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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )18( ل�شنة 2019  

 ب�إ�شدار الالئحة التنفيذية للق�ن�ن رقم )1( ل�شنة 2017 

ـْقـ�س املن�عي املكت�َشـب )الإيدز(  ب�ش�أن  وق�ية املجتمع من مر�س متالزمة النَّ

 وحم�ية حق�ق الأ�شخ��س املتع�ي�شني معه 

وزير ال�شحة:

املجتمع من مر�س متالزمة  وقاية  ب�شاأن   2017 ل�شنة  القانون رقم )1(  بعد الطالع على 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشـب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س املتعاي�شني معه، النَّ

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى قرار رقم )12( ل�شنة 2019 باإن�شاء اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النق�س املناعي 

املكت�شب )الإيدز(،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

  

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

من  املجتمع  وقاية  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )1( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشـب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س املتعاي�شني معه،  مر�س متالزمة النَّ

املرافقة لهذا القرار. 

امل�دة الث�نية

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة التنفيذية املرافقة لهذا القرار.

امل�دة الث�لثة

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

 وزير ال�شحة

ف�ئقة بنت �شعيد ال�ش�لح

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ         
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الـمـــوافـــــــق: 11 يــــولـيـــــــو 2019م                

الالئحة التنفيذية

للق�ن�ن رقم )1( ل�شنة 2017

ـْقـ�س املن�عي املكت�َشب )الإيدز( ب�ش�أن وق�ية املجتمع من مر�س متالزمة النَّ

وحم�ية حق�ق الأ�شخ��س املتع�ي�شني معه

م�دة )1(

ل يجوز باأيِّ حال من الأحوال حرمان املتعاي�شني مع الفريو�س من ممار�شة كافة حقوقهم، 

اأو  الدولة  من  عليها  امل�شاَدق  الدولية  التفاقيات  اأو  الد�شتور  يف  عليها  املن�شو�س  تلك  �شواء 

القوانني والقرارات املعمول بها.

م�دة )2(

يجب اأن يحظى املتعاي�س مع الفريو�س باملعاملة الالئقة مبا يحفظ حقوقه وكرامته، ومُينع 

ا�شتغالله ب�شبب الإ�شابة، وُيـحَظـر التمييز �شده اأو معاملته بازدراء.

م�دة )3(

ب�شاأن   2017 ل�شنة   )1( رقم  القانون  من   )16( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  اللجنة  تكون 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س  وقاية املجتمع من مر�س متالزمة النَّ

متالزمة  مر�س  من  املجتمع  وقاية  تكفل  التي  ال�شيا�شات  ع  و�شْ عن  امل�شئولة  معه،  املتعاي�شني 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشـب )الإيدز( وحماية حقوق املتعاي�شني مع الفريو�س، وذلك بالتن�شيق مع  النَّ

اجلهات املخت�شة.

 وللجنة يف �شبيل اأداء عملها، القيام بالآتي:

ـْقـ�س المناعي  ـــع وتحديـــث الخطة ال�شتراتيجية الوطنيـــة لمكافحة مر�س متالزمـــة النَّ 1- و�شْ

المكت�َشـــب )الإيدز( ب�شورة دورية، ا�شتنادًا اإلى الدلئـــل والإر�شادات ال�شادرة من منظمة 

ال�شحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�شلة.

ع البرامج والأن�شطة الم�شتركة بين الجهات ذات العالقة.  2- اإعداد الخطط التنفيذية وو�شْ

ع �شيا�شات التعامل الأمثل مع المر�س �شواء من حيث الت�شخي�س اأو العالج.  3- و�شْ

ع دليل اإر�شادي لمتابعة المر�شى والفئة الأكثر خطورة منهم، وطرق الوقاية من المر�س،  4- و�شْ
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ة لفيرو�س نْق�س المناعـــة المكت�َشـب، وذلك ا�شتنادًا  وال�شتخـــدام الأمثل للعقاقيـــر الم�شادَّ

اإلى الدلئل الإر�شادية لمنظمة ال�شحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�شلة. 

ـوعية، واإجراء الختبـــار لكت�شاف المر�ـــس ب�شرية تامة،  5- درا�شـــة فْتح مراكـــز للم�شـــورة الطَّ

وتقديم ِخـْدمات الم�شورة قبل وبعد الختبار. 

6- اإعداد وتجهيز الم�شتندات والدرا�شات والدلئل الإر�شادية والإح�شاءات ب�شورة دورية. 

ع خطة  7- رْفـــع الوعي ال�شحي حـــول عوامل الخطر الموؤدية لالإ�شابـــة بالمر�س، من خالل و�شْ

اإعالمية للتعريف بالمر�س وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.

م�دة )4( 

ـْقـ�س املناعي املكت�َشـب )الإيدز( تكون ت�شمية اأع�شاء اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النَّ

بقرار ي�شدر عن الوزير بناًء على تر�شيح اجلهات املعنية.

م�دة )5(

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

ذات  ـل  مُيثِّ َمن  الأداة  بذات  حملُّه  يحل  �شبب  لأيِّ  اللجنة  اأع�شاء  من  اأيٍّ  مكان  خال  واإذا 

اجلهة، وُيْكـمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه. 

م�دة )6(

اأْن ت�شتعني مبن تراه من ذوي اخلربة والخت�شا�س حل�شور اجتماعاتها دون  يجوز للجنة 

اأْن يكون له �شوت معدود يف قراراتها. ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه اأو قيام مانع 

لديه. 

دها.   ويجوز بقرار من الرئي�س ت�شكيل جلان فرعية تخت�س باملو�شوعات التي يحدِّ

م�دة )7(

ده، ول يكون الجتماع �شحيحًا  جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها يف املوعد واملقر الذي يحدِّ

اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 

ح  يرجَّ ـ�شاوي  التَّ وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وُت�شِدر 
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اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

ر اللجنة اإعداد جدول اأعمالها واإخطار الأع�شاء به وتدوين حما�شر الجتماعات،  ويتوىل مقرِّ

ر.  ع هذه املحا�شر من ِقـَبـل الرئي�س واملقرِّ وتوقَّ

م�دة )8(

تتوىل املوؤ�ش�شات ال�شحية التن�شيق مع اجلهات والهيئات املخت�شة ب�شئون الإعالم، لتنظيم 

انتقال الفريو�س وكيفية  اأفراد املجتمع مبخاطر املر�س وطرق  اإعالمية؛ لإحاطة  برامج توعية 

الوقاية منه.


