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ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك
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ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 21  شو  شوّال عام ال عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 28 غشت سنة غشت سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 13 -  - 293 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 رمـضـان عام رمـضـان عام
1434 اGــوافق  اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة s2013 يـــتـــضـــمن نـــشـــرs يـــتـــضـــمن نـــشـــر

اللوائح الـصحياللوائح الـصحيّـة الدولية (ـة الدولية s(2005) اGعتـمدة بجنيف)s اGعتـمدة بجنيف
بتاريخ بتاريخ 23 مايو سنة  مايو سنة 2005.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
sإن رئيس اجلمهورية

sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -
- وبــنــاء عــلى الــدســتــورs ال ســيــمــا اGـادة 77 (8 و11)

sمنه
- وبـنــاء عـلى اGـادة 22 من دســتـور مـنـظــمـة الـصـحـة

sيةGالعا
- وبـــعـــد االطالع عـــلـى الـــلـــوائح الـــصـــحـــيّـــة الـــدولـــيــة

s2005 عتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنةGا s(2005)

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى : تــنـــشــر الـــلـــوائح الــصـــحــيّـــة الــدولـــيــة
s(2005) اGعتـمدة بجـنيف بتاريخ 23 مايـو سنة 2005 في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية.

اGـادة اGـادة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 26 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 4
غشت سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اللوائح الصحية الدولية (اللوائح الصحية الدولية (2005)
الباب األولالباب األول

التعاريف والغرض والنطاقالتعاريف والغرض والنطاق
واGباد� والسلطات اGسؤولةواGباد� والسلطات اGسؤولة

اGادة األرلىاGادة األرلى
التعاريفالتعاريف

1 - ألغراض اللوائح الصـحية الدوليـة (اGشار إليها

فيما يلي "باللوائحباللوائح") تستخدم التعاريف التالية :

تـــــعـــــنـي كـــــلـــــمــــات "اGـــــتـــــضـــــرراGـــــتـــــضـــــرر" أو "اGـــــتـــــضـــــررةاGـــــتـــــضـــــررة" أو
"اGــتـضـرروناGــتـضـررون" أو "اGـوبـوءاGـوبـوء" أو "اGـوبـوءةاGـوبـوءة" أو "اGـوبـوءوناGـوبـوءون"
األشخـاص الـذين أصـابتـهم الـعـدوى أو أصابـهم الـتـلوث أو

الـذين يحملـون مصادر للـعدوى أو التلـوثs أو األمتعة أو
احلــمــوالت أو احلــاويـات أو وســائل الــنــقل أو الــبــضـائع أو
الـــطــرود الـــبــريـــديــة الـــتي أصــابـــتــهـــا الــعـــدوى أو أصــابـــهــا
الـتلـوث أو الرفـات البـشريـة التي حتـمل مصـادر للـعدوى
أو التـلـوثs �ا يـشـكل مخـاطـر محـتـملـة مـحدقـة بـالصـحة

sالعمومية

اGـــتـــضــررة" و"اGـــنـــطـــقــةاGـــنـــطـــقــة تــعـــني عـــبـــارتــا "اGـــنـــطــقـــة اGـــتـــضــررةاGـــنـــطــقـــة 
اGـوبوءةاGـوبوءة" أي مـوقع جـغرافي تـوصيs بـخـصـوصهs مـنـظـمة
الــصـــحــة الــعـــاGــيـــة بــاتـــخــاذ تــدابـــيــر بـــشــأنه �ـــوجب هــذه

sاللوائح

تــعـــني كـــلــمــة "الــطــائــرةالــطــائــرة" أيــة طـــائــرة تـــقــوم بـــرحــلــة
sدولية

تـعـني كـلـمة "مـطارمـطار" أي مـطـار تـصل إلـيه أو تـغادره
sرحالت جوية دولية

تعني كلمة "وصولوصول" أية وسيلة من وسائل النقل :

(أ) فـيــمــا يــتــعــلق بــالـســفن الــبــحــريــةs الـوصــول إلى
sنطقة احملددة في ميناء ما أو الرسو فيهاGا

sالوصول إلى مطار s(ب) فيما يتعلق بالطائرات

(ج) فـيمـا يتـعلق بـسفن اGالحـة الداخـليـة التي تـقوم
sالوصول إلى نقطة دخول sبرحلة دولية

sــركـبـات الــبـريـةG(د) فــيـمـا يــتـعــلق بـالـقــطـارات أو ا
sالوصول إلى نقطة دخول

sسافر الشخصيةGتعني كلمة "األمتعةاألمتعة" أمتعة ا

تـعـني كـلـمـة "احلـمـولةاحلـمـولة" الـبـضـائع احملـمـولـة عـلى مـ�
sوسيلة نقل أو في حاوية

اخملـتصة" سلـطة مـسؤولة عن تعـني عبارة "السـلطة اخملـتصةالسـلطة 
sتنفيذ وتطبيق التدابير الصحية �وجب هذه اللوائح

تعني كلمة "حاويةحاوية" معدّة من معدات النقل :

(أ) ذات الطـبـيعـة الدائـمـة وبالـتالي فـإنـها عـلى قدر
sتانة يسمح باستخدامها مرارًا وتكرارًاGمن ا

(ب) اGصـمـمـة خـصيـصًـا لـتـيسـيـر نـقل الـبـضائع عن
طـــريق إحــــدى وســـائط الــــنـــقل أو أكـــثــــرs دون احلـــاجـــة إلى

sوسيلة وسيطة إلعادة حتميلها
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(ج) اGـــزودة بـــوســـائل تـــســـمـح �ـــنـــاولـــة الـــشـــحـــنــات
عليهاs وال سيما نقلها من وسيلة نقل إلى أخرىs و

(د) اGـصمـمـة خـصـيـصًا عـلى نـحـو يـسـمح بـتحـمـيـلـها
sوتفريغها بسهولة

تعـني عبارة "منطـقة حتمـيل احلاوياتمنطـقة حتمـيل احلاويات" أي مكان أو
مـرفق مـخـصص للـحـاويـات اGـسـتخـدمـة في حـركـة اGرور

sالدولي

تعني كلمة "تلوثتلوث" وجود عـامل معد أو سام أو مادة
مــعـديــة أو سـامــة في جـسم بــشـري أو حــيـواني مــا أو عـلى
سـطح ذلك اجلـسم أو في أوعـلى مـنـتج مـعـد لالسـتـهالك أو
على جـمادات أخـرىs �ـا في ذلك وسائل الـنـقلs قد تـشكل

sمخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية

تعني عبارة "وسيـلة النقلوسيـلة النقل" أي طائـرة أو سفينة أو
قطـار أو مـركبـة بـريـة أو وسيـلـة أخرى من وسـائل الـنقل

sتستخدم في رحلة دولية

تعـني عبارة "مشغـل وسيلة النقلمشغـل وسيلة النقل" شخصًـا طبيعيًا
أو قــانــونــيًـا مــســؤوال عن وســيــلــة الــنــقل أو الــوكـيـل الـذي

sثلهما�

تــعـــني كـــلــمــة "الـــطــاقمالـــطــاقم" األشــخـاص الــذيـن عـلـى مـ�
sوسيلة نقل وليسوا من الركاب

تـعـني عـبـارة "إزالـة الـتـلـوثإزالـة الـتـلـوث" إجـراء تـتـخـذ �ـوجـبه
تـدابــيـر صــحـيــة لـلــقـضـاء عــلى عــامل مـعــد أو سـام أو مـادة
معدية أو سـامة على سطح جـسم إنسان أو حيوانs أو في
أو على مـنتج مـعد لالسـتـهالك أو على جـمادات أخـرىs �ا
في ذلك وسائل النقلs قد تـشكل مخاطر محـتملة محدقة

sبالصحة العمومية

تــعـــني كـــلـــمــة "اGـــغــادرةاGـــغــادرة" فــيـــمـــا يـــخص الـــشــخص أو
األمتـعة أو احلمـولة أو وسيـلة النـقل أو البضـاعةs مغادرة

sاألراضي

تعني عبارة "إبادة الـفئران واجلرذانإبادة الـفئران واجلرذان" اإلجراء الذي
تـتـخـذ �ـوجبه تـدابـيـر صـحـيـة Gكـافـحـة أو قـتل الـقوارض
الــــنــــاقــــلـــة لـألمــــراض الــــبــــشــــريـــة اGــــوجــــودة فـي األمــــتــــعـــة
واحلـمـولـة واحلـاويــات ووسـيـلـة الـنـقل واGـرافق في نـقـطـة

sالدخول والبضائع والطرود البريدية

"اGــديـــر الــعــاماGــديـــر الــعــام" هـــو اGــديـــر الــعــام Gـــنــظـــمــة الـــصــحــة
sيةGالعا

تعـني كلمة "مرضمرض" أي علة أو حـالة مرضية بصرف
الــنــظــر عن مـــنــشــئــهــا أو مــصــدرهـــاs وتــلــحقs أو �ــكن أن

sتلحق ضررًا بالغًا بصحة اإلنسان

تـعـني كــلـمـة "تـطــهـيـرتـطــهـيـر" اإلجـراء الـذي تــتـخــذ �ـوجـبه
تدابير صحية Gكافحة أو قتل العوامل اGعدية على سطح
جـسم بـشري أو حـيـواني أو العـوامل اGـعديـة اGـوجودة في
أو عــــلـى األمــــتـــعــــة أو احلــــمــــوالت أو احلــــاويــــات أو وســــائل
الـنـقل أو البـضائع أو الـطـرود البـريديـة نتـيـجة لـلتـعرض

sباشر للعوامل الكيميائية أو الفيزيائيةGا

تـعــني عـبـارة "إبــادة احلـشـراتإبــادة احلـشـرات" اإلجـراء الـذي تــتـخـذ
�وجـبه تدابـير صـحيـة Gكـافحـة أو قتل احلـشرات الـناقـلة
لألمـــراض الـــبـــشــريـــة اGـــوجـــودة في األمـــتـــعـــة واحلـــمــوالت
sواحلاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية

تعـني كلمة "حدثحدث" ظهـور بوادر اGرض أو واقعة قد
sرضGتؤدي إلى حدوث ا

"free pratique� "احلـــــركـــــة تــــــعـــــنـي عـــــبـــــارة "حـــــريـــــة احلـــــركـــــةحـــــريـــــة 
الـــتـــرخـــيص لـــلـــســــفـــيـــنـــة بـــدخـــول مـــيـــنـــاء مـــا أو بـــصـــعـــود
اGــسـافــرين عـلى مــتـنــهـا أو بــإنـزالــهم مـنــهـا أو بـتــفـريغ أو
حتـميل الشحـنات أو اإلمداداتs أو السـماح للطـائرةs بعد
هبوطـهاs بصعـود اGسافـرين على متنـها أو بإنزالـهم منها
أو بـتفريغ أو حتـميل الشـحنات أو اإلمـداداتs أو السماح
Gركبة نقل بّري لـدى وصولهاs بصعود اGسافرين إليها أو
بــــإنـــزالـــهـم مـــنـــهـــا أو بــــتـــفـــريـغ أو حتـــمـــيل الــــشـــحـــنـــات أو

sاإلمدادات

تــعـــني كـــلـــمــة "بـــضــائعبـــضــائع" اGـــنـــتـــجـــات اGــاديـــة ومـــنـــهــا
احلـيـوانات والـنبـاتات اGـنـقولـة في رحلـة دولـيةs �ـا فيـها

sعدّة لالستهالك على م� وسيلة النقلGتلك ا

تعـني عبارة "اGعـبر الـبرياGعـبر الـبري" أي نقـطة دخـول أرضية
في دولـة طرف مـاs �ـا في ذلك الـنـقـطـة الـتي تـسـتـخـدمـها

sمركبات الطرق والقطارات

تـعــني عــبـارة "مــركـبــة الــنـقل األرضيمــركـبــة الــنـقل األرضي" وسـيــلــة نـقل
sذات محـرك مسـتخـدمة لـلنـقل البـري تقـوم برحـلة دولـية
�ـــــا في ذلـك الــــقـــــطـــــارات واحلـــــافالت وســـــيـــــارات الــــنـــــقل

sوسيارات الركاب

الصحي" اإلجراءات اGـطبـقة تعـني عـبارة "التـدبيـر الصحيالتـدبيـر 
لــلــحـــيــلــولـــة دون انــتــشــار اGـــرض أو الــتــلـــوثs وال تــشــمل
الــتـدابـيـر الــصـحـيـة تــدابـيـر إنـفــاذ الـقـوانـX أو الــتـدابـيـر

sاألمنية

تـــعـــني كـــلـــمـــة "اGــريضاGــريض" الـــشـــخـص الـــذي يـــشـــكـــو أو
الــشــخـص اGــتــضــرر من عــلــة جــســـديــة قــد يــتــرتب عــلــيــهــا

sمخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية
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تعـني كلـمة "عدوىعدوى" دخول أحد الـعوامل اGـعدية إلى
أجسام البشـر أو احليوانات وتطوره أو تكاثره فيها على
نــحـــو قــد يـــشـــكل مـــخــاطـــر مـــحــتـــمــلـــة مـــحــدقـــة بـــالــصـــحــة

sالعمومية

تـــعــني كــلــمــة "تــفــتــيشتــفــتــيش" الــقــيــام بــواســطــة الــســلــطــة
اخملتصةs أو حتت إشرافـهاs �عاينة اGناطق أو األمتعة أو
احلـــاويـــات أو وســــائل الـــنـــقـل أو اGـــرافق أو الــــبـــضـــائع أو
الـطـرود الــبـريـديـةs �ــا في ذلك الـبـيــانـات والـوثـائق ذات
الـصـلـة بـهـا لـتـحـديـد مـا إذا كـان يـوجـد خـطـر محـتـمل عـلى

sالصحة العمومية

تـــعـــنـي عـــبـــارة "مــــرور دوليمــــرور دولي" حـــركــــة األشـــخـــاص أو
األمـــتــعـــة أو احلــمـــوالت أو احلــاويـــات أو وســائل الـــنــقل أو
الـبـضـائع أو الـطـرود الـبـريـديـة عـبـر حـدود دولـيـةs �ـا في

sذلك التجارة الدولية

تعني عبارة "رحلة دوليةرحلة دولية" :

(أ) في حـــالـــة وســائـل الــنـــقلs أيـــة رحـــلــة بـــX نـــقــاط
Xأو رحـلــة بـ sالــدخـول فـي أراضي أكـثــر من دولــة واحــدة
نقـاط الدخـول في أرض أو أراضي الـدولة نـفـسهـا إذا كان
لــوسـيــلــة الــنــقل اتــصـاالت بــأراضي أي دولــة أخــرى أثــنـاء

sرحلتها وذلك بالنسبة لتلك االتصاالت ليس إال

(ب) في حـالة اGسـافرs أية رحـلة تشتـمل على دخول
إلى أراضـي دولـــة غـــيـــر أراضـي الـــدولـــة الـــتـي بـــدأ مـــنـــهـــا

sسافر الرحلةGا

تعـني كلـمة"مزعجمزعج"s أي شيء قد يـسبب إزعـاجًا كأن
يــقــتــرب شـخـص من شــخص أكــثـر ¢ــا يــنــبــغي أو الــقــيـام

sباستنطاق شخص ما حول شؤونه اخلاصة

تـعـني كـلـمـة "بَـضـضْع" وخــز أو شقّ اجلـلـد أو إيالج أداة
أو مــادة أجــنــبــيــة فـي اجلــسم أو فــحص جتـــويف في جــسم
اإلنـسان. ألغراض هـذه اللـوائحs ال تعد إجـراءات من قبيل
الـــــفـــــحـص الـــــطـــــبـي لألذن واألنـف والـــــفم وقـــــيـــــاس درجـــــة
احلرارة باستـخدام ترمومتر يوضع في إحدى األذنsX أو
sـعـايـنـةGوا sفي الـفم أو حتت اجلـلـد أو الـتــصـويـر احلـراري
وفـحص اجلسم بالـضغط على سـطحهs والتـسمّع والكشف
عن الـشـبـكـيـة بـاGنـظـارs واجلـمع اخلـارجي لـعـيـنـات الـبول
والــــبـــراز أو الـــلـــعـــابs والــــقـــيـــاس اخلـــارجـي لـــضـــغط الـــدم

sوتخطيط كهربائية القلب إجراءات باضعة

تـــعـــنـي كـــلـــمـــة "عــزلعــزل" فـــصل األشــــخـــاص اGـــرضى أو
الــــذين يــــحــــمــــلــــون الــــتـــلــــوث عـن غــــيـــرهـم أو األمــــتــــعـــة أو
احلــــاويــــات أو وســـــائل الـــــنــــقـل أو الــــبـــــضــــائـع أو الــــطــــرود
الـبريدية اGـوبوءة عن غيرهـا بطريقـة حتول دون انتشار

sالعدوى أو التلوث

تــــعــــني عــــبــــارة "فــــحـص طــــبيفــــحـص طــــبي" قــــيــــام عــــامل صــــحي
مــرخـص له بــفـــحص شــخـص مــا أو قـــيــام شـــخص مــا حتت
إشـراف السـلطـة اخملـتصـة اGـباشـرs فحـصًـا أوليًـاs لـتحـديد
حـــالـــة الـــشـــخص الـــصـــحــيـــة ومـــا إذا كـــان يـــشـــكل مـــخـــاطــر
sمحتملة محـدقة بالصحة العمومية فيما يخص اآلخرين
وقـد يــشـمل ذلـك الـتــدقـيق في الــوثـائق الــصـحــيـة وإجـراء
فحص سريري إذا كانت مالبسات احلالة الفردية تقتضي

sذلك

تــــعــــني عــــبـــارة "مــــركـــز االتــــصــــال الـــوطــــني اGــــعـــنيمــــركـــز االتــــصــــال الـــوطــــني اGــــعـــني
بـالـلـوائح الـصحـيـة الـدولـيةبـالـلـوائح الـصحـيـة الـدولـية" اGركـز الـوطـني الـذي تـعـينه
كل دولــة طـرف و�ــكن لــنــقـاط االتــصــال الـتــابــعــة Gـنــظــمـة
الــصــحـة الــعــاGــيـة واGــعــنـيــة بــالــلـوائح الــصــحــيـة الــدولــيـة

sاالتصال به في جميع األوقات �وجب هذه اللوائح

sيةGنظمة" منظمة الصحة العاGنظمةاGتعني كلمة "ا
لـعـبارة "اإلقـامـة الـدائـمـةاإلقـامـة الـدائـمـة" اGـعـنى ذاته احملـدد في الـقـانـون

sعنيةGالوطني للدولة الطرف ا

تـــعـــني عـــبــارة "بـــيـــانــات شـــخــصـــيــةبـــيـــانــات شـــخــصـــيــة" أي مـــعـــلـــومــات
sتتعلق بشخص طبيعي محدد أو �كن حتديده

تـعــني عــبـارة "نــقــطــة الــدخـولنــقــطــة الــدخـول" اGــمــر اGــفــتــوح أمـام
الـــــدخــــول أو اخلـــــروج الــــدولي لـــــلــــمـــــســــافـــــرين واألمـــــتــــعــــة
واحلـــــاويــــــات واحلـــــمـــــوالت ووســــــائل الـــــنــــــقل والـــــبــــــضـــــائع
والطرود البريديةs وكذلك الوكاالت واGناطق التي توفر

sلهم اخلدمات اخلاصة بالدخول أو اخلروج

تـعـني كـلـمة "مـيـناءمـيـناء" أي ميـنـاء بـحري أو مـيـنـاء يقع
على مـجرى مـائي داخلي تـصل إليه أو تـغادره سـفن تقوم

sبرحلة دولية

تـــعـــني عـــبـــارة "الـــطـــرد الـــبـــريـــديالـــطـــرد الـــبـــريـــدي" شـــيـــئًـــا أو رزمــة
يــحــمالن عــنــوانًــا ويــنــقالن بــواســطــة خــدمــات بــريــديــة أو

sخدمات دولية توفرها شركات توصيل البريد

تـعـني عـبـارة "طـارئـة صـحــيـة عـمـومـيـة تـسـبب قـلـقطـارئـة صـحــيـة عـمـومـيـة تـسـبب قـلـقًـاـا
دوليدوليًا" حدثًا استثنـائيًا يحددs كمـا هو منصوص عليه في

هذه اللوائحs على أنه :

(1) يشـكل خطرًا محـتمالّ يحـدق بالصـحة العـمومية
في الدول األخرى وذلك بسبب انتشار اGرض دوليًا وأنه

s(2) قد يقتضي استجابة دولية منسقة

تــــعــــني عــــبـــارة "حتت اGـالحـــظــــة لــــتـــحــــقــــيق أغـــراضحتت اGـالحـــظــــة لــــتـــحــــقــــيق أغـــراض
الصحـة العموميةالصحـة العمومية" رصد احلالة الـصحية Gسافر ما لفترة

sرضGما بغرض حتديد اخملاطر احملتملة النتقال ا
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تــعــني عــبــارة "اخملــاطــر احملـــتــمــلــة احملــدقـــة بــالــصــحــةاخملــاطــر احملـــتــمــلــة احملــدقـــة بــالــصــحــة
العـمومـيةالعـمومـية" احتـمال وقـوع حدث قـد يضـر بصـحة الـسكان
اآلدميـsX مع الـتـركـيـز عـلى احلـدث الـذي قـد يـنـتـشر عـلى

sالصعيد الدولي أو قد يشكل خطرًا بالغًا ومباشرًا

تـــعـــني عـــبـــارة "احلـــجـــر الـــصـــحياحلـــجـــر الـــصـــحي" تـــقـــيـــيـــد أنـــشـــطــة
أشخـاص ليسـوا مرضى يشـتبه في إصـابتهم أو أمـتعة أو
sحـاويـات أو وسـائـل نـقل أو بـضـائـع يـشـتـبه فـي إصـابـتـهـا
و/ أو فــــصـل هــــؤالء األشـــخــــاص عـن غــــيــــرهم و/ أو فــــصل
األمــتــعــة أو احلــاويــات أو وســائل الـــنــقل أو الــبــضــائع عن
غـيرها بـطريـقة تـؤدي إلى احليـلولة دون إمـكانـية انـتشار

sالعدوى أو التلوث

تــــشــــيـــر كــــلـــمــــتـــا "تــــوصــــيـــةتــــوصــــيـــة" و"مــــوصى بهمــــوصى به" إلـى أيـــة
sتوصيات مؤقتة أو دائمة تصدر �وجب هذه اللوائح

تـعـني كـلـمة "مـسـتودعمـسـتودع" أي حـيـوان أو نـبـات أو مادة
يعيش فيه أو فيـها العامل اGعـدي عادة وقد يشكل وجوده

sمخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية

بـريّـةـة" مــركـبــة لـلــنـقل الــبـري تـعــني عـبـارة "مـركـبــة بـريمـركـبــة 
sغير القطار

تـعــني عـبـارة "الــبـيـنـات الــعـلـمـيـةالــبـيـنـات الــعـلـمـيـة" اGـعـلـومـات الـتي
تـــشــكـل عــنـــاصـــر أدّلـــة تــقـــوم عـــلى طـــرق عـــلــمـــيـــة راســـخــة

sومقبولة

تعـني عـبارة "اGـبـاد� العـلـمـيةاGـبـاد� العـلـمـية" الـقـوانX األسـاسـية
واحلقـائق اGـقـبـولـة واGـعروفـة بـفـضل الـلـجـوء إلى الـطرق

sالعلمية

تعـني كلـمة "سفـيـنةسفـيـنة" أية سـفيـنة بـحـرية أو سـفيـنة
sالحة الداخلية تقوم برحلة دوليةGتستخدم في ا

تـعـني عـبـارة "تـوصـيـة دائـمـةتـوصـيـة دائـمـة" رأيًـا غـيـر مـلـزم حـول
اخملاطـر احملتـملـة الراهـنة الـتي حتدق بـالصـحة الـعمـومية
يصدر عن اGـنظمـة عمال ً باGادة 16 فيمـا يخص التـدابير
الــصـحـيـة اGـالئـمـةs اGـراد تــطـبـيـقــهـا بـصـورة مــنـتـظـمـة أو
دوريـةs والـالزمـة لــلـحــيـلـولــة دون انـتــشـار األمــراض عـلى
الــــصـــــعــــيــــد الــــدولـي أو احلــــد مــــنـهs واإلقالل مــــا أمـــــكن من

sرور الدوليGالتدخل في حركة ا

تــــعـــنـي كـــلــــمـــة "تـــرصـــدتـــرصـــد" جــــمع ومــــضـــاهــــاة وحتــــلـــيل
الــبــيــانـات ألغــراض الــصــحــة الــعـمــومــيــة بــشــكل مــنـهــجي
ومــتـواصل وبثّ اGـعــلـومـات اخلــاصـة بـالـصــحـة الـعــمـومـيـة
في الــــوقت اGــــنـــاسـب ألغـــراض الــــتــــقــــيـــيـم واالســـتــــجــــابـــة

sالصحية العمومية عند اللزوم

فـــيــهم" أو "مـــشــتـــبه فــيـــهــامـــشــتـــبه فــيـــهــا" تــعـــني عــبــارة "مــشـــتــبه فـــيــهممــشـــتــبه 
األشخاص أو األمـتعة أو احلمـوالت أو احلاويات أو وسائل
النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ¢ن تعتبر الدولة
sأو �ــكن أن يـكــونـوا قـد تــعـرضـوا sالـطــرف أنـهم تــعـرضـوا
خملــاطـر مــحـتــمـلـة مــحـدقــة بـالــصـحــة الـعــمـومـيــة و�ـكن أن

sرضGيصبحوا مصدرًا محتمالّ النتشار ا

مـــؤقـــتــة" رأيًــا غـــيـــر مـــلــزم تـــعـــني عـــبــارة "تـــوصــيـــة مـــؤقـــتــةتـــوصــيـــة 
تـصدره اGـنظـمة عـمالّ باGادة 15 لتـطبـيقه ولـفتـرة زمنـية
مـحـدودة وتـبـعًـا لـلـخـطـر احملـتـمل اسـتـجـابـة لـوجـود طـارئـة
صحيـة عموميـة تسبب قلـقًا دوليًا لـلحيلـولة دون انتشار
اGـرض علـى الـصـعيـد الـدولي أو لـلـحـد مـنه والـتـسـبب في

sرور الدوليGأقل عدد ¢كن من العقبات أمام حركة ا

اGـــؤقـــتـــة" اGــــعـــنى ذاتـه احملـــدد في لـــعـــبـــارة "اإلقـــامـــة اGـــؤقـــتـــةاإلقـــامـــة 
sعنيةGالقانون الوطني للدولة الطرف ا

تــعـــني كـــلـــمــة "مـــســـافــرمـــســـافــر" أي شــخـص طــبـــيـــعي يـــقــوم
sبرحلة دولية

تــعـــني كـــلـــمــة "نــاقلنــاقل" أي حــشـــرة أو أي حــيـــوان آخــر
يحملs عـادةs عامالّ معـديًا يشـكل مخاطـر محتـملة مـحدقة

sبالصحة العمومية

تعـني كلمة "التحققالتحقق" تقد© دولـة طرف إلى اGنظمة
معـلومـات تـؤكد حـالة حـدث مـا داخل أرض أو أراضي تلك

sالدولة الطرف

تـعــني عــبـارة "نـقــطــة االتــصــال الــتــابـعــة لــلــمــنــظــمـةنـقــطــة االتــصــال الــتــابـعــة لــلــمــنــظــمـة
واGـــعـــنـــيـــة بــالـــلـــوائح الـــصـــحــيـــة الـــدولـــيــةواGـــعـــنـــيـــة بــالـــلـــوائح الـــصـــحــيـــة الـــدولـــيــة" الـــوحــدة داخل
اGنظمة الـتي يكون االتصال بها ¢كنًا في جميع األوقات
لـالتــصـــاالت �ـــركــز االتـــصـــال الــوطـــني اGـــعـــني بـــالـــلــوائح

الصحية الدولية.

(2) أي إشـــــارة إلى هـــــذه الــــلــــوائـح حتــــيل أيـــــضًــــا إلى
اGرفـقـات الـتـابعـة لـهـاs مـا لم يـحدد الـسـيـاق أو يـنص على

غير ذلك.

اGادة اGادة 2
الغرض والنطاقالغرض والنطاق

يــــتـــمــــثل الــــغـــرض مـن هـــذه الــــلـــوائـح ونـــطــــاقــــهـــا في
احلـــيـــلـــولـــة دون انــــتـــشـــار اGـــرض عـــلى الــــصـــعـــيـــد الـــدولي
واحلـمـايــة مـنه ومـكـافـحـته ومـواجـهـته بـاتـخـاذ تـدابـيـر في
مـجـال الـصـحة الـعـمـومـيـة على نـحـو يـتـنـاسب مع اخملـاطر
احملـتمـلـة احملـدقـة بـالـصـحـة الـعمـومـيـة ويـقـتـصـر عـلـيـها مع
جتــنب الـتـدخل غــيـر الــضـروري في حـركــة اGـرور الـدولي

والتجارة الدولية.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 21 شو شوّال عام  ال عام  1434 هـ هـ
28 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

اGادة اGادة 3
اGباد�اGباد�

1 - تــنــفــيـــذ هــذه الــلــوائح يــتـم مع االحــتــرام الــكــامل
لـــكــرامــة الـــنــاس وحــقــوق اإلنـــســان واحلــريـــات األســاســيــة

لألفراد.
ª2 - يـسـتـرشـد فـي تـنـفـيـذ هـذه الــلـوائح �ـيـثـاق األ

اGتحدة ودستور منظمة الصحة العاGية.
3 - تـــــنـــــفّــــذ هـــــذه الـــــلــــوائـح بــــروح مـن احلــــرص عـــــلى
تــطـبــيــقــهــا بــشــكل شــامل حلــمــايــة ســكــان الـعــالـم كـافــة من

انتشار اGرض على الصعيد الدولي.
4 - تــــتــــمــــتع الــــدولs عــــمـالّ �ــــيــــثــــاق األª اGــــتــــحــــدة
ومــــبــــاد� الــــقــــانــــون الــــدوليs بــــاحلـق الــــســــيــــادي في وضع
الــتــشــريــعــات وتــنــفــيــذ الــتــشــريــعــات وفــقًــا لــســيــاســاتــهــا
الــصــحــيــة. ويــنــبــغـي لــهــا لــدى الــقــيــام بــذلك دعم الــغــرض

اGتوخى من هذه اللوائح.

اGادة اGادة 4
السلطات اGسؤولةالسلطات اGسؤولة

1 - تــقــوم كل دولــة طــرف بــتـعــيــX أو حتــديــد مــركـز
اتـصـال وطني مـعـني بـاللـوائح الـصحـيـة الدولـيـةs وكذلك
الــسـلــطــات اGـســؤولـةs فـي إطـار واليــاتــهـا الــقـضــائــيـةs عن

تنفيذ التدابير الصحية اGتخذة �وجب هذه اللوائح.
2 - البد من تمكX مـراكز االتصال الوطنية اGعنية
بـــالـــلـــوائح الـــصــحـــيـــة الــدولـــيـــة من الـــتــراسـلs في جـــمــيع
األوقـاتs مع نـقـاط االتـصـال الـتـابـعـة لـلـمـنـظـمـة واGـعـنـيـة
بـالـلـوائـح الـصـحـيـة الدولـيةs والـمـنـصوص عـلـيـها في
الـفقرة 3 من هـذه اGادة. وتـشمل وظـائف مـراكز االتـصال

الوطنية اGعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي :

sــــعـــنـــيـــةGنــــيـــابـــة عن الــــدولـــة الـــطـــرف ا s(أ) الـــقـــيـــام
بـتـوجيه الـرسائل الـعـاجلـة بخـصوص تـنـفيـذ هذه الـلوائح
إلى نـقاط االتـصـال الـتـابعـة لـلـمـنظـمـة واGـعنـيـة بـالـلوائح
الــصـــحــيــة الــدولــيـــةs عــمالّ بــاGــواد من 6 إلى 12 عــلى وجه

اخلصوصs و

(ب) تــعــمــيم اGــعـــلــومــات عــلى قــطــاعــات اإلدارة ذات
الـصــلـة في الــدولـة الـطــرف اGـعــنـيـةs �ــا فـيــهـا الـقــطـاعـات
اGسؤولـة عن التـرصد والـتبلـيغ ونقـاط الدخـول وخدمات
الــصـحــة الــعــمــومــيـة والــعــيــادات واGــســتـشــفــيــات وســائـر
اإلدارات احلـكـومـيـةs وجتـمـيع اGـعـلـومـات الواردة مـن تلك

القطاعات.
3 - تــعــيّن اGــنــظــمــة نــقــاط اتــصــال تـعــنـى بـالــلــوائح
الـصـحـية الـدولـية و�ـكن االتـصـال بهـا في جـمـيع األوقات
من أجل الــتـراسل مع مــراكـز االتـصــال الـوطـنــيـة اGـعــنـيـة

باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط االتصال التابعة
للمنـظمة واGـعنيـة باللـوائح الصحـية الدولـية إلى مراكز
االتصـال الوطـنيـة اGعـنيـة بالـلوائح الـصحـية الدولـية في
الدول األطراف اGعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ
هـــــــذه الـــــــلـــــــوائـحs عـــــــمـالّ بـــــــاGـــــــواد من 6 إلـى 12 عـــــــلـى وجه
اخلــصــوص. ويــجـوز لــلــمــنــظــمــة أن تــعــيّن نــقــاط االتــصـال
التـابعـة لها واGـعنـية بـاللوائـح الصحـية الـدوليـة في اGقر

الرئيسي أو على اGستوى اإلقليمي للمنظمة.
4 - تــزود الـدول األطـراف مــنـظـمـة الــصـحـة الــعـاGـيـة
بـتــفــاصــيل االتــصـال �ــراكــز اتـصــالــهــا الـوطــنــيــة اGـعــنــيـة
بـــالـــلـــوائح الـــصـــحـــيـــة الـــدولـــيـــةs وتـــزوّد اGـــنـــظـــمـــة الـــدول
األطــراف بــتــفــاصــيـل االتــصــال بــنــقــاط االتــصــال الــتــابــعــة
Gــنــظــمـة الــصــحــة الــعــاGـيــة واGــعــنــيــة بـالــلــوائح الــصــحــيـة
الـدولـية. ويـتم بـاسـتـمـرار حتديـث تفـاصـيل االتـصـال هذه
وتـأكيـدها سـنويًـا. وتتـيح مـنظـمة الـصحـة الـعاGـية جلـميع
الـدول األطــراف مـا تـتــلـقــاه من تـفـاصــيل االتـصــال �ـراكـز
االتصال الوطنيـة اGعنية باللوائح الصحية الدولية عمالّ

بهذه اGادة.
الباب الثانيالباب الثاني

اGعلومات واستجابة الصحة العموميةاGعلومات واستجابة الصحة العمومية
اGادة اGادة 5
الترصدالترصد

sفي أقـــــرب وقت ¢ـــــكن s1 - تـــــقــــوم كـل دولــــة طـــــرف
ولــكن فـي أجل أقــصــاه خـــمس ســنــوات من بـــدء نــفــاذ هــذه
الـلوائح بالنسـبة لتلك الدولـة الطرفs باكتـساب وتعزيز
وصـون الـقـدرة عـلـى كـشف األحـداث وتـقـيـيـمـهـا واإلخـطـار
بها والتبلـيغ عنهاs عمالّ بأحكام هذه اللوائح وعلى النحو

احملدد في اGرفق 1.

2 - يـــجــوز لـــلــدولـــة الــطــرفs عـــقب إجـــراء الــتــقـــيــيم
s1 ـــرفقGـــشـــار إلـــيـه في الـــفـــقـــرة 2 من اجلـــزء ألف من اGا
إبالغ اGنظـمة بـاGعـلوماتs بـناءّ عـلى وجود ضـرورة تبرر
ذلـك وخـــطــــة تـــنــــفـــيــــذ مـــحــــددةs والـــتــــمـــكنs بــــالـــتــــاليs من
احلصول عـلى تمـديد مدته سـنتـان تفي خاللهـما بـااللتزام
الــــوارد في الــــفــــقــــرة 1 مـن هــــذه اGــــادة. ويــــجــــوز لــــلــــدولــــة
الـطـرفs في ظــروف اسـتـثـنــائـيـة وبــدعم من خـطـة تــنـفـيـذ
(2) Xأن تـطـلب تـمـديـدًا إضـافـيًـا ال يـتـجـاوز سـنـت sجـديـدة
من اGــديـر الــعـامs الــذي يــجب أن يـتــخــذ الـقــرارs آخـذًا في
حـسبـانـه اGشـورة الـتـقـنـيـة الـتي تـقـدمـهـا الـلـجـنـة اGـنـشأة
�ـــوجب اGـــادة 50 (واGــــشـــار إلـــيـــهــــا فـــيـــمــــا يـــلي "بــــلـــجـــنـــة
اGـراجــعـة"). وبــعـد الــفـتــرة اGـشــار إلـيـهــا في الــفـقـرة 1 من
هــــذه اGــــادةs تــــقــــوم الـــدولــــة الــــطــــرف الــــتي حــــصــــلت عــــلى
الــتــمــديــد بــإبالغ اGــنــظــمــة ســنــويًــا بــالــتــقــدم احملــرز نــحـو

التنفيذ الكامل.
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3 - تساعد منـظمة الصحة الـعاGيةs الدول األطراف
بناءّ على طلبها بغية اكتساب القدرات اGشار إليها في

الفقرة 1 من هذه اGادةs وتعزيزها وصونها.

4 - تـــتـــولى مـــنـــظـــمــة الـــصـــحــة الـــعـــاGـــيــةs فـي إطــار
أنــشـــطــة الــتــرصـــد الــتي تــقــوم بـــهــاs جــمع اGـــعــلــومــات عن
األحـداث وتقييم احـتمال تسـببها في انـتشار اGرض على
الــــصــــعــــيــــد الـــدولـي وإمــــكـــان الــــتــــدخـل في حــــركــــة اGـــرور
الـــدولي. ويـــتم الــتـــعـــامل مع اGـــعــلـــومـــات الــتي تـــتـــلــقـــاهــا
اGـنظمة �ـوجب هذه الفـقرة وفقًا لـلمادتX 11 و45 حسب

االقتضاء.

اGادة اGادة 6
اإلخطاراإلخطار

1 - تـتولى كل دولـة طرف تقـييم األحـداث التي تقع
في أراضــــيـــهـــا بـــتـــطـــبــــيق اGـــبـــاد� الـــتــــوجـــيـــهـــيـــة التـــخـــاذ
الـقــرارات الـواردة في اGـرفق 2. وتـخـطــر كل دولـة طـرف
مـنـظـمـة الصـحـة الـعـاGـيـة بـاسـتخـدام أكـفـأ وسـيـلـة اتـصال
مــــتــــاحــــةs عن طــــريق مــــركــــز االتــــصــــال الــــوطــــني اGــــعــــني
بـالــلــوائح الــصـحــيــة الـدولــيــةs وفي غــضـون 24 ســاعــة من
تقييم معلـومات الصحة العمـومية بجميع األحداث التي
قـد تـشـكل طـارئـة صحـيـة عـمـوميـة تـثـيـر قـلقًـا دولـيًـا وفـقًا
للمـباد� التـوجيـهية التـخاذ الـقراراتs وأي تدبـير صحي
يـتم تـنـفـيـذه اسـتـجـابـة لـتـلك األحـداث. وإذا كـان لإلخـطـار
الوارد إلى اGنـظمـة عالقة باخـتصـاصات الوكـالة الـدولية
لــلـــطــاقــة الــذريــة بـــادرت مــنــظــمـــة الــصــحــة الـــعــاGــيــة إلى

إخطار تلك الوكالة.

sبـعـد إرسـال أي إخـطار s2 - تـواصل الـدولـة الـطـرف
مـوافاة اGـنظمـة في الوقت اGـناسب بـاGعـلومـات الدقـيقة
واGفصلـة اGتعـلقة �ـجال الصـحة العـموميـة وذلك بالقدر
sحتـديـد احلاالت sـا فـيهـا� sتـاح لـهـا قدر اإلمـكـانGالـكـافي ا
والنـتـائج اخملتـبـريةs ومـصـدر ونوع اخلـطـر احملتـملs وعدد
احلــاالت والـــوفــيــاتs والــظــروف الــتي تــؤثــر في انــتــشــار
sعـند الـلزوم sوتبـلّغ sـتخـذةGـرض والـتدابـير الـصـحيـة اGا
عـن الـــــصــــــعـــــوبــــــات الـــــتـي تـــــواجــــــهـــــهـــــا والــــــدعم الـالزم في
االسـتجابة Gقـتضيات الطوار� الـصحية العـمومية التي

تثير قلقاً دولياً.

اGادة اGادة 7
تقاسم اGعلومات أثناء األحداث الصحيةتقاسم اGعلومات أثناء األحداث الصحية
العمومية غير اGتوقعة أو غير العاديةالعمومية غير اGتوقعة أو غير العادية

إذا وجـدت دولـة طـرف بـيـنـة عـلى حـدث غـيـر متـوقع
أو غــيـر عـادي فـي أراضـيـهــاs بـغض الـنــظـر عن مــنـشـئه أو

مصدرهs �كن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا
دولــيًــا فــعــلــيــهــا أن تــزود مــنــظـــمــة الــصــحــة الــعــاGــيــة بــكل
اGــعــلــومــات ذات الــصــلــة بـالــصــحــة الــعــمــومــيـة. وفـي هـذه

احلالةs تنطبق أحكام اGادة 6 بالكامل.

اGادة اGادة 8
التشاورالتشاور

يـــــجــــوز لـــــلــــدولـــــة الـــــطــــرفs فـي حــــالـــــة وقــــوع أحـــــداث في
أراضـيـهـا ال تـتــطـلب اإلخـطـار بــهـا عـلى الـنــحـو اGـنـصـوص
عـــلــيـه في اGــادة s6 وخـــصـــوصــا األحـــداث الـــتي ال تـــتـــوافــر
بــشـأنـهـا مـعـلـومــات كـافـيـة السـتـخـدام اGــبـاد� الـتـوجـيـهـيـة
التـخاذ الـقـراراتs أن تُطـلعs عـلى الـرغم من ذلكs اGنـظـمة
بـــانــتـــظــام عـــلى هــذه األحـــداث عن طــريق نـــقــطـــة االتــصــال
التـابعة Gركـز االتصال الـوطني اGعني بـاللوائح الـصحية
الــدولـــيــةs وأن تـــتـــشــاور مـع اGــنـــظــمـــة. بـــشــأن الـــتــدابـــيــر
الـصـحـيـة اGـنـاسبـة. وتـعـامل هـذه االتـصـاالت وفـقـاً ألحـكام
الفقرات من 2 إلى 4 من اGادة 11. ويجـوز للدولة الطرف
الــتـي وقع احلــدث فـي أراضــيـــهـــا أن تــطـــلب اGـــســـاعــدة من
اGـنظمة للتـحقق من أي بينـات وبائية حصلـت عليها تلك

الدولة الطرف.

اGادة اGادة 9
التقارير األخرىالتقارير األخرى

1 - يـجوز للمـنظمة أن تـضع في احلسبان الـتقارير
الــــواردة مـن مــــصـــــادر غـــــيــــر اإلخـــــطــــارات أو اGـــــشــــاورات
وتـتــولى تــقـيــيم هـذه الــتـقــاريـر وفــقًـا لــلـمــبـاد� الــوبـائــيـة
الراسخـة وأن تبـلغs بعـد ذلكs باGعـلومـات الدولـة الطرف
الــتي يـــزعم وقــوع احلــدث فـي أراضــيــهــا. وقـــبل اتــخــاذ أي
إجراء بناء على تقـارير من هذا القبيلs تـتشاور اGنظمة
مع الـدولـة الـطـرف الـتي يـزعـم وقوع احلـدث فـي أراضـيـها
وتـعـمل عـلى التـحـقق من تـلك اGعـلـومـات لدى تـلك الـدولة
الطـرف وذلك وفقًـا لإلجراءات اGـنصـوص علـيهـا في اGادة
10. ولهذه الغاية تـتيح اGنظمة للدول األطراف اGعلومات

الواردة إليهاs وال يـجوز لها أن حتتـفظ بسرية اGصدر إال
في حـاالت اسـتـثـنائـيـة يـوجـد فـيـهـا مـا يـبـرر ذلك بـالفـعل.
وسـتُـسـتخـدم هـذه اGـعـلـومـات وفـقًـا لإلجـراءات احملـددة في

اGادة 11.

2 - تـــــتــــولى الـــــدول األطــــرافs بــــقــــدر مـــــا هــــو ¢ــــكن
عـــمــلـــيًــاs إبـالغ اGــنــظـــمــة فـي غــضــون 24 ســـاعـــة من تـــســلم
الـبـيّـنـات الـدالـة عـلى مـخـاطـر مـحـتـمـلـة مـحـدقـة بـالـصـحـة
الـعــمــومــيـة جــرى حتــديـدهــا خــارج أراضــيـهــا ويــحــتـمل أن
تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدوليs مثلما

يتضح من احلاالت الصادرة والوافدة.
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s(أ) احلاالت البشرية
(ب) النواقل التي حتمل العدوى أو التلوثs أو

(ج) البضائع اGلوثة.

اGادة اGادة 10
التحققالتحقق

1 - تــطـلب مــنـظــمـة الــصــحـة الــعـاGــيـةs وفــقًـا ألحــكـام
اGادة s9 من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة
من مــصـادر أخــرى غــيـر اإلخــطـارات أو اGــشــاورات فـيــمـا
يـتـعــلق بـاألحـداث الـتي يــحـتـمل أن تـشـكـل طـارئـة صـحـيـة
عــمــومــيــة تــثــيــر قــلــقًــا دولــيًــا ويــزعم حــدوثــهــا في أراضي
الـدولـة. وفي هـذه احلـاالت تـقـوم مـنظـمـة الـصـحـة الـعـاGـية
بإبالغ الـدولـة الـطـرف اGـعنـيـة بـخـصوص الـتـقـاريـر التي

تسعى إلى التحقق من صحتها.
2 - عمالّ بـالفـقرة الـسـابقـة وأحكـام اGادة 9 تـعمد كل
دولــة طــرفs بــطـــلب من مـــنــظــمــة الـــصــحــة الــعـــاGــيــةs إلى

القيام بالتحقيقات الالزمة وتعطي :
(أ) ردًا أولــيًـا عــلى الــطــلب الــذي تــتـقــدم به مــنــظــمـة
الـصـحـة الـعـاGـيةs أو إقـرارًا بـتـسّـلم ذلك الـطـلب وذلك في

sغضون 24 ساعة
sـتاحةGـعلـومات اخلاصـة بالـصحـة العـمومـية اG(ب) ا
في غـضون 24 سـاعـةs عن حـالـة األحـداث اGـشـار إليـهـا في

طلب منظمة الصحة العاGيةs و 
(ج) مـنــظـمــة الـصــحـة الــعـاGــيـة اGـعــلـومــات في إطـار
عـمـلـيات الـتـقـيـيم �ـوجب اGادة s6 �ـا في ذلك اGـعـلـومات

ذات الصلة على النحو اGبX في تلك الفقرة.
3 - عـنـدمـا تـتـلـقى اGـنـظـمـةs مـعـلـومـات عن حـدث قد
يـشـكل طـارئـة من طـوار� الـصـحــة الـعـمـومـيـة تـثـيـر قـلـقًـا
دولـيًـا فـإنـهـا تـعــرض الـتـعـاون مع الـدولـة الـطـرف اGـعـنـيـة
فـي تـقـيـيم احـتــمـال انـتـشـار اGـرض عــلى الـنـطـاق الـدولي
واحـتـمــال الـتـدخل في حـركـة اGــرور الـدولي ومـدى كـفـايـة
تـدابـيــر اGـكـافـحـة. وقـد تـشـمل تـلك األنـشـطـة الـتـعـاون مع
اGـنـظـمــات األخـرى اGـعـنـيـة بـوضـع اGـعـايـيـر وعـرض حـشـد
اGــســاعــدة الـدولــيــة لــدعم الــســلـطــات الــوطــنــيــة في إجـراء
وتـنـسـيق عــمـلـيـات الـتــقـيـيم في اGـواقع. وتــزود اGـنـظـمـة
الدولة الطرفs عـندما تطلب ذلكs باGعلومات التي تدعم

هذا العرض.
4 - إذا لم تـــقــــبل الــــدولـــة الـــطــــرف عـــرض الــــتـــعـــاون
يـجـوز للـمـنـظـمةs عـنـدمـا يكـون هـنـاك مبـرّر يـدعـوها إلى
ذلك بــالـنـظـر إلى عـظم اخملـاطـر احملـتـمـلـة احملـدقـة بـالـصـحـة
الـعـمـومـيـةs أن تـتـقــاسم اGـعـلـومـات اGـتـاحـة لـهـا مع الـدول

األطـراف األخـرىs مع تـشـجـيع الــدولـة الـطـرف عـلى قـبـول
عــرض الــتــعــاون الــذي تــقــدمـه مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاGــيــة

ومراعاة آراء الدولة الطرف اGعنية.

اGادة اGادة 11
توفير منظمة الصحة العاGية للمعلوماتتوفير منظمة الصحة العاGية للمعلومات

1 - رهـــنًـــا بـــأحــكـــام الـــفـــقــرة 2 من هـــذه اGـــادة تــرسل
مــنـــظــمــة الـــصــحـــة الــعـــاGــيـــةs عــنــد االقـــتــضـــاءs إلى الــدول
األعــضــاء كــافــة وإلى اGــنــظــمــات احلــكــومــيــة الــدولــيـة ذات
الـــصـــلـــةs فـي أقـــرب وقت ¢ـــكن وبـــأكـــفـــإ وســـيـــلـــة مـــتـــاحـــة
وبـسريـةs اGـعـلومـات اGـتـعلـقـة بـالصـحـة الـعمـومـيـة والتي
تــلـقــتــهـا �ــوجب اGـواد من 5 إلى s10 وهي مــعــلـومــات البـد
مـــنـــهـــا لــــتـــمـــكـــX الــــدول األطـــراف من مـــواجــــهـــة مـــخـــاطـــر
محـتـملـة مـحدقـة بالـصـحة الـعـمومـيـة. وينـبـغي أن ترسل
اGنظمة اGعلومات إلى الدول األطراف األخرى التي �كن

أن تساعدها في منع وقوع حوادث ¢اثلة.

2- تــســتــخــدم اGـنــظــمــة اGــعــلــومــات الـواردة �ــوجب

اGــادتــX 6 و8 والــــفــــقـــرة 2 مـن اGـــادة 9 ألغـــراض الـــتــــحـــقق
والـــتـــقـــيـــيم واGـــســـاعــــدة �ـــوجب هـــذه الـــلـــوائحs وال تـــتـــيح
اGـــنــظــمـــة هــذه اGـــعــلــومـــاتs بــشـــكل عــامs لـــلــدول األطــراف
األخـــرى مـــا لـم يـــتـــفق عـــلـى غـــيـــر ذلك مع الـــدول األطـــراف

اGشار إليها في تلك األحكام إلى أن:

(أ) يـتـحدد أن احلـدث يـشـكل طـارئـة صـحيـة عـمـومـية
تثير قلقاً دولياً وفقاً للمادة s12 أو

(ب) تـــؤكــد اGــنــظــمــة صــحــة اGـــعــلــومــات الــدالــة عــلى
انـتــشـار الــعــدوى أو الـتــلـوث عــلى الــنـطــاق الـدوليs وفــقـاً

للمباد� الوبائية اGعمول بهاs أو

(ج) يتبX وجود أدلة على :

1) أن تدابـيـر اGـكـافـحـة اGـتـخـذة ضـد انـتـشـار اGرض
عـلى الـنـطـاق الـدولي ال يـحـتـمل أن تـنـجح بـسـبب طـبـيـعة
الــتــلــوث أو الـــعــامل اGــســـبب لــلــمـــرض أو نــاقل اGــرض أو

مستودع اGرضs أو

2) أن الــدولــة الـطــرف تــفــتـقــر إلى الــقــدرة الـعــمــلــيـة

الـكـافـيـة الالزمة لـتـنـفـيذ الـتـدابـير الـضـروريـة لـلحـيـلـولة
دون انتشار اGرضs أو

(د) أن طـبـيـعــة ونـطـاق حـركـة اGـسـافـرين أو األمـتـعـة
أو احلموالت أو احلـاويات أو وسائل النـقل أو البضائع أو
الطرود البريـدية على الصعيد الدوليs والتي يحتمل أن
تتـأثر بالـعدوى أو التـلوثs من شأنـها أن تتطـلب اGبادرة

على الفور إلى تطبيق تدابير اGكافحة الدولية.
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3 - تـتــشــاور مــنـظــمــة الـصــحــة الــعـاGــيــة مع الــدولـة
الـطـرف الـتي يـقع احلدث في أراضـيـهـا بـشأن عـزمـهـا على

إتاحة اGعلومات �وجب هذه اGادة.
sوفقًا لهذه اللوائح s4 - عندما تـتاح للدول األطراف
اGـعلومات التي تـلقتهـا اGنظمـة �وجب الفقرة 2 من هذه
اGـادة يــجـوز لــلـمــنـظــمـة أيـضًــا أن تـتــيـحــهـا لــلـجــمـهـور إذا
أتــيـــحـت عــلـى اGأل بـــالــفـــعـل مــعـــلـــومـــات أخــرى عـن احلــدث
نــفــسه واســتــدعى األمــر نـشــر مــعــلــومـات مــســتــقــلـة وذات

حجيّة.

اGادة اGادة 12
حتديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقحتديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليا دولًيا

1 - يـتـولى اGـديــر الـعـامs بـاالسـتـنــاد إلى اGـعـلـومـات
الواردةs وال سـيمـا اGعـلومـات الواردة من الـدولة الـطرف
التي يـقع في أراضيـها احلـدثs حتديـد ما إذا كـان حدث ما
يــشــكل أو ال يـشــكل طــارئــة صــحـيــة عــمــومـيــة تــثــيـر قــلــقًـا
دولـيًـاs وفـقًا لـلـمـعـايـيـر واإلجـراءات اGـنـصـوص عـلـيهـا في

هذه اللوائح.

2 - إذا رأى اGديـر العـامs استـنادًا إلى تـقيـيم ي¯جرى
وفــــقًــــا لــــهــــذه الــــلــــوائحs أن هــــنــــاك طــــارئــــة مـن الــــطـــوار�
الـــصــحـــيــة الـــعــمـــومــيـــة تـــثــيـــر قــلـــقًــا دولـــيًـــاs فــإنه يـــجــري
مـــــشـــــاورات مع الـــــدولـــــة الـــــطـــــرف الـــــتـي وقع احلـــــدث في
Xأراضـيهـا بـشـأن هـذا القـرار األولي. وإذا حـدث اتـفـاق ب
sـديــر الـعـام والـدولــة الـطـرف فـيــمـا يـتـعـلـق بـهـذا الـقـرارGا
الـتـمس اGــديـر الـعـامs وفــقًـا لإلجـراءات اGــنـصـوص عــلـيـهـا
فـي اGـــادة s49 آراء الـــــلــــجــــنـــــة اGــــنــــشــــأة �ـــــوجب اGــــادة 48
(اGـسـمـاة فـيــمـا يـلي "جلــنـة الـطـوار�") بـشــأن الـتـوصـيـات

اGؤقتة اGناسبة.

3 - إذا لم يـــتـــوصل اGـــديـــر الـــعـــام والـــدولـــة الـــطـــرف
الـــتي يــقـع احلــدث فـي أراضــيـــهــاs إثـــر اGــشـــاورات الــوارد
ذكـــــرهـــــا فـي الـــــفـــــقـــــرة 2 أعاله إلـى تـــــوافق فـي الـــــرأي في
غــضــون 48 سـاعــة بــشــأن مــا إذا كــــانت الـــحـــالـــة تــشـــكـل
أوال تشكل طارئة صحيـة عمومية تثير قلقًا دوليًاs يتخذ

القرار وفقًا لإلجراءات اGنصوص عليها في اGادة 49.

4 - لـــتــقــريــر مـــا إذا كــان احلــدث يــشـــكل أو ال يــشــكل
طـارئة صـحــيـة عــمـومـيـة تثـير قـلقًا دولـيًا يـراعي اGدير

العام ما يلي :
sقدمة من الدولة الطرفGعلومات اG(أ) ا

ب) اGباد� التوجيهية التخاذ القرارات الواردة في
s2 رفقGا

s(ج) مشورة جلنة الطوار�

(د) اGباد� العلـمية وكذلك ما هو متاح من البينات
sعلومات ذات الصلةGالعلمية وغير ذلك من ا

(هـ) تـقـييم اخملـاطـر احملـتمـلـة احملـدقـة بصـحـة اإلنـسان
واخملـاطــر احملـتــمــلـة النــتـشــار اGـرض عــلى الــنـطــاق الـدولي

ومخاطر التدخل في حركة اGرور الدولي.

5 - إذا رأى اGــديــر الـعــامs بــعـد الــتـشــاور مع الــدولـة
الـطـرف الـتي وقــعت الـطـارئـة الــصـحـيـة الـعــمـومـيـة الـتي
تـثير قـلقًـا دوليًا فـي أراضيهـاs أن طارئـة صحيـة عمـومية
تـــثــيـــر قـــلــقًـــا دولــيًـــا قـــد انــتـــهت فـــإنه يــتـــخـــذ قــرارًا وفـــقًــا

لإلجراءات اGنصوص عليها في اGادة 49.

اGادة اGادة 13

االستجابة الصحية العموميةاالستجابة الصحية العمومية

sفـي أقــــرب وقت ¢ــــكن s1 - تــــعــــمـل كل دولــــة طــــرف
ولــكن في أجـل أقــصـاه خــمس (5) ســنــوات من تــاريـخ بـدء
نفـاذ هذه الـلوائح بـالنـسبـة للـدولة الـطرفs عـلى اكتـساب
وتـعــزيـز وصـون قـدرتـهـا عـلى االسـتـجـابـة بـسـرعـة وكـفـاءة
لــلــمـخــاطـر احملــتــمـلــة عـلـى الـصــحـة الــعــمـومــيـة والــطـوار�
الـصــحـيـة الــعـمــومـيــة الـتي تــثـيــر قـلـقًــا دولـيًــاs وذلك عـلى
النـحو احملدد في اGرفق 1. وتنشر اGـنظمةs بالتشاور مع
الدول األعضاءs مـباد� توجيهية لدعم الدول األطراف في

بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية.

2 - يـــجــوز لـــلــدولـــة الــطــرفs عـــقب إجـــراء الــتــقـــيــيم
s1 ـــرفقGـــشـــار إلـــيـه في الـــفـــقـــرة 2 من اجلـــزء ألف من اGا
إبالغ اGـنـظمـة بـاGـعلـومـات بنـاء عـلى وجود ضـرورة تـبرر
ذلـك وخـطـة تـنـفـيــذ والـتـمـكنs بـالـتــاليs من احلـصـول عـلى
مـهــلـة قــدرهـا ســنـتـان تــفي خاللــهـمــا بـااللـتــزام الـوارد في
الـــفـــقــرة 1 من هـــذه اGـــادة. ويـــجـــوز لـــلـــدولـــة الـــطـــرفs في
ظـروف اســتـثــنـائــيـة وبــنـاء عــلى خــطـة تــنـفــيـذ جــديـدةs أن
sـديـر الـعامGمن ا Xتـطـلب مـهـلة إضـافـيـة ال تـتـجـاوز سنـتـ
الــذي يــتـخــذ الــقـرار مــراعـيًــا لــلـمــشــورة الـتــقــنـيــة لــلـجــنـة
اGراجعـة. وبعـد الفـترة اGشـار إليـها في الـفقرة 1 من هذه
اGـادةs تــقـوم الــدولــة الـطــرف الـتي حــصـلـت عـلى الــتـمــديـد
بــإبـالغ اGــنــظـمــة ســنــويــا بــالــتــقــدم احملــرز نــحــو الــتــنــفــيـذ

الكامل.

3 - بنـاء عـلى طـلب أي دولـة طرفs تـتـعـاون منـظـمة
الـصحة الـعاGيـة في االستـجابة لـلمخـاطر احملـتملـة احملدقة
بـالـصــحـة الـعـمــومـيـة وأيـة أحــداث أخـرى وذلك عن طـريق
تـــقـــد© اإلرشــادات واGـــســاعـــدات الـــتــقـــنــيـــة وتــقـــيـــيم مــدى
فـعـالـيـة تدابـيـر اGـكـافـحة اGـتـخـذةs �ـا في ذلك حـشـد فرق

اخلبراء الدولية لتقد© اGساعدة في اGوقع عند اللزوم.
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4 - إذا تــــأكــــدت اGــــنــــظــــمــــةs بـــــالــــتــــشــــاور مع الــــدول
األطراف اGـعنـية وحـسبـما تـنص علـيه اGادة s12 أن هـناك
sطارئة من الطوار� الصـحية العمومية تثير قلقًا دوليًا
فـلها أن تـعرضs فضالّ عن الـدعم اGشار إلـيه في الفقرة 3
مـن هــــذه اGــــادةs تــــقــــد© مــــســــاعـــــدة إضــــافــــيــــة إلى الــــدولــــة
الـــطــــرفs �ـــا في ذلـك إجـــراء تـــقــــيـــيم Gــــدى شـــدة اخملـــاطـــر
احملتمـلة الدولـية وGدى كـفايـة تدابيـر اGكافـحة. و�كن أن
يــشــمل هــذا الـتــعـاون عــرض حــشـد اGــســاعـدة الــدولــيـة من
أجل دعم السـلطات الـوطنيـة في إجراء وتنـسيق عمـليات
تـقـيـيم في اGـوقع. وتـقدم اGـنـظـمـةs إذا طـلـبت ذلك الـدولة

الطرفs اGعلومات اGؤيدة لهذا العرض.

5 - تــــتــــولـى الــــدول األطــــرافs بــــقــــدر اإلمــــكــــانs دعم
أنـشـطــة االسـتــجـابـة الــتي تـتــولى اGـنـظــمـة تــنـسـيــقـهـا إذا

طلبت اGنظمة ذلك.

6 - تـــــقــــــدم اGـــــنــــــظـــــمــــــةs لـــــدى الــــــطـــــلـبs اإلرشـــــادات
واGـسـاعـدات اGـناسـبـة لـلـدول األطـراف األخـرى اGـتـضررة
أو الـتي تتهددها الـطارئة الصحـية العموميـة التي تثير

قلقًا دوليًا.

اGادة اGادة 14

تعاون منظمة الصحة العاGية مع اGنظماتتعاون منظمة الصحة العاGية مع اGنظمات
احلكومية الدولية والهيئات الدوليةاحلكومية الدولية والهيئات الدولية

1 - تــــتـــعـــاون مــــنـــظـــمــــة الـــصـــحــــة الـــعـــاGــــيـــةs حـــسب
االقـتـضـاءs مع اGـنـظـمـات احلـكـومـيـة الـدولـيـة أو الـهـيـئـات
الدوليـة اخملتصـة األخرى وتتـولى تنسـيق أنشطـتها مـعها
فــيــمــا يــخص تــنــفــيــذ هــذه الـلــوائـحs �ـا فـي ذلك الــتــعـاون
وتـنــسـيق األنـشـطــة من خالل إبـرام االتـفــاقـات وغـيـر ذلك

من الترتيبات اGماثلة.

2 - في احلـاالت الـتي يــنـدرج فـيـهـا اإلخـطـار بـوقـوع
حـــــدث مـــــا أو الـــــتـــــحـــــقـق مـــــنه أو االســـــتـــــجـــــابـــــة لـه ضـــــمن
اخـتـصـاصات مـنـظـمـات حكـومـيـة دولـية أو هـيـئـات دولـية
أخرىs بـالـدرجـة األولىs تـتـولى منـظـمـة الـصحـة الـعـاGـية
تـنـسـيق أنــشـطـتـهـا مع هــذه اGـنـظـمـات أو الـهــيـئـات بـغـيـة

ضمان اتخاذ تدابير مالئمة حماية للصحة العمومية.

3 - عــــــلى الــــــرغـم ¢ــــــا ورد أعاله ال يــــــوجــــــد فـي هـــــذه
الــلــوائح مــا �ــنع أو يــقــيّــد تــقــد© اGــنــظــمــة لــلــمــشــورة أو
الـدعم أو اGساعدة الـتقنـية أو أية مسـاعدة أخرى ألغراض

الصحة العمومية.

الباب الثالثالباب الثالث
التوصياتالتوصيات

اGادة اGادة 15
التوصيات اGؤقتةالتوصيات اGؤقتة

1 - إذا تـأكـدs وفقًـا لـلـمادة s12 حـدوث طـارئـة صـحـية
عـمـومـيـة تـثـير قـلـقًـا دولـيًـاs يـصدر اGـديـر الـعـام تـوصـيات
مـــؤقــــتــــة وفـــقًــــا لـإلجـــراء اGــــنــــصــــوص عـــلــــيه فـي اGـــادة 49.
ويجوز تعديل هـذه التوصيات اGؤقـتة أو تمديدها حسب
االقتـضاءs �ـا في ذلك تـعديـلهـا أو تمـديدهـا بعـد أن يتـأكد
أن الطارئة الـصحيـة العمـومية الـتي تثيـر قلقًـا دوليًا قد
انـتــهتs ويـجــوز حـيــنـئــذ إصـدار تــوصـيــات مـؤقــتـة أخـرى
عـــنــد الـــلـــزوم لـــغــرض احلـــيـــلــولـــة دون وقـــوعــهـــا مـــجــددًا أو

اكتشافها على الفور.

2 - يــجــوز أن تــشــمل الــتــوصــيــات اGــؤقــتــة تــدابــيـر
صــحـــيــة تــنــفـــذهــا الــدولـــة الــطــرف الـــتي تــواجـه الــطــارئــة
الصحية العـمومية التي تثير قلقًا دوليًاs أو دول أطراف
أخـرىs فـيـمـا يـخص األشــخـاص و/ أو األمـتـعـة واحلـمـوالت
واحلاويـات ووسـائل الـنقل والـبـضائع والـطـرود البـريـدية
لــلـــحـــيـــلــولـــة دون انـــتـــشــار اGـــرض عـــلى الـــنـــطــاق الـــدولي

ولتجنب التدخل دون داع في حركة اGرور الدولي.

3 - يجوز إنهـاء التوصيات اGؤقـتة وفقًا لإلجراءات
اGــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اGـــادة 50 في أي وقـت وتــــنـــتــــهي
صـالحــيــتــهــا تــلــقــائــيًــا بــعــد ثالثــة (3) أشــهــر من صــدورهــا.
ويـجـوز تـعديـلـهـا أو تـمـديـدهـا لـفـتـرات إضـافيـة تـصل إلى
ثالثـة (3) أشـهـر. وال يـجـوز استـمـرار الـتـوصـيـات اGـؤقـتة
لـفــتـرة تـتـجـاوز انـعـقـاد جـمـعـيـة الـصـحـة الـعـاGـيـة الـثـانـيـة
الـتي تلي تأكـد طارئـة الصحـة العـموميـة التي تـثير قـلقًا

دوليًا والتي تتعلق بها التوصيات.

اGادة اGادة 16
التوصيات الدائمةالتوصيات الدائمة

يــجــوز لــلــمـنــظــمــة أن تــضع تــوصـيــات دائــمــة بــشـأن
الـتـدابـيـر الـصـحيـة اGـنـاسـبـةs وفـقًـا لـلـمادة 53 لـتـطـبـيـقـها
بــــشـــــكـل روتـــــيـــــني أو دوري. ويـــــجـــــوز أن تـــــطـــــبـق الــــدول
األطراف تـلك الـتـوصـيـات فـيـمـا يـتـعـلق بـاألشـخاص و/ أو
األمـتعـة واحلـموالت واحلـاويـات ووسائل الـنقـل والبـضائع
والطرود البريديـة بشأن أخطار محددة ومـستمرة تتهدد
الـصــحـة الـعــمـومــيـة لــلـحــيـلــولـة دون انــتـشـار اGــرض عـلى
الــــنـــــطــــاق الــــدولي أو لــــلــــحـــــد مــــنه واإلقالل مـــــا أمــــكن من
الـتدخل في حركة اGـرور الدولي. ويجوز لـلمنظـمةs وفقًا
لــلــمـادة s53 أن تــعـدل هــذه الــتــوصــيـات أو تــنــهــيــهــا حـسب

االقتضاء.
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اGادة اGادة 17
معايير التوصياتمعايير التوصيات

يراعي اGدير الـعامs عند إصدار تـوصيات مؤقتة أو
دائمةs أو تعديلها أو إنهاء العمل بهاs ما يأتي :

sعنية مباشرةG(أ) آراء الدول األطراف ا

(ب) مشـورة جلنـة الطـوار� أو جلنـة اGراجـعة حسب
sاحلالة

(ج) اGـبـاد� الـعــلـمـيــة وكـذلك الـبــيـنـات واGــعـلـومـات
sتاحةGالعلمية ا

(د) الـتـدابـيـر الــصـحـيـة الـتي ال تـكـونs اسـتـنـادًا إلى
تــقـيــيـم لـلــمــخــاطــر يالئم الــظــروفs أكــثــر تــقــيــيــدًا حلــركـة
الـــنـــقل الـــدولي والـــتـــجـــارة أو أكـــثـــر إزعـــاجًـــا لألفـــراد من
البـدائل اGـتـاحة اGـعـقولـة الـتي من شـأنهـا كـفـالة اGـسـتوى

sالئم من حماية الصحةGا

sعايير والصكوك الدولية ذات الصلةG(هـ) ا

(و) األنـشطـة التي تـضطـلع بهـا اGنـظمـات احلكـومية
الدولية والهيئات الدولية األخرى اGعنيةs و

(ز) اGـعـلومـات األخـرى اGالئـمـة واحملـددة ذات الـصـلة
باحلدث.

وفــيـــمــا يــتـــعــلـق بــالــتـــوصــيـــات اGــؤقـــتــة قــد تـــخــضع
مـراعـاة اGــديـر الـعـام لـلــفـقـرتـX الــفـرعـيـتـX (هـ) و(و) من

هذه اGادة لقيود تفرضها ظروف الطوار�.

اGادة اGادة 18

التوصيات اGتعلقة باألشخاص واألمتعة واحلموالتالتوصيات اGتعلقة باألشخاص واألمتعة واحلموالت
واحلاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريديةواحلاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية

1 - يـــجــوز أن تـــتـــضــمـن الــتـــوصــيـــات الـــصــادرة عن
منظـمة الصـحة العـاGيـة إلى الدول األطراف فـيما يـتعلق

باألشخاص اGشورة التالية :

sعدم اإلشارة باتخاذ أي تدابير صحية -

sوبوءةGناطق اGاستعراض سجل السفر في ا -

- مــراجـعــة أدلــة إجــراء الـفــحص الــطــبي وأي حتــلـيل
sمختبري

sاشتراط إجراء فحوص طبية -

- مــــراجــــعــــة أدلــــة إعــــطــــاء الــــتـــطــــعــــيـم أو اإلجـــراءات
sاالتقائية األخرى

sاشتراط التطعيم أو اإلجراءات االتقائية األخرى -

- وضع األشـــــخـــــاص اGـــــشـــــتـــــبه فـي إصـــــابـــــتـــــهم حتت
sالحظة الصحية العموميةGا

- تــنـفـيــذ تـدابــيـر احلـجــر الـصـحـي أو اتـخـاذ تــدابـيـر
sشتبه في إصابتهمGصحية أخرى بخصوص األشخاص ا

sومعاجلتهم عند الضرورة XصابGالقيام بعزل ا -

- تـتبع من خالـطوا األشخـاص اGشتبـه في إصابتهم
sXصابGأو ا

- رفـض دخـــول األشــــخـــاص اGـــشــــتـــبـه في إصـــابــــتـــهم
sXصابGوا

sوبوءةGناطق اGإلى ا XصابGرفض دخول غير ا -

- إجـــراء فـــحـص لألشـــخــــاص الـــقـــادمـــX مـن مـــنـــاطق
موبوءة و/ أو فرض قيود على خروجهم.

2 - يـجــوز أن تـتــضــمن الـتــوصـيــات الــتي تـصــدرهـا
مــنـظــمــة الـصــحــة الـعــاGــيـة لــلــدول األطـراف فــيــمـا يــتــعـلق
باألمتعة واحلـموالت ووسائل النقل واحلاويات والبضائع

والطرود البريدية اGشورة التالية :

sعدم اإلشارة بأي تدابير صحية -

sمراجعة بيان الشحنة ومسار السفينة -

sإجراء عمليات تفتيش -

- مراجعة أدلة الـتدابير اGتخذة عند اGغادرة أو في
sرور العابر من أجل جتنب العدوى أو التلوثGا

- الـقـيـام �ـعـاجلـة األمـتـعـة أو احلـمـوالت أو احلـاويات
أو وســــائل الــــنــــقل أو الــــبــــضــــائع أو الــــطــــرود الــــبــــريــــديـــة
أوالرفـات الـبـشـرية لـلـقـضـاء عـلى العـدوى أو الـتـلـوثs �ا

sرض ومستودعاتهGفي ذلك نواقل ا

- اســـتــعـــمــال الـــتــدابـــيــر الــصـــحــيـــة احملــددة لـــضــمــان
sمناولة الرفات البشرية ونقلها على نحو مأمون

sإجراء العزل أو احلجر الصحي -

- مــــــــصـــــــادرة وإتـالف األمــــــــتــــــــعــــــــة أو احلــــــــمـــــــوالت أو
احلـــــاويــــات أو وســـــائل الـــــنـــــقل أو الـــــبــــضـــــائع أو الـــــطــــرود
الـبـريــديـة اGـلــوثـة أو اGـشــتـبه في تــلـوثــهـا في ظل ظـروف
خــاضــعــة لــلــضــبـط عــنـد عــدم جنــاح اGــعــاجلــة أو غــيــرهــا من

sالعمليات األخرى

- رفض اGغادرة أو الدخول.
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الباب الرابعالباب الرابع
نقاط الدخولنقاط الدخول

اGادة اGادة 19
االلتزامات العامةااللتزامات العامة

تقوم كل دولـة طرفs عالوة على االلـتزامات األخرى
اGنصوص عليها في هذه اللوائحs �ا يأتي :

(أ) ضـــمــــان تـــطـــويــــر الـــقـــدرات احملــــددة في اGـــرفق 1
لنقـاط الدخـول اGعـينةs ضـمن اإلطار الـزمنيs اGـنصوص

s13 ادةGادة 5 والفقرة 1 من اGعليه في الفقرة 1 من ا
(ب) حتــديــد الــســـلــطــات اخملــتـــصــة في كل نـــقــطــة من

نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيهاs و
(ج) تزويـد اGنظـمةs بقـدر ما هو ¢ـكن عملـيًاs ولدى
الــطـــلب اســتـــجــابــة خلـــطــر مـــحــتـــمل مــحـــدد عــلى الـــصــحــة
العموميةs بالبيانات اGناسبة بخصوص مصادر العدوى
أو الــتــلـوثs �ــا فــيـهــا الــنـواقل واGــســتـودعــاتs في نــقـاط
الدخـولs الـتي قـد تؤدي إلـى انتـشـار اGرض عـلى الـنـطاق

الدولي.
اGادة اGادة 20

اGطارات واGوانئاGطارات واGوانئ

1 - حتــدّد الـدول األطــراف اGــطــارات واGــوانئ الــتي
يجب أن تطور القدرات اGنصوص عليها في اGرفق 1.

2 - تــضــمـن الــدول األطــراف إصــدار شــهــادات إعــفـاء
الـــســـفـن من اGـــراقـــبـــة اإلصـــحـــاحـــيـــة وشـــهـــادات اGـــراقـــبـــة
اإلصـحـاحـيـة لـلـسـفن وفـقًـا لـلـشـروط اGـنـصـوص عـلـيهـا في
اGـادة 39 من هـذه الـلـوائح ولـلـنـمـوذج اGـنـصـوص علـيه في

اGرفق 3.

3 - تــــرسل كـل دولــــة طــــرف إلى اGــــنــــظــــمــــة قــــائــــمــــة
باGوانئ اGأذون لها �ا يأتي :

(أ) إصدار شـهادات مـراقبـة إصحـاح السـفن وتوفـير
اخلدمات اGشار إليها في اGرفقX 1 وs3 أو

(ب) إصـــدار شـــهــــادات إعـــفــــاء الـــســــفن من اGــــراقـــبـــة
اإلصحاحية فقطs و

(ج) تـمديد صالحـية شهادة إعـفاء السـفن من مراقبة
اإلصــحــاح Gــدة شـهــر إلى أن تــصـل الـســفــيــنــة إلى اGــيــنـاء

الذي �كن أن يتم فيه تسلم الشهادة.

تـــبّــلغ كل دولــة طــرف اGــنـــظــمــة بــأيــة تــغــيــيــرات قــد
تــطــرأ عـلـى وضع اGــوانئ اGــدرجــة في الــقــائــمــة. وتـتــولى

اGنظمة نشر اGعلومات الواردة �وجب هذه الفقرة.

4 - يجوز لـلمنظمةs بناء  على طلب الدولة الطرف
اGعـنيـةs وبعـد إجراء الـتحـريات اGـناسـبةs اتـخاذ مـا يلزم

من ترتيبـات لإلشهاد على أن اGطار أو اGيناء الواقع في
1 Xـشار إلـيـها في الـفقـرتGأراضيـها يـسـتوفي الـشروط ا
و3 مـن هـــذه اGــــادة. ويـــجــــوز إخــــضـــاع عــــمـــلــــيـــات اإلشــــهـــاد
اGـــــذكـــــورة Gــــــراجـــــعـــــة دوريـــــة مـن قـــــبل اGـــــنــــــظـــــمـــــةs وذلك

بالتشاور مع الدولة الطرف.

5 - تـقــوم مــنـظــمـة الــصــحـة الــعــاGـيــةs بـالــتــعـاون مع
sنظـمات احلكـومية الـدولية والـهيئـات الدوليـة اخملتصةGا
بــوضع ونــشــر اGــبــاد� الــتــوجــيــهــيــة لإلشــهــاد لــلــمــطــارات
واGـوانئ �وجب هذه اGادة. وتـنشر اGنـظمة أيضًـا  قائمة

باGطارات واGوانئ التي ² اإلشهاد عليها.

اGادة اGادة 21
اGعابر البريةاGعابر البرية

1 - يــجــوز ألي دولـــة طــرفs حــيـــثــمــا تـــوجــد أســبــاب
صـحــيـة عـمــومـيــة تـبـرر ذلكs أن حتــدد مـعــابـر بـريــة تـقـوم
بتـطـوير الـقـدرات اGـنصـوص عـليـهـا في اGرفق s1 واضـعة

في االعتبار :
(أ) حــــجـم وتــــواتــــر مـــــخــــتـــــلف أنــــواع حـــــركــــة اGــــرور
sالـتي قد حتدد sـعابر الـبريـة للدولـة الطرفGالدولي في ا

وذلك مقارنة بنقاط الدخول األخرىs و 
(ب) اخملــاطـر عــلى الـصـحــة الـعــمـومـيــةs اGـوجـودة في
sأو تـمـر عـبـرهـا sـرور الـدوليGمـنـاطق تـبـدأ فـيـهـا حـركـة ا

.Xقبل الوصول إلى معبر بري مع

2 - يجوز للدول األطراف اGتتاخمة أن تنظر في :
(أ) الــدخـــول في اتــفــاقـــات أو تــرتــيـــبــات ثــنـــائــيــة أو
متـعـددة األطـراف بـشـأن تـوقي أو مـكـافـحـة انـتـقـال اGرض

دوليًا عند اGعابر البرية وفقًا للمادة s57 و
(ب) الـتحديـد اGشـترك لـلمـعابر األرضـية اGـتتـاخمة
التي يلزم فيـها تطوير القدرات الوارد ذكرها في اGرفق

1 وفقًا للفقرة 1 من هذه اGادة.

اGادة اGادة 22
دور السلطات اخملتصةدور السلطات اخملتصة

1 - على السلطات اخملتصة :

(أ) االضـــــطـالع بـــــاGــــــســـــؤولــــــيـــــة عـن رصـــــد األمــــــتـــــعـــــة
واحلـــــمــــــوالت واحلـــــاويـــــات ووســــــائل الـــــنــــــقل والـــــبــــــضـــــائع
والـــطـــرود الـــبــــريـــديـــة والـــرفـــات الـــبــــشـــريـــة اGـــغـــادرة من
اGــنــاطق اGــوبــوءة والــقــادمــة مــنــهـاs بــغــيــة ضــمــان بــقــائــهـا
خــــالـــــيــــة من مــــصـــــادر الــــعــــدوى أو الــــتــــلــــوثs �ـــــا في ذلك

sستودعاتGالنواقل وا
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(ب) الـعــملs بـقــدر مـا هـو ¢ــكن عـمــلـيًـاs عــلى ضـمـان
إبــقــاء اGــرافـق الــتي يـــســتــخــدمـــهــا اGــســافـــرون في نــقــاط
الـدخـول في حـالـة صـحـيـة وخـاليـة مـن مـصـادر الـعدوى أو

sستودعاتGا في ذلك النواقل وا� sالتلوث
(ج) حتمّل اGسؤولـية عن اإلشراف على أيـة عمليات
إلبـادة الـفـئـران واجلـرذان أو الـتـطـهـيـر أو إبـادة احلـشـرات
وإزالــــة الــــتــــلــــوث مـن األمــــتــــعــــة واحلــــمــــوالت واحلــــاويــــات
ووســائل الـنـقل والــبـضـائع والــطـرود الـبـريــديـة والـرفـات
الــبـــشــريـــة أو اتــخــاذ الـــتــدابــيـــر الــصــحـــيــة فــيـــمــا يـــتــعــلق

sوجب هذه اللوائح� sحسب االقتضاء sباألفراد
(د) إبـالغ مـشـغــلي وسـائل الــنـقلs بـاعــتـزامـهــا اتـخـاذ
تـدابــيـر اGـراقـبــة عـلى أيـة وسـيــلـة من وسـائل الــنـقل قـبل
حدوث ذلك بـأطول مدة ¢كـنةs وتوفـير معـلومات كـتابية

sحيثما تتوافر sبخصوص الطرق التي تتبع
(هـ) حتمّـل اGسـؤوليـة عن اإلشراف عـلى إزالة اGـياه
sـلـوثـة أو الـفـضالت الـبـشـريـة أو احلـيـوانـيـةGأو األطـعـمـة ا
واGــيـاه اGــسـتــعـمــلـةs وأيــة مــواد مـلــوثـة أخــرى من وسـيــلـة

sوالتخلص منها على نحو مأمون sالنقل
(و) اتخـاذ كل التـدابيـر اGـمكـنة عـملـيًا واGـتسـقة مع
sيـاه اجملاريG هذه الـلـوائح لرصـد ومـراقبـة تـفريغ الـسـفن
والـنـفـايـاتs ومـيـاه الـصـابـورة وغـيـر ذلك من اGـواد الـتي
قـد تــســبب األمــراض وتــلــوث مــيــاه اGــوانئ أو األنــهـار أو
الــقـنـوات أو اGـضـايـق أو الـبـحـيـرات أو أيــة مـجـاٍر مـائـيـة

sدولية أخرى
(ز) حتـــمّل اGــــســـؤولـــيـــة عـن اإلشـــراف عـــلـى مـــقـــدمي
اخلـدمـات إلى اGسـافـرين واألمتـعـة واحلمـوالت واحلـاويات
ووســائل الـنـقل والــبـضـائع والــطـرود الـبـريــديـة والـرفـات
الـبـشريـة عـند نـقـاط الـدخولs �ـا في ذلك إجـراء عمـلـيات

sعند اللزوم sتفتيش وفحوص طبية

(ح) اتخـاذ تـرتـيـبات فـعـالـة Gـواجـهة الـطـوار� بـغـية
التصدي لألحداث الصحية العمومية غير اGتوقعةs و

(ط) االتـــــصــــال �ــــركــــز االتــــصـــــال الــــوطــــنـي اGــــعــــني
بـالـلـوائح الـصـحـيـة الـدولــيـة بـشـأن الـتـدابـيـر ذات الـصـلـة

اGتخذة عمالّ بهذه اللوائح.

2 - يـجـوز معـاودة تـطبـيق الـتـدابيـر الـصحـيـة التي
أوصت بها اGنظمـة بشأن اGسافرين القادمX من منطقة
مـوبـوءة أو األمــتـعـة أو احلــمـوالت أو احلــاويـات أو وسـائل
الـــنـــقل أو الــــبـــضـــائع أو الـــطــــرود الـــبـــريـــديـــة أو الـــرفـــات
الـبـشـريـة الــقـادمـة من مــنـطـقـة مـوبــوءة عـنـد الـوصـول إذا
كانـت هنـاك مـؤشـرات و/ أو بـيـنـات �ـكن الـتـحـقق مـنـها
تـفيـد إخـفـاق الـتـدابيـر الـتي طـبـقت عـنـد مغـادرة اGـنـطـقة

اGوبوءة.

3 - تــــنـــــفــــذ إجـــــراءات إبـــــادة احلــــشـــــرات والــــفـــــئــــران
واجلــــرذان والــــتــــطــــهــــيــــر وإزالــــة الــــتــــلــــوثs وغــــيــــرهــــا من
اإلجراءات الصحيةs على نحو يسمح بتجنب إحلاق األذى
بـــــاألفـــــراد أو جتــــنـب إزعـــــاجــــهـمs قــــدر اإلمـــــكـــــانs أو إحلــــاق
الضرر بالبيئة على نحو يؤثر على الصحة العمومية أو
يـــلـــحـق الـــضـــرر بـــاألمـــتـــعـــة أو احلـــمـــوالت أو احلـــاويــات أو

وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية.

الباب اخلامسالباب اخلامس
تدابير الصحة العموميةتدابير الصحة العمومية

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGادة اGادة 23
التدابير الصحية اGتخذة عند الوصول واGغادرةالتدابير الصحية اGتخذة عند الوصول واGغادرة

1 - رهنًا بأحكـام االتفاقات الدولـية السارية واGواد
sيــجـــوز لـــلـــدولـــة الـــطــرف sذات الـــصـــلــة مـن هـــذه الــلـــوائـح
ألغـــراض الــصــحــة الـــعــمــومــيـــةs أن تــشــتــرط مـــا يــلي عــنــد

الوصول أو اGغادرة :

(أ) فيما يخص اGسافرين :

1) تـقــد© مـعـلــومـات عـن وجـهـة اGــسـافــر كي يـتــسـنى
sاالتصال به

2) تقد© معلومـات تتعلق بخط رحلة اGسافر للتأكد

¢ــا إذا كـان قــد حـدث أي ســفـر فـي أي مـنــطـقــة مـوبـوءة أو
بالقرب من أي منـطقة موبوءة أو أي تـماس آخر محتمل
�ـــصــادر الـــعـــدوى أو الــتـــلـــوث قـــبل الـــوصــولs عـالوة عــلى
مــراجـــعــة وثـــائق اGـــســافـــر الـــصــحـــيــة إذا كـــانت مـــطــلـــوبــة

�وجب هذه اللوائحs و/ أو

3) إجـــراء فــحص طــبي دون إجـــراءات بــاضــعــة; بــأقل

قـدر من اإلزعــاج �ـا يــحــقق الـغــايـات اGــتــوخـاة في مــجـال
sالصحة العمومية

(ب) إجـراء تـفـتـيـش لألمـتـعـة واحلـمـوالت واحلـاويـات
ووسـائل الــنـقل والــبـضـائـع والـطـرود الــبـريـديــة والـرفـات

البشرية.

2 - يــجـوز لــلـدول األطــرافs اســتـنــادًا إلى الــبـيــنـات
الدالة على وجود مخـاطر محتملة على الـصحة العمومية
واGـتأتـية من التـدابيـر اGنـصوص عـليـها في الـفقرة 1 من
هـــذه اGـــادةs أو من خالل ســـبـل أخـــرىs أن تـــتـــخـــذ تـــدابـــيــر
صـحية إضافـية وفقًا لـهذه اللوائحs وخـاصة إذا تعلق األمر
sوذلك بأن يجرى sسافر مشتبه في إصابته أو متضرر�



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 21 شو شوّال عام  ال عام  1434 هـ هـ
28 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

عـلى أساس كل حـالة على حـدةs فحص طـبي بأقل قدر من
اإلجراءات الباضـعة ومن اإلزعاج �ا يحـقق هدف الصحة
الـــعــمــومــيــة اGـــتــمــثل فـي احلــيــلــولـــة دون انــتــشــار اGــرض

دوليا.

3 - ال يـجـوز الـقـيــام بـأي فـحص طـبيs أو تـطـعـيم أو
اتـخـاذ أي تدابـيـر صحـيـة أو اتـقائـيـة �وجب هـذه الـلوائح
على اGـسـافـرين دون احلصـول مـسبـقًـا منـهم أو من آبـائهم
أو أوليـاء أمـرهم على مـوافـقة صـريـحة وعـلـيمـة بذلكs إال
فيما هـو منصوص عليه في الفقرة 2 من اGادة s31 ووفقًا

لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية.

4 - يخـطـر اGـسافـرون اGـراد تطـعـيمـهم أو اGـعروض
علـيهم إجـراءات اتقائـية عمالّ بـهذه الـلوائحs أو آباؤهم أو
أولـــيــــاء أمـــرهم بــــأي خـــطــــر يـــرتـــبـط بـــالــــتـــطـــعــــيم أو عـــدم
الـــتــــطـــعــــيم وبـــاســــتـــخــــدام أو عـــدم اســــتـــخــــدام اإلجـــراءات
االتـــقــائـــيــة وفــقًـــا لــقـــانــون الــدولـــة الــطـــرف والــتــزامـــاتــهــا
الـدولـيـة. وتـبلغ الـدول األطـراف األطـبـاء اGـمـارسـX بـهذه

اGتطلبات طبقًا لقانون الدولة الطرف.

5 - أي فــــحص طــــبي أو إجـــراء طــــبي أو تـــطــــعـــيم أو
غير ذلك من اإلجراءات االتقائية التي تنطوي على خطر
انـتقال اGرض ال يُـجرى على اGـسافر أو يـعطى له إال وفقًا
لــــتــــوجـــيــــهــــات ومــــعــــايـــيــــر الــــسالمــــة اGــــعــــمــــول بــــهـــا عــــلى
الصـعـيديـن الوطـني أو الـدوليs وذلك لتـقـليل هـذا اخلـطر

إلى أدنى حد.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام خاصة بوسائل النقل ومشغليهاأحكام خاصة بوسائل النقل ومشغليها

اGادة اGادة 24
مشغلو وسائل النقلمشغلو وسائل النقل

1 - تـتـخـذ الـدول األطـراف جـمـيع الـتـدابـيـر اGـمـكـنـة
عـمـلـيًــا واGـتـسـقــة مع هـذه الـلـوائـح لـضـمـان قـيــام مـشـغـلي

وسائل النقل �ا يأتي :

(أ) االمــتــثــال لــلــتــدابــيــر الــصــحــيــة اGــوصى بــهــا من
sعتمدة من قبل الدولة الطرفGنظمة واGا

(ب) إطالع اGسافرين عـلى التدابير اGوصى بها من
قبل اGنظمة واGـعتمدة من قبل الدولة الطرف لتطبيقها

sعلى م� وسائل النقل

(ج) إبـقـاء وسـائل النـقل الـتي يـتحـمـلـون اGسـؤولـية
عـنـهـا خـالــيـة من مـصـادر الـعـدوى أو الـتـلـوثs �ـا في ذلك

الــنـواقل واGـســتـودعـات. ويـجــوز لـلـســلـطـات الــصـحـيـة أن
تـشـتـرط تطـبـيق الـتـدابيـر الـرامـيـة إلى مـكافـحـة مـصادر
الــــعــــدوى أو الــــتــــلــــوث إذا وُجـــد مــــا يــــدل عــــلى وجــــود تــــلك

اGصادر.

2 - وترد في اGرفق 4 أحكام مـحددة تتـعلق بوسائل
الـنــقل ومـشــغــلـيــهـا �ــوجب هــذه اGـادة. وتــرد في اGـرفق 5
تدابير محددة تنـطبق على وسائل النقل ومشغليها فيما

يتعلق باألمراض احملمولة بالنواقل.

اGادة اGادة 25
السفن والطائرات اGارة مرورالسفن والطائرات اGارة مرورًا عابرا عابرًا

دون اإلخالل بأحـكام اGادتX 27 وs43 أو مـا لم تسمح
بــذلك االتــفـــاقــات الــدولــيــة الــســـاريــةs ال يــجــوز أليــة دولــة

طرف اتخاذ أي تدابير صحية فيما يتعلق :
(أ) بأيـة سـفـيـنـة ال تـكون قـادمـة من مـنـطـقـة مـوبوءة
وتـمــر في قـنــاة بـحــريـة أو مــجـرى مــائي داخل إقـلــيم تـلك
الـدولــة الـطـرفs وتــكـون في طــريـقــهـا إلى مــيـنــاء يـقع في
أراضي دولـة أخـرى. ويـسـمح أليـة سـفيـنـة من هـذا الـقـبيل
sبــالـــتــزود �ــا يـــلــزمــهـــا من وقــود ومــاء وطـــعــام وإمــدادات

sحتت إشراف السلطات اخملتصة
(ب) أيـــة ســــفـــيـــنــــة تـــمــــر في اGـــيــــاه الـــواقـــعــــة ضـــمن
واليـــتـــهــا الـــقـــضـــائـــيـــةs دون الـــتـــوقف فـي مــيـــنـــاء أو عـــلى

sالساحل
(ج) أيـــة طــائـــرة تـــمــر مـــرورًا عـــابــرًا في مـــطـــار يــقع
ضـمن واليـتـهـا الـقـضـائـيـةs عـدا أنه �ـكن قـصـر مـرور هـذه
الـطــائــرة عــلى مـنــطــقــة مـعــيــنـة مـن اGـطــار دون صــعـود أو
نـزول أو حتـمــيل أو تـفــريغ. عـلى أنه يــجب الـسـمــاح لـهـذه
الـطــائــرة بـالــتـزود بــالـوقــود واGــيـاه والــطـعــام واإلمـدادات

حتت إشراف السلطة اخملتصة.

اGادة اGادة 26
الشاحنات والقطارات واحلافالتالشاحنات والقطارات واحلافالت

اGدنية اGارة مروراGدنية اGارة مرورًا عابرا عابرًا
رهـنًـا بـأحـكـام اGـادتX 27 وs43 أو مـا لم تـسـمح بـذلك
االتـفاقـات الـدوليـة الـسـاريةs ال ُتـطـبق أية تـدابـير صـحـية
عــلى الــشـاحــنـات أو الــقـطــارات أو احلـافـالت اGـدنــيـة غــيـر
الـــقـــادمـــة من مـــنـــطـــقـــة مـــوبـــوءة والـــعـــابـــرة لألراضي دون

صعود أو نزول أو حتميل أو تفريغ.

اGادة اGادة 27
وسائل النقل اGوبوءةوسائل النقل اGوبوءة

1 - إذا وجــــــــــدت عـالمـــــــــات ســـــــــريــــــــــريـــــــــة أو أعـــــــــراض
ومـعـلومـات تـسـتـنـد إلى وقائـع أو بيّـنـات تـدل عـلى وجود
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خــطــر مــحـــتــمل يــتــهــدد الـــصــحــة الــعــمـــومــيــةs �ــا في ذلك
مـصـادر الـعـدوى أو الـتلـوثs عـلى مـ� وسـيـلة مـن وسائل
الــنــقلs تــعـتــبــر الـســلــطـة اخملــتــصـة أن وســيــلـة الــنــقل تـلك

موبوءةs ويجوز لها أن تقوم �ا يأتي :

(أ) تـــطـــهـــيـــر وســـيــــلـــة الـــنـــقل أو إبـــادة احلـــشـــرات أو
الـفـئـران واجلرذان فـيـهـاs حـسب االقتـضـاءs أو الـعـمل على

sتنفيذ هذه التدابير حتت إشرافها

sفي كل حـالـة s(ب) حتـديـد الــطـريـقـة الـتي تــسـتـخـدم
لــتــأمـــX مــســتــوى كــاف مـن الــســيــطــرة عـــلى اخلــطــر الــذي
يتهدد الصحة الـعمومية حسبما تنص عليه هذه اللوائح.
وحـــيث تـــنــصـح اGــنـــظـــمـــة بــطـــرق أو مـــواد مـــعــيـــنـــة لـــهــذه
اإلجـراءاتs يــنـبـغي اســتـخــدام هـذه الـطــرق واGـوادs مـا لم
تقرر السلطـة اخملتصة وجود أساليب أخرى تضاهيها من

حيث اGأمونية وإمكان الركون إليها.

ويـجــوز لـلـسـلـطـة اخملــتـصـة أن تـنـفـذ تــدابـيـر صـحـيـة
إضـافيةs ومـنهـا عزل وسائل الـنقل عـند الـلزوم للـحيـلولة
دون انــــتــــشــــار اGــــرض. ويــــنـــبــــغـي إبالغ مــــركــــز االتــــصـــال
الـــوطـــني اGـــعـــني بـــالـــلـــوائـح الـــصـــحـــيـــة بـــهـــذه الـــتـــدابـــيــر

اإلضافية.

2 - إذا لم تـكن الـسـلـطـة اخملـتـصـة في نـقـطـة الـدخـول
قـادرة عـلى تـنفـيـذ تـدابيـر اGـكـافحـة اGـنـصوص عـلـيـها في
هـــذه اGـــادةs يــجـــوزs رغم ذلـكs الــســـمـــاح لـــوســيـــلـــة الـــنــقل

اGوبوءة باGغادرةs رهنًا بالشروط التالية :

(أ) قـــيــام الـــســلـــطــة اخملـــتــصــةs لـــدى اGــغـــادرةs بــإبالغ
الــســلـطــة اخملــتــصـة في نــقــطــة الـدخــول اGــعــروفـة الــتــالــيـة

s(ب) شار إليها في الفقرة الفرعيةGعلومات اGبنوع ا

(ب) عـندما يتعـلق األمر بسفـينة ماs تـضمX شهادة
مــراقــبــة إصــحــاح الــسـفــيــنــة الــبــيــنـات الــتي عــثــر عــلــيــهـا

وتدابير اGكافحة اGطلوبة.

ويسمح ألية وسيـلة نقل من هذا القبيل بالتزود �ا
يـــلــزمـــهـــا من الـــوقـــود واGــيـــاه واألغـــذيــة واإلمـــدادات حتت

إشراف السلطة اخملتصة.

3 - أي وسـيــلـة نـقـل اعـتــبـرت مــوبـوءة تـســقط عــنـهـا
هذه الصفة عندما تقتنع السلطة اخملتصة بأنه :

(أ) ² بنـجـاح تنـفـيذ الـتـدابيـر الواردة فـي الفـقرة 1
من هذه اGادة;

(ب) لـيـس عـلـى مـتــنــهــا مــا قــد يـشــكل خــطــرًا يــتــهـدد
الصحة العمومية.

اGادة اGادة 28
السفن والطائرات في نقاط الدخولالسفن والطائرات في نقاط الدخول

1 - رهـنًــا بــأحـكــام اGـادة s43 أو وفــقًــا Gــا تــنص عــلـيه
االتــفـــاقــات الــدولـــيــة الـــســاريــةs ال يـــجــوز مــنـع الــســفن أو
الـــطـــائـــرات ألســـبـــاب تـــتـــعـــلق بـــالـــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــة من
الــتــوقف في أيــة نــقــطـــة دخــول. بــيــد أنه إذا كــانت نــقــطــة
الـدخــول غـيــر مـهــيـأة لــتــطـبــيق الـتــدابـيــر الـصــحـيــة الـتي
تــــنص عــــلــــيــــهــــا هــــذه الــــلــــوائحs يــــجــــوز إصــــدار األمــــر إلى
الـسـفـيـنة أو الـطـائـرة �ـواصـلـة رحـلتـهـا عـلى مـسـؤولـيـتـها
اخلاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لهاs ما لم
تـواجه الـسـفـيـنـة أو الـطـائـرة مـشـكـلـة تـشـغيـلـيـة جتـعل من
حتـــويــــلـــهــــا إلى نـــقــــطـــة الـــدخــــول تـــلـك أمـــرًا غـــيــــر مـــأمـــون

العواقب.

2 - رهـنًــا بــأحـكــام اGـادة s43 أو وفــقًــا Gــا تــنص عــلـيه
االتـفــاقـات الــدولـيــة الـســاريـةs ال يــجـوز أن تــرفض الـدول
األطــراف حـــريـــة احلــركـــة لـــلــســـفن أو الـــطـــائــرات ألســـبــاب
تــــتــــعـــلـق بــــالـــصــــحــــة الــــعــــمــــومـــيــــةs وال يــــجــــوزs عــــلى وجه
اخلـــصـــوصs احلـــيـــلــولـــة دون صـــعـــود اGـــســـافـــرين إلـــيـــهــا أو
نـزولــهم مـنـهـا وال يــجـوز عـرقـلــة عـمـلـيـة تــفـريغ أو حتـمـيل
الـــشــــحـــنــــات أو اخملـــزونـــات أو الــــتـــزود بــــالـــوقــــود واGـــيـــاه
واألغــذيــة واإلمـدادات. ويــجــوز لـلــدول األطــراف أن تـرهن
مـــنح حـــريــة احلـــركـــة بـــالـــتـــفــتـــيش وتـــنـــفـــيـــذ مـــا يــلـــزم من
إجراءات الـتطـهير أو إزالـة التـلوث أو إبـادة احلشرات أو
الــفــئـــران واجلــرذان أو أيــة تــدابـــيــر أخــرى ضـــروريــة Gــنع
انتشار العـدوى أو التلوثs إذا وجد على متنها مصدر ما

من مصادر العدوى أو التلوث.

3 - تــقـوم الــدولـة الـطــرفs كـلـمــا كـان ذلك ¢ــكـنًـا من
sورهـــنًــا بـــأحــكـــام الــفـــقــرة الـــســابـــقــة sالــنـــاحــيـــة الــعـــمــلـــيــة
بـالترخـيص �نح حريـة احلركة وذلك عن طـريق الالسلكي
أو وسـيلة اتـصال أخـرى للـسفـينة أو الـطائـرة عنـدما ترى
الدولة الطرفs بـناء على اGعلومـات الواردة من السفينة
أو الطـائـرة قبل وصـولهـا أن وصـول السـفيـنـة أو الطـائرة

لن يتسبب في دخول اGرض أو انتشاره.

4 - يــبـلّـغ ربّـان الــســفــيــنـة أو قــائــد الــطــائـرةs أو من
يــنــوب عــنهs قــبل الــوصـول إلى مــيــنــاء أو مـطــار الــوجــهـة
النهائيـة بأطول وقت ¢كنs مراقبي اGيناء أو اGطار عن
أيــة حـــاالت مـــرضــيـــة تـــدل عــلـى وجــود مـــرض ذي طـــبــيـــعــة
مـعـديــة أو بـيـنـات عـلى وجـود خـطـر مـحـتـمل عـلى الـصـحـة
الـــعــمــومــيــة عــلـى مــتــنــهــا �ــجــرد عـــلم اGــســؤول أو الــقــائــد
بوجود أمـراض أو أخطـار على الـصحـة العـمومـية. ويجب
نـقل هـذه اGعـلـومـات على الـفـور إلى الـسـلطـة اخملـتـصة في
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اGيـنـاء أو اGطـار. وينـبـغي في الظـروف العـاجـلة أن تـبّلغ
هــذه اGـعــلـومــات مــبـاشــرة من اGـســؤولــX أو من يـتــولـون

القيادة إلى السلطات اGعنية في اGيناء أو اGطار.

5 - تـــطّق الـــتــدابـــيـــر الــتـــالـــيـــة إذا هــبـــطت أو رست
طائـرة أو سفيـنة مشـتبه فيـها أو موبوءةs فـي مكان آخر
غـير اGـطار أو اGـيـناء الـذي كان يـجب أن تـهبط أو تـرسو
فـــيه ألســـبــاب خـــارجـــة عن إرادة قـــائـــد الــطـــائـــرة أو ربــان

السفينة :

(أ) يــبـــذل قــائــد الـــطــائــرة أو ربـــان الــســفـــيــنــة أو أي
شــخص آخــر يـنــوب عــنـهــمــا كل جــهـد ¢ــكن لالتــصـال دون

sإبطاء بأقرب سلطة مختصة

(ب) يــجـوز لـلــسـلــطـة اخملـتــصـة حـال إبـالغـهـا بــهـبـوط
الــطـائــرة أن تــطـبق الــتــدابـيــر الـصــحــيـة اGــوصى بــهـا من
sنظمة أو تدابير صحية أخرى واردة في هذه اللوائحGا

(ج) ال يــــجــــوز ألي مــــســــافــــر عــــلى مــــ� الــــطــــائـــرة أو
السفـينـة أن يغـادر اGكان احملـيط بهـا وال نقل أيـة حموالت
مـن ذلك اGــــكـــانs إال بـــإذن مـن الـــســــلـــطـــة اخملــــتـــصــــةs مـــا لم
تقتض ذلك حاالت الطوار� أو أغراض االتصال بالسلطة

sاخملتصة

(د) عـنـد اسـتـكــمـال جـمـيع الــتـدابـيـر الــصـحـيـة الـتي
sيجـوز للـطائرة أو الـسفـينة sتشـترطهـا السـلطـة اخملتصـة
بـقـدر مـا يـكـون اGـقــصـود هـو هـذه الـتـدابـيـر الـصـحـيـةs أن
تواصل رحلتهـا إما إلى اGطار أو اGيـناء الذي كان مقررًا
هبوطـها أو رسـوّها فـيهs أو إذا تعـذر علـيهـا ذلكs ألسباب

تقنيةs إلى مطار أو ميناء مالئم اGوقع.

6 - بـغض الـنــظـر عن األحـكــام اGـنـصـوص عــلـيـهـا في
هـذه اGادةs يـجوز لربـان السـفيـنة أو قـائد الـطائـرة اتخاذ
أيـة تـدابــيـر طـارئــة تـقـتــضـيـهـا صــحـة وسالمـة اGــسـافـرين
على م� مركبـته. وعليه أو عليهم إبالغ الـسلطة اخملتصة
بـأسـرع مـا �ـكن بـاGعـلـومـات اGـتعـلـقـة بـأيـة تدابـيـر تـتـخذ

عمالّ بأحكام هذه الفقرة.

اGادة اGادة 29

الشاحنات والقطارات واحلافالت اGدنيةالشاحنات والقطارات واحلافالت اGدنية
في نقاط الدخولفي نقاط الدخول

تــتــولـى مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعــاGــيــةs بــالــتــشــاور مع
الدول األطرافs وضع مباد� تـوجيهية لتـطبيق التدابير
الصـحـيـة عـلى الـشـاحـنات والـقـطـارات واحلـافالت اGـدنـية

في نقاط الدخول وعند اGرور في معابر أرضية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام خاصة باGسافرينأحكام خاصة باGسافرين

اGادة اGادة 30
وضع اGسافرين حتت مالحظة الصحة العموميةوضع اGسافرين حتت مالحظة الصحة العمومية

رهــنًــا بــأحــكــام اGــادة 43 أو �ــا تــســمح به االتــفــاقــات
الدولـيـة الـسـارية يـجـوز الـسـماح ألي مـسـافـر مـشـتبه في
إصــــابـــــته ووضـع عــــنــــد وصـــــوله حتـت اGالحــــظـــــة في إطــــار
مـرفق من مــرافق الــصـحــة الـعــمـومــيــة أن يـواصل رحــلـته
الــدولــيــة إذا كـــان ال يــشــكـل خــطــرًا مــحـــتــمال وشــيـــكًــا عــلى
الصحة العمـوميةs وتبلغ الدولة الطرف السلطة اخملتصة
في نـــقــــطـــة الــــدخـــول إلى الــــوجـــهــــة الـــنــــهـــائـــيــــةs إذا كـــانت
مـعــروفـة لــهـاs بــتـوقع وصــول اGـسـافــر إلـيــهـا. ويــجب عـلى

اGسافر أن يتقدم إلى تلك السلطة لدى وصوله.

اGادة اGادة 31
التدابير الصحية اGتعلقة بدخول اGسافرينالتدابير الصحية اGتعلقة بدخول اGسافرين

1 - ال يطـلب إجـراء فحص طـبي أو تـطعـيم أو اتـخاذ
إجراءات اتقائيـةs بشكل باضعs كشرط لدخول أي مسافر
إلى أراضي الدولة الـطرف; غير أن هـذه اللوائحs مع عدم
اإلخالل بـــاGــواد 32 و42 وs45 ال تــمــنـع الــدول األطــراف من
طــــلـب إجــــراء الــــفــــحص الــــطــــبـي أو الــــتــــطــــعــــيم أو اتــــخــــاذ
اإلجـراءات االتـقـائـيـة األخـرى أو تــقـد© دلـيل يـثـبت إجـراء

التطعيم أو اتخاذ اإلجراءات االتقائية األخرى :

(أ) إذا اقـتضت الـضرورة ذلك لتـقريـر وجود أو عدم
sوجود مخاطر حتدق بالصحة العمومية

(ب) كـشــرط لـدخـول أي مـسـافـرين يــطـلـبـون اإلقـامـة
sؤقتة أو الدائمةGا

(ج) كـشرط لـدخـول أي مـسـافـرين �ـقـتـضى اGادة 43
أو اGرفقX 6 وs7 أو

(د) ما يجوز إجراؤه �قتضى اGادة 23.

2 - في حـالــة عـدم مـوافـقـة اGـســافـرs الـذي قـد تـطـلب
الــدولـــة الــطـــرف خـــضــوعـه لــفـــحص طـــبي أو تــطـــعـــيــمه أو
اتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه �وجب الفقرة 1 من
هــذه اGــادةs عــلى أي تــدبـيــر من هــذا الــقــبــيلs أو في حــالـة
رفـــضه إعــطــاء اGـــعــلــومــات أو الـــوثــائق اGــشـــار إلــيــهــا في
sـعـنـيةGيـجـوز للـدولـة الـطـرف ا s23 ـادةGالـفـقرة 1 (أ) من ا
رهـــنًــــا بـــأحــــكـــام اGـــواد 32 و42 و45 أن تــــرفض دخــــول ذلك
اGـــســــافـــرs وفـي حـــالـــة وجــــود مـــخــــاطـــر وشـــيــــكـــة مــــحـــدقـــة
بـالـصـحـة الـعـمـومـيـة يـجـوز لـلـدولـة الـطـرفs وفـقًـا ألحـكـام
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قـوانــيـنــهـا الــوطـنــيـةs وإلى احلــد الـضــروري Gـواجــهـة هـذه
اخملــــاطــــرs أن جتــــبــــر اGــــســــافــــر عــــلى اخلــــضــــوع Gــــا يــــلي أو

تنصحه وفقًا للفقرة 3 من اGادة 23 باخلضوع Gا يأتي :

(أ) الـــفــحـص الــطـــبـي الــذي يـــحـــقق غـــايـــات الـــصـــحــة
sبأقل قدر من اإلجراءات الباضعة واإلزعاج sالعمومية

(ب) التطعيم أو اإلجراءات االتقائية األخرىs أو

(ج) تــدابــيـر صــحــيـة إضــافــيــة مـعــمــول بــهـا تــقي من
انـتــشـار اGـرض أو تـكــافـحهs �ـا في ذلـك الـعـزل أو احلـجـر
الـصـحي أو وضع اGـسـافـر حتت مالحـظـة سلـطـات الـصـحة

العمومية.
اGادة اGادة 32

معاملة اGسافرينمعاملة اGسافرين

لـدى تــنـفـيـذ الـتـدابــيـر الـصـحـيـة وفــقًـا لـهـذه الـلـوائح
تـــتــولـى الــدول األطـــراف مــعـــامــلـــة اGــســـافــريـن عــلى نـــحــو
يـحـتـرم كـرامـتـهـمs وحـقـوق اإلنـسـان واحلـريـات األسـاسـيـة
ويـقــلل مـا يــرتـبـط بـهــذه الـتــدابـيــر من إزعــاج وضـيق إلى

أدنى حد ¢كنs �ا في ذلك :

sسافرين بكياسة واحترامG(أ) معاملة جميع ا

(ب) مــراعـــاة نــوع اجلـــنس والــشـــواغل االجـــتــمـــاعــيــة
الثقافية أو العرقية أو الدينية للمسافرينs و

(ج) تـوفير أو اتخـاذ الترتيـبات الالزمة لتـوفير ما
يـكــفي من الــطــعــام واGـيــاه وجتــهـيــزات اإلقــامــة اGـنــاســبـة
واGــلــبس اGــنــاسب وحــمــايــة األمــتــعــة وســائــر اGــمــتــلــكـات
والعالج الطـبي اGالئم ووسائل االتصال الضرورية وذلك
إن أمكن بلغة �كن لـلمسافرين فهمهاs وسائر اGساعدات
اGالئـمــة لـلــمـسـافــرين اGــوضـوعـX فـي احلـجـر الــصـحي أو
الـعــزل أو اخلـاضـعـX لــلـفـحص الــطـبي أو إلجـراءات أخـرى

حتقيقًا ألغراض الصحة العمومية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصة بشأن البضائع واحلاويات ومناطق حتميلهاأحكام خاصة بشأن البضائع واحلاويات ومناطق حتميلها

اGادة اGادة 33
البضائع العابرةالبضائع العابرة

رهــــنًـــــا بـــــأحــــكـــــام اGــــادة s43 أو مـــــا لم تـــــســــمـح بــــذلك
االتــفـاقـات الـدولـيـة الـسـاريــةs ال يـجـوز إخـضـاع الـبـضـائع
الـعــابـرة الـتي ال تـنـقل من سـفــيـنـة إلى أخـرىs بـاسـتـثـنـاء
احلـيـوانـات احلـيـةs لـلـتـدابـيـر الـصـحـيـة الـتي تـنص عـلـيـهـا
هــــذه الــــلــــوائح أو حــــجــــزهــــا ألغـــراض تــــتــــعــــلق بــــالــــصــــحـــة

العمومية.

اGادة اGادة 34
احلاويات ومناطق حتميلهااحلاويات ومناطق حتميلها

sبقـدر ما هـو ¢كن عـملـيًا s1 - تكـفل الدول األطـراف
أن يـسـتـعـمل الـقـائـمـون عـلى شـحن احلـاويـات اGـسـتـخـدمة
فـي حـــركــــة اGـــرور الــــدولي حـــاويــــات تـــخــــلـــو مـن مـــصـــادر
sـســتـودعـاتGـا في ذلك الــنـواقل وا� sالـعــدوى أو الـتـلــوث

وخصوصًا أثناء عملية التعبئة والرزم.

2 - تـكـفل الـدول األطـرافs بـقـدر مـا �ـكن عـمـلـيًاs أن
تـكون مناطق حتـميل احلاويـات خالية من مـصادر العدوى

أو التلوثs �ا فيها النواقل واGستودعات.

3 - حـــيـــثـــمـــا تـــرى الــــدولـــة الـــطـــرف أن حـــجم حـــركـــة
اGـرور الـدولـي لـلـحـاويــات كـبـيــر �ـا فـيه الــكـفـايــةs تـتـخـذ
الـسلـطات اخملـتـصة كل الـتـدابيـر اGمـكـنة اGـتـسقـة مع هذه
الـلـوائحs �ــا في ذلك إجـراء عــمـلـيــات الـتـفــتـيشs وتــقـيـيم
الــــظــــروف الــــصـــــحــــيــــة فـي احلــــاويــــات ومـــــنــــاطق حتـــــمــــيل
احلاويـاتs وذلـك بغـيـة ضـمـان تـنـفـيـذ االلـتـزامـات الواردة

في هذه اللوائح.

4 - تــــتـــــاح في مــــنـــــاطق حتــــمـــــيل احلـــــاويــــاتs بــــقــــدر
اإلمكانs مرافق لفحص احلاويات وعزلها.

5 - عـــلـى مـــرســــلـي احلـــاويــــات واGــــرسل إلــــيـــهـم بـــذل
قــصـــارى جــهـــدهم مـن أجل جتــنـب انــتـــقـــال اGــلـــوثــات عـــنــد

القيام بتحميل متعدد االستعماالت لتلك احلاويات.

الباب السادسالباب السادس
الوثائق الصحيةالوثائق الصحية

اGادة اGادة 35
قواعد عامةقواعد عامة

ال تــطــلب أيــة وثــائق صـــحــيــةs غــيــر تــلك اGــنــصــوص
عــلـيــهــا في هــذه الــلـوائـح أو في الـتــوصــيــات الــصـادرة عن
اGـنــظـمــةs في إطـار حــركـة اGــرور الـدوليs ولــكن شــريـطـة
عـدم تـطـبـيق هـذه اGـادة عـلى اGـسـافـرين الـذين يـلـتـمـسون
اإلقـامــة اGـؤقــتــة أو الـدائــمــةs وكـذلك عــدم تــطـبــيـقــهــا عـلى
الـوثـائـق اGـطـلـوبـة بـخـصـوص احلـالــة الـصـحـيـة الـعـمـومـيـة
لــلــبــضــائع أو احلــمــوالت اGــتــداولــة في الــتــجــارة الــدولــيـة
عـمالّ بـاالتفـاقات الـدوليـة الـساريـة. وللـسـلطـة اخملتـصة أن
تطلب من اGسافـرين استيفاء ¶اذج البيانات التي تتيح
sــســـافـــرينGاالتـــصـــال واالســـتـــبـــيــانـــات اخلـــاصـــة بـــصـــحـــة ا

شريطة أن تستوفي الشروط احملددة في اGادة 23.
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اGادة اGادة 36
شهادات التطعيم أو اإلجراءات االتقائية األخرىشهادات التطعيم أو اإلجراءات االتقائية األخرى

1 - يـــــــجب أن تـــــــطـــــــابق الـــــــلـــــــقــــــاحـــــــات واإلجــــــراءات
االتــقــائـيــة األخــرى اGــطــبــقــة عــلى اGــســافـريـنs عــمالّ بــهـذه
sـتــصــلـة بــهـاGالــلـوائح أو الــتــوصـيــات وكــذلك الـشــهــادات ا
أحـــكـــام اGــرفق s6 وكـــذلك أحـــكـــام اGــرفق 7 فـــيــمـــا يـــتــعـــلق

بأمراض محددةs حيثما انطبقت.

2 - ال يــــــجـــــوز مــــــنـع أي مــــــســـــافــــــر يــــــحـــــمـل شــــــهـــــادة
بـــالــتــطــعــيـم أو بــاتــخــاذ إجـــراءات اتــقــائــيـــة أخــرى بــشــأنه
صــادرة وفــقًــا ألحــكـام اGــرفق s6 وكــذلك اGــرفق s7 حـيــثــمـا
sذكـور في الشـهادةGـرض اGمن الدخـول نـتيـجة ا sيـنطـبق
حــتى لـو كــان قــادمًـا من مــنـطــقـة مــوبــوءة مـا لم يــكن لـدى
الــســلــطـة اخملــتــصــة مــؤشــرات �ــكن الــتــحــقق مــنــهـا و/ أو
بــيــنــات تــدل عـــلى أن الــتــطــعــيـم أو اإلجــراءات االتــقــائــيــة

األخرى لم تكن فعّالة.

اGادة اGادة 37
اإلقرار الصحي البحرياإلقرار الصحي البحري

1 - عـــلى ربـــان الـــســـفـــيـــنــةs قـــبـل الــوصـــول إلى أول
مـيـناء يـرسـو فـيه في أراضي دولة طـرفs أن يـتـحقق من
الـوضع الــصـحي عـلى مــ� الـسـفــيـنـةs وأن يـســتـوفي عـنـد
الــوصـــول أو في وقت ســـابق لــوصـــول الــســـفــيـــنــة إذا كــان
اGركب �لك األدوات الالزمة لذلك وكانت الدولة الطرف
تـقـتضي الـتسـليم اGـسـبقs إقرارًا صـحيًـا بـحريًـا ويسـلمه
إلى الــسـلــطــة اخملـتــصـة في ذلك اGــيــنـاءs مــصـدقًــا من قـبل
طـبـيـب الـسـفـيـنـةs إن وجــدs إال إذا كـانت اإلدارة الـصـحـيـة

التشترط ذلك.

sوطبيب الـسفيـنة إن وجد s2 - على ربـان السفـينـة
أن يــقـدمــا أيــة مـعــلــومـات تــطــلـبــهــا الـســلــطـة اخملــتــصـة عن
الــظـــروف الـــصــحـــيـــة عــلـى مــ� الـــســـفــيـــنـــة إبــان الـــرحـــلــة

الدولية.

3 - يـــــجب أن يـــــكـــــون اإلقـــــرار الـــــصــــحـي الـــــبـــــحــــري
مطابقًا للنموذج اGبX في اGرفق 8.

4 - يجوز للدولة الطرف أن تقرر ما يأتي :

(أ) إعـفــاء جــمـيـع الـســفن الــقــادمـة من تــقــد© اإلقـرار
الصحي البحريs أو

(ب) اشــــتــــراط تــــقــــد© اإلقــــرار الـــــصــــحي الــــبــــحــــري
�ــوجـب تــوصـــيـــة تــتـــعـــلق بـــالـــســفن الـــقـــادمـــة من مـــنــاطق
مــوبــوءة أو اشــتـــراط تــقــد�ه من الــســفن الــتي قــد تــكــون

حاملة للعدوى أو التلوث.

وتـبــلغ الــدولــة الــطــرف مــشـغــلي الــســفن أو وكالءهم
بهذه اGتطلبات.

اGادة اGادة 38
اجلزء الصحي من اإلقرار العام للطائرةاجلزء الصحي من اإلقرار العام للطائرة

s1 - عـــلى قـــائــد الـــطـــائــرة أو مـن يــنـــوب عن الـــقـــائــد
بقـدر اسـتـطـاعـتهs أن يـسـتـوفيs في اجلـو أو عـنـد الـهـبوط
في أول مطار في أراضي دولة طرفs إال إذا كانت الدولة
الـطرف ال تـشـتـرط ذلكs اجلـزء الـصـحي من اإلقـرار الـعام
للـطائرة ويـسلمه إلى الـسلطـة اخملتصةs وأن يـتطابق ذلك

مع النموذج اGبX في اGرفق 9.

2 - على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقد©
أيـــة مــعـــلــومـــات تــطـــلــبـــهـــا الــدولـــة الــطـــرف فــيـــمـــا يــتـــعــلق
بـــالــظــروف الـــصــحــيــة عـــلى مــ� الـــطــائــرة أثــنـــاء الــرحــلــة

الدولية وبأية تدابير صحية مطبقة على الطائرة.

3 - يجوز للدولة الطرف أن تقرر :

(أ) إعـفـاء جـمـيع الـطـائـرات الـقـادمـة من تـقـد© اجلـزء
الصحي من اإلقرار العام للطائرةs أو

(ب) اشتراط تـقد© اجلزء الصـحي من اإلقرار العام
لـلـطـائـرة �ـوجب تـوصـيـة تـتـعـلق بـالـطـائـرات الـقـادمـة من
مـنــاطق مـوبـوءة أو اشـتــراط تـقـد�ه من الــطـائـرات الـتي

قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث.

وتُعلم الدولـة الطرف مشـغلي الطائرات أو وكالءهم
بهذه اGتطلبات.

اGادة اGادة 39
الشهادات الصحية للسفنالشهادات الصحية للسفن

1 - تـــكـــون شـــهــــادة إعـــفـــاء الـــســــفـــيـــنـــة مـن اGـــراقـــبـــة
اإلصــحــاحـــيــة وشـــهــادة اGــراقـــبــة اإلصـــحــاحـــيــة لــلـــســفـــيــنــة
صاحلتG Xدة أقصـاها ستة أشهر. ويجـوز تمديدها لشهر
واحـد في حـالـة تــعـذر إجـراء الـتـفــتـيش أو تـنـفــيـذ تـدابـيـر

اGراقبة الالزمة في اGيناء.

2 - فـي حـــالــــة عــــدم تــــقــــد© شــــهــــادة صــــاحلــــة بــــإعــــفـــاء
الــسـفــيــنـة من اGــراقــبـة اإلصــحــاحـيــة أو شـهــادة بــاGـراقــبـة
اإلصــحـاحــيــة لـلــســفـيــنـة أو عــنــد وجـود مــا يـدل عــلى خــطـر
محتمل على م� السفينة يهدد الصحة العموميةs يجوز
لـلدولة الطـرف التصرف وفـقًا Gا تنص عـليه الفقرة 1 من

اGادة 27.

3 - يـجب أن تـتـطـابق الشـهـادتـان اGـشار إلـيـهـما في
هذه اGادة مع النموذج الوارد في اGرفق 3.
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4 - تـنفـذ تدابيـر اGراقـبةs كـلمـا أمكنs عـندمـا تكون
الــســفــيــنــة والــعــنــابــر خــالــيــة. وفي حــالــة الــســفن اGــثــقــلـة

بالصابورة تنفّذ تلك التدابير قبل حتميلها.

5 - عــنــدمــا تــكـون تــدابــيــر اGــراقـبــة مــطــلــوبــة ويـتم
اســتــكــمــالـهــا بــصــورة مــرضـيــة تــصــدر الــسـلــطــة اخملــتــصـة
شـهـادة اGـراقــبـة اإلصـحـاحـيـة لــلـسـفـيـنـة مـع ذكـر الـبـيـنـات

التي وجدت وتدابير اGراقبة التي اتخذت.

6 - يـجـوز للـسـلـطة اخملـتـصة أن تـصـدر شهـادة إعـفاء
الــسـفــيـنــة من اGـراقــبـة اإلصــحـاحــيـة في أي مــيـنــاء مـحـدد
�وجب اGادة 20 من هذه اللوائح في حـالة اقتناعها بخلو
الــسـفــيـنــة من الــعـدوى والــتـلــوثs �ـا فـي ذلك خـلــوهـا من
الـنــواقل واGــسـتــودعـات. وال يــجـري إصــدار هـذه الــشـهـادة
عــادة إال بـــعـــد الــتـــفـــتــيـش عــلـى الــســـفـــيــنـــة عـــنــدمـــا تـــكــون
عنابـرها خالـيةs أو عـند عدم احـتواء تـلك العنـابر إال على
الــصـابــورة أو غـيــرهـا من اGــواد الـتي مـن هـذا الـقــبـيل أو
اGـــعــدة عــلـى هــذا الـــنــحــوs لـــكي يـــتــســـنى الــتـــفــتـــيش عــلى

العنابر تفتيشًا دقيقًا.

7 - إذا ارتــأت الــســـلــطــة اخملــتـــصــة في اGـــيــنــاء الــذي
أجريت فيه عملية اGراقبة اإلصحاحية أن الظروف التي
نـفـذت فيـها تـلك الـتدابـير ال تـسـمح باحلـصـول على نـتائج
مــرضـيـةs فــعـلـيــهـا أن تــشـيـر إلى ذلـك في شـهـادة اGــراقـبـة

اإلصحاحية للسفينة.

الباب السابعالباب السابع
الرسومالرسوم

اGادة اGادة 40
الرسوم اGتعلقة بالتدابير الصحيةالرسوم اGتعلقة بالتدابير الصحية

فيما يخص اGسافرينفيما يخص اGسافرين

1 - بـاسـتـثـنـاء اGـسـافـرين الـذين يـلـتـمـسـون اإلقـامة
اGـــؤقــتــة أو الـــدائــمــةs ورهــنًـــا بــأحــكـــام الــفــقــرة 2 من هــذه
اGـادةs ال تـفــرض الـدولـة الـطــرفs عـمالّ بـهــذه الـلـوائحs أيـة
رسوم تـتعـلق بالتـدابيـر التـاليـة اخلاصة بـحمـاية الـصحة

العمومية :

(أ) أي فـحـص طـبي تــنص عـلــيه هـذه الــلـوائحs أو أي
فـحص تكـمـيـلي قد تـشـتـرطه الدولـة الـطرف لـلـتـحقق من

احلالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصهs أو

(ب) أي تـــطـــعـــيـم أو وســـيـــلـــة اتـــقـــائـــيـــة أخـــرى يـــقـــدم
لـــلــمـــســافـــر عـــنــد وصـــوله وال يــكـــون شـــرطًــا من الـــشــروط
اGنشورة أو يكـون شرطًا ² نشره قبل الـتطعيم أو تقد©

الوسيلة االتقائية األخرى بأقل من عشرة أيامs أو

(ج) االشـتراطات اGـناسبـة بشأن عـزل اGسافرين أو
فرض احلجر الصحي عليهمs أو

(د) أي شـــهــادة تُـــصـــدر لــلـــمــســـافـــر وحتــدد الـــتــدابـــيــر
اGطبقة وتاريخ تطبيقهاs أو

(هـ) أي تــــدابــــيــــر صــــحـــيــــة مــــطــــبــــقــــة عــــلى األمــــتــــعـــة
اGصاحبة للمسافر.

2 - يــــــجــــــوز لــــــلــــــدول األطـــــراف فــــــرض رســــــوم عــــــلى
التدابير الصـحية غير تلك اGشـار إليها في الفقرة 1 من
هـــذه اGـــادةs �ـــا فـي ذلك الـــتـــدابـــيـــر الـــتي تـــتـــخـــذ أســـاسًـــا

لصالح اGسافر.

3 - عـنـد تـقـاضي رسـوم عـلى تـنـفـيـذ تـدابـيـر صـحـيـة
sــقـــتــضـى هــذه الـــلــوائح� sمـن هــذا الـــقــبـــيل لـــلــمـــســافـــرين
التــــطـــــبق في كـل دولــــة طــــرف إال تــــعـــــريــــفــــة واحــــدة لــــهــــذه

الرسومs ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم :

s(أ) مطابقًا لهذه التعريفة

sقدمةG(ب) ال يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة ا

(ج) مـحـصالّ دون تـمــيـيـز يـتـعــلق بـجـنـســيـة اGـسـافـر
اGعني أو محل سكنه أو إقامته.

4 - تنـشر التعـريفة وأيـة تعديالت عـليهـا قبل البدء
في حتصيلها بعشرة (10) أيام على األقل.

5 - لــيس في هــذه الــلــوائح مــا �ــنع الــدول األطـراف
من الـتماس سداد النـفقات اGتـكبدة في تطبـيق التدابير

الصحية الواردة في الفقرة 1 من هذه اGادة :

(أ) الـتــمــاس ســدادهــا من مــشــغـلـي وسـائـل الـنــقل أو
مالكيها فيما يخص العاملX لديهمs أو

(ب) التماس سدادها من مصادر التأمX اGعنية.

6 - ال يــجـوز بــأي حــال من األحــوال مــنع اGــســافـرين
أو مـــشــــغــــلي وســــائل الــــنـــقل مـن مـــغــــادرة أراضي الــــدولـــة
الــــطـــــرف حــــتـى يــــتـم ســــداد الـــــرســــوم اGـــــشــــار إلـــــيـــــهــــا في

الفقرتX 1 و 2 من هذه اGادة.

اGادة اGادة 41
الرسوم اGتعلقة باألمتعة أو احلموالت أو احلاوياتالرسوم اGتعلقة باألمتعة أو احلموالت أو احلاويات
أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريديةأو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية

1 - عــنـد فـرض رسـوم لـتـطـبـيـق الـتـدابـيـر الـصـحـيـة
عـلى األمــتـعــة أو احلـمــوالت أو احلـاويــات أو وسـائل الــنـقل
أو الــبــضــائع أو الــطــرود الــبــريــديــة �ــوجب هــذه الــلــوائح
sُحتــدد في كـل دولــة طــرف تــعــريــفـــة واحــدة لــهــذه الــرســوم

ويجب أن يكون كل بند من الرسوم :
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s(أ) مطابقًا لهذه التعريفة

sقدمةG(ب) ال يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة ا

(ج) مـحصالّ دون تميـيز يتعـلق بجنسـية األمتعة أو
احلــمــوالت أو احلــاويـات أو وســائل الــنــقل أو الــبــضـائع أو
الـطـرود الـبـريـديـة اGـعـنـيـة أو عـلم أو سـجل أو مـلـكـية. وال
Xـــارســـة أي تـــمـــيـــيـــز بـــ¢ sعـــلى وجـه اخلـــصـــوص sيـــجـــوز
األمـــتــعـــة أو احلــمـــوالت أو احلــاويـــات أو وســائل الـــنــقل أو

البضائع أو الطرود البريدية الوطنية واألجنبية.

2 - تـنشر التعـريفة وأية تـعديالت عليـها قبل البدء
في حتصيلها بعشرة أيام على األقل.

الباب الثامنالباب الثامن
أحكام عامةأحكام عامة

اGادة اGادة 42
تنفيذ التدابير الصحيةتنفيذ التدابير الصحية

يبـدأ عـلى الفـور تـنفـيـذ الـتدابـيـر الصـحـية اGـتـخذة
عــمالّ بــهــذه الــلــوائحs وتــســتــكــمل من دون إبــطــاء وتــطــبق

على نحو شفاف ودون تمييز.

اGادة اGادة 43
التدابير الصحية اإلضافيةالتدابير الصحية اإلضافية

Xالـدول األطـراف وبـ X1 - ال حتـول هـذه الـلـوائح بـ
أن تـقومs وفـقًـا لقـانـونهـا الـوطني ذي الـصـلة والـتـزاماتـها
�قتـضى القانـون الدوليs واسـتجابـة Gقتـضيات مـخاطر
محددة على الصحـة العمومية أو طوار� صحية عمومية

تثير قلقًا دوليًاs بتنفيذ تدابير صحية :

(أ) حتــقق مــســـتــوى احلــمــايــة الــصــحـــيــة نــفــسه الــذي
حتققه توصيات مـنظمة الصحة العاGية أو مستوى أعلى

منهs أو

(ب) تكونs على نـحو آخرs محظـورة �قتضى اGادة
25 واGــــادة s26 والـــفــــقـــرتـــX 1 و2 من اGـــــادة 28 واGــــادة 30

والفقرة 1 (ج) من اGادة 31 واGادة 33.

شـريـطــة أن تـكـون هـذه الـتــدابـيـر مـتــسـقـةs في غـيـر
تلك احلاالتs مع هذه اللوائح.

وال يــجـــوز أن تــكــون هــذه الــتـــدابــيــر أكــثـــر تــقــيــيــدًا
حلركـة اGـرور الـدولي أو أكـثر أخـذًا بـاإلجـراءات البـاضـعة
أو أكـثـر إزعـاجًـا لألشـخـاص من الـبـدائل اGـعـقـولـة اGـتـاحـة

التي توفر اGستوى اGالئم من احلماية الصحية.

2 - فـي مــعـــرض تــقـــريـــر مــا إذا كـــان األمــر يـــقـــتــضي
اتـخـاذ الـتـدابـيــر الـصـحـيـة اGـشـار إلــيـهـا في الـفـقـرة 1 من
هـــذه اGـــادةs أو اتـــخـــاذ تــدابـــيـــر صـــحـــيـــة إضـــافــيـــة �ـــوجب
الــفـقـرة 2 من اGـادة 23 والــفـقـرة 1 من اGـادة 27 والــفـقـرة 2
من اGـــــادة 28 والــــفـــــقــــرة 2 (ج) من اGـــــادة s31 عــــلـى الــــدول

األطراف أن تبني قرارها على ما يأتي :

sباد� العلميةG(أ) ا

(ب) الــبــيّــنــات الــعــلــمــيــة اGــتــوافــرة الــتي تــدل عــلى
وجود خـطر مـحتـمل على الـصحـة العـمومـية أوs حـيثـما ال
تكـون هذه الـبيّـنات كـافيـةs على اGـعلـومات اGـتوافـرةs �ا
فـي ذلك تــلـك اGــســـتـــمــدة مـن مــنـــظــمـــة الـــصــحـــة الـــعــاGـــيــة
واGـنظمـات احلكـوميـة الدولـية والهـيئـات الدولـية األخرى

ذات الصلةs و

(ج) أي إرشـــادات أو مــشـــورة من مـــنــظـــمــة الـــصــحــة
العاGية.

3 - عــلـى أي دولــة طــرف تــنــفــذ الــتــدابــيــر الــصــحــيــة
اإلضـافـية اGـشـار إلـيهـا في الـفـقرة 1 من هـذه اGـادة والتي
تــتــدخل تــدخالّ بـــالــغًــا في حــركــة اGــرور الــدوليs أن تــزود
مـنظمة الصـحة العاGيـة باألساس اGنطـقي من وجهة نظر
الـصحـة العـمومـيـة واGعـلومـات العـلـميـة ذات الصـلة بـهذه
الـتـدابــيـر. وعـلى اGـنـظـمـة أن تـتـقـاسم هـذه اGـعـلـومـات مع
الـدول األطـراف األخرىs وأن تـتـقـاسم اGـعـلـومات اGـتـعـلـقة
بـالـتـدابـيـر الـصـحـيـة اGـنـفـذة. وألغـراض هـذه اGـادة يـقـصـد
عمومًا بالـتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة اGسافرين
الدولـيـX أو تـأخـيـرهم أكـثر من 24 سـاعـة أو رفض دخول
أو مـغـادرة األمتـعـة واحلمـوالت واحلـاويات ووسـائل الـنقل

والبضائعs وما شابهs أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة.

3 Xقـدمة عـمالً بالفـقرتGـعلـومات اG4 - بعد تـقييم ا
sــعـلــومــات ذات الـصــلـةGــادة وغـيــر ذلك من اGو5 مـن هـذه ا
يـجوز Gـنـظمـة الصـحة الـعاGـيـة أن تطـلب أن تعـيد الـدولة

الطرف اGعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير.

5 - عــــلى الــــدولـــة الــــطـــرف الــــتي تــــنــــفـــذ الــــتـــدابــــيـــر
الــصـحـيــة اإلضـافــيـة اGـشــار إلـيـهــا في الـفــقـرتـX 1 و2 من
هــذه اGــادة والــتـي تــتــدخل تــدخالّ بـــالــغًــا في حــركــة اGــرور
الـدولي أن تبـلّغ اGنـظمـةs في غضون 48 ساعـة من تنـفيذ
الـتــدابـيــرs بـهــذه الـتــدابـيــر وأسـاسـهــا اGـنــطـقي مـن وجـهـة
الــنـظــر الــصــحــيـة مــا لم تــكن هــنــاك تــوصـيــات مــؤقــتـة أو

دائمة تغطيها.

6 - عــلى الـدولـة الـطـرف الــتي تـنـفـذ تــدبـيـرًا صـحـيًـا
عمالّ بـالفقرة 1 أو الـفقرة 2 من هذه اGادة أن تـعيد الـنظر
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فـي هـــذا الــتـــدبـــيـــر خالل ثـالثــة (3) أشـــهـــر مع مـــراعـــاة مـــا
تشـيـر به مـنظـمـة الصـحـة الـعاGـيـة واGـعايـيـر الواردة في

الفقرة 2 من هذه اGادة.

7 - يــجــوز ألي دولــة طــرف تــأثــرت بــأحــد الــتــدابــيـر
الــتي اتــخـــذت �ــقــتــضـى الــفــقــرة 1 أو الــفــقــرة 2 من هــذه
اGـادةs دون إخالل بـحــقـوقــهـا اGـقــررة �ـوجب اGـادة s56 أن
تـــطـــلـب من الـــدولـــة الـــطـــرف الـــتـي تـــنـــفـــذ هـــذا الـــتـــدبـــيـــر
التـشاور معـها. والـغرض مـن هذه اGشـاورات هو تـوضيح
اGــعــلـومــات الــعـلــمــيــة واألسـاس اGــنــطـقـي من وجـهــة نــظـر
الـصـحة الـعـمـوميـة الـذي يـسـتنـد إلـيه الـتدبـيـر والـتوصل

.Xإلى حل مقبول للطرف

8 - يـجـوز أن تـنـطــبق أحـكـام هـذه اGـادة عـلى تـنـفـيـذ
تدابير تتعلق �سافرين يشاركون في جتمعات حاشدة.

اGادة اGادة 44
التعاون واGساعدةالتعاون واGساعدة

1 - تــتــعــهــد الــدول األطـراف بــالــتــعــاون مـع بــعــضــهـا
البعض بقدر اإلمكان على ما يأتي :

(أ) كــشف وتــقــيــيم ومــواجــهــة األحــداث عــلى الــنــحـو
sنصوص عليه في هذه اللوائحGا

(ب) تـــقـــد© أو تـــيـــســـيـــر الـــتـــعـــاون الـــتـــقـــني والـــدعم
الـلـوجـيــسـتيs وخـاصـة في مـجـال تــنـمـيـة وتـعـزيـز وصـون
sقدرات الصحة العمومية الالزمة �قتضى هذه اللوائح

(ج) حــشــد اGــوارد اGــالـــيــة من أجل تــيـــســيــر تــنــفــيــذ
التزاماتها �وجب أحكام هذه اللوائحs و

(د) صيـاغـة الـقـوانـX اGـقـتـرحـة وغـيـرهـا من األحـكام
القانونية واإلدارية لتنفيذ هذه اللوائح.

 2 - تــقـــوم اGــنــظــمــة بــالــتــعــاون مع الــدول األطــراف

بناء على طلبهاs وبقدر اإلمكانs على :

(أ) تـــقـــديـــر وتـــقــــيـــيم قـــدراتـــهـــا في مـــجـــال الـــصـــحـــة
الــعــمـــومــيــة بـــغــيــة تـــيــســيــر تـــنــفــيـــذ أحــكــام هـــذه الــلــوائح

sبفعالية

(ب) تـــوفــيــر أو تــيـــســيــر الـــتــعــاون الــتـــقــني والــدعم
اللوجيستي للدول األطرافs و

(ج) حـشـد اGـوارد اGـالــيـة لـدعم الـبـلـدان الـنـامـيـة في
بـــنــاء وتـــعـــزيــز وصـــون الـــقـــدرات اGــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في

اGرفق 1.

3 - �ــكن تـنـفــيـذ الـتـعــاون اGـنـصـوص عــلـيه في هـذه
sومنهـا القنوات الـثنائية sـادة من خالل قنوات متـعددةGا
وكـذلك من خالل الشـبكـات اإلقلـيمـية واGـكاتب اإلقـليـمية
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة ومن خـالل اGـــنـــظـــمـــات احلـــكـــومـــيـــة الـــدولـــيــة

والهيئات الدولية.

اGادة اGادة 45
معاجلة البيانات الشخصيةمعاجلة البيانات الشخصية

1 - يــــحــــافظ عــــلى الــــطــــابع الــــســــري لــــلــــمــــعــــلــــومـــات
الـصــحـيــة الـتي جتــمــعـهــا دولـة طــرف مـا أو تــتـلــقـاهــا عـمالّ
بهـذه اللـوائح من دولة طـرف أخرى أو من اGـنظـمة والتي
تــشــيــر إلى شــخص مــحــدد أو �ــكن حتــديــدهs وتــعــالج دون

البوح باألسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني.

2 - يـجـوز لـلـدول األطـرافs عـلى الـرغم ¢ـا هـو وارد
في الــــفــــقــــرة s1 اإلفــــصــــاح عن الــــبـــــيــــانــــات الــــشــــخــــصــــيــــة
ومــعــاجلـتــهــا حـيــثــمــا يـكــون ذلك ضــروريًــا ألغـراض تــقــيـيم
وتدبـير خـطر مـحتمل يـتهـدد الصـحة الـعمـوميـةs غير أنه
يــجب عــلى الــدول األطــرافs حــســبـمــا يــقــتــضــيه قــانــونــهـا
الــوطـنـيs وعــلـى مــنــظـمـة الـصـحة الـعـاGيـةs الـعـمل على

ما يأتي :

(أ) مــعــاجلــة الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة بــشــكل مــنــصف
وقـانـوني وعـدم اGـضي في مـعـاجلـتـهـا بـطـريـقـة ال تـتـطـابق

sمع تلك األغراض

(ب) أن تــكــون تــلك الــبــيــانــات ذات طــابع مالئم وأن
تـكـون وثــيـقــة الـصـلــة بـاGـوضــوع وأال تـتــجـاوز احلـد الالزم

sفيما يخص تلك األغراض

sعــــنــــد الــــضـــرورة sوأن يــــتم s(ج) أن تــــكــــون دقــــيــــقــــة
حتديـثـهـا; ويـجب اتخـاذ كل اخلـطـوات اGـعـقولـة لـلـتـأكد من

sشطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة

(د) عدم االحتفاظ بها لفترة أطول ¢ا يلزم.

3 - عـلى اGـنـظــمـةs عـنـد الـطـلبs وبـقـدر مـا هـو ¢ـكن
من الناحـية العـمليـةs أن تزود الفـرد ببيانـاته الشـخصية
اGــشــار إلـــيــهــا في هـــذه اGــادة بــشـــكل مــفــهـــوم دون تــأخــيــر
الداعي له أو نـفقـات ال مـوجب لـهاs وبـطـريـقة تـتـيح إدخال

تصويبات عليها عند اللزوم.

اGادة اGادة 46
نقل ومناولة اGواد البيولوجية والكواشفنقل ومناولة اGواد البيولوجية والكواشف

واGواد اGستعملة في التشخيصواGواد اGستعملة في التشخيص

تـسهّل الدول األطـرافs رهنًا بـقانونهـا الوطني ومع
مــراعــاة اGــبــاد� الــتــوجــيــهــيــة الــدولــيــة ذات الــصــلــةs نــقل
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ودخــول وخـــروج وجتــهــيــز اGــواد الـــبــيــولــوجـــيــة وعــيــنــات
الــــتـــشــــخـــيـص والـــكــــواشف ومــــواد الــــتـــشــــخــــيص األخـــرى
والــتــخــلص مـــنــهــاs وذلك ألغــراض الــتـــحــقق واالســتــجــابــة

Gقتضيات الصحة العمومية �وجب هذه اللوائح.

الباب التاسعالباب التاسع
قائمة اخلبراء اGعنيX باللوائح الصحية الدولية وجلنةقائمة اخلبراء اGعنيX باللوائح الصحية الدولية وجلنة

الطوار� وجلنة اGراجعةالطوار� وجلنة اGراجعة

الفصل األولالفصل األول
قائمة اخلبراء اGعنيX باللوائح الصحية الدوليةقائمة اخلبراء اGعنيX باللوائح الصحية الدولية

اGادة اGادة 47
تشكيل القائمةتشكيل القائمة

1 - يـنشئ اGديـر العام قـائمة تتـألف من خبراء في
كل مـيـادين اخلـبرة ذات الـصـلة (تـسـمى فيـمـا يلي "قـائـمة
اخلـبــراء اGـعــنـيــX بـالــلـوائح الــصـحــيـة الــدولـيـة"). ويــتـبع
XـعـنـيـGأعـضـاء قـائـمـة اخلـبـراء ا Xفي تـعــيـ sـديـر الـعـامGا
باللوائح الصحية الدوليةs لوائح اGنظمة اخلاصة بأفرقة
اخلـبراء االسـتشـاريX والـلجـان (تسمـى فيـما يلـي "الئحة
اخلـبراء االسـتـشـاريـX باGـنـظـمة")s مـا لم يـنص عـلى غـير
ذلك في هذه اللوائـح. وإضافة إلى ذلكs يعX اGدير العام
عضـوًا بـنـاء عـلى طـلب كل دولـة طـرفs كـما يـعـsX حـيـثـما
يــقــتــضي األمــرs خـبــراء تــقــتــرحــهم اGــنـظــمــات احلــكــومــيـة
ومــنـظــمــات الـتــكـامـل االقـتــصــادي اإلقـلــيـمـي ذات الـصــلـة.
وتــخـطـر الـدول األطـراف اGــهـتـمـة اGـديــر الـعـام بـاGـؤهالت
ومـجــال اخلـبــرة لـكل خـبــيـر تــقـتـرحه لــلـعــضـويـة. ويــخـطـر
اGديـر الـعام دوريًـا الـدول األطراف واGـنـظمـات احلـكومـية
الدوليـة ومنظـمات التكـامل االقتصـادي اإلقليمي اGـعنية
بــتـشــكـيــلـة "قــائـمــة اخلـبـراء اGــعـنــيـX بــالـلــوائح الـصــحـيـة

الدولية".

الفصل الثانيالفصل الثاني
جلنة الطوار�جلنة الطوار�

اGادة اGادة 48
اختصاصات اللجنة وتشكيلهااختصاصات اللجنة وتشكيلها

1 - يـــــنـــــشـئ اGـــــديـــــر الـــــعـــــام جلـــــنـــــة طـــــوار� إلســـــداء
اGشورةs بناء على طلب منهs بشأن :

(أ) حتـديــد مـا إذا كــان وقـوع حــدث مـا يــشـكل طــارئـة
sصحية عمومية تثير قلقًا دوليًا

s(ب) إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا

(ج) اقــتـــراح إصـــدار أو تـــعــديـل أو تــمـــديـــد أو إنـــهــاء
توصيات مؤقتة.

2 - تــتـــشــكـل جلــنـــة الــطـــوار� من خــبـــراء يــخـــتــارهم
اGـدير الـعـام من أعضـاء قـائـمة اخلـبـراء اGعـنـيX بـالـلوائح
الصـحية الـدوليةs وعـند االقـتضاءs من خـبراء آخرين من
األفـرقـة االسـتشـاريـة لـلـمنـظـمـة. ويـحدد اGـديـر الـعـام مدة
عـضويـة الـلجـنـة بهـدف ضـمان اسـتـمرار بـحـثهـا ألي حدث
مـــحــدد ولـــعـــواقـــبه. ويـــخـــتــار اGـــديـــر الـــعــام أعـــضـــاء جلـــنــة
الــــطــــوار� عــــلى أســــاس اخلــــبــــرة الـــتــــقــــنــــيــــة والــــتــــجــــربـــة
اGـطــلــوبـتــX ألي دورة خــاصــةs مع إيالء اGــراعـاة الــواجــبـة
Gباد� التمـثيل اجلغرافي العادل. ويـنبغي أن يكون واحد
عـلى األقل من أعـضـاء جلـنـة الـطـوار� خـبـيـرًا مـرشـحًـا من

الدولة الطرف التي ينشأ احلدث في أراضيها.

3 - يجوز للمدير العامs �بادرة منه أو بطلب من
جلـــنـــة الـــطـــوار�s تـــعـــيـــX خـــبــيـــر تـــقـــنـي أو أكـــثـــر إلســداء

اGشورة إلى اللجنة.

اGادة اGادة 49
اإلجراءاتاإلجراءات

1 - يــدعــو اGــديــر الــعــام إلى انــعــقــاد جلــنــة الــطــوار�
بـاخـتــيـاره عـددًا من اخلـبــراء من بـX أولـئك اGــشـار إلـيـهم
في الــفــقــرة 2 من اGــادة s48 وفــقًــا ألكــثــر مــجــاالت اخلــبــرة
والـتــجــربـة مـالءمـة لــلــحـدث الــواقع. ويــجـوز لــغــرض هـذه
اGـادة أن تـتضـمن "اجـتـمـاعـات" جلـنة الـطـوار� مـؤتـمرات
مـعقودة عن بعـد ومؤتمرات فـيديوية أو تـستخدم وسائل

االتصال اإللكتروني.

2 - يــــزود اGــــديــــر الــــعــــام جلـــــنــــة الــــطــــوار� بــــجــــدول
األعـمال وبـأي معـلومـات ذات صـلة تـتعـلق باحلـدثs �ا في
ذلك اGعلـومات اGقدمـة من الدول األطرافs عالوة على أي

توصيات مؤقتة يقترح اGدير العام إصدارها.

3 - تــنـتـخب جلـنـة الــطـوار� رئـيـسًـا لــهـا وتـعـد عـقب
كل اجتماع تقـريرًا موجزًا عن أعمالها ومداوالتهاs �ا في

ذلك أية مشورة حول التوصيات.

4 - يـــدعـــو اGــديـــر الـــعــام الـــدولــة الـــطـــرف الــتـي يــقع
احلدث في أراضـيهـا إلى تقـد© آرائهـا إلى جلنـة الطوار�.
وحتـقــيـقًــا لـهــذا الـغــرضs يـخــطـرهــا اGـديــر الـعـام بــتـواريخ
وجــدول أعــمــال اجــتــمــاع جلــنــة الــطــوار� وذلك عن طــريق
إشـعارها قـبل ذلك بوقت كافٍ كـما تقـتضي الضرورة. إال
أنه ال يـجـوز للـدولـة الطـرف اGـعنـيـة طلب تـأجـيل اجتـماع

جلنة الطوار� لطرح آرائها عليه.

5 - تــــقــــدم آراء جلــــنــــة الــــطــــوار� إلى اGــــديــــر الــــعـــام
لينظر فـيها. ويرجع القرار الـنهائي في هذه اGسائل إلى

اGدير العام.

6 - يــبــلغ اGــديــر الــعــام الــدول األطــراف بــالــقــرارات
اGـتــعـلـقـة بـتـحـديـد وانـتـهـاء الـطـارئـة الـصـحـيـة الـعـمـومـيـة
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الـتي تثير قلـقًا دوليًاs وبـأي تدبير صـحي اتخذته الدولة
الـطرف اGـعنـيةs وأي تـوصيـة مؤقـتةs وكـذا بأي تـعديل أو
تـمديد أو إنهـاء لهذه الـتوصياتs مع آراء جلـنة الطوار�.
ويـــبــلـغ اGــديـــر الـــعـــام مـــشــغـــلي وســـائل الـــنـــقل عن طـــريق
الــــــدول األطــــــراف والـــــــوكــــــاالت الــــــدولــــــيـــــــة ذات الــــــصــــــلــــــة
بـالتوصيـات اGؤقتةs �ا فـي ذلك ما يرد عليـها من تعديل
أو تــمـــديـــد أو إنــهـــاء. وعـــلى اGــديـــر الـــعــام أن يـــجـــعل هــذه
اGعـلـومـات والـتوصـيـات مـتـاحة لـعـامـة اجلـمـهور في وقت

الحق.

7 - يـــجــــوز لــــلــــدول األطــــراف الــــتي وقع احلــــدث في
أراضــيـــهــا أن تــقـــتــرح عــلى اGـــديــر الــعـــام إنــهــاء الـــطــارئــة
الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا و/ أو التوصية
اGؤقتـةs كما يـجوز لـها لذلك الـغرض إجـراء عرض للـجنة

الطورا�.

الفصل الثالثالفصل الثالث
جلنة اGراجعةجلنة اGراجعة

اGادة اGادة 50
اختصاصات اللجنة وتشكيلهااختصاصات اللجنة وتشكيلها

1 - يـشكل اGدير الـعام جلنة مـراجعة تضـطلع باGهام
التالية :

(أ) تــقـد© تــوصـيــات تـقــنـيـة إلـى اGـديــر الـعــام بـشـأن
sإدخال تعديالت على هذه اللوائح

(ب) إسداء اGـشـورة التـقـنيـة إلى اGـدير الـعـام فيـما
يـتعلق بـالتـوصيـات الدائـمة وأي تعـديالت علـيهـا أو إنهاء

sلها
(ج) إسـداء اGشـورة الـتقـنيـة إلى اGـدير الـعام بـشأن
أيـة مسـألـة يـحـيـلـهـا إلـيـها اGـديـر الـعـام فـيـمـا يـتـعـلق بأداء

هذه اللوائح.

2- تــعــد جلـــنــة اGــراجــعــة من جلـــان اخلــبــراء وتــخــضع

لـلـوائح األفـرقــة االسـتـشـاريـة لـلـمـنــظـمـة مـا لم يـنص عـلى
خالف ذلك في هذه اGادة.

3 - يـــخـــتــــار اGـــديـــر الـــعـــام أعـــضـــاء جلـــنـــة اGـــراجـــعـــة
XـعـنـيـGفـي قـائـمـة اخلـبــراء ا Xالـعـامـلـ Xويـعــيـنـهم من بــ
Xمـن بـ sوعــنــد االقــتــضــاء sبــالــلــوائـح الــصــحــيــة الـدولــيــة
Xفي غــيــرهــا من أفــرقــة اخلــبــراء االســتــشــاريـ Xالــعــامــلــ

للمنظمة.

4 - يــحـدد اGــديـر الــعـام عــدد األعـضــاء الـذيـن يـدعـون
ألي اجـــتــمــاع لــلـــجــنــة اGــراجـــعــة ويــحــدد تـــاريخ االجــتــمــاع

ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة.

5 - يعX اGدير العام أعضاء جلنة اGراجعة Gدة عمل
دورة واحدة فقط.

6 - يــخـتـار اGـديـر الــعـام أعـضـاء جلـنــة اGـراجـعـة عـلى
أســـاس مـــبــــاد� الـــتــــمـــثــــيل اجلــــغـــرافـي الـــعــــادلs ومـــراعـــاة
الــتــوازن بــX اجلــنــســsX والــتــوازن بــX خــبــراء الــبــلـدان
اGــتــقــدمــة وخــبــراء الـبــلــدان الــنــامــيــةs وتــمــثـيـل مــخـتــلف
اآلراء العـلميـة s والنُهج واخلـبرة العـملية فـي شتى أنحاء

العالمs وحتقيق التوازن اGالئم بX التخصصات.

اGادة اGادة 51
تصريف األعمالتصريف األعمال

1 - تـتـخـذ قـرارات جلـنـة اGــراجـعـة بـأغـلـبـيـة أصـوات
األعضاء احلاضرين واGشتركX في التصويت.

2 - يـدعو اGديـر العام الـدول األعضاء واألª اGـتحدة
ووكـاالتـهـا اGـتـخـصـصـة واGـنـظـمـات احلـكـومـيـة الـدولـية أو
اGـنــظـمــات غـيــر احلـكــومـيــة اGـعـنــيـة األخــرى ذات الـصالت
الرسـمية مع منظـمة الصحة العـاGية إلى تسميـة ¢ثليها
حلـضـور دورات الـلجـنـة. ويـجوز أن يـقـدم هـؤالء اGمـثـلون
مــــذكـــرات وأن يـــدلـــواs إذا وافق الـــرئـــيـسs بـــبـــيـــانـــات عن

اGواضيع قيد اGناقشة. وال يكون لهم حق التصويت.

اGادة اGادة 52
التقاريرالتقارير

1 - تـــعـــد الـــلـــجـــنـــة لـــكـل دورة تـــقـــريـــرًا يـــعــرض آراء
الـلـجنـة ومـشورتـهـا. وتعـتـمـد جلنـة اGـراجعـة هـذا التـقـرير
قبل نـهايـة الدورة. وآراء الـلـجنـة ومشـورتهـا غيـر ملـزمة
لــلـمــنـظــمـة وتــصـاغ عــلى أنــهـا مــشـورة لــلـمــديـر الــعـام. وال

يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة.

2 - إذا لم تُـجمع جلـنـة اGـراجـعة عـلى مـا تـخـلص إليه
من نتـائجs يحق ألي عـضو أن يبـدي آراءه اGهـنية اخملـالفة
في تــــقــــريــــر فــــردي أو جــــمــــاعيs يــــبــــX فــــيه الــــســــبب في

اختالف الرأي ويصبح جزءًا من تقرير اللجنة.

3 - يقدم تقريـر جلنة اGراجعة إلى اGدير العام الذي
يـنــقل آراءهـا ومـشـورتــهـا إلى جـمــعـيـة الــصـحـة أو اجملـلس
الــتــنــفــيــذي لــلــنــظــر فــيــهــا واتــخــاذ مــا يــلــزم من إجــراءات

بشأنها.

اGادة اGادة 53
اإلجراءات اخلاصة بالتوصيات الدائمةاإلجراءات اخلاصة بالتوصيات الدائمة

مـــتى رأى اGــديــر الــعــام أن تــوصـــيــة دائــمــة بــعــيــنــهــا
ضـروريـة ومـالئـمـة Gـواجـهــة مـخـاطـر مـحــددة عـلى الـصـحـة
الـــعــمـــومـــيـــة الـــتــمـس اGــديـــر الـــعـــام آراء جلــنـــة اGـــراجـــعــة.
وباإلضافة إلى الـفقرات ذات الصلة الواردة في اGواد من

50 إلى 52 تسري األحكام التالية :



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 21 شو شوّال عام  ال عام  1434 هـ هـ
28 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

(أ) يـــجـــوز تـــقــــد© مـــقـــتــــرحـــات بـــشـــأن الــــتـــوصـــيـــات
الــدائــمــة أو تــعــديــلــهــا أو إنــهــائـهــا إلـى جلــنـة اGــراجــعــة من
اGـديـر الـعام أو من قـبل الـدول األطـراف عن طـريق اGـدير

sالعام
(ب) يـجـوز ألي دولــة طـرف أن تـقـدم مــعـلـومـات ذات

sراجعةGصلة كيما تنظر فيها جلنة ا
(ج) يجـوز أن يـطلب اGـدير الـعام من أي دولـة طرف
أو منـظـمة حـكـوميـة دولـيـة أو منـظـمة غـيـر حكـومـية ذات
عالقــات رســمــيــة مع مــنــظـمــة الــصــحــة الــعــاGــيـة أن تــضع
حتت تصرف جلـنة اGـراجعة مـعلـومات في حوزتـها تـتعلق
�وضوع الـتوصيـة الدائـمة اGقـترحـةs على نحـو ما حتدده

sراجعةGجلنة ا
(د) يـــجـــوز لـــلـــمــــديـــر الـــعـــامs بـــنـــاء عـــلى طـــلب جلـــنـــة
اGراجعة أو �بـادرة من اGدير العام ذاتـهs أن يعX خبيرًا
تــقــنــيًـا أو أكــثــر لــتــقــد© اGــشــورة لــهـاs وال يــكــون لــهم حق

sالتصويت
(هـ) يـحــال أي تـقــريــر يـتــضـمـن آراء جلـنــة اGـراجــعـة
ومـشورتـها فـيـما يـتـعلق بـالتـوصـيات الـدائـمة إلى اGـدير
الـعـام لــلـنـظـر والـبت فــيه. ويـنـقل اGــديـر الـعـام آراء جلـنـة

sراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحةGا
(و) يـــــنـــــقل اGــــــديـــــر الـــــعـــــام إلى الـــــدول األطـــــراف أي
تــوصــيــات دائــمــة وكــذلك الــتــعــديالت الــتي تــتــعــلـق بــهـذه

sراجعةGمشفوعة بآراء جلنة ا sالتوصيات أو إنهائها
(ز) يـعــرض اGــديــر الـعــام الــتـوصــيــات الـدائــمــة عـلى

جمعية الصحة التالية للنظر فيها.

الباب العاشرالباب العاشر
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGادة اGادة 54
تقد© التقارير واGراجعةتقد© التقارير واGراجعة

1- يـــــقـــــدم كل مـن الـــــدول األطـــــراف واGـــــديـــــر الـــــعــــام

sتــقــاريـــر إلى جــمــعــيــة الــصــحــة عـن تــنــفــيــذ هــذه الــلــوائح
حسبما تقرره جمعية الصحة.

2 - تـــســـتـــعــــرض جـــمـــعـــيــــة الـــصـــحـــة بــــصـــفـــة دوريـــة
الـــطـــريــقـــة الـــتي تــنـــفـــذ بــهـــا هـــذه الــلـــوائح. ولـــهـــا في هــذا
الـسـبـيل أن تـطلبs عن طـريق اGـديـر الـعامs مـشـورة جلـنة
اGراجـعة. ويـتم أول استـعراض من هـذا القـبيل في مـوعد
ال يجاوز خمس (5)  سنوات بـعد دخول هذه الـلوائح حيز

النفاذ.

3 - جتـري مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـاGـيـة دوريًـا دراسات
السـتــعـراض وتـقـيــيم كـيـفــيـة تـنــفـيـذ اGـرفق 2. ويـبـدأ أول
اســتـعـراض من هـذا الـقــبـيل بـعـد سـنــة واحـدة عـلى األكـثـر

من بـــــــدء نــــــــفـــــــاذ هـــــــذه الـــــــلـــــــوائـح. وتـــــــقـــــــدم نـــــــتـــــــائـج تـــــــلك
االســتـعـراضــات إلى جـمـعــيـة الـصــحـة لـلــنـظـر فـيــهـا حـسب

االقتضاء.

اGادة اGادة 55
التعديالتالتعديالت

1 - يــجــوز ألي دولـة من الــدول األطــراف أو لـلــمــديـر
الـــــعـــــام اقــــتـــــراح تـــــعـــــديالت عـــــلى هـــــذه الـــــلـــــوائح. وتـــــقــــدم
االقتراحات بالتعديالت إلى جمعية الصحة للنظر فيها.

2 - يـبلغ اGديـر العام نص أي تـعديالت مقـترحة إلى
جــمـيـع الــدول األطــرافs قـبـل أربــعـة (4) أشــهـر عــلى األقل
من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها.

3 - يــــبـــدأ الـــعـــمـل بـــالـــتـــعــــديالت اGـــدخـــلــــة عـــلى هـــذه
الــلــوائح واGـعــتــمـدة مـن قـبـل جـمــعــيـة الــصــحـة عــمال بــهـذه
اGادةs بـالـنـسـبة جلـمـيع الـدول األطـراف بـالشـروط نـفـسـها
ودون إخـالل بــاحلـــقــوق وااللــتـــزامــات نـــفــســـهــا اGـــنــصــوص
عـلـيـهـا في اGـادة 22 من دسـتــور مـنـظـمـة الـصــحـة الـعـاGـيـة

واGواد من 59 إلى 64 من هذه اللوائح.

اGادة اGادة 56
فض اGنازعاتفض اGنازعات

1 - إذ حـــدث نـــزاع بــX دولـــتـــX أو أكـــثــر مـن الــدول
األطـراف يـتـعـلـق بـتـفـسـيــر أو تـطـبـيق هـذه الــلـوائح فـعـلى
الـدول األطراف اGـعـنـيـة أن تـسـعىs أوّالs لـفض الـنزاع عن
sفـاوضات أو بـأي وسيـلة سـلمـية أخـرى تخـتارهاGطـريق ا
�ا في ذلك اGساعي احلـميدة أو الوساطة أو اGصاحلة. وال
يـعـفي الـفـشـل في الـتـوصل إلى اتــفـاق أطـراف الـنـزاع من

مسؤولية االستمرار في السعي حلله.

2 - إذا لم يـتـم فض الـنــزاع بــالـوســائل اGــذكـورة في
الـفقرة 1 من هـذه اGادةs يجـوز للـدول األطراف اGعـنية أن
تـتـفق عـلى إحـالة الـنـزاع إلى اGـديـر العـامs الـذي يـبذل كل

جهد لتسويته.

3 - يـــجـــوز ألي دولـــة طـــرف أن تــعـــلـن كــتـــابـــة في أي
وقت لـلــمـديـر الـعـام أنـهـا تـقـبل الـتــحـكـيم بـوصـفه حتـكـيـمًـا
ملزمًـا بالنسـبة جلميع الـنزاعات التي تـتعلق بـتفسير أو
تــطــبــيق هــذه الـلــوائح الــتي تــكــون طــرفًــا فـيــهــا أو بــنـزاع
sيـتــعـلق بــأي دولـة طــرف أخـرى تــقـبل االلــتـزام ذاته Xمـعــ
وجتـرى عـمـلـيـة الـتـحـكـيم وفـقًـا لـلـقـواعـد االخـتـياريـة الـتي
Xــنـازعــات بـGتــطـبــقــهـا مــحــكـمــة الــتـحــكــيم الـدائــمــة في ا
دولـتـX والـتي تــكـون سـاريـة وقت تـقـد© طــلب الـتـحـكـيم.
وتـقبـل الـدول األطـراف التـي اتـفقـت عـلى قـبـول الـتحـكـيم
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بـوصـفه مـلـزمًـا قـرار التـحـكـيم بـاعـتـبـاره ملـزمًـا ونـهـائـيًا.
ويـــبــلـغ اGـــديــر الـــعـــام جـــمـــعـــيـــة الــصـــحـــة بـــخـــصـــوص هــذه

اإلجراءات حسب االقتضاء.

4 - ال يـوجـد في هذه الـلـوائح مـا ينـتـقص من حـقوق
الدول األطراف �قـتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافًا
فـيه في الــلــجـوء إلى آلــيـات فـض اGـنــازعـات اGــتـبــعـة في
اGـنـظـمـات احلـكـومـيـة الـدولـيـة األخـرى أو اGـنـشـأة �ـوجب

أي اتفاق دولي.

5 - إذا حــدث نــزاع بــX مـــنــظــمــة الــصـــحــة الــعــاGــيــة
ودولة أو أكثر من الـدول األطراف بخصوص تـفسير هذه
اللوائح أو تطبيقهاs تعرض اGسألة على جمعية الصحة.

اGادة اGادة 57
العالقة مع االتفاقات الدولية األخرىالعالقة مع االتفاقات الدولية األخرى

1 - تـــســلـم الــدول األطـــراف بـــأن الــلـــوائح الـــصــحـــيــة
الدولـيـة واالتفـاقات الـدولـية األخـرى ذات الصـلـةs ينـبغي
أن تـــفــســـر عــلى نـــحــو يـــكــفل تـــســاوقــهـــا. وال تــؤثـــر أحــكــام
الـــلــوائح الـــصــحــيـــة الــدولـــيــة عــلـى احلــقــوق وااللـــتــزامــات

الناشئة ألي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى.

sـادةG2 - بــدون اإلخالل بــأحــكــام الــفــقـرة 1 مـن هــذه ا
اليــوجــد في هــذه الــلــوائـح مــا يــحــول بــX الــدول األطـراف
الــتي لــديــهـا مــصــالح مـشــتــركـة مــعــيـنــة بــسـبـب أوضـاعــهـا
الــصـحــيــة أو اجلــغــرافـيــة أو االجــتــمــاعـيــة أو االقــتــصــاديـة
وبـX عقد مـعاهـدات أو ترتيـبات خـاصة لـتيسـير تـطبيق

هذه اللوائحs وخصوصًا فيما يتعلق �ا يأتي :
(أ) تــــبـــادل األقـــالـــيـم اGـــتـــجـــاورة فـي دول مـــخـــتـــلـــفـــة
لــلــمــعـــلــومــات اGـــتــعــلـــقــة بــالــصـــحــة الــعـــمــومــيـــة مــبــاشــرة

sوبسرعة
(ب) الــتــدابــيـر الــصــحــيــة اGــطــلـوب تــطــبــيــقــهـا عــلى
حــركــة اGـــرور الــســاحـــلــيــة الــدولـــيــةs وعــلـى حــركــة اGــرور

sياه التي تقع حتت سلطتها القضائيةGالدولية في ا
(ج) الــتـــدابــيــر الـــصــحـــيــة اGـــطــلـــوب تــطــبـــيــقـــهــا في

sشتركةGتتاخمة في الدول ذات احلدود اGاألقاليم ا
(د) الترتيـبات الالزمة لنقل األشخاص اGصابX أو
الــرفــات الـبــشــريــة اGــوبــوءة بــوســائل نــقل مــهــيــأة بـشــكل

خاص للغرضs و
(هـ) إبــادة الـــفــئـــران واجلـــرذان واحلــشـــرات أو إزالــة
الـعــدوى أو إزالـة الــتــلـوث أو غــيـرهــا من وســائل اGـعــاجلـة
الــــرامــــيــــة إلـى إزالــــة الــــعــــوامـل اGــــســــبــــبـــــة لــــلــــمــــرض من

البضائع.

3 - تـطـبق الـدول األطراف األعـضـاء في مـنـظـمة من
مــنــظــمــات الــتــكــامل االقــتــصــادي اإلقــلــيــمي في عـالقــاتــهـا

اGـتبادلةs القـواعد اGشتركة الـسارية في منظـمة التكامل
االقـــتـــصـــادي اإلقـــلـــيـــمي تـــلـكs دون اإلخالل بـــالـــتـــزامـــاتـــهــا

�وجب هذه اللوائح.

اGادة اGادة 58
االتفاقات واللوائح الصحية الدوليةاالتفاقات واللوائح الصحية الدولية

1 - رهنًـا بأحـكام اGادة 62 واالستـثناءات اGـنصوص
عـليـها فـيمـا يليs حتل هـذه اللـوائح محل أحـكام االتـفاقات
والـلوائح الصحيـة الدولية الـتالية وذلك فـيما بX الدول

اGلتزمة بهذه اللوائحs وفيما بX هذه الدول واGنظمة :
(أ) االتفـاقـية الـصـحيـة الـدوليـةs اGوقـعـة في باريس

s1926 في 21 يونيو سنة
s(ب) االتـفــاقـيــة الـصــحـيــة الـدولــيـة لـلــمالحــة اجلـويـة

s1933 وقعة في الهاي في 12 أبريل سنةGا
(ج) االتـفـاق الدولي اخلـاص بـاالسـتغـنـاء عن الـوثائق
s1934 وقع في باريس في 22 ديسمبر سنةGا sالصحية

(د) االتـــــــفـــــــاق الــــــدولـي اخلـــــــاص بــــــاالســـــــتـــــــغــــــنـــــــاء عن
الـتأشـيرات القـنصـليـة على الـوثائق الـصحـيةs اGوقع في

s1934 باريس في 22 ديسمبر سنة
sعـدلـة لالتـفـاقـيـة الصـحـيـة الـدولـيةG(هـ) االتـفـاقـيـة ا
اGــؤرخــة في 21 يــونـيــو ســنـة s1926 واGـوقــعــة في بـاريس

s1938 في 31 أكتوبر سنة
(و) االتـفـاقـيـة الـصـحـيـة الـدولـيـة لـعـام s1944 اGـعـدلة
لالتـفـاقـيـة الـصـحـيـة الـدولـيـة اGؤرخـة في 21 يـونـيـو سـنة
s1926 التي فـتح باب الـتوقـيع عـليـها في واشـنطن في 15

s1944 ديسمبر سنة
(ز) االتـفاقية الصـحية الدولـية للمالحـة اجلوية لعام
s1944 اGـعدلـة لالتفـاقيـة الصـحيـة الدولـية اGـؤرخة في 12

نيـسان/ أبريل سنة s1933 التي فتح بـاب التوقيع عـليها
s1944 في واشنطن في 15 ديسمبر سنة

(ح) البـروتـوكـول اGـوقع في واشـنـطن في 23 أبـريل
1946 �ـد سـريان االتـفـاقيـة الـصحـيـة الدولـية اGـبـرمة في

s1944 عام
(ط) الـبروتـوكـول اGوقع في واشـنطن في 23 أبريل
سنة 1946 �د سريان االتفاقية الصحية الدولية للمالحة

s1944 برمة في عامGاجلوية ا
(ي) الــلـــوائح الـــصــحـــيــة الـــدولــيـــة الــصـــادرة في عــام
1951 واللوائح اإلضافية الصادرة في األعوام 1955 و1956

s1965و1960 و1963 و
(ك) الــــــلـــــــوائح الــــــصــــــحـــــــيــــــة الــــــدولــــــيــــــة لــــــعــــــام 1969

s1981دخلة عليها في عامي 1973 وGوالتعديالت ا
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2 - تـــظل اGـــدونـــة الـــصـــحـــيـــة لــلـــبـــلـــدان األمـــريـــكـــيــة
اGوقـعة في هافانا في 14 تشرين الـثاني / نوفمـبر سنة
1924 سـاريــة اGـفـعـولs فـيـمـا عـدا اGـواد 2 و9 و10 و11 و16

إلى 53 و61 وs62 التي يـسـري علـيـها اجلـزء ذو الـعالقة من
الفقرة 1 من هذه اGادة.

اGادة اGادة 59
بدء النفاذs اGدة احملددة للرفض أو للتحفظبدء النفاذs اGدة احملددة للرفض أو للتحفظ

1 - اGـــدة احملــددة لـــرفض هـــذه الــلـــوائح أو لـــلــتـــحــفظ
عـلــيـهــا أو إلدخـال تــعـديـالت عـلــيـهــا تـنــفـيــذًا لـلــمـادة 22 من
دســتــور اGــنـــظــمــةs هي 18 شــهــرًا مـن تــاريخ قــيــام اGــديــر
العام باإلخطار بـاعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل
جمعيـة الصحة. وأي رفض أو حتفظ يـرد إلى اGدير العام

بعد انتهاء تلك الفترة ال يكون له أي أثر.

2 - يبـدأ نـفـاذ هذه الـلـوائح بـعد 24 شـهرًا مـن تاريخ
اإلخــطــار اGــشــار إلــيه في الــفــقـرة 1 مـن هـذه اGــادةs وذلك

باستثناء :

(أ) أي دولة رفـضت هـذه الـلوائح أو أحـد الـتـعديالت
s61 عليها وفقًا للمادة

(ب) أي دولـة أبـدت حتـفـظًـاs حـيث يـبـدأ سـريـان هـذه
s62 ادةGنصوص عليه في اGاللوائح عليها على النحو ا

(ج) أي دولـــة تــصـــبـح عــضـــوًا فـي مــنـــظـــمـــة الـــصـــحــة
الـعـاGـيــة بـعـد تــاريخ اإلخـطـار الــذي يـقـوم به اGــديـر الـعـام
واGـــشــار إلـــيه في الـــفــقــرة 1 من هـــذه اGــادةs ولـم تــكن من
قــبل طــرفًــا في هــذه الــلـــوائحs حــيث يــبــدأ ســريــان أحــكــام
اللوائح عليها على النحو اGنصوص عليه في اGادة s60 و

(د) أي دولة غـيـر عضـو في منـظـمة الـصحـة الـعاGـية
تـــقــبل هــذه الـــلــوائحs حــيث يـــبــدأ ســريــان أحـــكــام الــلــوائح

s64 ادةGا هو وارد في الفقرة 1 من اG عليها وفقًا

3 - إذا لم يـكن بــوسع دولـة مــا أن تـعـدل تــرتـيـبــاتـهـا
الـتـشريـعيـة واإلداريـة الداخـليـة تـعديالّ تـامًـا �ا يـتفق مع
هــذه الــلــوائح خالل الــفــتــرة احملــددة في الــفــقـرة 2 من هــذه
اGـادةs كـان عـلـيـهـا أن تـقــدم إلى اGـديـر الـعـام خالل الـفـتـرة
اGـنصـوص عليـها في الـفقرة 1 من هذه اGـادة إعالنًا بـشأن
الــتـــعــديالت الـالزمــة الــبـــاقــيــة وأن تـــنــجــزهـــا خالل فــتــرة
التــتـجـاوز 12 شــهـرًا من بــدء نـفـاذ هــذه الـلــوائح بـالـنــسـبـة

لتلك الدولة.
اGادة اGادة 60

الدول األعضاء اجلدد في منظمة الصحة العاGيةالدول األعضاء اجلدد في منظمة الصحة العاGية

�ـكن ألي دولة تصـبح عضوًا في اGـنظمـة بعد تاريخ
اإلخطـار اGـوجه من اGـديـر العـام واGـشار إلـيه في الـفـقرة

sولـم تـكن من قــبل طـرفًــا في هـذه الــلـوائح s59 ـادةG1 من ا
أن تخطر برفـضها لهذه اللوائـح أو بأي حتفظ عليها خالل
فـتـرة اثــني عـشـر شـهــرًا من تـاريخ اإلخـطــار الـذي يـوجـهه
إليها اGدير الـعام بعد أن تصبح عضوًا في اGنظمة. وبعد
انتـهاء تـلك اGدة تـدخل هذه الـلوائح حـيز الـنفـاذ بالـنسـبة
62 XــادتـGرهــنًـا بــأحــكـام ا sمـا لـم تـرفــضـهــا sلــتـلك الــدولــة
و63. وال تسـري هـذه الـلـوائح بـأي حـال فـيـمـا يـتـعلـق بتـلك
الـدولـة قبل 24 شـهـرًا من تـاريخ اإلخـطـار اGـشـار إلـيه في

الفقرة 2 من اGادة 59.

اGادة اGادة 61
الرفضالرفض

إذا أبـلـغت دولـة اGـديـر الـعـام بـرفـضـهـا لـهـذه الـلـوائح
أو ألحد الـتعـديالت اGـدخلـة علـيهـا خالل الـفتـرة اGنـصوص
عـــلـــيــــهـــا في الــــفـــقـــرة 1 مـن اGـــادة s59 فال يـــبــــدأ نـــفـــاذ هـــذه
الــلــوائح أو الــتــعـديـالت اGـعــنــيــة بـالــنــســبـة لــتــلك الــدولـة.
وتـبـقى نـافـذة بالـنـسـبـة لـهـا أي اتـفـاقـات أو لـوائح صـحـية
دولية مدرجة في اGادة s58 وكانت تلك الـدولة طرفًا فيها

من قبل.

اGادة اGادة 62
التحفظاتالتحفظات

1 - يـجــوز لـلـدول إبــداء حتـفـظــات عـلى هــذه الـلـوائح
وفــــــقًـــــا ألحــــــكـــــام هــــــذه اGـــــادة. وال يــــــجـــــوز أن تــــــكـــــون تــــــلك
التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح.

2 - تُـبــلغ الـتــحــفـظــات عـلى هــذه الــلـوائح إلى اGــديـر
الــــعــــام وفــــقًـــــا ألحــــكــــام الــــفــــقــــرة 1 مـن اGـــادة 59 واGــــادة 60
أوالــفــقـرة 1 من اGـادة 63 أو الــفــقـرة 1 من اGـادة 64 حـسب
االقتـضاء. وتـبلغ الـدولة الـتي ال تتـمتع بـعضـوية مـنظـمة
الصحة العاGـية اGدير العام بـأي حتفظ لدى إخطارها إياه
بـــقـــبـــولــــهـــا هـــذه الـــلــــوائح. ويـــنـــبــــغي لـــلـــدول الــــتي ُتـــبـــدي

حتفظات موافاة اGدير العام بأسباب تلك التحفظات.

3 - رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر حتفظًا.

4 - يـصــدر اGـديــر الـعــامs وفـقًــا ألحـكــام الـفــقـرة 2 من
اGادة 65 إخـطارًا بكل حتفظ يـتلقـاه عمالّ بأحكـام الفقرة  2

من هذه اGادة. وعلى اGدير العام :
(أ) إذا أُبـدي الـتـحـفـظ قـبل بـدء نـفـاذ هـذه الـلـوائح أن
sيـطـلب إلى الــدول األعـضـاء الــتي لم تـرفض هــذه الـلـوائح
أن تـخطـره في غـضـون سـتة (6) أشـهـر بـأي اعـتراض عـلى

التحفظs أو
(ب) إذا أُبدي التحـفظ بعد بدء نـفاذ هذه اللوائحs أن
يــطــلب إلى الــدول األطـراف أن تــخـطــره في غــضـون ســتـة

(6) أشهر بأي اعتراض على التحفظ.
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وينـبـغي لـلدول الـتي تـبـدي اعتـراضَـا عـلى أي حتفظ
أن توافي اGدير العام بأسباب اعتراضها.

5 - وبـعـد انـقـضاء هـذه اGـدة يـخـطـر اGـديـر الـعام كل
الـــــدول األطـــــراف بـــــاالعـــــتـــــراضـــــات الـــــتـي تـــــلـــــقـــــاهـــــا عـــــلى
الـتحفظات. ويـعتبر التـحفظ مقبـوال وتدخل هذه اللوائح
sـراعاة حتـفظـها� sتـحفـظةGحيـز الـنفـاذ بالـنسـبة لـلدولـة ا
ما لم يتمs قـبل انقضاء ستة (6) أشهـر اعتبارًا من تاريخ
اإلخــطــار اGــشــار إلــيه في الــفــقـرة 4 من هــذه اGــادةs إبـداء
اعــــتـــراض عـــلـــيه مـن قـــبل ثـــلث الــــدول اGـــشـــار إلـــيـــهـــا في

الفقرة 4 من هذه اGادة.
6 - إذا أبـدى ثـلث الـدول اGــشـار إلـيـهـا في الـفـقـرة 4
مـن هــذه اGــادةs عــلى األقـلs اعــتــراضًــا عــلى الـــتــحــفظ قــبل
انقضاء ستة (6) أشهر اعتبارًا من تاريخ اإلخطار اGشار
إلـــيه فـي الــفـــقــرة 4 من هـــذه اGــادةs يـــخــطـــر اGـــديــر الـــعــام
الدولة اGتحفظـة بذلك Gنحها إمكانية سحب حتفظها في

غضون ثالثة (3) أشهر اعتبارًا من تاريخ ذلك اإلخطار.
7 - تـــســـتـــمــــر الـــدولـــة اGـــتــــحـــفـــظـــة فـي الـــوفـــاء بـــأي
الــتــزامـات تــتــعـلـق �ـوضــوع الــتـحــفظs تــكـون قــد قــبـلــتــهـا
�ــوجب أي من االتــفــاقـات أو الــلــوائح الــصــحـيــة الــدولــيـة

اGدرجة في اGادة 58.
8 - إذا لم تـــســحب الــدولــة اGـــتــحــفــظــة حتـــفــظــهــا في
غــــضــــون ثالثـــة (3) أشـــهـــر اعــــتـــبــــارًا من تـــاريـخ اإلخـــطـــار
اGوجه من قبل اGدير العام واGشار إليه في الفقرة 6 من
هـــذه اGـــادةs كـــان عـــلـى اGـــديـــر الـــعـــام الـــتـــمـــاس رأي جلـــنـــة
اGــراجــعـة إذا طــلـبت ذلك الــدولــة اGـتــحـفــظـة. وتــقـدم جلــنـة
اGـــراجــعــة اGــشـــورة الالزمــة إلى اGــديـــر الــعــامs في أســرع
وقت ¢كن ووفـقًا ألحـكام اGادة s50 بـشأن الـتأثـير الـعملي

للتحفظ على تنفيذ هذه اللوائح.
9 - يـقـدم اGديـر الـعـام إلى جمـعـيـة الـصحـة الـتـحفظ
وآراء جلـنة اGراجـعة بخـصوصهs إن أمكنs لـكي تنظر في
ذلك. وإذا اعــتـرضت جــمـعــيـة الــصــحـة بــأغـلــبـيــة األصـوات
عــلى الــتــحــفـظ اســتــنــادًا إلى أنه غــيــر مــتــسق مع مــقــصــد
وأغــراض هـذه الـلــوائحs فال يـقـبـل الـتـحــفظ وال تـدخل هـذه
الــلـوائح حـيـز الـنـفـاذ بــالـنـسـبـة لـلـدولــة اGـتـحـفـظـة إال بـعـد
سحب حتـفـظهـا عـمال بأحـكـام اGادة 63. وإذا قـبـلت جمـعـية
الـصحـة التـحـفظ يبـدأ نفـاذ هـذه اللـوائح بالـنـسبـة للـدولة

اGتحفظةs مع مراعاة حتفظها.

اGادة اGادة 63
سحب الرفض والتحفظسحب الرفض والتحفظ

1 - يـــجـــوز في أي وقت أن تـــســحـب الــدولـــة رفـــضًــا
أعلنـته �قتضى اGادة s61 وذلك بإخـطار يوجه إلى اGدير
الـعام. وفي مثل هذه احلـاالت يبدأ نـفاذ هذه اللـوائح فيما
يتعـلق بتلك الـدولة لدى تـسلم اGديـر العام لإلخـطارs فيـما عدا

احلـــاالت الـــتي تـــبـــدي فـــيـــهـــا الـــدولـــة حتـــفــظـــا عـــنـــد ســـحب
رفــضـهـاs فـفي هـذه احلــالـة يـبـدأ سـريــان هـذه الـلـوائح عـلى
الـــنـــحـــو اGـــنـــصـــوص عـــلـــيه في اGـــادة 62. وال تـــســـري هـــذه
sاللـوائح بأي حال فـيما يـتعـلق بتلك الـدولة قبل  24شهرًا
من تاريخ اإلخطار اGشار إليه في الفقرة 1 من اGادة 59.
2 - يــجــوز في أي وقت أن تــســحب الــدولــة الــطــرف
اGــعـــنــيــة كــلـــيًــا أو جــزئــيًــا أي حتـــفظ بــإخــطـــار تــوجــهه إلى
اGـــديــر الـــعـــام. وفي هـــذه احلـــاالت يـــبـــدأ ســـريـــان الــســـحب

اعتبارًا من تاريخ استالم اGدير العام لإلخطار.

اGادة اGادة 64
الدول غير األعضاء في اGنظمةالدول غير األعضاء في اGنظمة

1 - يـــجــــوز ألي دولـــة لـــيــــست عـــضــــوًا في اGـــنــــظـــمـــة
وتــكـون طـرفًــا في أي من االتـفــاقـات أو الــلـوائح الـصــحـيـة
الـدولــيــة اGـدرجــة في اGـادة s58 أو يــكــون اGـديــر الـعــام قـد
sيـة لـهـذه الـلوائحGأخـطـرهـا بـاعتـمـاد جـمـعـية الـصـحـة الـعـا
أن تصـبح طرفًا فيـهاs وذلك بإخـطار اGدير الـعام بقـبولها
لــهــاs ومـع مــراعــاة أحـــكــام اGــادة 62 يــصـــبح قــبـــولــهـــا نــافــذ
اGـفـعـول ابـتـداء من تـاريخ بـدء نـفـاذ هـذه اللـوائح s أوs في
حــالـة اإلخــطـار بــالـقــبـول بــعـد ذلك الــتـاريخs بــعـد انــقـضـاء
ثالثــة (3) أشـــهـــر من تـــاريـخ تـــســـلم اGـــديـــر الـــعـــام إخـــطـــار

القبول.
2 - يـجوز ألي دولـة غـير عـضـو في اGنـظـمة وتـصبح
طـــــرفًـــــا في هـــــذه الــــلـــــوائح أن تـــــنــــســـــحب فـي أي وقت من
االشـتـراك في هـذه الـلـوائحs عن طـريق إخـطـار مـوجه إلى
اGدير العام. ويـحدث اإلخطار مفـعوله بعد ستة (6) أشهر
من تـلقي اGـديـر العـام له. وعـلى الدولـة الـتي تنـسحب أن
تــســـتــأنفs ابـــتــداء مـن ذلك الــتـــاريخs تــطـــبــيـق أحــكــام أي
اتفاق صحي دولي أو أيـة لوائح صحية دولية ¢ا ورد في

اGادة s58 سبق أن كانت طرفًا فيه أو فيها.

اGادة اGادة 65
اإلخطارات اGوجهة من اGدير العاماإلخطارات اGوجهة من اGدير العام

1 - يــخــطــر اGــديـر الــعــام جــمــيع الــدول األعـضــاء في
اGنظمة والـدول األعضاء اGنتسبة إليهاs وكذلك األطراف
األخــرى في أي اتــفــاق صـــحي دولي أو أيــة لـــوائح صــحــيــة
دوليـة ¢ـا ورد في اGادة 58 باعـتمـاد جمـعيـة الصـحة لـهذه

اللوائح.
2 - يـخـطـر اGــديـر الـعـام كــذلك هـذه الـدول وأي دولـة
أخــرى أصــبــحت طـرفًــا في هــذه الــلــوائح أو في أي تــعـديل
لهـذه اللوائح بـأي إخطار يـرد إلى اGنظـمة �قـتضى اGواد
من 60 إلى 64 عـــلى الـــتـــواليs وكـــذلك بـــأي قـــرار تـــتـــخــذه

جمعية الصحة �قتضى اGادة 62.
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اGادة اGادة 66
النصوص ذات احلجيةالنصوص ذات احلجية

1 - تـــتــــســــاوى في احلــــجــــيـــة الــــنــــصــــوص الـــعــــربــــيـــة
والــــصــــيــــنـــيــــة واإلجنــــلــــيــــزيـــة والــــفــــرنــــســـيــــة والــــروســــيـــة
واإلسـبانية لـهذه اللوائح. وتـودع النصوص األصـلية لهذه

اللوائح لدى منظمة الصحة العاGية.

2 - يرسل اGدير الـعامs مع اإلخطار اGنصوص عليه
في الـفقرة 1 من اGادة 59 صورًا معـتمدة من هـذه اللوائح
sــنــتــســبــةGإلى جــمــيع الــدول األعــضــاء والــدول األعــضــاء ا
وكـــــــذلك إلـى األطـــــــراف األخــــــــرى في أي مـن االتـــــــفـــــــاقـــــــات

واللوائح الصحية الدولية اGدرجة في اGادة 58.

3 - فـور بـدء نفـاذ هـذه اللـوائح s يـرسل اGديـر الـعام
صـــورًا مـــعـــتــمـــدة مـــنـــهـــا إلى األمـــX الـــعـــام لألª اGـــتـــحــدة

لتسجيلها طبقًا للمادة 102 من ميثاق األª اGتحدة.

اGرفق اGرفق 1
ألف: القدرات األساسية الالزمة ألنشطةألف: القدرات األساسية الالزمة ألنشطة

الترصد واالستجابةالترصد واالستجابة

1 - تـــســــتـــخـــدم الــــدول األطـــراف الــــهـــيــــاكل واGـــوارد
الــوطــنــيــة الــقــائــمــة في تــلــبــيــة مــا حتــتــاجه من الــقــدرات
األســاسـيـة �ــوجب هـذه الــلـوائحs ويــشــمل ذلك مـا يــتـعـلق

�ا يأتي :

(أ) أنـشطـتـهـا اخلاصـة بـالـترصّـد والـتبـلـيغ واإلخـطار
sوالتحقق واالستجابة والتعاون

(ب) أنـشطتهـا اGتعلـقة باGطارات واGـوانئ واGعابر
البرية اGعينة.

2 - تقيّم كل دولـة طرفs في غضون عـامX بعد بدء
سريـان هذه اللـوائح بالنـسبة لـهاs قدرة الهـياكل واGوارد
الـوطـنيـة الـقـائـمـة عـلى تـلبـيـة احلـد األدنى من اGـتـطـلـبات
اGــبــيــنــة في هــذا اGــرفق. ونــتــيــجــة لــهــذا الـتــقــيــيمs تــضع
الــــدول األطــــراف وتــــنــــفـــذ خــــطـط عـــمـل تــــكـــفـل وجــــود هـــذه
القـدرات األسـاسيـة وأداءهـا Gـهامـهـا في كل أراضيـهـا على
نـحو مـا هو مـبـX في الفـقرة 1 من اGـادة 5 والـفقرة 1 من

اGادة 13.
3 - تــــدعم الــــدول األطــــراف واGـــــنــــظــــمــــة بــــنــــاء عــــلى
الـطـلب عـمـلـيـات الـتـقـيـيم والـتـخـطـيط والـتـنـفـيـذ �ـوجب

هذا اGرفق.
4 - عــــلى مـــســـتـــوى اجملـــتـــمـع احملـــلي و/ أو اGـــســـتـــوى

األول الستجابة الصحة العمومية.

القدرات الالزمة من أجل حتقيق ما يأتي :القدرات الالزمة من أجل حتقيق ما يأتي :

(أ) كـشف األحـداث الــتي تـنــطـوي عـلى ظــهـور مـرض
أو وقــوع وفـــيــات �ـــعــدالت أعـــلى من اGـــتــوقـع في الــوقت
واGـكـان اGـعــيـنـX في جــمـيع اGـنـاطـق الـواقـعـة في أراضي

الدولة الطرفs و
(ب) تزويد مستـوى االستجابة الـصحية اGالئم على
الـــفـــور بـــجـــمـــيع اGـــعـــلـــومـــات األســـاســـيـــة اGـــتـــاحـــة. وعـــلى
مــســتـوى اجملــتــمع احملــلـي يـجـب إبالغ هــذه اGــعــلـومــات إلى
مــــؤســــســــات الـــرعــــايــــة الــــصــــحــــيــــة في اجملــــتــــمع احملــــلي أو
الــعــامــلــX الــصـــحــيــX اGــنــاســبــX. وعــلى اGــســتــوى األول
السـتـجـابـة الـصـحـة الـعـمـوميـة يـكـون اإلبالغ إلـى مـسـتوى
االســتــجــابــة اGــتــوسط أو مــســتــوى االسـتــجــابــة الــوطــنــيـة
حـسب الـهيـاكل الـتـنظـيـميـة. وألغـراض هذا اGـرفق تـشمل
اGـــعـــلـــومــــات األســـاســـيـــة مــــا يـــلي : األوصـــاف الــــســـريـــريـــة
والــنــتــائـج اخملــتــبــريــة ومــصــادر وأنــواع اخملــاطــر احملــتــمــلـة
وأعـداد احلــاالت والـوفــيـات الــبـشــريـةs والــظـروف اGــؤثـرة

sتخذةGوالتدابير الصحية ا sرضGفي انتشار ا
(ج) تنفيذ تدابير اGكافحة األولية تنفيذًا فوريًا.

5 - عـلى اGــسـتـويـات اGـتــوسـطـة السـتـجــابـة الـصـحـة
العمومية.

القدرات الالزمة من أجل حتقيق ما يأتي :القدرات الالزمة من أجل حتقيق ما يأتي :
(أ) تـأكيـد حالـة األحداث اGـبـلّغ عنـهاs ودعم أو تـنفـيذ

sتدابير مكافحة إضافية
(ب) تقييم األحـداث اGبلّغ عنها فورًاs وإذا رئي أنها
ذات طــابع عــاجلs ُتـبّــلغ جــمــيع اGـعــلــومـات األســاســيـة إلى
اGـسـتوى الـوطـنـي. وألغـراض هذا اGـرفـقs تـشـمل مـعـايـير
األحـداث ذات الـطــابع الـعـاجل األثــر اخلـطـيـر عــلى الـصـحـة
العـمـوميـة و/ أو الـطابع غـيـر العـادي أو غيـر اGـتوقعs مع

ارتفاع احتماالت االنتشار.
6 - على اGستوى الوطني

الــــتـــقــــيـــيـم واإلخـــطــــار - الـــقــــدرات الالزمــــة من أجلالــــتـــقــــيـــيـم واإلخـــطــــار - الـــقــــدرات الالزمــــة من أجل
حتقيق ما يأتي :حتقيق ما يأتي :

(أ) تقـييم جـميع الـتقـارير الـواردة عن األحداث ذات
sالطابع العاجل في غضون 48 ساعة

(ب) إبالغ منـظمـة الصـحة الـعاGـية فـورًاs عن طريق
مــــركـــز االتـــصـــال الــــوطـــني اGــــعـــني بــــالـــلـــوائح الــــصـــحـــيـــة
الـدولـيةs عـنـدمـا يـبـي¹ن الـتـقـيـيم وجـوب اإلبالغ عـن احلدث
sـنــظـمـةGوإبالغ ا s2 ـرفقGوا s6 ـادةGعــمال بــالـفــقـرة 1 من ا
حسب االقتضاء اGطلوب باGادة 7 والفقرة 2 من اGادة 9.

استـجابة الـصحة الـعمـومية - الـقدرات الالزمة مناستـجابة الـصحة الـعمـومية - الـقدرات الالزمة من
أجل حتقيق ما يأتي :أجل حتقيق ما يأتي :
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(أ) حتــــديـــد إجــــراءات اGـــكــــافــــحـــة الـالزمـــة عــــلى وجه
sرض محليًا ودوليًاGالسرعة للحيلولة دون انتشار ا

(ب) تــــوفـــــيـــــر الـــــدعم عـن طــــريـق تـــــوفــــيـــــر خـــــدمــــات
اGـوظــفـX اGــتـخــصــصـsX والــتـحــلـيل اخملــتـبــري لـلــعـيّــنـات
(محليًا أو عن طريق اGراكز اGتعاونة)s وتوفير اGساعدة
s(ووسائل النقل sعدات واإلمداداتGمثل ا) اللوجيستية
sحــــسـب الــــلــــزوم sـــــوقعGــــســــاعـــــدة في اG(ج) تــــقـــــد© ا

sالستكمال التحريات احمللية
XـسؤولG(د) توفيـر صلـة عملـية مـباشرة مع كـبار ا
الصحيX وغـيرهم من اGسؤولX لإلسراع باGوافقة على

sكافحة وتنفيذ تلك اإلجراءاتGإجراءات االحتواء وا
(هـ) االتصـال اGبـاشر بـالـوزارات احلكـوميـة األخرى

sذات الصلة
(و) تـــوفــيـــر صـالت بــأكـــثـــر ســـبل االتـــصـــال اGـــتـــاحــة
sوانئGوا sطاراتGوا sوالعيادات sسـتشفياتGكفاءة مع ا
واGـــعـــابــــر الـــبـــريـــةs واخملـــتــــبـــراتs ومـــنـــاطق الــــعـــمـــلـــيـــات
الــرئـيـسـيــة األخـرى من أجل بثّ اGــعـلـومـات والــتـوصـيـات
الصادرة عن مـنظمـة الصحة الـعاGية فـيما يتـعلق بوقوع
األحــــــداث داخل أراضـي الـــــدولــــــة الـــــطـــــرف ذاتــــــهـــــاs وداخل

sأراضي دول أطراف أخرى
(ز) وضع خــطـة عــمل وطـنــيـة لالســتـجــابـة لــلـطـوار�
الـصحية العمـومية وتشغـيلها واإلبقـاء عليهاs �ا في ذلك
إنـــــشـــــاء أفـــــرقــــــة من شـــــتـى الـــــتـــــخــــــصـــــصـــــات/ مـن شـــــتى
الـقــطـاعــات لالســتـجــابـة لألحــداث الــتي قـد تــشـكل طــارئـة

sصحية عمومية تثير قلقا دوليا
(ح) ضــمــان تــوفــيـر الــتــدابــيــر الـســالــفــة الــذكــر عـلى

مدار الساعة.
باء : القدرات األساسية الالزمة فيما يتعلقباء : القدرات األساسية الالزمة فيما يتعلق
باGطارات واGوانئ واGعابر البرية اGعينةباGطارات واGوانئ واGعابر البرية اGعينة

1 - في جميع األوقات - في جميع األوقات
القدرات الالزمة من أجل حتقيق ما يأتي :القدرات الالزمة من أجل حتقيق ما يأتي :

(أ) تــــوفـــيــــر سُــــبل الــــوصـــول إلى (1) خــــدمــــة طـــبــــيـــة
مالئــمــة �ــا في ذلك اGــرافـق الـتــشــخــيــصــيــة الــكــائـنــة في
مـــواقع تـــتـــيح ســـرعـــة تـــقــيـــيـم حـــالــة اGـــســـافـــرين اGـــرضى
Xو(2) توفـيـر ما يـكـفي من العـامـل sوتـوفيـر الـرعـايـة لهم

sالئمةGرافق اGعدات واGوا
X(ب) تــوفـيـر مـا يـلــزم من مـعـدات مـنــاسـبـة وعـامـلـ
مـــنـــاســـبـــX لـــنـــقل اGـــســـافـــرين اGـــرضـى إلى مـــرفق طـــبي

sمالئم
(ج) تـوفيـر عـاملـX مـدربX من أجل الـتـفتـيش على

sوسائل النقل

(د) ضـمـان تــوافـر بـيـئـة مــأمـونـة لـلـمــسـافـرين الـذين
يـسـتخـدمـون مرافق نـقـاط الدخـولs �ـا في ذلكs إمدادات
مـيـاه الشـرب الـنـقيـةs واGـطـاعمs ومـرافق تقـد© الـوجـبات
sـــيـــاه الــعـــمــومـــيــةGودورات ا sلــلـــمــســـافـــرين بـــالــطـــائــرات
sالئم من الفضالت الصلبة والسائلةGوخدمات التخـلص ا
sناطـق التي تنـطوي عـلى مخـاطر مـحتـملةGوغـيرهـا من ا

sحسب االقتضاء sوذلك بتنفيذ برامج تفتيش
(هـ) تــــنـــــفــــيــــذ بــــرنــــامج Gـــــكــــافــــحــــة نــــواقل األمــــراض
ومـستـودعـاتـها بـقـدر اإلمـكان في نـقـاط الـدخول وبـالـقرب

منهاs وتوفير العاملX اGدربX في هذا اجملال.
2 - مـن أجل االســـتــجـــابـــة لألحــداث الـــتي قـــد تـــشــكل - مـن أجل االســـتــجـــابـــة لألحــداث الـــتي قـــد تـــشــكل

طارئة صحية عمومية تثير قلقطارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليا دوليًا.ا.
القدرات الالزمة من أجل حتقيق ما يأتي :القدرات الالزمة من أجل حتقيق ما يأتي :

(أ) تـــهـــيـــئــــة اســـتـــجـــابــــة مالئـــمـــة لــــطـــوار� الـــصـــحـــة
الــــعــــمــــومـــــيــــةs وذلك عن طــــريـق وضع واســــتــــبــــقــــاء خــــطــــة
احتياطية Gـواجهة طوار� الصحـة العموميةs �ا في ذلك
تسـميـة منـسق لهذا الـغرض وتـعيـX نقـاط اتصـال لنـقطة
الوصـول ذات الصـلةs واخلدمـات والدوائـر األخرى اGعـنية

sبالصحة العمومية
(ب) إجـــراء تـــقــيـــيم حلـــالـــة اGـــســافـــرين اGـــصـــابــX أو
احلـيـوانـات اGوبـوءة وتـوفيـر الـرعـاية لـهم ولـهـا عن طريق
اتـخـاذ تـرتـيـبـات مع اGـرافق الــطـبـيـة والـبـيـطـريـة احملـلـيـة
مـن أجل عــزل هــؤالء ومــعــاجلــتــهم وتــوفــيــر خــدمــات الــدعم

sاألخرى التي قد تلزم لهم
(ج) تــــوفــــيــــر حـــيّــــز مـالئم لــــلــــفــــصل عن اGــــســــافــــرين
XــصــابـGــشــتــبه فـيــهم أو اGــقـابــلــة األشــخـاص اG sاآلخــرين

sوسؤالهم
(د) تــوفــيــر ســبل تــقــيــيم اGــســافـريـن اGــشـتــبـه فـيــهم
sإدخــــالــــهم فـي مـــرافـق احلــــجـــر الــــصــــحي عــــنــــد الــــضـــرورة
ويـــــفـــــضل أن يـــــكـــــون ذلـك في أمـــــاكن بـــــعـــــيـــــدة عـن نـــــقــــاط

sالدخول
(هـ) تـــطــبــيق اإلجــراءات اGــوصـى بــهــا من أجل إبــادة
احلشرات وإبادة الـفئران واجلرذان والتخلص من العدوى
في األمـتعـة أو احلمـوالت أو احلاويـات أو وسائل الـنقل أو
الـبضـائع أو الطـرود البـريـديةs أو إزالـة ما بـها من تـلوث
أو الــــتــــصــــرف في أمــــرهــــا بــــطــــريــــقــــة أخــــرىs وذلـك عــــنـــد
sفي أماكن حتدد وجتهز خصيصا لهذا الغرض sاالقتضاء

(و) تـــطـــبــيـق إجــراءات اGـــراقـــبــة اخلـــاصـــة بــالـــدخــول
sسافرينGغادرة على اGوا

(ز) تــوفــيـر ســبل اإلفــادة من اGــعـدات الــتــخـصــصــيـة
ومن خدمـات العـاملـX اGـدربX الـذين يتـمتـعون بـحمـاية
شـــخـــصــــيـــة مالئــــمـــة من أجـل نـــقل اGــــســـافـــريـن الـــذين قـــد

يحملون العدوى أو التلوث.
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اGرفق اGرفق 2
مباد� توجيهية التخاذ القرارات تسمح بتقييم األحداث التي قد تشكل طارئةمباد� توجيهية التخاذ القرارات تسمح بتقييم األحداث التي قد تشكل طارئة
من طوار� الصحة العمومية تثير قلقا دولياs واإلخطار بوقوع تلك األحداثمن طوار� الصحة العمومية تثير قلقا دولياs واإلخطار بوقوع تلك األحداث

األحداث التي يكتشفها نظام الترصد الوطني (أنظر اGرفق األحداث التي يكتشفها نظام الترصد الوطني (أنظر اGرفق 1)

حـــــــــالـــــــــة مـن حــــــــــاالت اإلصـــــــــابـــــــــة
بـاألمـراض اGـبـيـنـة أدنـاه تـعـتـبر
غيـر عاديـة أو غير مـتوقـعة وقد
تـــكــــون لـــهـــا آثـــار خـــطــــيـــرة عـــلى
الصحة العمومية ولهذا يجب

اإلخطار بوقوعها أs ب :
- اجلدري

- شـــلل األطــفـــال الـــذي يــتـــســبب
فــيه فــيــروس شـــلل األطــفــال من

النوع البري
- األنفلونزا البشرية الناجمة

عن ¶يط جديد
- مــــتالزمـــة االلـــتــــهـــاب الـــرئـــوي

احلاد الوخيم (سارس)

إن أي حـــدث �ــكـن أن يــثـــيــر قـــلــقــاً
دولــــــــيًـــــــــا فـي مـــــــــجــــــــال الـــــــــصـــــــــحــــــــة
الـــعــمـــومــيـــةs �ــا فـي ذلك األحــداث
اجملــهــولــة األســبــاب أو اGــصـادرs أو
الــــــتي تــــــنــــــطـــــوي عــــــلـى أحـــــداث أو
أمــراض غـــيـــر األحـــداث واألمــراض
اGـــذكــــورة في اإلطــــار الــــوارد عـــلى
الــــــيــــــســـــــار واإلطــــــار الـــــــوارد عــــــلى
الـــيـــمـــsX يـــجب أن يـــتـــرتب عـــلـــيه

استخدام الشكل اخلوارزمي.

إن أي حـدث يـنـطـوي عـلى األمـراض
اGبينـة أدناه يجب أن يترتب عليه
دائمًـا اسـتخـدام الشـكل اخلوارزمي
ألن هـــذه األمـــراض ثـــبـــتت قـــدرتـــهــا
عــــلى الــــتـــســــبب فـي أثـــر وخــــيم في
مــجـــال الــصـــحــة الـــعــمـــومــيـــة وعــلى
االنــتـــشــار بـــســرعـــة عــلى الـــصــعـــيــد

الدولي :
- الكوليرا

- الطاعون الرئوي
- احلمى الصفراء

- احلـــمـى الـــنــــزفـــيــــة الـــفــــيـــروســــيـــة
اإليـــــــــبــــــــوال وحـــــــــمـى الســــــــا ومــــــــرض

ماربورغ
- حمى غرب النيل

- األمـراض األخرى التي تـثير قـلقًا
خـــاصًـــا عـــلى الـــصـــعـــيــد الـــوطـــني أو
اإلقـلـيـميs مـثل حـمى الـدنك وحمى
وادي الـــــصــــــدع ومـــــرض اGــــــكـــــورات

السحائية
هل أثر احلدث وخيم على

 الصحة العمومية?

ال

نعمنعم

هل احلدث غير عادي
أو غير متوقع?

هل احلدث غير عادي
أو غير متوقع?

نعمنعم

ال نعمنعم ال

نعمنعم

هل هناك مخاطر محتملة كبيرة
من انتشاره على الصعيد الدولي?

ال نعمنعم ال

نعمنعم

هل هناك مخاطر محتملة
لفرض قيود على السفر

الدولي أو التجارة الدولية?

ال

هل هناك مخاطر محتملة كبيرة
من انتشاره على الصعيد الدولي?

sرحلةGال يخطر به في هذه ا
ويقيم من جديد إذا

توافرت معلومات إضافية

يجب إبالغ منظمة الصحة العاGية بوقوع احلدث �وجب اللوائح الصحية الدوليةيجب إبالغ منظمة الصحة العاGية بوقوع احلدث �وجب اللوائح الصحية الدولية
أ - حسب التعاريف التي وضعتها اGنظمة للحاالت.

ب - ال ينبغي استخدام القائمة التي تورد األمراض إال ألغراض هذه اللوائح.

أوأوأوأو
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أمثلة الستخدام اGباد� التوجيهية التخاذ القرارات في تقييم األحداث التي قد تشكلأمثلة الستخدام اGباد� التوجيهية التخاذ القرارات في تقييم األحداث التي قد تشكل
طارئة من طوار� الصحة العمومية تثير قلقطارئة من طوار� الصحة العمومية تثير قلقًا دوليا دوليًاs واإلخطار بوقوع تلك األحداثاs واإلخطار بوقوع تلك األحداث

األمثلة اGدرجة في هذا اGرفق غير ملزمة وإ¶ا ترد ألغراض توجيهية
إرشادية بهدف اGساعدة على شرح معايير اGباد� التوجيهية التخاذ القرارات.

هل يستوفي احلدث اثنX على األقل من اGعايير التالية?هل يستوفي احلدث اثنX على األقل من اGعايير التالية?

أوالأوالّ : هل أثر احلدث على الصحة العمومية خطير ? : هل أثر احلدث على الصحة العمومية خطير ?
1 - هل عــدد حـاالت اإلصـابــة و/ أو عـدد الـوفـيــات الـنـاجـمــة عن مـثل هــذا احلـدث كـبـيــر بـالـنــسـبـة لـلــمـكـان أو الــوقت أو الـسـكـان

? XعنيGا
2 - هل ينطوي احلدث على إمكانية التأثير تأثيرًا كبيرًا على الصحة العمومية ?

فيما يلي أمثلة على الظروف التي تسهم في إحداث آثار كبيرة على الصحة العمومية :فيما يلي أمثلة على الظروف التي تسهم في إحداث آثار كبيرة على الصحة العمومية :
- احلدث الذي يـسبـبه عامل ¢ـرض ينطـوي على إمـكانـية كـبيرة ألن يـسبب وبـاء (قدرة الـعامل على تـسبـيب العـدوىs وارتفاع

معدل اإلماتة في احلاالتs وتعدد ُ طرق االنتقال أو حامل العدوى الصحيح).
- توفـر دالئل عـلى إخـفـاق اGـعـاجلـة (اGـقـاومة اجلـديـدة أو اGـسـتـجـدة لـلمـضـادات احلـيـويـةs أو إخـفـاق اللـقـاحs أو مـقـاومـة الـتـرياق

(مضاد السموم) أو إخفاقه).
- كون احلـدث �ـثل مخـاطـر كبـيـرة محـدقـة بالـصحـة الـعمـومـية حـتى وإن كـان عدد اإلصـابـات البـشـرية الـتي ² الـتعـرف عـليـها

منعدمًا أو قليال جدًا.
.Xالصحي Xالعامل Xحاالت إصابة مبّلغ عنها ب -

sوأولئك الـذين لم يـطـعمـوا بـالقـدر الـكافي sـقاومـة بـشكـل خاص (الالجـئـونGخلـطر اإلصـابـة ضـعيـفي ا XـعرضـGكـون الـسكـان ا -
واألطفالs واGسنونs وأولئك الذين يعانون من انخفاض مستوى اGناعةs ونقص التغذيةs إلخ).

sـسـلـحـةGوالـصـراعــات ا sوجـود عـوامل مالزمـة قــد تـعـوق االسـتــجـابـة الـصـحــيـة الـعـمـومــيـة أو تـؤخـرهـا (الــكـوارث الـطـبـيــعـيـة -
واألحوال اجلوية غير اGؤاتيةs وتعدد البؤر في الدولة الطرف).

- وقوع احلدث في منطقة ذات كثافة سكانية عالية.
- انتشار مواد سامة أو معدية أو خطرة بشـكل آخر يكون قد حدث بصورة طبيعية أو بطريقة أخرىs وأصاب بالتلوث أو قد

يصيب بالتلوث قطاعًا من السكان و/ أو منطقة جغرافية واسعة.
3 - هـل هـنـاك حـاجـة إلى مـسـاعـدة خـارجـيـة لـكـشف احلـدث الـراهن واسـتــقـصـائه واالسـتـجـابـة له ومـكـافـحـته أو لـلـحـيـلـولـة دون

ظهور حاالت جديدة?
فيما يلي أمثلة على الظروف التي يجوز فيها طلب اGساعدة :فيما يلي أمثلة على الظروف التي يجوز فيها طلب اGساعدة :

عدم كفاية اGوارد البشرية أو اGالية أو اGادية أو التقنية - وبوجه خاص ما يأتي :
- عدم كفاية القدرة اخملتبرية أو اإلبيد�يولوجية على استقصاء احلدث (عدم كفاية اGعداتs أو العاملX أو اGوارد اGالية)

- عدم كـفاية أنـواع التـرياق (مـضادات الـسمـوم)s واألدوية و/ أو الـلقـاحات و/ أو اGـعدات الـواقيـةs أو معـدات إزالة الـتلوث أو
اGعدات الداعمة لتغطية االحتياجات اGقدرة

- قصور نظام الترصُّد القائم عن كشف حاالت جديدةs في التوقيت اGناسب.
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هل أثر احلدث على الصحة العمومية خطير?هل أثر احلدث على الصحة العمومية خطير?
الرجاء اإلجابة ب "نعم"s إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن األسئلة الرجاء اإلجابة ب "نعم"s إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن األسئلة 1 أو  أو 2 أو  أو 3 أعاله. أعاله.

ثانيثانيًا : هل احلدث غير عادي أو غير متوقع ?ا : هل احلدث غير عادي أو غير متوقع ?
4 - هل احلدث غير عادي ?

فيما يلي أمثلة على األحداث غير العادية :فيما يلي أمثلة على األحداث غير العادية :
- يأتي احلدث نتيجة لعامل مجهول أو أن مصدره أو ناقله أو طريق انتقاله يكون إما غير عادي أو غير معروف.

- يـكون ظهور احلاالت أشد وخامة ¢ا هو مـتوقع (�ا في ذلك معدالت اGراضة أو اإلماتـة في احلاالت) أو مقترنة بأعراض غير
عادية.

- وقوع احلدث ذاته أمر غير عادي في اGنطقة أو اGوسم الذي وقع فيه أو السكان الذين وقع بينهم.
5 - هل احلدث غير متوقع [من زاوية الصحة العمومية] ?

فيما يأتي أمثلة على األحداث غير اGتوقعة :فيما يأتي أمثلة على األحداث غير اGتوقعة :
- احلدث الذي يسببه مرض/ عامل سبق التخلُّص منه أو استئصاله من الدولة الطرف أو الذي لم يسبق أن بل¹غ عنه.

هل احلدث غير عادي أو غير متوقع ?هل احلدث غير عادي أو غير متوقع ?
الرجاء اإلجابة ب "نعم" إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن السؤالX الرجاء اإلجابة ب "نعم" إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن السؤالX 4 أو  أو 5 أعاله. أعاله. ع ?
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ثالثثالثًا : هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي ?ا : هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي ?

6 - هل هناك بي¹نات على وجود صلة وبائية بأحداث ¢اثلة في دول أخرى ?

7 - هل هناك أي عامل ينبغي أن ينبهنا إلى إمكانية انتقال العامل أو الناقل أو اGضيف عبر احلدود ?

فيما يأتي أمثلة على الظروف التي يحتمل أن تساعد على انتشار احلدث على الصعيد الدولي :فيما يأتي أمثلة على الظروف التي يحتمل أن تساعد على انتشار احلدث على الصعيد الدولي :

حـيـثمـا تـوجد بـيّـنات عـلى حـدوث انـتشـار مـحليs وجـود حـالـة دالة (أو حـاالت أخـرى مرتـبـطة بـهـا) مع سـوابق سجـلت في بـحر
الشهر السابق تدل على :

- القيام برحلة دولية (أو خالل مدة معادلة لفترة حضانة اGرض إذا كان العامل اGُمْرض معروفًا)

- اGشاركة في جتمُّع دولي (حجsّ أو حدث رياضيs أو مؤتمرs إلخ.)

- اخملالطة احلميمة لشخص كثير األسفار على الصعيد الدولي والتنقل بX البلدانs أو بقطاع من السكان كثير التنقل.

وقوع احلدث بسبب ملوث بيئي �كنه االنتشار عبر احلدود الدولية.

وقـوع احلـدث في منـطـقة تـتسم بـكـثافـة حـركة اGـرور الدوليs و�ـحـدودية الـقـدرة على اGـراقبـة الـصحـيـةs وعلى كـشف األحوال
البيئيةs أو إزالة التلوث.
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هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على التجارة أو السفر ?هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على التجارة أو السفر ?

الرجاء اإلجابة ب "نعم" إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن األسئلة الرجاء اإلجابة ب "نعم" إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن األسئلة 8 أو  أو 9 أو  أو 10 أو  أو 11 أعاله. أعاله.

هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي?هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي?

الرجاء اإلجابة ب "نعم" إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن السؤالX الرجاء اإلجابة ب "نعم" إذا كنت قد أجبت ب "نعم" عن السؤالX 6 أو  أو 7 أعاله. أعاله.

رابعرابعًا : هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على السفر الدولي أو التجارة الدولية ?ا : هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على السفر الدولي أو التجارة الدولية ?

8 - هل أفضت أحداث ¢اثلة وقعت في اGاضي إلى فرض قيود دولية على التجارة و/ أو السفر ?

9 - هل اGـصدر اGشتبه فيه أو اGعـروف بأنه منَتج غذائي أو ماء أو أي سلع أخـرى قد تكون ملوثةs قد صد¹ر إلى دول أخرى أو
استُورِدَ منها ?

10 - هل وقع احلدث باالقتران مع جتمع بشري دولي أو في منطقة من مناطق السياحة الدولية الكثيفة ?

11 - هل تسبب احلدث في طلب اGسؤولX األجانب أو وسائل اإلعالم الدولية احلصول على مزيد من اGعلومات بشأنه?
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عـلى الدول األطـراف التي جتـيب ب "نعم" عن الـسؤال اGـتعـلق �ا إذا كان احلـدث يسـتوفي أي مـعيـارين من اGعـايير
األربعة (أوالّ إلى رابعًا) الواردة أعالهs إخطار اGنظمة �وجب اGادة 6 من اللوائح الصحية الدولية.
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اGرفق اGرفق 4

اGتطلبات التقنية اGتعلقة بوسائلاGتطلبات التقنية اGتعلقة بوسائل
النقل ومشغلي وسائل النقلالنقل ومشغلي وسائل النقل

الفرع ألف : مشغلو وسائل النقل

1 - يقوم مشغلو وسائل النقل بتيسير ما يأتي :

(أ) عــمـلــيـات تــفـتــيش احلـمــولـة واحلــاويـات ووســيـلـة
sالنقل

(ب) عمـليـات الفـحص الطـبي لألشخـاص اGوجودين
sعلى م� وسيلة النقل

(ج) تـــطـــبـــيق تــــدابـــيـــر صـــحـــيـــة أخـــرى �ـــوجب هـــذه
sاللوائح

(د) تـقـد© اGـعـلـومـات ذات الـصـلـة اGـتـعـلـقـة بـالـصـحـة
العمومية التي تطلبها الدولة الطرف.

2 - يقدم مشغـلو وسائل النقل إلى السلطة اخملتصة
شهادة صاحلة بإعـفاء السفينة من اGـراقبة اإلصحاحية أو
شــهــادة مـــراقــبــة إصـــحــاح الــســفـــيــنــة أو اإلقـــرار الــصــحي
البحري; أو اجلـزء الصحي من إقرار الطـائرة العامs على

النحو اGطلوب �وجب هذه اللوائح.

الفرع باء : وسائل النقل

1 - تــنــفــذ تــدابــيــر اGــراقــبــة اGــطــبــقـة عــلـى األمــتــعـة
واحلـمـوالت واحلاويـات ووسـائل الـنقل والـبـضـائع �وجب
هـذه الـلـوائح بـحـيث تـتالفىs بـقـدر اإلمـكـانs أي إصـابة أو
إزعـاج لألشـخاص أو إحلـاق أضـرار بـاألمتـعـة أو احلـموالت
أو احلـاويـات أو وسـائل الـنـقل أو الـبـضـائع. وتـطـبـقs قدر
اإلمكان وحسبمـا هو مناسبs تدابيـر اGراقبة حX تكون

وسيلة النقل أو عنابر السفينة خالية.

2 - تبـX الـدول األطرافs كـتـابةs الـتـدابيـر اGـطبـقة
عــلى احلــمــوالت أو احلـــاويــات أو وســائل الــنــقلs واألجــزاء
الـتي عـوجلت والـطــرق الـتي اسـتـخــدمت واألسـبـاب الـتي
دعـت إلى تــطــبــيــقــهــا. وتــقــدم هــذه اGــعـلــومــات كــتــابــة إلى
الـشــخص اGـسـؤول عن الــطـائـرةs وإذا كـان الــوضع يـتـعـلق
بـسفيـنةs يـبX ذلك في شـهادة مـراقبة إصـحاح الـسفـينة.
وبـــالـــنـــســبـــة لـــلـــحــمـــوالت أو احلـــاويـــات أو وســائـل الــنـــقل
األخـرى تصـدر الـدول األطراف هـذه اGـعلـومـات كتـابةً إلى
مرسل البضـاعة أو من سلمت إليه أو الناقل أو اGسؤول

عن وسيلة النقل أو إلى وكالئهم.

اGرفق اGرفق 5
التدابير احملددة لألمراض احملمولة بالنواقلالتدابير احملددة لألمراض احملمولة بالنواقل

1 - تـنـشر اGـنظـمـةs بانـتظـامs قـائمـة بـاGنـاطق التي
يـــوصى بـــتــــطـــبـــيق تــــدابـــيـــر إبـــادة احلــــشـــرات أو تـــدابـــيـــر
مكافحة الـنواقل األخرى على وسائل النـقل القادمة منها.
وتُحدّد تلك اGنـاطق عمال باإلجراءات اخلاصة بالتوصيات

اGؤقتة أو الدائمةs حسب االقتضاء.
2 - يــــنـــــبــــغي إبـــــادة احلــــشـــــرات في كـل وســــيـــــلــــة من
وسائـل النـقل تـغـادر نـقـطـة دخـول تـقع في مـنـطـقـة يوصى
�ــكـافــحـة الــنـواقل فــيـهــا ويُـعــمل عــلى إبـقــائـهــا خـالــيـة من
نــــواقـل اGــــرض. وإذا مـــــا تــــوافـــــرت طــــرق ومـــــواد تـــــنــــصح
اGـنظـمـة باسـتخـدامهـا فيـمـا يتـعلق بـهذه اإلجـراءاتs فإنه
يــنـــبــغـي اســتــخـــدامــهـــا. ويُــذكـــر وجــود الـــنــواقل عـــلى مــ�
وسـائل الـنـقل وتدابـيـر اGـكافـحـة اGـتبـعـة في اسـتئـصـالـها

في ما يأتي :
(أ) فـي حــــالــــة الـــــطــــائــــراتs فـي اجلــــزء الــــصـــــحي من
اإلقـرار الـعام لـلـطائـرةs مـا لم تتـخل الـسلـطـة اخملتـصة في

sمطار الوصول عن هذا اجلزء من اإلقرار
(ب) في حــالــة الــســفنs فـي شــهــادة مــراقــبــة إصــحـاح

السفينةs و
(ج) في حــــالــــة وســـــائل الــــنــــقـل األخــــرىs في إثــــبــــات
كــتـابي لـلــمـعـاجلـة يــصـدر لـصـالح اGــرسل واGـرسل إلـيه أو
الناقل أو الشخص اGسؤول عن وسيلة النقل أو وكالئهم.

3 - عــــــلى الــــــدول األطـــــراف قــــــبـــــول تــــــدابـــــيــــــر إبـــــادة
احلـشـرات والفـئـران واجلـرذان وتـدابـير مـكـافـحـة الـنواقل
األخرى في وسائل النـقلs التي تطبـقها الدول األخرى إذا
كانت الطرق واGواد التي تنصح بها اGنظمة قد طبقت.

4 - تـــتـــولى الـــدول األطـــراف وضع بـــرامج Gـــكـــافـــحــة
الـنـواقل الـتـي قـد تـنـقل عـامل الـعـدوى الـذي يـشـكل خـطـرًا
مـحـتــمـال عـلى الــصــحـــة الـعــمــومـــيــة عــلى مـســافـة تـبـعـد
400 مـتــر عـلى األقل عـن اGـنـاطق الــتي تـوجـد ضــمن نـقـاط

الـدخـول والتي تـسـتـخدم ألغـراض الـعمـلـيات الـتي تـشمل
اGـــــســـــافـــــرين ووســــــائل الـــــنـــــقـل واحلـــــاويـــــات واحلـــــمـــــوالت
والطرود الـبريـديةs مع مـدّ اGسافـة الدنـيا في حـالة وجود

نواقل على نطاق أوسع.

5 - إذا اقــــتــــضى األمـــــر إجــــراء تــــفــــتــــيـش الحق عــــلى
سـبيل اGتابعة لـلتأكد من جناح الـتدابير اGتـَّخذة Gكافحة
النـواقلs ُتـخـطـر الـسلـطـات اخملـتـصة في اGـيـنـاء أو اGـطار
الـتالي اGـعروف الـذي تـزوره السـفيـنة أو الـطائـرة والذي
�لك القدرة على إجـراء هذا التفتيش بهذا الطلب مسبقًا
من قـبل الــسـلـطـة اخملـتــصـة الـتي نـصـحت بــاGـتـابـعـة. وفي
حـــالـــة الـــســـفن يـــســـجـل ذلك في شـــهـــادة مـــراقـــبـــة إصـــحــاح

السفينة.
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6 - يـجــوز اعـتــبـار وســيـلــة الـنــقل وسـيــلـة مــشـتــبـهًـا
فـــيـــهــا ويـــنـــبـــغي تـــفـــتـــيــشـــهـــا لـــلـــتــحـــري عـن وجــود نـــواقل

ومستودعات األمراض في احلاالت التالية :
(أ) احتـمال وجود حـالة Gـرض منقـول بالـنواقل على

sمتنها
(ب) احـتــمـال حــدوث حـالــة Gـرض مــنـقــول بـالــنـواقل

sعلى م� وسيلة النقل أثناء رحلة دولية
(ج) عنـد ترك وسيـلة االنـتقال Gـنطقـة موبوءة خالل
فـتـرة زمـنـيـة �ـكن فـيهـا أن تـكـون الـنـواقل التـزال حـامـلة

للمرض.

7 - ال يـجـوز لدولـة طـرف ما حـظـر هبـوط طـائرة أو
رســو ســفـــيــنــة في أراضـــيــهــا إذا كـــانت تــدابــيـــر اGــراقــبــة
اGنصـوص عليها في الفقرة 3 من هذا اGـرفق أو التدابير
األخـرى الـتي تـوصي بـهـا اGـنـظـمـة قـد طـبـقت عـلـيـهـا. ومع
ذلـك يـجـوز أن يـشــتـرط عـلى الــطـائـرة أو الـســفن الـقـادمـة
من مـنطقة مـوبوءة الهـبوط في مطارات أو حتـويلها إلى

ميناء آخر ¢ا حتدده الدولة الطرف لذلك الغرض.

8 - للدولة الطـرف أن تطبق تدابيـر مكافحة نواقل
اGــرض عـلى وســيــلـة الــنــقل الـقــادمــة من مـنــطــقـة مــوبـوءة
�ــرض حتــمـــله الــنــواقـل إذا كــانت نــواقـل اGــرض الــســابق

موجودة في أراضيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اGرفق اGرفق 6
شهادات التطعيم واالشهادات التطعيم واالّتقاء والشهادات ذات الصلةتقاء والشهادات ذات الصلة

1 - تـكـون الــلـقـاحـات أو الــوسـائل االّتـقــائـيـة األخـرى
اGـبـيـنـة في اGرفق 7 أو اGوصـى بـها �ـوجـب هذه الـلـوائح
ذات جــــودة مـالئــــمـــــة; وتـــــخــــضـع الـــــلــــقـــــاحـــــات والــــوســـــائل
االتـقائـية الـتي حتـددها اGـنـظمـة Gـوافقـتهـا. وتـقدم الـدولة
الـطرف إلى منظمـة الصحة الـعاGيةs لدى الـطلبs بينات
مــنــاســبــة عــلـى مالءمــة الــلــقــاحـــات ووســائل االّتــقــاء الــتي

تعطى في أراضيها �وجب هذه اللوائح.

2 - تـســلّم لألشــخـاص الــذين يـطــعـمــون بـلــقـاحـات أو
sتـعــطى لـهـم وسـائل اتّــفـاقــيـة أخــرى �ــوجب هـذه الــلـوائح
شهـادة تطعـيم أو اتّقاء دولـية (تسـمى فيمـا يلي "شهادة")
بــالـصــيــغــة احملـددة فـي هـذا اGــرفق. وال يــجــوز اخلـروج عن

الصيغة النموذجية للشهادة احملددة في هذا اGرفق.

3 - ال تعتبـر الشهادات الصادرة �وجب هذا اGرفق
صـــاحلـــة إال إذا كـــانت اGـــنـــظـــمـــة قـــد اعـــتـــمـــدت الـــلـــقـــاحـــات

والوسائل االتّقائية اGستخدمة.

4 - يــــجب أن حتــــمـل الــــشــــهــــادات الــــتــــوقــــيع اخلــــطي
للمـسؤول الـطبيs الـذي يجب أن يكـون طبـيبًـا ¢ارسًا أو
عــامال صـحــيًـا مــعـتــمـدًاs يــشــرف عـلى إعــطـاء الــلـقــاحـات أو
الــــوســــائل االتّــــقــــائــــيــــة األخــــرى. ويــــجـب أيــــضًــــا أن حتــــمل
الـشـهـادة اخلا² الـرسـمي للـمـركـز الطـبي الـذي أعـطت فيه
الــلــقــاحــات أو الـــوســائل االتــقــائــيــة; عــلى أن هــذا ال يــكــون

بديال مقبوال عن التوقيع.

5 - تُـــســـتــوفى الـــشـــهــادات اســـتــيـــفــاء كـــامال بـــالــلـــغــة
اإلنـكـلـيـزيـة أو الـفرنـسـيـة. و�ـكن اسـتـيـفـاؤهـا أيـضًـا بـلـغة

أخرىs باإلضافة إلى اإلنكليزية أو الفرنسية.

6 - قـد تــبـطل صالحـيــة هـذه الــشـهـادة بــأي تـعـديل أو
محو يجرى عليها أو بعدم استيفاء أي جزء منها.

7 - تــــكـــون الـــشـــهــــادات شـــهـــادات فــــرديـــة وال يـــجـــوز
اسـتـخدامـهـا كـشـهـادات جمـاعـيـة حتت أي ظـروف. وتـصدر

شهادات مستقلة لألطفال.

8 - إذا كــان الـطـفـل غـيـر قــادر عـلى الــكـتـابــةs يـتـولى
أحـد أبـويه أو وليّ أمـره تـوقـيـع الـشـهـادة. ويـسـتـعـاض عن
تـوقيع الـشـخص األمي بـالطـريـقة اGـعـتادة بـعالمـة يضـعـها
ذلك الشـخص وبيـان يكـتبه شـخص آخر بـأن تلك الـعالمة

هي عالمة الشخص اGعني.

9 - إذا رأى اGـسـؤول الــسـريـري اGــشـرف أن تــطـعـيم
الــشــخـص بــالــلــقــاحــات أو حــصــولـه عــلى وســيــلــة اتّــقــائــيــة
أخـــرى أمــــر له مـــوانـع طـــبـــيــــةs فـــإن اGـــســــؤول الـــســـريـــري
اGـــشــرف يــزود ذلك الـــشــخصs بــشـــهــادةs بــاإلنــكـــلــيــزيــة أو
الـــفـــرنـــســـيـــةs وعـــنـــد االقـــتـــضـــاء بــلـــغـــة أخـــرى إضـــافـــة إلى
اإلنـكــلـيــزيـة أو الــفـرنــسـيـةs تــوضح األســبـاب الـداعــيـة إلى
اتـــخـــاذ ذلك الـــرأي الـــذي يـــنـــبـــغي لـــلـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة
مراعـاته عنـد الوصول. وعـلى اGسـؤول السريـري اGشرف
والــسـلــطــات اخملـتــصــة إحـاطــة هــؤالء األشـخــاص عــلـمًــا بـأي
مـخـاطـر مـحـتـمـلـة ترتـبط بـعـدم الـتـطـعـيم وعـدم اسـتـخدام

الوسائل االتقائية وفقًا للفقرة 4 من اGادة 23.

10 - تقـبل وثـيقـة معـادلة تـصـدرها الـقوات اGـسلـحة

لـفــرد عـامل فــيـهـا عــوضًـا عـن الـشـهــادة الـدولــيـة بــالـصــيـغـة
اGبينة في هذا اGرفق إذا كانت الوثيقة :

(أ) تـتــضــمن مــعـلــومــات طــبـيــة ¢ــاثـلــة في جــوهــرهـا
sطلوبة بهذه الصيغةGللمعلومات ا

(ب) تتضـمن بيانًـا باإلنكـليـزية أو الفـرنسيـةs وعند
sاالقتضاء بلغـة أخرى إضافة إلى اإلنكليزية أو الفرنسية
يـــســجل فــيه نــوع وتــاريخ الـــتــطــعــيم بــلــقــاحــات أو إعــطــاء
وســيــلــة اتــقــائــيــةs وبــأنــهــا قــد أصــدرت وفــقًــا ألحــكــام هــذه

الفقرة.



21 شو شوّال عام  ال عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3843
28 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

¶وذج الشهادة الدولية للتطعيم أو االتقاء¶وذج الشهادة الدولية للتطعيم أو االتقاء
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اجلنسية ..................................................... رقم وثيقة التعريف الوطنيs إذا أمكن...............................
اGوقّع أدناه .......................................................................................................................................

قد جرى تطعيمه أو حصل على الوسائل االتقائية ضد:
(اسم اGرض أو احلالة اGرضية) .............................................................................................................

وفقا للوائح الصحية الدولية.

ال تــعـتــبـر هــذه الـشــهــادة صـاحلــة إال إذا كـانت مــنــظـمــة الـصــحــة الـعــاGـيــة قـد اعــتــمـدت الــلـقــاح أو الـوســيــلـة االتــقـائــيـة
اGستخدمة.

يجب أن تـوقع هذه الـشهـادة بخط يـد اGسـؤول السـريري وهـوs في العـادةs الطـبيب اGـمارس أو عـامل صحي مـعتـمد
آخـر يشـرف على إعـطاء اللـقاح أو الـوسيـلة االتـقائـية. ويجب أن حتـمل الشـهادة أيـضًا اخلـتم الرسـمي للـمركـز الذي أعطي

فيه اللقاح أو الوسيلة االتقائية. غير أن هذا ال يكون بديال مقبوالً عن التوقيع.
أي تعديل أو محو في هذه الشهادة أو عدم استيفاء جزء منها قد يبطل صالحيتها.

تظلّ هـذه الشهادة صـاحلة حّتى التـاريخ اGذكور بالـنسبة إلى الـلقاح اGعـني أو الوسيلـة االتقائيـة احملددة. وتستوفى
الـشـهـادة بـالـكــامل بـاإلنـكـلـيـزيــة أو الـفـرنـسـيـة. ويــجـوز أيـضًـا اسـتـيــفـاؤهـا بـلـغـة أخــرى عـلى نـفس الـوثــيـقـةs بـاإلضـافـة إلى

اإلنكليزية أو الفرنسية.

اللقاحاللقاح
أو الوسيلةأو الوسيلة
االتقائيةاالتقائية

التاريخالتاريخ
توقيع اGسؤولتوقيع اGسؤول
السريري اGشرفالسريري اGشرف
ومركزه الوظيفيومركزه الوظيفي

اسم الشركة صانعةاسم الشركة صانعة
اللقاح أو الوسيلةاللقاح أو الوسيلة

االتقائية ورقم التشغيلةاالتقائية ورقم التشغيلة

الشهادة صاحلةالشهادة صاحلة
من .......من .......
إلى .......إلى .......

اخلتم الرسمي للمركزاخلتم الرسمي للمركز
الذي يقدم التطعيم أوالذي يقدم التطعيم أو

وسيلة االتقاءوسيلة االتقاء

 - 1

 - 2
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اGرفق اGرفق 7
االشتراطات اGتعلقة بالتطعيم أو بوسائل االتقاء ضد أمراض معينةاالشتراطات اGتعلقة بالتطعيم أو بوسائل االتقاء ضد أمراض معينة

1 - باإلضافة إلى أي توصية تتعلق بـالتطعيم أو بوسائل االتقاءs فإن األمراض اGذكورة فيما يلي هي اGعينة حتديدًا في
هذه الـلوائح التي قد يـطلب فيها عـلى اGسافرين تـقد© دليل يثبت تـطعيمـهم بلقاحات أو إعـطاءهم وسائل اتقـائية ضدها

كشرط لدخول دولة من الدول األطراف :

التطعيم ضد احلمى الصفراء.

2 - اعتبارات واشتراطات التطعيم ضد احلمى الصفراء: 

(أ) ألغراض هذا اGرفق :

s1) تستغرق فترة احلضانة فيما يتعلق باحلمى الصفراء ستة (6) أيام

sنظمة يوفر احلماية من العدوى اعتبارًا من اليوم العاشر (10) من التطعيمGعتمد من اG2) لقاح احلمى الصفراء ا

3) تستمر هذه احلماية Gدة 10 سنوات.

4) تـصل مـدة صالحـيـة شـهـادة الـتـطـعـيم ضـد احلـمى الـصـفـراء إلىs10 وتـبـدأ بـعـد 10 أيام مـن تاريـخ الـتطـعـيم أو من تـاريخ

إعادة التطعيم في حالة إعادة التطعيم خالل 10 أعوام.

(ب) يجوز اشـتراط التطـعيم ضد احلـمى الصفـراء بالنسـبة ألي شخص يـغادر منطـقة قررت اGـنظمة وجـود احتمال
sـتـعـلـقة بـتـوصـيـات مـؤقـتـة أو دائـمةGـنـاطق عـمالً بـاإلجـراءات اGخـطـر انـتـقـال احلمـى الصـفـراء فـيـهـا. ويـكـون تـقريـر هـذه ا

حسب االقتضاء.

(ج) إذا كان في حوزة اGـسافر شهادة تطـعيم ضد احلمى الصـفراء لم تبدأ صالحيـتها بعدs جـاز أن يسمح له باGغادرة
ولكن يجوز أن تطبق عليه أحكام الفقرة 2 (ح) من هذا اGرفق عند الوصول.

(د) اGـسافر الـذي في حوزته شهـادة تطعـيم صاحلة ضـد احلمى الصـفراء ال يجـوز معامـلته معـاملة اGـشتبه فـيهم حتى
لو كان قادماً من منطقة قررت اGنظمة وجود خطر محتمل النتقال احلمى الصفراء فيها.

(هـ) اللقاح اGضاد للحمى الصفراء اGستخدم يجب أن يكون معتمدًا من قبل اGنظمةs وفقًا للفقرة 1 من اGرفق 6.

(و) يــجب أن تـــعــX الــدول األطــراف مــراكــز مــحــددة لـــلــتــطــعــيم ضــد احلـــمى الــصــفــراء في أراضــيـــهــا كي تــكــفل جــودة
ومأمونية اإلجراءات واGواد اGستخدمة.

(ز) كل شخص يعـمل في نقطة دخول قـررت اGنظمة احتـمال وجود خطر النـتقال احلمى الصـفراء فيها وكل فرد من
أفراد طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول اGذكورة يجب أن يكون حائزًا شهادة تطعيم صاحلة ضد احلمى الصفراء.

(ح) يجـوز للـدولة الـطرف الـتي تـوجد في أراضـيهـا نواقل لـلحـمى الـصفـراء أن تشـترط عـلى أي مسـافر من مـنطـقة
قررت اGنـظمـة وجود احـتمـال خطر انـتقـال احلمى الـصفـراء فيهـاs أن يدخل في احلـجر الـصحي إذا عـجز عن إبـراز شهادة
تـطـعـيم صـاحلـة ضـد احلـمى الـصـفـراءs إلى أن تـصـبح الـشـهـادة صـاحلـةs أو إلى أن تـنـقـضي فـتـرة ال تـزيـد عـلى سـتـة (6) أيـام

حتسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوىs أي األجلX أقرب.

(ط) يجـوز السماح مع ذلكs للمـسافر الذي بحوزته إعفـاء من التطعيم ضد احلمى الـصفراء موقّع من مسؤول طبي
معـتمد أو عـامل صحي معـتمد بـالدخولs مع مـراعاة أحكام الـفقرة الـسابقـة من هذا اGرفق وبـتزويده بـاGعلـومات اGتـعلقة
بـاحلـمايـة من نـواقل احلـمى الـصفـراء. فـإذا لم يُـدخل اGـسافـر في احلـجـر الـصحي فـمن اجلـائـز أن يـطلب مـنه اإلبالغ عن أي

أعراض حمى انتابته أو أية أعراض أخرى ذات صلة للسلطة اخملتصة وأن يوضع قيد اGالحظة.



21 شو شوّال عام  ال عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4043
28 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

اGرفق اGرفق 8
¶وذج اإلقرار الصحي البحري¶وذج اإلقرار الصحي البحري

يستوفى �عرفة ربابنة السفن القادمة من موانئ أجنبية ويقدم إلى السلطات اخملتصة.
مقدم في ميناء ....................................................................................... التاريخ ............................................................
اسم السفينة أو اGركب اGالحي الداخلي... رقم التسجيل لدى اGنظمة البحرية الدولية........... قادمة من........... ومبحرة إلى........
اجلنسية (علم السفينة)................................................... اسم الربان...................................................................................
احلمولة اإلجمالية اGسجلة بالطن (السفينة) .........................................................................................................................
احلمولة بالطن (اGراكب اGالحية الداخلية) ............................................................................................................................
إعفاء صالح من اGراقبة اإلصحاحية/ شهادة اGراقبة موجودة على م� السفينة? نعم ..... ال ..... صادرة عن ....... التاريخ ...............

هل إعادة التفتيش مطلوبة ? نعم .......... ال ..............
هل زارت السفينة/ زار اGركب منطقة موبوءة قررتها منظمة الصحة العاGية? نعم....... ال ...... ميناء وتاريخ الزيارة..................

قائمة اGوانئ الدولية التي توقفت فيها منذ بداية الرحلة مع تواريخ اGغادرةs أو خالل أربعة (4) أسابيع ماضيةs أيهما أقصر :
.......................................................................................................................................................................................
بناء على طـلب السلطة اخملـتصة في مينـاء الوصولs قائـمة أفراد الطاقم أو الـركاب أو غيرهم ¢ن انضـموا إلى السفيـنة/ اGركب منذ
بـدايـة الـرحـلـة الـدولـيـة أو خالل الـثالثـX (30) يـومًـا اGـاضـيـةs أيــهـمـا أقـصـرs �ـا في ذلـك جـمـيع اGـوانئ/ الـبــلـدان الـتي زارتـهـا في هـذه

الفترة (تضاف أي أسماء أخرى إلى اجلدول اGرفق) :
(1) االسم .................................................................... انضم من : (1) ...................(2)..................... (3)............................
(2) االسم .................................................................... انضم من : (1) ...................(2)..................... (3)............................
(3) االسم .................................................................... انضم من : (1) ...................(2)..................... (3)............................

 عدد أفراد طاقم السفينة .....................
عدد الركاب بالسفينة........................

أسئلة صحيةأسئلة صحية
1) هل تـوفي أحـد عـلى مـ� الـســفـيـنـة خالل الـرحـلـة لـســبب ال يـعـود إلى حـادث? نـعم .... ال .... إذا كـان اجلــواب بـنـعم أذكـر الـبـيـانـات في

اجلدول اGرفق.                                                                        مجموع عدد الوفيات .......................................
2) هل علـى م� السفـينة أو كان علـى متنهـا أثناء الرحـلة أي حالة مـرضية مشبـوهة ذات طبيـعة معديـة? نعم .... ال .... إذا كان اجلواب

بنعمs أذكر البيانات في اجلدول اGرفق.
3) هل جتاوز إجمالي عدد اGسافرين اGرضى خالل الرحلة العدد اGعتاد/ اGتوقع ? نعم ... ال ... كم كان عدد اGرضى ?........................

4) هل على م� السفينة اآلن أي شخص مريض ? نعم .... ال.... إذا كان اجلواب بنعم أذكر البيانات في اجلدول اGرفق.
5) هل تمت استشارة طبيب? نعم .... ال .... إذا كان اجلواب بنعمs أذكر تفاصيل العالج الطبي أو اGشورة الطبية في اجلدول اGرفق. 
6) هـل انتـهى إلى عـلمك وجـود حـالـة على مـ� الـسفـيـنة �ـكن أن تـؤدي إلى عـدوى أو إلى انتـشـار مرض ? نـعم .... ال.... إذا كـان اجلواب

بنعم أذكر التفاصيل في اجلدول اGرفق.
7) هل ُنفذ أي تـدبير صـحي (كاحلـجر الصـحي أو العزل أو الـتخلص من الـعدوى أو إزالـة التلـوث) على م� الـسفيـنة ? نعم... ال .... إذا

كان اجلواب بنعمs أذكر النوع واGكان والتاريخ ..................................................
8) هل عــثـر عـلى أي أشـخـاص مـسـتـخــفـX عـلى مـ� الـسـفـيـنـة? نــعم .... ال .... إذا كـان اجلـواب بـنـعمs أين الـتــحـقـوا بـالـسـفـيـنـة (إذا عـرف

اGكان) ?...................................................
9) هل يوجد على م� السفينة أي حيوان مريض أو حيوان أليف مريض? نعم.......... ال..............

مالحـظة مالحـظة : في حالـة عـدم وجود طـبيب بـالسـفيـنةs عـلى الربـان أن يعـتبـر األعـراض التـاليـة أساسًـا لالشتـباه في وجـود مرض ذي طـبيـعة
معدية :

(أ) حمى مستمـرة لعدة أيام مصحوبة (1) بتوعكs (2) بانهيار الوعيs (3) تضخمـات في الغدد اللمفيةs (4) يرقانs (5) سعال أو ضيق
في التنفسs (6) نزف غير عادي أو (7) شلل.

(ب) مع حــمى أو دون حــمى : (1) أي طــفح جــلــدي حــاد أو طــفحs (2) إقــيــاء حــاد (خالف دوار الــبــحــر)s (3) إســهــال حــادs أو (4) تــشــنــجـات
متكررة.

أقـرّ بــأن الـبـيـانـات واإلجـابـات عـلى األسـئـلـة في هـذا اإلقـرار الـصـحي (�ـا فـي ذلك اجلـدول اGـرفق) حـقـيـقـيـة وصـحـيـحـة عـلى قـدر عـلـمي
واعتقادي.

التوقيع .......................................................
 الربان

التصديق .......................................................
طبيب السفينة (إن وجد)

التاريخ .............................................
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اGرفق اGرفق 9
هذه الوثيقة جزء من اإلقرار العام للطائرةs الذي أصدرته منظمة الطيران اGدني الدوليهذه الوثيقة جزء من اإلقرار العام للطائرةs الذي أصدرته منظمة الطيران اGدني الدولي

اجلزء الصحي من اإلقرار العام للطائرةاجلزء الصحي من اإلقرار العام للطائرة ( (1)

البيان الصحيالبيان الصحي

أسماء األشخاص اGوجودين على مـ� الطائرة وأرقام مقاعدهم أو وظائفهم من اGصابX بأمراض غير دوار اجلو أو
تـــأثــيـــرات احلــوادث والـــذين قــد يـــكــونــون مـــصــابـــX �ــرض مـــعــد ( احلـــمى الــتي تـــرفع مـــعــهــا درجـــة احلــرارة إلى 38 درجــة
مــئـويـة/100 درجـة فــهـرنـهــايت أو أكـثــر مـقـتــرنـة بـواحــدة أو أكـثــر من الـعالمــات أو األعـراض الـتــالـيـة مــثل ظـهــور اإلعـيـاء
الواضح أو الـسعال اGسـتمر أو صعـوبة التنـفس أو اإلسهال اGسـتمر أو القيء اGـستمر أو الـطفح اجللدي أو ظـهور كدمات
أو نـزف بـدون إصـابـة سـابـقـة أو التـشـوش الـذهـنـي احلديـثs تـزيـد من احـتـمـاالت كـون هـذا الـشـخص مـصـابـا �ـرض مـعد).
وكذلك احلاالت اGرضية التي غادرت الرحلة عندما توقفت من قبل.........................................................................

.............................................................................................................................................................

تـفاصيل عـمليـة التطـهير من احلـشرات أو اGعاجلـة الصحـية (اGكـان والتاريخ والـساعة واألسـلوب) في أثنـاء الرحلة.
في حالة عدم تطهير الطائرة من احلشرات خالل الرحلة أذكر تفاصيل أحدث عملية تطهير تمت.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

التوقيع (إذا كان مطلوبًا) والوقت والتاريخ................................................................................................

عضو الطاقم اGعنيعضو الطاقم اGعني

(1) بـدأ نـفـاذ هـذه الـصـيـغـة من اإلقـرار الـعـام لـلـطـائـرة في 15 يـولـيـو سـنة 2007 و�ـكن احلـصـول عـلى الـوثـيـقـة الـكـاملـة من اGـوقع
http://www.icao.int : دني الدولي على العنوان التاليGنظمة الطيران اG اإللكتروني
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 294 مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 شـو شـوّال عـامال عـام
1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 17 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة s2013 يـــــحـــــول فـــــرعs يـــــحـــــول فـــــرع

اGـعـهد اجلـهـوي لـلـتــكـــويـن اGــوسـيـقــي بـالــبــويــرةاGـعـهد اجلـهـوي لـلـتــكـــويـن اGــوسـيـقــي بـالــبــويــرة
إلــى مــــعـــــهـــــــد جـــــهـــــــوي لــــلـــــتــــكـــــويـــن اGـــــوســــــيــــقـيإلــى مــــعـــــهـــــــد جـــــهـــــــوي لــــلـــــتــــكـــــويـــن اGـــــوســــــيــــقـي

بـاألغـواط.بـاألغـواط.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 92 - 187
اGـؤرخ في 9 ذي الـقــعــدة عـام 1412 اGـوافق 12 مـايــو ســنـة
1992 واGــتــضـــمن الــقــانـــون األســاسي لــلـــمــعــاهـــد اجلــهــويــة

sوسيقيGللتكوين ا
- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 92 - 188
اGـؤرخ في 9 ذي الـقــعــدة عـام 1412 اGـوافق 12 مـايــو ســنـة
sوسيقيGتضمن إنشاء معاهد جهوية للتكوين اG1992 وا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يــحـول فــرع اGـعــهـد اجلــهـوي لــلـتــكـوين
اGوسيقي بالـبويرةs تطبـيقا ألحكام اGـادة 3 من اGرسـوم
الــتـــنــفـــيـــذي  رقم 92 - 187 اGــؤرخ في 9 ذي الــقـــعــدة عــام
1412 اGــــوافق 12 مــــايــــو ســــنـــة 1992 واGــــذكــــور أعالهs إلى

معهد جهوي للتكوين اGوسيقي.

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  :  يـــحــــدد مـــقــــر اGـــعــــهـــد اجلــــهـــوي لــــلـــتــــكـــوين
اGوسيقي باألغواط.

اGــاداGــادّة ة 3 :  :  حتـــول اGــمــتـــلــكــات واحلــقـــوق والــواجــبــات
والوسـائل أيـا كـانت طـبيـعـتـها الـتي يـحـوزها فـرع اGـعـهد
اجلـهوي لـلـتكـوين اGـوسـيقي بـالـبويـرة إلى اGـعهـد اجلـهوي

للتكوين اGوسيقي باألغواط.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
اGـاداGـادّة ة 4 :  :  يــتـرتب عـلـى حتـويل اGـمــتـلـكــات واحلـقـوق
sــادة 3 أعـالهGوالـواجـــبـات والـــوســائـل الـــمـــذكــورة في ا

ما يأتي :
- إعــــــداد جـــــرد كــــــمـي وكــــــيـــــفـي وتــــــقــــــديـــــري لـألمالك
Xالـتابع XسـتخدمGنقـولة والعقـارية والتجـهيزات واGا
لـلـفرع احملـول إلى معـهد جـهـوي للـتكـوين اGـوسيـقيs طبـقا

sعمول بهاGوالتنظيمات ا Xللقوان
- إعـــداد حــــصـــيــــلـــة خــــتـــامــــيـــة حــــضـــوريــــة تـــتــــضـــمن
الوسائل وتـبيّن قيـمة عـناصر الـذمة اGالـية للـفرع احملول

sوسيقيGإلى معهد جهوي للتكوين ا
- حتــــديـــد إجـــراءات تـــبـــلــــيغ اGـــعـــلــــومـــات والـــوثـــائق
واألرشـيـف ذات الـصــلـة بــالـفـرع احملــول إلى مــعـهــد جـهـوي

للتكوين اGوسيقي.
تـــعــد اجلـــرد اGـــنـــصـــوص عـــلـــيه في هـــذه اGـــادةs جلـــنــة
يشترك في تعيX أعضائها وزير الثقافة ووزير اGالية.
اGــــاداGــــادّة ة 5 :  :  يــــتـم حتــــويل اGــــســـتــــخـــدمــــX اGــــوجـــودين
بـالــفـرع احملــــول إلـى مـعـــهـد جــهــوي لـلــتـكــوين اGـوســيـقـي

طبقـا للتنظيم اGعمول بـه.
اGاداGادّة ة 6 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 10 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 17

غشت سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 295 مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 شـو شـوّال عـامال عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 17 غـشت سـنة  غـشت سـنة s s2013 يــتـمم اGــرســـوميــتـمم اGــرســـوم

التـنـفـيـذي رقم التـنـفـيـذي رقم 91 - - 253 اGؤرخ في  اGؤرخ في 15 محـرم عـام محـرم عـام
1412 اGــــوافـق  اGــــوافـق 27 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــة 1991 واGــــتــــضـــمن واGــــتــــضـــمن

تــطـــبــيق اGــادة تــطـــبــيق اGــادة 121 من قـــانــون اGــالـــيــة لـــســنــة  من قـــانــون اGــالـــيــة لـــســنــة 1991
اGتعلقة �ـجانية التبـلـيـغ للحـمــالت ذات اGنفـعــةاGتعلقة �ـجانية التبـلـيـغ للحـمــالت ذات اGنفـعــة
الــــعـــــامـــــة الــــتـي تــــنــــظـــــمــــهــــــا إدارات الـــــدولـــــة  فيالــــعـــــامـــــة الــــتـي تــــنــــظـــــمــــهــــــا إدارات الـــــدولـــــة  في

الصحافة اGكتوبة واإلذاعة والتلفزة.الصحافة اGكتوبة واإلذاعة والتلفزة.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sXهنيGبناء على تقرير وزير التكوين والتعليم ا -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّـــمــا اGـــادتــان 85 - 3

sو125 (الفقرة 2) منه
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 81 - 07 اGــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اGـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واGـتـعلق

sتممGعدل واGا sXبالتمه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اGــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

sتممGعدل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 07 اGــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اGـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واGـتـضمن

sXهنيGالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 91 - 253
اGــؤرخ في 15 مــحــرم عــام 1412 اGــوافق 27 يـــولــيــو ســنــة
1991 واGـــتــضـــمن تـــطـــبـــيق اGــادة 121 من قـــانــون اGـــالـــيــة

لــســنـة 1991 اGــتــلــعـقــة �ــجــانــيــة الــتــبــلـيـغ لــلـحــمالت ذات
اGنفعة العـامة التي تنظمهـا إدارات الدولة في الصحافة

sكتوبة واإلذاعة والتلفزةGا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــــتــــــمـم هــــــذا اGــــــرســــــومs اGــــــرســـــــوم
الــتــنـفـــيــذي رقم 91- 253 اGـؤرخ في 15 مــحــرم عـام 1412

اGوافق 27 يوليو سنة 1991 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـتـمم اGادة 2 من اGـرســوم التـنـفــيذي رقم
91 - 253 اGــــــــؤرخ في 15 مــــــــحـــــــرم عـــــــام 1412 اGــــــــوافق 27

يوليو سنة 1991 واGذكور أعالهs كما يأتي :

"اGادّة 2 : إن احلمالت ذات اGـنفـعة الـعامـة اGقـصودة
هي احلمالت التي تمس اGيادين اآلتية :

s........................(بدون تغيير )...................... -
s........................(بدون تغيير )...................... -
s........................(بدون تغيير )...................... -
s........................(بدون تغيير )...................... -
s........................(بدون تغيير )...................... -
s........................(بدون تغيير )...................... -
s........................(بدون تغيير )...................... -

- اإلعالم والــتـوجــيه واالتـصــال والـتــحـســيس اGـوجه
إلى اجلـــمـــهــور الـــواسع من خالل مـــخـــتــلف وســـائل اإلعالم
واالتـصــال حـول الــفــرص اGـمــنـوحــة من الــدولـة في مــجـال

التكوين اGهني والتعليم اGهني".

اGاداGادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 10 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 17
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 296 مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 شــو شــوّال عــامال عــام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 17 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة s s2013 يــــتـــمـم قـــائـــمـــةيــــتـــمـم قـــائـــمـــة

اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة االســـتـــشـــفـــائـــيـــة اGـــلـــحـــقـــةاGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة االســـتـــشـــفـــائـــيـــة اGـــلـــحـــقـــة
بـــاGـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقم بـــاGـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقم 07 -  - 140  اGــؤر اGــؤرّخ في خ في 2
جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام 1428 اGـوافق  اGـوافق 19 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2007
واGــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اGــــــؤســـــســــــات الــــــعــــــمــــــومــــــيـــــةواGــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اGــــــؤســـــســــــات الــــــعــــــمــــــومــــــيـــــة
االســتـــشــفـــائــيـــة واGــؤســـســات الـــعــمـــومــيـــة لــلـــصــحــةاالســتـــشــفـــائــيـــة واGــؤســـســات الـــعــمـــومــيـــة لــلـــصــحــة

اجلوارية وتنظيمها وسيرها.اجلوارية وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بنـاء عـلى تـقـرير وزيـر الـصحـة والـسـكان وإصالح
sستشفياتGا

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورs ال ســـيّـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 85 - 05 اGــــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممGعدل واGا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتـمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســــوم الـــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07 - 140
اGــــؤرخ في 2 جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة
االسـتـشــفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمــومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

sتممGعدل واGا sوتنظيمها وسيرها

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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28 غشت  سنة  غشت  سنة 2013 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :  ة األولى :  تـتـمـم قــائـمـة اGــؤسـسـات الـعــمـومـيـة
االستشفائيـة اGلحقـة باGـرسـوم التنفـيذي رقم 07 - 140
اGــؤرخ فـي 2 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 19 مـــايــو

سنة 2007 واGذكور أعالهs كما يأتي :

"اGلحق األول"اGلحق األول
قائمة اGؤسسات العمومية االستشفائيةقائمة اGؤسسات العمومية االستشفائية

......................(بدون تغيير)..........................
17/ والية اجللفة

......................(بدون تغيير)..........................

- اإلدريسية
......................(الباقي بدون تغيير)................".

اGاداGادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 10 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 17
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 297 مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 شـو شـوّال عـامال عـام
1434 اGــوافق  اGــوافق 18 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة s s2013 يـــتـــضــــمن نـــقليـــتـــضــــمن نـــقل

اعـــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيـــةاعـــتـــمـــاد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيـــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3

sو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اGــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

s تمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 13 - 50
اGــــؤرخ في 11 ربــــيـع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23 يــــنــــايـــر
سنة 2013 واGتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر

s2013 الية لسنةGوجب قانون ا�
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــــغـــــى مــن مـــيــــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2013  اعـــتـــمــــاد قــــــدره خـــمــســـة وثالثـــون مــلـــيــون ديـــنــار

(35.000.000 دج) مـــقـــــيّــــد فــي مــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
الـــداخـــلــيـــة واجلـــمــاعـــات احملــلـــيـــة وفي الـــبــاب رقم 34 - 90

"احلماية اGدنية - حظيرة السيارات".
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانـــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــــتــــــمــــــــاد قـــــــــدره خـــــمـــــســـــة وثالثـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(35.000.000 دج) يـــقـــــيّـــــد في مــيـزانــيــة تـســيـيــر وزارة
الـــداخـــلــيـــة واجلـــمــاعـــات احملــلـــيـــة وفي الـــبــاب رقم 34 - 06

"احلماية اGدنية - التغذية".
اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـكـلــــف وزيــر اGـالـيـــة ووزيــر الـداخـلـية
واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــةs كـلّ فــيـــمــا يـــخــصّـهs بـــتــنـــفــيــــذ هــــذا
اGـرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسـميّـة للـجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 18

غشت سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 298 مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 شــو شــوّال عــامال عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 18 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة s s2013 يـــتــمم اGــرســوميـــتــمم اGــرســوم

الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 04 -  - 196 اGـــــؤر اGـــــؤرّخ في خ في 27 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
األولى عــــــام األولى عــــــام 1425 اGــــــوافق  اGــــــوافق 15 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2004
واGـتعلق بـاستـغالل اGيـاه اGعدنـية الـطبيـعيـة ومياهواGـتعلق بـاستـغالل اGيـاه اGعدنـية الـطبيـعيـة ومياه

اGنبع وحمايتها.اGنبع وحمايتها.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقـــريــر اGــشــتــرك بــX وزيــر اGــوارد
اGــائــيـة ووزيــر الـصــحـة والــسـكــان وإصالح اGــسـتــشـفــيـات

sووزير التجارة
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورs ال ســـيّـــمــا اGـــادتــان 85 - 3

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 08 - 04 اGــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اGوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات مـــنح االمـــتـــيـــاز عـــلى األراضي
الـتابـعة لألمالك اخلـاصـة للـدولة واGـوجهـة إلجناز مـشاريع

sعدلGا sاستثمارية
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتـمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 196
اGـؤرخ في 27 جـمـادى األولى عام 1425 اGـوافق 15 يـولـيو
سـنة 2004 واGتـعـلق بـاستـغالل اGـيـاه اGـعدنـيـة الـطبـيـعـية

sتممGعدل واGا sنبع وحمايتهاGومياه ا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 10 - 20 اGؤرخ
في 26 مــــحــــرم عـــام 1431 اGــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2010
واGـــتــضـــمن تـــنــظـــيم جلـــنـــة اGــســـاعــدة عـــلى حتـــديـــد اGــوقع
وتـــرقـــيــة االســـتـــثـــمـــارات وضـــبط الـــعـــقـــار وتــشـــكـــيـــلـــتـــهــا

sوسيرها

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـــتــمّم هــذا اGـــرســوم أحــكــام اGــادة 20
مـن اGــــرســـــوم الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 04 - 196 اGـــــؤرخ في 27
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2004
واGتعلق باستغالل اGـياه اGعدنية الطبيعية ومياه اGنبع

وحمايتهاs اGعدل واGتمم.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : : تـــــــتـــــــمّـم أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 20 مـن اGـــــــرســـــــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 04-196 اGـؤرخ في 27 جــمـادى األولى عـام
sــــذكــور أعـالهGــوافـق 15 يـــولــــيــــو ســــنـــة 2004 واG1425 ا

كما يأتي : 
"اGـادّة 20 :  �كن أن يـكـون صـاحب امتـيـاز اسـتغالل

اGياه اGعدنية الطبيعية أو مياه اGنبع :
- ....................... (بدون تغيير)......................
- ....................... (بدون تغيير)......................

- وإما حائزا قـطعة أرض منـحت له في إطار أحكام
األمــــــــر رقم 08-04 اGــــــــؤرخ فـي أول رمــــــــضــــــــان عـــــــام 1429

اGوافق أول سبتمبر سنة s2008 اGعدل واGذكور أعاله".

اGاداGادّة ة 3 : :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 18
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 28 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1434
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ sيـــتـــضــــم s2013 ــــوافـق 7 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــةGــــوافـق اGا
مـــفــتــشــX لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــX لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة

القضــائيـة.القضــائيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
sحافظ األختام sووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اGـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اGــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واGــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةs اGعدّل واGتـمّمs ال سيّما اGادّة

s15 (الفقرة 6) منه

- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 66 - 167 اGــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اGوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اGـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

sهام ضباط الشرطة القضائيةG XترشحGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 94 - 247
اGـؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اGـوافق 10 غـشت سـنة
1994 الّـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخــلـيــة واجلـمــاعـات

sاحمللّية

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 04  - 332
اGؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اGوافق 24 أكتـوبر سـنـة
sحافظ األختام s2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اGـشــتــرك اGـؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGــتـعـلّق

sعدّلGا sبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية

- وبـعـد االطالع عـلى احملـضـر اGـؤرّخ في 12 نـوفـمـبـر
سنة 2012 للجنة اGـكلّفة بامتحـان مفتشي األمن الوطني

sهام ضابط الشرطة القضائيةG XرشحGا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لـــــلــــشــــرطــــة
القـضائيـة مفـتشــو األمـن الــوطني الـواردة أسماؤهم في

القائمة اGلحقة بأصل هذا القـرار.



وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

sوزير العدلsوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 430
اGــؤرّخ في 6 رجب عــام 1415 اGــوافق 10 ديــســمـــبــر ســنــة
1994 واGتـضـمّن اGـوافقـة عـلى الالئـحـة اGتـعـلـقة بـتـنـظـيم

اGــــصــــــالح اإلداريــــــة والـــــتــــقـــــنـــــيــــة لـــــلــــمــــجـــــلس الـــــوطــــني
sاالقتصـادي واالجتماعي

- و�قتـضى اGرسـوم الرّئاسيّ اGؤرّخ في 22 شوّال
عــــام 1426 اGــوافــق 24 نــوفــمــبــر ســنـــة 2005 واGــتــضــمّن
تـــــــقــــــلـــــــــيـــــــد رئـــــــيس اجملــــــــلـس الـــــــــوطــــــنـي االقـــــــتـــــــصــــــــادي

sواالجتمــاعي مهامـه
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرّئــاسيّ اGـؤرّخ في
23 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اGــوافق 4 أبـــريل ســـنــة 2013

واGــتــضـــمّن تــعــيـــX الــسّــيـــد مــراد عــمــروشs نـــائب مــديــر
لـــلــــمــــصـــلــــحــــة الـــداخــــلــــيـــة والــــوســــائل بــــاجملـــلـس الـــوطــــني

sاالقتصـادي واالجتماعي

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

sــادّة األولى ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــسّــيـــد مـــراد عـــمــروشGــاداGا
نــائب مـديـــر اGـصـلـحـــة الـداخـلـــيـة والــوسـائلs اإلمـضــاء
في حــــــدود صالحـــــيـــــاتـهs بـــــاسم رئــــــيس اجملـــــلـس الـــــوطـــــني
االقـتـصــادي واالجـتـمـاعيs عـلى جـمـــيع وثــائـق الـتـسـيــير

�ـا فيها العقود واالتفاقياتs باستثناء الصفقات.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـنــشــر هــذا اGـقــرّر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلــزائر في 8 رمـضان عـام 1434 اGوافـق 17
يوليو سنة 2013.

محمد الصغير بابسمحمد الصغير بابس

اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 شـعــبــان عـام 1434 اGـوافـق 7
يوليو سنة 2013.

اجمللس اجمللس الوطني االقتصاديالوطني االقتصادي
واالجتماعيواالجتماعي

مــقـرر مـؤرمــقـرر مـؤرّخ في خ في 8 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1434 اGـوافـق  اGـوافـق 17 يــولـيـو يــولـيـو
ســنــة ســنــة s 2013 يـــتــضــم s يـــتــضــمّن تــفــويـض اإلمــضــاء إلى نــائبن تــفــويـض اإلمــضــاء إلى نــائب

مدير اGصلحة الداخلية والوسائل.مدير اGصلحة الداخلية والوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 93 - 225 اGـؤرّخ
في 19 ربـــــيع الــــثـــــاني عـــــام 1414 اGــــوافــق 5 أكـــتـــوبـــــر
سـنـة 1993 واGـتـضمّن إنـشـاء اجملـلس الوطـني االقـتـصادي

sعدّلGا sواالجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 398
اGـــــؤرّخ في 15 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1415 اGـــــوافق 19
نــوفــمــبـــر ســنـــة 1994 واGــتــضــمّن اGــوافــقــة عــلى الــنــظــام

sالداخلي للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي
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