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شكر وتقدير
تــم تحضيــر هــذا الدليــل لصالــح منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمم 

المتحدة و الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بدولة 

ليبيــا  فــي نطــاق مشــروع تقديــم المســاعدة الطارئــة لمكافحــة 

إنفلونــزا الطيــور شــديد الضــراوة وتحديــدًا فــي نطــاق خطــة 

عمــل المشــروع حــول تكثيــف الحمــالت التوعويــة و رفــع ثقافــة 

المربييــن بخصــوص مــرض إنفلونــزا الطيــور من طــرف المكتب 

الفرعي اإلقليمي لمنظمة األغدية و الزراعة لشــمال إفريقيا.

والصحــة  اإلنتــاج  فريــق  طــرف  مــن  العمــل  هــذا  إنجــاز  تــم 

المتحــدة  لألمــم  الزراعــة  و  األغذيــة  لمنظمــة   الحيوانيــة 

بالتعــاون مــع فريــق العمــل بدولــة ليبيــا  تحــت إشــراف الســيد 

والصحــة  لالنتــاج  اإلقليمــي  المســؤول  كومــي  بــن  محمــد 

الحيوانيــة وبمســاهمة قيمــة مــن الدكتــور شــكري الشــابي، 

طبيــب بيطــري صحــي رئيــس بالشــركة التونســية للدواجــن.
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الموجز
األمــن  إجــراءات  أهميــة  بمناقشــة  الدليــل  هــذا  يبــدأ   

الحيــوي فــي تقليــل مخاطــر أمــراض الدواجــن فــي الحظائــر. 

وقــد تــم اعــداده اعتمــادا علــى دليــل األمــن الحيــوي فــي تربية 

الدواجــن )الفــاو, 2014( ودليــل األمــن البيولوجــي بالنســبة 

لمــرض إنفلونــزا الطيــور شــديدة الضــراوة. )الفــاو, 2010( 

ويســتند الدليــل إلــى مــا اكتســبناه مــن معرفــة حــول   

األمــن الحيــوي وخاصــة فــي البلــدان التــي اســتوطنها مــرض 

ــد  ــك مــن أجــل تحدي ــور شــديدة الضــراوة، وذل ــزا الطي إنفلون

المشــاكل واقتــراح الحلــول ووضــع خطــة عمــل مســتقبلية 

للمكافحــة. ويتنــاول هــذا الدليــل أيضــا المبــادئ األساســية 

العــام لمكافحــة األمــراض،  الحيــوي ضمــن اإلطــار  لألمــن 

إنتصــاب  منهــا،  والحمايــة  المزرعــة  إلــى  دخولهــا  مصــادر 

ــة الوافديــن علــى المزرعــة، إجــراءات  مــزارع الدواجــن ومراقب

التكويــن  وأهميــة  الصّحــي  والفــراغ  والتطهيــر  التنظيــف 

المســتمر فــي تطبيــق األمــن الحيــوي.

تجنبهــا فــي  يجــب  التــي  الشــائعة  يناقــش األخطــاء   كمــا 

الحظيــرة، ويؤكــد علــى أهميــة وضــع األمــن الحيــوي ضمــن 

محيــط اقتصــادي وثقافــي مناســب، كمــا يظهــر أهميــة الــدور 

اإلعالمــي فــي هــذا الموضــوع.
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المنهجية
باســتخدام  الدليــل  هــذا  تحضيــر  تــم 

كبيــر  عــدد  فــي  الــواردة  المعلومــات 

التــي  الميدانيــة  الدراســات  مــن 

قامــت بهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة 

ومنظمــات أخــرى. فــي بعــض الحــاالت 

ــر الدراســات  ــم اســتخدام بعــض تقاري ت

األمــن  وضــع  لتفحــص  األبحــاث  أو 

الداجنــة  الطيــور  قطــاع  فــي  الحيــوي 
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التــي  الوثائــق  ذكــر  تــم  وقــد  الحيــوي 

الملحــق.   فــي  بهــا  االســتعانة  تمــت 

علــى  أيضــًا  الدليــل  اعتمــد  لقــد 

الميدانيــة  الفــرق  قدمتهــا  معلومــات 

اســتنادًا  والزراعــة  األغذيــة  لمنظمــة 

الحيــوي  األمــن  مجــال  فــي  لخبرتهــم 

واألقاليــم  البلــدان  مختلــف  فــي 

وفيتنــام،  وإندونيســيا،  مصــر،  مثــل 

بعــض  وتحتــوي  أفريقيــا.  وغــرب 

الحاليــة  األســاليب  عــن  المعلومــات 

المعتمــدة لألمــن الحيــوي والتوصيــات 

تنفيذهــا. الواجــب  بالتدابيــر  الخاصــة 

كمــا تــم إســتخدام معلومــات ميدانيــة 

طــرف  مــن  االســتقصاء  طريــق  عــن 

فــي  ليبيــا  دولــة  فــي  العمــل  فريــق 

المســاعدة  تقديــم  مشــروع  نطــاق 

مكافحــة  مجــال  فــي  لليبيــا  الطارئــة 

مــرض إنفلونــزا الطيــور عاليــة الضــراوة.
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المقّدمة
يثيــر تفشــي أنفلونــزا الطيــور التــي تظهــر بيــن الدواجــن 
مخــاوف صحيــة عموميــة علــى الصعيــد العالمــي نظــرًا 
لآلثار التي تخّلفها على أسراب الدواجن، وقدرتها على 
إحــداث مــرض وخيــم لدى اإلنســان، وعلى إحداث جائحة.
ــن هــذا الفيــروس، منــذ ظهــوره وانتشــاره مجــّددًا  وتمّك
مــن  و2004،   2003 عامــي  فــي  واســع  نطــاق  علــى 
ــا ومــن البقــاء  ــا وأفريقي ــى أوروب االنتقــال مــن آســيا إل
بيــن الدواجــن فــي بعــض البلــدان، مّمــا أدى إلــى وقــوع 
مالييــن مــن اإلصابــات بيــن الدواجــن. وقــد أّثــر المــرض 
بشكل كبير على االقتصاد والتجارة الدولية بين البلدان. 
ظهــر مــرض انفلونــزا الطيــور شــديد الضــراوة HPAI فــي 
ليبيــا أول مــرة فــي مــارس 2014 وبــدأ بعدهــا باالنتشــار 
عامــي  بيــن  الفتــرة  فــي  المــرض  أثــر  وقــد  تدريجيــًا. 
2014 و2015 بشــكل ســلبي علــى المزارعيــن واقتصــاد 
البــالد. ويشــكل انتشــار مــرض انفلونــزا الطيــور خطــرًا 
متزايــدًا علــى قطــاع الثــروة الحيوانيــة ليــس فقــط فــي 
ــا بــل فــي المنطقــة بأكملهــا. تســبب هــذا المــرض  ليبي
فــي خســائر اقتصاديــة كبيــرة للمزارعيــن تقــدر بأكثــر مــن 
10 مالييــن دوالر، باإلضافــة إلــى االصابــات البشــرية.
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إنفلونــزا  لمشــاكل  الوحيــد  الحــل  الحيــوي  األمــن  يعتبــر 
الطيــور خاصــًة فــي غيــاب األدويــة واللقاحــات. فالوقايــة 
مــن هــذا الفيــروس وانتشــاره تبقــى رهينــة تطبيــق المربــي 
لــكل قواعــد األمــن الحيــوي فــي الحظيــرة وذلــك لتفــادي 
الدليــل. هــذا  لــه  ســيتطرق  مــا  وهــذا  المــرض  ظهــور 
لقــد زادت الحاجــة إلــى األمــن الحيــوي مــع ظهــور العولمــة 
والتحســينات  الغذائــي،  األمــن  لتحقيــق  االقتصاديــة 
والتقــدم  والتجــارة  والنقــل  االتصــاالت  فــي  الســريعة 
التكنولوجــي وزيــادة الوعــي بالتنــوع البيولوجــي والبيئــة.
األمــن  مصطلــح  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  تســتخدم 
والصحــة  الصحــة  بتدابيــر  يتعلــق  مــا  كل  فــي  الحيــوي 
نظــم  فــي  بهــا  المعمــول  الحيوانيــة  والصحــة  النباتيــة 
ــح  ــة والزراعــة. وتســتخدم المنظمــة المصطل ــم األغذي تنظي
بالمعنــى نفســه فــي عبــارة »األمــن الحيــوي فــي األغذيــة 
حديــث  مفهــوم  الحيــوي  األمــن  ومفهــوم  والزراعــة«. 
ــح يتطــّور بحســب اســتخدامه فــي  النشــأة نســبيًا ومصطل
مــن مجموعــة  اســتخدامه  البلــدان ويختلــف  مــن  بلــد  كل 
اختصاصييــن إلــى أخــرى. واألمــن الحيــوي عمومــا، بحســب 
تعريــف المنظمــة، عمليــة وهــدف إدارة المخاطــر البيولوجيــة 
المالزمــة لألغذيــة والزراعــة بصــورة شــمولية )فــاو 2014(.
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الباب األول
األمن الحيوي
دوره وأهميته

تعريف األمن الحيوي 
األمــن الحيــوي )Biosecurity( هــو إتبــاع الطــرق العلميــة والعمليــة للحفــاظ علــى صحــة 
الدواجــن مــن خــالل وضعهــا معزولــة عــن كل مســببات األمــراض أيــًا كانــت طبيعتهــا 
)فيروســات -بكتيريا-فطريــات أو طفيليــات... الــخ(. ويتشــابه هــذا اإلجــراء مــع عمــل الحجــر 

البيطــري الــذي يتــم فــي بيئــة مفتوحــة معرضــة لإلصابــات المرضيــة للدواجــن.

ال شــك فــي أن تحقيــق األمــن الحيــوي ســوف ينعكــس ايجابيــا علــى المنتــج النهائــي 
)اللحــوم البيضــاء وإنتــاج بيــض المائــدة( وبالتالــي يتحقــق النجــاح المرجــو مــن إقامــة مثــل 

ــن.  ــن مــن المربي هــذه المشــاريع التــي يســتثمر فيهــا الماليي

إن إنجــاح مشــاريع الدواجــن ـ علــى اختــالف أنواعهــا ـ يتوقــف بالدرجــة األولــى علــى تحقيــق 
األمــن الحيــوي اذ ان تحســين هــذه االجــراءات يعتبــر مبــررا اقتصاديــا مقارنــة بالخســائر 

الناتجــة عــن تكلفــة االدويــة والعــالج فــي حالــة المــرض.  

ومــن هنــا نصــل إلــى تعريــف محــدد لألمــن الحيــوي مفــاده بأنــه تطبيــق مجموعــة مــن 
الوســائل واإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى منــع أو التقليــل مــن فاعليــة مســببات األمــراض 

ــات والدواجــن.  ــة الحيوان المختلفــة ومخاطــر ظهــور وانتشــار العــدوى فــي مناطــق تربي

هنــاك بعــض اإلجــراءات الوقائيــة العمليــة التــي يمكــن أن تتبــع لتحقيــق األمــن الحيوي في 
ــة مــن الوصــول  ــة والوبائي ــع األمــراض المعدي ــى من ــي تهــدف إل مشــاريع الدواجــن والت
إلــى قطعــان الدواجــن فــي المزرعــة، والتــي تتطلــب التــزام المربيــن الــذي يمثــل العنصــر 

االساســي لتطبيــق هــذه التدابيــر والحــرص علــى دوامهــا واجراءهــا بطريقــة روتينيــة.
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دور األمن الحيوي 

يعتبــر األمــن الحيــوي ضلــع حيــوي مــن أضلــع مثلــث الســيطرة علــى األمــراض يشــاركه فــي 

ذلــك اإلدارة، التحصيــن والعــالج ويســاهم في:

 تحسين الحالة الصّحية العامة للّدواجن.

 الحّد من أو منع دخول وانتشار األمراض والحشرات لحماية مزارع الدواجن. 

 منع تلوث منشآت اإلنتاج بالكائنات الضارة.

  حمايــة مــزارع الّدواجــن مــن خطــر ظهــور األمــراض وانتشــارها مــع تخفيــض نســبة 

الّنفــوق.

ــات االخــرى داخــل  ــة انتشــار األمــراض بيــن الدواجــن والحيوان   الّتقليــل مــن إمكاني

ــك المــزارع المجــاورة. المزرعــة وكذل

 تخفيض كلفة اإلنتاج وزيادة األرباح عن طريق تخفيض تكاليف االدوية والعالج.

 تعزيز الصّحة البيئّية.

منع دخول العدوى "اإلقصاء الحيوي"احتواء العدوى "اإلحتواء الحيوي"

اإلدارة الصحية
للطيور

التصرف في
عمليات
الدخول

إدارة العمليات

رسم1 : المبادئ األساسية لألمن الحيوي
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أهمية األمن الحيوي 
ــذا  ــة فــي مــزارع الّدواجــن، ل ــة متواصل الوقايــة مــن العــدوى عملّي
فــي  الطيــور  تواجــد  أثنــاء  الحيــوي  األمــن  برنامــج  تطبيــق  يجــب 
ــج ونجاعــة للقواعــد المّتبعــة خــالل  المزرعــة. ولتحقيــق أفضــل نتائ

هــذه الفتــرة البــّد مــن حســن الّتصــرف فــي آليــات الّتربيــة.

ينصــح باّتبــاع طريقــة الفــوج الواحــد )دخــول الّطيورالــى المزرعــة 
والخــروج فــي نفــس الوقــت( والتــي تضمــن أكثــر راحــة للمربــي 

مردودّيــة. وأفضــل 

ينصــح بتوفيــر منــاخ مالئــم للّتربيــة )حــرارة، رطوبــة، ســرعة الهــواء، 
نســبة غــاز األمونيــا...( والــذي يســاعد علــى مقاومــة األمــراض 

والقضــاء علــى العوامــل المتســببة فــي ذلــك. 

يجــب متابعــة الحالــة الّصحيــة للقطيــع بانتظــام وذلــك مــن خــالل 
التحاليــل المخبريــة الســيرولوجية والبكتريولوجيــة والفطريــة بصفــة 

منتظمــة.

من أجل حســن تســيير مزارع الّدواجن والمتابعة الجّيدة للمؤشــرات 
الفنّيــة البــّد مــن القيــام بالّتســجيالت الاّلزمــة باســتعمال تطبيقــات 

اعالمّيــة خاّصــة تســاعد علــى تكوين قاعــدة معلوماتيــة للّتربية.
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الباب الثاني
مصادر دخول األمراض

 إلى المزرعة 

تتسرب األمراض إلى مزارع الّدواجن عن طريق:

 الحيوانات 

ــة مــن أّمهــات مريضــة والتــي تكــون  ــور مريضــة أو عــن طريــق صيصــان متأّتي - دخــول طي

ــة للمــرض بشــكل عمــودي. حامل

- الحيوانــات الناقلــة للعــدوى كالطيــور البّريــة والقــوارض والحشــرات والحيوانــات األليفــة. 

الــخ...

- تربية اصناف مختلفة من الدواجن.
- تربية دواجن بأعمار مختلفة.

 المعدات

- تبــادل المعــدات المســتعملة، عــن 

طريــق مزرعــة مجــاورة مصابــة. 

 العوامل البشرية

- األيدي والرأس.

- األحذيــة الملوثــة والمالبــس والــّزوار 

مــن  ينتقلــون  الذيــن  واألشــخاص 

مزرعــة ألخــرى.

مصادر دخول األمراض إلى المزرعة

مثال المعّدات التي ال يجب تبادلها
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 عربات الّنقل والصيانة 

 لّلقاحات الحّية

 الهواء أو الريح

 العلف الملّوث

 المياه

أنابيب المياه 

خزانات المياه

 الغبار والّريش 

وفضالت الطيور
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الحيونات المضرة  

الطيور  

العربات

 الماء والعلف 

المزارع المجاورة

 معدات التربية   

األشخاص  

رسم 2 :  مصادر تسرب األمراض إلى الدواجن
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الباب الثالث
إنشاء مزارع الدواجن 
ومراقبة الوافدين الى المزرعة

إنشاء مزارع الدواجن

ــار موقــع المشــروع وبعــده عــن مصــادر األمــراض مــع وجــود الخدمــات  ــل فــي اختي يتمّث

األساســية الاّلزمــة لتشــغيله مــن ميــاه وكهربــاء وطــرق رئيســية واتجــاه الّريــاح وغيرهــا مــن 

األشــياء الرئيســية التــي تســاهم إلــى حــّد كبيــر فــي نجــاح المشــروع وابعــاده عــن مصــادر 

األمــراض.

وهــذه االحتياجــات األساســية فــي غايــة األهمّيــة حيــث ال يمكــن تغييرهــا فيمــا بعــد أثنــاء 

تشــغيل المشــروع. 

كمــا يشــمل التصميــم الّداخلــي للمشــروع )موقــع الحظائــر، مصنــع العلــف، المفــرخ، 

الطــرق، اإلدارة ....( والتــي يجــب أن تســاعد فــي الّتحكــم فــي الحركــة وتحقيــق العــزل بيــن 

ــة للمشــروع وتأميــن درجــة عاليــة مــن األمــن  وحــدات المشــروع المختلفــة، مــع إدارة صحّي

الحيــوي داخــل المشــروع.

موقع المشروع

لضمــان درجــة عاليــة مــن الحمايــة ضــّد مخاطــر العــدوى يجــب إختيــار الموقــع الجغرافــي لمزارع 

الّدواجــن بشــكل جيد:

 يجــب أن تكــون المزرعــة بعيــدة نســبيًا عــن المــزارع المجــاورة لتجّنــب إنتشــار األمــراض 

المعديــة.

 انشــاء بيــوت الّدجــاج مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار إتجــاه الّريــاح الســائدة حيــث يكــون إتجــاه الّريــح 

مــن بيــوت الطيــور األصغــر عمــرًا إلــى األكبــر عمــرَا.

 تجّنب البناء في المناطق المهّددة بالفيضانات والمستنقعات ومجاري المياه.
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بيوت الّتربية

 يجــب أن تكــون حظائــر الّتربيــة بعيــدة نســبّيا عــن بعضهــا إذا كانــت 

المزرعــة تحتــوي علــى عــّدة حظائــر.

 إحاطــة المزرعــة بســياج خارجــي يمنــع دخــول األشــخاص األجانــب 

الّدخــول  مراقبــة  مــن  تمّكــن  ببّوابــة  مجّهــزا  ويكــون  والحيوانــات 

والخــروج مــن المزرعــة. 

 يجــب تجهيــز حــوض لتطهيــر عجــالت الشــاحنات وتعّهــده باســتمرار.

 يجــب أن يكــون محيــط الحظائــر نظيفــًا وفارغــًا مــع إمكانيــة تبطينــه 

باإلســمنت لتســهيل التنظيــف والتطهيــر.

ملســاء  الحظائــر  وأســقف  الجــدران  األرضيــة،  تكــون  أن  يجــب   

والتطهيــر. التنظيــف  وســهلة 

 يجــب إعتمــاد إنحــدار طفيــف عنــد بنــاء حظائــر الّدواجــن مــع وضــع 

قنــوات لتصريــف الميــاه بعيــدا عــن المبنــى.

 غلــق البــاب الخارجــي للمزرعــة ومنــع دخــول عربــات الّزائريــن مــع 

تخصيــص مضّخــات لتطهيــر العربــات المســموح لهــا بالّدخــول )علف، 

بيــض، معــّدات ..........(.

الّعمــال  إجبــار  يجــب تجهيــز حــوض تطهيــر األرجــل متعّهــد مــع   

إســتعماله. علــى  والــّزوار 

 تجّنــب البنــاء فــي المناطــق الّرطبــة التــي تتــرّدد عليهــا الّطيــور المهاجــرة ولتجّنــب مشــاكل 

الميــاه الّراكــدة.

 يجــب أن تكــون المزرعــة بعيــدة نســبّيًا )مســافة ال تقــل عــن 300 م( عــن الطرقــات الرئيســية 

المســتخدمة مــن قبــل وســائل نقل الّدواجــن واألعالف.

 يجب أن تكون المزرعة بعيدة نسبّيًا عن المفرخ إن وجد في نفس المنشأة.

 يجب أن تكون المواد المستخدمة في البناء مقاومة وسهلة الّتنظيف والّتطهير.
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 تجهيــز فضــاء صّحــي عنــد الّدخــول لبيــوت الّتربيــة مــع إحتــرام 

الفصــل بيــن المنطقتيــن الملّوثــة والنّظيفــة وتجهيــزه بمغســل 

لليديــن ومــاّدة مّطهــرة.

 توفير بدالت نظيفة لكل من يدخل بيوت الّدواجن.

فــي حفــرة  أو دفنــه  حرقــه  يجــب  الّنافــق  للّدجــاج  بالّنســبة   

مغلقــة بطريقــة صحّيــة أو التخّلــص منــه بنقلــه الــى مــكان بعيــد 

ــه. ــص في مرّخ

 يجــب توفيــر ظــروف جّيــدة لتخزيــن العلــف مــن ناحيــة الّرطوبــة 

والحــرارة والتهويــة والّنظافــة مــع فصــل مــكان الّتخزيــن عــن 

ــة. مــكان الّتربي

 يجب توفير مكان حجز صحي لعزل الحيوانات المريضة

شبكة حديدية
- النوافذ
توجيه المدجنة- المناور

الرياح السائدة

المحيط الخارجي
- نظيف
- مبلط

حوض تطهير األرجل

باب جانبي
)إخراج السماد(

باب
)مغلق 
بالقفل(

الفوج الواحد

رسم 3 : تصميم بيوت الدواجن
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مراقبة الوافدين الى المزرعة

وسائل الّنقل  

تشــّكل وســائل الّنقــل خطــرا رئيســيًا فــي جلــب الجراثيــم للمزرعــة فهــي ســبب فــي تنّقــل 

الجراثيــم بيــن مختلــف المنشــئات: المزرعــة، المفــرخ، المســلخ واألســواق الــى المزرعــة.

 عدم الّسماح بالدخول إلى المزرعة سوى للعربات الّضرورية

ــر كّل العربــات المســموح لهــا بالّدخــول للمزرعــة )فــراخ،  ــات لتطهي  يجــب تخصيــص مضّخ

علــف، معــّدات الّتربيــة، بيــض ...( مــع التأكــد المســتمر مــن صالحيــة اشــتغالها وإصالحهــا 

فــي أقــرب وقــت ممكــن إذا تعّطلــت.

 يجب العناية بحوض تطهير عجالت الّسيارات وتعّهده باستمرار.

األشخاص
 ال يسمح بالّدخول إاّل لألشخاص الّضروريين : عّمال وفّنيين وبيطريين.

 وضع إشارات لمنع الّدخول للمزرعة عند الباب الخارجي.

 منــع دخــول األشــخاص الذيــن ال صلــة لهــم بالمزرعــة، كمــا يمنــع دخــول ســائق الّشــاحنة أو 

المرافــق لــه مــزارع الّدواجــن. 

 يجــب تســجيل كّل الزائريــن والّســيارات )اليــوم وســاعة الّدخــول( علــى دفتر الّزيــارة المتواجد 

بالمزرعة. 

 يجــب احتــرام اتجــاه الّتنقــل داخــل المزرعــة وذلــك مــن حظائــر الّدواجــن األصغر عمــرًا إلى حظائر 

الّدواجــن األكبــر عمــرًا ومــن حظائــر الّدواجــن الســليمة مع تــرك المريضة لتكون فــي األخير.

مضخة تطهير العرباتحوض تطهير عجالت السيارات
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 يوصى بتغيير المالبس عند دخول كل حظيرة.

علــى  المحافظــة  مــع  بالعّمــال  خاّصــة  مالبــس  توفيــر   

. فتهــا نظا

ــداء مالبــس ذات اســتعمال واحــد  ــن ارت ــى الّزائري  يجــب عل

ــرأس وأكيــاس لألرجــل.  مــع غطــاء لل

الّدواجــن عبــر   يجــب تطهيــر األحذيــة عنــد مدخــل حظائــر 

بحــوض األرجــل مــع وجــوب غســل األحذيــة قبــل  المــرور 

. تطهيرهــا

ــد الّدخــول  ــرم العــزل عن ــر فضــاء صّحــي يحت يجــب المــرور عب

الّنظيفــة  منطقتيــن:  إلــى  منقســم  الّدواجــن  بيــوت  إلــى 

والملّوثــة. 

ــرة  ــه مــاء ومــادة مطّه ــر المالبــس ومغســل ب  يتكــون الفضــاء الصحــي مــن غرفــة لتغيي

ومناديــل ذات اســتعمال واحــد ودفتــر لمتابعــة كّل فــوج مــع وضــع الفتــات لحــّث األشــخاص 

علــى تطبيــق قواعــد حفــظ الصّحــة.

 بالنسبة لمراكز األمهات يجب االغتسال قبل الدخول إلى حظائر الّدواجن.

ارتداء مالبس خاصة للزيارات اجباري
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الحيوانات المضّرة

الّطيــور والخنافــس  المضــّرة مثــل  الحيوانــات  ضــرورة مقاومـــــة 

والقــوارض ... الــخ، حيــث أّنهــا ناقلــة للجراثيــم وتتلــف المعــّدات 

والمبانــي وتســبب خســائر ماّديــة كبيــرة :

   يجــب تركيــب أســالك حديدّيــة ذات عيــون صغيــرة فــي الّنوافــذ 

ــة. ــر الّدواجــن مــن الّطيــور البرّي والمداخــن لحمايــة حظائ

   يجــب رّش مبيــد حشــري للقضــاء علــى الحشــرات والّذبــاب والنامــوس الــذي يســّبب 

كذلــك مصــدر توّتــر للدواجــن كمــا أن الخنافــس تمّثــل خطــرًا كبيــرًا فهــي تضــّر بالخشــب 

ــر. ولهــا قــدرة عاليــة علــى الّتكاث

   يجــب مقاومــة القــوارض ألنهــا ســبب فــي تلــّوث العلــف وإتــالف األســالك الكهربائّيــة 

ومهاجمــة صغــار الّطيــور ونقــل العديــد مــن الجراثيــم. 

وتتمثل االحتياطات فيما يلي:

ــط ببيــوت الّدواجــن مــن معــّدات وفضــالت ألّنهــا ســبب فــي جــذب  ــة كّل مــا يحي    إزال

المضــّرة.  الحيوانــات  وتكاثــر 

   إصالح الجدران واألرضّية وسّد كل الثقوب. 

   مقاومة القوارض بنصب فخاخ داخل وخارج بيوت الّدواجن.

  أبعاد الحيوانات االليفة أو غيرها من الحيوانات ومنعها من الدخول إلى المزرعة

   تفــادي انســكاب االعــالف خــالل مــلء صوامــع التخزيــن وتنظيفــه علــى الفــور مــن كل 

ــار هــذه االعــالف. آث

رسم 4 : تصميم الفضاء الصحي 
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الباب الرابع
إجراءات التنظيف 

والتطهير والفراغ الصّحي 
     تمّثــل حظائــر الّدواجــن وســط مالئــم لتواجــد وتكاثــر الجراثيــم خاصــة فــي غيــاب عمليــات 

الّتنظيــف والّتطهيــر. ويمكــن للجراثيــم أن تبقــى متواجــدة لفتــرات طويلــة مــن الزمــن كمــا 

يمكنهــا الّتنقــل مــن فــوج إلــى آخــر, فهــذه العملّيــة تمّكــن مــن إزالــة الجراثيــم التــي ال 

ــة الّصيصــان. ــم لتربي ــاخ مالئ ــة من ــك لتهيئ ــن المجــّردة وذل نســتطيع رؤيتهــا بالعي

الّتنظيف

تتمّثــل هــذه العملّيــة فــي إزالــة األوســاخ التــي تحمــي الجراثيــم وهــي مــكان مالئــم لتكاثرهــا 

كمــا أّنهــا تقّلــص مــن فعالّيــة المطّهــر، وتبــدأ عمليــة الّتنظيــف مباشــرة بعــد خــروج الّدواجــن 

مــع إّتبــاع مجموعــة مــن المراحــل:

 استعمال مبيد للحشرات على الفرشة والحائط مباشرة بعد إخراج الّدواجن. 

 إفراغ المعالف وخزانات العلف.

 إفراغ مسالك المياه واألنابيب والمشارب.

 تنظيف األنابيب باستعمال حامض قبل تفكيك المشارب. 

 تفكيك وإخراج كّل المعّدات خارج حظائر الّتربية. 

 إزالة الفرشة وإخراجها بعيدًا خارج المزرعة. 

 إزالة الغبار والّتنظيف الجاف للّسقف والجدران والّنوافذ والمعّدات الجامدة. 

 كنس عميق لألرضّية لنزع كل الّرواسب العضوّية.
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 الّتنظيف بالماء وهو ينقسم إلى أربعة مراحل :

أ - الغسل باستعمال ماء ذو ضغط ضعيف.   

ب - اقتالع األوساخ والّتنظيف العميق باستعمال مضّخة ذو ضغط مرتفع.   

ت - استعمال ماّدة منّظفة )ذات رغوة( القتالع األوساخ وجذبها إلى األسفل.   

ث - الشفط بالماء إلزالة المنّظف.  

 استعمال ماء نظيف ومن المستحسن أن يكون ساخنًا.

 يجــب القيــام باإلصالحــات الالزمــة لألرضّيــة والجــدران والســقف والّنوافــذ مباشــرة بعــد 

عملّيــة التنظيــف األولــى.

مالحظة :
يجــب أن تكــون عملّيــة الّتنظيــف متكاملــة وتبــدأ مــن األعــى إىل األســفل ومــن داخــل 

بيــوت الّتبيــة خروجــًا إىل الفضــاء الصّحــي.
التنظيف الجيد يمكن أن يبيد قرابة %80 من الجراثيم 

الّتنظيف ضروري لكّنه غري كاٍف لذلك البّد من المرور مباشرة إىل عملّية الّتطهري.

الّتطهير

الّتطهيــر عملّيــة تكميلّيــة ضرورّيــة بعــد الّتنظيف الجيد، وتهم المســاحات الّنظيفة والمعّدات 

ومسالك الماء.

       نجاعــة عملّيــة الّتطهيــر مرتبطــة بخــواص المــاء المســتعمل: درجــة الحموضــة، وجــود 

الحظيرة بعد إزالة الفرشة وإخراج المعدات 

17



مــواد عضويــة ودرجــة الصالبــة فــكل هــذه العوامــل لهــا تفاعــالت ســلبّية مــع المــواد 

المطّهــرة. 

يجــب أن يكــون المــاء المســتعمل ذو جــودة عاليــة ومــن المستحســن المــاء الصالــح للشــرب 

لتفــادي تلــوث المعــّدات والمبانــي.

  تطهير المعّدات
 يجــب أن يكــون مــكان الغســل نظيــف وذو أرضّيــة صلبــة مــع تنظيــف معــّدات الترّبيــة 

الكبيــرة الحجــم قبــل تطهيرهــا.

 تطهير المعّدات صغيرة الحجم عن طريق الّتغطيس لمّدة ال تقل عن 30 دقيقة. 

 بالّنســبة لخّزانــات العلــف يجــب تنظيفهــا بالشــائح مــع تطهيرهــا باســتعمال الّدخان )شــموع 

مدّخنــة أو الفرمــول والبرمنقناط(.

تطهير بيوت الّدواجن
 الّتطهير باستعمال مضّخة بعد الّتنظيف الجّيد. 

 الّتطهيــر بدايــة مــن األســقف ثــم الجــدران نــزواًل إلــى األرضّيــة ومــن داخــل البيــوت إلــى 

الخــارج دون نســيان الفضــاء الصّحــي. 

 الّتطهيــر األّول يكــون عــن طريــق الــرّش مــع تجنــب الســيالن وباســتعمال مطّهــر معتمــد 

حســب الكميــة التــي يقترحهــا المصنــع.

 يجب القيام بعملّية الّتطهير الّثاني 48 إلى 72 ساعة قبل وصول الّصيصان.

تطهير أنابيب المياه
الهــدف مــن تطهيــر أنابيــب نقــل الميــاه هــو إزالــة الغشــاء الحيــوي الــذي يتكــّون خــالل فتــرة 

الّتربيــة. 

ــة لعــّدة جراثيــم  ــب وحامل هــذا الغشــاء يحتــوي علــى مــواد عضوّيــة متراكمــة داخــل األنابي

ــى الّدواجــن وهــي: ــًا عل ــل خطــرًا حقيقي ــي تمث والت

 مصدر تلوث دائم للماء. 

 تتسبب في فقدان فاعلّية ونجاعة األدوية والتحصينات.

 تمنح الجراثيم حماية ضد المضادات الحيوية. 

 انسداد المعدات المخصصة للشرب وبالتالي تتسبب في تسرب الماء وتبلل الفرشة.
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إزالة الغشاء الحيوي
 تتطلــب المعالجــة بمحلــول حمضــي )إذابــة المعــادن( ثــم محلــول قلــوي )إذابــة المكّونــات 

العضوّيــة(.

 استعمال الماء بضغط عالي داخل األنابيب من االّتجاه المعاكس لجريانه. 

 استعمال مطّهر متكّون من بيروكسيد الهدروجين.

مــع نهايــة عمليــة الّتطهيــر األولــى يجــب وضــع جميــع الحواجــز الصّحيــة وبــدء العمــل بــكل 

ــوي بالمزرعــة. إجــراءات األمــن الحي

إختيار المطّهر  
ال يوجد مطّهر مثالي بل يجب إختيار المطّهر حسب الّنتيجة التي نريد الحصول عليها.  

المطّهــر الجّيــد يجــب أن يقضــي علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الجراثيــم فــي أقــل وقــت ممكــن 

وفــي ظــروف إســتعمال متنّوعــة )نوعيــة المــاء، الّطقــس. الــخ( كمــا يجــب أن يكــون المطّهــر 

معتمــد مــن طــرف الّســلطات حســب فاعلّيتــه وســالمة إســتعماله.

إختيار المطّهر الجّيد يجب أن يكون حسب المعايير والجودة الّتالية:   

ــا والفيروســات والفطريــات( ودون  ــواع مــن الجراثيــم )البكتيري ــر عــدد وعــدة أن  يشــمل أكث

خطــر المقاومــة.

 فاعلّية سريعة وتبقى لمّدة طويلة.

 فاعلّية رغم وجود المواد العضوّية ومهما كانت نوعية المياه المستعملة.

 للمطهر مفعول منّظف أيضًا.

 ليس له مفعول تآكل للبيوت والمعّدات.

 قابل للّتحليل وغير مضّر بالبيئة.

 للمطّهر رائحة طيبة.

 إستعماله يتوافق مع مبيد الحشرات.

 سهل اإلستعمال وإقتصادي التكلفة.
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جدول 1 : فاعلية أهم المطهرات

 نوع
المطهر

 فّعال
 مع الماء
الصلب

 فّعال
 بوجود
 المواد

العضوية

 فّعال
 بوجود

المنّظف

 سام
للحيوانات

 عامل
التآكل

 فاعلّية
 مدّعمة
بالحرارة

 فّعال
 لمّدة

طويلة
الّرائحة

 حوض
العجالت
واألرجل

+/-00+++++++++000صودا

+/-0+/-++++/-0++++/-+/-كلورامين

+++منخفضة00+++له ح++++/-+/-ايود
 أمونيوم
000+++00000الرباعي

0قوية0+++++++++00+/-فورمول

+++منخفضة++++++00+++++++++فينول

 أمونيوم
 الرباعي +

قلوترألدهيد
+++++++++00++++++0+++

فعالّية عالية+/- : فعالّية منخفضة 0  ليس له فعالّية : +++

جدول 2 : مقارنة درجة فاعلية أهم المطهرات 

 نوع
 الحشراتالميكوبالزمالبكتيرياتالفيروساتالمطهر

وبيضها
 العفن

الفطري

 فاعلّية
 مدّعمة
بالحرارة

 فّعال لمّدة
طويلة

0+++++++++000صودا

+/-++++/-0++++/-+/-كلورامين

00+++له ح++++/-+/-ايود
 أمونيوم
0+++00000الرباعي

0+++++++++00+/-فورمول

++++++00+++++++++فينول

 أمونيوم
 الرباعي +

قلوترألدهيد
+++++++++00++++++

فعالّية عالية+/- : فعالّية منخفضة 0  ليس له فعالّية : +++
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الفراغ الصّحي

ــر األولــى ويــوم اســتقبال الفــوج التالــي،  ــة الّتطهيــ ــن عملّي ــّدة بي ــرة الممت      هــي الفتـــــ

وتمتــّد هــذه الفتــرة الــى حيــن جفــاف حظائــــــــر الّدواجــن. وتــدوم هــذه الفتــرة مــن 10 الى 15 

يومــًا حســب الفصــول والمعطيــات الصحّيــة الّســابقة حيــث تبقــى خاللهــا بيــوت الّدواجــن 

مغلقــة.

في المناطق ذات الّضغط الصّحي المرتفع يمكن ّتمديد فترة الفراغ الصّحي.

ــراز فعالّياتهــا ويقّلــص  ــرات المســتعملة الوقــت الكافــي إلب ــح الفــراغ الصّحــي للمطّه َيمن

مــن مســتوى التلــّوث داخــل حظائــر الّدواجــن.

مراقبة عمليات الّتنظيف والّتطهير
لهذه المرحلة أهمّية قصوى وتعتمد على:

المراقبة الميدانّية
وتكــون بالعيــن المجــّردة بالنســبة لعمليــة الّتنظيــف والّتطهيــر حيــث التثّبــت مــن عــدم وجــود 

غبــار أو أوســاخ ومــن الحالــة العامــة لحظائــر الّدواجــن وكل مــا هــو داخــل المزرعــة.

المراقبة المخبرّية:
وهــي تتعلــق بجــودة الّتطهيــر، ويمكــن اســتعمال عــّدة طــرق لرفــع العّينــات وارســالها الــى 

المختبــر: الطالســات، علبــة التالمــس، شــفرة مصّقعــة وكّلهــا للمراقبــة البكتريولوجيــة.

الّنصائح الواجب اّتباعها لنجاح عملّية الّتنظيف والّتطهير:
يجب أن تكون عملية الّتنظيف والّتطهير:

سريعة: مباشرة إثر خروج الفوج.

ناجعة: استعمال المعّدات الاّلزمة والمطّهر الفّعال. 

مدعومة: اّتباع برنامج صّحي كامل.

كّليــــة: كامــل المزرعــة ودوائرهــا وحظائــر الّدواجــن مــن الّداخــل والخــارج دون اهمــال األماكــن 

الّســفلية والمنزويــة.
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 الوقاية من الحشرات:
     مباشــرة بعــد وضــع نشــارة الخشــب يجــب القيــام بمعاملــة حظائــر الّدواجــن باســتعمال 

مبيــد حشــري علــى الجــدران واألرضّيــة.

 التطهير الثاني:
يجــب القيــام بعمليــة الّتطهيــر الّثانــي مــن 48 الــى 72 ســاعة قبــل وصــول الّصيصــان عــن 

طريــق الّتبخيــر أو الّتبخيــر الحــراري بعــد وضــع جميــع معــّدات الّتربيــة مــع الحــرص علــى تهوئــة 

حظائــر الّتربيــة

مثال لبرنامج تنظيف وتطهير حظائر الّدواجن

1 -  استعمال مبيد حشري فوق فرشة الفوج السابق وعلى الجدران.  

2 -  استعمال مبيد فئران بكامل المزرعة ودوائر حظائر الّدواجن.  

3 -  تفكيك واخراج المعّدات.  

4 -  ازالة الفرشة واخراجها بعيدا عن المزرعة.  

5 -  تنظيف حظائر الّدواجن باستعمال منّظف ذو رغوة.  

6 -  تنظيف وتطهير المعّدات.  

7 -   تطهير أّولي باستعمال مطّهر معتمدة حسب الجرعة التي يوصي بها المصّنع.  

8 -  مراقبة عملّية الّتطهير.  

9 -  الفراغ الصّحي.  

10 -  اصالح حظائر الّتربية واعادة المعّدات.  

11 -  وضع الفرشة الجديدة ومعاملتها بمبيد حشري.  

12 -  تطهير ثاني عن طريق الّتبخير الحراري.  
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الباب الخامس
 جودة الماء،

العلف والصيصان

جودة الماء

المــاء عنصــر أساســي فــي مــزارع الّدواجــن نظــرا لكونــه العنصــر األهــم فــي تكويــن جســم 

الّطائــر باإلضافــة لتعــّدد اســتعماله خــالل كامــل فتــرات الّتربيــة، فهــذه المــاّدة الّضروريــة 

تمّثــل الغــذاء األّول واألهــم للّدواجــن. جــودة المــاء لهــا تأثيــر مباشــر علــى الّصحــة الحيوانّيــة، 

وهــو ناقــل للمــواد العالجّيــة مثــل الّلقاحــات واألدويــة التــي يقــع خلطهــا بالمــاء كمــا أّن 

ــات الّتنظيــف والّتطهيــر تســتهلك كّميــات كبيــرة منــه. عملّي

لذلك فاّن إنتاجّية أي مشروع لتربية الّدواجن مرتبطة بجودة الماء مكروبيولوجيا وكيميائيا.

ويبّيــن الجدوليــن التالييــن المعاييــر المكروبيولوجيــة والكيميائيــة للمــاء الّصالــح للّشــراب 

للحيوانــات: بالّنســبة 

أقصى مستوى مقبول )خاص بالحيوان(المحتوى البكتيري

أقل من 100 تجّمع لكل ملالجراثيم العاّمة C°37 / مل

أقل من 5 تجّمعاتالقولون العاّمة لكل 100 مل

أقل من 5 تجّمعاتالقولون البرازي لكل 100 مل

أقل من 10 تجّمعاتكلوستريديوم لكل 100 مل

غير موجودستافيلوكوك المسبب للمرض لكل 100 مل

غير موجودسلمونيال لكل 5 لتر

جدول 3 : المعايير المكروبيولوجية لماء شرب الّدواجن 
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أقصى مستوى مقبول )خاص بالحيوان(العناصر

PH من 5,5 الى 7,5درجة الحموضة

110 جزء في المليونالصالبة الكلّية

أقل من 5 ملجم لكل لترنسبة المواد العضوّية

NO3 أقل من 50 ملجم لكل لترنيترات

NO2 أقل من 0,1 ملجم لكل لترنيتريت

NH4 أقل من 0,5 ملجم لكل لترأمونيوم

أقل من 200 ملجم لكل لتركلوريد

أقل من 0,3 ملجم لكل لترحديد

جدول 4 : المعايير الكيميائية لماء شرب الّدواجن

اإلجراءات الواجب اّتخاذها للمحافظة على جودة الماء:

 تركيز مصفاة للّتقليص من المواد الّصلبة المتواجدة بالماء.

 معالجة الماء دوريا باستعمال حامض أو مطّهر مياه.

 تحليــل المــاء بصفــة دورّيــة )تحليــل مكروبيولوجــي وتحليــل كيميائــي( مــع أخــذ عّينــات مــن 

مواقــع مختلفــة بالمزرعــة وبيــوت الّدواجــن :

   الخّزان المركزي.

  أنابيب الماء خاّصة في مدخل بيوت الّدواجن.

  المشارب.

  نهاية األنابيب داخل بيوت الّتربية.

كمــا يمكــن القيــام بالّتحاليــل الّســريعة باســتعمال األشــرطة الفّعالــة للمراقبــة الحينّية لبعض 

المؤشــرات مثــل درجــة الحموضة ونســبة الكلوريد.
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جودة العلف

إن تقديــم عالئــق متوازنــة و نظيفــة للدواجــن يســاهم إلــى حــد بعيــد فــي عمليــة بنــاء 

األجســام الســليمة و القويــة التــي تتحلــى بصفــات المقاومــة الفيزيولوجيــة لألمــراض 

الوبائيــة و المعديــة التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا طــوال فتــرات التربيــة أو اإلنتــاج و بنــاء عليــه 

ــة:                                                                                                     ــة التالي ــه يجــب أن تتوفــر فــي العالئــق الشــروط الصحي فان

 أوال: التوازن و التكامل في محتوياتها من البروتينات والكربوهيدرات والدهون 
والفيتامينات واألمالح المعدنية

ثانيا: النظافة التامة والخلو من الشوائب ومسببات األمراض على اختالف أنواعها 
وكذلك الخلو من الملوثات الكيماوية والفطور والسموم الفطرية.

جودة الّصيصان

ال شــك فــي أن الكتكــوت الجيــد يســاهم بشــكل كبيــر وفعــال فــي مســتقبل القطيــع ولذلــك 

فــإن الحصــول علــى مصــدر جيــد مــن الكتاكيــت يــؤدى إلــى تعظيــم األربــاح وتحقيــق أقصــى 

اســتفادة مــن الصفــات الوراثيــة للســاللة المربــاة.

يجب مراقبة جودة الّصيصان من الّناحيتين الّتقنية والّصحية في نفس الوقت.

ومــن أهــم مواصفــات الجــودة الّتقنيــة غيــاب الّتشــوهات، حســن التئــام الّصــرة، غيــاب 

االســهال، الــوزن المطابــق لدليــل الســاللة والتجانــس. 
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الباب السادس
التصرف في البيض 

والجثث

1. بيض التفريخ
الهــدف مــن العنايــة ببيــض الّتفريــخ هــو حمايــة الجنيــن والحصــول علــى نســبة 

تفقيــس جّيــدة مــع صيصــان ذات جــودة عاليــة.

1.1   تجميع البيض 
يجــب جمــع البيــض مــن العــش عــّدة مــرات فــي اليــوم وذلــك لتفــادي تلــّوث 

القشــرة عنــد مالمســة الفرشــة.

يجمع البيض في حاويات كرتونية ذات استعمال واحد أو حاويات بالستيكية 
مع تنظيفها وتطهيرها بعد كل إستعمال.

ــًا وال يمكــن جمعــه مــع  بالنســبة للبيــض الــذي يجمــع مــن األرض يعتبــر ملّوّث
باقــي البيــض بــل يجمــع لوحــده وفــي حاويــات خاّصــة وال يتــم إرســاله إلــى 

المفقــس.

2.1.  تطهير البيض 
يتم تطهير البيض القابل للّتحضين مباشــرة بعد كل عملية تجميع باســتعمال 

عــّدة طــرق مــن أهمها الّتبخيــر بمادة الفرمول.

نصائح عامة إلنجاح عملّية تطهير البيض:

 جمع بيض التفقيس بأسرع ما يمكن وعّدة مرات في اليوم.
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 تطهير البيض مباشرة بعد كل عملية تجميع.

 القيام بعملية التبخير في درجة حرارة 250 ونسبة رطوبة 80 في المائة. 
 إســتعمال 40 مــل مــن الفرمــول 40 فــي المائــة و20 جــرام مــن برمنجنــات 
البوتاســيوم لــكل متــر مكعــب أو 10 جــرام مــن مســحوق الفورمالدهيــد التــي 

تتــم إذابتهــا بالحــرارة.

3.1. خزن البيض 
يتــم تخزيــن البيــض بعــد تطهيــره فــي مــكان بــارد وفــي درجــة حــرارة تتــراوح بيــن   
150 و180 درجــة حراريــة، حســب مــّدة التخزيــن مــع نســبة رطوبــة تســاوي 80 

فــي المائــة.

2. بيض اإلستهالك 
ــخ علــى بيــض اإلســتهالك  ــع بيــض الّتفري ــق نفــس مراحــل تجمي يجــب تطبي
مــع القيــام بعملّيــة الفــرز والتخّلــص مــن البيــض الــذي بــه عالمــات تلــّوث أو 

تكســير أو تشــقق.

يمكــن خــزن البيــض فــي حاويــات كرتونيــة ذات إســتعمال واحــد أو بالســتيكية 
شــريطة أن تكــون نظيفــة ومّطهــرة.

 يجب خزن البيض في ظروف حرارة من 2 إلى 4 درجة حرارية ونسبة رطوبة تفوق
75 في المائة.

الحاويات الكرتونية والبالستيكية لخزن البيض
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3. الّتصرف في الجثث
يجــب  لذلــك  لألمــراض  ونقــل  تلــّوث  مصــدر  الّنافــق  الّدجــاج  جثــث  تمثــل 
تجميعهــا يومّيــًا وإخراجهــا مــن بيــوت الدواجــن حيــث أّن تركهــا يجلــب القــوارض 

والحشــرات. 

يمكن خزن الجثث في حاويات مّبردة قبل التخلص منها. 

يكــون الّتخلــص إّمــا بالحــرق بطريقــة صحّيــة أو وضعهــا فــي حفــرة موتــى بيــن 
طبقتيــن مــن الجيــر بعيــدة عــن المداجــن بمســافة ال تقــل عــن 300 متــر.

التخلص من الجثث بعملية الدفن 

29



الباب السابع
التصرف في النفايات

يعتبــر التخلــص الســليم مــن مخلفــات منشــآت صناعــة الدواجــن، إضافــة إلــى 
حســن تهيئــة وتطهيــر الحظائــر همــا الركيزتــان األساســيتان ألي نجــاح فــي 
ــة مــن  ــة اقتصادي ــاج قطعــان ذات مردودي ــك إلنت ــة الدواجــن، وذل ــال تربي مج
جهــة ليكــون العائــد مجــزي ومــن جهــة أخــرى إلنتــاج ســالالت خاليــة مــن الجراثيم 
للحــد مــن تفشــي أمــراض الطيــور إضافــة إلــى البعــد البيئــي، والــذي بــدوره 
ينعكــس علــى الصحــة العامــة فــي الســيطرة علــى األمــراض المتناقلــة بيــن 

اإلنســان والطيــور، وفــى الســياق نفســه:

 يجــب علــى كل مالــك مزرعــة دواجــن توفيــر محرقــة او حفــرة مخصصــة 
أوالدفــن بالحــرق  النافقــة  الجثــث  للتخلــص مــن 

 يجب ان ال تنقل مخلفات الدواجن أو أي سماد عضوي آخر وان ال تستخدم 
لتســميد جوار المزرعة

 يجــب دفــن الطيــور النافقــة والبيــض التالــف فــي مدافــن جيــدة منشــأة 
داخــل المزرعــة مــع ابقاءهــا مقفلــة بطريقــة محكمــة

 يجب التخلص من القمامة بطريقة صحية
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الباب الثامن
األمن الحيوي والتدريب 

المستمر

يجــب تدريــب واعــالم كافــة األشــخاص العامليــن فــي مــزارع الّدواجــن حــول 
أهمّيــة األمــن الحيــوي. ممــا يســتوجب اعــداد دورات تدريبيــة، منظمــة 
مــن طــرف الهيــاكل االدارّيــة والمهنّيــة المتدّخلــة فــي منظومــة الّدواجــن، 
يجعــل  مّمــا  الوقايــة،  لبرامــج  أفضــل  تطبيــق  علــى  ستســاعد  والتــي 
المربيــن أكثــر حرصــًا والتزامــًا علــى تطبيــق قواعــد األمــن الحيــوي خاّصــة 

تجــاه الّزائريــن ومــزّودي مــزارع الّدواجــن.

بالنســبة للمربــي الــذي يقــوم بكافــة االعمــال بمفــرده، يجــب عليــه تســجيل 
كل المعطيــات وتحديــث كافــة اإلجــراءات والتدابيــر التــي يجــب اّتخاذهــا 

فــي حالــة ظهــور مــرض بالمزرعــة أو فــي المناطــق المجــاورة.

دورات تدريبية حول األمن الحيوي لفائدة بياطرة ليبيين )ليبيا 2017( 
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الباب التاسع
الدور اإلعالمي في 

موضوع األمن الحيوي
يعتبــر اإلعــالم وســيلة لنشــر المعلومات حـــول االســـتراتيجية العالميــة للوقاية 
مــن مــرض انفلونــزا الطيــور عالــي الضــراوة ومكافحتـــه مـــن أجـــل النجــاح فــي 
فهــم المجتمــع لهــذه االســتراتيجية وطريقــة التنفيــذ. ورغـــم االعتــراف بأهميــة 
نشــر الوعــي عنــد عامــة النــاس والجهــود الجبــارة التــي بذلــت حتــى اليــوم فــي 
هــذا الســبيل فــإن النجــاح كان متواضعــًا فــي إحـــداث تعـــديالت فـــي تـــصرف 
المنتجيــن إلنجــاح عمليــة مكافحــة انفلونــزا الطيــور عالــي الـــضراوة. ومــا نحتاجــه 
اليــوم هــو التوجــه لعامــة النــاس برســـائل معتدلـــة وموضوعيــة وعلميــة تــؤدي 
إلى استخدام ممارسات صحية لإلنتـاج فـي مـزارع الدواجن وإجراءات احتياطية 

مناســبة للمســتهلك دون التعجيــل فــي افتعــال أزمــة تهـــز أســواق الدواجــن.

يكمــن دور التواصــل فــي ســهولة انتشــار مفهــوم األمــن الحيــوي والترويــج لــه 
عــن طريــق التأكيــد علــى طريقــة فهــم النــاس لــه وتجاوبهــم معــه والبيئــة التــي 
يتفاعلــون فيهــا.ال يمكــن للتواصــل أن يكــون وصفــي فقــط، بــل يجــب وضــع 
قواعــد علــى الســلوكيات التــي نمارســها والســلوكيات التــي يجــب تجنبهــا، كما 
يجــب أن يأخــذ فــي الحســبان التداخــل المعقــد بيــن القــدرة علــى فهــم الخطــر، 

والتجــاوب، والنوايــا الســلوكية، وتصميــم الرســالة.

ــذي  ــال يجــب أن يســاعد علــى التغلــب علــى الفهــم الشــائع ال التواصــل الفّع
يقــول إن مــرض الطيــور الداجنــة ونفوقهــا أمــر طبيعــي، وهــو فهم يــؤدي إلى 
نقــص اإلبــالغ عــن الطيــور المريضــة والنافقــة، ونقــص العــادات الصحيــة فــي 
التعامــل مــع الطيــور الداجنــة، واســتهالك الطيــور الداجنــة المريضــة والنافقــة.

التواصــل أداة للدفــاع ولتحفيــز صناع السياســات واإلعــالم لتعزيز أهمية األمن 
الحيــوي، والمســاعدة علــى خلــق بيئــة داعمــة يمكــن فيهــا لألفــراد والمجتمعات 

أن يقومــوا بدورهم.
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الباب العاشر
األخطاء التي يجب تجنبها 

في المزرعة

ال يجب تربية اصناف 
مختلفة من الدواجن

عدم السماح للحيوانات 
األليفة بدخول المزرعة

عدم ترك الحوض المطهر 
للعجالت فارغ

يجب سحب الطيور المريضة أو 
النافقة من المداجن في أسرع 
وقت والتخلص منها مع أخذ 

االحتياطات الالزمة.
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 عدم خزن األعالف داخل المداجن
وتخصيص مخازن لألعالف  

تجنب المياه الراكدة داخل 
مزارع الدواجن

يجب أن تخلو المنطقة 
المحيطة بمزارع الدواجن من 

كل زرع أو نفايات

إزالة الفضالت من حظائر 
الدجاج وإخراجها خارج المزرعة 

لمسافة بعيدة 
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يجب أن تخلو بيوت الدجاج من 
جميع المعدات التي من شأنها أن 

تساهم في نقل الفيروس

عدم ترك حوض تطهير األحذية فارغ

يجب إحاطة المزرعة بسياج للحماية 
مع بوابة كبيرة تسمح بمراقبة 

الدخول والخروج

عدم تداول المالبس الشخصية 
 داخل بيوت الدجاج

ويجب ارتداء البدلة الواقية

عدم السماح للحيوانات 
األليفة بدخول بيوت التربية 

36



الباب الحادي عشر
تطبيق األمن الحيوي في 

أطراف سلسلة القيمة 
للدواجن

كل مراحــل السلســلة يجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان عنــد وضــع تدابيــر األمــن 
الحيــوي والتوصيــة بهــا ونذكــر منهــا:

األمن الحيوي في األسواق الشعبّية 
ــان تســاهم فــي انتشــار  ــر مــن االســواق هنــاك احتمــال ب مــع وجــود عــدد كبي
اآلفــات واالمــراض التــي تصيــب الحيوانــات، وهنــا تكمــن أهميــة االمــن الحيــوي 

تعتبــر الطيــور الحيــة التــي تبــاع فــي االســواق مــن اهــم وســائل نقــل عــدوى 
االمــراض فمــن االفضــل:

 عدم بيع الدجاج الحي

 عدم استعمال الباعة لألدوات ولمعدات الخزن دون التاكد من نظافتها

 فصل البضائع عن بعضها وعن باقي الباعة

 عنــد العــودة للمنــزل تنظيــف و تطهيــر البضاعــة قبــل اســتهالكها والمعــدات 

المســتعملة مــع الحــرص علــى قواعــد الصحــة   والنظافــة الشــخصية . 

األمن الحيوي للوسطاء ومقدمي الخدمة 
ان الوســطاء ومقدمــي الخدمــة هــم اشــخاص علــى صلــة مباشــرة بقطــاع 
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الطيــور الداجنــة وعلــى اتصــال دائــم بمنتجــي الدواجــن وذلــك بتقديــم خدمــات 
متنوعــة.

مــن بيــن الوســطاء ومقدمــي الخدمــة نذكــر التجــار ومــوردي المعــدات ومــوردي 
االدويــة واللقاحــات ...وينتقــل هــؤالء االشــخاص مــن مزرعــة الــى أخــرى وبيــن 
مختلــف أنظمــة القطــاع. بحيــث لديهــم امكانيــة كبيــرة فــي نشــر المرض بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر. 

األمن الحيوي لمربي الدواجن الطليقة 
ان الدواجن الطليقة أكثر الدواجن تعرضا للعدوى خصوصا انفلونزا الطيور.

علــى مربــي الدواجــن الطليقــة تتبــع مقاييس االمــن الحيوي واســتمرارها ومن 
بينها:

 غسل وتطهير المعدات / األقفاص بشكل أكثر انتظاما

 تمشيط فناء المزرعة يوميا 

 يجب إزالة فضالت وبقايا االعالف
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الخالصة
تمّثــل جوائــح أنفلونــزا الطيــور ظواهــر ال يمكــن توّقعهــا إال أنهــا تتكــّرر ويمكــن أن تنطــوي 

علــى عواقــب صحيــة واقتصاديــة واجتماعيــة علــى نطــاق العالــم.

ــاه فــي الماضــي وتمكــن  ــدًا ممــا عرفن ــر تعقي ــور أكث ــزا الطي لقــد أصبحــت مكافحــة انفلون
هــذا المــرض مــن توســيع انتشــاره علــى مســتوى العالــم بشــكل وبائــي. وإن االنعكاســات 
الخطيــرة التــي نزلــت باإلنســان والحيــوان علــى الســواء قــد جعلــت الحاجــة ماســة جــدًا 
لوضــع اســتراتيجيات للمكافحــة تكمــل سياســة االتــالف والتعويــض التــي طالمــا اعتمدهــا 

المســؤولون فــي محاولــة اســتئصال هــذا المــرض.

يســاهم اســتئصال مرض انفلونزا الطيور شــديد الضراوة HPAI من منشــأه في الدواجن 
فــي حــد مــن كميــات الفيــروس لــدى مختلــف فصائــل الطيــور الحساســة للوبــاء وأوســاطها 
البيئيــة، وبالتالــي التقليــل مــن فــرص إصابــة اإلنســان بفيروســات انفلونــزا الطيــور التــي 
لديهــا القــدرة علــى االنتقــال لإلنســان، باإلضافــة إلــى إلغــاء المخاطــر التــي تهــدد القطــاع 
الداجــن والتجــارة الخارجيــة، وتأميــن الســالمة الغذائيــة ومصــدر معيشــة أصحــاب الدواجــن 

فــي البلــدان الناميــة.

ويعتبــر األمــن الحيــوي أهــم خطــوة للوقايــة ضــد المــرض، وتشــمل العزل وهــي اإلجراءات 
ــت  ــع دخــول مصــادر العــدوى. برهن ــع تمامــًا داخــل المزرعــة، ومن ــي تتخــذ لعــزل القطي الت
إجــراءات األمــن الحيــوي علــى أنهــا اإلجــراءات األكثــر أهميــة فــي الحــد مــن إنتشــار فيــروس 

مــرض أنفلونــزا الطيــور وبالتالــي الحــد مــن إمكانيــة حــدوث عواقــب وخيمــة. 

    »اعترفــت منظمــة األغذيــة والزراعــة باألهميــة المتناميــة لألمــن الحيــوي وجعلتهــا إحــدى 
أولوياتهــا الســتة عشــر لألنشــطة االنضباطيــة المتبادلــة مــع معونــة المســاعدة الخارجيــة. 
عمــدت المنظمــة، مــن خــالل مرافــق أولويــات األنشــطة االنضباطيــة المتبادلــة، إلــى 
فحــص ودفــع األمــن الحيــوي للغــذاء والزراعــة مــن أجــل استكشــاف تعــاون ممكــن بالنســبة 

ألطــر قياســية ولتبــادل المعلومــات ولتنميــة القــدرات«.

  إجراءات األمن الحيوي في الزراعة هي حاجة من أجل :

• حماية أنظمة اإلنتاج الزراعي ومن يعتمدون على هذه األنظمة.   
• حماية صحة اإلنسان وثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية.  

• حماية البيئة والترويج لإلنتاج المستدام.  
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