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 ما هو دور التشريع في مكافحة داء الكلب؟ .3.2.1

ما لتنفيذ برامج فعالة. على سبيل في معظم البلدان، هناك عدة قوانين ولوائح ذات صلة بمكافحة داء الكلب، ويمكنها أن توفر دعما قي
المثال، من المهم أن يكون للخدمات البيطرية سلطة دخول المباني الخاصة والعامة وغيرها من المنشآت التي توجد فيها الحيوانات.على 

الة لداء الكلب. تشمل هذه التشريع تزويدها بالسلطة الالزمة لتنفيذ اإلجراءات المطلوبة للكشف المبكر واإلبالغ واإلدارة السريعة والفع
مصادرة الحيوانات وتحصينها ووضعها في الحجر الصحي (بما في ذلك االختبارات التشخيصية  (1اإلجراءات الصالحية للقيام باآلتي: (

داء ) طلب القضاء على الحيوانات التي تشكل خطراً النتقال مرض 3) تقصى الحيوانات عند الحدود؛ و (2وغيرها من اإلجراءات)؛ (
الكلب والتخلص اآلمن منها. على مستوى البلدية، يمكن لمجموعة متنوعة من القوانين أن تساعد في الوقاية ضد داء الكلب والسيطرة 

 .هناعليه، كما هو موضح 
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 غ واإلخطار؟ما هو الفرق بين اإلبال .3.2.2

أو  إن اإلبالغ هو قيام الممارس العام / الطبيب البيطري / طبيب المختبر بإعالم السلطات الصحية المحلية / الهيئة البيطرية بحالة اشتباه
قومية للصحة الهيئة البيطرية المحلية بابالغ السلطات ال / حالة مؤكدة بوجود المرض. أما اإلخطار فهو أن تقوم السلطات الصحية المحلية

 ./ الهيئة البيطرية القومية

 لماذا يجب أن يكون داء الكلب مرضاً من األمراض التي يتم اإلخطار بشأنها؟ .3.2.3

إن مرض مثل داء الكلب هو من األمراض شديدة العدوى والحدة، وهي تؤثر على قطاعات متعددة (الحيوانات األليفة، والمحافظة على 
العامة واقتصاديات الثروة الحيوانية)، لذلك فمن المهم التأكد من عدم انتشاره. عندما يكون داء الكلب من االمراض الحياة البرية والصحة 

وبالتالي فإنه يمكن وضع تقديرات  .التي يتم اإلخطار بشأنها في بلد ما، فإنه يكون من الممكن جمع البيانات التي تنتج عن التقصى والمسح
يجب أن  .ابة بالمرض، مما يضمن إجراء تقييم أكثر دقة للعبء الناجم عن اإلصابة بداء الكلب في المنطقةأفضل عن عدد حاالت اإلص

يتم اإلخطار عن داء الكلب بحيث يمكن تحديد الحيوانات المصابة وعزلها والتخلص منها على وجه السرعة، مما يؤدي إلى الحد من 
حاء البالد وحصر المرض. في حالة حيوانات المزرعة، فإن اإلبالغ عن المرض يجعل المخاطرة بالنسبة للحيوانات والبشر في جميع أن

 المزارع الفردية أكثر ربحية كما يقلل من تكاليف التعويض (في البلدان التي يطبق فيها ذلك). كما تمد أيضا بيانات التقصى للعاملين في

حول إنقاذ األرواح البشرية. فعلى سبيل المثال، في عدد من البلدان يستخدم مجال الصحة العامة بالمعلومات الهامة التخاذ قرارات واعية 
اإلخطار من قبل السلطات الصحية لبحث حاالت التعرض المحتملة وتنظيم إجراءات العالج الوقائي بعد التعرض لمخاطر اإلصابة 

واإلبالغ عن حاالت مرض داء الكلب في التحديد  بالمرض، والحجر الصحي وغيرها من تدابير احتواء المرض. كما يفيد إيضا اإلخطار
أساس السريع للبؤر وتنفيذ تدابير الرقابة، إذا لزم األمر. تشمل تقصى الحاالت البشرية والحيوانية اإلبالغ عن الحاالت المشتبه فيها (على 

. يجب أن تشمل أيضا تدابير التقصى التاريخ واألعراض/العالمات السريرية) فضالً عن جمع عينات للحصول على تأكيد من المختبر
 هناواإلبالغ عن تعرض البشر للمرض عن طريق الحيوانات المصابة بداء الكلب المشتبه بها وإعطاء جرعات ما بعد التعرض. أنقر

 ات تقصى داء الكلبلمزيد من المعلومات عن استراتيجي

 أي من العوامل يعتبر هاماً فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان المرض هو من األمراض التي يتم اإلخطار بشأنها ؟  .3.2.4

تعد شدة المرض وخطورته على صحة اإلنسان من العوامل الهامة. ولداء الكلب أعلى معدل وفيات من أي مرض من األمراض التي 
% تقريبا بمجرد ظهور األعراض. وثمة عامل آخر وهو الوقاية ضد األمراض والسيطرة عليها. إن 100تل بنسبة تصيب البشر: فهو قا

داء الكلب فى البشر يمكن الوقاية ضده، وداء الكلب في الكالب يمكن السيطرة عليه. وعندما يصبح المرض واجب اإلبالغ عنه، فإنه 
 .صيص الموارد المالية للوقاية ضده والسيطرة عليه والقضاء عليهيكون خاضعا لقوانين وضوابط معينة، ويلزم تخ

 هل داء الكلب في البشر مرض من األمراض التي يتم اإلخطار بشأنها في بلدي أو يجب أن يكون كذلك؟  .3.2.5

ت داء الكلب فى البشر نعم، إن الخدمات التشخيصية الفعالة شرط مسبق لإلخطار بشأن داء الكلب فى البشر كما يجب أن يتم بحث حاال
بصورة منهجية لتحديد المحتكين بمسببات المرض. ينبغي أن يكون جميع األطباء الممارسين على بينة من قائمة األمراض التي تصيب 

لطات أو س (البشر والتى يتم اإلخطار بشأنها على الصعيد القومي أو شبه القومي. ويمكن للسلطات المحلية (مثالً على مستوى المقاطعات
 .الصحة العامة القومية أن توفر معلومات أكثر تفصيال في هذا الخصوص

 هل داء الكلب في الحيوان مرض من األمراض التي يتم اإلخطار بشأنها في بلدي أو يجب أن يكون كذلك؟  .3.2.6

يتم اإلخطار بشأنها على الصعيد القومي نعم، ينبغي أن يكون جميع األطباء البيطريين على بينة من قائمة األمراض التي تصيب الحيوان و
أو شبه القومي أو التي لها أهمية صحية خاصة أو األمراض التي تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان، مثل داء الكلب. يمكن للسلطات المحلية 

الخصوص. وإذا كان هناك  أو سلطات الصحة البيطرية القومية أن توفر معلومات أكثر تفصيالً في هذا ((مثالً على مستوى المقاطعات
اشتباه في وجود حالة داء الكلب في حيوان، أو تأكد وجود مثل تلك الحالة، فإنه في معظم البلدان يتم إخطار السلطات الصحية العامة 

ية للصحة (تبادليا المستوى التالي) على الفور. على الصعيد الدولي، فإن داء الكلب من األمراض المدرجة في قائمة المنظمة العالم
تظمة حول وضع داء الكلب، بما في ذلك تدابير مكافحة لذا تنصح الدول األعضاء في هذه المنظمة بتقديم تقارير من ]1 .[الحيوانية
  .المرض
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 (2009خريطة البلدان التي يتم اإلخطار فيها بشأن داء الكلب في التشريعات القومية البيطرية (

والتي يتم فيها اإلخطار  الصعيد القوميتوجد خرائط ومعلومات بشأن ما إذا كان داء الكلب من األمراض التي يتم اإلخطار بشأنها على 
عن داء الكلب باألنواع الحيوانية عن طريق التشريعات القومية. وألغراض تجارية، من األهمية بمكان معرفة األنواع التي يطلب 

  .ليها في التشريعات القوميةاإلخطار بشأنها وتدابير الرقابة ع

 

 مثال على بلد واحد والتشريعات الخاصة باإلخطار اإللزامي عن داء الكلب في أنواع محددة

على الخدمات البيطرية القومية أن تهدف إلى االنتقال باإلخطار الرسمي عن حدوث إصابة بداء الكلب إلى المستوى الدولي (المنظمة 
والمنظمات اإلقليمية) بالنسبة للحيوانات األليفة والبرية. يتم تشجيع البلدان بقوة على اإلخطار عن جميع حاالت العالمية للصحة الحيوانية 

تفشي داء الكلب، وعلى وجه الخصوص داء الكلب في الكالب حيث أن داء الكلب في الكالب هو مصدر العدوى بالنسبة لغالبية حاالت 
خطار على الوضع الوبائي لداء الكلب في البالد. وتوصي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأن تقدم داء الكلب فى البشر. يعتمد تواتر اإل

الدول تقارير نصف سنوية عن الحالة الصحية لديهم بالنسبة لجميع األمراض المدرجة في قائمة المنظمة لكل من الحيوانات الداجنة 
في الحيوانات الداجنة والبرية أو الحياة البرية فقط، يجب أن تدرج جميع حاالت داء الكلب والبرية. إذا كان داء الكلب موجوداً في بلد ما 

ورغم ذلك، قد يتم التعجيل باإلخطار الفوري عن طريق أحداث وبائية غير عادية مثل حدوث تركيب وراثى  .فى الحيوان في تلك التقارير
راض السريرية/درجة حدة الفيروس، وامتدادها إلى نوع أو منطقة لم تكن قد جديد، وزيادة في معدل اإلصابة، وتغييرات هامة في األع

تأثرت من قبل. وبالمثل، في بلد ال يوجد به داء الكلب بشكل عام (خالي من داء الكبد أو به عدد قليل جدا من الحاالت) يجب أن يتم على 
ما يتعلق بأحكام االلتزام باإلخطار ألعضاء المنظمة  هناإقرأ  الفور اإلخطار عن كل تفشي جديد للمرض ال عالقة له بآخر سابق عليه.

 ..العالمية للصحة الحيوانية
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 المنظمة العالمية للصحة الحيوانية]1 [

 كيف يمكنني اإلخطار عن حالة داء الكلب فى البشر؟ .3.2.7

س الصحة فور تلقيه تقرير عن اشتباه في حالة داء الكلب فى البشر أو حالة مؤكدة لداء الكلب، بإبالغ وزارة الصحة. يجب أن يقوم مجل
كما ينبغي اإلخطار بذلك شفهيا مع تقديم تقرير بالبيانات الخاصة بكل حالة اصابة بشرية بأية طريقة أخرى تحددها الوزارة في غضون 

 .ساعة من اإلخطار 24

 ل يتم اإلخطار عن حاالت اإلصابة بعضة الحيوان أو يجب أن تكون كذلك؟ه .3.2.8

ينبغي تشجيع اإلخطار عن وقوع إصابات بعضة حيوان على أن ينطوي على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعضة، وذلك بالنسبة لكافة 
ن البحث الدقيق في عض حيوانات مصابة بداء الكلب حاالت التعرض لإلصابة المبلغ عنها بصورة مركزية. في كثير من الحاالت لن يكو

مشتبه فيها للبشر (الفحص السريري ما بعد العض والتقصى لمدة ال تقل عن عشرة أيام) والتأكيد المختبري، عملياً. ومع ذلك، يجب تقوم 
ظمة، واإلبالغ عنها واإلخطار بها العيادة بتسجيل تعرض البشر لإلصابة عن طريق حيوانات مصابة بداء الكلب مشتبه فيها بصورة منت

إلى سلطات الصحة العامة المحلية والقومية على أن تشمل معلومات عن ضحايا العض، وخصائص الحيوان (مثل النوع ومملوك أم غير 
ء مملوك)، وخصائص العضة، ونوع التعرض والعالج المقدم. يمكن أن تكون الزيادة في عدد حاالت العض من حيوانات مصابة بدا

الكلب مشتبه فيها في منطقة ما، مؤشراً على زيادة مخاطر داء الكلب المنتشر فيما بين السكان. وبالمثل، يمكن توقع حدوث انخفاض في 
 الحاالت المبلغ عنها نتيجة لنجاح برنامج مكافحة داء الكلب 

 

 الصورة مهداة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 ء الكلب مرض يتم اإلبالغ عنه في بلدي؟ كيف يمكنني جعل دا.3.2.9.

إن إجراءات اعتماد التشريعات (الصحة العامة وصحة الحيوان) تختلف اختالفا كبيرا من بلد إلى آخر. وحسب التنظيم السياسي واإلداري 
يوان) على المستوى القومي أو للدولة، يمكن أن يتم تطبيق تشريعاتها الخاصة باألمراض التي يتم اإلبالغ عنها (الصحة العامة وصحة الح

  .فقط في أجزاء معينة من البالد

 

يجب أن يكون داء الكلب فى البشر من األمراض التي يتم اإلبالغ عنها طبقا للوائح الصحة االتحادية التي تطبقها  -داء الكلب في البشر  
  .هنالمكافحة مرض داء الكلب في الكالب الموجودة  ]1 [وزارة الصحة، كما هو موضح في الفصل الرابع من الخطوط اإلرشادية

 

عادة ما تشارك وزارتا الصحة والزراعة في وضع تشريعات اإلخطار اإللزامي عن داء الكلب على  -داء الكلب في الحيوانات األليفة 
عزيز حد سواء، وذلك بمشورة متخصصة من لجان مشتركة بين الوزارات عن األمراض حيوانية المنشأ في بعض الحاالت. يمكن ت

االلتزام السياسي بوضع أو تعديل التشريعات المتعلقة بداء الكلب عن طريق الضغط من الجمهور العام، واهتمام وسائل اإلعالم، 
على سبيل )وقطاعات الصحة البشرية والحيوانية، وأيضا الحكومات المحلية (خاصة تلك المتأثرة بداء الكلب في الكالب)، ووزارة البيئة 
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إلخ.)  ]2[ ]3 [مثل الشرطة). ولدى العديد من المنظمات اإلقليمية (مثل)المثال جوانب الحفاظ على الحياة البرية) وسلطات النظام العام 
ومواءمة تشريعاتها إقليمياً، بما في ذلك التشريعات المتعلقة باإلخطار عن داء الكلب. وعلى الصعيد  برامج لمساعدة البلدان على تحديث

مساعدة الدول األعضاء فيها على مراجعة وتعديل التشريعات البيطرية، من خالل تقييم أداء الخدمات البيطرية،  ]4 [الدولي، يمكن
الخطوط اإلرشادية لمنظمة الصحة  هناكما يمكنك أيضاً أن تقرأ  .هناوتحليل الفجوات ومعاييرالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية المتاحة 
 .العالمية للتخطيط لبرامج الصحة العامة البيطرية وتنظيمها وإدارتها

 لمنظمة الصحة العالمية]1 [

 منظمة الصحة للبلدان األمريكية]2 [

 االقتصادي والنقديواتحاد غرب أفريقيا ]3 [

 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية]4 [

 داء الكلب وتطبيقه؟كيف يتم التوسع في التشريع الداعم لمكافحة  .3.2.10

لالطالع على المبادئ  هنايتفاوت التشريع البيطري بدرجة كبيرة بين الدول ويعتمد التطبيق على الحوكمة البيطرية الرشيدة. أنقر 
 .البيطريالتوجيهية العامة بشأن التشريع 

  ? ما هي القوانين واللوائح التي قد تكون مفيدة في ضمان نجاح برنامج مكافحة داء الكلب في الكالب؟ .3.2.11

يمكن أن تشتمل القوانين واللوائح المتعلقة ببرامج مكافحة داء الكلب في الكالب الملكية المسؤولة عن الكلب (بما في ذلك التسجيل 
ومتطلبات التحصين) ومكافحة الكالب غير المملوكة أو القضاء عليها وتقصى تحركات/انتقاالت الكالب اإللزامي وتحديد الهوية، 

وأوامرالربط وتقييد الحركة ولوائح للسيطرة على رمي القمامة والتخلص من النفايات في مرافق قد تنتج مخلفات (مثل المجازر ومصائد 
لكالب وإعدامها. توجد بعض هذه القوانين في كثير من البلدان، ولكن قد ال يتم االمتثال األسماك ومزارع األلبان) وتشريعات التخلي عن ا

من هيئات إنفاذ القوانين المعنية للمهنيين )لها. يمكن تحقيق التطبيق الناجح من خالل التثقيف في مجال التشريع على جميع المستويات 
  .(القوانين من أجل االمتثال لهاوالجمهور العام الذي يحتاج إلى أن يكون على بينة من 

  .كيسومو، بكينياوإليك مثال لبرنامج تستفيد فيه جهات تنفيذ القانون من برنامج رصد يُطبق في مدينة 

 

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

 ما هي القوانين والتوصيات المتاحة الستيراد الكالب؟ .3.2.12

إن للخدمات البيطرية، والخدمات الجمركية، حسب البلد المعني، دور رئيسي في الوقاية ضد دخول داء الكلب في مناطق خالية من داء 
وصف  هناالكلب أو في بلد خالية من داء الكلب. ينبغي على كل دولة أن يكون لديها تشريع يحدد متطلبات استيراد الكالب. يوجد 

ي نماذج للشهادات البيطرية الت هنالتوصيات عامة بخصوص االستيراد اآلمن للكالب كما جاءت في أحكام تجارة الكالب. كما توجد 
 .تقدمها السلطة البيطرية في البلد المصدر من أجل استيراد الكالب والقطط، خاصة من البلدان المتأثرة بداء الكلب
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 ما هي القوانين والتوصيات المتاحة لتحديد هوية الكالب وتسجيلها؟ .3.2.13

التشاور مع األطراف المعنية، بوضع إطار قانوني قد تقوم السلطات البيطرية، جنبا إلى جنب مع غيرها من الهيئات الحكومية المعنية وب
لتنفيذ وفرض نظام تحديد هوية الكلب، على مستوى الكلب الفردي أو على مستوى البلدية. ويختلف هيكل هذا اإلطار والوضع الوبائي 

أو تحقيقها). على كل دولة أن تقوم لداء الكلب من بلد إلى آخر (مثل التخطيط لبرامج القضاء على داء الكلب أو البدء فيها أو متابعتها 
بوضع برنامج وفقا للنطاق والمعايير ذات الصلة لضمان إمكان تحقيق تسجيل الكالب أو تتبعها. قد يخدم تحديد هوية الكلب التمييز بين 

ب الهائمة. يجب المحصن وغير المحصن من السكان والحيوانات، وتتبع اصحاب الكالب في حالة وقوع حادث عض أو إعادة تتبع الكال
 .أن تكون الخدمات البيطرية مسؤولة عن تحديد هوية الحيوان وحركته وتتبعه

 :يجب أن يتناول اإلطار القانوني لتحديد هوية الكلب ما يلي

  .النتائج المرجوة ونطاقها 

  .(التزامات السلطة البيطرية وغيرها من األطراف (البلديات والشرطة وأصحاب الكالب 

  .بات التنظيمية واختيار التقنيات واألساليب المستخدمة لتحديد هوية الكلبالترتي 

  .إدارة حركة الكالب داخل البلد وبين البلدان، والقيود الموسمية، الخ 

  .(سرية البيانات الخاصة بالكالب وأصحابها (أي الذي يملك حق الوصول إلى البيانات 

  .الكلب وأية عقوبات محتملة الفحص والتحقق والتفتيش لتحديد هوية 

 .آليات التمويل والترتيبات الالزمة لدعم مشروع تجريبي لتحديد هوية الكلب، إذا كان ذلك مناسبا 

 

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

 هل التحصين ضد داء الكلب إلزامي؟ .3.2.14

الب وتحديد هويتها إلزامي في بعض البلدان. ينبغي النظر، تبعا للظروف، في عمل إن التحصين ضد داء الكلب والتسجيل الفردي للك
تغييرات في التشريعات المتعلقة بالتحصين ضد داء الكلب، مع األخذ في االعتبار أن هذه التغييرات التشريعية غالبا ما تكون بطيئة 

  .وصعبة التطبيق



 

الكلب داء ومكافحة بمنع الخاص البرنامج  7 

 

Canine Rabies Blueprint www.caninerabiesblueprint.org 2013 يوليو:  تحديث آخر.  2 اإلصدار  

 

 وكلية الطب البيطري بجامعة لوساكا الصورة مهداة من جمعية لوساكا للرفق بالحيوان

 ما هي األوامر الطارئة التي يمكن أن تطبق في حالة تفشي المرض بصورة غير متوقعة؟ .3.2.15

 .هناالتحصينات الطارئة في مناطق معينة والتسجيل ووضع عالمات على الحيوانات غير المحصنة. يوجد المزيد من المعلومات 

 


