
 التوصيات المقترحة

 بشان انتقـال العدوى لمـرض الجمبورو في فـروج الدجاج في االردن    .١

 تحديد الوقت المالئم و المناسب للتلقيح        §

وذلـك لتحديــد اســاس الملقحــات) IBD(دراسة حقلية حول الملقحـات الفعالـة لمــرض      عمل         §
 .المضادة و تحديد المرض

 بشان الفيروسات المصاحبة لمرض التهاب االآياس الهوائية في الدواجن    .٢

ــات             § ــل دراسـ ــتمرار فـــي عمـ  االسـ
 .متقدمة لمعرفة دور المايكوبالزما

 عمل بـرامج التحصــين المناســبة و                §
 .اختيار ايضا طرق تحصين مناسبة

مجــال الرقابــة    بشان توآيد الجودة فــي    .٣
 .على منتجات االدويـة البيطرية

 زيــــادة الوعــــي و االدراك لـــــدى             §
مصانـــع االدويـة وزيــادة     العــاملين فــي  

بموضوع توآيد الجودة والعمليــات المصـنعية وغيرهـا مـن امــور و تخصيصهم بما يتعلق  معرفتهم
 .مرتبطة بموضوع الجودة

 بما يخص قطاع البيطـرة من المهم زيادة الوعي و االدراك لمالكي         §

 مزارع الثروة الحيوانية خاصة بما يتعلق بنظام توآيد الجودة و آيف   

 يمكن تطبيقه في مزارعهم؟                        

 بشان موضوع انفلونزا الطيور في االردن    .٤

ال يوجد مرض انفلونزا الطيور شديـد الضراوة بـاالردن، الفـيروس الموجــود فــي االردن هــو مـن         §
 H9N2النوع 

 .برامج االمن الحيوي تحد من فعالية الفيروس        §

 .التحصين بـدون االمـن الحـيـوي ال يفيد        §

 .مراقبة القطعان باستمـرار، و احضـار عينة الفحص        §

 .متابعة الطيور المهاجرة و البرية مع الجهات المختصة        §

توعية االشخاص العاملين في قطاع الدواجن حول اهمية وخطورة المـرض آــي يتــم التعـــاون         §
 .عند مالحظـة وجود اعراض مفاجئة

 .التخفيف او منع استيراد طيور الزينة التي تعتبر ناقل و حافظ للمرض        §

 .منع التنقل بين المزارع وتعقيم االليات واالدوات واستخدام مالبس واقية        §

 بشان االمن الحيوي لمزارع الدواجن في االردن    .٥

اللجوء الى نشر التوعية و الحث على نشـر المعرفة حــول برنـامج االمــن الحيـوي، وذلــك الن         §
 .هـذا البرنامـج يعاني من عـدم معرفته و انتشاره

Page 1 of 2توصيات اليوم العلمي للبيطرة و الدواجن

04/09/2004file://C:\Documents%20and%20Settings\Mohd\My%20Documents\PetranaPub1-9\...



اتبــاع الطــرق الســليمة المرتبطــة بــاالمن الحيــوي وهــذه الطــرق تشــمل العــزل و التعقيــم و         §
التنظيف،وعــدم الســماح لالشــخاص غــير العــاملين فــي المزرعــة الــدخول الــى منــاطق تواجــد

 .الدواجن

 بشان تغذية الدواجن    .٦

 وضع التشريعات في مجـال تغذية الدواجن بما يتضمن باعتبارها جزء        §

ــا             ــة بم ــة وخاص ــة االنسانيـ ــن التغذيـ م
 .يتعلق بمدخـالت تصنيع االعالف

ــة             § ــة علـــى نوعيـ ــة رقابـ ــع اليـ  وضـ
 االعـــالف واســـاليب التغذيـــة لضـــمان      

 .تغذية صحية
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