډى سى( وګړو لپاره پوځى، د الرښونېد ايډز ): USAID(د نړيوال پرمختګ لپاره د متحده اياالتو ايجنسى 
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  اوومه ضميمه

  او نور معلوماتتوكى روزنيز ،ى  تعليمشوىغوره 

  )واشنټن، ډى سى( او ايډز ښځې: ښود الر(AFGE)د :(AFGE)  فدراسيونكارګرو د امريكا  دولت د 

واشنټن، ( الرښود كې وړود سټيوردانو لپاره: كېايډز په كارځاى  :(AFL-CIO)د امريكا د كار فدراسيون او د صنعتى ټولنو كنګره 
 )ډى سى

  )واشنټن، ډى سى(د كار انديښنې : كېايډز په كارځاى  :(AFL-CIO)د امريكا د كار فدراسيون او د صنعتى ټولنو كنګره 
  )واشنټن، ډى سى(د ايډز د زدكړو پروژه  :د امريكا د ښوونكو فدراسيون 

 د پرمختګ او د زدكړى كړنالرهد  - د ايډز اداره كولكېد كاناډا په كارځاى  : ټولنهكارګرو د كاناډا د عامه / د ايډز ټولنهد كاناډا 
 .)1990 (الرښود

 ).2000آنتاريو،( د ايډز او كارځاى په اړه معلوماتى رساله : ټولنهكارګرو د كاناډا د عامه 

  ).1994( او متحده اياالتو غبرګون CWA په وړاندى د د ايډز: (CWA)د امريكا د مخابراتو كارګران
  ، دويمه ګڼه36ټوك ، 1992، كې نړۍد ساينس په  ، "له ده ئ ټولنو يو مسصنفىولى ايډز ": سيليدر، ا

 )1995نميبيا،  ( روزنيزالرښودلومړنۍ د ايډز په اړوند :(NUNW) ملى ټولنه كارګرو د نميبيا د 

د كار نړيوال ( ګيډۍ هيو نمونه اى روزنيز يوه نمونه؛ مصؤنيت ستاسى د روغتيا او كېپه كارځاى ايډز او كارځاى، : روسكام، اى
  ).1996سازمان، ژنيوا، 

 .اتم ټوك، لومړۍ ګنه، )والټير-فيرنيى(فوكس : نړيوال عامه خدمات

 .د ايډز د زده كړى پروژه:  د خدماتو نړيواله ټولنهكارګرو د 

 . لپاره معلوماتكارګرو د : د ايډز كتاب: ټولنه د خدماتو نړيواله كارګرو د 

 ).2000(ز په هكله السى كتاب  د ايډ: د جنوبى افريقا د موټرونو انحصارى شركت

 )سيدنى( شه مصئونريښتنى شه، : ايډز: ، د مخدرو موادو او الكولو كميټهټولنې د تعميراتو د تجارت د ګروپونو 

 UNAIDS :د ى او ابداعى غبرګونونهد تجارت جعل: ىاايډز او كارځ ،NAIDS 1998ژنيوا، ( د بهترينو تجاربو ټولګه(  
 د ايډز څخه مخنيوى او  "د ايډز تعريف او د هغه اثرات پر پوځ باندى: لومړۍ نمونه": د سوله ساتى عملياتو لپاره د ملګرو ملتونو اداره

  )1999نيويارك،  ( د كړو وړو بدلونكې ځواكونو پوځىپه نړيوال 
 )2000پ ټاون انډ ټيفيلبرګ، كېهيومن انډ روسزيو، (د جنوبى افريقا لپاره ننګونه : ايډز: سونټر، سى:  سايډ، اىوايټ
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