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 ديباچه
 

بدل  امروز به يک حبران جهانی م)HIV/AIDS(ايدز / ايچ،آی،ویمرض عامل گير 
اجتماعی  در برابر انکشاف و پيشرفت رديده و يک چليج بسيار سهمگينیگ

اين مرض دست آورد های دهه در کشور های بيشرت متأثر شده، . حمسوب ميگردد
ها انکشاف را بلعيده، اقتصاد را به حتليل برده، امنيت را هتديد منوده و 

 جايکه sub-Saharan Africaدر افريقای صحرائی .  جوامع را بی ثبات ميسازد
اين مرض تأثيرات ويرانگری داشته است، حبران يک وضعيت اضطراری را به 

 . وجود آورده است
 

 حتميل منوده، ا و خانواده های آهن، رنج های که اين مرض به افرادبرعالوه
 ی و اقتصادی جوامع را متأثر ساختهاين آفت بطور عميق ساختار اجتماع

 مؤلد ترين خبشايدز: گی به جهان کار حمسوب ميشودايدز يک هتديد بزر. است
 را متأثر ساخته و درامد ها را کاهش ميدهد و مصارف گذافی نيروی کار

را باالی تصدی ها در مههء سکتور ها از طريق کاهش سطح باروری، افزايش 
 .  مصارف کار، و از دست دادن مهارت ها و جتارب، حتميل ميکند

 
وق اساسی در کار را متأثر ساخته، خمصوصًا در عالوه برآن ، ايدز، حق

به ميباشد که   کارگران و افرادیتبعيض و بدنامی که هدف آنرابطه به 
أثيرات ناگوار آن گروه اين مرض و ت.  مبتال ميباشندHIV/AIDS)(مرض ايدز

 اطفال را ضربه زده و از طريق آهنا های آسيب پذيرجامعه به مشول زنان و
د جنسيت اجتماعی يا جندر را افزايش خبشيده و مشکل کار  موجویعدم برابر

 . فال را تشديد مينمايداط
 

تعهد  مدستورالعمل اين از اين رهگذر سازمان بين املللی کار از طريق 
و جهان کار HIV/AIDS  در مورد مرض مهلک به ترتيب يک بيانيهء جدی

ز شيوع اين ا مذکور در زمينهء کمک به جلوگيری دستورالعمل  . ميباشد
  و ها تأثيرات سؤ آن باالی کارگران و خانوادهبيماری عاملگير، تقليل

مصؤنيت های اجتماعی برای جنات از اين مرض، مفيد  فراهم منودن مهچنان
 AIDS  ايدز  حاوی اصول کليدی، مثل تشخيصدستورالعمل اين .  خواهد بود

 استخدام، برابری به عنوان يک مسئله مربوط به حمل کار، عدم تبعيض در
ه علنيت و حمرميت، گفتگوی اجتماعی، جلوگيری و مواظبت و کمک بجندر، 

 .  اين مرض مهلک در حمل کار ميباشد مشکل بهمثابهء اساس رسيده گی 
 

سازمان بين املللی کار و اجزای متشکله سه دستورالعمل مذکورحمصول مهکاری 
ن بوده و رهنمود های جزئی آن و مهچنان مهکاری شرکای بين املللی آ

مان گرانبهای عملی را برای طراحان پاليسی، کارفرمايان و کارگران، ساز
 طرح و تطبيق پاليسی های مناسب حمل ها و ساير شرکای اجتماعی مبنظور

و طرح سرتاتيژی ها جهت رسيده گی به کار، برنامه های مواظبت و تداوی، 
 .  رمسی، فراهم مينمايدغيرکار گران در سکتور

 
 يک سهم ارزندهء سازمان بين املللی کار در دستورالعمل تدوين اين 

در دستورالعمل اين .  هانی مبارزه عيله مرض ايدز تلقی ميگرددمساعی ج
يک هتديد بزرگ بشری و ن شرايط کار آبرومندانه در مقابل زمينهء تأمي

 اين قبًال درس های ارزندهء  ضمن برخورد با.  انکشاف، کمک خواهد منود
 بطی ءاندکی از کشور ها تا اندازهء در زمينه.  حبران، آموخته شده است

  مربوط تأثيرات آن باالی اشخاص انفرادی و جوامعو کاهش  سطح شيوعساخنت
 هبرتين اقدامات در اين زمينه شامل؛ . اندبه موفقيت نايل شدهآهنا 

ا جامعه  بموجوديت رهربی متعهد، طرزبرخورد های چند سکتوری، مشارکت
. موزش، بوده اندمبتال ميباشند وآ که با مرض ايدز مدنی،  به مشول کسانی
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 و اتکای آن روی بسيج شرکای دستورالعمل اين عناصر در اصول اساسی اين 
 . آن  بازتاب ميابداجتماعی برای اجرای مؤثر

اين سند يک نگرشی به جلو و يک سند پيشتاز است که مشکالت کنونی را 
ه گی قرارداده و پيامد های آينده اين آفت جهانی و تأثير آن مورد رسيد

 . را روی جهان کار، پيشبينی ميکند
در سازمان بين املللی کار مساعدت خويش را از طريق اين دستورالعمل 

تعهدات بين املللی و ملی جهت حتفظ حقوق، وقار و حيثيت ايفای زمينهء 
 . افزايش خواهد خبشيد مصاب اند کارگران و متام کارگرانی که به مرض ايدز

 
 )Juan Somavia(  جوان سوماويا 2001ژنيو، جون 
  رئيس عمومی
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 هدف. 1

ين دستورالعمل آنست تا جمموعهء از خطوط رهنما را فراهم       هدف ا
 به مسايل مربوط به ايدز در جهان کار و در داخل چارچوب هببود منايد تا

خطوط رهنما اقدامات کليدی ذيل را در .  کار آبرومندانه، بپردازد
 : برميگيرد

 
تنظيم و تقليل تأثير ايدز بر )  پيشگيری و وقايه از ايدز؛ ب)  الف

از آن مواظبت و کمک کارگرانی که به ايدز مبتال و يا ) جهان کار؛ ج
 احساس ننگ و عار نزد افراد مصاب به مرض زدودن) متأثر گرديده اند؛ د

 .  وضعيت واقعی يا فرضی ايدزو تبعيض عليه آهنا برمبنی
 
 موارد استفاده. 2
 

 : اين دستورالعمل بايد در موارد ذيل بکار گرفته شود
 

، مجعيت، منطقه، تصدی نکشاف واکنش های جدی و مشخص در سطح ا) الف
 سکتور، سطوح ملی و بين املللی؛ 

، مذاکرات و مهه اشکال مهکاری ميان سه های ديالوگ، مشورت هببود پرو)  ب
مهچنان پرسونل صحت دول، کارفرمايان و کارگران و مناينده گان آهنا، 

که ميتواند (  شرکای مربوط  متخصصين مربوط به ايدز و کليهءوظيفوی و
وقيه گذاردن ) ؛  ج) و غيردولتی شوندمؤسسات با بنياد های دولتیشامل 

در قوانين ملی، پاليسی ها : به حمتويات آن حين مشورت با شرکای اجتماعی
 و برنامه های عمل،

 قرارداد های تصدی ها، و / در حمالت کار -
 .در پاليسی های حمالت کار و برنامه های عمل -

 
 استشده  حدود و اصطالحاتی که در اين درستور العمل بکاررفته 3.
 

 حدود . 3.1
 

متام کارفرمايان و )  الف: اين دستور العمل به اينها اطالق ميگردد
) در سکتور های عامه و خصوصی؛ و ب) به مشول داوطلبان کار( کارگران 

 . متام جنبه های کار، رمسی و غير رمسی
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 ين دستورالعمل بکارگرفته شده ااصطالحاتی که در  3.2
 

عامل مرض است که سيستم حمافظتی ، Immunodeficiency ويروس :HIV وی -آی-ايچ
  . ميگردد(AIDS)بدن را ضعيف ساخته، و در هنايت باعث مرض ايدز

 
شخصی است که زنده گی او به حنوی به وسيلهء مرض ايدز بنا :  شخص مصاب

 .  شده باشدبر تأثير گسرتدهء اين مرض دگرگون
 

 بيکارگی سيستم حمافظتی يا ، جمموعهء عاليم بدنی و ذهنی  داشنت:AIDS ايدز
سرطان رًا به سرايت فرصت طلبانه  مرض اکثشرايط طبی که دفاعی، يک دسته 

 . که تا اکنون کدام تداوی برای آن وجود ندارد، داللت ميکند
 

که در کنوانسيون  مطابق به تعريفی  در اين دستور العمل:کلمهء تبعيض
به آن داده ) 111مشاره  ( 1958منعقده سال ) استخدام و اشتغال(تبعيض 

اين . شده، مورد استعمال قرار ميگيرد، تا شامل  وضعيت مرض ايدز گردد
 وضعيت فرض شدهء ايدز کارگر، به مشول تعريف مهچنان شامل تبعيض به اساس
 . تبعيض بربنياد منشأ جنس، ميگردد

 در اين دستورالعمل در مطابقت با تعريف مندرجهء :لافراد معلو
(  بازتوانی حرفوی و اشتغال در باره) 159مشاره  (1983کنوانسيون  سال 

مورد استفاده قرار ميگيرد، به طور مثال اشخاصی که ) افراد معلول
ی، باقی ماندن و پيشرفت آهنا در يک اشتغال امنيت از نظر دورمنای های

ل مالحظه در نتيجهء معيوبيت فزيکی يا دماغی،  تقليل مناسب به طور قاب
 . ميابد

 يک شخص يا سازمانی است که  کارگران را حتت :کارفرما يا استخدام کننده
يک قرارداد حتريری يا شفاهی استخدام که حقوق و مکلفيت های جوانب 

ميسازد ، قرارداد را مطابق به قوانين و عملکرد های ملی معيين 
 مقامات عامه، تصدی های خصوصی و افراد حکومات،.  کنداستخدام مي

 . ميتوانند استخدام کننده باشند
 

تفصيالت مندرجهء  در اين دستورالعمل مطابق به :(OHS)خدمات صحت وظيفوی 
، بکاربرده 161، مشاره 1958 خدمات صحت وظيفوی، منعقده سال کنوانسيون

ی و جلوگيری کننده داشته  يک وظيفه ضروری وقايو خدمات صحیيعنی. ميشود
 مسؤليت مشوره دادن به کارفرمايان و مهچنان کارگران و خدماتی کهو 

مناينده گان شانرا در بارهء مقتضيات ايجاد و حفظ يک حميط کاری سامل و 
قابليت تسهيالتی را در زمينهء وفق کار باشيوه های کار که به هبرتين وجه 

 فراهم مينمايد،  بعهد دماغی آهنا در روشنی صحت فزيکی و های کارگران
 . دارند

 
ر که حمل کاه اصالح و تعديل در وظيفه يا   هرگون:وسايل رهايشی مناسب

  را که به مرض ايدز دچار ميباشدی يک نفربطور معقول عملی ميباشد و
به اشتغال دسرتسی داشته يا در آن سهيم شده يا در آن  تا قادر منايد

 . پيشرفت منايد
 

 مستقيم غير، )  البراتواریمعاينات( دابيری مستقيم   ت:آزمايش
يا پرسيدن سواالت در باره ) خطرشيوه های مواجه شدن باارزيابی (

 . معايناتی که قبًال صورت گرفته يا در باره تداوی
 

 ميان مردان و زنان هردو يعنی تفاوت های ):جندر(جنس و جنسيت اجتماعی 
به تفاوت های معيين " جنس"اصطالح . بيولوژيکی و اجتماعی وجود دارد

به تفاوت های " جندر"بيولوژيکی اشاره ميکند، در حاليکه اصطالح 
اجتماعی در زمينه نقش های اجتماعی و روابط ميان مردان و زنان اشاره 
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نقش های مربوط به جندر از طريق اجتماعی کردن و بطور بسيار . ميکند
نقش های جندر حتت تأثير . ده ميشودگسرتده در و در ميا ن فرهنگ ها فهمي

عمر، طبقه، نژاد، قوم و دين و به وسيلهء حميط جغرافيائی، اقتصادی و 
 . سياسی متأثر ميگردد

 
STI:سوزاک  ت مرض، که شامل؛ سفليس، زخم آتشک و انتقال جنسی سراي

 . ميگردد (STDs)اين مهچنان شامل شرايط امراض ساری جنسی . ميشود
 

 (No. 158) به معنی که در کنوانسيون انقضای اشتغال مشاره :انقضای اشتغال
 اخراج ازکار ناشی از خاصتًا.  شده ميباشدبکاربرده 1982منعقده سال 

 . تصميم کارفرما
 

 معيار های ساده اقدامات کنرتولی سرايت مرض :اقدامات احتياطی عمومی
(  از خون است که برای به حد اقل رسانيدن خطرات مربوط به امراض ناشی

 ) .  مالحظه شود2توضيح مفصل در اين زمينه در ضميمهء 
 

که به سکتور غير رمسی نيز معروف  ( یکارگران در فعاليت های غير رمس
 .  توضيح ميشود1يمهء   اين اصطالح در زضم):است
 

 1971 منعقده سال 135 مشارهء  مطابق به کنوانسيون: مناينده گان کارگران
 اند که به وسيلهء قوانين ملی يا گان کارگران ،افرادیارهء مناينده درب

 : آهنا عبارت اند از.  چنين تشخيص شده باشند های مربوط عملکرد
 مناينده گانی که به و سيلهء  يعنیمناينده گان احتاديه های صنفی،)  الف

 احتاديه ها يا اعضای احتاديه، مؤظف يا انتخاب ميشوند؛ يا 
بطور آزادانه به  شده خاصتًا مناينده گانی که مناينده گان انتخاب) ب
 قوانين ملی يا مقررات يا مطابق به احکامتشبثات سيلهء کارگران و

 وظايف آنانيکه شامل فعاليت های با  و انتخاب ميشوندقرارداد های مجعی
   .منی شود  احتاديه های صنفی در کشور مربوطاحنصاری امتياز خمصوص 

 
 اقتصادی، زمينه های فرهنگی و امنندی اجتماعی به عدم توآسيب پذيری

 بيشرت خطر مرضکه کارگران را بيشرت مستعد به  شرايط کار اشاره ميکند
 آهنا را با وضعيتی که اطفال را در معرض خطربيشرت و مستعد ساخته 

)  مراجعه شود1جهت معلومات مزيد به ضميمهء . ( کاراطفال قرار ميدهند
 . 
 
 اصول کليدی. 4
 

  بعنوان يک مسئلهء حمل کارHIV/AIDS  تشخيص ايدز4.1
 

يا وخيم  و بايد مانند ساير امراض  يک مسئله حمل کار مشرده ميشودايدز
  اين دليلاساسًا نه تنها بهاين امر . به آن پداخته شودشرايط حمل کار 

به علت  نيروی کار را متأثر ميسازد، بلکه مهچنان  مذکورمرض الزم است که
در نقشی دارد که بايست يک خبشی از مجعيت حملی به عنوان ل کار اينکه حم

رات اين مرض و حمدود ساخنت شيوع گسرتدهء آن اثزمينهء مبارزهء وسيع عليه 
 . ايفا منايد

 
  عدم تبعيض4.2

 به حقوق بشر و وقار و مطابق به روحيهء کار آبرومندانه و با رجوع
ض ايدز، نبايد تبعيضی عليه حيثيت افراد مبتال  يا متأثر شده از مر

تبعيض و بدنام . صورت گيرد HIV یکارگران بربنياد و ضعيت واقعی يا فرض
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را که هدف آن پيشرفت امور ئی  مساعی HIV/AIDS مبتال به مرض ساخنت مردم
 .با موانع مواجه ميسازدمربوط به جلوگيری از ايدز ميباشد، 

 
 ) جندر( جنسيت اجتماعی ی برابر4.3

زياد احتمال دارد که زنان .   بايد تشخيص شوندHIV/AIDSجندری  ابعاد 
به مرض مبتال شوند و اکثرآ بنا بر داليل بيولوژيکی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی،  بشکل بسيار ناگوار نسبت به مردان به اين مرض مبتال 

 در جوامع )جندر(بزرگرتين تبعيض از نظر جنسيت اجتماعی .  ميگردند
 که بطور بسيار منفی به ويروس ميباشدموقف پايين تر زنان عبارت از 

HIVاز آنرو روابط بيشرت برابر از نظر جندر و توامنند .  مبتال ميگردند
ساخنت زنان برای جلوگيری موفقانه سرايت مرض ايدز و توامنند ساخنت زنان 

 .   حايز امهيت زياد ميباشدHIV/AIDS برای جنات از
 

 حميط سامل کار. 4.4
برای جلوگيری از سرايت ويروس بايد تا اندازهء که عملی است حميط کار 

HIV1981نعقده سال  مطابق به شرايط کنوانسيون مصؤنيت وظيفوی و صحت، م 
يک حميط سامل کار .   سامل و مصؤن باشد مهه جوانب مربوط برای )155مشاره (

وفق کار به تسهيالتی مطلوب صحت فزيکی و دماغی را در رابطه به کار و 
قابليت های کارگران در روشنی وضعيت صحت فزيکی  و دماغی آهنا،  فراهم 

 . مينمايد
 

  ديالوگ اجتماعی4.5
 

 و برنامه، مقتضی مهکاری و اعتماد HIV/AIDSاجرای موفقانه يک پاليسی 
آهنا و حکومات و در جايکه فرمايان، کارگران و مناينده گان ميان کار

ا مشارکت فعال کارگران مبتال و متأثر شده به مناسب پنداشته شود ب
 . وسيلهء ايدز ميباشد

 
 به مقصد حمروم ساخنت از اشتغال يا پراسيس کارآزمايش های البراتواری  4.6
 

 .  از متقاضيان کار يا افراد مشغول کار مطالبه شودمعاينات ايدز نبايد
 

 حمرميت. 4.7
رگران وجود ندارد که توجيهی برای پرسيدن داوطلبان اشتغال يا کا

و نه بايد مهکاران کارگر .  را فاش منايندHIVمعلومات شخصی مربوط به 
راجع به کارگران مهکار شان را ته شوند تا چنين معلومات شخصی جمبور ساخ
 بايست HIVدسرتسی به مدارک و معلومات شخصی مربوط به وضعيت . فاش منايند

 سازمان بين املللی کار در العمل حمرميت که با دستور به وسيلهء مقررات
، سازگار 1997 منعقده سال بارهء حفاظت مدارک و معلومات شخصی کارگران

 . باشد حمدود ساخته شود
 

  ادامه روابط استخدام4.8
طوريکه در بسياری شرايط ديگر . رای پايان اشتغال نيست موجبهء بHIV مرض

 HIV امراض مربوط به  به مهين ترتيب افراد مبتال بهامکان پذير است، 
نيز بايست بتوانند برای مدتی که از نظر طبی در خور باشد، به يک کار 

 . مناسب بپردازند
 

   وقايه و جلوگيری4.9
 مهه وسايل انتقالميتوان از .  قابل وقايه و جلوگيری ميباشدHIVبيماری 

از طريق انواع سرتاتيژی های مقتضی و مناسب به شرايط ملی که اين مرض 
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پيشگيری و جلوگيری . ، جلوگيری منوداز نظر فرهنگی پذيرنده باشد
و ايجاد يک ميتواند از طريق حتوالتی در طرز روش و سلوک، آگاهی، تداوی 

شرکای اجتماعی در موقف بيمانندی .   شودحميط غير تبعيضی مؤثرتر
قراردارند تا مساعی جلوگيری، خاصتًا در رابط به حتول سلوک و طرزرفتار 

– از طريق تدارک معلومات و آموزش و با رسيده گی به عوامل اجتماعی را
 . اقتصادی، انکشاف دهند

 
  مواظبت و کمک4.10

 را در جهان کار رهنمائی HIV/AIDSبايد واکنش به احتاد، مواظبت و کمک 
، مستحق خدمات هبداشتی HIVمتام کارگران، به مشول کارگران مبتال به . کند

ن در نبايد تبعيضی عليه آهنا و وابسته گان شا. اشندقابل استطاعت ميب
 و دريافت امتيازات از برنامه های قانونی تأمينات زمينهء دسرتسی 
 . نامه های وظيفوی وجود اعمال گردداجتماعی و بر

 
 حقوق و مکلفيت های عام . 5
 

  حکومات و مقامات ذيصالح آن 5.1
 

زگاری و پيوستگی در سرتاتيژی  سا  حکومات بايست:ارتباط و سازگاری) الف
  مناسب ترکيب و پالن ها را، بطور مثال از طريق تأمينHIV/AIDS های ملی

 ده گان کارفرمايان، کارگران، افراد شامل مناين کهشورا های ملی ايدز
 باشد،  اجتماعیچنان وزارت های مسؤل کار و امور و مهHIV/AIDSمبتال به  

 .تأمين منايد
مقامات ذيصالح بايد مشارکت گسرتده برای حمافظت : سکتوری مشارکت چند ) ب

و جلوگيری، به مشول هناد های عامه، سکتور خصوصی، کارگران و سازمان های 
 و کمک منايند تا بيشرتين هکارفرمايان و متام شرکای مربوطه را اجازه داد

 . تعداد شرکا در جهان کار در اين امر ذيدخل شده بتوانند
حکومات بايست متام مداخالت و پا درميانی ها را : و انسجاممهاهنگی )  ج

  کارجهانسهم گيری دردر سطح ملی که يک حميط توامنند کننده را برای 
 منوده و حضور شرکای اجتماعی و متام سهم منايد تسهيل و مهاهنگفراهم 

ير انسجام و مهاهنگی امور بايست روی تداب. داران مربوط را برجسته سازد
 .  بنأ گردد کمکی که قبًال موجود بوده، خدمات

 در ت ذيصالح بايست وادار ساخته شوند تامقاما:  وقايه و هببود صحت) د
برنامه های ارتقای سطح   کار منوده واعیمشارکت با ساير شرکای اجتم

 .آگاهی و وقايه را خمصوصًا در حمالت کار هببود خبشند
فرمايان مسؤليت مقدماتی فراهم  در کشورهای که کار:رهنمود های طبی) ح 

منودن خدمات مستقيم مواظبت های صحی را به کارگران بعهده ميگيرند، 
حکومات بايست رهنمود های را جهت کمک به کارفرمايان در زمينه مواظبت 

اين رهنمود ها بايد .  ، عرضه بدارندHIV/AIDSو مديريت مسايل طبی 
 . دخدمات موجود را مورد رسيده گی قرار دهن

 حکومات بايست اطمينان حاصل منايند که امتيازات :تأمينات اجتماعی) خ
 در نظر HIV/AIDSمندرجهء قوانين ملی و مقرراتی که به کارگران مبتال به 

گرفته ميشوند نبايد از امتيازاتی کمرت باشد که برای ساير کارگران 
رح و تطبيق در زمينهء ط. در نظر گرفته ميشودوخيم مبتال به ساير امراض 

برنامه های تأمينات اجتماعی، حکومات بايست ماهيت پيشرونده و متناوب 
فراهم بطور مثال . مرض و برنامه های اصالحی را برتتيب در نظر بگيرند

 تداوی عاجل فراهم را وقتيکه ضروری باشد بشکل کمک هایامتيازات منودن 
 . منايند

 برنامه های ملی ايدز، جهت  جهت تأمين مهاهنگی با:مطالعات و حتقيق) د
بسيج شرکای اجتماعی، برای ارزيابی مصارف مرض در حمالت کار، جهت سيستم 

مصؤنيت اجتماعی، برای اقتصاد و جهت فراهم ساخنت تسهيالت برای پالنگذاری 



 11

اقتصادی آن، مقامات ذيصالح بايست نتايج  –جهت تقليل تأثيرات اجتماعی 
 شيوع و مطالعه سوابق  وطالعه وقايع صائيوی نفوس، مدريافت های  اح

حکومات . دن و نشر منايانفرادی هبرتين عملکرد ها،  را تشويق، کمک، اجرأ
بايست تالش منايند تا چارچوب تشکيالتی و قانونی را فراهم منايد تا به 

اين حتقيق بايست شامل حتليل های جوابگوی . دناين مأمول نايل گرد
اده از حتقيق مذکور و مدارک و معلومات از مقتضيات جندر باشد که استف

مجع آوری . کارفرمايان، کارگران و سازمان های مربوط آهنا را مساعد منايد
معلومات و مدارک بايست تا حد امکان بسط يافته،  به تفکيک جندر بوده 

 منشأ جنس، عمر، اشتغال ،د، نژادنو به سکتور های خاص اختصاص داده شو
يست به وجه صورت گيرد که جوابگوی نيازمندی های و وضعيت وظيفوی با

در صورتيکه امکان داشته باشد، ارزيابی تأثير دايمی . موجود باشد
 . ساختار ها بايد باقی مباند

 
 حکومات، در صورت امکان در مشورت با شرکای اجتماعی :منابع مالی  ) ذ

 ، HIV/AIDSو ساير سهمداران، بايست پيامد های غير مستقيم مالی  
را ختمين منوده و سعی منايد تا فراهم آوری وجوه مالی را از منابع 

تم های امنيت اجتماعی مغايرسيسملی و بين املللی در صورتی که 
  برای برنامه های سرتاتيژيک ايدز شان بسيج منايندنباشد،آهنا 

قايهء حمل   به منظور زدودن تبعيض در حمل کار و تأمين و:قوانين  ) ر
تماعی، حکومات در مشورت با شرکای اجتماعی و کار و تأمينات اج

، بايست چارچوب مناسب قانونی را فراهم HIV/AIDS عرصه اسان کارشن
منايند و در جايکه الزم باشد، قوانين کار و ساير قوانين را جتديد 

 . منايند
وقتی دولت تدارک وجوه مالی و انگيزه های : شرايط کمک حکومت  ) ز

 آهنا  و بين املللی را  را آغاز منودتشويقی برای تصدی های ملی 
بايد دريافت کننده گانی را مطالبه منايند که به قوانين ملی 

پابند بوده و دريافت کننده گان را تشويق منايند تا اين 
دستورالعمل  و پاليسی ها يا طرزالعمل های را که احکام اين 

 . دستورالعمل را مرعی االاجرأ ميسازند،  رعايت منايند
 مقامات ذيصالح بايست معلومات ختنيکی و مشورت ها :بليت تطبيققا  ) س

 مؤثرترين راه های  به کارفرمايان و کارگران در رابطه بهرا
،  و جهان کارHIV/AIDS مطابقت با قوانين و مقررات قابل اطالق به

آهنا بايست ساختار های اجرائی و طرزالعمل های . فراهم منايند
ر و حماکم و ديوان حماکمات کار  را کا/ چون؛ مفتشين فابريکه

  تقويت منايد
که سکتور غير رمسی نيز ( کارگران در فعاليت های غير رمسی) 1  ) ش

حکومات بايد برنامه های مربوط جلوگيری و وقايه ) ناميده ميشود
شانرا به چنين کارگران به مشول تدارک منابع درامد و HIV/AIDS از

ت مهچنان بايد شيوه های جديد حکوما. تأمينات اجتماعی، وفق دهند
البته در . بکار گيری مجعيت های حملی را طرح و انکشاف دهند

 . صورتيکه مناسب باشد
 از طريق برنامه های مواظبت حکومات بايست مواظبت و کمک : هشکا  ) ص

های صحی عامه، سيستم های مصؤنيت اجتماعی و ساير ابتکارات 
 تا از ست مهچنان سعی منايندحکومات باي. مربوط حکومت را هببود خبشد

و در صورتيکه مناسب باشد حاصل شود اطمينان دسرتسی به تداوی 
 . بصورت مشرتک با کارفرمايان و سازمان های کارگران کارشود

های که هدف آن زدودن کار اطفال  در برنامه :اطفال و جوانان   ) ض
صل منايند که توجه به تأثيرات باشد، حکومات بايست اطمينان حا

 باالی اطفال و جوانانی که والدين يا يکی از آهنا در اثر رضم
 . بيماری ايدز مريض يا در گذشته است، مبذول گرديده است
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 های حکومات بايست سطوح مهکاری: مهکاری منطقوی و بين املللی    ) ط
 طريق هناد های بين احلکومتی و متام منطقوی و بين املللی را از 
 از آن محايت منايند تا توجه بين املللی شرکای مربوط هببود خبشيده و

 .  و نيازمندی های مربوط جهان کار، مبذول گرددHIV/AIDSروی 
حکومات در جايکه برای کمک برنامه های ملی : مهکاری بين املللی  ) ظ

آهنا بايد . للی شوندالزم باشد، بايست طالب مساعدت های بين امل
 املللی جهت تنزيل  کمک به کمپاين های بين هدف به  راابتکارتی

 antiretroviral drugs مرض قيمت و هببود سطح دسرتسی به ادويه های ضد
 . تشويق منايد

حکومات بايست تدابيری را اختاذ منايند تا گروه های  :آسيب پذيری  ) ع
از کارگران راکه در برابر مرض آسيب پذيرميباشند، تشخيص و 

يره گردد که اين سرتاتيژی های را بکار اندازند تا بر عواملی چ
حکومات مهچنان بايست مساعی . کارگران را در معرض خطر قرارميدهد

را به خرچ دهند تا اطمينان حاصل گردد که برنامه های وقايوی 
 . برای اينگونه کارگران فراهم شده استمناسب 

 
 

  کارفرمايان و سازماهنای آهنا5.2
 

با کارگران و کارفرمايان بايست :  پاليسی مربوط حمل کار: الف
مناينده گان شان مشورت منايند تا يک پاليسی مناسب را برای حمل کار 

 تا از شيوع مرض جلوگيری منوده و متام شان طرح و تطبيق منايند
يک لست . دنمصؤن ساز HIV/AIDSيض در رابطه به عکارگران را از تب

موضوعات مربوط برای پالنگذاری  و مسايل مربوط به اجرای آن در 
 .  گنجانيده شده است3ميمهء ض
 
 : تشبثات / قرارداد های ملی، سکتوری وحمل کار) ب
 

 حين معيين منودن معياد و شرايط استخدام جهت کارفرمايان بايست
 دستورالعمل های ملی  قوانين ومصؤنيت کارگران مبتال به مرض ايدز 

 در بارهء مسايل مربوط به ايدز رعايت منوده و سعی منايد تا را
احکامی را در بارهء حفاظت و جلوگيری ازايدز شامل قرارداد های 

 . دن منايتشبثات / ملی، سکتوری و حمل کار
 
 : آموزش و کارآموزی) ج
 

کارفرمايان و سازمان های شان، در مشورت با کارگران و مناينده گان 
امه های را در حمالت کار خود طرح و محايت منايند تا آهنا، بايد برن

 مرض ايدزآموزش و پرورش جلوگيری و مواظبت از ن را در زمينهءکارگرا
رتقليل سطح  تدابيبايست شامل در باره ايدز، تشبثات پاليسی . منايند

 و  مبتال يا متأثر شده به وسيلهء ايدزموارد تبعيض عليه افراد
  . امتيازات خاص کارمندان و مستحقين، باشد

 
  :تأثير اقتصادی )د
 

اهم کارکنند تا ارگران و سازمان های ايشان بايد بکارفرمايان و ک
 بطور مقتضی به تأثير ژی های مناسبی را طرح   منايند کهسرتاتي

اقتصادی ايدز روی حمل کار و سکتور خاص واکنش نشان داده و آنرا 
 . دنارزيابی مناي

 
   :پاليسی های مربوط پرسونل )ذ
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يا دستورالعمل های پاليسی ها مايان نبايد در طرح و تطبيق کارفر
عليه کارگرانی يا  اجازه دهند که تبعيض مربوط پرسونل ذيدخل شوند 

 اند، اعمال  آن  متأثر شدهکه به مرض ايدز مبتال گرديده و يا از
 :  نکات آتی را رعايت کنندخاصتًا کافرمايان بايد. ددرگ
 
خبش  مگر اينکه در اينات يا آزمايشات ايدز را الزمی سازندنبايد مع -
 العمل طور ديگری معيين شده باشد؛ اين دستور8
د که کار بدون تبعيض يا بدنام سازی متکی به فرضيه ناطمينان ده -

 ايدز اجنام ميگردد؛ واقعی يا وضعيت 
تا و مريضی های مربوط به ايدز را HIV اشخاص مبتال به مرض -

تشويق منايند؛ د، نهنگاميکه از نظر طبی مستعد به کار مناسب باش
 و

 به شرطی که يک کارگری در يک حالت مربوط ايدز بسيار مريض –  -
 تدابير کار بديل به د تا به کار ادامه دهد و درصورتی کهباش

رابطه استخدام ميتواند  منتفی گردد، مشول متديد رخصتی مريضی
مطابق قوانين کار بدون تبعيض با پرداخت متام امتيازات مطابق 

 . دطرزالعمل ها عمومی، ختم گرد
  

 : انضباطی و شکايتطرزالعمل های ) ر
 

کارفرمايان بايست دارای طرزالعمل های باشند که کار گران و مناينده 
. گان آهنا بتوانند آنرا جهت شکايات مربوط به کار شان بکار گيرند
اين طرزالعمل ها بايست مشخص شوند که در کدام موارد دسپلينی 

بر مبنای وضعيت واقعی يا  اقداماتی ميتواند عليه يک کارمند
در مورد ايدز پاليسی حمل کار مرتکب تبعيض شده و يا کسی که  HIVفرضی

 . را نقض ميکند، آغاز گردد
 
 : رازداریو حمرميت ) ز

 در دوسيه بايست اکيدًا حمرم و صرفًا معلومات مربوط به ايدز کارگران 
لومات مورد  نگهداشته شوند که به وسيلهء آن دسرتسی به مع ئیهای صحی

، ) 171مشاره  (1985نظر با توصيه نامهء مربوط خدمات صحت وظيفوی، 
دسرتسی به چنين .  قوانين و عملکرد های ملی مطابقت داشته باشد

 حمدود به پرسونل طبی بوده و معلومات مذکور معلومات بايد بطور اکيد
د، تنها ميتواند به رضايت شخص مربوط و يا وقتی که بسيار ضروری باش

 .افشا گردد
 
 : تقليل سطح خطر و مديريت) س
 

 بايد يک حميط مصؤن و سامل کار را به مشول  بکارگيری يانکارفرما
اقدامات احتياطی عمومی و تدابيری چون تدارک و بکاراندازی جتهيزات 

کارفرمايان بايست، جهت کمک . دنوقايوی و کمک های اوليه، تأمين مناي
وک افراد، در صورتيکه مناسب تلقی گردد،  به تغيير شيوه رفتار و سل

کندم های مردانه و زنانه، مشوره ها، مواظبت، کمک و خدمات قرار يا 
وقتی مالحظات اندازه و مصرف . وعده مالقات های طبی را، ميسر منايند

تأمين اين امر را دشوار سازد، کارفرمايان يا سازماهنای شان بايست 
 . ت و ساير هناد های مربوط بيفتندکومجستجوی معاونت از حپی در 

 
 بدن انسان به مواد سيال  خون و حمالت کاری که در آجنا کارگران با ) ش 

 :  در متاس قراردارندطور منظم
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 تدابير اضافی ئی را اختاذ الزم است تا کارفرماياندر چنين حمالت کار، 
 و اصل منود آگاهی ح کارگران در زمينهء اقدامات احتياطی عمومی تامنايند

متام اقدامات الزم را   مربوط به کار بتوانند کدام حادثهءوقوعدر صورت 
تسهيالتی  . واينکه تدابير احتياطی عمومی مهيشه رعايت شوند بکارگيرند

 . بايد برای چنين تدابيری فراهم گردد
 
 : وسايل رهايشی مناسب) ص

بايست تدابير کارفرمايان در مشورت با کارگران و مناينده گان آهنا، 
معقول را در زمينه فرامهی رهايش مناسب برای کارگران مبتال با مريضی 

اين تدابير ميتواند شامل تنظيم . های مربوط به ايدز اختاذ منايند
، فرصت های برای وقفه های اسرتاحت، دوبارهء اوقات کار، جتهيزات خاص

پذير؛ اوقات فارغ برای معاينات طبی، رخصتی های مريضی انعطاف 
 . کارباملقطع و نظم بازگشت به کار، باشد

 
 : تدابير محايتی و دفاعی) ض

به حيث شهروندان خوب، کارفرمايان،  و سازمان های آهنا، در جايکه 
شانرا ترغيب منايند تا مناسب پنداشته شود، بايد ساير کارفرمايان مهکار 

،  در حمالت کارHIV/AIDSری و تنظيم هبرت امور مربوط به  جلوگيدر زمينهء
، حکومات را تشويق منايند تا متام اقدامات الزم را سهم شانرا ايفأ منايند

ا متوقف منوده و اثرات آنرا تقليل  رHIV/AIDSاختاذ منايند تا شيوع مرض 
 طور ند، بهتواند اين پروسه را کمک کمينيز مشارکت های ديگر . خبشند

 . HIV/AIDSه های صنفی در باره  و احتاديمثال تشکيل شورای مشرتک متشبثين
 : HIV اجنام مشورت و معاينات حمرمانه و اختياری محايت از .1

 و دسرتسی به اجنام محايت ازکارفرمايان، کارگران و مناينده گان آهنا بايد 
را که از طريق خدمات مناسب صحی HIVمشورت و معاينات حمرمانه و اختياری 

 . ، تشويق مناينديرد گصورت
 
که سکتور غير رمسی نيز ناميده ( گران در فعاليت های غير رمسی کار) ط

 ): ميشود
 

استخدام کننده گان کارگران در فعاليت های غير رمسی بايد برنامه های 
وقايوی و مواظبتی برای اين کارگران را وارسی و در صورتيکه مناسب 

 . باشد اين برنامه ها را انکشاف دهند
 
 : مشارکت بين املللی) ظ

کارفرمايان و سازمان های آهنا بايد در صورتيکه مناسب پنداشته شود، در 
 . ايدز، سهم بگيرند/ HIVمساعی بين املللی برای مبارزه عليه 

 
 : کارگران و سازمان های آهنا. 5.3
 

کارگران و مناينده گان آهنا بايست با استخدام : پاليسی حمل کار)  الف
اليسی مناسب برای حمل کار شان مشورت کننده گان شان در مورد طرح يک پ

گران ر و متام کااجرای آن از شيوع مرض جلوگيری بعمل آمدهمنايند تا با 
يک لست موضوعات برای .  حفاظت منايندHIV/AIDSرا از تبعيض مربوط به 

 . گنجانيده شده است3پالنگذاری پاليسی حمل کار و اجرای آن در ضميمهء 
  
 :  تشبثات/توری و حمل کارقرارداد های ملی، سک) ب
 
کارفرمايان بايست حين معيين منودن معياد و شرايط استخدام جهت مصؤنيت  

کارگران مبتال به مرض ايدز  قوانين و دستورالعمل های ملی را در بارهء 
مسايل مربوط به ايدز رعايت منوده و سعی منايد تا احکامی را در بارهء 



 15

/ ارداد های ملی، سکتوری و حمل کارحفاظت و جلوگيری ازايدز شامل قر
 . دن منايتشبثات 

 
 : معلومات و آموش) ج
 

کارفرمايان و سازمان های شان، در مشورت با کارگران و مناينده گان 
و ساير ساختار ها  و تسهيالتی را احتاديه  ساختار های موجود آهنا، بايد

ار فراهم منوده  در حمالت کHIV/AIDSبکار برند تا معلوماتی را در بارهء 
و خانواده های شان  مواد تعليمی و فعاليت های را که برای کارگران 

 جديد منظم دربارهء حقوق و  معلوماتمناسب باشد انکشاف دهند، بشمول
  . امتيازات کارگران، فراهم منايند

 : تأثير اقتصادی) چ
اهم کارکنند تا ارگران و سازمان های ايشان بايد بکارفرمايان و ک

 تأثير  بطور مقتضی در برابرژی های مناسبی را طرح   منايند کهرتاتيس
 . دهد واکنش نشان  شاناقتصادی ايدز روی حمل کار و سکتور خاص

 
 :  تدابير محايتی و دفاعی)ح

به حيث شهروندان خوب، کارفرمايان،  و سازمان های آهنا بايد با 
ا سطح آگاهی در ت کارفرمايان، سازمان های شان و حکومات کار کنند

  را ارتقا خبشندHIV/AIDS و مديريت امورمربوط به مرض مورد جلوگيری
 

 : پاليسی های مربوط پرسونل ) خ
 

کارفرمايان را در زمينه  کارگران و سازمان های مربوط شان بايست
 پرسونل کمک و آهنا را تشويق منايند که یطرح و تطبيق چنان پاليسی ها

 . را در معرض تبعيض قرارندهندHIV/AIDSکارگران مبتال به مرض 
 
 : نظارت از شکايات) د

مناينده گان کارگران حق دارند که راجع به مسايل حمل کار شان شکايت 
منوده، طرزالعمل های انضباطی را اختاذ و يا متام موارد تبعيض بر 

 .  گزارش دهندی را به مقامات مربوط حقوقHIV/AIDSبنياد 
 
 : کارآموزی) ذ
 

زمان های کارگران بايست کارآموزی را توسعه خبشيده و کورس های سا
آموزشی را برای مناينده گان شان در بارهء مسايل ناشی از مرض ايدز 

 شان راجع به واکنش های مناسب به مرض و راجع به در حمل کار
آهنا داير از  و مواظبت HIV/AIDSنيازمندی های عمومی افرادی مبتال به 

 . منايند
 
 
 
 : تقليل سطح خطر و مديريت) ر
 

تأمين کارفرمايان را در زمينهء ان و مناينده گان شان بايست کارگر
 به مشول  بکارگيری اقدامات احتياطی عمومی و يک حميط مصؤن و سامل کار

تدابيری چون تدارک و بکاراندازی جتهيزات وقايوی و کمک های اوليه، 
 های مربوط شان بايست سطح کارگران و سازمان. محايت و کمک منايند

آسيب پذيری حميط کار را ارزيابی منوده و برنامه های درخور و مناسب 
 . را برای کارگران انکشاف دهند
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 : حمرميت) ز
 

کارگران حق دارند که به دوسيه های طبی مربوط شان دسرتسی داشته 
 نبايد به مدارک و معلومات شخصی مربوط سازمان های کارگران. باشند

در متام موارد، وقتی وظايف . کارگردسرتسی داشته باشند HIVه وضعيت ب
و مکلفيت های احتاديه صنفی را اجنام ميدهند، قواعد رازداری و حمرميت 

و مقتضيات رضايت شخص مورد نظر در قواعد رازداری و حمرميت توصيه 
 . بايست رعايت گردد) 171مشاره (، 1985نامهء صحت وظيفوی منعقدهء سال 

 
که سکتور غير رمسی نيز ناميده ( کارگران در فعاليت های غير رمسی ) س

 )ميشود
 

کارگران و سازمان های مربوط شان فعاليت های شانرا در مشارکت با 
 متام شرکای مربوط ديگر توسعه خبشيده و ابتکارابت جديد را در

 در زمينهء هردو، يعنی جلوگيری از شيوع صورتيکه مناسب باشد، 
HIV/AIDSو تقليل تأثيرات آن کمک منايند  . 

 
 کارگران و سازمان های مربوط شان بايست اطمينان :آسيب پذيری) ش

حاصل منايند تا عوامل که خطر مرض را برای گروپ های معيين کارگران 
افزايش ميدهد، در مشورت با کارفرمايان مورد رسيده گی قرار 

 . ميگيرد
 
 : HIVرم و اختياری محايت از مشورت و معاينات حم) ص

 کارگران  وسازمان های مربوط شان بايد با کارفرمايان کار منايند 
تا دسرتسی به مشورت و آزمايشات طبی حمرم و اختياری را تشويق و کمک 

 . کنند
 
 : مشارکت بين املللی  ) ض
 

سازمان های کارگران بايد در طول سرحدات ملی مهبستگی را با استفاده 
کتوری، منطقوی و بين املللی برقرارمنايند تا از گروه بندی های س

 و جهان کار را برجسته منوده و آنرا شامل HIV/AIDSمسايل مربوط به 
 . کمپاين های حقوق کارگران منايد

 
 

 
 :  معلومات و آموزشجلوگيری از طريق. 6
 

 تبعيض عليه  ازسرايت و گسرتش مرض ايد، جلوگيریغرض جلوگيری از 
 برنامه های ،، و حوصله افزائی مبتاليانمرضکارگران مبتال به 

از طريق .  ندهنايت ضروری ميباش آموزشی درحمل کار بیمعلوماتی و 
 از ان به توانائی کارگران جهت وقايه آموزشی ميتوبرنامه های مؤثر

المتی کارگران  و مد احساس اضطرابميتواناين امر. سرايت ايدز افزود
  در کار  جلوگيری بعمل آورده وکتگی را کاهش داده از سمصاب به مرض

چنين برنامه ها بايست به . دی رفتار وسلوک آهنا را هببود خبشيشيوه ها
و تنظيم گردد  کارگران و مناينده گان آهنا طرحمشوره کارفرمايان و 

 در ايت برخوردار بوده  و متام  افراد مربوط از بلند ترين سطح محتا 
وع بوده  و صرف به ذکور بايد متن برنامه های م. آن شريک باشند

 distance خواندن حمدود نگرديده  و در صورت لزوم آموخنت از مصافات دور
learningچنين برنامه ها بايد با در   .  نيز شامل اين برنامه ها شود

 ، عوامل خطر پذيرینظرداشت سن، جنس، عرصه های صنعت و رفتار و سلوک
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  به وسيلهء طرح و تنظيم گرديده وو خصوصيات فرهنگی آهنا کارگران 
يه معلومات از جانب ارا.  شوندپيش بردهافراد قابل اعتماد و معزز 

به اين ترتيب حين طرح و تطبيق .  کارائی زياد داردکارگارن مهتا
 . رگران مبتال به ايدز در نظرگرفته شودبرنامه ها مشارکت کا

6.1. Information and awareness-raising campaigns 
(a) Information programmes should, where possible, be linked to broader HIV/AIDS 

 
 ارتقای سطح آگاهیکمپاين های  و  برنامه های معلوماتی6.1
 

، ی به سطح حملی، سکتوربرنامه های معلوماتی در صورت امکان) الف
ه عليه مبارز به کمپاين معلوماتی گسرتده تر یو يا کشور ئی منطقه 

HIV/AIDSبايست به اساس معلومات اين برنامه ها .  توأم ساخته شود
.  استوار باشدچگونه سرايت منی کندتازه و دقيق مبنی بر اينکه ايدز

 اثرات آن باالی معلوماتی راجع به وقايه و جلوگيری، جنبه های طبی و
 . ان به ايدز و کمک و معاجله آهنا ارايه گرددمردم و مراقبت مبتالي

 
، برنامه های معلوماتی، کورس های آموزشی و تا جايکه عملی باشد) ب

ی آموزشی و برنامه های منابع بشری،  به خط مشی ها بايستکمپاين ها
 . مهچنان با برنامه های ايمينی وصحت وظيفوی، توأم گردند

 
 :  آموزشیبرنامه های. 602
کارگران و ن، برنامه های آموزشی بايست به مشورهء کارفرمايا) الف

رت دولت و مناينده گان شان و در صورتی که مناسب تلقی گردد به مشو
ساير شرکای مربوط، به مشول متخصصين خبش آموزشی، مشورتی و مواظبتی 

تا حد امکان شيوه های آموزش بايست  و تنظيم گرديده و ايدز طرح
 . جذاب و مشارکتی باشد

 
 کاربا معاشکارد که در زمان در صورت امکان برنامه های طرح گردن) ب

صورت گرفته ومواد آموزشی تدارک گردد تا خارج از حمل کار نيز مورد 
در صورت تدوير کورس های . استفاده کارگران قرار گرفته بتواند

 .  پنداشته شودیکارمکلفيت های يک جزء بايست آموزشی، حاضری 
 
  کهرح شونداين برنامه ها طوری طکه عملی و مناسب باشد تا جاي) ج

 :  ذيل باشند هایشامل فعاليت
 
  خود خطراتی را که شخصًا با آن مواجه اند ،که افراد  کمک منايد  - 

 و تشخيص داده ) هردو يعنی به عنوان يک فرد و مهچنان عضو يک گروه( 
  و مهچنان از گفتگو و مهارت های ارتباطی را از طريق تصميم گيری،آن

 .  دنوقايوی و مشورتی تقليل خبشطريق برنامه های آموزشی 
 به شيوه های رفتار و سلوک دارای سطح بلند خطر و ساير عوامل –

حترک وظيفوی که گروه های معيين کارگران را در معرض خطر خطر، چون 
  .  صورت گيردد، توجه جدی قرار ميدهHIVفزايندهء مرض 

 اد خمدراز طريق پيچکاری مو HIV در مورد انتقال مرض  رامعلوماتی -
ن انتقال را کاهش  راجع به اينکه چطور ميتوان خطر چني مهچنانو

 . داد، فراهم منايد
 
تشويق ديالوگ درميان حکومات، کارفرمايان و سازمان های کارگران  -

 از کشور های مهسايه و در سطح منطقه 
وی که  در برنامه های آموزشی حرفه HIV/AIDS  ازارتقای سطح آگاهی -

ا سازمان های کارگران  در مهکاری بمات و تشبثاتبه وسيلهء حکو
 ؛ حتقق ميابد
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 ؛افزايش کمپاين ها که هدف آن کارگران جوان و زنان باشد -
و سرتاتيژی های  HIV بذل توجه خاص به آسيب پذيری خامن ها در برابر -

 مالحظه 603خبش . ( وقايوی که بتواند اين آسيب پذيری را کاهش دهد
 ) شود

 به  منی تواند از طريق متاس عادی HIVنکته که تأکيد روی اين  -
 متاس با مبتاليان مرض ايدزبنًأ نبايد از  ديگران سرايت منايد

 قير شوند، بلکه بايد در حمالت کار زمينهحتيا  صورت گرفته اجتناب
  های کمک و رهايش شان فراهم گردد؛

به کارگران تفهيم گرديده و احساس مهدردی با  HIVاضرار ويروس  -
به مهين ترتيب به آهنا تفهيم . تاليان ايدز در آهنا تلقين گرددمب

 .   مبتاليان را مرعی ندارندگردد که سلوک تبعيضی عليه
 ناشی از  شانرا کهبه کار گران فرصت داده شود تا احساسات -

HIV/AIDS  ،بيان مناينداست . 
در بارهء )  مواظبت های صحی مربوطخاصتًا کارگران( کارگران  -

گيری اقدامات احتياطی عمومی رهنمائی شده و به آهنا در مورد بکار
مبتال شدن از آن پيروی منايند، طرزالعمل های که بايد در صورت 

 .  معلومات ارايه گردد
در رابطه به جلوگيری و مديريت امور مربوط به امراض ناشی از  -

مقاربت های جنسی و توبرکلوز، برنامه های آموزشی خاصی طرح و 
اين امر نه تنها از اين جهت حايز امهيت است که . ق گرددتطبي

 بوده، بلکه مهچنان  HIVامراض مذکور حاوی خطرات وابسته به مرض 
به خاطر اينکه اين امراض قابل معاجله ميباشند و در نتيجه سطح 

 مصؤنيت عمومی کارگران ارتقا ميابد؛ 
  حفظ الصحه و شرايط تغذيه هببود يابند؛  -
 مصؤن، به مشول هدايات در مورد استعمال کندم مردانه روابط جنسی -

  ترويج منايد؛  راو زنانه
آموزش و پرورش از طريق آموزگاران مهتا و فعاليت های آموزشی  -

 د؛ نغيررمسی تشويق گرد
بطور منظم مورد نظارت، ارزيابی و جتديد نظر قرار گرفته و اگر  -

 الزم مشرده شود جتديد گردند؛ 
 

  خاص–ای عمومی برنامه ه. 603
 
متام اين برنامه ها بايست حساسيت های مربوط جنسيت اجتماعی ) الف

و مهچنان حساسيت های مربوط به نژاد و منشأ جنسيت را در نظر ) جندر(
اين برنامه های هردو يعنی مردان و زنان را بطور صريح در . داشته باشد

نه با در نظر نظر داشته يا زنان يا مردان را در برنامه های جداگا
داشت انواع و درجه های خمتلف خطر برای مردان و زنان کارگر،مورد رسيده 

 . گی قراردهند
 باشند و توضيح  آن نيازمندی های زنان تا مواظبمعلومات در مورد) ب

 .  بطور خاص آسيب پذيری خاص زنان جوانزنان وسطح بلند خطر مصاب شدن 
 
روی بدانند و  دان را کمک منايد تا آموزش بايد هردو يعنی زنان و مر) ج

شخصی استخدام و موقعيت های زمينهء ميان آهنا در   نيروروابط نابرابر
 . عمل منوده؛ اذيت و خشونت بايست بطور خاص مورد رسيده گی قرارگيرد

 
برنامه ها بايست زنان را در زمينهء آگاهی از حقوق شان، در هردو ) د

 را فراهم منايند زمينه های آن کمک منوده و يعنی در حمالت کار و بيرون از
 .  مصؤنيت شانرا تأمين منوده بتوانندکه
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ابی خطر و آموزش برای مردان بايست شامل ارتقای سطح آگاهی، ارزي)  ذ
 مکلفيت های مردان در قبال سرتاتيژی ها جهت ارتقای سطحطرح و اجرای 
 . ، باشدHIV/AIDSجلوگيری از 

 
 بايست برای مردان هم جنس باز در مشوره با اين برنامه های مناسب) ر

 . کارگران و مناينده گان آهنا طرح گردد
 

 پيوند با برنامه های هببود صحت. 604
 

مه های هببود  برنامه های آموزشی در صورتيکه عملی باشد، بايست با برنا
 ، ، در حمالت کار و صحت جنسی سؤاستفادهء مادی، فشارصحت در رابطه با 

شورا های موجود کار يا صحت و  کميته های ايمينی يک . ند داده شودپيو
 و برنامه های HIV/AIDSنقطهء آغاز را جهت کمپاين های آگاهی از 

اين ارتباط و پيوند بايست خطرفزايندهء مرض در .  منايندآموزشی، فراهم 
استعمال سوزن های آلودهء پيچکاری مواد خمدر در وريدها را برجسته 

 اين ارتباط مهچنان بايد مستی ناشی از مواد الکولی و مواد خمدر .سازد
را  HIVرا که ميتواند به طرزرفتاری منجر شود که خطر مصاب شدن به 

 .  افزايش دهد،  برجسته سازد
 

 :  کمک منايدتدابير عملی که در زمينهء تغيير طرز رفتار و سلوک. 605
 

بارهء سرتاتيژی های تقليل خطر  بايد آموزش حساس، مؤثق و جديد در ) الف
دم های مردانه و برای کارگران فراهم شده و درجايکه الزم باشد، کن

 . زنانه ميسر ساخته شود
  
 های بوط به بيماری های ناشی از مقاربتتداوی، و تنظيم امور مر) ب

 برنامه های سرنج فارغ از بکرتيا و تعويض جنسی و توبرکلوز و مهچنان
م گرديده و جايکه الزم باشد معلومات داده شود که از سوزن بايد فراه

 .کجا دستياب شده ميتواند
 

برای کارگرانی با نيازمندی های مالی، آموزش بايد شامل سرتاتيژی   ) ج
، طور مثال از طريق متمم درآمد های کم باشد فراهم گرددهای که 

تدارک معلومات در بارهء فعاليت های کسب درآمد، معافيت های 
 . تی و کمک دستمزد هاماليا

 : برنامه های تبليغی و ترويجی در جامعه  ) ح
 

کارفرمايان، کارگران و مناينده گان آهنا بايست برنامه های معلوماتی 
 در HIV/AIDSو آموزشی را در مورد جلوگيری و تنظيم امور مربوط به 

سهمگيری در . مجعيت های حملی خمصوصًا در مکاتب، تشويق و هببود خبشند
مه های تبليغی و ترويجی بايست به منظور فراهم منودن فرصت برای برنا

مردم تا نظريات شانرا بيان منوده تشويق شده و سطح رفاه کارگران 
 جتريد و حمروميت شان،  را از طريق تقليل سطحHIV/AIDSمبتال به مرض 

 . ارتقا خبشند
 پيش ، با مشارکت هناد های مناسب ملی و حملیچنين برنامه های بايست

 . برده شوند
 

 آموزش و تربيت. 7
 

امور مربوط به تربيت و کارآموزی بايست طوری تنظيم گردد که 
ن، مراقبت کننده وه های خمتلف حتت تربيت، چون مديرانيازمندی های گر

گان و کارمندان پرسونل، کارگران و مناينده گان آهنا، مربيون 
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 مهتا، مأمورين صحت مربيون) هردو يعنی مردان و زنان(آموزگاران 
شيوه های کار . وظيفوی و ايمينی و مفتشين کار را براورده سازد

ات طورمثال، تشبث.  مصارف جستجو گرددابداعی بايست جهت تقليل
ميتوانند کمک های خارجی را از برنامه های ملی ايدز يا ساير شرکای 

بيت مربوط با عاريت گرفنت آموزگاران يا با فراهم منودن مربيون تر
طابق منابع موجود مواد تعليمی ميتواند م. شدهء خودی، جستجو منايند

ت حملی و حاالت اسوم و عنعنرآهنا ميتوانند به . دبسيارخمتلف باش
آموزگاران نيز بايد تعليم حاصل . گوناگون زنان و مردان وفق يابند

منايند تا با موارد تبعيض عليه اقليت ها خمصوصًا بربنياد منشأ قومی 
های  سرگذشت بايست بهآهنا .  منوده بتوانندها ترجيهات جنسی مقابلي

هبرتين آموزگاران، اکثرًا .  واقعی و مواد خوب موجود عملی توجه منايند
از آنروآموزش دادن به مهکاران در متام .  کارکنان حملی ميباشندخود

 . سطوح توصيه ميگردد
بدل گردد تا در مشورت اين امر بايد به خبشی از پالن تربيتی ساالنه م

 . با مناينده گان کارگران انکشاف مزيديابد
 

 :  تربيت و آموزش برای مديران، مراقبت کننده گان و مأمورين پرسونل1-7
متام کارگران، پرسونل برعالوهء شرکت در برنامه های تربيتی و آموزشی، 

 : د تابايد در زمينه های ذيل نيز آموزش حاصل مناينمراقبتی و مديريتی 
 

 در حمل کار پاسخ ارايه منوده HIV/AIDSبه سواالت مربوط به پاليسی  -
 و آنرا توضيح منوده بتوانند؛ 

 آگاهی کافی حاصل منايند تا بتوانند HIV/AIDSدر مورد  -
سايرکارگران را در زمينه کمک منوده به تصورات نادرست در مورد 

  در حمل کار فايق آمده بتوانند؛ HIV/AIDSشيوع 
 را در مورد وسايل رهايشی معقول HIV/AIDSارگران مبتال به ک -

رهنمائی منايند تا آهنا بتوانند تا حد ممکن زمانی بکار شان ادامه 
روش و عملکرد های تبعيض عليه کارگران مبتال به ايدز يا . دهند

 تا آهنا افراد متأثر شده از آن را در حمل کار تشخيص منايند
 تأمينات اجتماعی موجود آگاهی حاصل بتوانند از خدمات صحی و

 . منايند
 
 تربيت مربيون آموزگاران مهکار. 2-7 -
 
 مربيون آموزگاران مهکار بايد آموزش و تربيت خاص حاصل منايند تا  -

 : 
بقدرکافی در بارهء حمتوی و شيوه های جلوگيری از ايدز آگاهی  -

حاصل منوده و  بتوانند معلومات کلی يا قسمی و برنامه های 
 . را به کارگران منتقل سازندآموزشی 

يتی حساسيت های نژادی، منشأ هنگام طرح و ارايه برنامه های ترب -
 ظر داشته باشندنفرهنگی را در جنسی و

از ساير پاليسی های مربوط به حمل کار چون اذيت و آزار جنسی و  -
پاليسی های مربوط به افراد معلول آگاه بوده و آنرا حين طرح 

 تربيتی در نظر داشته باشندبرنامه های 
کارگران مهتای آهنا بتوانند عواملی را در زندگی شان تشخيص منايند  -

 که منتج به خطر فزاينده مريضی ايدز ميگردد
را در بارهء وسايل مبارزه با  HIV/AIDSبتوانند کارگران مبتال به  -

 . مرض و امکانات زنده گی مشوره دهند
 
 : ن تربيت مناينده گان کارگرا3-7
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موزش ببينند  بايست هنگام ساعات کار با معاش آمناينده گان کارگران
 : تا 
 
 در حمل کار پاسخ ارايه منوده و HIV/AIDS به سواالت مربوط به پاليسی -

 آنرا توضيح منوده بتوانند؛ 
 
 آگاهی کافی حاصل منايند تا بتوانند HIV/AIDSدر مورد  -

تصورات نادرست در رفع  سايرکارگران را در زمينه کمک منوده به
 ؛ در حمل کار کمک منايندHIV/AIDSمورد شيوع 

 
را در مورد وسايل رهايشی معقول HIV/AIDSکارگران مبتال به  -

رهنمائی منايند تا آهنا بتوانند تا حد ممکن زمانی بکار شان ادامه 
 .دهند

 
 آهنا بتوانند تا ساير کارگران را در برنامه آموزشی آموزگاران  -

  دهند آموزش 
 

روش، رفتار و عملکرد های تبعيضی يا احنرافی عليه کارگران مبتال  -
را در حمل کار تشخيص منايند تا به ايدز يا افراد متأثر شده از آن

 با اين پديده های منفی خبوبی مقابله منوده بتوانند؛
 

بتوانند کارگارن مبتال به امراض مربوط به ايدز را مناينده گی  -
دسرتسی به وسايل رهايشی مناسب و معقول، در کرده در زمينهء 

 ؛صورتيکه مطالبه شود، کمک منايد
به کارگران مشوره داده بتوانند تا عوامل خطر را در زنده گی  -

 ند؛ شخصی شان تشخيص و تقليل خبش
از رهنمائی های الزم برخوردار باشند، تا HIV/AIDSدر مورد  -

 رض آگاه سازند؛ بتوانند ساير کارگران را از سرايت و شيوع م
اطمينان حاصل منايند که هر معلوماتی را که آهنا در دوره ايفای  -

 حاصلHIV/AIDSوظايف مناينده گی شان در باره کارگران مبتال به 
 منايند؛ مينمايند، به طور حمرمانه حفظ 

 
  کورس های آموزشی برای کارمندان خبش هبداشتی و ايمينی4-7 -

 
ان، کارمندان خبش صحی و ايمنی با برنامه برعالوهء آشنائی متام کارگر

 : های معلوماتی و آموزشی، بايد آموزش های خاصی را حاصل منايند تا
 

  بقدر کافی آگاه باشند وHIV/AIDSجمادله با از حمتوای و شيوه های  -
بتوانند معلومات را به ساير کارگارن ارايه و آهنا را در زمينهء 

 آموزش دهند؛ 
يط کار و تشخيص آن شيوه ها و شرايط کار را قابليت ارزيابی حم -

داشته باشند که مبنظور تقليل سطح آسيب پذيری کارگران مبتال به 
HIV/AIDS عوض شده يا هببود حاصل منايند؛ 

تصديق منوده بتواند که کارفرما يک حميط سامل و ايمين کار را برای  -
 ؛ ندکارگران بشمول کمک های اوليه فراهم منوده ميتوان

با حمرميت و HIV/AIDSطمينان حاصل منايند که معلومات مربوطا -
رازداری کامل با ساير معلومات و مدارک طبی مربوط به کارگران 
حفظ ميگردد و تنها در مطابقت با احکام دستورالعمل سازمان بين 
امللی کار در مورد حتفظ مدارک و معلمات شخصی کارگران افشأ شده 

 ميتواند؛ 
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ن مشوره داده بتواند تا آهنا عوامل خطر را در به ساير کارگرا -
 زنده گی شخصی شان تشخيص و آنرا تقليل خبشند؛ 

کارگران را به خدمات طبی حمل کار يا خارج از آن که بطور مؤثر  -
 . ندی های آهنا باشد، رهنمائی کندجوابگوی نيازم

 
 :  تربيت مفتشين کار5-7

 و ، و کارکه مفتشين فابريکهنان حاصل منايند يصالح بايد اطميمقامات ذ
 اجرائی و مشوره تی خبصوص ا بدسرتس دارند تا وظايف سرپرستی،سايل کافی ر

يوی حمل کار، را ايفأ و پاليسی های وقاHIV/AIDSدر مورد جلوگيری از 
 .منايند

 : دناين برنامه های آموزشی بايست شامل موضوعات ذيل باش
 

ی کار، خمصوصًا کنوانسيون معلومات در بارهء معيارهای بين امللل -
و قوانين  و ) 111مشاره  (1958منعقدهء سال ) استخدام و اشتغال(

 مقررات ملی
 ؛آگاه ساخت HIV/AIDS وان کارگران و هيأت رهربی را ازچطور ميت -
چطور ميتوان عناوين مربوط به صحت وظيفوی را با لکچر های منظم  -

 وأم ساخت؛ حرفوی و ايمينی آن و آموزش های در حمل کار ت
 کارگران را کمک منود تا به امتيازات موجود دسرتسی چطور ميتوان -

 فومه های امتيازات را تکميل ندطورمثال چطورميتوان( پيدا منوده 
 . و از حقوق قانونی شان مستفيد شوند)  منايند

ق کارگران را در رابطه وطی ها يا فقدان حتقق حقختچطور ميتوانند  -
 .  منايند تشخيصHIVEبه وضعيت 

موجوديت مهارت ها برای مجع آوری و حتليل مدارک و معلومات مربوط  -
 اين معلومات به منظور مطالعات در حمالت کار دصورتيکهHIV/AIDSبه 

مل مجع آوری دستورالع اثر خبش امراض ساری و در مطابقت با اين 
 . دنشو

 
نسان در  بدن امواد سيال  که با خون و سايری آموزش برای کارگران6-7

 : متاس اند
 

متام کارگران بايست در رابطه به طرزالعمل های کنرتول مرض ودرزمينهء 
 ءاين برنامه. وقوع حوادث در حمل کار و کمک های اوليه آموزش ببينند

 : آموزشی بايد شامل موضوعات ذيل باشد
 
 تدارک کمک های اوليه  -
 واد سيال ماقدامات احتايطی عمومی تا خطر متاس با خون و ساير  -

 )  مالحظه شود2ضميمه ( بدن انسان را کاهش دهد 
آگاهی استفاده از وسايل وقايوی طرالعمل های درست که بايد  -

  بدن بکار گرفته شود؛ مواد سيال هنگام متاس با خون و ساير 
گوار وظيفوی و تأکيد روی حق پاداش در صورت وقوع کدام حادثه نا -

 فرضی HIVاطی در رابطه به وضعيت  اختاذ تدابير احتي نکته که اين
 . يا واقعی افراد الزمی نيست

 
 
 

 
 آزمايشات طبی. 8
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 به استثنای  نبايد در حمل کار بعمل آيدHIV آزمايش های البراتواری
اين امر غير زيرا . حاالتيکه در اين دستورالعمل، مشخص گرديده باشد

کارگران عزت و حقوق بشری خماطره انداخنت حقيقت درضروری و در 
ميتواند فاش گرديده يا مورد آزمايش های البراتواری نتايج :  ميباشد

هء کارگران ميتواند مهيشه نسؤ استفاده قرار گيرد و اختيار آگاها
آزمايش های  د يا بر بنياد پذيرفنت متام حقايق و تأثيراتکامًال آزا

  بايست، بيرون از حمل کارHIVت آزمايشاحتی  نباشد، البراتواری 
 و به وسيلهء  داوطلبانه باشداختار آگاهانه وآزمايشات نتيجهء 

لکی در مطابقت با شرايط حمرميت اکيد اجنام س پرسونل شايسته و مصرفًا
 . پذيرد

 
  ممانعت در اشتغال و استخدام1-8
 

 نبايد هنگام استخدام يا به عنوان شرط ادامهء اشتغال HIVآزمايشات 
 آغاز استخدام و  ازقبلکه طبی معمول هرگونه آزمايش . مطالبه گردد

آزمايش  مثًال صورت ميگيرد،  درجريان کار معمولی که آزمايش هایيا
آزمايش های البراتواری  نبايد شامل ، وغيرهبرای چاقیهای البراتواری 

 . باشد HIVاجباری 
 
  ممانعت برای مقاصد بيمه2-8
 

ن برنامه های نبايد به عنوان واجد شرايط بود HIVآزمايشات ) الف
رفوی و حتأمينات اجتماعی ملی، پاليسی های عمومی بيمه، برنامه های 

 . بيمه صحی مطرح گردند
 
 اهمفر را قبل از موافقه HIVمايش های شرکت های بيمه نبايد آز) ب

 .  مورد نظر مطالبه منايد اجتماعی برای کارگران آوری پوشش بيمه
بنياد ارقام احصائيوی مربوط  شانرا برآهنا ميتواند عوايد و مصارف

 . جمموع نفوس ختمين منايند امراض ساری برای به
 
  تسهيالتی را در زمينهء اجرایکارفرمايان نبايد هيچ گونه) ج

د و متام معلوماتی را که قبًال ن منايی به مقصد بيمه فراهمآزمايش
 . فراهم گرديده بايست بطور حمرم حفظ منايند

 
 

 قصد حتقيقات  معاينات طبی به م3-8
 

 HIV  مربوط به سرايت امراض به منظور حتقيق در موردای بی نامآزماييش ه
 در  وه نشودبرد از کسی نام حمالت کار به شرطی صورت گيرد که  درميتواند

مطابقت با اصول اخالقی حتقيقات علمی، اصول مسلکی و مصؤنيت حقوق فردی و 
گيرد، کارگران و قاتی صورت در صورتيکه چنين حتقي.  حمرميت صورت گيرد

ند که چنين کارفرمايان بايست مورد مشورت قرارگرفته و آگاه ساخته شو
 معلومات بدست آمده منی تواند مبقصد اعمال تبعيض .کاری صورت ميگيرد

هيچ آزمايشی بی نام .  عليه افراد يا گروه های افراد، بکار برده شود
يکنفر  HIV داشته باشد که حالت تلقی خنواهد شد اگر امکانات معقول وجود

 . از نتايج آن استنباط گردد
 
 
 

   آزمايشات اختياری8.4
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ميتواند حاالتی وجود داشته باشد که کارگران به ابتکار خود شان خبواهند 

. به مشول خبشی از برنامه آزمايش کردن داوطلبانه، خود را آزمايش منايند
سيلهء مراکز خدمات صحی در حمل آزمايش های اختياری بايست معموًال به و

در جايکه خدمات کافی طبی موجود باشد، . صورت گيرد و نه در حمل کار
اختياری ميتواند به درخواست و موافقهء حتريری آزمايش های البراتواری 

کارگر با مصلحت منايندهء کارگران در صورتيکه چنين ايجاب کند، صورت 
بايست به وسيلهء پرسونل مسلکی آزمايش های البراتواری اين . ميگيرد

.  مستعد با رعايت اصل حمرميت و مقتضيات برمال ساخنت آن، صورت گيرد
حساسيت های جنسی قبل و بعد از مشورت که درک ماهيت و مقصد آزمايش های 

HIV آزمايش باالی کارگر ، مزيت ها و اضرار آزمايش ها و تأثير نتيجهء
وری هرنوع طرزالعمل آزمايش طبی را د، بايست يک خبش ضررا تسهيل ميبخش

 .تشکيل دهد
 

 : معاينات و تدوای بعد از متاس وظيفوی. 8.5
 وجود گروپ حجرات بدن يا مواد سيال در جايکه خطری متاس با خون، : الف

حمل کار بايست طرزالعمل های وجود داشته باشد تا خطر درداشته باشد،  
 . ايدچنين متاس و حادثات وظيفوی را کنرتول من

 
مواد خون بدن، ( با در نظرداشت خطر متاس با مواد آلودهء احتمالی ) ب

در حمل کار، کار مورد نظر بايد فورًا ) گروپ حجرات بدن انسان و سيال 
آزمايش مورد مشورت قرار گيرد تا در مورد حادثه، نتايج طبی، ناتوانی 

 از متاس و  وقايوی قبلو ميسر بودن تدابير HIVبرای های البراتواری 
 . مراجعه به تسهيالت مناسب طبی، اقدام منايد

 
 وقحق  در مورد بايدبه تعقيب نتايج ارزيابی خطر، رهنمائی های مزيد

  و طرزالعمل های مقتضی برای پاداش قانونی کارگر، شامل استحقاق
 . کارگر، بايد صورت گيرد

 
 
 

 مواظبت و کمک .9
داشته ميشوند که بايست در عناصر ضروری پن مهبستگی، مواظبت و کمک، 
 به عنوان عناصر رهنما در  HIV/AIDSيک حمل کار در واکنش به 

د که شفافيت، پذيرش ن ايجاد گردستساختار های باي.  نظرگرفته شوند
 شانرا افشأ HIV/AIDS آن عده کارگرانی را که وضعيت درمقابلو کمک 

در معرض تبعيض منوده اند  تشويق منوده و اطمينان حاصل شود که آهنا 
 در حمل HIV/AIDSجهت تقليل تأثير مرض .  شوندقرارنگرفته و توهين منی

 مشورت و ساير اشکال  هایکار، بايد مساعی در جهت فراهم منودن زمينه
، HIV/AIDSمحايت های اجتماعی به کارگران مبتال و متأثر شده از اثرات 

 در حمل کارموجود درصورتيکه خدمات مواظبت های صحی. اده شودبه خرچ د
جايکه عرضه . دنباشد، تدابير معاجلوی مناسب بايد روی دست گرفته شو

اين خدمات ممکن نباشد، کارگران بايست از موقعيت خدمات ميسر در 
برعالوه پوشش خود چنين پيوند ها . بيرون از حمل کار آگاه ساخته شوند

دارا يز نخانوادهء کارگر، خبصوص اطفال آهنا را پوشش مزيت  شان
مشارکت ميان حکومات، کارفرمايان، کارگران و سازمان های . ميباشد

شان و ساير شرکای مربوط مهچنان عرضه مؤثر خدمات و صرفه جوئی در 
 . مصارف را تأمين مينمايند

 
 با ساير امراض وخيم HIV/AIDSبرابری  
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 بايست در حمالت کار طوری تنظيممربوط به بسرت  زو ايد HIVمرض ) الف
 . پنداشته شودمراض و حاالت وخيم کم امهيت گردد که نسبت به ساير ا

 کارگران از نبايد التفاتی کمرت HIV/AIDSبه کارگران مبتال به مرض   ) ب
 از نظر امتيازات،  صورت گيرد بايد ساير امراض وخيمهمبتال ب

 .  مرعی گردد مناسب اقدامات الزمکارگرانپاداش و وسايل رهايشی 
 کارگران از نظر طبی به يک اشتغال مناسب مستعد تا هنگامی که  ) ت

باشند، آهنا بايست ازمصؤنيت عادی و فرصت ها برای تبديلی و 
 . دنترفيع مستفيد باش

 
 مشورت .9.2

 را تشويق HIV/AIDSکارفرمايان بايست کارگران مبتال به مرض )        الف
اوره يا منايند تا از متخصصين و کمک های بيرون از حمل کار به منظور مش

درصورتيکه ميسر باشد از خبش ايمينی وظيفوی و صحت مؤسسه خود شان و در 
صورتيکه مشوره های اختصاصی و حمرمانه عرضه گردد، از ساير برنامه های 

 . حمل کار استفاده منايند
 
جهت حتقق اين امر، کارفرمايان بايست اقدامات زيرين را در نظر ) ب

 : داشته باشند
 

، گروه های کمک خودی و خدماتی در ميان مجعيت های تشخيص متخصصين -
 و معاجله آن HIV/AIDSحملی يا منطقه که درخدمات  مشورتی مربوط به 

 ختصص داشته باشند؛ 
تشخيص سازمان های حملی، دارای هردو يعنی خصوصيات طبی و غير طبی  -

 .  مفيد باشندHIV/AIDSکه ميتوانند برای کارگران مبتال به مرض 
ارگرانی که قبًال حتت تداوی قرار نداشتند تلقين شوند تا با بايد ک -

داکرت يا فراهم کننده مستعد مواظبت های طبی جهت ارزيابی های 
 نالزمی و معاجله متاس حاصل منوده و يا با موصوف در زمينه پيداکرد

 خدمات طبی در صورتيکه قبًال از آن حمل کدام کار کارکن مستعد
 . ری شود، مهکابرخوردار نباشد

کارفرمايان بايد وقت کافی فارغ از کار را برای کارگران مبتال   ) ث
 جهت اجنام مشورت يا مراجعه به داکرتان جهت HIV/AIDSبه مرض 

 . دنمطابقت با حد اقل مقتضيات ملی فراهم مناي، درتداوی
 بدون کدام قيمت قابل مساعدت های مشورتی بايد برای کارگران  ) ج

 خمتلف و شرايط خمتلف مردان ی و بايست با نيازمندی هادسرتسی باشد
 مناسب پنداشته ميشود تا با حکومت،.  و زنان مطابقت داشته باشد

کارگران و سازمان های شان و ساير شرکأ در زمينهء طرح و تدارک 
 .  چنين کمکی مهاهنگی و ارتباط تأمين گردد

 را در HIV/AIDSض مناينده گان کارگران بايد يک کارگر مبتال به مر  ) ح
صورتيکه الزم باشد در زمينه دستيابی مشوره های مسلکی، کمک 

 . منايند
خدمات مشورتی بايست متام کارگران را از حقوق و امتيازات شان در   ) خ

ارتباط برنامه تأمينات اجتماعی قانونی و برنامه های وظيفوی و 
رگران هر نوع برنامه های مربوط به مهارت زنده گی که بتوانند کا

 .  ياری رساند،  آگاه سازدHIV/AIDSرا در امر مبارزه با 
، کارفرمايان بايد به کارگران وقت HIVدر صورت متاس وظيفوی به   ) د

 . کافی فارغ با معاش معقول مبنظور اجنام مشورت ها فراهم منايند
 

 خدمات صحت وظيفوی و سايرخدمات .9.3
اشته باشند که بعضی کارفرمايان ممکن است در موقعيتی قرارد) الف

 کمک antiretroviral) ( ضد عفونی کارگران شانرا از طريق دسرتسی به ادويهء
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در صورتيکه خدمات صحی در حمالت کار موجود باشد، بايست به . منايند
کمک حکومت و متام شرکای ديگر، گسرتده ترين خدمات ممکن وقايوی و 

بتال به ايدز را عرضه شده و کارگران مHIV/AIDSتنظيم امور مربوط به 
 . کمک منايند

، antiretroviral)(  ضد عفونیاين خدمات ميتواند شامل تدارک ادويه های  ) ب
، مشورت در باره حنوه HIVمعاجله برای جنات از امراض مربوط به 

، تقليل فشار و تداوی برای ساير امراض عام به مشول امراض تغذی
 .  ناشی از مقاربت های جنسی و توبرکلوز، باشد

 
 تأمين ارتباط با گروه های کمک خودی و گروه های حملی. 9.4

در صورتيکه مناسب پنداشته شود، کارفرمايان، و سازمان های کارگران 
و پرسونل صحت وظيفوی بايست تسهيالتی را در زمينهء تشکيل گروه های 

به گروه های  HIV/AIDSکمک خودی در مؤسسه يا تبديل کارگران مبتال به 
 . فراهم منايند و سازمان های کمکی در حمل ودیکمک خ

 
 امتيازات .9.5
حکومات، در مصلحت با شرکای اجتماعی، بايد اين امر را تأمين ) الف
اتی که در مورد د که امتيازات مطابق به قوانين ملی و مقررنمناي

قابل تطبيق است، نبايد کمرت از امتيازات  HIV/AIDSکارگران مبتال به 
آهنا بايست .  ه ساير امراض وخيم دچار ميباشندکارگرانی باشد که ب

پايداری امتيازات جديد را جستجو منوده خمصوصًا طبيعت پيشرونده و 
 . را مورد رسيده گی قراردهند HIV/AIDSمتناوب 

کارفرمايان و سازمان های کارفرمايان و کارگران بايد تطابق ) ب
رگران مبتال به ساختار های موجود امتيازات را به نيازمندی های کا

، به مشول برنامه های سبسايدی دستمزد ها، يکجا با HIV/AIDSمرض 
 . حکومت تعقيب منايند

 
 

  تأمينات اجتماعیچرت .9.6
 

حکومات، کارفرمايان و سازمان های کارگران بايد متام تدابير ) الف
الزم را اختاذ منايند تا اطمينان حاصل شود که کارگران مبتال به مرض 

HIV/AIDS خانواده های آهنا از پوشش کامل و امتيازات برنامه های و 
.  تأمينات اجتماعی و برنامه های وظيفوی مستثنی قرارداده نشده اند

گران و خانواده های از گروه های اين امر مهچنان بايد در مورد کار
قرار دارند،  HIV/AIDSوظيفوی و اجتماعی که تصور ميشود در معرض خطر

 . أ باشدنيز مرعی االاجر
اين برنامه ها بايست امتيازات مشابه به کارگران مبتال به ساير ) ب

نيز فراهم  HIV/AIDSامراض مهلک را برای کارگران مبتال به مرض 
 . منايند

 
 و رازداریحمرميت  .9.7
حکومات، کمپنی های خصوصی بيمه و کارفرمايان بايد اطمينان ) الف

ها، مواظبت و معاجله و حاصل منايند که معلومات مربوط به مشوره 
دريافت امتيازات بطور حمرمانه حفظ شده و تنها مطابق به توصيه 

در بارهء خدمات صحت وظيفوی، قابل دسرتسی ) 171مشاره  (1985نامهء سال 
 . خواهد بود

 
فريق سوم، چون امانت داران، کارمندان اداری برنامه های ) ب

 متام معلومات راجع به تأمينات اجتماعی و سيستم های وظيفوی، بايد



 27

HIV/AIDS  را در مطابقت با مقتضيات دستورالعمل سازمان بين املللی
 . کار در مورد حفاظت مدارک و معلومات شخصی کارگران، نگهداری کنند

 
 برنامه های کمکی کارمند و خانواده. 9.8
الزم است تا برنامه های کمکی کارمندان در روشنی ماهيت مرض، ) الف

کارگران را به د يا بسط يابند تا حيطهء خدمات، سب ايجابطور منا
حيث اعضای خانواده دربرگرفته و بتوانند اعضای خانواده شانرا کمک 

ر اين امر بايد در مصلحت با  کارگران و مناينده گان آهنا و د. منايند
و ساير شرکای مربوط مطابق به منابع و نيازمندی ها مهکاری حکومت 

 صورت گيرد
 
رنامه های فرعی بايست اين امر را تصديق منايند که زنان، معموًال ب) ب

خبش بزرگ بار آهنائی را که به امراض مربوط به ايدز مبتال ميباشند، 
له را  نيازمندی های خاص زنان حام بايدآهنا مهچنان. محل مينمايد

 نيازمندی های اطفالی را که يکی از والدين يا تشخيص منوده مهچنان
 در اثر مريضی ايدز از دست داده  و آهنائی که ممکن بعدًا از هردو را

ند و در برابر مکتب اخراج شده و حتت فشارقرارگرفته باشند که کارکن
براورده نيز فزاينده آسيب پذير شده باشند، هبره کشی جنسی بطور

 ها  ميتوانند در منزل يا تصدی بطور مجعی يا اين برنامه . سازد
 . ء يک تصدی مستقل کمک شوندانفرادی به وسيله

 
 : اينها باشد برنامه های کمک به خانواده ميتواند شامل) ج
 
 رخصتی های به اساس دلسوزی و مهربانی -
 دعوت برای سهم گيری در برنامه های معلوماتی و تعليمی -
 تبديلی به گروه های کمکی به مشول گروه های کمک خودی -
دسيابی به اشتغال بديل کمک به خانواده های کارگران در زمينه  -

برای کارگر يا اعضای خانواده او، به شرطی که کار مورد نظر با 
 امور مربوط به مکتب دخالتی نداشته باشد؛ 

تدابير خاص، چون کمک در زمينه آموزش رمسی، آموزش های حرفه ئی،  -
شاگردی و کارآموزی، تا نيازمندی های اطفال و جوانان را که يکی 

والدين شانرا در اثر مريضی ايدز از دست داده يا هردو نفر از 
 . اند براورده ساخته بتواند

مهاهنگی و انسجام با متام شرکا و سازمان های حملی، به مشول مکاتبی  -
 که اطفال کارگران در آن شرکت ميکنند؛ 

 کمک مستقيم يا غير مستقيم مالی؛  -
  گان؛ تنظيم مسايل مالی مربوط به مريضی و نيازمندی های وابسته -
 معلومات حقوقی، مشوره و کمک؛  -
  کمک در زمينهء آگاهی از طی مراحل قانونی مريضی و مرگ، چون -

، ترتيب وصيت نامه و برنامه تنظيم مسايل مالی مربوط به تدفين
 های وراثت؛ 

کمک به خانواده ها تا از برنامه های تأمينات اجتماعی و سيستم  -
 های وظيفوی مستفيد شوند؛ 

 دن پيش پرداخت حقوق کارگران؛ فراهم منو -
رهنمائی خانواده ها به مقامات مربوط حقوقی و هبداشتی يا ترتيب  -

 . يک لستی از مقامات پيشنهادی
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 1ضميمهء 
 

 حقايق بنيادی در مورد مرض ايدز و تأثيرات آن 
 

 HIV/AIDSحقايق در باره 
 

عامل  و  استThe Human Immunodeficiency Virus خمفف (HIV)وايرس ايچ، آی، وی 
اين وايرس از طريق مواد سيال  بدن، .   پنداشته ميشودAIDSمرض ايدز 

 ،  بطور اخص خون، منی، ترشحات شهوانی اعضای تناسلی زنان و شير پستان
ت گرديده که انتقال ايدز به چهار طريقه اين مطلب ثاب.  انتقال ميابد
عامل عام انتقال  ( شخص مريضصؤن با آميزش جنسی نا م: صورت ميگيرد

 خون تزريق فراورده های مربوط آن، به طور مثال  خون و -؛ دوم)مرض
 يا ساير ابزار برندهء پوست  آلوده یآلوده يا پيوند اعضأ، يا پيچکار

  -  از مادر مريض به طفل در رحم يا در هنگام تولد؛ چهارم–بدن؛ سوم 
 از طريق متاس های عادی فزيکی چون HIV. شيردادن از پستان مادر مريض

 طعام يق شراکت وسايل مسرتاح و شتشو، لوازمسرفه، عطسه، بوسه و از طر
خوری و يا غذای خوردنی و نوشيدنی که بوسيلهء شخص مريض ايدز مورد 

، مهچنان به وسيلهء گزيدن پشه يا ساير حشرات، استفاده قرار گرفته باشد
 .انتقال منی يابد

 
 سيستم مصؤنيتی بدن انسان را ضعيف ساخته و اين امر ،HIV ايچ، آی، وی

يک نفر برای ده ممکن .  منايدهرا دشوار ميسازد تا در برابر مرض مقابل
، وبيشرت اوقات آن را سال يا بيشر بعد از مبتال شدن به مرض زنده مباند

هنا ميتوانند مرض را به  آن آبدون عاليم يا مريضی سپری کند، با وصف
 خستگی مزمن، : تدائی مرض ايدز شامل عاليم اب. ن انتقال دهندسايري

اسهال، تب، تغييرات دماغی چون، ازدست دادن حافظه، بی وزنی، سرفهء 
به .   ميباشددهن،متواتر، خارش شديد عود کننده، دانه و تبخال، غفونت 

نسبت کمزوری بدن امراض ديگری چون؛ مرض سرطان، مينينجيت، توبرکلوز و 
اگرچه دوره . نسان را مصاب ميسازديا، با استفاده از کمزوری بدن انمنو

هببود مريضی، متفاوت باشد، اما ايدز های مريضی ميتواند با دوره های  
حتقيقات برای توليد واکسين در جريان بوده . مهيشه يک مرض کشنده است

.  است، اما تا اکنون نتايج قابل اطمينانی از آن بدست نيامده است
 موجود اند که ميتواند از پيشرفت Antiretroviral drugsويه های ضد عفونی اد

 اما اين ادويه ها در حال ی منوده و سبب ادامه زنده گی شودمرض جلوگير
 آن برای اکثر مريضان ميسر منی يجهءحاضر بسيار گران بوده و در نت

 يک HIVايچ، آی، وی . اما وضعيت به سرعت درحال دگرگونی ميباشد. باشد
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عده شرايط حمدود به  در يک  ميتواندوايرس بسيار ضعيف است که تنها
وايرس مذکور بطور طبيعی ميتواند از طريق جمرا های .  ادامه دهدبقايش

اين وايرس از طريق جلد منيتواند داخل . مرطوب، داخل بدن انسان گردد
لوگيری از آنرو برای ج.  اره شده باشدن شود، مگر اينکه جلد پبدن انسا

بطور مثال . از آن موجوديت سد و مانعی در مقابل وايرس ضروری ميباشد
در (  يا وسايل حمافظتی چون دستکش ها يا ماسک ها condomsپوقانه 

. و جتهيزات تيزيا سوراخ کنندهء پوست، الوده نباشد) صورتيکه الزم باشد
 شده و از وايرس به وسيلهء شسنت با صابون های قوی و آب بسيار داغ کشته

 )  مالحظه شود2ضميمه .  ( بين ميرود
 

 تأثيرات مرض از نظر احصائيه نفوس و نيروی کار
 

 مليون نفر به مرض ايدز مبتال بود که از 36 بيشرت از 2000در اخير سال 
 ن مليو22نزديک به .  آن در افريقای صحرائی زنده گی ميکردند3/2مجله 

 3 در سراسر جهان . دست داده اندنفر از اثر ايدز زنده گی شانرا از 
 .  قربانی اين مرض شدند2000 ماه سال 12مليون نفر در 

تعداد جوانان و اطفال .  استمرض مذکور اکنون به متام مناطق سرايت منوده
د، بيش از  مليون نفر ميرس25 به مرض ايدز در افريقای صحرائی به مبتال

ای التين و کارابين و يک مليون در امر2 نزديک به  مليون در آسيا،6
امريکای مشالی، نيم مليون در اروپای غربی و د تنها کمرت از يک مليون در

 در حدود نيم ون در اروپای شرقی و آسيای مرکزی، يک ملي4/3رحدود 
اگرچه  . مليون در افريقای مشالی و شرق ميانه به اين مرض مبتال ميباشند

ه ناطق با شيوع فزاينده آن مواجام مسطح سرايت مرض متفاوت است و لی مت
 . ميباشند

قأ پيامد های مرگ ومير ناشی از ايدز باالی تعداد جمموعی نفوس در افري
يعنی  کشور با سطح بلند شيوع مرض 29موعی  نفوس جم2010در سال . مسلم است
البته .   مليون کمرت از نفوس بدون ايدز خواهد بود50،  %2بيشرت از 

ن و جنس نيز قابل تعمق ميباشد؛ طوريکه در بسياری پيامد های از نظر س
. ار ميشوندوانی نسبت به مردان به اين مرض دچکشور ها زنان در سنين ج

د زنان در افريقا نصف مريضانی را که جديدًا  به اين مرض مبتال شده ان
ا به اين مرض بيشرت بدترين گروه سنی که در مهه ج. دجوان تشکيل ميده

وس فعالی که سهم آهنا در نف. د سال ميباش49 -15بين سنين مبتال ميگردد، 
سازمان بين املللی کار ختمين .  جامعه و اقتصاد از بين ميرودخانواده،
مبتال  HIV/AIDSهان به مرض  مليون کارگر در سطح ج20ه بيش از می کند ک

 اندازهء نيروی کار در کشور های با سطح بلند شيوع مرض در . دنميباش
 14.  فيصد کمرت از اندازهء بدون مرض ايدزخواهد بود 30-10 بين 2020سال 

مليون طفل، يکی از والدين يا هردوی آهنا را در اثر ايدز از دست داده 
اند و بسياری آهنا حتت فشار خواهند بود تا مکتب را ترک منوده و به 

 اين امر به ذات خود مشکل کار اطفال را تشديد. مارکيت کار روی آورند
 . ميبخشد

 
ايدز تأثير بسيار ناگواری را روی افراد مبتال به مرض و خانواده های 

تأثيرات .  مربوط شان و مهچنان بصورت عموم باالی جامعه جبا ميگذارد
ی اعضای ساخلورده و جوان بسيار جداعضای خانواده مبتال به مرض برای 

 مؤسسات اين تأثير در سطح افراد و خانواده ها، در سطح.  ميباشد
اين تأثير خود . توليدی و بطور فزاينده در اقتصاد ملی بازتاب ميبابد

 . را در جهان کار به شيوه های خمتلف تبارز ميدهد
 

 : حاالتی که وضعيت آسيب پذيری را تشديد ميبخشد
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 عوامل عمومی
و فرهنگی نقض ايدز در جائی بيشرت سرايت ميکند که در آن حقوق اجتماعی 

از . ته ميشوده حقوق مدنی و سياسی ناديده گرفايکنان در جميشود و مهچ
 و در بيسوادی :  امل عمده تبارز ميابدنظر اقتصادی، فقر به حيث ع

رض آسيب پذير تر حاشيه قرار گرفنت مردم فقير، آهنا را در مقابل م
فقر زنان را حتت فشار قرار ميدهد تا زنده مبانند و خانواده . ميسازد

 . طريق روی آوردن به آميزش های جنسی نا مصؤن، کمک منايندهای شانرا از 
سؤتغذی، تسهيالت رهايشی نامناسب و فقدان حفظ الصحه افراد مبتال به مرض 

HIV  را در برابر امراض مربوط به ايدر بيشرت از پيش آسيب پذير تر
از نظر اجتماعی و فرهنگی نابرابری در روابط شخصی و کاری . ميسازد

سلوک و . وابط جنسی ناخواسته در شرايظ خماطره آميز ميگرددمنجر به ر
طرز رفتار نيز بايد حبيث عوامل در نظرگرفته شوند که می تواند در 

 مواد خمدر در تزريق ميتواند از طريق  HIV. افزايش خطر نقش داشته باشد
مهچنان شواهدی وجود دارد که مواد . سرايت منايدوريد با وسايل آلوده 

سؤ استفاده از مواد الکولی ميتواند به قابليت  يک فرد  به خمدر و 
 کردن توهين و بدنام.  زيان وارد منايدمقاربت جنسی مصؤن و سلوک تزريق 

 روحيه طبيعی که مصاب شدن به مرض را افشأ افراد مبتال به مرض ايدز
 . نکند، تقويت منوده و بدين وسيله به سرايت آن کمک مينمايد

گی و ماسک های انکار از شيوع مرض در سطح حملی و ملی اين هنرفشاز های ف
ميسازد تا جهت مقابله با مرض، پالن های مرثر در سطح امر را دشوار 

 . افراد و جوامع طرح و تطبيق گردد
از نظر مدنی و سياسی، وضعيت جنگی، عدم رعايت نظم و قانون، چارچوب 

قانون، مهه باهم و های ضعيف حقوقی و قانونی و ساختار های تطبيق 
امتناع از حقوق سازمانی و قرارداد های مجعی، انکشاف را بصورت عموم 

 در . خمتل منوده و تدابير ابتدائی هبداشتی را بطور خاص به حتليل ميربد
 در اثر بدهی و تعديل ساختاری و يف هبداشتی،بسياری کشور ها سيستم ضع

ر به فراهم آوری مواظبت تشکيالتی از قبل ضعيف گرديده و از آنرو قاد
 . های طبی و وقايوی الزم منی باشد

 
بطور خمتصر، يک فضای تبعيض و عدم رعايت و احرتام به حقوق بشر، کارگران 
را در برابر مرض بيشرت آسيب پذير ميسازد و توانائی کمرتی برای مقابله 

تا زيرا اين امر را برای آهنا دشوار ميسازد . با ايدز را دارأ ميباشند
، مشورت، معاجله يا کمک، حاضر  اختياریآزمايش های البراتواریبرای 
آهنا مهچنان در موقفی خنواهند بود که در کمپاين های مشورتی و . شوند

 . وقايوی سهيم شوند
 

عواملی که خطر ابتال به مرض را برای گروه های خاص کارگران افزايش 
 : دهدمي
 

رای خطرمرض بيشرت مساعد  بيت هاضعيت های کار نسبت ساير وضع چنين و
 يکی از شيوه های رفتار يا سلوک ميباشند، از آنرو يکی از مسايل عمده 

 :  قرار ذيل استیلست حتليل. است، و نه پيشه و کار
بطور خاص مکلفيت های . وظايفی که در آن سير و حرکت مطرح باشد -

 . ب منايدکه سفرهای طوالنی ئی دور از مهسر و شريک زنده گی را ايجا
کار در حميط های از نظر جغرافيائی دور افتاده که در آن زمينه  -

 ؛ های حمدود اختالط اجتماعی و تسهيالت هبداشتی وجود داشته باشد
ميکنند؛ و م کار نس يکجا با هيک جافراد کار در حاالتيکه در آن  -

   ترتيبات زنده گی در ميان مردان
 حفاظت عليه مرض را کنرتولکارگران منی توانند حاالتيکه در آن  -

 کنند؛ 
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کار های که در آن مردان مسلط بوده و زنان يک اقليت کوچک  -
 باشند؛ 

مشاغلی که با خطرات وظيفوی، چون متاس با خون، فراورده های خون،  -
ساير مواد سيال بدن، زخم های ناشی از سوزن پيچکاری و متاس با 

ارگرفته نشده يا خون آلوده به مرض، جائيکه تدابير احتياطی بک
 وسايل کافی وجود نداشته باشد؛ 

را نيز افزود تا وضعيتی را که در آن " بيکاری"به اين لست ميتوان 
کارگران بيکار در مراکز شهری به اميد دريافت درآمد اندک مجع 
ميشوند و در معرض متاس با افراد مستعد به ايدز، جمبور ميشوند با 

مپ های مهاجرين، مهچنين حمالت غير افراد بيجا شده و يا ساکنين ک
 خصوصًا  رو آورده و يا به آن وادار شوند ممکن به آميزش جنسیمسکون

 . از بسياری مادران جمرد ميتواند در اين حاالت ياد منود
  

 : 1نيازمندی های خاص سکتور غير رمسی
بسيار احتمال دارد که کارگران سکتور غير رمسی بطور خاص از پيامد 

 به تسهيالت هبداشتی و يا زيرا آهنا معموالًً. ز متأثر شونددهای اي
امتيازات تأمينات اجتماعی که در سکتور رمسی به کارگران ميسر است، 

 . دسرتسی ندارند
درتًا بر اساس مصؤنيت مالی هنا ن خباطر اينکه فعاليت های آثانيًا

و سوم خباطر اينکه ماهيت . استوار بوده يا به آن منجر ميگردد
نی است که هر گونه غيابت ترانزيتی و آسيب پذير کار آهنا، بدان مع

برای .  منتج به از دست دادن وسايل جتارت يا توليد خواهد شداحتماًال
ند کارمند، ممکن با پيامد های تور غير رمسی از دست دادن يک يا چسک

 . خواهد شدتشبث بزرگی توأم گردد که منجر به فروپاشی 
بتال به مرض ايدز گرديده و مبيرد، سرمايه تصدی به اگر مالک تصدی م

 ميتواند  مصرف شده و بدين ترتيبمصارف تداوی، مواظبت و تدفين
 منوده و باعث افالس تصدی ار تباهی دوباره را دچآيندهء سرمايه گذاری

و کارکنان بازمانده و اعضای خانواده را به حال فالکت رها گردد 
 بار مواظبت اکثرًا به احنراف و وستائیدر سکتور غير رمسی ر.  کند

در حاليکه از دست . ميگرددمنجردوری کارگران از فعاليت های زراعتی 
دادن کارگران در اثر ايدز منجر به سطح پايين توليد مواد غذائی و 

بطور عموم اقتصاد . کاهش سطح مصؤنيت طويل املدت غذائی ميگردد
وسيلهء مشاغل غير رمسی مواجه مارپيچ رو به نزول با مشکالت خاصی به 

 : ميگردد، وقتی شکل ذيل بروز منايد
 

مارکيت ها در اثر مرگ ومير مشرتيان منقبض يا کوچک باقی ميماند، 
 1. درآمد به نسبت مصارف صحت، معاجله و مواظبت، ازدست ميرود

 
 بعد جنسيت اجتماعی يا جندر

 
ذيری و اثرات آن، زنان و مردان را از نظر آسيب پ، ) (HIVايچ،آی،وی 

عوامل بيولوژيکی وجود دارند که زنان را . بطور خمتلف متأثر ميسازد
در مقابل سرايت مرض نسبت به مردان بيشرت آسيب پذير تر ميسازد و 
نابرابری های ساختاری و تشکيالتی در وضعيت زنان اين امر را برای 

                                                 
به معنی واحد های بسيار کوچک " سکتورغير رسمی"، اصطالح 1991 منعقده سال کنفرانس بين الملل کارئيس عمومی سازمان بين المللی کار به مطابق به گزارش ر 1

عضی آنها که همچنان ب. توليد و توزیع اموال و خدمات ميباشد و بطور قانونی متشکل از توليد کننده گان مستقل خودی در مناطق شهری کشور های رو به انکشاف ميباشند
آنها از تکنالوژی و . کارگران خانواده را استخدام مينمایند و اندک آنها کارگران یا شاگردان را استخدام مينمایند که با سرمایه بسيار کم فعاليت ميکنند و یا هيچ سرمایه ندارند

این سکتور برای .  را بدست می آورند مينمایند که معموًال درآمد بسيار کم و غير منظم کار ميگيرند و از آنرو در سطح پایين توليدی فعاليتمهارت های با سطح پایين
آنها بخاطری غير رسمی اند که آنها را در مؤسسات رسمی ثبت و راجستر نشده اند و به وسيلهء .  کسانی که در آن اشتغال دارند یک استخدام بسيار ناپایدار تلقی ميگردد

حتی اگر آنها راجستر نيز شده باشند و این جنبه های قانون را رعایت نيز نمایند، .  و اکثرًا در رایط خارج از جارچوب قانون فعاليت مينماینددولت تصدیق و ضمانت نشده
. رسمی بطور عموم نا متشکل ميباشندتوليد کننده گان و کارگران غير . بازهم آنها در خارج از حيطه قانون کار، تأمينات اجتماعی و تدابير ایمينی در محل کار، قرار دارند

  . و در اکثر حاالت در خارج از حيطهء فعاليت اتحادیه های صنفی و اتحادیه های کارفرمایان قرار دارند) اگرچه انجمن های غير رسمی آنها در امور خاص ذیدخل باشند(
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اذ منايند، آهنا دشوار ميسازد تا تدابيری را جهت جلوگيری از مرض اخت
 . برعکس تأثيرات ايدز را باالی آهنا تشديد ميبخشد

 
بسياری از زنان در ازدواج روابط شان تبعيت و فرمانربداری را از  -

 از آنرو آهنا منی توانند –نظر جنسی واقتصادی متحمل ميشوند؛ و 
در بارهء آميزش مصؤن گفتگو منوده يا آميزش غير مصؤن را رد 

 منايند؛ 
 زنان را با هتديد اذيت و آزار جنسی مواجه ،  قدرت کارعدم توازن -

 ميسازد؛ 
حمسوب گرديده و  مهم در زمينهء آسيب پذيری ايدز فقر يک عامل -

ای در حبران ه. زنان اکثريت افراد فقير جهان را تشکيل ميدهند
هت  و جفل دخرت مکتب را ترک منودهفقر بسيار احتمال دارد که يک ط

 ی يا فحشأ فروخته شود؛ بارجاجنام کار های ا
بيسوادی مانع دسرتسی زنان به پيام های وقايوی و جلوگيری کننده  -

اين يک وضعيتی است که زنان را نسبت به مردان در سراسر . ميشود
در بعضی کشور ها اين شرح دوچند .  جهان بيشرت متأثر ميسازد

ل زنان يک خبش قابل مالحظه مهاجرين را در کشور ها تشکي. ميباشد
.  جمموع مهاجرين مناينده گی ميکنند4/3ميدهد و يکجا با اطفال از 

هردوی اين حاالت زنان و اطفال را بيش از اندازهء حد اوسط خطر 
ندهء موارد فزاي جنگ و تنش در حاالت.  ميسازدHIVمبتال به مرض 

جتاوزات جنسی سيستماتيک به زنان از جانب گروه های جنگی مالحظه 
 . ميشود

اظبت خانواده و اعضای مجعيت مربوط مبتال به مرض ايدز، بار مو -
فشار کار منتج به از آنرو . اکثرًا بدوش زنان و دخرتان ميباشد

و امکانات کم دسرتسی به مکاتب برای فزاينده و تقليل کسب عايد 
 . اناث ميگردد

 قوانين حفاظت و کمک به معنی ، جايداد مبنی بر جنسيت، ميراث -
که والدين شانرا از دست داده يا  HIV/AIDSتال به آنست که زنان مب

آهنا خباطر اينکه به مرض ايچ مبتال بوده ترک شده اند، از مصؤنيت 
مالی و فرصت های اقتصادی حمروم ميشوند اين امر به نوبه خود 

 در  خمصوصًاطفل دخرت. بکشاند " به فحشأ برای بقأ"ميتواند آهنا را 
 رتی آسيب پذير ميباشند؛ برابر هبره برداری جنسی جتا

سيب پذيری زنان در مطالعات و حتقيقات نشان ميدهد که سطح بلند آ -
داغ ننگ اجتماعی و حمروميت از حقوق  در برابر مقايسه با مردان

اجتماعی مربوط به ايدز خمصوصًا در حمالت روستائی، مسلم است و بنًا 
باالی آهنا آهنا را به جتريد ميکشانند؛ اين امر بازهم فشار را 

 . افزايش ميدهد تا از طريق فحشا زنده گی شانرا تأمين منايند
کاری را که زنان اجنام ميدهند اعم از کار با معاش يا بدون معاش  -

بطور مثال زنان در : به بسيار آسانی به وسيلهء ايدز خمتل ميگردد
سکتور غير رمسی مسلط ميباشند، جايکه مشاغل نه حتت پوشش تأمينات 

 . اعی و نه کدام امتياز صحی وظيفوی قرار دارنداجتم
تعداد اندکی از زنان در مقايسه به مردان حتت پوشش تأمينات  -

 . اجتماعی يا امتيازات صحی وظيفوی قرار دارند
و نورم های سلوک مردانه که خصوصيات مردان اکثرًا قربانی  -

مبنی بر عدم جنسی ميتواند به روابط جنسی نا مصؤن يا روابط 
 . ضايت طرفين منجر گرددر

 زياد مردان در عده از کتگوری های کارگران آسيب پذيرتعداد از  -
 و مهچنان امکان دارد خود شانرا از طريق مشاغل شان در تر است

 نا مصؤن ميان که آهنا را با د رمعرض روابط جنسیوضعيتی بيابند، 
 . مردان قرار دهد
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ان مردان و زنان، روابط ميدر با در نظر داشت نيروی مسلط   -
اختاذ و تشويق مردان دارای يک نقش مهمی اند که در زمينهء 

ميکانيزم مبارزه عليه  اقدامات مسؤالنه درامر جلوگيری و ايجاد 
HIV/AIDSدن به عهده دار . 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کنرتول مرض در حمل کار
 2ضميمهء 

 
 کنرتول مرض در حمل کار

 
 طی مربوط به مواد سيال بدن خون عمومی و تدابير احتيا) الف

بنام تدابير (  خون عمومی و تدابير احتياطی مربوط به مواد سيال بدن 
 که نيز ياد ميگردد"  تدابير احتياطی یمعيار ها" يا ) عمومی احتياطی

اصًال به وسيلهء مرکز کنرتول مرض و تدابير وقايوی اياالت متحده 
 HIV/AIDS  عمده تًا به منظور مرض گرديده، ابداع1985 در سال  (CDC)امريکا

و يک ضرورت عاجل برای سرتاتيزی های جديد تا پرسونل شفاخانه ها از خون 
شيوهء جديد برای .  نوزادان وقايه و حفاظت شوند، ايجاد گرديده است

اطی عمومی خون و مواد سيال بدن ياولين بار باالی بکارگيری تدابير احت
.  ز وضعيت مرض احتمالی آهنا تأکيد مينمايدرا برای متام افراد، صرفنظر ا

تدابير احتياطی معيار های ساده اقدامات کنرتول مرض است که بايست حين 
مواظبت از متام مريضان، در مهه احوال بکار گرفته شوند تا خطر 

تدابير احتياطی شامل . بيماريزای خون را  به حد اقل تقليل دهد
 . اقدامات ذيل ميباشند

 
سوزن ها و ( حمتاطانه و از بين بردن اشيای بران و تيز استعمال  -

 ) اشيأ تيز ديگر
 شسنت دست ها قبل و بعد از يک عمليات -
 مثل دستکش ها، لباس خمصوص، ماسک ها حين –موانع حفاظتی استعمال  -

 متاس مستقيم با خون و ساير مواد سيال بدن؛ 
  خوناز بين بردن مصؤن فضله های آلوده با مواد سيال بدن و -
 ضد عفونی سازی الزم لوازم و جتهيزات آلوده؛ و استعمال مناسب -

 پارچه های جامد
 
  و تدابير احتياطی در مورد کنرتول مرضخطوط رهنمای منتخب) ب

 
 Bednarsh, H.S.; Eklund, K.J "جتديد نظر بر تدابير احتياطی عمومی" : کنرتول مرض

 داکرت دندان امريکائی
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Bednarsh, H.S.; Eklund, K.J.: “Infection control: Universal Precautions reconsidered”, in 
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 1 مشاره 11 جلد 1995متخصص هبداشت، اجنمن دسرتسی شيکاگو 
Hygienists’ Association: Access (Chicago, 1995) Vol. 11, No. 1. 

 و HIV, STDا  مرکز ملی مبارزه ب/(CDC)مرکز کنرتول و جلوگيری از مرض 
  وظيفویHIV، جلوگيری از HIV/AIDSخبش جلوگيری از / توبرکلوز

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/National Center for HIV, STD and TB 
Prevention/Division of HIV/AIDS Prevention: Preventing occupational HIV transmission to 
health care workers (updated June, 1999). 

طرح  ( AIDSجنبه های قانون در مورد : کميسيون قانون افريقای جنوبی
 ): 85مشاره 

South African Law Commission: Aspects of the law relating to AIDS (Project No. 85): 
  1977سال ) تدابير امنيتی عمومی( تدابير عام کنرتول مرض در حمل کار 

Universal workplace infection control measures (Universal Precautions) (1997). 
خطوط رهنمای سازمان جهانی صحت در باره ايدز : WHOسازمان جهانی صحت 

 ) 1990ژنيو سال  ( WHO AIDS 7و کمک های اوليه در حمل کار، مشاره 
WHO: WHO guidelines on AIDS and first aid in the workplace, WHO AIDS series 7 (Geneva, 
1990). 

ايچ، آی، وی و حمل : WHO/UNAIDS/ICN) شورای بين املللی نرس قابله ها( 
 کار و تدابير امنيتی عمومی

WHO/UNAIDS/ICN (International Council of Nurses): HIV and the workplace and Universal 
Precautions, 

زنيو (  برای نرس ها و پرستاران HIV/AIDS ارقام و حقايق در بارهء
2000 ( 

Fact sheets on HIV/AIDS for nurses and midwives (Geneva, 2000). 
 
Appendix III 

  3ضميمهء 
 

لست موضوعات مربوط برای برنامه ريزی و اجرای يک پاليسی حمل کار در 
 HIV/AIDSبارهء 

 
ت به يک حنو مثبت و دلسوزانه  کارگران و سازماهنای شان بايسکارفرمايان،

 طرح منايند که HIV/AIDSمهکاری منايند تا يک پاليسی ئی را در بارهء 
موازنه جوابگوی نيازمندی های کارفرمايان و کارگران بوده و آنرا 

 به جامعه  در بارهء  منونهء عمومی  را يکپاليسی مذکور بايد.  منايد
، با يک تعهد  را تنظيم منودHIV/AIDS چطور ميتوان امور مربوط به اينکه

 اين 9-6عنصر عمدهء اين پاليسی، در خبش های . سطح بلند، ارايه منايد
اين .  استطرح گرديده HIV/AIDS دستور العمل، به مشول معلومات در باره

معلومات شامل طرق سرايت مرض، تدابير آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی 
توانبخشی، تدابير وقايوی عملی  های پرسونل، خطرات و انکشاف سرتاتيژی

که تغيير طرزرفتار را کمک و تشويق مينمايد، تدابير جهت مواظبت و کمک 
به کارگران يا اعضای خانوادهء شان که به مرض ايدز مبتال باشد، و اصل 

 .حوصله مندی صفر برای هرنوع بدنام کردن يا تبعيض در حمل کار، ميباشد
 

 به مسايل مربوط جهت طرح لست رسيده گیيک حيث ميتواند به مراحل زيرين 
 : يک پاليسی و برنامه، مورد استفاده قرار گيرد

 
 با مناينده گان سطح بلند رهربی، HIV/AIDSتشکيل کميتهء مربوط  -

مراقبت کننده گان، کارگران، احتاديه های صنفی، خبش های منابع 
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، کميتهء بشری، آموزش و پرورش، واحد روابط صنعتی، صحت وظيفوی
صحت و مسايل مربوط به تدابير ايمينی و افراد مبتال به مرض 

 ايدز، در صورتيکه موافق باشند؛ 
کميتهء مذکور در بارهء اليحهء وظايف و حدود صالحيت و مکلفيت های  -

 شان تصميم اختاذ مينمايند؛ 
 اثرات آن برای تصدی ها و مؤسسات؛ ارزيابی  قوانين ملی و  -
 درحمل کار و نيازمندی های کارگران مبتال و HIVکميته تأثير مرض  -

 را با اجنام يک حتقيق و مطالعه معياری HIV/AIDSمتأثر شده در اثر 
 . مورد ارزيابی قرار ميدهد

کميتهء برای خدمات صحت و معلومات از قبل تشکيل گرديده و در  -
 هردو، يعنی در حمالت کار و مجعيت های حملی آماده اند؛ 

 يک پاليسی را فورملبندی مينمايد، مسوده جهت کميته مسودهء -
 ابراز نظرها توزيع گرديده و سپس جتديد گرديده و تطبيق ميگردد؛ 

در کميته يک بودجه را طرح مينمايد، و وجوه مالی مورد ضرورت را  -
 جستجو منوده و منابع موجود در مجعيت های از خارج تصدیصورت لزوم 

 حملی را تشخيص مينمايد؛ 
پالن کار را با جدول زمانی و حدود مسؤليت ها جهت اجرای کميته  -

 پاليسی طرح ريزی مينمايد؛ 
پاليسی و برنامه عمل از طريق بطور مثال اطالعيه ها، ختته  -

، مراسالت، ضميمه ساخنت آن با اوراق پرداخت، جلسات خاص، اعالنات
 . بشمول کورس ها، گردهم آئی های آموزشی، وسيعًا ترويج ميگردد

  تأثيرات پاليسی را نظارت مينمايد؛ ، يتهکم -
کميته بطور منظم پاليسی را در روشنی نظارت داخلی و معلومات  -

 به وايرس و تأثيرات آن در حمل کار، ارزيابی  هخارجی در رابط
 . مينمايد

هر مرحلهء که در فوق توضيح گرديد، بايست با يک پاليسی جامع  -
ونده، برنامه ريزی، اجرأ و  که به يک حنو پايدار و پيشرتشبثات 

 .  نظارت شود، توأم گردد
 

  4ضميمهء 
 

 اسناد مربوط سازمان بين املللی کار
 

 مصوبات، کنفرانس ها، جلسات و گزارش ها) الف
 
 

سازمان بين (  و جهان کار HIV/AIDSپاليسی و مسايل حقوقی مربوط به 
 1999سال ) اململی کار، ژنيو

Hodges-Aeberhard, J.: Policy and legal issues relating to HIV/AIDS and the world of work (ILO, 
Geneva,1999). 

رؤس مطالب انکشافات اخير در رابطه مسايل برابری در استخدام برای 
 قضات حمکمهء کار و مشاورين

–. An outline of recent developments concerning equality issues in employment for labour court 
judges and assessor 

سازمان بين " HIV/AIDSانکشافات خاص در رابطه به تبعيض : " مالحظه گردد
 31-27صفحهء ) 1997املللی کار، ژنيو، 

(ILO, Geneva, 1997), see “Specific developments concerning HIV/AIDS discrimination”, pp. 27-
31. 

 دی و جلوگيری از ايدز، نقش سکتور متشکل در صحت وال
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(ILO) برای کشور های افريقای انگليسی گزارش برای ورکشاپ سه جانبه 
 داير 1994 ماه نوامرب سال 1زبان که در کمپاال پايتخت يوگندا به تاريخ 

 . (Geneva, 1995)گرديد
ILO: The role of the organized sector in reproductive health and AIDS prevention, Report of a 
tripartite workshop for Anglophone Africa held in Kampala, Uganda, 29 Nov.-1 Dec. 1994 
(Geneva, 1995). 

 .Sep. 1997, doc 9-2گزارش جلسه کارشناسان در بارهء مراقبت از صحت کارگران
GB.270/6,  

1998(Geneva).( 
 

–. Report of the Meeting of Experts on Workers’ Health Surveillance, 2-9 Sep. 1997, doc. 
GB.270/6 (Geneva,1998). 
 

 1999 مين کنفرانس بين املللی کار منعقده سال 87گزارش رئيس عمومی در 
 در ژنيو در باره کار آبرو مندانه 

–. Decent work, Report of the Director-General, International Labour Conference, 87th Session, 
Geneva, 1999. 

يک ابتکار در زمينهء مفهوم جهان :  در افريقاHIV/AIDS عليه اقدام -
ی که سرتاتيژی ها کار براساس تصاميم ورکشاپ سه جانبه در بارهء

 ,Windhoek , را تعقيب منايد  ,HIV/AIDSاثرات اجتماعی و کارگری  
Namibia, 11-13 Oct. 1999 (Geneva, 1999). 

 مين کنفرانس بين 88،  و جهان کارHIV/AIDSامه در رابط به تصويب ن -
 2000املللی کار، ژنيو، 

 
–. Resolution concerning HIV/AIDS and the world of work, International Labour Conference, 
88th Session, Geneva, 2000. 

 و جهان کار، فشردهء اقدامات HIV/AIDSجلسه عالی خاص در بارهء  -
 Geneva, 8 June 2000 کميته ختنيکی  سه جانبه

–. Special High-Level Meeting on HIV/AIDS and the World of Work, Summary of Proceedings of 
the Tripartite Technical Panel, Geneva, 8 June 2000. 

 
–. SIDA et milieu de travail: collecte de données au Togo (Lomé, Sep. 2000). 

 و تأثيرات آن برای جهان کار در HIV/AIDS   وسعت و تأثيروبای -
 به مجهوری تانزانيا، دارلسالم، ILOتانزانيا، مقالهء مأخذ برای هيأت 

 ). 2000سپتمرب سال 
–. The extent and impact of the HIV/AIDS pandemic and its implications for the world of work in 
Tanzania, Resource paper for ILO mission to the United Republic of Tanzania (Dar es Salaam, 
Sep. 2000). 

 
 
 
 و HIV/AIDS اجالس فورم سه جانبه ILO  توصيه نامهء ها  پيامد ها و -

 اديسه بابا، دسامرب سال 2000جهان کار، فورم افريقای ديموکراتيک، 
2000 

 
–. Conclusions and recommendations of the ILO pre-forum tripartite event on HIV/AIDS and the 
world of work, African Development Forum 2000, Addis Ababa, Dec. 2000. 
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اجالس کميته، :  در چارچوب جهان کارHIV/AIDS  طرح اقدامات در بارهء -
 دسامرب سال 11-8ان، ابی ج( گزارش و نتايج اجالس منطقوی هنم افريقائی 

 2000، ژنيو 277هناد رهربی کننده  1999
–. Platform for action on HIV/AIDS in the context of the world of work: Panel discussion, Report 
and conclusions of the Ninth African Regional Meeting (Abidjan, 8-11 Dec. 1999), Governing 
Body, 277th Session, Geneva,2000. 

يک هتديدی به کار آبرومندانه، مؤلديت و انکشاف، : ايدز/  ايچ، آی، وی-
(  و جهان کار، HIV/AIDSسندی برای مباحثه در اجالس عالی خاص در بارهء 

 ) 2000زنيو سال 
–. HIV/AIDS: A threat to decent work, productivity and development, Document for discussion at 
the Special High-Level Meeting on HIV/AIDS and the World of Work (Geneva, 2000). 

) 2000ژنيو، (تأثير آن در جهان کار : ايدز در افريقا/  ايچ، آی، وی-
ILO /گزارش برای مسينار : وزارت کار و امور جوانان، جهوری تانزانيا

ر بارهء تقويت مديريت حمل کار ملی سه جانبه برای رؤسای اجرائيوی د
 ;.N’Daba, L، 2000، دارالسالم STI/HIV/AIDS  تأثيراتاستخدام درمساعی برای

Hodges-Aeberhard, J.: :HIV/AIDS و اشتغال  )ILO 1998، زنيو سال ( 
–. HIV/AIDS in Africa: The impact on the world of work (Geneva, 2000). 
ILO/Ministry of Labour and Youth Development, United Republic of Tanzania: Report for the 
national tripartite seminar for chief executives on strengthening workplace management in 
tackling employment implications of STI/HIV/AIDS (Dar es Salaam, 2000). N’Daba, L.; Hodges-
Aeberhard, J.: HIV/AIDS and employment (ILO, Geneva, 1998). 

 مسينار در بارهء اقدامات احتاديه OATUU/UNAIDS/ILO گزارش در بارهء -
  2000 در افريقا، ماه جوالی سال HIV/AIDS های صنفی عليه

Report on OATUU/UNAIDS/ILO Seminar on Trade Union Action against HIV/AIDS in Africa, 
Accra, 26-28 July, 2000. 
 

کنوانسيون های مربوط سازمان بين املللی کار، توصيه نامه ها، ) ب
 دستورالعمل ها و رهنمود ها 

 
 

 1958 سال 111مشاره  ) استخدام و اشتغال(کنوانسيون در بارهء تبعيض 
 

( در باره بازتوانی حرفوی و اشتغال ) 159مشاره  (1983کنوانسيون  سال 
 ) معلولافراد 

 
 166 و توصيه نامه مشاره 1982کنوانسيون ختم اشتغال، 

 ) 98مشاره  ( 1949کنوانسيون حق تشکل و قرارداد های مجعی، 
 ) 154مشاره  ( 1981کنوانسيون قرارداد های مجعی، 

( و توصيه نامه ) 155مشاره  ( 1981کنوانسيون مصؤنيت وظيفوی و صحت، 
 ) 164مشاره 

 1985 سال 161ت وظيفوی مشاره کنوانسيون خدمات صح
 ) 121مشاره ( ، 1964کنوانسيون امتيازات جراحت در کار، 

 ) 102مشاره ( ، 1952) حد اقل معيار های( کنوانسيون تأمينات اجتماعی 
 ) 149مشاره  ( 1977کنوانسيون پرسونل نرس قابله گی، 

 )97مشاره  ( 1949) جتديد شده( کنوانسيون مهاجرت برای کار
 ) 143مشاره  ( 1975، )احکام متمم( نسيون کارگران مهاجر کنوا

 )175مشاره  (1949کنوانسيون کار بااملقطع، 
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و توصيه نامه ) 182مشاره  (1999کنوانسيون بدترين اشکال کار اطفال، 
 ) 190مشاره (

يک : تنظيم مسايل مربوط به مواد الکولی و مواد خمدر درحمل کار
 ) 1996ژنيو،  ( ILOدستورالعمل 

 ) 1997زنيو، سال  ( ILOيک دستورالعمل : اسناد شخصی مصؤنيت کارگران
خطوط رهنمای ختنيکی و کلتوری برای کارگران، : سازمان بين املللی کار

 )  1998، ژنيو، 72مراقبت از صحت، تدابير ايمينی وظيفوی و صحت، مشاره 
ماده شدن در شرف آ( دستورالعمل در بارهء تنظيم ناتوانی در حمل کار 

 ) است
 

  5ضميمه 
 HIV/AIDSخطوط رهنمای بين املللی و ملی در بارهء 

 
 بين املللی ) الف
 

 : شورای اروپا، کميته اروپائی برای صحت
 

يک پيشنهادی برای :  بيمهء خصوصی/ آزمايش های طبی قبل از استخدام و 
 ) 2000سرتاسبورگ، می سال ( رهنمود های اروپائی 

پاليسی ايدز سکتور خصوصی، امور مربوط به :   املللیصحت خانواده بين
پارک حتقيقاتی سه ( يک رهنمود برای مديران : HIV/AIDS مديريت جتارتی

  ) NC, 1999 جانبه،
 :  و حقوق بشرUNAIDS: HIV/AIDS/(OHCHR)دفرت کمشنر عالی حقوق بشر

 ) 1998نيويارک و ژنيو، (رهنمود بين املللی 
 و HIV/AIDSدستورالعمل در باره : (SADC)ی جنوبی کميته انکشاف افريقا

 ) 1997زمبيا، (استخدام در کشور روبه انکشاف افريقای جنوبی 
 جهت مطالعه تأثيرات اجتماعی و اقتصادی UNAIDSخطوط رهنمای مربوط به 

HIV/AIDS )  2000زنيو سال ( 
UNAIDS:و  مرض ايدز و ايچ،آی، وی، معلومات برای کارمندان ملل متحد 

  1999 )ژنيو( خانواده های شان 
UNAIDS/IPU) :رهنمود برای قانونگذاران در بارهء ) : احتاد داخل پارملانی

HIV/AIDS،ياداشت های رهنمود های ) " 1999ژنيو، ( ، قانون و حقوق بشر
 . مالحظه گردد"بين املللی 
/ وی در بارهء ارزيابی مشکل وايرس ايچ،آی، 54/283تصويبنامه : ملل متحد

 54 را حاصل مينمايد، اجالس immunodeficiencyکه در مهه جنبه های آن عاليم 
 2000 سيپتمرب سال 14اسامبلهء عمومی به تصويب رسيد، نيويارک، 

 HIVتبعيض عليه افراد مبتال به : کميسيون ملل متحد در بارهء حقوق بشر
 Mr. Varela Quirosيا افرادی مبتال به ايدز، گزارش هنائی که به وسيلهء اقای 

 ) 1992 جوالی سال 28ژنيو، ( تقديم گرديد 
اعالميه اجالس مشورتی در بارهء ايدز و حمل کار : سازمان جهانی صحت

 ) 1988 ماه جون، 29-27ژنيو، (
 
 ملی ) ب

 حکومت 
 

 1999 سال USPHS/IDSAخطوط رهنما : " مراکز کنرتول و جلوگيری از مرض
حين نقاهت و مرگ  " HIVوايرس ی مبتال به برای جلوگيری از امراض عارض

متاس های ( ضميمهء راجع به ) اتالنتا(، (MMWR)گزارش هفته وار ومی، 
 RR-10, pp. 62-64 .، مشاره 48، جلد 1999  اگست 20" حميطی و وظيفوی
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نيويارک و ( ده اصل برای حمالت کار : کميسيون شهروندان در بارهء ايدز

 ). 1988نيوجرسی مشالی، 
 HIV and)مناسبات کار : وزارت خدمات عامه، کار و رفاه اجتماعی، زمبابوی

AIDS) 1998زمبابوی، (  قواعد ( 
خطوط رهنما برای اجرای دستورالعمل ملی در بارهء : وزارت کار ناميبيا

HIV/AIDS 78مشاره ) 1998ناميبيا، ( در زمينهء استخدام . 
 و HIV/AIDS ، جنبه های کليدیدرستورالعمل کار خوب: وزارت کار ناميبيا

 R. 1298مشاره ) 2000ناميبيا، (استخدام 
خطوط : (CASE)هناد اجتماعی برای استفسار / ادارهء صحت افريقای جنوبی

، مارچ  HIV/AIDS STDs برنامه يک پاليسی حمل کار در بارهء رهنمأ برای طرح
1997 ( 

 
طوط رهنمای تشبثات خ: ادارهء صحت اياالت متحدهء امريکا و خدمات بشری

واشنگنت، بدون ( چطور ايدز تشبث مشا را متأثر ساخته ميتواند : کوچک
 ) تاريخ

 
تنظيم امور مربوط دستورالعمل کار در بارهء :  کميسيون آسرتاليای غربی

 ) 2000در حمل کار، سپتمرب سال  HIV/AID به
 

 سازمان های کارفرمايان
 

 به کارفرمايان در  فرياد بيداریيک:  کنفدراسيون کارفرمايان کارابين
 در حمل HIV/AIDS/STDsحوزهء کارابين، لکچر های از کنفرانس در بارهء 

 ) 1997سورينام، اپريل ( کار 
 

يک رهنمود برای تشبثات و افراد متشبث : کار با ايدز: الف: مسيحی
)(Bradford and San Francisco, 1995خدمات مشورتی کارفرمايان در بارهء AIDS & 

HIV, )( 
 

 HIV/AIDدستورالعمل اجراات در بارهء : (FKE)فدراسيون کارفرمايان کينيا
اقدامات در سطح کمپنی در مورد : Loewenson, R. (ed.) )2000در حمل کار، سال 

HIV/AIDS 
کمپنی ها در اين مورد چه کرده ميتوانند؟ حراری، سازمان احتاديه . 1

 1997های صنفی افريقا، 
  

مکتوب پاليسی راجع به ): خصوصی(ارپوريشن افريقای جنوبی موتور ک
HIV/AIDS 1999 ، سال 
UNAIDS / در مورد شورای کاری جهانیHIV و AIDS ،the Prince of Wales Business 

Leaders Forum 
 
 

 (PWBLF): واکنش کار به HIV/AIDS: اثرات و دروس آموخته شده (Geneva and 
London, 2000، سال 

 
 UNAIDS: PHILACOR Corporation  واکنش سکتور خصوصی به   HIV/AIDS  
 

 1999ژنيو، ( فلپين، جمموعه اقدامات خوب 
(Philippines), Best Practice Collection (Geneva, 1999). 
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 HIV/AIDSخطوط رهنمای پاليسی : دفرت مديريت پرسونل اياالت متحدهء امريکا

United States Office of Personnel Management: HIV/AIDS policy guidelines (Washington, DC, 
1995). 

 
 
 
 

 سازمان های کارگران 
 

مصوبات راجع به : فدراسيون کارگران افريقا و شورای سازمان های صنعتی
HIV/ AIDS 

 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO): Resolutions 
on HIV/ AIDS (1991 and 1993). 

. اعالميه پاليسی ملی در بارهء ايدز و حمل کار: گانگرس کارگران کانادا
 يک رهنمود برای احتاديه ها و اعضای احتاديه ها 

Canadian Labour Congress: National policy statement on AIDS and the workplace. A guide for 
unions and union members (Ottawa, 1990). 
 

نقش احتاديه های صنفی درباره ارتقای : کانگرس کارگران حوزهء کاربين
، اعالميه های  از مسينار در سطح آگاهی از ايدز، اهداف و سرتاتيژی ها

 HIV/AIDSبارهء احتاديه های صنفی و 
Caribbean Congress of Labour: Role of trade unions in AIDS awareness, objectives and 
strategies, Statement from Caribbean seminar on trade unions and HIV/AIDS, Sep. 1990. 
 

اعالميه کانگرس در بارهء مبارزه : کنفرانس بين املللی احتاديه های صنفی
 عليه ايدز

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU): Congress statement on fighting 
HIV/AIDS (Revised) (doc. 17GA/8.14, 1 Apr. 2000). 

اعالميهء احتاديه های صنفی کابون :  فدراسيون احتاديه های صنفی بوتسوانا
 .  در باره کارگرانی که مصروف مبارزهء عليه ايدز در حمالت کار اند

ICFTU/Botswana Federation of Trade Unions: The Gaborone trade union declaration on 
involving workers in fighting HIV/AIDS in the workplace (Gaborone, Sep. 2000). 

پاليسی : ترکيب ملی، حملی وحکومت مرکزی و احتاديه های کارگری، بوتسوانا
 ) بدون تاريخ( و خطوط رهنمای حمل کار

National Amalgamated Local and Central Government and Parastatal Manual Workers’ Union 
(NALCGPMWU), Botswana: Policy and workplace guidelines (undated). 

مبارزه عليه تبعيض برمبنای : احتاديه بين املللی کارمندان در خبش علمی
 ايدز از طريق اقدامات مجعی 

Service Employees International Union: Fighting AIDS discrimination through union action 
(Washington, DC, 1996). 

 
  6ضميمهء 

 دستورالعمل های سکتوری، رهنمود ها و معلومات
 

 زراعت 
 

،  لکچر برای پالنگذاران "زراعت به مقصد امرارمعيشت: " بارنيت، ت 
 سکتوری و مديران 
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Barnett, T.: “Subsistence agriculture”, in Barnett, A.; Blas, E.; Whiteside, A. (eds.): AIDS brief 
for sectoral planners and managers (Geneva, GPA/UNAIDS, 1996).  

 
پاليسی زراعت ميتواند حتولی : ايدز وزراعت در افريقا: ديو گويرنی، ج

  خبش انکشاف پايدار FAOرا مبيان آورد؟ سازمان خوارکه و زراعت جهان، 
du Guerny, J.: AIDS and agriculture in Africa: Can agricultural policy make a difference?, FAO 
Sustainable Development Department (Rome, 1999).  
 
 

سرتاتيژی در بارهء کشاندن کارگران روستائی از :  ايت ال. شپينک، د
ای ،  مسوده برHIV/AIDSطريق برنامه های بسيج مجعيت ها به مبارزه عليه 

ارزيابی، اين مقاله در يک ورکشاپ منطقوی در بارهء سهم مجعيت ها و 
HIV/AIDS مورد حبث  در مجهوری متحده تانزانيا،2000، در ماه جون سال 

 قرارگرفت
 
Schapink, D. et al.: Strategy to involve rural workers in the fight against HIV/AIDS through 
community mobilisation programs, draft for review, Paper discussed at a regional workshop on 
community participation and HIV/AIDS, June 2000, United Republic of Tanzania (Washington, 
DC, World Bank Rural HIV/AIDS Initiatives, 2000). 

 
ايدز و زراعت : (SAFAIDS)خبش معلومات مربوط به ايدز در افريقای جنوبی 

 ) 1999زمبابوی، ( عقب ماندهء افريقائی 
Southern Africa AIDS Information Dissemination Service (SAFAIDS): AIDS and African 
smallholder agriculture (Zimbabwe, 1999). 
 

 
 آموزش وپرورش

 
لمين، تصويب محايت از اطفال و مع:  ايدز:  بين املللی–آموزش و پرورش 

 ) 2000بروکسل، (  و آموزش HIV/AIDSبورد اجرائيوی در بارهء 
Education International: AIDS: Save the children and teachers, Executive Board resolution on 
HIV/AIDS and education (Brussels, 2000). 
 

: کميته ايدز/ ت مرکز مواظبت صحی و صح(FIU)پوهنتون بين املللی فلوريدا
 HIV/AIDS ، معلومات راجع به FIUکارمندان  خطوط رهنمای اقدامات برای

 ) 1999فلوريدا، (
Florida International University (FIU) Health Care and Wellness Center/FIU AIDS Committee: 
Action guidelines for FIU employees, HIV/AIDS information (Florida, 1999). 
 

: کميته ايدز/  مرکز مواظبت صحی و صحت(FIU)پوهنتون بين املللی فلوريدا
 HIV/AIDS ، معلومات راجع به FIUحمصلين   خطوط رهنمای اقدامات برای

 ) 1999فلوريدا، (
 

FIU Health Care and Wellness Center et al.: Action guidelines for students, HIV/AIDS 
information (Florida,1999). 
 

 و آموزش و پرورش ايدز به آموزش و پرورش چه کرده ميتواند: ج. کيلی، م
 " برای ايدز چه اجنام داده ميتواند

Kelly, M.J.: “What HIV/AIDS can do to education, and what education can do to HIV/AIDS” 
(Lusaka,1999), in Best Practice Digest, UNAIDS website. 
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: " (SIECUS)شورای معلومات و آموزش مسايل جنسی اياالت متحدهء امريکا 
 " مکاتب شهر نيويارک: آموزش از طريق مهتا ها در بارهء ايدز

Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS): “HIV/AIDS peer 
education: New York City schools”, in SHOP Talk (School Health Opportunities and Progress) 
Bulletin (Brooklyn), 16 Aug. 1996, Vol. 1, Issue 5. 

 
آموزش های : UNAIDS ادارهء سازمان ملل متحد برای مبارزه عليه ايدز

يک جمموعهء مأخذ برای : STD  و AIDSصحت در مکاتب جهت وقايه و جلوگيری 
 ) 1999زنيو، (  تعليمی برای برنامه ريزان نصاب

 
UNAIDS: School health education to prevent AIDS and STD: A resource package for curriculum 
planners (Geneva, 1999). 

 
يک کتاب رهنما : HIVپاليسی و رهنمود ها در بارهء : پوهنتون کوينزلند

 ) 2000ن، بريس با(در بارهء پاليسی ها و طرزالعمل های پوهنتون 
University of Queensland: “HIV policy and guidelines”, in Handbook of university policies and 
procedures (Brisbane, 2000). 
 

بيانيهء تفاهم در :  سازمان بين املللی مشوره های جهانی آموزگاران
 ) بدون تاريخ( بارهء ايدز در مکاتب 

World Consultation of Teachers’ International Organizations: Consensus statement on AIDS in 
schools (undated). 
 

 صحت
 

توصيه نامه ها برای جلوگيری از : " مراکز کنرتول و جلوگيری از مرض
حين نقاهت و مرگ ومير "  در مؤسسات مربوط مواظبت های صحیHIVسرايت 

متاس های حميطی و ( هء راجع به ضميم) اتالنتا(، (MMWR)گزارش هفته وار 
 . 2 ، مشاره 36، جلد 1987  اگست 21" وظيفوی

 
Centers for Disease Control and Prevention: “Recommendations for prevention of HIV 
transmission in health-care settings”, in Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 
(Atlanta), 21 Aug. 1987, Vol. 36, No. 2. 

  
رهنمود ها برای جلوگيری از سرايت : " مراکز کنرتول و جلوگيری از مرض

HIV به کارمندان مواظبت های صحی وکارگران مربوط )  ب(  و مرض زرد
، (MMWR)حين نقاهت و مرگ ومير گزارش هفته وار " مصؤنيت عامه 

 6-5 ، مشاره 38، جلد 1989جون ) اتالنتا(
Centers for Disease Control and Prevention: “Guidelines for prevention of transmission of human 
immunodeficiency virus and hepatitis B virus to health-care and public safety workers”, in 
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) (Atlanta), 23 June 1989, Vol. 38, No. 5-6. 

رهنمود ها برای تنظيم امور مربوط : " مراکز کنرتول و جلوگيری از مرض
  قرارگرفنت  کارمندان حبش صحی  و توصيه نامه ها در HIV به در معرض

حين نقاهت و مرگ ومير توصيه نامه و " رابطه به تدابير قبل از متاس 
 7 اره ، مش47، جلد 1998جون ) اتالنتا(گزارش هفته وار ، 

 
خطوط رهنما در بارهء تدابير احتياطی جتريد در شفاخانه : س.گارنر، ج

 ,Atlanta) ها، کميته مشورتی  کنرتول در مورد کنرت سرايت مرض در شفاخانه ها
1996) CDC 
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Garner, J.S.: Guidelines for isolation precautions in hospitals, Hospital Infection Control 
Practices Advisory Control Committee, CDC (Atlanta, 1996). 

 باالی نرسان و HIV/AIDSتقليل تأثيرات : سازمان بين املللی نرس ها
 ) 1996ژنيو، ( پرستاران 

 
ICN (International Council of Nurses): Reducing the impact of HIV/AIDS on nursing-midwifery 
personnel (Geneva, 1996). 
 
 
 

لکچر ها :  (USAID)ادارهء اياالت متحده امريکا برای انکشاف بين املللی
 ) واشنگنت بدون تاريخ(در باره سکتور صحت 

  
United States Agency for International Development (USAID): AIDS briefs, health sector 
(Washington, DC, undated). 

WHO/ILO  :ورتی در مورد اقداماتی که بايد بعد از بيانيهء ازاجالس مش
 ) 1989ژنيو، اکتوبر،  ( HIVکارمندان صحی به   وظيفویمتاس

 
WHO/ILO: Statement from the Consultation on action to be taken after occupational exposure of 
health care workers to HIV (Geneva, Oct. 1989). 
 

 وريزمهوتل، مواد غذائی و ت
 

 يک – در حمل کارHIV/AIDS: (CAREC) مرکز امراض ساری حوزهء کارابين
،  پروژهء حفظ جهانگردی، صحت، ايمينی و برنامهء برای صنعت توريزم 

  (CTHSRCP)منابع کارابين 
Caribbean Epidemiology Centre (CAREC): HIV/AIDS in the workplace – A programme for the 
tourism industry, Caribbean Tourism Health, Safety and Resource Conservation Project 
(CTHSRCP) (Trinidad and Tobago, 2000). 
 

يک رهنمای جهت کمک به کلوپ :  HIV/AIDSکلوپ های خصوصی و : ايوانس، سی
مبارزه منايد،  خبش خدمات کلوپ  AIDS   و  HIVهای خصوصی تا با اثرات  

 اجنمن مديران کلوپ ها  های مقدم،
Evans, C.: Private clubs and HIV/AIDS: A guide to help private clubs cope with the effects of HIV 
and AIDS, Premier Club Services Department, Club Managers’ Association of America 
(Alexandria, undated). 
 

اجنمن احتاديه مسافرتی آسيا /  توران هااجنمن بين املللی هوتل ها و رس
 پاسيفيک

International Hotel and Restaurant Association/Pacific Asia Travel Association/ 
UNAIDS : چالشHIV/AIDSيک رهنمود برای صنعت مهمانداری:  در حمل کار 

 
UNAIDS: The challenge of HIV/AIDS in the workplace: A guide for the hospitality industry 
(Geneva and Paris, 1999).  

 
مبتال گرديده  AIDSوقتی يک کارمند ميگويد،  آمر صاحب من به: موماو، پ

اجنمن رستورانت ملی اياالت متحدهء امريکا، ( ، در رستورانت ها "ام
 1996، مارچ )واشنگنت
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Moomaw, P.: “When an employee says, ‘Boss, I have AIDS’”, in Restaurants USA (National 
Restaurant Association, Washington, DC), Mar. 1996. 
 

معلومات خمتصرراجع به : (USAID)ادارهء انکشاف بين املللی اياالت متحده 
 ايدز، و سکتورتوريزم

United States Agency for International Development (USAID): AIDS briefs, tourism sector 
(Washington, DC, undated). 
 

 گزارش مشورتی در بارهء سير و سياحت بين املللی: WHO سازمان صحی جهان
 )  ، ژنيو1987مارچ ، HIVو مرض

WHO: Report of the Consultation on international travel and HIV infection (Geneva, Mar. 1987). 
 

، HIVوايرس ء آزمايش مسافرين مبقصد بيانيهء در باره: سازمان صحی جهان
 ) 1988ژنيوف ( 
 

 دريانوردی و ترانسپورت
 

 Neurobehaviouralآزمايش البراتواری :  (AsHFC)کميتهء اجنمن طبی عوامل بشری
  ) 1996الکسندريه،  ( ، مسودهHIVهوابازان از نظر وايرس 

Aerospace Medical Association Human Factors Committee (AsHFC): Neurobehavioural testing 
of HIV infected aviators, Draft position paper (Alexandria, 1996).  
 

جتربه کارگران سرک و خط ريل :  و ترانسپورت AIDS: کاجورا-بيکاکو
فدراسيون بين املللی کارگران ترانسپورت، ( يوگندا و احتاديه های شان 

 ]  2000لندن 
Bikaako-Kajura, W.: AIDS and transport: The experience of Ugandan road and rail transport 
workers and their unions (International Transport Workers’ Federation, London, 2000). 

پيشنهادات برای يک پاليسی :  فدراسيون بين املللی کارگران ترانسپورت
واظبت از کارگران ترانسپورت در ،  و مHIV/AIDS در بارهء جلوگيری

 )  2000لندن، ( يوگندا
International Transport Workers’ Federation: Proposals for a policy on HIV/AIDS prevention and 
care for transport workers in Uganda (London, 2000).  
 

: HIV/AIDS يهاحتاد ملکی و نظامی برای مبارزه عل/ نويوا ايرا اين سلود
  فشردهء اجرائی پروژهء پ

Nueva Era en Salud/Civil Military Alliance to Combat HIV/AIDS: The Panamanian 
International Maritime and Uniformed Services Sector STD/HIV/AIDS Project, executive 
summary (1998). 
 

 برای دريانواردان فلپينی  برنامه آموزش –برنامه کمک سيمين فلپينا 
Philippine Seamen’s Assistance Program (PSAP)/ITF Seafarers’ Trust: PSAP AIDS education 
programme for Filipino seafarers (Rotterdam, undated). 
 

، HIV و مرضدريانوردانگزارش مشورتی در بارهء : WHO سازمان صحی جهان
 )  ، ژنيو1989 اکتوبر

WHO/ILO: Consensus statement from the Consultation on AIDS and seafarers (Geneva, Oct. 
1989). 

 
جلسه پاليسی داخل مؤسسه در مورد انکشاف جلوگيری از : ايرگير، ر

HIV/AIDSدر سکتور دريانوردی، مقاله مقدماتی  
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Yeager, R.: Inter-Organization Policy Meeting on the Development of HIV/AIDS Prevention in 
the Maritime Sector, Background paper (London, Oct. 1997). 

 دريانوردان و کارگران – دريانوردی HIVو:"  ايرگير، ر نورمن، م 
 "يک نفوس پنهان شده در معرض خطر: بندر

Yeager, R.; Norman, M.: “HIV and the maritime – Seafarers and seaport workers: A hidden 
population at risk”, in Civil-Military Alliance Newsletter (Hanover, NH), Oct. 1997, Vol. 3, No. 
4. 
 

 معادن و انرژی 
 
 

  HIV/AIDS ،1993 پاليسی :  امريکن افريقای جنوبی ملتتد–شرکت مشرتک انگلو 
 
Anglo American Corporation of South Africa Limited: HIV/AIDS policy (1993). 
 

فدراسيون بين املللی کيمياوی، انرژی، معادن و احتاديه های کارگران 
  HIV/AIDSعمومی، گزارش و مشورت ورکشاپ در باره 

International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions (ICEM), 
Report and conclusions of workshop on HIV/AIDS (Johannesburg, 2001). 
 

معلومات خمتصر، سکتور : اداره اياالت متحده برای انکشاف بين املللی
 معادن 

United States Agency for International Development (USAID): AIDS briefs, mining sector 
(Washington, DC, undated). 

 .IFC website و معادن، HIV/AIDS: مالیشرکت بين املللی / بانک جهانی
 

World Bank/International Finance Corporation (IFC): HIV/AIDS and mining, IFC website. 
 

 خدمات عامه و نيروی های نظامی 
: الف: AIDS و HIVپيروزی در مبارزه عليه : UNAIDS نظامی –احتاد ملکی 

 و HIV ارزيابی جلوگيری از رهنمود در باره برنامه ريزی، نظارت و
 برنامه های مواظبتی در خدمات غير مطلع

Public service and military 
Civil-Military Alliance (CMA)/UNAIDS: Winning the war against HIV and AIDS: A handbook 
on planning, monitoring and evaluation of HIV prevention and care programmes in the 
uniformed services (Geneva, 1999). 
 

ايدز در حمل کار، برنامه آموزشی برای کارمندان : ادارهء صحت وانکوور
 ملکی

Vancouver Health Department: AIDS in the workplace, education program for civic employees 
(Vancouver,1990). 
 

 برای HIV/AIDSامه در بارهء پاليسی و برن: خدمات عامه بين املللی
 متعلقين و کارگران سکتور عامه 

Public Services International: Policy and programme on HIV/AIDS for PSI affiliates and public 
sector workers (Ferney-Voltaire, 2000).  

 
ی، ايدز و نيروی های نظام: (UNAIDS) ادارهء انکشاف بين املللی امريکا

 ) 1998ژنيو ( ، UNAIDS ، جمموعهء هبرتين اقداماتUNAIDS نقاط نظر
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UNAIDS: AIDS and the military, UNAIDS point of view, UNAIDS Best Practice Collection 
(Geneva, 1998). 
 

عمليات اداره حفظ صلح ملل متحد، / پالنگذاران ملل متحد و قوماندانان
خطوط رهنمای :  HIV/AIDSظامی جهت مبارزه عليه احتاد نيرو های ملکی و ن

 برای پالنگذاران نظامی HIV/AIDSپاليسی در بارهء جلوگيری و کنرتول 
 ) 2000. ژنيو، فربوری( سازمان ملل متحد و قوماندانان 

United Nations Military Planners and Commanders/United Nations Department of Peacekeeping 
Operations and Civil Military Alliance to Combat HIV/AIDS: Policy guidelines on HIV/AIDS 
prevention and control for United Nations military planners and commanders (Geneva, Feb. 
2000). 

معلومات خمتصر در باره ايدز : (UNAIDS) ادارهء انکشاف بين املللی امريکا
 وی های نظامی برای نير

 
United States Agency for International Development (USAID): AIDS briefs, military populations 
(Washington, DC, undated). 
 
 

 7ضميمهء 
 : مواد و ساير معلومات منتخب آموزشی و تربيتی

 
   HIV/AIDSزنان و : AFGEيک رهنمود : فدراسيون کارمندان دولتی امريکا

American Federation of Government Employees: An AFGE guide: Women and HIV/AIDS 
(Washington, DC, undated). 
 

 ايدز در حمالت کار: فدراسيون کارگران و شورای سازمان های صنعتی امريکا
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO): AIDS in the 
workplace: 

 يک رهنمودی برای مهمانداران طيارات 
A steward’s manual (Washington, DC, undated). 
 

ايدز در حمالت : فدراسيون کارگران و شورای سازمان های صنعتی امريکا
  نگرانی های کارگران: کار

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO): AIDS in the 
workplace: Labor’s concern (Washington, DC, undated). 
 

 HIV/AIDSپروژه تعليمی : فدراسيون آموزگاران امريکا
American Federation of Teachers: HIV/AIDS education project (Washington, DC, undated). 

: اکنون اقدام منايد: دان عامه کانادااحتاديه کارمن/ اجنمن ايدز کانادا
 طرح يک پاليسی و – در حمالت کار کانادا HIV/AIDSتنظيم امور مربوط به 

 ) 1990( رهنمای آموزش، 
Canadian AIDS Society/Canadian Union of Public Employees: ACT NOW: Managing HIV/AIDS 
in the Canadian workplace – A policy development and education manual (1990). 

 HIV/AIDSجمموعه معلومات در بارهء : اجنمن احتاديه کارمندان عامه کانادا
 و حمالت کار

 
Canadian Union of Public Employees: Information kit on HIV/AIDS and the workplace (Ontario, 
2000). 
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 امريکا در برابر ايدز و واکنش CWA: کارگران خبش ارتباطات امريکا
Communications Workers of America: CWA and US West respond to AIDS (1994). 
 

در جهان " چرا ايدز يک مسئله احتاديه های صنفی ميباشد: "ليدرز، س
 ساينس

Leather, S.: “Why AIDS is a trade union issue”, in Scientific World, 1992, Vol. 36, No. 2. 
 

 : HIV/AIDSرهنمای ابتدائی تربيتی : احتاديه ملی کارگران ناميبيا
National Union of Namibian Workers (NUNW): HIV/AIDS basic training manual (Namibia, 
1995).  

يک : ايدز و حمل کار، يک مدلی از صحت و مصؤنيت مشا در کار. روسکم، ای
 .(ILO, Geneva, 1996)جمموعه ترتيتی جزوار،

Rosskam, E.: AIDS and the workplace, one module of Your health and safety at work: A modular 
training package (ILO, Geneva, 1996). 

 )  والتير-فيرنی: ( خدمات عامه بين املللی
Public Services International: Focus (Ferney-Voltaire), Vol. 8, No. 1. 
 
Service Employees International Union: AIDS education project (undated). 

معلومات برای : HIV/AIDSکتاب : احتاديه بين امللی کارمندان ساينس
 کارگران

Service Employees International Union: HIV/AIDS book: Information for workers (1991). 
مکتوب پاليسی راجع به ): وصیخص(موتور کارپوريشن افريقای جنوبی 

HIV/AIDS 2000 ، سال 
South African Motor Corporation (Pty.) Ltd.: Handbook on HIV/AIDS (2000). 
 

کسب : ايدز: گروپ احتاديهء جتارت تعميرات، کمته ادويه و مواد الکولی
 واقعی و کسب ايمينی

The Building Trades Group of Unions Drug and Alcohol Committee: AIDS: Get real, get safe 
(Sydney, undated). 

UNAIDS :HIV/AIDSپيشرفت سريع اقدامات ابداعی:  و حمل کار 
UNAIDS: HIV/AIDS and the workplace: Forging innovative business responses, UNAIDS Best 
Practice Collection (Geneva, 1998). 
 

 و اثرات آن باالی نيرو HIV تعريف : 1تحد، مودل اداره حفظ صلح ملل م
   و تغير رويه در نفوس نظامی بين املللیHIV جلوگيری از:  های نظامی

United Nations Department of Peacekeeping Operations: “Module 1: Defining HIV and its 
impact on the military”, in HIV prevention and behaviour change in international military 
populations (New York,1999). 

 چالشی برای افريقای جنوبی : ايدز: ؛ سنرت، س.وايت سايد، ای
Whiteside, A.; Sunter, C.: AIDS: The challenge for South Africa (Human & Rousseau, Cape 
Town and Tafelberg, 2000). 
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