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 المكون الخاص بالكلب؟ -ماذا نحن فاعلون  .5.4

  .یقدم ھذا القسم إرشادات عملیة للتنفیذ الفعلي لتدابیر مكافحة داء الكلب في الكالب

 .للحصول على نسخة إلكترونیة (بي دي إف) من ھذا القسم ناھو ھناأنقر 

  ما ھي األسالیب المتاحة لتقدیر أعداد الكالب؟ .5.4.1

 ما أھمیة التقصى الوبائي وما الذي یمكننا القیام بھ لتعزیزه؟  .5.4.2

  ھل ھناك عالمات معینة في حیوان ما یمكننا مراقبتھا للتأكد من إصابتھ بداء الكلب؟ .5.4.3

  كیف یمكننا التخلص من الحیوانات التي ماتت من داء الكلب؟ .5.4.4

  ما األسالیب واالستراتیجیات المتاحة لتحصین الكالب؟ .5.4.5

  كیف نخطط لحملة تحصین على أرض الواقع؟ .5.4.6

  كیف یمكننا التأكد من أن أصحاب الكالب على علم بحملة التحصین؟ .5.4.7

  تحصین الكالب؟في أي سن یمكن أن یتم  .5.4.8

  كم مرة یجب أن یتم تحصین الكالب؟ .5.4.9

  كم مرة یجب أن یتم القیام بحمالت؟ .5.4.10

  ھل یجب تحصین القطط؟ .5.4.11

  كم عدد األفراد المطلوبین في یوم تحصین متوسط؟ .5.4.12

 كیف یمكن تقدیر مستوى انتشار التحصین الذي تم تحقیقھ؟  .5.4.13

  ھل من المھم تضمین معالجة حصر أعداد الكالب في برامج مكافحة داء الكلب؟ .5.4.14

  الكالب كجزء من حمالت التحصین ضد داء الكلب؟ ھل یجب التخلص من.5.4.15

  ما ھي أدوات معالجة حصر أعداد الكالب الموصى بھا في الوقت الراھن؟ .5.4.16
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 -لقد كان برنامجنا ناجحا وتم القضاء على داء الكلب في الكالب في منطقة معینة  .5.4.17

 كیف نحافظ على ھذه المنطقة خالیة من داء الكلب؟ 

  كیف یمكننا تقصى تحركات الكالب؟ .5.4.18

  كیف یمكننا منع تفشي داء الكلب؟ .5.4.19

 ما هي األساليب المتاحة لتقدير أعداد الكالب؟ .5.4.1

إذا كانت المعلومات عن أعداد الكالب الموجودة في المجتمع غير متاحة، فإنه ينبغي إجراء مسوحات بيئية قبل تنفيذ برنامج مكافحة داء 
مالت، وذلك لتقدير الحاجة إلى برامج إدارة أعداد الكالب وتقييم فعالية التدخل. وإذا ما الكلب في الكالب من أجل تخطيط أكثر دقة للح

، ويمكن عمل هناكانت الحمالت في حاجة إلى التنفيذ بشكل مستعجل نوعا ما، فإنه يمكن أوال وضع تقديرات سريعة، كما هو موضح 
 .(هنامسوح إضافية فيما بعد التحصين (على سبيل المثال ضمها إلى مسوحات تقدير تغطية التحصين، كما هو موضح 

 :إن خيارات تقدير أعداد الكالب التي يلزم تحصينها هي كما يلي

 .رأي الخبراء استنادا إلى البيانات التاريخية من الحمالت السابقة أو على سجالت التسجيل إذا كانت متوفرة 

 .التي تمت في مناطق جغرافية أخرى/ تركيبات ديمغرافية أخرى التقديراترأي الخبراء على أساس  

 :تقنيات التعداد المستخدمة بشكل عام 

االستبيان للتوصل إلى متوسط عدد الكالب المملوكة لألسرة الواحدة، ونسبة "الكلب:اإلنسان". وحيث  يمكن استخدام مسوحات •
أن مجموع السكان أو عدد من األسر معروف بصورة عامة من خالل التعدادات السكانية القومية، فإنه يمكن عندئذ استقراء 

ل أو أثناء أو بعد الحمالت (مثل ضمها إلى مسح ما بعد التحصين تقدير لعدد الكالب المملوكة. ويمكن إجراء هذه الدراسات قب
ائياً إلجراء مقابالت. ويمكن الحصول على وينبغي اختيار المنازل عشو .(هنالتقدير تغطية التحصين، كما هو موصوف 

  :معلومات إضافية عن

خصائص الكالب (مثل الجنس والعمر، ومتوسط أعداد الكالب وممارسات التعامل معها والحفاظ عليها)، التي تعتبر هامة لفهم أنماط  (1)
واتر المطلوب للحمالت) ومستوى اإلشراف وسهولة التزايد، واألعداد السنوية التي تدخل في تعداد الكالب (وهو أمر حاسم لتحديد الت

 .الوصول إلى الكالب

الخصائص المنزلية، بما في ذلك محددات ملكية الكالب (مثل الوضع االجتماعي واالقتصادي، وملكية الماشية ودين وجنس أرباب  (2)
ولجمع المعلومات عن سهولة  (كما هو موضح في هذه الدراسة)األسر)، التي يمكن استخدامها في التنبؤ بأعداد الكالب وتوزيعها 

 .الوصول إلى الكالب لتحصينها

 .هناالمعرفة بداء الكلب في المنزل، التي يمكن أن تكون مفيدة الستهداف حمالت التوعية العامة، كما هو موضح  (3)

وينبغي أن يكون مفهوماً أن المعلومات اإلضافية ليست ضرورية دائما، ويجب أن تستند األولويات على الموارد المتاحة لتنفيذ 
 .المسوحات
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

  :مثل -أي الكالب المرخصة وغير المرخصة، والتى ليست برفقه مالك  - الكالب الضالةكما تتوفر أيضا أساليب لتقدير عدد  •

•  

o  التي تتألف من عملية عد للكالب (أي لذكور وإناث وصغار) على مسارات تمثيل مختارة. ويمكن تعدادات المؤشر
تكرار التعدادات كل عام (في نفس الوقت من السنة) لتقييم التغيرات التي تحدث في األعداد على مر الزمن (أي إذا 

 .لمعرفة المزيد عن هذا األسلوب هناكان عدد الكالب في زيادة أو نقصان). أنقر 

•  

o وتتكون من وضع عالمات مؤقتة للكالب، على سبيل المثال باستخدام إعادة اإلمساك  -التعليم  - أساليب اإلمساك
للحصول على أمثلة من أدوات تعليم الكالب)، ثم بعد ذلك تسجيل نسبة األعداد  هناصبغة أو أطواق مميزة (أنقر 

المعلّمة من إجمالي العدد الكلي من خالل جهد "االستعادة البصرية". ومن عدد الكالب المعلّمة والنسبة التي تمت 
علّمة، يتم حساب عدد كالب الشوارع. ويمكن القيام بعمليات التعليم بشكل مناسب مالحظتها لألعداد المعلّمة وغير الم

خالل حمالت التحصين. ومع ذلك، فمن المهم القيام بالتعليم واالستعادة في غضون فترة زمنية من بضعة أيام من 
 0,5في منطقة محددة من أجل تقليل الفقد في العالمات، وحركة الكالب وآثار الوفيات. كما أنه من األفضل العمل 

فقط عن المقاطع العرضية. كما يمكن أيضا ضم المالحظات إلى تقديرات أعداد الكالب التي لها أصحاب  2كم 2إلى 
التي تم الحصول عليها من خالل االستبيانات األسرية لتقدير الكالب التي ال تحمل أي عالمات على النحو المبين في 

لحصول على تقديرات لكثافة أعداد الكالب من معدالت اإلمساك بها خالل حملة هذه الدراسات.. ويمكن أيضا ا
التعليم التي تستمر لبضعة أيام. كما يمكن أيضا أن تعطى الكالب عالمات دائمة اذا تضمن التدخل التخدير إلجراء 

  .دراسات إضافية

o  
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

•  

o  ويمكن الحصول عليها عن طريق استقراء التعدادات التي أجريت لعينة (على سبيل المثال تقديرات عدد الكالب
مناطق فرعية مختارة عشوائيا) إلى مدن كاملة. ويمكن أيضا أن تتكرر هذه الدراسات للكشف عن التغيرات في عدد 

 .لمعرفة المزيد عن هذا األسلوب وكيفية تقدير العدد الكلي للكالب من العينة هناالكالب الضالة. أنقر 

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

 ما أهمية التقصى الوبائي وما الذي يمكننا القيام به لتعزيزه؟  .5.4.2

) 1لنجاح أي برنامج للتدخل وهي تنطوي على مجموعة من البيانات األساسية للقيام باآلتي: ( إن تقصى داء الكلب هي المؤشر الرئيسي 

) إدارة التعرض فى البشر المحتمل على 3) رصد وتقييم التقدم المحرز وتأثير التدخل، (2تحديد وضع داء الكلب في بداية البرنامج، (
من حيث التكلفة. وإذا كانت تدابير التقصى ليست سارية في البداية، فإنه ال بد من ) حساب فعالية الجهود الرامية للمكافحة 4نحو كاف و (

تجدر اإلشارة إلى أن رفع تقارير البيانات بشكل فعّال ال يقل أهمية عن جمعها وبالتالي يمكن  .تنفيذها بسرعة وعلى وجه استراتيجي
  .يرات في حالة هذا الداء، مثل التفشي الذي يتطلب التدخل الفوريإجراء التحاليل في حينها. وقد تكشف هذه التحليالت عن وجود تغ

 

الوسيلة هو التأكيد المختبري  ، إال أن العالمات السريريةيمكن االشتباه في داء الكلب في الحيوانات استنادا إلى تاريخ العضة و  
 الوحيدة للتشخيص النهائي. إن البلدان التي تشرع في وضع برنامج لمكافحة داء الكلب يجب أن يكون لديها الحد األدنى من البنية التحتية

المعياري المباشر، على األقل على  اختبار األجسام المضادة الفلوري، وذلك باستخدام هناللتشخيص المختبري، كما هو موصوف 
للحصول على قائمة المستلزمات األساسية التي تحتاجها للقيام بهذا االختبار.  هناالمستوى المركزي (مختبرات داء الكلب القومية). أنقر 

، فإنه يجب أن يتم تأكيد النتائج في مختبرات مركزية باستخدام اختبار  هناوإذا ما تم استخدام تقنيات بديلة محققة، كما هو موصوف 
  .األجسام المضادة الفلوري

 

التي يمكن تطبيقها من قبل مجموعة من العاملين، بما في ذلك موظفي الثروة الحيوانية  إدخال تقنيات جمع عينات بسيطةيمكن  
نيا في المناطق الريفية النائية وبصفة عامة لتحسين معدالت والبيطرية والمرشدين وحراس الحياة البرية لتسهيل جمع ونقل العينات ميدا

تنظيم لالطالع على قائمة بمستلزمات داء الكلب التي يحتاجها موظفو التقصى في الميدان. ومن الضروري أن يتم  هناتقديم العينات. أنقر 
  .نقل عينات داء الكلب إلى مرافق التشخيص بأسلوب فعال لضمان التسليم اآلمن في الوقت المناسب
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

الحصول إن التعرف على داء الكلب في المجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق يتوطن فيها داء الكلب، يكون دقيقاً نسبياً. لذلك يمكن  
ومع ذلك،  .االستبيانات غير مؤكدة) لداء الكلب فى البشر وفى الحيوان وإصابات عضة الحيوان من خالل)على معلومات عن حاالت 

ن فإن ذلك عادة يكون أكثر ستخداما للتقييمات السريعة أكثر منه لتحديد اإلصابة، إال إذا كان يمكن متابعة كافة التقارير لعمل المزيد م
كما يمكن أن يكون االستبيان أيضا ذا فائدة في فهم المعارف، والمواقف والسلوكيات المحلية، ويمكن استخدام هذه المعلومات الفحص. 

  .للقيام بالمزيد من برامج االتصال والتوعية

 

 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

مصدر للبيانات ويمكن الوصول إليها بسهولة، كما يمكن استخدامها  إن بيانات اإلصابة بعضة حيوان المستقاة من المستشفيات هي 
كمؤشرات لحاالت داء الكلب فى الحيوان في المنطقة وحاالت التعرض لداء الكلب، ولتقدير تأثير تحصين الكالب على حاالت التعرض 

  .فى البشر لداء الكلب

 

التي تم إعطائها والتي يمكن استخدامها لتقييم فعالية تكلفة ما بعد التعرض جرعات الوقاية ليمكن للمستشفيات أيضا تقديم معلومات عن  
برامج مكافحة داء الكلب فى الحيوان من خالل خفض نفقات الصحة العامة على لقاحات داء الكلب فى البشر المكلفة (الناتجة عن تخفيض 



 

الكلب داء ومكافحة بمنع الخاص البرنامج  6 

 

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

  .(حاالت داء الكلب في الكالب

 

تفاظ بسجالت دقيقة بكافة النفقات المتكبّدة والموجهة إلى الجهود المبذولة لمكافحة هذا الداء حتى هذا ومن األهمية بمكان أيًضا االح 
  .انات الالزمة إلجراء تحليل التكلفة والعائدلمعرفة أنواع البي األمثلةيتسنّى إتمام تحليل التكلفة والعائد في وقت الحق. راجع هذه 

 

عن حاالت داء الكلب فى البشر وفى الحيوان (بما في ذلك البينات السريرية، والمؤكدة مختبريا، إن البيانات ذات المرجعية الجغرافية  
  .إلجراءات المستهدفةوبيانات اإلصابة بعضة حيوان) مفيدة في تحديد المناطق األكثر تضررا من داء الكلب، ولضمان ا

 

أيضا تعزيز تقصى داء الكلب من خالل السماح في الوقت الحقيقي التعرف على الحاالت وإصابات  لتكنولوجيا الهاتف المحموليمكن  
  .وفير المعلومات في الوقت المناسب على توافر المواد البيولوجية لمكافحة داء الكلبعضة الحيوان و الكشف عنها، فضال عن ت

 

 هل هناك عالمات معينة في حيوان ما يمكننا مراقبتها للتأكد من إصابته بداء الكلب؟ .5.4.3

قيام بعملية القتل الرحيم واختبار نسيج إن العالمات السريرية لداء الكلب نادرا ما تكون باتة، لذلك إذا حدث تعرض محتمل فإنه ينبغي ال
مخ الحيوان من خالل اختبار األجسام المضادة الفلوري في مختبر تشخيص موثوق به. ومع ذلك، إذا كانت إمكانية الوضع في قفص 

وإذا بقى الحيوان على قيد الحياة ألكثر من  .للعالمات السريرية لداء الكلبمتاحة، فإنه يمكن حبس الحيوان ومالحظته يوميا بالنسبة 
لمعرفة  هناعشرة أيام فإنه يمكن استبعاد داء الكلب، في حين أنه إذا مات في غضون عشرة أيام، فإنه يجب فحص أنسجة المخ. أنقر 

 .للتشخيص االفتراضي لمرض داء الكلب في الكالب الحية’ الخطوات الستة’المزيد عن طريقة 

 كيف يمكننا التخلص من الحيوانات التي ماتت من داء الكلب؟ .5.4.4

زاء من الدماغ أو قطع رأس الحيوان، إذا أمكن ذلك أوال، ثم إرسال عينات أو التوجه إلى المختبر للفحص في يتم ازالة الدماغ أو أج
 ما األساليب واالستراتيجيات المتاحة لتحصين الكالب؟ .5.4.5الوصول إلى بروت ناهأنقر  .أسرع وقت ممكن

في المجتمعات التي يكون يسهل فيها الوصول إلى نسبة كبيرة من أعداد الكالب للتحصين (أي في العديد من المجتمعات في أفريقيا  
عن  للتحصينوالتحصين  التقييدنقر هنا لمعرفة المزيد عن تقنيات ينبغي اعتماد التحصين عن طريق الحقن. أ)وأمريكا الالتينية وآسيا 

طريق الحقن. وإذا كانت الكالب أقل سهولة من حيث الوصول إليها (على سبيل المثال في المجتمعات التي توجد بها أعداد كبيرة من 
 التحصين عن طريق الحقنريق الفم حصرياً أو باالشتراك مع الكالب الضالة الطليقة دون إشراف يذكر)، يمكن استخدام التحصين عن ط

كن على بينة من حقيقة أن االعتماد على كالب المنطقة قد   .(دراسة الحالة كوا زولو ناتال )(دراسة حالة تركيا )(دراسة حالة الفلبين)
  .يجعل من المفضل استخدام الطعوم المصنوعة محليا بدال من تلك التي يوفرها المورد
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استراتيجيات مختلفة لتحصين الكالب األليفة. وينبغي اختيار استراتيجية واحدة أو مجموعة من االستراتيجيات على يمكن استخدام  
 :يأساس التركيبة العامة أو العوامل االجتماعية والثقافية المعروفة. إن االستراتيجيات المتاحة للتحصين عن طريق الحقن والفم هي كما يل

التحصين الثابتة في مواقع معروفة جيدا يصطحب إليها أصحاب الكالب كالبهم أو قططهم (بما  التحصين المستمر في مراكز •
في ذلك العيادات البيطرية الخاصة أو الحكومية). وعلى الرغم من أن هذه التقنية تتطلب القليل من جهد الحكومة، إال أنها قد 

غير المملوكة، مما يؤدي إلى تغطية ضعيفة ألعداد الكالب أو تفشل في الوصول إلى العديد من الكالب المملوكة وكل الكالب 
 .إلى تغطية يصعب قياسها

فرق متنقلة تقيم مراكز تحصين مؤقتة في موقع مركزي داخل القرى أو المدن تكون مواقعها مالئمة بالنسبة ألصحاب الكالب  •
(إستراتيجية تحصين النقطة المركزية). إن هذه االستراتيجية غير مكلفة نسبيا، ويمكنها تحقيق المستوى الموصى به للتغطية 

ويمكن تحديدها لتقرير ما يخص مناطق اإلمساك للعيادات المؤقتة  .(دراسة حالة تنزانيا )في حالة توفير التحصين بالمجان 
 .والبت في المسافات فيما بينها وفقا لذلك

وهي عادة ما تؤدي إلى تحصين نسبة  .زل إلى منزل. قد تكون هذه االستراتيجية مطلوبة في المناطق النائيةالحمالت من من •
كافية من الكالب، وال تتسبب إال في الحد األدنى من اإلزعاج لوظائف المجتمع العادية، غير أنها مكلفة وصعبة لوجستيا 

وإذا لزم إعطاء اللقاحات عن طريق الفم، فيمكن وضع الطعم للكالب التي لها أصحاب باستخدام هذه   .(دراسة حالة تنزانيا)
 .االستراتيجية

و غير القابلة للكبح عن طريق الفم بتقديم الطعم مباشرة إلى الكالب في يمكن تحصين الكالب التي يتعذر الوصول إليها أ •
 .(الشارع (نموذج التوزيع المجاني

بغض النظر عن االستراتيجية المعتمدة، قد تكون الحمالت المتزامنة (أي حمالت اليوم الواحد أو حمالت األسبوع الواحد التي تغطي  
لة جدا في تعبئة العديد من القطاعات والجماهير، في ضوء قصر مدة مشاركتها والمستوى األعلى بلديات بالكامل أو بلدان بالكامل) فعا

 ..لوسائل اإلعالم والهيئة العامة
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

 .موكول جمع العينات. ينبغي حرق أو دفن باقي الجس

 كيف نخطط لحملة تحصين على أرض الواقع؟ .5.4.6

يتطلب التخطيط للحمالت على أرض الواقع التواصل مع السلطات المحلية للحصول على اإلذن والدعم. ويتعين على أعضاء فريق 
كما ينبغي أن يتم تعيين  التحصين القيام زيارة المنطقة المختارة مع قادة القرى بعد ذلك من أجل التخطيط للحمالت على أرض الواقع.

وقد يكون  .المنطقة المقترحة بعناية وتقسيمها إلى كتل عمل يومية، وإضافة إلى ذلك إلى كتل فرق فرعية، وتخصيص فرق لمناطق معينة
ناطق من المفيد القيام أوال بحمالت على نطاق أضيق (على سبيل المثال مشاريع تجريبية) الكتساب الخبرة ومن ثم التوسع لتشمل م

أوسع. كما يجب أن يتم تخطيط الشئون اللوجيستسة بعناية وإتاحة الوقت لشراء المعدات والقيام باإلعداد. قبل البدء، ينبغي عقد جلسات 
 .إحاطة وإعالم

 كيف يمكننا التأكد من أن أصحاب الكالب على علم بحملة التحصين؟ .5.4.7

أسبوع من يوم التحصين من خالل توزيع المنشورات والملصقات والرسائل إلى قادة يمكن أن تنفذ حمالت الدعاية واإلعالن محليا قبل 
المجتمع (الذين يتولون إبالغ القرويين في اجتماعات رسمية وغير رسمية). وينبغي نشر المعلومات في جميع األماكن الشعبية بما في 

السياسية، ومراكز التسوق/األسواق والمكاتب الحكومية. ويمكن ذلك المدارس (مثل األطفال وهي فئة مستهدفة هامة)، ومكاتب األحزاب 
بذل الجهود بصورة أكثر تكثيفا باستخدام فرق اإلعالن المتخصصة التي تقدم معلومات عن يوم التحصين عبر قرية من القرى باستخدام 

محلية مناسبة للوصول إلى جمهور واسع، يعد إن اعتماد أدوات  .(مكبرات الصوت (باستخدام المركبات والدراجات أو الدراجات النارية
ليمي والقومي، استخدام وسائل االعالم والمواد للحصول على المبادئ التوجيهية. ويمكن على المستوى واإلق هناأمرا بالغ األهمية. أنقر 

مثل المنشورات وإعالنات الصحف والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية. كما أن إشراك الزعماء الدينيين (على سبيل المثال في الدول 
مرة في السنة في توقيتات ’ نأسابيع التحصي’اإلسالمية المسجد واإلمام) يعد أيضا أمرا فعاال للغاية. كما يجب أن يؤخذ االعالن عن 

 .محددة ثابتة، أيضا في االعتبار
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 في أي سن يمكن أن يتم تحصين الكالب؟ .5.4.8

جميع على الرغم من أنه غالبا ما يفترض ضرورة تحصين الجراء فقط بعد ثالثة أشهر من العمر، فإنه من المهم تحصين الكالب من 
األعمار، بما في ذلك الصغار، خالل حملة التحصين. وإذا لم تدرج الجراء في حمالت التحصين، فمن المرجح أن تغطية التحصين 

لمجمل أعداد الكالب لن تكون مرتفعة بما يكفي لمنع داء الكلب في الفترة الفاصلة بين الحمالت. وهناك دليل جيد من الحمالت األفريقية 
غار األصغر من ثالثة أشهر يظهرون استجابة مناعية قوية (وقائية) للقاح داء الكلب وأن اللقاحات التجارية غير الفعالة أن الجراء الص

  .آمنة تماما
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 كم مرة يجب أن يتم تحصين الكالب؟ .5.4.9صورة من مشروع س

الحماية لمدة سنة على األقل (وبالنسبة لبعض بالنسبة لمعظم اللقاحات التجارية غير الفعالة، يجب أن تعطي جرعة واحدة من لقاح 
اللقاحات حتى ثالث سنوات). وإذا ما نفذت الحمالت سنويا، فمن المستحسن أن تتلقى الكالب التي تم تحصينها لقاحات سنوية إضافية 

ر جميع الكالب ويسمح ذلك بنقل رسالة بسيطة إلى المجتمع، أال وهي "إحضا .لضمان توفير الحماية كجزء من حملة التحصين
  .للتحصين في كل حملة" ومن المرجح أن يرفع ذلك من معدالت التغطية

 

 صورة لجمعية لوساكا للرفق بالحيوان وكلية الطب البيطري بجامعة لوساكا

 رنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 كم مرة يجب أن يتم القيام بحمالت؟ .5.4.10

إقامة حمالت سنوية، وهناك ما يشير إلى أنه بالنسبة للعديد من التجمعات يكون التواتر لقد كان النهج التقليدي لحمالت داء الكلب  
  .السنوي للحمالت فعاال

بينما يشكل ذلك نقطة بداية معقولة ألغراض التخطيط، إال أنه من المهم أن ندرك أن في تجمعات بها معدالت والدة ووفاة مرتفعة، قد  
ع جدا بعد حملة واحدة. في تلك التجمعات، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلجراء الحمالت على ينخفض انتشار التحصين بشكل سري

  .(أشهر 6نحو أكثر تواترا (على سبيل المثال في المكسيك تجري حمالت كل 

وينبغي رصد الموقف يمكن أيضا أن يكون توقيت الحمالت بعد مواسم التكاثر لتغطية أكبر عدد ممكن من الكالب بما في ذلك الجراء.  
 .هنامن خالل التقصى، ويمكن صقل تخطيط الحمالت بمعلومات أكثر تفصيال عن ديناميكيات تجمعات الكالب، كما هو موضح 
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

في حاالت تفشي المرض، أو في بداية حملة إقليمية/وطنية جديدة، قد يكون من المستحسن أن يتم التخطيط لحملتين في السنة األولى،  

 هل يجب تحصين القطط؟ .5.4.11خصوصا أن نسبة االقبال قد تكون منخفضة خ

هي النوع المستهدف للتحصين من حيث مكافحة المرض أو القضاء عليه، إال أنها تشكل مصدرا هاما على الرغم من أن القطط ليست 
للعدوى للبشر في كثير من المناطق، وينصح بتحصين القطط للتقليل من خطر داء الكلب فى البشر. ومن المقترح أنه يجب أثناء 

أنه ال ينبغي استخدام الموارد المحدودة في التحصين من منزل إلى  الحمالت، القيام بنصح اصحاب القطط بجلب القطط للتحصين، إال
  .منزل أو تحصين القط الضالة. وبمجرد القيام بالقضاء على داء الكلب في تجمعات الكالب، فإن المرض سوف يختفي أيضا في القطط
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 .وعيالل الحملة األولى بسبب عدم وجود 

 كم عدد األفراد المطلوبين في يوم تحصين متوسط؟ .5.4.12

ويجب أن يكون فريق من أربعة أشخاص/قرية في محطة  .يعتمد ذلك على حجم القرية وسهولة الدخول إلى المنازل عن طريق الطرق
لقاح بمعدل يتراوح ما بين مئة وألف كلب تحصين عند النقطة المركزية، كافيا إلنجاز مهام تسجيل الكالب، وكتابة الشهاادات، وإعطاء ال

 في اليوم. ومع ذلك، فإنه إذا كان عدد الناس مع كالبهم منخفضا (أقل من مئة)، فإن فردا واحدا أو فردين يمكنهما تنفيذ المهام بسهولة.
لى أساس نسب االقبال خالل لذلك، فإن تشكيل الفرق ينبغي أن يكون مرنا على أساس األرقام التقديرية، وربما يحتاج إلى تعديل ع

 .الحمالت األولية. كما يجب أن تكون محطة التحصين واألفراد تحت إشراف أو مسؤولية طبيب بيطري

 كيف يمكن تقدير مستوى انتشار التحصين الذي تم تحقيقه؟  .5.4.13

  :يمكن تقدير انتشار التحصين باستخدام أساليب عدة

ما بعد التحصين كنسبة للكالب التي تم تحصينها إلى تلك غير المحصنة في المنازل. وخالل تلك من استبيانات المسوح االستقصائية  
المسوح يجب أن يطلب من أصحاب الكالب استخراج شهادات تحصين من أجل تحديد الكالب التي تم تحصينها في حمالت التحصين 

  .الحالية

  .هناوتلك غير المعلمة، كما هو موضح من المالحظة المباشرة للكالب التي لها عالمات خاصة  

يات حسابية باستخدام تقديرات جيدة من جرعات اللقاح المستخدمة فيما يتعلق بأعداد الكالب المقدرة، إال أن هذا األسلوب يتطلب عمل 
 .إلجمالي أعداد الكالب كقيمة لمقام الكسر
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 هل من المهم تضمين معالجة حصر أعداد الكالب في برامج مكافحة داء الكلب؟ .5.4.14

ائما. ونظرا سوف يعتمد ذلك على ما إذا كان عدد الكالب غير المرغوب فيها في موقع معين يعتبر مشكلة. ولن يكون ذلك هو الحال د
لالختالفات الواسعة في تكوين وحجم تجمعات الكالب بين البلدان وداخلها، فإنه يجب تقدير احتياجات إدارة أعداد الكالب قبل تخطيط 

إن  .هذه الوثيقةوتنفيذ أي تدخل اتباعا للمبادئ التوجيهية المنشورة مع الرصد والتقييم كمكون حاسم في البرنامج، كما هو موضح في 
 .هنااألدوات الموصى بها حاليا إلدارة أعداد الكالب موصوفة 

 ل يجب التخلص من الكالب كجزء من حمالت التحصين ضد داء الكلب؟ه.5.4.15

لم يكن التخلص من الكالب وحده فعال في مكافحة داء الكلب في الكالب أو القضاء عليه، ويمكن في كثير من األحيان أن يؤدي إلى نتائج 
لك، فيمكن أن يؤدي التخلص من الكالب غير المحصنة عكسية. وبالتالي ال يوصى به كإستراتيجية لمكافحة داء الكلب في حد ذاته. ومع ذ

كجزء من إستراتيجية ترتبط بحمالت تحصين الكالب إلى تعزيز فعالية مكافحة المرض. وقد تكون هناك حاجة أيضا اللجوء إلى القتل 
لها أصحاب أو ليس لها أصحاب. الرحيم عند التعامل مع الكالب المريضة (مثل المصابة بداء الكلب)، أو المصابة أو العدوانية التي 

المبادئ ويجب أن يتم التخلص من الكالب بشكل رحيم، ويجب أن تتبع الحمالت التي تشمل قتل الكالب أو القتل الرحيم للكالب ،
لمعرفة المبادئ التوجيهية لعملية القتل الرحيم. وإذا تم اعتماد قتل الكالب، فمن المهم ضمان أن ال يجري  هناأنقر  .التوجيهية المنشورة

 .التخلص من الكالب التي سبق تحصينها

 هي أدوات معالجة حصر أعداد الكالب الموصى بها في الوقت الراهن؟ما  .5.4.16

بغي إن التخطيط والتدخل المكون من تلك األساليب ين . برنامج معالجة حصر أعداد الكالبوجود مزيج من األساليب لنجاح من المطلوب 
 .أن يتبع مرحلة تقييم أولي وتحليل ألعداد الكالب المحليين، لضمان مالءمة تلك األساليب

 

 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 :تشمل المكونات المطالب بها، باإلضافة إلى التحصين ضد داء الكلب، ما يلي

أن تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية للكالب المنفردة، مما يؤدي في نهاية التي ينبغي مسؤولة ملكية الكلب، تنفيذ برامج تثقيفية عن  
المطاف إلى كالب أكثر صحة وأمانا (ملقحة) لم يتم التخلي عنها. كما يستخدم تسجيل وتحديد هوية الكالب إلثبات الملكية بشكل رسمي 

عن القوانين والتوصيات المتاحة لتحديد هوية الكلب وتسجيله. ويمكن أن تكون األساليب السائد استخدامها في تحديد هوية  هناوفعلي. اقرأ 
  .هناو  هنااألطواق والعالمات)، وهي موصوفة الكلب أساليب دائمة (مثل الرقائق والوشم) أو مؤقتة (على سبيل المثال 
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تدابير تشريعية (على سبيل المثال أوامر الربط وتشريعات الترك، والتسجيل اإلجباري، والتحديد والتحصين المنتظم ضد داء الكلب،  
  .التشريعإلخ)، والتي يمكنك أن تجدها في قسم 

 

األمر الذي يتطلب التعقيم الجراحي،  إن األسلوب الموصى به حاليا لمكافحة التكاثر هو .مكافحة تكاثر الكالبالتدخل الذي يهدف إلى  
 ، والتخدير المالئم وإدارة األلم. ويتم حاليا إجراء بحوث لتطوير أساليب آمنة وفعالة(مدرجة هنا)موظفين مدربين، وبنية تحتية، ومعدات 

 هناللحصول على معلومات بشأن أساليب غير جراحية لمكافحة تكاثر الكالب والقطط، و  هناأنقر  .للتعقيم الكيميائي أو منع الحمل

عزل اإلناث في أثناء الدورة إلخصاء الكيميائي. وهناك طريقة ال تتطلب التدخل الجراحي وغير مكلفة وهي لمشورة محددة بشأن ا
التي يمكن تنفيذها من قبل أصحاب الكالب من خالل التثقيف. وغالبا ما يتم أيضا القيام بعمليات تحصين إضافية ومكافحة  النزوية

ب المنفردة، وبالتالي تحسين اهتمام أصحاب الكالب في التعامل مع التدخل وزيادة قيمة للطفيليات إلى جانب التعقيم لتحسين صحة الكال
 .الكالب المنفردة للحد من الترك والحد من الزيادة في أعداد الكالب عن طريق تحسين القدرة على البقاء

 

طلوبة لفتح مراكز إعادة التسكين بعناية، وعندما يجب أن يتم تقييم االحتياجات الم .إلعادة تسكينهاعزل الكالب غير المرغوب فيها  
 هنايكون من المطلوب وجود مركز إلعادة التسكين في منطقة معينة، فإن بنائه وإدارته يتم باتباع المبادئ التوجيهية المنشورة، موجودة 

وكبديل لمراكز إعادة التسكين، تم بنجاح إقامة شبكات رعاية بها متطوعين متفرغين، في بعض أجزاء من آسيا، كما هو موضح  .هناو
وقد يكون القتل الرحيم مطلوبا للكالب التي ليست مناسبة إلعادة التسكين أو إعادة تحريرها مرة أخرى في المجتمع ألسباب صحية  .هنا

جنب مع  يتعلق فقط بأعراض مشكلة إدارة أعداد الكالب وليس السبب، لذا يجب دائما أن يستخدم جنبا إلى القتل الرحيمأو سلوكية. إن 
أعاله، فإنه يجب أن  القسم المتعلق بالتخلص من الكالبأساليب أخرى، وال يستخدم أبدا بشكل منعزل. وكما تم من مناقشة للموضوع في 

  . م ذلك دائما بشكل رحيميت

 

إن المناطق التي ليس بها وسائل كافية للتخلص من القمامة، تكون بشكل خاص عرضة ألعداد كبيرة من الكالب  .التحكم فى المأوى  
ن الضالة. وفي مناطق محددة حيث ال يسمح بوجود الكالب (مثل المدارس والمستشفيات) فإنه يمكن تقييد الوصول إلى تلك األماك

شكل باستخدام تدابير مثل صناديق النفايات المانعة للحيوانات وإزالة القمامة بشكل منتظم والتثقيف لمنع التغذية المقصودة والتخلص منها ب
مستهتر. إن فتح أي مواقع جديدة يمكن أن توفر موارد ذات قيمة عالية مثل المجازر، يجب أن تتضمن لوائح للرقابة على التخلص من 

ت. ويجب أن يتم عمل أي تغيير هام في إمكانية الوصول إلى الموارد بحرص لضمان عدم ترك الكالب بدون طعام مما يؤدي إلى النفايا
زيادة في حركة الكالب، واحتمال وجود مستويات أعلى من المنافسة والعدوان على الطعام، وفي نهاية المطاف تضور الكالب جوعا. 

يرات في المأوى محلية ومحدودة وتحت المراقبة لرصد أثرها على أعداد الكالب بعناية، وال يجب أن وبشكل عام، يجب أن تكون أى تغي
 .تستخدم التغييرات الكبيرة في التسكين كأسلوب لمعالجة وحصر أعداد الكالب
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WSPA = World Society for the Protection of Animals 

كيف نحافظ على هذه المنطقة خالية من  - لقد كان برنامجنا ناجحا وتم القضاء على داء الكلب في الكالب في منطقة معينة  .5.4.17
 داء الكلب؟ 

بمجرد تحقيق الهدف األول من مشروع مكافحة داء الكلب في الكالب (أي القضاء على داء الكلب في الكالب في منطقة معينة) فإنه 
  .(مرحلة الصيانة) لحفاظ على هذه المنطقة خالية من داء الكلبينبغي بذل الجهود ل

، للتعريف بالبلدان (OIE) والمبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WHO) من المستحسن استشارة منظمة الصحة العالمية
يرجى مالحظة أن تعريف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للمناطق الخالية من  .هناوالمناطق الخالية من داء الكلب، وهي متاحة هنا و

  .الصحة العامةداء الكلب يسري فقط على لوائح االستيراد وليس المقصود به توجيه عالج ما بعد التعرض وغيرها من قرارات 

وتعتبر بلد ما أو منطقة ما خالية من مرض داء الكلب في الكالب فقط إذا لم تسفر اليقظة والتقصى الوبائي الكافي عن الكشف عن 
حيوانات مصابة فيروسات داء الكلب في الكالب. وتتضمن التقصى الكافي، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم جميع الحيوانات المشتبه 

  .هناللتشخيص المختبري، كما هو موصوف  فيها

لحجر الصحي، كما تم تعريفها من قبل الهيئات ويتطلب الحفاظ على منطقة خالية من داء الكلب في كالب أنظمة ولوائح فعالة لالستيراد وا
  .هناالدولية، كما هو موضح 

ي يأخذ في االعتبار وجود داء الكلب في الحيوانات وبمجرد أن تصبح منطقة ما خالية من داء الكلب في الكالب، فإن تقييم المخاطر الذ
البرية (بما في ذلك داء الكلب في الخفافيش)، وانتشار داء الكلب في الكالب في المناطق المجاورة، وفعالية لوائح االستيراد وجودة 

دى الكالب. على سبيل المثال، التقصى، سوف يحدد القرارات التي يتم اتخاذها بخصوص ضرورة الحفاظ على انتشار كبير للتحصين ل
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إن مواصلة تحصين الكالب في محاور النقل والمناطق الحدودية لضمان وجود مناطق عازلة، قد تكون ضرورية في الخطوات األولى 
أي تحصين لالحتواء السريع) بعد حدوث )من مرحلة التعزيز، مع الحفاظ على تقصى مكثف وتنفيذ استراتيجيات االستجابة الفورية 

 .حاالت مرضية جديدة

 

يجب أن تتم محاولة تصدير جهود مكافحة داء الكلب في الكالب لدول مجاورة من خالل زيادة التعاون عبر الحدود الذي يشمل الوزارات 
داء الكلب ناتال، تم تشكيل مجموعة ل -والهيئات المعنية، ويمكن أن يكون مدعوما بموارد إذا كانت متاحة. فعلى سبيل المثال في كوازولو

عبر الحدود، تضم ممثلين من أقاليم مجاورة (موزامبيق، سوازيالند ومبوماالنجا)، كجزء من برنامج قومي لمكافحة داء الكلب في 
 .الكالب

WHO = World Health Organization  

OIE = World Organization for Animal Health  

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

 كيف يمكننا تقصى تحركات الكالب؟ .5.4.18

تعتبر الرقابة على تحركات الكالب أمر هام في الحفاظ على الخلو من داء الكلب عقب مكافحة داء الكلب في الكالب، ومن أجل منع عودة 
دية وموانئ الدخول (مثل حديقة ظهور حاالت مرضية جديدة. هناك حاجة إلى عناصر الرقابة على الصحة الحيوانية عند المعابر الحدو

الحيوان ونقاط التفتيش على الصحية الحيوانية، ونقاط تفتيش الشرطة، ومراكز الحراسة والموانئ والمطارات) ونقاط التفتيش على 
لب الطرق، بما في ذلك نقاط التفتيش على الكالب والقطط. وينبغي وضع اللوائح موضع التنفيذ بشأن فرض قيود على تحركات الك

ويمكن أيضا تطبيق  .هناومتطلبات الصحة الحيوانية لنقل الكالب. ويمكن االطالع على القوانين والتوصيات المتاحة الستيراد الكالب 
لحجر الصحي (في المناطق التي توجد بها المرافق المطلوبة) أو تحصين الكالب والقطط في نقاط تفتيش معينة، ولكن من المهم ربط ا

 .تلك الجهود بحمالت التوعية والتثقيف المناسبة لضمان االمتثال والتوافق

 كيف يمكننا منع تفشي داء الكلب؟ .5.4.19

نظم تقصى وإبالغ عن الحاالت، وتدابير مكافحة داء الكلب. ويمكن أن تكون عواقب عدم تطبيق  يمكن منع تفشي داء الكلب عن طريق
 .مثل تلك البرامج خطيرة جدا

 

 


