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د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻳﻮاځﻰ د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪى دى.
ﻟﻮﻣړى ﭼﺎپ  ١٣٨ﻫﺠﺮى ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل  ٢٠٠٧زﻳږدﻳﺰ ﻛﺎل
د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت د ﻧړﻳﻮال ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ ﺣﻖ د ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن د دوﻳﻢ Fﭘﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺳﺮه ﺳﻢ د ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دى .ﺳﺮه ﻟﻪ دى ،ددى
ﻧﺸﺮﻳﻰ د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ څﺨﻪ اﻗﺘﺒﺎس د اﺻﻠﻰ ﻣﺎﺧﺬ ﭘﻪ ذﻛﺮ ﺳﺮه ﻟﻪ اﺟﺎزى ﭘﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ .د ﺑﻴﺎ ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ او ژﺑﺎړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﻜﻮﻧﻪ د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال
ﺳﺎزﻣﺎن د ﻧﺸﺮاﺗﻮ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻰ ) CH1211ﺟﻨﻴﻮا  ،22ﺳﻮﻳﺲ( ،د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن دى ډول ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﻜﻮﻧﻮ درﻧﺎوى ﻛﻮى او ﭘﻪ ورﻳﻦ ﺗﻨﺪى ﻳﻰ
ﻣﻨﻰ.
ﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ،ټﻮﻟﻨﯥ او ﻧﻮر ﻛﺎروړوﻧﻜﯥ ﭼﻰ ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮى دى ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دى:
90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk],
ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ د ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ د ﺣﻖ ﻣﺮاﻛﺰ:
]222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com
او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ د ﺣﻖ ﻟﻪ اړوﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ دا ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻛﺎﭘﻰ ﺷﻰ.
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دا ﻛړﻧﺪود ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻰ ،اﻧګﻠﻴﺴﻰ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى ،ﻫﺴﭙﺎﻧﻮى ،اﻟﻤﺎﻧﻰ او د ﻧړى ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﻫﻢ د ﻻس رﺳﻰ وړ دى.

د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎرول ﺷﻮى ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﯥ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮى ﻛﯥ ﻧﻐښﺘﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻫﻴڅﻜﻠﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮ ﻫﻴﻮاد ،ﺳﻴﻤﻰ ﻳﺎ ﻗﻠﻤﺮو د ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ درﻳځ
ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻧﻪ څﺮګﻨﺪوى.
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ،څﻴړﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ د ذﻛﺮ ﺷﻮى ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻮاځﻰ او ﻳﻮاځﻰ د ﻫﻐﻮى ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ دى ،او ددى ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻪ د ﻛﺎر
ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د دﻓﺘﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږى.
د ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ او ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﻧﻮم اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ دى ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻪ ګﻨﻞ ﻛﯧږى ﭼﻰ ګﻮاﻛﯥ دوى د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺎﺋﻴﺪ او ﺗﺼﺪﻳﻖ وړ ﻛﺮځﻴﺪﻟﻰ،
او ﻫﻤﺪارﻧګ د ﻛﻮم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﻧﻮم ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ وﺟﻪ د ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږى.
د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ د ﻏټﻮ ﻛﺘﺎب ﭘﻠﻮرﻧځﻴﻮ ﻳﺎ د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ځﺎﻳﻰ دﻓﺎﺗﺮو څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻰ او ﻳﺎ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﻳﻰ د ﻛﺎر
ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻮ ﻟﻪ دﻓﺘﺮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړئ ) CH1211ﺟﻨﻴﻮا  ،22ﺳﻮﻳﺲ( ،ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻻى ﺷﻰ زﻣﻮﻧږ د ﻧﻮﻳﻮ ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻮ ﺑﺸﭙړ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻨۍ آدرس
څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړئ او ﻳﺎ ﻳﻰ ددى ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﻚ ﻟﻪ ﻻرى ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړئpubvente@ilo.org :
د زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن وﻳﺐ ﭘﺎڼﻰ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړىwww.ilo.org/publns :
ﭼﺎپ ﺷﻮى ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ – ﻛﺎل  ١٣٨ﻫﺠﺮى ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل.

2

د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﺳﺮﻳﺰه
اوس ﻣﻬﺎل د اﻳډز اﻳﭙﺪﯦﻤﻰ ﻳﻮ داﺳﻰ ﻧړﻳﻮال ﻧﺎورﻳﻦ دى ﭼﻰ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ودى ﭘﺮ وړاﻧﺪى ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ او وﻳﺮووﻧﻜﯥ ﭼﻠﻨﺞ
ﺑﻠﻞ ﻛﯧږى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﻰ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ډﻳﺮ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮى؛ د دى ﻧﺎروﻏۍ اﭘﻴﺪﻳﻤﻰ د ﻟﺲ ګﻮﻧﻮ ﻛﺎﻟﻮ ګټﻰ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﻛړى ،اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻰ
ﻛﻤﺰوره ﻛړئ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺗﻬﺪﻳﺪ او ﻧﺎﺛﺒﺎﺗﻰ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﻰ دى .ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻰ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﯥ د ﻣﺨﻪ د اﻳډز
اﭘﻴﺪﻳﻤﻰ زړه ﺑﻮګﻨﻮوﻧﻜﯥ اﺛﺮات درﻟﻮدل وﻟﻰ اوس ﭘﻪ دى ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ دى ﻧﺎورﻳﻦ ﻳﻮ ﺑﻴړﻧﻰ ﺣﺎﻟﺖ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړئ ﭼﻰ د ګړﻧﺪﻳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ اړﻳﻦ
دى.
ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻛړاوﻧﻮ ﭼﻰ اﻳډز ﻳﻰ ﭘﺮ ﺧﻠﻜﻮ او د ﻫﻐﻮى ﭘﺮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ اﭼﻮى؛ د اﻳډز اﭘﻴﺪﻳﻤﻰ د ټﻮﻟﻨﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﻮړښﺖ
ﻫﻢ ﭘﻪ ژوره ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻰ .اﻳډز ﻳﺎ اﻳﭻ آى وى د ﻛﺎر ﻧړۍ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ګﻮاښ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږى؛ ځﻜﻪ ﭼﻰ دا ﻧﺎروﻏﻰ ﻧﻪ ﻳﻮاځﻰ د
ﻛﺎرځﻮاك ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮى؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻳﺪات ﻫﻢ ﺗﺮ ډﻳﺮه ﺣﺪه ﻛﻤﻮى .او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ دا ﻛﺎر د ﺗﺼﺪﻳﻮ ټﻮﻟﻮ
ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ څﻮ اړﺧﻪ ﺧﻮرا ګﺮان ﭘﺮﻳﻮځﻰ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ د ﻛﺎر ﻣﺤﺼﻮل را ټﻴټ ﻛﯧږى ،د ﻛﺎر ﺑﻴﻪ ﻟﻮړﻳږى او ﻣﺎﻫﺮ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﯥ
ﻛﺎرګﺮان ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻰ .ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮ دى اﻳډز د ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺣﻘﻮق ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﻛﻮى؛ دا ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮو او وګړو ﺗﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ده ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ دى ،اﻳډز ددى ﻻﻣﻞ ګﺮځﻰ ﺗﺮڅﻮ ځﻴﻨﻰ ﺧﻠﻚ دوى ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻜﻪ او د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وګﻮرى .ددى ﻧﺎروﻏۍ
اﭘﻴﺪﻳﻤﻰ او ﻧﺎوړه اﻏﻴﺰې ﭘﺮ زﻳﺎن ﻣﻨﻨﻮﻧﻜﻮ وګړو ﻟﻜﻪ ښځﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﺧﻮرا ګﺮان اﺛﺮ اﭼﻮى ،ﭼﻰ ﭘﻪ دى ﺗﻮګﻪ ﻣﻮﺟﻮده ﺟﻨﺴﻰ ﻧﺎ
ﻣﺴﺎوات ډﻳﺮوى او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻻ ﭘﺴﻰ زﻳﺎﺗﻮى.
دى ټﻮﻟﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن دى ﺗﻪ اړ ﻛړ ﭼﻰ ددى ﻛړﻧﺪود ﻟﻪ ﻻرى ﺧﭙﻠﻰ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ او ﻻرښﻮوﻧﯥ د اﻳډز او د ﻛﺎر د ﻧړى ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ ﺧﭙﺮې ﻛړى .دا ﻛړﻧﺪود ﺑﻪ د اﻳډز د اﭘﻴﺪﻳﻤﻰ ﻟﻪ ﺧﭙﺮﻳﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړى ،او ﭘﻪ ﻛﺎرګﺮو او د ﻫﻐﻮى ﭘﺮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د اﻳډز د اﻏﻴﺰو
ﭘﻪ ﻛﻤﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺧﻮرا ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوى وى او ﻫﻤﺪار راز د ﻧﺎورﻏۍ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزى ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﺳﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪ ﻻر ﻫﻮاروى .او ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﺪى
اﺻﻮل ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻰ؛ ﻟﻜﻪ د ﻛﺎرځﺎى د ﻳﻮى ﻻﻧﺠﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻳډز ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ،ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﯥ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﻪ ﻛﻮل ،د ﺟﻨﺲ ﺑﺮاﺑﺮى،
ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ او راز ﺳﺎﺗﻨﻪ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰي ﺧﺒﺮې اﺗﺮى ،ﻣﺨﻨﻴﻮى -ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻣﻼﺗړ.
دا ﻛړﻧﺪود د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن او د ﻫﻐﻪ د درى ګﻮﻧﻰ اﺟﺰاو د ګډى ﻫﻤﻜﺎرئ ﻳﻮ ﻣﺤﺼﻮل دى ﭼﻰ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ ﻣټ ﭼﻤﺘﻮ
ﺷﻮى دى .دا ﻛړﻧﺪود د ﻛړﻧﻼره ﺟﻮړوﻧﻜﻮ ،ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ او ﻛﺎرګﺮو د ټﻮﻟﻨﻮ او ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻠګﺮو ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ارزښﺘﻨﺎك ﻋﻤﻠﻰ ﻻرښﻮود
ﺑﺮاﺑﺮوى ﺗﺮ څﻮ دوى وﺗﻮاﻧﻴږى د ﻛﺎرځﺎى ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻛړﻧﻼره ﻃﺮح او ﭘﻠﻰ ﻛړى ،او د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى او ﺳﺎﺗﻨﻰ ﻟﭙﺎره ﻛﺎرﻧﺪه ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
ﺟﻮړ ﻛړى ،او ﻫﻤﺪارﻧګ داﺳﻰ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋئ )ﻛړﻧﻼرې( ﺟﻮړى ﻛړى ﭼﻰ ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﻛﯥ ﻫﻢ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﻛړى .ﻟﻪ دى ﻛﺒﻠﻪ
دا ﻛﺎر د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻣﺒﺎرزى ﻛﻪ د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻮ ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ګﻨﻞ ﻛﻴږى.
دا ﻛړﻧﺪود ﺑﻪ د ﺑﺸﺮدوﺳﺘﻰ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ د ﺧﻨډوﻧﻮ ﻧﺎورﻳﻦ ﺳﺮه ﺳﺮه ،د ﻏﻮره ﻛﺎر ﻟﭙﺎره د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ او
ﻫﻤﻜﺎرى وﻛړى .ﭘﻪ دى اړوﻧﺪ ﺧﻮرا ګټﻮر درﺳﻮﻧﻪ د ﻣﺨﻪ ښﻮدل ﺷﻮى دى ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ دى ﻧﺎورﻳﻦ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړى .ډﻳﺮ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ددى اﻧﺘﺎن د ﺧﭙﺮﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮى او ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ ﻳﻰ ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړى او ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ او د ﻫﻐﻮى ﭘﺮ
ټﻮﻟﻨﻮ د اﻳډز ﻧﺎوړه اﻏﻴﺰې ﻳﻰ ﻫﻢ ﺗﺮ ډﻳﺮه ﺣﺪه ﻛﻤﻰ ﻛړى دى .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ ﭼﻰ ﺗﺮاوﺳﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮى دى ،ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﭘﻪ
ﻟﻤﻦ ﻛﯥ ﻟﺮى؛ رﻫﺒﺮى ،څﻮ ﺳﻜﺘﻮرﻳﺰه ﻃﺮﻳﻘﻰ ،ﭘﻪ ﻣﺪﻧﻰ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ ګډون ،ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ وﻛړو ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﻛﻮى ،او ښﻮوﻧﻪ او
روزﻧﻪ ،دا ﻋﻨﺎﺻﺮ د دى ﻛړﻧﺪود ﭘﻪ ﻛﻠﻴﺪى اﺻﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮى دى.
دا ﻛړﻧﺪود ﻳﻮ ﻟﻮﻣړﻧﻰ او ﻣﺨﻜښ ﺳﻨﺪ دى ﭼﻰ اوﺳﻨۍ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮى او د ﻫﻐﻮ راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻧﺘﺎﻳﺞ او د ﻛﺎر ﭘﺮ ﻧړى ﺑﺎﻧﺪى ﻳﻰ د
اﻏﻴﺰو وړاﻧﺪ وﻳﻨﻪ ﻛﻮى .ددى ﻛړﻧﺪود ﻟﻪ ﻻرى ﺑﻪ د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﻣﻠﻰ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻮ ﻛﭽﻪ داﺳﻰ ﻟﻮړه ﻛړى ﭼﻰ د ټﻮﻟﻮ
ﻛﺎرګﺮو او ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮق او ﺣﻴﺜﻴﺖ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻰ ﻛﻮم ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ دى.
د  ٢٠٠١ﻛﺎل د ﺟﻮن ﻣﻴﺎﺷﺖ ،ژﻧﻴﻮا
ژان ﺳﻮﻣﺎوﻳﺎ
ﻋﻤﻮﻣﻰ رﻳﺲ
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د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻛﺘﺎب ﭘښﺘﻮ ژﺑﺎړه د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻛﺎر د
وزارت ﻟﺨﻮا د ،ILO/USDOLﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﺎرځﺎى  HIV/AIDSﻧړﻳﻮال ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮې ده.
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 .١ﻣﻮﺧﻪ:
 .٢ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او اﺳﺘﻌﻤﺎل:
 .٣د دى ﻛړﻧﺪود ﺣﺪود او اﺻﻄﻼﺣﺎت
-١ ٣

ﺣﺪود

-٢ ٣

ﻛړﻧﺪود ﻛﯥ ﻛﺎرول ﺷﻮى اﺻﻄﻼﺣﺎت

 -ﻛﻠﻴﺪى اﺻﻮل
 ١-د ﻛﺎرځﺎى د ﺳﺘﻮﻧﺰى ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻳډز ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ
 -٢ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ
 -٣د ﺟﻨﺪر ﺗﺴﺎوى
 -روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرى ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل
 - ،ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺧﺒﺮې اﺗﺮې
 -.د اﻳډز آزﻣﻮﻳﻨﻪ د ﻛﺎر څﺨﻪ د ﺑﻬﺮ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره
 -٧.ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ
 -٨.د اﺳﺘﺨﺪام د اړﻳﻜﻮ ﺗﺪاوم
 -٩.ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻳﺎ وﻗﺎﻳﻪ
 -١٠ .ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﻣﻼﺗړ
 ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮق او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ -١ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮى ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﭼﺎرواﻛﯥ
-٢

ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ

 -٣ﻛﺎرګﺮ او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ

 -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او زده ﻛړې ﻟﻪ ﻻرى ﻣﺨﻨﻴﻮى
  – ١د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻟﻮړوﻟﻮ ﻛﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ
 – ٢،ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
  - ٣د ﺟﻨﺪر ځﺎﻧګړى ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
  -د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه اړﻳﻜﻪ
  -ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي
  -ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻻس رﺳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
 -٧روزﻧﻪ
 - ١٧د رﻳﺴﺎﻧﻮ ،ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ او د ﻛﺪر او ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﻣﺮﻳﻨﻮ روزﻧﻪ
 - ٢٧د ﻫﻤﻜﺎرو ښﻮﻧﻜﻮ روزﻧﻪ:
 - ٣٧د ﻛﺎرګﺮو د اﺳﺘﺎزو روزﻧﻪ
 - ٧د روﻏﺘﻴﺎ او ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮروزﻧﻪ
 – ٧د ﻛﺎر او ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ څﺎروﻧﻜﻮ)ﻣﻔﺘﻴﺸﻴﻨﻮ( روزﻧﻪ
 - ٧د ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮو ﻟﭙﺎره روزﻧﻪ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن د وﻳﻨﯥ او ﻳﺎ د وﺟﻮد ﻧﻮرو ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻤﺎس ﻛﯥ وى
 - ٨ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ

5

د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
 - ١٨ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام او ﻛﺎرګﻤﺎرﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮى
 - ٢٨د ﺑﻴﻤﯥ د ﻣﻘﺎﺻﺪو ﻟﭙﺎره ﻣﺨﻨﻴﻮى
 - ٣٨اﭘﻴﺪﻣﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﺎرت
 - ٨داو ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻳﺎ آزﻣﻮﻳﻨﻪ
 - ٨د ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﯧﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ آزﻣﻮﻳﻨﻪ او درﻣﻠﻨﻪ
 - ٩ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﻣﻼﺗــړ
 - ١٩د ﻧﻮرو ﺟﺪي ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺳﺮه ورﺗﻪ واﻟﻰ
 – ٢٩ﺳﻼ )ﻣﺸﻮره ﻛﻮل(
 - ٣٩ﻣﺴﻠﻜﯥ او ﻧﻮر روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
 - ٩د ځﺎﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮه اړﻳﻜﯥ
 - ٩ګټﯥ او اﻣﺘﻴﺎزات
 - ٩د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻮښښ
 - ٧٩ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ او راز ﺳﺎﺗﻨﻪ
 – ٨٩د ﻛﺎرګﺮو او ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
ﺿﻤﺎﻳﻢ
ﻟﻮﻣړۍ ﺿﻤﻴﻤﻪ :د اﻳډز د ﺳﺎرى ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻪ او ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
دوﻳﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ :ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﺧﺘﻪ ﻛﻴﺪﻧﯥ ﻛﻨټﺮول
درﻳﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ :د ﻛﺎرځﺎى ﻛړﻧﻼرې د ﭘﻼن او ﭘﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻠﺴﺖ.
څﻠﻮرﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ :د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد
ﭘﻨځﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ :د اﻳډز ﭘﻪ اړه ﻧړﻳﻮال او ﻣﻠﻰ ﻻرښﻮﻧﯥ
ﺷﭙږﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ :ﺳﻜﺘﻮرى ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻻرښﻮﻧﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اوﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ :ﻏﻮره ﺷﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ،روزﻧﻴﺰ ﺗﻮﻛﻰ او ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
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 .١ﻣﻮﺧﻪ:
د دى ﻛړﻧﺪود ﻣﻮﺧﻪ د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د اﻳډز د اﭘﻴﺪﻳﻤۍ ﭘﻪ اړه د ﻻرښﻮﻧﻮ ټﻮﻟګﻪ ﺗﻴﺎرول دى ﺗﺮ څﻮ وﻛﻮﻻى ﺷﻮ د ﻏﻮره ﻛﺎر د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ
ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د اﻳډز اﭘﻴﺪﻳﻤﻰ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛړو ،دا ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻛﻠﻴﺪى ﺑﺮﺧﯥ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻰ:
اﻟﻒ(

د اﻳډز ﻣﺨﻨﻴﻮى

ب( د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧړۍ ﺑﺎﻧﺪى د اﻳډز د اﻏﻴﺰو اداره او دﻫﻐﻮى ﻛﻤﻮل
ج(

ﭘﻪ اﻳډز ﺑﺎﻧﺪى د ﻣﻨﺘﻦ او اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﻣﻼﺗړ

د(

د اﻳډز د رښﺘﻴﻨﻰ ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻧﻮﻣﺒﺪى او ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل

 .٢ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او اﺳﺘﻌﻤﺎل:
دا ﻛړﻧﺪود ﺑﺎﻳﺪ د ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره وﻛﺎرول ﺷﻰ:
اﻟﻒ( ﭘﻪ ﺗﺼﺪى ،ټﻮﻟﻨﯥ  ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ،ﺳﻜﺘﻮرى ،ﻣﻠﻰ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﭽﻪ ځﺎﻧګړى او ﻣﺸﺨﺺ ﻏﺒﺮګﻮن ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛﻮل.
ب( ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ،ګﻤﺎروﻧﻜﻮ ،ﻛﺎرګﺮو او دﻫﻐﻮى اﺳﺘﺎزو ،د ﻣﺴﻠﻜﯥ روﻏﺘﻴﺎ او ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،د اﻳډز د ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﺎرﭘﻮﻫﺎن او
اړوﻧﺪه وﻧډه ﻟﺮوﻧﻜﻰ )ﻣﺮاﺟﻊ( د ) ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻰ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ګډون( ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ،ﺳﻼﻣﺸﻮرو او ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﻟړۍ ﺗﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛﻮل.
ج( د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻼ ،د اﻳﭻ آى وى اﻳډز ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ اﻏﻴﺰ ورﻛﻮل:


ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،ﻛړﻧﻼرو او ﻛﺎرى ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ؛



د ﻛﺎرځﺎى او ﺗﺼﺪى ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﭘﻪ ﻫﻮﻛړو ﻛﯥ؛ او



د ﻛﺎرځﺎى ﭘﻪ ﻛړﻧﻼرو او ﻛﺎرى ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ.

 .٣د دى ﻛړﻧﺪود ﺣﺪود او اﺻﻄﻼﺣﺎت
-١٣

ﺣﺪود

دا ﻛړﻧﺪود ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺣﺪودو ﻛﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دى:
اﻟﻒ( ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ او ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ ﻛﯥ ټﻮل ﺷﺎﻣﻞ ګﻤﺎروﻧﻜﯥ او ﻛﺎرګﺮان
)د ﻛﺎر ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ ګډون(
ب( د ﻛﺎرﭘﻪ ټﻮﻟﻮ رﺳﻤﻰ او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ اړﺧﻮﻧﻮ ﻛﯥ.
-٢٣

ﻛړﻧﺪود ﻛﯥ ﻛﺎرول ﺷﻮى اﺻﻄﻼﺣﺎت

اﻳﭻ آى وى :د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﻰ وﻳﺮوس؛ ﻫﻐﻪ وﻳﺮوس ﭼﻰ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻳﺎ دﻓﺎﻋﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﺰورئ ﻛﻮى او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ
ﻛﯥ د اﻳډز ﻻﻣﻞ ګﺮځﻰ.
اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻛﺴﺎن :ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﻰ د اﻳډز ﻳﺎ اﻳﭻ آى وى اﭘﻴﺪﻳﻤۍ د دوى ﭘﺮ ژوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪى اﻏﻴﺰه اﭼﻮﻟﻰ او ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﻛﯥ ﻳﻰ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻰ.
اﻳډز :د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﻰ ﻛﺴﺒﻰ ﺳﻨﺪروم ،د ﻃﺒﻰ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻳﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ده ﭼﻰ اﻛﺜﺮاْ ﭘﻜښﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻮى،
او ﺗﺮ ﻧﻦ ورځ ﭘﻮرى ورﺗﻪ ﻛﻮم دارو درﻣﻞ ﻧﺪى ﭘﻴﺪا ﺷﻮى.
ﺗﺒﻌﻴﺾ :د ﺗﺒﻌﻴﺾ اﺻﻄﻼح ﭘﻪ دى ﻛړﻧﺪود ﻛښﻰ د اﺳﺘﺨﺪام او ﻣﺴﻠﻚ د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) ، 1958 ،ګڼﻪ (111-د ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺮه ﺳﻢ
ﻛﺎرول ﺷﻮې ده؛ دا اﺻﻄﻼح د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﻐﻪ اړخ ﺗﻪ ﻫﻢ وﻳﻞ ﻛﯧږى ﭼﻰ ﺑﻨﺴټ ﻳﻰ د ﻳﻮ ﻛﺎرګﺮ ﻓﺮﺿﻰ ﭘﻪ اﻳﭻ آى وى اﺧﺘﻪ ﺷﻮى وﺿﻌﻴﺖ وى،
ﻫﻤﺪا راز د ﺟﻨﺴﻰ درﻳځ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږى.
ﻣﻌﻴﻮب ﻛﺴﺎن :د ﻣﻌﻴﻮب اﺻﻄﻼح ﭘﻪ دى ﻛړﻧﺪود ﻛښﻰ د ﻣﺴﻠﻜﯥ ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﻪ او اﺳﺘﺨﺪام )د ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ( د ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1993 ،ګڼﻪ-
 ،(159د ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻛﺎرول ﺷﻮې ده؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﻰ ددوى د ﻛﺎر ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﻪ ،ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻪ
ﺑﻨﻴﺎدى ﺗﻮګﻪ د ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮى ﻓﺰﻳﻜﯥ ﻳﺎ دﻣﺎﻏﻰ ﺻﺪﻣﻰ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړى وى؛ ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻠﻞ ﻛﯧږى.
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ﻛﺎر ګﻤﺎروﻧﻜﯥ :ﻫﻐﻪ ﻛﺲ ﻳﺎ ټﻮﻟﻨﻪ ﭼﻰ ﻛﺎرګﺮان د ﻟﻴﻜﻨﻲ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﻗﺮارداد ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﭘﻪ ﻛﺎر ګﻤﺎرى او د ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻛړﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،د
دواړه اړﺧﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮق او دﻧﺪې څﺮګﻨﺪوى .ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻋﺎﻣﻪ ﭼﺎرواﻛﯥ ،ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﺼﺪۍ او ﻋﺎدى وﻛړى ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ وى.
ﻣﺴﻠﻜﯥ روﻏﺘﻴـﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺎت :دا اﺻﻄﻼح ﭘﻪ دى ﻛړﻧﺪود ﻛښﻰ د ﻣﺴﻠﻜﯥ روﻏﺘﻴﺎ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴـﻮن) ،1985 ،ګڼﻪ (161-د ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺳﺮه ﺳﻢ ﻛﺎرول ﺷﻮې ده؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻐﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻰ اﺳﺎﺳﺎْ وﻗﺎﻳﻮى دﻧﺪې ﻟﺮى او ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻰ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ،ﻛﺎرګﺮو او د
ﻫﻐﻮى د اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ ﺧﻮﻧﺪى او روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرى ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل او د ﻛﺎر د ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻻرښﻮوﻧﯥ او ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې
ورﻛﻮى ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ د ﻳﻮ ښﻪ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺰﻳﻜﯥ او دﻣﺎﻏﻰ روﻏﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ﻻره ﻫﻮاره ﺷﻰ .ﻣﺴﻠﻜﻰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺎت د ﻛﺎرګﺮو د
ﻓﺰﻳﻜﻰ او دﻣﺎﻏﻰ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ رڼﺎﻛﯥ د ﻛﺎر او ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى د ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې ورﻛﻮى.
ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻮګﻨﻪ :ﭘﻪ ﻳﻮې دﻧﺪې ﻳﺎ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ ﻫﺮ ډول ﺑﺪﻟﻮن ﻳﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﭼﻰ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰ ډول د ﻋﻤﻞ وړ وى؛ او ﭘﺮ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺲ ﭘﻪ دى
وﺗﻮاﻧﻮى ﭼﻰ ځﺎن ﺗﻪ ﻛﺎر ﭘﻴﺪا ﻛړى ،ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ګډون وﻛړى او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﻛﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ وﻛړى.
آزﻣﻮﻳﻨﻪ :ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻗﺪاﻣﺎت )د اﻳﭻ آى وى ټﻴﺴﺖ( او ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻗﺪاﻣﺎت )د ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﻛړو وړو ارزوﻧﻪ( او ﻳﺎ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ټﺴﺘﻮﻧﻮ او
اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮى دوا ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻰ.
ﺟﻨﺲ او ﺟﻨﺪر :د ﺳړﻳﻮ او ښځﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻫﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﯥ او ﻫﻢ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ ﺷﺘﻪ دى؛ د "ﺟﻨﺲ" اﺻﻄﻼح ځﺎﻧګړو ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ
ﺗﻪ وﻳﻞ ﻛﯧږى ،او د "ﺟﻨﺪر" اﺻﻄﻼح ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو روﻟﻮﻧﻮ او د ﺳړﻳﻮ او ښځﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اړﻳﻜﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﻛﯧږى .د ﺟﻨﺪر روﻟﻮﻧﻪ د
ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ زده ﻛﯧږى او د ﻛﻠﺘﻮروﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮى .د ﺟﻨﺪر روﻟﻮﻧﻪ د ﺳﻦ ،ﻗﻮم ،ﺗﻮﻛﻢ ،ﻧﮋاد او ﻣﺬﻫﺐ ،او د
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻮى ،اﻗﺘﺼﺎدى او ﺳﻴﺎﺳﻰ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺗﺮ اﻏﻴﺰو ﻻﻧﺪې راځﻰ.
د ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرى اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺪوﻧﻜﯥ اﻧﺘﺎﻧﺎت :ﺳﻔﻠﻴﺲ ،ﺷﺎﻧﻜﺮوﺋﻴﺪ ،ﻛﻼﻣﺎﻳﺪﻳﺎ اوﺳﻮزاك ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻻت دې ﭼﻰ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺗﻮګﻪ د "
ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرى اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺪوﻧﻜﯥ اﻧﺘﺎﻧﺎت " ﺑﻠﻞ ﻛﯧږى.
د ﻛﺎر څﺨﻪ وﻳﺴﺘﻞ :دا اﺻﻄﻼح د ﻛﺎر د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ د ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) ،1982 ،ګڼﻪ (158-د ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻛﺎرول ﺷﻮى ده؛ ﻳﻌﻨﻰ د
ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻰ د ﭘﺮﻳﻜړې ﻟﻪ ﻣﺨﻰ د ﻛﺎر څﺨﻪ وﻳﺴﺘﻞ دى.
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ :د اﻧﺘﺎﻧﺎﺗﻮ د ﻛﻨټﺮول ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﺳﺎده ﻣﻌﻴﺎرات دى ﭼﻰ د وﻳﻨﻰ څﺨﻪ د زﻳږول ﺷﻮﻳﻮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺧﻄﺮات ﻛﻤﻮى )د ﺑﺸﭙړ
ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره دوﻫﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ وګﻮرئ(.
ﻛﺎرګﺮان ﭘﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ :ﭼﻰ د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳﺎدﻳږى دا اﺻﻄﻼح ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮې ده.
د ﻛﺎرګﺮو اﺳﺘﺎزې :د ﻛﺎرګﺮو د اﺳﺘﺎزو د ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1971 ،ګڼﻪ (135 -ﺳﺮه ﺳﻢ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن دى ﭼﻰ د ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻛړﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺎزى ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮى دى ،ﻛﻪ دوى:
اﻟﻒ-

د ﺻﻨﻔﻰ اﺗﺤﺎدﻳﻮ اﺳﺘﺎزې ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻐﻪ اﺳﺘﺎزې ﭼﻰ د ﻛﺎرګﺮو د اﺗﺤﺎدﻳﻮ ﻳﺎ د ﻫﻐﻮى د ﻏړو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻌﻴﻦ او ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى وى؛ او
ﻳﺎ

ب-

ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى اﺳﺘﺎزې؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻐﻪ اﺳﺘﺎزې ﭼﻰ ﭘﻪ آزاداﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻛﺎرګﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻳﺎ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ،او ﻳﺎ د ډﻟﻪ اﻳﺰو
ﻫﻮﻛړو ﻟﻪ ﻻرى ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى وى .ددى اﺳﺘﺎزو دﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻴـږ ﻛﯥ ﻧــﻠﺮى ﻛﻮم ﭼﻰ ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ ﻛﺎر ګﺮو د
اﺗﺤﺎدﻳﻮ د اﻧﺤﺼﺎرى اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮى دى.

زﻳﺎن ﻣﻨﻨﻪ :دا اﺻﻄﻼح ﻻﻧﺪې ﻣﻮاردو ﺗﻪ راﺟﻊ ﻛﻴږى ﭼﻪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ-اﻗﺘﺼﺎدى ﻗﺪرت ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ،ﻛﻠﺘﻮرى زﻣﻴﻨﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻛﺎرى ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﻰ
ﻛﺎرګﺮان ﻧﻮر ﻫﻢ د اﻧﺘﺎﻧﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻮى او ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻻت ﭼﻰ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ)د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻛﺎر( ﻛﯥ ﺑﻮﺧﺖ ﻛﻮى )د ﺑﺸﭙړ
ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﻣړۍ ﺿﻤﻴﻤﻪ وګﻮرئ(

 -ﻛﻠﻴﺪى اﺻﻮل
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 ١-د ﻛﺎرځﺎى د ﺳﺘﻮﻧﺰى ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻳډز ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ
اﻳډز د ﻛﺎرځﺎى ﻳﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ،ﻟﻪ دى ﻛﺒﻠﻪ دا ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ﻧﻮرو ﺟﺪى ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻳﺎ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﺗﺮ درﻣﻠﻨﻰ ﻻﻧﺪې
وﻧﻴﻮل ﺷﻰ .دا ﻛﺎر ﻳﻮاځﻰ ﻟﻪ دى اړﺧﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږى ﭼﻰ اﻳډز ﭘﺮ ﻛﺎرځﻮاك اﻏﻴﺰه اﭼﻮىِ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻟﻪ دى ﻛﺒﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ دى ﭼﻰ ﭘﺮ ﻛﺎرځﺎى ﻫﻢ
اﻏﻴﺰه اﭼﻮى .د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻳﻮ ﻏړى ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دا زﻣﻮﻧږ دﻧﺪه ده ﺗﺮ څﻮ د اﻳډز د ﺧﭙﺮﻳﺪو او اﭘﻴﺪﻳﻤۍ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړو اوﻳﺎ د وس ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﻳﻰ
ﻧﺎوړه اﻏﻴﺰو ﻛﯥ ﻛﻤښﺖ راوﻟﻮ.

 -٢ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ
د ﻏﻮره ﻛﺎر ،ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮ د درﻧښﺖ او ﭘﻪ اﻳډز ﻣﻨﺘﻦ او اﺧﺘﻪ او ﻟﻪ اﻳډز څﺨﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺣﺮﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،د
ﻛﺎرګﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪى د اﻳﭻ اى وى اﻳډز اړوﻧﺪ ﻫﻴڅ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﻧﺸﻰ .د اﻳډز د ﻣﺼﺎﺑﻴﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺗﺒﻌﻴﺾ او ﭘﺮ دوى ﺑﺎﻧﺪى
ﺗﻮر ﻟږوﻧﻪ د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﻨډ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮى.

 -٣د ﺟﻨﺪر ﺗﺴﺎوى
د اﻳﭻ آى وى ﻳﺎ اﻳډز د ﺟﻨﺪر اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻰ او ﻣﻨﻈﻢ ﺷﻰ .د ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﯥ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ -ﻛﻠﺘﻮرى او اﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د
اﻳډز اﭘﻴﺪﻳﻤﻰ ښځﯥ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﻪ ډﻳﺮ ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻰ .ﭘﻪ ﻳﻮه ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻫﺮڅﻮﻣﺮه ﭼﻰ د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺗﺒﻌﻴﺾ ډﻳﺮ او د
ښځﻮﻣﻘﺎم ټﻴټ وى؛ ﻫﻐﻮﻣﺮه د اﻳډز ﻣﻨﻔﻰ او ﻧﺎوړه اﻏﻴﺰې ډﻳﺮى وى .ﻧﻮ ﻟﻪ دى ﻛﺒﻠﻪ ،د ﺟﻨﺪر ﻣﺴﺎوات او د ښځﻮ واك او ځﻮاك د اﻳډز د
اﻧﺘﺎن د ﻏﻮړﻳﺪﻟﻮ او ﺧﭙﺮﻳﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﯥ ﺣﻴﺎﺗﻰ رول ادا ﻛﻮى او ښځﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮى ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ اﻳډز ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه وﻛړى.

 -روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرى ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل
ﻛﺎرى ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ اړﺧﻪ د ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﺗﺮ ﺣﺪه د ټﻮﻟﻮ ښﻜﯧﻠﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ او ﺧﻮﻧﺪى وى ،ﺗﺮ څﻮ د اﻳډز د
ﺧﭙﺮﻳﺪﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﺴﻠﻜﯥ روﻏﺘﻴﺎ او ﺧﻮﻳﺘﻮب د ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) ١٩٨١ ،ګڼﻪ-

 (١د اﺣﻜﺎﻣﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻰ.

ﻳﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرى ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻓﺰﻳﻜﯥ او دﻣﺎﻏﻰ روﻏﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﻻره ﻫﻮاروى ،ﻟﻪ دى ﻛﺒﻠﻪ وﻳﻼى ﺷﻮ ﭼﻰ ﻳﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرى
ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ﻛﺎرګﺮو ،ﻛﺎر او د ﻛﺎر ﺳﺮه د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ اړه ﻓﺰﻳﻜﯥ او دﻣﺎﻏﻰ روﻏﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره آﺳﺎﻧﺘﻴﺎوى راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮى.
 - .ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺧﺒﺮې اﺗﺮې
د اﻳډز د ﻛړﻧﻼره او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ګﻤﺎروﻧﻜﻮ ،ﻛﺎرګﺮو او دﻫﻐﻮى د اﺳﺘﺎوزو او دوﻟﺖ ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږى .او ﻛﻪ ﭼﻴﺮى ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ وﻟﺮى ﭘﻪ اﻳډز ﺑﺎﻧﺪى ﻣﻨﺘﻦ او اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎن ﻫﻢ ﻛﻮﻻى ﺷﻰ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮګﻪ
ﭘﻜښﻰ ګډون وﻛړى.

 -د اﻳډز آزﻣﻮﻳﻨﻪ د ﻛﺎر څﺨﻪ د ﺑﻬﺮ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره:
د اﻳﭻ آى وى ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻮل د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﻰ د دﻧﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮى او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻣﺨﻪ ګﻤﺎرل ﺷﻮى دى ،اړﻳﻨﻪ ﻧﻪ ده.
 -٧ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ
ﻫﻴڅﻮك دا ﺣﻖ ﻧﻠﺮى ﭼﻰ د دﻧﺪو د ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﻳﺎ ﻛﺎرګﺮو څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړى ﺗﺮ څﻮ د اﻳډز ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺎن
ﻛړى ،ﻫﻤﺪا راز ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ د ﻛﺎرګﺮو ﻫﻤﻜﺎران دى ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻰ ﭼﻰ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠګﺮى ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ دا ډول ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺎن ﻛړى .د
ﻛﺎرګﺮو د اﻳﭻ آى وى د وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻰ ﻳﻮاځﻰ او ﻳﻮاځﻰ د ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﻫﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻫﻮډﻣﻦ وى ﻛﻮم ﭼﻰ د ﻛﺎر
ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﻛﺎرګﺮو د ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻛړﻧﺪود ) (١٩٩٧ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ وﻟﺮى.

 -٨د اﺳﺘﺨﺪام د اړﻳﻜﻮ ﺗﺪاوم
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د اﻳﭻ آى وى اﻧﺘﺎن د ﻛﺎر څﺨﻪ د ﺷړﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﻛﯧﺪﻻى ﻧﺸﻰ ،ﻟﻪ دى ﻛﺒﻠﻪ د ﻧﻮرو ورﺗﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻳﭻ آى وى اړوﻧﺪ ﻧﺎروﻏﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎر ﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ اداﻣﻪ ورﻛړى؛ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻮرى ﭼﻰ دوى ﻟﻪ ﻃﺒﻰ اړﺧﻪ د ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره روغ او ﻣﻨﺎﺳﺐ وى .

 -٩ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻳﺎ وﻗﺎﻳﻪ
د اﻳﭻ آى وى اﻧﺘﺎن د ﻣﺨﻨﻴﻮى وړ ده ،د اﻳډز د ﺧﭙﺮﻳﺪﻟﻮ د ټﻮﻟﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮى د ډول ډول ﻛړﻧﻼرو ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻤﻜﻦ ده؛
ﻫﻐﻪ ﻛړﻧﻼرې ﭼﻰ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻠﻰ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وى او ﻟﻪ دودﻳﺰه اړﺧﻪ ﺣﺴﺎﺳﻰ وى.
د اﻳډز ﻟﻪ ﻧﺎروﻏﻰ څﺨﻪ د ﻋﺎداﺗﻮ ،ﭘﻮﻫﻰ ،درﻣﻠﻨﻰ او د ﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﺒﻌﻴﻀﻰ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻛﻮﻻئ ﺷﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړو.
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺷﺮﻳﻜﺎن د اﻳډز ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﯥ ﺑﻰ ﺳﺎرى ځﺎى ﻟﺮى ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ د رﻓﺘﺎر او ﻛړو وړو ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﺳﺮه ﭼﻰ دا
وروﺳﺘﻰ ﻛﺎر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ د ﺑﺮاﺑﺮو ﻟﻮ او د ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻜﺘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ.

 -١٠-ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﻣﻼﺗړ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ،ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﻣﻼﺗړ ﺑﺎﻳﺪ د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻏﺒﺮګﻮن ﺗﻪ د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﻛړى،ځﻜﻪ ﭼﻰ ټﻮل ﻛﺎرګﺮان او ﭘﻪ اﻳډز
اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎن د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ دى .ﻟﻪ دې ﻛﺒﻠﻪ ددوى او ددوى د ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻴڅ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ وﻧﺸﻰ او
دوى ﻛﻮﻻئ ﺷﻰ ټﻮﻟﻴﻨﺰ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او د ﻣﺴﻠﻜﯥ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دى او ځﻨﻰ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻼى ﺷﻰ.

 ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮق او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ -١ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮى ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﭼﺎرواﻛﯥ
)اﻟﻒ( -ﺗړاو :دوﻟﺘﻮﻧﻮ او دﻫﻐﻮى ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﭼﺎرواﻛﻮ ﺗﻪ اړﻳﻨﻪ ده ﺗﺮڅﻮ د اﻳﭻ آى وى د ﻣﻠﻰ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋى او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ
اړﻳﻜﯥ ټﻴﻨګﻰ ﻛړى؛ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻛﺎر د ﻧړۍ د ګډون اﻫﻤﻴﺖ وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻰِ؛ د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړى
ﭼﻰ د اﻳډز د ﻣﻠﻰ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ،ﻛﺎرګﺮان ،ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ او د اړوﻧﺪ ﻛﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻣﺴﻮﻟﻮ
وزارﺗﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزى ﺷﺎﻣﻞ دى.
)ب( -ګڼ ﺳﻜﺘﻮرﻳﺰه ګډون :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﭼﺎرواﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى او ﺳﺎﺗﻨﻰ ﻟﭙﺎره ﻫﺮاړﺧﻴﺰه ګډون وﻛړى .د ﻋﺎﻣﻪ اﺟﻨﺴﻴﻮ،
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر ،د ﻛﺎرګﺮو او ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ټﻮﻟﻨﯥ او ټﻮل اړوﻧﺪه وﻧډه ﻟﺮوﻧﻜﻰ )ﻣﺮاﺟﻊ( ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دى ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ګډون وﻛړى ﺗﺮڅﻮ د ﻛﺎر
ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮړ ﺷﻤﻴﺮ ﺷﺮﻳﻜﺎن ګډون وﻟﺮى.
)ج( -اﻧﺴﺠﺎم :ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﻛﭽﻪ ﻟﻪ ټﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او اړوﻧﺪه ﻣﺪاﺧﻠﻮ ﺗﻪ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ و ﺑښﻰ او ﻫﻤﺪا راز ﻣﻨﺴﺠﻤﯥ ﻳﯥ ﻛړى ،ﺗﺮڅﻮ د
ﻛﺎرﻧړۍ د ﻣﺪاﺧﻠﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻰ او د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ او اړوﻧﺪه وﻧډه ﻟﺮوﻧﻜﻰ )ﻣﺮاﺟﻊ(و ﺷﺘﻮن ﺗﻪ ارزښﺖ
ورﻛﻮل ﺷﻰ .اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎراﺗﻮ او ﺣﻤﺎﻳﻮى ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وى ﻛﻮم ﭼﻰ دﻣﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد دى.
)د( -ﻣﺨﻨﻴﻮى )وﻗﺎﻳﻪ( او د روﻏﺘﻴﺎ ښﻪ واﻟﻰ :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﭼﺎرواﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ وﻛړى
ﺗﺮڅﻮ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻛﭽﻪ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮى د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﭽﻪ ﻟﻮړه ﻛړى.
)ﻫـ( -ﻛﻠﻴﻨﻜﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﻰ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ د ﻛﺎرګﺮو د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه
ﻟﺮىِ؛ ﻧﻮ د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره اړﻳﻨﻪ ده ﭼﻰ د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ او داﺳﻰ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﻛړى ﺗﺮ څﻮ دوى ﭘﻮه ﺷﻰ ﭼﻰ څﺮﻧګﻪ د اﻳﭻ آى وى
څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﻰ او ﻛﻮم اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت دى ورﺗﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻰ ،اﻟﺒﺘﻪ دا ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ اوﺳﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮده ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻰ.
)و( ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻨﺎت :ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮان د ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻟﻪ ګټﻮ او اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ
څﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻛﭽﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دى ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ اﻧﺪازه ﭼﻰ د ﻧﻮرو ﺟﺪى ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻛﺎرګﺮان ورڅﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دى .د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ؛ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددى ﻧﺎروﻏۍ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻮﻧﻜﯥ او ﻣﺘﻨﺎوب ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻰ او اړوﻧﺪه ﻃﺮﺣﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ډول ﺳﺮه وڅﻴړل ﺷﻰ ،د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮه دى ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ځﺎﻧګړى اﻣﺘﻴﺎزات ورﻛﻮل ﺷﻰ او ﺑﻴړﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ دى دوى ﺳﺮه
وﺷﻰ.
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)ز( څﯧړﻧﯥ :ددى ﻟﭙﺎره ﭼﻰ د اﻳډز ﻣﻠﻰ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﻜﯥ ټﻴﻨګﻰ ﺷﻰ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺷﺮﻳﻜﺎن دى راوﭘﺎرول ﺷﻰ ،د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ او د
اﻗﺘﺼﺎد ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز د اﭘﻴﺪﻳﻤۍ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ وارزول ﺷﻰ ،او ددى ﻟﭙﺎره ﭼﻰ د اﻳډز ټﻮﻟﻨﻴﺰ-اﻗﺘﺼﺎدى اﻏﻴﺰې ﻟږى ﺷﻰ؛ ﻧﻮ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﭼﺎرواﻛﻮ ﺗﻪ اړﻳﻨﻪ ده ﭼﻰ د ﻧﺎورﻏۍ وﻗﻮﻋﺎت او ﺷﻴﻮع څﺮګﻨﺪ ﻛړى ،د ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ دى څﻴړﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړى او
اﺣﺼﺎﻳﻮى ارﻗﺎم دى ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﺎره ﻛړى .ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دى راز څﻴړﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﭼﻮﻛﺎټ ﺟﻮړ ﻛړى او ﻫﺮاړﺧﻴﺰه ﻣﺮﺳﺘﯥ دى ورﺳﺮه
وﻛړى .دا څﻴړﻧﯥ ﻫﻐﻪ ارزوﻧﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﻛﯥ ﻟﺮى ﻛﻮم ﭼﻰ د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮى؛ ددى ارزوﻧﻮ ﺑﻨﺴټ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮړوى ﻛﻮم ﭼﻰ
د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ او ﻛﺎرګﺮو د اﺳﺘﺎزو څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮى دى .ﺗﺮ ﻛﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﻰ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ وﻟﺮى ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ د ځﺎﻧګړى ﺳﻜﺘﻮر څﺨﻪ
راټﻮل؛ او ﭘﺮ ﺟﻨﺲ ،ﺗﻮﻛﻢ ،ﺟﻨﺴﻰ ﻣﻮﻗﻒ ،ﺳﻦ ،اﺳﺘﺨﺪام او ﻣﺴﻠﻜﯥ درﻳځ ﺑﺎﻧﺪى وﻳﺸﻞ ﺷﻮى وى او ﻟﻪ دود او ﻛﻠﺘﻮر ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻰ.
)ح( ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ :ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو وﻧډه ﻟﺮوﻧﻜﻮ )ﻣﺮاﺟﻊ( ﺳﺮه ﻟﻪ ﺳﻼﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ ،د اﻳﭻ آى وى د ﻣﺎﻟﻰ
ﻟګښﺘﻮﻧﻮ اټﻜﻞ وﻛړى او د اﻳډز د ﻣﻠﻰ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دى ﭘﻪ ځﺎﻳﻰ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﻟټﻮى.
)ط( ﻗﻮاﻧﻴﻦ :ددى ﻟﭙﺎره ﭼﻰ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل ﺷﻰ او ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز ﻣﺨﻨﻴﻮى او ﺳﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪ وده ورﻛړل ﺷﻰ؛ ﻧﻮ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ او د اﻳډز د ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﺳﻼﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دى اړوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﭼﻮﻛﺎټ ﺟﻮړ ﻛړى
او ﻛﻪ ﭼﻴﺮى اړﺗﻴﺎ وى دوى ﻛﻮﻻى ﺷﻰ ﭼﻰ د ﻛﺎر ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻧﻮر ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛړى.
)ى( د دوﻟﺘﻰ ﻣﻼﺗړ وړﺗﻴﺎ :ﻛﻠﻪ ﭼﻰ دوﻟﺖ د ﻣﻠﻰ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺳﺘﯥ او وﺟﻮﻫﺎت ﺑﺮاﺑﺮوى ،ﻧﻮ دوى ﺗﻪ اړﻳﻨﻪ ده
ﭼﻰ د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﯥ دى ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳﻰ ﭼﻰ ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻫﻮډﻣﻦ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻰ او دوى دې وﻫڅﻮى ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،او ﻛړﻧﻼرو ﻳﺎ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ دى ﻫﻢ ﺳﺮ ﻛﯧږدى ﻛﻮم ﭼﻰ ددى ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د اﺣﻜﺎﻣﻮ ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻖ دى.
)ك( د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻜﯧﻢ :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﭼﺎرواﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ او ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د اﻳﭻ آى وى ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮه د
ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻮﻟﻮ او د ﻛﺎر د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺳﻼﻣﺸﻮرې ورﻛړى .دوى ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺤﻜﯧﻢ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او ﻛړﻧﻼرو ﺗﻪ
ځﻮاك ورﻛړى؛ ﻟﻜﻪ د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ/ﻛﺎر څﻴړوﻛﻲ ،او د ﻛﺎر د ﻣﺤﺎﻛﻢ.
)ل( ﻛﺎرګﺮان ﭘﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ )ﭼﻰ د ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳﺎدﻳږى( :ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻳﭻ آى وى د ﻣﺨﻨﻴﻮى او د
ټﻮﻟﻨﻴﺰى ﺳﺎﺗﻨﻰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ﻫﻢ وﻏﺰوى ﻛﻮم ﭼﻰ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ښﻜﯧﻞ دى .ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ځﺎﻳﻰ ﺧﻠﻜﻮ
ﻟﻪ ﭘﻮښﺘﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮى ﻻرې ﭼﺎرى ﻃﺮﺣﻪ او ورﺗﻪ وده ورﻛړى.
)م( د اﻏﻴﺰو ﻛﻤﻮل :ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ او ﻳﺎ ﻧﻮرو دوﻟﺘﻰ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرى د
اﻳډز ﺳﺎﺗﻨﻰ او ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ وده ورﻛړى .ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى ﭼﻰ د اﻳډز ﻧﺎروﻏﺎن دارو درﻣﻞ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻰ ﻟﺮى ،او ﭼﻴﺮى ﭼﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ وى دوﻟﺖ دې ﭘﻪ دې ډګﺮ ﻛﯥ د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ او ﻛﺎرګﺮو د ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛﺎر وﻛړى.
)ن( ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﺗﻨﻜﻲ ځﻮاﻧﺎن :ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرى ﭼﻰ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻛﺎر د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮل
ﺷﻮى دى ،ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى ﭼﻰ ﭘﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﻳډز د اﭘﻴﺪﻳﻤۍ اﻏﻴﺰو ﺗﻪ ﭘﻮره ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺷﻮى ده؛ ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﺗﻨﻜﯥ
ځﻮاﻧﺎن د ﭼﺎ ﭼﻰ ﻳﻮ ﻳﺎ دواړه ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻧﺎروغ دى او ﻳﺎ د اﻳډز ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻣړه ﺷﻮى دى.
)س( ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ګډې ﻣﺮﺳﺘﯥ :ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ګډو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ وده ورﻛړى ،او د دوﻟﺘﻮﻧﻮ د
اﺟﻨﺴﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ او ټﻮﻟﻮ اړوﻧﺪه وﻧډه ﻟﺮوﻧﻜﻮ )ﻣﺮاﺟﻊ( ﻟﻪ ﻻرى دې ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ اﻳډز او د ﻛﺎر ﻧړۍ ﺗﻪ راواړوى.
)ع( ﻧړﻳﻮاﻟﻰ ﻣﺮﺳﺘﯥ :ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠﻰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ اړﺗﻴﺎوى ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ګړى .او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ
څﺨﻪ دى ﻣﻼﺗړ وﻛړى ﭼﻰ د اﻳډز د وﻳﺮس ﺿﺪ درﻣﻞ د ﻧﺮخ د ﻛﻤﻮﻟﻮ او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻛﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮى.
)ف( زﻳﺎن ﻣﻨﻨﻪ :ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﻰ ﺗﺮ څﻮ د ﻛﺎرګﺮوﻫﻐﻪ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ وﭘﻴﮋﻧﻰ ﭼﻰ د اﻳډز د اﻧﺘﺎن ﻳﺮﻏﻞ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ دى ،او
داﺳﻰ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋئ دى ﻃﺮﺣﻪ ﻛړى ﭼﻰ د ﻫﻐﻪ ﻓﻜﺘﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه وﻛړى ﻛﻮم ﭼﻰ ﻛﺎرګﺮ دې اﻧﺘﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻳﺎ ﺣﺴﺎس ﻛﻮى.
ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺪا راز ﻫڅﯥ وﻛړى او ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى ﭼﻰ د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﻛﺎرګﺮو ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮى دى.
-٢

ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ

)اﻟﻒ( د ﻛﺎرځﺎى ﻛړﻧﻼره :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرګﺮو او دﻫﻐﻮى د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه ﺳﻼﻣﺸﻮرى وﻛړى ﺗﺮڅﻮ ددوى د ﻛﺎرځﺎى ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ
ﻛړﻧﻼره ﺟﻮړه او ﭘﻠﻰ ﻛړى؛ داﺳﻰ ﻳﻮ ه ﻛړﻧﻼره ﭼﻰ د اﻳډز اﻧﺘﺎن د ﺧﭙﺮﻳﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړى او ټﻮل ﻛﺎرګﺮان د اﻳډز ﭘﻮرى اړوﻧﺪ
ﺗﺒﻌﻴﻀﺎﺗﻮ څﺨﻪ وﺳﺎﺗﻰ .د ﻛﺎرځﺎى د ﻛړﻧﻼرې د ﭘﻼن او ﭘﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻠﻴﻚ ﺗﻪ ځﺎى ورﻛﻮل ﺷﻮى دى.
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)ب( ﻣﻠﻰ ،ﺳﻜﺘﻮرى او د ﻛﺎرځﺎى /ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻫﻮﻛړې :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ﺗﻪ اړﻳﻨﻪ ده ﭼﻰ د ﻛﺎرګﺮو او د ﻫﻐﻮى د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه د اﻳډز د ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﺳﺘﺨﺪام د ﺷﺮاﻳﻄﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻛﯥ ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﻫﻮډﻣﻦ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻰ او ﻫڅﻪ وﻛړى ﭼﻰ د اﻳډز د
ﺳﺎﺗﻨﻰ او ﻣﺨﻨﻴﻮى ﭘﻪ اړوﻧﺪ دى ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ،ﺳﻜﺘﻮرى او ﻛﺎرځﺎى ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻮ ﻛﯥ اړﻳﻦ اﺣﻜﺎﻣﻮ ﺗﻪ ځﺎى ورﻛړى.
)ج( زده ﻛړه او روزﻧﻪ :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ،د ﻛﺎرګﺮو او دﻫﻐﻮى د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه ﻟﻪ ﺳﻼﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ
د داﺳﻰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻴﻞ او ﻣﻼﺗړ وﻛړى ﭼﻰ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى ،ﺳﺎﺗﻨﻰ اوﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اړوﻧﺪ او د ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﻛړﻧﻼرې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او روزﻧﻪ ورﻛړى .دى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻛﯥ دى ﻫﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻰ ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳﭻ آى وى ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪى ﺗﺒﻌﻴﻀﺎﺗﻮ د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎرﻳږى.
)د( اﻗﺘﺼﺎدى اﻏﻴﺰه :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ،ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋى ﭘﻪ ﺟﻮړﻟﻮ ﻛﯥ ګډى ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ وﻛړى ﺗﺮڅﻮ
د اﻳډز اﻗﺘﺼﺎدى اﻏﻴﺰې ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ډول ﻛﺎرځﺎى او ﺳﻜﺘﻮر ﻛﯥ وارزوى او ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﻮاب ورﻛړى.
)ﻫـ( د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻛړﻧﻼره :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ داﺳﻰ ﻛړﻧﻼرې ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻧګړى ﭼﻰ د اﻳډز ﭘﻪ اﻧﺘﺎن ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ(
ﻛﺎرګﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وﻫﻰ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ:
-

ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرګﺮد اﻳﭻ آى وى ﻣﻌﺎﻳﻨﻰ ﻳﺎ ټﺴﺖ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻜړى؛ ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﻰ ددى ﻛړﻧﺪود ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ

ﺑﻴﺎن ﺷﻮى وى؛
 ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړى ﭼﻰ د اﻳډز د ﻓﺮﺿﻴﯥ ﻳﺎ رښﺘﻴﻨﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﻛﺎر ﺑﻰ ﻟﻪ ﻛﻮم ﺗﺒﻌﻴﺾ او ﺗﻮرﻟګﻮﻧﻰ څﺨﻪﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧږى؛
 ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳډز ﻳﺎ اﻳډز ﺳﺮه ﺗړﻟﻰ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪى اﺧﺘﻪ وى ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛړى ﭼﻰ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﻛﯥ ﺗﺮﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪﻛﺎر وﻛړى ﭼﻰ ﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ اړﺧﻪ ددوى ﻛﺎرﻛﻮل څﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ وﻧﻠﺮى؛ او
 ﻛﻠﻪ ﭼﻰ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻰ د داﺳﻰ ﻛﺎرګﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﯧږى ﭼﻰ د اﻳډز ﻧﻪ زﻳږﻳﺪﻟﻰ ﻛﻮﻣﻪ ﻧﺎروﻏﻰ وﻟﺮى او ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻰ دوﻣﺮه ﺧﺮاب او وﺧﻴﻢ وىﭼﻰ ﻧﻮر وﻧﺸﻰ ﻛﻮﻻئ ﻛﺎر ﺗﻪ دوام ورﻛړى ،او دى ﻛﺎرګﺮ ﺗﻪ ﻧﻮر د ﻧﺎروﻏﻰ رﺧﺼﺘﻰ ورﻛﻮﻟﻮ ﻣﻴﻌﺎد ﻫﻢ ﭘﻮره ﺷﻮى وى؛ ﻧﻮ ددى ﺷﺨﺺ د
ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺑﻬﻴﺮ د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺿﺪ او ﻛﺎر د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او اﺣﻜﺎﻣﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ﺧﺘﻢ ﻛﯧږى ،د ﻳﺎدوﻧﻰ وړ ده ﭼﻰ دا ﻛﺎر د ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛړﻧﻼرو او ﺑﺸﭙړو
اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧږى.
)و( ﺷﻜﺎﻳﺖ او اﻧﻈﺒﺎﺗﻰ ﻛړﻧﻼرې :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻰ ﻛړﻧﻼرې وﻟﺮى ﭼﻰ ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى اﺳﺘﺎزې وﻛﻮﻻئ ﺷﻰ دﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرى
ﺧﭙﻞ د ﻛﺎر ﭘﻮرى اړوﻧﺪ ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛړى .دا ﻛړﻧﻼري ﺑﺎﻳﺪ څﺮګﻨﺪه ګړى ﭼﻰ د ﻛﻮﻣﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ اړﻳﻨﻪ ده ﭼﻰ د ﻳﻮ
ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪى اﻧﻈﺒﺎﺗﻰ اﻗﺪاﻣﺎت واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻰ؛ د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﻰ ﻳﻮ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﯥ د ﻳﻮ ﻛﺲ د اﻳډز د ﻓﺮﺿﻰ ﻳﺎ رښﺘﻴﻨﻰ
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺗﺒﻌﻴﺾ ښﻜﺎروى او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز ﻟﻪ ﻛړﻧﻼرې څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﻛﻮى ﻧﻮ دده ﺳﺮه ﺑﻪ د اﻧﻈﺒﺎﺗﻰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ
ﻣﺨﻰ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﯧږى.
)ز( ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ او راز ﺳﺎﺗﻨﻪ :د اﻳﭻ آى وى ﭘﻮرى د ﻛﺎرګﺮو اړوﻧﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻛﻠﻜﻪ ﺳﺮه ﻣﺤﺮم او ﻳﻮاځﻰ ﭘﻪ ﻃﺒﻰ دوﺳﻴﻮ ﻛﯥ
ﺧﻮﻧﺪى وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻰ؛ دى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳۍ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺴﻠﻜﯥ روﻏﺘﻴﺎ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻠﻴﻚ) ١٩٨ ،ګڼﻪ ،(١٧١ -ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او
ﻛړﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻰ .ددى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻛﺘﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮاځﻰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺪود وى ،ﻛﻪ ﭼﻴﺮى ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻮګﻪ ددى
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د اﻓﺸﺎ ﻛﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻳﻮاځﻰ د اړوﻧﺪ ﻛﺲ د ﺧﻮښﻰ او رﺿﺎﻳﺖ وروﺳﺘﻪ دا ﻛﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ.
)ح( د ﺧﻄﺮاﺗﻮ ﻛﻤﻮل او ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻰ ﻣﺼﺌﻮن او روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرى ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړى ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻲ او
اﻗﺪﻣﺎت؛ ﻟﻜﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰات او ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ،ﭘﻜښﻰ ﭘﻪ ﭘﻮره ﻏﻮر ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮى وى .ددى ﻟﭙﺎره ﭼﻰ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻛړو
وړو ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻞ ﺷﻰ ،ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻴﻨﻪ وو ﻟﭙﺎره ﻛﺎﻧډوم ،ﺳﻼﻣﺸﻮرې ،ﺳﺎﺗﻨﻪ ،ﻣﻼﺗړ او د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ
ﻣﺮاﻛﺰو ﺗﻪ د ﺑﻴﺎ راﺳﺘﻨﻴﺪﻟﻮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړى .ﻛﻠﻪ ﭼﻰ دا ﻛﺎر د ﻧﺮخ د ګﺮان واﻟﻰ ﻳﺎ ﺑﻞ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰى ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وى؛ ﻧﻮ
ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ او ﻳﺎ دﻫﻐﻮى اﺳﺘﺎزې ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ دوﻟﺖ ﻳﺎ اړوﻧﺪه ټﻮﻟﻨﻮ او ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړى.
)ط( د ﻛﺎر ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﻰ ﻛﺎرګﺮان د اﻧﺴﺎن د وﻳﻨﻰ ﻳﺎ د ﺑﺪن د ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻮى :ﭘﻪ دا ډول ﻛﺎرځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ،ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ
ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړى ﭼﻰ ﻛﺎرګﺮان د "ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ" څﺨﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻟﺮى ،او دوى ﭘﻪ دى ﭘﻮه دى ﭼﻰ د ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻜﯥ ﭘﻴښﻰ د راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﻛﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﻮﻣﻰ ﻛړﻧﻼرې ﺗﺮﺳﺮه ﻛړى ﺗﺮڅﻮ ﺗﺮ څﻮ د ﻛﺎرګﺮو ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻰ او ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻰ.
)ى( ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻮګﻨځﻰ :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ د ﻛﺎرګﺮو او دﻫﻐﻮى د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه ﻟﻪ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ د اﻳډز ﭘﻮرى ﺗړﻟﯥ ﻧﺎروغ
ﻛﺎرګﺮو د ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻮګﻨﻰ ﻟﭙﺎره اړﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻧﻴﺴﻰ .دا ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﻮاردو ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻰ :د ﻛﺎرى وﺧﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ځﺎﻧګړى ﺗﺠﻬﻴﺰات ،د دﻣﯥ ﻳﺎ آرام ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ،د ﻃﺒﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﺎرغ وﺧﺖ ،د ﻧﺎروﻏۍ ﻟﭙﺎره رﺧﺼﺘﻰ ،د ﻧﻴﻤﻰ ورځﻰ ﻛﺎر
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د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
او ﻛﺎر ﺗﻪ د ﺑﻴﺎ راﺳﺘﻨﻴﺪو آﺳﺎﻧﺘﻴﺎوى.
)ك( دﻓﺎع او ﻣﻼﺗړ :د ﻳﻮ ښﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ او د ﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠګﺮې ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛړى ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ
د اﻳډز ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى او ادارى ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړى او ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ دى ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛړى ﺗﺮڅﻮ د اﻳډز د ﺧﭙﺮﻳﺪﻟﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻟﭙﺎره اړﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺮﺳﺮه ﻛړى او د اﻳډز اﻏﻴﺰې دى ﺗﺮ ﻳﻮه ﺣﺪه ﻛﻤﯥ ﻛړى .ځﻴﻨﻰ ﻧﻮر ګډون ﻛﻮوﻧﻜﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ دى ﭘﺮوﺳﻰ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮﻻى ﺷﻰ ،ﻟﻜﻪ د اﻳﭻ آى
وى ﻣﺸﺘﺮﻛﻪ ﺳﻮداګﺮﻳﺰه ﺷﻮرا.
)ل( د اﻳډز د داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺸﻮرو او ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ،ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى اﺳﺘﺎزې ﺑﺎﻳﺪ د اﻳډز د داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺳﻼﻣﺸﻮرو او ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﻛړى او دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺠﻬﺰ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻰ.
)م( ﻛﺎرګﺮان ﭘﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ )ﭼﻰ د ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳﺎدﻳږى( :ﭘﻪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ښﻜﯧﻠﻮ ﻛﺎرګﺮو
ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻲ ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻰ اړﺗﻴﺎ وى ،ﺑﺎﻳﺪ د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى او ﺳﺎﺗﻨﻰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻠټﻨﻰ ﺗﺮﺳﺮه ﻛړى.
)ن( ﻧړﻳﻮال ﻣﺸﺎرﻛﺖ :ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د اﻳډز ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزى ﭘﻪ ډګﺮ ﻛﯥ ﻧړﻳﻮال ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړى.
 -٣ﻛﺎرګﺮ او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ
)اﻟﻒ( د ﻛﺎرځﺎى ﻛړﻧﻼره :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى اﺳﺘﺎزې ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ د ﻛﺎرځﺎى د ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻛړﻧﻼرې د ﭘﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اړوﻧﺪه ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ
ﺳﺮه ﺳﻼﻣﺸﻮرې وﻛړى ،دا ﻛړﻧﻼره ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻰ ﭘﻠﻰ ﺷﻰ ﭼﻰ د اﻳډز د اﻧﺘﺎن د ﺧﭙﺮﻳﺪﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړى او ټﻮل ﻛﺎرګﺮان د اﻳډز ﭘﻮرى اړوﻧﺪ
ﺗﺒﻌﻴﻀﺎﺗﻮ څﺨﻪ وﺳﺎﺗﻰ .د ﻛﺎرځﺎى د ﻛړﻧﻼرې د ﭘﻼن او ﭘﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻠﺴﺖ ﺗﻪ ځﺎى ورﻛﻮل ﺷﻮى دى.
)ب( ﻣﻠﻰ ،ﺳﻜﺘﻮرى او د ﻛﺎرځﺎى /ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻫﻮﻛړې ) ﺗﻮاﻓﻘﺎت( :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ اړﻳﻨﻪ ده ﭼﻰ د اﻳډز د ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
د اﺳﺘﺨﺪام د ﺷﺮاﻳﻄﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻛﯥ ،ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﻫﻮډﻣﻦ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻰ او ﻫڅﻪ دى وﻛړى ﭼﻰ د اﻳډز د
ﺳﺎﺗﻨﻰ او ﻣﺨﻨﻴﻮى ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻠﻰ ،ﺳﻜﺘﻮرى او د ﻛﺎرځﺎى ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ اړﻳﻦ اﺣﻜﺎﻣﻮ ﺗﻪ ځﺎى ورﻛړى.
)ج( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او زده ﻛړه :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرګﺮو د اﺗﺤﺎدﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮده ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او د ﻧﻮرو ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎروﻟﻮ ﺳﺮه
ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳﭻ آى وى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړى ،او د ﻛﺎرګﺮو او دﻫﻐﻮى د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧﻴﺰ ﻣﻮاد او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻛړى.
ددى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟړۍ ﻛﯥ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ دﻫﻐﻮى د ﺣﻘﻮﻧﻮ او اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻫﻢ رڼﺎ واﭼﻮل ﺷﻰ.
)د( اﻗﺘﺼﺎدى اﻏﻴﺰ :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ﺳﺮه د ﻳﻮى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻪ ﺟﻮړﻟﻮ ﻛﯥ ګډى ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ وﻛړى
ﺗﺮڅﻮ د ځﺎﻧګﺮى ﻛﺎرځﺎى او ﺳﻜﺘﻮر ﭘﻪ ډګﺮ ﻛﯥ د اﻳډز اﻗﺘﺼﺎدى اﻏﻴﺰې وارزوى او ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﻮاب ورﻛړى.
)ﻫــ( دﻓﺎع او ﻣﻼﺗړ :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ او دﻫﻐﻮى د ټﻮﻟﻨﻮ او دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﺎر وﻛړى ﺗﺮڅﻮ د اﻳﭻ آى وى د
ﻣﺨﻨﻴﻮى او ادارى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوى ﻛﭽﻪ ﻟﻮړه ﻛړى.
)و( د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻛړﻧﻼره :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى اﺳﺘﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻲ وﻫڅﻮى ﺗﺮڅﻮ داﺳﻰ ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻠﻰ ﻛړى
ﭼﻰ د اﻳډز د ﻛﺎرګﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ و ﻧﻪ وﻫﻰ.
)ز( د ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻮ څﺎرﻧﻪ :د ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ اﺳﺘﺎزې دا ﺣﻖ ﻟﺮى ﭼﻰ د ﻛﺎرځﺎى ﻣﺴﺎﻳﻞ د ﻣﻨﻄﻘﻰ دﻻﻳﻠﻮ او اﻧﻈﺒﺎﺗﻰ ﻛړﻧﻼرو ﻟﻪ ﻻرى ﻃﺮﺣﻪ ﻛړى،
ﻫﻤﺪا راز دوى ﻛﻮﻻى ﺷﻰ د اﻳډز ﭘﻮرى اړوﻧﺪ د ﻫﺮ ډول ﺗﺒﻴﻌﻀﺎﺗﻮ راﭘﻮر اړوﻧﺪه ﺣﻘﻮﻗﻰ ﭼﺎرواﻛﻮ ﺗﻪ وروﺳﻮى.
)ح( روزﻧﻪ :د ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره داﺳﻰ روزﻧﻴﺰ ﻛﻮرﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﻰ وﻧﻴﺴﻰ ﭼﻰ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﻰ د اﻳډز د اﭘﻴﺪﻳﻤﯥ ﻧﻪ
راﭘﻴښ ﺷﻮى رﺑړوﻧﻪ ،د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺒﺮګﻮن ،او ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ د اړﺗﻴﺎوو او ژوﻧﺪ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻜښﻰ ﻧﻐښﺘﻰ
وى.
)ى( د ﺧﻄﺮاﺗﻮ ﻛﻤﻮل او اداره :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه ﻛﺎر وﻛړى ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﻣﺼﺌﻮن او ﺻﺤﻰ ﻛﺎرى
ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړى ،ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮ دى د ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ او ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺳﻢ ﻛﺎروﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻨﻰ ﭘﻪ اړوﻧﺪ دى ﻫﻢ ﻻرښﻮوﻧﻰ ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻰ .ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل آﺳﻴﺐ ﻣﻨﻨﻪ وارزوى او ﭘﻪ دى اړوﻧﺪ دى د ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻس
ﻻﻧﺪى وﻧﻴﺴﻰ.
)ك( راز ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ :ﻛﺎرګﺮان ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﻃﺒﻰ اﺳﻨﺎدو ﺗﻪ د ﻻس رﺳۍ ﺣﻖ ﻟﺮى .وﻟﻰ د ﻛﺎرګﺎراﻧﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﺣﻖ ﻧﻠﺮى
ﻫﻐﻪ اﺳﻨﺎد وګﻮرى ﻛﻮم ﭼﻰ د ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ د اﻳډز د وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮى .ﻟﻪ دى ﻛﺒﻠﻪ ،ﻛﻠﻪ ﭼﻰ ﺗﺠﺎرﺗﻰ ټﻮﻟﻨﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او
دﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮى ﻧﻮ د راز دارۍ اﺻﻞ ﺗﻪ دى ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻛړى ،او داﺳﻰ ﻫﻴڅ ګﺎم دى ﭘﻮرﺗﻪ ﻧګړى ﭼﻰ د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﺧﻮښﻰ
او د ﻣﺴﻠﻜﻰ روﻏﺘﻴﺎ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻠﻴﻚ) ١٩٨ ،ګڼﻪ –  (١٧١د اﺣﻜﺎﻣﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف وى.
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)ل( ﻛﺎرګﺎرن ﭘﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﻰ )ﭼﻰ د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳﺎدﻳږى( :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ اړوﻧﺪ ﺣﺎﻣﻴﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ګډ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ورﺳﻮى ﻛﻮم ﭼﻰ ﭘﻪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﻛﻰ ﭘﺮ ﻛﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ دى .او داﺳﻰ اﻗﺪاﻣﺎت دى ﭘﻪ ﭘﺎم
ﻛﻰ وﻧﻴﺴﻰ ﭼﻰ ﻫﻢ د اﻳډز د ﺧﭙﺮﻳﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړى او ﻫﻢ ﻳﻰ اﻏﻴﺰى ﻛﻤﻰ ﻛړى.
)م( زﻳﺎن ﻣﻨﻨﻪ  :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړى ﭼﻰ د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ د ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو ﺳﺮه ﺳﻢ ﻫﻐﻪ ﻓﻜﺘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮى
دى ﭼﻰ د ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ ځﺎﻧﻜړى ډﻟﻰ د اﻳډز د اﻧﺘﺎن ﺧﻄﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻧﻮر ﻫﻢ آﺳﻴﺐ ﻣﻨﻨﻮﻧﻜﻰ ﻛﻮى.
)ن( د اﻳډز د ﻣﺤﺮﻣﻮ دﻋﻮاﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﻮرو او ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ :ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ دى ﺗﻪ وﻫڅﻮى ﭼﻰ د
ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺤﺮم او دﻋﻮاﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﻮرو او ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻻره ﻫﻮاره ﻛړى.
)س( ﻧړﻳﻮال ګډون )ﻣﺸﺎرﻛﺖ( :د ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻜﺘﻮرى ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳـﻴﺰ او ﻧړﻳﻮال ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرى داﺳﻰ ﻳﻮواﻟﻰ او اﺗﺤﺎد راﻣﻨځ
ﺗﻪ ﻛړى ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳډز او د ﻛﺎر ﭘﺮ ﻧړۍ ﻏﻮر وﻛړى او دا ﻛﺎر د ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ ﻛﻰ ﻫﻢ ورګډ ﻛړى.

 -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او زده ﻛړې ﻟﻪ ﻻرى ﻣﺨﻨﻴﻮى
د اﭘﻴﺪﻣۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو د ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻟﭙﺎره ،د ﻛﺎرځﺎى ﻻرښﻮﻧﯥ او زده ﻛړې ﻳﻮ ﺿﺮورى ﻋﻤﻞ دى .اﻏﻴﺰﻣﻨﺪه زده
ﻛړې د ﻛﺎرګﺮو د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ډﯦﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي ﺗﺮڅﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د اﻳﭻ آى وى د ﻣﺼﺎﺑﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﻜړﺗﻴﺎ څﺨﻪ وﺳﺎﺗﻲ .دا ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د
اﻳﭻ آى وى ﻧﻪ د وﯦﺮې ﭘﻪ ﻛﭽﯥ ﻛﯥ د ﭘﺎم وړ ﻛﻤﻮاﻟﻰ راوﻟﻲ او د ﻛﺎر ځﺎى د ﺗﺠﺰﻳﯥ او ﻣﺎﺗﻴﺪﻧﯥ ﻛﭽﻪ را ټﻴټﻪ ﻛړي ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮك او
ﻛړو وړو ﻛﯥ د ﭘﺎم وړ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻲ .د دوﻟﺖ ،ﻛﺎر ګﻤﺎروﻧﻜﻮ او ﻛﺎرګﺮو د ﻣﺸﻮرو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل
ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ددې ﭘﺮوګﺮام او د ﻫﻐﻮي د ﺑﺸﭙړې ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړه ﻛﭽﻪ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او زده ﻛړې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺑڼﻮ ﻛﯥ
ﺑﺮاﺑﺮې ﺷﻲ؛ ﻧﻪ دا ﭼﯥ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﺗﻮرو اﻛﺘﻔﺎ وﺷﻲ .ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺟﻨﺴﻲ درﻳځ ،د ﺳﺎﺣﯥ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوى د
ﻛﺎرځﻮاك د ﺧﻄﺮ ﻓﻜﺘﻮروﻧﻮ او ﻛﻠﺘﻮرى اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺧﯥ وټﺎﻛﻲ .دا ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ډاډ او اﺣﺘﺮام وړ ﻛﺴﺎﻧﻮ
ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪې ﺷﻲ .ﻫﻤﻜﺎرې زده ﻛړې ﻛﻮﻻى ﺷﻲ اﻏﻴﺰﻣﻨﺪى وي ،ځﻜﻪ ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎن د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻪ او ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ
ﻳﻮﺷﺎن ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ.

 – ١د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻟﻮړوﻟﻮ ﻛﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ
اﻟﻒ( د ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻳډز د ﭘﺮاﺧﻮ ﻛﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ټﻮﻟﻨﻮ او د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ،اړﻳﻜﯥ وﻟﺮي .ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددې ﭘﻪ اړه ﭼﯥ اﻳډز څﺮﻧګﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯧږي او څﺮﻧګﻪ ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴږي ،د اﻳﭻ آى وى ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ
اړﺧﻮﻧﻪ ،څﺮﻧګﻪ د اﻳﭻ آى وى ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﯧږي ،ددې ﻣﺮض ﻃﺒﻲ اړﺧﻮﻧﻪ ،د اﻳډز اﻏﻴﺰې ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ،او د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ او درﻣﻠﻨﯥ د ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوو
ﭘﻪ اړه د دﻗﻴﻖ او ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﯥ وي.
ب( ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺷﻮﻧﻰ )ﻣﻤﻜﻨﻪ( ﺣﺪه ﭘﻮرې ﭼﯥ واﻗﻌﻰ وي ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ،ﻛﻮرﺳﻮﻧﻪ او ﻛﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮده روزﻧﻴﺰ او
ﺑﺸﺮي ﻛړﻧﻼرو او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻛﺎر د اﻣﻨﻴﺖ ،ﺻﺤﺖ او د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺿﺪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﻮ )ﻛړﻧﻼرو( ﻛﯥ ځﺎى ورﻛړل
ﺷﻲ.
 – ٣ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
اﻟﻒ( ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋګﺎﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ او ﻛﺎرګﺮو او د ﻫﻐﻮي اﺳﺘﺎزو ،د ﻟﺰوم دﻳﺪ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ د دوﻟﺖ او ﻧﻮر اړوﻧﺪه د
اﻳډز ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ د ﻣﺸﻮرې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وي .ﻣﻴﺘﻮد ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﺗﺮ ﺣﺪه ﺟﺎﻟﺐ او د ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ وړ وي.
ﭘﻪ ﻛﺎري وﺧﺖ ﻛﯥ ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ روزﻧﻴﺰ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرګﺮو ﻟﺨﻮا د ﻛﺎرځﺎى ﻧﻪ د
ﺑﺎﻧﺪې وﻛﺎرول ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﻛﻮرﺳﻮﻧﻪ داﻳﺮﻳږي ،ﻧﻮ ﺣﺎﺿﺮي ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرى ﻣﻜﻠﻔﻴﺖ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
ب( ﻋﻤﻠﻰ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﺮوﻧﻜﯥ وي:
 د ﻫﻐﻪ ډول ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﯥ وي ﻛﻮم ﭼﯥ اﻧﻔﺮادي ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻄﺮات ﭼﯥ ﺷﺨﺼﺎ دوي ﺳﺮه ﻣﺦدي ،ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي او ﻫﻢ د ﻳﻮ ګﺮوپ د ﻏړي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ و ارزوي .او دا ﺧﻄﺮات د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻣﻔﺎﻫﻤﻮ او د اړﻳﻜﻮ د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ،وﻗﺎﻳﻮي او ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ،ﻛﻢ ﻛړي.
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 ﭘﻪ ﻟﻮړې ﻛﭽﯥ ﺳﻠﻮﻛﻲ او ﻧﻮر د ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﻓﻜﺘﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺎﻛﯧﺪ وﺷﻲ؛ ﻟﻜﻪ ﻛﺎري ﺧﻮځښﺖ ﭼﯥ د ﻛﺎرګﺮوﻣﺨﺘﻠﻒ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ د اﻳﭻ آى وى اﻧﺘﺎن ډﯦﺮ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻮي.
 د ﻣﺨﺪروه ﻣﻮادو د ﭘﻴﭽﻜﺎرۍ ﻟﻪ ﻻرې د اﻳﭻ آى وى د اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺪو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ورﻛﻮل ،او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ددې ﭘﻪ اړه ﭼﯥڅﺮﻧګﻪ ددې ډول اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﺮات ﻛﻢ ﺷﻲ.
 د دوﻟﺖ ،ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ او ﻛﺎرګﺮو ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ګﺎوﻧډي ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ او د ﺳﻴﻤﻰ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮوراﻣﻴﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪل.
 ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻜﯥ روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﻳډز د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻟﻮړول ،ﭼﯥ د دوﻟﺖ او ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮل ﻛﯧږي. د ﻛﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ښځﻮ او ځﻮان ﻛﺎرګﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ وي. د ښځﻮ د اﻳﭻ آى وى څﺨﻪ ﭘﻪ زﻳﺎن ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﺑﺎﻧﺪې ځﺎﻧګړى ﺗﻮﺟﻪ او د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﭼﯥ دﻏﻪ زﻳﺎن ﻣﻮﻧﺪﻧﻪ ﻛﻢ ﻛړي ٣ ) .ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرۍ(
 ﺗﺎﻛﯧﺪ ﭘﺮ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ اﻳﭻ آى وى ﭘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ډول د ﺗﻤﺎس څﺨﻪ ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯧږي ،ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ اﻳﭻ آى وى ﻣﺜﺒﺖ دي ،ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻳﺎﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ ﺑﻴﻠﻴﺪﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻠﺮي ،ﺑﻠﻜﯥ ﻫﻐﻮي ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ.
 د وﻳﺮوس د ﻧﺎﺗﻮاﻧﻮﻧﻜﻲ اﻏﻴﺰو ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮل او د ټﻮﻟﻮ ﻛﺎرګﺮو د وړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻨﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،د اﻳډز ﻧﺎروﻏﻪ ﻛﺎرګﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪېﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﺗﺒﻌﻴﺾ وﻛﺎرول ﺷﻲ.
 ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ددې ﻓﺮﺻﺖ ورﻛﻮل ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻏﺒﺮګﻮن او اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭼﯥ د اﻳډز ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮي ،ﭘﻪ ډاګﻪ ﻛړي. د ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ﻻرښﻮﻧﻪ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرګﺮان( او دﻫﻐﻮي ﺧﺒﺮول ﻛړﻧﻼرو څﺨﻪﭼﯥ د ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ.
 د ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرى اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮى ﻧﺎروﻏۍ او ﺗﻮﺑﺮﻛﻠﻮز د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ ،ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ اﻳﭻ آى وى د ﻛﻜړﻛﯧﺪو د ﺧﻄﺮ ﻟﭙﺎره ﺑﻠﻜﯥ ددې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ دا ﺣﺎﻻت د درﻣﻠﻨﯥ وړ دي ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻛﺎرګﺮو د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﻟﺖ او ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴټﻢ
د ﺗﻘﻮﻳﯥ ﺳﺒﺐ ﻛﯧږي.
 د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ او ﺧﻮراك ښﻪ ﻛﻮل. د ﺟﻨﺴﻲ اړﻳﻜﻮ ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ ،ﭼﯥ د ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻛﺎﻧډوم د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮوﻧﯥ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي. ﻫﻤﻜﺎرې زده ﻛړې او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ روزﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ. -ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ څﻴړﻧﻪ ،ارزوﻧﻪ او ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﻪ وﺷﻰ او د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻜښﻰ راوﺳﺘﻞ ﺷﻰ.

 - ٣د ﺟﻨﺪر ځﺎﻧګړى ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
اﻟﻒ( ټﻮل ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ د ﺟﻨﺪر او ﻫﻢ د ﻧﮋاد او ﺟﻨﺴﻲ درﻳځ ﺳﺮه ﺣﺴﺎس وي .او ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ
وﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻼ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ځﻮاب ورﻛﻮى.
ب( د ښځﻮ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻮي د اﻧﺘﺎن د ﻟﻮړ ﺧﻄﺮ او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د ځﻮاﻧﻮ ښځﻮ د زﻳﺎن ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ،ﺧﺒﺮې
ﺷﻲ.
ج( روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دواړه ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي ﺗﺮڅﻮ د ﺧﭙﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎوي ځﻮاك او ﺗﻮان ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮه ﺷﻰ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭘﻪ
ﻛﺎرځﺎى او ځﺎﻧګړى ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻋﻤﻞ وﻛړي ،او ددى ﺗﺮڅﻨګ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻛړي.
د( ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ښځﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎې او د ﻛﺎرځﺎې څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮې ﺷﻲ او ﻫﻐﻮي
وﺗﻮاﻧﻴږى ﭼﻰ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﻛړي.
ر( د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو زده ﻛړى ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ،ﺧﻄﺮ ارزوﻧﯥ او ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﯥ وي ،ﺗﺮڅﻮ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ د اﻳډز د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ اړه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛړي.
س( د ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎز ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻟﭙﺎره د ﻛﺎرګﺮو او د ﻫﻐﻮي د اﺳﺘﺎزو د ﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ د وﻗﺎﻳﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ
ﺷﻲ.
  -د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه اړﻳﻜﻪ
روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د روﻏﺘﻴﺎ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﻛﺎر ﻛﻮي ﻟﻜﻪ د ﻣﻮادو ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎده ،روﺣﻲ
ﻓﺸﺎر او ﺟﻨﺴﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ ،اړﻳﻜﻪ وﻟﺮي .د ﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮده ﺷﻮراګﺎﻧﯥ ﻳﺎ د روﻏﺘﻴﺎ او ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻛﻤﻴټﯥ د اﻳډز د ﻛﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ او
روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻴﻞ ځﺎى دى .دﻏﻪ اړﻳﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﻜړو ﺳﺘﻨﻮ د ورﻳﺪي ﭘﻴﭽﻜﺎرﻳﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ،د اﻧﺘﺎن ﺧﻄﺮوﻧﻪ
څﺮګﻨﺪ ﻛړي؛ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ اﻟﻜﻮل او د درﻣﻠﻮ زﻫﺮي ﻛﯧﺪل د اﻳﭻ آى وى اﻧﺘﺎن د ﺧﻄﺮوﻧﻮ د زﻳﺎﺗﯧﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ.
  -ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي
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اﻟﻒ( ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎس ،دﻗﻴﻖ او ﺗﺎزه ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت د ﺧﻄﺮوﻧﻮ د ﻛﻤﻮﻟﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﭘﻪ اړه ورﻛړل ﺷﻲ او ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﻤﻜﻦ وي
ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻛﺎﻧډوم ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ.
ب( د ﺗﻮﺑﺮﻛﻠﻮز او ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرى اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮى ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،درﻣﻠﻨﻪ او ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﻛﯥ د ﻣﻌﻘﻢ ﺳﺘﻨﻮ او ﭘﻴﭽﻜﺎرﻳﻮ د ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ددې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ دا ﺳﺎﻣﺎن ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ
ﻻس ﺗﻪ راوړل ﻛﯧږي.
  -ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻻس رﺳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ،ﻛﺎرګﺮان او د ﻫﻐﻮي اﺳﺘﺎزى ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ او روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻲ
ټﻮﻟﻨﻮ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﻪ ښﻮﻧځﻴﻮ ﻛﯥ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛړي .ﭘﻪ ﻻس رﺳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ دا
ﻣﻮﻗﻊ ورﻛړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ اﻓﻜﺎر ﺑﻴﺎن ﻛړي او د اﻳډز ﻛﺎرګﺮو ﻛﺎر د ﻫﻐﻮي د اﻧﺰوا د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ،ښﻪ ﻛړل ﺷﻲ.
دا ډول ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻣﺤﻠﻰ او ﻳﺎ وﻟﺴﻲ اﺷﺨﺎﺻﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻤﻜﺎرى او ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻛﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮل ﺷﻲ.
 -٧روزﻧﻪ
روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وي :رﻳﺴﺎن ،ﻣﺪﻳﺮان ،اﻣﺮﻳﻦ ،ﻛﺎرګﺮان او د ﻫﻐﻮي اﺳﺘﺎزى ،ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻣﺎﺳﺘﺮ
ﺗﺮﻳﻨﺮان ) ﺳﺮروزوﻧﻜﻰ( ،ﻫﻤﻜﺎر روزوﻧﻜﯥ ،ﻣﺴﻠﻜﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ او د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ او ﻛﺎرګﺮو څﺎروﻧﻜﻰ .د ﻟګښﺖ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ دې
ﻧﻮښﺘګﺮې او اﺑﺘﻜﺎري ﻻرې وﻟټﻮل ﺷﻲ ،د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﺗﺼﺪى ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻳډز د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﺮوګﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د اﺳﺘﺎداﻧﻮ را ﺟﻠﺐ
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي .د روزﻧﯥ ﻣﻮاد د ﻣﻮﺟﻮده ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ  ،ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻛﭽﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .دا ﻣﻮاد ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺤﻠﻲ
رواﺟﻮﻧﻮ او د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ  ،ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ .روزوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ دا ﻫﻢ وښﻮدل ﺷﻲ ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ د اﻗﻠﻴﺖ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د
ﺗﻌﺼﺐ ،ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮرد وﻛړي ﺧﺎﺻﺘﺎ د ﻧﮋادي ﻣﻨﺸﯥ او ﺟﻨﺴﻲ درﻳځ ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط .ﻫﻐﻮي ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﺮې ﭘﻴښﯥ د ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﻟﭙﺎره د ﺗﻤﺮﻳﻦ
ښﻪ ﻣﻮاد ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي .ښﻪ روزوﻧﻜﻲ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ دي ﻧﻮ ځﻜﻪ ﻫﻤﻜﺎرو زده ﻛړو ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛﭽﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺗﺮي ورﻛﻮل ﻛﯧږي .دا ﺑﺎﻳﺪ
د ﻛﺎرځﺎى د ﻛﻠﻨﻲ روزﻧﻴﺰ ﭘﻼن ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ وګﺮځﻲ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرګﺮو د اﺳﺘﺎزي ﻣﺸﻮرې ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣﻲ.

 - ١٧د رﻳﺴﺎﻧﻮ ،ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ او د ﻛﺪر او ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﻣﺮﻳﻨﻮ روزﻧﻪ
ﭘﻪ روزﻧﻴﺰ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻛﺎرګﺮو ﻟﭙﺎره داﻳﺮﻳږى ،د ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ څﺨﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺪﻳﺮان او آﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ روږﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي:
-

د ﻫﻐﻮي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛﻮل ﺗﺮڅﻮ وﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ د ﻛﺎرځﺎى د اﻳډز د ﻛړﻧﻼره ﭘﻪ اړه ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت او ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ځﻮاب ورﻛړي.

-

د اﻳډز څﺨﻪ ښﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮه وي ﺗﺮڅﻮ ﻧﻮرو ﻛﺎرګﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز د ﺧﭙﺮﯦﺪو د ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮر د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ اړه
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛړي.

-

ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻴﺸﻴﺖ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوﯦﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛﻮل ،ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻮي وﺗﻮاﻧﯧږي ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮرې ﭼﯥ
ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﻟﺮي ﻛﺎر وﻛړي.

-

د ﻛﺎرځﺎى د روﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ او اداره ﻛﻮل ﻛﻮم ﭼﯥ د اﻳډز ﻛﺎرګﺮو ﺳﺮه ﺗﺒﻌﻴﺾ ګڼﻞ ﻛﯧږي.

-

د ﻫﻐﻮي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛﻮل ﭼﯥ د ﻣﻮﺟﻮده روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ګﺘﻮ ﻻرښﻮﻧﻪ وﻛړي.

 - ٢٧د ﻫﻤﻜﺎرو ښﻮﻧﻜﻮ روزﻧﻪ:
ﻫﻤﻜﺎر ښﻮﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ روزﻧﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ﺗﺮڅﻮ:
-

د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮي د ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ د ﻛﺎﻓﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﻲ وى ﭼﯥ وﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮګﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او د روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛړي.

-

ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺴﻲ درﻳځ ،ﺟﻨﺪر او ﻛﻠﺘﻮر ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ روزﻧﯥ ﻛﯥ ،ﺣﺴﺎس وي.

-

د ﻧﻮرو ﻣﻮﺟﻮده د ﻛﺎرځﺎى ﻛړﻧﻼرو ﺳﺮه ارﺗﺒﺎط وﻟﺮى او د ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻪ دي ،ﻣټ وګﺮځﻰ.

-

ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ورﺑښﻞ ،ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( ﻛﯧﺪو ﺧﻄﺮات زﻳﺎﺗﻮي ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻛﯥ
وﭘﻴﮋﻧﻲ.

-

ددې ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د ﻫﻐﻮي د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﭘﻪ اړه ﻣﺸﻮرې وﻛړي.
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 - ٣٧د ﻛﺎرګﺮو د اﺳﺘﺎزو روزﻧﻪ
د ﻛﺎرګﺮو اﺳﺘﺎزې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺎري ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ روزﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ﺗﺮڅﻮ:
-

ددې ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز ﻛړﻧﻼرې ﭘﻪ اړه څﺮګﻨﺪوﻧﻮ او ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ورﻛړي.

-

ددې ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ﭼﯥ ﻧﻮر ﻛﺎرګﺮان ،د اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﭘﻪ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ،وروزي.

-

د ﻛﺎرځﺎى د روﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ او اداره ﻛﻮل ،ﻛﻮم ﭼﯥ د اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺗﺒﻌﻴﺾ ګڼﻞ ﻛﯧږي؛ ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﻛﺎرﻧﺪه ﺗﻮګﻪ ﻣﺒﺎرزه وﺷﻲ.

-

ﭘﻪ اﻳډز اړوﻧﺪه اﺧﺘﻪ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ او د ﻫﻐﻮي اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ،ﺗﺮڅﻮ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻮګﻨځﻰ
څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻰ.

-

ددې ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻰ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻛﯥ ،د ﺧﻄﺮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ وﭘﻴﮋﻧﻰ او د ﻫﻐﻮي د ﻛﻤﻮﻟﻮ
ﭘﻪ اړه ﻣﺸﻮرې ورﻛړي.

-

ددې اﻃﻤﻴﻨﺎن ورﻛړي ﭼﯥ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د اﻳډز ﻟﻪ اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو څﺨﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮي ،ﻣﺤﺮم او ﭘټ ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧږي.

 - ٧د روﻏﺘﻴﺎ او ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮروزﻧﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ او روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه د آﺷﻨﺎ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ روزﻧﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﻛړي ﺗﺮڅﻮ:
-

د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮي د ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﻪ اړه ښﺎﻳﺴﺘﻪ ډﯦﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ وﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ روزﻧﻴﺰ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻛﺎرګﺮو
ﺗﻪ ور اﻧﺘﻘﺎل ﻛړي.

-

د ﻛﺎري ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ارزوﻧﯥ ﺗﻮان وﻟﺮي او ﻛﺎري ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ او ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﺎﻛﻢ وي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ﺗﻐﻴﺮات راوﻟﻲ او ﻳﺎ ورﺗﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړي .ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو د زﻳﺎن ﻣﻨﻨﯥ ﻛﭽﻪ ﻛﻢ ﻛړي.

-

اﻃﻤﻴﻨﺎن ورﻛړي ﭼﯥ ﻛﺎر ګﻤﺎروﻧﻜﻲ ﻳﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺎري ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ د ﻛﺎرګﺮو ﻟﭙﺎره را
ﻣﻴﻨځﺘﻪ ﻛړى او دوام ورﻛړى.

-

اﻃﻤﻴﻨﺎن ورﻛړي ﭼﯥ اړوﻧﺪه اﻳډز ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﭘﻪ ﻣﺤﺮم ډول ،د ﻧﻮرو ﻃﺒﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧږي .او ﺻﺮف د ﻛﺎرګﺮو د
ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﭘﺮ اﺳﺎس د ﻛﺎر د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﻛﺎرګﺮو د ﺷﺨﺼﻰ ﺳﻮاﺑﻘﻮ د ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ د ﻛړﻧﺪود ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ
ډاګﻪ ﻛﯧﺪى ﺷﻲ.

-

ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻛﯥ د ﺧﻄﺮ ﻓﻜﺘﻮروﻧﻮ د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﺸﻮرې ورﻛﻮﻟﻮ ﺗﻮان وﻟﺮي.

-

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

 – ٧د ﻛﺎر او ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ څﺎروﻧﻜﻮ)ﻣﻔﺘﻴﺸﻴﻨﻮ( روزﻧﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﭼﺎرواﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ﺗﺮڅﻮ څﺎروﻧﻜﻰ ﺗﻪ ټﻮﻟﯥ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې ﻛړى ﭼﯥ ﺧﭙﻞ د ﺳﺮﭘﺮﺳﺘۍ او ﻣﺸﻮرﺗﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ اړه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي .ددې ﻫﺪف ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،ﻫﻐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز د
ﻣﺨﻨﻴﻮي د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻪ اړه ﺗﺨﺼﺼﻲ روزﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي .دا روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻻﻧﺪې ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﯥ وي:
-

د ﻛﺎر د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن )ﻛﺎر او ﻣﺴﻠﻚ( ) ١٩ ٨ګڼﻪ (١١١-او
ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت؛

-

څﺮﻧګﻪ وﻛﻮﻻى ﺷﻮ ﭼﻰ د اﻳډز ﭘﻪ اړه ﻛﺎرګﺮو او اداري ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ورﻛړو؛

-

څﺮﻧګﻪ وﻛﻮﻻى ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ وﻳﻨﺎوو او روزﻧﻮ ﻛﯥ د اﻳډز ﭘﻪ اړه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﺧﻴﻞ ﺷﻲ؛

-

ﻛﺎرګﺮو ﺳﺮه څﺮﻧګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﺟﻮده ګټﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳۍ وﻟﺮى او ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ؛

-

څﺮﻧګﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ،او د اﻳډز ﭘﻪ ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺖ ﻛﯧﺪﻟﻮ وﺿﻌﻴﺖ وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ؛

-

ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راټﻮﻟﻮﻟﻮ او څﻴړﻟﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د اﭘﻴﺪﻣﻮﻟﻮژي
او ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻏﻴﺰو د څﻴړﻧﻰ ﻟﭙﺎره ﻛﺎرول ﻛﯧږي.

 - ٧د ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮو ﻟﭙﺎره روزﻧﻪ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن د وﻳﻨﯥ او ﻳﺎ د وﺟﻮد ﻧﻮرو ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻤﺎس ﻛﯥ وى
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د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ټﻮل ﻛﺎرګﺮ ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﺘﺎن د ﻛﻨټﺮول ﻫﻐﻪ ﻛړﻧﻼرو او ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ،ﻛﻮم ﭼﻰ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ ﭘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ډول را
ﻣﻴﻨځﺘﻪ ﻛﯧږي .د روزﻧﯥ ﭘﺮوګﺮام ﺑﺎﻳﺪ د ﻻﻧﺪې ټﻜﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﯥ وي:
-

د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول؛

-

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ  ،ﺗﺮڅﻮ د اﻧﺴﺎن د وﻳﻨﯥ او د وﺟﻮد ﻧﻮرو ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ ﺳﺮه د ﺗﻤﺎس ﺧﻄﺮات ﻛﻢ ﻛړل ﺷﻲ )دوﻫﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ دې وﻛﺘﻞ
ﺷﻲ(؛

-

د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻛﺎرول؛

-

د اﻧﺴﺎن د وﻳﻨﯥ او ﻳﺎ د وﺟﻮد ﻧﻮر ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ ﺳﺮه د ﺗﻤﺎس ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛړﻧﻼرو ﺗﻌﻘﻴﺒﻮل؛

-

د ﻣﺴﻠﻜﻲ ﭘﻴښﻰ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ د ﻏﺮاﻣﺖ )ﺗﺎوان( د ﺣﻘﻮﻧﻮ درﻟﻮدل؛

-

او ﺗﺎﻛﯧﺪ ﭘﺮ دې ﭼﯥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د اﻳﭻ آى وى د رﻳښﺘﻨﻰ ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮه ﻟﺰوﻣﺎُ اړه ﻧﻠﺮي.

 - ٨ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
د اﻳﭻ آى وى ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻳﺎ آزﻣﻮﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ ﭘﻪ ﻋﺎدى ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﻧﺸﻲ؛ ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﻰ ﭘﻪ دې ﻛړﻧﺪود ﻛﯥ
راﻏﻠﻰ دى .دا ﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورى ﻛﺎر دى او د ﻛﺎرګﺮو ﺣﻘﻮق ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ اﭼﻮي .ﻣﻤﻜﻦ د ﻣﻌﺎﻳﻨﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻲ او ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮې
وﺷﻲ .ځﻜﻪ ﭼﻰ د ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﯧږي ،او دوى د ﻣﻌﺎﻳﻨﻰ د ﻧﺘﻴﺠﻰ ﭘﻪ اړه ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﻧﻪ وي .ﻟﻪ دى ﻛﺒﻠﻪ ﺣﺘﻰ د
ﻛﺎرځﺎى څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ،د اﻳﭻ آى وى ﻟﭙﺎره ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ او ﻳﻮاځﻰ د ﻳﻮ ﻻﻳﻖ او ﻣﺠﺮب ﻛﺲ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
 - ١٨ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام او ﻛﺎرګﻤﺎرﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮى
د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ د اﻳﭻ آى وى د آزﻣﻮﻳﻨﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻧﺸﻲ او ﻳﺎ د اﺳﺘﺨﺪام د ﺷﺮط ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻧﻪ ﻛﺎرول ﺷﻲ .ﻧﻮرﻣﺎل
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ آزﻣﻮﻳﻨﻪ  ،ﻟﻜﻪ د وﺟﻮد ﺳﻼﻣﺘﻲ آزﻣﻮﻳﻨﻪ ﻣﺨﻜﯥ د ﻛﺎر ﭘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻳﭻ آى وى آزﻣﻮﻳﻨﻪ د ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه وﻧﻪ ﻟﺮي.

 - ٢٨د ﺑﻴﻤﯥ د ﻣﻘﺎﺻﺪو ﻟﭙﺎره ﻣﺨﻨﻴﻮى
اﻟﻒ(

د اﻳﭻ آى وى آزﻣﻮﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ ﻫﻢ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ ،د ﺑﻴﻤﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﻰ ﻟﭙﺎره د ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﯧﺪﻟﻮ

د ﺷﺮط ﭘﻪ څﻴﺮ و ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ.
ب( د ﺑﻴﻤﯥ ﻛﻤﭙﻨۍ د ﻛﺎرځﺎى د ﺑﻴﻤﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﻜﯥ د ﻣﻮاﻓﻘﯥ څﺨﻪ د اﻳﭻ آى وى د آزﻣﻮﻳﻨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ و ﻧﻜړي .ﻫﻐﻮي ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻌﯥ او د ﻛﻠﻨﻲ ﻋﺎﻳﺪ اﻧﺪازه د ﻣﻮﺟﻮده اﭘﻴﺪﻣﻮﻟﻮژي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛړي.
ج( ﻛﺎر ګﻤﺎروﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻴﻤﯥ د ﻣﻘﺎﺻﺪو ﻟﭙﺎره ﻛﻮم آزﻣﻮﻳﻨﻪ ﺗﻪ ﻻره ﻫﻮاره ﻧﻜړى او ﻫﻐﻪ ټﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ورﺳﺮه ﺷﺘﻪ ،ﻣﺤﺮم
وﺳﺎﺗﻲ.

 - ٣٨اﭘﻴﺪﻣﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﺎرت
د ﻧﻮم ﭘﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻨﻴﻮى ﺳﺮه ،ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳﭻ آى وى اﭘﻴﺪﻣﻮﻟﻮژﻳﻜﻪ آزﻣﻮﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪې ﺷﺮط ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ څﯧړﻧﻮ او
اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ،ﻣﺴﻠﻜﻲ اﺧﻼق ،او د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ وي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻛﯥ ﭼﯥ داﺳﯥ څﯧړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه
ﻛﯧږي ،ﻻزﻣﻪ ده ﭼﻰ ﻛﺎرګﺮو او ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ﺗﻪ دﻣﺨﻪ ﺧﺒﺮ ورﻛړل ﺷﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ څﯧړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧﺪوﻧﻜﯥ دى .ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﻛﯧږى ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﭙﺎره ﺗﺮې ﻛﺎر وا ﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .آزﻣﻮﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﺎڅﺮګﻨﺪه ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺸﻲ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ددې ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮد وي ﭼﯥ د ﺷﺨﺺ د اﻳﭻ آى وى ﺣﺎﻟﺖ د ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ څﺨﻪ ﺗﻨﻘﻴﺺ ﻛﯧږي.
 - ٨داو ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻳﺎ آزﻣﻮﻳﻨﻪ
داﺳﯥ ﻫﻢ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﺎرګﺮان ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﭘﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ډول د آزﻣﻮﻳﻨﯥ ﭘﺮوګﺮام ﻛﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ وازﻣﺎﻳﻰ .داوﻃﻠﺐ آزﻣﻮﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻪ ﻧﻮرﻣﺎل ډول د ټﻮﻟﻨﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ اﺟﺮا ﺷﻲ ،ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ .د ﻛﺎﻓﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوﯦﻮ د
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﻪ ﺻﻮرت ،د ﻛﺎرګﺮو د ﻟﻴﻜﻠﯥ ﻣﻮاﻓﻘﯥ او د ﻫﻐﻮى د اﺳﺘﺎزي د ﻣﺸﻮرې ﭘﺮ اﺳﺎس ،داوﻃﻠﺒﻪ آزﻣﻮﻳﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﻪ

18

د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﻠﻜﯥ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻪ ﺟﺪي ډول د ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ .ﺟﻨﺪر ﺗﻪ ﺣﺴﺎس د آزﻣﻮﻳﻨﯥ
څﺨﻪ وړاﻧﺪې او وروﺳﺘﻪ ﻣﺸﻮرې ،ﭼﯥ د اﻳﭻ آى وى د آزﻣﻮﻳﻨﯥ څﺮﻧګﻮاﻟﻰ او ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﻛﻮي ،د آزﻣﻮﻳﻨﻪ ګټﯥ او زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ،او
د ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ اﻏﻴﺰې ﭘﺮ ﻛﺎرګﺮو ﺑﺎﻧﺪې  ،ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﺮې آزﻣﻮﻳﻨﯥ ﻳﻮه ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﻛړي.

 - ٨د ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﯧﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ آزﻣﻮﻳﻨﻪ او درﻣﻠﻨﻪ
اﻟﻒ( ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن د وﻳﻨﯥ او ﻳﺎ د وﺟﻮد ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ او اﻧﺴﺎﺟﻮ ﺳﺮه د ﺗﻤﺎس ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد وي ،ﻛﺎرځﺎى ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ
ﻛړﻧﻼرى ﻟﺮوﻧﻜﯥ وي ﭼﯥ د ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ د ﻣﺴﻠﻜﻲ ﭘﻴښﻮ او ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړي.
ب( ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ﻳﻮ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻣﻠﻮث ﻳﺎ ﻛﻜړ ﺷﻲ ﺳﺮه )د اﻧﺴﺎن وﻳﻨﻪ ،د وﺟﻮد ﻣﺎﻳﻌﺎت ،اﻧﺴﺎج( د ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﯧﺪو د ﺧﻄﺮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ،
ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددې ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮه د ﻣﺠﺎدﻟﯥ ،ﻃﺒﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ ،د اﻳﭻ آى وى آزﻣﻮﻳﻨﻪ او د ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د وﻗﺎﻳﯥ ﭘﻪ اړه ﻣﺸﻮره ورﻛړل
ﺷﻲ ،او ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ وﻟﯧږل ﺷﻲ .د ﺧﻄﺮ د ارزﻳﺎﺑۍ د ﭘﺎﻳﻠﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د ﻫﻐﻮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﺗﺎوان د ﺗﺮ
ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ د ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﯧﺪﻧﯥ او اړﻳﻨﻮ ﻃﻰ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﻻزﻣﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﺷﻲ.
 - ٩ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﻣﻼﺗــړ
ﻳﻮواﻟﻰ ،ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﻣﻼﺗړ ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﻋﻨﺎﺻﺮ دي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د اﻳډز ﺳﺮه د ﻣﺠﺎدﻟﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻛﻮي .د ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮو
ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اﻳﭻ آى وى ﺣﺎﻟﺖ څﺮګﻨﺪوي ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﺗﺸﻮﻳﻖ او ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻲ ،او اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ او ﺑﯥ ﻋﺰﺗﻰ ﻧﻪ ﻛﯧږى .ددې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز اﭘﻴﺪﻣۍ د اﻏﻴﺰې ﻛﻤﯥ ﻛړو ﻧﻮ د ﻛﺎرځﺎى ﺑﺎﻳﺪ
داﺳﯥ ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ وﻛړې ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ دي او اﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷﻮي دي ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﻛﻪ د ﻛﺎر ﭘﻪ ځﺎى
ﻛﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي ،ﻧﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﺪاوي دې ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ددې ډول ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮده ﻧﻪ وي ،ﻧﻮ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ
ددې ډول ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ور وښﻮدل ﺷﻲ .اړﻳﻜﯥ دا ګټﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ راﻛﻮي ﭼﯥ د ﻛﺎرګﺮو ﻧﻪ وړاﻧﺪې دﻫﻐﻮي ﻛﻮرﻧﻴﻮ
او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳۍ ﭘﻴﺪا ﻛړو .د دوﻟﺖ او ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻮﻛﻮ ،ﻛﺎرګﺮو او د ﻫﻐﻮي ټﻮﻟﻨﻮ ،او ﻧﻮرو اړوﻧﺪه ﭼﺎرواﻛﻮ ﺳﺮه
ﺧﭙﻞ ﻣﻨځﻲ ﻫﻤﻜﺎري ،د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ او د ﻗﻴﻤﺖ د ﻛﻤښﺖ ﭘﻪ اړه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي.
 - ١٩د ﻧﻮرو ﺟﺪي ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺳﺮه ورﺗﻪ واﻟﻰ
اﻟﻒ( د اﻳﭻ آى وى اﻧﺘﺎن او ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﯥ اﻳډز ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د ﻧﻮرو ﺟﺪي ﻧﺎروﻏﻴﻮ او ﺣﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ وﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻲ.
ب( ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮان ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ دې د ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﺗﺪاوۍ ،ﻏﺮاﻣﺖ او ﻧﻮرو ګټﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﯥ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺟﺪي
ﻧﺎروﻏﻴﻮ اﺧﺘﻪ دي ﻛﻢ و ﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻰ.
ج( ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻛﺎرګﺮان د ﻃﺒﻲ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ ﺗﻮان وﻟﺮي ،ﻫﻐﻮي ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎر ﻧﻮرﻣﺎل اﻣﻨﻴﺖ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﺗﺮﻗۍ ﻛﯥ
ګټﻪ واﺧﻠﻲ.
 – ٢٩ﺳﻼ )ﻣﺸﻮره ﻛﻮل(
اﻟﻒ( ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮان ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ دي وﻫڅﻮى ﺗﺮڅﻮ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﻣﺸﻮرې د ﻛﺎرځﺎى څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﻛﻪ
ﭼﻴﺮې ﺗﺨﺼﺼﯥ او ﻣﺤﺮم ﻣﺸﻮرﺗﯥ واﺣﺪوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وى ،ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي.
ب( دې ﻣﺴﻠﯥ ﺗﻪ د ﻋﻤﻠﯥ ﺑڼﯥ ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،ﻛﺎر ګﻤﺎروﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪﻧﻲ ټﻜﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻟﺮي:
 ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻳﺎ ﺳﺎﺣﯥ ﻛﯥ د ﻛﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ځﺎﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳډز اړوﻧﺪه ﻣﺸﻮرو او درﻣﻠﻨﻮ ﻛﯥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮي،ځﺎﻧګړى ﻛړي؛
 -د ﻃﺒﻲ او ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ځﺎﻧګړى ﻛﻮل او ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ وي؛

19

د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
 ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﻛﺎرګﺮان وړاﻧﺪې ﺗﺪاوي ﺷﻮى ﻧﻪ وي ،ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﻮره ورﻛﻮل ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ډاﻛټﺮ ﻳﺎ ﻃﺒﻲ ﻣﺸﺎور ﺳﺮه اړﻳﻜﻪ وﻧﻴﺴﻲ ﺗﺮ څﻮاﺑﺘﺪاﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ او درﻣﻠﻨﻪ ﻳﯥ وﻛړي .او ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﻛﺎرګﺮان ﺧﭙﻠﻪ ډاﻛټﺮ ﻧﻠﺮي ،ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻃﺒﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ډاﻛټﺮ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻲ.
ج( ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻲ ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ دي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺧﺼﺖ ورﻛړي ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻮي د ﻣﺸﻮرې او درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻠﻰ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮې اﺳﺘﻔﺎه وﻛړي.
د( ﻣﺸﻮرﺗﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﺮﺗﻪ ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د ﻫﻐﻮي د ﺣﺎﻻﺗﻮ او ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮاﺑﺮى ﺷﻲ .دا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وي ﭼﯥ
ﻟﻪ دوﻟﺖ  ،ﻛﺎرګﺮو او د ﻫﻐﻮي ټﻮﻟﻨﻮ او ﻧﻮر اړوﻧﺪه ﭼﺎرواﻛﻮ ﺳﺮه ددې ډول ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻛﯥ اړﻳﻜﻪ ټﻴﻨګﻪ ﺷﻲ.
ر( د ﻛﺎرګﺮو اﺳﺘﺎزي ﺑﺎﻳﺪ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺳﺮه د ﻣﺴﻠﻜﯥ ﻣﺸﻮرو د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي.
س( ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﻛﺎرګﺮان د ﻫﻐﻮي د ﺣﻘﻮﻧﻮ او اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ او ﻣﺴﻠﻜﻲ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﻛړى او د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﻻر ښﻮوﻧﻪ وﻛړي ﭼﯥ د اﻳډز ﺳﺮه د ﻣﺠﺎدﻟﯥ ﻟﭙﺎره ﻛﺎرګﺮو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي.
ش( ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ډول د اﻳﭻ آى وى ﺳﺮه د ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ،ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ رﺧﺼﺘﻰ د ﻃﺒﻰ ﻣﺸﻮرې د
ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ورﻛړي.
 - ٣٩ﻣﺴﻠﻜﯥ او ﻧﻮر روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
اﻟﻒ( ځﻴﻨﯥ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻲ ﺑﻪ ددې ﺗﻮان وﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د رﻳﺘﺮو واﻳﺮس ﺿﺪ درﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﺎر ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻃﺒﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻣﻬﻴﺎ دي ،د دوﻟﺖ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪه ﭼﺎرواﻛﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮاخ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺎت وړاﻧﺪې ﻛړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ
ﻛﺎرګﺮو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ.
اﻟﻒ( دا ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ د رﻳﺘﺮو واﻳﺮس ﺿﺪ درﻣﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ،د اړوﻧﺪه اﻳﭻ آى وى اﻋﺮاﺿﻮ ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻮ درﻣﻠﻨﻪ ،د ﺗﻐﺬﻳﯥ ﭘﻪ اړه ﻣﺸﻮرې ،د
روﺣﻲ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﻮل ،او د ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﻮ اﻧﺘﺎﻧﺎﺗﻮ درﻣﻠﻨﻪ ﻟﻜﻪ اﻳﺲ ټﻰ ډى ﻳﺎ د ﺟﻨﺴﻰ ﻻرى اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮى ﻧﺎروﻏۍ او ﺗﻮﺑﺮﻛﻠﻮز درﻣﻠﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د
ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه وﻟﺮي.
 - ٩د ځﺎﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮه اړﻳﻜﯥ
د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ،ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻲ ،د ﻛﺎرګﺮو د ټﻮﻟﻨﻮ او د ﻣﺴﻠﻜﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻛﺎرګﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ځﺎﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ
ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﯥ ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ وﻛړي او ﻳﺎ د اﻳډز څﺨﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻛﺎرګﺮان ټﻮﻟﻨﻴﺰو ګﺮوﭘﻮﻧﻮ او ﻣﻼﺗړ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﻛړي.
 - ٩ګټﯥ او اﻣﺘﻴﺎزات
اﻟﻒ( دوﻟﺖ د ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ د ﻣﺸﻮرې ﭘﺮ اﺳﺎس ،ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ورﻛړي ﭼﯥ د اﻳډز د ﻛﺎرګﺮو ګټﯥ او اﻣﺘﻴﺎزات د ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺳﺮه
ﭼﯥ ﻧﻮر ﺟﺪي ﻧﺎروﻏۍ ﻟﺮي څﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﻧﻠﺮي .ﻫﻐﻮي ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮﻳﻮ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﺷﺘﻮن ﻫﻢ وڅﻴړى ،ﻛﻮم ﭼﻰ د اﻳډز ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻮﻧﻜﻲ ﻃﺒﻌﻴﺖ ﺗﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ دي.
ب( ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻲ ،د ﻛﺎرګﺮو او ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ټﻮﻟﻨﯥ د اﻳډز ﻛﺎرګﺮو د اړﺗﻴﺎو ﺳﺮه ﺳﻢ د ګټﻮ د ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره دوﻟﺖ ﺳﺮه ﻳﻮ
ځﺎى ﻛﺎر وﻛړي.
 - ٩د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻮښښ
اﻟﻒ( دوﻟﺖ ،د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ او ﻛﺎرګﺮو ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﻻزم ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮان او د ﻫﻐﻮي
ﻛﻮرﻧۍ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺸﻲ .دا ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻣﺴﻠﻜﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎرګﺮو او د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﯥ د اﻳډزﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﻮاﺟﻪ دي ،ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ.
ب( دا ډول ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ګټﯥ د اﻳډز ﻧﺎروﻏﻪ ﻛﺎرګﺮو او ﻧﻮرو ﺟﺪي ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ورﺳﻮي.
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 - ٧٩ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ او راز ﺳﺎﺗﻨﻪ
اﻟﻒ( دوﻟﺖ ،د ﺑﻴﻤﯥ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻤﭙﻨۍ او ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ډاډ ورﻛړي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ټﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻛﺎرګﺮو د ﻣﺸﻮرې ،درﻣﻠﻨﯥ او ګټﯥ
اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړه ،ﻣﺤﺮم ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧږي او ﻳﻮاځﯥ د ﻣﺴﻠﻜﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻠﻴﻚ  ١٩ ٨ﻣﻴﻼدى ﻛﺎل )ګڼﻪ (١٧١ -ﭘﻪ اﺳﺎس،
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ.
ب( درﯦﻴﻢ اړخ ،ﻟﻜﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻛﺴﺎن او د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ اداره ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ او ﻛﺎرى ﭘﺮوژې ﺑﺎﻳﺪ د اﻳډز او د ﻛﺎرګﺮو اړوﻧﺪه ﻃﺒﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د
ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﻛﺎرګﺮو د ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻛړﻧﺪود ﭘﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺮم وﺳﺎﺗﻲ.
 – ٨٩د ﻛﺎرګﺮو او ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
اﻟﻒ( د اﭘﻴﺪﻳﻤۍ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ،د ﻛﺎرګﺮو د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ او ﻳﺎ ﭘﺮاخ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﻏړي ﺣﻤﺎﻳﻪ ﻛړي ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرګﺮو او د ﻫﻐﻮي د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه د ﻣﺸﻮرې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د اړﺗﻴﺎوو او د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ
ﺳﺮه ﺳﻢ د دوﻟﺖ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪه ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﻜﺎرۍ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧﺪى ﺷﻲ.
ب( دا ډول ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﻛړى ﭼﻰ ښځﯥ د اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻟﻨﻰ ﻛﯥ ﻣﻬﻤﻪ وﻧډه ﻟﺮې ،ﻫﻤﺪا راز دا ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د
ﺣﺎﻣﻠﻪ ښځﻮ ځﺎﻧګړى اړﺗﻴﺎوى ﻫﻢ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛړى .دا ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اړﺗﻴﺎو ﺗﻪ ځﻮاب ورﻛړى ﭼﻰ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﻳﺎ ﭘﻼر ﻳﻰ د
اﻳډز ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړى او ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻪ ښﻮوﻧځﻰ څﺨﻪ ووځﻰ او ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻰ او ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﻜﯥ ډول ﺟﻨﺴﻰ ګټﻰ اﺧﻴﺴﺘﻨﻰ ﺗﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻰ .دا ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ ﭼﻰ د ﻛﻮر دﻧﻨﻪ وى ،او ﺗﺼﺪۍ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻰ ﭼﻰ دا ډول ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﻴﺰ ډول او ﻳﺎ
د ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره د ﺗړون ﭘﻪ اﺳﺎس ،ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړى.
ج( د ﻛﻮرﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮوګﺮام د ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﯥ دى:
-

د رﺧﺼﺘۍ اﺟﺎزه

-

ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ او روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ګډون ﺑﻠﻨﻰ

-

ځﺎﻧﻰ ﻣﻼﺗړ ﻛﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

-

د ﻛﺎر د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﻛﺎرګﺮو د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ،ﭘﺪې ﺷﺮط ﭼﻰ دا ﻛﺎر د ښﻮوﻧځﻰ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
وﻧﻜړى.

-

ځﺎﻧګړى اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻟﻜﻪ د رﺳﻤﻰ او ﻣﺴﻠﻜﯥ زدﻛړو څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ،ﺗﺮڅﻮ د ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب
ورﻛړى ،ﭼﺎ ﭼﻰ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻳﺎ دواړه ﻣﻮر او ﭘﻼر د اﻳډز ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړى.

-

د ټﻮل اړوﻧﺪه ﭼﺎرواﻛﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﻜﺎرى ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻫﻐﻪ ښﻮﻧځﻴﻮ ﭼﻰ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ
دى.

-

ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ او ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺳﺘﯥ

-

د ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ او اداره ﭼﻰ ﭘﻪ ﻧﺎروﻏۍ او د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻮرى اړه ﻟﺮى.

-

ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺸﻮرې ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﺮﺳﺘﯥ

-

د ﻧﺎرﻏۍ او د ﻣﺮګ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭘﺮوﺳﻰ د ﭘﻮﻫﻴﺪو ﭘﻪ اړه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻜﻪ د ﻧﺎروﻏۍ د ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ،د وﺻﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮول
او د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ

-

ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮل ﺗﺮڅﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه راﻛړه ورﻛړه وﻟﺮى.

-

ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ دﻣﺨﻪ ﺗﻨﺨﻮا ورﻛﻮل

-

اړوﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺗﻪ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ راﺟﻊ ﻛﻮل او ﻳﺎ د اړوﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻮ د ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮول
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د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﻟﻮﻣړى ﺿﻤﻴﻤﻪ
د اﻳډز د ﺳﺎرى ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻪ او ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ:
د  HIVاو  AIDSﭘﻪ اړه ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻪ
د اﻧﺴﺎن د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﻰ وﻳﺮوس ﻳﺎ اﻳﭻ آى وى ﭼﻰ د اﻳډز د ﻧﺎروﻏۍ د ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺗﻠﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻰ د ﺑﺪن د ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ ﻟﻪ
ﻻرى؛ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ډول وﻳﻨﻪ ،ﻣﻨﻰ ،ﻣﻬﺒﻠﻰ اﻓﺮازات او د ﺷﻴﺪو ﻟﻪ ﻻرى اﻧﺘﻘﺎﻟﻴږى .ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮى ﭼﻰ ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺎروﻏﻰ ﻟﻪ څﻠﻮر ﻻرو څﺨﻪ د ﻳﻮ
ﻛﺲ څﺨﻪ ﺑﻞ ﻛﺲ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴږى ،ﭼﻰ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ورڅﺨﻪ ﻳﺎدووﻧﻪ ﻛﻮو:
.1

د ﻳﻮ ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( ﺷﺨﺺ ﺳﺮه د ﻧﺎﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ درﻟﻮدل )ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻪ ﻫﻤﺪى ﻻرى ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﻰ(

.2

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

.3

د ﻣﻠﻮث ﺷﻮى ﭘﻴﭽﻜﺎرى ﻳﺎ ﻧﻮرو ﭘﻮﺳﺘﻜﯥ ﺳﻮرى ﻛﻮوﻧﻜﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺎرول.

.4

د ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( ﺷﻮى ﻣﻮر څﺨﻪ د ﻫﻐﻰ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ ﻧﻮﻣﻮړى وﻳﺮوس د ﺣﺎﻣﻠګﻰ ،وﻻدت او ﻳﺎ د ﺷﻴﺪو ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ
ﻛﯥ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴږى.

اﻳﭻ آى وى د ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﻓﺰﻳﻜﯥ ﺗﻤﺎس ،ټﻮﺧﻰ ،ﭘﺮﻧﺠﻰ او ښﻜﻠﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻣﭽﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرى ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴږى ،ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ګډ ﺗﺸﻨﺎب ،د ﺣﻤﺎم
وﺳﺎﻳﻞ ،د ﺧﻮړو د ﻟﻮښﻰ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ او د ﻫﻐﻰ ﺧﻮراﻛﯥ ﺗﻮﻛﻮ او څښﺎك ﻣﺼﺮﻓﻮل ﭼﻰ د اﻳډز د ﻧﺎروغ ﭘﻪ ﻻس ﻟﻴږدﻟﻮل ﺷﻮى ﻧﻮﻣﻮړې
ﻧﺎروﻏۍ ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴږى .ﻫﻤﺪا راز اﻳډز د ﻏﻮﻣﺎﺷﻮ او ﻧﻮرو ﺣﺸﺮاﺗﻮ د ﭼﻴﭽﻠﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻪ ﺧﭙﺮﻳږى.
اﻳﭻ آى وى د اﻧﺴﺎن د ﺑﺪن ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﻌﻴﻔﻪ ﻛﻮى او دﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﻛﻮى ﺗﺮڅﻮ د اﻧﺘﺎن ﺳﺮه ﻣﺠﺎدﻟﻪ وﻛړى .ﻳﻮ ﺷﺨﺺ
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ او ﻳﺎ ﺗﺮ زﻳﺎت ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ژوﻧﺪ وﻛړى ﭼﻰ ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( وى ﺧﻮ ﭘﺪې ﻣﻮده ﻛﯥ ﻛﻮم اﻋﺮاض ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺎت او ﻳﺎ ﻛﻮﻣﻪ
ﻧﺎروﻏﻰ وﻧﻠﺮى ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪى ﻣﻮده ﻛﯥ ﻛﻮﻻى ﺷﻰ ﭼﻰ اﻧﺘﺎن ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛړى.
د اﻳډز ﻟﻤړﻧﻰ اﻋﺮاض ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻋﺒﺎرت دى ﻟﻪ دواﻣﺪاره ﺳﺘړﻳﺎ ،اﺳﻬﺎل ،ﺗﺒﻪ ،ذﻫﻨﻰ ﺗﻐﻴﺮات ﻟﻜﻪ د ﺣﺎﻓﻈﻰ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛﻮل ،د وزن
ﻛﻤښﺖ ،دواﻣﺪاره ټﻮﺧﻰ ،د ﭘﻮﺳﺘﻜﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺷﺪﻳﺪ او ﻣﻜﺮر ﺑﺨﺎر او داﻧﯥ ،د ﭘﻮﺳﺘﻜﯥ اﻟﺘﻬﺎب ،د ﺧﻮﻟﻰ اﻧﺘﺎﻧﺎت او د ﻟﻤﻔﺎوى ﻋﻘﺪاﺗﻮ
ﭘړﺳﻮب .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎروﻏۍ ﻟﻜﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻮن ،ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ،ﺳﻴﻨﻪ و ﺑﻐﻞ او ﺗﻮﺑﺮﻛﻠﻮزﻳﺎ ﻧﺮى رﻧځ ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺪ د ﺑﺪن د ﺿﻌﻴﻔﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړى.
ﺳﺮه ﻟﺪى ﭼﻰ ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ روغ ﻫﻢ وى ﻣګﺮ اﻳډز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎْ ﻫﻤﻴﺸﻪ وژوﻧﻜﯥ ﻧﺎروﻏﻰ ده .د رﻳﺘﺮووﻳﺮوس ﺿﺪ داﺳﻰ درﻣﻞ
ﺷﺘﻪ ﭼﻰ د ﻣﺮض ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﻄﻰ ﻛﻮى او د ﻧﺎروغ ﻋﻤﺮ ﻳﻮ څﻪ اوږدوى ﺧﻮ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ دا درﻣﻞ ډﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻰ دى .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ وﻳﻼى ﺷﻮ
ﭼﻰ ډﻳﺮ ﻧﺎروﻏﺎن دا درﻣﻞ ﭘﻪ واك ﻛﯥ ﻧﻠﺮى ﻣګﺮ دا ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭼټﻜﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻣﻰ.
اﻳﭻ آى وى ﻳﻮ ﻧﺎزك او ﺿﻌﻴﻔﻪ وﻳﺮوس دى ﭼﻰ ﻳﻮازى ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟړ ﻣﺤﺪود ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﻰ ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ .ﻧﻮﻣﻮړى وﻳﺮوس ﻳﻮازى
د ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺮﻃﻮﺑﻮ ﻧﺎﺣﻴﻮ څﺨﻪ ﺑﺪن ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻼى ﺷﻰ او د ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻮﺳﺘﻜﯥ څﺨﻪ ﻧﺸﻰ ﻛﻮﻻى ﺑﺪن ﺗﻪ ﻧﻔﻮذ وﻛړى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ډاډ ﺳﺮه وﻳﻼى ﺷﻮ ﭼﻰ
د ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺎروﻏۍ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﭘﺪې ﺷﻜﻞ ﻛﯧﺪﻻى ﺷﻰ ﭼﻰ ﺑﺪن ﺗﻪ د وﻳﺮوس د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﻛړو ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د
ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻛﺎﻧډم ﻛﺎرول او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻌﻀﻰ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ وﺳﺎﻳﻞ ﻟﻜﻪ دﺳﺘﻜﺸﻰ ،ﻣﺎﺳﻚ او ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ
ﻛﺎرول او ﺑﻞ دا ﭼﻰ ﭘﻮﺳﺘﻜﯥ ﺳﻮرى ﻛﻮوﻧﻜﯥ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﻮث ﻳﺎ ﻛﻜړ ﻧﻪ وى .ﻧﻮﻣﻮړى وﻳﺮوس د ﺑﻠﻴﭻ )ﻳﻮ ډول ﭘﺎﻛﻮوﻧﻜﯥ ﻣﺎده( ﻗﻮى
دﻳﺘﺮﺟﻨﺖ )ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻮوﻧﻜﯥ او ﭘﺎﻛﻮوﻧﻜﯥ ﻣﺎده ﻟﻜﻪ ﺻﺎﺑﻮن( او د ډﻳﺮو ګﺮﻣﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻰ.
ﺷﻤﻴﺮې او ﭘﺮ ﻛﺎرى ځﻮاك د اﻳډز اﻏﻴﺰه:
د  ٢٠٠٠ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﻟﻪ ) (٣ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﺎوه ﭼﻰ ﻟﻪ دى ډﻟﻰ څﺨﻪ دوه ﭘﺮ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻰ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﯥ اوﺳﻴﺪل .ﻧږدى ) (٢٢ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﺧﻠﻜﻮ د اﻳډز ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وړﻛړۍ ﭼﻰ ﻟﻪ دى ډﻟﻰ څﺨﻪ ﻳﻮاځﻰ ﭘﻪ
 ٢٠٠٠ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړى ﻛﯥ ) (٣ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ وګړو څﭙﻞ ژوﻧﺪون ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړئ.
ډﻳﺮى ﺳﻴﻤﻰ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺎروﻏۍ څﺨﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ ﺷﻮى دى ،ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻰ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳډز
ﻣﺒﺘﻼ دى ﻟﻪ  ٢ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت دى  .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ آﺳﻴﺎ ﻛﯥ ﻟﻪ )( ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ،ﭘﻪ ﻻﺗﻴﻨﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ او د ﻛﺎراﺑﻴﻦ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ
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ﻧږدى ) (٢ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ څﻪ ﻛﻢ ) (١ﻣﻴﻠﻴﻮن ،ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ،ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻪ اروﭘﺎ او ﻣﺮﻛﺰى آﺳﻴﺎ ﻛﯥ د
ﻣﻴﻠﻴﻮن درى ﭘﺮ څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ اﻓﺮﻳﻘﺎ او ﻣﻨځﻨﻰ ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن وﻛړى ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ دى.
ﺳﺮه ﻟﻪ دى ﭼﻰ د اﻧﺘﻘﺎل ﻻرى ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ وﻟﺮى ﺧﻮ ﺳﻴﻤﻰ ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﻜﯥ ډول دې اﻧﺘﺎن ﺳﺮه ﻣﺦ دى .ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﯥ د
اﻳډز ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣړو ﺷﻮﻳﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ څﺮګﻨﺪوى ﭼﻰ ﭘﻪ ) (٢٠١٠ﻛﺎﻟﻰ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ) (٢٩ﻫﻐﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﻰ ﻟﻪ ) (٢٪څﺨﻪ زﻳﺎت وﻛړى ﻳﻰ
ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ دى؛ ټﻮﻟﻴﻴﺰ ﺗﻮﻛﻢ ﺑﻪ ﻳﻰ )  (٢ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ څﺨﻪ ﻛﻢ وى ﭼﻰ د اﻳډز ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﻛﯥ ﺑﻪ وه .ﭘﻪ اﻳډز ﺑﺎﻧﺪى اﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻟﻮ
ﻛﯥ ﺳﻦ او ﺟﻨﺲ دواړه اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮى ﭼﻰ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ښځﯥ ﻧﺴﺒﺖ ﺳړﻳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﺮ ﻛﯥ ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( ى ﻛﯧږى .ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ
ﻛﯥ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻰ زﻳﺎت ﻧﻮى اﻧﺘﺎﻧﺎت ﭘﻪ ښځﻮ ﻛﯥ ﻣﻮﺟﻮد دى .زﻳﺎﺗﺮه ﻫﻐﻪ وګړى ﭘﻪ دى ﻧﺎروﻏﻰ اﺧﺘﻪ ﻛﯧږى ﭼﻰ )  ( ٩-١ﻛﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻟﺮى او ددى
ﻋﻤﺮ ﻛﺴﺎن د ﻳﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﻓﻌﺎل ﻧﺴﻞ دى ﭼﻰ د ﻧﺎروﻏﻰ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﻐﻮى ﻛﻮرﻧۍ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰې او اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻰ.
د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺨﻤﻴﻨﻮى ﭼﻰ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (٢٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻛﺎرګﺮان ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ دى .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﻰ
د اﻳډز ﻧﺎروﻏﻰ ﻛﭽﻪ ﺧﻮرا ﻟﻮړه ده؛ اټﻜﻞ ﺷﻮى ﭼﻰ ﭘﻪ ) (٢٠٢٠ﻛﺎل ﻛﯥ ﺑﻪ ﻛــــﺎرى ځﻮاك ﻟﻪ ) (٣٠-١٠٪ﭘﻮرى ﺗﺮ ﻫﻐﻰ ﻛﻢ وى ﭼﻰ د اﻳډز ﭘﻪ
ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﻛﯥ ﺑﻪ وه (١ ٠) .ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻳﺎ دواړه ﻣﻮر او ﭘﻼر د اﻳډز ﭘﻪ وﺟﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړى دى ﭼﻰ دا ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮﻣﻮړى
ﻛﻮﭼﻨﻴﺎن ﻣﺠﺒﻮروى ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﻣﻜﺘﺐ څﺨﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻰ او د ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺎرﻛﯧټﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺦ ﻛړى ،ﭼﻰ ﭘﻪ دى ﺻﻮرت ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻢ ﺳﻨﻪ
ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى د ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻴږى.
اﻳﭻ آى وى ﭘﻪ اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ او دﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﺳﺘﺮه اﻏﻴﺰه ﻛﻮى ﭼﻰ دا اﻏﻴﺰه د ﻛﻮرﻧﻰ د ﻫﻐﻮ ﻟﻮﻳﻮ او وړو ﻏړو ﻟﭙﺎره
ﭼﻰ ﭘﺮ اﺧﺘﻪ ﻛﺲ ﻣﺘﻜﯥ دى ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮى؛ ﻧﻮﻣﻮړې اﻏﻴﺰه د ﻳﻮ ﺷﺨﺺ او ﻛﻮرﻧۍ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮى دﺳﺘګﺎه او ﭘﺮوژى ﭘﻪ
ﺳﻄﺤﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻛﯧږى .او ﻻ ﺗﺮ دى زﻳﺎت ﭘﻪ ﻣﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﯥ ﻣﻨﻔﻰ اﻏﻴﺰه ﻟﺮى.
دﻏﻪ ﺳﺎرى ﻧﺎروﻏۍ د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺑڼﻮ ﺧﭙﻞ ځﺎن څﺮګﻨﺪوى :ﻟﻜﻪ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺪﻳﺪل ،ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﯥ ﺗﺒﻌﻴﺾ ،د ﺟﻨﺴﻰ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮۍ
ﻻﺧﺮاﺑﻮاﻟﻰ ،ﭘﺮ ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ د ﻛﭽﻰ ﻟﻮړواﻟﻰ ،ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭘﺎﻧګﯥ ﻛﻤښﺖ ،ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﺪى ﻓﺸﺎر ،او د ﻣﺴﻠﻜﻰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او روﻏﺘﻴﺎ ﺗﻪ څﻴﺮﻣﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات.
ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻻت ﭼﻰ ﭘﻪ زﻳﺎن ﻣﻨﻨﯥ ﻛﯥ وﻧډه ﻟﺮى
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
اﻳډز ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ وده او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﻮى ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻰ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﻛﻠﺘﻮرى ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﺗﻴﺮى ﻛﯧږى او ﺑﺸﺮى او
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮل ﻛﯧږى .ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﻠﻮه ،ﻓﻘﺮ ﻳﺎ ﺧﻮارى د ﭘﺎم وړ ﻓﻜﺘﻮر ده؛ ﺑﻴﺴﻮادى او ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ ګﻮښﻪ واﻟﻰ،
ﺧﻮار او ﻓﻘﻴﺮ ﺧﻠﻚ ددې اﻧﺘﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻻ ﻣﺘﻀﺮره ﻛﻮى او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﺧﻮارى ﭘﺮ ښځﻮ ﻓﺸﺎر راوړى ﺗﺮڅﻮ د ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﻰ ﻛﯧﺪﻟﻮ او د
ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﺣﻤﺎﻳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﺎﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺦ ﻛړى .ﻓﻘﻴﺮ ﺧﻮراﻛﯥ رژﻳﻢ ،ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺳﺮﭘﻨﺎه او د ﺣﻔﻆ اﻟﺮوﻏﺘﻴﺎﻳﻰ
ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﭘﻪ اﻳﭻ آى وى ﺑﺎﻧﺪى ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( ﺷﻮى ﻛﺴﺎن د ﻫﻐﻮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻟﭙﺎره ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎن ﻣﻨﻨﻮﻛﯥ ﻛﻮى ﭼﻰ د اﻳډز ﺳﺮه ﺗړاو
ﻟﺮى .د ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﻛﻠﺘﻮرى ﭘﻠﻮه ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻰ او ﻛﺎرى رواﺑﻄﻮ ﻛﯥ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى وګړى د ﺟﺒﺮى ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر رﻫﺒﺮى ﻛﻮى ﻫﻤﺪا راز د
وګړو ﺳﻠﻮك او ﻛړه وړه ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﻄﺮ زﻳﺎﺗﻮوﻧﻜﻮ ﻓﻜﺘﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻰ.
ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ اﻳﭻ آى وى د ﻫﻐﻮ ﻛﻜړو وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرى اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻰ ﭼﻰ ﭘﻪ رګﻮﻧﻮ ﻛﯥ د دوا د ﭘﻴﭽﻜﺎرۍ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﺎر وړل ﻛﯧږى.
ﻫﻤﺪا راز داﺳﻰ ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﺘﻪ ﭼﻰ د ﻣﺨﺪراﺗﻮ او اﻟﻜﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د ﻣﺤﻔﻮﻇﻮ ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ځﻮاك او ﺗﻮان
ﻛﻤﻮى .ﭘﻪ اﻳډز ﺑﺎﻧﺪى د اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻮرﻧﻮل او ﺑﻰ ﻋﺰﺗﻪ ﻛﻮل د ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻳﻮه ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻏﻮښﺘﻨﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮى ﺗﺮڅﻮ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻰ ،ﭼﻰ دا ﭘﻴښﻪ د اﻧﺘﺎن د ﻻ ﺧﭙﺮﻳﺪو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮى .ﻛﻠﺘﻮرى ﻓﺸﺎروﻧﻪ او اﻧﻜﺎر د اﻧﺘﺎن د ﺧﭙﺮاوى اﻧﺪازه ﭘﻪ
ﻣﺤﻠﻰ او ﻣﻠﻰ ډول ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻰ ﭼﻰ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د وګړو او ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﭘﻼن ﻃﺮﺣﻪ ﻛﻮل ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﺨﺘﻴږى.
ﻟﻪ ﻣﺪﻧﻰ او ﺳﻴﺎﺳﻰ اړﺧﻪ؛ ﺷﺨړه اﻳﺰ ﺣﺎﻻت ،د ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ،ﻛﻤﺰورى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭼﻮﻛﺎټ او د ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻤﺰورى ﭘﻠﻰ ﻛﯧﺪوﻧﻜﯥ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ،او ددى ﺗﺮڅﻨګ ﻟﻪ ﺗﺸﻜﻠﻴﻼﺗﻰ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ډﻟﻪ اﻳﺰ ډول راﻛړه ورﻛړې څﺨﻪ اﻧﻜﺎر ،دا ټﻮل ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻮګﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﻮى او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺿﺮورى روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻤﺰورى ﻛﻮى .ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮى
روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﭼﻰ ﻻﭘﺨﻮا د ﻗﺮﺿﻮ او ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﭼﺎرو د ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻛﻤﺰورى ﺷﻮى وى ددى ﺟﻮګﻪ ﻧﺪى ﭼﻰ د ﺿﺮورت وړ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﻳﺎ وﻗﺎﻳﻮى ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪى ﻛړى.
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د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﭘﻪ ﻟﻨډه ﺗﻮګﻪ وﻳﻼى ﺷﻮ ﭼﻰ د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﺎﺣﻮل او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د درﻧﺎوى ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ددى ﻻﻣﻞ ګﺮځﻰ ﭼﻰ ﻛﺎرګﺮان د اﻧﺘﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻻ
ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎن ﻣﻨﻨﻮﻧﻜﯥ ﺷﻰ او د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﻣﻘﺎﺑﻠﻰ ﺗﻮان ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړى .ځﻜﻪ ﭼﻰ د ﻫﻐﻮى ﻟﭙﺎره دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﻛﯧږى ﭼﻰ د
رﺿﺎﻛﺎراﻧﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻮ ،ﻣﺸﻮره ﻏﻮښﺘﻨﻰ او درﻣﻠﻨﻰ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ ﺷﻰ .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻫﻐﻮى ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳﻰ ﻳﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﯥ ﻗﺮار وﻧﻠﺮى ﭼﻰ
ﭘﻪ ﻣﺪاﻓﻌﻮى او وﻗﺎﻳﻮى ﻣﺒﺎرزه او ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻰ.
ﻫﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭼﻰ د ﻛﺎرګﺮو د ځﺎﻧګړو ډﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻧﯥ ﺧﻄﺮ زﻳﺎﺗﻮى:
د ﻛﺎر د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ځﻴﻨﻰ ﺧﺎص ډوﻟﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮرو ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺗﻪ د اﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻧﯥ د ﺧﻄﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ډﻳﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ او ﺣﺴﺎس دى ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ
اﺻﻼْ د ﭘﺎم وړ ﻣﺴﺌﻠﻪ د اﻧﺴﺎن ﻛړه وړه دى ﻧﻪ دﻫﻐﻪ دﻧﺪه؛ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ دى ﻫﻢ دى ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻰ .ﻻﻧﺪې ﻟﺴﺖ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ځﺎﻧګړى ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
راﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮى-:


ګﺮځﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﻴﺎر ﻛﺎر؛ ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮ ﭼﻰ ﻣﺠﺒﻮره دى ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺳﻔﺮ وﻛړى او د څﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﺎ
ﻣﻴﺮﻣﻨﻰ څﺨﻪ ﺟﻼ ژوﻧﺪ ﻛﻮى.



ﻟﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اړﺧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﻼ او ﺑﻴﻞ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ ﻛﺎر ﻛﻮل؛ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻰ ﻣﺤﺪودى روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوى ﻣﻮﺟﻮدى
وى.



ﻫﻐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ او ﺣﺎﻻت ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻰ ﻛﺎرګﺮ د اﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻧﯥ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻧﺸﻰ ﻛﻮﻻى.



د ﻳﻮ ﺟﻨﺲ ﻛﺎرګﺮو ﻛﺎر ﻛﻮل او د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺮ ﻣﻨځ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت.



ﻫﻐﻮ ﻛﺎروﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﻰ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺣﺎﻛﻢ وى او ښځﯥ ﭘﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻛﯥ وى.



ﻫﻐﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ﭼﻰ ﻣﺴﻠﻜﯥ ﺧﻄﺮ ﻧﻐښﺘﻰ وى او د ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ او اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻜښﻰ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﻮل
ﻛﯧږى؛ ﻟﻜﻪ د اﻧﺴﺎن وﻳﻨﻪ او د وﻳﻨﯥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ او د ﺑﺪن د ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺗﻤﺎس ،د ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( ﺷﻮى وﻳﻨﯥ
ﺧﻮﻧﺪى ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻞ ،د ﭘﻴﭽﻜﺎرى د ﺳﺘـﻨﯥ زﺧﻢ او داﺳﻰ ﻧﻮر.

ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻰ ﻟﺴﺖ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﺎرګﺮ ﺧﻠﻚ ﻫﻢ ﭘﺪې ﺧﺎﻃﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻮ ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻻت ﻫﻢ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راﺷﻰ ﭼﻴﺮﺗﻪ
ﭼﻰ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ګﻤﺎرل ﺷﻮى ﻛﺎرګﺮان ﭘﻪ ښﺎرى ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺪې ﻫﻴﻠﻪ ﺳﺮه راﻏﻮﻧډﻳږى ﺗﺮڅﻮ د ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﻰ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﻪ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻰ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﻛړى ،دا ډول ﻛﺎرګﺮان ﻫﻢ د اﻳډز د ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ دى؛ او ﺑﻴځﺎﻳﻪ ﺷﻮى ﻛﺴﺎن ،د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ د ﻛﻤﭗ اوﺳﻴﺪوﻧﻜﯥ ،وزګﺎر ﺧﻠﻚ
او ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﻰ ځﺎن ﻣﺘﺮوك ﻳﺎ ﭘﺮﻳښﻮدى اﺣﺴﺎﺳﻮى ﻣﻤﻜﻦ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړى او ﻳﺎ دى ﻛﺎرﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻛړل ﺷﻰ.
د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر ځﺎﻧګړې اړﺗﻴﺎوې
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ګﺎرګﺮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ د اﻳډز د ﻧﺎروﻏۍ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻻﻧﺪې دﻻﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺴﺎن ګڼﻞ ﻛﯧږى؛ ﻟﻤړئ ،دا ﭼﻰ ﻫﻐﻮى ﻧﺸﻰ
ﻛﻮﻻئ ﭼﻰ د ﻫﻐﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ګټﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻰ ﻛﻮم ﭼﻰ رﺳﻤﻰ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ ﻣﻬﻴﺎ دى؛ دوﻫﻢ ،دا ﭼﻰ
ددﻏﻮ ﻛﺎرګﺮو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺎدره ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺤﻔﻆ او ډاډ اﺳﺘﻮار وى .او درﻳﻢ ،دا ﭼﻰ دﻫﻐﻮى د ﻛﺎر ﻛﻢ ﻋﻤﺮه او زﻳﺎن ﻣﻨﻨﻮﻧﻜۍ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺪې ﻣﻌﻨﻰ ده ﭼﻰ ﻫﺮه ﺧﻼ او ﺗﺸﻪ ﻣﻤﻜﻦ د ﭘﺎﻧګۍ او ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻰ.
د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﻛﺎر ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ او ﻳﺎ څﻮ ﺗﻨﻮ ﻛﺎرګﺮو د ﻻﺳﻪ ورﻛﻮل د ﺗﺼﺪئ ﻟﭙﺎره ﻏټﻰ ﻣﻨﻔﻰ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮى ،ﭼﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪئ د ﺗﺒﺎﻫﻰ
ﻛﻨﺪو ﺗﻪ وﻏﻮرځﻮى .ﻛﻪ ﭼﻴﺮى د ﺗﺼﺪئ ﻣﺎﻟﻚ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ،ﻧﺎروغ او وروﺳﺘﻪ ﻣړ ﺷﻰ؛ ﭘﺪې ﺻﻮرت ﻛﯥ د ﭘﺮوژى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دﻫﻐﻪ ﭘﺮ
درﻣﻠﻨﻰ ،ﺳﺎﺗﻨﻰ او ﻳﺎ ﺧﺎورو ﺗﻪ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ ﻣﺼﺮف ﻛﯧږى ،ﭼﻰ ﭘﻪ دى ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻰ او
ﭘﻪ دﺳﺘګﺎه ﺑﺎﻧﺪى ﻣﺘﻜﯥ ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى د ﻛﻮرﻧۍ ﻏړى ﻣﺤﺮوم او او ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﭘﺎﺗﻰ ﻛﯧږى.
د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﻛﯥ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ او څﺎرﻧﻰ ﻟګښﺖ ځﻴﻨﻰ وﺧﺖ د ﻛﺮﻫﻨﻴﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻛﺎر د اﻧﺤﺮاف ﺳﺒﺐ
ﻛﯧږى او ﻛﺎر ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻰ ځﻜﻪ ﭼﻰ د اﻳډز ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧﻮراﻛﯥ ﺗﻮﻛﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻴـږى او د ﻏﺬا اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ د زوال ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﯧږى.
د ﺟﻨﺲ ﺑُﻌﺪ
ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ د زﻳﺎن ﻣﻨﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﭘﻪ اﻳډز ﺑﺎﻧﺪى اﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮى ،ﭘﻪ ښځﻮ ﻛﯥ ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﯥ
ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دى ﭼﻰ ﻫﻐﻮى ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﻪ د اﻧﺘﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪى ډﻳﺮى زﻳﺎن ﻣﻨﻨﻮﻧﻜﯥ ﻛﻮى .او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ښځﻮ د ﺑﺪن ﺟﻮړښﺖ دوى
ﺗﻪ دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﻛﻮى ﺗﺮڅﻮ د اﻧﺘﺎن د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻟﭙﺎره ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړى ،ﻫﻤﺪا راز ﭘﻪ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪى د اﻳډز اﻏﻴﺰه ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﻪ
ﺷﺪﻳﺪه وى.
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ډﻳﺮى ښځﯥ ﺧﭙﻞ د وادوﻧﻮ ﻳﺎ اړﻳﻜﻮ د ټﻴﻨګښﺖ ﻟﭙﺎره ،ﭘﻪ ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻛﯥ د ﻧﻮرو ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﺗﻪ
اړ ﺑﺎﺳﻞ ﻛﯧږى؛ ﻟﻪ دى وﺟﻰ ﻧﺸﻰ ﻛﻮﻻى ﻣﺤﻔﻮﻇﻰ ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﯥ وﻟﺮى او ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺤﻔﻮﻇﻰ ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﯥ رد ﻛړى.




د ښځﻮ د ځﻮاك ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى دوى ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻮى.
ﺧﻮارى اوﻏﺮﻳﺒﻰ د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى د زﻳﺎن ﻣﻨﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ﻓﻜﺘﻮر دى؛ او ښځﯥ د ﻧړۍ د ﻏﺮﻳﺐ
ﺗﻮﻛﻢ ﻏټﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوى ،د ﻏﺮﻳﺒﻰ ﭘﻪ ﻧﺎورﻳﻦ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ډﻳﺮئ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻧﺠﻮﻧﻰ ﻟﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ اﻳﺴﺘﻞ ﻛﯧږى او ﭘﺎ
اﺟﺒﺎرى ﻛﺎروﻧﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ګﻤﺎرل ﻛﯧږى.



ﺑﻴﺴﻮادى ،وﻗﺎﻳﻮى ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ښځﻮ د ﻻس رﺳۍ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﻮى ،ﭼﻰ ﭘﺪې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ښځﯥ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ ډﻳﺮى ﻣﺒﺘﻼ ﻛﯧږى )ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻫﻴﻮادو ﻛﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوه ﺑﺮاﺑﺮه ښځﯥ ﭘﻪ اﻳډز ﻣﺒﺘﻼ ﻛﯧږى(.



ښځﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳـﻨﻮ ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوى او د ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ درى ﭘﻪ څﻠﻮر ﺑﺮﺧﯥ څﺨﻪ
اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻛﻮى ﭼﻰ ﭘﺪې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ د اﻳډز د ﺧﭙﺮﻳﺪو ﺧﻄﺮ ﻻ زﻳﺎﺗﻴږى .ﻫﻤﺪا راز ﭘﻪ ﺷﺨړه ﻳﻴﺰو ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ د ﺟګﺮه
ﻣﺎرو ډﻟﻮ ﻟﺨﻮا د ښځﻮ ﺑﻰ ﻋﺰﺗﻪ ﻛﻮل او ﭘﺮ ﻫﻐﻮى ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻴﺮى زﻳﺎت ﻟﻴﺪل ﻛﯧږى.



ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻏړو د ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻛﺜﺮه وﺧﺖ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﭼﻮل ﻛﯧږى ﭼﻰ ددى
ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﭘﺮ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪى د ﻛﺎر ﺑﻮج زﻳﺎﺗﻴږى او دﻫﻐﻮى ﻋﺎﻳﺪات او د زده ﻛړى ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوې ﻛﻤﻴــږى.



ﺟﻨﺴﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ،ﻣﻴﺮاث ،ﺣﺒﺲ او ﺣﻤﺎﻳﻮى ﻗﻮاﻧﻴﻦ دا څﺮګﻨﺪوى ﭼﻰ ﻫﻐﻪ ښځﻰ ﭼﻰ ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ وى ،ﻳﺎﻳﻰ ﺧﭙﻞ
ﺟﻨﺴﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړئ وى او ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ښځﯥ ﭼﻰ د اﻳډز درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﭘﺮﻳښﻮدل ﺷﻮى وى؛ ﭘﻪ ښﻜﺎره ﺗﻮګﻪ د
ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯥ دى او دا ﻛﺎر ﭘﺨﭙﻞ وار ﻫﻐﻮى دى ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻮى ﺗﺮڅﻮ د ژوﻧﺪى
ﭘﺎﺗﻰ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړى.



څﻴړﻧﻮ ښﻮوﻟﻰ ﭼﻰ د اﻳډز ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗړاو ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺗﻮروﻧﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ښځﻰ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازه ﻣﺘﻀﺮره ﻛﻮى ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﻰ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ښځﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ
ګﻮښﻪ او ﻟﺮى ﭘﺎﺗﻰ ﻛﯧږى او دا ﻛﺎر ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ښځﻰ ﻣﺠﺒﻮروى ﺗﺮڅﻮ د ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرى ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛړى.



ﻫﻐﻪ ﻛﺎر ﭼﻰ ښځﯥ ﻳﻰ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮى ﭘﻪ آﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه د اﻳډز ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ښځﯥ اﻛﺜﺮه ﭘﻪ
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﻛﯥ ﺗﺴﻠﻂ ﻟﺮى ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻰ دﻧﺪې ﻧﻪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ او ﻧﻪ ﻫﻢ د ﻛﻮم ﻣﺴﻠﻜﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ارګﺎن ﺗﺮ
ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې دى.



ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ووﺗﻪ ﭘﻪ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﻛﯥ ښځﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ او ﻳﺎ د ﻣﺴﻠﻚ اړوﻧﺪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې
راﻏﻠﻰ.



ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ رﺿﺎﻛﺎراﻧﻪ ﻛﺎروﻧﻮ ﻛﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو وﻧډه زﻳﺎﺗﻪ ده ﭼﻰ ﭘﺪې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ وﺧﺖ ﻫﻐﻮى ﭘﻪ څﭙﻞ ﻣﻨځ ﻛﯥ د
ﻧﺎﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﯧږى.



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



د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻗﺪرت ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﻣﺒﺎرزى او دﻫﻐﻪ د ﻣﺨﻴﻮى ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻰ
ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮى.
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دوﻫﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﺧﺘﻪ ﻛﻴﺪﻧﯥ ﻛﻨټﺮول
اﻟﻒ -د وﻳﻨﻰ او د ﺑﺪن د ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ اړوﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ
د وﻳﻨﻰ او د ﺑﺪن د ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ )ﭼﻰ د "ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ" ﻳﺎ "ﻣﻌﻴﺎرى ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ"( ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳﺎدﻳږى ،د ﻟﻮﻣړى
ځﻞ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻧﺎروﻏﻴﻮ د ﻛﻨټﺮول او ﻣﺨﻨﻴﻮى د ﻣﺮاﻛﺰو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻛﺎل  ١٩٨ﻛﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮى .ددى ﻛﺎر ﻟﻪ ﻣﻮﺧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د
اﻳﭻ آى وى د اﭘﻴﺪﻳﻤۍ او د وﻳﻨﻰ ﻧﻪ زﻳږﻳﺪﻟﻰ اﻧﺘﺎﻧﺎﺗﻮ څﺨﻪ د روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻛﺎرګﺮو د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﻴړﻧﻴﻮ ﻧﻮى ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﺟﻮړول وه ،دې
ﻧﻮى ﻛړﻧﻼره د ﻟﻮﻣړى ځﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى د وﻳﻨﻰ ﻧﻪ زﻳږﻳﺪﻟﻰ اﻧﺘﺎﻧﺎﺗﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪى ټﻴﻨګﺎر
ﻛړئ دى.
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د اﻧﺘﺎﻧﺎﺗﻮ) اﺧﺘﻪ ﻛﻴﺪﻧﯥ( د ﻛﻨټﺮول ﻟﭙﺎره ﺳﺎده او ﻣﻌﻴﺎرى ﻻرې دى ﭼﻰ ﻫﺮﻛﻠﻪ د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻰ ﻟﭙﺎره ﻛﺎرﻳږى
ﺗﺮڅﻮ د وﻳﻨﻰ ﻧﻪ زﻳږﻳﺪﻟﻰ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺧﻄﺮات ﻛﻢ ﻛړى ،ﻻﻧﺪې ټﻜﻲ دې ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻰ:
-

د ﺗﻴﺮو او ﺗﻴﺰو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس وﻫﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﭘﻮره ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ؛

-

د ﻫﺮ ﺟﺮاﺣﻰ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ څﺨﻪ دﻣﺨﻪ او وروﺳﺘﻪ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻣﻴﻨځﻞ؛

-

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

اړﺗﻴﺎ وى؛
-

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

-

د ﻃﺒﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻮﺛﻮ ﻳﺎ ﻛﻜړو ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮګﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰ ﻛﻮل

-

د ﻛﻜړو ټﻮټﻮ ﻳﺎ ټﻮﻛﺮ ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮه ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻛﻮل

د اﺧﺘﻪ ﻛﻴﺪﻧﯥ د ﻛﻨټﺮول ﻟﭙﺎره ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى ﻻرښﻮوﻧﯥ او ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ
ﺑﻴﺪﻧﺎرش ،اﻳﭻ .اﻳﺲ.؛ اﻳﻜﻼﻧﺪ ،ﻛﯥ ﺟﻰ" :د اﺧﺘﻪ ﻛﻴﺪﻧﯥ ﻛﻨټﺮول :د ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻧﻪ" ،د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻏﺎښﻮﻧﻮ
روﻏﺘﻴﺎﭘﺎﻻﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ) :ﺷﻴﻜﺎګﻮ (١٩٩ ،ټﻮك ،١١ .ګڼﻪ١ -
د ﻧﺎروﻏﻴﻮ د ﻛﻨټﺮول او ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻣﺮﻛﺰ /د اﻳﭻ آى وى ،اﻳﺲ ټﻰ ډى او ټﻰ ﺑﻰ د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻟﭙﺎره ﻣﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ /د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻳﻮه څﺎﻧګﻪ:
د روﻏﺘﻴﺎ ﺳﺎﺗﻨﻰ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د ﻣﺴﻠﻜﻰ اﻳﭻ آى وى د اﻧﺘﻘﺎل څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى )ﺟﻮن(١٩٩٩ ،
د ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻓﺮﻳﻘﻰ د ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن :اﻳډز ﺗﻪ اړوﻧﺪ د ﻗﺎﻧﻮن اړﺧﻮﻧﻪ )د ﭘﺮوژى ﻧﻤﺒﺮ  :(-٨ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻧﺘﺎن د ﻛﻨټﺮول اﻗﺪﻣﺎت
)ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ( ) .(١٩٩٧د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن :ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ډﺑﻠﻴﻮ اﻳﭻ آو ﻻرښﻮوﻧﻰ د اﻳډز او ﻟﻤړﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ،د
ډﺑﻠﻴﻮ اﻳﭻ او د اﻳډز ﻟړۍ ) ٧ﺟﻨﻴﻮا .(١٩٩٠ ،د ﻧﺮﺳﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮى :اﻳﭻ آى وى او ﻛﺎرځﺎى او ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ  ،د ﻧﺮﺳﺎﻧﻮ او ﻗﺎﺑﻠﻮ
ﻟﭙﺎره د اﻳﭻ آى وى ځﻴﻨﻰ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ )ﺟﻨﻴﻮا(٢٠٠٠ ،
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د ﻛﺎرځﺎى د ﻛړﻧﻼرې )ﻛړﻧﻼره( د ﭘﻼن او ﭘﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻮښﺘﻨﻠﺴﺖ
ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﯥ ،ﻛﺎرګﺮان او دﻫﻐﻮى ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړى ﺗﺮڅﻮ د اﻳﭻ آى وى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ داﺳﻰ ﻳﻮه
ﻛړﻧﻼره ﺟﻮړه ﻛړى ﭼﻰ د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ او ﻛﺎرګﺮو اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ﻛﺎرﻧﺪه ځﻮاب وواﻳﻰ .دا ﻛړﻧﻼره ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮى ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ څﻴﺮ د ټﻮﻟﻨﯥ ﺧﻠﻜﻮ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻮګﻪ ورزده ﻛړى ﭼﻰ څﺮﻧګﻪ د اﻳډز ﺑﻨﺪو ﺑﺴﺖ او ﻛﻨټﺮول ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻰ .ددى ﻛړﻧﻼره ﻋﻤﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ددى ﻛړﻧﺪود ﭘﻪ  -٩ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ذﻛﺮ ﺷﻮى ،ﭼﻰ د اﻳﺪز ﭘﻪ اړه ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻜښﻰ ﻧﻐښﺘﻰ دى؛ ﻟﻜﻪ اﻳډز څﻨګﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴږى ،د ځﺎن ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﺣﺎﻛﻤﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ د
ﺟﻮړﻟﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ،د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻋﻤﻠﻰ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﻰ د ﺳﻠﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮى ،د اﺧﺘﻪ ﻛﺎرګﺮو د ﺳﺎﺗﻨﻰ او ﻣﻼﺗړ
ﻟﭙﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮى د ﻛﻮرﻧۍ ﻳﻮ ﻏړى ﭘﻪ اﻳډز ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( وى ،او د ﻛﺎرګﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﻫﺮډول ﺗﻮرﻟګﻮﻧﯥ او
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﭘﻮره ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻨﺪى د اﺻﻞ څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ.
دا ﻻﻧﺪې ﭘﻮښﺘﻨﻠﺴﺖ د ﻳﻮى ﻛړﻧﻼره او ﭘﺮوګﺮام د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﯧﺪاى ﺷﻰ وﻛﺎرول ﺷﻰ:


د اﻳﭻ آى وى ﻛﻤﻴټﻪ د ﻻﻧﺪې ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺨﻜښﻮ اﺳﺘﺎزو څﺨﻪ ﺟﻮړﻳږى :ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰران ،ﻛﺎرګﺮان ،ﺳﻮداګﺮﻳﺰى
اﺗﺤﺎدﻳﯥ ،د ﺑﺸﺮى ځﻮاك رﻳﺎﺳﺖ ،د روزﻧﻰ رﻳﺎﺳﺖ ،د ﺻﻨﻌﺘﻰ اړﻳﻜﻮ څﺎﻧګﻪ ،د ﻣﺴﻠﻜﯥ روﻏﺘﻴﺎ څﺎﻧګﻪ ،د
روﻏﺘﻴﺎ او ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ ﻛﻤﻴټﻪ ،او ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎن ،ﻛﻪ ﭼﻴﺮى دﻫﻐﻮى ﺧﻮښﻪ وى؛



ﻛﻤﻴټﻪ د وﻇﺎﻳﻔﻮ د ﻻﻳﺤﻰ او د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻟﻮ د ځﻮاك او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﺮﻳﻜړه ﻛﻮى؛



د ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﻪ او ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺳﺮه دﻫﻐﻮى ﺗړاو؛



ﻛﻤﻴټﻪ د اﻳﭻ آى وى د اﭘﻴﺪﻳﻤۍ) ﺳﺎرى ﻧﺎروﻏﻰ( اﻏﻴﺰه ﭘﺮ ﻛﺎرځﺎى ارزوى ،او د ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( او اﺧﺘﻪ
ﻛﺎرګﺮو اړﺗﻴﺎوى ﭘﻪ ﭘټ او ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ څﻴړى؛



ﻛﻤﻴټﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮى ﭼﻰ ﻛﻮم روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى او ځﺎﻳﻰ ټﻮﻟﻨﯥ ﻛﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮى؛



ﻛﻤﻴټﻪ د ﻛړﻧﻼره ﻣﺴﻮده ﺟﻮړوى ،دا ﻣﺴﻮده د اړوﻧﺪه ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎت راټﻮﻟﻮى ،اﺻﻼح ﻛﯧږى او ﺑﻼﺧﺮه
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﯧږى؛



ﻛﻤﻴټﻪ ځﺎﻧﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻮى ،او د ﺗﺼﺪئ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺟﻠﺐ ﻛﻮى او ﭘﻪ ځﺎﻳﻰ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻣﻮﺟﻮده
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮى؛



ﻛﻤﻴټﻪ د ﻛړﻧﻼره د ﭘﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره داﺳﻰ ﻛﺎرى ﭘﻼن ﻃﺮﺣﻪ ﻛﻮى ﭼﻰ ﻣﻬﺎل وﻳﺶ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻜښﻰ
ﻧﻐښﺘﻰ وى؛



ﻛړﻧﻼره او ﻛﺎرى ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎﻳﻰ ﻟﻮﺣﻮ ،ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ،ﺧﺎﺻﻮ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ،ﻛﻮرﺳﻮﻧﻮ او روزﻧﻴﺰو ﻧﺎﺳﺘﻮ
ﻟﻪ ﻻرى ﺧﭙﺮﻳږى؛



ﻛﻤﻴټﻪ د ﻛړﻧﻼره اﻏﻴﺰې ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻮى



ﻛﻤﻴټﻪ د اﻳډز او ﻛﺎرځﺎى ﺳﺮه د اﻳډز د ﺗړاو ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ځﺎﻳﻰ څﻴړﻧﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ﻛړﻧﻼره
ﺗﺮ ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﻰ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻰ؛

د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﺪى د ﻛړﻧﻼره ﭘﻪ څﻴﺮ ﺑﺸﭙړ ﺷﻰ ،دا ﻛړﻧﻼره ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻮﻧﻜﯥ ﺷﻜﻞ ﺳﺮه ﭘﻼن ،ﭘﻠﻰ
او څﻴړل ﻛﯧږى.
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د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
څﻠﻮرﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
د ﻛﺎر د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد
اﻟﻒ -ﭘﺮﻳﻜړه ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ،ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻪ ،ﻧﺎﺳﺘﯥ او راﭘﻮروﻧﻪ
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د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود د  HIV/AIDSاو د ﻛﺎر ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﻫﻮﺟﻴﺲ-اﻳﺒﺮﻫﺎرد ،ﺟﻰ :اﻳﭻ آى وى ﭘﻮرى اړوﻧﺪ ﻛړﻧﻼره او ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت او د ﻛﺎر ﻧړۍ )د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﻨﻴﻮا(١٩٩٩ ،
 ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﯥ د ﺗﺴﺎوى د ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د روﺳﺘﻨﻰ اﻧﻜﺸﺎﻓﺎﺗﻮ ﺑﻬﺮ ﻟﻴﻜﻨﻪ د ﻛﺎرګﺮو د ﻣﺤﺎﻛﻤﻮ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ او دﻫﻐﻮى د ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮﻟﭙﺎره )د ﻛﺎرﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﻨﻴﻮا" ،(١٩٩٧ ،د اﻳډز د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ځﺎﻧﻜړى ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ" ،ﭘﺎڼﻪ ٢٧-٣١ -وﻛﺘﻞ ﺷﻰ.
د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن :ﭘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ روﻏﺘﻴﺎ او اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﯥ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮى ﺳﻜﺘﻮر ﻧﻔﺶ ،د اﻧګﻠﻮﻓﻮن اﻓﺮﻳﻘﺎ د ﻳﻮ درى اړﺧﻴﺰه
ورﻛﺸﺎپ راﭘﻮر ،ﻛﺎﻣﭙﺎﻻ ،ﻳﻮګﺎﻧﺪا ،د  ٢٩ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ډﺳﺎﻣﺒﺮ  ١ﻧﻴټﻰ ﭘﻮرى )١٩٩ ،ﺟﻨﻴﻮا(١٩٩ ،
 د ﻛﺎرګﺮو د روﻏﺘﻴﺎ د ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﺎﻫﺮﻳﻨﻮ د ﻣﺠﻠﺲ راﭘﻮر ،٢-٩ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ) ،١٩٩٧ ،ﺟﻨﻴﻮا(١٩٩٨ ، ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺎر ،د ﻋﻤﻮﻣﻰ رﻳﺲ ګﺬارش ،د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ٨٧ ،اﻣﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﻨﻴﻮا.١٩٩٩ ، ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﯥ د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻏﺒﺮګﻮن :د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﻪ ﻳﻮ اﺑﺘﻜﺎر ،د اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺤﻠﻰ درى اړﺧﻴﺰه ورﻛﺸﺎپ د ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﻰ داﻳډز د ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻛﺎرى اﻏﻴﺰو د ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﻮى ،وﻳﻨډﻫﻮﻳﻚ ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ١١-١٣ ،اوﻛﺘﻮﺑﺮ) ١٩٩٩ ،ﺟﻨﻴﻮا(١٩٩٩ ،
 د اﻳﭻ آى وى او د ﻛﺎر د ﻧړى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﺮﻳﻜړه ﻟﻴﻚ ،د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ٨٨ ،ام ﻧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﻴﻨﻮا.٢٠٠٠ ، د اﻳﭻ آى وى او د ﻛﺎر د ﻧړى ﺑﻪ ﻫﻜﻠﻪ ځﺎﻧګړى ﻣﺠﻠﺲ ،د درى اړﺧﻴﺰه ﺗﺨﻨﻴﻜﯥ ﻫﻴﺌﺖ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﻨډﻳﺰ ،ﺟﻨﻴﻮا ،د ﺟﻮن آﺗﻤﻪ.٢٠٠٠ ، ﺳﻴﺪا اى ﻣﻴﻠﻴﻮ دو ﺗﺨﺎوﻳﻞ :ﻛﻮﻟﻴﻜﺖ دو دوﻧﻰ او ﺗﻮګﻮ )ﻟﻮﻣﻰ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ(٢٠٠٠ ،ﭘﻪ ﺗﺎﻧﺰواﻧﻴﺎ ﻛﯥ د اﻳډز د ﭘﺎﻧﺪﻳﻤۍ اﻏﻴﺰى او وﺳﻌﺖ او د ﻛﺎر ﭘﺮ ﻧړى ﻳﻰ اﻏﻴﺰى ،د ﺗﺎﻧﺰواﻧﻴﺎ ﻣﺘﺤﺪه ﺟﻤﻬﻮرى ﺗﻪ د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ د اﺳﻨﺎدو ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ) ،دار ﺳﻼم ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ(٢٠٠٠ ،
 د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧړى ﻛﯥ د اﻳﭻ آى وى ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :د ﻫﻴﺌﺘﺎﻧﻮ ﻫﻮﻛړه ،د اﻓﺮﻳﻘﺎ د ﻧﻬﻢ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻣﺠﻠﺲ راﭘﻮر او ﭘﺎﻳﻠﻰ)اﺑﻴﺠﺎن ٨-١١ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ (١٩٩٩ ،ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻫﻴﺌﺖ ٢٧٧ ،ام ﻧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﻨﻴﻮا٢٠٠٠ ،
 اﻳﭻ آى وى :د ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺎر ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ او اﻧﻜﺸﺎف ﻟﭙﺎره ﺗﻬﺪﻳﺪ دى ،د اﻳﭻ آى وى او د ﻛﺎرﻧړۍ  - -ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ او ځﺎﻧګړى ﻣﺠﻠﺲ دﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺳﻨﺪ) ،ﺟﻨﻴﻮا(٢٠٠٠ ،
 اﻳﭻ آى وى ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﻪ ﻛﯥ :د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧړى ﺑﺎﻧﺪى اﻏﻴﺰه )ﺟﻨﻴﻮا.(٢٠٠٠ ،د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن /د ﻛﺎر او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ وزارت ،د ﺗﺎﻧﺰواﻧﻴﺎ ﻣﺘﺤﺪه ﺟﻤﻬﻮرى :د ﻛﺎرځﺎى د ادارى او ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ د ﺗﻘﻮﻳﺖ  ،د اﻳﭻ
آى وى او اﻳﺲ ټﻰ ډى د ﻣﺒﺎرزى ﻟﭙﺎره ،د ﻣﻠﻰ درى اړﺧﻴﺰه ﺳﻴﻤﻴﻨﺎر راﭘﻮر )دار ﺳﻼم(٢٠٠٠ ،
اﻳﻦ ،ډاﺑﺎ ،اﻳﻞ :ﻫﻮﺟﻴﺲ-اﻳﺒﻴﺮﻫﺎرد ،ﺟﻰ :اﻳﭻ آى وى او اﺳﺘﺨﺪام )د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﻨﻴﻮا(١٩٩٨ ،
ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﯥ د اﻳډز د ﻟﻪ ﻣﻨځ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﺠﺎرﺗﻰ اﺗﺤﺎدﻳﻮ د ﺳﻴﻤﻴﻨﺎر راﭘﻮر ،اﻛﺮه ،د ﺟﻮﻻى ٢٠٠٠ ،٢-٢٨
ب -د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن اړوﻧﺪه ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ،ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻠﻜﻮﻧﻪ ،ﻛړﻧﺪودوﻧﻪ او ﻻرښﻮوﻧﯥ
ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام او ﻣﺴﻠﻚ ﻛﯥ د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1958 ،ګڼﻪ(111-
د ﻣﺴﻠﻜﯥ ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﻰ او اﺳﺘﺨﺪام )د ﻣﻌﻴﻮﺑﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ( ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1983 ،ګڼﻪ(159-
د ﻛﺎر د ﭘﺮﻳښﻮدﻟﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1982،ګڼﻪ ،(158-او ﺳﭙﺎرښﺘﻠﻴﻚ )ګڼﻪ(166 -
د ډﻟﻪ اﻳﺰه ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﺣﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1949 ،ګڼﻪ(98-
د ډﻟﻪ اﻳﺰه ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1981 ،ګڼﻪ(154-
د ﻣﺴﻠﻜﻰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او روﻏﺘﻴﺎ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) ،1981 ،ګڼﻪ ،(155-او ﺳﭙﺎرښﺘﻠﻴﻚ )ګڼﻪ(164-
د ﻣﺴﻠﻜﯥ روﻏﺘﻴﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) ،ګڼﻪ ،(161-او ﺳﭙﺎرښﺘﻠﻴﻚ )ګڼﻪ(171-
ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﯥ د ﺻﺪﻣﺎﺗﻮ د ﺗﻌﺎون ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1964 ،ګڼﻪ(121-
د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ )ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎراﺗﻮ( ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1952 ،ګڼﻪ(102-
د ﻧﺮﺳﺎﻧﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1977 ،ګڼﻪ(149 -
د اﺳﺘﺨﺪام ﻟﭙﺎره د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن )ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻞ ﺷﻮى() ،1949 ،ګڼﻪ(97-
د ﻣﻬﺎﺟﺮو ﻛﺎرګﺮو )ﻣﻜﻤﻠﻪ اﺣﻜﺎﻣﻮ( ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1975 ،ګڼﻪ(143-
د ﻧﻴﻤﻰ ورځ )وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ( د ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1994 ،ګڼﻪ(175-
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻛﺎر ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻧﺎوړه ﺑڼﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن) 1999،ګڼﻪ (182 -او ﺳﭙﺎرښﺘﻠﻴﻚ )ګڼﻪ(190-
ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻟﻜﻮل او ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻮرى ﺗړﻟﻰ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ اداره :د ﻛﺎر د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود )ژﻧﻴﻮا(1996 ،
د ﻛﺎرګﺮو د ﺷﺨﺼﻰ ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ :د ﻛﺎر د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻛړﻧﺪود )ژﻧﻴﻮا(1997 ،
د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن :د ﻛﺎرګﺮو د روﻏﺘﻴﺎ د څﺎر ﻟﭙﺎره ﺗﺨﻨﻴﻜﯥ او اﺧﻼﻗﻰ ﻻرښﻮوﻧﯥ ،د ﻣﺴﻠﻜﻰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او روﻏﺘﻴﺎ ،دټﻮك ﺷﻤﻴﺮه
) 72ژﻧﻴﻮا(1998 ،
ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ د ادارې ﻛړﻧﺪود )راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ(
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ﭘﻨځﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
د اﻳډز ﭘﻪ اړه ﻧړﻳﻮاﻟﯥ او ﻣﻠﻰ ﻻرښﻮوﻧﯥ
اﻟﻒ -ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻻرښﻮﻧﯥ
د اروﭘﺎ ﺷﻮرا ،د اروﭘﺎ د روﻏﺘﻴﺎ ﻛﻤﻴټﻪ :ﺗﺮ اﺳﺘﺨﺪام دﻣﺨﻪ ﻃﺒﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت او/ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻴﻤﻪ :د اروﭘﺎﻳﻰ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﭘﺮوﭘﻮزل
)ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرګ ،د ﻣﻰ ﻣﻴﺎﺷﺖ(2000 ،
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﻮرﻧۍ روﻏﺘﻴﺎ :د ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر د اﻳډز ﻛړﻧﻼره ،د اﻳډز ﺗﺠﺎرﺗﻰ اداره ﻛﻮل :د ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد ) د څﻴړﻧﻮ درى اړﺧﻴﺰ
ﻟﻮرى ،اﻳﻦ ﺳﻰ(1999 ،
د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻰ ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ  :(OHCHR)/UNAIDSاﻳډز او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮق :ﻧړﻳﻮال ﻻرښﻮد )ﻧﻴﻮﻳﺎرك او ژﻧﻴﻮا(1998 ،
د ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻓﺮﻳﻘﻰ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ټﻮﻟﻨﻪ ) :(SADCﭘﻪ ) (SADCﻛﯥ د اﻳډز او اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﻻرښﻮﻧﯥ )زاﻣﺒﻴﺎ(1997 ،
 :UNAIDSد اﻳډز د ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﻗﺘﺼﺎدى اﻏﻴﺰو د څﻴړﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ )ژﻧﻴﻮا(2000 ،
 :UNAIDSاﻳډز او د اﻳﭻ آى وى اﻧﺘﺎن ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ او د ﻫﻐﻮى د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ژﻧﻴﻮا(1999 ،
 UNAIDSاو د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ :د اﻳډز ،ﻗﺎﻧﻮن او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره وړوﻛﯥ ﻻرښﻮد )ژﻧﻴﻮا" ،(1999 ،د
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻻرښﻮﻧﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ".
ﻣﻠګﺮى ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ :ﭘﺮﻳﻜړه ﻟﻴﻚ ) ،(54/283د اﻳډز او اﻳﭻ آى وى د ﺳﺘﻮﻧﺰى ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه ﺑﻴﺎﻛﺘﻨﻪ ،د ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺎﻣﺒﻠﻰ د څﻠﻮر ﭘﻨځﻮﺳﻤﻰ
ﻧﺎﺳﺘﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮى ،ﻧﻴﻮﻳﺎرك ،د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ،١ﻛﺎل 2000
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن :ﭘﻪ اﻳﭻ آى وى اﺧﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻳﺎ اﻳډز ځﭙﻠﻰ ﻛﺴﺎن ،آﺧﺮى راﭘﻮر ﭼﻰ د ښﺎﻏﻠﻰ
وارﻳﻼ ﻛﻮﻳﺮوس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ وړاﻧﺪى ﺷﻮ) ،ژﻧﻴﻮا ،د ﺟﻮﻻى  ،28ﻛﺎل (1992
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن :ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز او ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ ،د روﻏﺘﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د اﻳډز ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﻰ
اووﻣﻪ ﻟړۍ) ،ژﻧﻴﻮا(1990 ،
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن :د اﻳډز او ﻛﺎرځﺎى ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ )ژﻧﻴﻮا ،د ﺟﻮن  ،29-27ﻛﺎل (1998
ب -ﻣﻠﻰ ﻻرښﻮﻧﯥ
ﺣﻜﻮﻣﺖ
د ﻧﺎروﻏﻴﻮ د ﻛﻨټﺮول او ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻣﺮﻛﺰ" :ﭘﻪ اﻳﭻ آى وى ﻣﻨﺘﻦ )ﭘﻪ اﻳډز ﻛﻜړ( ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﻮ اﻧﺘﺎﻧﺎﺗﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻟﭙﺎره
ﻻرښﻮوﻧﯥ"  ،د ﻧﺎروﻏۍ او ﻣړﻳﻨﻰ ﭘﻪ اووﻧﻴﺰ راﭘﻮر ﻛﯥ) ،اﺗﻼﻧﺘﺎ( ،د "ﻣﺤﻴﻄﻰ او ﻣﺴﻠﻜﯥ ﻣﻌﺮوﺿﻴﺖ" ﺿﻤﻴﻤﻪ دى و ﻛﺘﻞ ﺷﻰ ،د آګﺴﺖ
 ،20ﻛﺎل  ،1999ټﻮك  ،48ﻟﺴﻤﻪ ګڼﻪ 62-64 ،ﻣﺦ
د اﻳډز ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ښﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن :د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻏﺒﺮګﻮن ،د ﻛﺎرځﺎى ﻟﭙﺎره ﻟﺲ اﺻﻮل )ﻧﻴﻮﻳﺎرك او ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻧﻴﻮ ﺟﻴﺮﺳﻰ(1988 ،
د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ،ﻛﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزﻳﺮ ،زﻳﻤﺒﺎﺑﻮى :د ﻛﺎرګﺮو د اړﻳﻜﻮ )اﻳډز او اﻳﭻ آى وى( ﻣﻘﺮرات )زﻣﺒﺎﺑﻮى(1998 ،
د ﻧﻤﻴﺒﻴﺎ د ﻛﺎر وزارت :ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﯥ د اﻳډز ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﭘﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد )ﻧﻤﻴﺒﺎ ،(1998 ،ګڼﻪ78-
د ﻧﻤﻴﺒﻴﺎ د ﻛﺎر وزارت :د ښﻮ ﻛړﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻗﻮاﻧﻴﻦ :د اﻳډز او اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻴﺪى اړﺧﻮﻧﻪ )ﻧﻤﻴﺒﺎ ،(2000 ،ﺷﻤﻴﺮه 1298
د ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻓﺮﻳﻘﻰ د روﻏﺘﻴﺎ دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ /د اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﻠټﻨﻰ ﻟﭙﺎره ټﻮﻟﻨﻪ :د اﻳډز او ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرى اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮى ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د
ﻛﺎرځﺎى ﻛړﻧﻼرې ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮوﻧﻰ )ﻣﺎرچ(١٩٩٧ ،
د روﻏﺘﻴﺎ او ﺑﺸﺮى ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ :د وړو ﺗﺠﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻻرښﻮد :اﻳډز څﺮﻧګﻪ ﺳﺘﺎﺳﻰ ﭘﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﻧﺪى اﻏﻴﺰه
اﭼﻮﻻى ﺷﻰ )واﺷﻨګټﻦ ،ډى ﺳﻰ(
د ﻏﺮﺑﻰ آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن :ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز او ﻫﻴﭙﺎټﻴټﺲ د ادارى ﻟﭙﺎره ﻛړﻧﺪود )وﻳﺴﺖ ﭘﻴﺮت ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ(2000،
ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻰ ټﻮﻟﻨﯥ
د ﻛﺎراﺑﻴﻦ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ :د ﻛﺎراﺑﻴﻦ ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ وﻳښﻮوﻧﻜﯥ ﻏږ ،ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز او  STDﭘﻪ اړه د ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﭘﻴﺸﻜﺸﻮﻧﻪ )ﺳﻮرﻳﻨﻴﻢ ،اﭘﺮﻳﻞ(1997 ،
ﻛﺮﻳﺴﺘﻰ ،آ :د اﻳډز ﺳﺮه ﻛﺎرﻛﻮل :د ﺗﺠﺎرت او ﺗﺠﺎراﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد ) ﺑﺮادﻓﻮرد او ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ،د اﻳډز ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ
ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﺧﺪﻣﺎت(1995 ،
د ﻛﯧﻨﻴﺎ د ﻛﺎرګﻤﺎروﻧﻜﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن :ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ )ﻛﯧﻨﻴﺎ(2000 ،
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ﻟﻮوﻳﻦ ﺳﻦ ،آر :ﭘﻪ اﻳﭻ آى وى ﻛﯥ د ﻛﻤﭙﻨﻴﻮ ﻣﻨځګړﻳﺘﻮب .1 -ﻛﻤﭙﻨۍ څﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻰ؟ )ﻫﺎرﻳﺮ ،د اﻓﺮﻳﻘﺎ د ﺗﺠﺎرت د اﺗﺤﺎﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻪ(1997 ،
د ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻓﺮﻳﻘﻰ د ﻣﻮﺗﻮر اﺗﺤﺎدﻳﻪ :د ﺳﺎﻣﻜﻮر ﻛړﻧﻼره /د اﻳﭻ آى وى /اﻳډز ﭘﻪ اړه ﻣﻜﺘﻮب
 /UNAIDSد اﻳډز ﭘﻪ اړه د ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﺠﺎرت ﻗﻮﻧﺴﻞ /د ﭘﺮﻧﺲ وﻳﻞ د ﺗﺠﺎرت د رﻫﺒﺮاﻧﻮ ﻓﻮررم :د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﺗﺠﺎرت ﻏﺒﺮګﻮن :زده ﻛړل
ﺷﻮى درﺳﻮﻧﻪ او اﻏﻴﺰې
 :UNAIDSد ﻓﻴﻼﻛﻮر اﺗﺤﺎدﻳﻪ :د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﻏﺒﺮګﻮن )ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ( ،د ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻮ ﺗﺠﺎرﺑﻮ ټﻮﻟګﻪ( ژﻧﻴﻮا(1999 ،
د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ دﻓﺘﺮ :د اﻳډز د ﻛړﻧﻼره ﻻرښﻮوﻧﯥ )واﺷﻨګټﻦ ،ډى ﺳﻰ(1995 ،
د ﻛﺎرګﺮو ټﻮﻟﻨۍ
د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻛﺎرګﺮو ﻓﺪراﺳﻴﻮن او د ﺻﻨﻌﺘﻰ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﻨګﺮه) :(AFL-CIOد اﻳډز ﭘﻪ اړه ﭘﺮﻳﻜړه ﻟﻴﻚ ) 1991او (1993
د ﻛﺎﻧﺎډا د ﻛﺎر ﻛﻨګﺮه :د اﻳډز او ﻛﺎرځﺎى ﭘﻪ اړه د ﻣﻠﻰ ﻛړﻧﻼره څﺮګﻨﺪوﻧﯥ .د اﺗﺤﺎدﻳﻮ او د اﺗﺤﺎدﻳﻮ د ﻏړو ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد )اوﺗﺎوا(1990 ،
د ﻛﺎراﺑﻴﻦ د ﻛﺎر ﻛﻨګﺮه :د اﻳډز ﭘﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ،ﻣﻮﺧﻮ او ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﻛﯥ د ﺗﺠﺎرﺗﻰ اﺗﺤﺎدﻳﻮ وﻧډه ،د ﺗﺠﺎرﺗﻰ اﺗﺤﺎدﻳﻮ او اﻳډز ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د
ﻛﺎراﺑﻴﻦ د ﺳﻴﻤﻴﻨﺎر ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ١٩٩٠ ،
د آزادو ﻛﺎروﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻧړﻳﻮال اﺗﺤﺎد :د ﻛﺎﻧګﺮس ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ د اﻳډز ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزى ﭘﻪ اړه )اﺻﻼح ﺷﻮى( )اﭘﺮﻳﻞ(٢٠٠٠ -
د ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ د ﺗﺠﺎرﺗﻰ اﺗﺤﺎدﻳﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن :ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ﻛﺎرګﺮو د اﻳډز ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ګﺎﺑﺮون د ﺗﺠﺎرﺗﻰ اﺗﺤﺎدﻳﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ،
)ګﺎﺑﺮون ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ(٢٠٠٠ ،
د ﻣﺤﻠﻰ او ﻣﺮﻛﺰى دوﻟﺖ ﻣﻠﻰ ادﻏﺎم او د ﻛﺎرګﺮو ﻟﭙﺎره د ﭘﺎراﺳﺘﺎﺗﻞ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻻرښﻮد ،ﺑﻮﺳﺘﻮاﻧﺎ :ﻛړﻧﻼره او د ﻛﺎرځﺎى ﻻرښﻮوﻧﯥ.
د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ :د ټﻮﻟﻨﻮ د ﻛړﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرى د اﻳډز د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻣﺒﺎرزه) ،واﺷﻨګټﻦ ،ډى ﺳﻰ(١٩٩ ،
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ﺷﭙږﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﺳﻜﺘﻮرى ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻻرښﻮوﻧﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻛﺮﻧﻪ
ﺑﺎرﻧﻴټ ،ټﻰ" :ګﻮزاره ﺣﺎﻟﻪ ﻛﺮﻫﻨﻪ"  ،ﭘﻪ ﺑﺎرﻧﻴټ ،آ؛ ﺑﻼس ،اى؛ واﻳټ ﺳﺎﻳډ ،آ :د ﺳﻜﺘﻮرى ﭘﻼن ﻧﻴﻮوﻧﻜﻮ او ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻳډز
دﺳﺘﻮرات )ﺟﻨﻴﻮا(١٩٩ ،GPA/UNAIDS ،
دو ګﻮﻳﺮﻧﻰ ،ﺟﻰ :اﻳﺪز او ﻛﺮﻫﻨﻪ ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﯥ :آﻳﺎ د ﻛﺮﻧﻰ ﻛړﻧﻼره ﻛﻮﻻى ﺷﻰ ﻛﻮم ﺑﺪﻟﻮن را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړى؟ ،د ﺧﻮراﻛﯥ ﻣﻮادو او ﻛﺮﻧﻰ
ﺳﺎزﻣﺎن ،د ﻣﺘﺪاوم ﭘﺮﻣﺨﺘګ دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨټ) ،روم(١٩٩٩ ،
د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺧﻮځښﺖ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرى د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻣﺒﺎرزى ﻛﯥ د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻛﺎرګﺮو د ښﻜﯧﻞ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻛړﻧﻼره ،دا ﻫﻐﻪ ﻣﻄﻠﺐ وه ﭼﻰ
ﭘﻪ ﺗﺎﻧﺰواﻧﻴﺎ ﻣﺘﺤﺪه ﺟﻤﻬﻮرى ﻛﯥ ،د ټﻮﻟﻨﯥ ګډون او اﻳډز ﭘﻪ ﻫﻠﻜﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ورﻛﺸﺎپ ﻛﯥ وڅﻴړل ﺷﻮ ،د ﺟﻮن ﻣﻴﺎﺷﺖ  ،2000د
ﺗﺎﻧﺰواﻧﻴﺎ ﻣﺘﺤﺪه ﺟﻤﻬﻮرى )واﺷﻨګټﻦ ،ډى ﺳﻰ(٢٠٠٠ ،
د اﻳډز ﭘﻪ اړه د ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻓﺮﻳﻘﻰ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺧﺪﻣﺎت) :(SAFAIDSاﻳډز او ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛښﻰ ﻛﺮﻧﻪ او ﻓﺎرﻣﺪارى )زﻣﺒﺎﺑﻮى(1999 ،
زده ﻛړه اوﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻧړﻳﻮال ﺗﻌﻠﻴﻢ :اﻳډز  :ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ښﻮوﻧﻜﯥ وژﻏﻮرئ ،د اﻳډز او روزﻧﻰ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﺟﺮاﺋﻴﻮى ﻫﻴﺌﺖ ﭘﺮﻳﻜړه )ﺑﺮوﺳﻴﻠﺰ(2000 ،
د ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻧړﻳﻮال ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن) (FIUد روﻏﺘﻴﺎ ﺳﺎﺗﻨﻰ او ښﻪ واﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ /د  FIUد اﻳډز ﻛﻤﻴټﻪ :د  FIUد ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﻤﻠﻰ ﻻرښﻮد ،د
اﻳډز ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻓﻠﻮرﻳﺪا(1999 ،
د ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻧړﻳﻮال ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن) (FIUد روﻏﺘﻴﺎ ﺳﺎﺗﻨﻰ او ښﻪ واﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ :د زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﻤﻠﻰ ﻻرښﻮد ،د اﻳډز ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﻓﻠﻮرﻳﺪا(1999 ،
ﻛﯧﻠﻰ ،اﻳﻢ.ﺟﻰ" :د اﻳډز اﻏﻴﺰې ﭘﺮ ﺑﺎﻧﺪى ﭘﻮﻫﻨﻰ ،او د ﭘﻮﻫﻨﻰ اﻏﻴﺰې ﭘﺮ اﻳډز" )ﻟﻮﺷﻜﺎ ،(1999 ،ﭘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻮ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﯥ ،د
 UNAIDSوﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ،
د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺟﻨﺴﻰ اړﻳﻜﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او زده ﻛړو ﻗﻮﻧﺴﻞ" :د اﻳډز ﻫﻢ ﻏږى زده ﻛړى :ﻧﻴﻮﻳﺎرك د ښﺎر ښﻮوﻧځﯥ" د دوﻛﺎن ﺧﺒﺮى )د
ښﻮوﻧځﻰ د روﻏﺘﻴﺎ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ( ورځﭙﺎڼﻪ )ﺑﺮوﻛﻼﻳﻦ( ،د آګﺴﺖ  ،16ﻛﺎل  ،1996ﻟﻮﻣړى ټﻮك ،ﭘﻨځﻤﻪ ګڼﻪ
 :UNAIDSد اﻳډز او  STDڅﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻛﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت :د درﺳﻰ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻢ د ﻃﺮاﺣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ
)ژﻧﻴﻮا(1999 ،
د ﻛﻮﻳﻦ ﻻﻧډ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن" :د اﻳډز ﻛړﻧﻼره او ﻻرښﻮوﻧﯥ"  ،د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﻛړﻧﻼرﻫﻮ او ﻛړﻧﻼرو ﭘﻪ ﻻﺳﻰ ﻛﺘﺎب ﻛښﻰ )ﺑﺮﻳﺲ ﺑﻴﻦ(2000 ،
د ښﻮوﻧﻜﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺬاﻛﺮه :ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻛﯥ د اﻳډز ﭘﻪ اړه ﻣﺘﻔﻘﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ،
روﻏﺘﻴﺎ
د ﻧﺎروﻏﻴﻮ د ﻛﻨټﺮول او ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻣﺮﻛﺰ" :د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﻰ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د اﻳډز د اﻧﺘﻘﺎل څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻟﭙﺎره ﺳﭙﺎرښﺘﻠﻴﻜﻮﻧﻪ"  ،د
ﻧﺎروﻏۍ او ﻣړﻳﻨﻰ ﭘﻪ اووﻧﻴﺰ راﭘﻮر ﻛﯥ) ،اﺗﻼﻧﺘﺎ( ،د آګﺴﺖ  ،21ﻛﺎل  ،1987ټﻮك  ،36دوﻫﻤﻪ ګڼﻪ
د ﻧﺎروﻏﻴﻮ د ﻛﻨټﺮول او ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻣﺮﻛﺰ " :روﻏﺘﻴﺎ ﺳﺎﺗﻨﻰ او ﻋﺎﻣﻪ ﻛﺎرګﺮو ﺗﻪ د اﻳډز او ﺑﻰ ﻫﻴﭙﺎټﺎﻳټﺲ د اﻧﺘﻘﺎل څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻟﭙﺎره
ﻻرښﻮوﻧﯥ"  ،د ﻧﺎروﻏۍ او ﻣړﻳﻨﻰ ﭘﻪ اووﻧﻴﺰ راﭘﻮر ﻛﯥ) ،اﺗﻼﻧﺘﺎ( ،د ﺟﻮن  ،23ﻛﺎل  ،1989ټﻮك  ،38ﭘﻨځﻤﻪ او ﺷﭙږﻣﻪ ګڼﻪ
د ﻧﺎروﻏﻴﻮ د ﻛﻨټﺮول او ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻣﺮﻛﺰ " :د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻻرښﻮوﻧﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ﺳﺎﺗﻨﻰ ﻫﻐﻪ ﻛﺎرګﺮو ﻟﭙﺎره ﻛﻮم ﭼﻰ اﻳډز ﺳﺮه ﻣﺦ
ﻛﯧږى ،د ﻣﻌﺮوض ﺷﻮﻳﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د وﻗﺎﻳﻰ ﻟﭙﺎره ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻠﻜﯧﻮﻧﻪ" ،د ﻧﺎروﻏۍ او ﻣړﻳﻨﻰ ﭘﻪ اووﻧﻴﺰ راﭘﻮر ﻛﯥ) ،اﺗﻼﻧﺘﺎ( ،1998 ،ټﻮك ،47
اووﻣﻪ ګڼﻪ
ګﺎرﻧﺮ ،ﺟﯥ .اﻳﺲ :ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﻛﯥ د ﺗﺠﺮﻳﺪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد ،د روﻏﺘﻮن د اﻧﺘﺎﻧﺎﺗﻮ د ﻛﻨټﺮول ﺧﺪﻣﺎت ،د ﻛﻨټﺮول ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﻛﻤﻴټﻪ،
)اﺗﻼﻧﺘﺎ(1996 ،
د ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻗﻮﻧﺴﻞ :ﭘﻪ ﻧﺮﺳﺎﻧﻮ او ﻗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪى د اﻳډز د اﻏﻴﺰو ﻛﻤﻮل )ژﻧﻴﻮا(1996 ،
د ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ اﻳﺠﻨﺴﻰ ) :(USAIDد اﻳډز دﺳﺘﻮرات ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺳﻜﺘﻮر )واﺷﻨګټﻮن ،ډى ﺳﻰ(
 :WHO/ILOد اﻳډز ﺳﺮه د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرګﺮو د ﻣﻌﺮوﺿﻴﺖ وروﺳﺘﻪ ﻛﻮم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻰ ،ﭘﻪ دى اړوﻧﺪ ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
)ژﻧﻴﻮا ،اﻛﺘﻮﺑﺮ(1989 ،
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ﻫﻮټﻞ ،ﺧﻮاړه او ﺗﻮرﻳﺰم )ګﺮځﻨﺪوى(
د ﻛﺎراﺑﻴﻦ د اﻳﭙﻴﺪﻣﻮﻟﻮژى ﻣﺮﻛﺰ :اﻳﺞ او وى اﻳﺪز ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ -د ګﺮځﻨﺪوى د ﺻﻨﻌﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﺮوګﺮام ،د ﻛﺎراﺑﻴﻦ ګﺮځﻨﺪوى روﻏﺘﻴﺎ،
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او ﺧﺒﺮواﺗﺮو ﭘﺮوژه )ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد او ﺗﻮﺑﺎګﻮ ښﺎروﻧﻪ  ٢٠٠٠ﻣﻴﻼدى ﻛﺎل(.
اﻳﻮان ،ﺳﻰ :ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻠﭙﻮﻧﻪ او اﻳډز :ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻠﭙﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﺮ څﻮ د اﻳﭻ آى وى او اﻳډز ﻟﻪ اﻏﻴﺰو څﺨﻪ ځﺎن وﺳﺎﺗﻰ ،د ﻛﻠﭗ د
ﻟﻮﻣړﻧﯧﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ رﻳﺎﺳﺖ ،د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻛﻠﭙﻮﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )اﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﺎ(
د ﻫﻮټﻠﻮﻧﻮ او رﺳﺘﻮراﻧﺘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ /د ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ آﻳﺸﻴﺎ د ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻮﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ :UNAIDS /ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز ﻧﻨګﻮوﻧﯥ :د ﻛﻮرﺑﻪ
ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد )ژﻧﻴﻮا او ﭘﺎرﻳﺲ(1999 ،
ﻣﻮﻣﺎو ،ﭘﻰ" :ﻛﻠﻪ ﭼﻰ ﻳﻮ ګﻤﺎرل ﺷﻮى ﻛﺲ واﻳﻰ :رﺋﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ ،زه ﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻳﻢ"  ،د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ )د رﺳﺘﻮراﻧﺘﻮﻧﻮ
ﻣﻠﻰ ټﻮﻟﻨﻪ ،واﺷﻨګټﻦ ،دى ﺳﻰ( ،ﻣﺎرچ1996 ،
د ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ اﻳﺠﻨﺴﻰ ) :(USAIDد اﻳډز دﺳﺘﻮرات ،ګﺮځﻨﺪوى ﺳﻜﺘﻮر )واﺷﻨګټﻮن ،ډى ﺳﻰ(
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن :د ﻧړﻳﻮال ﺳﻔﺮ او اﻳﭻ آى وى اﻧﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻠﻜﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻰ راﭘﻮر) ،ژﻧﻴﻮا ،ﻣﺎرچ(1987 .
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن) :ژﻧﻴﻮا ،ﻣﺎرچ (1987 .د اﻳډز ﻟﭙﺎره د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻨﻮ د څﺎرﻧﻰ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ) ،ژﻧﻴﻮا(1988 ،
ﺑﻴړۍ ﭼﻠﻮﻧﻪ او ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
د ﻫﻮاﻳﻰ -ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻃﺒﻰ ټﻮﻟﻨﯥ د اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﻜﺘﻮروﻧﻮ ﻛﻤﻴټﻪ ) :( AsHFCﭘﻪ اﻳډز اﺧﺘﻪ ﻫﻮاﺑﺎزاﻧﻮ ﻋﺼﺒﻰ-ﺳﻠﻮﻛﯥ ارزوﻧﻪ ،ﻣﺴﻮده
)اﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﺎ(1996 ،
ﺑﻴﻜﺂﻛﻮ -ﻛﺠﻮرا ،ډﺑﻠﻴﻮ" :اﻳډز او ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت"  :د ﻳﻮګﻨﺪا د ﺳړك او رﻳﻞ ګﺎډى د ﻛﺎرګﺮو او د ﻫﻐﻮى د ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ )د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻛﺎرګﺮو ﺑﻨﺴټ ،ﻟﻨﺪن(2000 ،
د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻛﺎرګﺮو ﺑﻨﺴټ :د اﻳډز د وﻗﺎﻳﻮى ﻛړﻧﻼره ﭘﻪ اړه ﭘﺮوﭘﻮزل او ﭘﻪ ﻳﻮګﻨﺪا ﻛښﻰ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د ﻛﺎرګﺮو ﺳﺎﺗﻨﻪ
)ﻟﻨﺪن(2000 ،
ﻧﻮوا اﻳﺮا اﻳﻦ ﺳﻠﻮد /د اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻣﻠﻜﯥ ﻧﻈﺎﻣﻰ ټﻠﻮاﻟﻪ :د ﭘﺎﻧﺎﻣﻰ ﻧړﻳﻮال ﺳﻤﻨﺪرى او ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم ﺧﺪﻣﺎت ،د  STDﺳﻜﺘﻮر ،د اﻳﭻ آى
وى ﭘﺮوژه ،اﺟﺮاﺋﻴﻮى ﻟﻨډﻳﺰ )(1998
د ﻓﻴﻠﭙﻴﻦ د ﻣﺎڼﻮګﺎﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮوګﺮام ) /(PSAPد ﻣﺎڼﻮګﺎﻧﻮ اﺋﺘﻼف :د اﻳډز ﭘﻪ اړه د ﻓﻴﻠﭙﻴﻦ د ﻣﺎڼﻮګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ) (PSAPروزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮام
)روټﺮدآم(
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن /د ﻛﺎرﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن :د اﻳډز د ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﺑﻮرد اود ﻣﺎڼﻮګﺎﻧﻮ ﻣﺘﻔﻘﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ )ﺟﻨﻴﻮا ،اﻛﺘﻮﺑﺮ(1989 ،
اﻳﺠﻴﺮ ،آر :ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪرى ﺳﻜﺘﻮر ﻛﯥ د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى د ﻛړﻧﻼره د ودى ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﺠﻠﺲ ،د ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد )ﻟﻨﺪن ،اﻛﺘﻮﺑﺮ،
(1997
1997, Vol. 3, No. 4.
اﻳګﺮ ،آر :ﻧﻮرﻣﺎن ،اﻳﻢ " :اﻳډز او ﺳﻤﻨﺪر -ﻣﺎڼﻮګﺎن او ﺑﻨﺪرى ﻛﺎرګﺮان" :ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﻮ ﭘټ ﻧﻔﻮس" ،ﭘﻪ ﻣﻠﻜﯥ ﻧﻈﺎﻣﻰ ټﻠﻮاﻟﻰ رﺳﺎﻟﻪ
)ﻫﺎن اور ،(NH ،اوﻛﺘﻮﺑﺮ ،1997 ،درﻳﻢ ټﻮك ،ګڼﻪ څﻠﻮرم
ﻛﺎن ﻛﯧﻨﺪﻧﻪ او اﻧﺮژى
د ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻓﺮﻳﻘﺎ اﻧګﻠﻴﺴﻰ-اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ اﻧﺤﺼﺎرى ﺷﺮﻛﺖ :د اﻳډز ﻛړﻧﻼره )(1993
د ﻛﯧﻤﻴﺎوى ،اﻧﺮژۍ ،ﻛﺎن ﻛﯧﻨﺪﻧﻰ او ﻋﺎﻣﻪ ﻛﺎرګﺮو د ټﻮﻟﻨﻮ ﻧړﻳﻮال ﻓﺪراﺳﻴﻮن ،د اﻳډز د ورﻛﺸﺎپ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ راﭘﻮر او ﭘﺎﻳﻠﯥ )ﺟﻮﻫﺂن
ﻧﻴﺴﺒﻮرګ( 2001 ،
د ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ اﻳﺠﻨﺴﻰ ) :(USAIDد اﻳډز دﺳﺘﻮرات ،د ﻛﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﻜﺘﻮر )واﺷﻨګټﻮن ،ډى ﺳﻰ(
ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ /ﻧړﻳﻮال ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺳﺘﯥ ) :( IFCاﻳډز او ﻛﺎن ﻛﯧﻨﺪﻧﻪ ،د  IFCوﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او ﭘﻮځ
ﻣﻠﻜﯥ  -ﭘﻮځﻰ ټﻠﻮاﻟﻪ ) :(CMA)/UNAIDSد اﻳﭻ آى وى او اﻳډز د ﺟګړى ګټﻞ :د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮوﻧﻜﯥ او ﺳﺎﺗﻨﺪوى ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻃﺮح،
څﺎرﻧﻪ او ارزوﻧﻪ د ﻣﺸﺮﻛﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرى) ،ژﻧﻴﻮا(1999 ،
د واﻧﻜﻮوﻳﺮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ څﺎﻧګﻪ :ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ اﻳډز ،د ﻣﺪﻧﻰ ﻛﺎرګﺮو ﻟﭙﺎره روﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ )واﻧﻜﻮوﻳﺮ(1990 ،
ﻧړﻳﻮال ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ :د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻜﺘﻮر ﻛﺎرګﺮو ﻟﭙﺎره د اﻳﭻ آى وى او اﻳډز ﻛړﻧﻼره او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ )ﻓﻴﺮﻧﻰ -واﻟټﺎﻳﺮ(2000 ،
 :UNAIDSاﻳډز او ﭘﻮځ ،د  UNAIDSﻟﻴﺪ ﻟﻮري ،د  UNAIDSد ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻮ ﺗﺠﺎرﺑﻮ ټﻮﻟګﻪ )ژﻧﻴﻮا(1998 ،
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﭘﻼن ﻧﻴﻮﻧﻜﯥ او ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن /د اﻳډز ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻛﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﯥ-ﭘﻮځﻰ
ټﻠﻮاﻟﯥ دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ :د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﭘﻼن ﻧﻴﻮﻧﻜﻮ او ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻳډز د ﻣﺨﻨﻴﻮى او ﻛﻨټﺮول ﭘﻪ اړه د ﻛړﻧﻼره ﻻرښﻮوﻧﯥ
)ژﻧﻴﻮا ،ﻓﺒﺮورى(2000 ،
د ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ اﻳﺠﻨﺴﻰ ) :(USAIDد اﻳډز ﻻرښﻮﻧﯥ ،د ﭘﻮځﻰ وګړو ﻟﭙﺎره )واﺷﻨګټﻮن ،ډى ﺳﻰ(
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اووﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻏﻮره ﺷﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ  ،روزﻧﻴﺰ ﺗﻮﻛﻰ او ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
د اﻣﺮﻳﻜﺎ دوﻟﺖ د ﻛﺎرګﺮو ﻓﺪراﺳﻴﻮن): (AFGEد ) (AFGEﻻرښﻮد :ښځﯥ او اﻳډز )واﺷﻨټﻦ ،ډى ﺳﻰ(
د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻛﺎر ﻓﺪراﺳﻴﻮن او د ﺻﻨﻌﺘﻰ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﻨګﺮه ) :(AFL-CIOاﻳډز ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ :د ﺳټﻴﻮرداﻧﻮ ﻟﭙﺎره وړوﻛﯥ ﻻرښﻮد )واﺷﻨټﻦ،
ډى ﺳﻰ(
د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻛﺎر ﻓﺪراﺳﻴﻮن او د ﺻﻨﻌﺘﻰ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﻨګﺮه ) :(AFL-CIOاﻳډز ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ :د ﻛﺎر اﻧﺪﻳښﻨﯥ )واﺷﻨټﻦ ،ډى ﺳﻰ(
د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ښﻮوﻧﻜﻮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن  :د اﻳډز د زدﻛړو ﭘﺮوژه )واﺷﻨټﻦ ،ډى ﺳﻰ(
د ﻛﺎﻧﺎډا د اﻳډز ټﻮﻟﻨﻪ /د ﻛﺎﻧﺎډا د ﻋﺎﻣﻪ ﻛﺎرګﺮو ټﻮﻟﻨﻪ :د ﻛﺎﻧﺎډا ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د اﻳډز اداره ﻛﻮل -د ﻛړﻧﻼره د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د زدﻛړى
ﻻرښﻮد ).(1990
د ﻛﺎﻧﺎډا د ﻋﺎﻣﻪ ﻛﺎرګﺮو ټﻮﻟﻨﻪ :د اﻳډز او ﻛﺎرځﺎى ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ رﺳﺎﻟﻪ )آﻧﺘﺎرﻳﻮ.(2000،
د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﻛﺎرګﺮان) :(CWAد اﻳډز ﭘﻪ وړاﻧﺪى د  CWAاو ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻏﺒﺮګﻮن ).(1994
ﻟﻴﺪر ،اﻳﺲ" :وﻟﻰ اﻳډز ﺻﻨﻔﻰ ټﻮﻟﻨﻮ ﻳﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ده "  ،د ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ،1992 ،ټﻮك  ،36دوﻳﻤﻪ ګڼﻪ
د ﻧﻤﻴﺒﻴﺎ د ﻛﺎرګﺮو ﻣﻠﻰ ټﻮﻟﻨﻪ ) :(NUNWد اﻳډز ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻟﻮﻣړﻧۍ روزﻧﻴﺰﻻرښﻮد )ﻧﻤﻴﺒﻴﺎ(1995 ،
روﺳﻜﺎم ،اى :اﻳډز او ﻛﺎرځﺎى ،ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ ﺳﺘﺎﺳﻰ د روﻏﺘﻴﺎ او ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ ﻳﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ؛ ﻳﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اى روزﻧﻴﺰه ګﻴډۍ )د ﻛﺎر ﻧړﻳﻮال
ﺳﺎزﻣﺎن ،ژﻧﻴﻮا.(1996 ،
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