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التي كشفت عن  ، ؤخرام ببحوث "ھیومن رایتس ووتش"بواعث قلق جدیة متعلقة  بشأنكم ینكتب إل
ض في بع سجناء أجانب مصابین بفیروس نقص المناعة البشريجون اإلماراتیة رمان سلطات السح

توصلت ھیومن . ةجاعیتاالر لفیروساتلمضاد د على منقذ للحیاة یعتم منتظم عالج من   السجون
رایتس ووتش أیضا إلى أن سلطات سجن العویر المركزي وسجن الوثبة المركزي فصلت السجناء 

 ھم بشكل منھجي.ضدھا تمیّز خرین، وأنجناء اآلفیروس عن السالمصابین بال
 

أجریت  إلى مقابالت مع سجناء سابقین وأقارب للسجناء، توصلت إلى أنھ بینما دةمستنِ ال ، ھذه البحوث
فحوصات منتظمة للكشف عن اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة، فقد حرمت سلطات السجون 

الصحیة لبعض السجناء ر الظروف ، وأنھ رغم تدھوألسابیع وشھور یروس من العالجالمصابین بالف
) المضادة للعدوى عندھم CD4ن عدد خالیا كتلة التمایز (منھم سجناء تبین من فحوصاتھم أ –

. ینالالزمَ  والرعایة حرمانھم من العالج الطبيبتستمر سلطات السجون  – منخفض بشكل خطر
طیلة مناعة البشریة قص المن عالج فیروس نسجین أجنبي سابق في اإلمارات رم ، حُ التقاریر بحسب

 الصدر.العویر و يْ العام الذي قضاه في سجنَ
 

عن باقي السجناء بسبب إصابتھم  كما أن فصل السجناء المصابین بفیروس نقص المناعة البشري
ارسات الدولیة الفضلى لمموینطوي على خرق لألدلة اإلرشادیة الدولیة وا ، بالفیروس یعد ضارا

 . فیروسالبصابین للتعامل مع السجناء الم
 

أجندة التنمیة المستدامة  ـ "االلتزام بقع علیھا یدولة عضو في األمم المتحدة،  ، بصفتھااإلمارات
االلتزام بالقضاء على عدوى فیروس نقص المناعة  ذلك، ویشمل 2015الصادرة في " 2030

الكبد الوبائي، والعمل على تمتع المجتمعات بالسلم  التھاب كافحة، وم2030عام البحلول  البشري
تمییز ضد المصابین بفیروس نقص ء أي إنھاستدامة، ود فیما یتعلق بالتنمیة الموعدم إقصاء أح
 .المناعة البشري

 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/04/335255


للوقایة من فیروس نقص  إلى ضمان حصول جمیع السجناء باإلمارات على التدابیر الالزمةكم ندعو
الج والرعایة للمصابین بھ، وفتح تحقیق مستقل في حرمان بعض السجناء من والع البشري المناعة

البالد   الرعایة الطبیة المالئمة في سجون اإلمارات، والسماح لمراقبین دولیین مستقلین بدخول
نفراد مع ، بما یشمل إجراء زیارات على اومباشرة أعمال رصد منتظمة للسجون ومنشآت االحتجاز

   اء. السجن
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1. Action against AIDS Germany 
2. Action for Health Initiatives (ACHIEVE), Inc 
3. Action Hepatitis Canada 
4. ACT! AP Secretariat - Bangkok, Thailand 
5. APCASO - Bangkok, Thailand 
6. AIDS and Rights Alliance for Southern Africa 
7. Americas TB Coalition  
8. BUKO Pharma-Kampagne, Germany 
9. Canadian HIV/AIDS Legal Network 
10. Canadian Treatment Action Council 
11. Canadian AIDS Society 
12. CATIE, Canada’s source for HIV and hepatitis C information 
13. Centre for Human Rights Education, Advice and Assistance (CHREAA), Malawi 
14. Center for Health, Human Rights and Development (CEHURD), Uganda 
15. Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. (German Medical Aid 

Organization) 
16. Development for Peace Education in Lesotho 
17. Empower India, India 
18. European AIDS Treatment Group (EATG) 
19. Global Asthma Community Forum  
20. Human Rights Watch 
21. Malawi Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV 

and AIDS (MANERELA+).  
22. Medical IMPACT 
23. MPact Global Action for Gay Men’s Health & Rights 
24. Kenya Sex workers Alliance (KESWA)  
25. Partners In Health 
26. Phelisanang Bophelong( PB), Lesotho  
27. Radanar Ayar Association, Myanmar 
28. Society for Conservation & Sustainability of Energy & Environment in Nigeria 

(SOCSEEN) 
29. Solidarité pour Femmes et Enfants Vulnérables (SOLFEV), Cote d’Ivoire 
30. Tanzania Network of Women Living with HIV and AIDS (TNW+)  



31. TB HIV Care, South Africa 
32. TB Proof, South Africa 
33. Treatment Action Group 
34. Treatment Advocacy and Literacy Campaign ( TALC) – Zambia 
35. U.S. People Living with HIV Caucus 
36. Dr Uzo Adirieje Foundation (DUZAFOUND), Nigeria 

Individuals: 
 

1. Alberto Colorado - Patient Advocate/International Public Health Consultant 
2. Prof. Brian Citro - Center for International Human Rights, Northwestern Pritzker 

School of Law  
3. Colleen Daniels - CD Global Consulting, Australia 
4. Lindokuhle Sibiya - Patient advocate and program manager at Action against 

NCDs and TB in Eswatini 

 


