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 10.4الفصل  
 

 ورـزا الطيـإنفلون اتاإلصابة بفيروس
 

INFECTION WITH AVIAN INFLUENZA 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 10.4.1المادة 
 

 عامة أحكام
 

يصـي  الـاجاجن بـببي أن مـن  مـرض يعتبـر ننفوـون ا الويـو   قـانون اليابسـةمن أجل أغراض  - 1

لــي مر ــر  Aأج كــل فيــرجف ننفوــون ا  ؛H7أج  H5 الســةلة الفرةيــةمــن فيرجبــات افنفوــون ا 

% بـين الويـو  المصـابة   75)أج يسب  نفوق ال تقل نسبتي ةن  1,2ضراجة ج يان ي يا ةوى 

ننفوون ا الويو  نلى فئتين: فيرجف الويو   فيرجبات ننفوون ا جيمكن تقسيمكما هو مفصل أدناه. 

 :الويو  ضعيف الضراجة جفيرجف ننفوون ا ايا الضراجة 

 

أكبر من   اياة الضراجةفي دجاج ةمره بتة أبابيع تكون فيرجبات ننفوون ا الويو     -أ

نلى  ةأ بع بعمر٪ ةوى األقل في دجاج  75جفيات بنسبة  تسب   أنها بمعنى آخرأج  ،1.2

 H5يج  أن تكون تسوسل فيرجبات جالو يا. ةن طريق الحقن في  ابيع مصاب ثمانية أب

٪ في  75أج تتسب  في جفاة أقل من  1.2أكبر من  IVPIال تحتون ةوى  التي H7ج

الو يان لتحايا ما نذا كانت األحماض األمينية األبابية المتعادة لقتل بحقن ااختبا  

نذا كان الحامض األميني    ؛HA0ينين )موجودة في موقع االنقسام لج نء الهيماغووت

ً لوحاف  الذن لوحظ بالنسبة   اياة األخرى المع جلة أنفوون ا الويو   لفيرجبات مشابها

فيرجف أنفوون ا الويو    ه هواختبا  لفيرجف المع جل الذن يجرنافيج  اةتبا   السمية،

 ؛الضراجة ايا 

 

 تحـت ج  Aيرجبـات السـةلة )نن مرض ننفوون ا الويو  ضعيف الضراجة بـببي جميـع ف -ب 

 غير المسببتين فنفوون ا الويو   ايا الضراجة. H7ج   H5 تينالسةل              

 

نصابة بأحا فيرجبات ننفوون ا الويو  تعني التوصل نلى ة ل أحا فيرجبات  تشخيص ججود   – 2

 الويو  أج أحا منتجاتها.  فيالفيرجف الخاص بهذا  RNAافنفوون ا أج الرنا 

 

 



  قصا بعبا ة دجاجن طيو  التربية بما فيها دجاجن التربية المنـ لية المستخامة بواء النتاج ي       -3

  الصيا البرن، أبراب الوحم أج البيض أج انتاج مواد تجا ية أخرى، أج فةادة تكوين طيو      

 ان. أج الويو  األهل لهذه األصناف ، جكذلك ديوك القتال المستخامة ألن هاف ك    
 

أةـةه األبر ألية أبباب غيـر المـذكو ة فـي الفقـرة  المرباة فيال تعتبر من الاجاجن الويو  

لوعرجض أج السباق أج المعا ض أج المنافسة أج تربية هذه الويـو  لوتوالـا أج بيعهـا  كالمرباة

 .  المالوة جكذلك الويو 

 

 يوماً. 21ة فنفوون ا الويو  فترة الحضانة بالنسب ، تعتبراليابسةقانون  أغراض من أجل      -4

  

 ة بببها فيرجف انفوون ا الويو  بـل أيضـاً ييتناجل هذا الفصل ليس فقط ظهو  ةةمات برير      -5

 ججود ةاجى المرض الناتج ةن الفيرجف المذكو  دجن أةراض مرضية.          

 

لفيـرجف   H7أج  H5ة المصـوي ةالسـةلموجهـة ضـا تحـت أجسـام مناةيـة في حال اكتشاف   -6

 هـاةن الفـو نالتحـرن أن يباأ يج  فال يعود بببها نلى تحصين جقائي بابق جانفوون ا الويو 

فيـرجف افصـابة بيمكـن التعامـل مـع متفرقـة جفي حال الحصول ةوى نتـائج مصـوية نيجابيـة 

جـراء تحريـات جبائيـة ت بـت أنـي ال ةةمـات تشـير نلـى ججـود نانفوون ا الويو  ةوـى أبـاف 

 نفوون ا الويو .مذكو  فالفيرجف ال

 

يمكن تعريف ةبا ة "م  ةـة خاليـة مـن ننفوـون ا الويـو  " اليابسة،  أغراض قانونمن أجل  -7

لم تظهر ةوى طيو ها أية ةةمة تشير لإلصابة بفيـرجف ننفوـون ا الويـو  ةوـى  بأنها م  ةة

   10.4.33.حتى  10.4.27المواد  جفقاً ألحكام الوبائي،أباف نتائج أةمال نظام الرصا 

 

ة فـي الويـو  مـن غيـر ضـراجالشـايا ال Aفي حال ظهو  نصابات حادة بافنفوون ا مـن نـو   -8

، يجـ  المبـاد ة لإلبـةن ةـن ججـود المـرض توبيقـاً لومـادة طيو  برية من ضمنهاالاجاجن ج

. لكني ال يتوج  ةوى البوا العضو فـرض أيـة قيـود تجا يـة ةوـى البضـائع الناتجـة مـن 1.1.3

معوومات تفيا بوجود أيـة فيرجبـات  توقي أيةاً ةوى ةموية افبةن هذه، أج في حال الاجاجن  د 

 في الويو  غير الااجنة لكنها تضم طيو اً برية. Aمن نو  

 

يمكن االطة  ةوى االختبا ات التشخيصية )مـن ضـمنها فحوصـات القـا ة افمراضـية  فـي  -9

 يير الموضحة في الاليل المذكو .لومعادليل اليابسة. جيج  أن يستجي  كل لقاح مستخام 

 

 

 10.4.2المادة 
 

 تحديد الوضع الصحي لبلد أو منطقة أو مربع بالنسبة إلنفلونزا الطيور 
 

تنفيذ ضوء  ةوى صحي  يمكن تحايا الوضع الصحي فنفوون ا الويو  في بوا أج منوقة أج مربع

 التالية: الشرجط 
 



  دائم برنامج  مع توبيق ،ل أ اضي البوا المعنيات نبةن نل امي ةوى كامذ نةتبا  المرض    -1

فنفوون ا الويو  جالمبوغ ةنها جميع افصابات المشبوهة في تحقيق ميااني ، جالقيام ب لوتوةية

 ؛ ةنا الو جمبشأنها جنجراء الفحوصات المخبرية 
 

بريرية في  أةراض ججود نظام مناب  لورصا هافي نثبات ججود الفيرجف المرضي دجن    -2

ةن طريق الويو  غير الااجنة. جيمكن تحقيق هذا  العاجى ججود مخاطر ا، جماى جاجنالا 

 ؛ 10.4.33حتى   10.4.27المواد ألحكام جفقاً فنفوون ا الويو  الهاف بتنفيذ برنامج  صا 

 

 تفٍش فنفوون ا الويو أن حاجث التي تردن نلى األخذ بعين االةتبا  جميع العناصر الوبائية    -3

 ةنصر منها مع ال من. جتقام كل
 

 10.4.3المادة 
 

 

 إنفلونزا الطيور خاٍل من بلد أو منطقة أو مربع 

 

نثبات ةام ججود حيوانات موبرة لاى ننفوون ا الويو   أني خاٍل من   بوا أج منوقة أج مربعيمكن اةتبا   

مـع أحكـام  توافقـة هراً الماضية، ابتناداً ألةمال الرصـا الم 12خةل الـ ننفوون ا الويو  بفيرجبات 

  10.4.33.حتى  10.4.27 واد الم

 

حتـى كـان صـحي  في بوا أج منوقة أجمربـعننفوون ا الويو  وفيرجف نصابات جاياة بفي حال ظهو  

خاٍل من المرض، يحق لوبوا أج المنوقة أج المربع ابترداد صفة الخوو بعا انقضاء نحـاى المهـل  حيني

 التالية:
 
  أ ـهر  3انقضـاء مـاة بعـا  : ـايا الضـراجةننفوون ا الويو  فيرجبات ب في حال ججود نصابة    -1

 ةوى انتهاء ةمويات افتةف جالتعويض )بما فيها ةمويات توهيـر جميـع المـ ا   المصـابة ،  

  واد المـ رصا لومرض خةل فترة الـ ةثة أ هر المذكو ة جفقـاً ألحكـام الالقيام بأةمال  ةوي ر  

 ؛10.4.33حتى   10.4.27
 

حيـة يمكن نبقاء الاجاجن  ضعيف الضراجةننفوون ا الويو  فيرجبات ب في حال ججود نصابات     -2

أج  10.4.19االلت ام بالشـرجط  المحـادة فـي المـادة  لةبتهةك  البشرن مع   من أجل ذبحها

يمكن ابترداد صفة الخوو من المرض بعا  تنفيذ بيابة افتةف جالتعويض؛ جفي كوتا الحالتين

ً أ هر ةوى توهير جميع الم ا   المصابة  ريوة القيام ب 3  مرج  أةمال الرصا الوبائي جفقا

 طوال الماة المذكو ة. 10.4.33حتى  10.4.27المواد ألحكام        

 

 

 10.4.4المادة 
 

فــي الضــراوة  ةشــديدالإنفلــونزا الطيــور فيروســات خــاٍل مــن بلــد أو منطقــة أو مربــع 

 الدواجن



 

 ـاياة الضـراجة فـي ننفوـون ا الويـو  فيرجبـات أنـي خـاٍل مـن أج منوقـة أج مربـع بوا يمكن اةتبا  

 في الحاالت التالية:الاجاجن 

 

بوـا الالضراجة فـي  ةننفوون ا الويو   ايا نصابات في الاجاجن بفيرجبات ةنا ةام نثبات ججود  -1

ع الوبـائي  غـم ةـام معرفـة الوضـ  ، ـهراً الماضـية 12خـةل ال المعني مربع المنوقة أج الأج 

 ننفوون ا الويو  ضعيف الضراجة؛ أجلفيرجبات 

 

ً لوماالبتناد نلى نتائج  صا المرض ةنا    -2 ةام توبيق  مع  10.4.33حتى  10.4.27 واد جفقا

ةوى أني ةائا  الفيرجف  المكتشفمع ةام نثبات هوية  ، لكن الويو  رجط الخوو من ننفوون ا 

 . الضراجة ةشايا الفنفوون ا الويو  

 

 بما احتاج برنامج الرصا لوتكيف مع مختوف أ اضي البوا المعني أج المناطق أج المربعات الصحية  

اج  اجاجنابتناداً نلى الوقائع التا يخية جالجغرافية جنظم التربية الحيوانية جالمعوومات المتوفرة ةن ال

 لقرب من أماكن التفشيات األخيرة. ا

 

ابـترداد صـفة الخوـو بعـا  يمكـنخالي من المـرض،  مربعأج  في حال ظهو  الوباء في بوا أج منوقة

أ ــهر ةوــى انتهــاء ةمويــات افتـةف جالتعــويض )بمــا فيهــا توهيــر جميــع المــ ا    3انقضـاء مــاة 

   واد أ هر المذكو ة تنفيذاً ألحكام الم 3رصا لومرض خةل فترة الـ الالمصابة ،  رط القيام بأةمال 

 .10.4.33حتى 10.4.27 

 

 10.4.5المادة 

 

 إنفلونزا الطيور خاٍل من  توصيات لالستيراد من بلد أو منطقة أو مربع
 

 يتوج  ةوى السووات البيورية ةنا ابتيراد الاجاجن الحية )غير الصيصان بعمر يوم جاحا  
 

 : التالي طو  نبراز  هادة صحية بيورية دجلية تفيا 
 

 ؛ ة فنفوون ا الويو أةراض بريريأني لم تظهر ةوى الاجاجن يوم الشحن أية  -1

 

منذ فقسها أج خاٍل من ننفوون ا الويو  مربع في بوا أج منوقة أج تربى أن الاجاجن كانت   -2

 ؛ةوى األقليوماً األخيرة  21خةل الـ

 

 بعا التوهير؛ ضمن ةبوات جاياة الاجاجن تم نقل -3

 

ين فـي الشـهادة يج  ذكر نو  الوقـاح جتـا يا التحصـ في حال كانت الويو  محصنة ضا افنفوون ا: 

 الصحية المرفقة.

 
 



 10.4.6المادة 
 

 توصيات الستيراد الطيور الحية غير الدواجن
 

  مهما كان الوضع الوبائي لبوا المنشأ بالنسبة لمرض ننفوون ا الويو يتوج  ةوى السووات البيورية 

 طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا أن الويو : 

 

نفوون ا  فةائا بفيرجف   يعتقا  أني   أةراض بريرية لإلصابة ةويها يوم الشحن أية لم تظهر  -1

 الويو  في الاجاجن؛ 
 

ـ السووات البيورية جذلك منـذ تـا يا الفقـس أج خـةل  ةموافقبتم ة لها  -2  يومـاً السـابقة 21اـل

لوشحن، جأني لم تظهر ةويها خةل فتـرة الع ل أية أةراض بـريرية خاصـة بفيـرجف يعتقـا 

 خةل فترة الع ل؛ جاجنالا  فيلإلنفوون ا أني 

 

، ثـم تـم  .10.4.29تم جمع ةاد مناب  نحصائياً من العينات من الويو  جفقاً ألحكام المـادة  -3

شحن فثبات الخوو مـن افصـابة بفيـرجف يمكـن يوماً قبل ال 14فحصها لوتشخيص خةل ال 

 اةتبا ه مسبباً لمرض افنفوون ا في الاجاجن.

 

 تم نقل الويو  ضمن حاجيات جاياة أج موهرة بالشكل المناب . -4

 

يج  ذكر نو  الوقـاح جتـا يا التحصـين فـي الشـهادة في حال كانت الويو  محصنة ضا افنفوون ا: 

 الصحية المرفقة.

 

 10.4.7المادة 

 

 إنفلونزا الطيور خاٍل من  توصيات لالستيراد من بلد أو منطقة أو مربع

 
 بالنسبة لوويو  بعمر يوم جاحا 

 

 ة بيورية دجلية تفيا أن الاجاجن:يتوج  ةوى السووات البيورية طو  نبراز  هاد 

 

 خال مـن ننفوـون ا الويـو  ذات افبـةن افل امـي منـذ تـا يا مربع بيت في بوا أج منوقة أج  -1

 فقسها؛
 

ـ من ننفوـون ا الويـو  خـةل  مربع خالأنها ناتجة من قوعان أهل كانت في بوا أج منوقة أج  -2 اـل

 يوماً السابقة لجمع البيض جخةلي؛ 21
 

 .بالشكل المناب  تم نقوها ضمن حاجيات جاياة أج موهرة     -3
 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.10.4.htm#article_1.10.4.29.


ــال   ــي حــ ــو ،فــ ــا ننفوون الويــ ــنة ضــ ــل محصــ ــان األهــ ــاجاجن أج قوعــ ــت الــ ــ   كانــ  يجــ

 هذه الحالة ذكر نو  الوقاح جتا يا التحصين في الشهادة الصحية. في 

 

 10.4.8المادة 

 

إنفلونزا الطيور شديد الضراوة خاٍل من  توصيات لالستيراد من بلد أو منطقة أو مربع

 في الدواجن

 
 بالنسبة لواجاجن بعمر يوم جاحا 

 

 التالي:يا يتوج  ةوى السووات البيورية طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تف

 

 ننفوون ا الويو   ايا  فيرجبات  من مربع خال بيت في  بوا أج منوقة أج نن الاجاجن  -1

 راجة منذ فقسها؛ الض
 

ـنن الاجاجن  -2  21ناتجة من أفواج أهل كانت في م  ةة خالية من ننفوـون ا الويـو   خـةل اـل

 ي؛يوماً السابقة لجمع البيض جأثنائ
 

 جموهرة بالوريقة المناببة؛ضمن حاجيات جاياة ا النقلتم  -3
 

في هذه الحالة ذكر نـو    في حال كانت الاجاجن أج قوعان األهل محصنة ضا ننفوون الويو ، يج  

 الوقاح جتا يا التحصين في الشهادة الصحية.

 

 10.4.9المادة 

 

 توصيات الستيراد فراخ الطيور الحية بعمر يوم واحد غير الدواجن
 

 ، بالنسبة لمرض ننفوون ا الويو لبوا المنشأ  الصحيبغض النظر ةن الوضع 

 

 يتوج  ةوى السووات البيورية طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا أن الفراخ:

   لم تظهر ةويها يوم الشحن أية أةراض بريرية لوتووث بفيرجف  يعتقا أني فنفوون ا الويو    -1

 ؛في الاجاجن           

 افقة السووات البيورية؛تم فقس الفراخ جة لها بمو -2

 ا مـن ننفوـون ا اخضعت الويو  األهل الختبا  تشخيصـي جقـت جمـع البـيض فثبـات خووهـ  -3

 الويو ؛          

 

 .تم  حنها ضمن حاجيات جاياة اجموهرة بالوريقة المناببة     - 4

 



 فـــــي حـــــال كانـــــت الويـــــو  أج قوعـــــان األهـــــل محصـــــنة ضـــــا ننفوون الويـــــو ، يجـــــ  

 لة ذكر نو  الوقاح جتا يا التحصين في الشهادة الصحية.في هذه الحا 

 

 

 10.4.10المادة 
 

 إنفلونزا الطيور من  توصيات لالستيراد من بلد أو منطقة أو مربع خال

 بالنسبة لبيض فقس الاجاجن 

 :ما يوي يتوج  ةوى السووات البيورية طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا 

 ؛خال من ننفوون ا الويو  مربعقة أج جا د من بوا أج منوأن البيض  -1

خال من ننفوون ا الويو  خةل بوا أج منوقة أج مربع ناتج من أفواج أهل كانت في أن البيض  -2

ً  21لـ ا  ةوى األقل؛   السابقة لجمع البيض جأثناءه يوما

 تم  حن البيض ضمن حاجيات جاياة اجموهرة بالوريقة المناببة؛       -3

 

ذكر نـو  الوقـاح جتـا يا التحصـين فـي الشـهادة هل ضا افنفوون ا، يج  في حال تحصين طيو  األ

 الصحية.

 

 10.4.11المادة 

 

إنفلونزا الطيور شديد فيروسات خاٍل من  توصيات لالستيراد من بلد أو منطقة أو مربع

 الدواجن فيالضراوة 

 يتوج  ةوى السووات البيورية طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا ما يوي:

 ة ـايا نفوـون ا فيرجبـات افن البيض جا د بكاموي من بوا أج منوقة أج مربع خـاٍل مـن أ -1

 في الاجاجن؛ الضراجة

ـ  الاجاجنناتج من أفواج أهل كانت في م  ةة خالية من ننفوون ا أن البيض       - 2           21خةل اـل

 يوماً السابقة لجمع البيض جأثناءه.          

  ؛6.4قشرة البيض خا جياً )جفقاً لوفصل تم توهير        -3

 بالوريقة المناببة؛  ةجاياة أج موهر ةبوات البيض ضمن  تم نقل       -4

 

ذكـر نـو  الوقـاح جتـا يا التحصـين فـي في حال تحصين طيـو  األهـل ضـا افنفوـون ا، يجـ  

 الشهادة الصحية.

 

 

 

 



 210.4.1المادة 
 

 ر غير الدواجنتوصيات الستيراد بيض الفقس الناتج من طيو
 

، يتوج  ةوـى السـووات بالنسبة لمرض ننفوون ا الويو لبوا المنشأ  صحيبغض النظر ةن الوضع ال

 طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا التالي:البيورية 

 

 أيام من جمـع البـيض جأثنائـي فثبـات  7أني تم أخضا  الويو  األهل الختبا  تشخيصي قبل  -1

 ؛الاجاجنننفوون ا يرجف فخووها من           

  ؛6.4أني تم توهير قشرة البيض خا جياً )جفقاً لوفصل  -2

 أني تم  حن البيض ضمن ةبوات جاياة أج موهرة بالوريقة المناببة؛      -3

 

ذكر نـو  الوقـاح جتـا يا التحصـين فـي الشـهادة في حال تحصين طيو  األهل ضا افنفوون ا، يج  

 الصحية.

 

 310.4.1المادة 

 

 إنفلونزا الطيور خاٍل من  توصيات لالستيراد من بلد أو منطقة أو مربع

 بالنسبة لبيض األكل 

 طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا التالي:يتوج  ةوى السووات البيورية 

ــون ا  -1 ــن ننفوـ ــال مـ ــع خـ ــة أج مربـ ــا أج منوقـ ــي بوـ ــ  فـ ــي جموضـ ــيض جا د بكاموـ  أن البـ

 .الويو      

 يض ضمن ةبوات جاياة اجموهرة بالوريقة المناببة؛ تم  حن الب -2     

 

 10.4.14المادة 
 

إنفلونزا الطيور شديد فيروسات خاٍل من  توصيات لالستيراد من بلد أو منطقة أو مربع

 الضراوة 

 بالنسبة لبيض األكل 

 طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا التالي:يتوج  ةوى السووات البيورية 

ننفوـون ا فيرجبـات كاموـي جموضـ  فـي بوـا أج منوقـة أج مربـع خـال مـن أن البيض جا د ب -1

 . ايا الضراجةالويو  

  ؛6.4تم توهير قشرة البيض خا جياً )جفقاً لوفصل   -2     

 تم  حن البيض ضمن ةبوات جاياة أج موهرة بالوريقة المناببة. -3     

 



 

 10.4.15المادة 
 

 توصيات الستيراد مشتقات بيض الدواجن

، يتوجـ  ةوـى السـووات البيوريـة طوـ  نبـراز  ـهادة لصحي لبوا المنشـأغض النظر ةن الوضع اب

 بيورية دجلية تفيا ما يوي:
 

 أج  ؛10.4.14أج   10.4.13  واد أن البضاةة ناتجة من بيض مستوٍف لشرجط الم  -1

ً فيرجف ننفوون ا الويو   القضاء ةوىمعالجة البضاةة لوتأكا من  ت أني تم  -2  ؛ 10.4.25مادة ول جفقا

 جكذلك     

 البضاةة بأن مصا  لفيرجف ننفوون ا الويو . تووث أني تم اتخاذ افجراءات المناببة لمنع   -3

 

 610.4.1المادة 
 

 إنفلونزا الطيور من  توصيات الستيراد من بلد أو منطقة أو مربع خال
 

 نوفة الاجاجن بالنسبة ل

 

 :مصا  النوفة جاجنالا ادة بيورية دجلية تفيا أن يتوج  ةوى السووات البيورية طو  نبراز  ه

 الويو ؛لم تظهر ةويها يوم جمع النوفة أية أةراض بريرية فنفوون ا  -1

يومـاً ةوـى األقـل قبـل يـوم  21الويو لماة خال من ننفوون ا بقيت في بوٍا أج منوقة أج مربع  -2

 جمع النوفة جأثناء الجمع.

 10.4.17المادة 
 

 

إنفلونزا الطيور شـديد فيروسات من  بلد أو منطقة أو مربع خال الستيراد منلتوصيات 

 الضراوة 
 

 بالنسبة لنوفة الاجاجن 

 

 

 :مصا  النوفة جاجنطو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا أن الا يتوج  ةوى السووات البيورية 

  ننفوـون ا الويـولإلصـابة بفيرجبـات يوم جمع النوفة أية أةـراض بـريرية  الم تظهر ةويه -1

 الضراجة؛ ة ايا 

ــة أج أج      -2 ــي بوــا أج منوق ــت ف ــالبقي ــات افمــن  مربــع خ ــايا النفوــون ا فيرجب  الضــراجة   ةش

 يوماً السابقة لجمع النوفة جأثناءها. 21خةل الـ          



 

 810.4.1المادة 

 

 

 نطفة الطيور غيرالدواجن توصيات الستيراد

يتوجـ  ةوـى السـووات البيوريـة    ،ي بوا المنشـأفنفوون ا الويو  ف الصحيبغض النظر ةن الوضع 

 لنوفة:ا مصا طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا أن الويو  

 

 يوماً ةوى األقل قبل جمع النوفة؛ 21تم ة لها بموافقة السووات البيورية لماة  -1

 ذات فيـرجف ننفوـون ا الويـو  للم تظهر ةويهـا خـةل مـاة العـ ل أيـة أةـراض مرضـية       -2     

 ؛افل اميافبةن              

 فيرجبـات أحـا اليوماً  السابقة لجمع النوفة جتبين أنها خالية مـن  14تم اختبا ها خةل ال      -3     

 ننفوون ا الويو .التي يمكن أن يكون مرده             

 

 910.4.1المادة 

 

 

إنفلونزا أو فيروسات نزا الطيور إنفلومن  توصيات لالستيراد من بلد أو منطقة أو مربع خال

 في الدواجن الطيور الشديدة الضراوة

 

 بالنسبة لوحوم الوازجة لواجاجن

 

طوـ  نبـراز  ـهادة بيوريـة دجليـة تفيـا أن الوحـوم الوازجـة جا دة  يتوج  ةوى السووات البيوريـة

 بكاموها من طيو :

ـ      -1  بوـا أج منوقـة أج مربـعقـل فـي يومـاً األخيـرة ةوـى األ 21بقيت منـذ فقسـها أج خـةل اـل

 نفوون ا الويو ؛الفيرجبات الشاياة الضراجة فخاٍل           

ننفوـون ا فيرجبـات مـن  بوـا أج منوقـة أج مربـع خـالتم ذبحها فـي مسـوا مـرخص فـي  -2

جتبين أنها بويمة  6.2كما تم الكشف ةويها قبل الذبح جبعاه جفقاً لشرجط الفصل  ،الويو 

 ض.من أية أةراض لومر

 

 10.4.20المادة 

 

 لدواجنلحوم امنتجات توصيات الستيراد 

 

يتوج  ةوـى السـووات  الويو ،لبوا المنشأ بالنسبة لمرض ننفوون ا الصحي  بغض النظر ةن الوضع

 طو  نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا أن المنتجات جا دة بكاموها من طيو :البيورية 



  ، جكذلك10.4.19 ةية لشرجط الماد أن البضاةة ناتجة من لحوم طازجة مستوف -1

البضـاةة لوتأكـا مـن القضـاء ةوـى فيـرجف ننفوـون ا الويـو  جفقـاً لومـادة معالجة أني تم  -2

 ؛ جأني10.4.26

البضـاةة بـأن مصـا   توـوث تم اتخـاذ جميـع االحتياطـات الةزمـة بعـا المعالجـة لمنـع  -3

 .ننفوون ا الويو لفيرجبات 

 

 10.4.21المادة 

 

الستخدامها في األعالف  ،وطحين الدواجن الدواجن غير طحين الريش حضراتمتوصيات الستيراد 

 الزراعة أوالصناعةالحيوانية أو 

 

ةوـى السـووات  الويـو ، يتوجـ  بغض النظر ةن الوضع الصحي في بوـا المنشـأ بالنسـبة فنفوـون ا 

 نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا: االبتيراد طو  لبيورية ةنا ا
 

جمـن طيـو  بقيـت منـذ ننفوون ا الويو   من خالمنوقة أج مربع  بوا أجةة جا دة من أن البضا     -1

ننفوـون ا  مـن خـالأج منوقـة أج مربـع يوماً األخيرة ةوى األقل فـي بوـا  21الـ فقسها أج خةل 

 الويو  ذات افبةن افل امي؛ أج

 

 بابتخاام التالي:   ا الويو أني تمت معالجة البضاةة جالتأكا من القضاء ةوى فيرجف ننفوون     -2

 

 ؛ أجم  ° 56د. ةنا  30معالجة بالحرا ة الرطبة لماة  -أ        

 

 فيرجف ننفوون ا الويو ؛ أية طريقة معالجة أخرى ثبت أنها تعول نشاط  -ب   

 

تم اتخاذ جميع االحتياطات الةزمة بعا المعالجة لمنـع اخـتةط البضـاةة بـأن مصـا لفيرجف      -3

 الويو . ننفوون ا
 

 

 

 10.4.22المادة 

 توصيات الستيراد ريش ووبر الدواجن

 

ةوـى السـووات  الويـو ، يتوجـ  بغض النظر ةن الوضع الصحي في بوـا المنشـأ بالنسـبة فنفوـون ا 

 نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا: االبتيراد طو  البيورية ةنا 

 

جتـم  10.4.9المـادة  مـن طيو مسـتوفية لشـرجط ةالبضاةة من الـريش جالـوبر ناتجـ أن  -1

 ننفوون ا الويو  ؛ أجمن   بوا أج منوقة أج مربع خال تحضيرها في

 
 



بابتخاام نحاى  أني تمت معالجة البضاةة جالتأكا من القضاء ةوى فيرجف ننفوون ا الويو    -2

 الورق التالية:  

 

 د؛  30لماة م  ° 100غسيل جتجفيف بالبخا  ةنا     -أ 

 باةات؛ 8% فو مالاهايا  لماة 10ن )تاخين بالفو مالي   -ب  

 )كيووغران ؛ kGy 20  تشعيع بجرةة  -ج 

 فيرجف ننفوون ا الويو ؛ جكذلك ثبت أنها تعول نشاط أية طريقة معالجة متكافئة   -د  

 

تم اتخاذ جميع االحتياطات الةزمة بعا المعالجة لمنع اختةط البضاةة بأن مصا لفيرجف   -3

 الويو . ننفوون ا 

 

 10.4.23 المادة

 

 توصيات الستيراد ريش ووبر غير الدواجن

 

ةوـى السـووات  الويـو ، يتوجـ  بغض النظر ةن الوضع الصحي في بوـا المنشـأ بالنسـبة فنفوـون ا 

 نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا: االبتيراد طو  البيورية ةنا 
 

لويو  بابتخاام نحاى أني تمت معالجة البضاةة جالتأكا من القضاء ةوى فيرجف ننفوون ا ا   -1

 الورق التالية:  

 

 د؛  30لماة م  ° 100غسيل جتجفيف بالبخا  ةنا     -أ 

 باةات؛ 8% فو مالاهايا  لماة 10تاخين بالفو مالين )  -ب  

 كيووغران ؛  kGy (20 20  تشعيع بجرةة  -ج 

 فيرجف ننفوون ا الويو  ثبت أنها تعول نشاط أية طريقة معالجة متكافئة   -د  

 

تم اتخاذ جميع االحتياطات الةزمة بعا المعالجة لمنع اختةط البضاةة بأن مصا لفيرجف   -2

 الويو . ننفوون ا 

 

 

 

 10.4.24المادة 

 

 وطحين الدواجن توصيات الستيراد طحين الريش

  

ةوـى السـووات  الويـو ، يتوجـ  بغض النظر ةن الوضع الصحي في بوـا المنشـأ بالنسـبة فنفوـون ا 

 نبراز  هادة بيورية دجلية تفيا: االبتيراد طو  البيورية ةنا 

 
 



   ننفوـون ا الويـو  مـن   أج منوقـة أج مربـع خـال  البضـاةة فـي بوـا تم تصـنيع  يأن    -1

 يومـاً األخيـرة ةوـى  21من طيو  بقيت منذ فقسها حتى خةل الـالبضاةة ناتجة ج   

 األقل قبل الذبح     

 ؛ جأنيون ا الويو ننفومن  أج منوقة أج مربع خالفي بوا     

 

 تم تصنيع البضاةة نما     -2

 دقيقة ةوى األقل؛ أج 40°م ةوى األقل جلماة  118بالحرا ة الرطبة ةنا     -أ  

°م ةوى األقل 122با مع بخا  ةنا  3.79بعموية تمير مستمرة تحت ضغط    -ب   

 دقيقة ةوى األقل؛ جكذلك أني 15جلماة 

 جكذلكد جة،  74اخوية مستمرة ال تقل ةن د بوريقة بايوة ترمن حرا ة   -ج

 

فنفوـون ا تم اتخاذ جميع االحتياطات الةزمـة لمنـع توـوث البضـاةة بـأن مصـا      -3

  الويو .

 

 25 .10.4المادة 

 

 طرق تعطيل فيروس إنفلونزا الطيورفي البيض ومحضراته 

 

ويـل فيـرجف ننفوـون ا الويـو  نن مهل األجقات الوا دة أدناه لمعايير د جات الحرا ة هي مناببة لتع

 في البيض جمنتجاتي أثناء التصنيع

 

 الوقت الموووب  د جة الحرا ة )مئوية   

 ثانية  188 60 بيض كامل  

 ثانية  188 60 خويط بيض كامل

 ثانية   94 61.1 خويط بيض كامل

 ثانية  870 55.6 بياض البيض السائل 

 ثانية  232 56.7 بياض البيض السائل 

 ثانية  138 62.2 % 10صفا  مموح  

  باةة  20  67 بياض بيض مجفف 

                 باةة 50.4  54.4 بياض بيض مجفف 

 73.2 51.7 بياض بيض مجفف 
 

من   .log 7تشير أ قام الووحة أةةه نلى د جات حرا ة ترمن نسبة تعويل فيرجبي تصل نلى 

 تعويل الفيرجف بالوريقة المناببة.الممكن ابتباال مهل األزمنة جالحرا ة بأخرى ةناما تردن ل 

يمكن اةتماد أ قام أخرى موثقة ةومياً  مجموةة متنوةة من منتجات البيض، جلكن لهذه أم وة ج

نفس  حقق تمناببة ةناما ةناما تكون البيض من  منتجات نضافية لا جات الحرا ة جالوقت الموووب ل

 النتيجة في تعويل الفيرجبات.

 



           

  10.4.26المادة 

 

 إجراءات تعطيل فيروسات إنفلونزا الطيورفي اللحوم 

من أجل تعويل فيرجبات ننفوون ا الويو المحتمل ججودها في الوحوم، من المناب  ابتخاام طرق  

 صناةية مرجعية بمهل تعرض لا جات حرا ة كما هو جا د أدناه: 

 

 الوقت  الحرا ة مئوية  

 ثانية  507 60.0 لحم الاجاج

 ة ثاني  42 65.0 

 ثانية   3.5 70.0 

 ثانية  0.51 73.9 

 

من   .log 7تشير أ قام الووحة أةةه نلى د جات حرا ة ترمن نسبة تعويل فيرجبي تصل نلى 

 الممكن ابتباال مهل األزمنة جالحرا ة بأخرى ةناما تردن لتعويل الفيرجف بالوريقة المناببة. 

           

 10.4.27المادة 

 

 قدمة م -رصد إنفلونزا الطيور 

 صـا  مبـاد مـن هـذا الفصـل  10.4.33ج  10.4.27تحـاد المادتـان  1.4نبتكماالً ألحكـام الفصـل 

ذات افبةن افل امي جتعوي التوصيات المتعوقة بنوايا األةضاء الراغبين في تحايا  الويو  ننفوون ا

قة مني أج مربـع فيـي. الوضع الوبائي فنفوون ا الويو  لايهم. جيمكن أن يشمل ذلك البوا بأكموي أج منو

جهناك ن  ادات موجهة نلى األةضاء الراغبين في ابترداد جضع الخوو من المرض بعا ظهو  أحـا 

 تفشياتي، جكذلك كيفية المحافظة ةوى الوضع المذكو .

 

فيرجف افنفوون ا في الويو  البرية يخوق مشكوة خاصة. جالحقيقة أني ال بـبيل ألن ةضـو  نن ججود 

في الويو  البرية. جتعريف هذا المرض يشير نلى نمكانية ججـوده  A من افنفوون ا نةةن نفسي خالٍ 

 .10.4.33 حتى 10.4.27 واد في الاجاجن فقط، جةويي فقا تم جضع الم

 
 

نفوون ا الويـو  ذات افبـةن افل امـي انعكابـات جخصـائص جبائيـة تختوـف مـع أقـاليم العـالم نن ف

اقتـراح خوـوط توجيهيـة محـادة يمكـن توبيقهـا فـي جميـع الحـاالت.  ةوينا بالتـالي  المتعادة. جيتعذ 

جيظهـر لنـا جويـاً أن ابـتراتيجيات الرصـا الهادفــة فثبـات الخوـو مـن أنفوـون ا الويـو  ذات افبــةن 

افل امي بمستوى مقبول من ال قة يج  أن تتناب  مع الموقف في كل منوقة. جنن تبال الظرجف من 

لويـو  الااجنـة جالويـو  البريـة، جمختوـف مسـتويات السـةمة الصـحية حيث د جة االخـتةط بـين ا

السائاة جنظم افنتاج أج تجمع مختوف الفصائل الحسابة بما فيها طيو  الماء األهوية، كوها تحتاج نلـى 

منهجيات خاصة جفقاً لكل حالة. جيتوج  ةوى البواان التي توو  اةترافـاً بـالخوو مـن المـرض تقـايم 

نفوـون ا الويـو  ذات افبـةن افل امـي فومية التي تصف ليس فقط الخصائص الوبائية المعويات الع

في المنوقة المعنية، بل أيضاً طريقة األخـذ بعـين االةتبـا  جميـع ةناصـر المخـاطر. لـذلك نـرى أن 



التحرك لتوفير معوومات ماةمة باألبباب الموجبة في حرية  البواان األةضاء يتمتعون بقا  كبير من

 نفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي بمستوى مقبول من ال قة.نيل نثبات الخوو من ننشاء فيرجف بب

 

نثبـات خوـو نلـى نفوون ا الويو  ضمن نطا  برنامج دائم يهـاف بإيج  أن تتم أةمال الرصا الخاصة 

 البوا أج المنوقة أج المربع المعني من الفيرجف المسب  لومرض.

 

 10.4.28المادة 

 

 مال الرصد: الشروط العامة وطرق التنفيذأع

 

يج  أن تكون السووات البيورية مسرجلة ةن تنفيذ أن برنامج لورصـا يعمـل بموجـ  أحكـام  -1

 ، جأن يتضمن البرنامج ما يوي:1.4الفصل 

 

نفوـون ا الويـو  ذات ننظام دائم لورصا معتما  بمياً يهـاف نلـى تقصـي ججـود مـرض  -أ

 أج الفيرجف  جقاد  ةوى القيام بالتحقيقات الةزمة؛ لومرض  ٍٍ افبةن افل امي )تفش

 

نفوـون ا فججود نجراءات مفصوة ترمن الجمع السريع لوعينات من افصـابات المشـبوهة  -ب 

الويــو  ذات افبــةن افل امــي جنقوهــا فــي أبــر  جقــت نلــى مختبــر قــاد  ةوــى نجــراء 

 ختبا ات؛الفحوصات الةزمة لتشخيص المرض كما هو مفصل في دليل البر لة

 

 ججود نظام لتسجيل البيانات الناتجة ةن التشخيص جالرصا جتنظيمها جتحويوها.    -ج

 

 نفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي لوشرجط التالية:نيج  أن يستجي  أن نظام لرصا    -2

 

ق لإلنذا  المبكر يشمل خط افنتاج في جميع مراحوي جةمويات التسوي ًٍ أن يتضمن جهازاً  -أ 

جالتصنيع لوتمكن من افبةن ةن الحاالت المشبوهة. يجـ  ةوـى المـربين جالعـاموين فـي 

الصحة الحيوانية الذين يختووون يومياً بالاجاجن بافضـافة نلـى مختبـرات التشـخيص أن 

نفوون ا الويــو  ذات افبــةن بــإيبــاد جا فــو اً نلــى نبــةن الســووة البيوريــة بــأن ا ــتباه 

ــاء  ــل األطب ــن قب ــر المبا ــرة )م ــوا المســاةاة المبا ــرة أج غي افل امــي. جيجــ  أن يتوق

البيوريين من القوا  الخاص أج المفوضين البيوريين م ةً  ةن طريـق بـرامج لإلةـةم 

 الربمي جالسووات البيورية. كما يتوج  القيام بالفحص الفو ن لكل الحـاالت المشـبوهة

نفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي. جنذا كان مـن المتعـذ  توضـيح األمـو  بوابـوة ف

التحقيقات الوبائية جالسريرية كما هو الحال ةادة بالنسبة لألمراض التـي يسـببها فيـرجف 

نفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي الضعيف الضـراجة، فمـن المنابـ  ةنـاها ن بـال ن

تبـرات لوقيـام بالفحوصـات الضـرج ية. جيجـ  بالتـالي تـوفير العـاة ةينات نلى أحا المخ

الةزمة ألخذ العينات جمعاات أخرى توضع بتصرف القائمين بأةمال الرصا، جأن يتوقوا 

نفوون ا الويـو  ذات افبـةن افل امـي جمكافحتهـا. جةنـا نمساةاة فريق خبير بتشخيص 

حة العامـة، يجـ  نبـةن ذلـك التخوف مـن احتمـال حـاجث انعكابـات خوـرة ةوـى الصـ 

 لوسووات المسرجلة ةن الصحة العامة.

 



يج  أن يتضمن برنامج الرصا أيضاً ةنا الحاجـة مراقبـة بـريرية جفحوصـات مصـوية  -ب 

جفيرجلوجية منتظمة جك يرة تشمل حيوانات مهادة بشكل خوير كـأن تكـون متواجـاة فـي 

الويو  ذات افبةن افل امـي، أج نفوون ا بإمنوقة متضامة لبوا أج منوقة أج مقسم موبوء 

متواجاة في أماكن تختوف فيها الويو  جالاجاجن الوا دة من مناطق منشأ مختوفة )أبواق 

الويو  الحية م ةً ، أج متواجاة ةوى مقربة من طرائا الماء أج مصـاد  أخـرى لفيـرجف 

 .Aنفوون ا الويو  ن

 

وهة بصو ة دج ية جالتـي تتووـ  متابعـة يتم بوابوة جهاز الرصا ةادة تحايا الحاالت المشب

الفحوصات لتأكيا أج نفي أن المسب  المرضـي هـو فيرجبـات ننفوـون ا الويـو  ذات افبـةن 

افل امي. جنن ةاد الحاالت المشبوهة يتوقف ةوى الموقع الجغرافـي جال يمكـن بالتـالي التنبـر 

وو مـن مـرض ننفوـون ا بظهو ها بصو ة أكياة. لذلك يتوج  تضمين طوبـات االةتـراف بـالخ

الويو  ذات افبةن افل امي معوومات مفصوة بشأن ظهو  الحاالت المشـبوهة جالفحوصـات 

المنفذة جطريقة التعامل مـع حـاالت كهـذه. كمـا يجـ  أن تتضـمن المعوومـات المرفقـة النتـائج 

ر جمنـع المخبرية جافجراءات الموبقة ةوى الحيوانات المعنية خـةل التحقيقـات الحقويـة)الحج

 التنقةت الا.

 

 10.4.29المادة 
 

 استراتيجيات الرصد
 

 مقامة -1

 

يج  توجيي أةمال الرصـا الهادفـة نلـى تشـخيص المـرض أج انتشـا  الفيـرجف المسـب  نلـى جميـع 

فصائل الاجاجن الحسابة المرباة في البوا أج المنوقة أج المقسم المعني. جتظل أةمـال  صـا أنفوـون ا 

، ةوى األقـلأ هر 6فل امي مستمرة، جأةمال الرصا النشيط تعاد من جايا كل الويو  ذات افبةن ا

 جطرق الرصا تكون ةشوائية جموجهة جمرتك ة ةوى فحوصات فيرجلوجية جمصوية جبريرية. 
 

يمكن أن ترتك  الفحوصات ةوى ةينات ةشوائية تقتضي القيام بأةمال  صا كافية فثبات الخوو مـن 

ــون ا  ــرجف أنفو ــة انتشــا  في ــن الناحي ــة م ــن ال ق ــول م ــةن افل امــي بمســتوى مقب ــو  ذات افب الوي

افحصائية. جتحاد فتـرات أخـذ العينـات جفقـاً لووضـع الوبـائي. أمـا الرصـا العشـوائي فيـتم بوابـوة 

الفحص المصوي كما هو مفصل في دليل البر لةختبا ات. جةنا الحصول ةوى مصوية نيجابيـة يجـ  

 جالفيرجلوجي.متابعتها بالفحص الج يئي 

 

يو م الرصا الخـاص ابـتراتيجية خاصـة بـي )نذا كـان هافـي متابعـة ت ايـا أخوـا  انتشـا  الفيـرجف 

المسب  لومرض في بعض المواقع أج بعض الفصائل . جتستخام لـي فحوصـات مصـوية جفيرجلوجيـة 

ذات افبـةن مت امنة لتحايا الوضع الوبائي لوويو  المعرضة لوخور الشايا لمرض أنفوون ا الويو  

 افل امي.

 

يتوج  ةوى البوا مقام الوو  نثبات أن ابتراتيجية الرصـا التـي تـم اةتمادهـا قـاد ة ةوـى تشـخيص 

مـع األخـذ بعــين  1.4انتشـا  فيـرجف أنفوـون ا الويـو  ذات افبـةن افل امــي جفقـاً ألحكـام الفصـل 



وجهاً نحو فصائل خاصة حسابـة االةتبا  الوضع الوبائي السائا. فالرصا السريرن يمكن أن يكون م

لومرض تصاب بأةراض بريرية متشابهة )الفرجج مـ ةً ؛ كمـا أن الفحـص الفيرجلـوجي جالمصـوي 

 يمكن أن يكون موجهاً نحو فصائل ال تصاب بأية أةراض بريرية بالضرج ة )البط م ةً . 

 

ذات افبــةن نذا  غــ  العضــو فــي الحصــول ةوــى اةتــراف بــالخوو مــن فيــرجف أنفوــون ا الويــو  

افل امي بالنسبة لمنوقة أج مقسم ضمن أ اضيي فيج  أن يهـاف برجتوكـول الرصـا جأخـذ العينـات 

 الويو  المتواجاة في المنوقة أج في المربع المعني.

 

نذا كان الرصا ةشوائياً فيج  أن يحـاد نظـام أخـذ العينـات نسـبة تقايريـة مسـبقة النتشـا  الفيـرجف 

ي؛ جأن يكون ةاد العينات المربوة لوفحص كاف لتقصـي انتشـا  الفيـرجف تتناب  مع الوضع الوبائ

الحاصل في أقصر فترة مقا ة بوفاً. جيمكن تحايا مستوى ال قة بنتائج األبحاث باال تكـاز ةوـى ةـاد 

العينات جنسـبة افصـابات المنتظـرة لومـرض. جيتوجـ  ةوـى البوـا صـاح  الووـ   ـرح األبـباب 

صابات المقا ة بوفاً التي يعمل ةوى أبابها برجتوكـول الرصـا، جمسـتوى الموجبة الختيا  نسبة اف

ال قة المفترض لونتائج جذلك بالرجو  نلى أهااف الرصا جالوضع الوبائي السائا جفقاً ألحكام الفصـل 

. جهكذا فإن نسبة افصابات المنتظرة تتوقف بوضـوح ةوـى الوضـع الوبـائي السـائا فـي الوقـت 1.4

 ت الماضية. الراهن أج الفترا
 

مهما كان برجتوكـول الرصـا المعتمـا فتظـل دقـة النتـائج افيجابيـة جالسـوبية لفحوصـات التشـخيص 

األهم في البرجتوكـول بافضـافة لتحايـا حجـم العينـات جتأجيـل النتـائج النهائيـة.  المستخامة لوعنصر

دة نلى السجةت الماضية جيمكن التحقق من صحة النتائج السوبية جافيجابية في الظرجف الجياة بالعو

 لوقاحات انتشا  الفيرجف جالفصائل المستهافة بالرصا.

 

بغض النظر ةن نو  االختبا ات المعتماة يج  أن نتوقع لبرجتوكـول الرصـا الحصـول ةـادة ةوـى 

نتائج نيجابيـة خاطئـة. جيمكـن احتسـاب نتـائج محتموـة كهـذه مسـبقاً  ـرط معرفـة نظـام الفحوصـات 

الضرج ن اةتماد طريقة لمتابعة النتائج افيجابية لمعرفة ما نذا كانت هذه النتـائج  المخبرية. لذلك من

تال ةوى انتشا  حقيقي لوفيرجف بمستوى ةال من ال قـة. جهـذه الوريقـة تتووـ  فحوصـات مخبريـة 

نضافية جمتابعة التحقيقات الحقوية لوحصول ةوى مادة أجليـة لوتشـخيص انوةقـاً مـن العينـات األجليـة 

 نات أخرى ترخذ من الحيوانات التي يمكن أن يكون لها أن ةةقة جبائية بها.جةي

 

نن المباد  الواج  توبيقها في أةمال  صا األمراض جانتشـا  الفيـرجف محـادة تمامـاً مـن الناحيـة 

التقنية. جيج  التخويط بعناية لبرامج الرصا التي هافها نثبات ةام ججـود فيـرجف أنفوـون ا الويـو  

ةن افل امي )ججود انتشا  الفيرجف  لتةفي الحصول ةوى نتائج غير موثوقة تماماً، جليـتم ذات افب

أج الشركاء التجا يين الاجليين؛ جكذلك تةفي افجـراءات المكوفـة جـااً  OIEقبولها من جان  منظمة 

ما بين مـن أج الصعبة جااً لوجستياً. لذلك يتوو  تصميم برامج الرصا مشا كة العايا من الخبراء ال

 ذجن الكفاءة في هذا الموضو .

 

 الرصا السريرن -2
 

هاف الرصا السريرن تقصي ججود األةراض السريرية ألنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي في 

م ا   الاجاجن. جنن لومسح المصوي الشامل لي قيمة تشخيصي معترف بها ةوـى نوـاق جابـع؛ لكـن 

المرتك ة ةوى الفحص السريرن. جمـن األهميـة بمكـان مراقبـة يج  أال نقول من قيمة أةمال الرصا 



ةوامل افنتاج )نزدياد نفوق الويو ، تناقص ابتهةك العوـف جالمـاء، ججـود ةةمـات بـريرية فـي 

جهاز التنفس أج هبوط ننتاج البـيض  ألنهـا حيويـة فـي ةمويـة التشـخيص المبكـر لفيـرجف أنفوـون ا 

ابتهةك العوف أج ننتاج البيض هو فعةً المر ر الوحيا لوجود  الويو  ذات افبةن افل امي جهبوط

 بعض فيرجبات أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي الضعيفة الضراجة في بعض األحيان. 

 

يج  تنفيذ أةمال الرصا السريرن جالفحوصات المخبرية بالتسوسل لتوضيح الحاالت المشبوهة التي 

ريقتين افضافيتين. فالفحوصات البيولوجية يمكن أن تركا بالفعل حالة تم تشخيصها. بإحاى هاتين الو

بريرية مشبوهة، جالرصا السريرن يمكن أن يسـاهم فـي تأكيـا صـحة االختبـا ات افيجابيـة. جكـل 

  ةويها حتى نثبات العكس. فرض قيود جحاة جبائية اكتشفت فيها حيوانات مشبوهة يج  
 

بابـي لتقصـي مصـاد  الفيـرجف جتحايـا الخصـائص الج يئيـة نن ترقيم القوعـان المشـبوهة أمـر أ

جاألنتيجينية جالبيولوجية األخرى لوفيـرجف. جمـن األهميـة بمكـان د ابـة ةتـرات فيـرجف أنفوـون ا 

الويو  ذات افبةن افل امي بانتظام في المختبر المرجعـي افقويمـي فـي بـبيل تصـنيفها مـن حيـث 

 الو اثة جاألنتيجينات.

 

 جلوجيالرصا الفير -3

 

 نن أةمال الرصا الفيرجلوجي التي تستخام االختبا ات المفصوة في دليل البر لها األهااف التالية:
 

  صا القوعان المهادة بالمرض؛ -أ

 تأكيا الحاالت السريرية المشبوهة؛  -ب 

 متابعة نتائج الفحوصات المصوية افيجابية؛     -ج       

لوبيعيـة جنجـراء التشـخيص المبكـر لوجـود فحص الحيوانات النافقـة يوميـاً بالوريقـة ا  -د 

الفيرجف في الحيوانات المحصنة أج في الم ا   التـي لهـا ةةقـة جبائيـة بأحـا تفشـيات 

 المرض.
 

 الرصا المصوي -4

 

يهاف الرصا المصوي لتقصي ججود األجسام المناةية الموجهة ضـا فيـرجف أنفوـون ا الويـو         

ابي في تشـخيص األجسـام المناةيـة يمكـن أن يكـون لـي أ بعـة ذات افبةن افل امي جكل اختبا  نيج

 أبباب مختوفة:

 

 نصابة طبيعية بفيرجف أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي؛     -أ

 تحصين ضا المرض؛    -ب 

ججود أجسـام مناةيـة مـن األم )يع ـر ةويهـا بك ـرة فـي صـغا  البـيض النـاتج مـن أمهـات     -ج  

 أبابيع ؛ 4موبوءة يمكن أن يستمر ججودها في الصيصان حتى ةمر الويو المحصنة أج ال

 ةام دقة االختبا .    -د 
 

يمكن في  صا أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي ابتخاام ةينـات مصـوية جمعـت مـن أجـل 

أيضـاً  التوصيات جااللت امأنوا  أخرى من الرصا  رط االلت ام بمباد  الرصا الوا دة في هذه 

 ة النواحي افحصائية لبرجتوكول تقصي الفيرجف.بصةحي
 



نن الحصول ةوى نتائج فحوصات مصوية نيجابية يمكن أن يشير نلى بوسوة من العناصر الوبائية 

ــع  ــات منهــا المواق ــة لوحيوان صــاحبة العينــات ج دة الفعــل التحصــينية أج جــود ننتشــا   الجغرافي

ل ةوــى ججــود المــرض، فيجــ  أن يتضــمن لوفيــرجف. جلمــا كانــت أيــة نتــائج نيجابيــة ةايــاة تــا 

جنن تجمـع القوعـان ذات  ةويهـا.برجتوكول الرصا القيام با ابة منفردة لكـل نصـابة تـم الع ـو  

 المصوية افيجابية لي دائماً معنى جبائياً يستوج  التحويل.

 

كـن نذا كان من غير الممكن ابتبعاد التحصين الوقائي كسب  لومصوية افيجابيـة فـي الويـو ، يم

الوجــوء نلــى تقنيــات تشخيصــية تســتويع التمييــ  بــين األجســام المناةيــة ذات المنشــأ الوبــائي أج 

 التحصيني.

 

يمكن اةتبا  النتائج السوبية لوفحوصات المصوية العشـوائية أج الموجهـة دلـيةً موثوقـاً ةوـى ةـام 

المنوقـة أج المربـع  ججود انتشا  لفيرجبات أنفوون ا الويو  ذات افبـةن افل امـي فـي البوـا أج

 المعني. جمن الضرج ن جمع جتسجيل كامل المعوومات المستحصل ةويها باقة.

 

 

 الرصا الفيرجلوجي جالمصوي في الويو  المحصنة -5

 

تتوقف خوة الرصا ةوى نو  الوقاح المستخام جالتحصين ضا أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي 

 جهناك نوةان من الوقاحات: Hemagglutininغووتينين يتوو  ابتخاام لقاح من تحت نو  هيما 

 

 لقاح يتم تحضيره انوةقاً من فيرجبات معووة كاموة؛ -أ
 

  .Hemagglutinin لقاح يرتك  ةوى نشاط الهيماغووتينين -ب 

 

ترتكــ  خوــة الرصــا لوويــو  المحصــنة ةوــى فحوصــات فيرجلوجيــة جلأج مصــوية جةوــى الرصــا 

اة لتحقيـق هـذا الهـاف، جيجـ  ةـام تحصـينها حتـى ال تنـتج السريرن. جيمكن ابتخاام طيـو   ـاه

أ قاماً أجساماً مناةية موجهة ضا فيرجف أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي، كما يج  أن تحمل 

 .10.4.33جدائمة.  جيتم تأجيل نتائج الفحوصات المصوية لوحيوانات المحصنة جفقاً لومادة   جاضحة

 

 10.4.30المادة 

 

ثبات وضع الخلو مـن أنفلـونزا الطيـور  ات اإلبـالل اإللزامـي، ووضـع الخلـو مـن أنفلـونزا توثيق إ

  شديدة الضراوة ات الفيروسات الالطيور 

 

مـن بوـا أج منوقـة أج مربـع صـحي ألةـةن ةـن خوـو الترتيبات افضافية لورصا من أجـل ا -1

 في الاجاجنة الضراجة شايا ذات الفيرجبات الجالخوو من أنفوون ا الويو  أأنفوون ا الويو  

 

بافضافة نلى الشرجط العامة المنصوص ةنها في المواد أةةه، يتوجـ  ةوـى كـل بوـا يعوـن  

ةن خووه من أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي أج أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي 

ليل ةوى اةتمـاده  ايا الضرج ة ةوى كامل أ اضيي أج في منوقة أج مربع معين، أن يقام الا 



لبرنامج فعال لورصـا. جتوضـع خوـة جبرجتوكـول لبرنـامج الرصـا متنابـبة مـع الظـرجف 

الوبائية السائاة. كما يج  أن يتم التصميم جالتنفيذ جفقاً لوشرجط العامة جالورق المفصـوة فـي 

امـي هذا الموحق من أجل نثبات ةام ججود انتشا  لفيرجف أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل 

) ايالضــعيف الضــراجة  فــي أفــواج الــاجاجن الحسابــة )المحصــنةلغير المحصــنة  خــةل 

افثني ةشر  هراً األخيرة. جيتوو  تنفيذ هذا الشرط خامات مختبر قاد  ةوى تقصي انتشا  

فيــرجف أنفوــون ا الويــو  ذات افبــةن افل امــي ) ايالضــعيف الضــراجة  بافضــافة نلــى 

المناةية المفصوة في دليةليابسة. جيمكن أن يوجي هذا الرصا نحـو اختبا ات تقصي األجسام 

أفواج من الاجاجن معرضة لخور محاد مرتبط بنمط افنتاج، أج نمكانية االختةط المبا ر أج 

غير المبا ر بويو  برية، أج بتجمعـات لحيوانـات مختوفـة األةمـا  فـي م  ةـة جاحـاة، أج 

جود أبواق لوويو  الحية، أج ابتخاام مياه بـوحية يمكـن بالعادات التجا ية المحوية جمنها ج

أن تكون مووثة، أج ججود ةاة فصائل طيو  في الم  ةة ذات الوضع الصحي السيئ بالنسبة 

 لوسةمة الصحية.

 

  رجط نضافية توبق ةوى البواان أج المناطق أج المربعات التي تعتما التحصين الوقائي    -2

 

قائي لمنع انتقال فيرجف أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي  ايا يمكن ندخال التحصين الو 

الضراجة ضمن برنامج هافـي مكافحـة المـرض. جيتوقـف مسـتوى المناةـة المووـوب لوويـو  

ضمن الم ا   لمنع انتشا  الفيرجف ةوى ةاد الويو  جتشكيوها )تعاد فصائل الاجاجن م ةً ، 

لحسابـة لومـرض. لهـذا ال يمكـن نةوـاء الوصـفة الةزمـة بافضافة نلى ك افة أفواج الويـو  ا

لجميع الحاالت. كما يج  أن يكون الوقاح متوافق مع المعايير الوا دة في دليل البر لةختبا ات 

جالخاصة بوقاحات أنفوون ا الويـو  ذات افبـةن افل امـي. جيمكـن االكتفـاء بتحصـين بعـض 

 البوا أج المنوقة أج المربع المعني.الفصائل الويو  ذات افبةن افل امي في 
 

يج  نجراء الفحوصات الفيرجلوجية جالمصوية لجميع م ا   الاجاجن المحصنة لمنـع انتشـا  

الفيرجف الوبيعي. جيمكن ابتخاام حيوانات  اهاة فـي بـبيل زيـادة ال قـة بنتـائج االختبـا ات 

ً  6جيج  نةادة الفحوصات كل   لومخاطر المقـا  ججودهـا أ هر ةوى األقل أج مرات أك ر جفقا

 في البوا أج المنوقة أج المربع.
 

 يج  أيضاً نثبات فعالية برنامج التحصين الوقائي.

 

 10.4.31المادة 
 

لبلـد أو عـن اسـترداد صـفة الخلـو مـن أنفلـونزا الطيـور  أجـل اإلعـال إجراءات إضافية للرصد من 

  الدواجن(في  ) ات الفيروسات شديدة/ضعيفة الضراوةمنطقة أو مربع 
 

بافضافة لوشرجط العامة الوا دة في المواد أةةه، يتوج  ةوى البوا الذن يعون ابـترداد صـفة الخوـو 

من انتشا  فيرجف أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي ) ايالضعيف الضراجة  لكامل أ اضيي أج 

ي بت الخوو من الفيرجف،  رط لمنوقة أج مقسم فيي، أن يقام الاليل ةوى اةتماده لبرنامج  صا نشيط 

أن يصمم هذا البرنامج بشكل يتناب  مع الظرجف الوبائية لظهو  التفشي المرضي. جيج  أن يشمل 

الرصا المصوي تقصي الفيرجف جاألجسام المناةية كما هو جا د في دليل اليابسة. جيمكن الوجوء نلى 

 فحص طيو   اهاة لتسهيل تأجيل نتائج الرصا.



 

ل بوا يعون خووه من ننفوون ا الويو  ذات افبةن افل امـي ) ايالضـعيف الضـراجة  يتوج  ةوى ك

لكامل أ اضيي أج لمنوقة أج مربع فيي أن يعوي نتائج أةمـال الرصـا النشـيط المعتمـا لايـي التـي تـتم 

بموجبها فحوصاً بـريرية منتظمـة ألفـواج الـاجاجن الحسابـة لومـرض. جيجـ  أن يوضـع لبرنـامج 

 ط تصميماً جأن ينفذ جفقاً لوشرجط العامة جالورق الموضحة في هذه الخووط التوجيهيـة. الرصا النا

جيج  أن يعوي الرصـا نتـائج موثـوق بهـا ةـن طريـق نجـراء الفحوصـات لمجموةـة مـن العينـات 

 العشوائية تم ل أفواج الويو  المعرضة لإلصابة.

 

 10.4.32المادة 

 

 

 : لية من أنفلونزا الطيورخاالمزارع ترتيبات إضافية للرصد في ال
  

يقتضي افةةن ةن خوو م ا   من أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي نثبات خوـو المـ ا   مـن 

فيرجف أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي جيج  نخضا  الـاجاجن الموجـودة فـي هـذه المـ ا   

لفحوصات مصوية توت م بالشـرجط الختبا ات تشخيص الفيرجف أج ة لي ةوى أباف ةشوائي ججفقاً 

العامة الموضحة في هذه الخووط التوجيهية. جيج  أن تجرن الفحوصات بنظام زمني يتوقـف ةوـى 

 يوماً ةوى األقل. 21ماى مخاطر انتشا  الفيرجف جكل 

 

 10.4.33المادة 

 

 

 استخدام وتأويل الفحوصات المصلية وفحوصات تقصي الفيروس 

 

ءة بفيرجف أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي أجسام مناةية موجهة ضا تتولا في الاجاجن الموبو

، جضا البرجتينـات (Neuraminidase NAجالنيو امينيااز )( Hemagglutinin)الهيماغووتينين 

 Matrixجالبرجتينـــات الننويــةلالبرجتينات البوانيـــة  Non_structural proteinsالةبنيويــة 

proteins البـوليميري   جبرجتينات مجمـعPolymerase complex NP/M  جتقصـي البرجتينـات

 NP/Mاألخرى ليس موضوةاً لوبحث هنا. أما فحوصـات تقصـي األجسـام المناةيـة الموجهـة ضـا 

ــة  ــرة أج المعوو ــ ا المبا  ــة افلي ــتم بوابـو ــة  Blocking ELISAفت ــا  المناة ــا ات انتش جاختب

Immuno diffusion ات تقصي األجسام المناةية الموجهة ضا في الجيووز. جتتضمن اختبا NA 

 Indirect immuno، جاختبــا ات الفوــو ة المناةيــة غيــر المبا ــرة NIتخفيــف النيو امينيــاي  

fluorescence  جافلي ا المبا رة. جيتم تقصي األجسام المناةية الموجهة ضـاHA  باختبـا اتHI 

موثــوق بهــا فــي أصــناف  AIبــا ات جتعتبــر اخت .Seroneutralisation SNجالتحييــا المصــوي 

يمكن ابتخاامها لتقصـي األجسـام المناةيـة  SNالاجاجن ال في ال اييات. جاختبا ات التحييا المصوي 

. جهذه الوريقة مفضـوة فـي ال ـاييات subtypeضا أنوا  محادة من الهيماغووتينين تحت نو  محاد 

  المناةة فـي الجوـوز لتقصـي األجسـام جبعض فصائل الويو . جيمكن االةتماد ةوى اختبا ات انتشا

في الاجاجن جالايك الرجمي جليس في غيرها من فصائل الويـو . جقـا تـم  NP/Mالمناةية المضادة 

فـي كـل  NP/Mتووير اختبا ات نلي ا المعووة كورق بايوة لتقصي األجسام المناةية الموجهة ضـا 

  .وفصائل الوي



 

 Neuraminidase inhibitionبح النيو امينيااز يمكن ابتخاام اختبا ات كبح التراص أج ك

نوا   أتحت  9تحت نو  لوهيماغووتينين ج 16لمعرفة تحت بةلة الفيرجف من بين 

تنفع هذه المعوومات في األبحاث الوبائية جتصنيف   ..Neuraminidase  Subtypesلنيو امينيااز

 فيرجبات أنفوون ا الويو . 

 

معووة، جمـن لقاحـات جكاموة  A وقاحات المحضرة من فيرجبات يمكن تحصين الحيوانات بعاد من ال

ترتك  ةوى التعبير لهيمـاغووتينين. جاألجسـام المناةيـة الموجهـة ضـا الهيمـاغووتينين تعوـي مناةـة 

خاصة تحت نو  محاد من الفيرجبات. جيمكن ابـتخاام طـرق ةـاة لوتمييـ  بـين الويـو  المحصـنة 

  الشاهاة غير المحصنة، جالفحوصات المصوية المتخصصة جالموبوءة، منها الفحص المصوي لوويو

 لوويو  المحصنة.

 

يمكن تشخيص انتشا  فيرجف أنفوون ا الاجاجن في الويو  غير المحصنة، بما فيها الويو  الشـاهاة، 

ــة ضــا  ــام المناةي ــوة تقصــي األجس ــوا   NP/Mبواب ــت أن ــة الخاصــةبعاة تح ــام المناةي جاألجس

. جفي الويو  المحصنة بوقاحات NSPينيااز أج كذلك األجسام المناةية ضا لوهيماغووتينين أج نيو ام

محضرة لوتعبير ةن الهيماغووتينين يمكن اكتشاف أجسام مناةية ضا الهيماغووتينين الخاصـة جلـيس 

 NP/Mضا البرجتينات األخرى لفيرجف أنفوون ا الويو . جاكتشاف ججـود األجسـام المناةيـة ضـا 

ضا النيو امينيااز الخاصة بالفيرجف الموجود حقوياً تعبر ةن ججود انتشا  أج الموجهة  NSPجضا 

لوفيرجف. جالويو  المحصنة بوقاحات معووة كاموة تستويع توليا كميات بسيوة من األجسام المناةية 

؛ لكن هذه النس  تكون مرتفعة أك ر بك ير في الويـو  الموبـوءة. جابـتخاام ةتـرة لقاحيـة NSPضا 

مختوف ةن الفيرجف المتواجا حقوياً يسمح أيضـاً بـالتميي  بـين  NAلايي نيو امينيااز من تحت نو  

الحيوانات المحصنة جالحيوانات الموبوءة ةن طريق تقصي األجسام المناةية المضادة لونيو امينيااز 

الخاصة بتحق نو  الفيـرجف الحقوـي المـذكو  أةـةه. جيجـ  أخيـراً أن تكـون الوقاحـات المسـتخامة 

 وافقة مع معايير دليل اليابسة.مت
 

يج  نجراء فحوصات لجميع الم ا   المحتوية ةوى حيوانات ذات مصوية نيجابية. جيج  أن تتمكن 

المعويات الوبائية جالفحوصـات المخبريـة افضـافية مـن تحايـا الوضـع الصـحي لكـل م  ةـة ذات 

 ن افل امي جماى انتشا ه. مصوية نيجابية بالنسبة لوجود فيرجف أنفوون ا الويو  ذات افبة
 

في حال ابتخاام اختبا  لتأكيا التشـخيص يجـ  أن تكـون صـحة نتائجـي السـوبية تفـوق صـحة نتـائج 

 المسح المصوي، جأن تكون صحة المصوية افيجابية مساجية لي ةوى األقل.

 

ى صـحة الفعالية التشخيصية لوفحوصات المستخامة جالمصادقة ةوةن من المناب  نةواء معوومات 

 نتائجها.

 

 متابعة افجراءات في حال الحصول ةوى نتائج نيجابية نتيجة لوتحصين -1

 

في حال الوجوء نلى تحصين الويو  يج  تـوفير نمكانيـة ججـود فحوصـات نضـافية البـتبعاد 

تأجيل النتائج افيجابيـة بأنهـا انتشـا  لوفيـرجف جفـي بـبيل تحقيـق هـذا الهـاف يجـ  اةتمـاد 

ناه فجـراء التحقيقـات الةزمـة بعـا الحصـول ةوـى نتـائج مصـوية نيجابيـة الوريقة الوا دة أد 

أةواها الرصا الموجي لوويو  المحصنة. جيج  أن تشمل التحقيقات تفحصاً لجميع المعويات 



التي يمكن أن تركا أج تنفي الفرصة القائوة بأن المصوية افيجابيـة الناتجـة مـن أةمـال الرصـا 

لوفيرجف. جيج  نيضاح جميـع المعويـات الوبائيـة جتأجيـل النتـائج  األجلي ال تعود نلى انتشا 

 الوا دة في التقرير النهائي.

 

نن جضع خوة ترتك  ةوى الفحوصات المصوية لوتميي  بين الحيوانـات الموبـوءة جالحيوانـات 

 المحصنة يتوو  بالضرج ة معرفة ةترة الفيرجف المستخامة في التحصين.

 

من فيرجبات كاموة معووة، يمكن ابتخاام تحت أنوا  نيو امينيااز  بالنسبة لوقاحات المحضرة -أ

متجانسة أج ال متجانسة لوتميي  بين العترات التحصينية جالعترات المتواجاة حقويـاً. جنذا كانـت 

، جنذا كانـت محصـنة بوقـاح محضـر مـن NP/Mطيو  الم  ةة تحمل أجساماً مناةيـة ضـا 

 رق التالية:فيرجبات كاموة معووة فيج  نتبا  الو

 

جنذا أظهـرت هـذه  NP/Mيج  أال تحمل الويو  الشاهاة أجساماً مناةية مضـادة ل •

الويو  نيجابية لهذه األجسام المناةية فهذا يشير نلى أنها موبـوءة بفيـرجف أنفوـون ا 

ــام  ــراص الــ ــبح تــ ــة لكــ ــا ات خاصــ ــتخاام اختبــ ــا ابــ ــن هنــ ــو . جيمكــ الويــ

Hemagglutination inhibition ذا كان المسـب  المرضـي فيـرجف لتحايا ما ن

 .H7أج  H5من فئة 

 

في حال تم التحصين بوقاح محضر من فيرجبات كاموة معووة تحـون نيو امينيـااز  •

مماثوة لوفيرجف المتواجا حقوياً، فإن ججود أجسام مناةيـة مضـادة لوبرجتينـات غيـر 

 يمكــن أن يشــير نلــى انتشــا  لوفيــرجف. جهــذا يقتضــي أخــذ ةينــات  NSPالبنيويــة 

البتبعاد ججود فيرجف أنفوـون ا الويـو  ذات افبـةن افل امـي جذلـك ةـن طريـق 

 ة ل الفيرجف أج الع و  ةوى مواد ج اثية أج برجتينات خاصة بالفيرجف.

 

نذا كانت الويو  محصنة بوقاح محضر من فيرجبات كاموـة معووـة جمحتويـة ةوـى  •

ـ  ــود أجـس ــإن جج ــي، ف ــرجف الحقو ــن الفي ــة ة ــااز مختوف ــا نيو اميني ــة ض ام مناةي

النيو امينيااز أج برجتينات ال بنيوية لوفيرجف الحقوـي يـال ةوـى انتشـا  لوفيـرجف. 

جيج  أخذ ةينات جفحصها البتبعاد ججـود فيـرجف أنفوـون ا الويـو  ذات افبـةن 

افل امي ةن طريق ة ل الفيرجف أج تقصي المواد الو اثية أج البرجتينات الخاصة 

 بالفيرجف.

 

 تحون البرجتين أج جينة  المحضرة فظها  نشاط الهيماتوغوينينالوقاحات  نن -ب 

ـ  المشـابي HAالهيماتوغوينين الفيـرجف الحقوـي. جيمكـن ابـتخاام طيـو   HAـل

أةةه  لتشـخيص ججـود فيرجبـات أنفوـون ا الويـو . جنن ججـود   اجع) اهاة 

م في الويو  المحصنة أج الشاهاة، أج ججود أجسا NP/Mاألجسام المناةية ضا 

ــ  ــة مضــادة ـل ــى انتشــا   NAمناةي ــال ةو ــذا ي ــي فه ــالفيرجف الحقو الخاصــة ب

لوفيرجف. جتستاةي هذه الحالـة أخـذ ةينـات لوفحـص جابـتبعاد ججـود فيـرجف 

ريـق ةـ ل الفيـرجف أج أنفوون ا الويـو  ذات افبـةن افل امـي، بـواء ةـن ط

 الو اثية أج البرجتينات الخاصة بالفيرجف.تقصي المواد 

 



نتائج المصوية افيجابية التي تشير نلى ججود الفيرجف المسـب  لومـرض لوتمييـ  بـين متابعة ال -2

 أ كال المرض الشاياة الضعيفة الضراجة ألنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي.

 

نن الع و  ةوى أجسام مناةية يشير نلى ججود انتشا  لفيـرجف أنفوـون ا الويـو  ذات افبـةن 

ــائي iفــي الفقــرة )أ  ) افل امــي، كمــا هــو جا د    أةــةه جذلــك يــاةو نلــى نجــراء تحقيــق جب

 جفيرجلوجي هافي نيضاح ما نذا كانت الفيرجبات الموجودة هي  اياة أج ضعيفة الضراجة.

 

يج  نجراء فحوصات فيرجلوجية ةوى جميع الويو  التي تحمل أجسام مناةية أج المهـادة بافصـابة 

بة لتقصي ججود فيـرجف أنفوـون ا الويـو  بـواء ةـن طريـق بالمرض. جترخذ العينات بكميات مناب

ةـ ل الفيــرجف جتحايـا هويتــي جلأج تشـخيص ججــود الحمـض النــوجن جالبرجتينـات الخاصــة كوهــا 

 . جةـ ل الفيـرجف هـو الوريقـة الفضـوى لتشـخيص 2بفيرجف أنفوون ا الويو  ةترة )أ  )الصـو ة 

و ، جالتفاصـيل موجـودة فـي دليـل البـر. جيجـ  األ كال المرضية التي يسببها فيرجف أنفوون ا الوي

فحص جميع العترات المع جلة لفيرجف أنفوون ا الويـو  لوتعـرف ةوـى تحـت نـو  العتـرة الخاصـة 

بالنيو امينيااز أج الهيماتوغوينين. جيج  نجراء االختبا ات في الجسم الحي في الـاجاج جلأج نجـراء 

 H5وبـرجتين لوهيمـاتوغوينين الخاصـة بتحـت أنـوا  التحويل بوابوة تسوسل مكان االنشـوا  الحـال ل

أجل تسميتها فيرجبات أنفوون ا الويو  ذات افبةن افل امي  اياة الضراجة أج فيرجبات  من H7ج

أنفوــون ا الويــو  ذات افبــةن افل امــي ضــعيفة الضــراجة أج فيرجبــات أنفوــون ا الويــو  ضــعيفة 

 ً ــم أيضــا ــا ت ــا ن . جق ــةن نجب ــة الضــراجة )دجن نب ــاض النوجي  تحضــير فحوصــات لتقصــي األحم

جالمصادقة ةوى صةحيتها، جهي تتمتع بنفس دقة كشف افيجابية لوريقة ة ل الفيرجف جلهـا ميـ ة 

 HAفيهـا   H7ج H5نةواء النتائج خةل باةات قويوة. جةنا الع و  ةوى ةينات تحون تحت أنوا  

عـ ل الفيـرجف جمعرفـة هويتـي بوريقـة ةن طريق تقصي األحماض النوجية، يج  فحصها مجـاداً ل

الجسم الحي في الفرجج، أج اكتشاف تركيبة األحماض األمينية جتحايا مكان  ق البرجتينات لمعرفـة 

ــي  ــةن افل ام ــو  ذات افب ــون ا الوي ــي المســرجلة ةــن أنفو ــة ه ــت الفيرجبــات المع جل ــا نذا كان م

قويوــة الاقــة لكنهــا أك ــر فائــاة فــي  الشاياةلالضــعيفة الضــراجة. جفحوصــات تقصــي األنتيجينــات هــي

اكتشاف الحاالت السريرية لومرض التي تسببها ةتـرة حقويـاً نـو  )أ  ةـن طريـق تقصـي برجتينـات 

NP/M .جيج  فحص العينات افيجابية جة ل الفيرجف منها جتحايا هويتي جمر ر ضراجتي . 
 

وبـائي السـائا. جفـي بـبيل ابـتكمال يج  مراجعة النتائج المخبرية مع األخذ بعين االةتبا  الوضع ال

الرصا المصوي جتقييم احتمـال ججـود انتشـا  لوفيـرجف، مـن الضـرج ن الحصـول ةوـى معوومـات 

 متنوةة منها المعوومات افضافية الةزمة:

 

 توصيف نظم افنتاج السائاة حالياً؛     -أ

 

 نتائج الرصا السريرن لوحيوانات المشبوهة جقوعان المنشأ؛   -ب 

 

 ت الوقاحات المستخامة في المناطق الموبوءة؛كميا     -ج

 

 السجل الصحي جالتا يخي لوم ا   الموبوءة؛     -د 

 

 مراقبة ترقيم الحيوانات جتنقةتها؛    -هـ



 

ةناصر أخرى ذات أهمية نقويمية جدج ها في نقل ةاجى فيـرجف أنفوـون ا الويـو  فـي      -ج  

 ال من الماضي.

 

 خاصة بالتحقيقات الوبائية بشكل نجراءات ةموية قيابية ضمن نطـا     يج  توثيق المعوومات ال    

 برنامج الرصا الوبائي.    

 

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 

 

 

 


