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Сарсухан
Ин китобча матни Тавсияномаи СБМ, 2010 (№ 200) оиди Вируси
Норасогии Масунияти Одам (ВНМО), Бемории Пайдошудаи
Норасогии Масуният (БПНМ), ва љањони кор ва њамчунин ќарордоди
мувофиќ ба онро дар бар мегирад, ки маќсади пешрафт ва амали
намудани Тавсияномаро дорад, ки он пуштибонии шарикони сегонаи
СБМ-ро дар худ дарљ намудааст.
Пандемияи ВНМО яке аз мушкилотњое муњиме барои тандурустї,
рушд, пешрафти иљтимої ва иќтисодї мебошад, ки чањони имруз ба он
ру ба ру гаштааст. Дар кишварњое, ки бисъёртар бо он дучор астанд,
таъсири ВНМО ва БПНМ бозёфтњои дањсолањои рушдро мавриди хатар
ќарор дода, тањкурсии иќтисодиётро хароб намуда ва љомеаро парешон
сохтааст. Интизори меравад, ки ВНМО дар оянда низ яке аз сабањои
аввалии марг ва фасодї дар бисъёре аз кишварњо ва мардумони он
мегардад.
ВНМО мушкилоти азиме барои ноил гардидан ба мењнати арзанда
ва рушди устувор мебошад. Он ба аз даст додани зиндагии миллионњо
одамон оварда расонидааст, ки бо ВНМО ва БПНМ умр ба сар
мебаранд ё зери таъсири он ќарор доранд. Таъсири он миёни солгуруњи
пурмаъсултарини љомеаъ бисъёртар мебошад, ки ин сабаби пастшавии
пурмаъсулии корхонањо, баланд гардидани харољоти мењнат ва аз даст
додани мањорату таљриба гаштааст. Ба иловаи ин хуњуќи бунъёди дар
кор дар асоси хатари хаќиќї ё гумондоштаи он поймол гардидаанд, ки
умдатан таввасути табъиз ва таънаи кормандони бо ВНМО ва БПНМ
зиндагї дошта ва ё зери таъсири он буда суръат мегирад. Бар иловаи ин
пандемия ќасдан ќад ќади «хатњои шикаста»-и љомеаъ њаракат намуда
махсусан ба гуруњое зарба мезанад, ки аллакай зиёндида ва дар
канормонда мебошанд.
Љањони кор дар мубориза бо ВНМО ва БПНМ наќши муњимро бозї
мекунад. Он нуќтањои мудохиларо барои дастрасии занон ва мардон
дар он муњите боз менамояд, ки ваќти бисъёртари онњо дар он љо
мегузарад: яъне дар љои кор. Тањия ва амалисозии сиёсат ва барномањо
дар љои кор оиди ВНМО ва БПНМ дасрасї ба пешгирї, муолиља,
ѓамхорї/муроќибат ва кўмакро барои кормандон, оила ва вобастагони
онњоро осон мегардонад, ки таъсири он њамчунин ба љомеаъ низ
мерасад. Аммо новобаста аз ин гуфтањо наќши муњими кор дар
мубориза бо пандемия пурра мавриди истифода ќарор нагирифтааст.
Агар сањми пурраи онро дар мубориза ба пандемия ба назар гирем
барои амал намудан дар љањони кор муњим аст, ки созмон додани
сиёсат, барномањо ва стратегияи миллї оиди ВНМО ва БПНМ љабњаи
асосиро ташкил дињад.
Дар соли 2001, СБМ Кодекси Амалро оиди ВНМО/БПНМ ва љањони
кор ќабул намуд, ки он эътирофи васеъ ва мавриди истифодаи бисъёре
аз кишварњо гардид. Дар соли 2007, шарикони Созмон тасмим
гирифтанд, ки ваќти он расида то амалияи љањони кор бо ВНМО ва
БПНМ ба зинаи дигар, таввасути тањия ва ќабул намудани стандартњои
байналхалќии мењнат, гузаронда шавад. Тавсияномаи № 200 натиљаи
равшани сарсупурдагии шарикон аз Давлатњои аъзо ва намояндагии
корфармоёну коргарон дар њамкории зич бо созмонњои мардумии бо
ВНМО зиндаги дошта ва созмонњои байналхалќии њамкор, махсусан
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Созмони Миллали Мутањид оиди мубориза бо БПНМ мебошад то аз
сањми бузурге, ки љањони кор метавонад барои дастрасии умуми ба
пешгирї, табобат, муроќибат ва кўмак дошта бошад, истифода барад.
Тавсиянома эњтиёљ ба пурзур гардондани пешгири дар кор ва осон
гардонадани дастрасї ба муолиљаи шахсони гирифтор ба ВНМО ва
БПНМ-ро дар худ дарљ намудааст. Он даъват менамояд, ки сиёсат ва
барномањои сегонаи миллї дар љои кор оиди ВНМО ва БПНМ бо
сиёсат ва стратегияи умумимиллї оиди ВНМО ва БПНМ ва њамчунин
оиди рушду њифзи иљтимої якљо намуда шавад.Он ба эњтироми
њуќуќњои умумибашарии њамаи кормандон бо иловаи риоя намудани
принсипњои баробарии зану мард ва њуќуќи озод будан аз ташхиси
иљборї ва ифшо намудани њолати ВБМ, њамчунин ташвиќ намудани
њамагон барои машварат ва ташхиси сариваќтии озоду махфии ВНМОро даъват менамояд. Тавсиянома њамчунин Давлатњои аъзоро даъват
менамояд то ќарорњои худро таввасути таѓийру илова ё мувофиќатан
ќабул намудани ќoнунгузорї амалї намоянд. Дар он љое, ки кормандон
аз таъна ва табъиз дар асоси њолати њаќиќї ва ё гумонддоштаи СБМ
озод мебошанд, онњо ва вобастагони онњо аз дастрасии хубтар ба
таълимоти СБМ, маълумот оиди он, муолиља, муроќибат ва кўмак дар
сатњи миллї ва дар љои кор бархурдор астанд. Ин дастрасї имконият
мадињад то онњо зиндагии дарозмуддат ва пурмаъсул дошта ба
иќтисодиёти миллї ва љомеаъе, ки дар он умр ба сар мебаранд сањи
арзанда гузоранд.
Дар асоси Тавсиянома ва Санади ба он вобаст, СБМ тасмим дорад
амали худро барои кўмак дар амалисозии фаъолиятњои байналхалќї ва
миллї пурзур намояд то њуќуќ ва шарафи кормандон ва њамаи одамони
бо ВНМО ва БПНМ зиндагї дошта ё зери таъсири он бударо њимоя
намояд.
Женева, Июни соли 2010

Хуан Сомавия
Директори
Генералї
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КОНФРОНСИ БАЙНАЛХАЛЌИИ
МЕЊНАТ
Тавсияномаи 2010

Тавсиянома оиди ВНМО, БПНМ ва љањони
кор
Конфронси Генералии Созмони Байналхалќии Мењнат,
Ташкил гардида дар Женева аз тарафи Њайати Њокимаи Дафтари
Байналхалќии Мењнат, ва вохурда дар 99-умин сессияи худ 2-юми Июни
соли 2010 ва,
Таззакур дода, ки ВНМО ва БПНМ таъсири љиддие ба љомеаъ ва
иќтисоди он, ба љањони кор њам дар соњаи расмї ва ѓайрирасмї,
кормандон, оила ва дигар вобастанони онњо, созмонњои
корфармоён ва ташкилотњои кормандон ва корхонањои хусусї,
мењнати арзанда ва рушди устуворро хароб намуда, ва
Изњор намудани муњим будани наќши Созмони Байналхалќии Мењнат дар
мубориза бо ВНМО ва БПНМ дар љањони кор ва ниёзмандии Созмон
барои пурзур намудани кушиш барои дастрасї ба адолати иљтимої ва
мубориза бо табъиз ва таъна дар асоси ВНМО ва БПНМ дар њамаи
фаъолиятњо ва ваколат ва
Ба ёд оварда муњимияти паст намудани иќисоди ѓайрирасмї таввасути
инкишофи мењнати арзанда ва рушди устувор барои фаъол намудани
љањони кор дар мубориза ба ВНМО ва БПНМ,
Таззакур дода, ки нобаробарии баланди иќтисодию иљтимої, касри
маълумот ва хабардорї, набудани махфият ва дастрасии нопурра
ба ва давомнокии муолиља, зиёд гаштани хатари гузарандагии
ВБМ, сатњи фавт, шумораи кўдакон, ки яке ё њар ду аз волидонро
барбод додаанд ва шумораи одамоне, ки дар фаъолияти
ѓайрирасмї доранд, ва
Андеша намуда, ки фаќр, нобаробарии иљтимої ва иќтисодї ва
бекорї хатари дастрасї ба пешгирї, муолиља, муроќибат ва
кўмакро бештар мегардонад, ки он дар навбати худ хатари
сироятро зиёд менамояд, ва
Таззакур дода, ки таъна, табъиз ва хатари аз даст додани кор, ки ба
шахсони гирифтор ба ВНМО ва БПНМ шомил аст монеъ
мешаванд, ки кас њолати ВНМО-ро дар худ надонад, ки
осебпазирии кормандонро аз ВНМО бештар намуда њуќуќи
онњоро ба кўмакпулињо/манфиатњо зери хатар мемонад, ва
Таззакур дода, ки ВНМО ва БПНМ таъсири шадидтаре ба гуруњои
осебпазир ва зери хатардошта мерасонанд, ва
Таззакур дода, ки ВНМО њам ба занону мардон баробар таъсир
мерасонад, агарчанде занон ва духтарон зери хатари бисъёртаре
ќарор дошта осебпазиртар ба сирояти ВНМО мебошанд ва дар
муќоиса бо мардон таъсири нобаробар аз ВНМО доранд, ки ба
нобаробарии зану мард вобастагї дорад, ва аз ин лињоз
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ќудратбахшии занон омили асосии муборизаи љањон ба ВНМО
ва БПНМ мебошад, ва
Ёдоварї намуда ва муњимияти амниятбахшии кормандон тариќи
бехатарии њаматарафа дар кор ва барномањои тандурустї, ва
Ёдовари намуда аз арзиши кодекси рафтори СБМ Кодекси рафтори СБМ
оиди ВНМО/БПНМ ва љањони кор, 2001, ва эњтиёљ ба пурзур намудани
таъсири он бо дар назардошти мањдудиятњо ва ихтилоф дар
амалисозии он, ваТаззакур дода ба эњтиёљ барои пешрафт ва
амалї намудани Конвенсия ваТавсияномањои байналхалќии
мењат ва дигар воситањои байналхалќї, ки ба ВНМО, БПНМ ва
љањони кор алоќаманд астанд, бо иловаи онњое, ки њуќуќи
олитарини дастрасии стандартњои тандурустї ва стандартњои
арзандаи њаёт, ва
Ёдоварї намуда аз наќши махсуси ташкилотњои корфармоён ва
кормандон ва кушиши кўмакњои миллї ва байналхалќї дар посух ба
ВНМО ва БПНМ дар љањони кору ба воситаи он, ва
Таззакур дода ба наќши муњими љои кор дар масъалаи маълумот
оиди ва њамчунин маълумот оиди дастрасї ба пешгирї, муолиља,
муроќибат, ва кўмак њамчун амали миллї бар муќобили ВНМО
ва БПНМ, ва
Изњороти эњтиёљ барои даввом додан ва бештар намудани
њамкорињои байналхалќї, махсусан дар заминаи Барномаи
Муштараки Созмони Миллати Мутањид оиди ВНМО/БПНМ
барои кушиши кўмаки таъсир бахшидан ба ин Тавсиянома, ва
Ёдоварї намудани њаморї дар сатњи миллї, минтаќавї, ва байналхалќї
бо сохторњое, ки бо ВНМО ва БПНМ сару кор доранд, бар иловаи
соњаи тандурустї ваташкилотњои алоќманд, махсусан онњое, ки
одамони бо ВНМО гирифторро намояндагї мекунанд, ва
Изњороти эњтиёљ ба тањияи стандарти байналхалќї барои роњнамоии
њукумат ваташкилотњои корфармоён ва кормандон дар мавриди
муаян намудани наќшу вазифањои онњо дар њамаи сатњњо, ва
Ќарор намуда оиди ќабул намудани баъзе тавсияњо оиди ВНМО, БПНМ
ва љањони кор, ва
Муаян намуда, ки ин тавсияњо бояд намуди Тавсияномаро гирад;
Дар ин рузи њабдањуми моњи Июни соли ду њазору дањум чунин
Тавсияномаро ќабул менамоянд, ки он њамчун Тавсияномаи, 2010 оиди
ВНМО ва БПНМ зикр намуда мешавад.
I. Мафњумњо
1. Дар Тавсиянома чунин мафњумњои зеррин истифода гаштаанд:
(a) « ВПМО» ба вируси норасогии масунияти одам ишора менамояд, ки он
низоми масунияти инсонро хароб менамояд. Сироят бо иќдомоти
мувофиќ пешгирї намуда мешавад;
(б) «БПНМ» ба аломати гирифтории масуният ишора менамояд,
ки натиљаи пешрафти сирояти ВНМО мебошад ва хусусияти
имконталаб ё саратони вобаста ба ВПМО, ва ё њар дуи инњо
дар якљоягї мебошанд;
(в) шахсони ба ВНМО умр ба сар бурда шахсони сироятшуда бо ВНМО
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мебошанд
(г) «таъна», муњри иљтимої мебошад, ки дар мавриди ба шахс алоќаманд
будан оддатан ба канорагирї мерасонад ё душвориро барои лаъзат
гирифтан аз зиндагии иљтимої барои шахсони ба ВНМО гирифтор пеш
меорад.
(д) «табъиз», њамаи фарќиятњо, мањрумсозї ё бартарият, ки таъсири мањв
намудан ё хароб намудани баробарии имконият ё муомила дар корро
мефањмонад, ки дар Конвенсияи Табъиз (Кор ва Шуѓл) ва Тавсияномаи,
соли 1958 омадааст.
(е) «шахсони гирифтор», маънои шахсонеро дорад, ки зиндагии онњо ба
сабаби гирифтори ба ВНМО ё БПНМ дар вобастагї ба таъсири
васеътари пандемия дигаргун гаштааст.
(ё) «Макони зизти маъќул», ба њамаи дигаргунињо ё ислоњот дар кор ё
љои кор мебошад, ки ќобили иљро буда ба шахси гирифтори ВНМО ё
БПНМ имкон медињад то дастрасї ва ё игтирок дар кор дошта бошад
(ж) «Осебпазирї», маънои имкониятњои нобаробар, мањрумияти иљтимої,
бекорї ё кори хатарноки вобаста аз омилњи иљтимої, маданї, сиёсї ва
иќтисодї мебошад, ки шахсро ба сирояти ВНМО ва барангезии БПНМ
њассос менамояд
(з) «макони кор» ба њамаи љойњое ишора мекунад, ки кормандон фаъолият
мебаранд, ва
(и) « Корманд», ба шахсе ишора менамояд, ки зери ягон шакл ва ё
тартиб шуѓл меварзанд
II. Њадаф
2. Ин Тавсиянома њадафњои зеррин дорад:
(a) Њамаи кормандоне, ки зери ягон шакл ё тартиб шуѓл меварзанд, дар
љойњои кор бар иловаи:
(i) шахсоне ки дар кор астанд;
(ii) онњое ки дар омузиш ќарор доранд бар иловаи онњое ки дар
таљрибаомузї
мебошанд(iii) ихтиёриён
(iv) корљуён ва довталабони кор
(v) кормандони ихтисоргардида ва
(б) њамаи соњањои фаъолияти иќтисодї бо иловаи сохторњои шахсї ва
давлатї, иќтисоди расмї ва ѓайрирасмї; ва
(в) ќуввањо ва хадамотњои њарбї
III. Kоидањои умумї
3. ќоидањои умумии зеррин бояд ба њамаи амалњое, ки посухи миллиро ба
ВНМО, БПНМ ва љањони кор равона шуддаанд дар назар гирад
(a) Фаъолиятњои вобаста ба ВНМО ва БПНМ бояд дар амалисозии њуќуќи
инсон ва озодї, баробарии зану мард барои њама бо иловаи кормандон,
оилањо ва дигар вобастагони онњо сањмгузор бошад
(б) ВНМО ва БПНМ бояд дар вобастагї ба љои кор фањмида ва муроќибат
намуда шавад ва бояд аз элементњои асосии посухи миллї, минтакавї, ва
байналхалќї ба пандемия бо ишитроки пурраи ташкилотњои корфармоён
ва коргарон амалї гардад
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(в) набояд, ки табъиз дар муќобили ё таънаи кормандон, махсусан корљўён
ва довталабон ба кор дар заминаи њолати њаќиќї ё ќиёсии ВНМО ё онњо
ба минтаќањои љањон ва ё гуруњое аз ањолї дохил мегарданд, ки зери
хатари бештари ВНМО ё осебпазиртар аз сирояти чунин беморї
мебошанд.
(г) пешгирии њамаи воситањои сирояти ВНМО бояд афзалияти муњимтурин
гардад
(д) кормандон, оилањо ва вобастагони онњо бояд дастрасї ба ва кумакпули
барои пешгирї, муроќибат, ѓамхорї ва кўмак дар вобастагї ба ВНМО ва
БПНМ дошта бошанд ва корхона бояд наќши осонгардонии дастрасї ба ин
хизматрасонињоро таъмин намояд
(е) Иштирок ва машѓулияти кормандон дар тањия, амалисозї вабањодињии
барномањои миллї ва љои кор бояд шинохта гардида пурзур намуда
шавад
(ё) Кормандон бояд аз барнома фоида бинанд то хатарњои махсуси сирояти
ВМНО ва дигар касалињои сирояткунанда ба мисли сил дар љои кор
пешгирї намоянд
(ж) Кормандон, оила ва вобастагони онњо бояд њифзи шахсият, бо иловаи
махфият дар вобастагї бо ВНМО ва БПНМ ва махсусан њолати ВНМО-и
худро дошта бошанд
(з) Кормандро набояд маљур созанд то аз санљиши ВНМО гузаранд ё њолати
гирифтории онњоро ба ВНМО ошкор намоянд
(и) меъёрњои зидди ВНМО ва БПНМ дар љањони кор бояд ќисмати сиёсат ва
барномањои рушди миллї бошанд, бо иловаи онње, ки ба мењнат, маориф,
њифзи иљтимої ва тандурустї таалуќ доранд
(к) Њифзи кормандон дар касбњое, ки махсусан зери хатари сирояти ВНМО
ќарор доранд
IV. Сиёсат ва барномањои миллї
4. Кишварњои аъзо бояд:
(a) Сиёсат ва барномањоро оиди ВНМО, БПНМ ва љањони кор, бехатарї ва
тандурустї дар љои корро дар он кишварњое, ки набошанд бояд ќабул
намоянд
(b) Сиёсату барномањои ВНМО, БПНМ ва љањони корро дар наќшањои рушд
ва стратегияи паст намудани сатњи камбизоатї бо иловаи мењнати
арзанда, соњибкории устувор ва стратегияњои ба он вобаста дохил
намоянд
5.Дар тањияи сиёсат ва барномањои миллї маќомоти ваколатдор бояд
кодекси рафтори СБМ оиди ВНМО/БПНМ (2001), таъѓиротњои баъдї ба он,
дигар воситањои СБМ ва дастуротњои байналхалќии дар ин мавзўъ
ќабулшударо ба назар гиранд
6. Сиёсат ва барномањои миллї бояд аз тарафи маъсулини салоњиятдор бо
машварати намояндагони бењтари ташкилотњои корфармо ва кормандон ва
њамчунин ташкилотњое, ки шахсони ба ВНМО гирифторро намояндагї
мекунанд ва мавриди назар ќарор додани фикру андешањои соњањои
мувофиќ, махсусан соњаи тандурустї тањия шаванд.
7. Дар тањияи сиёсат ва барномањои миллї маъсулини салоњиятдошта
бояд наќши љои корро дар пешгирї, муолиља, муроќибат ва кўмак бо иловаи
машварат ва санљиши ихтиёрї дар њамбастагї бо љомеаро ба назар гиранд
8. Давлатњои аъзо бояд аз њар имконияте
барои пањн намудани маълумот
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оиди сиёсат ва барномањо оиди ВНМО, БПНМ ва љањони кор тариќи
ташкилотњои корфармо ва коргарон, дигар сохторњи бо ВНМО ва БПНМ
сару кордошта ва воситањои ахборотии давлатї истифода намоянд.
Табъиз ва пешбурди баробарии имкониятњо ва
муомила
9.Давлат бо машварати намояндагии бењтари ташкилотњои корфармо ва
коргарон бояд таъмини њифзро баробар ба он ки дар Конвенсияи 1958 оиди
Табъиз ( Касбу Кор) омадааст таъмин созад то табъизро дар асоси њолати
њаќиќї ё гумондоштаи ВНМО пешгирї намояд.
10. Њолати њаќиќї ё гумондоштаи ВНМО набояд заминаи табъиз барои
ќабул намудан ба кор, даввомнокии он ва ё дарёфти имкониятњои баробар
дар мувофиќа бо Конвенсияи 1958 оидиТабъиз (Кор ва Шуѓл) гардад.
11.Њолати њаќиќї ё гумондоштаи ВНМО набояд сабагори ќатъ шудани
кор гардад. Њолатњои муваќќатан њозир нагаштан ба кор бо сабаи беморї ё
муроќибати вобаста ба ВНМО ё БПНМ бояд ба мисли муваќќатан њозир
нашудан ба кор ба сабаби дигар беморињо бо назардошти Конвенсияи Ќатъ
намудани Кор, 1982 рафтор шаванд.
12.Дар њолате, ки меъёрњои мављудбудаи зидди табъиз дар љои кор барои
њифзи муасири зидди табъиз вобаста ба ВНМО ва БПНМ нопурра бошанд
Давлатњои аъзо бояд ин меъёрњоро мувофиќ намоянд ё меъёрњои навро ќабул
намоянд ва амалисозии таъсирбахш ва шаффофи онро таъмин намоянд.
13.Шахсони ба бемории ВНМО гирифтор набояд аз имконияти даввом
додани кори худ, бо љои зисти маъќул агар лозим бошад ва то он њангом, ки
сињатан ќобили кор мебошанд мањрум карда шаванд. Меъёрњои гузариши
чунин ашхос ба коре, ки мувофиќ ќобилияти онњост, ёфтани кори дигар
таввасути омузиш ё осон намудани бозгащти онњо ба кор бояд бо
назардошти воситањои мувофиќи Созмони Байналхалќии Мењнат ва
Созмони Миллали Мутањид ташвиќ карда шавад.
14. Меъёрњое бояд дар кор ва ё таввасути он ќабул гарданд то сирояти
ВНМО-ро кам намуда таъсири онро бартараф намоянд тариќи;
(a) Мутмаин гаштан бо њурмати њуќуќи инсон ва озодии
бунёдї
(б) Мутмаин гаштан ба баробарии зану мард ва
ќудратбахшии занон
(в) Мутмаин гаштан ба пешгирї ва мамнўъ намудани зуроварї ва озор дар
љои кор
(г) пешбурди иштироки фаъоли занону мардон дар мубориза ба ВНМО ва
БПНМ
(д) ташвики иштирок ва ќудратбахшии њамаи кормандон новобаста ба
майли љинсї ва таалуќ доштани онњо ба гуруњи осебпазир
(е) ташвики њифзи тандурустии љинсї ва таносулї ва њуќуќњои љинсї ва
таносулии занону мардон ва
(ё) Мутмаин гаштан ба таъсирнокии махфияти маълумоти шахсї, боиловаи
маълумоти сињатї
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Пешгирї
15. Стратегияњои пешгирї бояд ба шароитњои миллї ва шакли љои кор
мувофиќ намуда шаванд ва ниёзњои љинс, маданният, иљтимоъ ва иќсодро ба
назар гиранд.
16. Барномањои пешгирї бояд мутмаин шаванд ки:
(a) маълумоти дуруст, мувофиќ ба замон, марбут ва сариваќтї мављуд ва
дастраси њамагон дар шакли дурусти њассосияти маданї ва забони
мувофиќ таввасути воситањои ахбории мављуда бошад.
(б) барномањои њамаљонибаи маорифї дар кўмак ба занону мардон оиди
фањмиш ва кам намудани хатари њамаи намудњои сирояти ВНМО бо
иловаи сироятшавї аз модар ба кудак ва фањмиши иваз намудани
рафторњои хатарноки вобаста ба сироят
(в) меъёрњои таъсирбахши бехатарї ва тандурустї дар љои кор
(г) меъёрњои ташвиќи кормандон оиди фањмиши њолати ВНМО-и худї
таввасути санљиш ва машварати ихтиёрї
(д) Дастраси ба њамаи воситањои пешгирї бо иловаи кафолати мављуд
будани лавозимоти лозимї махсусан рифолањои занона ва мардона ва
агар лозим бошад маълумот оиди истифодаи дурусти онњо ва мављудияти
пешгирии тиббии баъдї
(е) меъёрњои таъсирбахш барои кам намудани рафторњои хатари калондошта
бо иловаи гуруњои бисъёртар зери хатарбуда бо назардошти кам
намудани сирояти ВНМО ва
(ё) Стратегияи кам намудани зарар, ки дар асоси дастурњои Созмони
Љањонии Тандурустї (СЉТ), Барномаи Њамбастаи Созмони Миллали
Мутањид оиб ба ВНМО/БПНМ (СММБПНМ), Дафтари Созмони
Миллали Мутањид оиди Муходирот ва Љиноят (ДСМММЉ) нашр
гардида ва њамчунин дигар дастуротњои мувофиќ.
Муолиља ва Муроќибат
17.Давлатњои аъзо бояд мутмаин бошанд, ки сиёсат ва барномањои миллї
оиди амалиётњои тандурустї дар машварат бо ташкилотњои корфармо ва
коргарон ва намояндагони онњо муаян гардида ва њамчунин ба
хизматрасонињои умумии тандурустї алоќаманд мебошанд. Онњо бояд
амалиётњои васеъи дуруст ва таъсирнок барои пешгирии ВНМО ва БПНМ ва
танзими таъсири он пешнињод намоянд.
18. Давлатњои аъзо бояд мутмаин гарданд, ки кормандони бо ВНМО умр
ба сар бурда ва вобастагони онњо аз дастрасии пурра ба хизматрасонињои
тандурустї новобаста аз он ки вай дар аз њисоби тандурустии умум, низоми
њифзи иљтимої, суѓуртаи хусусї ё дигар тартибњо бошад, таъмин гарданд.
19.Њамаи он шахсоне, ки зери ин Тавсиянома ќарор доранд бо иловаи
кормандоне, ки бо ВНМО умр ба сар мебаранд, оила ва вобастанони онњо
бояд ба хизматрасонињои тандурустї њаќдор бошанд. Ба ин чунин
хизматрасонињои зерин бо дастрасии бепул ё бо нархи мувофиќ дохил
мешаванд:
(a) Машварат ва санљиши ихтиёрї
(б) муолиљаи антиретровиали ва омўзиш, маълумотдињї ва кўмак бо
риояи љиддии ќоидањо
(в) Ѓизои мувофиќи созгор бо муолиља
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(г) муолиљаи сироятњои оппортунистї ва сироятњои таввасути муносибати
љинсї гузаранда ва дигар беморињи вобаста ба ВНМО, махсусан бемории
сил ва
(д) Барномањои кўмак ва пешгирикунанда барои шахсоне, ки бо ВНМО умр
ба сар мебаранд бо иловаи кўмаки руњї-иљтимої
20. Набояд, ки табъиз зидди кормандон ва вобастагони онњо дар асоси
њолати њаќиќї ва ё гумондоштаи ВНМО дар дастрасї ба низоми њифзи
иљтимої ё кўмакпулї аз ин низом ва ё дигар низомњои ба ин монанд бо
иловаи муроќибати тандурустї ва нотавонї вакўмакпулии фавту
зиндамондагон, суръат гирад.
Кўмак
21. Барномањои муроќибат ва кўмак бояд меъёрњои манзили маъќул дар
љои кор барои шахсони бо ВНМО умр ба сар бурда ё бемории вобаста ба
ВНМО дошта бо назардошти шароитњои миллї дошта бошанд. Кор бояд
тавре ташкил намуда шавад, ки табиати њодисавии ВНМО ва БПНМ ва
њамчунин таъсири пањлуии муолиљаро ба назар гирад.
22. Давлатњои аъзо бояд даввомнокии кор ва ба кор гирифтани шахсони
бо ВНМО умр ба сар бурдаро тарвиљ дињанд. Давлатњои аъзо бояд дар
давраи кор ва бекорї бо иловаи имкониятњои фаъолияти соњибкорї барои
шахсоне, ки бо ВНМО умр ба сар мебаранд ё шахсоне, ки зери таъсири
ВНМО ё БПНМ ќарор доранд, даввомнокии расонидани кўмакро ба назар
гиранд.
23.Дар љое, ки алоќамандии мустаќим байни шуѓл ва хатари сироят
барќарор намуда шавад, БПНМ ва сирояти ВНМО бояд њамчун бемории
касбї ё тасодуфї дар мувофиќа ба ќоидањо ва мафњумњои миллї ва бо ёдрасї
аз Руихати Тавсияномаи Беморињои Касбии, 2002 ва њамчунин дигар
воситањои мувофиќи Созмони Байналхалќии Мењнат шинохта шавад.

Озмоиш, пинњон нигоњ доштани маълумот дар бораи шахс ва махфият
24. Озмоиш бояд бо розигии шахс ба таври ифтихорї гузаронда шавад, на бо
роњи маљбурї ва барномањое, ки озмоиш доир мекунанд, бояд нисбат ба
меъёрњои байналмиллалї оид ба махфият, машварат ва ризоият эњтиром
гузоранд.
25. Аз коргарон, аз он љумла муњољирони мењнатї, корљўён ва довталабон
набояд талаб карда шавад, то аз озмоиши ВНМО ё дигар намудњои
муайянсозии ВНМО гузаранд.
26. Натиљаи озмоиши ВНМО бояд махфї бошад ва барои соњиби љои кор
шудан, дар вазифаи корї фаъолиятро идома мондан, бо кор таъмин будан ва
имконияти ба мансаби баландтар расидан монеъ нашавад.
27. Аз коргарон, аз он љумла муњољирони мењнатї, корљўён ва довталабон аз
рўи ватани баромадашон, давлати аз он убуркарда (транзитї) ё давлати
таъинот набояд талаб карда шавад, ки маълумот дар бораи ВНМО оид ба худ
ва дигаронро ошкор созанд. Дастрасї ба чунин намуди маълумот бояд бо
риояи ќоидањои оид ба махфият, ки ба кодекси амалияи СБМ оид ба њифзи
маълумоти шахсии коргарон аз соли 1997 ва дигар стандартњои дахлдори
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байналмиллалї оид ба њифзи маълумот мувофиќ мебошанд, идора карда
шавад.
28. Муњољирони мењнатї ё дигар ашхосе, ки барои дарёфти љои кор азми
муњољират мекунанд, аз рўи ватани баромадашон, давлати аз он убуркарда
(транзитї) ё давлати таъинот, дар асоси вазъи воќеї ё эњтимолии гирифтори
ВНМО буданашон набояд аз муњољират мањрум карда шаванд.
29. Аъзоён бояд тартиби ба осонї дастрасбудаи њалли муноќишањоро ба роњ
монанд, ки њангоми наќзи њуќуќњои дар боло ќайдгардида коргарон бо он
таъмин бошанд.
Њифзи мењнат ва саломатї
30. Бо назардошти Конвенсия (Созишнома)-и њифзи мењнат ва саломатї
аз соли 1981 ва Тавсиянома аз соли 1981, Чањоррчўбаи пешбарандаи
Конвенсияи њифзи мењнат ва саломатї аз соли 2006 ва Тавсиянома аз соли
2006 ва дигар воситањои дахлдори байналмиллалї ба монанди Созмони
Байналхалќии Мењнат ва дастурњои Созмонии Љањонии Тандурустї,
муњити корї бояд бехатар ва солим (ба саломатї безарар) бошад, то
пањншавии ВНМО дар љои кор пешгирї карда шавад.
31. Чорањои бехатарї ва саломатї оид ба пешгирї намудани дучоршавї
(гирифторї) ба ВНМО дар љои кор бояд инњоро дар бар гиранд: чорањои
умумии эњтиётї, чорањои пешгирї намудани фалокат (садама) ва хатар ба
монанди чорањои ташкилотї, назорат аз болои амалияи муњандисї ва
корї (истењсолї), лавозимоти муњофизакунандаи шахсї ва ба таври
дахлдор чорањои назоратии муњити зист ва корњои профилактикии баъди
гирифторї ба беморї ва дигар чорањои бехатарї барои кам кардани
хавфи гирифторї ба ВНМО ва бемории сил, алалхусус дар љойњои корие,
ки хавфи гирифторшавї бештар аст, аз љумла дар соњаи нигањдории
тандурустї.
32.Њангоме, ки дар љои кор имконияти гирифторї ба ВНМО вуљуд дошта
бошад, коргарон бояд оид ба роњњои пањншавии беморї ва чорањои
пешгирї намудани гирифторї ва сироят таълим ва омўзиш гиранд.
Аъзоён бояд дар мувофиќа бо стандартњои дахлдор чорањои зарурї барои
таъмини пешгирї, бехатарї ва сињатї андешанд.
33. Чорањои баланд бардоштани сатњи маълумотнокї бояд таъкид
намоянд, ки ВНМО тавассути муносибатњои тасодуфї (беихтиёрона)-и
љисмонї пањн нагардад ва њузури шахси гирифтори ВНМО набояд
њамчун хатар ба љойи кор њисобида шавад.
34. Бо назардошти Конвенсияи хизматрасонии тиббии мењнатї аз соли
1985 ва Тавсиянома аз соли 1985, Дастурамалњои муштараки СБМ/СЉТ
оид ба хазматрасонии тиббї ва ВНМО/БПНМ аз соли 2005 ва дигар
тањрирњои
минбаъда
ва
дигар
воситањои
байналмиллалї,
хизматрасонињои тиббии мењнатї ва механизмњои љои кор марбут ба
њифзи мењнат ва тандурустї бояд масоили ВНМО ва БПНМ-ро баррасї
намоянд.
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Кўдакон ва љавонон
35. Бо назардошти Баённома (Декларатсия)-и СБМ доир ба принсипњои
бунёдї ва њуќуќњо дар љои кор аз соли 1998, Созишномаи синну соли
њадди аќал аз соли 1973 ва Тавсиянома аз соли 1973, Созишнома доир ба
шакњои бадтарини истифодаи мењнати кўдакон аз соли 1999 ва
Тавсиянома аз соли 1999, аъзоён бояд барои мубориза бурдан бо
истифодаи мењнати кўдакон ва ќочоќи кўдакон, ки дар натиљаи фавт ё
бемории аъзоёни оила ё парасторон бинобар БПНМ рух медињад ва
барои кам кардани хавфи гирифтории кўдакон ба ВНМО чорањои зарурї
андешанд. Бояд барои ќурбонии таљовуз ё зуроварии љисмонї нашудани
ин кўдакон бояд чорањои махсус андешида шаванд.
36. Аъзоён бояд барои муњофизат намудани коргарони љавон аз
сироятёбї ба ВНМО ва барои ворид намудани ниёзњои махсуси кўдакон
ва љавонон ба сиёсат ва барномањои сатњи миллї оид ба аксуламал бо
ВНМО ва БПНМ чорањои зарурї андешанд. Инњо бояд омўзиши
холисона оид ба солимии шањвонї ва репродуктивї, алалхусус пањнкунии
маълумот оид ба ВНМО ва БПНМ бо доир кардани омўзишњои
кўтоњмуддат ва барномањо ва хизматрасонињо барои коргарони љавонро
дар бар гирад.

V. Татбиќ дар амал
37. Сиёсат ва барномањои сатњи миллї оид ба ВНМО ва БПНМ ва љањони
мењнат бояд:
(а) тавассути машварат бо намоёнтарин ташкилотњои намояндагии
корфармоёну коргарон ва дигар љонибњои манфиатдор, аз љумла
сохторњои дахлдори љамъиятї ва хусусии саломатии мењнатї бо
истифодаи як ё якчанд воситањои зерин ба амал бароварда шаванд:
(i) ќонунгузорї ва ќавоиди давлат;
(ii) созишномањои якљоя (коллективї);
(iii) сиёсат ва барномањои амалиёти сатњи миллї ва љои кор; ва
(iv) стратегияњои соњавї бо диќќати махсус ба соњањое, ки дар онњо
ашхоси ба ин Тавсиянома шомилбуда аз њама бештар зери хатар
ќарор доранд;
(б) маќомотњои њуќуќии оид ба масоили мењнат салоњиятдор (ваколатдор)
ва маќомотњои идоракунандаи мењнатро ба банаќшагирї ва татбиќи
сиёсату барномањо шомил созанд ва дар ин хусус онњоро омўзиш дињанд;
(в) дар ќонунгузориву ќавоиди давлатї барои баррасї намудани
њолатњои риоя нашудани пинњон нигоњ доштани маълумот дар бораи
шахс ва махфият ва дигар шакли муњофизат мутобиќи ин Тавсиянома
чорањо таъмин намоянд;
(г) њамкорї ва њамоњангсозї байни маќомотњои љамъиятї ва хадамотњои
љамъиятию хусусии дахлдор, аз љумла барномањои суѓурта ва имдод ё
дигар намуди барномањоро таъмин намоянд;
(ѓ) њамаи корхонањоро барои татбиќ кардани сиёсату барномањои сатњи
миллї, аз љумла тавассути занљири таъминот ва шабакањои таќсимоти
онњо бо иштироки ташкилотњои корфармоён ва коргарон ташвиќу
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дастгирї кунанд ва мутобиќати корхонањои дар минтаќањои коркарди
содиротї фаъолияткунандаро таъмин намоянд;
(д) муколамаи љамъиятиро ташвиќ намоянд, аз љумла машварат ва
музокирот мутобиќи Созишномаи Машварати Сељониба (Стандартњои
Байналхалќии Мењнат) аз соли 1976 ва дигар шаклњои њамкорї байни
маќомотњои давлатї, корфармоёни љамъиятию хусусї ва коргарону
намояндагони онњо, бо назардошти
дидгоњњои кормандони соњаи
саломатии мењнат, мутахассисон оид ба ВНМО ва БПНМ ва дигар
љонибњо, аз љумла ташкилотњои намояндагии ашхоси гирифтори ВНМО,
ташкилотњои байналмиллалї, ташкилотњои дахлдори љомеаи шањрвандї
ва механизмњои њамоњангсози сатњи давлатї;
(е) бо назардошти дастовардњои навини илмию иљтимої ва ниёзи
масоили ташвишовари гендерї ва фарњангии њукмрон тањия, татбиќ ва
мунтазам баррасиву аз нав карда шаванд;
(ё) дар ќатори дигарњо бо сиёсату барномањои оид ба мењнат, таъминоти
иљтимої ва тандурустї њамоњанг карда шаванд; ва
(ж) таъмин намоянд, ки Аъзоён барои воситањои татбиќи онњо бо
назардошти дахлдори шароитњои давлат ва њамчунин ќобилияти
(салоњияти) корфармоён ва коргарон чорањои зарурї андешанд.
Муколамаи љамъиятї
38. Сиёсату барномањо оид ба ВНМО ва БПНМ бояд дар асоси њамкорї
ва боварї байни корфармоёну коргарон ва намояндагони онњо ва
њукуматњо бо иштироки фаъоли ашхоси гирифтори ВНМО дар љои
корашон татбиќ гарданд.
39. Ташкилотњои корфармоён ва коргарон маълумотнокиро доир ба
ВНМО ва БПНМ, аз љумла пешгирї ва роњ надодан ба тафриќаандозї
(дискриминатсия) тавассути таъмини таълим ва маълумот барои аъзоёни
худ бояд ташвиќ кунанд. Инњо бояд ба масоили ташвишовари гендерї ва
фарњангї њассос бошанд.
Таълим, омўзиш, маълумот ва машварат
40. Омўзиш, дастурњои бехатарї ва њаргуна роњнамоњои зарурї дар љои
кор марбут ба ВНМО ва БПНМ бояд дар шакли возењ ва дастрас барои
њамаи коргарон ва алалхусус барои муњољирони мењнатї, коргарони нав
ба кор оѓознамуда ё бетаљриба, коргарони љавон ва ашхоси
омўзишгиранда, аз љумла таљрибаомўзон ва шогирдон пешнињод шаванд.
Омўзиш, дастурњои бехатарї ва њаргуна роњнамоњо бояд ба масоили
ташвишовари гендерї ва фарњангї њассои бошанд ва ба хусусиятњои љои
кор бо назардошти омилњои хавф ба љои кор мутобиќ карда шаванд.
41. Маълумоти замонавии илмї ва иљтимоию иќтисодї ва дар мавриди
мувофиќ таълим ва омўзиш оид ба ВНМО ва БПНМ бояд ба
корфармоён, менељерон (мудирон) ва намояндагони коргарон бо маќсади
кўмак ба онњо бобати андешидани чорањои зарурї дар љои кор дастрас
карда шаванд.
42. Коргарон, аз љумла таљрибаомўзон, омўзишгирандагон ва
ифтихориён бояд оид ба баланд бардоштани сатњи маълумотнокї ва
13

омўзиши дахлдор доир ба тартиби назорати сирояти ВНМО дар њолати
рух додани фалокатњо дар љои кор ва расонидани ёрии аввалин маълумот
гиранд. Коргароне, ки шуѓлашон њангоми сарукор доштан бо хуни одам,
мањсулоти хунї ва дигар моеоти бадан онњоро зери хатар мегузоранд,
бояд оид ба пешгирии гирифторї, тартиби баќайдгирии гирифторї ва
корњои профилактикии баъдигирифторї омўзиши иловагї гиранд.
43. Коргарон ва намояндагони онњо бояд њуќуќ дошта бошанд, ки дар
бораи чорањои татбиќи сиёсату барномањои марбут ба ВНМО ва БПНМ
маълумот ва машварат гиранд. Намояндагони корфармоён ва коргарон
бояд њангоми ташхисњои љои кор тибќи амалияи сатњи миллї иштирок
варзанд.

Хадамоти љамъиятї
44. Наќши хадамоти идории мењнат, аз љумла нозирот (бозрасї)-и мењнат
ва маќомотњои њуќуќии оид ба масоили мењнат салоњиятдор дар тањияи
аксуламал ба ВНМО ва БПНМ бояд аз назар гузаронда шаванд ва агар
зарур бошад, мустањкам карда шаванд.
45. Системањои њифзи тандурустии љамъиятї бояд мустањкам карда
шаванд ва Дастурамалњои муштараки СБМ/СЉТ оид ба хазматрасонии
тиббї ва ВНМО/БПНМ аз соли 2005 ва дигар тањрирњои минбаъда барои
таъмини бештари дастрасї ба пешгирї, табобат, муолиљаву дастгирї ва
кам кардани сарбории иловагии хадамоти љамъиятї, алалхусус
кормандони њифзи тандурустї аз сабаби ВНМО ва БПНМ риоя шаванд.
Њамкории байналмиллалї
46. Аъзоён бояд барои амалї намудани ин Тавсиянома бо бастани
шартномањои дуљониба ва бисёрљониба, ба иштирок намудан дар
системањои бисёрљониба ва бо истифодаи дигар воситањои самарабахш
њамкорї намоянд.
47. Барои кафолати дастрасї ба пешгирї намудани ВНМО, табобат,
муолиља ва дастгирии муњољирони мењнатї бояд аз љониби ватани
баромадашон, давлати аз он убуркарда (транзитї) ё давлати таъинот
чорањои зарурї андешида шаванд ва дар мавриди зарурият байни ин
давлатњо бояд шартномањо баста шаванд.
48. Њамкорињои байналмиллалї байни аъзоёну сохторњои сатњи миллии
онњо доир ба ВНМО ва БПНМ ва дигар ташкилотњои байналмиллалии
дахлдор бояд дастгирї (ташвиќ) карда шаванд ва мубодилаи мунтазами
тамоми чорањои бар зидди вабои ВНМО андешида шуда бояд ба роњ
монда шавад.
49. Барои тањияи стратегия ва барномањо оид ба пешгирї, табобат,
муолиља ва дастгирї дар мавриди ВНМО, аъзоён ва ташкилотњои
бисёрљониба бояд диќќати махсусро ба њамоњангсозї ва сарчашмањои
зарурии ќонеъ гардондани ниёзњои њамаи давлатњо, махсусан давлатњое,
ки беморї дар он љо бештар пањн шудааст, равона созанд.
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50. Аъзоён ва ташкилотњои байналмиллалї бояд барои паст кардани
нархи њаргуна маводе, ки барои пешгирї, табобат ва муолиљаи касалињои
сироятии бар асари ВНМО пайдогардида ва дигар сироятњои шартїпатогенї ва саратони марбут ба ВНМО кўшиш ба харљ дињанд.
VI. Чорабинињои минбаъда
51. Аъзоён бояд барои назорати пешравињо (рўйдодњо)-и марбут ба
сиёсати миллиашон оид ба ВНМО ва љањони мењнат ва инчунин барои
тањияи маслињат (тавсия) дар хусуси ќабул ва дар амал татбиќ намудани
он механизми мувофиќеро созмон дињанд ва ё ин ки аз механизми
мављуда истифода баранд.
52. Намоёнтарин ташкилотњои намояндагии корфармоёну коргарон бояд
дар сатњи баробар дар механизми назорати пешравињои марбут ба
сиёсати миллиашон намояндагї кунанд. Илова бар ин, бояд бо ин
ташкилотњо бо назардошти дидгоњњои ташкилотњои ашхоси гирифтори
ВНМО, њисоботи коршиносон ва ё тадќиќотњои соњавї њарчї бештар
машварат доир гардад.
53. Аъзоён бояд то њадди имкон доир ба пешравињои сатњи милливу
соњавии марбут ба ВНМО ва БПНМ дар љањони мењнат бо назардошти
таќсимоти занону мардон ва дигар омилњои дахлдор маълумоти муфассал
ва ахбори оморї љамъ оварда, тадќиќот гузаронанд.
54. Дар илова ба њисоботдињї тањти моддаи 19-и
Конститутсияи
Ташкилоти Байналмиллалии Мењнат, гузоришњо доир ба назорати
мунтазами фаъолиятњои дар асоси ин Тавсиянома анљомдодаро метавон
ба њисоботњои миллии ба СММ-БПНМ пешнињодшуда ва њисоботњои
воситањои дахлдори байналмиллалї ворид карда шаванд.
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Ќатъномањои ќабулкардаи Конфронси Байналхалќии Мењнат
дар љаласаи 99-ум
(Женева, моњи июни соли 2010)
II
…
Ќатънома доир ба ташвиќ ва дар амал татбиќ намудани Тавсиянома
оид ба ВНМО ва БПНМ ва љањони мењнат аз соли 2010 1
Конфронси умумии Созмони Байналхалќии Мењнат дар љаласаи 99-уми
худ дар соли 2010,
Тавсиянома доир баВНМО ва БПНМ ва љањони мењнатро соли 2010
ќабул карда,
Вобаста будани комёбии
Тавсияномаро аз ташвиќот ва татбиќи
талаботњои он ќайд намуда,
Ба ташвиќи кори сазовор ва корхонањои устуворро чун ваколати асосии
Ташкилот бодиќќат буда,
Иштироки СБМ-ро њамчун ташкилоти сегона дар Барномаи муштараки
СММ оид ба ВНМО/БПНМ, барои баррасии ВНМО ва БПНМ саъю
кўшиш мекунад, ќайд намуда,
1. Маќомоти идоракунандаи СБМ-ро даъват мекунад, ки маблаѓњои
дар доираи буљет мављудбударо људо намояд ва аз пайи дарёфт
намудани маблаѓњои иловагї барои пешбурди кор бо аъзоёни
сегона шавад, то Тавсияномаро дар љањони мењнат татбиќ намояд.
2. Маќомоти идоракунандаи СБМ-ро даъват мекунад, ки барои
ташвиќи кўшишњои дастаљамъона бо ташкилотњои гуногуни
байналмиллалї бобати ВНМО ва БПНМ дар љои кор амал кунанд.
3. Маќомоти идоракунандаи СБМ-ро даъват мекунад, ки он таъсиси
Наќшаи амалиёти умумиљањониро барои татбиќи васеи
Тавсиянома бо маќсади кам кардани таъсири ВНМО ва БПНМ
дар љои кор дархост намояд. Наќшаи мазкур бояд бо ташкилотњои
намояндагии коргарон ва корфармоён бо назардошти дидгоњњои
СММ-БПНМ, ташкилотњои намояндагии ашхоси гирифтори
ВНМО ва БПНМ ва дигар љонибњои манфиатдор тањия шавад.
мекунад, ки аз
4. Маќомоти идоракунандаи СБМ-ро даъват
Директори генералї дархост намояд, ки барои одилона људо
намудани маблаѓњои њамоњангсозии соњавии Ташкилот ба
давлатњо ањамияти зарурї дињад. Давлатњо ва намоёнтарин
ташкилотњои намояндагии корфармоён ва коргарон мавриди
татбиќи Тавсиянома аз рўи љанбањои зерин кўмак дархост
намоянд:
1
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a. кўмаки соњавї дар тањия ва татбиќи сиёсат, барнома ва
ќонунгузории сегонаи сатњи миллї бо маќсади ќонеъ
гардондани талаботњои ин Тавсиянома;
b. таъмини дастгирї ва ташаккули ќобилият бо маќсади
омўзиш, муошират, назорат, татбиќ ва тарѓиб (таблиѓ)-и,
масалан:
i. тањияи барнома ва маводи омўзишї барои ташаккули
ќобилият, аз љумла бо тамаркузи соњавї;
ii. омўзиши ашхоси ваколатдор ва таълимдињандагон
оид ба масоили ВНМО ва БПНМ дар љои кор, аз
љумла намояндагони коргарон ва корфармоён ва
маъмурони мењнат;
iii. тањияи маводи ташвиќотї ва воситањои таблиѓотии
марбут ба ин Тавсиянома; ва
iv. семинарњои сатњи миллї ва минтаќавї барои ташвиќи
ин Тавсиянома.
5. Давлатњои аъзоро даъват мекунад, ки барои баррасии пешрафт ва
назорати пешравињо ва ќисмат кардани намунањои таљрибаи
пешќадам дар хусуси татбиќи сиёсату барномањои сатњи миллї оид
ба ВНМО ва БПНМ мутобиќ ба љањони мењнат дар сатњи миллї
механизмњои мављударо истифода баранд ё ин ки механизмњо
таъсис дињанд.
мекунад, ки аз
6. Маќомоти идоракунандаи СБМ-ро даъват
Давлатњои аъзо тањти моддаи 19-и Конститутсияи СБМ
пешнињоди мунтазами њисоботњоро њамчун ќисми механизмњои
мављудаи њисоботдињї, алалхусус Пурсиши умумї, дархост
намояд. Њисоботњои њукуматњо марбут ба ВНМО ва БПНМ бояд
тавассути машварат бо намоёнтарин ташкилотњои намояндагии
коргарон ва корфармоён, бо фарогирии љузъиёти пешрафти
бадастомада ва мувофиќи имконият намунаи таљрибаи пешќадам,
тањия гарданд.
7. Маќомоти идоракунандаи СБМ-ро даъват мекунад, ки пешрафти
бадастомадаро дар татбиќи ин Тавсиянома гоњ-гоњ аз назар
гузаронад.
8. Маќомоти идоракунандаи СБМ-ро даъват мекунад, ки ба
Давлатњои аъзо васеъкунии доираи фарогириро тањти моддаи
1(1)(б)-и Конвенсияи (Созишномаи) тафриќаандозї (Кор ва Шуѓл)
аз соли 1958 ташвиќ кунад, то ин ки њимояти тањти ин Конвенсия
(Созишнома) кафолатдода њолати воќеї ё эњтимолии гирифторї ба
ВНМО-ро низ фаро гирад.
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