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چکیده
زمینه و هدف :از آغاز همهگیر شدن بیماری ایدز ،محدودیتهای مسافرتی در رابطه با مبتالیان به
اچآیوی و ایدز مورد اعمال قرار گرفته است .با این حال بسیاری از نهادها و برنامههای سازمان ملل متحد
از جمله سازمان بهداشت جهانی قویاً با اعمال این محدودیتها مخالفت کرده و اتخاذ محدودیتهای
مزبور را غیرموثر ،هزینهبر و تبعیضآمیز دانستهاند .این محدودیتها اغلب در قالب قانون موضوعه با یک
دستورالعمل اجرایی است و از متقاضیان ورود به کشور خواسته میشود که به انجام آزمایش تشخیص
اچآیوی رضایت دهند.
روش :این پژوهش مبتنی بر روش کتابخانهای و توصیفی تقریر یافته است.
یافتهها و نتایج :حمایت از سالمت عمومی و اجتناب از صرف هزینههای اقتصادی از مهمترین توجیهات
اتخاذ چنین سیاستی است .با این وجود درستی این سیاست بنا بر ادله تفصیلی ارائه شده بهشدت محل
تردید است .اداره ایدز سازمان ملل نیز قویاً مخالف اجرای این نوع محدودیت بوده و اعمال آن را در
تحقق اهداف سیاستگذاران کشورها عقیم دانسته است .ایاالتمتحده که روزگاری از سختترین قوانین
محدودیتآفرین برای ورود مبتالیان به ایدز برخوردار بود ،محدودیتهای قانونی را به حداقل رسانده
است .در ایران نیز چنین محدودیتی رسماً اعمال نمیگردد.
کلید واژهها :ایدز ،سفر ،محدودیت ،تبعیض.
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مقدمه
از آغاز همهگیر شدن بیماری ایدز ،محدودیتهای مساافرتی در رابطاه باا مبتالیاان باه اچآیوی و
ایدز مورد اعمال قرار گرفتاه اسات .ایان رویاه از ساال  1985مایالدی کاه امااان انجاام آزماایش
تشخیص ایدز ممان گردید ،افازایش یافات .اماروزه ،کشاورهایی کاه محادودیتهاای مساافرتی
مرتبط با ایدز را اعمال مینمایند دو دلیل عمده برای اتخاذ این سیاست دادناد :نخسات ،حمایات از
بهداشت عمومی و دوم ،اجتناب از هزیناه هاای اقتصاادی ناشای از ادلاه خادمات مراقبات و درماان
مبتالیان به اچآیوی یا ایدز.
در طول سالهای متمادی بسیاری از نهادها و برنامههاای ساازمان ملال متحاد ازجملاه ساازمان
بهداشت جهانی و برنامه مشترک سازمان ملل در خصوص ایادز و نیاز کمیسااری ساازمان ملال در
خصوص حقوق بشر قویاً با اعمال محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایادز مخالفات کارده و اتخااذ

محدودیتهای مزبور را غیرموثر ،هزینهبر و تبعیضآمیز دانستهاند .1بهعنوان مثال در پاراگراف 105
از رهنمود بینالمللی در خصوص ایدز و حقوق بشر آماده است «از لحاظ بهداشات عماومی ،های
منطق قابل قبولی جهت محدود نمودن آزادی جابهجایی یا انتخاب محل اقامت به دلیل ابتال به ایادز
وجود ندارد ...بنابراین هرگونه اعمال محدودیت در این خصوص با ابتنا بر وضعیت مشااوک و یاا
واقعی ابتال به ایدز از جمله انجام غربالگری در میان مسافران بینالمللای اماری تبعایضآمیاز باوده و
نمیتواند از منظر دغدغههای مربوط به بهداشت عمومی قابل قبول باشد »2.با ایان وجاود ایان رویاه
نادرست بنا بر توجیهات پیشگفته هنوز در بسیاری از کشورها مشاهده میشود.
 .1ماهیت محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز
محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز اغلب در قالب قانون موضوعه با یاک دساتورالعمل اجرایای
کشاورها باوده و مسااافران را ملازم ماینمایااد کاه پایش از ورود بااه کشاور و یاا اقاماات در آن ،در
خصوص وضعیت عدم ابتال خود به اچآیوی شفافسازی صورت گیرد .بدین ترتیب که برخی از
کشورها از متقاضیان ورود میخواهند که باه انجاام آزماایش تشاخیص اچآیوی رضاایت دهناد
برخی نیز گواهی عدم ابتال به اچآیوی را الزم دانسته و برخی دیگر صرفاً از مساافران مایخواهناد
که وضعیت ابتال خود باه اچآیوی را باهصاورت خاود اههااری اعاالم نمایناد .برخای از مقاررات
محدودیت آفرین مزبور تنها ابتال به اچآیوی یا ایدز را مانع ورود به کشور میدانند .برخی ابتال باه
اچآیوی یااا ایاادز را در کنااار سااایر بیماااریهااای قاباالساارایت (واگیااردار) بااهعنااوان عاماال
;1. HIV/AIDS and Human Rights, International Guidelines, United Nations, Geneva, 1998, HR/PUB/98/1, p.50

;Report of the Consultation on International Travel and HIV Infection, Geneva, WHO, April, 1987
WHO/SPA/GLO/787.1; Statement on screening of international travelers for infection with HIV, WHO,
WHO/GPA/INF/88.3; Report of the Preparatory Meeting for a Consultation on Long-Term Travel Restrictions and
HIV/AIDS, WHO/GPA, Geneva, 1994.
2 . HIV/AIDS and Human Rights, International Guidelines, United Nations, Geneva, 1998, HR/PUB/98/1, p.50.
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محدودیتآفرین برمی شمرند و برخی قوانین نیز اختیار ایجاد محدودیت ورود و یا اقامت مبتالیاان
به اچآیوی یا ایدز را بر عهده مأمور اداره مهاجرت قرار مایدهناد .در بسایاری از کشاورها دارای
تشخیص اچآیوی را انجام دهد (کارلیر.)2 :1999 ،1

با توجه به تنوع محدودیتهای مسافرتی با ایدز و مواناع موجاود بار سار راه تحصایل قاوانین و
مقررات داخلی کشورها در این زمینه ،تعیین ایناه دقیقاً چه تعداد کشورها چناین محادودیتهاایی
را اعمال می نمایند با دشواری بسیاری همراه است .برخی از نهادهای دولتی و غیردولتای در جهات
اطالعرسانی به شهروندان و نیز سایر مسافران از وضاعیت محادودیتهاای مزباور ،فهرساتی از ایان
2

کشورها را احصاء و ارائه نمودهاند.
طبق یای از پیماایش هاای صاورت گرفتاه در ایان رابطاه ،گازارش شاد کاه  61کشاور چناین

محدودیتهایی را اعمال مینمایند (لمن .)52 :2015 ،3طبق یای از گزارشات منتشرشاده در ساال
 2013توسط برنامه مشترک سازمان ملل در خصوص ایدز 44 ،کشور ،ایالات یاا منااطق باه نحاوی

محدودیتهایی را در خصوص ورود ،ساونت یا اقامت مبتالیاان باه ایادز اعماال ماینمایناد .پان
کشور دارای محدودیتهای کامل در این خصوص هستند 5 .کشور مسافران را جهات ورود ملازم
به اثبات عدم ابتال خود به ایدز نموده و  19کشور افراد مبتال به این بیماری را از خاک خود اخارا
مینمایند .در مقابل  133کشور ازجمله ایران و ایاالتمتحده فاقد هرگونه مقررات محدودکنندهای
جهت ورود ،ساونت یا اقامت افراد مبتالبه ایدز هستند.
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محدودیت های مذکور ،متقاضی ورود موهف است به هزینه خود یاا هزیناه کشاور مبادم آزماایش

4

حوزه این محدودیتها نیز متفااوت اسات .اقلیتای از کشاورها ،محادودیتهاای بسایاری را در
خصوص مورد اعمال می نمایند .این کشورها در بدو ورود ،مسافران را به انجام آزماایش تشاخیص
اچآیوی و یا ارائه مدرک عدم ابتال به آن ملزم نموده و چنانچه فرد مبتال به ایادز باشاد و یاا بعاداً
ابااتال مزبااور کشااف گااردد ،مااانع از ورود و نیااز اخاارا فاارد از کشااور خواهنااد بااود .ایاان تاادابیر
سفتوسخت مربوط به تمام کسانی می شاود کاه خواساتار ورود باه کشاور هساتند و از ایان حیا
تفاوتی میان متقاضیان اقامت کوتاهمدت ،نظیر گردشگران ،تجّار و شرکتکنندگان در کنفرانسها
و متقاضیان اقامت بلندمدت وجاود نادارد .باا ایان وجاود اغلاب تادابیر محدودکنناده توساط ایان
دولتها ناهر بر نفی فرصت ورود و اماان اقامت طوالنیمادت ماثالً اقامات بیشاتر از یاک مااه یاا
اقامت جهت کار ،مهاجرت ،پناهندگی یا تحصیل است.
بسیاری از کشورها در اعمال محدودیتهای خود میان مسافرانی که قصاد اقامات کوتااهمادت
دارند با مسافرانی که قصد اقامت بلندمدت دارند ،تفاوت قائل میشوند .دلیال ایان رویاارد تار
1. Carlier
2. Deutsche AIDS Hilfe, Quick Reference, Travel and residence regulations for people with HIV and AIDS,
Berlin, 2000 Available at: http://www.aidshilfe.de Accessed: 2019
3. Lemmen
4. UNAIDS. Geneva: UNAIDS; 2008. Report of the International Task Team on HIV-related Travel Restrictions.
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بسیاری از کشورها از این تصور است که اگر افراد مبتالبه ایدز برای مدت طوالنی در کشور ایشان
ساونت داشته باشند ،این کشور باید متحمل هزیناههاای درماان و مراقبات از ایان افاراد گاردد ،از
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اینرو به دنبال اعمال محدودیتهایی جهت اجتناب از این هزینهها هساتند .از ایانرو مقاررات ایان
کشورها در دو بخش محدودیتهاای مساافرتی کوتااهمادت (ممنوعیات ورود یاا اقامات در دوره
زمانی  30روز و یا کمتر) و محدودیتهای مسافرت بلندمدت (ممنوعیت ورود یاا اقامات در دوره
زمان  30روز و یا بیشتر) تنظیم میگردد.
 .2توجیهات محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز
 .1-2حمایت از سالمت عمومی
جابهجایی های گسترده مردم در طول نیمه دوم قرن بیستم بدون شک گسترش وسایع بیمااری ایادز
در جهان را به همراه داشته است .این ادعا دقیقاً مبتنی بار ایان اسات کاه عامال ویارو ایادز تنهاا
بهواسطه حضور در بدن افراد از جایی به جای دیگر منتقل میشاود (دیاوساا و آدریان:1997 ،1
 ،)84از اینرو ادعا شده است که ایجاد محدودیت در مسافرت افراد مباتال باه ایادز باه کشاورهای
ثال موجب پیشگیری از گسترش آن در کشورهای مزبور خواهد شد .باا ایان وجاود باا توجاه باه
ماهیت خاص ویرو اچآیوی و نیز ایان حقیقات کاه بیمااری مزباور تقریبا ًا در تماامی کشاورها
مشاهده میشود ،از ادعای فوق نمیتوان حمایت نمود( .گیلمور و هماااران )225 :1989 ،ساازمان
بهداشت جهانی و برنامه مشترک سازمان ملل در خصوص ایدز در همین رابطه اذعان داشتهاناد کاه
اعمال محدودیتهای مسافرتی هی گونه تاوجیهی از منظار بهداشات عماومی نداشاته و در مقابال،
بسیار هزینهبردار و در عینحال ناکارآمد است .این ادعا در بسیاری از اسناد منتشره در سازمانهاای
2
وابسته به سازمان ملل تارار و بر درستی آن صحه گذارده شده است.
آری ،اعمال محدودیتهای مسافرتی جهات حمایات از ساالمت عماومی در خصاوص برخای
بیماریهای بهشدت واگیردار مانند تب زرد ،وبا ،طاعون و نمونه اخیراً شایع آن ساار  ،مایتواناد
توجیهی منطقی بهشمار آید ،چه آناه صرف حضور افراد مبتال به ایان اماراد در داخال کشاور و
مااراودات عااادی ایشااان بااا سااایر اعضااای جامعااه موجااب ساارایت ایاان بیماااری شااده و اتخاااذ
محدودیتهای مربوط به ورود و یا اقامت هرچناد کوتااهمادت موجاب پیشاگیری از گساترش آن
بهشمار خواهد آمد .لان در خصوص بیماری ایدز باید توجه داشت که این بیماری صرفاً باه دلیال
حضور فیزیای فرد در جامعه منتقل نمیشود و جز از طریق برقراری رابطه جنسی حفاهات نشاده و
یا استفاده مشترک از وسایل تزریق وریدی آلوده قابل انتقال نخواهد بود .باهعباارت دیگار ایادز از
1. Decosas & Adrien
2. WHO Policy of Non-sponsorship of International Conferences on AIDS in Countries with HIV/AIDS-Specific
Short-term Travel Restrictions (ACC/1993/2/Add.3); Report of the Preparatory Meeting for a Consultation on
Long-Term Travel Restrictions and HIV/AIDS, WHO/GPA, Geneva, 1994.
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طریق هوا (تنفس) و مراودات روزمره (دست دادن و بوسیدن) به دیگران سرایت نمیکند .از سوی
دیگر ابزار محافظت از انتقال این بیماری نیز تنها در اختیار خود فرد مبتال نیست تاا وی را باهعناوان
بنابراین محروم نمودن مسافران یا مهاجران مبتال به ایدز بهمنظور پیشگیری از گسترش ایان بیمااری
مبتنی بر این تصور است که فرد مبتال در آینده نزدیک به رابطه جنسی حفاهت نشاده و یاا اساتفاده
مشااترک از وسااایل تزریااق مبااادرت نمااوده و از سااوی دیگاار افااراد جامعااه نیااز های گونااه تاادابیر
پیشگیریکنندهای را در خصوص این بیماری اتخاذ نخواهند نمود .به نظر میرسد که چناین تصاور

دوسویهای مبتنی بر واقعیات نباشد (مهتو 1و همااران.)203 :2006 ،

عالوه بر این ،اگر نگوییم مهر و موم کردن مرزهای کشور جهت ممانعات از ورود مبتالیاان باه
ایدز به داخل مرزها امری غیرممان است ،الاقل امری بسیار دشوار خواهد باود .اغلاب کشاورهای
دنیا محدودیتهای مزبور را علیاه مساافران متقاضای اقامات کوتااهمادت و یاا گردشاگران اعماال
نمیکنند .همچنین این افراد را در هنگام ترک وطن و یا در بدو ورود از حی اباتال باه ایادز ماورد
آزمایش قرار نمیدهند و با اینحال با معضالت مربوط به انتقال این بیماری چنادان مواجاه نیساتند.
ناته حائز اهمیت دیگر آن است که حتی در فرد انجاام آزماایش ،وجاود ویارو اچآیوی در
بدن مبتالیان به این بیماری که اصطالحاً در دوره پنجره قرار دارناد ،تشاخیص داده نمایشاود و باه
نحوی تالشهای محدودکننده مزبور و نیز اغراد وضع این تدابیر محدودکننده نقض خواهد شد.
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تنها عامل انتقال ایدز معرفی نماییم ،بلاه بخشی از پروسه مزبور در اختیار افراد غیرمبتال قارار دارد

مطلب دیگر آناه محدودیتهاای مساافرتی موجاب تضاعیف تاالشهاای صاورت گرفتاه در
خصااوص پیشااگیری از ابااتال بااه اچآیوی و درمااان آن خواهااد شااد .مسااافران و مهاااجرانی کااه
محدودیت های مزبور را مانع ورود و اقامت خود در کشوری خاص میبینند جهت اجتنااب از ایان
محدودیتها بهصورت غیرقانونی وارد و مقیم شده و هی گاه باه برناماههاای تنظایمشاده در حاوزه
بهداشت و درمان مراجعه و از آن استفاده نخواهد نمود و بدین طریق موجب افزایش خطر سارایت
آن به دیگری را فراهم خواهند آورد .عالوه بر آن اعمال محدودیتهای مسافرتی مزبور این تصور
را به وجود خواهد آورد که بیماری ایدز یک «مسأله خارجی» و مرتبط با آنساوی مرزهاا اسات و
نض این اندیشه ،تفار عدم ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرناده در تعاامالت شاهروندان را ایجااب
خواهد کرد.
درنهایت ،هزینههای الزم جهت اعمال محدودیتهای مسافرتی موجب خواهد شاد کاه بخاش
پیشگیری و درمان نظیر انجام مشاوره قبل و بعد از آزماایش در محااق قرارگرفتاه و توجاه کمتاری
2
بدان مبذول گردد.

1. Mahto
2. Population Mobility and AIDS. Available at: www.aidslaw.ca. Accessed: 2019.

47

تبعیض علیه مبتالیان به ایدز از منظر محدودیتهای مسافرتی در حقوق بینالملل /نویسنده  :سید رضا احسان پور

 .2-2اجتناب از هزینههای اقتصادی
دولتها بهصورت سنتی نسبت به ورود و یا اقامت مسافران و مهاجران دارای بیماریهای خاص باه
داخل مرزهای خود حساسیت نشان دادهاند که یای از دالیل این حساسیت ،هزینههاایی اسات کاه
دولت باید در قبال درمان بیماری این افراد بیمار متقبل شده و خدماتی را به ایشان ارائه نمایاد .البتاه
غالب کشورها این تصور را بهدرستی تنها در خصوص افراد متقاضی اقامت طاوالنیمادت دارناد و
ازآنجا که اقامت کوتاهمدت اساساً تناسبی با انجام یکروند درمانی ندارد ،حساسیت چندانی به آن
نشان نمیدهند ،با اینحال هزینه -فایده مزبور در خصوص اقامت طوالنیمدت مبتالیان به ایدز نیاز
امروزه محل تردید قرارگرفته است .علت این تردید از یکسو فواید ناشی از جابهجایی باینالمللای
افراد (از قبیل مشارکت در پرداخت مالیات به کشور محل اقامت و درآمدزایی ،تأمین نیاروی کاار،
تصدی مهارتهای مورد نیاز برای کشور ،ایجاد تناوع فرهنگای) و از ساوی دیگار مادت طاوالنی
حیات و کارآمدی فرد مبتال به ایدز در سایه تحوالت پزشای نوین اسات .دیگار آنااه بسایاری از
مبتالیان به ایدز از مناابع ماالی الزم جهات دریافات خادمات درماانی بارای خاود و خاانواده خاود
برخوردار هستند و یا در صورت عدم تمان شخصی ،راهاارهای دیگری جهت تاأمین هزیناههاای
درمانی ایشان (نظیر موسسههای خیریه) وجود دارد .حتی میتوان در بدو ورود به این دسته از افاراد
1
گوشزد نمود که مستحق دریافت هی گونه خدمات درمانی از محل هزینههای دولتی نخواهند بود.
بهعالوه ،مگر اختصاص هزینههای درمان جهات ماداوای بیمااران مبتالباه ایادز چاه تفااوتی باا
اختصاص هزینه های درمانی جهت مداوای سایر بیماران صعبالعال دارد که مورد نخست موجب
اعمال محدودیتهای مسافرتی شده ،لان سایر موارد اعماال چناین محادودیتهاایی را باه هماراه
نخواهند داشت؟
استدالل دیگری که در خصوص هزینه بردار بودن اجازه ورود و اقامت به مبتالیان به ایدز اقاماه
میشود مربوط به آن دسته از مبتالیانی است که قصد تحصیل در این کشورها را دارند .بهزعم ایان
کشورها ازآنجا که برای تحصیل این دسته از افراد هزینههاای آموزشای بسایاری صارف مایشاود،
لان عمر مفید این گروه کمتر از سایر افراد است لذا اختصااص چناین بودجاهای مقارونباهصارفه
نبوده و یا دستکم استفاده مؤثر از منابع موجود محسوب نمیشود .این استدالل امروزه با پیشارفت
دانش پزشای و افزایش عمر مبتالیان به این بیماری از یاسو و نقش کیفیت عملارد در مقایساه باا
مدت ،از سوی دیگر تضعیف میشود .مضاف بر ایناه این استدالل باه فارد صاحت درخصاوص
مبتالیان به دیگر امراد نیز مجری خواهد بود.

1. Canadian HIV/AIDS Legal Network, HIV/AIDS and Immigration, A Draft Discussion Paper. Available at
www.aidslaw.ca Accessed: 2018.
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توجه به حجم باالی جابهجایی نفو از یکسو و تعداد باالی افراد مبتال باه ایادز از ساوی دیگار،
نباید تأثیر محدودیتهای مزبور را چندان اندک دانست.
در عصر جهانیسازی ،جابهجایی و مهاجرت ،ضرورتی روزافازون و بخاش طبیعای از زنادگی
میلیونهاا نفار از ماردم اسات .ایان جاباهجااییهاا همچناین عنصاری حیااتی در اقتصااد بسایاری از
کشورهایی است که به پذیرش و یا اعزام تعداد زیادی از مسافران و یا مهاجران میپردازند .در سال
 2018سازمان گردشگری جهانی برآورد نمود که  150میلیون مسافر در سطح باینالمللای جاباهجاا
شدهاند .1اکثریت این مسافران در قالب گردشگر ،بازرگان و یا شرکت در کنفرانسها یا مالقات باا
خانواده برای مدتزمان کوتاهی مسافرت میکنند .در بسیاری از کشاورهای گردشاگرپاذیر آماار
حضااور کوتاااهماادت گردشااگران ساااالنه باایش از تعااداد ساااکنان آن کشااور اساات .در خصااوص
جابهجاییهای تومم با اقامت طوالنیمدت نیاز طباق بارآورد ساازمان باینالمللای مهااجرت ()IOM
حدود  175میلیون مهاجر در کشوری غیر از کشور متبوع خود حضور دارند که این تعاداد برابار باا
 2/9درصد از جمعیت جهان میباشاد .باا توجاه باه اینااه در دهاه اخیار شااهد افازایش ایان روناد
مهاجرت می باشیم ،امروزه آمارهای واقعی در این زمینه بسیار بیشتر از عدد بیان شاده مایباشاد .در
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 .3تأثیر محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز بر حجم مسافرتها
درخصوص این مطلب که محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز چه تأثیری بر حجم سفرها داشاته
و یا کیفیت این تأثیرگذاری به چه شالی بوده اسات ،دادههاای مساتحامی وجاود نادارد ،ولای باا

آغاز سال  2017طبق گزارش کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل حادود  40میلیاون نفار مهااجر و
جویای پناهندگی به ثبت رسیده است .در خصوص مبتالیاان باه ایادز نیاز تصاور بار آن اسات کاه

حدود  60میلیون نفر در سطح دنیا به این عارضه مبتال هستند .2اغلب ایان افاراد مباتال از کشاورهای
در حال توسعه بوده و تعداد بیشماری از ایشان از اماانات الزم برای مسافرت بینالمللی برخوردار
نمیباشند .با این وجود تعاداد قابالتاوجهی نیاز مماان اسات جهات مهااجرت ،کاار ،پناهنادگی،
تحصیل ،دریافت خدمات درمانی و حضور در کنفرانسها اقدام به سفر نمایند .ایان گاروه از افاراد
از جابهجایی در مرزها و مهاجرت محروم خواهند ماند.
تأثیر محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز برای افاراد متقاضای مهااجرت ،پناهنادگی و امثاال
ایشان بسیار مخرب است .انجام آزمایش تشخیص ابتال به ایدز در چنین شرایطی ،الزامآور باهشامار
آمده و در بسیاری از موارد بدون انجام مشاورههای قبل و یا پاس از آزماایش و نیاز بادون رعایات
اصول محرمانه بودن نتای همراه میباشد .ممان است برخی از متقاضیان پناهندگی ،مهاجرت و یاا
تحصیل ،به دلیل ابتال به ایدز از ورود به کشور مدنظر باز بمانند و یا در صورت ورود با تبعیضهای
1. Millennium Tourism Boom in 2019, January, 2, at World Tourism Organization Available at:
http://www.world-tourism.org Accessed: 2019.
2 . http://www.unhcr.ch (United Nations High Commissioner for Refugees) Accessed: 2018.
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بسیار جدی و انگ خوردن همراه گردند .1این امااان نیاز وجاود دارد کاه یاک خاانواده متقاضای
ورود و اقامت به کشور دیگر به دلیل ابتال یای از اعضاء خود ناچار باه تارک وی یاا حاداقل قارار
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گرفتن در دوراهای اداماه مهااجرت و تارک برخای از اعضااء یاا انصاراف از آن قارار گیرناد .در
خصوص کسانی که در کشور مورد نظر ساونت یافتهاناد ،مماان اسات اخارا (دیپاورت شادن)
بدون طی تشریفات قانونی و حمایتهای مربوط به حفظ اسرار و محرماناه باودن وضاعیت اباتال باه
ایدز در انتظار ایشان باشد .در چنین شرایطی مخفی نمودن وضعیت اباتال باه ایادز و عادم برقاراری
تما با فعاالن بهداشت عماومی گساترش خواهاد یافات و ایان امار موجاب از باین رفاتن تاالش
مأموران اداره مهاجرت و نیز فعاالن بهداشت عمومی به دلیل از دساتر

خاار شادن مبتالیاان باه

ایدز و عدم دسترسی خدمات بهداشتی ،درمانی و اماانات پیشگیری به ایشان میگردد.
 .4محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز از نظرگاه حقوق بینالملل
طبق حقوق بین الملل کشورها اختیار دارند که به اعمال مقرراتی جهت ورود ،اقامت و اخرا افاراد
غیرمتبوع خود حسب صالحدید خویش بپردازند .بهعنوان مثال ،میثاق بینالمللای حقاوق سیاسای و
مدنی ،برای یک فرد غیرمتبوع حق ورود و یا اقامت در قلمارو کشاور عضاو میثااق را باه رسامیت
نمی شناساد .در ایان معناا ،کشاورها ،داخال در قلمارو خاود باا اعماال مقاررات مرباوط باه ایجااد
محدودیت در مسافرت مبتالیان به ایدز ،به اعمال حاکمیات مایپردازناد .باا ایان وجاود ،مقاررات
بینالمللی مربوط به حقوق بشر ،محدودیتهایی را بر رفتار دولتها در خصوص اتبااع خاود و نیاز
2

سایر افرادی که در قلمرو حاکمیت آن کشور قرار میگیرند وارد میآورد.
مقررات بینالمللی مربوط به حقوق بشر ،دولتها را از اعمال تبعیض علیه افاراد باه دلیال ناژاد،
رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی یا سایر عقاید ،وضعیت اجتماعی ،اصاالتی ،ماالی و ساایر
وضعیتها منع می نمایند .به اذعان کمیسیون حقوق بشر ،عبارت «سایر وضعیتها» ،از جملاه شاامل
وضعیت سالمت و درمانی فرد است که ابتال به ایدز ذیل همین امر قرار میگیرد .از اینرو کشورها
موهف هستند در راستای اجرای این الزام حقوق بشری وضعیت افراد متقاضی ورود و یاا اقامات را
بدون در نظر گرفتن ابتال ایشان به ایدز به نحوی برابر با سایر افراد موردبررسی قرار دهند.
اگرچه حق ورود به کشور دیگر ،صراحتاً بهعنوان یاک الازام حقاوق بشاری ماورد اشااره قارار
نگرفته است اما دسته دیگری از حقوق مرتبط باا ایان مساأله وجاود دارد کاه نبایاد آنهاا در اعماال
محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز از نظر دور داشت .ازجمله این موارد میتوان باه اصال عادم
استرداد مهاجران اشاره نمود .طبق این اصل ،هی مهاجری نباید به کشوری که جاان یاا آزادی وی
1. Health and Human Rights, Migration and Health Quarterly Newsletter, 3/3, Geneva: International Organization
for Migration, 1993.

 .2ماده  2و  12میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی.
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در آن کشور به دلیل نژاد ،مذهب ،ملیت ،عضویت در گروههای سیاسی خااص یاا برخاورداری از
عقیده سیاسی خاص در معرد خطر قارار دارد ،مساترد گاردد .همچناین بازگردانادن کساانی کاه
و کاربردی در این حوزه اصل حمایت از اعضای خانواده و نهاد خانواده ،اصل حمایت از حاداکثر
منافع اطفال ،حق برخورداری از حریم خصوصی (که نباید از طریق الزام به انجام آزمایش اجبااری
تشخیص ابتال به ایدز و نیز عدم محرمانگی وضعیت ابتال مورد نقض قرار گیرد) ،حاق برخاورداری
از اطالعات ،حمایت از حقوق کارگران مهاجر میباشاد .2از آنجاا کاه محادودیتهاای مساافرتی
مرتبط با ایدز ناقض این حقوق پیشگفته بهشمار میآید ،اعماال محادودیتهاای ماذکور موجاب
نقض تعهدات دولتها در قبال مقررات حقوق بشر محسوب خواهد شاد ،مگار آنااه مقتضایات و
ضروریات ملی این رفتارهای ناوهیده را ایجاب نموده و چنین تدابیر منطقی با سایر تعهدات مقارر
در حقوق بینالملل میباشد.
در فرد عدم وجود هرگونه حق مشخصی که از این طریق مورد نقض قرار مایگیارد ،ماهیات
اصولی همچون عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون ،مانع دولتها در اجرای مقرراتی تبعیضآمیاز
میگردد .مقررات بینالمللی مربوط به حقوق بشر این مسئولیت سنگین را بر عهده دولتها و ساایر
فعاالن این عرصه قرار میدهد که اثبات نمایناد کاه ادلاه مجاابکنناده قابال قباولی در حمایات از

اعمال هرکدام از تمایزات مزبور وجود دارد (اودوین.)51 :1996 ،3
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ممان است در کشور متبوع خود تحت شانجه قرار گیرند ،ممنوع میباشد .1از دیگر اصول مشاابه

کشورهای محدودکننده مسافرت به دلیل ابتال به ایدز عنوان مایکناد کاه حفاهات از بهداشات
عمومی و نیز حفظ منابع ملی برای مصرف شهروندان خود عمده دالیل اتخاذ چنین سیاساتی اسات
و این مبنای مشروع دلیل محدود نمودن برخی از موارد حقاوق بشاری باه شارک ماذکور اسات .باا
اینوجود چنانچه بعد از این خواهیم گفت اعمال محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز های گوناه
نقشی در پیشگیری از انتقال این بیماری و حمایت از بهداشت عمومی ایفا نمینماید.
درنهایت انجام آزمایش تشخیص ابتال به ایدز جهت محروم نمودن افراد از سفر ،کار ،مهاجرت
و تحصیل ،مالحظات اخالقی بسیاری را به همراه خواهد داشت .ازجمله مهامتارین ایان مالحظاات
آن است که انجام آزمایش مزبور باید زمینهای جهت شناخت خطر ،پیشگیری از آن (اتخااذ تادابیر
پیشگیرانه) و نهایتاً درمان فرد مبتال باشدف ،ناه آنااه فاارز از مالحظاات ماذکور باهعناوان مبناای
محرومیت فرد از استیفای حقوق فردی خود ازجمله مسافرت بهشمار آید.

 .1ماده  33کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.1951 ،
 .2میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی.

3. Oodwin
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 .5محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز در آمریکا و ایران
از اواخر قرن نوزدهم قوانین مهاجرت آمریاا به دنبال آن بود که از ورود «افراد نامطلوب به داخال
کشور» ممانعت بهعمل آورد .نخستین قانونگذاری در این رابطه در سطح فدرال در ساال  1875باا
تأکید بر عدم قبول تقاضای ورود افراد مفلس و محااوم صاورت گرفات .در ساال  1982کنگاره،
افراد دارای معلولیت ذهنی و نیز افرادی که قادر به مراقبت از خود بدون کمک دولت نیستند را نیز
به این موارد اضافه نمود .در سال  1891فهرست مزبور با اضافه شدن «مجاانین»« ،افاراد دارای چناد
همسر» و نیز افراد مبتال به بیماریهای واگیردار خطرناک و مشمئزکننده گسترش بیشتری پیدا کارد
و در همین راستا در برخی ایااالت و ناواحی آزماایش تشاخیص اباتال متقاضایان مهااجرت باه ایان

بیماریها بهموقع به اجرا گذاشته شد .1در سال  1987اداره خدمات بهداشت عمومی آمریاا تحات
فشار ریگان رئیسجمهور وقت این کشور ،بیماری ایدز را به فهرست مزبور اضافه نمود ،اماا اشااره

کرد که این بیماری برخالف تصور عامه ،تنها از طریق معاشرتهای عاادی قابال انتقاال نیسات .در
همین سال سناتور هلمس 2نماینده جمهوریخواه ایالت کارولینای شمالی پس از تاالشهاای بسایار
موفق شد تا ابتال به اچآیوی را نیز به فهرست مزبور بیفزاید .از منظار کنگاره ،اصاالحیه مزباور بار
محدودیتهای مذکور چندان حائز اهمیت نبوده ،چه آناه پیش از این ،بیمااری ایادز در فهرسات
موارد محدودیتآفرین وجود داشت و از اینرو واکانش چنادان محامای در ایان رابطاه صاورت
نگرفت با این حال این مصوبه کنگره از دو منظر حاائز اهمیات باود نخسات ،آنااه اباتال باه ایادز
مقولهای متفاوت از ابتال به اچآیوی محسوب میشود و از حی فراوانی و نیز سطح پیشارفت ایان
بیماااری در مبتالیااان ،بساایار باااالتر از ابااتال بااه ایاادز اساات و از ایاانرو افااراد بیشااتری را مشاامول
محدودیتهای مسافرتی قرار می دهاد و دیگار آنااه ایان ماورد باه دلیال تصاویب توساط کنگاره
برخالف ساایر ماوارد کاه توساط اداره خادمات بهداشات عماومی آمریااا مصاوب و قابال تغییار
میباشد ،تنها توسط خود کنگره قابل رفع خواهد بود.
در آوریل  ،1989یای از شرکتکنندگان اصلی کنفرانس بینالمللی ایدز در ساان فرانسیسااو
به دلیل ابتال به ویرو اچآیوی نتوانسات از اداره مهااجرت آمریااا اجاازه ورود باه خااک ایان
کشور را دریافات نمایاد .هرچناد از ساوی مسائولین ایان کنفارانس تاالشهاایی جهات رفاع ایان
محدودیت انجام گرفت ،لان ورود وی مقارن با انتهای کنفرانس گردید .این موضاوع باعا شاد
که ششمین کنفرانس بینالمللی ایدز در سال  1990باا تعاداد زیاادی از دانشامندان و محققاانی کاه
کنفرانس مزبور در ایاالت متحده را به دلیل اعمال قوانین محدودکننده مسافرتی مرتبط باا ایادز باه
این کشور مورد تحریم قرار دادند ،مواجه گردید .تالشهای برگزارکنندگان این کنفارانس جهات
رفع محدودیتهای مزبور بال نتیجه ماند و نهایتاً بایش از  70نهااد و ساازمانهاای دولتای ،بهداشاتی
1. www.healthaffairs.org Accessed: 2018.
2. Helmes
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ازجمله سازمان بینالمللی ردکرا  ،1انجمن درمانی بریتانیاا و پارلماان اروپاا ایان نشسات را ماورد
تحریم قرار دادند .درنتیجه این اتفاقات دانشگاه هااروارد کاه باهعناوان مسائول برگازاری هشاتمین
جز با رفع محدودیتهای مزبور جهت حضور افراد مبتال به ایدز در این نشسات اداماه نخواهاد داد.
این امر موجب شد که سایر کنفرانس هاای سااالنه در خصاوص ایادز در خاار از ایااالت متحاده
برگزار گردد .در سال  1990تالشهایی توسط متخصصان اکثر بیماریهای اداره خدمات بهداشتی
صورت گرفت تا غیر از برخی موارد خاص ،سایر انواع محدویتهای مسافرتی مورد بازنگری قرار
گیرد .البته این پیشنهادات در ارتباط با رفع محدودیت در خصاوص بیمااری ایادز چنادان کارسااز
نبود ،چه آناه به دلیل پیشتر گفتهشده ،محدودیت مزبور ناشای از تصاویب کنگاره باوده و تنهاا باا
اصالک مجدد کنگره قابل رفع میبود .کنگره نیز در میان موافقان و مخالفان رفاع ممنوعیات مزباور
مجدداً در سال  1993بر لزوم بقای ابتال به اچآیوی در فهرست عوامل محدودیتآفرین مساافرتی
صحه گذارد.
در تمامی این مدت اداره مهاجرت ایاالتمتحده از تماامی متقاضایان ورود و اقامات بااالی 15
سال ،آزماایش تشاخیص اچآیوی باهعمال آورد و عمادتاً ایان امار نیاز بادون رضاایت آگاهاناه
متقاضیان و بدون انجام مشاورههای قبل و بعد از آزمایش صورت میپاذیرفت .طباق ایان سیاسات،
متقاضیان ورود و اقامت کمتر از سه ماه به ایااالتمتحاده جهات حضاور در فعالیاتهاای علمای و
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کنفرانس بینالمللی ایدز در بستون انتخاب گردید ،اعالم نمود که حمایت خاود از ایان هماایش را

پزشای یا اشتغال به تجارت موقت یا انجام درمان یا مالقات با اعضاای اصالی خاانواده مایبایسات
ازجمله ثابت نمایند که دارای کمترین میزان خطرآفرینی برای ساالمت و بهداشات ایااالت متحاده
بهشمار میآیند و بدون تردید ابتال به اچآیوی یای از موارد خطرآفرین برای سالمت و بهداشات
این کشور محسوب میگردید .در کنار این مقررات سختگیرانه و غیر حقوق بشری ،جنبشهاایی
جهت رفع این محدودیتها نض یافته و در سطح افاار عمومی مبارزهای آشااار جهات لغاو ایان
مصوبه کنگره آغاز گردید .نخستین بارقههای موفقیت در زمان ریاست جمهوری بوش مشاهده شد
و اعالم گردید که وی قصد دارد محدودیتهای مزبور را رفع نماید ،اما این امار در زماان ریاسات
جمهوری اوباما به حقیقت پیوست و در تااریخ  4ژانویاه  2010هرگوناه محادودیتهاای مساافرتی
مرتبط با ایدز رسماً لغو گردید .هماکنون ایااالتمتحاده کاه در ساالهاای ناهچنادان دور یاای از
سختترین محدودیت های مسافرتی مرتبط با ایدز را اعمال مینمود ،تمامی محدودیتهای مزباور
را جهت ورود و اقامت مبتالیان به اچآیوی برداشته است.
در ایران ،اما قوانین مصوبی که صراحتاً ورود افراد مبتال به ایدز باه کشاور را مناع نمایاد وجاود
ندارد .با این حال بهصورت پراکنده و غیررسمی شنیده میشود که ایران برای بازدیدکنندگانی کاه
1. Red Cross
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بیش از سه ماه اقامت دارند هی محدودیتی قائل نمیشود ،اما در مواردی خاص مانند مسافرانی که
از آفریقای جنوبی میآیند درخواست آزمایش اچآیوی صورت مایگیارد .همچناین امااان دارد
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که ورود افراد مبتال به ایدز ممانعت بهعمل آمده و کسانی که به دنباال اقامات یاا کاار هساتند بایاد
آزمایش اچآیوی منفی خود را ارائه دهند .گازارش کنتارل پیشارفت ایادز در جمهاوری اساالمی
ایران که توسط دبیرخانۀ کارگروه کشوری ایدز ،مستقر در وزارت بهداشت در ساال  1393تهیاه و
منتشرشده ،مستند به مصاحبه منتشرنشدهای با کارشناسان اداره کنتارل ایادز و مارور مساتندات ایان
اداره ،یای از روش هاای زیربناایی مقابلاه باا تبعایض در ایاران را تصاویب مقاررات نااهر بار رفاع
محرومیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز عنوان کرده است.

1

 .6توصیههای اداره ایدز سازمان ملل در خصوص محدودیتهای مسافرتی مرتبط
با ایدز
اداره ایدز سازمان ملل ،در راستای تالشهای خود جهت رفع تمامی اشاال تبعیض علیه مبتالیان به
ایدز ،رهنمودی را صادر نموده و کشورهای عضاو ساازمان را باه رعایات آن در خصاوص اجارای
محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز تشویق نموده است:
 )1ابتال به اچآیوی یا ایدز نباید بهعنوان شرایطی که تهدید علیه بهداشت عمومی است تصاور
شده و از اینرو موجاب ایجااد محادودیت در مساافرت مبتالیاان باه آن گاردد زیارا اگرچاه ایان
بیماری ،مسری است ،اما ویرو عامل آن ،به صرف حضور فرد ناقل در کشور دیگر و یا از طریاق
تما های عادی شهروندان (از طریق هوا ،وسایل نقلیه عمومی ،آب یا غذا) قابل انتقال نمیباشد.
ویرو اچآیوی تنها از طریق رفتارهای خاصی که اغلب بهصورت شخصی و مرتبط به حریم
خصوصی است منتقل میگردد از اینرو انتقال اچآیوی نیازمند یک رفتار ارادی و داوطلبانه باوده
و نمیتواند به دیگری تحمیل شود .محدودیتهای مسافرتی در نتیجه ابتال فرد به اچآیوی درواقع
در جهت عاس منافع مربوط به بهداشت عمومی عمل مایکناد ،زیارا خاوف شاهروندان مباتال باه
اچآیوی و قرار دادن آنها تحت فضای تبعض و اناگ زدن مایتواناد منجار باه ایجااد حاس عادم
رغبت این افاراد باه مراقبات هاای روانای و اتخااذ تادابیر پیشاگیرانه گاردد .عاالوه بار ایان اعماال
محدودیتهای مسافرتی بر غیر شهروندان مبتالبه اچآیوی میتواند این تصاور نادرسات را ایجااد
کند که بیماری ایدز ،پدیدهای خارجی و مربوط به آنسوی مرزها است که میتوان آن را با اتخااذ
تدابیر شدید کنترل مرزها و نه توسل به ابزارهایی نظیر آموزش بهداشت عمومی و ساایر شایوههاای
پیشگیری کنترل نمود.

1. http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&CountryId=89 Accessed: 2019.
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 )2هرگونه آزمایشات مربوط به تشخیص اچآیوی جهت مجوز ورود و یا اقامت باید بر مبناای
رضایت آگاهانه و بهصورت داوطلباناه انجاام پاذیرد .در ایان رابطاه بایاد قبال و بعاد از آزماایش،
بماند.
 )3محدودیت های مربوط به ورود و یا اقامت که مبتنی بار وضاعیت ساالمت و بهداشات افاراد
(ازجمله ابتال به اچآیوی) است باید به نحوی باشد که الزامات مربوط باه حقاوق بشار مهااجران و
پناهندگان (ازجمله اصل عدم تبعیض ،حمایت از خانواده ،حمایت از حقاوق مهااجران ،حمایات از
منافع اطفال) و نیز حق برخورداری از حریم خصوصی مورد توجه قرار گیارد .در ایان میاان ،توجاه
به نیازهای بشردوستانه باید از ارزش معتنابهای برخوردار باشد.
 )4هرگونه محدودیت های مسافرتی مرتبط با ایدز بایاد تنهاا بار مبناای آزماایش و یاا مصااحبه
فردی صورت پذ یرد .در صورت عدم صدور مجوز ورود و یا اقامت ،ایان مطلاب بایاد باهصاورت
شفاهی به فرد اطالع داده شده و ادله منجر به این تصمیم نیز کتباً در اختیار وی قرار گیرد.
 )5در ارتباط با نگرانیهای مربوط باه هزیناههاای اقتصاادی باالقوه ناشای از شارایط ساالمت و
بهداشت ،الزم است مبتالیان به ایادز و یاا اچآیوی کاه متقاضای ورود ،اقامات کوتااهمادت و یاا
بلندمدت هستند ،براسا شرایط مزبور مورد ارزیابی و گزینش قرار گیرند.
 )6رد درخواست متقاضیان ورود و یا اقامت بر مبنای هزینههای محتمل مربوط باه مراقباتهاای
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مشاوره الزم و کافی بهعملآمده و نتیجه حاصال از انجاام ایان آزماایش نیاز کاامالً محرماناه بااقی

درمانی و کمکهای اجتماعی مرتبط با شرایط نامساعد بهداشتی و درمانی افاراد ،تنهاا زماانی بایاد
مورد توجه قرار گیرد که از طریق ارزیابیهای فردی انجامشده اثبات شاود کاه افاراد ،نیازمناد ایان
حمایتهای درمانی و اجتماعی بوده و یا به احتماال زیااد در آینادهای نزدیاک باه ایان مراقباتهاا
احتیا پیدا کرده و هی راه دیگری جهت پوشش دادن هزینههای این حمایاتهاا (نظیار بیماههاای
شخصی ،منابع مالی شخصی ،دریافت کمک از گروههای حامی مالی) وجود نداشاته و هزیناههاای
مزبور نیز در سایه ارزش افزوده ناشی از حضور فرد در آن کشور (که به دلیال برخاورداری فارد از
توانایی یا مهارت خاص و یا حضور در خیل نیروی کار ،پرداخت مالیات ،ایجاد تناوع فرهنگای در
جامعه و یا ایجاد هرفیت جهت ایجاد درآمد یا شغل حاصل میشود) جبران نمیگردد.
 )7اگر فرد مبتالبه اچآیوی یا ایدز موضوع اخرا از کشور (دیپورت شدن) قارار گیارد ،ایان
امر باید با امعان نظر بر تعهدات حقوقی بینالمللی از جمله طی تشریفات صحیح قانونی و دسترسای
به ابزارهای مناسب جهت به چالش کشیدن این تصمیم باشد .در این رابطه بایاد باه مساأله محرماناه
بودن وضعیت جسمانی فرد و بهطور خاص مسأله ابتال به اچآیوی توجه ویژهای بهعمل آید.
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 )8اتخاذ هر سیاستی در خصوص محدودیتهای مسافرتی مرتبط با ایدز باید واضاح ،شافاف و
در دستر

عموم باشد .اجرای این سیاست نیز باید مستمر ،منصافانه و مبتنای بار دساتورالعملهاای
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ماتوب و شفاف باشد.

1

بحث و نتیجهگیری
اعمال تبعیض و اجرای محدودیت در خصاوص حاق آمدوشاد و جابجاایی مبتالیاان باه ایادز کاه
ازجمله حقوق بنیادین و به رسمیت شناختهشده اشخاص است ،مستظهر به توجیهاتی است که ریشاه
در خودبینی کشورها و عدم پذیرش مسئولیت جمعی برای در مقابله با بیماری ایادز دارد .کشاورها
با این توجیه که ورود افراد مبتال به ایدز موجب به خطار افتاادن ساالمت جامعاه شاده و یاا موجاب
تحمیل هزینههای گزاف بهداشتی و درمانی بر سیستم سالمت و بهداشت کشاور مایشاود از ورود
افراد مبتال ممانعت بهعمل میآورند .توجیهات مذکور نه مسئوالنه است و نه معقول .در صحت هار
دو گزاره نیز تردیدهای اساسی وجود دارد و در فرد صحت ،فشار بر سیساتم بهداشات و اقتصااد
کشور توجیه مناسبی جهت وادادگی تعهد جمعی برای مقابله با ایادز و رفاع تماامی مواناع تبعایض
ال باه
علیه مبتالیان بهشمار نمیآید .توصیه های اداره ایدز ساازمان ملال بار ایان اساا  ،نااهر بار او ً
حداقل رساندن محدودیتهای بیاساا ماذکور ثانیااً ،شافافیت و دساتر پاذیری سیاساتهاای
اجرایی و ثالثاً ،رعایت کرامت افراد مبتال و اهتمام به مقدمات (ازجمله برگزاری جلسات تاوجیهی)
و مؤخرات (ازجمله رعایت محرمانگی نتای ) مربوط به انجام آزمایش تشخیص اچآیوی است تاا
از این رهگذر ،آثار سوء اتخاذ چنین سیاستی را به حداقل برساند.
تشکر و قدردانی
نگارنده از عزیزانی که در فرآیند انتشار این پژوهش نهایت همااری را داشتند ،کمال امتنان را دارد.

1. www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/IRN_narrative_report_2015_persian.pdf
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