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م 2011 / 6/ 19-20
	�وت ـ  



.تتبنى وزارة الصحة اإلستراتيجية العالمية للوقاية من اإليدز      1.

. اإلرشاد النفسي االجتماعي عنصر هام في الوقاية من اإليدز ومكافحته      2.

إن المصاب بعدوى فيروس العوز المناعي البشري مواطن يتمتع بكافة    3.
حقوق المواطنة التي ينص عليها الدستور دون تمييز ، ويخضع لجميع           

. تمعواجبات المواطنة التي نص عليها الدستور بما يكفل حماية الفرد والمج    
 تسهم جميع المؤسسات الحكومية والتنظيمات الشعبية في أعمال البرنامج        4.

االعتبار أن   الوطني لمكافحة اإليدز وفقاً لإلستراتيجية المعتمدة مع األخذ بعين        
. التثقيف والتوعية من أهم الوسائل المتاحة للوقاية والمكافحة     

2�ت ا�)�'��& ا��%$# ��"�!�� ا ��ز !# �2ر��        �	2


	�� ا���ز  �� ����
�� ا��� National AIDS Programmeا



تتخذ اإلجراءات الالزمة إلدخال موضوع اإليدز واألمراض المنقولة        5.
.جنسياً ضمن مناهج التعليم بكافة مراحله بما يتناسب مع كل مرحلة    

إن المؤسسة االجتماعية الوحيدة التي ينبغي إقامة العالقات الجنسية          6.
 فيها هي الزواج ، وانطالقاً من ذلك يعمل المجتمع والدولة على تيسير          

.جميع إجراءات الزواج وتهيئة الظروف المالئمة لعدم تأخيره   
.يعتبر اإليدز والعدوى بالفيروس من األمراض الواجب اإلبالغ عنها   7.
.يؤمن العالج المجاني والرعاية االجتماعية لجميع مرضى اإليدز     8.
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    سسأو����ت ا��IJ ا��%$	� ��"�!�� ا���وى 
G	�و            أو����ت ا��IJ ا��%$	� ��"�!�� ا���وى 
G	�و            
    20112011--20020077  يي�ز ا��$�,� ا�)1�    �ز ا��$�,� ا�)1�    ,,

��$�)� �-��وى 
G	�وس ,�ز ا��$�,�   �$�PGJا����!M�' N-, �O ا'/1�ر  
 
 وا�Rيا�)1�ي وهRا ��"� اQ/�3ام ا��%$# وا��	�2# ا����# ا���/�ى     

�ت و ا���/���ت ,-N ا���	� ا��%$# ,+ %��*    ,�I.ا� �!�:��1> آ

�    ����Gا� �	)�Q�Q�W ا�/�ا�Vت ا��5

W.��� ا�)	�X ا��ا,�� !# ���ل ا��5��� و ا��,��� وا�/1����ت     �

�ً       ا23/��ار �'��� +	
���-� �	,�!# W.��= ا��,��� ا�I)	� وا3�/�

�   �Z�= وا�		ا�/..
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� ���1987 ��م  �م2011'&��� ا�%
$ ا#ول � �م        �
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:ا-�,�ر ��&�) 522158 ( 2010-1ل ��م 
0/ �*د ا-�,�رات ا+�*ز 

�� ا	�ا���� ������� أو ا	��� أو ا	واج أو ا	�را�� �             (72662)����.# ا	"!� ا ���ر 	

 .ا ���ر 	� (ة ا	�(ا)'�� ا	�ا���� 	&%$�  �رج ا	"!�          ) 61271(�

�)3022 (  #� . ا	�ا���� ��4)�3'�ن 1&0 أ�$%/.   	��ا��# ��اآ ا	�,(رة    ا ���ر �+�

  .ا ���ر 	���7 أآ��س ا	�م ا	�"!(�� ��� �"&/� 	&�(ا)'��       ) 385203(�

      ��رات ا ��ز !# �2ر�(/�ا
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:ا-�,�ر ��&�) 147425 ( 2011-1ل ا�%
$ ا#ول � �م 
0/ �*د ا-�,�رات ا+�*ز 

.� ا�A@%  ا-�,�ر �?<�'= ا�%ا>,;: 
�+���9 أو ا� 78 أو ا�6واج أو ا�*را�� �             (17538)�

�)13589 (      %@Aرج ا��- %B�0� :;,<ا�%ا :;�Cر �?-�ة ا��8ا�,� .ا-

�)380 (  �'�E� ر�,� . ا�%ا>,;: 
���J8CKن �0� أ'H&�B    �8%ا< � �%اآ6 ا��F8رة  ا-

�)94576 (       :;�C0&� ��80اA' 7,9 ���@A8أآ;�س ا�*م ا� ���M� ر�,�  .ا-

. ا-�,�ر �� �;�دات �� 7,9 ا�6واج     ) 16052 (�

      ��رات ا ��ز !# �2ر�(/�ا

م 2011�Vل ا��
] ا�ول  
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 المحافظات   ب حسالمتابعين  توزع المرضى السوريين     
)م  2011 حتى نهاية الربع األول لعام    -1987 (
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�Zزع إ�W    ت�
�Zزع إ�WHIV/AIDSHIV/AIDS        �$ا�� M�: +	ا���ر� +	

	+ ا���ر�	+ :�M ا��$�        
��� ا��
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�ت 
�Zزع إ�/� ���Xت ا�$�)� ا���
�Zزع إ�/� ���Xا�$�)� ا��HIV/AIDSHIV/AIDS   +	ا���ر� +	

	+ ا���ر�	+ 
 :�M %�ق ا'/.�ل ا���وى :�M %�ق ا'/.�ل ا���وى

��� ا��
] ا�ول ���م �19871987+ ,�م �+ ,�م ' N/:  م���� ا��
] ا�ول ��' N/: 20112011 م م  

 �b�-� �	:ا��أدوات 
١%

�رج ��ت دم �+ ./1� <.'
  �I.ا�

٤%

 �I.رج ا���'.> دم 
٢%

'.> ا��م 
١%

�h-	# ا��$� 
١١%

��Jرات 
٣%

�+ ا�Qوج �-Qو�� 
١٧%

�رج إ%�ر �5�ت �$�	� V,
%٥٢ ا�Qواج 

[	� ���وف 
٧%

<GI-� ا�م +�
٤%

�  [��A�YZ* 7,9 ��م     *F7 ا�*م و�A'  \�%C :� ت ا� *وىK�� H^ �1992    ،%@Aث -�رج ا�*� �&a 
م و

B;%وس ا�K*ز '�<7A' :� �8 دم 8b: ا�A@% -1ل ا   �
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	� ا���ر��   ��.

     n-(W �ً�� $250آ-�G ا��Vج �"> ���ب 7


	+   إن  ���-� �ً'�وزارة ا���� W.�م ا��Vج ��
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��زع �%اآ6 ا��F8رة وا��0e;7 ا�@��� �� ��ر��       
  �O!�ا�����ع  �$��O ا�Vل ا�:��    ���	� O$W	= ا�2�ة   وزارة ا����  ا���

2-11د�1*  

1-1-ر�t د�1*  

1--1ا�.$	I�ة  
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1-1-ا�����اء  

  8�:11-2

1--1:��ة   

12-1%�%�س 

112-ا�Vذ5	�  

  M-:11-2

  M2-11إد�

2-11ا���5 

2-11ا���"�  

2-11د�� ا�Qور

1111224ا�����ع  

 23	/= ا!//�ح 
��اآQ ��1رة 
!# ا����ن  
M-:د�1* و



ا��/�دد�+ ,-N   ,�د 
��اآQ ا���1رة �Vل 

�م ,2010   [
م وا��
م  2011ا�ول ���م  
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�/�دد

 <	��W =W9 
 �	
��3ت إ��:
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والعمل  ..           االيـدز 
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 وا
	�ـ�ل �	
 وا
	�ـ�ل �	� ا
�����ت ���� ��	�� ���	
: : �	� ا
�����ت ���� ��	�� ��

حاد  إن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وغرفة الصناعة والتجارة، واالت   �
، العام لنقابات العمـال ممثلون في اللجنة الوطنية لمكافحة اإليـدز      

.2015-2011وساهموا في وضع اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز          
.مشاركة القطاع الخاص باحتفاالت اليوم العالمي لمكافحة اإليدز      �

17

	�� ا���ز  �� ����
�� ا��� National AIDS Programmeا



: ا	����� ���:�ز  •
:�# ا	��=&� ا>و	0   

�"E 	. :%��(ا    % ��3.2 ا	��'� آ��(ا �� ���(ا ���:�ز ،     % 96.8
إ��ث  % 47ذآ(ر و   % ��53 ا	F:� ���(ا     

.	. :%��(ا    % ���10(ا و  % 90:  �� ا	Fآ(ر   
. 	. :%��(ا % ���6(ا و % 94: �� ا���ث 

�ز ��و�	� إ.� )  -�,�ات '+*�(�) و'!ز�&  %$!#�ت "!ل  �ض ا
�را0)    
 '5 '�(�4 ا
��"�) ا
+��3)  2 ا�	
:  �8 أ �آ2 ا

   ����O	=&� ا��	ا #� :
�"E 	. :%��(ا   % ��0.7 ا	��'� آ��(ا �� ���(ا ���:�ز ،     % 99.3

.وا	'%�� ��%�و:� ���Qً� ��� ا	Fآ(ر وا���ث       

تنفيذ دراسة حول المعرفة والموقف    �
والسـلوك تجاه اإليدز، وذلك للمتسربين 
من المدارس العاملين في بعض المعامل 

والمناطق  ) األلبسة، التبغ، الخماسية   (
.م2000الصناعية خالل عام    
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•   ���	�� ����R�&	 %��ح	ا:

ا	��=&� ا>و	0    
� 40.8 %   4 T�!	�� .
:�7'/. ا�4���ار ��	���  % 41.5 �
. 4 :���(ن  %  18 �

      ����O	=&� ا��	ا
� 24.6 %   4 T�!	�� .
.:�7'/. ا�4���ار ��	���   % 60 �
. 4 :���(ن  %  16 �
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عدم ممارسة اجلنس
	����א����א���المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة

   األولى  
 %  71 % 29الذكور  

 % 88 % 12اإلناث 

   
   الثانية   

%  90 % 10الذكور   

 % 91 % 9اإلناث 

: ا	���ر��ت ا	+'%�� ا	��U �,�و�1      
:�# ا	��=&� ا>و	0   

20.5 %         . واج�� ا	��'� أ��وا و�(د  ���ر��ت  �'%�� ��ر��ت �W�&$�  �رج إ)�ر ا	
   ����O	=&� ا��	ا #� :

10 %        واج    �� ا	��'� أ��وا و�(د  ���ر��ت  �'%�� ��ر��ت �W�&$�  �رج إ)�ر ا	
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تفعيل دور القطاع الخاص في نشر التوعية     (تنفيذ ورشتي عمل حول   �
بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة، ومنظمة   )  حول اإليدز
 .2005اليونيسيف،  

دورات تدريبية حول االيدز  للعاملين في فروع اتحاد نقابات العمال     �
صندوق األمم المتحدة للسكان ، منظمة    . (2011في المحافظات،    

)العمل الدولية
 ومواد تثقيفية حول مرض اإليدز في أماكن    بروشوراتتوزيع �

. . العمل
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�ت    ���1W+ و	�5ا' :

م 2007 / 4 / 21تاريخ  / 7/من المرسوم التشريعي رقم / 2/المادة �
: المتضمنة 

وين في  يعتبر جميع المواطنين والمقيمين في الجمهورية العربية السورية متسا    
. ا المعاملــــــــة ، في مجال الوقاية من األمراض السارية أو معالجته 

/ 11 / 13تاريخ / 38/ من الفئة الثالثة من القرار التنظيمي رقم   / ك/المادة �
:  م المتضمنة2008

  يتمتع المواطن السوري المصاب بعدوى مرض اإليدز بكافة حقوقه المدنية     
لم وخاصة حقه في الحصول على الرعاية الطبية واالجتماعية الالزمة والتع          

.   والعمل
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مشروع قانون حول حقوق وواجبات األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص               �
)  قيد صياغة النسخة النهائية      (اإليدز    / المناعة البشري   

:  بعض البنود المتعلقة بالعمل ضمن القانون      
•  ���

(-? ا
(��وس آ��ط 
�->!ل #�; و:�() أو  .8 أو D� E!ز إ�BCع أي #� 

   �	
 أو ا
->!ل #�;  Gا�� و:�(�)  وD� E!ز "� �ن ا�	
 ا
�>�ب   ا
$*�ء �8 ا
J��	� م��*

��   �8 اJ�#�%�0 ا�� J'�*-�L و J.!*" 2  وس��)
��. 2# MGD# (
و�8 "�

 �Cو:�() أ ;
� �N!ن 
J ا
-� �8 أن ���* إ��	8$  � ���*' OP!�� Q
. ى  ��0$)ذ
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M4V ا
��دة   • ()
�W  
(��وس وآ�� J���Xإ O$L�  �	
D� E!ز �> ا
 �V$N'�  O.�	8   (�ـ���!

����ع ا (�!*	
). '�ك '*��� ا

•     Q
�-[� ��ض .�!د أو ا\��ا��ت X�C) #�; ا
��	����2  & ا
(��وس وذ
��D  8ل ا
�_ �2 وا
�	�\�ت وا
��Bن ا���PE#8 و�L�ي ه4ا #�;  

.ا
��L0aت ا
	� ) وا
�Wص   

 درا0) ا
-*!ق وا
�	!��Bت ا
�2N�� 8 أن '*�م 
�	� ��2 �8 ا
��L0aت     •
 (�-<
. �8 "�ل ا
�	�ض 
��Xd) ...)  وا
�W$���2 ا�c$�ء وا
���,�ت   (ا


	�� ا���ز  �� ����
�� ا���National AIDS Programmeا



    : :  *��"�ت  *��"�ت 
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) دراسات ـ دورات ـ ندوات ـ محاضرات تثقيفية       ( إقامة أنشطة تثقيفية    �
  حول مرض اإليدز واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس للعاملين في أماكن               

.  العمل 
 المساهمة في إنشاء مراكز مشورة واختبار طوعي حول مرض اإليدز في           �

.  أماكن العمل  
.   تعزيز وبناء القدرات وتأهيل كوادر    �
ة  تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والتواصل فيما يتعلق ببرنامج مكافح           �

.اإليدز ضمن أماكن العمل    
 ، والمؤتمرات اإلقليمية فيما      االطالعيةتبادل الخبرات من خالل الجوالت       �

.يتعلق ببرنامج مكافحة اإليدز ضمن أماكن العمل        



  =",��/2
 ���+ ا

7"�ًا


