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شنت الشرطة املصرية سلسلة من االعتقاالت يف القاهرة ضد أشخاص  2007منذ أكتوبر/تشرين األول 
رجالً حىت اآلن  12ُيشتبه يف أهنم حيملون فريوس نقص املناعة املكتسب )اإليدز(. ونتيجة لذلك، واجه 

، صدرت على 2008جنائية. ويف حماكمتني منفصلتني جرات يف يناير/كانون الثاين وإبريل/نيسان مقاضاة 
د تياعاتسعة من الرجال أحكام ابلسجن ترتاوح مدهتا بني سنة وثالث سنوات يف أعقاب إدانتهم بتهم "

س اإليدز. ومت رتاض يتعلق مبيلهم اجلنسي بسبب وضعهم كحاملني لفريو ف"، استناداً إىل افجورال ممارسة
األحكام عند االستئناف وقد أنكر مجيع الرجال التهم املنسوبة إليهم. وحيمل مخسة منهم فريوس  أتكيد

هتم طوال أسابيع أو حىت أشهر. ومل ُُتر اإليدز وقد احُتجزوا يف املستشفى وهم مقيدين ابلسالسل إىل أسر  
شاركت فيها الشرطة واملهنيني الطبيني خالل حتقيقات يف مزاعم ممارسة التعذيب وسوء املعاملة اليت 

وُأخضع معظم الرجال لفحوص شرجية قسرية  .لرجال االثين عشرضد ااالعتقال السابق للمحاكمة 
وفحص لفريوس اإليدز بدون موافقتهم. وتعرض بعضهم للضرب. ويقضي اآلن الرجال التسعة املدانون 

 دون هتمة.آخرون بقوابهتم يف السجن، وُأخلي سبيل ثالثة ع
 

وتعترب منظمة العفو الدولية الرجال سجناء رأي وتدعو إىل اإلفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط. كما 
تدعو السلطات املصرية إىل إجراء حتقيق كامل وسريع وحيادي يف مزاعم ممارسة التعذيب وغريه من 

 ضروب سوء املعاملة ضد الرجال االثين عشر.
 

لدولية أمساء الرجال االثين عشر طي الكتمان، فضالً عن املعلومات اليت ميكن أن ت منظمة العفو اأبقلقد 
 تؤدي إىل التعرف على هويتهم.

 
 قمع املعارضة يف مصر

ه، لكن يُعتقد أنه متدٍن وفقاً لتقديرات ثيقمل يتم إجراء تقييم شامل النتشار فريوس اإليدز يف مصر أو تو 
UNAIDS.1  عمليات اعتقال األشخاص الذين ُيشتبه يف إصابتهم بفريوس القاهرة مسرح مجيع وكانت

اإليدز واالنتهاكات الالحقة للحقوق اإلنسانية للرجال االثين عشر الذين قُبض عليهم. وتؤثر أمناط 
مشاهبة النتهاكات حقوق اإلنسان على أشخاص ينتمون إىل خمتلف قطاعات اجملتمع يف شىت أحناء 

يني يف األشهر القليلة املاضية يف أعقاب موجات متكررة من االعتقاالت مصر. وقد اعُتقل مئات املصر 
املوجهة ضد أعضاء تنظيم األخوان املسلمني احملظور يف خمتلف األقاليم. واعُتقل عشرات النشطاء 

اب دعوة للقيام إبضراب عام أصدرهتا حركات قواملدونني لإلنرتنت من خمتلف اخللفيات السياسية يف أع
اندالع مظاهرات عنيفة يف مدينة  عن. وأسفرت الدعوة إىل اإلضراب 2008يف إبريل/نيسان املعارضة 

احمللة الصناعية الواقعة مشال القاهرة، وُأصيب عشرات األشخاص جبروح. واحُتجز املصابون يف املستشفى 
تبني أهنم مصابون  اسُتخدمت مع الرجال اخلمسة الذينوقُ ي ِّدوا ابلسالسل إىل أسرهتم ابلطريقة ذاهتا اليت 

بفريوس اإليدز. وهذا يثري تساؤالت حول مشاركة املهنيني الطبيني يف هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان 
واالعتقال التعسفيني  فقيو . وكان العديد من األطباء من مجلة الذين اسُتهدفوا ابلتومسؤوليتهم عنها

                                                 
حول وباء اإليدز العالمي :  2006للعام  UNAIDSتقرير  1 

http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR_ANN1A-L_en.pdf. 
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، نظَّم األطباء 2008مني. ويف مارس/آذار بسبب عضويتهم الفعلية أو املشتبه هبا يف األخوان املسل
 احتجاجات سلمية خارج مقر نقابتهم ابلقاهرة مطالبني برواتب أفضل تعكس ارتفاع تكاليف املعيشة.

 
وشكلت ممارسة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة يف مراكز الشرطة مسة رئيسية لسجل مصر على 

وراء القضبان يف أوضاع قاسية بناء على أوامر إدارية صادرة صعيد حقوق اإلنسان. ويقبع آالف املصريني 
عن وزير الداخلية. وُتري هذه االنتهاكات نتيجة السلطات الكاسحة املمنوحة ألجهزة األمن مبوجب 

قانون الطوارئ وغريه من القوانني اليت تقيد حقوق األفراد، ومن ضمنها تقييد حرية التعبري واالشرتاك يف 
جمع. وقد عاشت مصر يف ظل حالة طوارئ طوال معظم السنوات األربعني املاضية. ويف اجلمعيات والت

ملكافحة يني أو إىل حني صدور قانون جديد ، ُمددت حالة الطوارئ لسنتني أخر 2008مايو/أاير 
 اإلرهاب.

 
االعتقاالت املتعلقة بفريوس اإليدز : احلفاظ على األمن يف ظل اجلهل 

 واخلوف 
وس اإليدز يف ع اليت شنتها شرطة القاهرة ضد األشخاص الذين يشتبه يف أهنم حيملون فري بدأت محلة القم

عندما أبلغ رجل، أُوقف يف الشارع خالل شجار، أفراد الشرطة أبنه مصاب  2007 ولأكتوبر/تشرين األ
ا ابلضرب وأساءت مبفريوس اإليدز. فقبضت عليه الشرطة مع الرجل الذي كان معه واعتدت عليه

ملتهما وبدأت إبلقاء القبض على اآلخرين الذين حصلت على أمسائهم أو معلومات االتصال هبم عن معا
د تياعانتيجة لذلك. واهُتم الرجال مجيعهم "رجالً لقي القبض على اثين عشر طريق استجواب الرجلني. فأُ 

وهو جرم جنائي الدعارة(،  اربةحم)قانون  10/1961)ج( من قانون 9" مبوجب املادة فجورال ممارسة
 .الرجالُيستخدم للمقاضاة على األفعال اجلنسية اليت تتم ابلرتاضي بني 

 
وتشكل معاملة الرجال منذ إلقاء القبض عليهم انتهاكاً للحظر املفروض على التعذيب أو غريه من 

راد الشرطة ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وقد أبلغ عدد من الرجال احملامني أن أف
أبهنم أقاموا عالقات  "واحلراس اعتدوا عليهم ابلضرب وأهنم ُأخضعوا لفحوص شرجية قسرية "لإلثبات

مزاعم  –جنسية مع رجال آخرين. وال يستطيع مثل هذا الفحص أن يؤكد املزاعم املوجهة ضد الرجال 
أهنم مصابون بفريوس اإليدز إىل ارتكاب أفعال ال جيوز ُترميها أصاًل. وقُيد السجناء الذين أظهر الفحص 

يف املستشفى، بعضهم طوال أشهر. وعقب احتجاجات حملية ودولية، أمرت وزارة الداخلية يف  أسرهتم
 .2008فرباير/شباط  25النهاية بفك قيود الرجال يف 

 
 دما ورد قال عضو يف النيابة ألح. وحبسب سافرلقد اتسمت مواقف السلطات ُتاه الرجال ابلتمييز ال

." ياةاحلجيب أن حُيرقوا أحياء. أنت ال تستحق  أمثالكني له أنه حيمل فريوس اإليدز : "الرجال الذي تب
مارس/آذار، أبلغ رئيس النيابة أحد حمامي املتهمني أنه ال جيوز  4وقبل إصدار الئحة االهتام الرمسية يف 

 "خطراً على الصحة العامة"."السماح للرجال "ابلتجول يف الشوارع حبرية" ألن احلكومة تعتربهم 
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 مصر تضرب عرض احلائط بواجباهتا حيال حقوق اإلنسان 
ترى منظمة العفو الدولية أن استخدام القوانني لسجن األشخاص الراشدين بسبب إقامتهم عالقات 

لى ابلرتاضي بعيداً عن األنظار يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان وتعترب األشخاص احملتجزين عمثلية جنسية 
 هذا األساس فقط سجناء رأي ينبغي اإلفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

 
على مصر مبوجب العهد الدويل اخلاص ومثل هذا التجرمي قائم على التمييز ويتعارض مع الواجبات املرتتبة 

( 18( وحرية الوجدان )املادة 17صوصية )املادة السياسية الذي حيمي احلقوق يف اخلابحلقوق املدنية و 
 (.19وحرية التعبري )املادة 

 
ويشكل التمييز يف املعاملة على أساس وضع املرء على صعيد اإلصابة بفريوس اإليدز أو امليل اجلنسي 

املنسوب إليه انتهاكاً واضحاً ملبدأ عدم التمييز املعرتف به يف العديد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 
نتهك احلق يف اخلصوصية عرب تدابري إكراهية مثل الفحص اإللزامي لإليدز اليت تشكل مصر طرفاً فيها. ويُ 

( 9والكشف عن وضع املرء على صعيد اإلصابة بفريوس اإليدز، وحق الشخص يف احلرية واألمن )املادة 
 خدم الوضع على صعيد اإليدز لتربير احلرمان من احلرية أو االعتقال.تسعندما يُ 

 
لتمتع حبقوق اإلنسان على أساس امليل اجلنسي. وقد دعت جلنة األمم املتحدة وال تستطيع الدول تقييد ا

املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 
ودعت الدول األطراف مجيعها إىل إلغاء القوانني اليت ُُتر ِّم السلوك اجلنسي املثلي ابلرتاضي بني الراشدين، 

، 2002إىل تكريس حظر التمييز على أساس امليل اجلنسي يف دساتريها أو قوانينها األساسية. ويف العام 
يف أعقاب فحص التقرير الدوري ملصر اخلاص بتنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، 

يف ذلك وجوب "امتناع مصر عن املعاقبة على أصدرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عدة توصيات، مبا 
 2)ُترمي( العالقات اجلنسية اخلاص بني الراشدين املرتاضني."

 
"، تبني جملموعة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية ابالعتقال التعسفي كوين بوتويف ما يُعرف بقضية "

مهة الشرطة لناٍد ليلي مقام على رجاًل، قُبض عليهم بعد مدا 50أن اعتقال أكثر من  2002يف العام 
من  2تعسفياً من احلرية، وانتهك املادة  حرمانً مركب ومقاضاهتم على أساس ميلهم اجلنسي، شكَّل 

]املساواة  26واملادة  لتمييز[عدم ا] 2عدم التمييز[، فضالً عن املادتني ]اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
 3ابحلقوق املدنية والسياسية. من العهد الدويل اخلاص أمام القانون[

 
وأكدت هيئات أخرى ملراقبة تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، مثل جلنة احلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بصورة متكررة أن التمييز على أساس الصحة، ومن ضمن ذلك الوضع 

                                                 
 2 CCPR/CO/76/EGY  ،28  19، الفقرة 2002نوفمبر/تشرين الثاني. 

 21)مصر( الصادر في  7/2002مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة المعنية باالعتقال التعسفي، الرأي رقم  3 

 .2002يونيو/حزيران 
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حثت الدول األطراف على اختاذ تدابري ملنع نونية الدولية، املعايري القا املتعلق بفريوس اإليدز، ممنوع مبوجب
 هذا التمييز أو القضاء عليه.

 
 املناشدات املقدمة إىل السلطات املصرية

يرجى كتابة رسائل إىل النائب العام تشري إىل أن الرجال التسعة الذين يقضون حالياً أحكاماً ابلسجن هم 
 ون قيد أو شرط، وحثه على : سجناء رأي ينبغي اإلفراج عنهم فوراً ود

  التحقيق بصورة سريعة وشاملة وحيادية يف املزاعم القائلة إن هؤالء املعتقلني تعرضوا لسوء املعاملة
غريهم من املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون أو األطباء، ومساءلة األشخاص املسؤولني  على يد الشرطة أو

 عن هذه االنتهاكات.

 سفية املبنية على الوضع املتعلق بفريوس اإليدز.وقف االعتقاالت التع 

 .وقف إجراء فحوص للمعتقلني بشأن فريوس اإليدز بدون موافقتهم القائمة على املعرفة 

 دعوة النائب العام إىل :  ميكنكمكما 
  قوق اإلنسان، ومن ضمنها التوصية إبلغاء العقوابت املعنية حبتنفيذ توصيات جلنة األمم املتحدة

 ة ضد إقامة العالقات اجلنسية اخلاصة بني راشدين متوافقني.اجلنائي

 جمرمني والربط بني الوضع املتعلق شخاص الذين حيملون فريوس اإليدز وضع حد ملمارسة اعتبار األ
 بفريوس اإليدز وامليل أو السلوك اجلنسي احملتمل.

 

 : إىل نسخة وترسل
 قطب خملص السفري
 العام األمني
 اإلنسان قحلقو  القومي اجمللس
 النيل كورنيش  1113
 التحرير ميدان

  – التخصصية الوطنية اجملالس مبىن
 عشر احلادي الدور

 القاهرة
  مصر

 7497 2574 202+:  فاكس
   nchr@nchr.org.eg:  إلكرتوين بريد

 :  إىل الرسائل توجه
 حممود اجمليد عبد املستشار

 العام النائب
 العايل القضاء دار

 رمسيس شارع
  القاهرة

 مصر
 + 202 2677 4716:  فاكس
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 تقاعس أطباء عن حتمل مسؤوليتهم الطبية
شارك بعض أفراد اجلسم الطيب يف محلة القمع اليت شنتها الشرطة على األشخاص املصابني بفريوس 

 اإليدز، يف انتهاك آلداب مهنة الطب.
 

ساعدوا يف استجواب الرجال االثين عشر الذين ُسجنوا لالشتباه يف أهنم حيملون وانتهك األطباء الذين 
أحد أقدم  –فريوس اإليدز القسم الذي أدوه ابحرتام خصوصيات املرضى واستقالهلم الذايت ورضاهم 

 منصوصاً عليه مبوجب قانون حقوق اإلنسان.الطبية، فضالً عن كونه واجباً  تقاليد املسؤولية
 

بادرة املصرية للحقوق الشخصية اليت يقع مقرها يف القاهرة على وثيقة صادرة عن وزارة الصحة وعثرت امل
الرجال. وتتضمن  قضااي" يف أحد ملفات (اإليدزنقص املناعة املكتسبة )ض يوالسكان بعنوان "استبيان ملر 

اب األشخاص الذين أسئلة جُياب عليها "بنعم" أو "ال" يبدو أن أطباء من الوزارة يستخدموهنا الستجو 
يُقبض عليهم يف محلة القمع. وتضمنت األسئلة ما إذا كانوا أقاموا عالقات جنسية مع "اجلنس اآلخر" أو 

"مع اجلنس نفسه" أو "مع شخص واحد" أو "مع أكثر من شخص واحد". واستخدم أعضاء النيابة 
 هم" أمام احملكمة.أجوبة الرجال أبهنم أقاموا عالقات "مع اجلنس نفسه" كدليل على "ذنب

 
أطباء من كذلك أخضع أطباء من وزارة الصحة مجيع املعتقلني لفحوص اإليدز بدون موافقتهم. وأجرى 

شرجية قسرية للرجال "لإلثبات" أبهنم مارسوا اجلنس مع رجال  اً يف مصر فحوص هيئة الطب الشرعي
للحظر املفروض على التعذيب أو  وهي فحوص تعتقد منظمة العفو الدولية أبهنا تشكل انتهاكاً  –آخرين 

املزاعم ‘ إثبات’غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ولن يستطيع فحص كهذا 
 فعال ال جيوز أبداً ُترميها أصاًل.أب القياممزاعم  –الصادرة ضد الرجال 

 
يدز يف املستشفيات مكبلني إىل السجناء اخلمسة الذين أظهرت الفحوص أهنم حيملون فريوس اإلز جواحتُ 

 فرباير/شباط. 25أسرهتم ابلسالسل، طوال أشهر إىل أن أمرت وزارة الداخلية بفك السالسل يف 
 

منظمة يف العامل تعمل يف حقلي الصحة وحقوق اإلنسان  117، شجبت 2008إبريل/نيسان  7ويف 
شاركة أفراد اجلهاز الطيب فيها. وبعثت محلة القمع اليت ُتشن على األشخاص املصابني بفريوس اإليدز وم

رهتا منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية برسالة مشرتكة إىل وزير املنظمات اليت تصد  
الصحة والسكان ونقابة األطباء املصرية تقول إن األطباء الذين ساعدوا يف استجواب الرجال املسجونني 

 يدز انتهكوا آداب مهنة الطب.حيملون فريوس اإل لالشتباه يف أهنم
 

  مصر تضرب عرض احلائط بواجباهتا حيال حقوق اإلنسان
يؤدي مجيع األطباء يف مصر، ومن ضمنهم األطباء الذين يعملون كموظفني رمسيني يف هيئة الطب 

 الشرعي، قسماً يستند إىل إعالن جنيف اخلاص ابجلمعية الطبية العاملية الذين يقول من مجلة أمور إن
"صحة مرضاي ستكون االعتبار األول لدي؛ ... ولن استخدم معرفيت الطبية النتهاك حقوق اإلنسان 

يف مهنة  أعضاءً  مواحلرايت املدنية، حىت حتت التهديد." كما ينص إعالن جنيف على أنه منذ حلظة قبوهل
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قد أو األصل اإلثين "العتبارات السن أو املرض أو العجز أو املعت واأن يسمح لألشخاصالطب، ال جيوز 
أو النوع االجتماعي أو اجلنسية أو االنتماء السياسي أو العرق أو امليل اجلنسي أو املكانة االجتماعية أو 

وقد وضعت جمموعة العمل الدولية املعنية ابزدواجية  4أي عامل آخر ابلتدخل بني واجيب ومريضي."
ة ابألطباء، مبادئ توجيهية تشري إىل أنه : "ينبغي على الوالء، وهي مبادرة دولية تتناول آداب املهنة اخلاص

املهين الصحي أال يؤدي واجبات طبية أو يشارك يف تدخالت طبية ألغراض أمنية". وقد أخل األطباء 
الذين ساعدوا يف استجواب الرجال االثين عشر ابلقسم الذي أدوه وتواطئوا يف انتهاك احلقوق اإلنسانية 

 للرجال.
 

، أعربت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب عن قلقها فيما يتعلق مبصر إزاء "سوء 2002ويف العام 
املعاملة الذي تعرض له الرجال بسبب ميوهلم اجلنسية املثلية احلقيقية أو املزعومة، واليت شجع عليها كما 

نون ميكن أن يبدو عدم وجود وضوح كاف يف قانون العقوابت." وأوصت مصر "إبزالة كل غموض يف القا
اضطهاد األشخاص بسبب ميلهم اجلنسي. وجيب أيضاً اختاذ خطوات ملنع كافة أشكال  عليهيرتكز 

 5املعاملة املهينة عند إجراء عمليات تفتيش جسدية".
 

بسبب عالقات بني  السجن األشخاص الراشدين إليداعوترى منظمة العفو الدولية أن استخدام القوانني 
بعيداً عن األنظار يشكل انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان وتعترب األشخاص احملتجزين أبناء اجلنس الواحد 

 على هذا األساس فقط سجناء رأي ينبغي اإلفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
 

 املناشدات املرسلة إىل السلطات املصرية
التسعة الذين يقضون حالياً يرجى إرسال مناشدات إىل وزارة الصحة والسكان املصرية قائلني إن الرجال 

 عقوابت ابلسجن هم سجناء رأي ينبغي اإلفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط، وحلثها على : 
 
  جنائية الكتشاف السلوك  د للممارسة عدمية القيمة طبياً املتمثلة إبجراء فحوص شرجيةحوضع

 اجلنسي بني أبناء اجلنس الواحد.

 لتابعني لوزارة الصحة والسكان أو الربنمج الوطين ملكافحة التأكد من عدم ارتكاب املوظفني ا
اإليدز، التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ضد املعتقلني وال القيام بعمليات استجواب جنائية هلم أو 

من  االسماح هبا أو السكوت عنها؛ وإبالغ السلطات املختصة فوراً عن أية حاالت تعذيب أو غريه
 ة.ضروب سوء املعامل

  بدون املوافقة الكاملة وضع حد ملمارسة إجراء فحص قسري للمعتقلني يتعلق بفريوس اإليدز
واملبنية على املعرفة. والتأكد من تلقي مجيع األشخاص الذين أظهرت الفحوص أهنم حيملون فريوس اإليدز 

 إرشادات نفسية مناسبة وفورية، فضالً عن العالج.

 ىل : إة والسكان املصرية وزارة الصح اكما ميكنكم أن تدعو 

                                                 
 .ww.wma.net/e/policy/c8.htmhttp://wانظر الموقع اإللكتروني للجمعية الطبية العالمية :  4 

 5 CAT/C/CR/29/4 ،23  ك(.6)هـ( و5، الفقرتان 2002ديسمبر/كانون األول( 
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  إال إىل إحلاق الضرر  الن يؤدي تطبيقه يتال 10/1961)ج( من القانون 9الدعوة إللغاء املادة
جبهود الوقاية اليت تبذهلا بدفع السكان الذين يعانون أصالً من الوصمة بسبب سلوكهم اجلنسي إىل 

 ج.االختباء حبيث يتعذر الوصول إليهم ألغراض الوقاية أو العال

  ية الطبية ابلسالسل إىل أسرهتم يف املستشفى.سة تكبيل املعتقلني احملتاجني للعناوضع حد ملمار 

 .تذكري املهنيني الطبيني بواجبهم يف احرتام السرية للمرضى واحلفاظ عليها 

 .ضمان حصول مجيع املعتقلني على أرفع مستوى متوافر من العالج الطيب ألية أمراض صحية 

 جلميع موظفي القضاء اجلنائي حول احلقائق الطبية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان  تقدمي التدريب
 املتعلقة بفريوس اإليدز.

  اختاذ إجراءات ملواجهة الوصمة والتمييز املوجهني ضد األشخاص الذين حيملون فريوس اإليدز
ات اليت متس مبحاوالت وضد األشخاص الذين ميارسون نشاطاً جنسياً مثلياً ابلرتاضي. وُتنب السياس

التأكد من حصول األشخاص على اإلرشادات والفحوص التطوعية واملعلومات حول الوقاية من العدوى 
 وتلقي العالج عند اللزوم.

 

 : إىل نسخة وترسل
 السيد محدي الدكتور

 األطباء يبنق
 املصريني األطباء نقابة
 العيين القصر شارع 27

 القاهرة
  مصر
 ;alsayed@ems.org.eg:  إلكرتوين بريد

ems_cai@ems.org.eg 

 :  إىل الرسائل توجه
 اجلبلي مصطفى حامت
 والسكان الصحة وزير
 والسكان الصحة وزارة
 الشعب جملس شارع 3

  القاهرة
 مصر

 27953966 202+:  فاكس
 contact@mohp.gov.eg:  إلكرتوين بريد

 

 التسلسل الزمين للقضية
  قُبض على رجلني يف الشارع ابلقاهرة بعد أن أبلغ أحدمها  2007أكتوبر/تشرين األول :

الشرطة أنه حيمل فريوس اإليدز. وقُبض على عشرة رجال آخرين يف األشهر القليلة التالية. وابإلمجال 
لرجال أهنم مصابون بفريوس اإليدز وأُدخلوا إىل املستشفى وقُ ي ِّدوا أظهر تشخيص حالة مخسة من ا

 ابلسالسل إىل أسرهتم.

 14  جورالفأدانت إحدى حماكم القاهرة أربعة من الرجال بتهم ":  2008يناير/كانون الثاين "
 وحكمت عليهم ابلسجن ملدة سنة واحدة.

 2  عند االستئناف.مت أتكيد األحكام الصادرة عليهم  : 2008فرباير/شباط 

Field Code Changed

Field Code Changed
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 25  فك سالسل أولئك املوجودين يف املستشفى.بأمرت وزارة الداخلية  : 2008فرباير/شباط 

 4  أصدر أعضاء النيابة يف القاهرة لوائح اهتام ضد مخسة رجال آخرين بتهم  :2008مارس/آذار
ين للفسق. ". وواجه أحدهم هتمة إضافية هي تسهيل ممارسة الرجال اآلخر فجورال ممارسةد تياعا"

 وُأسقطت التهم عن ثالثة رجال آخرين وُأخلي سبيلهم.

 9  حكماً ابلسجن على الرجال اخلمسة أصدرت إحدى حماكم القاهرة  : 2008إبريل/نيسان
دوالراً أمريكياً(. وأدين أحد الرجال أيضاً بتهمة  55جنيه مصري ) 300ملدة ثالث سنوات وُغر ِّموا 
 .رجو الفإضافية هي تسهيل ممارسة 

 28  مت أتكيد األحكام الصادرة عليهم عند االستئناف. : 2008مايو/أاير 

 
 املراجع

 مصر: توسيع نطاق احلملة ضد اإليدز يُعر ِّض الصحة العامة للخطر

فرباير/شباط  MDE 12/001/2008 ،14)رقم الوثيقة :  انتهاك احلقوق يدفع مبن حيتاجون الرعاية لالختباء
2008.) 

 http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/001/2008/en. 
مصر: اهتامات جديدة ضمن احلملة على مرضى اإليدز. مقاضاة املرضى ابإليدز من شأهنا أن تزيد من 

(. 2008ارس/آذار م MDE 12/003/2008 ،11)رقم الوثيقة :  انتشار العدوى
http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE12/003/2008/ar. 

)بيان  منظمة غري حكومية تدين اعتقال وحماكمة األشخاص بسبب إصابتهم ابإليدز 117مصر: 
 (.2008إبريل/نيسان  7صحفي، 

 http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/egypt-117-ngos-hiv-arrests-doctors-

police-20080407. 
مصر انظر : عمل منظمة العفو الدولية بشأن  وملزيد من املعلومات حول

http://www.amnesty.org/ar/region/%D9%85%D8%B5%D8%B1. 
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