
 م بشأن وقاية المجتمع9332( لسنة  03قانون رقم ) 

 من اإليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس 

 

 بإسم الشعـب .

 رئٌس الجمهورٌة .

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة .

 وبعد موافقة مجلس النواب .

 -أصدرنا القانون اآلتً نصه: 

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

ٌُسمى هذا القانون )قانون وقاٌة المجتمع من اإلٌدز وحماٌة حقوق المتعاٌشٌن مع الفٌروس(.1)مادة   ) 

( ألغراض تطبٌق هذا القانون ٌكون لأللفاظ  والعبارات التالٌة المعانً المبٌنة قرٌن كل منهاا ماا لام ٌقاتض ساٌاق 2مادة )

 -النص معنى أخر:

 : الجمهورٌة الٌمنٌة .الجمهورٌــــة

 : وزارة الصحة العامة والسكان .لـــــوزارةا

 : قطاع الرعاٌة الصحٌة األولٌة.القطاع

 : البرنامج الوطنً لمكافحة اإلٌدز.البرنامج

: هو عبارة عن مجموعة أعراض وعالمات مرضٌة  تنتج عن فٌروس ٌضعف الجهاز المناعً فاً جسام اإلنساان  اإلٌدز

 العوز المناعً المكتسب(.وٌطلق علٌه )متالزمة 

 األشخاص الحاملون لفٌروس نقص المناعة البشري/ اإلٌدز.: مع الفٌروس المتعاٌشـــــــــــــــون

 هً األمراض التً تصٌب اإلنسان عند حدوث ضعف فً جهازه المناعً . : األمراض اإلنتهازٌة

 فٌروس نقص المناعة البشري. : الفٌـــروس

 : الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون. الالئحة

  

 الفصل الثاني 

 أهـــــــــداف القــانـــون

 -( ٌهدف هذا القانون إلى تحقٌق األغراض اآلتٌة :3مادة)

 توفٌر العالج والرعاٌة الطبٌة الالزمة لجمٌع المتعاٌشٌن مع

 الفٌروس/ اإلٌدز.



 وس نقص المناعة البشري/ اإلٌدز.تنسٌق الجهود الرسمٌة والشعبٌة للحد من إنتشار فٌر

 تبصٌر المجتمع بحقوق وواجبات المتعاٌشٌن مع الفٌروس وتنمٌة الوعً الصحً بٌن أفراده.

 وضع الضوابط الالزمة لخلو الدم واألعضاء المتبرع بها من فٌروس نقص المناعة البشري/اإلٌدز.

 وقاٌة أفراد المجتمع من إنتقال الفٌروس إلٌهم.

 حٌاة المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري/ اإلٌدزتحسٌن نوعٌة 

 -من خالل اآلتً :

 ضمان حقوق المتعاٌشٌن مع الفٌروس دون إنتقاص أو تمٌٌز بسبب إصابتهم .   -أ

 العمل من أجل تخفٌف أثر اإلصابة على األفراد المتعاٌشٌن، وذوٌهم عن طرٌق الدعم النفسً واإلجتماعً .    -ب

 إلى المحافظة على القٌم الروحٌة من خالل وسائلدعوة المجتمع 

 اإلعالم المختلفة وخطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدنً.

 ( للمتعاٌشٌن مع الفٌروس الحق فً تلقً العناٌة الطبٌة والعالج المنتظم4مادة )

 -حٌة اآلتٌة :فً المستشفٌات العامة والمراكز الطبٌة الحكومٌة المتخصصة، مجاناً وخاصة الخدمات الص

 خدمات التشخٌص والفحوصات المخبرٌة.

 العالج المضاد للفٌروس وعالج األمراض اإلنتهازٌة.

الخدمات الصحٌة بما فٌها خدمات منع إنتقال الفٌروس من المرأة الحامال إلاى الطفال وتاوفٌر الواقٌاات المناسابة للحاد مان 

 طار العالقة الزوجٌة.إنتقال الفٌروس من الطرف المصاب إلى الطرف األخر فً إ

 كل ما ٌتطلبه العالج السرٌري و ما ٌثبت فاعلٌته ضد نشاط الفٌروس.

 الرعاٌة النفسٌة واإلجتماعٌة وتقدٌم المشورة واإلرشادات الطبٌة.

دولٌاة ( ٌتمتع المتعاٌشون مع الفٌروس بممارسة كافة الحقوق التً ٌكفلها الدستور و القوانٌن النافذة و اإلتفاقٌاات ال5مادة)

 المصادق علٌها .

( ال ٌجوز فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفٌروس، كما ال ٌجوز حرماناه مان العمال طالماا باساتطاعته 6مادة )

 القٌام به، إال إذا ثبت عجزه عن ممارسة العمل بموجب تقرٌر طبً من الجهة المختصة، وٌكون له الحق

 فً طلب نقله إلى وظٌفة أخرى مناسبة .

( للموظف المتعااٌ  ماع الفٌاروس إذا اعتلات حالتاه الحاق فاً طلاب إجاازة مرضاٌة مفتوحاة با جر كامال إلاى أن 7دة )ما

تستقر حالته الصحٌة ، فإذا ثبت عدم قدرته بموجب تقرٌر طبً من الجهة المختصة على العودة لممارسة العمال ظال فاً 

 .إجازة مفتوحة ب جر كامل إلى حٌن إحالته إلى المعا  الصحً



( لألطفااال المتعاٌشااٌن مااع الفٌااروس الحااق فااً الحصااول علااى الرعاٌااة الصااحٌة والمشااورة الطبٌااة وتتكفاال الدولااة 8ماادة)

 بإحترام حقوقهم األساسٌة وٌحظر التمٌٌز ضدهم  بسبب اإلصابة.

زماة لحماٌاة األطفاال ( مع عدم اإلخالل بالحقوق المقررة لألطفال فً القوانٌن النافذة، تتخذ الدولة اإلجراءات الال9مادة )

 من جمٌع أنواع العنف والممارسات التً من ش نها تعرٌضهم لإلصابة بالفٌروس .

(   لألطفال المتعاٌشٌن مع الفٌروس الحق فً التعلٌم وٌحظر فصالهم أو نقلهام مان المادارس بسابب اإلصاابة أو 11مادة )

 أي ممارسات من ش نها تقٌٌد تمتعهم بحقهم فً التعلٌم.

(   تعماال الااوزارة بالتنسااٌق مااع الجهااات المعنٌااة علااى تااوفٌر المشااورة القانونٌااة والمساااعدة القضااائٌة الالزمااة 11مااادة)

 للمتعاٌشٌن مع الفٌروس والمت ثرٌن به

 فً حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماٌة حقوقهم.

اإلٌدز محاالً للنشار فاً أي وساٌلة مان وساائل (   ال ٌجوز أن تكون البٌانات الشخصٌة للمتعاٌشٌن مع الفٌروس/12مادة )

 النشر إال إذا وافق الشخص المعنً باألمر على ذلك صراحة.

(   ٌجب على العاملٌن فً المجال الطبً والصحً المحافظة على أسرار المهنة وعادم إفشااء سارٌة المعلوماات 13مادة )

 وال التً ٌوجبها القانون.الطبٌة و الشخصٌة للمتعاٌشٌن مع الفٌروس/ اإلٌدز إآل فً األح

(   للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب المتعاٌ  أو من ٌمثله أن تجعل المحاكمة سرٌة إذا كانت القضٌة 14مادة )

 موضوعها متعلق بفٌروس اإلٌدز مع عدم اإلخالل بما ٌوجبه القانون من جعل النطق بالحكم فً جلسة علنٌة.

حص الوجوبً فً حالتً التبرع بالدم وفحص ما قبل الزواج ، تكون إختبارات الفٌروس طوعٌة (   فٌما عدا الف15مادة )

 وسرٌة.

 (   للمرأة المتعاٌشة مع الفٌروس الحق فً حضانة طفلها.16مادة )

 الفصل الثالث

 واجبات المتعايشين مع الفيروس

 إصابته التوجه(   ٌجب على المتعاٌ  مع الفٌروس/ اإلٌدز عند إكتشاف 17مادة )

 إلى الجهات الصحٌة المختصة  لتلقً العالج والمشورة والتوعٌة بمخاطر اإلصابة وطرق إنتقال الفٌروس.

(   ٌجب على المتعاٌ  مع الفٌروس فور معرفته بإصابته إتخاذ التدابٌر الوقائٌة والتقٌد بالتعلٌمات التً تعطى له 18مادة)

نقل الفٌروس إلى اآلخرٌن و علٌه عند اإلقدام على الزواج إخبار الطرف اآلخار  من الجهة المختصة بهدف الحٌلولة دون

 بحالته.

(   إذا كان المصاب بالفٌروس الزوج فمن حق الزوجة أن تطلب الفسخ للضرر وللقاضً أن ٌحكم به بنااًء علاى 19مادة)

 تقرٌر طبً من اللجنة المختصة.

ر علمه بإصابته القٌام  ب ي سلوك ٌؤدي إلى نقل الفٌروس/ اإلٌادز إلاى (   ٌحظر على المتعاٌ  مع الفٌروس فو21مادة)

 الغٌر.



 الفصل الرابع

 آليات الحماية والتوعية واإلعالم

( تنش  بموجب هذا القانون لجنة وطنٌة لوقاٌة المجتمع من اإلٌدز وحماٌة حقوق المتعاٌشٌن مع الفٌاروس وتحادد 21مادة)

 تشكٌلها ومهامها .الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون 

(      على المؤسسات التربوٌة بالتعاون مع الوزارة إٌالء الجانب المتعلق بالثقافة الصحٌة أهمٌاة كبٌارة وعلٌهاا 22مادة )

 أن تدمج خطورة مرض اإلٌدز وطرق الوقاٌة منه ضمن المناهج الدراسٌة وبما ال ٌتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة 

 ة اإلعالم بالتنسٌق مع الوزارة واللجنة الوطنٌة للوقاٌة(   على وزار23مادة)

من اإلٌدز العمل على  نشر الوعً بمخاطر المرض بٌن أفراد المجتمع وتوعٌتهم بطرق إنتقاال الفٌاروس/ اإلٌادز وكٌفٌاة 

 الوقاٌة منه.

المتعاٌشٌن مع الفٌروس للقٌام  (   على الوزارة من خالل البرنامج الوطنً لمكافحة اإلٌدز القٌام بتدرٌب وت هٌل24مادة )

 بتوعٌة غٌرهم من المتعاٌشٌن ووقاٌة المجتمع من اإلٌدز .

(   علااى وزارة األوقاااف واإلرشاااد القٌااام بواجبهااا فااً التوعٌااة بمخاااطر الماارض والوقاٌااة منااه وبالتنسااٌق مااع 25مااادة )

 الوزارة واللجنة الوطنٌة والجهات ذات العالقة.

إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجٌع األفاراد علاى الفحاص الطاوعً وكاذا الفحاص الوجاوبً قبال  (   على الوزارة26مادة )

 الزواج لفٌروس نقص المناعة البشري

 )اإلٌدز(.

(   على وزارتً التعلٌم العالً والصحة العامة والسكان إتخاذ اإلجراءات الالزماة لتادرٌس، وتطبٌاق أخالقٌاات 27مادة )

األطباء والفنٌٌن العاملٌن للتعامل مع مرضى اإلٌدز، وكذا إجراء الدراسات واألبحاث العلمٌة المهن الطبٌة و رفع قدرات 

 فً هذا المجال، لما من ش نه وقاٌة المجتمع من اإلٌدز  وحماٌة حقوق المتعاٌشٌن مع الفٌروس .

اطاات الكافٌاة لحمااٌتهم مان (   لألطباء ومعاونٌهم والعاملٌن فً القطاع الصحً الحق فً الحصول علاى اإلحت28ٌمادة )

 التعرض لإلصابة بسبب عملهم ولهم الحق فً حالة اإلصابة الحصول على التعوٌض المناسب بحسب قانون العمل .

(   على العاملٌن فً القطاع الطبً والصحً اإلبالغ عان أي إصاابة باالفٌروس/ اإلٌادز إلاى الجهاات المختصاة 29مادة )

 لتسجٌلها ومتابعة عالجها.

( على جمٌع المؤسسات الطبٌة و الصحٌة الحكومٌة والخاصة إستعمال أدوات الحقن والوخز لمرة واحدة فقط، و 31)مادة

 علٌها التخلص منها بطرٌقة آمنة بعد اإلستخدام . 

(   ٌجب إخضاع وحدات الدم ومشتقاته التً ٌتم الحصول علٌها من أي شخص لفحوص األمراض المعدٌة التً 31مادة )

بر الدم  ومنها اإلٌدز بجمٌع مراكز الدم الحكومٌة أو التابعة للقطاع الخاص، وٌحظر إعطااء أو نقال أي وحادة دم تنتقل ع

 بدون فحص فٌروس نقص المناعة البشري/ اإلٌدز.



(   علااى الااوزارة ممارسااة ساالطاتها فااً الرقابااة والتفتااٌ  علااى جمٌااع المؤسسااات الصااحٌة للت كااد ماان تااوفر 32مااادة )

نظافة والتعقٌم لألدوات المستخدمة فً الجراحة والتولٌاد، ومراكاز وعٌاادات األسانان ومراكاز نقال الادم وأن مستلزمات ال

 تتخذ اإلجراءات الضرورٌة للحٌلولة دون إنتقال الفٌروس/ اإلٌدز إلى الغٌر.

بٌة و المخبرٌة (   تخضع جمٌع األعضاء واألنسجة التً تستخدم فً عملٌات نقل وزرع األعضاء للفحوص الط33مادة )

 للت كد من خلوها من الفٌروس/ اإلٌدز.

(   ٌجب على وزارة الصحة أن تخصص أجهزة للغسٌل الكلاوي ُتساتخدم للمتعاٌشاٌن ماع الفٌاروس دون غٌارهم 34مادة)

 مع مراعاة تعقٌمها قبل وبعد

 كل إستخدام.

 العامة (   بالتنسٌق مع الوزارة تعمل وزارة الداخلٌة من خالل اإلدارة35مادة )

 -للسجون على :

توعٌة المسجونٌن بمخاطر اإلٌدز وطرق إنتقاله وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفٌر معلومات للسجناء عن كٌفٌة الوقاٌة  -أ 

 من إنتقال الفٌروس  وتشجٌع المسجونٌن على إجراء اإلختبارات الطوعٌة والسرٌة والحصول على المشورة .

فً أماكن الحجز والتوقٌف والسجون إتخاذ اإلجراءات الالزماة للوقاٌاة مان خطار اإلصاابة  إلزام السلطات المعنٌة    -ب

 بالفٌروس وإنتقاله بٌن األشخاص المتواجدٌن فٌها.

 الفصل الخامـس

 العقوبـــــــــات

ون الجارائم (   ٌعاقب كل من تسبب بنقل فٌروس نقص المناعة البشري/ اإلٌدز للغٌر بالعقوبات المقررة فً قاان36مادة )

 والعقوبات.

(  ٌحظاار كاال فعاال أو إمتناااع ضااد مرضااى اإلٌاادز ٌشااكل تمٌٌاازاً ضاادهم أو ٌااؤدي إلااى الحااط ماان كاارامتهم أو  37مااادة )

اإلنتقاص من حقوقهم أو إستغاللهم بسبب اإلصابة وٌعاقب كل من  أقدم على ذلك بالحبس مدة ال تزٌد على ستة أشهر أو 

 ألف لاير.بالغرامة التً ال تقل عن مائة 

(   مع عدم اإلخالل ب ي عقوبة أشد ٌكون منصوصاً علٌها فً القوانٌن النافذة ٌعاقب كل من خالف أحكام المواد 38مادة )

 (  بالحبس مدة ال تزٌد13، 12، 6، 4)

 عن ستة أشهر أو بالغرامة التً ال تقل عن مائة ألف لاير.

( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائتً ألاف لاير أو  31،  31،  18ٌعاقب كل من خالف المواد )     -(  أ 39مادة )

 بالحبس مدة ال تقل عن سنة .

 ( من هذا القانون بالحبس مدة21ٌعاقب كل من خالف المادة ) -ب

 ال تقل عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل عن ملٌون لاير وفً حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.



  

المحكاوم علٌااه المتعااٌ  ماع الفٌاروس/ اإلٌاادز لقواعاد الفحاص والتصانٌف التااً تطباق علاى جمٌااع  (   ٌخضاع41ماادة )

 المسجونٌن.

(   مع مراعاة ما هو مقرر قانوناً فً ش ن اإلفراج الشرطً، ٌجوز اإلفاراج المبكار عان الساجٌن المتعااٌ  ماع 41مادة )

 من مصلحة السجون.الفٌروس/ اإلٌدز ألسباب إنسانٌة بناًء على تقرٌر طبً ٌصدر 

(   بدون اإلخالل بما هو مقرر للقاضً فً تقدٌر العقوبة، ٌجوز له تطبٌق أحد التدابٌر اإلحترازٌة ذات الطبٌعة 42مادة )

 العالجٌة وإرسال المحكوم علٌه

 إلى األماكن المخصصة لعالج المتعاٌشٌن مع الفٌروس.

 الفصل السادس

 األحكــام الختاميـــة

تتااولى وزارة الداخلٌااة بالتنسااٌق مااع وزارة الصااحة تااوفٌر الرعاٌااة الصااحٌة الكاملااة للمتعاٌشااٌن بااالفٌروس (   43مااادة )

 المحكوم علٌهم بعقوبات سالبة للحرٌة

فً أماكن التوقٌف والحجز أو السجن. كما تتكفل بتقادٌم الرعاٌاة الطبٌاة والعاالج للمارأة الحامال المساجونة المتعاٌشاة ماع 

وأثناء الوضع وبعده، وتقدٌم وسائل الرعاٌة النفسٌة واإلجتماعٌاة والمعلوماات واإلرشاادات الطبٌاة،  الفٌروس قبل الوضع

 وذلك دون اإلخالل بما هو مقرر من حقوق للمرأة الحامل المسجونة فً القوانٌن النافذة.

 لبشري/اإلٌدز.(   ُتعفى من الضرائب والرسوم الجمركٌة األدوٌـة المضادة لفٌروس نقص المناعة ا44مادة )

(   تصدر الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بقرار من رئٌس الوزراء بناًء على عرض الاوزٌر وبعاد موافقاة مجلاس 45مادة )

 الوزراء.

ٌُلغى أي  نص ٌتعارض وأحكام هذا القانون.46مادة )    ) 

ٌُنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة و ٌعمل به من تارٌخ صدوره47مادة )    ). 

 

 بصنعـاء –صدر برئاسة الجمهورٌة 

 هـ1431/ رمضـــــان /9بتـارٌــخ 

 م2119/ أغسطــس /31المــوافــق 

  

 علً عبد هللا صالح

 رئٌس الجمهورٌــة


