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A 

ماملؤمتر

 ة والٌالثونبعالدورة السا

 3122 متوز/ووليو 3 -حزوران /وونيو 32روما، 

 العامل من الطاعون اليقري إعالن عن خلّو

م

 موجز
 

وضاعتماٌـظؿةماظعاٌقةم.معنماظطاسونماظؾؼريمخاٍلأصؾحمضّدعتممجقعماظؾؾدانمواألراضيمبراػنيمعػّصؾةمتػقدمأّنماظعاملمضدم

مغؼؾفامإىلماألجفزةماظرئادقةمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم (ماظػاو)ظصقةمايقوانمباظؿقؼقمعنمػذهماٌعؾوعاتماظيتمؼؿّممحاظقًا

ادؿؽصالمباظعاٌقةماٌعـقةمواٌـظؿةم"ماظػاو"عنمِضؾلماظؾفـةماٌشرتطةمبنيم(ماٌـظؿةماظعاٌقة)واٌـظؿةماظعاٌقةمظصقةمايقوانم

م.عنماظعاملماظطاسونماظؾؼري
م

إسالغًامسنمخؾّوماظعاملمعنماظطاسونماظؾؼريموسنموععـىمذظكمأّنممجقعماظشروطمعؿواصرةمظؽيمؼعؿؿدماٌؤمتر،ممبوجبمضرار،م

اإلسالنماظذيماسؿؿدتهماىؿعقةموإّنمعضؿونماإلسالنمذؾقهمب.متـػقذمتدابريمعؿابعةمظؾؼاءماظعاملمخاظقًامعنماظطاسونماظؾؼري

وؼعرتفماظؼرارمبفذاماإلنازم.م3122أؼارم/عاؼوم38إىلمم33اظعاٌقةمٌـدوبيماٌـظؿةماظعاٌقةمخاللماظدورةماظيتمسؼدتفامعنم

مبصورةم مإتالصفا ميفماٌكؿرباتمأو ماظؾؼريمواظؾؼاحاتماٌوجودة مصريوسماظطاسون مسؾىمأػؿقةممحاؼة موؼشدد اظعاٌيماٌؿّقز

 .C2011/LIM12وؼردماإلسالنماٌعروضمسؾىماٌؤمترمالسؿؿادهميفماظوثقؼةم.مةعأعوغ

م

 اإلجراءات اليت ُوقرتح على املؤمتر اختاذها
م

م:إّنماٌؤمترمعدسّومإىل

وسنمتـػقذمتدابريمعؿابعةمظؾؼاءماظعاملمخاظقًامعنمماسؿؿادماظؼرارماظذيمؼؿضّؿنماإلسالنمسنمخؾّوماظعاملمعنماظطاسونماظؾؼريم-2

ماظطاسونماظؾؼري؛

متـػقذمتدابريمعؿابعةمظؾؼاءماظعاملمخاظقًامعنماظطاسونماظؾؼري؛"ماظػاو"اظطؾبمإىلمعـظؿةمم-3

م.حّثماألسضاءمسؾىمهّؿلمعلؤوظقاتفمموأداءمواجؾاتفممعنمأجلماحملاصظةمسؾىمخؾّوماظعاملمعنماظطاسونماظؾؼريم-4
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ممقدمة- أواًل

م

مخاللماظؼرنماٌاضيميفماظرباعجماظورـقةمواإلضؾقؿقةمواظدوظقةموطانم-م2 معـشودًا طانمادؿؽصالماظطاسونماظؾؼريمػدصًا

معنمأػدافمعـظؿةم م2:56عـذمغشأتفاميفمدـةم"ماظػاو"واحدًا مسؾىم. ماٌرضمعـؿشرًا ويفمعطؾعماظؼرنماظعشرؼن،مطانمػذا

وطانمؼؿلؾبميفمتؾفمعالؼنيماألبؼارمواىواعقسمواألغواعماظربّؼة،م(موأوروباوأصرؼؼقامآدقام)غطاقموادعميفمثالثمضاراتم

م.مباإلضاصةمإىلمصؼدانماظـاسمألصوهلممودؾلمععقشؿفمموضدرتفممسؾىمدرءماجملاسات

م

م.م3117وطاغتمآخرمعّرةمُؼلؿكدممصقفاماظؾؼاحميفمدـةمم3112ونماظؾؼريمآخرمعرةميفمسامموُدفلماغؿشارماظطاسم-3

م

مواظشرقماألودطمعنمدونم-م4 موأصرؼؼقا ماٌرضموعراضؾةمعصؾقةمعوّدعةميفمآدقا مُأجرؼتمأحباثمطربىمسنمػذا وضد

م.اظؿوصلمإىلمأيمدالظةمسؾىمتـّؼلمػذاماظػريوس

م

ميفم-م5 ماظرباػني، مإىلمػذه م/أطؿوبرم26وادؿـادًا ماألول م3121تشرؼن مٌـظؿة ماظعام ماٌدؼر مباتمبادؿطاسة "ماظػاو"،

ميفمدـةم مُأرؾق مبرغاعج موػو ماظؾؼري، ماظطاسون مالدؿؽصال ماظعاٌي ماٌـظؿة مظربغاعج ماظعؿؾقاتماٌقداغقة ماغؿفاء مسن اإلسالن

واختذتمبدورػام(.مإعربس)مةمظؾقدودغظامماظوضاؼةمعنمروارئماآلصاتمواألعراضمايقواغقةمواظـؾاتقةماظعابريفمإرارمم5::2

م.اٌـظؿةماظعاٌقةمظصقةمايقوانمعؾادراتموضراراتمتصّبمباواهماهلدفمغػله

م

وودرماإلذارةمإىلمأّنماىؿعقةماظعاٌقةمٌـدوبيماٌـظؿةماظعاٌقةماسؿؿدت،ميفمدورتفاماظعاعةماظؿادعةمواظلؾعنيم-م6

اظذيمأضّرمبأّنماظعاملمباتمخاظقًامعنمتـؼلمصريوسماظطاسونمم29/3122رضممم،ماظؼرار3122أؼارم/عاؼوم38إىلمم33اٌـعؼدةمعنم

وؼعؽسم.ماظؾؼريموحددمدؾلؾةمعنمخطواتماٌؿابعةماظػـقةمظعزلماظػريوسموإدارتهماٌأعوغةميفمعامتؾؼىمعنمخمزوغاتمعـه

ماٌعؿؿدمعنمِضؾلماٌـظؿةماظعاٌقة ماظذيمُؼرجىمعنماٌؤمترماسؿؿادهمعضؿونماظؼرار ععمبعضماظؿعدؼالتماظيتمتراسيمماظؼرار

م".اظػاو"اياظةماًاصةمٌـظؿةم

م

 تنفيذ محالت وبرامج ادًىصال الطاعون اليقري- ثانيًا

م

معـظؿةم-م7 معنمإغشاء مواحدة مإىلمسؼدماالجؿؿاعماظدوظيماألولم"اظػاو"بعدمدـة ماألخرية م2:57)،مدستمػذه سنم(

مأنمتلاسدمسؾىمتـلققمصقةمايقوانميفمظـدن،ماٌؿؾؽةماٌؿقدة،مظؾقثمأصضلم اظلؾلماظيتمميؽنمظؾؿـظؿةمعنمخالهلا

مظؾقدودم ماظعابرة متؾك مدقؿا موال مايقواغقة، ماظـروة متصقب ماظيت مظألعراض ماظؽؾري ماظؿأثري ماحؿواء مإىل ماظراعقة اىفود

م.وبراجمفاموطانماظطاسونماظؾؼريميفمصدارةماظؼائؿةموأصؾحمعـذمذظكماينيمسـصرًامعرطزؼًاميفمأغشطةماٌـظؿة.مبطؾقعؿفا

م

وضدمنقتممحالتمطربىميفمآدقامخاللماًؿلقـاتمواظلؿقـاتمعنماظؼرنماٌاضيمويفمأصرؼؼقاماسؿؾارًامعنمدـةم-م8

ظؽنمبلؾبمضصورماٌؿابعةماظؿشغقؾقةمواهلقؽؾقة،مسادم.ميفماظلقطرةمسؾىمػذاماٌرضمإىلمحدمطؾريم2:87وحؿىمدـةمم2:71
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قموادعميفمأصرؼؼقامجـوبماظصقراءماظؽربىموادؿؤغػتمايؿالتماسؿؾارًامعنماظطاسونماظؾؼريمظؾظفورمواالغؿشارمسؾىمغطا

ويفمعطؾعماظؿلعقـاتمعنماظؼرنماٌاضي،مازدادمسددماظؾؾدانماظيتمأسؾـتمخؾوػامعنماظطاسونماظؾؼريمبػضلم.م2:97دـةم

م.تضاصرماىفودماإلضؾقؿقةمواظدوظة

م

م-م9 معـظؿة ماظػاو"وسؼدت موععم" مأخرى معؤدلات معع مباظؿشارك ماٌقدان مويف ماظرئقلي ماٌؼّر ميف متؼـقة اجؿؿاسات

األسضاءمصقفامٌـاضشةمطقػقةمتطوؼرمظؼاحاتمأطـرمصعاظقةمضّدماظطاسونماظؾؼريموصقاشةماالدرتاتقفقاتموعواطؾةماظؾؾدانميفم

ميفمغ مدعقًا موعؽاصقؿه ماٌرضموطشػه مػذا معن ماظوضاؼة ماٌطافمإىلمادؿؽصاظهسؿؾقة مفاؼة ماظؿـلققم. مبأّن مػـاكمإضرار وطان

مأّنم محني ميف معلؿداعة، ماٌرضمبصورة مػذا مٌؽاصقة مأدادقًا مغففًا مؼشؽل ماظؾؼري ماظطاسون اإلضؾقؿيميؿالتمعؽاصقة

م.قّلنماألوضاعمبصورةمعؤضؿةمظقسمإالاظؿدابريماظورـقةماٌعزوظةمُت

م

،مسؾىمتوصقةمىـةماظزراسةم2:94حزؼرانم/ظـاظـةمواظـؿاغنيميفمؼوغقويفمدورتهما"ماظػاو"صادقمجمؾسمعـظؿةم-م:

وطانم.مبشأنمضرورةمصقاشةموتـػقذمادرتاتقفقاتمسؿلمورـقةمودوظقةمخاصةمبصقةمايقوان،ممباميفمذظكماظطاسونماظؾؼري

أؼضًامإىلمعـظؿةمورؾبماجملؾسم.مػـاكمختّوفمبشؽلمخاصمعنمسودةمػذاماٌرضمظؾظفورميفمأصرؼؼقامواظشرقماألدغىموآدقا

تؼدؼمماٌلاسدةمظؾؾؾدانماألصرؼؼقةمٌؽاصقةماٌرضموحشدماظدسممظؾقؿؾةماىدؼدةماٌؼرتحةمٌؽاصقةماظطاسونماظؾؼريم"ماظػاو"

م.يفماظؾؾدانماألصرؼؼقةمعنمخاللماٌـظؿةماظعاٌقةمظصقةمايقوانموعـظؿةماظوحدةماألصرؼؼقةمواىؿاسةماالضؿصادؼةماألوروبقة

م

موبعدممحؾ-م21 محؾةمادؿؽصالمةمعؽاصقةماظطاسونماظؾؼريميفماظؾؾدانماألصرؼؼقة،مُأرؾؼتمدؾلؾةمعؾادراتمعنمبقـفا

محؾةمادؿؽصالماظطاسونماظؾؼريميفمآدقاماظغربقةموبرغاعجمعؽاصقةماألعراضماٌـؿؼؾةمسنماظطاسونماظؾؼريميفمجـوبمآدقامو

وأحاطم.مونماظؾؼريمعنماظـظامماإلؼؽوظوجيميفماظصوعالررؼقمايقوانميفماظؾؾدانماألصرؼؼقةمووحدةمتـلققمادؿؽصالماظطاس

"ماظػاو"باألغشطةماىارؼةمظؿعزؼزمدسممم5::2تشرؼنماظـاغيم/اجملؾسمسؾؿًاميفمدورتهماظلابعةمبعدماٌائةماٌـعؼدةميفمغوصؿرب

مإىلموجودمالدؿؽصالماظطاسونماظؾؼريمعنماظعاملموأثـىمسؾىماٌلاسداتماظطارئةماٌؼدعةمظعددمعنماظؾؾدانماألصرؼؼ قةمغظرًا

م.خطرماغؿشارمآصاتمخطريةمصقفامبلؾبماظطاسونماظؾؼري

م

م-م22 مدـة ماظؾؼريميف ماظطاسون مالدؿؽصال ماظعاٌي ماظربغاعج مواظشراطاتم5::2وأغشئ مظؾؿـلقق مساٌقة مآظقة .مظقؽون

وضؿنمإرارمزعينمموادؿقدثمػذاماظربغاعج،مضؿنمغظاممإعربس،مإرارًامالدؿؽصالماظطاسونماظؾؼريمتدرجيقًاموسؾىمعراحل

م.عوسدًامعرتؼؾًامالدؿؽصالماظطاسونماظؾؼريم3121وحددماظربغاعجمدـةمم.4حمدد

م

واظوطاظةماظدوظقةمظؾطاضةماظذرؼةمواٌعـقةمباظؿؼـقاتماظـووؼةميفماألشذؼةم"ماظػاو"وظعؾتماظشعؾةماٌشرتطةمبنيمعـظؿةم-م23

ماظؿشكقصق ماظؼدرات موتطوؼر مادؿقداث ميف محامسًا مدورًا مسؾىمواظزراسة مأوىل معرحؾة ميف ماظرتطقز معع ماظـاعقة، مظؾؾؾدان ة

                                                 
 CL 85/REPاظوثقؼةممم1
 .CL 84/REPيفماظوثقؼةمم81-76؛مواظػؼراتمCL 83/REPيفماظوثقؼةمم217-9:اظػؼراتممم2
 مCL 107يفماظوثقؼةمم217وم216اظػؼرتانممم3
 .CL 106يفماظوثقؼةمم(ب)2-52وم37وم33اظػؼراتممم4
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م متؽـوظوجقا موسؾى ماظؾؼري ماظطاسون م)إظقزا"تشكقص "Enzyme-Linked Immunosorbent Assayم باسؿؾارػام(

ماٌالئؿة ماظؿؽـوظوجقا مؼؿعؾقمبؿؼـقاتم. ماظؿشكقصمخاصةميفمعا مغطاقمتؽـوظوجقا هؾقلمتػاسلماظؾوظقؿريازمواتلعمبدوره

معنماظربغاعجم.مفماظعواعلماٌؿرضةموتوصقػفاظؽشملؾلؾيؿاظ ماٌشرتطةمبشؽلموثققموبدسم ماظشعؾة متـلققمأغشطة ممّت وضد

م.حبقثممّتماظربطمعؾاذرةمبنيمضدراتماظؿشكقصماٌكربيموتؾؾقةماالحؿقاجاتمسؾىمصعقدمعؽاصقةمػذاماٌرض

م

وععم.م5::2طؿامطانمعرتؼؾًاميفمدـةمم3121وظؼدمحؼقماظربغاعجماظعاٌيمٌؽاصقةماظطاسونماظؾؼريمأػداصهميفمدـةم-م24

معنماظطاسونماظؾؼريمعنم توضفماظعؿؾقاتماٌقداغقةماٌؾاذرةمظؾربغاعج،مؼـؾغيماآلنمهوؼلمترطقزهمسؾىمبؼاءماظعاملمخاظقًا

خاللمايؿاؼةمواإلتالفماٌأعوغنيمٌامتؾؼىمعنمخمزوغاتمعنماظؾؼاحاتمأومعنمسّقـاتماظؾؼاحاتماظيتمضدمُؼقؿػظمبفاميفم

ماظؿشكقصع مراصقماألحباثمأو م. مإجراءاتمظؾؾورة ماختاذ مبعدماالدؿؽصالمتلعىمإىلمهدؼدممإدرتاتقفقةوؼـؾغيمأؼضًا ٌا

خطواتماٌؿابعةماظؿؼـقةموسؾىمعلؿوىماظلقاداتمظعزلماظػريوسمواإلدارةماٌأعوغةمٌكزوغاتماظػريوسماٌؿؾؼقة،مممامؼلاػمم

طذظكمادؿكالصماظِعربمعنمسؿؾقةماالدؿؽصالماظـاجقةمظؾطاسونماظؾؼريمموعنماظضروري.ميفمتعزؼزمناحمسؿؾقةماالدؿؽصال

م.بغقةمعؽاصقةماألعراضمايقواغقةماظعابرةمظؾقدودماألخرىماظيتمظدؼفامتأثرياتمطربى،معؽاصقةمصّعاظةمأطـر

م

 واملنظمة العاملية " الفاو"جلنة مشرتكة بني اء إنش -ثالًٌا

 من العامل ادًىصال الطاعون اليقريمعنية ب

م

مباظػعلم-م25 ممّت مادؿؽصالماظطاسونماظؾؼريمضد مظؾؿـّؾتمبشؽلمضارعمعنمأّن مادؿعراضمعلؿؼّل معنمإجراء طانمالمبّد

مواتػؼت.ممجعقةماظصقةماظعاٌقةمظإلسالنمسنمادؿؽصالمداءماىدريم2:91وذظكمسؾىمشرارماظطرؼؼةماظيتماتؾعؿفاميفمسامم

م ماظػاو"عـظؿة م" معشرتطة مىـة مإغشاء مسؾى ماظعاٌقة مواٌـظؿة مسن ماظعاٌي مباإلسالن مععـقة ماظؾؼريادؿؽصال يفمماظطاسون

وأوطؾتماظؾفـةموزقػةمرئقلقةممتـؾتميفمإدداءماٌشورةمسنماألدّظةماٌؿاحةمظؾؿدؼَرؼنماظعاَعنيمٌـظؿةم.م:311حزؼرانم/ؼوغقو

م.مسؿؾقةماإلسالنمسنمادؿؽصالماظطاسونماظؾؼريموعراضؾؿفاواٌـظؿةماظعاٌقةموادؿعراضم"ماظػاو"

م

م:وخُؾصتماظؾفـةماٌشرتطةمإىلمعامؼؾي-م26
م

مظؼدممّتماظؼضاءمسؾىماظطاسونماظؾؼريمطؿرضمصريوديمؼـؿؼلمحبرؼةميفماظعامل؛م(أ)

م.موجودمصريوسمصّؿاكمأومخمّػفميفماٌكؿرباتمؼشؽلمخطرًامحمدضًامحباظةماألعراضميفماظعاملموإّنم(ب)

م

وضدمأسّدتماظؾفـةماٌشرتطةمعلودةمتوصقاتموغصقتمبإصدارمضرارمظؽيمتعؿؿدهماألجفزةماظرئادقةماظعؾقاميفمطّلم-م27

شرتطةمخطورًامتوجقفقةمظعزلمصريوسماظطاسونموسالوةمسؾىمذظك،مأسّدتماظؾفـةماٌ.مواٌـظؿةماظعاٌقة"ماظػاو"عنمعـظؿةم

م.اظؾؼريمأوممحاؼؿهماٌأعوغة

م

                                                 
 .C 2001/INF/23عنمتؼرؼرمتؼققممغظاممإعربسمم35اظػؼرةمم5
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م-م28 معن ماٌـعؼدة مايقوان مظصقة ماظعاٌقة ماٌـظؿة مٌـدوبي ماظعاعة مم33واسؿؿدتماىؿعقة م/عاؼوم38إىل م3122أؼار

وؼردماإلسالنم.ماظطاسونماظؾؼريمإسالغًامسنمخؾوماظعاملمعنماظطاسونماظؾؼريموسنمتـػقذمتدابريمعؿابعةمظؾؼاءماظعاملمخاظقًامعن

م.C 2011/LIM/12اظذيمدقعؿؿدهماٌؤمترميفماظوثقؼةم


