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 مقدمة .1
 

تاريخيا، ظهرت .  وحينما ظهرتأينمابشكل خطير على مربي الدواجن ) HPAI (الضراوةأنفلونزا الطيور عالية رت لقد أث
الجائحة الحالية ألنفلونزا الطيور، التي ). 1انظر جدول (في جميع القارات  (HPAI) الضراوةجائحات أنفلونزا الطيور عالية 

 الجادةم، ورغم المحاوالت 2003شافها ألول مرة في فيتنام في ديسمبر مازالت مستمرة منذ اآت) H5N1(سببتها العترة 
للسيطرة عليها، فإن تايالند، فيتنام، اندونيسيا والصين مازالت تسجل جائحات فيها، وهناك حمالت مكافحة آبيرة يتم تنفيذها في 

 خالية أنهاالوس حدثت جائحات قليلة ويبدو في جمهورية . فيتنام واندونيسيا، آما أن بعض الجائحات مازالت تسجل في آمبوديا
 .من المرض في وقت آتابة هذا التقرير

 أآثر، سجلت تاريخهاألمر األول هو أنه حتى . عموما، هناك أمرين أديا إلى زيادة االهتمام العالمي بسلوك وانتشار هذا المرض
 قلق متزايد في أن يتمكن الفيروس مستقبال من ، وهناك%50 حالة انتقال للفيروس إلى البشر بنسبة وفيات حوالي 130من 

األمر . التكيف لالنتقال من إنسان إلى إنسان بسهولة وان ينتج عن ذلك جائحة عالمية إذا لم يتم احتوائها في الوقت المناسب
. 1.1ور البرية الثاني هو أن الفيروس يتم نقله بواسطة الطيور المهاجرة عبر طرق طيرانها، لتسبب المرض في الدواجن والطي

م، سجل 2006في فبراير . م، سجل المرض في روسيا، ترآيا، آرواتيا، رومانيا واآرانيا2005 وديسمبر أغسطسبين 
 في  (H5N1)  العترة (HPAI) الضراوة عن أنفلونزا الطيور عالية  ألول مرةاإلبالغتم  عندما اإلفريقيةالمرض في القارة 

 على إنتاج مخطر العتماده آبيرة ألنه سيضع حياة ماليين البشر في أهمية له إفريقياض في هذا الظهور األول للمر. نيجيريا
 مدمرا على عدد الدواجن في تأثيره خرج هذا الوضع عن السيطرة فسيكون وإذاالدواجن آمصدر للدخل وللبروتين الحيواني، 
 .المنطقة وسيزيد من تعرض البشر للفيروس

م على األقل، وربما انتشر إلى 1996من هذه التهديدات، فالفيروس موجود في الصين منذ عام  أي مخاطرمن الصعب التنبؤ ب
 توفرت فرص آبيرة آما. م2003 في بدأت على األقل قبل أن يتطور إلى هذه الجائحة التي أشهردول جنوب شرق آسيا لعدة 

لكن لم يحدث بعد التكيف لالنتقال من إنسان إلى  البشر، وربما أن ذلك قد حدث بشكل اآبر مما تم تحديده، وليعدللفيروس 
 التكيف مخاطر الفيروس من الدواجن المصابة ازدادت إفراز اليعني  أن ذلك لن يحدث، وآلما ازداد  هذا،على العموم،. إنسان

 من األدنى  أنه سبب فقط الحدإالعلى الرغم من توفر الفرص للفيروس لالنتشار في الطيور البرية، . لتسبب جائحة بشرية
 . حدوث ذلك في المستقبلبإمكانيةمرة أخرى يصعب التنبؤ . المرض في الدواجن خارج دول جنوب شرق آسيا

قد تكون البلدان مهددة بدخول أنفلونزا الطيور من خالل تعرض الدواجن والطيور البرية له، خاصة الطيور المائية، اوعبر 
هذا يشكل تهديدا لصناعة الدواجن حول العالم، ولحياة البشر، .  أو الفرشةدخول الدواجن المصابة أو الملوثة ومنتجاتها

 .حدثت جائحة بشريةما  إذا  البشر سيكونون في حالة خطرإنآما . ولمصدر بروتيني ذو نوعية جيدة وسعر غير مرتفع
 

د لمواجهة غزو محتمل ألنفلونزا  باالستعدااآلخرينهذا الكتيب يهدف إلى مساعدة السلطات الوطنية لصحة الحيوان والمعنيين 
 .ئه مايمكن الحتوابأسرع، ولالآتشاف المبكر للمرض عند أول فرصة والتجاوب  (HPAI) الضراوةالطيور عالية 

 

                                           
، أخرى منتجات تجارية نتاجإلو البيض لالستهالك، أو اللحم إنتاجفي هذه الوثيقة، يقصد بالدواجن جميع الطيور التي تربى بهدف  1

، (OIE)الحيوان لصحة المنظمة العالميةلتعريف تم تبنيه مؤخرا من قبل هذا ا.  إلآثار طيور هذه الفئةأو، المنشأة شحن وآذا إلعادة
  ) أ2005 لصحة الحيوان، المنظمة العالمية(صحة الحيوانات البرية، قسم انفلونزا الطيور م آتيب2005في عام 
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  مع(FAO)والزراعة  األغذيةمنظمة .  األدنى انتشار المرض إلى الحد  منلالتقليأن المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى 
الدولي تنسيق ال في المنظمات المعنية م، ه)WHO(، ومنظمة الصحة العالمية (OIE)الحيوان ة  لصحالمنظمة العالمية

 لمواجهة ااستعدادهالرفع هذا الكتيب سيساعد الدول في تحديد وسائل المساعدة الخارجية آما أن . هذا التهديدمع لتجاوب ل
 . (HPAI) الضراوةأنفلونزا الطيور عالية 

 
 المسببيروس أنفلونزا الطيور والف .2
 

عندما تصاب الطيور .  تصيب الدواجنوأحياناأنفلونزا الطيور تسببها فيروسات األنفلونزا وهي شائعة في الطيور البرية 
الدجاج، السمان .  جداةمرض شديدأعراض مرض خفيف، أو  أعراض المرض، أو يظهرأعراض  عليها يظهربالعدوى قد 

أنواع . يظهر عليه المرض، لكن يعمل آخازن للفيروس  بشكل خاص، بينما البط ال حساسة أو الدجاج الروميوالديك الرومي
ومع أن . وآذلك النعام يمكن أن تصاب)  شبيه بالحجل–طائر الدرجة (الدواجن األخرى، بما فيها دجاج غينيا والفازانت 

، حيث لوحظ ذلك في به يمكن أن تصاب حياناأ أنها إالتصاب بفيروسات أنفلونزا الطيور التي تحملها،  الطيور البرية عموما ال
 .بالفيروس من الطيور الداجنة إصابتها إلىقد يعود هذا  وربما  (H5N1)  بفيروسللعدوى آنتيجة أوروبا من وأجزاءآسيا 

 
) H(لوتينين الهيماج( انتيجين التالزن الدموي  من االنتيجينات السطحية الرئيسية همانوعينفيروسات األنفلونزا تمتلك 

 الضراوة فيروسات أنفلونزا الطيور عالية تاريخيًا .)subtype(وهناك عدد منها آأنواع فرعية ). N(وانتيجين النيورامينيداز 
(HPAI)   ،النوع تمتلك H5 أو H7 وبدرجة اقل H9 .الذي يسبب الجائحة الكبيرة حاليا في آسيا هو فيروس أنفلونزا الطيور 

H5N1آما سجل تواجد للفيروس ، H5N2 . الفيروس الذي سبب المرض في باآستان لسنوات عديدة في الماضي هو.H7N9 
 آمواصفات (LPAI) الضراوة ومنخفضة (HPAI) الضراوة طبقا لضراوتها إلى عالية  أنفلونزا الطيوراتفيروسآما صنفت 

 لألحماض الوراثيةلسل الشفرة  اعتمادا على تسالضراوةحاليا تم توسيع تعريف . بيولوجية لضراوة الفيروس في الدواجن
 التي تمتلك هذا التسلسل في نقطة االنقسام فيروسات أنفلونزا الطيورجميع . H في نقطة انقسام البروتين األساسيةاالمينية 

  LPNAIو ) الضراوةأنفلونزا الطيور واجبة التبليغ عالية  (  HPNAI   بـإليها يرمز والحرجة تعتبر واجبة التبليغ عنها 
  ) الضراوةنفلونزا الطيور واجبة التبليغ منخفضة أ(

 
  األعراض السريرية2.1

 
األعراض السريرية لعدوى أنفلونزا الطيور متنوعة وتتأثر بشكل آبير بضراوة الفيروسات المسببة، نوع الحيوانات المصابة، 

 أثناءالمشاهدة في الدجاج يمكن أن تختلف  وةالضراالضراوة . البيئة وأيضاالعمر، األمراض الفيروسية أو البكتيرية المصاحبة 
 .الجائحة

 
 ضاريةغير الالعدوى بالفيروسات 

 
 ) مضادةأجساموجود (عدم وجود أعراض سريرية، مع تحويل للسيرم  •
  أن تتحول إلى ممرضة من خالل التحول الوراثيإمكانيةبعض هذه الفيروسات لديها  •
 

 وةالضرا متوسطةالعدوى بالفيروسات منخفضة أو 
 

 إلى خطيرة جدا، متوسطةاألعراض السريرية في الدجاج والديك الرومي تتراوح بين أعراض تنفسية غير ظاهرة أو  •
 . ويمكن أن يتم الخلط بينها وبين التهاب الحنجرة والقصبات،  واألمراض والتنفسية األخرى

 .حمفي الدجاج الال% 15إلى ) البياض(في دجاج االقفاص % 3النفوق يتراوح بين  •
من اإلنتاج المتوقع لقطيع آبير، ثم يعود إلى معدل اإلنتاج % 45 إلى أحياناإنتاج البيض في الدجاج البياض قد ينخفض  •

 أسابيع 4-2الطبيعي خالل 
 . المرضية في الجائحاتإثباتهالضراوة تم شديد التحول إلى  •
 

 الضراوةالعدوى بالفيروسات عالية 
 

تالحظ  م في فيتنام، قد ال2005-2004ل الموت المفاجئ، آما شوهد في جائحات في الحاالت فوق الحادة التي تشم •
 المسجلة في اإلجمالينسبة النفوق ). اإلحباط (الهزالالنفوق يحدث خالل ساعات من بداية  أن و  ،األعراض السريرية

 %.100فوق الحادة قاربت / الحاالت الحادة 
في .  ساعة48خالل  وأحيانااعة بعد ظهور العالمات األولى للمرض،  س24في الحاالت الحادة، يحدث النفوق خالل  •

 .أسبوع إلى تأخري يمكن أن أن النفوقحاالت أخرى تتنوع األعراض السريرية و
، اإلفرازات المائية باألنفية تنفسي آبير وتمتلئ العين والجيوب إجهاداألعراض السريرية في الدجاج الرومي تشمل  •

 . وأعراض عصبيةإسهال والجفون، خشونة الريش، الرأسم ر، توتين والساقازرقاق العرف والدالي
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 .البيض المنتج بعد حدوث المرض يكون غالبا بدون قشرة •
 .يعود إلنتاج البيض بعض الدجاج المصاب بشدة قد يشفى ولكن نادرا ما •

باستريال (ل اإلصابة بكوليرا الطيور يتعقد بالعدوى الثانوية مث  في الرومي مشابه للمرض في الدجاج، لكن غالبا ماالمرض
 ).اشريشيا آولي(أو العصيات القولونية ) هيموفيليس غاليناروم(الرومي وآوريزا ) ملتي سيدا

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 الصفة التشريحية 2.2
 

لدجاج  اإلصابة الحادة في ا فيأما.  تشريحية واضحةأفات عليهتوجد   ال غالبًا من الشكل فوق الحاد للمرض ينفقالدجاج الذي
  األعضاء، بينما تبدو النافقيكون هناك احتقان شديد في الرئة، نزف وتوذم في الدجاج 

 
أو ازرقاق العرف /  تشمل احتقان وأيام 5-3 تنوعا في الدجاج الذي يقاوم لمدة أآثر آفاتتالحظ .  األخرى طبيعيةواألنسجة

من الداخل تتميز . ر إلى مناطق حمراء قاتمة أو زرقاء متنكرزةالتغيرات في العرف والداليتين تتطو. الرأسوالداليتين وتورم 
بوجود نزف، تنكرز، تغيرات احتقانية  (HPAI) الضراوةاإلصابة الحادة بالفيروسات المسببة ألنفلونزا الطيور عالية 

 .  شديدةنزفيه غالبا ما تحتوي على تغيرات واألمعاءقنوات البيض . ورشحية

 
 تشريح الداليتين المتوذمتين  نزف في مساريقا األمعاء الدقيقة 

 تورم وازرقاق العرف والداليتين                                        تورم والداليتين
 USAD:المصدر                                              USAD:المصدر 



 5

 
 

 USDAالمصدر       
يغطي دهن ) نقطي ونمشي(نزف . مع تطور المرض تظهر على البنكرياس، الكبد، الطحال، الكلية والرئة بؤر تنكرزية صفراء

من البويضات الممزقة ويترافق مع ) صفار البيض(التجويف البريتوني غالبا ما يمتلئ بالمح . البطن، الغشاء المصلي والبريتون
 للقانصة، األماميقد يوجد نزف على البطين . أيام 10-7والبريتون في الطيور التي تقاوم لمدة التهاب شديد للجيوب الهوائية 

 .خاصة في نقطة ارتباطه بالقانصة

 
  للقانصةاألمامي نزف على البطين              نزف في العضالت والدهن حول القانصة

 
 في الجيوب تتميز بالتهاب رشحي، آفات، يمكن مشاهدة اوةالضر متوسطة فيروسات أنفلونزا الطيورفي الحاالت الناتجة عن 
 تتنوع من مصلية إلى إفرازاتمة مع رمخاطية القصبة الهوائية قد تكون متو األغشية . أو تجبنييتقيحمصلي فبريني، مخاطي 

 وقد ،ي رشحي أو فبرينيقد يحدث التهاب بريتون.  أو تجبنيةفبرينيه إفرازاتتجبنية، وقد تتضخم الجيوب الهوائية وتكون فيها 
، األمعاءأو / واألعورين رشحي إلى فبريني في أمعاء التهاب مشاهدة أيضا من المحتمل . يالحظ التهاب الغشاء البريتوني للمح

التشريح النسيجي ).  Easter Day 1997( قد تالحظ في قنوات البيض في الدجاج البياض اإلفرازات. خاصة في الرومي
، على الرغم من أن االلتهابات  (HPAI) الضراوةتؤآد اإلصابة بفيروسات أنفلونزا الطيور عالية   الأعاله المذآورة لآلفات

 . األخرى قد تكون مؤشرات قوية على وجود المرضواألعضاءالوعائية في الدماغ 
 

  التشخيص التفريقي2.3
 

 :لونزا الطيور أنفلمرضيجب أخذ األمراض التالية في االعتبار عند التشخيص التفريقي 
 نفوق عالي ومفاجئنسبة األمراض األخرى التي تسبب  

 مرض النيوآاسل 
 التهاب الحنجرة والقصبات المعدي 
 طاعون البط 
 التسممات الحادة 

 
 األمراض األخرى التي تسبب تورم العرف والداليتين 

 ءاالمصلي لألحش على دهن الغشاء شديد نزف نزف على العضالت والدهن حول القلب
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 آوليرا الطيور الحادة وأمراض التسمم الدموي األخرى 
 لداليتيناإلصابة البكتيرية للعرف وا 

يجب االشتباه .  أمراض أخرى ذات أعراض تنفسية أو هضميةمع للمرض قد يتم الخلط بينها، أو تتعقد، منخفضة الضراوة اإلشكال
بمرض أنفلونزا الطيور في أي جائحة مرضية في الدجاج تستمر رغم تطبيق االجرءات الوقائية والعالجية لألمراض األخرى أو 

 .ئية ذات مؤشر قوي على دخول العدوىعندما تكون الصورة الوبا
 
 
 
 

  إدخال وانتشار أنفلونزا الطيورمخاطر .3
 

  إدخال المرض بواسطة الطيور المهاجرةمخاطر 3.1
 

وذلك نتيجة  لمسافات طويلة، وتشكل شبكة معقدة فيروسات أنفلونزا الطيور الرئيسية لحمل مخاطرأن هجرة الطيور تمثل ال
 .افيا جغرلتداخل طرق هجرة الطيور

 
 

الطيور من مختلف .  يمكن أن تطرح الفيروس لمدة تصل إلى شهر واحدفيروس أنفلونزا الطيورأن الطيور المصابة بعدوي 
لذلك يمكن .  بينها فيما في المناطق التجمعات المائية الكبيرة التي تجذبها وعندها يمكن للفيروس أن ينتقليبعضهاالمناطق تختلط 

 األوسط، الشرق أوروبان بلدان مصابة في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا إلى آسيا الوسطى، شرق للفيروسات أن تنتقل م
 آبيرة من أنواع الطيور البرية نافقة وعزل منها فيروس أعدادخالل الجائحة الحالية، وجدت . أمريكا، شمال وجنوب وإفريقيا

كن عزل الفيروس من أنواع أخرى من الطيور بدون أي  أنه يماألخيرة المستجدات أظهرت، آما H5N1أنفلونزا الطيور نوع 
 إدخال الفيروس عبر المسافات الطويلة ونقله إلى التي تعمل علىوعلى آل حال لم تحدد بعد األنواع .  للمرضأعراض
  .الدواجن

 
ئية، وحيث ال تكون  تكون قد حدثت في المناطق التي تتجمع فيها الطيور الماأن، فمن المحتمل  حدثت العدوى في الدواجنإذا

 يحدث انتقال للفيروس من المياه الملوثة، وآذلك من أنيمكن . األخرىالدواجن تحت سقوف محمية من اختراق الطيور 
) مادية( حواجز فيزيائية إنشاء  الحيوي تتطلبلألمن الجيدة اإلجراءاتلذلك فان . الدواجنمع  المباشر للطيور البرية اإلتصال

  مياه معالجة قبل تقديمها للدواجنأو توفير مياه نظيفة إلى باإلضافةر البرية، بين الدواجن والطيو
 

  وخطوط الهجرة الرئيسية للطيور المهاجرة2005 في عام H5N1جائحات 
 م2005 أغسطس 30
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هناك عنصر هام في االستعداد للجائحة الحالية ألنفلونزا الطيور وهو تحديد نمط هجرة الطيور البرية وأوقاتها واألماآن 
  ألنفلونزا الطيور)مدخل( من احتكاآها بالدواجن لتوفير نقطة دخول مخاطرالمقصودة، وتقييم ال

 
  االستيرادمخاطر 3.2

 
ونظرا . عالية الضراوةآثير من الدول تفرض حاليا حظرا على استيراد الدواجن ومنتجاتها من الدول المصابة بأنفلونزا الطيور 

مكن أن  انتشار المرض عبر الحدود، فمن الحكمة اتخاذ احتياطات آبيرة مع جميع منتجات الدواجن، خاصة تلك التي يإلمكانية
، البيض من الدجاج المصاب، الدجاج المصاب المذبوح المجهز أن إال، األآبرالطيور الحية تشكل الخطر . تحمل الفيروس

 لكل منتج من مخاطرهناك تقييم تفصيلي لل.  يمكنها جميعا أن تكون مصدرا للعدوىزرق الملوثة بالألدواتمخلفات الدواجن وا
انظر (وهو متوفر في موقعها على االنترنت ) EFSA (األغذية لسالمة األوروبيةة الوآالة منتجات الدواجن تم تنفيذه بواسط

 ).1ملحق رقم
الطيور الحية بشكل غير قانوني يشكل خطرا اليمكن وقفه من خالل فرض الحظر ) استيراد(يجب أن يكون معروفا أن حرآة 

 .على االستيراد القانوني
 
 

 المصابة االنتشار من الدواجن مخاطر  3.3
 

 مباشرة، مخاطر، يجب تعزيز الترصد في الدواجن وفي الطيور البرية في البلدان التي تواجه H5N1لمنع المزيد من انتشار 
 البرية من حياة بين البشر، الدواجن والتصاليجب ترآيز الموارد على تقليل اال. خاصة في مواقع استراحة الطيور المهاجرة

 – "والمفتوحة" إنتاج الدواجن، خاصة تلك الصغيرة منشآتوتحسين إجراءات األمن الحيوي في  أفضل إداريةخالل ممارسات 
 تنتشر بسهولة بواسطة الفرشة وتعيش عموما نفلونزااألفيروسات . حيث تختلط الدواجن والطيور المائية مع الطيور البرية

دون أن تظهر عليها نفلونزا األفيروسات مكنها أن تحمل  إلى ذلك هناك أنواع محددة من البط يباإلضافة. بشكل جيد في المياه
 الفيروس في الدم لظهور األعلىالمعدالت .  للعدوى وطرح الفيروساألعلىالنسبة  جوفينايليمتلك بط . أي أعراض سريرية

ور باتجاه  الصيف عندما تغادر الطيور مناطق تكاثرها الشمالية وتنخفض هذه المعدالت آلما هاجرت الطيأواخريحدث في 
 .الجنوب

 
 العاملين األشخاص، فإن جميع  ما أو في بلداألسواقفي  (HPAI) الضراوة فيروس أنفلونزا الطيور عالية اآتشافعندما يتم 

إلى ) bio-exclusion استبعاد حيوي(في مجال الدواجن يجب أن يرفعوا مستوى إجراءاتهم الصحية لتجنب إدخال الفيروس 
 إذا آان الفيروس قد دخل إلى القطيع، القرية أو  هذا)bio-contaminent حيوي–احتواء (لفيروس  ومنع تواجد امنشأةال

 :  منطقة إلى منطقة أخرى هي منالفيروسانتقال أن المخاطر الرئيسية من . المنطقة
بائعي الدواجن الذين  الطيور المائية البرية التي زارت وحدات الطيور المنزلية، العمال أو رحيل، األسواق فيبيع الطيور 

لذلك فإن .  أو مزارع الدواجناألسواق البيض إلى )سالت ( ملوثة، أو الذين ينقلون االقفاص وآراتينأحذيةيرتدون مالبس أو 
 انتشاره عندما يكتشف مخاطرمربي الدواجن والمجتمعات يجب أن يأخذوا إجراءات عملية لتجنب إدخال الفيروس، وتخفيض 

 .المرض
 
 
 

 اء الفيروس في البيئة بق 3.4
 

بواسطة الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة المنخفضة في الرذاذ، في حين أن درجات الحرارة نفلونزا األفيروسات يطول بقاء 
بقاء البيئي للفيروس نفذت في الأن معظم الدراسات حول . المنخفضة مع مستويات عالية للرطوبة تطيل بقاؤه في الزرق

 :دة وآانت نتائجها آما يليمناخات شمالية بار
 فيروس أنفلونزا الطيور.  مئوية4 يوم على األقل في درجة حرارة 35 لمدة زرق يمكنه البقاء في الفيروس أنفلونزا الطيور •

 ).مWebster et al. 1978وآخرونوبستر  (أسابيعيمكنه البقاء في بيئة سكن الدواجن لمدة تصل إلى خمسة 
 يوما في درجة صفر 30 من وأآثر مئوية 22 في درجة حرارة أيام 4 لمدة اتا في مياه البحيريمكن للفيروس أن يبقى معدي •

 ).م1978 وآخرونوبستر (مئوية 
 .نظفات بما فيها الممطهرات، آفيروسات مغلفة، حساسة للعديد من الفيروسات أنفلونزا الطيور •
 PH 8 – 5,5 تتراوح بين في درجة حموضة مقاومالفيروس  •
 ).Hinshaw et al. 1978( حيث توجد شالالت ات يمكن عزله من مياه البحيرونزا الطيورفيروس أنفل •

 . ا لكلور يقلل من انتشار العدوىإضافة أو PH 2.5إلى مياه الشرب المحتمل تلوثها إلى ) األحماض إضافة(تحميض 
 
 االستعداد للجائحة . 4
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. األدنى إلى الحد تأثيرها الناجحة للجائحة والتخفيض من اإلدارة في  التخطيط الجيد للمواجهة يمكن أن يكون له فائدة آبيرة
 التشخيص وتنفيذ برنامج مكافحة سريع تأآيد الطرق لسرعة اآتشاف الجائحة، أفضلهذا التخطيط يجب أن يأخذ في االعتبار 

أن هيكلة . لتها الخدمات البيطريةوالقوانين المنظمة التي تعمل تحت مظهذا يتطلب تقييم لقدرات الخدمات البيطرية، . وفعال
 دخول الفيروس آما يجب أن ينظر إلى دعم هذه الصناعة عند عملية إمكانيةصناعة الدواجن الوطنية يجب أن تفحص لتحديد 

 مكافحة المرض ألنشطة يجب تنفيذ برنامج توعية للمواطنين حيث أنه من المهم الحصول على دعم المواطنين  آما.التخطيط
 . انتقال العدوى إلى البشرمخاطرعرفة عامة جيدة للتقليل من وتحقيق م

 
  االآتشاف المبكر4.1

 
  الترصد الوبائي للطيور البرية4.1.1

 
 من الطيور المهاجرة، فإنه من الضروري تحديد عادات الهجرة لألنواع المختلفة، منشأها، األماآن مخاطرحيثما تكون ال

 في الحياة البرية أن يرفعوا العاملينرض في الطيور البرية ليس متوقعا، فإنه من المهم تنبيه بينما الم.  الهجرةوأوقاتالمقصودة 
 بأنواع الطيور البرية وأخذ اإلمساكفعال عبر وبائي يمكن تنفيذ ترصد . تقارير عن الوفيات الغير عادية في الطيور البرية

 .وسات أنفلونزا الطيورفيرلفحص وجود ) بشكل عام أخذ مسحات من المجمع(عينات منها 

 
 )م2005أغسطس (جمع عينات من الطيور البرية في منغوليا 

  B. Karesh, WCS: المصدر 
 

  الترصد الوبائي في الدواجن 4.1.2
 

أن تحديد الدواجن عالية الخطر يجب أن يشمل قطعان الدواجن الموجودة في األنظمة البيئية الزراعية عالية المخاطر حيث 
ور المهاجرة، باإلضافة إلى األنظمة الزراعية وطرق التربية عالية الخطورة آتلك التي يتم فيها التربية الحرة للبط تتجمع الطي

في األوقات التي يتوقع فيها خطر محدد، مثل وقت وصول الطيور المهاجرة، قد يكون من المهم إجراء . مع أنظمة إنتاج األرز
لذلك . ضمن القطيع، خاصة طيور البط األآثر تعرضًا للفيروس Sentinel) (مسح مصلي وفيروسي فعال للطيور الشواهد

ينصح بان تقوم الدول بتنفيذ دراسات لتقييم المخاطر من إدخال أنفلونزا الطيور حتى تتمكن من تحديد إستراتيجية الترصد 
 .األنسب التي ستقوم بتبنيها

. نظمتها في الترصد والتي يجب أن توجه لتعكس هذه األولويات في جميع الظروف، ستكون لكل دولة أولوياتها الخاصة وأ
 أو الدول األقل تهديدا بان تصبح مصابة،  (HPAI) على سبيل المثال، الدول الخالية من أنفلونزا الطيور عالية الضراوة

 لذن فا –ستطلب الحصول على تعليمات تفصيلية وحديثة عن المخاطر وسترآز على اآتشاف الفيروس في حال دخوله 
بالنسبة للدول المصابة أو الدول األآثر تهديدا بدخول العدوى، فإن . الآتشاف المبكر والترصد الوبائي من أهم أولوياتها

أولويات الترصد ستشمل جمع معلومات تفصيلية وحديثة عن المخاطر التي تتعرض لها صحة البشر، المناطق البيئية وأنظمة 
 . وصيانتها (HPAI) ألعلى  إلدخال عدوى أنفلونزا الطيور عالية الضراوةاإلنتاج التي تمثل الخطورة ا

 
 (HPAI) حول الترصد الوبائي ألنفلونزا الطيور عالية الضراوة) FAO(أن الخطوط اإلرشادية لمنظمة األغذية والزراعة 

 ويجب أن تتم قراءتها  (HPAI) هي بشكل خاص، ذات عالقة بالدول المعرضة لخطر دخول أنفلونزا الطيور عالية الضراوة
 ).1انظر ملحق (باالرتباط مع هذه الوثيقة 
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 :تشمل (HPAI) أهداف الترصد الوبائي والمراقبة ألنفلونزا الطيور عالية الضراوة
 

 اآتشاف المرض السريري والعدوى •
يم برنامج مكافحة فعال وقابل  االجتماعي، للمساعدة على تصم-فهم وبائية وبيئة أنفلونزا الطيور، وتأثيرها االقتصادي •

 للتطبيق ألنظمة إنتاج الدواجن
 تقييم نمط الزمان والمكان وبناًء عليه تحسين فعالية جهود المكافحة •
  في آسيافيروسات أنفلونزا الطيورفهم تطور أنواع  •
 المساعدة على تحديد ومكافحة الخطورة بالنسبة لصحة البشر •
  عبر فحوصات متكررة في مختبرات مؤهلةفيروسات أنفلونزا الطيور)  ضدمولدات ال(مراقبة تحوالت انتيجينات  •
 الحفاظ على معيشة البشر والمساعدة على تامين الغذاء من خالل اتخاذ إجراءات مكافحة مناسبة •
 إثبات الخلو من المرض السريري وغياب العدوى في دولة أو مقاطعة يتم على أساسها تسهيل التجارة •
 صين عند استخدامه آجزء من برنامج المكافحة الشاملةتقييم فعالية التح •

 
 الحد األدنى من المتطلبات لتنفيذ الترصد الوبائي الفعال

 ) (HPAI) مأخوذ من اإلرشادات المبدئية لمنظمة األغذية والزراعة للترصد الوبائي ألنفلونزا الطيور عالية الضراوة(
 

 :على جميع الدول والمقاطعاتفيما يلي الحد األدنى من المتطلبات لتطبيقها 
 

يجب وجود تشريع لإلبالغ عن الحاالت المشتبه بها للمرض إلى ( مرض يجب التبليغ عنه  (HPAI) أنفلونزا الطيور عالية الضراوة •
 ).الخدمات البيطرية الرسمية

ظام اإلبالغ الدولي عن يجب أن يكون لدى الخدمات البيطرية الرسمية نظام رسمي لالآتشاف والتحري عن جائحات المرض ون •
 OIEالحاالت المؤآدة، طبقا إلرشادات المنظمة العالمية لصحة الحيوان 

 وأنفلونزا  (HPNAI) يجب أن يكون لدى البلد أو المنطقة القدرات الفنية لتشخيص أنفلونزا الطيور واجبة التبليغ عالية الضراوة •
 )2لحق انظر م( (LPNAI) الطيور واجبة التبليغ منخفضة الضراوة

 يجب أن يكون لدى البلد أو المنطقة نظام لتسجيل وإدارة وتحليل البيانات التشخيصية وبيانات الترصد الوبائي •
يجب أن يشارك البلد في الشبكة اإلقليمية للترصد والتشخيص، بما فيها قطاع الصحة البشرية، لتعزيز المشارآة في المعلومات  •

 تعزيز جهود المكافحةلتوصيف الخطورة، منع انتشار المرض و
يمكن تكرار الترصد في آامل البلد آل ستة أشهر على األقل أو يمكن أن يكون اقل من ذلك إذا تم تحديد مناطق تجريبية إلجراء  •

 .ترصد متكرر عليها

 
لزيادة االحتمال باإلضافة إلى الترصد الرسمي وإجراءات اإلبالغ ورفع الوعي حول خطورة أنفلونزا الطيور هو يعتبر وسيلة هامة 

عموما يجب أن نأخذ في االعتبار أن هذه التوعية العامة يجب أن ال يتم . بان يتم اإلبالغ بسرعة عن أي جائحة للمرض في الدواجن
باإلضافة إلى ذلك فإن السلطات البيطرية لمكافحة األمراض ستحتاج إلى . تنفيذها بطريقة تسبب هلعا غير ضروري في المجتمع

طاقة العمل، ألنه إذا نفذت آليات اإلبالغ الرسمية وغير الرسمية، سيكون هناك عددا متزايدا من التحريات التي يجب المزيد من 
 .القيام بها بعد تزايد الوعي بخطورة المرض

  
   االستجابة السريعة4.2

 
  الترصد الوبائي للمرض4.2.1
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.  (HPAI) لد تحت الخطورة العالية لدخول أنفلونزا الطيور عالية الضراوةيجب أن يتم البدء بالترصد الوبائي الفعال فور اعتبار الب
عند االشتباه بالمرض، يجب أخذ عينات من جميع أنواع الطيور التي نفقت في منطقة الحظر وفحصها وإرسال عينات إلى مختبرات 

العاملون . تغيرات في صحة القطعانإجراءات الترصد الوبائي الميداني يجب أن تكتشف ال. معتمدة لفحص وتصنيف الفيروس
قناع الوجه، آمامة، قفازات اليد، ارواب، (المؤهلون يجب أن يدرآوا مدى الخطورة على صحة البشر وان يرتدوا المالبس الواقية 

 ).أحذية مطاطية يمكن تطهيرها قبل مغادرة موقع التحري
 :الترصد الوبائي بحاجة إلى أن يشمل

 وى التجاري لكي يقوموا بالترصد الوبائي الخاص بهم واإلبالغ في الوقت المحددمنتجو الدواجن على المست •
على مسؤولو مكافحة األمراض على المستوى المحلي أن يقوموا بترصد دوري للمنشآت المستقلة وذلك عبر الهاتف؛  •

 باإلضافة إلى 
 : بشكل خاص علىترصد مستهدف لمزارع الدواجن في منطقة الحظر ومنطقة المكافحة، مع الترآيز •

 األماآن المصابة، األماآن المشتبه بها وأماآن االحتكاك الخطيرة 
 المزارع التي يوجد بها مرض أو نفوق غير اعتيادي 

 .جميع التقارير التي تبلغ عن تدهور في الحالة الصحية للطيور أو إنتاج البيض يجب أن يتم التحري عنها وأخذ عينات منها
 

باشرة حول المكان المصاب أو القطيع، فإنه يجب أن يمتد بسرعة إلى المواقع األخرى حيث يمكن أن تكون ومع أن الترصد سيبدأ م
آما يمكن القيام بالترصد الوبائي للطيور البرية لتحديد إمكانية . الطيور ومنتجاتها والمواد الملوثة قد انتقلت إليها من المنطقة المصابة

 .د يكون له تأثير محدود على انتشار المرض إذا آانت إجراءات األمن الحيوي جيدةمشارآتها في نشر المرض، لكن هذا ق
 

  التخطيط لمكافحة أنفلونزا الطيور4.2.2
 

. من الصعب تنفيذ استجابة سريعة وفعالة لجائحة مرضية لمرض جديد إذا لم يتم التخطيط للعملية وتوفير الموارد المطلوبة لها
". آتيب عن تجهيز الخطط الوطنية لالستعداد للطوارئ الحيوانية " ت خطوط إرشادية في نشرتها منظمة األغذية والزراعة وضع

 :هذه اإلرشادات توصي بأربعة مجموعات من خطط الطوارئ الفنية المتكاملة
 .خطط خاصة لطوارئ األمراض توثق االستراتيجيات التي يمكن إتباعها بهدف اآتشاف و احتواء واستئصال المرض .1
 ات تشغيل قياسية يمكن أن تكون مشترآة للعديد أو لجميع حمالت الطوارئ لألمراضإجراء .2
 .المنشآت التي تشارك في جائحة طوارئ األمراض الحيوانية/آتيب للمنشآت يوضح اإلرشادات الصحية للشرآات .3
 بطاقات توصيف مبسط للمهام لكل األفراد المسئولين .4

 
 في االعتبار احتياجاتها الخاصة وان تأخذ حذرها بحيث التباشر بتطوير برنامج آل هيئة بيطرية وطنية بحاجة إلى أن تأخذ

أحدى العناصر الهامة في خطط الطوارئ هو أنها يجب أن تحدد بشكل . للطوارئ إذا لم يكن قابال لالستدامة من خالل مواردها
باإلضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ ). خدمات البيطريةمثال، هيكلية قطاع الدواجن، الوضع التنظيمي  لل(خاص وضع البلد واحتياجاته 

 .خطط الطوارئ من خالل تمارين محاآاة يعتبر مفتاحا لتحديد الفجوات أو التداخل في المسؤوليات أو الموارد أثناء الجائحة
 

ونزا ، هي مجموعة من تلك الخطط، تشمل إستراتيجية لمرض أنفلAUSVETPLANأن خطة الطوارئ البيطرية االسترالية، 
 :أهم االعتبارات في عملية التخطيط للطوارئ هي). 1ملحق (، يمكن تحميلها من االنترنت  (HPAI) الطيور عالية الضراوة

األخذ في االعتبار االستراتيجيات المتوفرة لمكافحة األمراض، ما الذي يتضمنه تطبيقها وما هي اإلستراتيجية األنسب في  .1
 .الظروف المختلفة في بلد معين

موضوع هام . تخطيط المالي، لتحديد من أين ستأتي الميزانية الضرورية وضمان وجود آلية والتزام لتوفيرها مباشرةال .2
في . يجب أخذه في االعتبار هو ما إذا آان سيتم توفير تعويض مناسب لمالكي الدواجن الذين سيتم التخلص من طيورهم

مكن للدول أن تأخذ في االعتبار مناقشة االلتزامات من المانحين الدوليين سياق التهديد العالمي الحالي ألنفلونزا الطيور، ي
 .للمساعدة في مكافحة المرض إذا دخل إلى أراضيها

ستشير الخطط إلى الموارد المطلوبة . تخطيط الموارد، الذي يشمل االحتياج إلى العمال، المعدات والموارد المادية األخرى .3
فر وسيلة لتحديد المتطلبات مسبقا ومن ثم الحصول عليها أو وضع االحتياطات لتوفيرها في وقت الجائحة، آما يجب أن تو

 .بسرعة عند الحاجة إليها
الحاجة إلى تشريعات مناسبة يجب أن يؤخذ في االعتبار، ألنه في معظم األنظمة اإلدارية يتطلب التخطيط على المدى  .4

 :شخاص المخولين القدرة للقيام بـ أن القوانين واللوائح مطلوبة لكي تعطي األ. الطويل
 اإلعالن عن مرض واجب التبليغ عنه -
 .الدخول إلى منشآت الدواجن لفحص الطيور أو جمع عينات منها -
 .تحديد المنطقة المصابة ومناطق المكافحة -
 .تنفيذ حجر على المواقع المصابة أو المشتبه بإصابتها -
 . تلوثهاتحديد حرآة الدواجن و منتجاتها والمواد المحتمل -
 اإلتالف والتخلص من الطيور المصابة أو التي يشتبه بإصابتها والمواد الملوثة -
 تنفيذ عمليات مكافحة أخرى مثل التحصين اإلجباري -
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 .السيطرة و الرقابة على نشاط الشرآات، مثل مصانع تجهيز الدواجن -
 .سبالحصول على إجماع أو مساندة السلطات القانونية والصناعة، بالشكل المنا .5
 .تدريب  العاملين حتى تتوفر لديهم المهارات المناسبة .6
 .تنفيذ تمارين محاآاة لتحديد أوجه القصور وتنفيذ مراجعة دورية لخطة الطوارئ .7
 

 
   استراتيجيات مكافحة أنفلونزا الطيور4.3

 
 هو احتواء المرض قبل  (HPAI) الهدف األولي لالستجابة المبكرة والسريعة ألي حدوث لمرض أنفلونزا الطيور عالية الضراوة 

عندما تفشل هذه الطريقة فقط يمكن اللجوء إلى . انتشاره، واستئصاله من خالل التخلص الصحي المناسب من المزارع المصابة
الدولية هذه الطريقة معتمدة من قبل المنظمة . اإلجراءات األخرى بما فيها التحصين باستخدام لقاحات تتميز بالفعالية والجودة النوعية

عندما يكون من المستحيل استئصال ). WHO(ومنظمة الصحة العالمية ) FAO(، منظمة األغذية والزراعية )OIE(لصحة الحيوان 
مثال خلو القطاع التجاري (المرض على المدى القصير والمتوسط، فقد يكون ممكنا التوجه نحو خلو قطاعات معينة من المرض 

في حالة القطاعات، فإن ). خلو مناطق جغرافية محددة(أو خلو منطقة معينة ) ة من العدوىحيث تكون الطيور في بيوت محمي
مع تنفيذ اإلشراف البيطري القانوني ) االستثناء الحيوي(صناعة الدواجن يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تطبيق األمن الحيوي 

حظر الوطنية لضمان عدم دخول العدوى إلى المناطق الضروري، وفي هذا الجانب يجب أن يلتزم القطاع التجاري بإجراءات ال
 .الخالية، حتى يمكن للمشرفين أن يثبتوا للشرآاء التجاريين خلو المنطقة من المرض في أي وقت

 
اليوجد إستراتيجية موصوفة مسبقا لمكافحة جائحات أنفلونزا الطيور، ولكي يتم تنفيذ مكافحة فعالة للمرض فإن الدول يجب أن 

 .ة عمل آاملة وموارد مالية وبشرية لتنفيذها تحت الظروف السائدة لكل دولةتمتلك خط
 

 )CULLING( إعدام الطيور 4.3.1
 

 :من خالل التخلص هو (HPAI) إن األساس في استئصال أنفلونزا الطيور عالية الضراوة
 )منشأة أو قرية(فرض حظر فوري حول المنطقة المصابة  •
 شتبه بإصابتها والتخلص من الجثثذبح جميع الطيور المصابة والم •
 تطهير السقوف والمناطق األخرى من مساآن الدواجن •
 تنفيذ ترصد وبائي سريع للمناطق المحيطة لتحديد مدى االنتشار المحتمل للمرض •
 إغالق وتطهير األسواق •
أو إلى حدائق (حيوانات الطيور المريضة والميتة يجب أن ال تدخل ضمن سلسلة الغذاء للبشر وال تباع أو تقدم آغذاء لل •

 ).الحيوانات
 

 الحجر وتحديد حرآة الحيوانات
 

بما أن أنفلونزا الطيور ينتقل بسهولة بواسطة األشياء الملوثة، فإن التحديد الصارم لحرآة أي شي قد يكون ملوثا بالفيروس وفرض 
/ ألمثل هو فرض الحجر على جميع المزارع ا. الحجر المحكم على جميع األماآن المشتبه بها ضروري لنجاح برنامج االستئصال

القرى المصابة والمشتبه بإصابتها وإحاطتها بالشرطة و عدم خروج أي شخص، بمن فيهم المقيمين، مالكي الدواجن، الموظفين 
 .والزوار اآلخرين، بدون تغيير مالبسهم وأحذيتهم

 
 . الذين يربون الدواجن في بيوتهمهناك حاجة إلى توجيه االهتمام بشكل خاص إلى عمال مزارع الدواجن

 
أن وصول . من الضروري تطبيق إجراءات صارمة بالنسبة لألمن الحيوي والصحي لمكافحة انتشار المرض من الطيور البرية

ا في المناطق التي تربى فيه. الطيور البرية إلى سقوف المزارع التجارية والقطعان يجب أن يؤخذ في االعتبار عند عمليات اإلخالء
 .الدواجن في بيئة قروية، هناك حاجة إلى مراعاة آيفية تنفيذ حجر فعال للتخلص وإجراء عملية التطهير
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 )م2004يوليو (منطقة الحظر، جائحة في محافظة انهوي، الصين 

 V. Martin: المصدر
 

شخاص المخولين فقط و بمالبسهم الحجر الفعال لمنطقة ما يتطلب األمن على مدار الساعة لضمان عدم السماح بالدخول إال لأل
الكالب (سيكون من الضروري اإلشراف على حرآة المقيمين من والى المنشأة وضمان أن تكون الحيوانات األليفة . الواقية
 .آما يوصى بشدة حظر مباريات صراع الديكة، سباق الحمام ومباريات الطيور األخرى في منطقة الجائحة. محبوسة...) والقطط

 
 دواجن المصابة والمشتبه بإصابتها ذبح ال

 
جميع أنواع الدواجن القابلة لإلصابة في المنشآت المصابة و المنشآت المتصلة بها، أو في منطقة شاسعة إذا اعتبر ذلك ضروريا 

 .سواء آانت مريضة بوضوح أو سليمة ظاهريا يجب أن تذبح
ة دوليا لمكافحة المرض عبر تحديد مناطق في جميع الجائحات وعلى الرغم من أنه ليس باإلمكان توفير معايير محددة ومطبق

 المتوقعة، فإن التعاريف والمسافات التالية يجب أن تؤخذ في االعتبار آدليل حول االحتواء السريع ألنفلونزا الطيور عالية الضراوة 
(HPAI).بائية، الحدود المادية والطبيعية، يجب أن يالحظ أن المسافات عبارة عن مؤشرات خاضعة للتغيير طبقا للخصائص الو

 ).6المزيد من التفاصيل في الملحق (آثافة الدواجن واألنظمة الزراعية 
 

 المنطقة المصابة •
 

.  (HPAI) اآتشف فيها أنفلونزا الطيور عالية الضراوة) قرية، مزرعة(هي منطقة محددة ) IA(المنطقة المصنفة آمنطقة مصابة 
 .ضع للحجر وجميع الحيوانات القابلة لإلصابة سيتم التخلص منها في تلك المنطقةستخ) IP's(المنشآت المصابة 

  
 منطقة الحظر •
 

حول األماآن المصابة والتي )  انظر أدناه–مقارنة بمنطقة المكافحة (ستكون منطقة معلنة صغيرة نسبيا ) RA(منطقة الحظر 
ستكون ممنوع بشكل عام، بينما الحرآة إلى داخل المنطقة الحرآة خارج منطقة الحظر . ستخضع لترصد مكثف وتحديد للحرآة
منطقة الحظر ليست بحاجة أن تكون . قد تتعدد مناطق الحظر ضمن منطقة مكافحة واحدة. ستكون فقط من خالل تصاريح خاصة

 الدواجن واألنظمة دائرية ولكن يمكن أن يكون لها حواف غير منتظمة بناءا على الحواجز المادية والجغرافية، األسواق، آثافة
المنطقة /  آم تقريبا حول المنشأة5-1هذه المسافة تختلف مع حجم وطبيعة المصدر المحتمل للفيروس، لكن ستكون . الزراعية

أما في المناطق . الحدود قد تكون حواف سياج المنشأة إذا آانت في موقع معزول. المصابة، بناءا على آثافة منشات الدواجن
إلى السوق، مناطق الخدمات، المسالخ، ) اإلنتقال( فسيؤخذ في االعتبار توزيع الطيور القابلة لإلصابة وطبيعة المرورالمأهولة بكثافة

 .يجب ابقاء الفقاسات خارج منطقة الحظر، إذا أمكن. والمناطق التي تشكل موانع طبيعية للحرآة
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 منطقة المكافحة  •
 

) مبدئيا يمكن أن تكون بحجم المحافظة(غرافيا، حول واحدة أو أآثر من مناطق الحظر منطقة المكافحة ستكون منطقة معلنة، اآبر ج
سيتم تعديل حدود منطقة المكافحة عندما تكون الثقة اآبر . حيث أن اإلجراءات ستقلل من خطورة انتشار المرض من مناطق الحظر
الخاصة بالترصد وتقسيم ) OIE(لدولية للصحة الحيوانية في مدى انتشار الجائحة لكن يجب أن تبقى متوافقة مع قوانين المنظمة ا

بشكل عام، سيكون الترصد وتحديد حرآة الحيوانات اقل آثافة، آما أن الحيوانات ). 3،انظرملحق5.3.1 و4.3.1القسم (المناطق 
 .والمنتجات قد يسمح بحرآتها بتصاريح من المنطقة

 
حواف منطقة المكافحة ستكون حاجز . ة انتشار الجائحة من داخل منطقة الحظرإن إعالن منطقة المكافحة سيساعد أيضا على مكافح

 آم 10 -2 أن تكون دائرية أو موازية لحدود منطقة الحظر لكن أن يجب أن تكون  طالحدود ال يشتر. بين منطقة الحظر وبقية البالد
 ضمن منطقة المكافحة مسموح بها لكن الحرآة خارج بشكل عام فإن حرآة األشياء والمواد المحتمل تلوثها. من حدود منطقة الحظر

هذا النوع من مناطق المكافحة يسمح باستمرار األنشطة التجارية . منطقة المكافحة ممنوعة بدون موافقة المكتب البيطري الرئيسي
 .بشكل معقول وآمن

 
 من الالزم، لذلك فإن عدد المزارع التي عند إعالن مناطق الحظر ومناطق المكافحة، فإن هذه المناطق الينبغي أن تكون اآبر

إذا لم يتم إخالء القطعان في منطقة الحجر، فإن تكاليف ابقاء الطيور . ستحجر يجب أن يشمل فقط تلك التي يكون حجرها ضروريا
 .بعد سن التسويق قد يكون آبيرا

  
 نموذج الصين: مثال عن تقسيم المناطق   

 آم تعتبر مناطق 3اآن الذبح ذات العالقة واإلدارات األخرى تعتبر بؤرة عدوى، والمناطق ضمن قطر المنشآت ذات الدواجن المصابة أو أم
 . آم حول المناطق المصابة تعتبر مناطق مهددة5مصابة، المناطق ضمن 
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 نهاجميع الدواجن في المنطقة المصابة يجب أن يتم التخلص م) stamping out(اإلعدام  •
الطيور . جميع الدواجن القابلة لإلصابة في المنطقة المهددة تحّصن إجباريا بلقاح معتمد من وزارة الزراعة: التحصين الطارئ •

 .السليمة فقط يجب أن تحصن
جميع جثث ومنتجات الدواجن في بؤرة اإلصابة، والمواد المفرزة، الغذاء الملوث، الفضالت ): disposal (التخلص الصحي •

 .اري من بؤرة اإلصابة يجب أن تخضع للمعالجة الحيوية أو التخلص الصحيوالمج
 جميع المواد الملوثة ضمن المنطقة المصابة، سيارات النقل، األواني وجميع أدوات الدواجن واألرضية يجب :التنظيف والتطهير •

 .أن تنظف وتطهر
بة، أحواض التطهير تم بناؤها في مدخل مرور  عالمات التحذير تلصق بشكل واسع حول المنطقة المصا:تحديد الحرآة •

تم تحديد حرآة جميع الطيور الحية . المواصالت إلى المنطقة المصابة لتطهير السيارات واألدوات الداخلة والخارجة من المنطقة
 .القابلة لإلصابة

واق الطيور الحية وذلك في حدود  يجب إغالق جميع أسواق الدواجن ومنتجاتها في المنطقة المصابة وإغالق أس:إغالق األسواق •
 . آم حول المنطقة المصابة10

فإنه يجب تتبع . إذا تم بيع أو نقل الدواجن ومنتجاتها خالل فترة الحضانة وفترة ظهور األعراض السريرية): tracing (التتبع •
 .المواد المشتبه بتلوثها لمنع هذه المواد من نشر المرض

 . (HPAI)  لجميع الدواجن التي تم التخلص منها بسبب أنفلونزا الطيور عالية الضراوة تم تأسيس دعم مالي:الدعم المالي •
 يجب تكثيف الترصد لجميع العاملين في تربية الدواجن والعاملين في النقل والتجهيز والتجارة بالدواجن، خاصة :الصحة العامة •

 تنفيذ إجراءات وقائية صارمة من قبل العاملين المشارآين في يجب. آما يجب تنفيذ التحري الوبائي, العاملين في المنطقة المصابة
 .إعدام الطيور المصابة وتنظيف المنشآت الملوثة

" لـ  يوما لبؤرة اإلصابة ومنطقة اإلصابة بعد إجراءات صارمة طبقا 21:  أن شروط رفع الحظر موضحة آما يلي:رفع الحظر •
المتطلبات الفنية القياسية للتعامل مع أنفلونزا  "و"   (HPAI) الية الضراوةخطة الطوارئ الوطنية الخاصة بأنفلونزا الطيور ع

 يوما للمنطقة المهددة حيث يطبق التحصين الطارئ لجميع الطيور القابلة 14أآثر من ، "(HPAI) الطيور عالية الضراوة
عندما يرفع الحظر، . ن قبل السلطات المعنيةلإلصابة باللقاح المعتمد وطنيا وحيث لم تحدث أي حاالت جديدة وتم فحصها وقبولها م

 6يتم إعادة تعبئة بؤرة اإلصابة بالقطيع بعد .  آلم حول المنطقة المصابة10يمكن إعادة فتح أسواق الطيور الحية التي في حدود 
 .أشهر من التخلص الصارم

 
 

 .ن، ويفضل عدم نقلها من الموقعيجب التخلص من الطيوربطريقة تراعي اشتراطات الرفق بالحيوان وسالمة المنفذي
 
باستخدام البورديزو، قاطع العظام، مقص التقليم أو (، الطريقة المفضلة هي إزاحة العنق  القليلة من الطيورلألعدادبالنسبة  -

 .البورديزو مفيد بشكل خاص عند وجود أعداد آبيرة من الدواجن ذات أعناق قوية). باليد المجردة
هذه الطريقة تشمل رص براميل .  في المزارع التجارية هو استخدام ثاني أآسيد الكربونكبيرة من الطيوربالنسبة لألعداد ال -

يمكن مسك الطيور باستخدام فرق من . قمامة آبيرة مبطنة بأآياس بالستيكية آبيرة حتى يمكن وضعها آغطاء فوق البراميل
. سهولة تحت المدفأة ونقلها إلى البراميل في أآياس قمامة بالستيكيةالكتاآيت يمكن مسكها ب. العمال ذوي الخبرة في هذا المجال

الدجاج الالحم على األرض يمكن أن يساق باستخدام جدار آرتوني متحرك إلى منطقة المسك حيث يمكن مسكه ووضعه 
 .مباشرة في البراميل

 المنطقة المهددة

 المنطقة المصابة
 صابةبؤرة اإل
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من االقفاص ويحملهم باألرجل إلى  طيور 4 أو 3آل شخص يمسك .  هي أآثر صعوبة والتقدم يكون أبطأطيور االقفاص -
 .الدجاج البياض في المجاثم يفضل مسكه في الليل أو عندما تكون اإلنارة منخفضة وهو هادئ. البراميل

يجب ضخ ثاني أآسيد .  سم يثّبت في رأس االسطوانة2.5يتم نقل ثاني أآسيد الكربون إلى قاعة البراميل عبر خرطوم ماء 
 يجب عدم ضخ ثاني أآسيد الكربون بسرعة آبيرة .  الثانية دفعة في45-30الكربون في 

 
% 70-60في البرميل يجب أن يكون في حدود ثاني أآسيد الكربون ترآيز . ألنه سيتجمد عندما تكون االسطوانة نصف ممتلئة

ثاني أآسيد  آجم من 45في المتوسط يلزم نصف اسطوانة .  دقيقة حتى يخدر الطيور ويقتلها2-1مع إغالق البرميل بإحكام لمدة 
بنسبة آافية ثاني أآسيد الكربون يجب إضافة . 3 م20 ، ويلزم ثالثة اسطوانات أو أآثر لبرميل 3 م3لبرميل بحجم الكربون 

بالطيور وتغليفه ونقله إلى موقع %) 75(يجب مأل ثالثة أرباع البرميل . لضمان نفوق الطيور قبل إضافة طيور أخرى عليها
أآد من أنه التوجد طيور حية عند رميها إلى حفرة الدفن، وإذا وجدت طيور حية فيجب مسكها مباشرة يجب الت. التصريف

 .وقتلها بإنسانية
 التخلص الصحي من الطيور النافقة

 
أحيانا قد يكون هذا غير عملي أو . أفضل طريقة للتخلص من الطيور النافقة وبراميل القمامة والمواد الملوثة األخرى هو الدفن

في مثل هذه الظروف . ير مرغوب لعدم توفر المعدات المطلوب أو قد يكون له تأثير بيئي معاآس، مثل تلوث المياه الجوفيةغ
 ).المعالجة العضوية(فإن الخيار اآلخر هو استخدام التسميد 

 
 )م2004يوليو (موقع المدفن في محافظة اهنوي، الصين 

 V. Martin: المصدر   
. ضل طرق الدفن هو أن يتم في موقع اإلصابة، ألنه سيخفض من المسافة التي ستقطعها المواد الملوثة أف-(Burial)الدفن 

أما الدفن خارج المنشأة المصابة فربما يكون االختيار األفضل عندما يكون هناك عدد من بؤر اإلصابة التي تحتاج إلى إخالء 
أفضل المعدات لحفر المدفن هو الحفار الميكانيكي . د يكون أآثر آفاءةوتعقيم في منطقة ما، آما أن تحديد موقع مشترك للدفن ق
هناك ميزة أخرى وهي سهولة فصل التربة السطحية عن التربة التحتية . ألنها األآثر آفاءة لحفر مدفن عميق وطويل وعمودي

المعدات األخرى . بش أو تحريك للجثثآما يمكن استخدام المعدات لمأل المدفن بالجثث أو المواد األخرى ثم تغطيتها بدون أي ن
باستثناء . يمكن استخدامها إذا لم يتوفر الحفار) لألعمال الصغيرة(مثل الرافعات، البلدوزرات، ماسحات الطرق والغرافات 

 ثابت الغرافات فإن المعدات األخرى تتطلب حرآة مستمرة لآللة فوق الموقع أثناء الحفر، أما الحفار والغرافات فتبقى في موقع
معظم الحفارات لديها مطرقة لتكسير . أثناء الحفر، لذلك فهي تزيح التربة بتكاليف اقل وأضرار اقل للمنطقة حول الموقع

يفضل . ستعتمد أبعاد المدفن على المعدات المستخدمة واعتبارات الموقع وحجم المواد المطلوب دفنها. الصخور إذا لزم األمر
وصول اآلالت، نوع التربة ومستوى المياه السطحية هي العوائق (إلمكانيات العملية لذلك أن يكون المدفن عميقا بقدر ا

 .، في الجوانب العمودية)المعتادة
الغاز الناتج من تفسخ الجثث المفتوحة قد ينتج عنه زيادة آبيرة في حجم المواد المدفونة إلى حد أن يرتفع السطح المغلق للمدفن 

يقترح . افة الكلس إلى المدفن لمنع ديدان األرض من نقل المواد الملوثة إلى سطح المدفن بعد غلقهيمكن إض. وتخرج منه الجثث
اليجب وضع . قبل إنهاء التعبئة] OH(Ca(2[ سم من التربة وإضافة طبقة غير متكسرة من الجير المطفأ 40تغطية المدفن بـ 

 .لجثثالكلس على الجثث مباشرة ألنه قد يؤخر، وربما يمنع، تحلل ا
 . أو مشاآل أخرى) نز(يوصى بفحص المدفن بعد إغالقه حتى يمكن اتخاذ اإلجراءات المناسبة عند حدوث ارتشاح 

 التفسخ الحيوي، أو المعالجة العضوية، هي طريقة فعالة للتعامل مع السماد والمخلفات ويمكن تطبيقه -)composting(التخمر 
يجب أن تتم المعالجة في منطقة آمنة . ب خطورة انتشار الفيروس أثناء النقلفي السقوف أو أماآن أخرى في الموقع لتجن
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هذا اإلجراء يتضمن تكويم الجثث مع مواد ضخمة أخرى ملوثة أو غير ملوثة مثل نشارة . التصل إليها الطيور القابلة لإلصابة
يجب عدم ضغط الكومة أو هرسها ). يغير بالستيك(الخشب أو فرشة القش، للسماح بتهوية مناسبة وتغطى بمرشح بيولوجي 

 متر من األرضية بين الكومة واقرب 1أن اختيار الموقع أمر هام بحيث يكون بعيدا عن السكان، ويكون هناك مسافة . بأي شكل
يجب أخذ االحتياطات لضمان عدم وصول الكالب . مصدر للمياه، و مع أي مياه جارية و المواد التي جمعت وعولجت

 درجة 60-55درجة الحرارة المناسبة للمعالجة يجب أن تصل إلى . األخرى القابلة لإلصابة إلى الكومة المعالجةأوالحيوانات 
 أيام وان تحفظ المواد في مكانها لعدة أسابيع يتم خاللها خلط المواد الموجودة في الكومة، ولكن مع عدم 10مئوية خالل 

المواد المعالجة بشكل مناسب ذات لون داآن مع اقل مايمكن من الرائحة في هذا الوقت يجب أن تكون . ضغطها على اإلطالق
 .الكريهة

 اختيار منطقة الحرق خارج المكان المصاب ربما هو الخيار األفضل والعملي عندما -(Burning)المعاملة بالحرق/ الحرق 
المبدأ هو . يكون موقع الحرق مشتركتكون هناك عدد من البؤر المصابة التي يجب إخالؤها وتعقيمها في منطقة ما وحيث 

وضع الجثث فوق آمية آافية من المواد القابلة لالحتراق مع ضمان أن يسمح ترتيب الوقود والجثث بدخول آمية مناسبة من 
عندما تتم تعبئة الجثث وتكون . الهواء إلى المحرقة من األسفل وهذا يؤدي إلى زيادة قوة النار واحتراق آامل في اقصر وقت

، ثم جهز نقاط )ليس البترول(والجثث بمادة السوالر أو أي زيت احتراق ) مواد االحتراق(ألحوال الجوية مناسبة، اشبع ا
ابعد جميع السيارات . هذا يمكن عمله بواسطة قطع قماش مبللة بالكيروسين.  متر على طول مدى النار10اإلشعال آل 

أ اإلشعال عبر المشي عكس اتجاه الريح وابدأ بإشعال نقاط االشتعال على ابد. والموظفين والمعدات األخرى عن سرير النار
. ذي مقدمة مدهونة أو رافعة أمامية) تراآتور(يجب مراقبة النار وإعادة إشعالها آلما لزم األمر، باستخدام جرار . طول الممر

 ترتيبها بشكل جيد ستحرق جميع الجثث خالل المحرقة التي يتم. تأآد من إعادة  الجثث أو األجزاء التي تتساقط إلى المحرقة
 .يجب دفن الرماد وإعادة صيانة الموقع بشكل جيد حسب اإلمكان.  ساعة48

 هو نظام مغلق للمعالجات الميكانيكية والحرارية للمخلفات، وطريقة جيدة للتخلص من الجثث إذا آان -)Rendering(المعالجة 
 طن في آل 12المصنع متوسط الحجم يمكن أن يذيب نحوا من . نع المعالجة بعد ذلكللمنشأة سعة آافية وآان ممكنا تعقيم مص

معامل المعالجة الخاصة، على آل حال، قد ال ترغب في معاملة الطيور والبيض المصاب إال إذا فرضت . ساعة من العملية
 .إلى المصنعهناك عيب واحد وهو أنه سيتوجب نقل المواد المصابة من موقع اإلصابة . حالة طوارئ

حيثما يكون الدفن أو الحرق أو المعالجة غير عملي أو صعب التطبيق في مكان اإلصابة، فإنه يجب الحصول على إذن لنقل 
يجب أن يتم النقل في حاويات مضادة . أو المواد الملوثة إلى موقع آخر للتخلص منها بالدفن أو الحرق أو المعالجة/الجثث و

يجب عدم زيادة الحمولة . غطاة بأغطية قوية وخشنة من مادة البوليثين ومحكمة اإلغالق حتى بدايتهاللتسرب مثل البراميل الم
يجب أن تسير السيارة . فارغة لتمدد الجثث) بناءا على المسافة ودرجة الحرارة(أو التعبئة حيث يجب ترك نصف متر أو أآثر 

. ة شرطة للتقليل من فرص الحوادث ومنع أي خرق لألمن الحيويبهدوء لتجنب اصطدام المواد الملوثة ويجب أن ترافق بسيار
آما يجب تنظيف . ضباط المرافقة يجب أن يحملوا معقمات معتمدة ومعدات أولية للتعامل مع التسربات البسيطة على الطريق

 . وتطهير جميع السيارات قبل مغادرة المكان المصاب وبعد تفريغ الحمولة

 التطهير

 يتم إتالفه بسهولة اآبر من إتالف العديد فيروس أنفلونزا الطيور. والمطهرات هي الخيار األول لمواد آثيرة الماء الصابوني 
لذلك فإن غسل السطوح الملوثة . من الفيروسات األخرى ألنه حساس للمطهرات التي تدمر الغالف الدهني الخارجي للفيروس

المادة األصعب تطهيرًا هي زرق الطيور ألن الفيروس . لمطهرات خاصةأو ا) الماء الصابوني(يجب أن يتم دائما بالمنظفات 
يمكن أن يعيش في بيئة رطبة ذات محتوى عالي من المواد العضوية، لذلك من الضروري التنظيف والتطهير بشكل آامل 

دخول إلى المكان الذي  االقفاص و األحذية والمالبس قبل العمل في الدواجن أو ال–للمواد التي آانت مالمسة لزرق الطيور 
 لكن يمكن تشجيع السلطات الوطنية على إعداد –اإلجراءات الصحية البسيطة يمكن أن تقلل من الخطورة . يتواجد فيه الدواجن

هناك المزيد من اإلرشادات للسلطات البيطرية حول اختيار وتطبيق إجراءات . دليل خاص لكل نوع من أنواع منشآت الدواجن
ستكون هناك حاجة إلى تكييفها مع ). AUSVETPLANآتيب خطة الطوارئ البيطرية االسترالية، (أدناه التطهير موضحة 

 .الوضع الخاص لكل دولة

 اإلجراءات/ المادة الكيميائية/ المطهر  المواد التي تحتاج إلى تطهير
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 الطيور الحية 

 الجثث 

 المعدات/ سكن الحيوانات  

 البشر 

 المعدات الكهربائية 

 المياه 

 ذاءالغ 

 الفضالت، السماد 

 بيوت البشر 

 اآلالت، السيارات 

 المالبس 

 

 )، إزاحة الرقبةثاني أآسيد الكربون غاز (القتل الرحيم  

 دفن أو حرق 

 )انظر المفتاح أدناه (3،2،1 

 1 

 5 

 الصرف إلى المرعى آلما أمكن 

 دفن 

 4،3دفن أو حرق،  

 2،1 

 3،1 

 3،2،1 

 :مفتاح
  دقائق10 لمدة اترآها مالمسة: الصابون والمنظفات: 1

 :عوامل االآسدة: 2
a. دقيقة30-10فترة المالمسة . آلورين نهائي، ليس جيدا للمواد العضوية% 3-2سائل، يخفف إلى : هيبو آلوريد الصوديوم . 
b. ليس )لتر مادة صلبة/  غ30لتر بودرة، /  غ20(آلورين نهائي % 3-2، يخفف إلى )بودرة(مادة صلبة أو مسحوق : هيبو آلوريد الكالسيوم ،

 . دقيقة30-10فترة المالمسة . جيدا للمواد العضوية
c. دقيقة10فترة المالمسة ). لتر/  غرام20% (2: ®فيرآون . 

 )التستخدم مع االلمنيوم والعناصر المشابهة: (القلويات. 3
 . دقيقة10فترة المالمسة ). لتر/  غرامNaOH :(2) %20(هيدروآسيد الصوديوم  
، يوصى )لتر من البلورات/ غرام 100لتر من البودرة، /  غرامNa2CO3. 10H2O :(4) %40(ية آربونات الصوديوم الالمائ 

 . دقيقة30-10فترة المالمسة . باستخدامه عند وجود مواد عضوية، حسب ما هو موضح اعاله
 :االحماض.4

 المواد الكيميائية األخرى، مخّرش أو عامل تاآل، يستخدم فقط عند عدم توفر )لتر/  ملHCL :(2) %20(حمض آلور الماء  

 . دقيقة30فترة المالمسة . ، امن للمالبس وتعقيم الجسم)لتر/ غرام2% (0.2: حمض الستريك 

 . ساعة24-15فترة التعرض . سام، يستخدم فقط عندما اليمكن استخدام المواد األخرى: غاز الفورمالدهيد.5

 

 

 

 فترة عدم التربية

جراءات التصريف والتطهير، يجب ترك المنشأة خالية من أنواع الطيورالقابلة لإلصابة لفترة بعد يالتخلص من الطيور واستكمال إ
يجب أن ال تتم ) إعادة التبرية بالمنشأة (إعادة التعبئة. من الوقت، تقدر من خالل تقييم مدى حيوية المسبب المرضي في بيئة معينة

يجب أن يتم . لتطهير المقبولة وبعد السيطرة على الجائحة في المنطقة يوما على األقل من استكمال إجراءات التنظيف وا21قبل 
وإذا ظهرت، يجب إبالغ .  يوميا لظهور أي أعراض للمرضمراقبتهاإعادة التربية بإدخال أعدد قليلة من الدواجن أوال بحيث تتم 

ستمرت الدواجن بصحة جيدة فإنه يمكن تسكين أما إذا ا. السلطات مباشرة وأخذ عينات من الطيور المريضة أو الميتة لتحديد السبب
بالطبع يجب تحسين إجراءات األمن الحيوي في جميع مراحل اإلنتاج لتخفيض احتماالت دخول أنفلونزا . المنشأة بالعدد الكامل

ت من الطيور من خالل أخذ عيناالمراقبة بعد إعادة التسكين بشكل آامل، يجب استمرار . الطيور أو أي أمراض أخرى إلى المنشأة
 .الميتة لتحديد إذا آانت العدوى قد حدثت مرة أخرى
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  الدعم المالي4.3.2

أو فقدان الدخل بحاجة إلى أخذها /  موضوع التعويضات الخاصة بالطيور التي يتم إعدامها والممتلكات المتضررة أثناء التطهير و
وعلى آل حال فإن التعويض قد يصبح مكلفا . ى اإلبالغ عن المرضمبدئيا، تقديم التعويضات يشجع المالكين عل. في االعتبار بعناية

الموضوع الذي يجب أخذه في االعتبار هو . جدا وعادة يتم تطوير خطوط إرشادية تحدد بشكل صارم الفئات المستحقة للتعويض
 .المقدار المتوقع لتكاليف التعويض وآيف يمكن تمويلها إذا حدثت جائحة آبيرة للمرض

 : التعويضات فإنه يمكن إدارتها آما يليإذا تم دفع

 
 وجود إجراءات تسجيل 
 يتم التعويض مقابل الحيوانات التي أعدمت فقط وليس التي ماتت 
بعض الدول استخدمت استراتيجيات مبتكرة مثل الدفع أآثر بقليل للطيور (الدفع الفوري وبسعر مقارب لسعر السوق  

 ). مما سمح باإلبالغ السريع إلى السلطات–طيور المريضة السليمة التي على احتكاك، واقل بقليل لل
 ال يتم تعويض الخسائر األخرى باستثناء الطيور 
 التأآد من تعويض مالكي القطعان الصغيرة 

 
 .هناك بدائل للتعويض النقدي أثبتت التجربة أنها مقبولة أحيانا

 

بعض األحيان، سيكون على الحكومات أن تفكر مسبقا قد يكون صعبا في (بدال عن الدفع نقدا، يمكن توفير طيور بديلة  
 )باألمور التنظيمية مصدر الطيور البديلة و طريقة نقلها واألوقات المطلوبة للتصفية

 .توفير قروض للمالكين إلعادة تشغيل المزارع، بما في ذلك طيور القرى أو تسهيل دخولهم إلى مناطق معيشة أخرى 
 .سيس ظروف السوق بدون تأخيرات المبرر لهاتوفير جهات المساعدة إلعادة تأ 
 .توفير خدمات فنية وخدمات بيطرية مجانية للمزارعين إلعادة تأسيس برامج اإلنتاج 

 
  التحصين4.3.3

 
يمكن اعتبار التحصين إستراتيجية داعمة عندما ينتشر المرض إلى الحد الذي يتجاوز موارد سلطات مكافحة األمراض أو عندما ال 

آما يمكن اعتماده في المرحلة المبكرة عندما تكون البنية التحتية .  التكاليف االقتصادية للذبح على مستويات واسعةيمكن تحمل
وضعت آل من منظمة األغذية والزراعة . وقدرات الخدمات البيطرية ضعيفة والقدرات االستيعابية غير آافية لوقف انتشار المرض

 (FAO)ان والمنظمة العالمية لصحة الحيو (OIE) توصيات حول استخدام لقاح أنفلونزا الطيور المعتمد من المنظمة العالمية ،
إذا استخدمت هذه اللقاحات طبقا للتوصيات المذآورة في . ، وهناك عدد من هذه اللقاحات متوفرة تجاريا(OIE)لصحة الحيوان 

وآتيب المنظمة ) FAO position paper, September 2004(م 2004الورقة المقدمة من منظمة األغذية والزراعة، سبتمبر 
عن اختبارات التشخيص واللقاحات للحيوانات البرية، فإن هذه اللقاحات تعطي مناعة ممتازة ضد (OIE) العالمية لصحة الحيوان 

ي البيئة آما أن تحصين الدواجن يقلل من آمية الفيروس ف. أعراض المرض في الدجاج من خالل تخفيض الوفيات ونقص اإلنتاج
، فإن (OIE) طبقا للتوصيات الحالية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان . وبالتالي يخفض من خطورة االنتقال إلى الدواجن والبشر
تستبعد من التجارة الدولية، على الرغم من ضرورة إتباع  ال  (HPAI) الدواجن الملقحة بلقاح أنفلونزا الطيور عالية الضراوة

 . الخاصة لضمان أنه تم تطبيق التلقيح بشكل مناسب وتمت مراقبته بشكل فعالاإلرشادات الفنية
 

أن الجهود . يجب تطبيق التحصين بالترافق مع تطبيق اإلجراءات األخرى لمكافحة المرض، بما فيها إعدام القطعان المصابة
يمكن تطبيق .  البيئة قد ال تكون ناجحةلمكافحة المرض بالتحصين فقط دون إعدام القطعان المصابة لتخفيض آمية الفيروس في

وذلك بناءا على مستوى حدوث الجائحة ومناطق ) تحصين عام(أو في جميع الدواجن ) تحصين دائري(التحصين حول الجائحة 
 .توزيعها

 
 العيوب المميزات نوع اللقاح

 لقاح ميت متجانس
 من N و H مولدات الضدنفس 

 العترة المعزولة في الجائحة

 سهولةمتوفر ب •
) المادة الحاملة(مناعة سريعة مع  •

adjuvant 
 رخيص •
 آمن •

استحالة تفريق الطيور الملقحة عن  •
 المصابة سيريولوجيا

 غير المراقبة باستخدام طيور شواهد •
التحديد، أخذ عينات الدم  (محصنة

يستهلك الوقت ويتطلب ) والمسحات
 التخطيط والمراقبة

 في األنواع منشطةيتطلب جرعة  •
 المعمرة

 تطلب الحقن تحت الجلدي •
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 لقاح ميت غير متجانس
 التفريق - DIVAإستراتيجية (

 )بين الطيور الملقحة والمصابة
  H تحت نوع مولد الضدنفس 
 N تحت نوع مولد الضدمع 

 بالفيروس مختلف مقارنَة
 المعزول من الجائحة

 .عالمة للعدوى الحقلية:  N مولد الضد
من القطيع يمكن آذلك تحديد الطيور المصابة ض

 الملقح

قدرة المختبر على تنفيذ اختبار  •
 Nتفريقي بناء على انتجين 

االختبارات المصلية ليست مكلفة،  •
تتطلب آواشف إضافية ومعرفة آاملة 

 تحت النوعي الموجود Nباالنتجين 
 في المنطقة

 بفيروس جدري متحدلقاح 
 الطيور

يمّكن من التفريق بين الطيور المصابة  •
 طة االختبارات المصليةوالملقحة بواس

مناعية نوعية موجهة حصريا ضد  •
 Hمكونات انتجين 

تحصين سريع ومطلوب جرعة واحدة  •
 فقط

 رخيص •

يمكن استخدامه فقط للدواجن التي  •
لم تصب سابقا بجدري الطيور، 
لذلك يعطى عادة للطيور بعمر يوم 

 واحد
 االوز/ يمكن استخدامه في البط ال •
 يتطلب حقن تحت الجلد •

 
 د مصدر اللقاحتحدي

 
اللقاح التقليدي يحضر من السائل االنيوسي للبيض المصاب بعد قتل الفيروس . هناك عدد من اللقاحات المتوفرة ألنفلونزا الطيور

ال يوصى باستخدام لقاح أنفلونزا الطيور المضَعف بسبب خطورة تحول الفيروس أو اندماجه ). adjuvant(يخلط في المادة الحاملة 
، بما فيها فيروس جدري )المرآبة(ات أنفلونزا الطيور األخرى ليصبح ضاريا، وعموما يتم اآلن إنتاج اللقاحات المتحدة مع فيروس

 .الطيور المقترن بمورث التالزن الدموي لفيروس أنفلونزا الطيور
 

وتين تالزن الدم، وهذا يجب أن يكون من أن المكون الرئيسي في المناعة الجينية هو بر. بشكل عام، تستخدم اللقاحات التقليدية الميتة
يمكن أن يكون انتجين النيوروامينيداز ) H5بالنسبة للجائحة االسيوية المنتشرة حاليا هو النوع (نفس النوع المصلي لفيروس الجائحة 

 أو مراقبة نشاط الفيروس من نفس نوع عترة الجائحة، أما إذا آان سيتم إجراء عدد من االختبارات المصلية لمراقبة االستجابة للقاح
 ).H5N9 أو H5N2مثال (، فإنه يجب استخدام نيوروامينيداز مختلف في اللقاح )DIVA method –طريقة ديفا (
 

 أذا ظهرت  .بدون تلقيح مما سيساعد على مراقبة إصابة القطيع) المعّلمة(يمكن أيضا ترك عدد من الطيور الشواهد المصنفة 
يور الشواهد، يجب التأآد من الفيروس بواسطة العزل الفيروسي وآذلك بواسطة االختبارات أعراض أو وجد نفوق بين ط

 ). المصلية(السيرولوجية 
 

لوجود األجسام المضادة للنيوروامنينيداز، للتفريق بين العترات ) سيرم( تتطلب فحص عينات مصل DIVAأن إستراتيجية ديفا 
 فيروسات أنفلونزا الطيور غير المتجانس غير موجود في الحقل، لذلك فإن  Nد الضد وهي تفترض أن مول. الحقلية وعترات اللقاح

في مثل الظروف الموجودة حاليا في آسيا، حيث يمكن أن تكون هناك العديد من . معروفة) سواء آانت ممرضة أو ال(الموجودة 
نيوروامينيداز مختلفة، فقد يكون من الصعب تطبيق عترات فيروس أنفلونزا الطيور، وحيث تستخدم بعض الدول لقاحات بانتيجينات 

آذلك فإن فحوصات التفريق تشمل استخدام آواشف إضافية قد تكون خارج مجال استخدام معظم المختبرات . هذه اإلستراتيجية
بعناية، وقد يكون لذلك فإن اتخاذ قرار بتطبيق استراتيجية ديفا لهذه العترات يجب دراسته . الوطنية النها تشكل تكاليف إضافية

 .تطبيقه مناسب أآثر في نهاية حملة ناجحة لمكافحة المرض
 

الطيور الملقحة ليست محصنة، .  يومًا تقريبا لتحقيق الحماية المناسبة30بالنسبة للقاحات الميتة يجب إعطاء جرعتين بفاصل 
عموما، ضد العدوى، لكن لديها مقاومة أآثر للعدوى، وتكون األعراض السريرية فيها اقل وتطرح آميات اقل من الفيروس في حالة 

 .يتطلب حقنة داعمة من اللقاح للحفاظ على الحماية) البط، االوز، الدجاج األصفر(طول عمرا األنواع األ. إصابتها بالعدوى
المقترن لتلقيح الكتاآيت بعمر يوم واحد، وبما أنه فيروس حي من جدري الطيور، فإنه /يمكن استخدام لقاح جدري الطيور المتحد

ال يمكن إعطاء هذا اللقاح للطيور األآبر عمرا حيث أنه يحتمل أنها . طيمكن حقنه بالوخز في الجناح وهو مايمكن تنفيذه بتدريب بسي
عيب لقاح أنفلونزا الطيور المقترن بجدري الطيور هو أنه غير فعال في . تعرضت سابقا لجدري الطيور وبذلك لن تستجيب للتلقيح

 .2المواصفات الخاصة بشراء اللقاح مع قائمة المنتجين موجودة في الملحق . البط
 

  إدارة مكافحة المرض4.4
 

عن إعداد الخطط الوطنية لالستعداد لمكافحة اإلمراض قد وضع توصيات تتعلق (FAO)  منظمة األغذية والزراعة إن آتيب 
 :التوصيات التالية يجب أخذها في االعتبار. بإدارة عمليات مكافحة اإلمراض
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من الضروري أن تتدفق . لة أدراية مناسبة للخدمات البيطريةإلدارة مكافحة األمراض على أساس وطني، هناك حاجة إلى هيك .1
المعلومات بسرعة وآفاءة من الميدان إلى المرآز الرئيسي الوطني، وبالمقابل تكون اآلليات اإلدارية مستمرة من المرآز 

شملت النواحي اإلقليمية، في السنوات األخيرة تمت إعادة هيكلة الخدمات البيطرية في آثير من الدول، . الرئيسي إلى الميدان
الترشيد والتقليص و الخصخصة و فصل السياسات عن الوظائف التشغيلية وآذلك فصل الصالحيات بين العمليات الميدانية 

يجب على الدول أن تأخذ في االعتبار إذا آانت بحاجة إلى تغيير هيكليتها أو القيام بترتيبات بديلة للتعامل . والعمليات المخبرية
 . ارئ صحة الحيوان بشكل مناسبمع طو

 
ينصح غالبا بتشكيل لجنة استشارية يمكنها أن تجتمع أثناء فترة الطوارئ المرضية، لتقديم أفضل النصائح الفنية للعاملين في  .2

يمكن أن تتكون اللجنة من رئيس الخدمات البيطرية، المدراء الوطنيين للخدمات الحقلية والمخبرية، رئيس . إدارة الجائحة
الوحدة الوبائية، خبير انفلونزا الطيور، مدراء الخدمات البيطرية اإلقليميين أو على مستوى المحافظات، القطاع الخاص، 

و الحصول على تعاون الشرطة، الجيش، . ممثلين عن المجموعات الرئيسية األخرى وخبراء فنيين آخرين حسب الحاجة
 . سيكون مفيدا لنجاح أي خطةالبلديات

الطوارئ، قد يكون هناك فائدة آبيرة في وضع ترتيبات مسبقة بين المرآز الوطني لمكافحة األمراض الحيوانية في أوقات  .3
لبعض البلدان قد تتطلب اعتبارات ) النائية(أن مكافحة األمراض في المناطق الصعبة أو الهامشية . والمراآز المحلية للمكافحة

 .خاصة
 
ي جائحة، ويجب أن تشمل مناقشات مع جميع الجهات الحكومية والجهات األخرى هناك حاجة إلى وضع ترتيبات مسبقة أل .4

 يمكن أن تعدي البشر، هناك  انفلونزا الطيوراتفيروسنظرا الن هناك عترات محددة من . التي ستشارك في عملية المكافحة
 .طريةة البشرية والخدمات البييحاجة إلى التحديد المسبق للدور الذي ستلعبه الخدمات الصح

 
 

 :آسيام في 2004الدروس المستفادة من جائحة                                    
م، آثير من الدول لم تكن لديها خطة عمل مدعومة بتشريعات وطنية في وقت 2004آما لوحظ في جنوب شرق أسيا أثناء جائحة 

 ).HPAI(اآتشاف أنفلونزا الطيور عالية الضراوة 
 

 :كل خاص آانت مفقودة في عديد من الدول المصابةالنقاط التالية بش
 

 .برنامج ترصد منظم يشمل ُنظم الترصد الوبائي في المزارع المشتبه بها أو المهددة -
 معدات الوقاية غير متوفرة للعمال وموظفي صحة الحيوان -
هذه .  ورسم الخرائطالبروتوآوالت النموذجية ومجموعات األسئلة الوبائية للتحري عن الجائحة: إجراءات التحري -

البروتوآوالت يجب أن تشمل آذلك معلومات عن جمع مجموعة قياسية من العينات للتحري عن المرض في المزارع 
 .المصابة والمجاورة لها والمزارع الغير مصابة خارج منطقة المكافحة للسماح بفحص باثولوجي تفصيلي للطيور الميتة

 .مكتملة وبدون أي منهجية تفصيلية للتحكم في القطيع بعد إعادتهبرامج إعادة القطيع آانت غالبا غير  -
نوعية . خطط التحصين آانت غالبا غير مكتملة ولم تكن لديها إستراتيجية متماسكة ألنشطة الترصد الوبائي بعد التحصين -

 .اللقاحات المستخدمة لم تكن معروفة غالبا وآانت فعاليتها مشكوك بها
 من مناطق أو نطاقات بدون بيانات علمية مناسبة تدعم هذا اإلعالن وقد ثبت فيما بعد أنها تم اإلعالن عن خلو المرض -

 زائفة مما خلق شكوآا إضافية لدى السكان وفقد ثقة المستهلك
 غياب التشريعات المناسبة أو الصعوبة في تنفيذها -

 
 قدرات الخدمات الحقلية

 
يذ الترصد الوبائي و التحري واالستجابة لجائحات المرض واإلبالغ إلى مختلف يجب على الخدمات البيطرية أن تمتلك القدرة لتنف
عند وضع إستراتيجية مقترحة لمكافحة انفلونزا الطيور، هناك حاجة إلى إعطاء . المستويات في هيكلية الخدمات البيطرية الرسمية

هناك عدد . تشريعات التي تمكن وتشجع صانعي القراراهتمام خاص بقدرة الخدمات الحقلية على تنفيذ أنشطة إدارة المرض طبقا لل
قليل جدا من اإلدارات البيطرية الوطنية لديها القدرة ضمن مواردها الخاصة على اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية لمنع دخول 

نظمات الطوارئ األخرى المساعدة تأتي غالبا من الشرطة، الجيش و منظمات الكوارث الوطنية وم. األمراض الهامة العابرة للحدود
يجب توقع طلب االحتياجات المباشرة والمبكرة األخرى من مكاتب العموم المختلفة والتعاون من . في مرحلة متأخرة من العملية

آما أن الحصول على موارد مالية إضافية يجب أن يكون . القطاع الخاص لمساعدة الخدمات البيطرية الميدانية من القيام بواجباتها
 .ا من عملية التخطيط للطوارئ وان يتم وضع ترتيبات مسبقة للتعاون الذي تمت مناقشته مسبقاجزء

 
أن وجود قاعدة معلوماتية الكترونية عن األمراض يمكن أن تكون ثروة آبيرة في توفير آميات هائلة من التفاصيل التي يمكن أن 

 (FAO)   رة، بما فيها النظام الذي صممته منظمة األغذية والزراعةهناك العديد من األنظمة المتوف. تتراآم أثناء جائحة المرض
ومنظمة ) OIE( والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (FAO)   تعاونت آل من منظمة األغذية والزراعة. TAD infoتادانفو 

مكين السلطات الصحية لت) GLEWS(في تأسيس نظام عالمي لإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة ) WHO(الصحة العالمية 



 21

والصحة الحيوانية في العالم من استقبال البالغات المبكرة عن الجائحات، أو إمكانية حدوث أمراض اعتمادًا على التحري عن 
 .البيانات يتم تحليلها ومن ثم تقديم المعلومات إلى السلطات الدولية والوطنية لمكافحة األمراض. المرض والتنبؤ بحدوثه

 
 ص المخبري التشخي4.5

 
 :يجب على الخدمة المخبرية أن تكون قادرة على القيام بـ

 .فحص العينات التي جمعت خالل أنشطة الترصد الوبائي •
 .فحص العينات التي جمعت للتشخيص المخبري •
 .فحص العينات التي جمعت لمراقبة االستجابة للتحصين •

 
هناك فوائد في امتالك . توصيل العينات إلى مختبر وطني مؤهليجب توجيه االهتمام إلى قدرة الخدمات البيطرية على جمع و

عموما آثير من الدول تفتقر إلى الموظفين ذوي الخبرة وقد يكون من األفضل . مختبرات إقليمية يكون وصولها إلى الميدان أفضل
 . امتالك مختبر مرآزي واحد لديه موارد جيدة وموظفين أآفاء) األآثر تأثيرا(
 

 العينات 4.5.1
 
آما يمكن جمع عينات . أو مسحات من المجمع والبلعوم) الزرق(ينات المأخوذة من طيور ميتة يجب أن تشمل محتويات األمعاء الع

وفحصها أما شكل منفصل أو آمجموعة .  من القصبة الهوائية والرئتين، الجيوب الهوائية، الطحال، الكلى، المخ، الكبد والقلب
العينات من الطيور الحية يجب . ا دائمًا في النهاية وتغليفها بشكل منفصل لتفادي التلوث البكتيرييجب جمعه) العقد(األمعاء . واحدة

بما أن . أن تشمل مسحات من القصبة الهوائية والمجمع، رغم أن المسحات من المجمع هي األآثر احتماال بان تحتوي على الفيروس
لزيادة فرص . حات، فان اخذ عينات من الزرق الطري قد يكون بديال مناسباالطيور الصغيرة الضعيفة يمكن أن تتأذي عند اخذ المس

إذا آان القائمين بالفحوصات غير . رام واحد على األقل من الزرق أو آمسحات من المجمعجعزل الفيروس، يوصى بفحص 
، ووضعه في الثالجة ) داخل األخرواحد) (أآياس(فانه يجب اخذ الطير آامال في حقيبتين ، )necropsy( نسيجية عينةمجهزين ألخذ 

 .باستمرار حتى تسليمه إلى المختبر حيث يمكن اخذ العينة واستكمال اخذ جميع العينات
 ، يحتوي على مضادات حيوية، والتي يمكن أن 7،4-7، درجة الحموضة )PBS(يجب وضع العينات في محلول ملحي متعادل 

، )مل/  ملغ2(، ستربتومايسين )مل/  وحدة2000(ن تكون، مثال، بنسلين تكون متنوعة طبقا للظروف المحلية، لكن يمكن ا
لألنسجة ومسحات القصبة الهوائية، أما بالنسبة للزرق ) مل/  وحدة1000(، ومايكوستاتين )مل/ مايكروغرام50(جنتامايسين 

 بعد إضافة 7،4-7 الى PBS من المهم ان يتم تعديل درجة حموضة محلول. ومسحات المجمع يكون الترآيز مضاعفا خمس مرات
في محلول المضاد ) w/v% (20-10الزرق واألنسجة المحضرة آشرائح رقيقة يجب أن تحضر آمعلق بنسبة . المضادات الحيوية

عندما . درجة مئوية) 25-22( ساعة في درجة حرارة الغرفة 2-1يجب معاملة المعلق بأسرع مايمكن بعد التحضين لمدة . الحيوي
عند التخزين لفترة طويلة، يجب .  مئوية حتى أربعة أيام4المعلق غير ممكنة، يمكن تخزين العينات في درجة حرارة تكون معاملة 

 . ال تستخدم الكحول إطالقا لحفظ العينات. PBSدرجة مئوية بدون محلول ) 80-(حفظ العينات والعزوالت في درجة حرارة 
 

 4انظر الملحق (شأ يجب أن يخضع دائما لموافقة مسبقة من المختبر المستقبل لها أن تسليم العينات إلى أي مختبر خارج بلد المن
المواد ). IATAالمنظمة الدولية للنقل الجوي(وان تنقل في حاويات تطابق قوانين اياتا ) معلومات عن شحن عينات التشخيص الدولي

أو في ( المعدية التي تسبب المرض في اإلنسان المواد. UN 2900المعدية التي تسبب المرض في الحيوانات فقط مصنفة آـ 
جميع المواد يجب ان . UN 2814 يجب أن توجه إلى H7 و H5جميع عينات . UN 2814يجب أن توجه إلى ) اإلنسان والحيوان

 .تكون في حاويات مضادة للتسرب
 

  الفحوصات المخبرية4.5.2
 

 :م بالفحوصات التاليةالخدمات البيطرية الوطنية يجب ان تكون قادرة على القيا
 :الحد األدنى من المتطلبات

، تحديد نوع "A"، تصنيف الفيروسات المعزولة آفيروسات انفلونزا الطيور )SAN اوSPF(عزل الفيروس في البيض  .1
 .والنيوروامينيداز) هيماغلوتينين(الفيروس بواسطة التالزن الدموي 

 )HAI(، منع التالزن الدموي )لمضادة لبروتينات الخاليالالجسام ا( بما فيها االليزا -االختبارات المصلية .2
 آشف االنتيجين عن طريق االليزا او اختبارات التالزن .3

 
 :باإلضافة إلى ذلك، فان القدرة على تنفيذ الفحوصات التالية امر مرغوب الى درجة آبيرة

 
 تحديد مولد ضد النيوروامينيداز .4
  في الدجاجتحديد ضراوة الفيروسات المعزولة عبر الحقن .5
 لالآتشاف السريع لموّرثات الفيروس) PCR(تفاعل البوليميراز التسلسلي  .6
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هناك حاجة الى االهتمام ليس فقط المتالك . 14.1.2، الجزء (OIE) الطرق الموضحة في آتيب المنظمة العالمية لصحة الحيوان
 .ينات عند حدوث طوارئ لمكافحة المرضتكنولوجيا مناسبة ولكن المتالك القدرة على التعامل مع عدد آبير من الع

 
يجب على البلدان آذلك أن تتمكن من الحصول على خبرات عالمية للمساعدة في تأآيد هوية ومواصفات الفيروسات المعزولة وتنفيذ 

ف االآتشاف من المهم مراقبة الفيروسات الحقلية بهد. المزيد من الدراسات الرئيسية التي لها أهمية خاصة على المستوى الدولي
المبكر للتحول، وهذا يمكن عمله من خالل الجمع الدوري للعينات من الطيور، أثناء وجود الجائحة وفي الفترات بين الجائحات 

 .وإرسال العينات المشتبه بها إلى مختبر مرجعي للتأآيد وللمزيد من التوصيف
 .3 في الملحق  ظمة العالمية لصحة الحيوانوالمن  هناك قائمة بالمختبرات المرجعية لمنظمة األغذية والزراع

  
م، قامت منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بإطالق شبكة علمية مشترآة على مستوى 2005في ابريل 

 :أهداف الشبكة الجديدة هي). OFFLU(العالم لدعم الخدمات البيطرية في مكافحة انفلونزا الطيور 
 

 الحيوانية، يشمل -ة أنفلونزا البشر في منظمة الصحة العالمية في المواضيع المتعلقة بالواجهة البشريةالتعاون مع شبك •
 .التحضير المبكر للقاحات الستخدامها الممكن في البشر

 تطوير األبحاث حول أنفلونزا الطيور •
 .HPAIنزا الطيور عالية الضراوة توفير خبرات بيطرية ومهارات جديدة للبلدان لمساعدتها في مكافحة واستئصال أنفلو •
 

عبر تعاون علمي نشيط ودائم، ستقوم الشبكة بتطوير مقترحات ألبحاث مشترآة و توفير فرق متعددة المهام إلى الدول التي تحتاج 
لدائمة أن المشارآة ا. إلى المساعدة، وستعمل آحلقة وصل بين المختبرات المرجعية للمنظمتين والمختبرات االقليمية والوطنية

للمعلومات والخبرات العلمية المحدثة عن طرق المكافحة الفعالة، سيوفر مفاهيم عملية لمساعدة الدول المصابة على المكافحة 
 .المتقدمة واستئصال المرض ولمساعدة الدول الخالية من المرض على وقاية نفسها بشكل أفضل

 
 net.offlu.wwwة االلكترونية  على الصفحOFFLUللمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع 

 
 : التشخيص الحقلي

 
أن انتظار التشخيص المخبري قبل اتخاذ إجراءات للحجر . غالبًا هناك حاجة، إلى اتخاذ القرارات مباشرة في الميدان أثناء الطوارئ

رية والمرضية في الميدان تكفي غالبا للتشخيص المبدئي ألنفلونزا المشاهدات السري. في منطقة ما قد يؤدي إلى عواقب حرجة
وعلى الرغم من توفر بعض االختبارات الميدانية السريعة في الموقع، .  واتخاذ اإلجراءات طبقا لذلكHPAIالطيور عالية الضراوة 

بحاث النشيطة لتطوير اختبارات ميدانية تقوم العديد من المعاهد باأل. فأنها مازالت حتى اآلن ذات سعر مرتفع وحساسية منخفضة
، لكنها مازالت في مرحلة التطوير وستحتاج إلى مصادقة ميدانية )يدفع فيها تستحق ما(سريعة، أآثر حساسية ونوعية وتكلفة فعالة 

 . قبل التوصية باستخدامها
 

   التواصل والتوعية العامة4.5.4
 

 :عتبار في حملة التوعية العامةهناك عدد من األهداف التي يجب ان تؤخذ في اال
 

 توعية المزارعين والمستهلكين حول طرق اإلصابة والمخاطر المرتبطة بأنفلونزا الطيور •
 ).مثال، مكان ووقت التحصين، اإلجراءات للحصول على التعويض(توصيل المعلومات  •
 .آيفية تحسين ممارسات التربية وتحسين إجراءات الصحة العامة •
 )ملصق آمثال: 7انظر الملحق (خطورة إصابة الدواجن زيادة الوعي عن  •
إدراك انه في عدد من األوضاع في القرى، قد يكون من غير الواقعي أن نتوقع بأنها ستستطيع تحسين إجراءات األمن  •

 .الحيوي
 .مطلب المساعدة من المجتمع من خالل مالكي الدواجن باإلبالغ عن األمراض والوفيات غير العادية في قطعانه •
 التعاون عند تنفيذ أنشطة مكافحة المرض، إذا حدث أي طارئ •
باالشتراك مع السلطات الصحية ، يجب تعزيز التوعية عن خطورة انتقال المرض من الدواجن الى البشر وعن طبيعة  •

 المرض في اإلنسان
 

 صحة اإلنسان واعتبارات السالمة. 4.5.4
 

أن .  يمكن أن تصيب البشر، عادة تسبب مرضا خطير وأحيانا تؤدي إلى الموتيور الطأنفلونزافيروسات هناك فيروسات محددة من 
يوفر تحديثات وتوصيات تتعلق باألعراض وبإدارة ورعاية المرضى، وتوصيات ) int.who.www(موقع منظمة الصحة العالمية 

 :يجب األخذ في االعتبار التالية). لشخصيةأي معدات الوقاية ا(لتقليل المخاطر المهنية 
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 اعتبارات عامة للمواطنين
لتقليل خطورة العدوى المتعددة ) H1,H32Bالذي يحتوي على انتيجينات فيروس (التحصين باللقاح الموسمي ألنفلونزا البشر  •

 .لألنفلونزا التي تؤدي إلى ظهور فيروس جديد
 .ة أو المعرضة لإلصابة، منتجات الدواجن وآذلك مخلفاتهاتجنب اإلتصال الغير ضروري بالدواجن المصاب •
 .معتلو الصحة واألطفال بشكل خاص يجب عليهم تجنب أي احتكاك بالطيور المصابة وبيئتها •
 .عدم شراء او استهالك الدواجن التي ليست في صحة جيدة او مأمونة •

 
 اعتبارات خاصة لجميع العاملين المشارآين في مكافحة المرض

 تيار العمال ينبغي عدم اختيار من هم في فئة الخطورة العاليةعند اخ •
 ، تكون مضادة للمياه عندما يتوقع وجود تلوث واضح )ارواب(على جميع العاملين ارتداء مالبس واقية  •
 )disposable(أو القابلة للرمي بعد االستعمال ) gloves(يجب ارتداء القفازات المطاطية الواقية  •
 N97 أو P2) جهاز تنفس(ت يجب ارتداء آماما •
 .يجب ارتداء نظارات أو أقنعة لوقاية العين من الرش أو اإلصابة •
 ).تستعمل لمرة واحدة(يجب ارتداء أحذية مطاطية أو قابلة للرمي  •
 .يجب تطهير المالبس الواقية بعد االستخدام •
 .يجب غسل األيادي بعد خلع المالبس الواقية •
 . أيام بعد انتهاء التعرض7للفيروسات أثناء فترة التعرض ولمدة يوصى باستخدام األدوية المضادة  •
والتهاب الملتحمة ) السعال مثال(يجب على العاملين مراقبة صحتهم، ومالحظة أي أعراض للحمى و أعراض تنفسية  •

 )التهاب العين(
 يجب اإلبالغ مباشرة عن مرض العمال أو المخالطين لهم إلى سلطات الصحة العامة  •

 
 قاية واألمن الحيويالو. 5
 

، أو تلك التي نفذت فيها عملية إعدام الطيور، و التطهير )HPAI(المناطق التي لم تصب بجائحة أنفلونزا الطيور عالية الضراوة 
أن تحسين إجراءات األمن الحيوي على أي مستوى تعتبر ذو تكلفة فعالة و . وحتى التحصين يجب أن تزيد آفاءة أمنها الحيوي

تصاديا مقارنة بالخسائر الناتجة عن المرض وعملية اإلخالء والمزيد من األضرار إذا طبقت سواء على مستوى القرية أو مبررة اق
 .المزرعة التجارية

 
حيث يسمح للدواجن , من المحتمل أن تكون البيئة األآثر صعوبة لتحسين إجراءات األمن الحيوي والوقاية من المرض هي القرية

، لكن الخسائر الناتجة عن المرض أو عن )التغذية(ى بالحرآة بدون أي قيود وعدم وجود تكاليف لرعاية الحيوان والحيوانات األخر
في هذه الظروف يمكن أن يكون دور وآاالت التنمية الريفية . تكون مرتفعة) الكالب، القطط، الحياة البرية(الحيوانات أآالت اللحوم 

د احتفاظهم بحيواناتهم في مكان ٌمسيج حيث تكون التأثيرات البيئية في حدها األدنى، والسرقة مفيدة، في توعية الناس بالمميزات عن
اقل احتماال، وتكون في أمان من الحيوانات أآالت اللحوم، واستبعاد خسائر الحيوانات الثمينة من جراء دهسها بواسطة الدراجات 

 .النارية، السيارات والشاحنات
 

  ابقاء المرض بعيدا  تحديد الحرآة يعني5.1
 

. تحديد الدخول إلى المزارع عبر تسيجها أو تطويقها يصنع حاجزا بين المناطق النظيفة التي يحتفظ فيها بالدواجن والبيئة الخارجية
يسمح بالوصول الى المكان الذي يحتفظ فيه بالدواجن للناس المعروفين للمالك فقط والذين ليس لديهم دواجن خاصة بهم وال 

يجب إعطاء اهتمام خاص للعمال في مزارع الدواجن الذين . آون في الفعاليات التي تتجمع فيها الدواجن مثل صراع الديكةيشار
 أفضل الممارسات تشترط عدم امتالك العمال لدواجن خاصة بهم، الن هذه وسيلة ذات خطورة عالية -يربون الدواجن في منازلهم

 بقطعان الدواجن من خالل وضع غطاء أو شبكة على – الطيور المقيمة أو المهاجرة -ريةمنع احتكاك الطيور الب. إلدخال المرض
مثال، (الزوار الذين يودون رؤية الدواجن عليهم غسل أيديهم وتغيير أحذيتهم واستخدام أحذية يمكن توفيرها من قبل المالك . التربية

وار يمتلكون طيور خاصة بهم، فيجب عدم السماح لهم باالقتراب من إذا آان الز). أحذية مطاطية يحتفظ بها لمثل هؤالء الزائرين
 .الطيور

 
   المناطق النظيفة تعني دجاج ، اوز، بط، ذو صحة جيدة5.2

 
عندما يريد المالك ). بقايا الغذاء، القوارير البالستيكية والزجاجية والعلب وغيرها(احتفظ بمنطقة القطيع خالية من النفايات والقمامة 

مثًال لجمع البيض أو تقديم الغذاء أو الماء أو تغيير الفرشة أو إصالح مواد (قائم بالرعاية أن يتفقد الدجاج أو الدواجن األخرى أو ال
هذه المالبس واألحذية يمكن تنظيفها وتطهيرها عند الخروج من العنبر وتجهيزها . فال بّد من تغيير المالبس واألحذية) السياج

يجب غسل األحذية بالماء مع الكلور أو بالماء . جب غسل المالبس المتسخة بمطهر وتعليقها لتجف في الشمسي. لالستخدام التالي
) مغرفة الغذاء، المجارف، المكانس(األدوات . يجب غسل األيدي بالصابون قبل الدخول إلى منطقة األقفاص في آل مرة. الصابوني
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أي المعالجة (يجب إزالة السماد آامال وتصريفه بشكل مناسب .  تنظيفها يومياوأواني التغذية المستخدمة في مناطق األقفاص يجب
أن وضع حوض واسع يحتوي على الماء المكلور أو الصابوني لالستخدام المتكرر قبل الدخول والخروج من ). العضوية للكومة

 . المكان الًمسيج هو تذآير جيد إلتباع إجراءات األمن الحيوي
 

 –نظيفة يمنع العوامل الممرضة من التراآم وإحداث مشاآل مرضية، آما انها تبقي الطيور والبيض نظيفة أيضا أن ابقاء األقفاص 
 .وهذا يترجم إلى أسعار جيدة في السوق

 يجب التخلص من الدجاج المريض أو الميت بسرعة وإبالغ عمال الرعاية األولية في القرى أو الطبيب البيطري في المنطقة عن 
 .ض أو النفوقذلك المر

 أبقها سليمة: اشترها سليمة 5.3
 

فقط هو ما يجب أن يفهمه المالك، بل يجب عليه " الجيد" ليس السعر –أن نقل الطيور إلى المزرعة يمكن أن يشكل خطورة آبيرة 
ة عند عودتها أو دخولها ، األقفاص، المعدات والغذاء، قد تكون ملوث)الشاحنات، الدراجات النارية والهوائية(أن يعرف أن المرآبات 

الطيور التي تم . المعدات التي تم شراؤها حديثا يجب غسلها بشكل آامل بالماء الصابوني أو تعقيمها قبل االستخدام. إلى المزرعة
شراؤها حديثا يجب وضعها في سكن ًمسيج منفصل لمدة أسبوعين على األقل قبل السماح لها باالختالط مع الطيور الموجودة في 

ينصح المربون بإبقاء أنواع الحيوانات منفصلة عن بعضها وعدم خلط البط مع الدجاج  و الدجاج مع الخنازير، أو البط . مزرعةال
 .آما أن الممارسات الجيدة تشمل آذلك عدم خلط الفئات العمرية المختلفة مع بعضها. مع الخنازير

 
  يبقي المرض بعيدا–  استخدام المعدات النظيفة 5.4

 
الفرشة .  عدم مشارآة استخدام معدات الدواجن، مثل األقفاص، أطباق البيض، المجارف وغيرها، بين األسرة أو الجيرانيجب

، مع انه يمكن تطهيرها، إال انه يصعب التأآد من انه تم )ذات ثقوب(الخشبية، المقابض الخشبية أو أطباق البيض قد تكون مثقبة 
عقيم األقفاص المعدنية، وإذا تمت استعارتها للضرورة، فانه يجب تنظيفها وتعقيمها بواسطة يمكن تنظيف وت. تعقيمها بشكل آامل

 .مالك الطيور قبل استخدامها
 

   ابلغ عن العالمات المبكرة لمشكلة قد تكون مدمرة5.5
 

يجب أن . ار المرضاالآتشاف المبكر واإلبالغ الفوري يمكن أن يساعد في وقف انتش. آثير من أمراض الطيور تبدو متشابهة
األعراض التي يتم . يعرف المالك إلى أين يبلغ والى من يبلغ عن األعراض الغير طبيعية في المزرعة عندما تبدأ وليس عندما تنتهي

الموت المفاجئ، الهزال ونقص الشهية، اإلسهال، صعوبة التنفس مثل السعال، العطس، اللهاث، االرتعاش : اإلبالغ عنها تشمل
 .و ارتخاء األجنحة أو الشلل، تورم الرأس مع ازرقاق العرف والداليتين، أو الساقينالعصبي أ

 
في هذا الخصوص فان . يجب أن يتأآد المزارعين أن اإلبالغ المبكر عن المشكلة سيفيدهم ويفيد أسرهم وقريتهم على المدى الطويل

 ). أعاله. 4.3.3انظر القسم (فاعل وتوفير تعويض مناسب  يجب أن تكون مستعدة للت– بالمشارآة مع صناعة الدواجن –الحكومة 
 . انتشار المرضإلى – بدون شك – عن المرض سيؤدي لإلبالغ الفشل في توفير حوافز للتعويض أن
 
 

   فترة الراحة5.6

"  الكل خارج–ل الكل داخ" هناك إجراء وقائي واحد يمكن تأسيسه، لكنه يتطلب التخطيط وعدد من األماآن الًمسيجة، على طريقة 
)(all in- all out هذه الطريقة المستخدمة في العديد من الدول تشمل فكرة امتالك دورة نمو آاملة في الدجاج ) أو األنواع

يجب منع إدخال طيور أخرى إلى .  مرورا بالفترة الكاملة حتى عمر التسويق–في عمر يوم واحد –منذ لحظة إدخالها ) األخرى
عند إرسالها إلى السوق يتم تنظيف األرضية من بقايا الزرق والريش وإزالة بقايا الطعام والفرشة، .  جميع األوقاتالمكان الًمسيج في

 خاليا من الطيور –سيكون من الحكمة ابقاء المكان الًمسيج . تنظيف األقفاص والمعدات األخرى وتجهيزها إلدخال قطيع يافع وسليم
 .راحة، لنفرض أنها سبعة أيام، قبل إدخال الدفعة التالية من الدواجن خالل فترة ال–والحيوانات األخرى 

قد تكون أآثر صعوبة، إال إذا تم التخطيط في دورة النمو بين الطيور التي "  الكل خارج-الكل داخل"في تربية البط، أن عملية 
 متر ستشمل تكاليف 3-2 بفاصل –زدوجة الشبكة الم. تستخدم نفس البرآة والشبكة المزدوجة المستخدمة بين الفئات العمرية
وعلى الرغم من أن البط يشترك في نفس مياه البرآة التي . إضافية، لكنها تقلل من فرص العوامل الممرضة لالتصال بصغار البط

 .، إال أن تلك اإلجراءات ستخفض من احتماالت انتشار المرض الطيورأنفلونزافيروسات قد توجد فيها 
 

  أنفلونزا الطيور واألمراض األخرى التحصين ضد 5.7
 

الوقاية من المرض . التحصين بشكل عام يزيد من مقاومة الدواجن لألمراض لكنه ال ينهي احتماالت حدوث العدوى في القطيع
 .والعدوى يمكن تحقيقها فقط من خالل جوانب أخرى من الوقاية وتحسين إجراءات األمن الحيوي
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قد يكون من الحكمة أن يتأآد المالك من أن أفراد فريق التحصين يقومون بتغيير مالبسهم وتنظيف عند القيام بتحصين الدواجن، 
إذا آان الفريق يرفض هذه التعليمات، على المالك أن يبلغ . وتعقيم األحذية، القفازات والمعدات قبل الدخول إلى الحظيرة الًمسيجة

 .ة المختصةعن فشل إجراءات األمن الحيوي إلى السلطات البيطري
 

 التقسيم إلى قطاعات  5.8
 

في دستور صحة الحيوانات البرية، التقسيم إلى قطاعات تختص  بمؤسسة أو أآثر تحت نظام عام إلدارة األمن الحيوي يضم 
مجموعة محددة من الحيوانات ذات حالة صحية متميزة بالنسبة لمرض أو أمراض معينة تم بشأنها تطبيق إجراءات الترصد 

 ) حول تقسيم المناطق والقطاعات1.3.5المزيد من المعلومات متوفر في الجزء (افحة واألمن الحيوي بهدف التجارة الدولية والمك
في البلدان التي قد يتواجد فيها المرض في بعض المناطق أو يكون مقتصرا على بعض أنظمة اإلنتاج، يمكن تطبيق هذا المفهوم على 

 .نى إجراءات صارمة لألمن الحيوي لمنع إدخال المرض خالل مرحلة اإلنتاج بكاملهابعض مؤسسات الدواجن التي ستتب
 

إلى . ، يجب تأمين منهجية دقيقة للعملية لمنع دخول المرض إلى المؤسسةقبل المنتجينفي مؤسسات الدواجن التي تدار بإحكام من 
 القائمون على العملية إلى القيام بالمراقبة المستمرة للمناطق جانب اإلجراءات المذآورة في األجزاء السابقة من هذا الكتيب، سيحتاج

على سبيل المثال، مصدر البيض المخصب، فقاسات وحضانات معتمدة، ".  الكل خارج–الكل داخل " ومصادر الخطورة و نظام 
ؤسسة أو المزرعة يجب أن الم. ذات امن حيوي ويمكن االعتماد عليها، مصادر غذاء معتمدة، وشرآات نقل مسجلة ومؤرخة وموثقة

 :تحتوي على سجل آامل عن أنشطتها ومواردها، يشمل مايلي
 
 

 . المراحل والمواقع-إحصائيات عن اإلنتاج  •
 .منهج لتدريب العاملين •
 ).الخ..المالبس، التنظيف، التحصين، التغذية، االبالغ،(تعليمات للعاملين ضمن المزرعة  •
 .منهجية للتنظيف والتطهير •
 .ومواقع التجهيزاتالمشتريات  •
 .إجراءات مكافحة الحشرات والطفيليات المؤذية •
 . توزيع إطباق البيض و إدارتها والحصول عليها •
 .ملفات الموظفين ومسؤولياتهم •
 التحكم بالمواصالت داخل وخارج المزرعة •
 توعية الموظفين وأسرهم •
 توافر السجالت دائمًا للفحص و المتابعة •

 
السلطات النظامية وهي أن آثير من مؤسسات الدواجن ذات اإلنتاج عالي التطور لديها مختبراتها هناك منطقة هامة تهتم بها 

البد من .  ويمكن أن تقوم باختبارات تشخيصية دون علم السلطات– التي يمكن أن تتفوق على اإلمكانيات الوطنية –الخاصة بها 
ن حدوث األمراض والتبعات المترتبة عليها في التجارة الدولية سواء توعية هذه المختبرات التجارية وًمدرائها بأهمية اإلبالغ ع

 .بالنسبة للبلد أو لشرآاتهم
 .يجب أن يرتبط التجار بالوقاية واحتماالت حدوث المرض وخطة الطوارئ، من اجل النجاح الوطني واإلقليمي ومن اجل الصحة
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 الملحقات
 

 ن المعلوماتالمراجع المختارة للمزيد م: 1ملحق 
 

 المبادئ اإلرشادية لشبكة الترصد والتشخيص ألنفلونزا الطيور عالية الضراوة في أسيا .1
http://www.fao.org/ag/againfo/subjects/en/health/diseases-cards/Guiding%20principles.pdf 

 حول إستراتيجية مكافحة أنفلونزا الطيور(FAO)   ورقة منظمة األغذية والزراعة .2
 )HPAI(اإلستراتيجية العالمية للمكافحة المتقدمة ألنفلونزا الطيور عالية الضراوة  .3

http://www.fao. org/ag/againfo/subjects/documents/ai/HPAIGlobalStrategy31Oct05.pdf 
آتيب إجراءات :  أنفلونزا الطيور-إستراتيجية المرض ). AUSVETPLAN(خطة الطوارئ البيطرية االسترالية،  .4

 . التصريف– التدمير، آتيب إجراءات التشغيل –التشغيل 
www. animalhealthaustralia. com. au/aahc/index. cfm 

 الممارسة الجيدة إلدارة الطوارئ) EMPRES(نشرة امبرس  .5
http: //www.fao. org/ag/aga/agah/empres/gemp/intro/2300-gemp. html 

6. Geering WA, Forman AJ and Nunn MJ (1995)  . دليل حقلي لألطباء البيطريين : األمراض الدخيلة للحيوانات
 االستراليين، مكتب المصادر العلمية، خدمات النشر في الحكومة االسترالية، آانبيرا

7. Geering WA, Forman AJ and Nunn MJ (1995)  .  آتيب عن إعداد خطط العمل الوطنية لطوارئ األمراض
 .م1999، روما (FAO)منظمة األغذية والزراعة. 6آتيب صحة الحيوان رقم . الحيوانية

 .األرضية االختبارات التشخيصية واللقاحات للحيوانات -(OIE) آتيب المنظمة العالمية لصحة الحيوان .8
http: //www. oie. int/eng/normes/mmanual/A_summry. htm 

 .HPAIحول ترصد الوبائي ألنفلونزا الطيور عالية الضراوة (OIE) إرشادات المنظمة العالمية لصحة الحيوان .9
 (OIE)  المنظمة العالمية لصحة الحيوان-دستور صحة الحيوانات األرضية  .10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفلونزا الطيور المعّطللتوفير لقاح ا) مناقصة( وثيقة عطاء -عينة : 2ملحق 
 

 تستخدم  لشراء لقاح أنفلونزا الطيور الميت بواسطة الحكومة او منظمة مانحة، لمكافحة المرض في البلدان المصابة
 

 المقدمة 
 

يستخدم التحصين لتوفير . هناك مميزات لشراء لقاح أنفلونزا الطيور المعطل، الستخدامه في الدواجن بما فيها الدجاج والبط
الطيور المحصنة ليست عادة محمية . ية في مواجهة التعرض المحتمل أو لتخفيض مستوى الفيروس في البيئة المصابةوقا

 .بشكل آامل من العدوى، لكن تكون أآثر مقاومة للعدوى، واألعراض السريرية تكون اقل وتطرح آمية اقل من الفيروسات
 ألجله هذه المواصفات، يحضر من السائل االمنيوسي للبيض اللقاح التقليدي الذي آتبت. هناك عدة خيارات للقاح

ال يٌوصى بلقاح أنفلونزا الطيور الحي المضعف، بسبب . المصاب، حيث يقتل ويخلط مع المذيب ويستحلب مع عامل مساعد
 لقاحات عموما يتم حاليا إنتاج. الخطورة من تحول الفيروس أو اندماجه مع فيروسات األنفلونزا األخرى ليصبح ممرضا

ثم يتم إنتاج ) موروث الهيماجلوتينين(مقترنة، بما فيها فيروس جدري الطيور مع إدخال مورث التالزن الدموي /متحدة
 . هذه الميزة ال تغطي الحاجة إلى لقاحات مقترنة. الهيماجلوتينين في نظام استخالص للفيروسات
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لتحقيق فعالية . فس نوع الهيماجلوتينين في فيروس الجائحةأن نوع الفيروس المستخدم إلنتاج اللقاح يجب أن يكون من ن
اذا آانت الرقابة بعد التحصين تعتمد على . قصوى للقاح، يفضل أن يكون فيروس اللقاح قريب الصلة بعترة الجائحة

، فان نوع )اختبار ديفا(االختبارات المصلية لتحديد ما إذا آانت الطيور االيجابية لألجسام المضادة مصابة أو ملقحة 
 .الجائحة النيروامينيداز يجب أن يكون مختلفا عن نوع عترة

 
 مواصفات العطاء
 االحتياجات العامة

 
من . 2.7.12 و 1.1.7 األجزاء - (OIE) تصنيع اللقاح يجب أن يتم طبقا إلرشادات المنظمة العالمية لصحة الحيوان .1

ظروف تصنيع يجب أن ٌينتج في . م2004 الطبعة الخامسة ،آتيب االختبارات التشخيصية واللقاحات للحيوانات البرية
 .  وتحت تدقيق طرف ثالث مقبول لضمان الجودة النوعيةجيدة

، قد يطلب توفير الوثائق للمصادقة على ]أو أي مشتري أخر(FAO) منظمة األغذية والزراعة [ لتقييم مقبولية اللقاح،  .2
 . قد يطلب ايضا تدقيق المصانع المنتجة] المشتري. [ح محددة وتفاصيل اإلنتاج لشحنة لقاظروف التصنيع الجيدة

 .يجب أن يكون اللقاح مسجال أو مقبول لالستخدام من حكومة البلد التي سيدخل اليها .3
 

 المتطلبات الخاصة
 

 ]ادخل نوع الحيوان [جرعة من اللقاح لالستخدام في ] ادخل الرقم[ المطلوب هو عدد  .1
]. H5 للجائحة الحالية في جنوب شرق أسيا، –ادخل النوع  [ Hيجين هيماجلوتينين نوع يجب أن يحتوي اللقاح على انت .2

على ان اللقاح يقي ضد عترة الفيروس المنتشرة ) اختبار التحدي أو اختبار التعادل الفيروسي(مع ضرورة تقديم الدليل 
 ].اإلقليم/ ادخل اسم البلد[ حاليا في 

في نفس المصنع ) أي ليس طلب خاص لشحنة مفردة(لذي يتم إنتاجه بنفس الطريقة يجب تقديم الدليل على أن الفيروس ا .3
 .و يخفض بشكل مؤثر من طرح الفيروس من الطيور المحصنة عند إصابتها بالمرض بعد التحصين

 )LPAI( منخفضة الضراوة  الطيورأنفلونزافيروس فيروس اللقاح يجب أن يكون مشتقا من عترة  .4
 .في بيض خالي من األجسام المضادة النوعية او بيض خالي من العوامل المرضية النوعيةيجب أن ينمو الفيروس  .5
  بروبيوالآتون–يجب تعطيل الفيروس بالفورمالين او بواسطة بيتا  .6
 يجب أن يحضر اللقاح آمستحلب مع حامل الزيت المعدني أو مع عامل مساعد بديل له نفس الفعالية في تحفيز المناعة .7
 للقاح قد ٌمّر باختبارات مناسبة من التطهير، األمان، الفعالية طبقا للمعايير العالميةيجب أن يكون ا .8
اللقاح ذو الترآيز . على األقل) هيماجلوتينين(جرعة من بروتين التالزن /  ميكروغرام 1يجب أن يحتوي اللقاح على  .9

 اللقاح عبر تحدي الطيور الحية بالفيروس اإلجراء البديل هو إثبات فعالية. األعلى من الهيماغلوتينين سيعتبر أفضل
 . آحد أدني في الطيور الملقحة1:32الضاري أو باستجابة األجسام المضادة الختبار منع التالزن الدموي بنسبة 

 ].ادخل عدد الجرعات[ يجب تعبئة اللقاح في حاويات تحتوي على  .10
ن يشير إلى المصّنع، نوع اللقاح، تصنيف الشحنة، والذي يجب أ] اللغات/ ادخل اللغة[الملصق يجب أن يكون باللغة  .11

، والذي يجب ]اللغات/ ادخل اللغة[ملحق الرزمة باللغة . حجم المحتويات، التوصيات الخاصة بالتخزين وتاريخ االنتهاء
 .أن يشمل تعليمات عن تحصين الدواجن، األنواع الموصى بتحصينها، طريقة إعطاء اللقاح والجرعة

 رة صالحية اللقاح ستة أشهر على األقل منذ تاريخ التسليم يجب أن تكون فت .12
سيطلب إثبات استمرارية التخزين المناسب ]. ادخل اسم المنطقة أو الدولة[ يجب توصيل اللقاح إلى مخزن بارد في  .13

 .للقاح منذ إنتاجه وحتى تسليمه
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 منتجو لقاح أنفلونزا الطيور المعطل: 3ملحق 
 

 ). مقترنة أيضا/وبعضها توفر لقاحات متحد(دناه توفر لقاح معطل ألنفلونزا الطيور الشرآات أ
 تزآي منتجاتهم أو توصي بالتعامل (FAO)أن توفير تفاصيل االتصال بالشرآات، ال يعني أن منظمة األغذية والزراعة : مالحظة

 معهم بدال عن المنتجين اآلخرين
 

 Harbin Veterinary Research Institute, China                      معهد هاربن لألبحاث البيطرية، الصين
H5N2 - seed virus is A/Turkey/England/N-28/73 - Inactivated monovalent 
H5N1 – recombinant virus from A/Goose/Guangdong/1996 and human influenza vaccine virus 
H5N 1 – Live recombinant avian pox virus vectored H5 

 
 ntervet – vaccines for chickens and ducks             لقاحات للدجاج والبط–انترفيت 

          
http://www.intervet.com 
Nobilis Influenza H5 – for poultry, used in Vietnam - strain A/Chicken/Mexico/232/94/CPA Nobilis 
Influenza H5N2 – strain A/duck/Potsdam/1402/86 Nobilis Influenza H5N6 – strain 
A/duck/Potsdam/2243/84 Nobilis Influenza H7N1 – strain A/CK/Italy/473/99 Nobilis Influenza H7N7 – 
strain A/duck/Potsdam/15/80 

 
 

 Merial – vaccine for chickens and ducks                     لقاحات للدجاج والبط–ميريال 
http://www.merial.com 
Gallimune Flu H5N9 – for chickens, seed virus is A/turkey/Wisconsin/68 (H5N9) 
BioFlu H7N1 and H5N9 – for chickens, seed viruses are A/chicken/Italy/1067/99 (H7N1) and 
A/chicken/Italy/22A/98 (H5N9) 
 

               Lohmann           لوهمان
Avian Influenza H1N1 – for turkey breeder hens 
Avian Influenza H2N Avian 
Influenza H3N Avian Influenza 
H4N Avian Influenza H5N 
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،  وخبراء أنفلونزا (OIE)  والمنظمة العالمية لصحة الحيوان(FAO)مة األغذية والزراعة المختبرات المرجعية لمنظ: 4ملحق 
 الطيور

Dr Ortrud Werner 
National Reference Laboratory for Highly pathogenic avian influenza and Newcastle disease, Institute of 
Diagnostic Virology, Federal Research Centre for Virus Diseases of Animals (BFAV) 
Insel Riems, Boddenblick 5a, 17493 Greifswald - Insel Riems 
GERMANY 
Tel: (41) 383.517.152 Fax: (41) 383.517.151 
Email: ortrud.werner@rie.bfav.de 
 
Dr Ian Brown 
VLA Weybridge 
New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB 
UNITED KINGDOM 
Tel: (44.1932) 34.11.11 Fax: (44.1932) 34.70.46 
Email: i.h.brown@vla.defra.gsi.gov.uk 
 
Dr Paul W. Selleck 
CSIRO, Australian Animal Health Laboratory (AAHL) 
5 Portarlington Road, Private Bag 24, Geelong 3220, Victoria 
AUSTRALIA 
Tel: (61.3) 52.27.50.00 Fax: (61.3) 52.27.55.55 
Email: paul.selleck@csiro.au 
 
Dr B. Panigrahy 
National Veterinary Services Laboratories 
P.O. Box 844, Ames, IA 50010 
UNITED STATES OF AMERICA 
Tel: (1.515) 663.75.51 Fax: (1.515) 663.73.48 
Email: brundaban.panigrahy@aphis.usda.gov 
 
Dr Ilaria Capua 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Laboratorio Virologia 
Via Romea 14/A, 35020 Legnaro, Padova 
ITALY 
Tel: (39.049) 808.43.69 Fax: (39.049) 808.43.60 
Email: icapua@izsvenezie.it 
 
Dr Hiroshi Kida 
Graduate School of Veterinary Medicine, Hokkaido University, Department of Disease Control 
Kita-18, Nishi-9, Kita-ku, Sapporo 060-0818 
JAPAN 
Tel: (81.11) 706.52.07 Fax: (81.11) 706.52.73 
Email: kida@vetmed.hokudai.ac.jp 

For more information visit the OFFLU website www.oflu.net 
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 معلومات عن شحن عينات التشخيص الدولي:  5ملحق 
 وأنفلونزا  منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والمختبر المرجعي الوطني لمرض النيوآاسل:إلى

 delle Venezie) IZS(tituto Zooprofilattico Sperimentale Is. Virology Department      .الطيور
( 2005نوفمبر  ) 

عزلت في البلد المرسل، أو ) ليست عبر مطار مارآو بولو، فينيسيا (للعزل الفيروسيالعينات المرسلة قد تكون : نوع العينات
 . جمعت من طيور مريضة والتيعينات سريرية، مثل األنسجة والمسحات

الحاوية أو (الوعاء ) 1(جميع العينات يجب أن تكون في حاويات مضادة للتسرب، التغليف يجب أن يتكون من : ليفمتطلبات التغ
 IATA بمعيار UN3373بالرمز " (عينات التشخيص"تغليف . غالف خارجي متين) 3(غالف الثانوي ) 2(األساسي ) الصندوق
PI650 ( عزوالت الفيروس" و) " بالرمزUN2814  ( الضراوةأنفلونزا الطيور عالية لفيروس HPAIV والرمز ،UN2900 

 .اتصل بالشرآة الناقلة للتأآد من أن الصناديق تفي بهذه المتطلبات). IATA PI650لفيروس مرض النيوآاسل بمعيار 
) بوليصات( فواتير 8و ) IZSآانت تصدر سابقا من ( من وزارة الصحة االيطالية بالموافقةإذن : الوثائق المطلوبة للتخليص

 .يجب لصقها بقوة على الصندوق.) الصور غير مقبولة.  أصول موقعة8(أصلية موقعة 
 – روما أو مطار مارآوبولو – ميالنو، مطار فيوميسينو –الشحن الجوي أو الشرآة الناقلة إلى مطار مالبينسا : وسيلة الشحن

 .ن االثنين الى الخميس فقطضع الترتيبات لوصول الشحنة إلى المطارات االيطالية م. فينيسيا
 :عناوين الشحن

Instituto Zooprofilattica Sperimentale delle 
Venezie Virology Department 
Viale dell’Universita’10 
35020 Legnaro 
Padova, Italy 

 : عن المعلومات التاليةIZSقبل الشحن، يرجى إبالغ مسؤول االتصال في : اإلبالغ عن الشحنة
 الشحنتاريخ  •
 اسم شرآة الطيران ورقم الرحلة •
 اسم مطار الوصول •
 تاريخ الوصول إلى ايطاليا •
 رقم فاتورة الخطوط الجوية •

 :IZSعناوين االتصال في 
William Dundon E-mail: wdundon@izsvenezie.it 

Phone: +39 041 8084371, Fax: +39 041 8084360 
Giovanni Cattoli E-mail: gcattoli@izsvenezie.it 
Alessandro Cristalli E-mail : acristalli@izsvenezie.it 
Maria Serena Beato E-mail : msbeato@izsvenezie.it 

 
 . على اتصال معهIZSابلغهم عن مسؤول االتصال الذي ستبقى .  لمناقشة الفحوصات ومواد الفحص قبل الشحنIZSاتصل بـ : هام

 
 
 
 )AAHL(مختبر صحة الحيوان االسترالي  الى

 )2005(نوفمبر      
 

وان االسترالي لتشخيص األمراض قد تكون أما عزوالت فيروسية أو عينات العينات المسلمة إلى مختبر صحة الحي: نوع العينات
 .سريرية مثل األنسجة أو المسحات جمعت من الطيور المريضة

 
تتوفر نسخ من أذون االستيراد من مختبر صحة الحيوان االسترالي عبر االتصال بالبريد االلكتروني : إذن االستيراد والتغليف

au.accessions@csiro-aahl . مضادة للتسرب طبقا لقوانين المنظمة الدولية ) أوعية(يجب وضع جميع العينات في حاويات
تتوفر ايضا حاويات مناسبة للنقل وتعليمات التغليف من مختبر صحة . بشكل مناسب) ملصق(وعليها ليبل ) اياتا(للنقل الجوي 
يجب إرفاق تفاصيل إذن االستيراد والتفاصيل األخرى لإلرسالية على . سترالي على نفس البريد االلكتروني السابقالحيوان اال

 .  الوجه الخارجي للمغلف لتسهيل إجراءات التخليص في الجمارك االسترالية
 

و . au.accessions@csiroريد عند إرسال شحنة ما يرجى إبالغ الموظف المسئول عن الموافقة على الب: اإلبالغ عن الشحنة
عن تفاصيل اإلرسالية حتى + 61 3 5227 0005بيتر دانييلس على /  او دau.dutyvet@csiroالطبيب البيطري المناوب على 
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تفاصيل +. 61 3 5227 5555يمكن آذلك إرسال المعلومات بالفاآس على . ليايمكن جمع العينات عند وصولها إلى استرا
 .الخطوط الجوية وتاريخ الوصول المتوقع/ اإلرسالية تشمل أيضا رقم فاتورة الشحن الجوي، الشرآة الناقلة 

 :عنوان الشحن
The Director 
Australian Animal Health Laboratory 5 
 Portarlington Road 
Geelong, 3220 

Australia 
Telephone +61 3 5227 5000 

Facsimile +61 3 5227 5555 
http://www.csiro.au/aahl 
 

) au.daniels@csiro.peter(قد ترغب أيضا في مناقشة االختبارات المطلوبة مع بيتر دانييلس : للتواصل بشان أنفلونزا الطيور
 . قبل إرسال العينات+5000 5227 3 61على ) au.selleck@csiro.paul(او باول سيليك 

 
 مختبر فيروسات الطيور، وآالة المختبرات البيطرية، وايبردج، المملكة المتحدةالى 

 تحاد األوروبيمن خارج اال    
 )2005نوفمبر (     

 
يجب استخدام طبقتين على األقل من التغليف . مضادة للتسرب) أوعية(جميع المواد يجب أن توضع في حاويات . متطلبات التغليف

 .ومعالجة الطبقة الداخلية بمعقم
 :يجب وضع مالحظة على الغالف الخارجي آما يلي

ANIMAL PATHOGEN – PACKAGE ONLY TO BE OPENED AT THE AVIAN 
VIROLOGY SECTION, VAL, WEYBRIDGE. IMPORTATION AUTHORISED 
BY LICENCE NUMBER …*… ISSUED UNDER THE IMPORTATION OF ANIMAL PATHOGENS 
ORDER 
 

 :ادخل احد أرقام الترخيص التالية*
 AHZ/2232/2002/5:  والفيروسات األخرىأنفلونزا الطيورلمرض النيوآاسل، 

 AHZ/963A/99/2: لألنسجة والمواد األخرى
 

 : عنوان الشحن
Avian Virology 
VLA Weybridge, New Haw, Adelstone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom 
 

أذا آان اإلرسال بالشحن الجوي، فمن الضروري أن يصلنا رقم . بالبريد الجوي أو الشحن الجوي) الطرود(يجب إرسال الرزم 
الرزم . بالفاآس، التلفون أو البريد االلكتروني قبل وصول المواد) AIRWAYS BILL NUMBER (خطوط الجويةفاتورة ال

، وذلك لتامين ) CARE OF TRANSGLOBAL: (المرسلة بالشحن الجوي يجب ان توضع عليها المالحظة التالية بشكل واضح
 .سرعة معاملتها في المطار

 
 وايبردج عن تفاصيل الشحنة قبل –تبر فيروسات الطيور في وآالة المختبرات البيطرية يرجى إبالغ مخ: اإلبالغ عن الشحنة

 .إرسالها
 :للتواصل

Dr. I. H. Brown 
Direct TEL: +44 01932 357 339; Direct FAX: 01932 357 239; E-mail: i.h.brown@vla.defra.gsi.gov.uk 
Dr D. J. Alexander 
Direct TEL: +44 01932 357 466; Direct FAX: 01932 357 856; E-mail: d .j.alexander@vla.defra.gsi.goc.uk 



 

 حدة األمريكية، اميس، ايوا، الواليات المت)NVSL( مختبرات الخدمات البيطرية الوطنية إلى
 

المستوردة من مواقع أجنبية إلى الواليات المتحدة ) مواد معدية(الرزم المحتوية على مواد للتشخيص أو آائنات حية : إذن االستيراد
المناسبين سوف ) وضع الليبل(إذن االستيراد مع التغليف والتعريف . يجب أن ترفق بإذن صادر عن وزارة الزراعة األمريكية

يجب إلصاق نسخة من إذن االستيراد على الوجه الخارجي لحاوية الشحن . جراءات التخليص في الجمارك األمريكيةيسرع من إ
 ).اميس، ايوا(يمكن الحصول على إذن االستيراد من المختبر نفسه . ونسخة اخرى داخل غطاء الحاوية الخارجية للشحنة

 
  يجب وضع. مضادة للتسرب وتغليفها بغالف غير قابل للكسر) وعيةأ(يجب وضع جميع المواد في حاويات . متطلبات التغليف

 .ملصق تعريفي مناسب على جميع المواد
  

 : عنوان الشحن
Director, 
National Veterinary Services Laboratories Diagnostic 
Virology Laboratory 
1800 Dayton Avenue, Ames, Iowa, USA 50010 
 

الشرآة / تاريخ الوصول، الخطوط الجوية(رجى إبالغ مختبر التشخيص الفيروسي عن معلومات الشحنة ي: اإلبالغ عن الشحنة
 :أرسل المعلومات بالفاآس إلى. فور توفرها) الخ..الناقلة، رقم فاتورة الوزن،
 7551-663 (515)1+  أو بالتلفون إلى .663-7348 (515)1+

 
 :للتواصل بشان أنفلونزا الطيور

Dr. Beverly J Schmitt 
Direct Tel +1 515/663-7532 
Direct Fax +1 515/663-7348 
E-mail: beverly .j.schmitt@usda.gov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايير لتحديد مناطق اإلصابة ومناطق المكافحة: 6ملحق 
 

 منطقة المصابة
 

ها مرض أنفلونزا الطيور بحيث يوجد فيها، أو يعتقد انه يوجد ) قرية، مزرعة(ب تكون منطقة محددة مصا  آمكانةالمنطقة المصنف
يمكن أن يتم . المكان المصاب سيخضع للحجر.  الطيورأنفلونزافيروس أو عترة عالية الضراوة من ) HPAI(عالية الضراوة 

امل يجب استئصاله إذا آانت لديه اإلحتماالت للتحول إلى  متوسط أو منخفض الضراوة آع الطيورأنفلونزافيروس اإلعالن عن 
 .  عالي الضراوة الطيورأنفلونزافيروس 

 
 منطقة اإلتصال الخطرة

 
 هي المناطق التي تحتوي على طيور، منتجات الدواجن، مخلفات الدواجن التي أحضرت  خطرةإتصالماآن المناطق المصنفة آأ

والتي يحتمل ان تكون مصابة أو ملوثة أو أي من هذه ) وما قبل إعالن المنشاة مصابة ي21عادة حتى (حديثا من أماآن مصابة 
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المواد التي ربما آانت على اتصال واسع بالناس والمرآبات والمعدات التي آانت مرتبطة بمنشاة مصابة خالل ثالثة أيام من زيارة 
 .أماآن اتصال خطرة

 
 المناطق المشتبه بها

 
مثل [[ ن مشتبه بها هي المناطق التي تحتوي على طيور يحتمل انها تعرضت لفيروس أنفلونزا الطيور،المناطق المصنفة آأماآ

او الطيور التي ال يعرف إذا آانت قد تعرضت لفيروس أنفلونزا الطيور  ]] الحجر والترصد، لكن ليس الذبح الوقائي، هي مبررة
هو تصنيف مؤقت ويجب التعامل معها " األماآن المشتبه بها"نيف أن تص. لكن عليها أعراض سريرية تتطلب التشخيص التفريقي

يجب إعطاء أولوية عليا لتوضيح حالة الطيور المشتبه بها حتى يمكن إعادة تصنيف المكان . آوحدة مصابة حتى يثبت غير ذلك
 من المرض حيث ال حاجة لمزيد من المشتبه به أما آمنشاة مصابة ويتم تنفيذ اإلجراءات المناسبة للحجر وتحديد الحرآة، أو خالية

 .إجراءات المكافحة
 

 منطقة الحظر
 

حول األماآن المصابة والتي ستخضع )  انظر أدناه–مقارنة بمنطقة المكافحة (منطقة الحظر ستكون منطقة معلنة صغيرة نسبيا 
ا الحرآة إلى داخل المنطقة ستكون الحرآة إلى خارج منطقة الحظر ستكون ممنوعة بشكل عام، بينم. لترصد مكثف وتحديد للحرآة
 ). CA(قد تتعدد مناطق الحظر ضمن منطقة مكافحة واحدة . فقط عبر الموافقة القانونية

منطقة الحظر ليس شرطًا أن تكون دائرية ولكن يمكن أن يكون لها حواف غير منتظمة تعطي حدودًا ذات مسافات مالئمة من اقرب 
  هذه المسافة تختلف مع حجم وطبيعة .المشتبه بها أو المنطقة منطقة االتصال الخطرة منطقة سواء آانت منطقة اإلصابة أو

الحدود قد تكون .  آم تقريبا حول المنشأة المصابة، تبعا لكثافة منشآت الدواجن5-1المصدر المحتمل للفيروس، لكن ستكون من 
ي المناطق المأهولة بكثافة فسيؤخذ في االعتبار توزيع أما ف. حواف سياج المنشأة المصابة إذا آانت المنشأة في موقع معزول

إلى األسواق و مناطق الخدمات و المسالخ والمناطق التي تشكل موانع طبيعية ) االزدحام(الطيور القابلة لإلصابة وطبيعة المرور
 .يجب ابقاء الفقاسات خارج منطقة الحظر، إذا أمكن. للحرآة

 
 منطقة المكافحة

 
تكون منطقة معلنة، اآبر جغرافيا، حول منطقة واحدة أو أآثر من مناطق الحظر،  مبدئيا يمكن أن تكون بحجم منطقة المكافحة س

سيتم تعديل حدود منطقة المكافحة عندما . المحافظة حيث أن اإلجراءات ستخفض من خطورة انتشار المرض من مناطق الحظر
الخاصة ) OIE(قى متوافقة مع قوانين المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تكون الثقة اآبر في مدى انتشار الجائحة لكن يجب أن تب

بشكل عام، سيكون الترصد وتحديد حرآة الحيوانات اقل شدة، ). 3، انظر ملحق 5.3.1 و 4.3.1القسم (بالترصد وتقسيم المناطق 
 .آما أن الحيوانات والمنتجات قد يسمح بحرآتها من المنطقة وذلك بعد أخذ اإلذن

 
حواف منطقة المكافحة ستكون . ن إعالن منطقة المكافحة سيساعد أيضا على مكافحة انتشار الجائحة من داخل منطقة الحظرأ

الحدود ال يجب أن تكون دائرية أو موازية لحدود منطقة الحظر لكن أن يجب أن تكون  من . حاجز بين منطقة الحظر وبقية البالد
 عام فإن حرآة األشياء والمواد المحتمل تلوثها ضمن منطقة المكافحة مسموح بها لكن بشكل.  آم من حدود منطقة الحظر2-10

هذا النوع من مناطق المكافحة يسمح باستمرار . الحرآة خارج منطقة المكافحة ممنوعة بدون موافقة المكتب البيطري الرئيسي
 .األنشطة التجارية بشكل معقول وامن

 
مناطق المكافحة، فإن هذه المناطق ال ينبغي أن تكون اآبر من الالزم، لذلك فإن عدد المزارع عند إعالن مناطق الحظر و: مالحظة

إذا لم يتم إخالء القطعان في منطقة الحجر، فإن تكاليف ابقاء . التي ستحجر يجب أن يشمل فقط تلك التي يكون حجرها ضروريا
 .الطيور بعد سن التسويق قد يكون آبيرا

 
 اعتبارات دولية

 
 تعني إقليم أو مقاطعة محددة بوضوح حيث تم المنطقة المصابة ، (OIE)  تعاريف دستور المنظمة العالمية لصحة الحيوانتحت

هذه المنطقة يجب أن تحدد بوضوح ويصدر بها قرار من السلطات البيطرية طبقا ). المحدد في الدستور(فيها تشخيص المرض 
المقاطعة المعنية يجب أن يكون . لفة باإلضافة إلى العوامل الوبائية ونوع التربية المتبعةللبيئة، العوامل البيئية واإلقليمية المخت

 . آم في مناطق التربية الشاملة50 آم على األقل، في مناطق التربية المكثفة، و 10نصف قطرها من المرآز أو مراآز المرض 
 

. ف الدول الثالثة فيما يخص أنفلونزا الطيور ومرض النيوآاسل، نشر االتحاد األوروبي قرارا حدد فيه المعايير لتصني1993في 
 : من هذا القرار تنص على مايلي4 النقطة Cالملحق 

 آم على األقل حول الجائحة المرضية 10 آم على األقل ومنطقة ترصد وبائي بنصف قطر 3يجب تنفيذ منطقة وقاية بنصف قطر 
 يوما على األقل من نهاية 21لتوقف التام وتحديد حرآة الدواجن حتى مرور في هذه المناطق يجب تنفيذ إجراءات ا. المؤآدة
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قبل رفع اإلجراءات عن تلك المناطق، يجب أن تقوم السلطات بإجراء التحقيقات الضرورية وجمع . عمليات تعقيم المكان المصاب
خصوصية المنطقة المعلنة، آثافة صناعة . ةالعينات من مزارع الدواجن للتأآد من أن المرض لم يعد موجودا في المنطقة المعني

الدواجن وقابلية انتقال الفيروس ليسبب جائحة أخرى قد يعني اتخاذ قرار إلعالن منطقة اآبر من تلك التي استخدمها االتحاد 
 .األوروبي

 
 
 

 )نشرة(نموذج ملصق : 7ملحق 
 أنفلونزا الطيور عالية الضراوة

آما أن هذا الملصق .  خاصة مربي الدواجن والمسئولين عن أسواق اللحوم بالمعلومات األساسية عن أنفلونزا الطيورتوعية الناس هو الهدف من هذا الملصق
 .في حالة حدوث جائحات مرضية فعلية) المسؤوليات(سيعرفهم عن الحقوق والواجبات 

 هو أنفلونزا الطيور؟ ما
طيور أنفلونزا الطيور مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الدواجن وال

القدرة على إحداث المرض وشدة (طبقا لضراوة الفيروس . األخرى
 : آـ الطيورأنفلونزافيروس ، يوصف )المرض
 يسبب مرضا شديدا مع نسبة نفوق مرتفعة – الضراوةعالي  •

 %)75أآثر من (
 يسبب أعراضا خفيفة للمرض، لكن في – الضراوةمنخفض  •

ع نسبة نفوق حالة العدوى الثانوية قد يسبب مشاآل خطيرة م
 %.50عالية قد تصل إلى 

 يمكن أن تتحول مع الوقت لتصبح عالية الضراوةبعض األنواع منخفضة 
 .الضراوة

  (H5N1) العترة الحالية لفيروس أنفلونزا الطيور، المعروفة بالعترة
تنتشر في عدة بلدان في جنوب شرق اسيا، وقد أآدت مؤخرا في 

  يمكن أن تسبب (H5N1)   العترة. روسيا، رومانيا، آرواتيا وترآيا
 .المرض في البشر أيضا

 صاب بأنفلونزا الطيور؟من يمكن أن ٌي
 هي التي تصاب في الغالب، بينما البط – الدجاج والرومي –الدواجن 

الطيور البرية، خاصة البط . واالوز غالبا ُيظهر عالمات خفيفة للمرض
ظهر عليه أعراض قد يكون لديه مقاومة طبيعية للمرض وال ت البري

 .سريرية
يزال بإمكانها أن تحمل  تظهر أعراض سريرية ال الطيور التي ال

 .الفيروس وتشكل خطرا إلدخال الفيروس إلى منشآت الدواجن
 آيف ينتشر المرض؟

 :مصادر العدوى الرئيسية في الدواجن هي
 الطيور الحية المصابة حتى لو لم تبدو مريضة

 الطيور زرق الدواجن واإلفرازات من  •
 الطيور الميتة •
أطباق البيض، (المواد الملوثة، بما فيها المعدات  •

 .، األحذية والمالبس، واألرضية الملوثة)األقفاص
يعتقد أن المرض يمكن أن ينتشر إلى مسافات طويلة من خالل الطيور 

خاصة البط البري واالوز البري وربما أنواع مائية أو بحرية (المهاجرة 
ت الطيور البرية، في أوقات راحتها على طول طرق إذا قام). أخرى

 . بالطيور األهلية، فان انتقال الفيروس قد يحدثاإلتصالهجرتها، ب
هي  ما الطريقة األآثر شيوعا النتشار المرض في الدواجن ضمن بلٍد

 حرآة الناس والطيور والبضائع في منطقة مصابة 

يلعب البشر .  المريضة بالطيور السليمةوممارسات التسويق المستخدمة عند احتكاك الطيور
دورا هاما جدا في نشر المرض الن الفيروس ينتقل بسهولة بواسطة المالبس المتسخة، األحذية، 

 .المعدات والمرآبات الملوثة، وعند نقل الدواجن المريضة
لحوم، ريش (يمكن إدخال المرض عبر استيراد دواجن حية سليمة أو منتجات دواجن سليمة 

يمكن إدخال المرض آذلك إلى منطقة  أو . إال إن ذلك نادر الحدوث).  معالج، بيض تفقيسغير
 .دولة غير مصابة عبر التجارة الغير مشروعة، خاصة بالطيور الحية

 
 آيف نتعرف على المرض؟

ينتشر أنفلونزا الطيور بسرعة في القطيع، لذلك ستصاب جميع الوحدات تقريبا في وقت قصير 
انتشار المرض يمكن أن يكون أبطا في الدجاج البياض ألنها تبقى . لطيور خالل أياموقد تموت ا

 . غالبا في األقفاص وال تختلط ببعضها
 : عالمات المرض هي

  وقلة الشهيةالهزالا •
 انخفاض شديد في إنتاج البيض •
 تورم الرأس والرقبة •
 ازرقاق وتورم العرف والداليتين •
 نزف تحت الجلد •
 في القطيع% 100مكن أن يصل إلى موت مفاجئ الذي ي •

إذا ظهرت على أي من طيورك هذه العالمات، يجب أن تبلغ فورا إلى اقرب مرآز بيطري أو 
 .موظف بيطري

  . تحت خطر اإلصابة- وحتى البشر–إن عدم إبالغك للسلطات قد يضع المزيد من الحيوانات 
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 آيفية الوقاية من أنفلونزا الطيور
 : للوقاية تشملاإلجراءات األساسية

تقليل فرص احتكاك الطيور البرية بالطيور األهلية عبر استخدام شبكات  •
 . الوقاية أو ابقاء الدواجن في بنايات مغلقة ومحمية

 :تطبيق إجراءات األمن الحيوي •
o  تسييج المزارع إلبقاء الحيوانات الغير مرغوبة والزوار    

 .أغلق األبواب. بعيدا    
o ل دخولها إلى المزرعةالمرآبات قب تطهير . 
o لهم بدخول المزرعةحمنع دخول األشخاص الغير مسمو . 
o في آل حظائر  األحذية قبل دخول المزرعة أوتطهيرإنشاء أحواض ل 

 .الدواجن
o  استخدم األحذية والمالبس الخارجية التي يمكن تنظيفها أو تغييرها بين

  .استخدم قفازات مطاطية. العنابر أو بين المزارع
o األقفاص، الجدران، مناطق األآل  (ف وتعقيم جميع السطوح بانتظام تنظي

عدم استعارة المعدات من المزارع األخرى، فقد تكون ) والشرب للدواجن
 .ملوثة

o باستخدام مطهر أو محلول هيبوآلورايدالتطهير  
استبدال الطيور بطيور جديدة من داخل القطيع أو من القطعان السليمة  •

 .والمحمية
هذا يعني أن جميع الطيور في ".  الكل خارج-الكل داخل"بدأ تطبيق م •

، يجب )للتسويق(العنبر يجب أن تؤخذ من المزرعة في نفس الوقت 
تنظيف وتعقيم العنبر واألرضية، وعند ذلك فقط يمكن ادخال قطيع جديد 

 .أغلق األبواب.  المزرعةىغال
 .تجنب االحتفاظ بالبط والدجاج والرومي في نفس الفناء •
عند حدوث جائحة في مزرعتك، يجب ان تقوم باإلبالغ فورا إلى  •

تقدم الطيور الميتة أو  ال. تقم ببيع حيواناتك ال. السلطات البيطرية
 .المريضة للحيوانات األخرى

 
 

 خطط الستئصال أنفلونزا الطيور
 :إذا ظهر المرض، سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية

المصابة ) الحظائر المنزلية(األفنية / جميع الدواجن في المزارعامإعد •
 .ومناطق التوطيد

  آمن لجثث الدواجنتخلص •
 الملوثة) األماآن ( األفنية/ المزارعتطهير •
منتجات الدواجن منع حرآة جميع أنواع الدواجن الحية، اللحوم و •

 األخرى من مناطق التوطيد الملوثة
من . زيادة ضبط حرآة الناس، المعدات الميكانيكية، المرآبات، الخ •

 . الملوثة، المزارع، ومناطق التوطيداألفنية
 إجراءات أخرى تأمر بها السلطات البيطرية •

سيتم تعويض المالكين عن طيورهم التي أعدمت آجزء من إجراءات منع 
سيتم آذلك دفع التعويض عن منتجات الدواجن والمعدات التي .  المرضانتشار

 .أتلفت وذلك حسب سعر السوق
 هل يشكل أنفلونزا الطيور تهديدا لصحة البشر؟

وإذا حدث ذلك، فإن المرض .  يصيب البشر بشكل نادرًا الطيورأنفلونزافيروس 
مع ) الملتحمةالتهاب (يكون خطيرا ويتميز غالبا باحمرار العيون  عادة ال

 .أعراض تنفسية خفيفة
أن تكون مشكلة  (H5N1)  العترةالضراوةعموما، يمكن ألنفلونزا الطيور عالية 

 بالطيور اإلتصالتجنب . صحية خطيرة، ويمكنه أن يقتل الشخص الذي يصيبه
 .التي يعتقد أنها مصابة

 آيف يصاب الناس بالعدوى؟
 يموت  الطيورأنفلونزافيروس ء، ألن أنفلونزا الطيور ليس مرضا ناتجا عن الغذا

ليست هناك خطورة من اإلصابة بالمرض من . في درجة الحرارة العادية للطبخ
يجب عدم أآل لحوم الدواجن , عموما. بيض ولحوم الدواجن المطبوخة جيدا

المريضة، ألن الطير المريض غالبا يفرز سموما وتكون لديه آائنات حية أخرى 
 .ليك وعلى أسرتكيمكن أن تشكل خطرا ع

 هي مجموعات الناس التي تعتبر تحت الخطر؟ ما
العاملين في قطاع الدواجن أولئك الناس الذين هم تحت الخطورة العليا هم 

، )المربون، الزبائن، العاملين في النقل، عمال المسالخ، واألطباء البيطريين(
شطة مكافحة المرض  في أنالعاملينوالذين على احتكاك بمواد الدواجن الملوثة أو 

الصيادون وعلماء الطيور هم في ). األطباء البيطريين العاملين في المختبرات(
خطر إذا تعاملوا مع الحيوانات التي مرضت أو ماتت نتيجة لفيروس أنفلونزا 

 .الطيور
 آيف يمكن حماية الناس؟

. يوجد دواء يمكن أن يحمي الناس بشكل آامل من أنفلونزا الطيور حاليا ال
التحصين الموسمي الحالي ضد أنفلونزا البشر هي فعالة فقط ضد أنفلونزا البشر 

إذا حدثت لديك أو لدى احد أفراد عائلتك حمى مع أعراض . المنتشرة المعروفة
 .تشبه األنفلونزا، ينصح بزيارة الرعاية الطبية مباشرة

 بمن يمكنني االتصال؟
-------------------------------------------- 

هذه المنطقة تستخدم للمعلومات عن السلطات البيطرية المحلية أو اإلقليمية، 
 مختبر التشخيص، مكتب المساعدة أو أرقام االتصال المجاني

 
 :مالحظة

 تم تصميم هذه النشرة بواسطة سلطات مقدونيا
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