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LỜI NÓI ĐẦU

Ấn phẩm này bao gồm toàn văn Khuyến nghị của Tổ chức Lao động
Quốc tế (ILO) về HIV và AIDS và Thế giới công việc, năm 2010 (Số 200), và
Nghị quyết đi kèmvề việc thúc đẩy và thựchiệnKhuyếnnghị, thể hiện sựủng
hộmạnhmẽ từcácđối tácbabêncủa ILO.

Ngày nay, đại dịch HIV là một trong những thách thức nghiêm trọng
nhất đối với sức khỏe conngười, với sự phát triển kinh tế, xã hội trên toàn thế
giới. Ở những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, HIV vàAIDS đã làmmất
đi thành quả phát triển của hàng thập kỷ, tác động tiêu cực tới phát triển kinh
tế và ổnđịnhxãhội.Dựđoán,HIV sẽ tiếp tục là nguyênnhân tử vongvàbệnh
tậtnghiêmtrọngnhất tại nhiềuquốcgia vànhómdâncư.

HIV là một rào cản lớn đối với việc thực hiện mục tiêu việc làm bền
vững và phát triển bền vững. Nó làmmất đi sinh kế của hàng triệu người có
hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS. Những tác động của nó tập trung vào
nhómngười trong độ tuổi sinh nở, và gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp
vì làm giảm năng suất lao động, tăng chi phí lao động, mất công nhân có tay
nghề và kinh nghiệm.Ngoài ra các quyền cơ bản trong công việc thường bị vi
phạm khi người lao động nhiễm hoặc bị cho là nhiễmHIV, đặc biệt là thông
qua phân biệt đối xử và kỳ thị người lao động nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi
HIV và AIDS. Điều tồi tệ hơn nữa là đại dịch thường hoành hành trong
nhữngnhómđối tượngbản thânđãyếu thếhoặcbị cô lậpkhỏi xãhội.

Thế giới công việc đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết vấn đề
HIV và AIDS. Công việc là điểm khởi đầu để tiếp cận phụ nữ và nam giới
những người làm việc; nơi làm việc là nơi người lao động dành rất nhiều thời
gian trong cuộc đời của mình. Việc xây dựng và thực hiện các chính sách và
chương trình tại nơi làm việc để giải quyết vấn đề HIV và AIDS sẽ giúp thúc
đẩy tiếp cận tới các dịch vụ phòng ngừa, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cho
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Khi người lao động được bảo vệ khỏi kỳ thị và phân biệt đối xử vì bị
nhiễm hoặc bị cho là nhiễmHIV, họ và người thân của họ sẽ được hưởng các
dịch vụ tốt hơn về phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, điều trị, chăm sóc
và hỗ trợ tại nơi làm việc cũng như ở cấp quốc gia. Điều đó sẽ giúp họ cómột
cuộc sống lâu dài và hiệu quả hơn, đóng góp cho nền kinh tế quốc gia và cho
cộngđồngcủahọ.

Dựa trên Khuyến nghị và Nghị quyết đi kèm, ILO cam kết tăng cường
các hoạt động củamình để hỗ trợ và thực hiện các hành động ở cấp quốc gia
và quốc tế nhằm bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của người lao động và tất cả
nhữngngười sống chunghoặcbị ảnhhưởngbởiHIVvàAIDS.

JuanSomavia

Tổ ốc

Geneva, tháng6năm2010
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người laođộng, gia đìnhvànhữngngười sốngphụ thuộcvàohọ, vàdođó,mở
rộngphạmvi tác động trong cộngđồng.Tuynhiên, vai trò quan trọng của thế
giới công việc trong việc ứng phó với đại dịch đã không được phát huy tối đa.
Để làmđượcđiềuđó, cáchoạt độngphòngchốngđại dịch trong côngviệc cần
phải trở thànhmột phần không thể thiếu trong các chính sách, chương trình
và chiến lượcquốcgia vềHIVvàAIDS.

Năm 2001, ILO đã thông qua Bộ Quy tắc thực hành về HIV/AIDS và
thế giới công việc. BộQuy tắc này đã được hưởng ứng và áp dụng rộng rãi tại
nhiều nước. Năm2007, các tổ chức đối tác ba bên của ILO quyết định đã đến
thời điểm cần tăng cường hơn nữa các hoạt động phòng chốngHIV vàAIDS
trong thế giới công việc ở các cấp độ khác nhau bằng việc xây dựng và thông
qua một tiêu chuẩn lao động quốc tế. Kết quả là Khuyến nghị số 200 này đã
thểhiện camkết rõ ràng của các tổ chứcđối tác babên tại cácnước thànhviên
ILO và đại diện của người lao động, người sử dụng lao động, cùng phối hợp
với các tổ chức củanhữngngười sống chung vớiHIV, các tổ chứcđối tác quốc
tế, đặc biệt là UNAIDS, để phát huy vai trò to lớn của thế giới công việc trong
việc đảm bảo tất cảmọi người đều được tiếp cận tới các dịch vụ phòng ngừa,
điều trị, chămsócvàhỗ trợ.

Khuyến nghị này thể hiện nhu cầu cần tăng cường các nỗ lực phòng
chống tại nơi làm việc và tăng cường tiếp cận tới dịch vụ điều trị cho những
người có hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS. Khuyến nghị kêu gọi lồng
ghép việc thiết kế và thực hiện các chính sách và chương trình phòng chống
HIVvàAIDS tại nơi làmviệc trong khuôn khổ chính sách và chiến lược quốc
gia về HIV và AIDS, cũng như các chính sách và chiến lược quốc gia về phát
triển và an sinh xã hội. Khuyến nghị cũng kêu gọi việc tôn trọng các quyền
con người cơ bản của tất cả những người lao động, bao gồm cả nguyên tắc
bình đẳng giới, quyền được từ chối xét nghiệm bắt buộc và tiết lộ tình trạng
HIV của mình, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người sử dụng dịch vụ tư
vấn, xét nghiệm tình trạng HIV tự nguyện và đảm bảo bí mật. Khuyến nghị
này cũng đề xuất các nước thành viên thực hiện các điều khoản của Khuyến
nghị bằng cách sửađổihoặc thôngqua các vănkiệnpháp lýphùhợp.



HỘI NGHỊ ỘNG QUỐC TẾLAO Đ

Khuyến nghị số 200

KHUYẾN NGHỊ VỀ HIV VÀ
AIDS VÀ THẾ GIỚI CÔNG VIỆC

HộinghịToàn thể củaTổchứcLaođộngQuốc tế,

Được Hội đồng Quản trị Văn phòng Lao động Quốc tế triệu tập tại
Geneva, đãhọpphiên thứ99, ngày2 tháng6năm2010, và

Lưu ý rằng HIV và AIDS có tác động lớn về mặt kinh tế, xã hội và việc
làm, cả trong khu vực chính thức và phi chính thức, tới người lao
động, gia đình và những người sống phụ thuộc vào họ, tới các tổ
chức của người lao động, người sử dụng lao động, các doanh nghiệp
nhà nước, tư nhân, cản trở việc thực hiện mục tiêu việc làm bền
vững, phát triểnbềnvững, và

Một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của Tổ chức Lao động Quốc
tế trong việc giải quyết vấn đề HIV và AIDS trong công việc, và sự
cần thiết phải tăng cường các nỗ lực thực hiệnmục tiêu công bằng xã
hội, chống phân biệt đối xử và kỳ thị liên quan đến HIV và AIDS
trong tất cả các lĩnhvựchoạtđộng, nhiệmvụcủaTổchức, và

Nhắc lại tầm quan trọng của việc thu hẹp khu vực kinh tế phi chính thức
thông qua việc làm bền vững và phát triển bền vững nhằmhuy động
các nguồn lực trong thế giới công việc để giải quyết vấn đề HIV và
AIDS, và

Nhận thấy rằngmức độ bất bình đẳng kinh tế và xã hội cao, thiếu thông
tin và nhận thức, không được đảm bảo bí mật, thiếu tiếp cận và
không tuân thủ các biện pháp điều trị, làm gia tăng rủi ro lây truyền
HIV, tỉ lệ tử vong và số trẻ emsốngkhông cóbố,mẹhoặc cả bố cảmẹ,
tăng sốngười thamgia các côngviệcphi chính thức, và

Cân nhắc rằng nghèo đói, bất bình đẳng về kinh tế, xã hội và thất nghiệp
gia tăng nguy cơ không được tiếp cận tới các dịch vụ phòng ngừa,
điều trị, chămsóc, dođó, tăngnguy cơ lâynhiễm, và
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HIV/AIDS, để hỗ trợ các hoạt động đảm bảo hiệu lực thực thi cho
Khuyếnnghịnày, và

Nhắc lại tầmquan trọng của việc hợp tác ở cấp quốc gia, khu vực và quốc
tế với các tổ chức trong lĩnh vực HIV và AIDS, bao gồm cả ngành y
tế, với các tổ chức có liên quan, đặc biệt là các tổ chức đại diện cho
nhữngngười cóHIV, và

Khẳng định yêu cầu cần xây dựngmột tiêu chuẩn quốc tế để hướng dẫn
các chính phủ và các tổ chức đại diện chongười lao động và người sử
dụng laođộng trongviệc xácđịnhvai trò củamìnhở tất cả các cấp, và

Quyết những

Quyết định rằng những đề xuất này được thông qua dưới hình thứcmột
Khuyếnnghị;

vào ngày mười bảy tháng sáu năm hai ngàn không trăm mười, thông qua
Khuyếnnghị sauđây, đượcgọi làKhuyếnnghịHIVvàAIDS,năm2010.

ỊNH NGHĨA

1.TrongKhuyếnnghịnày,

(a) “HIV” chỉ vi-rút suy giảmmiễn dịch của con người, một loại vi-rút phá
hủy hệ thống miễn dịch của con người. Có thể phòng chống lây nhiễm
bằngcácbiệnphápphùhợp;

(b)“AIDS” là hội chứng suy giảmmiễn dịch mắc phải, do ở nhữ ạn
cuối của quá trình nhiễ ặc ể ặc trưng là dễ bị nhiễm
trùngcơhội và cácbệnhung thưcó liênquan tớiHIVhoặc cảhai;

(c) “người sống chungvớiHIV” làngười bị nhiễmHIV;

(d) “kỳ thị” là nhữ ề mặt xã hội mà, khi đi kèm với một người
nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV, thường khiến ngườ bị cách ly ra
khỏi xãhội, hoặc cản trởhọhưở ời sốngxãhộimộ ầ ủ;

(e) “phân biệ ối xử” là bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hoặc thiên vị, làm mất
hoặc giảm công bằng trong cơ hội và đối xử về việc làm và nghề nghiệp,
như đượ ề cập trongCông ước n và Khuyến nghị về Phân biệ
ối xử (trongViệc làmvàNghềnghiệ

định dựa trên sự thích ứng của đề xuất cụ thể liên quanđến

ng giai đo
m HIV, có đ đi m đ
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HIVvàAIDSvà thếgiới côngviệc, và
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Lưu ý rằng kỳ thị, phân biệt đối xử và nguy cơmất việc làmmà người có
HIV hoặc AIDS phải chịu là những yếu tố cản trở nhận thức về tình
trạng HIV, và do đó, tăng nguy cơ nhiễm HIV cho người lao động,
ảnhhưởng tới quyềnđượchưởngan sinhxãhội củahọ, và

Lưu ý rằng HIV và AIDS có tác động nghiêm trọng hơn đối với những
nhómđối tượngdễbị tổn thương, cónguy cơcao, và

Luu ý rằng HIV ảnh hưởng tới cả phụ nữ và nam giới, mặc dù do có bất
bình đẳng giới, phụ nữ và các bé gái có rủi ro cao hơn, dễ bị tổn
thương khi bị nhiễmHIV và bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi đại dịch
HIV so với nam giới; việc nâng cao vị thế của phụ nữ, do đó, là nhân
tố then chốt trong cácnỗ lực toàn cầunhằmgiải quyết vấnđềHIVvà
AIDS, và

Nhắc lại tầm quan trọng của việc bảo vệ người lao động thông qua các
chương trìnhan toànvệ sinh laođộng toàndiện, và

Nhắc lại tầm quan trọng của Bộ Quy tắc thực hành về HIV/AIDS trong
công việc, 2001, của ILOvànhu cầu tăng cường tác động củaBộQuy
tắc thực hànhnày nhằmkhắc phục những hạn chế và thiếu sót trong
khâuápdụng, và

Lưu ý nhu cầu cần thúc đẩy và thực hiện các Công ước và Khuyến nghị
lao động quốc tế và các văn kiện quốc tế khác liên quan đến HIV và
AIDS trong công việc, bao gồm cả những văn kiện công nhận quyền
được hưởng tiêu chuẩn y tế cao nhất có thể, cũng như các tiêu chuẩn
sốngđảmbảo, và

Nhắc lại vai trò của các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao
động trong việc thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động quốc gia, quốc tế
nhằm giải quyết vấn đề HIV và AIDS trong và thông qua công việc,
và

Lưu ý về tầm quan trọng của nơi làm việc đối với công tác thông tin và
tiếp cận tới các dịch vụ phòng ngừa, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ
trong các hoạt động quốc gia nhằm giải quyết vần đề HIV và AIDS,
và

Khẳngđịnh yêu cầu cần tiếp tục và tăng cườnghợp tác quốc tế, đặc biệt là
trong khuôn khổ Chương trình chung của Liên hợp quốc về
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(a) giải quyết vấ ềHIV vàAIDS cần phải được công nhận là đóng góp vào
việc thực hiện quyền conngười, các quyền tự do cơ bản và bình ẳng giới
cho tất cả mọi người, bao gồm cả ngườ ộ ình họ và những
người sốngphụ thuộcvàohọ;

(b) HIV vàAIDS cần phải được công nhận, xử lý nhưmột vấ ề tại nơi làm
việc, và trong các hoạ ộng nhằm ứng phó vớ ại dịch ở cấp quốc gia,
khu vực và quốc tế, cần có sự ầ ủ của các tổ chứ ại diện của
ngườ ộngvàngười sửdụ ộng;

(c) không phân biệ ối xử hoặc kỳ thị những ngườ ộ ặc biệt là
những người tìm việc làm hoặc ứng viên xin việc, vì lý do họ bị nhiễm
hoặc cho là bị nhiễm HIV, hoặc do họ ến từ những khu vực hoặc bộ
phận dân số được cho là có nguy cơ lây nhiễm cao hơn và dễ bị tổn
thươnghơnbởiHIV;

(d) phòng ngừa tất cả các hình thức lây truyền HIV phải là một ưu tiên cơ
bản;

(e) những ngườ ộ ình họ và những người sống phụ thuộc vào
họ cần phải được tiếp cận và được hưởng các dịch vụ phòng ngừ ều
trị, chăm sóc và hỗ trợ vềHIV vàAIDS, và nơi làm việc cầ ẩy tiếp
cận tới cácdịchvụnày;

(f) cần công nhận và tăng cường sự tham gia, ủa ngườ ộng
vào việc thiết kế, thực hiện và đánh giá các chương trình ở cấp doanh
nghiệpvà cấpquốcgia;

(g) ngườ ộng cần phải được hưởng lợi từ các chương trình phòng
chống những rủi ro nghề nghiệp cụ thể liên quan đến lây nhiễmHIV và
cácbệnh truyềnnhiễmkhácnhưbệnh lao;

(h) ngườ ộng, ình họ và những người sống phụ thuộc vào họ cần
được bảo vệ quyền riêng tư, kể cả việc ảmbảobímật thông tin liên quan
đếnHIVvàAIDS,đặcbiệt là tình trạngHIVcủahọ;

(i) Không ngườ ộng nào bị bắt buộc xét nghiệmHIV hoặc tiết lộ tình
trạngHIVcủamình;

(j) Các biện pháp giải quyết vấ ềHIV vàAIDS trong công việc cần làmột
phần của các chính sách, chương trình phát triển quốc gia, bao gồm cả
các chính sách và chương trình về ộng, giáo dục, an sinh xã hội và y
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n đ
t đ i đ
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i laođ ng laođ
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a, đi
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(f) “người bị ảnh hưởng” là những ngườimà cuộc sống của họ bị ổi vì
HIVhoặ ộng rộnghơncủ ại dịch;

(g) “bố trí hợp lý” là bất kỳ sự ổi hoặ ều chỉnh nào trong công việc
hoặ ị ểm làm việc có thể thực hiện được một cách hợp lý và giúp
người sống chung vớiHIVhoặcAIDSđược tiếp cận, hoặc thamgia, hoặ

ến trong côngviệc;

(h) “dễ bị tổn thương” là tình trạngmất công bằng về cơ hội, bị cô lập khỏi xã
hội, thất nghiệp, hoặc thựchiện các côngviệc bấpbênh, do cácnhân tố về
xãhộ ị và kinh tế làmmộtngười dễmắcHIVhơnhoặc
phát triể ế ạnAIDS;

(i) “nơi làmviệc” là đị ểmnhữngngườ ộng thực hiện các hoạ ộng
củamình; và

(j) “ngườ ộng” là bất kỳ người nào làmviệc dưới bất kỳ hình thức, cách
thứcbố trí nào.

HẠM VI

2.Khuyếnnghịnàyđiều chỉnh:

(a) tất cả ngườ ộng dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức bố trí nào, ở
tất cả các ịa ểm làmviệc, baogồm:

(i) ngườ ộngởbất kỳviệc làm,nghềnghiệpnào;

(ii) nhữngngườiđangđượcđào tạo, baogồmcả thực tậpvà tập sự;

(iii) nhữngngười tìnhnguyện;

(iv) nhữngngười tìmviệc làmvàứngviênxinviệc; và

(v) nhữngngười bị sa thải, hoặc tạmngừng làmviệc;

(b) tất cả các ngành nghề, các hoạ ộng kinh tế, bao gồm cả khu vực nhà
nước, khuvực tưnhân, khuvực chính thứcvàphi chính thức; và

(c) các lực lượngvũ trangvàquânđội.

ÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

3. Các nguyên tắc chung sau đây được áp dụ ối với tất cả các hoạ
ộngnhằmgiải quyết vấ ềHIVvàAIDS trong côngviệc:

thay đ
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III. C
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ộng và người sử dụ ộng, cần xem xét bảo vệ chống phân biệ ối
xử vì lý dongườ ộng cóhoặc bị cho là cóHIVởmứ ộnhưquyđịnh tại
CôngướcvềPhânbiệ ối xử (trongViệc làmvàNghềnghiệp) .

10. Việc có hoặc bị cho là cóHIVkhông thể được coi là lý do ể phân biệ
ối xử, khiến ngườ ộng không được tuyển dụng hoặc không được tiếp

tục làm việc, hoặc bình ẳng trong cơ hội, như quy định trong Công ước về
Phânbiệ ối xử (trongViệc làmvàNghềnghiệp)

11. Việc có hoặc bị cho là có HIV không thể là một nguyên nhân để chấm
dứt việc làm với ngườ ộng. Nghỉ làm việc tạm thời vì bị ốmhoặc chăm sóc
người cóHIVhoặcAIDS cần phải được nhìn nhận là giống với nghỉ vì các lý do
sứckhỏekhác, vàphải cânnhắcCôngướcvềChấmdứtViệc làm,năm1982.

12.Khi nhữngbiện pháp chốngphânbiệ ối xử tại nơi làmviệc là không
đủ ể ảm bảo một cách hiệu quả nguyên tắc không phân biệ ối xử liên
quan đến HIV và AIDS, các nước thành viên cầ ều chỉnh các biện pháp
này, hoặc thực hiện các biện phápmới, và đảmbảo những biện pháp đó được
ápdụngmột cáchhiệuquảvàminhbạch.

13. Những người bị ốm do các bệnh liên quan đến HIV không nên bị từ
chối cơhội được tiếp tục làmviệc, và cần ều chỉnhhợp lý công việc hoặ ị
ểm làmviệc củahọ, nếu cần thiết,miễn là sứckhỏe củahọphùhợpvới công

việc. Các biện pháp luân chuyể ể nhữngngười đó được thực hiện công việc
phù hợp vớ ực của mình, hoặc tìm các công việc khác thông qua đào
tạo hoặc hỗ trợ họ quay trở lại làm việc cần được khuyến khích. Các biện
pháp như vậy cần cân nhắ ện có liên quan của Liên hợp quốc và
củaTổchứ ộngQuốc tế.

14. Cần có các biện pháp tại hoặc thông qua nơi làm việ ể giảm lây
nhiễmHIVvàgiảmnhẹ ộngcủanó, bằng cách:

ảmbảo tôn trọng cácquyềnconngười và cácquyền tựdocơbản;

ảmbảobình ẳnggiới vànângcaovị thế củaphụnữ;

ảm bảo có các biện pháp phòng, chống bạo lực và quấy rối tại nơi làm
việc;

ẩy sự tham gia tích cực của cả nam giới và nữ giới trong công tác
giải quyết vấ ềHIVvàAIDS;
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tế; và

(k) bảovệngườ ộng trongnhữngngànhcónguycơ lâynhiễmHIVcao.

ÁC CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

4.Cácquốcgia thànhviên cần:

(a) thông qua các chính sách và chương trình quốc gia về HIV và AIDS và
thếgiới côngviệc và về an toànvệ ộng, nếuchưa có; và

(b) lồng ghép các chính sách và chương trình phòng chống HIV và AIDS
trong công việc với các kế hoạch phát triển và chiến lược giảm nghèo
quốc gia, bao gồm cả chiến lược về việc làm bền vững, phát triển doanh
nghiệpvà tạo thunhậpbềnvững,nếuphùhợp.

5. Khi xây dựng các chính sách và chương trình quốc gia, cơ quan có
thẩm quyền cần cân nhắc Bộ Quy tắc thực hành của ILO về HIV/AIDS năm
2001 và những lần sử ổi , cũng như các văn kiện có liên quan khác
của Tổ chứ ộng Quốc tế và các văn kiện hướng dẫn quốc tế ã
được thôngqua.

6. Các chính sách và chương trình quốc gia cần phải được xây dựng bởi
các cơ quan có thẩm quyền, thông qua tham vấn với các tổ chứ ại diện của
ngườ ộng, người sử dụ ộng, cũng như các tổ chứ ại diện cho
người cóHIV, và có cân nhắ ểm của các ngành có liên quan, đặc biệt
làngànhy tế.

7. Khi xây dựng các chính sách và chương trình quốc gia, các cơ quan có
thẩm quyền cần phối hợp với cộ ồ ịa phương, xem xét vai trò của nơi
làm việc trong việc phòng ngừa, ều trị, chăm sóc và hỗ trợ, bao gồm cả việc
khuyếnkhích tưvấn, xétnghiệmtựnguyện.

8. Các nước thành viên cần tận dụngmọi cơ hộ ể phổ biến thông tin về
các chính sách, chương trình vềHIV vàAIDS và thế giới công việc thông qua
các tổ chứ ại diện của ngườ ộng, người sử dụ ộng, các tổ chức
có liên quan khác trong lĩnh vực HIV và AIDS và các kênh thông tin đại
chúng.

9. Các chính phủ, thông qua tham vấn với các tổ chứ ại diện của ngườ

i laođ

sinh laođ
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IV. C

Phân biệ ối xử và thúc đẩy bình ẳng trong cơ hội và đối xửt đ đ
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Điều trị và chăm sóc

Hỗ trợ

17. Các nước thành viên cầ ảm bảo rằng các chính sách và chương
trìnhquốc gia về y tế tại nơi làmviệc được quyế ịnh thôngqua thamvấn với
ngườ ộng, người sử dụ ộ ại diện của họ và được kết nối với
các dịch vụ y tế công cộng. Các nước thành viên cần áp dụng nhiều hình thức
can thiệphiệuquả vàphùhợpnhất có thể ể ặnHIVvàAIDSvà giảm
thiể ộng của chúng.

18. Các nước thành viên cầ ảm bảo rằng ngườ ộng có HIV và
những người sống phụ thuộc vào họ được tiếp cậ ầ ủ tới dịch vụ

ế, từ hệ thống y tế công cộng, hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tư
nhân hay các hình thức khác. Các nước thành viên cũng cần tuyên truyền và
nâng cao nhận thứ ể ngườ ộng được tiếp cận tới các dịch vụ

ế.

19. Tất cả ối tượng trong phạ ều chỉnh của Khuyến nghị này,
kể cả những người sống chung vớ ình và những người sống phụ
thuộc vào họ ều được quyền hưởng các dịch vụ y tế. Trong các dịch vụ này,
cầ ảmbảo tiếp cậnmiễnphíhoặc trongkhả ả ối với:

(a) tư vấnvàxétnghiệmtựnguyện;

ều trị ARV và hỗ trợ, thông tin, giáo dục bệnh nhân tuân thủ ồ
ều trị;

(c) cungcấ ủdinhdưỡngphùhợpvớ ồ ều trị;

ều trị nhiễm trùng cơ hội và các bệnh lây truyền qua đường tình dục,
cũngnhưcácbệnh liênquanđế ặcbiệt là bệnh lao; và

(e) các chương trìnhhỗ trợ vàphòngngừa chongười sống chungvớiHIV, kể
cảhỗ trợ tâm lýxãhội.

20.Khôngphânbiệ ối xử với ngườ ộnghoặ ìnhhọvì lý dobị
hoặc bị cho là nhiễmHIV trong việc tiếp cận tới các chương trình an sinh xã
hội và bảo hiểm nghề nghiệp, hoặc về các chế ộ trong các chương trình này,
kể cả các chế ộ ế, khuyết tật và chế ộ tử tuất.

21. Các chương trình chăm sóc và hỗ trợ cần bao gồm các biện pháp bố
trí nơi làmviệcmột cáchhợp lý chongười sống chung vớiHIVhoặc các bệnh
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(e) thúc đ i lao đ

(f) thúc đ

(g) đ

cđi i
các đi a đi i,
vănhóa, kinh t

nđ

đ

nđ

thay
đ

sinh laođ
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đ p đ , đ

ẩy sự tham gia và nâng cao vị thế của tất cả ngườ ộng, bất kể
khuynh hướng tình dục của họ, và họ có thuộc một nhóm yếu thế nào
không;

ẩy bảo vệ quyền, sức khỏe sinh sản và tình dục của nam giới và nữ
giới; và

ảmbảo giữ kín các thông tin cá nhânmột cách hiệu quả, kể cả các thông
tin về y tế.

15.Các chiến lượcphòngngừa cầnphải đượ ều chỉnh chophùhợpvớ
ều kiện quốc gia và đị ểm làmviệc, và cần cânnhắc các yếu tố về giớ

ế vàxãhội.

16.Các chương trìnhphòngngừa cầ ảmbảo rằng:

(a) thông tin phải chính xác, cập nhật, có liên quan, kịp thời và dễ tiếp cận
ối với tất cả mọi người, được viết bởi ngôn ngữ và hình thức trình bày

phùhợpvới vănhóa, đượcphổbiếnqua cáckênh thông tinkhácnhau;

(b) các chương trình giáo dục toàn diệ ể giúp phụnữ và namgiới hiểu biết
và giảm nguy cơ lây nhiễm HIV bởi tất cả các hình thức, bao gồm cả
truyền từ mẹ sang con, và nhận thức được tầm quan trọng của việc
ổi hànhvi để giảmnguycơ lâynhiễm;

(c) có cácbiệnphápvềy tế và an toànvệ ộnghiệuquả;

(d) cácbiệnphápkhuyếnkhíchngườ ộngbiết tình trạngHIVcủamình
thôngqua tưvấnvàxétnghiệmtựnguyện;

(e) được tiếp cận tới tất cả các cách thứcphòngngừa, baogồm,nhưngkhông
giới hạn ở các cách thức như: ảmbảo cung cấ ủ ặc biệt là bao cao su
cho nam giới và nữ giới, thông tin về cách thức sử dụng đúng và điều trị
sauphơinhiễm;

(f) các biệnpháphiệuquảnhằmgiảm thiểu cáchànhvi cónguy cơ cao, kể cả
chonhữngnhómcónguycơcaonhất, nhằmgiảmtỉ lệnhiễmHIV; và

(g) các chiến lượcgiảm thiểu táchại dựa trên cáchướngdẫncủaTổchứcY tế
Thế giới (WHO), Chương trình chung của Liên hợp quốc về HIV/AIDS
(UNAIDS) vàCơquanLiên hợp quốc về phòng chốngTội phạm,Ma túy
(UNODC)và cáchướngdẫncó liênquankhác.

Phòng ngừa
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29. Các nước thành viên cần áp dụng những quy trình giải quyết tranh
chấp dễ tiếp cận, và đảm bảo ngườ ộng được khôi phục các quyền của
mìnhkhi chúngbị vi phạm.

30. Môi trường làm việc phải an toàn và đảm bảo vệ sinh, nhằm phòng
ngừa lây truyền HIV tại nơi làm việc, và có cân nhắc Công ước và Khuyến
nghị về An toàn vệ ộng, năm 1981 và Công ước, Khuyến nghị về
Khuôn khổ ẩy An toàn vệ ộng, năm 2006, cũng như các văn
kiện quốc tế có liên quan khác, như các văn kiện hướng dẫn chung của Tổ
chứ ộngQuốc tế vàTổchứcY tếThếgiới (WHO).

31. Các biện pháp an toàn vệ ộ ể phòng chống rủi ro ngườ
ộng bị phơi nhiễm HIV tại nơi làm việc cần bao gồm các biện pháp

phòng ngừa cho tất cả ộng, các biện pháp phòng chống rủi ro và tai nạn,
ví dụ các biện pháp về tổ chức, kiểm soát cách thức làmviệc, các trang thiết bị
bảo hộ cá nhân, nếu phù hợp, các biện pháp kiểm soát vềmôi trường và điều
trị sau phơi nhiễm, và các biện pháp an toàn khác để giảm thiểu rủi ro lây
nhiễm HIV, ặc biệt là trong những ngành nghề có mứ ộ rủi ro cao
nhất, kể cảngànhy tế.

32. Khi có rủi ro bị phơi nhiễmHIV trong công việc, ngườ ộng cần
được giáo dục, đào tạo về những cách thức lây truyền, các biện pháp phòng
chống phơi nhiễm. Các nước thành viên cần có các biệ ể ảm bảo
việc phòng ngừa, an toàn và chăm sóc y tế phù hợp với các tiêu chuẩn có liên
quan.

33. Các biện pháp nâng cao nhận thức cần nhấn mạnh rằng HIV không
thể lây truyền qua tiếp xúc vật lý thông thường và sự có mặt của một người
sống chungvớiHIVkhông thểđược coi làmột rủi ro tại nơi làmviệc.

34. Các dịch vụ y tế ộng và các cơ chế liên ến an toàn vệ
ộng cần giải quyết vấ ề HIV và AIDS, có cân nhắc Công ước và

Khuyến nghị về các Dịch vụ Y tế ộng, năm 1985 và Hướng dẫn chung
của ILO/WHOvề các dịch vụ y tế vàHIV/AIDS, năm 2005 và các lần sử ổi
sauđó, cũngnhư ệnquốc tế có liênquankhác.

i lao đ

sinh lao đ
thúc đ sinh lao đ

cLaođ

sinh lao đ ng đ i
lao đ

lao đ

lao, đ c đ

i lao đ

n pháp đ đ

lao đ quan đ sinh
lao đ n đ

lao đ
a đ

các vănki

An toàn vệ ộngsinh lao đ

10

liên quan đến HIV, phù hợp vớ ều kiện quốc gia. Cần bố trí công việc phù
hợp với tính chấ ạn củaHIV vàAIDS, cũng như các tác động phụ của
quá trình ều trị.

22.Cácnước thànhviên cầnkhuyếnkhích việc tuyểndụngvàduy trì việc
làm cho người có HIV. Các nước thành viên cần xem xét hỗ trợ cả

ạn làm việc và giai đoạn thất nghiệp, kể cả bằng cách tạo cơ hội kiếm thu
nhập cho những người có HIV và những người bị ảnh hưởng bởi HIV hoặc
AIDS.

23. Khi có thể kết luận có một mối liên hệ trực tiếp giữa nghề nghiệp và
rủi ro lâynhiễm, và lâynhiễm cần coi làmộtbệnhhay tai nạn
nghề nghiệp, theo các quy trình, ịnh nghĩa quốc gia, và có tham khảo
Khuyến nghị về Danh mục các Bệnh nghề nghiệp năm 2002 cũng như các
vănkiện có liênquankhác củaTổchứ ộngQuốc tế.

24.Xét nghiệmcần thực sựmang tính tựnguyện, khôngbị épbuộc và các
chương trình xét nghiệm cần tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về bả ảm bí
mật, tư vấnvà tựnguyện.

25. Xét nghiệm HIV hoặc các hình thức sàng lọc kiểm tra HIV không
được coi là bắt buộ ối với ngườ ộng, kể cả ngườ ộng di cư, người
tìmviệc làmvàứngviênxinviệc.

26. Kết quả xét nghiệmHIV cần được bả ảmbímật và không được
ộ ếncơhội việc làm,nhiệmkỳ làmviệchoặc các cơhộ ếnkhác.

27.Ngườ ộng, kể cả ngườ ộngdi cư, người tìmviệc làmvàứng
viên xin việc, không bị bắt buộc tiết lộ các thông tin liên quan đến tình trạng
HIV của họ, cũng như của người khác tại các nước phái cử, trung chuyển và
tiếp nhậ ộng. Việc tiếp cận tới các thông tin như vậy cần được quản lý
theo các quy tắ ảm bảo bí mật, phù hợp với BộQuy tắc thực hành của ILO
về bảomật thông tin cá nhân của ngườ ộng năm 1997 và các tiêu chuẩn
vềbảomật thông tinquốc tế khác.

28. Những ngườ ộng di cư, hoặc những người tìm cách di cư ể
kiếm việc làm không bị loại trừ khỏi quá trình di cư vì họ có hoặc bị cho là có
HIVbởi cácnướcphái cử, trung chuyểnvà tiếpnhậ ộng.
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hiện các côngviệ ;

ịnh các biện pháp trong luật pháp và quy định quốc gia về việc
giải quyết trường hợp vi phạm quyền riêng tư, ảm bảo bí mật, và về các
hình thứcbảovệkhácđượ ịnh trongKhuyếnnghịnày;

ảmbảo sự phối hợp và điều phối hiệu quả giữa các cơ quan công quyền,
các cơ quan dịch vụ nhà nước và tư nhân, kể cả các chương trình bảo
hiểm, trợ cấpvà các chương trìnhkhác;

(e) t ẩy và hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp thực hiện các chính sách và
chương trình quốc gia, kể cả bằng việc thông qua các mạng lưới phân
phối và chuỗi cung cấp củahọ, có sự thamgia của các tổ chứ ại diện của
ngườ ộng, người sử dụ ộng và đảm bảo rằng các doanh
nghiệp hoạ ộng trong các khu vực chế biến xuất khẩ ều tuân thủ các
chính sách, chương trìnhquốcgianày;

ẩ ối thoại xã hội, kể cả thamvấn và đàmphán, phùhợp vớiCông
ước vềThamvấnBa bên (về cácTiêu chuẩ ộng quốc tế), năm1976,
và các hình thức hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, giữa khu vực nhà
nước và khuvực tưnhân, giữangườ ộng, người sửdụ ộng và
đại diện củahọ ểmcủa các chuyêngia về y tế ộng,
về HIV và AIDS và các bên khác, kể cả các tổ chứ ại diện cho những
người sống chung với HIV, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự
có liênquanvà các cơquanđiềuphối quốcgia;

(g) được xây dựng, thực hiện và thường xuyên rà soát, cập nhật, có cân nhắc
các tiến bộ về xã hội, khoa học và cần lồng ghép vấ ề giới cũng như các
mốiquanngại về

(h) đượ ều phối với các chương trình, chính sách về y tế, an sinh xã hộ
ộng, và các chính sách, chương trìnhkhác;

ảm bảo rằng các nước thành viên ịnh các cách thức thực hiện,
có cânnhắc tớ ềukiện cụ thể của từngnước, cũngnhưnăng lực của
ngườ ộngvàngười sửdụ ộng.

38. Thực hiện các chính sách và chương trình về HIV và AIDS cần dựa
trên sự hợp tác và tin tưởng giữa ngườ ộng, người sử dụ ộ ại
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Trẻ em và thanh niên

35. Các nước thành viên cần thực hiện các biện pháp phòng chố
ộng trẻ em và buôn bán trẻ em có thể xuất phát từ việc thành viên trong gia

đìnhhoặcngườ ị ốm, bị chết doAIDSvà giảm tình trạngdễ bị tổn
thương của trẻ ối vớiHIV, có cânnhắcTuyênngôncủa ILOvề cácQuyền
vàNguyên tắc cơbản trong côngviệc, năm1998;CôngướcvàKhuyếnnghị về
Tuổi làmviệc tối thiểu, năm1973;Côngước vàKhuyếnnghị về cácHình thức
l ộng trẻ em tồi tệ nhất, ần có các biệ ặc biệ ể bảo vệ
những trẻ emnàykhỏi tình trạngbị lạmdụngvàbóc lột tìnhdục.

36. Các nước thành viên cần thực hiện các biệ ể bảo vệ ộng
trẻ khỏi lây nhiễm HIV, và đưa những nhu cầ ặc biệt của trẻ em và thanh
niên vào trong các chính sách, chương trình quốc gia về phòng chốngHIVvà
AIDS, kể cả việc giáo dục y tế sinh sản và tình dụ ặc biệt là phổ biến thông
tin về HIV và AIDS thông qua đào tạo nghề và các chương trình, dịch vụ về
việc làmcho thanhniên.

HỰC HIỆN

37. Các chính sách và chương trình quốc gia về HIV và AIDS và thế giới
việc làmcần:

(a) đượ ảmbảo hiệu lực thực hiện, thông qua thamvấn với các tổ chứ ại
diện củangườ ộng, người sửdụ ộng, và các bên có liênquan,
kể cả các tổ chức y tế ộng nhà nước và tư nhân, bởimột hoặc kết hợp
các cách thứ

(i) luật phápvàquyđịnhquốcgia;

(ii) các thỏaước tập thể;

(iii) các chính sách và chương tình hành ộng cấp doanh nghiệp và cấp quốc
gia; và

(iv) các chiến lược theo ngành, có chú trọ ặc biệt tới các ngànhmà trong
đó cácđối tượng thuộcphạ ều chỉnh củaKhuyếnnghị này có rủi ro
caonhất;

(b) có sự tham gia của các cơ quan tư pháp có thẩm quyền về các vấ ề
ộng, các cơ quan hành chính về lao ộng trong công tác lập kế hoạch,

thực hiện các chính sách, chương trình, và cần đào tạo cho họ ể thực
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cần thiết, tăng cường vai trò của các cơ quan quả ộng, kể cả
ộng, và các cơquancó thẩmquyền tưphápvề các vấ ề ộng.

45. Các hệ thống y tế công cộng cần được tăng cường và tuân thủ theo
Hướngdẫnchung của ILO/WHOvềcácdịch vụy tế vàHIV/AIDS, năm2005
và các lần sử ổ ể ảm bảo tiếp cận tốt hơn tới các dịch vụ
phòng ngừ iều trị, chăm sóc và hỗ trợ, giảm sức ép củ ại dịch HIV và
AIDSđối với cácdịchvụ ặcbiệt là đối với cácnhânviêny tế.

46. Các nước thành viên cần hợp tác, thông qua các thỏa thuận song
phương hoặc đa phương, thông qua việc tham gia vào hệ thống đa phương,
hoặc các cách thức hiệu quả ể ảm bảo hiệu lực thực thi cho Khuyến
nghịnày.

47. Những biệ ể ảm bảo ngườ ộng di cư được tiếp cậ ối
với các dịch vụ phòng ngừ HIV ều trị, dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cần
được áp dụng bởi các nước phái cử, nước trung chuyển, nước tiếp nhậ
ộng, và bất cứ khi nào phù hợp, các quốc gia có liên quan cần ký kết các thỏa

thuậnvềviệcnày.

48. Cần khuyến khích hợp tác quốc tế giữa các thành viên, các cơ quan
quốc gia về HIV và AIDS và các tổ chức quốc tế có liên quan. Trong hợp tác
quốc tế cầ ổi thông tinmột cách có hệ thống về tất cả các biện pháp
được tiếnhànhđểứngphóvớ ại dịchHIV.

49. Các nước thành viên và các tổ chức đa phương, khi xây dựng các
chương trình và chiến lược quốc tế về phòng ngừ ều trị, chăm sóc và hỗ
trợ có liênquanđếnHIV, cầ ặcbiệt chú trọ ếnviệ ềuphối vàphânbổ
cácnguồn lực cần thiế ể ứng cácnhucầu của tất cả cácnước thànhviên,
đặcbiệt là cácnước có tỉ lệ nhiễmHIVcao.

50. Các nước thành viên và các tổ chức quốc tế cần tìm cách giảm giá
thành tất cả các loại thuố ể phòng ngừ ều trị, chăm sóc cho người bị
nhiễmHIV, các bệnh nhiễm trùng cơ hội và các bệnh ung thư liên quan đến
HIV.
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diện của họ, chính phủ, và có sự tham gia tích cực của những người sống
chungvớiHIVởcấpdoanhnghiệp.

39. Các tổ chứ ại diện của ngườ ộng và người sử dụ ộng
cần nâng cao nhận thức về HIV và AIDS, kể cả việc phòng chống, và không
phân biệ ối xử bằng cách cung cấp thông tin và giáo dục các thành viên của
mình.Cáchoạ ộngnày cầ ếncác yếu tốgiới và vănhóa.

40. Đào tạo, hướng dẫn an toàn và các hướng dẫn cần thiết khác về HIV
vàAIDS tại nơi làm việc cần được cung cấp dưới hình thức rõ ràng và dễ tiếp
cận cho tất cả ngườ ộ ặc biệt là cho những ngườ ộng di cư, lao
động chưa có kinh nghiệm hoặ ộng mới, thanh niên, và những ngườ

ình đào tạo, kể cả thực tập và tập sự. Đào tạo, chỉ dẫn và
hướng dẫn cần cân nhắc yếu tố về giới, văn hóa, và điều chỉnh cho phù hợp
vớ ặ ểmcủa lực lượ ộ ếncác yếu tố rủi ro củahọ.

41. Cần có các thông tin về kinh tế, xã hội và khoa học cập nhật, và nếu
phù hợp, các chương trình giáo dục và đào tạo về HIV và AIDS, cho những
người sửdụ ộng, nhữngngười quả ại diện củangườ ộ ể
hỗ trợhọcónhữngbiệnphápphùhợp tại nơi làmviệc.

42. Những ngườ ộng, kể cả tập sự, thực tập, tình nguyện viên cần
được cung cấ ể nâng cao nhận thức và các hình thức đào tạo phù
hợp về quy trình kiểm soát lây nhiễmHIV trong khuôn khổ các hoạ ộng sơ
cứu và xử lý tai nạn tại nơi làm việc. Những ngườ ộng chịu rủi ro tiếp
xúc với máu người, các sản phẩm từ máu và huyết thanh người trong công
việc cần được đào tạo thêm về phòng chống phơi nhiễm, quy trình

ơinhiễmvàđiều trị sauphơinhiễm.

43. Những ngườ ộng và đại diện của họ cần có quyền được thông
tin và tư vấn về các biện pháp được áp dụ ể thực hiện các chính sách và
chương trình vềHIV vàAIDS tại nơi làm việc. Nhữ ại diện của ngườ
ộng và người sử dụ ộng cần phải tham gia thanh kiểm tra tại nơi làm

việc, theo thông lệquốcgia.

44. Trong các hoạ ộng ứng phó với HIV và AIDS, cần rà soát, và nếu

c đ i lao đ ng lao đ

t đ
tđ ncó tínhđ

i lao đ ng, đ i lao đ
c lao đ i

đang trong quá tr

i đ cđi ng laođ ng, có tínhđ

ng laođ n lý, đ i laođ ng, đ

i lao đ
p thông tin đ

t đ
i lao đ

đăng ký
ph

i lao đ
ng đ

ng đ i lao
đ ng lao đ

t đ

Giáo dục, đào tạo, thông tin và tư vấn

Các dịch vụ công
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VI. TRIỂN KHAI

51. Các nước thành viên cần thiết lậpmột cơ chế phù hợp, hoặc tận dụng
cơ chế ã có, ể giám sát các tiến triển liên quan đến chính sách quốc gia về
HIV và AIDS và thế giới công việc, cũng như để có thông tin về việc thông
quavà thựchiện chính sáchnày.

52. Các tổ chứ ại diện của ngườ ộng và ngườ ộng cần đượ
ại diệnmột cáchbình ẳng trong cơ chế giámsát các tiến triển liênquanđến

chính sách quốc gia về HIV và AIDS. Ngoài ra, trong cơ chế giám sát, cần
tham khảo ý kiến của các tổ chức này càng thường xuyên càng tốt, và có cân
nhắ ểm của các tổ chức của những người sống chung với HIV, các
báo cáovànghiên cứuchuyênngành.

53. Các nước thành viên, tới mứ ộ có thể, cần thu thập thông tin chi
tiết, số liệu thống kê, và tiến hành các nghiên cứu về HIV và AIDS trong thế
giới công việc, ở cấp ngành và cấp quốc gia, có xem xét tới sự phân bổ củ
ộngnamvànữ, và các yếu tố có liênquankhác.

54. Ngoài việc báo cáo theo nghĩa vụ ịnh tạ ều 19 củ ều lệ Tổ
chứ ộng Quốc tế, các báo cáo quốc gia cho UNAIDS và các báo cáo
theo các văn kiện quốc tế có liên quan khác có thể bao gồm thông tin rà soát
địnhkỳvề cácbiệnphápđược tiếnhànhdựa trênKhuyếnnghịnày.

đ đ

c đ i lao đ i lao đ c
đ đ

c quan đi

c đ

a lao
đ

quy đ i Đi a Đi
c Lao đ

NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

BỞI HỘI NGHỊ ỘNG QUỐC TẾ TẠI KỲ HỌP
LẦN THỨ 99

(Geneva, tháng 6/2010)

LAO Đ

...

Hội nghị toàn thể củaTổ chứ ộngQuốc tế, tại kỳ họp lần thứ

ã thông qua Khuyến nghị về HIV và AIDS và Thế giới công việ
,

Lưu ý rằng sự thành công của Khuyến nghị này phụ thuộc vào việ
ẩy và thựchiện các yêu cầucủaKhuyếnnghị,

Ghi nhớ rằng xứmệnh cơ bản của Tổ chức là thúc đẩy việc làmbền
vữngvàdoanhnghiệpbềnvững,

Lưuývề sự thamgia của ILOvới tư cách làmột tổ chứcbabên trong
các hoạ ộng của Chương trình chung của Liên hợp quốc về

ể giải quyết vấ ềHIVvàAIDS,

ề nghị Hộ ồng Quản trị củ òng Lao ộng Quốc tế
phân bổ các nguồn lực trong khuôn khổ ã có và tìm kiếm
các nguồn lựcmới ngoài ngân sách để phối hợp với các tổ chứ ối tác
babên, thựchiệnKhuyếnnghịnày trong thếgiới côngviệc.

ề nghị Hộ ồng Quản trị tiến hành các biệ ể ẩy
các nỗ lực chung với các tổ chức quốc tế về vấ ềHIV và AIDS tại nơi

II

Nghị quyết liên quan đến việ ẩy và thực hiện Khuyến nghị
về HIV và AIDS và Thế giới công việ

c thúc đ
c, năm 20101

c Lao đ
99, năm2010,

Đ c,
năm2010

c
thúcđ

t đ
HIV/AIDS (UNAIDS)đ nđ

1. Đ i đ a Văn ph đ
ngân sách đ

c đ

2. Đ i đ n pháp đ thúc đ
n đ

1 Được thông qua vào ngày 16/06/2010
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được và chia sẻ ển hình tốt liên quan đến việc thực hiện các chính
sách, chương trìnhquốcgia vềHIVvàAIDSvà thếgiới côngviệc.

ề nghịHộ ồngQuản trị yêu cầu các nước thành viên nộ
ịnh kỳ ều 19 củ ều lệ ILO trong khuôn khổ cơ chế
ã có, ặc biệt là thông qua các cuộ ều tra Toàn cầu. Các báo cáo

của chính phủ vềHIV vàAIDS cần được xây dựng thông qua thamvấn
với các tổ chứ ại diện của ngườ ộng, người sử dụ ộng và
cần bao gồm thông tin chi tiết về các tiến bộ ã ạt được, và nếu có thể,
ví dụvề ểnhình tốt.

ề nghị Hộ ồng Quản trị rà soát mộ ịnh kỳ về các tiến
bộ ạtđược trongviệc thựchiệnKhuyếnnghịnày.

ề nghị Hộ ồng Quản trị khuyến khích việc mở rộng áp dụ
ều 1(1)(b) củaCôngước về Phânbiệ ối xử (trongViệc làmvàNghề

nghiệ ối với cả những người bị nhiễm hoặc bị cho là
nhiễmHIV.

...

các đi

6. Đ i đ p báo
cáo đ theo Đi a Đi báo
cáo đ đ cĐi

c đ i lao đ ng lao đ
đ đ

cácđi

7. Đ i đ t cách đ
đ

8. Đ i đ ng
Đi t đ

p) năm 1958 đ
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làmviệc.

ề nghịHộ ồngQuản trị yêu cầuxâydựngmộtKếhoạchHành
độngToàn cầ ể thực hiệnKhuyến nghị này trên phạmvi rộng, nhằm
giả ộng củ ại dịchHIV vàAIDS tại nơi làm việc. Kế hoạch này
cầnđược xâydựng cùngvớ ại diện của các tổ chức củangườ ộng
và người sử dụ ộ ểm của UNAIDS, các tổ
chứ ại diện cho những người sống chung với HIV và AIDS, và các
bêncó liênquankhác.

ề nghị Hộ ồng Quản trị yêu cầu Tổ ốc cân nhắ
ệc phân bổ các nguồn lực hợp tác kỹ thuật củ òng

một cách công bằng cho các quốc gia. Các nước thành viên, các tổ chứ
ại diện của ngườ ộng và người sử dụ ộng có thể ề nghị

hỗ trợ thựchiệnKhuyếnnghịnày trong các lĩnhvựcnhư:

(a) hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách,
chương trình ba bên và luật pháp quố ể ứng các yêu cầu
củaKhuyếnnghịnày;

(b) hỗ trợ và nâng cao năng lực về đào tạo, truyền thông, giám sát, thực
hiệnvà tuyên truyền, ví dụnhư:

(i) Xây dựng các chương trình và tài liệ ể ực, kể
cả chonhữ ối tượng trongnhữngngànhnghềưu tiên;

(ii) Đào tạo những cán bộ ầumối và những giảng viên vềHIVvà
AIDS tại nơi làmviệc, kể cả ại diện củangườ ộng, người
sửdụ ộngvà các cánbộcủa cơquanquả ộng;

(iii) Xây dựng các tài liệu, công cụ tuyên truyền liên quan đến
Khuyếnnghịnày; và

(iv) Cáchội thảo, hội nghị khuvực vàquố ể ẩyKhuyến
nghị.

ề nghị các nước thành viên sử dụng các cơ chế ã có hoặc thiết
lập các cơ chếmới ở cấp quốc gia nhằm rà soát, giám sát các tiến bộ ạt
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