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á`jó©ŸG ¢VGô`eC’G á`ëaÉµe ¿ƒ`fÉ"H #`ë$ŸG
سلطا رقم ٩٢/٧٣، سادر باملر�سوم �ل ��ستناد� �إ قانون مكافحة �الأمر��ض �ملعدية �ل

�ري رقم ٢01٣/1٢٧ با�ستبد�ل جدول �الأمر��ض �ملعدية �مللحق بقانون مكافحة  و�إ �لقر�ر �لو

�الأمر��ض �ملعدية 

سلحة �لعامة. قت�سي �مل ل ما  وبناء 

 Qô```"`J
 %`````dhC’G IOÉ``ŸG

ــدول �الأمــر��ض �ملعديــة �مللحق بقانون مكافحة �الأمر��ض �ملعدية �مل�سار �إلي  ستبــدل ب ي

�جلدول �ملرفق.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
� �لقـر�ر  ـ الـ  ــ ما ي ــ  مــا يل �ري رقـــم ٢01٣/1٢٧ �مل�ســار �إليــ  ـ �لقــر�ر �لـــو يل

. �أو يتعار�ض م �أحكام

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
. � �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�سمية ويعم ب من �ليوم �لتا لتاري ن�سر ين�سر 

 `g1444 IôNB’G iOÉªL øe 11 :»`a Qó°U
&2023 ô````````````````````````jÉæj øe  4  :#````aGƒŸG

»àÑ°ùdG !Óg øH »$Y øH !Óg .O
سحــــــــــة يــــــر �ل و

-27-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(
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� �لكول 1

ون �لطا ٢

سفر�ء �حلم �ل ٣

(Noval Influenza) ية � �لوبا �الإنفلون ٤

ية ية �ل�سو �حلم �مل ٥

ب( لية من نوع  ية �لن ستد سحايا بامل اب �ل �لت ٦

وية  �ملكور�ت �لر ٧

سعار �ل ٨

�ملالريا ٩

جمي �الأنو�ع( س  �ل 10

وفـيد  1٩  11

جدري �لقردة  1٢

�ل�سل �لرخوي �حلاد 1٣

�حلم و�لطف 1٤

لقية سبة �الأملانية � �حل 1٥

�سار�ض( سي �حلاد �لوخيم  اب �لتنف �اللت 1٦

فـية �حلميات �لن 1٧

سب �ملعدي �ت �مل ية  � سممات �ل �لت 1٨

سية   مة �ل�سر �الأو�س �لتنف متال 1٩

سحة �لعاملية سني منظمة �ل سحة �لعامة وفقا لت دد �ل �حلاالت �لتي  ٢0

á``jó©ŸG ¢VGô``eC’G !hó``L
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�حلم �لتيفـية 1

�حلم �ملالطية( �لبور�سيال  ٢

سعال �لديكي �ل ٣

�لتيتانو�ض ٤

�أ( اب �لكبدي  �اللت ٥

ب( اب �لكبدي  �اللت ٦

) اب �لكبدي  �اللت ٧

ي اب �لكبدي �لبا د( ب حاالت �اللت اب �لكبدي  �اللت ٨

ـ( اب �لكبدي  �اللت ٩

�للي�سمانيا �حل�سوية و�جللدية 10

ار�سيا �لبل 11

�خوما �لنوع �لن�س �ل 1٢

اب �لدما �حلاد مة �لت متال 1٣

سحايا �الأخرى اب �ل مة �لت متال 1٤

س  ة �ملكت ض �ملنا مة نق متال 1٥

�م �جل 1٦

å```dÉãdG º``°ù"dG
  � ة �الإنفلون سبي � و�الأمر��ض  �الإنفلون 1

�لنكا ٢

�جلديري جدري �ملاء ٣

نا  � ٤

سة من �لعمر ام � )٥ وية �حلادة ملن دون �سن  ابات �لر �اللت ٥

سة من �لعمر ام �  )٥ االت �حلادة ملن دون �سن  �الإ�س ٦

ة  س �الأمر��ض �ملعدية �لنا ٧

      HÉJ™: جدول �الأمر��ض �ملعدية
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