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 مقدمه

عنوان بخشي از شهروندان جامعه همچون  مبتاليان به ايدز به

ساير اعضاء از حقوقي که ناشي از انسانیت و کرامت ذاتي انسان 

درخصوص اين رعايت اصول حقوق بشری . ندورداراست برخ

دسته از افراد البته از اهمیت باالتری نیز برخوردار است چه آنکه 

تنها مانعي جّدی در اجرای حقوق مزبور توسط  هابتالء به ايدز ن

حقوق اين افراد مورد نقض نیز  آيد بلکه غالبًا شمار مي ايشان به

ها موظف هستند در راستای حمايت از  دولت .گیرد قرار مي

ای را  پذير اقدامات ويژه ن اين گروه از افراد آسیبحقوق بنیادي

نخست : اين اقدامات در سه سطح قابل توجه است. معمول دارند

ها بايد به اين حقوق احترام بگذارند بدين معنا که  آنکه دولت

ها  دوم آنکه دولت. حقوق مزبور را نقض ننمايند خود مستقیمًا

ن حقوق بدين معنا است اعمال اي. بايد اين حقوق را اعمال کنند

های مناسب اداری، قانوی، مالي،  ها بايد تمام ظرفیت که دولت

ها را برای اجرای اين حقوق در جامعه بکار  قضايي و ديگر اهرم

ها  سوم آنکه دولت (Gruskin & Trantala, 2002: 6)  .گیرند

حفاظت از اين . بايد از اين حقوق محافظت و حمايت کنند

حقوق بوسیله حقوق به معنای اين است که دولت بايد از نقض 

های  يکي از جلوه (20: 0011حسیني، ) .ديگران جلوگیری کند

 ،اقدامات دولت جهت تحقق سطوح سه گانه وظايف فوق

در حمايت از حقوق بشر مبتاليان به  و مقرراتتصويب قوانین 

. برای نقض کنندگان اين حقوق است ضمانت اجراايدز و تعیین 

ذاران العین قانونگ تواند نصب از جمله منابع باالدستي که مي

کشورها قرار گیرد، توجه به اسناد حقوق بشری عام و خاص 

اسناد حقوق بشری عام مانند اعالمیه جهاني حقوق بشر و . است

اسناد حقوق بشری خاص مانند آن دسته از اسنادی که بطور 

از مجموع مفاد اين اسناد، . اند ويژه به موضوع ايدز پرداخته

بوط به مبتاليان به ايدز استاندارها و الزامات حقوق بشری مر

 .قابل تحصیل است

 ها استانداردهای حقوق بشری و تعهدات دولت -0

 برنامه اقدام که در کنفرانس جهاني حقوق بشر اعالمیه وين و

کند که تمامي حقوق بشر،  به تصويب رسید تأکید مي 0990در 

مرتبط با هم غیرقابل تفکیک، وابسته به يکديگر و  ،جهاني

ای و  های ملي و منطقه حالي که اهمیت ويژگيدر . باشند مي

مذهبي را نبايد از ذهن دور  های تاريخي، فرهنگي و تفاوت

های سیاسي،  نظر از سیستم ها موظف هستند صرف داشت، دولت

فرهنگي و اقتصادی خود به ارتقاء و حمايت از استانداردهای 

 از اينرو. جهاني حقوق بشری و آزادی های بنیادين بپردازند

ها  رويکرد حقوق بشری به بیماری ايدز مبتني بر تعهدات دولت

بیماری ايدز نشان . باشد در حمايت از قواعد حقوق بشر مي

بودن حقوق بشر است زيرا شناخت حقوق  دهنده تفکیک ناپذير

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی در کنار حقوق سیاسي و مدني 

 .برای اتخاذ واکنش کارآمد ضروری است

ن، رويکرد حق محور بیماری ايدز ريشه در مفهوم آبر عالوه 

فت ها و سنن يا فرهنگ يکرامت انساني و برابری که در تمام

اصول کلیدی حقوق بشری که جهت اتخاذ . شود دارد مي

ها به پديده ايدز امری ضروری است در اسناد  واکنش موثر دولت

میثاق  های جهاني حقوق بشر، مختلف بین المللي مانند اعالمیه

جهاني حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي، میثاق جهاني 

المللي حذف تمامي  حقوق مدني و سیاسي، کنوانسیون بین

کنوانسیون حذف تمامي اشکال تبعیض  ،اشکال تبعیض نژادی

 و ها ات علیه زنان، کنوانسیون مقابله با شکنجه و ساير مجاز

کنوانسیون حقوق  نیزو  رفتارهای ظالمانه، غیر انساني و سبوعانه

ای نیز کنوانسیون آمريکايي  در اسناد منطقه. اند اطفال ذکر شده

حقوق بشر، کنوانسیون اروپايي حمايت از حقوق بشر و 

 شهروندان،های بنیادين، منشور آفريقايي حقوق بشر و  آزادی

قواعد قابل اعمال در خصوص ايدز را  به ها نسبت تعهدات دولت

های  ها و توصیه عالوه تعدادی از کنواسیون به. اند هد حفظ نمو

عنوان يکي  يدز بهامربوط به مسأله  سازمان جهاني کار، مستقیمًا

از میان اصول . گردد در امر استخدام مي از عوامل اعمال تبعیض

رتباط را با بیماری امتعدد حقوق بشری، اصولي که بیشترين 

و  يکسان و حمايت حق عدم تبعیض :ايدز دارند عبارتند از

حق برخورداری از باالترين  حق حیات؛ تساوی در برابر قانون؛

برخورداری از حق آزادی و  ؛درجه سالمت جسماني و رواني
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 مندی از پناهندگي؛ حق بهره جايي؛حق آزادی جاب امنیت فردی؛

حق آزادی عقیده و بیان و  حق برخورداری از حريم خصوصي؛

حق  حق تشکیل انجمن؛ دريافت و تبادل آزادانه اطالعات؛ حق

 حق دسترسي يکسان حق ازدواج و تشکیل خانواده؛ کار کردن؛

حق  حق برخورداری از استاندارد کافي زندگي؛ به آموزش؛

کت در حق مشار از تأمین اجتماعي، معاضدت و رفاه؛برخورداری 

حیات هیم بودن در حق س های علمي و منافع آن؛ پیشرفت

حق رهايي از شکنجه، مجازات يا رفتار  فرهنگي و سیاسي و

 UN Programme on) .ظالمانه، غیر انساني و سبوعانه

HIV/AIDS, 2005: 2) 

در کنار اصول فوق توجه خاصي نیز بايد به حقوق زنان و اطفال 

به عالوه حقوق مذکور نبايد به طور . مبتال به ايدز صورت پذيرد

 شتچه آنکه گذجداگانه و مستقل مورد توجه قرار گیرد بلکه 

در اعمال اصول . باشند حقوق مزبور مکمل و در هم تنیده مي

ها وظیفه دارند که با توجه به وضعیت اقتصادی،  فوق دولت

ها را  و مذهبي خود بهترين شیوه سیاسي، فرهنگي، اجتماعي

 .جهت اجرای حداکثری آنها برگزينند

 عدم تبعیض و تساوی در برابر قانون -0

 تبعیض عدم -0-0

حق حمايت يکسان در مقابل  ،مربوط به حقوق بشر مقررات

، دين، یض به دلیل نژاد، رنگ، جنس، زبانقانون و نفي تبع

و يا  والدت، دارايياجتماعي يا ملي،  خاستگاهعقايد سیاسي، 

اعمال تبعیض بر اساس . نمايند ها را تضمین مي وضعیتساير 

محسوب نفسه امری خطا  هر يک از موارد مذکور، نه تنها في

نمايد که منجر به  شود بلکه شرايطي را ايجاد مي مي

پذيری اجتماعي در خصوص ابتال به ايدز شده و محیطي  آسیب

آورد که در آن مبتاليان به ايدز قادر به مقابله با  را فراهم مي

از اينرو  (UNAIDS, 2007: 14) .باشند بیماری خود نمي

اين مسأله بايد تالش جهت حذف تمامي  ها به دولتواکنش 

از سوی . تبعیض از تمامي افراد در معرض خطر باشد اشکال

کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر اين نکته تأکید کرده  ،ديگر

است که حق تساوی در برابر قانون مانعي در جهت اعمال 

هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام اجراء توسط تبعیض 

ا را ه دولت ،از اينرو قاعده منع تبعیض. باشد مقامات ملي مي

ها  ر صورت لزوم اصالح قوانین، سیاستموظف به بازنگری و د

و رويکردهای خود که مجوز اعمال رفتارهای افتراقي به دلیل 

 (Sieghart, 1989: 12) .نمايد باشند مي ابتال به ايدز مي

 حقوق بشر مربوط به زنان -0-0

بیشتر ايشان در  اعمال تبعیض علیه زنان موجب آسیب پذيری

تر زنان در خانواده و  جايگاه پائین. مقابل بیماری ايدز خواهد شد

نیز در زندگي اجتماعي يکي از داليل افزايش نرخ ابتال ايشان 

در را تبعیض ناشي از جنس زنان آنها  .باشد به بیماری ايدز مي

مقابله با نتائج حاصل از ابتال به ايدز در خانواده، جامعه و 

 Wingood et) .دنماي های فردی و اقتصادی تضعیف مي محیط

al, 2007:99) 

به منظور پیشگیری از ابتال به ايدز، حقوق زنان و دختران از 

جمله دسترسي به باالترين استانداردهای بهداشت رواني و 

دريافت تبادل آزادانه اطالعات بايد و  جسماني، حق آزادی بیان

ا حضور مورد مراعات قرار گیرد تا از اين رهگذر ايشان بتوانند ب

های آموزشي و بیان آزادانه مشکالت و  آزادانه در کالس

های الزم در خصوص پیشگیری از ابتال  سواالت خود، آموزش

به ايدز را فرا گرفته و ضمن اعمال حق برخورداری از باالترين 

استانداردهای بهداشت جهاني و رواني، موجبات پیشگیری 

 .اجتماع فراهم نمايندحداکثری شیوع ايدز را نیز در خانواده و 

(EGM/AIDS, 1990:1) 

در زماني که  نکته حائز اهمیت ديگر آن است که حتي

باشد، زنان به دلیل  های الزم در اين خصوص ارائه شده آموزش

تر خود نسبت به مردان و گاه نیز به دلیل  جايگاه اجتماعي پائین

های  توانايي مقاومت در برابر خواسته ،وابستگي اقتصادی

 .ايدز را ندارندشوهران مبتال به 

اين . کند در اينجا حق باروری و رابطه جنسي زنان خودنمايي مي

دهد که در خصوص موضوعات  حق به زنان اين اجازه را مي

مربوط به رابطه جنسي خود کنترل داشته و آزادانه و بدون 

اتخاذ . بپردازند گیری هرگونه تبعیض، خشونت يا اجبار به تصمیم
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خشونت علیه زنان در  اعمال ر وحذف اجبا ی جهتتدابیر

خانواده و در جامعه نه تنها ايشان را در مقابل نقض حقوق بشر 

دارد بلکه از ابتالی به ايدز در نتیجه اعمال  مصون مي

 ,Beijing Declaration) .رهاند دهای مزبور خواه خشونت

1995: 20) 

ه در زمان چخشونت علیه زنان چه در زمان عادی و اعمال  

به ايدز را افزايش آسیب پذيری ايشان نسبت  ،نزاع مشاجره و

ها، خشونت جنسي، زنا و ساير اشکال  اين خشونت. دهد مي

ها موظف هستند که از  دولت. شود سکس اجباری را شامل مي

عالوه بر اين، . ها حمايت نمايند زنان در مقابل اين قسم خشونت

به منظور توانمندکردن هرچه بیشتر زنان جهت ترک رابطه 

که ايشان را در خطر ابتال به ايدز  زناشويي يا رابطه استخدامي

های مناسب  ها موظف هستند که ظرفیت دهد، دولت قرار مي

حق طالق، حضانت طفل، حق استخدام برابر : حقوقي مانند

های جنسي در محیط  ان زن و مرد، حمايت در خصوص اذيتمی

همچنین زنان بايد از دسترسي برابر به منابع . کار را ايجاد نمايند

سیاسي، اجتماعي، مشارکت در  ، مشارکت در زندگياقتصادی

اين رهگذر مند شوند تا از  های علمي و منافع آن بهره پیشرفت

 .خطر ابتال به ايدز کاسته شود

نمايد  انديشه نادرستي که زنان را منبع اشاعه ايدز معرفي مي

اين انديشه خود به خود موجب انگ  .بايد مورد اصالح قرار گیرد

 مثال ديگر. اعمال تبعیض علیه آنان خواهد شد و زدن به زنان

آزمايش تشخیص ايدز در زنان باردار جهت بررسي احتمال ابتال 

چنین طرز فکری به طور قطع زنان  .نوزاد به اين بیماری است

زدن  ساسي خود تضعیف نموده و تفکر انگرا در اعمال حقوق ا

کنوانسیون حذف تمامي . بخشد به اين جنس را افزايش مي

ی عضو را موظف نموده است ها دولت ،اشکال تبعیض علیه زنان

های تبعیض جنسیتي را در قانون،  که تمامي جنبه

ها  دولت. های خود مورد توجه قرار دهند ها و رويه گذاری سیاست

همچنین موظف هستند که به اتخاذ تدابیری مناسب جهت 

تر از  اصالح الگوهای اجتماعي و فرهنگي که زنان را پست

يض علیه زنان، بر :ه حذف تبعکمیت. دانند بپردازند مردان مي

پذيری آنها  رابطه میان فرو دست دانستن زنان و افزايش آسیب

 (CEDAW, 1990: 4) .در مقابل ايدز صحه گذاشته است

 حقوق بشر مربوط به اطفال -0-0

المللي به  حقوق اطفال توسط تمامي اسناد حقوق بشری بین

ويژه کنوانسیون حقوق اطفال مورد شناسايي و حمايت قرار 

گفته طفل به کسي  ،طبق ماده يک اين کنوانسیون. گرفته است

 ،به تصريح کنوانسیون. سال سن داشته باشد 01 شود که زير مي

حق  ندمان) اطفال از بسیاری از حقوق مربوط به بزرگساالن

حیات، حق عدم تبعیض، آزادی و امنیت، حريم خصوصي، 

برخوردار ( پناهندگي، آزادی بیان، آموزش، بهداشت و سالمت

عالوه اين کنوانسیون حقوق ديگری که مختص  به. باشند مي

بسیاری از اين حقوق مانند . نمايد اطفال است را نیز شناسايي مي

کشي جنسي، در  ق، روسپیگری، سوء استفاده و بهرهمنع قاچا

ارتباط با پیشگیری از ايدز، مراقبت و حمايت از اطفال در مقابل 

ريافت و تبادل اطالعات آزادی جستجو، د. باشد اين بیماری مي

دهد  به اطفال اين اجازه را مي ،و نیز حق برخورداری از آموزش

مند  های الزم در خصوص نحوه سرايت ايدز بهره که از آگاهي

جهت  ،شده و جهت پیشگیری از ابتال خود و در صورت ابتال

ها و  حق برخورداری از کمک. مقابله با آن توانمند گردند

توسط طفل مشروط به از دست دادن والدين و های ويژه  حمايت

اتخاذ تدابیر حمايتي و مراقبتي از وی در طول مدت فرزند 

. آيد خواندگي، نقطه مثبتي برای اطفال مبتال به ايدز به شمار مي

 حق حیات شايسته وکامل برای اطفال دارای نقص يا معلولیت و

م و از ازدواج زودهنگاهای نادرست مانند  حق اجتناب از سنت

يا افضاء از جمله حقوقي است  گي و هدست دادن زودهنگام باکر

 ،طبق کنوانسیون. مسأله ابتال به ايدز داردکه ارتباط بااليي با 

حق برخورداری از حريم خصوصي برای  ،حق عدم تبعیض

 و حق اطفال در تعیین مسیر پیشرفت خود ،اطفال مبتال به ايدز 

گیری در خصوص زندگي  صمیمدر ت ايشان را ،حق آزادی بیان

های مربوط به پیشگیری  و بايد در برنامه تر ساخته خود توانمند

 General) .اطفال از ابتال به ايدز مدنظر مسئوالن قرار گیرد

Comment, 2003: 2) 
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 تشکیل خانواده و حق ازدواج -0

حق ازدواج و تشکیل خانواده به معنای حق زن و مرد بالغ بدون 

جهت ازدواج و ... ه محدوديت نژادی، ملي، مذهبي وگونهر

تشکیل خانواده است به نحوی که به موجب اين ازدواج و در 

طول زمان زندگي مشترک و زمان انحالل آن از حقوق برابر 

برخوردار بوده و دولت و جامعه نیز اين نهاد را به يک نهاد 

لزوم طبق اين تعريف، . طبیعي و اساسي جامعه پذيرا گردند

یش از ثبت واقعه ازدواج و عدم انجام آزمايش ابتالء به ايدز پ

ثبت آن در صورت عدم ارائه گواهي مزبور يا ارائه گواهي معلن 

حق ازدواج که يکي از  زوج يا زوجه به بیماری ايدز ناقض ابتال

از آنجا که . شود حقوق اساسي بشريت است محسوب مي

ويروس عامل ايدز صرفا به دلیل جاری شدن صیغه نکاح منتقل 

ي از طريق مراودات جنسي غیر از دخول نظیر شود و حت نمي

و نظاير آن نیز قابل انتقال به  تفخیذمالعبه، معاشقه، معانقه، 

به معنای دخول طرف مقابل نیست و از سويي ازدواج الزاما 

وری آدخول جنسي نیز الزاما به معنای فرزند جنسي نبوده و

جنسي با استفاده از وسايل نیست و حتي امکان دخول 

گیری کننده مانند کاندوم بدون قصد فرزندآوری وجود دارد، پیش

از اينرو ممانعت از ازدواج به دلیل ابتال يکي از دو طرف به 

تر نیز  و غیرمنطقي است و غیرمنطقي سقیمبیماری ايدز امری 

 .آن است که ثبت چنین واقعي با مجازات همراه گردد

ابتال مادر به از سويي ديگر الزام به سقط جنین در صورت 

در  .آيد بیماری ايدز نیز مغاير با حق تشکیل خانواده به شمار مي

میزان خطر انتقال ايدز به  ،اين دسته از زنان مقابل بايد برای

امروزه طبق آمار پزشکي، از هر . اطفال را بدرستي تبیین نمود

بیماری را به فرزند خود انتقال  ،سه زن مبتال به ايدز يک مورد

حتي در خصوص اين نسبت نیز چنانچه آزمايشات . دهد مي

های ويژه اعمال گردد، آمار حاصله بسیار  خاص و مراقبت

اين اطالعات بايد در اختیار . تر از نسبت مذکور خواهد بود پائین

گونه فشار و هرگذاشته شود تا وی بدون  مادر مبتال به ايدز

 .م در اين خصوص بپردازداجباری به اتخاذ تصمی

دارد تدابیری انديشیده شود که تضمین آنکه ضرورت  رديگ

کننده حقوق زنان در خانواده باشد به نحوی که بتواند ايشان را 

در خصوص انجام رابطه جنسي حفاظت  با شوهر تعاملجهت 

 ، شده و ايمن توانمند نمايد و در صورت عدم تمکین شوهر

 . يان دهدای خاص به اين رابطه زناشويي پا بتواند بدون دغدغه

به رسمیت شناختن خانواده به عنوان يک نهاد  ،در نهايت

هايي که موجب ناديده گرفته  اساسي در جامعه با اتخاذ سیاست

در خصوص . شود تضعیف خواهد شد شدن نهاد خانواده مي

دهد که  ها به مهاجران اجازه نمي مهاجران، بسیاری از دولت

شته باشند و اين انزوا اعضاء خانواده خود را نیز به همراه دا

در . پذيری در مقابل ايدز خواهد شد موجب افزايش آسیب

انجام آزمايش ايدز به عنوان پیش شرط  خصوص پناهندگي نیز،

بعضي از  پناهندگيتواند منجر به عدم  قبول پناهندگي مي

افزايش  در نتیجه ومتقاضي  خانواده اعضای مبتالی

 .گردد هاپذيری آن آسیب

 ريم خصوصيح برخورداری از حق -0

 :دارد میثاق جهاني حقوق سیاسي و مدني مقرر مي 01 ماده

هیچ کس نبايد موضوع دخالت خودسرانه و غیرقانوني در حريم »

قانوني ل يا بستگان و نیز مورد هجمه غیرخصوصي، خانواده، منز

در مقابل اينگونه  دارد حق هر کس. بار و شهرت خود قرار گیرداعت

حق  «.دمند گرد از حمايت قانوني بهرهها و حمالت  دخالت

برخورداری از حريم خصوصي شامل تعهد نسبت به محترم 

شمردن حريم خصوصي فیزيکي مانند کسب رضايت آگاهانه در 

زمان انجام آزمايش تشخیص ايدز و نیز احترام به محرمانه 

بودن اطالعات مانند محرمانه بودن اطالعات مربوط به نتیجه 

 .گردد ايش تشخیص ابتال به ايدز ميآزم

تمايل افراد به حريم خصوصي به طور خاص در رابطه با بیماری 

دلیل آن نیز از يکسو ماهیت تهاجمي . ايدز گريز ناپذير است

 از سوی ديگر انجام آزمايشات الزامي تشخیص ابتال به ايدز و

با . ننگ و تبعیض حاصل از فاش شدن ابتالء فرد به ايدز است

اند بدون تحمل تو فرد به راحتي ميفظ اسرار شخصي، ح

های جامعه و قبول تبعیض غیرعادالنه مانند ساير  انگ
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شهروندان از خدمات مراقبتي و درماني به خصوص خدمات 

 . بیماران مبتال به ايدز استفاده نمايدمربوط به 

شه عدم همی ،البته تمايل عمومي مردم به حفظ اسرار شخصي

به  .نمايد به ايدز را توجیه نمي انجام آزمايش تشخیص ابتال 

 يا عنوان مثال در جايي که سخن از اهداء يا انتقال عضو، بافت

در . خون در میان است، انجام آزمايشات مزبور منطقي است

اينجا حقیقتا سخن از کشف وضعیت ابتالء فرد نیست بلکه 

صاحب از ون دريافت شده افت يا خبکشف وضعیت ابتالء عضو، 

اطالعات مربوط بايد کامال محرمانه باقي  با اين حال، .آن است

 .بماند

ها در حمايت از حق برخورداری از حريم خصوصي  وظیفه دولت

گونه آزمايش  شود که تضمین نمايند که هیچ شامل اين نکته مي

ويژه در حوزه سالمت و رفاه اجتماعي بدون  تشخیص ايدز به

پذيرد و بدون رضايت فرد نتیجه  گاهانه صورت نميرضايت آ

قرار نخواهد  ديگرحاصل از انجام آزمايش در اختیار هیچ فرد 

ها بايد تضمین نمايند که اطالعات  در اين رابطه دولت. گرفت

های آماری مورد اشاره  مربوط به ابتالء افراد به ايدز در گزارش

حريم خصوص اين های خودسرانه در  قرار نگرفته و از دخالت

وضعیت ابتالء ايشان شدن ای  مثال منجر به رسانه کهافراد 

 .شدگردد اجتناب خواهد  مي

 که افشاء وضعیت ابتالء به ايدز برایهايي  در جوامع و فرهنگ

تواند آثار حمايتي بیشتری را برای اين  مي ،خانواده و بستگان

نبايد  افراد فراهم آورد، نقض محرمانه بودن اطالعات مربوط

 .نقض قانون محسوب شود

 های علمي و منافع آن حق مشارکت در پیشرفت -5

 های علمي در خصوص بیماری ايدز پیشرفت مندی از حق بهره

حائز اهمیت بسیار است زيرا امروزه شاهد رشد سريع و مستمر 

در . باشیم ميو درمان اين بیماری واکسیناسیون  در امر آزمايش،

های آلوده از غیر  امروزه توانايي جداسازی خونمقوله آزمايش، 

آلوده جهت تزريق به ديگر بیماران کمک شاياني به جلوگیری 

در مقوله درمان، اگر چه هنوز درمان . نمايد ازگسترش ايدز مي

هايي  قطعي برای اين بیماری کشف نشده است اما انجام درمان

، ادامه شود تر شدن وضعیت بیماری فرد مي که مانع از وخیم

در مقوله . میسر شناخته است بیشتر حیات را برای مبتاليان

ها جهت ايمن نمودن افراد در معرض  واکسیناسیون نیز تالش

های  حق مشارکت در پیشرفت. خطر ابتالء سوق يافته است

نمايد تا تمام تالش خود  ها را مکلف مي علمي و منافع آن، دولت

مذکور به های علمي  ترا جهت ارائه نتائج حاصل از پیشرف

از . کار گیرند ههای مبتال به ايدز و يا در خطر ابتال به ايدز ب گروه

اتخاذ تدابیری که موجب به حاشیه رفتن مبتاليان  سويي ديگر

شود در  به ايدز و عدم دسترسي به خدمات مراقبتي و درماني مي

 .تقابل مستقیم با حق پیش گفته قرار خواهد گرفت

 و پناهندگي جاييحق آزادی جاب -2

 حق آزادی جابجايي -2-0

رد ساکن در قلمرو يک کشور به اين حق شامل حق قانوني هر ف

جايي آزادانه در آن کشور و آزادی انتخاب محل اقامت و جاب

. شود حق تبعه هر کشور جهت ورود و خروج از آن کشور مي

همچنین طبق اين حق، فرد خارجي که قانونا وارد کشور شده را 

توان اخراج  قانوني ميو اتخاذ تصمیم تنها پس از طي تشريفات 

 .کرد

در خصوص مبتاليان به ايدز ممانعت از ورود ايشان به داخل 

ابتالء به ايدز مصداق عیت کشور و يا اخراج ايشان به دلیل وض

عمده توجیه ممانعت . آيد حق به شمار ميبارز ناديده گرفتن اين 

از ورود اين افراد به داخل کشور، حمايت از بهداشت عمومي و 

 :Decosas & Adrien, 1997) .پیشگیری از شیوع ايدز است

 ,Gilmore) .اما اين استدالل به هیچ وجه صحیح نیست (77

 مرضيطبق مقررات کنوني بهداشت جهاني، تنها  (230 :1989

آن المللي ملزم به ارائه گواهي عدم ابتال به  که مسافران بین

باشد از اينرو اعمال هرگونه محدوديت به  هستند، تب زرد مي

فاقد توجیه از منظر مالحظات بهداشتي دلیل ابتالء فرد به ايدز 

 .شود بوده و مغاير مقررات حقوق بشری محسوب مي

 حق پناهندگي -2-0

هر کس حق دارد متعاقب تعقیب کیفری در کشور متبوع خود 

 0950طبق کنوانسیون . شود خواستار پناهندگي در کشور ديگر
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حقوق بین الملل در خصوص وضعیت مهاجران و نیز طبق 

توانند مطابق با اصل عدم استرداد، اقدام به  عرفي، دولتها نمي

در آن تحت تعقیب است  که بازگرداندن فرد مهاجر به کشوری

توانند مبادرت به بازگرداندن فرد  ها نمي بنابراين دولت. نمايند

در کشور خود به دلیل انتقال ايدز به ديگران  که دزمبتال به اي

ا به صورت غیرقانوني از وتحت تعقیب قرار دارد و يا جهت مدا

 .مرزها خارج شده است نمايد

 0911مهاجران در  عالي سازمان ملل در امور ایکمیساري

ها نبايد در  دولت بر اساس آن رهنمودی را صادر نمود که

رفا صای را  پناهندگي تدابیر ويژهخصوص مهاجران و متقاضیان 

ی به ايدز معمول دادند و همچنین مبادرت به بدلیل ابتال

ی پناهندگي مبتاليان به ايدز غربالگری جهت حذف تقاضا

کمیته  (UNHCR/IDM, 1998: 22) .باشد قابل توجیه ميغیر

حقوق بشر بر اين نکته تأکید کرد که حق حمايت برابر از همه 

افراد در برابر قانون، اعمال هرگونه تبعیض توسط مقامات 

عمومي چه در قوانین و مقررات و چه در مقام عمل را منع 

اين ممنوعیت شامل مقررات مسافرتي، الزامات ورود . نمايد مي

مربوط به پناهندگي های عملي  به کشور، مهاجرت و رويه

( اتباع خارجي)بنابراين اگرچه هیچ حقي برای بیگانگان . شود مي

جهت ورود به يک کشور خارجي يا تحصیل پناهندگي از 

دلیل وضعیت  کشوری خاص وجود ندارد لکن اعمال تبعیض به

مات ورود به ابتال به ايدز در خصوص مقررات مسافرتي، الزا

ي مربوط به پناهندگي، نقض های عمل کشور، مهاجرت و رويه

 :HRC, 2006) .شمار خواهد آمد حق تساوی در برابر قانون به

18) 

 حق آزادی و برخورداری از امنیت فردی -1

: دارد میثاق جهاني حقوق سیاسي و مدني مقرر مي 9ماده 

هیچ کس را . هرکس دارای حق آزادی و امنیت فردی است»

هیچ کس را . توان به صورت خودسرانه بازداشت و يا حبس نمود نمي

توان از آزادی خود محروم کرد مگر به داليلي که توسط قانون  نمي

اين حق در رابطه با مبتاليان به ايدز با عدم  «.مشخص شده باشد

قرنطینه کردن و ايزوله کردن مبتاليان يا سکونت دادن ايشان 

با اين حال در شرايط . يابد های دور از اجتماع تبلور مي در محیط

به ديگر اعضای  ايدز ه فرد مبتال محکوم به انتقالاستثنائي ک

جامعه شده و بیم ارتکاب مجدد اين رفتار از سوی وی وجود 

 توان دستور توقیف وی را صادر نمود و دارد، با حکم قاضي مي

يا ترتیبي اتخاذ کرد که تحمل مدت حبس توسط محکوم علیه 

ا اين شرايط مسلم. مبتال به ايدز به دور از ساير زندانیان باشد

  بهداشت عمومي قوانین استثنائي تنها مطابق با قوانین به ويژه

  .کیفری مقرر خواهد شدمقررات و يا 

تواند جلوه ديگری  آزمايش اجباری تشخیص بیماری ايدز نیز مي

های فردی و حق برخورداری از امنیت شخصي  از نقض آزادی

طلبانه و با انجام اين قسم آزمايشات بايد داو. آيد به شمار

که انجام نجا آ رضايت فرد مشکوک به ابتال صورت گیرد ولي از 

های فاقد توانايي حمايت از خود نظیر  آزمايشات مزبور از گروه

کنندگان مواد مخدر و در چهارچوب  زندانیان، سربازان و مصرف

ری از موارد شاهد نقض گیرد، در بسیا الزامات دولتي صورت مي

 .م بودحقوق مربوطه خواهی

 حق برخورداری از آموزش -1

دارد که هرکسي  اعالمیه جهاني حقوق بشر بیان مي 02ماده 

آموزش بايد موجب ارتقاء . حق دارد که از آموزش برخوردار شود

های  شخصیت انساني و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادی

، تسامح و دوستي را افزايش تفاهمآموزش بايد . بنیادين گردد

 .دهد

قابل اعمال در  است که اين حق دربردارنده سه بخش مهم

نخست آنکه هم اطفال : باشد ايدز مي خصوص مسائل مربوط به

های مربوط به بیماری  و هم بزرگساالن حق دارند که آموزش

از اين  های مربوط به پیشگیری و مراقبت ايدز خصوصا آموزش

ربوط به های م در دسترس بودن آموزش. را فرا گیرندبیماری 

های پیشگیری و مراقبت است که  از برنامه ايدز بخش مهمي

ها با هر نوع  دولت .شود حفظ سالمت و جان فرد مي به مربوط

ها و  مذهب و فرهنگي وظیفه دارند که با اتخاذ تمامي روش

های  تدابیر ممکن، آموزش در خصوص اين بیماری را در برنامه

کنند  برخي تصور مي. درسي دانش آموزان در مدارس بگنجاند
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زودهنگام طرق انتقال ويروس عامل ايدز که از  که آموزش

جمله آنها رابطه جنسي است موجب شناخت پیش از موعد 

ماهیت رفتارهای جنسي شده و بلوغ زودرس را به همراه خواهد 

برخي مطالعات انجام شده نه تنها اين نظر  ،داشت با اين وجود

يي ها عتقد است که ارائه آموزشبلکه م نمايد را تأيید نمي

سن مبادرت به رفتارهای جنسي را افزايش نیز خواهد  اينچنین،

 (Alexander, 1995: 54) .داد

ها بايد تضمین نمايند که ابتالء کودکان و  دوم آنکه دولت

بزرگساالن به ايدز موجب نفي دسترسي ايشان به آموزش از 

از آنجا که اعمال  .ها نخواهد شد جمله در مدارس و دانشگاه

فاقد منطق علمي و پزشکي است و محدوديت در اين خصوص 

از اينرو موجب انتقال ايدز نخواهد شد، نفسه  ادامه تحصیل في

 .شمار خواهد آمد ممنوعیت از آموزش اين افراد نوعي تبعیض به

، تسامح، تفاهم، يآموزشمباحث  ها بايد در قالب آنکه دولتسوم 

در خصوص مبتاليان به ايدز را گسترش  احترام و عدم تبعیض

 .دهند

 آزادی بیان و اطالعات -9

هر » :دارد میثاق جهاني حقوق سیاسي و مدني مقرر مي 09ماده 

هر ....  دارد را کس حق آزادی عقیده بدون مزاحمت ديگری

اين حق شامل آزادی . کس دارای حق آزادی بیان است

اين حق  «...باشد ميجستجو، دريافت و تبادل هر نوع اطالعات 

بر آزادی جستجو، دريافت و تبادل اطالعات مربوط به  صراحتًا

نقطه مقابل اين حق، مخفي نگه . ورزد بیماری ايدز تأکید مي

های انتقال  شیوهاطالعات از جمله اطالعات مربوط به داشتن 

های تزريق وريدی  مانند استفاده مشترک از سوزن ايدز بیماری

 فتارهای پرخطر جنسي و به اصطالح سانسورو يا مبادرت به ر

در جوامعي که سخن گفتن از مسائل جنسي . ستا کردن آنها

شود، اطالع رساني در اين خصوص نیز به  قبیح محسوب مي

حتي اگر دولتي، اعالم و . گیرد صورت غیر مصرح صورت مي

ها  انتشار مطالب مربوط به بیماری و طرق انتقال آن را در رسانه

های اينترنتي مورد تحديد قرار دهد، بر خالف ماده  ايتو يا س

ها وظیفه دارند  در مقابل دولت. میثاق عمل نموده است 09

اطالعات مفید مربوط به  ،تضمین نمايند که از طرق مناسب

 سطح پیشگیری از انتقال ايدز در جامعه منتشر شده و هر روز به

البته بايد  .شود های عمومي در اين خصوص افزوده مي آگاهي

توجه داشت که ارائه اطالعات مزبور بايد توأم با رعايت ساير 

های مربوط به حفظ حريم شخصي مبتاليان  ياصول و خط مش

 .و اجتناب از برچسب زدن به آنها باشد

 حق تشکیل انجمن -01

اعالمیه جهاني حقوق بشر، هر کس حق تشکیل  01طبق ماده 

دارد، اين حق در خصوص مبتاليان آزادانه انجمن يا مجمع را 

و  های غیردولتي ها و گروه به ايدز به صورت تشکیل انجمن

ها، مبتاليان به  در قالب اين انجمن. بل تبلور استمردم نهاد قا

های   ايدز با مشارکت فعال از تجربیات خود در خصوص شیوه

ابتال به ايدز سخن گفته و راهکارهای پیشگیری از آن را بیان 

تبادل اطالعات مربوط به شیوه دريافت خدمات . نمايند مي

رل پیشرفت های تجربه شده شخصي در کنت مراقبتي و شیوه

همچنین . ستا ها های اعضاء اين انجمن بیماری از ديگر فعالیت

ای جهت تأمین نیازهای  به عنوان پشتوانهتواند  انجمن مي

مقابل نقض اساسي اعضاء و نیز حمايت قانوني از ايشان در 

نقش موثری در  ،ها اين انجمن. حقوق بنیادين آنها فعال باشد

روشن نمودن افکار و آگاهي دادن به مردم جهت اجتناب از 

اعمال تبعیض و يا برچسب زدن به مبتاليان به ايدز ايفا 

 .نمايند مي

 حق سهیم بودن در حیات سیاسي و فرهنگي -00

میثاق  05بق ماده مطا) شناسايي حق مشارکت در امور سیاسي

مطابق ماده )و حیات فرهنگي ( جهاني حقوق سیاسي و مدني

( میثاق جهاني حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي 05

گذاری و د جزء جدايي ناپذير هرگونه سیاستمبتاليان به ايدز، باي

بدون شک  .ريزی درخصوص بیماری ايدز باشد يا برنامه

 گان ايشان، عناصری مهم درمبتاليان به ايدز، خانواده و وابست

آيند  فرهنگي هر کشور به شمار مي زندگي اقتصادی، اجتماعي و

از اينرو ناديده گرفتن ايشان، ناديده گرفتن قسمتي از حیات 

حداقل نقش اين گروه در جامعه . اجتماعي محسوب خواهد شد
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توان کارکرد هشداردهي به ساير شهروندان در خصوص  را مي

های پیشگیری از آن  های انتقال آن و روش وهبیماری ايدز، شی

های  وم نمودن مشارکت فعال اين گروه از فعالیتمحر. دانست

منافي حق  اجتماعي فاقد هرگونه منطق علمي و پزشکي است و

سهیم بودن ايشان در حیات سیاسي و فرهنگي محسوب مي 

 . شود

حق برخورداری از باالترين درجه سالمت جسماني و  -00

 رواني

 00اعالمیه جهاني حقوق بشر، ماده  05اين حق که در ماده 

 00اقتصادی و اجتماعي، ماده  میثاق جهاني حقوق فرهنگي،

 05و  00نامه رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و ماده  پیمان

یت شناخته شده است شامل نامه حقوق کودک به رسم پیمان

اد شرايطي های مسری و ايج پیشگیری، درمان و کنترل بیماری

 هت تضمین ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مبتاليان بهج

ها جهت اعمال اين حق در خصوص  دولت. بیماری است

های مناسب  مبتاليان به ايدز موظف هستند که با اتخاذ روش

به ارائه اطالعات مربوط به اين بیماری در آموزش مسائل 

ز انتقال ايدز های پیشگیری ا الخصوص شیوه مربوط به آن علي

های الزم را از طريق در اختیار قرار دادن  پرداخته و حمايت

های يکبار مصرف  يا سوزن ممانند کاندو) وسايل پیشگیری

همچنین . عمل آوردند های در معرض خطر به از گروه( رايگان

رساني و آموزش الزم مردم را به انجام  ها بايد با اطالع دولت

یب و محرمانه بودن نتائج آن را آزمايشات تشخیص ايدز ترغ

های پیش از انجام آزمايش و پس  انجام مشاوره. تضمین نمايند

از آن از ديگر الزامات دولت جهت تحقق بیشتر سالمت 

ها همچنین موظف  دولت. باشند جسماني و رواني شهروندان مي

هستند که تأمین خون سالم و غیرآلوده را تضمین نمايند و 

للي جهت جلوگیری از انتقال ايدز را در مطب الم الزامات بین

های درماني، دندانپزشکي و غیره  ها، کلنیک پزشکان، بیمارستان

 .اجرائي نمايند

دولت ها وظیفه دارند که درمان مناسب و داروی  ،از سوی ديگر

های  مورد نیاز برای مبتاليان به ايدز را تأمین و در سیاست

 امراقبتي اين دسته از بیماران ببهداشتي خود بر تأمین نیازهای 

. هدف زندگي بدون درد و طوالني مدت آنها توجه نشان دهند

مبتاليان به ايدز بايد بتوانند به آزمايشات بالیني دسترسي داشته 

. های درماني و مراقبتي آزاد باشند و در انتخاب هر يک از روش

 نمايند که داروهای تاريخ ها تضمین مي در اين خصوص دولت

 .مصرف گذشته و يا وسايل غیر مجاز به اين افراد تحمیل نگردد

ها جهت برخورداری حداکثری شهروندان  از ديگر وظايف دولت

رواني، تضمین و  به ويژه مبتاليان به ايدز از سالمت جسماني

دسترسي برابر و يکسان تمامي شهروندان علي الخصوص 

پیشگیری و  پذير و حاشیه نشین به امکانات های آسیب گروه

ها را  مقررات حقوق بشر دولت. خدمات مراقبتي و درماني است

نمايند و ايشان را  از اعمال تبعیض در اين خصوص منع مي

با هر نوع بیماری خدمات  کند که برای هر کس موظف مي

از اعمال رفتارهای  آنها را درماني مناسب و کافي فراهم نموده و

 .دارد بر حذر ميبه ايدز  به دلیل ابتالصرفا آمیز  تبعیض

ی از مند بهرهبرخورداری از خدمات تأمین اجتماعي و حق  -00

 استانداردهای مناسب زندگي 

 :دارد اعالمیه جهاني حقوق بشر مقرر مي 05ماده 

هر شخصي حق دارد كه از سطح زندگي مناسب برای تامین »

اش، به ويژه از حیث خوراك، پوشاك،  سالمتي و رفاه خود و خانواده

های پزشكي و خدمات اجتماعي ضروری برخوردار  مسكن، مراقبت

همچنین حق دارد كه در مواقع بیكاری، بیماری، نقص عضو، . شود

بیوگي، پیری يا در تمام موارد ديگری كه به عللي مستقل از اراده 

اجتماعي  ، از تامیناستخويش وسايل امرار معاشش را از دست داده 

 «.مند گردد بهره

پذيری در مقابل  مندی از اين حق جهت کاهش آسیب بهره 

مزبور تا  یپذير آسیب. نتائج ابتال به ايدز ضروری است خطر و

حدی مربوط به عدم تأمین نیازهای مبتاليان به ايدز و خانواده 

ايشان است که در نتیجه ابتال به اين بیماری ناتوان و نیازمند 

و از سويي نیز در نتیجه اعمال تبعیض علیه مبتاليان به  اند شده

خانماني و فقر ايشان  باشد که منجر به بیکاری، بي ايدز مي

لذا دولت وظیفه دارد که با اتخاذ  تدابیر الزم . گرديده است
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اين گروه را ممنوع نموده و اولويت اعمال هرگونه تبعیض علیه 

زهای اساسي اين گروه یارا اختصاص منابع برای تأمین ن خود

 .قرار دهد

 حق کار کردن -00

حق کار کردن به معنای حق هر فرد برای دسترسي به موقعیت 

جز مواردی که نیازمند  -شغلي بدون اعمال هرگونه پیش شرط

اين حق در رابطه با . است -باشد ای خاص مي صالحیت حرفه

. گیرد مي رارمبتاليان به ايدز از چند منظر در معرض تضییع ق

نخست الزام به انجام اجباری آزمايش تشخیص ابتالء به ايدز، 

سوم عدم ارائه  کارگیری فرد مبتال به ايدز، هدوم ممانعت از ب

مبتال و چهارم  خدمت به کارگر امکانات و مزايای ناشي از ارائه

در . اخراج کارگر مبتال به ايدز و قطع رابطه همکاری با وی

ف هستند که تضمین نمايند که ها موظ همین راستا دولت

مندی الزم جهت انجام  کارگران تا زماني که از صالحیت و توان

توانند به کار خود ادامه  باشند مي وظايف محوله برخورداری مي

مبتاليان به ايدز نیز همچون ساير بیماران حق دارند از . دهند

 استفاده کردهامکانات و مزايای موجود جهت ادامه فعالیت خود 

و اگر امکان ادامه فعالیت برای ايشان مسیر نبود همچون ساير 

 .مند گردند بیماران از مزايای بازنشستگي يا از کار افتادگي بهره

نبايد کارمند متقاضي يا کارگر در حال انجام خدمت را موظف به 

او را   ،مود و يا در حالت شکاظهار وضعیت ابتال خود به ايدز ن

کرد و يا بیماری فوق را  يش تشخیص ابتالدار به انجام آزماوا

مبنای محرومیت وی از دريافت خسارات يا بیمه از کارافتادگي 

ها نسبت به رفع هرگونه تبعیض علیه  تعهد دولت. قرار داد

نیز  يهای کار بايد به بخش خصوص مبتاليان به ايدز در محل

 (WHO, 1988: 2) .گسترش يابد

کارکردن در محیط البته در مقابل، يکي از حقوق کارگران، 

ممکن است اين فرض مطرح شود که . شغلي مناسب است

حضور يک فرد مبتال به ايدز در يک محیط شغلي، موجب 

نامناسب شدن آن محیط و نفي حقوق ساير کارگران به دلیل 

اگر چه حق مزبور ثابت و  .ترس از انتقال بیماری خواهد شد

بل قبول استدالل اقامه شده غیرقامورد قبول است لکن 

لي برای انتقال پیدا مجا ،بیماری ايدز در قالب مشاغل. باشد مي

ت در امور مراقبت یالبته در برخي از مشاغل مانند فعال. کند نمي

 درها وظیفه دارند  دولت که وجود دارد ، احتمال ابتالو درمان

چنین شرايطي تدابیری را جهت به حداقل رساندن اين خطر 

در  های الزم به پرسنل ايجاد نمايند که از جمله آن ارائه آموزش

 .باشد خصوص چگونگي پیشگیری از ابتال به ايدز مي

(Gruskin & Trantala, 2002: 6) 

مجازات يا رفتار ظالمانه، غیرانساني  حق رهايي از شکنجه، -05

 و سبوعانه

رفتار ظالمانه، غیرانساني و  مجازات يارهايي از شکنجه، حق 

تواند از چندين منظر در خصوص مبتاليان به ايدز  سبوعانه مي

نمونه بارز اين حق در خصوص درمان زندانیان . مطرح گردد

زندان اگرچه مجازاتي جهت تحديد آزادی است . شود مطرح مي

. اما نبايد موجب از بین بردن کرامت انساني و حقوق بشر گردد

 اين باشند که از جمله ظف به مراقبت از زندانیان ميها مو دولت

های بهداشتي و درماني و حفظ حیات ايشان  ها، مراقبت مراقبت

ممانعت از دسترسي زندانیان به . در طول مدت حبس است

 ارايه آموزش وممانعت از  اطالعات مربوط به بیماری ايدز،

های پیشگیری، مشاوره و آزمايش تشخیص ابتالء،  شیوه

های درماني الزم برای مبتاليان  رازداری و دسترسي به مراقبت

های ظالمانه، غیرانساني و  در حقیقت اعمال مجازات ،به ايدز

وظیفه مراقبت همچنین شامل وظیفه . آيد شمار مي سبوعانه به

جر به انتقال های جنسي يا هر نوع رفتار من مبارزه با سوء استفاده

مقابل انجام آزمايش اجباری از  در. شود ويروس عامل ايدز مي

از ساير امکانات فراهم  ان و محروم نمودن زندانیان مبتالزندانی

همچنین . فاقد توجیه بهداشتي است ،شده برای ساير زندانیان

برند،  شاسته است بیماراني که در وضعیت وخیمي به سر مي

 .موجبات آزادی پیش از موعد ايشان فراهم گردد

 نتیجه

المللي درخصوص شناسايي  متعددی از اسناد مختلف بیناصول 

ها با پذيرش  دولت. و رعايت حقوق مبتاليان به ايدز وجود دارد

و تصويب اين اصول اواًل حقوق اين افراد را در تمامي 
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های فردی، خانواده و اجتماعي مورد شناسايي قرار  حوزه

پیاده  هستند تا ساز و کارهای اجرايي ثانیًا مکلف. دهند مي

و نهايتًا برای . سازی اين حقوق را طراحي و عملیاتي نمايند

اجرای و پیشگیری از نقض آن ضمانت اجراهای حقوقي را در 

ای از حقوق  حقوق مبتاليان به ايدز طیف گسترده. نظر گیرند

شود که در  ناظر به حق طبیعي همه شهروندان را شامل مي

جهاني حقوق بشر آمده اسناد باالدستي متعددی نظیر اعالمیه 

مانند حق برخورداری و دسترسي به )برخي از اين حقوق  .است

گیرند که در  ذيل حقوق عام بشر قرار مي( امکانات بهداشتي

. ها و از جمله مبتاليان به ايدز مجرا است رابطه با همه انسان

خاص مبتاليان ( مانند عدم اخراج از کشور پذيرنده)برخي ديگر 

 .ی بوده و اسناد قانوني خاص خود را داردبه اين بیمار

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع یمربوط به نگارش متن و ن يمالحظات اخالق

 .ديت گرديرعا

 ر و تشکريتقد

اند، کمال  رسانده یارين مقاله يه ایکه ما را در ته ياز تمام کسان

 .تشکر را دارد

 سندگانيسهم نو

در  ين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقينگارش ا

طور  منابع و نگارش به یآور ه پالن، جمعیمراحل ته يتمام

 . سندگان صورت گرفته استيمشترک توسط نو

 تضاد منافع

 .ن پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع استيا
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HIV/Aids patients, like other citizens, enjoy legal rights and benefits, and their 

illness cannot be considered as the grounds for discriminating against and 

depriving them of some of these rights. HIV/AIDS patients have a disability like 

other people with disabilities and the legislature should put its efforts in support of 

this group. However, the nature of AIDS has resulted in different outcomes and 

sometimes the inherent rights of these individuals, including the right to work, the 

right to equality, the right to health have been denied or damaged. Therefore, 

policymakers recalled human rights documents in this field and have confirmed 

that all these rights should be exercised for this group of citizens.  These are either 

general human rights documents or HUMAN RIGHTS DOCUMENTS related to 

AIDS. Governments are obliged to identify these rights, enforce them, and 

guarantee its violation.  
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