
 1

 الجمهورية اليمنية
 وزارة الصحة العامة والسكان    وزارة الصحة العامة والسكان    

 قطاع الرعاية الصحية األولية قطاع الرعاية الصحية األولية 
  اإلدارة العامة لمكافحة األمراض والترصد

 
 
 
 
 

الدليل اإلرشادي للعاملين في مجال 
الطيران حول التوعية الخاصة بالجائحة 

 ألنفلونزا الطيورالعالمية المحتملة 
 
 
 
 
 

 
2005 

     
 
 
 

  : :المحتوياتالمحتويات
 

 



 2

الصفحة  تت الموضوع
 -1 مقدمة عن مرض األنفلونزا  2
 -2 وبائية مرض األنفلونزا 2
 -3 فيروس األنفلونزا  4

 -4 :طرق انتقال العدوى  
-1-4 طرق انتقال الفيروس بين الطيور � 5
-2-4 طرق انتقال الفيروس من الطيور إلى اإلنسان � 6
-3-4  الفيروس من إنسان إلى آخرلانتقا � 6

 -5 :األعراض السريرة للمرض  
-1-5 أعراض المرض على اإلنسان � 7
-2-5 أعراض المرض على الطيور المصابة � 7
اإلجراءات الواجب اتخاذها من أجل تطويق انتشار المرض 8 6- 

 -7 :إجراءات السالمة العامة   
-1-7 في المناطق الغير موبؤة � 9
-2-7 في المناطق الموبؤة � 9

 -8 ت الوقاية من المرضإجراءا 
 1-8 المجتمع � 10
 2-8 المطارات � 10
 3-8 المنافذ البحرية والموانئ � 11
 -9 المعالجة 12

 



 3

 أنفلونزا الطيورأنفلونزا الطيورمقدمة عن مرض مقدمة عن مرض  -1
   

ير من            الج في آث ناس ويع ن ال ائعة بي ًا أحد األمراض الش زا عموم د مرض األنفلون ير من                   ٌيع الج في آث ناس ويع ن ال ائعة بي ا  أحد األمراض الش زا عموم د مرض األنفلون         ي ع
ى المراآز الصحية           ى المراآز الصحية          األحيان دون اللجوء إل ى تشخيص وعالج      األحيان دون اللجوء إل تجه المصابون إل ا ي يرًا م ى تشخيص وعالج       وآث تجه المصابون إل ا ي يرا  م  وآث

تعايش مع هذا المرض وانه زائرٌٌ البد منه وهنا قد ال يعي                      , , أنفسهم   أنفسهم    ى ال ناس عل ود ال تعايش مع هذا المرض وانه زائر   البد منه وهنا قد ال يعي                      حيث تع ى ال ناس عل ود ال حيث تع
د إذ أن معظم  توقعها اح ي بصورة شرسة ال ي د يأت ذي ق زا ال يروس األنفلون ناس خطورة ف د إذ أن معظم ال توقعها اح ي بصورة شرسة ال ي د يأت ذي ق زا ال يروس األنفلون ناس خطورة ف ال

ذا          رة واحدة في العمر بعكس ه ذا         الفيروسات تصيب اإلنسان م رة واحدة في العمر بعكس ه درة على     الفيروسات تصيب اإلنسان م ذي له الق يروس ال درة على      الف ذي له الق يروس ال  الف
إحداث اإلصابة بالمرض مرات عديدة في العام الواحد ويعود السبب في ذلك إلى وجود أنواع               إحداث اإلصابة بالمرض مرات عديدة في العام الواحد ويعود السبب في ذلك إلى وجود أنواع               

يس ذلك فقط بل توجد ضروب مصلية من هذا الفيروس                   يروس ل ذا الف يس ذلك فقط بل توجد ضروب مصلية من هذا الفيروس                  من ه يروس ل ذا الف  تسبب   تسبب  subtypeمن ه
 . . في تكرار اإلصابة المستمرة في تكرار اإلصابة المستمرة 

 
ى اإل          تت        ال تق         ال تق  ذا المرض عل ى اإل          صر اإلصابة به ذا المرض عل ناك العديد من الحيوانا           صر اإلصابة به ل إن ه ناك العديد من الحيوانا           نسان فقط ب ل إن ه   تتنسان فقط ب

ذا المرض أيضًا ذا المرض أيضا تصاب به يما سبق أن تصاب به تقد ف ان يع نازير والقطط والطيور وآ يما سبق أن  آالخيول والخ تقد ف ان يع نازير والقطط والطيور وآ  آالخيول والخ
يور        ن الط ترآة بي ابة مش ور أول إص تى ظه يها ح رض يقتصر عل ذا الم يور به ابة الط يور       إص ن الط ترآة بي ابة مش ور أول إص تى ظه يها ح رض يقتصر عل ذا الم يور به ابة الط إص

ترة واإلنسان واإلنسان  نفس الع ترة ب نفس الع ية وهي ) ) الساللة الساللة ((ب ية وهي الفيروس ام   H5N1الفيروس ام ع ي19971997ع ي م ف ج  م ف ج آون ج  هون ج آون , ,  هون
ا تحول    ن البشر إذا م ذه المرض بي اء به ية حصول وب ي إمكان ا دق جرس الخطر ف و م ا تحول   وه ن البشر إذا م ذه المرض بي اء به ية حصول وب ي إمكان ا دق جرس الخطر ف و م وه
ر           ى آخ خص إل ن ش تقال م ه االن تطيع مع ذي يس كل ال ى الش يروس إل ر          الف ى آخ خص إل ن ش تقال م ه االن تطيع مع ذي يس كل ال ى الش يروس إل                                   الف

from person to person          زا الطيور د يشكل مرض أنفلون زا الطيور      إذ ق د يشكل مرض أنفلون ثر  .Avian Fluإذ ق ثر    األآ   األآ
يات بين البشر بهذا المرض إلى                 خطور خطور  زيد معدالت الوف د ت ى اإلنسان وق يات بين البشر بهذا المرض إلى                 ة عل زيد معدالت الوف د ت ى اإلنسان وق تجدر تجدر وو%  %  8080ة عل

ى    نا ال ارة ه ى   اإلش نا ال ارة ه ن   اإلش ية م واع الفيروس ن   أن األن ية م واع الفيروس ذا الأن األن ذا اله يروس ه يروس ف يوانات   ووف يب الح ت تص ي آان يوانات   الت يب الح ت تص ي آان الت
 . . والطيور تختلف عن األنواع التي آانت تصيب اإلنسان والطيور تختلف عن األنواع التي آانت تصيب اإلنسان 

 
   Epidemiology:  :  وبائية المرض وبائية المرض   -22

ئة عام إذ تسبب فيروس األنفلونزا                  عرف المرض ألو          عرف المرض ألو     ثر من م نذ أآ يا م رة في ايطال ئة عام إذ تسبب فيروس األنفلونزا            ل م ثر من م نذ أآ يا م رة في ايطال ل م
ة طاعون الدجاج                        18901890 دا في الطيور المستأنسة وسميت بكارث ية ج يات عال ة طاعون الدجاج                         م في وف دا في الطيور المستأنسة وسميت بكارث ية ج يات عال آما آما , ,  م في وف

في في سجل التاريخ الوبائي وفاة ماليين البشر في العالم عندما تحول المرض إلى جائحة عالمية                سجل التاريخ الوبائي وفاة ماليين البشر في العالم عندما تحول المرض إلى جائحة عالمية                
 ::األعوام التالية األعوام التالية 

� “Spanish Flu”1918  ن ارب م ا يق ى م ن  توف ارب م ا يق ى م نهم نصف  5050  -4040توف يون شخص م نهم نصف   مل يون شخص م  مل
  . .A(H1N1)مليون في الواليات المتحدة األمريكية بالساللة الفيروسية مليون في الواليات المتحدة األمريكية بالساللة الفيروسية 

• 1957  “Asian Flu"    ارب من ا يق ارب من     وتوفى م ا يق  في  في 700,000700,000 مليون شخص منهم  مليون شخص منهم 44-11 وتوفى م
  . .A(H2N2)بالساللة الفيروسية بالساللة الفيروسية . . أمريكا أمريكا 

•   1968  “Hong Kong Flu”    ارب من م ا يق ارب من م     وتوفى م ا يق ن    وتوفى م يون شخص م ن   ل يون شخص م   3434,000000  همهمل
  .  . A(H3N2)في أمريكا بالساللة الفيروسية في أمريكا بالساللة الفيروسية 

(WHO , 2004) , (www.jeddahnights.net)  
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 : :   لتاريخ الوبائي لهذا الفيروس لتاريخ الوبائي لهذا الفيروس وفيما يلي ملخص لوفيما يلي ملخص ل

    
اد ادوع اءوع ذا الوب اء ه ذا الوب ار    ه ار لالنتش يورلالنتش ن الط يوربي ن الط ام بي نذ ع يوية م ناطق األس ي بعض الم ام  ف نذ ع يوية م ناطق األس ي بعض الم  وحتى  وحتى 19971997 ف

تقال للعدوى بي         20032003 تقال للعدوى بي       وحدث ان ن الطيور و البشر وسجلت حاالت في آال  من هونج آونج و          ن الطيور و البشر وسجلت حاالت في آًال من هونج آونج و          وحدث ان
ايالن    نام وت ايالن   فيت نام وت ام      ددفيت ام       ع زا الطيور           ,  , 20032003  ,   , 19971997 ع يروس أنفلون اد ف م ع زا الطيور          ث يروس أنفلون اد ف م ع للظهور من  للظهور من    H5N1ث

ام  د ع ام جدي د ع يا 20052005جدي ي اندونيس يا   ف ي اندونيس بوديا –  ف بوديا  آم يا – آم يا  منغول تا– منغول تا طاجاآس يا –  نن طاجاآس يا  ترآ يا – ترآ يا  رومان   – رومان
 ..   فيتنام فيتنام-تايالند تايالند   -  نن تايوا تايوا-   آوريا آوريا– الصين  الصين –اليونان اليونان 
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دأت حكومات الدول في اتخاذ       د ب دأت حكومات الدول في اتخاذ      وق د ب  من شانها أن تمنع أو تحد من وصول  من شانها أن تمنع أو تحد من وصول ييالتدابير التالتدابير التوق
ًا من تحول المرض إلى جائحة عالمية حيث أآدت منظمة الصحة                   ى أراضيها خوف ا  من تحول المرض إلى جائحة عالمية حيث أآدت منظمة الصحة                  المرض إل ى أراضيها خوف المرض إل
دا       يرة ج تكون قص توائه س ية اح رض وإمكان ار الم دء انتش ن ب ية بي ترة الزمن ية أن الف دا      العالم يرة ج تكون قص توائه س ية اح رض وإمكان ار الم دء انتش ن ب ية بي ترة الزمن ية أن الف العالم

 . . ا بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ ظهور أول حالة وبائية ا بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ ظهور أول حالة وبائية وتتراوح موتتراوح م
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 فيروس األنفلونزافيروس األنفلونزا  -33
 

ة      ى عائل زا إل يروس األنفلون ي ف ة           ينتم ى عائل زا إل يروس األنفلون ي ف نس Orthomyxoviridae      ينتم نس  وج     Retrovirus وج
 : : وتوجد منه ثالثة أنواع هي وتوجد منه ثالثة أنواع هي 

يروس  -1 يروس ف يور       :  : Aف ان والط ابة اإلنس ى إص درة عل راوة و له الق واع ض د األن و أش يور      وه ان والط ابة اإلنس ى إص درة عل راوة و له الق واع ض د األن و أش   وه
نازير والخيول    نازير والخيول   والخ له نوعان فرعيان   , , والخ له نوعان فرعيان   و  تبعا  لوجود نوعان من  تبعًا لوجود نوعان من اامم تم تصنيفه تم تصنيفه subtypeو

 : : المحددات المستضدية على سطحه هما المحددات المستضدية على سطحه هما 
• Hemaglutinin (HA) 
• Neuraminidase (NA )   
 

 
 

 
ى  توي عل ى إذ يح توي عل ن 1155  –  11إذ يح ن  م تلف H م تلف  مخ ى , ,  مخ ى وعل ن 99  –  11وعل ن  م تلف الصفات     N م ك تخ تلف الصفات ولذل ك تخ ولذل

ي  ية للف ية والمرض ي االنتيجين ية للف ية والمرض ن حصول    االنتيجين ن الممك ن وم ن االنتيجيني ى هاذي تمادًا عل ن حصول    روس اع ن الممك ن وم ن االنتيجيني ى هاذي تمادا  عل روس اع
يها بسهولة       رات ف يها بسهولة      الطف رات ف   H7N1 في ايطاليا آانت الساللة       في ايطاليا آانت الساللة      20012001  –  19991999ففي الفترة بين    ففي الفترة بين    , , الطف

د شهور أصبحت شديدة الضراوة وتم التخلص من أآثر من                 يلة الضراوة وبع د شهور أصبحت شديدة الضراوة وتم التخلص من أآثر من                قل يلة الضراوة وبع  مليون   مليون  1313قل
 . . طير طير 
 : : بالصفات التالية بالصفات التالية   H5N1 فيروس  فيروس يمتازيمتاز

 ..لحد التجميدلحد التجميدمنخفضة جدا  تصل منخفضة جدًا تصل حرارة حرارة  العيش في درجات  العيش في درجات قدرته علىقدرته على •
 .. يوم  يوم 105105طويلة قد تصل إلى طويلة قد تصل إلى ات ات ولفترولفترتحمله لمستوى عالي من الرطوبة تحمله لمستوى عالي من الرطوبة  •
 . . العيش في المياه وعلى اليابسة ولمدة قد تصل إلى أربعة أشهر العيش في المياه وعلى اليابسة ولمدة قد تصل إلى أربعة أشهر  •
 

يروس   -2 يروس  ف د يسبب             :  : Bف واع فرعية له وق ى وجود أن يس مصنفًا عل د يسبب            وهو يصيب اإلنسان ول واع فرعية له وق ى وجود أن يس مصنفا  عل وهو يصيب اإلنسان ول
 .. لكنه ال يسبب جائحة عالمية  لكنه ال يسبب جائحة عالمية Outbreakوباء وباء 

يروس  -33 يروسف ية         : : Cف ية أو عالم ئة محل بب أوب ان وال يس ي اإلنس يفًا ف ا خف بب مرض ية         ويس ية أو عالم ئة محل بب أوب ان وال يس ي اإلنس يفا  ف ا خف بب مرض ..ويس
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 طرق انتقال العدوى طرق انتقال العدوى   -44
 

 ::طرق انتقال الفيروس بين الطيور طرق انتقال الفيروس بين الطيور  4-1
ند      • ليمة ع يور الس ى الط ابة إل يور المص ن الط يروس م تقل الف ند     ين ليمة ع يور الس ى الط ابة إل يور المص ن الط يروس م تقل الف ةين ةمخالط يور مخالط يور  الط  الط

 ..الملوث الخارج من أنوفها وإفرازات الجهاز التنفسي الملوث الخارج من أنوفها وإفرازات الجهاز التنفسي بعضها أو استنشاق الرذاذ بعضها أو استنشاق الرذاذ لل
نة     • يور الداج ى الط ية إل يور المائ رة والط برية والمهاج يور ال ن الط تقل م ا ين نة    آم يور الداج ى الط ية إل يور المائ رة والط برية والمهاج يور ال ن الط تقل م ا ين ( ( آم

ة  ة المستأنس يجة ) ) المستأنس ي نت ك الروم اج والدي يجة آالدج ي نت ك الروم اج والدي ةآالدج ةمخالط يور مخالط ذه الط يور  ه ذه الط ها أو لل ه ها أو بعض بعض
وصول وصول بطريقة غير مباشرة من خالل وصول هذه الطيور إلى المياه المحيطة أو                بطريقة غير مباشرة من خالل وصول هذه الطيور إلى المياه المحيطة أو                

 ..الطيور المصابة إلى مناطق مزارع الدواجن الطيور المصابة إلى مناطق مزارع الدواجن 
تقل العدوى من خالل استخدام أقفاص الطيور المصابة بالفيروس          • ا يمكن أن تن تقل العدوى من خالل استخدام أقفاص الطيور المصابة بالفيروس         آم ا يمكن أن تن آم

 ..لنقل الطيور السليمة لنقل الطيور السليمة 
ليمة من خالل مالمسة مالبس أو أحذية             • ى الطيور الس تقل العدوى إل ليمة من خالل مالمسة مالبس أو أحذية            ويمكن أن تن ى الطيور الس تقل العدوى إل ويمكن أن تن

 ..العاملين والمحتكين بالطيور المصابة العاملين والمحتكين بالطيور المصابة 
 
 ::ال الفيروس من الطيور إلى اإلنسان ال الفيروس من الطيور إلى اإلنسان طرق انتقطرق انتق 4-2
المصابة المصابة ................) ................)  الدجاج    الدجاج   – البط  البط –االوز االوز ( (  مع الطيور   مع الطيور  ةة المباشر   المباشر  المخالطة المخالطة  •

يها عالمات المرض         يها عالمات المرض        وحتى التي ال تظهر عل فاإلوز البري يعد المضيف الطبيعي فاإلوز البري يعد المضيف الطبيعي وحتى التي ال تظهر عل
 ..لهذا الفيروس لكن ال تظهر عليه أعراض المرض لهذا الفيروس لكن ال تظهر عليه أعراض المرض 

وإفرازات الجهاز التنفسي وبقايا براز الطيور عند       وإفرازات الجهاز التنفسي وبقايا براز الطيور عند       استنشاق رذاذ الطيور المصابة       استنشاق رذاذ الطيور المصابة        •
 ..جفافها وتطايرها في الهواء جفافها وتطايرها في الهواء 

تف ريشها                • ح الطيور المصابة ون ند ذب دي ع وث األي تف ريشها               تل ح الطيور المصابة ون ند ذب دي ع وث األي زع جلودها      تل زع جلودها       أو ن   تقطيعها تقطيعها و  و   أو ن
 ..وقد تكون هذه المرحلة الخطرة التي يكون فيها انتقال الفيروس ممكن جدا وقد تكون هذه المرحلة الخطرة التي يكون فيها انتقال الفيروس ممكن جدا 

  . .ا ًا والتي قد يتواجد فيها الفيروس حي والتي قد يتواجد فيها الفيروس حيأآل لحوم الطيور المصابة غير المطهوة جيدا أآل لحوم الطيور المصابة غير المطهوة جيدًا •
يروس آأقفاص الدجاج   • ة بالف تخدام األدوات الملوث دوى من خالل اس تقل الع د تن يروس آأقفاص الدجاج  ق ة بالف تخدام األدوات الملوث دوى من خالل اس تقل الع د تن ق

 . . وأدوات األآل والشرب وأدوات األآل والشرب 
استخدام فضالت مزارع الدجاج والطيور األخرى المصابة آسماد لألراضي إذ قد   استخدام فضالت مزارع الدجاج والطيور األخرى المصابة آسماد لألراضي إذ قد    •

  . .ةة البيئي البيئييتواجد الفيروس فيها بترآيز عالي دون أن تؤثر عليه الظروفيتواجد الفيروس فيها بترآيز عالي دون أن تؤثر عليه الظروف
زارع والقطط التي              • ئران وآالب الم زارع والقطط التي             بواسطة الف ئران وآالب الم د تكون حاملة للفيروس و تعمل        بواسطة الف د تكون حاملة للفيروس و تعمل        ق ق

 ..تقوم بنقله لإلنسانتقوم بنقله لإلنسان  آعائل وسطيآعائل وسطي
ي    • يها خصوصا ف ر أعراض عل ي ال تظه ية المصابة والت يور الح تكاك بالط ي   االح يها خصوصا ف ر أعراض عل ي ال تظه ية المصابة والت يور الح تكاك بالط االح

امل دور             ذا الع د لعب ه يع الدواجن وق امل دور            األسواق ومحالت ب ذا الع د لعب ه يع الدواجن وق  في حصول وباء أسيا   في حصول وباء أسيا  ا ًااألسواق ومحالت ب
19571957 .  .  
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  ) 1(شكل 

 
 :طرق انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان  4-3

م يثبت علميًا إلى اآلن ويخشى من حصول ذلك وهذا هو سبب القلق العالمي         ا ل م يثبت علميا  إلى اآلن ويخشى من حصول ذلك وهذا هو سبب القلق العالمي        وهو م ا ل وهو م
ا لالستعداد لمواجهة حصول               رفع الجاهزية لديه دول ل ع ال ا دف ا لالستعداد لمواجهة حصول              في الوقت الحاضر وم رفع الجاهزية لديه دول ل ع ال ا دف في الوقت الحاضر وم

ل التحول الجيني في الفيروس أو اتحاد احد فيروسات    ل التحول الجيني في الفيروس أو اتحاد احد فيروسات    ذلك إذ تكمن الخطورة في حصو     ذلك إذ تكمن الخطورة في حصو     
 )  ) 11شكل  شكل  (( الطيور عند مخالطته لها       الطيور عند مخالطته لها      اااألنفلونزا في شخص مصاب بها بفيروس أنفلونز      األنفلونزا في شخص مصاب بها بفيروس أنفلونز      

مما قد يؤدي إلى ظهور ساللة فائقة الضراوة تكون له القابلية على االنتقال من شخص  مما قد يؤدي إلى ظهور ساللة فائقة الضراوة تكون له القابلية على االنتقال من شخص  
ا    زدوجة آلم ية حصول اإلصابة الم ا زادت احتمال ر وآلم ى أخ ا   ال زدوجة آلم ية حصول اإلصابة الم ا زادت احتمال ر وآلم ى أخ ية ال ا احتمال ية زاد معه ا احتمال زاد معه

وم    ان للح ل اإلنس ند أآ تى ع د األن ح ت لح م يثب ك ل ية إال أن ذل ة العالم ور الجائح وم   ظه ان للح ل اإلنس ند أآ تى ع د األن ح ت لح م يثب ك ل ية إال أن ذل ة العالم ور الجائح ظه
يدًا وان آانت عدد من الدول قد منعت استيراد لحوم                      ا طهيت ج يدا  وان آانت عدد من الدول قد منعت استيراد لحوم                     الطيور المصابة إذا م ا طهيت ج الطيور المصابة إذا م
الدواجن من البلدان التي ثبت فيها انتشار الوباء وال يزال العالم يحبس أنفاسه متمنيا  أن        الدواجن من البلدان التي ثبت فيها انتشار الوباء وال يزال العالم يحبس أنفاسه متمنيًا أن        

 . . ال يعيد التاريخ الوبائي المقيت نفسه ال يعيد التاريخ الوبائي المقيت نفسه 

FROM BIRDS TO Human 

Migratory 
water birds  

Domestic birds 

FROM Human TO Human 
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 األعراض السريرية للمرض األعراض السريرية للمرض   -55
 : : اإلنسان اإلنسان  5-1

ة التي تظهر عل                زا العادي ة التي تظهر عل               هي نفس أعراض األنفلون زا العادي  اإلنسان وقد تظهر على بعض        اإلنسان وقد تظهر على بعض       ىىهي نفس أعراض األنفلون
 ::الحاالت إضافة إلى ما سبق األعراض التالية الحاالت إضافة إلى ما سبق األعراض التالية 

 ..الحمى الحمى  -1
 ..التهاب الحلق التهاب الحلق  -2
 ..سعال سعال  -3
 ..تورم في جفون العين تورم في جفون العين  -4
 ..إمساك إمساك  -5
 ..صداع صداع  -6
 ..هبوط عام هبوط عام  -7
 ..بول داآن بول داآن  -8
 ..الم في العضالت الم في العضالت  -9

ادة  -10 ية ح ى الشكل الحرج إذ يصاب المريض بأعراض تنفس ة إل ادة تطور الحال ية ح ى الشكل الحرج إذ يصاب المريض بأعراض تنفس ة إل تطور الحال
 ..آضيق التنفس والوفاة الحقا  آضيق التنفس والوفاة الحقًا 

تمد شدة المرض وظهور األعراض على جرعة الفيروس المأخوذ وشدة ضراوته وعلى                 تمد شدة المرض وظهور األعراض على جرعة الفيروس المأخوذ وشدة ضراوته وعلى                وتع وتع
 ) .) .مناعته مناعته ( ( مدى قابلية الشخص لإلصابة مدى قابلية الشخص لإلصابة 

 : : الطيور الطيور  5-2
 ..السعال السعال  -1
 ..العطاس العطاس  -2
 ..إفرازات من العيون إفرازات من العيون  -3
 ..تورم في الرأس والوجه تورم في الرأس والوجه  -4
 ..ازرقاق جلد الطائر خصوصا األماآن غير المغطاة بالريش ازرقاق جلد الطائر خصوصا األماآن غير المغطاة بالريش  -5
 ..إسهال إسهال  -6
 ..خمول الطائر وعدم اتزانه خمول الطائر وعدم اتزانه  -7
 ..انخفاض إنتاج البيض انخفاض إنتاج البيض  -8
 . .  وصعوبة التنفس  وصعوبة التنفس sinusitisتورم الجيوب األنفية للطائر تورم الجيوب األنفية للطائر  -9

ر   -10 ر  التسمم الفيروسي للطائ وق   وح وحViremiaالتسمم الفيروسي للطائ به نف زيف دموي يعق وق  صول ن به نف زيف دموي يعق صول ن
 ..الطائرالطائر

يروس إذ أن     الالت الف ر وس وع الطائ تالف ن راض باخ ور األع ابة وظه دة اإلص تلف ش يروس إذ أن    وتخ الالت الف ر وس وع الطائ تالف ن راض باخ ور األع ابة وظه دة اإلص تلف ش وتخ
ناك طيور مصابة ال تظهر عليها أعراض المرض فالبط البري هو العائل الطبيعي لفيروس                ناك طيور مصابة ال تظهر عليها أعراض المرض فالبط البري هو العائل الطبيعي لفيروس               ه ه

زا الطيور      زا الطيور     أنفلون دا                     H5N1أنفلون يه أعراض المرض التي تكون ظاهرة ج دا                      لكن ال تظهر عل يه أعراض المرض التي تكون ظاهرة ج على على  لكن ال تظهر عل
ت       ن وق ددة م ام مح الل أي وت خ يور تم ذه الط م ه رى ومعظ يور األخ ن وبعض الط ت      الدواج ن وق ددة م ام مح الل أي وت خ يور تم ذه الط م ه رى ومعظ يور األخ ن وبعض الط الدواج

 . .  أسابيع  أسابيع 33  –  22اإلصابة وبدء ظهور األعراض آما يمكن أن يشفى الطائر من اإلصابة خالل اإلصابة وبدء ظهور األعراض آما يمكن أن يشفى الطائر من اإلصابة خالل 
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 اإلجراءات الواجب إتباعها من اجل تطويق انتشار المرض اإلجراءات الواجب إتباعها من اجل تطويق انتشار المرض   -66
 

وق في الطيور              -1 الغ عن أي حاالت نف وق في الطيور             اإلب الغ عن أي حاالت نف  وجود أي حاالت مشتبهة الى  وجود أي حاالت مشتبهة الى عندعندأو أو اإلب
ية      ية     الجهات المعن ة والسكان  ووزارة الزراعة والري          ( ( الجهات المعن ي الصحة العام ة والسكان  ووزارة الزراعة والري          وزارت ي الصحة العام   ))وزارت

 ..لتخلص من الطيور المريضة والمشتبه بإصابتها وإعدامها لتخلص من الطيور المريضة والمشتبه بإصابتها وإعدامها لل
تقاتها     -2 ا ومش يور عموم ن والط وم الدواج تيراد لح ر اس تقاتها    حض ا ومش يور عموم ن والط وم الدواج تيراد لح ر اس بورآر( ( حض بورآرالهم ) ) الهم

مرض فيها أو المجاورة لها     مرض فيها أو المجاورة لها     والبيض وطيور الزينة من الدول التي ثبت تواجد ال        والبيض وطيور الزينة من الدول التي ثبت تواجد ال        
 ..والمشتبهة والمشتبهة 

ابة         -3 يور المص ع الط ن م خاص المتعاملي ى األش ددة عل راءات مش رض إج ابة         ف يور المص ع الط ن م خاص المتعاملي ى األش ددة عل راءات مش رض إج  ف
نة     يع  طيور الزي ية الدواجن ومحالت ب زارع ترب ن في م نة    آالصيادين والعاملي يع  طيور الزي ية الدواجن ومحالت ب زارع ترب ن في م آالصيادين والعاملي
ارتداء األقنعة الواقية والقفازات واألحذية أثناء االقتراب               ك ب ارتداء األقنعة الواقية والقفازات واألحذية أثناء االقتراب              وفي األسواق وذل ك ب وفي األسواق وذل

 ..ا ا منها والتعامل معهمنها والتعامل معه
ن    -4 نازل وأماآ ية الدواجن والم زارع ترب ي م تخدمة ف ة األدوات المس يم آاف ن   تعق نازل وأماآ ية الدواجن والم زارع ترب ي م تخدمة ف ة األدوات المس يم آاف تعق

رتفعة حيث                     ام من خالل تعريضها لدرجات حرارة م رتفعة حيث                    تواجد الطيور بشكل ع ام من خالل تعريضها لدرجات حرارة م تواجد الطيور بشكل ع
 لمدة نصف ساعة للقضاء على الفيروس أو تعريضها          لمدة نصف ساعة للقضاء على الفيروس أو تعريضها         606000تكفي درجة حرارة      تكفي درجة حرارة      

 ::للمطهرات الفعالة آالفومالين والمواد األخرى منها للمطهرات الفعالة آالفومالين والمواد األخرى منها 

 Disinfectants that will kill avian influenza virus 

1. Any detergent  
2. Formaldehyde  
3. Bleach  
4. Ammonia  
5. Acids  
6. Heating to 90ºF for 3 hours, 100ºF for 30 min.  
7. Drying  
8. Iodine containing solutions  

 
( ( إتالف آل ما من شانه أن يساهم في المساعدة على نشر هذا الوباء                                  إتالف آل ما من شانه أن يساهم في المساعدة على نشر هذا الوباء                                   -5

 )  .)  .مالبس المزارعين والمتعاملين واألدوات غير القابلة للتعقيم مالبس المزارعين والمتعاملين واألدوات غير القابلة للتعقيم 
بخ    -6 بخ   استخدام ال نّقالة      استخدام ال ية الضغط ال نق الة      خات العال ية الضغط ال مفيدة في  مفيدة في   لرش المطهرات التي تكون       لرش المطهرات التي تكون      خات العال

 ..غسيل وت طهير األجهزة  وبيوت  الدواجن غسيل وَتطهير األجهزِة وبيوِت الدواجِن
ن      -7 د م يور للح ية الط ن ترب وازل الماآ نايات أو ع وازل خاصة للب تخدام ع ن     اس د م يور للح ية الط ن ترب وازل الماآ نايات أو ع وازل خاصة للب تخدام ع اس

 ..وباء وباء تحرآها وانتشار التحرآها وانتشار ال
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 إجراءات السالمة العامة إجراءات السالمة العامة   -77
 

 : : المناطق الغير موبؤة المناطق الغير موبؤة  7-1
ة وهو ما يؤآد عليه ديننا الحنيف في آل                  .1 نظافة العام ى ال ة وهو ما يؤآد عليه ديننا الحنيف في آل                 الحرص عل نظافة العام ى ال الحرص عل

زاء       دي وأج ة لألي يم المخصص تخدام أدوات التعق ان واس ان ومك زاء      زم دي وأج ة لألي يم المخصص تخدام أدوات التعق ان واس ان ومك زم
ول    تقال أو وص ن ان ة م ير حماي يل بتوف ك آف رى وذل م األخ ول   الجس تقال أو وص ن ان ة م ير حماي يل بتوف ك آف رى وذل م األخ الجس

 ..ألخرى ألخرى الفيروس والعوامل الممرضة االفيروس والعوامل الممرضة ا
تحري عند طهي الطعام       .2 تحري عند طهي الطعام      ال من من ) ) لحوم الدواجن و بيوضها ومشتقاتها      لحوم الدواجن و بيوضها ومشتقاتها      ( ( ال

وصولها إلى درجة حرارة عالية حرصا  على سالمة المستهلكين ومن          وصولها إلى درجة حرارة عالية حرصًا على سالمة المستهلكين ومن          
تأآد من عدم وجود أجزاء وردية في اللحوم             اب الحيطة والحذر وال تأآد من عدم وجود أجزاء وردية في اللحوم            ب اب الحيطة والحذر وال ب

 ..المطبوخة المطبوخة 
ناطق الموبؤة                  .3 نة والطيور األخرى من الم ناطق الموبؤة                 تجنب إحضار طيور الزي نة والطيور األخرى من الم تجنب إحضار طيور الزي

ون مصدر لمجئ    د تك ي ق تمع والت ة للمج المة العام ى الس ًا عل ون مصدر لمجئ   حفاظ د تك ي ق تمع والت ة للمج المة العام ى الس ا  عل حفاظ
 ..الفيروس إلى  المناطق السليمة الفيروس إلى  المناطق السليمة 

 
 : : المناطق الموبؤة المناطق الموبؤة  7-2

تجاتها    .1 ابة أو من ن المص يور والدواج ع الط ًا م تعامل تمام ب ال تجاتها   تجن ابة أو من ن المص يور والدواج ع الط ا  م تعامل تمام ب ال تجن
 ..خصوصا ما يثبت إصابته منها خصوصا ما يثبت إصابته منها 

ة في الحاالت التي تتطلب تعامًال مبا               .2 ة وسائل الحماي ة في الحاالت التي تتطلب تعامال  مبا              استخدام آاف ة وسائل الحماي شرا  شرًا استخدام آاف
ية الدواجن       تمون بترب ن ومن يه بل المزارعي ية الدواجن      مع الطيور سواًء من ق تمون بترب ن ومن يه بل المزارعي مع الطيور سواء  من ق
ية آاستخدام الكمامات والمالبس                رق الطب ية آاستخدام الكمامات والمالبس               وفي مسالخ الدواجن أو الف رق الطب وفي مسالخ الدواجن أو الف

 . . الوقائية التي توفر حماية آاملة من اإلصابة بالفيروس الوقائية التي توفر حماية آاملة من اإلصابة بالفيروس 
تى         .3 تجاتها وح يدًا أو من وة ج ير مطه يور الغ وم الط ناول لح ب ت تى        تجن تجاتها وح يدا  أو من وة ج ير مطه يور الغ وم الط ناول لح ب ت تجن

 ..تي ال تتطلب تنضيجا جيدا لها تي ال تتطلب تنضيجا جيدا لها البيض في الوجبات الالبيض في الوجبات ال
ة الطيور المصابة إذا لم تتوفر لها معالجة سريعة إذ                .4 ة الطيور المصابة إذا لم تتوفر لها معالجة سريعة إذ               عزل وإعدام آاف عزل وإعدام آاف

 ..قد يساعد ذلك في انتشار الوباء بشكل اآبر قد يساعد ذلك في انتشار الوباء بشكل اآبر 
عزل الطيور الغير مصابة بعد التأآد من سالمتها من جهات معترف             عزل الطيور الغير مصابة بعد التأآد من سالمتها من جهات معترف              .5

 ..بها آوزارة الزراعة والجهات المعنية باألمر بها آوزارة الزراعة والجهات المعنية باألمر 
ء التي يتم استخدامها عند فحص الطيور أو مالمستها         ء التي يتم استخدامها عند فحص الطيور أو مالمستها         تعقيم آافة األشيا  تعقيم آافة األشيا   .6

تعامل مع الطيور المصابة وبما ال يدع مجاًال للشك في إمكانية        ناء ال تعامل مع الطيور المصابة وبما ال يدع مجاال  للشك في إمكانية       أث ناء ال أث
 ..انتشار الفيروس بعد اإلتمام من هذه العمليات انتشار الفيروس بعد اإلتمام من هذه العمليات 

تجنب مالمسة السوائل الجسمية وإفرازات الدواجن عند ذبحها وحتى     تجنب مالمسة السوائل الجسمية وإفرازات الدواجن عند ذبحها وحتى      .7
ح والسلخ وت          ح والسلخ وت         األدوات المستخدمة في الذب جنب الوصول إلى مثل هذه       جنب الوصول إلى مثل هذه       األدوات المستخدمة في الذب

 ..األماآن إال للضرورة القصوى عند إجراءات التقصي وما شابه ذلك األماآن إال للضرورة القصوى عند إجراءات التقصي وما شابه ذلك 
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 اإلجراءات الوقائية اإلجراءات الوقائية   -88
 : : المجتمع المجتمع  8-1

بقات  .1 يع ط ة لجم ذه الجائح ورة ه دى خط حي بم يف الص ية والتثق بقات التوع يع ط ة لجم ذه الجائح ورة ه دى خط حي بم يف الص ية والتثق التوع
 ..المجتمع المجتمع 

تأآد من سالمتها عبر                     .2 نة وال ناء طيور الزي ند اقت تأآد من سالمتها عبر                    توخي الحيطة والحذر ع نة وال ناء طيور الزي ند اقت توخي الحيطة والحذر ع
 ..اآز البيطرية في البلد اآز البيطرية في البلد المرالمر

زع من أآل لحوم الطيور ومشتقاتها في حال ما إذا                  .3 ارة الرعب والف زع من أآل لحوم الطيور ومشتقاتها في حال ما إذا                 عدم إث ارة الرعب والف عدم إث
 ..ظل الوباء محصورا  في المناطق الموبؤة فقطظل الوباء محصورًا في المناطق الموبؤة فقط

 ..إتباع أساليب النظافة الكفيلة بتطهير األيدي واألطعمة من آل العوالق بها إتباع أساليب النظافة الكفيلة بتطهير األيدي واألطعمة من آل العوالق بها  .4
 ::المطارات المطارات  8-2

تقد   .1 ن اس بلد م ى ال ن إل افرين القادمي نع المس تقد  م ن اس بلد م ى ال ن إل افرين القادمي نع المس يور  م نة أو الط يور الزي يور  ام ط نة أو الط يور الزي ام ط
 ..األخرى خصوصا  للرحالت القادمة من المناطق الموبؤة األخرى خصوصًا للرحالت القادمة من المناطق الموبؤة 

ناطق        .2 ى الم ولها إل ند وص رة ع اقم الطائ يع ط ذر لجم يطة والح ذ الح ناطق       اخ ى الم ولها إل ند وص رة ع اقم الطائ يع ط ذر لجم يطة والح ذ الح اخ
الموبؤة أو الدول التي ثبت فيها انتشار الوباء سواء  آان ذلك بتجنب تناول         الموبؤة أو الدول التي ثبت فيها انتشار الوباء سواًء آان ذلك بتجنب تناول         

تقاتها أو ع                يها ومش ة التي تدخل لحوم الطيور ف تقاتها أو ع               األطعم يها ومش ة التي تدخل لحوم الطيور ف ند زيارة األماآن   ند زيارة األماآن   األطعم
 . . المزدحمة آاألسواق المزدحمة آاألسواق 

المواد    .3 ؤة ب ناطق الموب ن الم ة م رحالت القادم رات لل ارات الطائ المواد   رش إط ؤة ب ناطق الموب ن الم ة م رحالت القادم رات لل ارات الطائ رش إط
 ..المطهرة والمعقمة المطهرة والمعقمة 

لم    .4 ى س روجهم إل بل خ تهم ق يم أحذي افرين بضرورة تعق ى المس يه عل لم   التنب ى س روجهم إل بل خ تهم ق يم أحذي افرين بضرورة تعق ى المس يه عل التنب
الطائرة وهذا من المفروض أن يتم باتفاقيات تبرم مع جميع المطارات في   الطائرة وهذا من المفروض أن يتم باتفاقيات تبرم مع جميع المطارات في   

الم وه    الم وه   الع ل أو انتشار الفيروس إلى مناطق                    الع انه أن يحد من نق ا من ش ل أو انتشار الفيروس إلى مناطق                    و م انه أن يحد من نق ا من ش و م
 ..سليمة سليمة 

وى        .5 رورة القص ؤة إال للض ناطق الموب ى الم فر إل ى الس يود عل رض ق وى       ف رورة القص ؤة إال للض ناطق الموب ى الم فر إل ى الس يود عل رض ق ف
 ..وبموافقة جميع الجهات المعنية وبموافقة جميع الجهات المعنية 

ع         .6 رة ووض ن الطائ ى مت افرين عل ن المس ا م تبهة به ة مش زل أي حال ع        ع رة ووض ن الطائ ى مت افرين عل ن المس ا م تبهة به ة مش زل أي حال ع
اقم   بل ط ن ق ه م ذر مع تعامل بح ريض وال ى الم ات عل اقم  آمام بل ط ن ق ه م ذر مع تعامل بح ريض وال ى الم ات عل رة آمام رة  الطائ  الطائ

ه خصوصا للرحالت القادمة من المناطق الموبؤة و إذا ما               ن مع ه خصوصا للرحالت القادمة من المناطق الموبؤة و إذا ما              والمرافقي ن مع والمرافقي
ة   يغ بالحال ر والتبل الفة الذآ ريرة الس ن األعراض الس يه إي م ة  ظهرت عل يغ بالحال ر والتبل الفة الذآ ريرة الس ن األعراض الس يه إي م ظهرت عل
مباشرة إلى مكتب الحجر الصحي بالمطار ليتمكن الكادر الطبي الموجود           مباشرة إلى مكتب الحجر الصحي بالمطار ليتمكن الكادر الطبي الموجود           

حية التي حية التي بالمحجر من التعامل مع الحالة بحسب ما تقتضيه الضوابط الص     بالمحجر من التعامل مع الحالة بحسب ما تقتضيه الضوابط الص     
رفع الجاهزية واالستعداد                   يع المحاجر الصحية ل ا في جم م التحضير له رفع الجاهزية واالستعداد                  ت يع المحاجر الصحية ل ا في جم م التحضير له ت

 .. الطيور الطيوراالمواجهة الجائحة العالمية ألنفلونزلمواجهة الجائحة العالمية ألنفلونز
يها    .7 تبهة ف اء أو الحاالت المش ذا الوب ع آروت التقصي عن وجود ه يها   توزي تبهة ف اء أو الحاالت المش ذا الوب ع آروت التقصي عن وجود ه توزي

ن  الذات القادمي ية وب ى المطارات اليمن ن إل افرين القادمي يع المس ى جم ن عل الذات القادمي ية وب ى المطارات اليمن ن إل افرين القادمي يع المس ى جم عل
 . . موبؤة موبؤة من المناطق المن المناطق ال
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د من                    .1 ك الب اء عبرها لذل ية انتشار الوب بر إلمكان نافذ الفرصة األآ ذه الم ثل ه د من                   تم ك الب اء عبرها لذل ية انتشار الوب بر إلمكان نافذ الفرصة األآ ذه الم ثل ه تم

فرض قيود صارمة على المسافرين بعدم حمل آافة أنواع الطيور الحية والميتة            فرض قيود صارمة على المسافرين بعدم حمل آافة أنواع الطيور الحية والميتة            
 ..من المناطق الموبؤة وخاصة السفن القادمة من تلك المناطق من المناطق الموبؤة وخاصة السفن القادمة من تلك المناطق 

اقم .2 ية ط اقمتوع ية ط ى   توع فن إل ول الس ية تح اء وإمكان ذا الوب ديدة له الخطورة الش فن ب ى    الس فن إل ول الس ية تح اء وإمكان ذا الوب ديدة له الخطورة الش فن ب  الس
 ..سالح جرثومي يحمل معه الوباء إلى المناطق الخالية منه سالح جرثومي يحمل معه الوباء إلى المناطق الخالية منه 

د التأآد من خلوهم من                      .3 ؤة إال بع ناطق موب ن من م افرين القادمي زول المس نع ن د التأآد من خلوهم من                     م ؤة إال بع ناطق موب ن من م افرين القادمي زول المس نع ن م
 ..الفيروس الناقل للمرض بواسطة الجهاز الصحي المتواجد في هذه المنافذ الفيروس الناقل للمرض بواسطة الجهاز الصحي المتواجد في هذه المنافذ 

تحو  .4 تحو ال يها في المحاجر الصحية المعدة لهذا الغرض                ال تبهة ف ى الحاالت المش يها في المحاجر الصحية المعدة لهذا الغرض                ط عل تبهة ف ى الحاالت المش ط عل
 ..لحين إثبات خلوها من المرض لحين إثبات خلوها من المرض 

افرين   .5 يما يخص المس ارات ف ي المط بقة ف ها المط راءات السالمة نفس باع إج افرين  إت يما يخص المس ارات ف ي المط بقة ف ها المط راءات السالمة نفس باع إج إت
ن على السفن والناقالت البحرية العمالقة والتي يتواجد على متنها أيدي             ن على السفن والناقالت البحرية العمالقة والتي يتواجد على متنها أيدي            والعاملي والعاملي

ة آثيرة جدا قد تفت      ة آثيرة جدا قد تفت     عامل قر إلى التثقيف الصحي أو تعاني من حياة صحية متردية        قر إلى التثقيف الصحي أو تعاني من حياة صحية متردية        عامل
 ..بسبب العيش على متن السفن لفترات طويلة بسبب العيش على متن السفن لفترات طويلة 
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 المعالجة  -9
 

   Vaccines: : اللقاحات اللقاحات  9-1
يع     بر التمن يع يعت بر التمن يل   vaccinationيعت اع األول لتقل يروس خط الدف يل    ضد اإلصابة بالف اع األول لتقل يروس خط الدف  ضد اإلصابة بالف

در اهللا                  اء ال ق ة ظهور الوب در اهللا                 واحتواء اإلصابة في حال اء ال ق ة ظهور الوب تاج أو تطوير لقاح     إال أن   إال أن   , , واحتواء اإلصابة في حال تاج أو تطوير لقاح     إن إن
زا الطيور           يروس أنفلون زا الطيور          بشري ضد ف يروس أنفلون  قد يستغرق شهورا  عديدة آما تجمع        قد يستغرق شهورًا عديدة آما تجمع       H5N1بشري ضد ف

نظمة الصحة العالمية وهذه الفترة                  يها م ا ف ية بم يع المصادر المرجع ك جم ى ذل نظمة الصحة العالمية وهذه الفترة                 عل يها م ا ف ية بم يع المصادر المرجع ك جم ى ذل عل
م يثني عزيمة الجهات المختصة في حكومات                    ك ل ية النتشار المرض إال أن ذل م يثني عزيمة الجهات المختصة في حكومات                   آاف ك ل ية النتشار المرض إال أن ذل آاف

تاج  لق           ر أو إن دول من تطوي تاج  لق          ال ر أو إن دول من تطوي اح ضد هذه الساللة من الفيروس وعلى سبيل المثال         اح ضد هذه الساللة من الفيروس وعلى سبيل المثال         ال
ٌل د أعلنت آ ل فق د أعلنت آ بحانه فق اح ونسال اهللا س ذا اللق تاج ه را عزمها إن يا وسويس بحانه  من روس اح ونسال اهللا س ذا اللق تاج ه را عزمها إن يا وسويس  من روس

 ..وتعالى أن يجنب األمة جميعها شر هذا الوباء وتعالى أن يجنب األمة جميعها شر هذا الوباء 
 
 Antiviral Drugs: : العقاقير الطبية العقاقير الطبية  9-2

يروس    ن الف اللة م ذه الس ة مضادة له د أدوي يروس   ال توج ن الف اللة م ذه الس ة مضادة له د أدوي كل م )  ) H5N1( ( ال توج كل مبش ن بش دد لك ن ح دد لك ح
ة المضادة للفيروسات المسببة لألنفلونزا عمومًا وتصنف              ان استخدام األدوي ة المضادة للفيروسات المسببة لألنفلونزا عموما  وتصنف             باإلمك ان استخدام األدوي باإلمك

 :: عملها وهما  عملها وهما ةةنوعان بحسب ميكانيكينوعان بحسب ميكانيكيالى الى هذه األدوية هذه األدوية 
بطة للـ       9-2.1.1 ة المث بطة للـ      األدوي ة المث وهناك صنفان من   وهناك صنفان من    :  : Neuraminidaseاألدوي

  :  : ةةاألدوية الشائع استخدامها بحسب هذه الميكانيكياألدوية الشائع استخدامها بحسب هذه الميكانيكي
   Tamifluالشائع له الشائع له  واالسم  واالسم Oseltamivir: : أ أ 

   Relenza واالسم الشائع له  واالسم الشائع له Zanamivir: : ب ب 
بطة لكل من     . . 22 ة المث بطة لكل من     األدوي ة المث  ) Amantadine & Rimantadineاألدوي

M2) ذه ذه    وه ل    وه ل يفض در اهللا إال أن     يفض اء ال ق ار الوب ند انتش تخدامها ع در اهللا إال أن     اس اء ال ق ار الوب ند انتش تخدامها ع اس
استخدامها قد يكون محدود حيث تظهر سالالت مقاومة لها بشكل سريع           استخدامها قد يكون محدود حيث تظهر سالالت مقاومة لها بشكل سريع           

 ..إال في حاالت الضرورة إال في حاالت الضرورة ال يؤهلها لالستخدام ال يؤهلها لالستخدام 
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