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  رويكردها و تحوالت ؛ايدز حمايت از حقوق استخدامي قربانيان
  1جواد محمودي

  چكيده
بيماري ايدز به عنوان بحراني فراروي انسان مدرن، ابعاد مختلف حيات فردي و 

بررسي اثرات اين پديده بر حقوق استخدامي . اجتماعي او را تحت تاثير قرار داده است
هاي كارگري و احتمال نقض حقوق  در جوامع و محيطقربانيان، به دليل شيوع بيشتر آن 

  .اي مربوطه، شايان اهميت است بنيادين بشري و حرفه
تواند مانع انزواي آنان  تضمين حق مستخدمان مبتال به ايدز بر آزادي از تبعيض، مي

وري از حقوق استخدامي برابر با ساير افراد،  در محيط كاري، محروميت از ارتقاء و بهره
ق بر كار يا محدوديت در دريافت بيمه و خدمات درماني در حين استخدام و نقض ح

هاي قضايي با تمركز بر اصل منع تبعيض، نقش موثري را در  رويه. پس از آن گردد
نوشتار پيش . اند ها به ويژه در عرصه استخدام، ايفا نموده حذف يا كاهش نسبي نابرابري

كاهش اثر منفي ابتال به ايدز بر حقوق  رو به اقدامات حقوقي مربوط به حذف يا
به ويژه مصوبات سازمان ملل  ـ استخدامي قربانيان، از طريق مرور اجمالي اسناد جهاني

اي و  قوانين و مقررات برخي كشورها در  اسناد منطقه ـ المللي كار متحد و سازمان بين
رد حمايت حقوق هاي مو همچنان كه حوزه. پردازد هاي قضايي مربوطه، مي كنار رويه

  .دهد هاي عملي موجود را مورد تحليل قرار مي استخدامي مبتاليان به ايدز و تضمين
  

  واژگان كليدي
  ايدز، حقوق استخدامي، مستخدم، كارفرما، تبعيض
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  رويكردها و تحوالت ؛حمايت از حقوق استخدامي قربانيان ايدز

. ها هستند نابرابريقربانيان ايدز به دليل وضعيت خاص خود در معرض انواع 
نابرابري يا تبعيض در عرصه استخدام به دليل تأثير مستقيم و غيرقابل جبراني كه 

هاي  سازمان. نهد، شايان توجه است بر زندگي خصوصي و شأن اجتماعي آنها مي
تالشند تا فاصله ميان افراد مبتال به ايدز  گذاران ملي كشورها در المللي و قانون بين

  .به خصوص در حوزه كار و استخدام به حداقل رسانندو ديگران را 
 

 مفاهيم كلي و تحوالت مربوطه: بخش اول

  اهميت منع تبعيض مبتني بر ايدز ـ مبحث اول
درصد و  8/97 تا  6/82نرخ تبعيض خالص عليه مردان مبتال به ايدز در يونان بين 

بر . ه استدرصد گزارش شد 8/98تا  1/86در خصوص زنان مبتال به ايدز بين 
 2007تا  2001هاي  در خالل سال) ILO( المللي كار اساس گزارش سازمان بين

محيط كار، محيطي بالقوه ناامن براي اشخاص مبتال به ايدز اعم از مستخدمان در 
حال كار، در حال برگشت به كار يا در جستجوي آن، توصيف شده است 

)Drydakis Nick, 2001,p.1(.  
چه (كه  رك از كارگران، سؤاالتي غير قانوني شامل ايندر ديترويت و نيويو

در خصوص )ايد يا خير؟ آيا در گذشته، ناتواني داشته(يا ) ايد؟ معالجاتي داشته
در يك . پذيرش درخواست كار و نيز پس از پيشنهاد شغل، پرسيده شده است

اري ايدز دار هواپيما شغل مربوطه را از دست داد زيرا از بيان بيم مورد، يك مهمان
مزد، آن را افشاء  در فرم درخواست كار، خودداري كرد و پس از دريافت دست

  .)Tamara Lang, 2003, P.10(نمود 



  1387هارم، بهار ، شماره چدومسال             فصلنامه حقوق پزشكي/   63 

دي
مو
مح

واد 
ج

 

ها تبعيض عليه اشخاص مبتال به ايدز معموالً در تمام  رغم برخي پيشرفت علي
هاي  ابعاد زندگي آنان از استخدام گرفته تا تهيه منزل و دسترسي به مراقبت

اين امر، مشكالتي را در خصوص . )Tamara Lang, 2003,p.4(شايع است پزشكي، 
ي براي آنها به ارمغان آورده از دست دادن كرامت و فقدان حريم خصوص تبعيض، 

. )Bbuku Chuulu, M. Chileshe, B. Mtamira, S. Macmillian, 2001, P.2( است
ن ركن كليدي از اين رو حمايت، احترام و تحقق حقوق بشر آنان به عنوا

 Protection (هاي اخالقي و مؤثر به اپيدمي، به رسميت شناخته شده است  پاسخ

against discrimination based on HIV/AIDS Studies in Canada, 2003, pp.31-

32(.  
از سوي ديگر، استخدام، پتانسيل ارتقاي كيفيت زندگي اشخاص مبتال به ايدز 

يك . بطه تنگاتنگي با مشاركت آنان در جهان استهمچنان كه داراي را. را دارد
آنجلس در خصوص اشخاص مبتال به ايدز، روشن ساخت كه  بررسي در شهر لس

درصد از  91درصد مخاطبان، در حال حاظر در حال كار بودند  35اگر چه فقط 
درصد آنها  70آنان قبل از ابتال به ايدز، به نحو قانوني، استخدام شده بودند و حدود 

 AHW Fact Sheet, Spring (اند  نگران از دست دادن شغل خود در آينده

2000.p.1( .نگراني از محروميت از بيمه : ترين دغدغه مخاطبان عبارت بود از مهم
سالمت، نگراني از تأثير وضعيت سالمت آنان بر شغل مربوطه يا كيفيت انجام آن، 

 .يا تبعيض ناشي از ايدزهاي شغلي  هاي مرتبط با كار همچون مهارت نگراني

در چندين ايالت  1999مصوب  1هاي شغلي، قانون بليط كار و ارتقاي انگيزه
اين برنامه به منظور . آمريكا اجرا شد و به تدريج در سطح ملي، پياده خواهد شد

دهندگان خدمات  اعطاي سالمت اجتماعي، امنيت بخشيدن به دستمزدهاي ارايه
. ي و ساير خدمات حمايتي به تصويب رسيداجنماعي، همچون اعطاي مرخص
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همچنانكه مراقبت پزشكي از اشخاص دوباره وارد به محيط كار را نيز در نظر 
  2.دارد

به تصويب  1995كنگ، فرمان عدم تبعيض مبتني بر ناتواني در سال  در هنگ
هاي مربوط به ايدز براي تشكيل  كنگ با ساير سازمان بنياد ايدز هنگ. رسيد

اين بنياد از طريق . ز سازمان ايدز در برابر تبعيض، همكاري نموداتحادي ا
هاي موسوم به  ارتباطات فردي با نمايندگان پارلمان و تحقيقات عمومي و كمپين

اي از امضاهاي هواداران منع تبعيض در  جامعه پيشرفته، ايجاد البي كرد و مجموعه
تبليغات و . يحه، ارايه نمودگذاري را در زمان به بحث نهاده شدن ال شوراي قانون

هاي با نام مستعار آنان به افكار  هاي اشخاص مبتال به ايدز از طريق نوشته سخنراني
كاركنان . هاي همگاني، مورد حمايت واقع شد عمومي عرضه شده و از سوي رسانه

بنياد ايدز نيز به انجام يك سري تحقيقات كيفري در خصوص مساله تبعيض، اقدام 
 شد گذاري مربوطه در ساير كشورها مي هاي قانون شامل بررسي مدل نمودند كه

)Handbook for Legislators on HIV/AIDS, 1999, p.27(.  

  
  مفهوم و مصاديق تبعيضـ  مبحث دوم

اين . ترين سوءاستفاده ها از حقوق بشر در حوزه ايدز است تبعيض، در زمره مهم
اجتماعي و عجين شدن حيات آنان با ها در امور  امر، مانع مشاركت كامل انسان

جبران مؤثر حقوقي، تصويب قوانين عام ضد تبعيض . شود وضعيت ايدز مربوطه مي
است كه تمايز نامربوط و غير عادالنه مبتني بر داليل خاصي نظير ناتواني را ممنوع 

  .)Handbook for Legislators on HIV/AIDS, 1999, p.64( سازد مي
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مبتني بر وضعيت ايدز يك كارگر، به جاي بررسي رفتار برخوردهاي متفاوت 
يا عملكرد وي، همواره مشكوك است ،مگر آنكه يك منطق مربوط به سالمت 

از نگاه سازمان  .)Gostin, Lazzarin, 1977, p.145( عمومي، آن را توجيه نمايد
حقوق  به منظور كار شايسته و احترام به) كد رفتاري 4ماده  2بند(المللي كار  بين

انسان و مراعات شأن اشخاص مبتال به ايدز، نبايد هيچ نوع تبعيضي عليه كارگران 
تبعيض و بدنامي . برمبناي وضعيت واقعي يا قابل درك ايدز، وجود داشته باشد

هاي صورت گرفته براي ارتقاء پيشگيري از ايدز را ناكام  مبتاليان، تالش
  3.گذارد مي

هاي كانادا  اي از سوي دادگاه و گستردهتعريف راهبردي تبعيض كه به نح
در سال  4شود مربوط به دعوي آندره عليه انجمن حقوقي بريتانيايي كلمبيا اعمال مي

تبعيض، تمايزي ارادي يا غير ارادي (در آن دعوي، مقرر گرديد كه . است 1989
هاي شخص يا گروه خاصي بوده و  است كه مبتني بر داليل مربوط به ويژگي

هاست، امري  ها بر آن افراد و گروه ر تحميل تكاليف، تعهدات يا عدم النفعداراي اث
ها، منافع و مزاياي  گردد يا آنچه كه دسترسي به فرصت كه بر ديگران تحميل نمي

هاي ياد شده،  يافتني از سوي ديگر اعضاي جامعه را براي افراد يا گروه دست
به منافع و مزاياي مذكور، ها  محدود نموده يا از دسترسي آن افراد و گروه

هاي شخصي يك فرد، بنا بر عضويت  تمايز مبتني بر ويژگي. كند جلوگيري مي
كه تمايزهاي  وي به يك گروه خاص، به سختي از اتهام تبعيض، مبراست در حالي

توان به عنوان تبعيض  هاي فردي را به ندرت مي ها و توانايي مبتني بر شايستگي
 5).بندي كرد دسته
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ض عليه اشخاص مبتال به ايدز، آن گونه كه در در پروتكل شناسايي تبعي
هر اقدام مشتمل بر يك (بيان شده است به  6تبعيض عليه اشخاص مبتال به ايدز

اطالق ) اي ميان افراد، بنا بر وضعيت سالمت واقعي يا تقريبي آنان تمايز سليقه
ده و بدنامي آنها را تواند منجر به خشونت ش تبعيض ميان مبتاليان مي. شود مي

هاي بهداشت عمومي در شناسايي اشخاص مبتال به  همچنانكه تالش. تثبيت نمايد
اگر اشخاص از نتايج فردي، اجتماعي و اقتصادي شناخته . سازد ايدز را منتفي مي

            شده به عنوان عوارض مبتال به ايدز بودن در هراس باشند، ممكن است 
          و درنهايت در بيان وضعيت خود ناكام بمانند ها گريخته از آزمايش

)Gable, Gambarter, Gostin, Hodge,Jr, Van Puymbroeck, 2007,p.45(.  براساس
از . مجال بروز خواهد يافت  حقوق كانادا، تبعيض حتي در فقدان هرگونه تعمدي،

مهم است  آن چه: مقرر كرد كه 7اين رو دادگاه عالي كانادا در دعوي اومالي،
عالوه  8.است) فارغ از وجود يا فقدان عمد(نتيجه يا تأثير عمل مورد شكايت 

برآن حقوق كانادا تبعيض مبتني بر يك ويژگي قابل مشاهده فرد يا گروه خاص 
  9.شمرد را ممنوع مي
پس، با توجه به . اند را شامل ايدز نيز دانسته 10هاي كانادا، ناتواني دادگاه

آن كشور بر حمايت از ناتوانان، اشخاص مبتال به ايدز از  صراحت قانون اساسي
  11.مندند حمايتهاي مقرر در برابر تبعيض مبتني بر اين وضعيت، بهره

هاي قانوني از ناتوانان به مبتاليان به ايدز، موجب گرديد كه  تسري حمايت
12ديوان حقوق بشر كانادايي

چنانچه : رأي دهد كه1989براي نخستين بار در سال  
به محض آگاهي از وضعيت مثبت ايدز به قرارداد استخدام كسي به عنوان يك 

 13.آشپز، پايان داده شده باشد، وي بر مبناي ناتواني، مورد تبعيض قرار گرفته است
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برداشت . رأي ياد شده ازسوي دادگاه تجديد نظر فدرال، مورد تأييد قرار گرفت
فته شد كه در آن يك افسر مبتال نيز پذير 1993در سال 14مذكور در دعوي تووايتز

به ايدز در دعواي خود عليه نيروهاي مسلح كانادا به خاطر تبعيض مبتني بر ناتواني 
 15.وي، پيروز گرديد

بر وضعيت ايدز به ) ناتواني(و ) وضعيت سالمت(تسري مفاهيمي همچون 
ي تواند مزاياي فراواني را برا تبعيض مي عنوان وضعيت مورد حمايت قوانين ضد

نخست آنكه، استفاده از اين عبارات كلي، : افراد مبتال به ايدز به ارمغان آورد
انعطاف الزم را براي اعطاي حمايت از تبعيض بر مبناي بيماري ايدز، فراهم 

در قوانين ضد تبعيض، ) وضعيت سالمت(اطالق عبارت : آورد؛ از سوي ديگر مي
اين . بيند نه جامعه، تدارك ميهاي چند گا معموالً حمايت از تبعيض را در بخش
هاي متنوعي  هاي ضد تبعيضي را در حوزه قوانين غالباً به شيوه خاصي، حمايت

ها، تهيه منزل، بيمه  چون آموزش، محيط كار، مراقبت بهداشتي، مهاجرت، زندان هم
هاي بانكي و حقوق مدني در مفهوم كلي آن  و مزاياي مربوطه، دسترسي به حساب

. كنند مقرر مي) هاي انتخابي و غيره دادن، ازدواج، تصدي سمتشامل حق رأي (
هاي سالمت در قوانين عام ضد تبعيض نسبت  به قوانيني  در نهايت، وجود وضعيت

اند، حمايت عمومي  كه وضعيت سالمت تك بعدي نظير ايدز را هدف قرار داده
  16.نمايد تري را از سالمت چند بعدي، ارايه مي وسيع

ادگاه فدرال كانادا با صدور يك رأي شاخص و راهنما تفسيري د 2000در سال 
در رأي مشترك مونترال و . موسع و مترقي از مفهوم ناتواني، ارايه نمود

دادگاه رأي داد كه افراد، همواره در برابر تبعيض مبتني بر ناتواني،  17بويسبرياند،
نشود، اما  مورد حمايتند، حتي اگر وضعيت آنها منجر به هيچ محدوديت كاري
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مبتني بر اين پيش فرض است كه آنها عمالً، ناتوان شوند، چيزي كه  تبعيض، 
اگر چه هيچ يك . ياد كرده است) پديده اجتماعي ناتواني(دادگاه از آن به عنوان 

از اين دعاوي ياد شده، منجر به صدور رأي در خصوص ايدز نشدند، اجماع دادگاه 
ايدز به عنوان مثالي براي وضعيت مشمول عالي بر ارجاعات صريح به وضعيت 

 .ممنوعيت عليه تبعيض مبتني بر ناتواني يا ناتواني قابل مشاهده، مطرح گرديد

اند كه هر  ها رأي داده دادگاه: خورد در آمريكا نيز مشابه اين رويه، به چشم مي
و قانون آمريكاييان  1973سازي مصوب  دو قانون فدرال، يعني قانون بازتوانمند

از عدم تبعيض در استخدام اشخاص مبتال به ايدز، حمايت  1990ناتوان مصوب 
 18.كنند مي

تبعيض كارفرمايان عليه مستخدم مبتال به ايدز را غير  19قانون آمريكاييان ناتوان
شامل پايان كار، تنزل درجه، امتناع از ارتقاء يك مستخدم   اين امر،. داند قانوني مي

عالوه بر آن، . شود خاطر وضعيت ابتالي او به ايدز مي يا كاهش ساعات كار او به
ها انطباق دهد به طوري كه وي  كارفرما بايد مستخدمان را به نحو معقولي با ناتواني

شامل ساعات كمتر، كاستن از حجم كار،   اين وظيفه،. كردن باشد قادر به كار
 VAPWA/AIDS Legal(گردد  هاي مختلف و يا اعطاي مرخصي مي مسؤوليت

Access, 2000, p.4(. در سراسر استراليا تبعيض مبتني بر ايدز، غير قانوني است .
كند  نه فقط از اشخاص مبتال به ايدز حمايت مي 1992قانون تبعيض ناتواني مصوب 

و اشخاصي كه با  افراد مبتال     بلكه از كساني كه عقيده دارند كه مبتال به ايدزند
  .)AFO Brifing Paper, 2006, p.1(   كنند ز حمايت ميكنند ني به ايدز همكاري مي

آميز، شامل مواردي از آزمايش پيش از استخدام ايدز، رد  هاي تبعيض رويه
تبعيض . استخدام افراد مبتال به ايدز، اخراج، فشار براي استعفاء و مزاحمت است
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بر توانايي مبتني بر ايدز به دليل ناآگاهي از خطرات احتمالي انتقال و تأثير آن 
تبعيض در حوزه بهداشتي . افراد براي انجام مشاغل خاص، داراي اهميت است

هاي  مشاغل حساسي همچون حمل و نقل هوايي، تهيه غذا و به ويژه، بخش مراقبت
20.درماني، گزارش شده است

هر دو نوع تبعيض مستقيم و غير مستقيم، نيازمند  
دهد كه شخصي نسبت به  روي ميتبعيض مستقيم، جايي . گذارند حمايت قانون

تبعيض غير مستقيم، جايي . ديگري، تسهيالت يا مساعدت كمتري دريافت كند
آزمايش اجباري ايدز، به  هاي غير عقالني همچون شرط است كه شرايط يا پيش

  .)Handbook for Legislators, p.66( عمل آيد
  

  بدنامي؛ نتيجه تبعيض مبتني بر ايدز ـ مبحث سوم
ارزش  اي اجتماعي است كه اشخاص متفاوت را بر چسب زده و بي رويه 21بدنامي

اين امكان، . هاي منفي برخاسته از بدنامي است تبعيض، بازتابي از رويه. شمارد مي
وجود دارد كه كارمندان در محيط كاري از بدنامي مربوط به ايدز از سوي 

يز، همچون محروميت از آم هاي تبعيض همكاران خود به واسطه انزوا يا تجربه رويه
هاي منفي  العمل هراس از عكس. تصدي مشاغل دلخواه خود، در رنج باشند

تواند مبتاليان را از انجام مشاوره و آزمايش  همكاران و ساير مستخدمان مي
 Horizoonas(دارد  ها و استفاده از خدمات درماني، باز حل داوطلبانه و جستجوي راه

.pp.1-10( .ل كاهش بدنامي و تبعيض در محيط كاري، در بررسي عوام
و مركز تحقيقات  22با همكاري شركت آفريقاي جنوبي اسكوم  Horizonaبرنامه

اين مطالعه، در مورد اظهار . به عمل آورد 23ناتال - كوازوال  اي را در آفريقا، مطالعه
باشد، همچنان كه نحوه  بدنامي و تبعيض در محيط كاري، خانواده و جامعه، مي
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را نشان ... وري مبتاليان از خدمات اجتماعي و و تأثيرگذاري آن بر بهره عمل
حاصل . سال بوده است 64تا  19مرد در سنين  379جامعه آماري شامل . دهد مي

مطالعه آن كه كارگران اسكوم در محيط كاري، از بدنامي، بيش از خود تبعيض در 
ان اخراج خود در صورت نگر) درصد 23در حدود (اقليتي از كارگران . هراسند

  .آگاهي شركت كارفرما از وضعيت ابتالء به ايدز بودند
هاي بدنامي از نگاه مردان، شامل انزواي  در اين مطالعه، مصاديقي از جلوه

، طرد )درصد33( ، طرد از خانه)درصد 49( ، شايعه و بدگويي)درصد 70( اجتماعي
از نگاه زنان . بوده است) درصد 18( بدرفتاري لفظي و) درصد 22(از جامعه 

، )درصد 44( ، طرد از خانه)درصد 62( مخاطب، بدنامي، شامل انزواي اجتماعي
 27( و بدرفتاري لفظي) درصد 40( ، شايعه و بدگويي) درصد 41( طرد از جامعه

  ).3، ص2008اليوت، (بوده است ) درصد
  

  اي و ملي هاي حقوقي جهاني، منطقه پاسخ: بخش دوم
هاي كاري و به ويژه در عرصه  تبعيض مبتني بر ايدز در محيط به دنبال شيوع

المللي در صدد  اجرا در سطوح ملي و بين استخدام، هنجارهاي حقوقي داراي ضمانت
ض حقوق بشر و رابطه تنگاتنگ تبعيض ياد شده با نق. پاسخ به آن برآمدند

 :دهد مي قرار يمنطق پشتيباني مورد را مذكور حقوقي ستردهگ اقدام افراد، شهروندي

 

  هاي جهاني پاسخ ـ مبحث اول
 اعالميه جهاني حقوق بشر ـ الف

تواند بدون هيچ تمايزي از  هركس مي(دارد  خود اشعار مي 2اعالميه به شرح ماده 
هايي كه در  از تمام حقوق و كليه آزادي... حيث نژاد ، رنگ، جنس، زبان، مذهب
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به عالوه،  هيچ تبعيضي به عمل  مند گردد اعالميه حاضر، ذكر شده است بهره
المللي كشور يا  نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين

 ...).سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد

  
 المللي دوگانه هاي بين ميثاق ـ ب

 2ماده  2المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شرح بند  ميثاق بين
ميثاق . كند گونه تبعيض در اجراي مفاد آن ميمتعهد به منع هر كشورهاي عضو را

خود، منع تبعيض را در زمره  26المللي حقوق مدني، سياسي  نيز در ماده  بين
هاي دوگانه، اشاره صريحي  اگر چه اعالميه و ميثاق .ها آورده است تكاليف دولت

و مصوبات بعدي ها  اند ليكن روح آن به وضعيت تبعيض بر مبناي ايدز ننموده
هاي تابعه، در بردارنده تأكيد آنها بر منع تمام اشكال  سازمان ملل متحد و سازمان

  .تبعيض است
 
 ها و مصوبات سازمان ملل متحد قطعنامه ـ ج

ها براي  قواعد استاندارد سازمان ملل متحد در خصوص تساوي بخشيدن به فرصت
اي فيزيكي، شخصيتي، نقص ه ، متضمن اذعان به تفاوت)1993مصوب (ناتوانان 

  .)6ص ،2008اليوت، ( هاي رواني است حسي، شرايط پزشكي يا بيماري
 14نظر شماره  به شرح (ICESCR)كميته عمومي اقتصادي سازمان ملل متحد 

هاي  ضمن تأكيد بر حق بر سالمت، تبعيض در دسترسي به مراقبت 1966در سال 
يا فيزيكي يا وضعيت بهداشتي بهداشتي و درماني، در خصوص ناتواني رواني 

پروتكل شناسايي تبعيض عليه ). 7، ص2008اليوت، (داند را ممنوع مي) شامل ايدز(
هاي متعدد از  ، صدور قطعنامه2000در سال  (UNAIDS)مبتاليان به ايدز مصوب 



 

 

  1387، شماره چهارم، بهار دومسال           فصلنامه حقوق پزشكي/   72

ت ا
ماي

ح
دز
ن اي

انيا
 قرب

مي
خدا

است
ق 
حقو

ز 
 ؛ 

الت
حو

و ت
ها 

كرد
روي

  

سوي شوراي امنيت يا مجمع عمومي سازمان ملل متحد در رسميت بخشيدن به منع 
  .اند دز، مؤثر بودهتبعيض مبتني بر اي
، اصالحي 1998 المللي در خصوص ايدز و حقوق بشر، مصوب رهنمودهاي بين

و دفتر كميسر   (UNAIDS)آوري براي هاي الزام مشتمل بر توصيه 2002در سال 
است كه تبعيض مبتني بر ايدز به نحو واقعي يا (OHCHR) عالي حقوق بشر 

اين . شمارد المللي، ممنوع مي نتقريبي را از سوي قانون فعلي حقوق بشر بي
در شرايط عدم تبعيض در ) هاي ديگر وضعيت(رهنمودها تأكيد دارند كه عبارت 

المللي بايد به نحوي تفسير شود كه وضعيت سالمت، شامل ايدز را  حقوق بشر بين
در خصوص ايدز و حقوق بشر  2002رهنمود مصوب  ).همان(نيز شامل گردد

در اعالميه  24.كننده در اين زمينه است سناد تعييندر زمره ا  (UNAIDS)مصوب
گذاري  قانون( اند كه  ها تعهد كرده دولت 2001تعهد در برابر ايدز، مصوب ژوئن 

و ساير اقدامات براي پايان بخشيدن به تبعيض عليه اشخاص مبتال به ايدز و اعضاي 
  25).پذير را تعميق نمايند هاي آسيب گروه

(UNAIDS) اي بين المللي، مسؤول راهبري اقدامات جهاني  مهبه عنوان برنا
هايي محتواي خاصي را براي قوانين  فراروي تبعيض مبتني بر ايدز، طي رهنمود

قوانين موجود، بايستي به : كند كه كند، براي مثال، توصيه مي ملي، پيشنهاد مي
  :هاي زير باشند نحوي مورد ارزيابي قرار گيرند كه در بردارنده حمايت

، )براي مثال براي اخراج از كار فعلي (ايفاي نقش ايدز در استخدام شخص  منع
حمايت از تبعيض، چنانچه وضعيت ايدز يك كارگر، .ارتقاء يا مقاصد آموزشي

ها مورد  مشخص باشد يا از سوي كارگران همكار وي، ارباب رجوع و اتحاديه
ياد شده، بايستي به قوانين . )Hanbook for Legislators,p.37(پرسش قرار گيرد 
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هاي بهداشت، سالمت اجتماعي،  هاي چند منظوره، شامل حوزه نحو موسع در حوزه
هاي  ها، اتحاديه ها، كلوپ مزاياي رفاهي، استخدام، آموزش، ورزش، سازگاري

و شده  شده، دسترسي به حمل و نقل و ساير خدمات، اعمال تجاري، نهادهاي شناخته
جبران متناسب بايد به . مستقيم را دربر گيرندغير هر دو نوع، تبعيض مستقيم و

 Legal(طرفانه قابل وصول باشد  واسطه فرايندهاي قانوني مؤثر، سريع و بي

Aspects of HIV,p20(. 

  
 المللي كار هاي سازمان بين نامه كدهاي رفتاري و مقاوله ـ د

دار، با تصويب  المللي صالحيت به عنوان يك نهاد بين (ILO)المللي كار سازمان بين
در  (ILO)كد رفتاري (كد رفتاري خاص منع تبعيض برمبناي ايدز، تحت عنوان 

ها براي اجرا  هايي كلي به دولت رهنمود 2001مصوب ) خصوص ايدز و جهان كار
  .در حوزه كار و استخدام، ارايه داده است

بر  اهداف اين كد رفتاري، شامل پيشگيري از ايدز، مديريت و تعديل اثر ايدز
جهان كار، مراقبت و حمايت از كارگران مبتال به ايدز، پايان بدنامي و تبعيض 

حوزه اجراي كد . برمبناي وضعيت واقعي يا قابل درك ايدز، اعالم شده است
هاي  رفتاري، شامل تمام كارفرمايان و كارگران شامل متقاضيان كار در تمام بخش

 An LIO Code(باشد  ي كار ميعمومي و خصوصي و كليه ابعاد رسمي و غيررسم

of Practice.p.10(.  
كد ياد شده ، ايدز يك مسأله كاري بوده و بايستي همچون ساير  4مطابق ماده

اين امر نه فقط به دليل تأثير آن بر نيروي كار بلكه . ها تلقي شود مجموعه بيماري
ره به جهت آن كه نيروي كار، بخشي از جامعه محلي است در محدود كردن گست
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محيط كاري، نقش استراتژيكي در ايجاد تبعيض . و تأثير اپيدمي ايدز، نقش دارد
كارفرمايان و .در استخدام و ايجاد يك مجموعه نيروي كار مساوي يا متفاوت دارد

هاي تجاري، بازيگران اصلي اين  هاي كارگري در كنار مديران و اتحاديه سازمان
اي مربوط به فرصت استخدام مساوي در ه با هدف توسعه سياست (ILO). اند عرصه

  26.آورد ها حمايت فني به عمل مي سطح عملي، از دولت
  

  اي هاي منطقه پاسخـ  مبحث دوم
طور خالصه، مورد اشاره قرار  اي، شامل چند سند است كه به هاي منطقه پاسخ
  :گيرند مي

  27منشور خدمت عمومي در آفريقا ـ الف
به  2001عمدتاً اداري و اقتصادي، در سال  اين منشور، با اهداف و رويكردهاي

منشور يادشده، داراي يك . تصويب وزراي خدمت عمومي آفريقا رسيده است
نيز مورد استفاده قرار   ماده بوده و بعداً در راهبري مبارزه با تبعيض، 29مقدمه و 
  .گرفت
  28كنوانسيون آمريكايي الغاي تمام اشكال تبعيض عليه اشخاص ناتوان ـ ب
 1999وانسيون ياد شده، مصوب كشورهاي عمدتاً آمريكاي جنوبي در سال كن

اين سند با تمركز بر مفهوم ناتواني و . باشد ماده مي 14و داراي يك مقدمه و 
  .حقوق ناتوانان، يك اتحاديه منسجم در آمريكاي جنوبي، ايجاد كرده است
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  هاي ملي پاسخ ـ  مبحث سوم
به حمايت عليه تبعيض مبتني بر وضعيت ايدز يا هاي مربوط  قوانين و خط مشي

براساس . اند اي به تصويب رسيده وضعيت سالمت اشخاص، عموماً به نحو گسترده
اند كه  درصد كشورها اعالم كرده 61حدود  2006در سال  UNAIDSگزارش 

قوانين يا مقررات مربوط به حمايت از مبتاليان به ايدز در برابر تبعيض، 
ها عموماً در پي تسري مفاهيمي نظير  جرايي، مقررات و تفاسير دادگاههاي ا رهنمود

عالوه بر آن،  برخي قوانين، . اند وضعيت سالمت يا ناتواني به مبتاليان به ايدز بوده
برخي ديگر از قوانين، عدم . اند ها دانسته ايدز را موضوع نوع خاصي از حمايت

انگاري  ين كيفري يا غير كيفري، جرمحمايت از مبتاليان به ايدز را در ضمن قوان
در زير، به طور گذرا به چند كشور،  .)(An LIO Code of Practice,p.45اند كرده

  :كنيم اشاره مي
  
  ـ ايران1

المللي، در رأس آنها منشور ملل متحد و ميثاقين، پيوسته است  ايران به اسناد بين
المللي  سازمان بين 111اره نامه شم به مقاوله 1347ارديبهشت  17چنان كه در  هم

قانون اساسي، نيز مردم ايران را بدون توجه به هر نوع تمايزي، . كار، پيوست
، حق برخورداري از خدمات بهداشتي )اصل نوزدهم(داند  داراي حقوق مساوي مي

و ضمن ) اصل بيستم(انگارد  هاي پزشكي را حقي همگاني مي و درماني و مراقبت
كند براي همگان به نحو مساوي، ايجاد  ت را مكلف ميتضمين حق بر كار، دول

فصل چهارم قانون كار، نيز دولت و كارفرمايان ). وهشتم اصل بيست(اشتغال كند 
با اين . بخش خصوصي را مكلف به تأمين بهداشت در محيط كار، نموده است
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جود حال، قوانين و مقرراتي كه صريحاً ناظر به منع تبعيض مبتني بر ايدز باشد، و
  .اند نويس، باقي مانده نداشته يا در حد پيش

 
  كانادا ـ2

هاي  تبعيض را در عرصه 1979مصوب    (CHRA)قانون حقوق بشر كانادايي
در  .)Protection against HIV,p.24(ممنوع كرده است ... مختلفي نظير استخدام و

راي كميسيون حقوق بشر كانادا كه به استناد قانون حقوق بشر ب 1996سال 
مشي  ايجاد شد، خط هاي مربوط به تبعيض غير قانوني،  دريافت و پيگيري شكايت

اين  .)Protection against HIV,p.25 ( كالني را در خصوص ايدز به تصويب رساند
مشي، اذعان داشت كه اشخاص واقعاً غير مبتال به ايدز، امكان دارد بر اساس  خط

خطرناك يا پيوستگي به شخص يا عضويت واقعي يا قابل درك در يك گروه 
از اين رو، استحقاق حمايت در . اشخاص مبتال به ايدز، موضوع تبعيض قرار بگيرند
و ايدز مصوب  HIVاليحه  29.برابر تبعيض مبتني بر ناتواني قابل درك را دارند

هر شخص داراي ايدز را مشمول عنوان ناتواني مندرج  3كانادا به شرح ماده 2006
ي دانسته و اين وضعيت را به عنوان مبنايي براي اعمال تبعيض، مردود در هر قانون

  .)HIV Related Discrimination..,p.11(شمرد  مي
  
  آمريكا ـ3

ويژه  در اين كشور، خط مشي ناظر به مستخدمان تگزاس، به تصويب رسيده كه به
وسعه هاي در حال ت هاي دولتي، درصدد ايجاد رويكردي واحد به سياست در آژانس
گيرد  هاي آموزشي بوده كه نهايتاً ايدز را در محيط كاري، نشانه مي و برنامه

)Texas Department of State Health Services, 2004,p.1(.  قانون آمريكاييان
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داراي نقص عضو، ( تبعيض در خصوص اشخاص ناتوان 1990مصوب 30ناتوان
 ...سازگاري عمومي و هاي استخدام، حمل و نقل عمومي، را در عرصه) معلول

كنوانسيون آمريكايي الغاء تمام اشكال . شود ممنوع كرده كه شامل ايدز نيز مي
ناتواني را در مفهوم نقص فيزيكي،  1999تبعيض عليه اشخاص ناتوان مصوب 

داند كه توانايي انجام يك يا چند فعاليت  رواني يا حسي، اعم از موقت يا دايمي مي
سازد و برگرفته از محيط اقتصادي يا  شخص را محدود مياساسي يا حيات روزمره 

 HIV-Related (. گردد اجتماعي بوده يا از ناحيه اين مسأله، تشديد مي

Discrimination..,p.21(  
  
  انگلستان ـ4

به روشني، اشخاص مبتال به  1995قانون تبعيض مبتني بر ناتواني انگلستان مصوب 
 2005اصالحيه قانون مذكور، مصوب . شمرد ايدز را در زمره اشخاص ناتوان مي

. دهد حمايت در برابر تبعيض را به اشخاص مبتال به ايدز از لحظه ابتالء، تسري مي
اي كه شخص مبتال به ايدز، قادر به  پيشتر، حمايت در برابر تبعيض، صرفاً از لحظه
عيض بر اساس قانون جديد، تب. گرديد انجام وظايف روزمره خود نباشد، آغاز مي

هاي تجاري و مقررات  در محيط كار، آموزش، تهيه منزل، عضويت در اتحاديه
اين قانون،  18ماده . گردد كاالها و خدمات، شامل خريد يا فروش اموال مي

دارد  آشكارا ايدز را به عنوان نوعي ناتواني مورد حمايت در برابر تبعيض، بيان مي
 HIV- Related (). توان، تلقي گرددتواند يك نا مي... يك شخص مبتال به ايدز (

Discrimination…p.9( هاي قضايي موجود در اين كشور، گوياي  برخي رويه
يك شهروند مقيم : اند تضمينات قوي براي حمايت از منع تبعيض بر مبناي ايدز
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كه مواجه با دستور اخراج از انگلستان گرديد به طرفيت دولت،  31ساينت كيتز
كي، در صدد دريافت جبران قضايي مبني بر نقض تصميم شا. اقامه دعوي نمود

دولت انگلستان به اخراج، به دليل مغايرت آن با حقوق متعدد وي در كنوانسيون 
دادگاه اروپايي حقوق بشر، اخراج او به كشوري فاقد برخورد و . حقوق بشر بود

ي و مغاير درمان شايسته را در حكم رفتار غير انساني يا منجر به تنزل كرامت بشر
منشور ايدز در  32.كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دانسته و نقض كرد 3با ماده 
ماده، خط مشي كالن در بيان وظايف دولت در برابر  12در قالب  نيز 33انگلستان

  .رود ايدز و تبعيض مبتني بر آن به شمار مي
  

  هاي مورد حمايت در حقوق استخدامي قربانيان ايدز حوزه: بخش سوم
شرح زير، چند حوزه تأثيرگذار در كيفيت روابط كاري و استخدامي مبتاليان به به 

  :شمريم ايدز را برمي
  

  منع آزمايش اجباري ايدز ـ مبحث اول
مطابق منشور ايدز ناميبيا، كارفرمايان و مستخدمان، براي منع تبعيض بر مبناي 

وع آزمايش هيچ ن. اند وضعيت ايدز در محيط كاري، داراي مسؤوليت دوجانبه
آزمايش داوطلبانه ايدز بايد بر مبناي . اجباري براي ايدز در محيط كاري نبايد باشد

دار در يك محيط بهداشتي،  درخواست مستخدم، از طرف يك مرجع صالحيت
. منطبق با قواعد اخالقي و پزشكي عادي، پس از مشاوره قبلي با وي به عمل آيد

  34.يد ارايه شودمشاوره مذكور، پس از آزمايش نيز  با
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آزمايش ايدز بايد آزادانه و با (دارند  منشور ايدز انگلستان، مقرر مي 3تا  1مواد
آزمايش  .سازي اپيدمي موافقت فرد، صورت پذيرد مگر بر اساس برنامه ملي مصون

محرمانه با نام مستعار افراد با مشاوره قبلي يا بعدي با آنان بايد در دسترس همگان 
قانون توسعه آفريقاي جنوبي، به طور كلي هيچ الزامي براي آزمايش  5ماده ). باشد

آزمايش ياد شده بايد بر اساس اصل عدم تبعيض ميان مبتاليان . ايدز، قائل نيست
. پزشكي باشد - هاي قابل مقايسه بهداشتي به ايدز و ساير افراد و ساير وضعيت

به منظور تعيين توانايي  تواند آزمايش پزشكي را مطابق برخي مقررات، كارفرما مي
مقرر سازد، ليكن ) براي مثال براي جابجايي اشياي سنگين(شخص براي انجام شغل 

قانون استخدام  35.شود يك آزمايش ايدز، مشمول چنين آزمايشات پزشكي نمي
خود، اشخاص مبتال به ايدز را از  بخش سوم 6باهاما به شرح ماده  2001مصوب 

 .دهد ي كار، مورد حمايت قرار ميها آزمايش اجباري در محيط

  
  منع آزمايش اجباري به عنوان شرط استخدام ـ الف

، منشور خدمت عمومي در آفريقا )4ماده(، منشور ناميبيا )9ماده (منشور بوتسوانا 
، عدم اشتراط آزمايش اجباري ايدز براي )6ماده(، مقررات ايدز آنگوال ) 5ماده(

قانون استخدام زامبيا انجام آزمايشات را به  28ماده . دارند استخدام را بيان مي
. داند ماهه، شرط استخدام مي 6استثناي آزمايش ايدز، براي ورود به استخدام حداقل

عالوه بر آن، خط مشي مصوب فدراسيون زامبيا در خصوص مستخدمان، مقرر 
اساس بر . دارد كه كارفرمايان نبايد مستخدمان را مجبور به انجام آزمايش كنند مي

اين خط مشي، تنها معيار مربوط به شايستگي آن است كه آيا متقاضي استخدام، 
باشد يا  اوصاف و شرايط الزم را دارد و از نظر پزشكي متناسب با شغل محوله مي



 

 

  1387، شماره چهارم، بهار دومسال           فصلنامه حقوق پزشكي/   80

ت ا
ماي

ح
دز
ن اي

انيا
 قرب

مي
خدا

است
ق 
حقو

ز 
 ؛ 

الت
حو

و ت
ها 

كرد
روي

  

زمايش ايدز، از سوي كارفرما، غير عادالنه بوده و در حكم  اجبار به انجام آ. خير
حتي در صنايع كه مستخدم، ناگزير از انجام . باشد تغيير شرايط قرارداد استخدام مي

زمايشات پزشكي است الزام به انجام آزمايش ايدز بدون موافقت وي، ممنوع  آ
  .)Guidline,p.8 (است 

هاي فراواني در كشورهاي مختلف آزمايش برروي  مشي قوانين و خط
  :اين قوانين چند نوعند. اند مستخدمان بالقوه را محدود كرده

از آنها آزمايش اجباري ايدز را در طول دوره ورود به استخدام يا پس از برخي 
يك رويكرد عمومي اتخاذي در بسياري از قوانين . اند تثبيت آن، مقرر داشته

بر اين . اند هاي استخدام ممنوع كرده مزبور، آزمايش اجباري ايدز را از آغاز فرآيند
آزمايش در هر زمان بدون رضايت قبلي توانند مجبور به انجام  مبنا، مستخدمان نمي

عالوه بر آن، نتايج آزمايش يا امتناع از انجام آن نبايد مبنايي براي . خود گردند
خودداري از استخدام، ارتقا، آموزش يا اعطاي مزاياي مربوطه به مستخدم يا 

المللي كار در خصوص  كد رفتاري مصوب سازمان بين. محروميت وي قرار گيرد
آزمايش (كند، با اين عبارت كه  از اين موضع، جانبداري مي 36ان كارايدز و جه

عنوان يك شرط استخدامي، الزامي  كارگيري فرد، الزامي يا به ايدز نبايد در زمان به
  ).باشد

اين . دارد رويكرد ديگر، حمايت از حق بشري حريم خصوصي را مقرر مي
ارگيري او را حتي در ك رويكرد، آزمايش ايدز از متقاضي كار حين دوره به

اين ممنوعيت قوي، داير بر اين ايده است كه . شمارد صورت موافقتش، ممنوع مي
            رضايت به عمل آمده از سوي مستخدم، دربردارنده عناصري از اجبار است

)Legal Aspects…p.60(.  
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 2به شرح بند  1998مصوب  55قانون تساوي استخدام آفريقاي جنوبي، شماره 
خود، ضمن منع آزمايش ايدز براي مستخدمان، صرفاً آن را در صورتي كه  7اده م

37از سوي دادگاه كار
آن قانون  50ماده  4بر اساس بند. پذيرد الزامي گردد، مي 

چنانچه دادگاه كار بر اساس تقاضاي مستخدم، اعالم دارد كه چنين آزمايشي (
محرمانه بودن، مدت زمان موجه است با تأكيد بر شروطي نظير مشاوره قبلي، 

آزمايش و تصريح به شغل يا مشاغلي كه اين آزمايش براي آنها مجاز است، 
  ).كند دستور به انجام آزمايش صادر مي

بر اساس كد توسعه اتحاديه آفريقاي جنوبي، هيچ آزمون پيش استخدامي نبايد 
ي در هاي غيرمستقيم، نظير سؤاالت شيوه. براي كشف ايدز وجود داشته باشد

خصوص تحقيقات كتبي يا شفاهي در مورد پيشينه آزمايشات ايدز يا پرسش در 
  .آميز، مجاز نيست خصوص ارزيابي رفتار مخاطره
هاي پزشكي، جزو شروط اوليه استخدام، قرار دارند،  در ايران، اصوالً آزمايش

اما در هيچ يك از قوانين و مقررات مربوطه ، هيچ صراحتي در خصوص بيماري 
، قانون )14ماده ( 1345قانون استخدام كشوري مصوب . خورد دز، به چشم نمياي

، قانون مديريت )7ماده ( 1352هاي دولتي، مصوب  مقررات استخدامي شركت
هاي پزشكي را بيشتر به منظور  آزمايش) 42ماده ( 1386خدمات كشوري، مصوب

، مقرر نموده و حصول اطمينان از عدم اعتياد متقاضيان استخدام به مواد مخدر
. اند كافي دانسته  عموماً صحت مزاج را در حد توانايي براي انجام كارهاي محوله،

الزامات مندرج در اسناد جهاني مربوط به منع تبعيض برمبناي ايدز نيز، اصوالً 
دارد كه متقاضي استخدام، در صورت مثبت بودن نتيجه  كارفرمايان را بر آن مي
  .يچ تبعيضي واقع نشودآزمايش ايدز، موضوع ه
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با اين حال، با توجه به رويه عملي موجود و از زاويه ديد گزينشگران باورمند 
هاي ايدئولوژيك مذهبي موجود در نظام استخدامي از يك سو و از  به گرايش

ضابطه در ابتال به ايدز يا اشاعه آن،  سوي ديگر، نقش مؤثر روابط غير اخالقي بي
ودن آزمايش ايدز در خصوص متقاضيان استخدام، تا حدي ضمن آن كه داوطلبانه ب

هاي الزم پزشكي را قبل از ورود به   منتفي است و همه آنان الزاماً بايستي آزمايش
خدمت انجام دهند، تشخيص ابتالي به ايدز يك متقاضي استخدام يا شخص در حال 

اخالق و تجاهر به اي بر فساد عقيده يا معروفيت به فساد  تواند قرينه استخدام، مي
قلمداد ) هاي دولتي قانون مقررات استخدامي شركت 6مندرج در بند ه ماده ( فسق

شده ودر نهايت متقاضي را از ورود به خدمت دولتي باز داشته يا رابطه استخدامي 
به ويژه آن كه عدم رعايت شعاير اسالمي در زمره تخلفات . جاري را پايان بخشد
 8ماده  13بند ( مكن است وصف مجرمانه نيز به خود بگيرداداري، قرار داشته و م

  چنانچه عبارات قانوني ياد شده،). 1373قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 
هاي اسناد جهاني به ويژه دستورات كد رفتاري  به نحو موسع و بدون لحاظ بايسته

)ILO (ان مجال اعمال شوند، تبعيض مبتني بر وضعيت ايدز در كشور ما همچن
 .تحقق خواهد داشت

  
  منع آزمايش اجباري به عنوان شرط استمرار استخدام ـ ب

، آزمايش اجباري را شرط تداوم دوره )3ماده (منشور خدمت عمومي در آفريقا 
دارد  كد توسعه اتحاديه آفريقاي جنوبي، مقرر مي 6 همچنين ماده. داند استخدام نمي

چنان كه  وضعيت ايدز خود اخراج گردد همهيچ مستخدمي نبايد صرفاً بر اساس (
مستخدمان مبتال به . هاي اخراج گردد وضعيت ايدز نبايد باعث تسريع در فرآيند
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ايدز، بايستي در شرايط معمولي در استخدام فعلي خود تا زماني كه بنا به داليل 
در صورتي . پزشكي ، قادر به انجام وظايف محوله نباشند به كار خود ادامه دهند

كه داليل پزشكي، داير بر عدم توانايي آنها باشد، ارجاع به كار جايگزين بدون 
در صورت بروز بيماري حاد، . گردد هاي مربوطه، مقرر مي كاهش دستمزد

  ).گردد هاي مربوط به خاتمه قرارداد، بدون هيچ تبعيضي اعمال مي فرآيند
ري ايدز در خالل آزمايش اجبا 38)ايدز(در زامبيا نيز مقررات روابط كارگري 

مطابق . دوره به كارگيري و نيز براي يك مستخدم بالفعل را منع كرده است
مقررات ايدز آنگوال در شرايط كلينيكي خاص، ضروري است كه قرارداد، معلق 

تواند شرايط مزد را اصالح كند،مگر در صورتي كه فوت  كارفرما نمي. بماند
  . الوقوع باشد دار ، قريب تمستخدم بنا بر تأييد مراجع پزشكي صالحي

، ضمن الزام كارفرمايان به تشكيل پرونده پزشكي، )92ماده(قانون كار ايران 
هاي الزم و درج نتيجه حاصله  معاينه ساليانه كارگران و به عمل آوردن آزمايش
چنانچه اطالق اين ماده را . داند در پرونده آنان را جزو وظايف كارفرمايان مي

زمايش ساليانه ايدز، نيز بدانيم، پايان بخشيدن به قرارداد كار  آشامل الزام به 
از آنجا كه از كارافتادگي نيز جزو موارد پايان . مبتاليان، همواره محتمل است

، همواره اين خطر وجود دارد كه كارفرمايان با )21ماده (باشد  قرارداد كار مي
  .ز مفهوم ياد شده، به قرارداد كار، پايان دهندبرداشت موسع ا

هاي قضايي به نحو مؤثري در حمايت از حقوق ياد شده، ايفاي نقش  رويه
 :اند نموده

سرباز طرف قرارداد با ارتش كانادا، به خواسته نقض اقدام ارتش  39سيمون، ـ1
وي  .به پايان بخشيدن به استخدام وي بنا بر وضعيت ايدزش، اقامه دعوي نمود
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هزار دالر كانادا  150اقدام ارتش را مغاير قانون حقوق بشر كانادا دانسته و مبلغ 
دالر كانادا  5000براي جبران دستمزدهاي قبل و بعد از خاتمه قرارداد و نيز مبلغ 

دادگاه با احراز . هاي دادرسي، مطالبه نمود هاي ويژه و هزينه براي تأمين خسارت
ا نقض و ملزم به پرداخت مبالغ ياد شده به خواهان ادعاهاي وي، اقدام ارتش ر

 .)Courting Rights…p.10 (. نمود

به طرفيت مؤسسه  - كه هويت او از سوي دادگاه، محرمانه باقي ماند XX ـ2
Gun Club و انستيتو سالمت اجتماعي (ISS) او مدعي بود كه . اقامه دعوي كرد

مؤسسه  -را نزد كارفرماي وي انستيتوي مذكور ، نتيجه مثبت آزمايش ايدز وي
Gun Club  افشاء نمود، امري كه منجر به خاتمه بخشيدن به قرارداد استخدامش

رأي صادره از  1996اكثريت مطلق شعبه دادگاه قانون اساسي، در سال . گرديد
، استخدام، )انساني(دادگاه تالي، مبني بر تصديق حقوق وي بر تساوي، حيثيت 

: دادگاه قانون اساسي، رأي داد كه. عي را ابرام نمودندبهداشت و سالمت اجتما
هاي وارده به شاكي به دليل اخراج غير  محكوم به جبران خسارت Gun Clubمؤسسه

شاكي، محق به دريافت مجموعه مزاياي اعطايي از سوي انستيتو . باشد قانوني او مي
هاي  تأمين هزينه انستيتو، مكلف به. سالمت اجتماعي تا قبل از تاريخ اخراج اوست
باشد و در نهايت رونوشتي از رأي  درماني شاكي از زمان بروز عاليم ايدز مي

  .)Courting Rights, p.13 (گردد  ارسال مي 40دادگاه به ديوان اخالق پزشكي
41سارا ديائو -3

42سازي بوتسوانا به طرفيت انجمن ساختمان 
. اقامه دعوي نمود 

اش به دليل امتناع از  ز انقضاي قرارداد استخداميانجمن ياد شده، خواهان را قبل ا
، )خوانده(خواهان در پي نقض تصميم كارفرما . انجام آزمايش ايدز، اخراج كرد

دادگاه . بازگشت به كار و دريافت خسارت به خاطر اخراج غير عادالنه خود بود
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اه م 4صنعتي بوتسوانا رأي به بازگشت به كار خواهان و دريافت خسارت معادل 
  .)Courting Rights,p.45( آخرين حقوق وي، صادر نمود

 
 منع آزمايش اجباري به عنوان شرط استفاده از خدمات بيمه ـ ج

هاي بيمه را ملزم  شركت) 2بند ( 8المللي كار به شرح ماده  كد رفتاري سازمان بين
گيرد  كند كه آزمايش ايدز، نبايد شرط برقراري بيمه يا عقد قرارداد بيمه قرار مي

اي، تسهيل كنند و تمام  و كارفرمايان نبايد هرگونه آزمايشي را براي اهداف بيمه
ماده (منشور خدمت عمومي در آفريقا . اطالعاتي كه دارند بايد محرمانه باقي بماند

، نيز حق افراد مبتال به ايدز در حمايت در برابر تبعيض خودسرانه در بيمه را به )8
  .شناسد رسميت مي

 
  منع تبعيض در آموزش ـ دوم مبحث

مقررات آنگواليي مربوط به ايدز در فصل سوم، دسترسي به استخدام و 
بر مبناي فصل چهارم همان . دهد هاي تخصصي را مورد تأكيد قرار مي آموزش

گيري در خصوص اخراج يا حذف  مقررات، وضعيت ايدز نبايد عاملي براي تصميم
اين آموزش بنا بر وضعيت آنها يا  .مستخدم يا كارآموز تحت آموزش باشد

سان باشد به نحوي كه از سوي  شان بايستي مبتني بر فرصت يك آموزش تخصصي
. قانون براي يافتن يك شغل يا سطحي از آموزش تخصصي، مقرر شده است

كه انتقال يك فرد مبتال به ايدز از وضعيت شغلي خاصي به وضعيت ديگر   چنان هم
بايستي مبتني بر نيازمندي به تأمين بهترين وجه  يا انتقال محل آموزش وي

هر . سازگاري وي يا وضعيت فيزيكي او بنا بر وضعيت سالمت وي صورت پذيرد
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كارگر يا كارآموز بايد تا حدي كه بتواند نشان دهد براي انجام وظايف مندرج در 
  .قرارداد آمادگي دارد در حالت آموزش قرار بگيرد

  
  از كار منع محروميت ـ مبحث سوم

تبعيض بر مبناي وضعيت ايدز در دسترسي به شغل، ) 16ماده(منشور ايدز ناميبيا 
استمرار آن، شرايط استخدام و مزاياي ناشي از آن را مغاير مقررات قانون كار 

از اين رو اشخاص مبتال به ايدز، حق بر كار داشته و نبايد بر اساس . داند مي
اصوالً تبعيض در محيط كار، زماني، . شوندوضعيت ايدز خود از استخدام محروم 

گردد كه از استخدام يك شخص به دليل وضعيت تقريبي يا واقعي ابتال  محقق مي
ها در موارد زير  تالش دادگاه )Legal Aspects…,p.54( .به ايدز او، خودداري شود

  :در حمايت از حق بر كار متقاضيان مبتال به ايدز، ستودني است
هاي بخش عمومي،  دادگاه عالي بمبئي در هند به شركت 1997در سال ـ1

در رأي دادگاه، آمده بود . دستور داد كه اشخاص مبتال به ايدز را به كار بگيرند
تواند از استخدام متقاضي مبتال به ايدز، صرفاً بر مبناي  يك شركت نمي(كه 

ظ اين وضعيت بيماري او بدون توجه به توانايي انجام شغل محوله و بدون لحا
ودر ) واقعيت كه در محيط كار، هيچ تهديدي براي ديگران نيست، خودداري ورزد

 43.نهايت اقدام شركت مربوطه را خودسرانه و آشكارا غير عقالني دانست

يك شركت خصوصي تحت  ZYبه طرفيت دولت هند و شركت  MX ـ2
اه در خواسته وي، مطالبه جبراني از سوي دادگ. كنترل دولت اقامه دعوي نمود
آميز منجر به رد درخواست استخدام وي به دليل  خصوص نقض تصميم تبعيض

مادام كه (دادگاه، داليل شاكي را پذيرفت و رأي داد . وضعيت ايدزش بود
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آزمايشات بعدي پزشكي، نشان دهند كه وي، كماكان داراي توانايي الزم است، 
هزار روپيه به منظور  40 قرارداد او قانوني است و خواندگان را محكوم به پرداخت

  .)Courting Rights: p.18 (جبران خسارت عدم النفع وارده به شاكي نمود 
 - هواپيمايي آفريقاي جنوبي –شخصي مبتال به ايدز كه خوانده  44هافمن، ـ3

دار، خودداري  بر اساس يك خط مشي مصوب، از استخدام وي به عنوان مهمان
. بني بر الزام خوانده به پذيرش وي بودورزيد، در پي به دست آوردن رأيي م

 دادگاه قانون اساسي، حكم الزام به استخدام وي را صادر نمود، همچنان كه خوانده

هاي وارده بر خواهان در هر دو دادگاه تالي و دادگاه قانون  را به پرداخت هزينه
  .)Courting Rights...p.32 (اساسي محكوم نمود 

يي عليه وزارت دفاع ناميبيا مبني بر الزام در جستجوي دستوري قضا N ـ4
خوانده به توقف تبعيض بر وي به خاطر وضعيت ايدزش و اخراج او از نيروهاي 

مقرر كرد كه وزارت دفاع در  2000دادگاه در رأي صادره در سال . مسلح بود
خصوص تبعيض غير عادالنه به عمل آمده، مقصر بوده و محكوم به لغو تصميم و 

 .)Courting Rights..,P.31 (رات وارده است جبران خسا

 
حق بر جبران خسارت ناشي از ابتالي تصادفي به ايدز در محيط  ـ مبحث چهارم

  كار
چه مستخدم به طور تصادفي در حوزه  چنان(براساس منشور حقوق ايدز ناميبيا 

استخدام خود و در حال انجام كارهاي محوله، مبتال به ايدز شود حق بر جبران 
هاي حقوق استخدامي عبارتند از جبران  برخي محدوده). سارت متناسب داردخ

 اند، در دسترسند هاي برابر براي كارگراني كه از اين جهت متضرر شده خسارت
)Handbook for Legislators…p.76(. 
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  رساني مربوطه حق بر آموزش ايدز و اطالع: مبحث پنجم
رساني و آموزش در  اطالع:دارد قرر ميمنشور ايدز در انگلستان، م 5ماده  5بند 

چون دسترسي به مشاوره و ارجاع، بايستي در محيط كاري پس از  خصوص ايدز هم
  .هاي مستخدمان، تدارك يابد مشاوره متناسب با نماينده گروه

  
  منع تبعيض در ارتقاي شغلي ـ   مبحث ششم
اي و نهادهاي  هاي آموزشي و حرفه ارگان(مقررات ايدز آنگوال  11مطابق ماده 

مربوطه، بايستي تضمين دهند كه اختيارات استخدامي در خصوص مستخدمان مبتال 
. بيند به ايدز و كارآموزها از طريق ارايه معاضدت الزم به آنان لطمه نمي

آميز نبوده  ها و نهادهاي عمومي بايستي در رابطه با ايدز، تبعيض هاي شركت پروژه
و كارآموزان را بدون توجه به وضع كلينيكي آنان  و حقوق قانوني تمام مستخدمان

 ـ منشور ايدز انگلستان، نيز نقش ايدز در تبعيض در استخدام 5ماده ). ارتقاء دهد
 .شمارد را مردود مي ـ شامل حق بر ارتقا

  
  ها منع تبعيض در اعطاي مرخصي ـ مبحث هفتم

عنوان يك ناتواني ايدز را به   ،1966در كانادا قانون حقوق بشر آلبرتا مصوب 
هايي را براي تأمين  بر اساس آن، مستخدمان مبتالبه ايدز، زمان. پذيرفته است

همچنين، . سالمت متعارف و اوقاتي را براي درمان بيماري خواهند داشت
چنين . كارفرمايان، وظيفه قانوني به تسهيل نيازهاي شخصي مستخدمان ناتوان دارند

تر  اري يا گماردن به تصدي مشاغل سبكتسهيالتي شامل مرخصي ايام بيم
 .باشد مي
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  منع تبعيض در استفاده از خدمات درماني و پزشكي ـ  مبحث هشتم
مستخدم و كارآموز در حال آموزش، بر اساس (مقررات ايدز آنگوال  9مطابق ماده 

ها حق دسترسي به  هاي مقرر در قانون مربوط به جواز درمان بيماري شرايط و دوره
چنانچه شرايط پزشكي به . زشكي بدون هيچ نوع تبعيضي را داردمراقبت پ

هاي معمول را ندهد يا  مستخدمان و اشخاص تحت آموزش، اجازه انجام فعاليت
توانند كار يا  اي بازدارد، نامبردگان مي هاي حرفه ها را از پيشرفت آموزش آن

پيشنهاد  آموزش جايگزيني را بدون كاهش مزاياي دريافتي به كارفرماي خود،
يك مستخدم مبتال به ايدز، (قانون ياد شده  10همچنين بر اساس ماده ). كنند

بايستي از حقوق مشابه اجتماعي و اقتصادي براي ساير بيماران خاص نظير 
  ).مند گردد بهره... ها و دارندگان صرع و ها، هموفيلي سرطاني
د كه مزاياي مربوط دار كد توسعه اتحاديه آفريقاي جنوبي، نيز مقرر مي 7ماده

هاي حمايت  مكانيسم. آميز باشد به سالمت پزشكي مرتبط با استخدام نبايد تبعيض
خصوص تمام وصي بايد مزاياي استاندارد را دراز بهداشت عمومي و خص

  .مستخدمان بدون توجه وضعيت ايدز آنها تدارك ببيند
ندان در در ايران، صرفنظر از تصريح قانون اساسي به تساوي عموم شهرو

 3در ماده 1354استفاده از خدمات پزشكي و درماني، قانون تأمين اجتماعي مصوب 
  .داند ها را مشمول تأمين اجتماعي، مي خود مطلق حوادث و بيماري

رويه قضايي كشورها در موارد زير در حمايت از حقوق مذكور، تضمين 
  :رود مناسبي به شمار مي

ئال، شاكيان، چهار عضو ارتش بودند كه به در دعوايي در دادگاه عالي ونزو ـ1
از اين جهت، مورد شكايت  ـ وزارت دفاع ـ طرف دعوا. ايدز مبتال شده بودند
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قرار گرفت كه خط مشيي مبني بر نفي وظايف عملي در خصوص اعضاي مبتال به 
مستند . هاي درماني آنان اتخاذ نمود ايدز نيروهاي مسلح، به ويژه تأمين هزينه

المللي و  تعرض وزارت دفاع به حقوق تضمين شده آنان در اسناد بينشاكيان، 
دادگاه، ضمن تصديق ادعاي مربوط به نقض حق خلوت . قانون اساسي ونزوئال بود

و سالمت شاكيان از سوي خوانده، ادعاي مربوط به تعرض به حق بر كار، حق بر 
دود دانست و عدم تبعيض و تساوي در برابر قانون را مر) انساني(حيثيت 

)Courting Rights: p.12(. 

دعوايي را عليه انستيتو سالمت اجتماعي كلمبيا  45آلونزو مونوز كي باالس، ـ2
اقامه كرده و صدور رأيي مبني بر تصديق استحقاق خود بر استمرار دريافت درمان 
ضروري پزشكي در خصوص بيماري ايدز از سوي انستيتوي خوانده را خواستار 

از نظر . خوانده را ملزم به استمرار ارائه خدمات درماني بهداشتي نمود دادگاه،. شد
دادگاه دولت، در اجراي الزامات مقرر در قانون اساسي، مكلف به تضمين درمان 

  .)Courting Rights, p.58 (ايدز است 
  

  حق بر تأمين سازگاري محيطيـ  مبحث نهم
ل به آنان نظير انعطاف در ساعات ها و تسهيالت معقو اين امر، شامل ارائه سازگاري

هاي استعالجي منعطف، تجهيزات ويژه،  كار براي مراجعه به پزشكان، مرخصي
اي براي  دسترسي به اماكن آرام براي استراحت و دسترسي به امكانات آشپزخانه

بنا بر قوانين و مقررات حقوق بشر . )Legal Aspects…p.55 ( گردد تهيه غذا مي
سازگاري با محيط، براي كارگر ، وظيفه قانوني كارفرما بوده  كانادايي، تسهيل

)Protection Against…p.21(  و در صورت قصور وي در تأمين سازگاري با كار
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 Protection(گردد  كامال منعطف بنا بر مالحظات پزشكي، تبعيض، محقق مي

Against…,p.23(.  
بيماري خاصي، كارفرما را بدون اشاره به ) 92ماده  1تبصره  (قانون كار ايران 

مكلف نموده است كه بنا بر نظر شوراي پزشكي، كار بيمار را بدون كاهش حق 
  .السعي دريافتي او، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند

  
  حق بر محرمانه بودن اطالعات ايدز ـ مبحث دهم

ه ايدز نظر به تأثيرات منفي ناشي از افشاي اطالعات مربوط به ابتالي مستخدمان ب
بر حقوق استخدامي و شأن اجتماعي آنها، اصل محرمانه بودن اين اطالعات، 

مطابق نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر افشاي شخصيت . كمابيش پذيرفته شده است
تواند حق احترام به حيات خصوصي و خانوادگي او  و وضعيت ايدز يك شخص مي

  46.را نقض نمايد
  
 مفهوم اصل محرمانه بودن ـ الف

داند كه مراقبت از  ماده نخست منشور ايدز ناميبيا، محرمانه بودن را بدين معنا مي
. سالمت كارگران، اخالقاً و قانوناً براي حفظ تمام اطالعات بيماران، الزامي است

ها و يا درمان، صرفاً در صورت موافقت وي به  يعني اطالعات مربوط به بيماري
  .شود ديگري داده مي
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  اجراي اصل محرمانه بودن موارد ـ ب
منشور ايدز انگلستان، با عباراتي تقريباً مشابه  2منشور ايدز ناميبيا و ماده  2ماده 

اشخاص مبتال به ايدز، حق بر محرمانه بودن : اند اين موضوع را بدين نحو بيان نموده
اطالعات مربوط به . اطالعات مربوط به وضعيت سالمت و ايدز خود را دارند

ايدز يك شخص بدون رضايت وي نبايد افشا گردد مگر در صورتي كه وضعيت 
قانون اجازه دهد و پس از مرگ نيز اين ممنوعيت باقي بوده و افشاي آنها بدون 
اجازه خانواده يا والدين شخص مبتال به ايدز متوفي، مجاز نيست جز در صورتي 

حق بر . كه تهديد آشكاري فراروي زندگي اشخاص ديگر وجود داشته باشد
  :محرمانه بودن، در حقيقت، شامل سه حق مختلف است

طور كلي حق داريد كه به هيچ كس نگوييد كه ويروس يا بيماري ايدز  به
. در برخي شرايط، حق داريد كه ديگري را از افشاي وضعيت خود باز داريد. داريد

رت زمايشي بر روي شما صو ها حق داريد كه بدون رضايتتان آ در برخي وضعيت
  .)HIV/AIDS Discriminatin : Are You Breking the Law?, p.2( نگيرد

كد توسعه اتحاديه آفريقاي جنوبي، اطالعات مربوط به وضعيت  7مطابق ماده 
بيماري مستخدم بايستي محرمانه باقي مانده و نبايد از سوي كارفرما يا هر كس 

 .ط كاري، تأثير بگذاردديگري بر هيچ وجهي از وجوه قرارداد استخدام يا رواب

كننده  توانند سؤاالتي در خصوص وضعيت ايدز يك درخواست كارفرمايان نمي
در مقابل، سؤاالت مربوط به توانايي مستخدم براي انجام وظايف شغل . شغل بپرسند

چنانچه مستخدم ، وضعيت خود را نزد كارفرما افشاء . خود، قابل پرسيده شدن است
. دادن اين وضعيت به ديگران از جمله همكارانش را نداردكند كارفرما حق اطالع 

هايي نظير دندان پزشكي كه احتمال انتقال ايدز در حين انجام كار،  ليكن در محيط
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تواند وجود داشته باشد كه ناظر به افشاي ايدز  وجود دارد، مقررات خاصي مي
را از  47تابراي مثال، پزشك داراي ايدز، مكلف است كالج پزشكي آلبر. باشند

  .)HIV/AIDS and Imployer Rights,p,1 ( وضعيت خود آگاه كند
هاي مربوط به  تري در خصوص حمايت موضع به مراتب، قوي ILOكد رفتاري

در اين كد . محرمانه بودن و افشاي اطالعات مبتاليان به ايدز اتخاذ نموده است
جهت افشاي  هيچ توجيهي براي سؤال از متقاضي كار يا كارگر: خوانيم مي

همچنان كه همكاران وي ملزم به افشاي چنين . اطالعات مرتبط با ايدز وجود ندارد
اطالعاتي در خصوص كارگران همكار خود نيستند، دسترسي به اطالعات شخصي 

كد . مربوط به ايدز بايد از طريق مقررات مربوط به محرمانه بودن، محدود گردد
ها بايد از محرمانه باقي ماندن اطالعات  ولتد: كند كه رفتاري، همچنين تأكيد مي

مربوط به مشاوره، مراقبت، درمان و دريافت تسهيالت درماني اطمينان حاصل 
هاي سالمت اجتماعي و  گران و مجريان برنامه اشخاص ثالث نظير بيمه. كنند

 Legal ( عات ايدز را محرمانه نگاه دارنداي نيز بايستي تمام اطال نهادهاي حرفه

Aspects…p.60( . البته رويه قضايي در مواردي، افشاي وضعيت ايدز از سوي فرد
هاي كيفري را براي آن  مبتال را الزامي دانسته و در غير اين صورت، تضمين

  .داند مترتب مي
قصور شخص : رأي داد كه1998دادگاه عالي كانادا در يك دعوي در سال  -

نتقال ايدز، وجود داشته باشد در افشاي وضعيت ايدز خود در جايي كه خطر ا
  48.كاري بيانجامد برداري و فريب تواند به ارتكاب كاله مي

در دعوايي ديگر، قاضي آمريكايي، مردي را به دليل خودداري از افشاي  -
 49.اش به زندان محكوم ساخت همخوابه 11وضعيت ايدز خود، حداقل براي 
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  هاي عملي تضمين: بخش چهارم
ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد و سازمان  هاي صرفنظر از گزارش

اي، نظارت  هاي عضو منشورهاي منطقه هاي مربوط به دولت المللي كار، گزارش بين
نظير دادگاه اروپايي حقوق  -اي هاي عالي در سطوح ملي يا اتحاديه قضايي دادگاه

ه با در برخي كشورها سازوكارهايي براي تضمين خاص اجراي آرمان مبارز -بشر
ها  تبعيض مبتني بر ايدز، ايجاد شده است كه به طور خالصه به چند مورد از آن

  :كنيم اشاره مي
  

  آمريكا ـ مبحث اول
ها  در آمريكا چند مركز فعال براي منع تبعيض وجود دارد كه به برخي از آن

  :پردازيم مي
  

  (EEOC) هاي استخدام مساوي آمريكا كميسيون فرصت ـ الف
باشد كه مسؤول اجراي قوانين ملي استخدامي  يك آژانس فدرال مي اين كميسيون،

كميسيون، وظايف . گيرند است كه زير مجموعه قانون آمريكاييان ناتوان، قرار مي
آژانس مذكور، . كند آميز، آغاز مي روز از تحقق عمل تبعيض 180خود را ظرف 

يابي  يك جلسه حقيقتتواند شامل  كند كه مي اگر صالح بداند اقدام به بازرسي مي
در صورتي كه آژانس، شكايت به عمل آمده را مورد بررسي قرار ندهد، . نيز باشد

. روز در يك دادگاه به اقامه دعوي بپردازد 90مستخدم، صرفاً حق دارد كه ظرف 
) HIV/AIDS Discrimination,p.19(.  
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  50(OCR) دفتر حقوق مدني ـ ب
سازي دوباره،  نحوه اجراي قانون توانمند مركزي است كه شكايات از اين دفتر،
 )HIV/AIDS Discrimination,p.19(. كند گيري مي را پي 1973مصوب 

  
  51 (DFEH)دپارتمان استخدام عادالنه و اسكان ـ ج

گيري موارد نقض  اين دپارتمان، آژانسي دولتي در كاليفرنياست كه مسؤول پي
تشكيل پرونده، براي شروع . شدبا مي (FEHA)قانون استخدام عادالنه و اسكان 

شاكي، . هاي شكايت، ظرف يك سال از انجام عمل تبعيضي، الزامي است فرآيند
چنان به كار خود ادامه داده و كارفرما  روز از اقدام به تشكيل پرونده، هم 45ظرف 

هاي الزم را از طريق بازبيني  واحد استخدام عادالنه، بررسي. نبايد متعرض وي شود
در عين حال، وي را ترغيب به حل و . آورد داليل شاكي به عمل مي سوابق و

چنانچه ادعاهاي مطروحه از مبناي درستي . كند فصل اختالفات خود با كارفرما مي
اين ادعاها را در محضر كميسيون  تواند مي برخوردار باشند، واحد استخدام عادالنه

تواند  س اداري ياد شده، ميآژان. تعقيب كند (FFHC)هاي عادالنه و اسكان  فرصت
استماع دفاعيات طرفين را ترتيب داده، حقايق دعوي را كشف نمايد و نيز رأي به 

در صورت عدم تعقيب . هاي وارده يا تدارك جبران مناسب بدهد پرداخت خسارت
دعوي از سوي آژانس ياد شده و عدم طرح هيچ گونه اتهامي به واسطه 

از سوي مرجع  52حد استخدام، قرار طرح دعويهاي به عمل آمده در وا رسيدگي
مستخدم شاكي، ظرف يك سال از ابالغ اخطار مذكور، . گردد اخير صادر مي

 HIV/AIDS (فرصت دارد كه دعوايي مدني را در محضر دادگاه اقامه كند 

Discrimination,p.21(.  
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  :)HALSA( 53اتحاديه خدمات حقوقي ايدز ـ ـه
  .پردازد دمات حقوقي به مبتاليان ايدز مياتحاديه ياد شده به ارائه خ

  
  استراليا ـ مبحث دوم

اين فرآيندها . هاي خاصي براي شكايت از تبعيض، وجود دارد در استراليا فرآيند
به طور كلي، شخص شاكي با كميسيون حقوق . اي متفاوتند در هر ايالت و ناحيه

ورت احراز در ص. هاي مساوي در تماس خواهد بود بشر يا كميسيون فرصت
طرفين، مكلف به تشكيل جلسه و . شود شكايت، مراتب به متشاكي، ابالغ مي

. كند در غير اين صورت، شاكي به ديوان مراجعه مي. اند رسيدن به توافق دوستانه
ديوان با . ها در مرجع اخير، رسمي بوده و طرفين، مكلف به حضورند رسيدگي
ي شاكي، متشاكي را ارشاد به هاي مقتضي، در صورت احراز ادعاها رسيدگي

در صورت . كند عذرخواهي يا پرداخت خسارت و تعهد به عدم تكرار تبعيض، مي
امتناع متشاكي از پذيرش ارشادات مذكور، نوبت به رسيدگي عمومي در 

  .)AFO – Australian Federation…p.2 ( رسد دادگستري مي
  

  آرژانتين ـ مبحث سوم
منع تبعيض عليه اشخاص مبتال به ايدز در سال  در اين كشور، كميسيوني براي

اين امر با مشاوره . از سوي دبيرخانه حقوق بشر وزارت كشور تشكيل شد 1992
و به تبع آن دعاوي موفقي نيز  صورت گرفت )NGOs( هاي مردم بنياد با سازمان

  .)Teadi ,p.388(ها اقامه گرديد  خصوص تبعيض در دادگاهدر
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  ـ كانادا مبحث چهارم
بر فرآيندهاي مربوط به منع تبعيض،  54در اين كشور، كميسر حريم خصوصي،

هايي براي  رهنمود 1989مرجع ياد شده، طي گزارشي در سال . نظارت دارد
اين . بندي، ذخيره و استفاده از اطالعات ايدز، ارائه نمود مقررات مربوط به طبقه

مورد تبعيت  -ايالت كاناداترين  بزرگ - از سوي آنتاريا 1990رويكرد نيز در سال 
  55.قرار گرفت

  
  ايران ـ مبحث پنجم

اي براي منع تبعيض بر مبناي ايدز  هاي قانوني ويژه از آنجا كه در ايران، فرآيند
وجود ندارند، توسل به سازوكارها و نهادهاي متولي حمايت از حقوق و 

شوراي مجلس  90هاي عمومي نظير فرآيند سياسي مقرر دركميسيون اصل  آزادي
يا  57تذكر رييس جمهوري به عدم اجراي صحيح مفاد قانون اساسي 56اسالمي،

هاي عام قوه قضاييه كه موظف به احياي حقوق عامه، گسترش  استناد به صالحيت
  .ضروري است 58باشد، هاي مشروع مي عدل و آزادي

دار براي  در حال حاضر، ديوان عدالت اداري، تنها مرجع قضايي صالحيت
تضييع ياد شده، ممكن است ناشي از  59.از تضييع حقوق استخدامي استجلوگيري 

اي از  تبعيض در اعطاي تسهيالت به مستخدمان يا تحميل تكاليف مضاعف بر پاره
چنانچه نظام استخدامي ما ورود مبتاليان به ايدز را به خدمت دولتي، . ها باشد آن

مستخدم مبتال به ايدز و اجازه دهد، هر گونه تبعيض در روابط استخدامي ميان 
  .مقامات مافوق وي، قابل طرح در ديوان است
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مشموالن قانون كار نيز، پس از طرح اختالفات خود با كارفرمايان مربوطه در 
توانند  و دست نيافتن به توافق الزم، مي 60هاي حل اختالف كارگر و كارفرما هيأت

ها و نقص  بودن رسيدگياگر چه در مورد اخير، شكلي  61.به ديوان، متوسل شوند
قانون كار در تصريح به تبعيض مبتني بر ايدز و منع آن، اميد به احقاق حق را تا 

دهد مگر آن كه دادرسان ديوان با نگريستن به افق حقوق  حد زيادي، كاهش مي
بشري قانون اساسي و نيز احساس تعهد بيش از پيش به الزامات دولت ايران در 

المللي كار،  ها و كدهاي رفتاري سازمان بين نامه ويژه مقاوله برابر اسناد جهاني، به
  .به دادرسي بپردازند

 570برانگيز نظام عدالت كيفري در قالب ماده مختصر  البته، موضع تحسين
انگاري سلب آزادي افراد ملت از سوي  قانون مجازات اسالمي، مبني بر جرم

وم نمودن شهروندان از حقوق مأموران و مقامات حكومتي يا اقدام آنان در محر
تواند جبهه جديدي را در مصاف با تبعيض به ويژه در  مقرر در قانون اساسي، مي

 .عرصه حقوق استخدامي بگشايد
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  نتيجه
ايدز به عنوان يك واقعيت غير قابل اجتناب، نهادهاي جهاني، فعاالن حقوق 

ن براي كاستن از نقش منفي گذاران را به تالشي سترگ و روزافزو بشر و قانون
. ها انسان، واداشته است هاي فردي و اجتماعي زندگي ميليون آن در عرصه

توجهي به پيامدهاي منفي ابتال به ايدز، منجر به انزوا يا بدنامي قربانيان آن به  بي
  .ويژه در عرصه استخدام و محيط كار خواهد بود

كشورها، به اصول كلي و هاي ملي بيشتر  گرچه قوانين اساسي يا خط مشي
اند، اما وضع  هاي شهروندان مربوطه، پرداخته قواعد عام ناظر به حقوق و آزادي

قوانين جزئي متمركز بر مسأله تبعيض مبتني بر ايدز، ضمن آن كه گامي اساسي 
رود، جلوگيري از خشونت و  در حمايت از حقوق بشر و شهروندي به شمار مي

كشور ما فاقد . ها را در پي خواهد داشت نجاريه و نابهگيري از انواع جرايم  پيش
اين كاستي . رويكرد قانوني روشن به موضوع ايدز و نتايج منفي ناشي از آن است

را به روشني در قوانين مربوط به استخدام و كار، چه در روابط استخدامي رسمي با 
نانچه اين چ. توان يافت كارفرمايي مي ـ دولت و چه در قالب روابط كارگري
  .رنگ خواهد بود هاي بعدي، تا حدي كم واقعيت را نپذيريم، اميد به برداشتن گام

اي و ملي  نوشتاري كه گذشت، گزارشي توصيفي از تكاپوي جهاني، منطقه
براي التيام بخشي نسبي به درد مزمني است كه روزگاري است تن و روان 

به اين موضوع عظيم سترگ و روشن است كه پرداختن . آزارد زادگان را مي آدمي
ها از سوي  تر در سپهر انديشه بشربنياد، نيازمند تالشي بيشتر و كاوشي ژرف

  .داران صلح و دوستي است دوست
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