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الوصمة

» حالــة دامغــة مــا زالــت مجتمعاتنــا العربيــة تعانــي منهــا، 
عليــه  يقســو  الــذي  المجتمــع  ضحّيــة  يصبــح  فالمــرء 
وينبــذه، وينســى المجتمــع  أنـّـه كائــن بشــري مــن حقــه أن 
يعيــش بســام وأنـّـه يكفيــه مــا يعانيــه مــن همــوم الحيــاة 
اليوميــة، كتأميــن المــأكل والملبــس والتعليــم والعــاج، 
وعنــد إصابتــه ب HIV تــزداد المعانــاة. فمن همــوم روتينية 
اعتــاد أن يتماشــى معهــا، وقــد تآخيــا علــى مــر الســنين، 
إلــى معايشــته نمــط مختلــف مــن العيــش نظــراً لوجــود 
ضيــف ثقيــل الظــل طــرح نفســه عليــه مــن دون اســتئذان، 
ملزمــًا إيــاه بــدواء مزمــن، ووقايــة دائمــة وخشــية معرفــة 

اآلخريــن الذيــن يزيــدون عليــه الطيــن بِلــة.
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وأنــا  المستشــفى  دخلــت  لمــا  »مــن 
معــزول بغرفــة لحالــي وكاتبيــن علــى 
والــكل   HIV بـــ  مصــاب  إنــي  البــاب 
بخــاف يتعامــل معــي، أنــا مــش طالــب 

أتعالــج« بــدي  بــس  اشــي 
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من حق األشخاص 
المصابين بـ HIV تلقي 
خدمات الرعاية الصحية 

بسرية وخصوصية



ب   مصــاب  إنــي  اخبــي  بــدي  مــا  »أنــا 
HIV بــس هــم خلونــي  اخبــي اإلصابــة 

أتعالــج« أقــدر  عشــان 

معرفة الكوادر الطبية 
بإصابة طالب الخدمة 

ليس بديال إلجراءات ضبط 
العدوى

الوصمة والتمييز4



 ،HIV بـــ  ومصابــة  حامــل  ســيدة  »أنــا 
ولمــا رحــت عشــان أولــد بالمستشــفى 

يولدونــي« رفضــوا 

قلة معرفة مقدم الرعاية 
الصحية بواجباته وبحقوق 
طالب الخدمة تؤدي إلى 

انتهاك الحق بالصحة  
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»لمــا كنــت بالســجن وعرفــوا العاملين 
بالســجن إنــي مصــاب بـــ HIV  عزلونــي 
للــكل  يحكــوا  وصــاروا  انفــرادي  بحجــز 
حســيت  حتــى   HIV ب  مصــاب  إنــي 
حــد  ومــا  الجميــع  مــن  منبــوذ  حالــي 
يحكــي  حــد  أتمنــى  كنــت  متقبلنــي، 

معــي مــو عنــي«

فيروس HIV  ال ينتقل 
بالتعامل اليومي  مع 
األشخاص المصابين 

)كالمصافحة والتشارك في 
اللباس وأدوات الطعام(.
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» أنا نولدت مصابة ب  HIV  ولما كانوا 
بالمدرســة  يســجلوني  بدهــم  أهلــي 
ويحكــو للمدرســة عــن إصابتــي كانــت 
المــدارس ترفــض وهــأ عمــري 22 ســنه 

عمــري مــا دخلــت مدرســة«

أين الحق في 
التعليم؟!
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اإلقامــة  أجــدد  عشــان  فحصــت  لمــا   «
 HIV بـــ  مصــاب  إنــي  اكتشــفوا 
ورجعونــي لبلــدي بالرغــم مــن انــه أنــا 
هنــاك« بعــض  مــع  عايشــين  وأهلــي 

لكل فرد حرية التنقل 
واختيار محل إقامته داخل 
حدود كل دولة - المادة 
13 من اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان
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ــبب  ــزوج بس ــدرت أت ــى ق ــت حت ــا عاني »أن
إصابتــي بـــ HIV لكــن حاليــًا الحمــداهلل 
متــزوج وعنــدي 3 أطفــال غيــر مصابين«

يمكن للشخص المصاب 
الزواج واإلنجاب دون أن 
يشكل خطرا في نقل 
العدوى، في حال تم 

اإللتزام بالعالج 
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إنــي  العمــل  صاحــب  عــرف  »لمــا 
مصــاب ب HIV طردنــي مــع انــو معــي 
شــهادة وشــاطر بشــغلي وكنــت مــن 
المميزيــن بالعمــل، وهــأ بشــتغل 
ــب  ــب، وصاح ــة ذه ــل صياغ بمح
عنــده  ومــا  بيعــرف  الشــغل 

بإصابتــي« مشــكلة 

اإلصابة بفيروس HIV ال 
يشكل عائقا للعمل واالنجاز 

لماذا نقوم بطردهم من 
العمل من سيحميهم من 

هذا التعسف. 
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» انــا طالــب توجيهــي متفوق وبســبب 
معدلــي المرتفــع حصلــت علــى بعثــة 
اكتشــفوا  فحصونــي  ولمــا  دراســية 
إنــي مصــاب ب HIV  وضاعــت البعثــة«

الفحص اإللزامي انتهاك 
صارخ لحقوق اإلنسان 
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