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 مقدمة.1

 

 .للحصول على نسخة إلكترونية (بي دي إف) لهذا القسم هناأنقر 

 

  ما هو برنامج عمل الوقاية ضد داء الكلب والسيطرة عليه؟ .1.1

 

  من المستهدف من البرنامج؟ .1.2

 

  كيف يعمل البرنامج وماذا يتضمن؟ .1.3

 

  ما هو داء الكلب ولماذا من المهم السيطرة عليه؟ .1.4

 

  لماذا من الممكن السيطرة على داء الكلب فى الحيوان؟ .1.5

 

  ما الذي يدخل ضمن خطة السيطرة على داء الكلب لدى الكالب؟.1.6
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 من الذي يمكنني االتصال به للحصول على المشورة في هذا الخصوص؟  .1.7

 

  ما هي التدابير المتاحة لمكافحة داء الكلب في الكالب؟ .1.8

 

  هل نستطيع منع داء الكلب فى البشر عن طريق األدوية الوقائية لداء الكلب فى البشر؟ .1.9

 ة عليه؟ما هو برنامج عمل الوقاية ضد داء الكلب والسيطر .1.1

إنها وثيقة تهدف الى مساعدة البلدان التي يوجد فيها مرض داء الكلب على البدء في تنفيذ برامج لمكافحة مرض داء الكلب للحد من عدد 
ويركز الجزء األول على السيطرة  .حاالت اإلصابات فى البشر بداء الكلب ، ومن ثم إمكان القضاء على مرض داء الكلب في المنطقة

 يتناول الجزء الثاني .(www.caninerabiesblueprint.org)داء الكلب فى الحيوانات على مرض 

) www.foxrabiesblueprint.org( األحمردراسة داء الكالب البرية مع التركيز على الثعلب. 

 

 من المستهدف من البرنامج؟ .1.2

 :يمكن استخدام هذه الوثيقة بواسطة جميع األشخاص والجهات المعنية بتنفيذ برامج مكافحة داء الكلب بما في ذلك

 

  (المهنيون (أطباء بيطريون وأطباء بشريون 

 

 موظفو الحكومة/ الوزارات  

 

 المنظمات غير الحكومية 

 

 ة المشاركة في األنشطة اليومية لمكافحة مرض داء الكلب (العاملون في مجال صحة الحيوان واإلنسان الفرق الميداني 

 صورة من مشروع مرض وحوش سرنجتي

 

 كيف يعمل البرنامج وماذا يتضمن؟ .1.3
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، تتضمن مساهمات من إن هذا البرنامج مخطط سهل االستخدام، يستند إلى العمل على شبكة اإلنترنت، وهو وثيقة بنظام سؤال وجواب
 .العديد من الخبراء العاملين في مجال مكافحة داء الكلب، وتوفر وصالت إلكترونية للمزيد من المعلومات والوثائق التفصيلية

 ما هو داء الكلب ولماذا من المهم السيطرة عليه؟ .1.4

يكون بسبب عضة من حيوان مصاب. إن سبب أكثر إن داء الكلب مرض مميت معروفاً منذ العصور القديمة ويخشى منه وهو عادة ما 
داء الكلب منتشر فى  .٪ من جميع الوفيات نتيجة اإلصابة بداء الكلب فى البشر عضة أو عضات من كالب مصابة بداء الكلب98من 

لكلب الجهاز العصبي جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يصيب جميع الثدييات بما فيها الجنس فى البشر. يصيب الفيروس المسؤول عن داء ا
المركزي مما يؤدي إلى اضطراب عصبي تصاحبه عالمات وأعراض سريرية رهيبة في كل من الحيوانات والبشر. كما يشكل داء الكلب 

٪ من ضحايا العض هم من 40شخص يوميا، وحوالي  150تهديداً خطيراً وكبيراً على صحة اإلنسان، مما يسفر عن مقتل أكثر من 
يمكن أن تكون اآلثار النفسية التالية لحدوث العضات من حيوان مصاب بداء الكلب آثاراً صادمة. إن ارتفاع تكاليف  األطفال. كذلك

ي اللقاحات لوقاية البشر النقاذ الحياة وتكاليف االستشفاء، وخسائر الثروة فى الحيوانة للمزارعين، لها آثار اقتصادية كبيرة ال سيما ف
يهدد داء الكلب أيضاً بقاء األنواع البرية المهددة باألنقراض. وتعد مكافحة داء الكلب أمرا بالغ األهمية من أجل المجتمعات الفقيرة. كما 

منع الوفيات فى البشرة، والتخفيف من عبئها في أنواع الحيوانات وعلى االقتصادات المحلية والقومية. وللمزيد من المعلومات عن حاالت 
 هنارأ اإلصابة بمرض داء الكلب إق

 لماذا من الممكن السيطرة على داء الكلب فى الحيوان؟ .1.5

  :ب فى الحيوان لألسباب التاليةال توجد عقبات ال يمكن التغلب عليها في السيطرة على داء الكل

 

لقد أصبح اآلن حجم وقدر مشكلة داء الكلب على المستوى العالمي معترفا به على نطاق واسع وهوعامل رئيسي في توليد دعم سياسي  
  .الدراساتكما تظهر هذه 

 

يكاد يكون الكلب األليف مسؤوالً عن كل حاالت استيطان بالمرض وانتقاله في المناطق التي يحدث بها أكبر عدد من الوفيات من جراء  
اإلصابة بداء الكلب فى البشر والتعرض لإلصابة به (أفريقيا وآسيا)،. ولذلك، سوف تؤدي برامج التدخل التي تركز على الوقاية ضد داء 

 وقد تم إثبات ذلك بنجاحالكالب إلى اختفاء المرض بين الكالب وغيرها من األنواع، بما في ذلك البشر، الكلب فى 

 

 صورة من مشروع مرض وحوش سرنجتي

وقد أدت اللقاحات الحديثة اآلمنة الفعالة للحيوانات، التي يمكن الحصول عليها بأسعار معقولة، .يمكن الوقاية ضد داء الكلب بشكل تام 
  .إلى محاصرة داء الكلب في أجزاء كثيرة من العالم

 

، وبالتالي فإنه يمكن تحقيق القضاء على داء هذه الدراسةب منخفضة، كما هو مبين في إن مستويات انتقال فيروس داء الكلب في الكال 
  .الكلب فى الحيوان
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ويمكن  .هنامالت التحصين الجماعي، كما هو موضح توجد استراتيجيات فعالة للوقاية من داء الكلب في الكالب، وال سيما من خالل ح 
أن تتحقق المشاركة االجتماعية المالئمة من خالل الوعي الزائد الذي يؤدي إلى جعل الكالب في معظم المناطق الريفية والحضرية 

 .تحصينخاضعة لعمليات ال

 

 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

  .توجد طرق للتشخيص والتقصى للمساعدة في تقييم أثر الجهود المبذولة في المكافحة والقضاء على المرض 

 

المصل البشري اآلخذ يعد تقليل حجم الوفيات من البشر جّراء داء الكلب من خالل مكافحة هذا الداء بشكل فعّال أقل تكلفة من استخدام  
في النمو. ويمكن أن تصبح الموارد المستدامة لدعم محاصرة داء الكلب في الكالب متاحة عن طريق التوفير فى استخدام اللقاح بشري 

 .وانخفاض الطلب عليه وعن طريق إنشاء عالقات تعاون قوية بين القطاعات الطبية والبيطرية

 

 .لعرض دراسة تبين أن القضاء على داء الكلب فى الحيوان في أفريقيا هو هدف ممكن الوصول إليه هناأنقر 

 ما الذي يدخل ضمن خطة السيطرة على داء الكلب لدى الكالب؟.1.6

  :والتي يمكن أن تكون على النحو التاليإن الخطوة األولى هي تحديد وضع داء الكلب فى الحيوان في بلدك، 

 

 (حالة ممتدة) موجود وهو إما كامن في الكالب، أو شائع الى حد كبير في الكالب ولكنه كامن في األنواع األخرىموجودداء الكلب  

  .ها من الناسوفي الحالتين من المهم السيطرة على داء الكلب في الكالب، ألنها تشكل أكبر تهديد لصحة اإلنسان بسبب قرب

 

  .داء الكلب لعدة السنوات إال أن عودته مرة أخرى ممكنةاختفاء 

 

  .بسبب عدم تطبيق التقصى المطلوب ال تتوفر معلومات 

 

  .ؤية توزيع مرض داء الكلب على مستوى العالملر هنا؟ أنقر أنا ال أعرف، كيف يمكنني معرفة ذلك 
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ينبغي أن تكون أهداف مشروع مكافحة داء الكلب في الكالب هي القضاء عليه فى منطقة معينة وإبقاء هذه المنطقة خالية من هذا المرض 
لكم لما يمكنكم القيام به لتحقيق  إلى األبد. وسوف يكون مخطط عمل برنامج الوقاية ضد داء الكلب والسيطرة عليه (الجزء األول) دليالً 

 (القضاء على المرض) مرحلة التصدىهذه األهداف. كما يجب أن تشتمل الخطة الفعالة لمكافحة داء الكلب في الكالب على مرحلتين، 

ة لكليهما. ويوصى وتستخدم تقنيات واستراتيجيات مختلفة بدرجة كبيرة في المرحلتين، رغم ضرورة توفر اليقظة الوبائي ومرحلة التعزيز
  .بشدة قيام مقدمو مشاريع مكافحة داء الكلب بالتأكيد على أهمية مرحلة التعزيز من أجل جعل هذا المسعى جدير باالهتمام

إذا كان داء الكلب فى الحيوان موجود في بلدكم، فإن هناك عدة خطوات تحتاج إلى دراسة من أجل تحقيق األهداف المذكورة أعاله، كما 
لى ويمكنك الوصول إلى مبادئ توجيهية محددة لكل عنصر من العناصر العملية إما عن طريق النقر ع هذا الرسم البيانين في هو مبي

 .عناوين في الرسم البياني، أو من خالل شريط التنقل األيسر أو خريطة الموقع

لحصول على مبادئ لهناوفي حالة عودة ظهور داء الكلب فى الحيوان مرة أخرى بشكل مفاجئ في المنطقة بعد فترة من الغياب، أنقر 
  .توجيهية محددة بشأن التخطيط للطوارئ

 وإذا كانت أنواع الحيوانات البرية هي المسؤولة عن االحتفاظ بالمرض، فإنه تكون هناك حاجة التباع أساليب مختلفة، يتم التعامل بها في

 .المرحلة الثانية من برنامج منع ومكافحة داء الكلب

 به للحصول على المشورة في هذا الخصوص؟ من الذي يمكنني االتصال  .1.7

 .للحصول على تفاصيل االتصال بالهيئات الدولية والهيئات المسؤولة عن داء الكلب هناأنقر 

 في الكالب؟ ما هي التدابير المتاحة لمكافحة داء الكلب .1.8.

 .فيما يلي موجز للتدابير المتاحة لمكافحة داء الكلب في الكالب. وترد التفاصيل الكاملة لتلك التدابير في هذه الوثيقة

ان النهج األكثر فعالية في السيطرة على داء الكلب في الكالب هو بتطبيق التحصين الجماعي للكالب األليفة، والذي تم وصفه في هذا  
٪ من عدد الكالب إلى السيطرة على داء الكلب، كما هو مبين في هذه  70ي معظم الحاالت، يؤدي تحصين ما ال يقل عن القسم. وف

د الدراسة. ومع ذلك، فإن التغطية المطلوبة قد تكون أعلى إذا كانت أعداد الكالب كثيفة بدرجة كبيرة أو أقل من ذلك في المناطق التي يوج
 .تقييد لحركة الكالب بها

 

 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

الملكية المسؤولة للكالب والتدابير التشريعية  بجب بذل الجهود للحد من الحركة غير المقيدة للكالب التي تملكها من خالل تعزيز 
، عند االقتضاء ومع هناو  هنايل على سبيل المثال أوامر الربط، والتسجيل المنفرد لهوية الحيوان)، كما هو موضح في مزيد من التفاص)

وغيرها من التدابير لمنع دخول داء الكلب الى مناطق خالية من مرض  التفتيش الحدودية النظر في رعاية الحيوان. ويمكن تنفيذ عمليات
  . هناو هناداء الكلب، كما هو موضح 
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ويمكن استكمال تحصين الكالب بواسطة أساليب من شأنها السيطرة على عدد الكالب المملوكة وغير المملوكة، مثل التعليم العام  
للكالب غير  القتل الرحيم أو اللجوء إلى السيطرة على توالد الكالب وإعادة تسكينها ب، أووالتشريعات، لتطوير المسؤولية عن ملكية الكل

ينصح باللجوء إلى القتل العشوائي وال  .هناالمملوكة ألحد. ومع ذلك، فإن البحث في أعداد الكالب ليس ضروريا دائما، كما هو موضح 
غير الرحيم للكالب الهائمة؛ بل ويمكن أن يزيد الوضع سوءا، وليس معروفا لدي المجتمعات المحلية، كما أنه يتسبب في مخاوف دولية 

أيضاً لمزيد من التوضيحات بشأن إعدام الكالب. ويمكن إيقاف توالد الكالب غير المرغوب فيه باستخدام  هنابشأن رعاية الحيوان. اقرأ 
وسائل منع الحمل أو التعقيم الكيميائي أو منع الحمل المناعي. وتبذل جهود كبيرة النتاج وترخيص وسائل منع حمل وتعقيم آمنة وفعالة. 

 .لمزيد من المعلومات حول أدوات إدارة أعداد الكالب المبينة أعاله هناأنقر 

 

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

 هل نستطيع منع داء الكلب فى البشر عن طريق األدوية الوقائية لداء الكلب فى البشر؟ .1.9

من الممكن خفض حاالت الوفاة بسبب داء الكلب بشكل كبير عن طريق زيادة توافر وسهولة الحصول على لقاحات داء الكلب فى البشر 
مع ذلك، إذا كانت هذه هي االستراتيجية الوحيدة المتبعة، فإن التكاليف و هذه الدراسةواألجسام المضادة لداء الكلب كما هو مبين في 

ء المالية تكون عالية، وسوف تستمر في الزيادة حيث أن اللقاحات فى البشرة أغلى كثيرا من اللقاحات فى الحيوانة، وأنه اذا لم يتم القضا
لبيولوجية بشكل كافي لداء الكلب فى البشر والتدريب على المرض في مصدره (في مجموعات الكالب). فإن توفير المستحضرات ا

المناسب للعناصر الطبية المهنية لتجنب االستخدام غير الضروري، هما من األمور األساسية عند الشروع في البرنامج القومي لمكافحة 
ص المعرضين وحماية العاملين في داء الكلب فى الحيوان. وسوف تساعد هذه االستراتيجية على منع االصابة بداء الكلب في األشخا

 األنشطة المتعلقة ببرنامج التقصى. وينبغي أن نتوقع أنه في بداية البرنامج قد تكون هناك زيادة في استخدام المستحضرات البيولوجية فى

ى البشرة عن طريق البشرة بسبب سهولة الحصول عليها وتعزيز تقصى داء الكلب. وعلى أية حال، فإن االنخفاض الناجم في الوفيات ف
الحد من داء الكلب بين الكالب من خالل برامج التحصين الفعالة لداء الكلب يؤدي، بشكل عام، إلى انخفاض استخدام المستحضرات 

 .البيولوجية المكلفة بواسطة البشر، وهو ما يؤدى إلى تحقيق وفر كبير لقطاع الصحة العامة

 


