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 قانون رقم )1( ل�سنة 2017
 ب�ساأن وقاية المجتمع من مر�ص متالزمة النق�ص المناعي المكت�سب )الإيدز(

وحماية حقوق الأ�سخا�ص المتعاي�سين معه

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة     ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون الأجانب )الهجرة والإقامة( ل�شنة 1965 وتعديالته،
 1971 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شان ال�شحة العامة وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1977 ب�شاأن الحتياطات ال�شحية للوقاية من الأمرا�س 

املعدية،
للمهن  وال�شيادلة  الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الطبية املعاونة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

الأمم  اتفاقية  اإلى  البحرين  ان�شمام دولة  ب�شاأن  ل�شنة 1991  بقانون رقم )16(  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم  املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب 1989، املعدَّ

)8( ل�شنة 2000،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2004 ب�شاأن الفح�س الطبي للمقبلني على الزواج من اجلن�شني،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2006 بالت�شديق على امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، 

وعلى القانون رقم )56( ل�شنة 2006 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإلى العهد الدويل 
اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية،

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2007 باملوافقة على ان�شمام حكومة مملكة البحرين اإلى العهد 
الدويل اخلا�س باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية،

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
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ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته،

وعلى قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُ
الف�سل الأول

تعريفات
املادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القانون، ُيق�شد بالكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها، ما 
مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزير: الوزير املعني ب�شئون ال�شحة.
الوزارة: الوزارة املعنية ب�شئون ال�شحة.

اأعرا�س وعالمات َمَر�شية تنتج  املر�ص: متالزمة النق�س املناعي املكت�شب )الإيدز(، وهو جمموعة 
عن �شعف جهاز املناعة يف ج�شم الإن�شان.
الفريو�ص: الفريو�س امل�شبِّب ملر�س )الإيدز(.

املكت�شب  املناعة  نق�س  ملر�س  امل�شبِّب  الفريو�س  بعدوى  امل�شاب  ال�شخ�س  الفريو�ص:  مع  املتعاي�ص 
)الإيدز( �شواء ظهرت عليه الأعرا�س اأم مل تظهر.

اللجنة: اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النق�س املناعي املكت�شب )الإيدز(.
ممثل املتعاي�ص مع الفريو�ص: الزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة، اأو حمامي املتعاي�س مع الفريو�س، 
م اأو الويل على املتعاي�س مع الفريو�س  ناق�س الأهلية، اأو رئي�س البعثة الدبلوما�شية  اأو الو�شي اأو الَقيِّ
ر ح�شورهم،  للدولة التي ينتمي اإليها املتعاي�س مع الفريو�س اإذا مل يكن له اأقارب يف اململكة اأو تعذَّ

بح�شب الأحوال.
امل�ستبه يف اإ�سابته بالفريو�ص: ال�شريك اجلن�شي للمتعاي�س مع  فريو�س نق�س املناعة اأو امل�شارك معه 

�س لإحدى طرق نقل العدوى. يف ُحَقن التعاطي اأو كل َمن تَعرَّ
�س لها مبزاولة وتقدمي اخلدمات ال�شحية. املوؤ�س�سات ال�سحية: كل من�شاأة حكومية اأو خا�شة مرخَّ

لة لتحديد عْجز املري�س عن مزاولة عمله والتي ي�شدر بت�شكيلها  اللجان الطبية: هي اجلهات املخوَّ
قرار من الوزير.

املهن ال�سحية: ِمَهن الطب الب�شري وطب الأ�شنان وال�شيدلة، واملهن الطبية املعاونة املبيَّنة باجلدول 
املرفق بالقانون رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة.
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الف�سل الثاين
حقوق املتعاي�ص مع الفريو�ص

املادة )2(
يتمتع املتعاي�شون مع الفريو�س مبمار�شة كافة احلقوق التي يكفلها الد�شتور والتفاقيات الدولية 
ل متييزًا �شدهم، اأو  امل�شاَدق عليها من الدولة والقوانني املعمول بها، وُيحَظر كل فعل اأو امتناع ي�شكِّ
يوؤدي اإلى احَلطِّ من كرامتهم اأو النتقا�س من حقوقهم اأو ا�شتغاللهم ب�شبب الإ�شابة على اختالف 

اأجنا�شهم واأعمارهم.

املادة )3(
ي جميع اأنواع العناية الطبية والعالج املنتظم يف امل�شت�شفيات   للمتعاي�شني مع الفريو�س احلق يف تلقِّ

العامة واملراكز الطبية احلكومية املتخ�ش�شة.

املادة )4(
ل يجوز اإنهاء خدمة املوظف اأو العامل البحريني ب�شبب اإ�شابته بالفريو�س، كما ل يجوز حرمانه 
من العمل طاملا اأن با�شتطاعته القيام به، اإل اإذا ثبت عْجُزه عن ذلك مبوجب تقرير طبي من  اللجان 
الطبية بالوزارة، ويكون له احلق يف طلب نْقِله اإلى وظيفة اأخرى تتنا�شب مع حالته ال�شحية، كما يحق 
ل�شاحب العمل نْقُله اإلى وظيفة اأخرى اإذا كانت وظيفته احلالية قد ت�شبِّب خطرًا على املتعاملني معه 

بح�شب قرار اللجان الطبية.

املادة )5( 
للمتعاي�شني مع الفريو�س احلق يف التعليم،  وُيحَظر ف�شلهم اأو نقلهم من املدار�س ب�شبب الإ�شابة 

اأو اإخ�شاعهم لأية ممار�شات من �شاأنها تقييد حقهم يف التعليم.

املادة )6( 
الق�شائية  وامل�شاعدة  القانونية  امل�شورة  توفري  على  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  الوزارة  تعمل 
اإقامة  اإلى  اأ�شرته واملتاأثرين به يف حالة اإع�شارهم وحاجتهم  الالزمة للمتعاي�س مع الفريو�س واأفراد 

دعوى حلماية حقوقهم فيما يخ�س املر�س.

املادة )7( 
ُيحَظر ن�شر البيانات ال�شخ�شية للمتعاي�س مع الفريو�س يف اأية و�شيلة من و�شائل الن�شر، اإل اإذا 



العدد: 3297 - الخميس 19 يناير 2017

8

ها الت�شريعات النافذة. ُله على ذلك كتابًة، اأو يف الأحوال التي تقرُّ وافق املتعاي�س مع الفريو�س اأو ممثِّ

املادة )8( 
وال�شخ�شية  الطبية  املعلومات  �شرية  على  املحافظة  وال�شحي  الطبي  املجال  يف  العاملني  على 

للمتعاي�س مع الفريو�س، وعدم اإف�شائها اإل يف الأحوال التي يوجبها القانون.

املادة )9( 
اإذا كان املتعاي�س مع الفريو�س )اأو اأحد  اأفراد اأ�شرته( طرفًا يف دعوى ق�شائية يتعلق مو�شوعها 
بالفريو�س، فللمحكمة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلبه اأو طلب من ميثله اأن جتعل املحاكمة �شرية، 

مع عدم الإخالل مببداأ عالنية جل�شة النطق باحلكم.

املادة )10( 
تكون  التنفيذية  والقرارات  واللوائح  القوانني  يف  الواردة  الوجوبي  الفح�س  حالت  مراعاة  مع 

اختبارات الك�شف عن الفريو�س طوعية و�شرية.

املادة )11( 
مة لها. للمتعاي�شني مع الفريو�س احلق يف ح�شانة الطفل مع عدم الإخالل بالأحكام املنظِّ

املادة )12( 
على الوزارة القيام بتدريب وتاأهيل املتعاي�شني مع الفريو�س؛ لتمكينهم من توعية غريهم للوقاية 

من مر�س الإيدز.

الف�سل الثالث
واجبات املتعاي�ص مع الفريو�ص

املادة )13( 
على من َي�شتبه اأو َيكت�شف اإ�شابته بالفريو�س التوجه للموؤ�ش�شة ال�شحية لإجراء الفح�س الالزم 

ي العالج، والإحاطة مبخاطر وم�شاعفات الإ�شابة وطرق انتقال الفريو�س. وتلقِّ

املادة )14( 
على املتعاي�س مع الفريو�س التقيُّد بالتعليمات التي تعَطى له من املوؤ�ش�شات ال�شحية التي تتولى 
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عالجه، بهدف احليلولة دون نْقل الفريو�س اإلى الآخرين.
 وُيحَظر على املتعاي�س مع الفريو�س، فور علمه باإ�شابته، القيام باأي �شلوك يوؤدي اإلى نقل الفريو�س 

اإلى الغري.

املادة )15(
فعلى  بالفريو�س،  الأ�شخا�س  اأحد  اإ�شابة  اأو اخلا�شة  ال�شحية احلكومية  املوؤ�ش�شة  اكت�شفت  اإذا 

الوزارة اإبالغ امل�شتبه يف اإ�شابتهم بالفريو�س.

الف�سل الرابع
احلماية والتوعية والإعالم

املادة )16( 
 ُتن�شاأ بقرار من جمل�س الوزراء جلنة ُت�شمى )اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النق�س  املناعي 
املعنية  احلكومية  اجلهات  عن  ممثلني  ع�شويتها  يف  وت�شم  الوزير،  برئا�شة  "الإيدز"(،  املكت�شب 
والأحكام  اللجنة  ت�شكيل  كيفية  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  الخت�شا�س، وحتدد  واجلهات ذات 

اخلا�شة بعملها.

املادة )17( 
العمليات  جميع  يف  لل�شالمة  العامة  والتدابري  الإجراءات  باع  اتِّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على 
الت�شخي�شية والعالجية، واتخاذ جميع التدابري ال�شحية الالزمة للحيلولة دون انتقال الفريو�س ملتلقي 

اخلدمة ال�شحية.
جميع  اتخاذ  الفريو�س،  انتقال  اإلى  توؤدي  قد  اأعماًل  متار�س  التي  واملحالت  الأ�شخا�س  وعلى 

التدابري ال�شحية الالزمة للحيلولة دون انتقال الفريو�س ملتلقي اخلدمة.

املادة )18( 
عن  للك�شف  الطوعي  الفح�س  على  الأفراد  لت�شجيع  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الوزارة  على   

الفريو�س.

املادة )19( 
والفنيني  الأطباء  قدرات  ورفع  لتدريب  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على 
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العاملني وتطبيق اأخالقيات املهن ال�شحية عند التعامل مع املتعاي�شني مع الفريو�س، واإجراء الدرا�شات 
والأبحاث العلمية يف هذا املجال، وذلك كله بغر�س وقاية املجتمع من املر�س وحماية حقوق املتعاي�شني 

مع الفريو�س.

املادة )20( 
لذوي املهن ال�شحية احلق يف احل�شول على الحتياطات الكافية حلمايتهم من الإ�شابة بالفريو�س 
ب�شبب عملهم، ويف حالة اإ�شابة اأحد منهم بالفريو�س ب�شبب عمله، يكون له احلق يف التعوي�س املنا�شب 

وفقًا للقوانني املعمول بها.

املادة )21(
العمل  املعنية،  الوزارة واجلهات  بالتعاون مع  الإعالم،  ب�شئون  املخت�شة  والهيئات  على اجلهات 
على ن�شر الوعي مبخاطر املر�س بني اأفراد املجتمع، وتوعيتهم بطرق انتقال الفريو�س وكيفية الوقاية 

منه.

الف�سل اخلام�ص
العقوبات

املادة )22( 
يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن األفي دينار ول جتاوز ع�شرين األف 

دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل َمن ت�شبَّب بخطئه يف نقل الفريو�س اإلى الغري.
ويعاقب بال�شجن مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول 

جتاوز خم�شني األف دينار، كل من ت�شبَّب يف نقل الفريو�س عمدًا اإلى الغري.
ويعترب ظرفًا م�شددًا اإذا وقعت اجلرمية نتيجة اإخالل اجلاين مبا تفر�شه عليه اأ�شول وظيفته اأو 

مهنته اأو حرفته، اأو اإذا ن�شاأ عن الفعل انتقال الفريو�س لأكرث من �شخ�س.
ب�شعف  العتباري  ال�شخ�س  يعاقب  الطبيعي  لل�شخ�س  اجلنائية  بامل�شئولية  الإخالل  عدم  ومع 
رة مبوجب اأحكام هذا القانون،  الغرامة، بحديها الأدنى والأق�شى، اإذا ارُتِكبت اأيٌّ من اجلرائم املقرَّ

من قبل اأحد العاملني لديه.

املادة )23( 
يعاَقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر اأو بالغرامة التي ل جتاوز خم�شمائة دينار، كل َمن 
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ل متييزًا �شده اأو يوؤدي اإلى احَلطِّ  ارتكب فعاًل اأو امتنع عن عمل يف مواجهة املتعاي�س مع الفريو�س ُي�شكِّ
من كرامته اأو النتقا�س من حقوقه اأو ا�شتغالله ب�شبب الإ�شابة.

املادة )24(
يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول جتاوز خم�شة 

اآلف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل َمن خالف اأحكام املادتني )7 و 8( من هذا القانون.

املادة )25( 
اأو  األف  دينار، كل موؤ�ش�شة فردية  يعاَقب بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول جتاوز  

�شخ�س اعتباري خا�س  خالف اأحكام املادتني )4 و5( من هذا القانون.

الف�سل ال�ساد�ص
اأحكام ختامية
املادة )26( 

على الوزير اإ�شدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �شنة من تاريخ �شدوره.
ذة لهذا القانون. وُي�شِدر الوزير القرارات املنفِّ

املادة )27 (
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به اعتبارًا 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 13 ربيع الآخر 1438هـ            

الـمـــوافـق: 11 يـنـايـــــــــــر 2017م 


