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 8.14الفصل 

 الكلَب داء بفيروس العدوى

Infection with rabies virus 
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 .8.14.1 المادة

 

 عامة أحكام

 Rhabdoviridae فصيلة و  Lyssavirusجنس  من    تستهدف األعصاب   فيروسات   تسببه  مرض   الكلب   داء
رتبتي   من  وتعتبر الحيوانات . الثدييات جميع  المرض إلىوينتقل  ،Mononegavirales رتبةو

Carnivora  وChiroptera  لمرض.ل رئيسيال الخزان 

 

  فيروس "  باسمأعاله  إليه المشار Lyssavirus جنس من التصنيفي األولي  نوع ال هو و  ،الكلب  داء فيروس

  من  العظمى الغالبية عن  مسؤولو العالم  أنحاء معظم في ، موجود "1- الوراثي  النمط التقليدي، الكلب  داء

  داء  لفيروس البشر لتعرض  شيوعا  األكثر المصدرو. عنها المبلغ ةوالبشري  الحيوانية الكلب  داء حاالت 

   ب )الحيوان المعروف(. ل  الك   هو  ب ل  الك  

  يسببها  التي تلكب شبيهةسريرية  أعراض ب Lyssavirus ات فيروس  من أخرى أنواع تتسبب  أن يمكن

  غالبيتها  عزل تم حيث  ،عددا  أضيق وحيوانات مضيفة أقل  جغرافي نطاقضمن  ولكن الكلب، داء فيروس

 . حيوانيةصحة الوال العامة الصحة على محدودة ثارالتالي ب لهاو  لخفافيش،ا من

 عن  الناجمة ،الحيوانيةالصحة و العامة الصحة على  المخاطر من التخفيف هو الفصل هذا من الهدف

 . على نطاق عالمي لفيروسهذا ا انتشار منعكذلك و ،الكلب  داء بفيروس اإلصابة

  الصحة االقتصاد و  على  المرض   أعباء  تخفيفلداء الكلب من أجل    الرسمية  لمكافحةل  رامجاعتماد بب  يوصى

 ة.البري الكالب  أو المرض المنقول بواسطة الخفافيش فيها يوجد  التي البلدان تلك  في حتىو العامة،

 



ااختالفا     الكلب   داء  حضانة   فترة  تختلف  دخول   ومواقع  ة المضيفالحيوانات  و  الفيروسات   أنواعتعدد  مع    كبير 

 . المرضيلفيروس  ل  التعرض   من  أشهر  ستة  خالل  بالمرض   الحيوانات   غالبية  وتصاب   .إلى الجسم  الفيروس

  يبدأ  أن يمكنكما . السريرية العالمات ظهور قبل تبدأ أن يمكنإذ  الكلب داء لفيروس عدوىال فترةتختلف 

  األولى  السريرية العالمات  ظهور من  أيام عشرة قبل والقوارض  والقطط الكالب  فيانتشار الفيروس 

 .الموت  حتى ويستمر

 التفسيرات التالية:  أدناه اليابسة يمكن إعطاء المصطلحات  كود  غراض أمن أجل 

 الكلب؛ داء بفيروس مصاب  حيوان أي هيإصابة:  •

من النوع   منقولة بواسطة الكالب  ب ل  الك   داء  فيروسهي إصابة ب: الكالب منقولة بواسطة إصابة  •

للفيروس  خازنة  أخرى    حيوانية  أنواع  عن  مستقل  بشكل    Canis lupus familiaris))  المعروف

 الوبائية؛  الدراسات  تحدده كما ،المرضي

 .أشهر ستةب الكلب  داء بفيروس  لإلصابة الحضانة تقدر فترة •

 

 . Terrestrial Manualواللقاحات في دليل اليابسة   توجد معايير االختبارات التشخيصية

 

 .8.14.2المادة 

الكلب داء فيروس من خالية منطقة أو بلد  

 التالية:  ضمن الشروط الكلب  داء بفيروس  العدوى من خالية منطقة أو بلد  أي اعتبار يمكن -1

 

 ؛1.1 للفصل وفقا الحيوانية األمراض  عنوالمنتظم    السريع لإلبالغ سجل وجود  -أ

 

الوبائي   الوضعفي    تغيير  أي  وعن  بأكمله  البلد   في  عنه  يُبلغ  مرض   الكلب   داء  بفيروس  دوىتعتبر الع -ب 

    ؛1.1  للفصل وفق ا الصلة ذات األحداث  أو للمرض 

 

  داءعدوى ب توحي سريرية عالمات   عليها  تظهر التي الحساسة الحيوانات  جميعيتم إخضاع        

 . الميدانية والمخبرية المناسبةإلجراء التحقيقات  الكلب    -ج

 

 مدار  على تطبيقه تم.  8.14.12 والمادة. 1.4 للفصل وفق ا رصد المرض ل مستمر نظاموجود   -د 

ا عشر االثني        رلإلنذار المبك نظام المتطلبات من األدنى الحد وكان ، الماضية شهر 

  .بالعدوى إصابتهاالمشبوهة ب  الحيوانات عن واإلبالغ اتتحقيقإجراء ال لضمان     

     قانون  في الواردة للتوصيات  وفقا   الكلب  داء بفيروس اإلصابة من للوقاية التنظيمية  التدابير تنفيذ   -ـ ه

 ؛ 8.14.10 حتى. 8.14.5 المواد  ذلك في بما  اليابسة
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   24 الـ خالل الكلب داء بفيروس محليا مكتسبة عدوىب  إصابة ايظهور تأكيد يتم لمأنه   -و 

ا  ؛ الماضية شهر 

  التحقيقات تستبعد ، الصحي لحجرل محطة خارج مستوردة حالةوجود  تأكيد في حال   -ز

 .تابعة لها حاالتأية  حدوث إمكانية الوبائية

 وضع الخلو من المرض. على  يؤثر ال للحيوانات  الوقائي حصينالت   -2

 .خلو من المرض ال وضع  على تؤثر ال الكلب داءل مستوردةإصابة بشرية  حالةوجود    -3

8.14.3المادة   

 

 الكلب داء بفيروس مصابة منطقة أو بلد

 .الكلب  داء بفيروس  ة مصاب عتبرت.  8.14.2 المادة بشروط  تفي   ال  منطقة  أو بلد كل 

 

8.14.4المادة   

 المنقول بواسطة الكالب الكلب داء من ةخالي منطقة أو بلد

 التالية: عند توافر الشروط  الكالب  المنقول بواسطة الكلب  داء من ةخالي  منطقة أو بلد   أي اعتبار يمكن. 1

 

 ؛ 1.1 للفصل وفقا الحيوانية األمراض ظهور  عنالمنتظم والسريع   لإلبالغ  سجل وجود  . أ       

 الوضع           في تغيير أيمع  بأكمله البلد  في المنقول بواسطة الكالب  الكلب  داءأن يتم  التبليغ عن . ب      

 ؛ 1- 1 لفصللمضمون ا وفقا   الصلة ذات  األحداث  أو  الوبائي          

   24  الـ  مدار  على  تطبيقه  تم.  8.14.12  والمادة.  1.4  للفصل  وفق ا  للرصد الوبائي  مستمر  نظاموجود    .  ج    

ا   ات التحقيقإجراء  لضمان المبكر لإلنذار نظام  لشروط، أيا من األدنى الحد  مع الماضية، شهر 

 ؛ الكلب داء  بفيروس صابتهابإ  المشتبه الحيوانات  عن   واإلبالغ

 الصلة ذات  للتوصيات  وفقا   الكلب  داء بفيروس اإلصابة من للوقاية التنظيمية التدابير تنفيذ   يتمأن . د 

 ؛ 8.14.10  حتى. 8.14.5 المواد  ذلك في بما ،ليابسةا قانونفي 



 

ا 24 الـ خالل المحلية الكالب  سطةابو منقولة الكلب  داءل محلية إصابة ةأي ظهرت لمأنه . ـه         شهر 

 الماضية؛         

 إجراء ماب الكالالمنقول بواسطة  الكلب  داء من خالية منطقة أو بلد   يالوضع الوبائي أل في يؤثر ال .2

 : يلي

o الوقائي؛  حصينالت 

o  البرية؛  الحيوانات  في الكلب  داء فيروس وجود 

o  الكلب؛ لداء المستوردة البشرية الحاالت 

o حدوث  إمكانية  الوبائية التحقيقات  استبعدت  كلما الصحي الحجر  محطة خارج مستوردة حالة 

 . ثانوية حاالت 

 
 

.8.14.5المادة   

 من خالية مناطق أو بلدان من األسيرة البريةاألليفة و الثديةالحيوانات  الستيراد توصيات

 الكلب داء بفيروس اإلصابة

 :المستوردة الحيوانات  أن تفيد  دولية بيطرية شهادة طلب  البيطرية السلطات  يتوجب على

 ؛  الشحن يوم في أو لشحنه السابق اليوم في الكلب  لداء سريرية أعراض  ةأي عليها  تظهر لم. 1

 وإما: . 2

خالية من   منطقة أو بلد  في األقل على أشهر بستة الشحن قبل أو الوالدة منذ  بها االحتفاظ تم   .أ       

 أو ؛مرض الكل ب 

 .8.14.10 أو. 8.14.9و  8.14.8و  8.14.7 لمواد حكام األ  وفق ا  استيرادها تم  .ب       

 

8.14.6المادة   

 

 بفيروس  العدوى  من  خالية  مناطق  أو  بلدان  من  شاردةوال  البرية  الثدييات  الستيراد  توصيات

 :الكلب داء



 أية عليها تظهر  لم الحيوانات  أن تفيد  دولية  بيطرية شهادة إبراز طلب  البيطرية السلطات  على يجب 

 أما ؛ الشحن يوم  أولشحن ل السابق اليوم في الكلب  لداء سريرية عالمات 
 

  منطقة أو بلد   فيأخرى  حيوانات  مع  اتصال أي دون تحول مسافة على الحيوانات  التقاط تم. أ

 ذلك في بما المصدرة، الحيوانية األنواع لبيولوجيا وفق ا المسافةهذه  تحديد  يجب كما . موبوءة

 أو  الطويلة؛ المسافات  قطعهاو مرورها بمنازل المنطقة

 داء بفيروس إصابةأية  من خالية منطقة أو بلد  في الشحن قبل أشهر ستة لمدة  األسر في بقيت أنها . ب 

 .الكلب 

 

 

 8.14.7 المادة

 

المصابة المناطق أو البلدان من قوارضوال والقطط الكالب الستيراد توصيات  

  أن  فيد ت . 5.11 الفصل لشروطوفقا   ابراز شهادة بيطرية دولية طلب على السلطات البيطرية  جب توي

 :الحيوانات 

 الشحن؛  يوم أو لشحنل السابق اليوم في الكلب  لداء سريرية أعراض  ةأي عليها تظهر لم   .1

 ؛الصحية الشهادة في مذكور  هويتها ورقم دائم بشكل كانت معروفة الهوية  .2

1. and either: 

a. were vaccinated or revaccinated in accordance with the recommendations of 

the manufacturer, with a vaccine that was produced in accordance with the 

Terrestrial Manual and were subjected not less than 3 months and not more 

than 12 months prior to shipment to an antibody titration test as prescribed in 

the Terrestrial Manual with a positive result of at least 0.5 IU/ml;  

or 

b. were kept in a quarantine station for six months prior to shipment. 

 :وإما . 3

 إنتاجه تم المنتجة للقاح الذي الشركة لتوصيات  وفق ا  التحصين إعادة أوحصينها ت  تمأنه . أ

  3 عن يقل  ال ما إخضاعهكما تم  ،Terrestrial Manual  OIEاليابسة  لدليل ا  وفق
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ا 12  عن يزيد  وال أشهر   هو كما لمناعيةا األجسام معايرة اختبار إلى الشحن قبل شهر 

 ؛ مل/   دولية وحدة  نصف عن يقل البوجود   إيجابية نتيجة  مع اليابسة دليل في وارد 

 أو

 .الشحن قبل أشهر ستة لمدةالبيطري  الصحي لحجرل محطة  في وضعها تمأنه . ب 

 

 

 8.14.8 المادة

 

 الكلب  بداء  مصابة  تعتبر  بلدانخنازير من  وال  واإلبل  ،والخيول  ،اتالمجتر  الستيراد  توصيات

 :الحيوانات  أن تفيد   دولية بيطرية شهادة طلب إبراز البيطرية السلطات  يتوجب على

 ؛  الشحن يوم أو لشحنل السابق اليوم في الكلب  لداء سريرية أعراض  ةأي عليها تظهر لم.   1

 ؛ الشهادة في مذكور هويتها ورقم دائم بشكل كانت معروفة الهوية   .2

 

 . وإما 3

 لمدة  الكلب  داءأية إصابة ب  فيها  ظهرت  لم  مزرعة  في  الشحن  قبل  أشهر  6  لمدة  بها  االحتفاظ  تم  . أ

ا 12  الشحن؛  قبل األقل على  شهر 

 أو

 اللقاح إنتاج تموقد . نتجة للقاحالم الشركة لتوصيات  وفقا   التحصين إعادة أو حصينها ت تم. ب           

 . Terrestrial Manualاليابسة  لدليل وفق ا واستخدامه

 8.14.9 المادة

 الكلب داء بفيروس ةمصاب  مناطق أو  بلدان من حساسة مخبرية حيوانات الستيراد توصيات

 :الحيوانات  أن تفيد  دولية بيطرية شهادةطلب إبراز  البيطرية السلطات على  جب توي

 ؛  الشحن يوم في أو لشحنل السابق اليوم في الكلب  لداء سريرية أعراض  ةأي عليها تظهر لم.   1



دليل  فصل في وارد  هو كما الحيوي لألمن مؤسسة  في ا والدته منذ  وبقيت  ت ُولد .  أن الحيوانات 2

إصابة بداء الكلب   ةأي تظهر    لم  وحيث   ،  البيطرية  التشخيصية  المختبرات   إدارةفي موضوع    اليابسة

ا12 لمدة  .الشحنتاريخ  قبل األقل على شهر 

 8.14.10 المادة

 الكلب بداء مصابة تعتبر بلدان من البرية واناتالحي الستيراد توصيات

 :الحيوانات  أن تفيد  دولية بيطرية شهادة طلب إبراز البيطرية السلطات  على جب توي

 الشحن؛  يوم أو لشحنل السابق اليوم في الكلب  لداء سريرية أعراض  ةأي عليها  تظهر لم. 1

 الحساسة  الحيوانات  مزرعة ظلت معزولة فيها عن في الشحن قبل أشهر ستة لمدة بها االحتفاظ تم.  2

 شهرا  على األقل قبل الشحن.  12لمدة لم تظهر أية إصابة بداء الكلب  وحيث  للمرض 

 

 8.14.11 المادة

   OIEمن قبل منظمة  رسمية برنامج مكافحة لداء الكلب المنقول بواسطة الكالب مع موافقة

المنقول  الكلب  داءل OIEالحيوانية  الصحة منظمة أقرته الذي الرسميلمكافحة ا لبرنامج العام الهدف إن

 داء أوضاعها بالنسبة لمكافحة  تحسين على تدريجي بشكل األعضاء الدول تعمل أن هو الكالب بواسطة 

  للفصل  وفق ا ذاتي إعالن إصدار على قادرة النهاية في تصبح وأن ،الكالب بواسطة لإلنسان  المنقول الكلب 

للمكافحة  الرسمي برنامجال يكون أن يجب كما . الكالب  بواسطةالمنقول  الكلب  داء من خالية كدولة 1.6

 .محددة فرعية حيوانية مجموعات  نحو موجهة التدابير  بعض  كانت  لو حتى البلد كامل  على للتطبيق بال  قا

 برنامج  مصادقة منها على  بطلب  OIEإلى منظمة  التقدم طوعي، أساس علىو األعضاء، للدول يجوز 

في  بها  الموصي تدابيرال تنفيذ بعد وذلك  المنقول بواسطة الكالب إلى اإلنسان الكلب داء مكافحةلرسمي 

 .المادة هذه

  لمكافحة رسمي    برنامج  اعتماد له ب  OIE  منظمةيتوجب على أي بلد عضو، من أجل الحصول على موافقة  

 القيام بالتالي:  ،المنقول إلى اإلنسان بواسطة الكالب  الكلب  داء

مع القيام    1.1  للفصل  وفقا  ومنتظمشكل سريع  ب   الحيوانية  ض األمرا  ظهور  عن  إلبالغل  سجلاالحتفاظ ب

 : بالتالي

إلى المنقول    الكلب   داء  مكافحة  في  قدرتهعل  (  الصلة  ذات  التشريعات   ذلك  في  بما)  موثقة  أدلة  تقديم.   1

بشأن   OIEالصادرة عن منظمة  البيانات   باستخدام   الدليل  هذا  تقديم  يمكنو.  بواسطة الكالب   اإلنسان

 .Pathway) (OIE PVS طريةيأداء السلطات الب مسار



  بما المعني  د لالب في المطاف  نهاية في عليه والقضاء الكلب  داء مفصلة لمكافحة برنامج خطة تقديم.     2

 :ذلك في

 الزمني؛ الجدول    . أ

 التنفيذ؛عند مكافحة المرض  تدابير فعالية  لتقييم األداء مؤشرات    . ب 

   إلبالغ خاضع ل مرض  هو المنقول بواسطة الكالب الكلب داء أن إلى تشير التي الوثائقج.   

 ؛ بكامله مطبق على البلد  الكلب  داء لمكافحة الرسمي برنامجال إنو اإللزامي،   

 :يلي المعني يتضمن  د لالب في الكالب  المنقول بواسطة الكلب داء عن ملف تقديم. 3

  على الضوء تسليط معلومات عامة عن الصفات الوبائية للمرض في البلد المعني مع أ. 

 مكافحة داء الكلب المنقول  في لذي تحققا والتقدم الثغرات وللمرض   الحالية المعرفة  

 بواسطة الكالب؛  

 ؛المرض  عدوى دخول لمنع المنفذة التدابير. ب 

 حد والرد السريع عليها من أجل ال  كالب ال  بوساطة  المنقولة  الكلب  داء  لحاالت   السريع  االكتشافج.  

 ؛المعني البلد  في األقل على واحدة منطقةمن  العدوى ات ومنع انتقالاإلصابعدد  من

 .7.7 للفصل وفقا لمجموعات الكالب  مراقبة برنامجد.  

  العامة  الصحة عن المسؤولينك األخرى المختصة السلطات  مع برامج أو تعاون اتفاقيات إبرام  هـ.

 ؛ ضالةوال البرية الحيوانات تنظيم شؤون و

 يتم كالتالي:  الكالب  ة طسابو المنقول الكلب  داء رصد  أن األدلة على تقديم. 4

 ؛ 8.14.12 والمادة. 1.4 الفصل في الواردة األحكام  مراعاة خالل من  .أ

 المختبر  إلى لعينات  منتظم إرسال ذلك في بما وإجراءات، تشخيصيةقدرات  وجود  خالل منب. 

 التحريات الوبائية للمرض؛ لدعم التشخيص  القائم بعمليات 

 الكالب  لداء الكلب المنقول بواسطة الرسمي المكافحة برنامج من كجزء لتحصينا يمارس حيث . 5

 يجب توفير التالي: 

      ، وأنه يأمر إلزامحصين مجموعات مختارة من الكالب تأن  على( يةالتشريع  نسخكال) دليلال .أ

 ؛Terrestrial Manualاليابسة  لدليل وفقا اللقاحات  إنتاج يتم

 

 :بشأن سيما وال ، التحصين حمالت  عن مفصلة معلومات . ب                

 ؛لمجموعات الحيوانية المستهدفةا •



 ؛ نسبة التحصين مراقبة •

         بها  المعمول  التنظيمية إلجراءات ل ووصف المستخدمة للقاحات  الفنية المواصفات  •

 ؛ ميدانيا  

  التأهب ووضع الخطط للطوارئ.6

 قائمة في المنتقل بواسطة الكالب  الكلب داء لمكافحة العضو للبلد  الرسمية المكافحة برنامج إدراج سيتم

برنامج   على اإلبقاء يتطلب هذه المنظمة.  وإلى  المقدمة األدلة قبول بعد  فقط OIE أقرتها التي البرامج

باإلضافة إلى   الرسميالمكافحة  برنامجالذي أحرزه  للتقدم  سنوي ا  تحديث ا المذكورةالقائمة المكافحة في 

  الوضع الطارئة على    التغييرات   عن  اإلبالغ  يجب كما  .  أعاله  بالنقاط  المتعلقةالهامة    التغييرات   عن  معلومات 

 .1.1 للفصل وفق ا  OIEمنظمة  إلى األخرى الهامة واألحداث  للبلد  الوبائي

دلة على ما األلدى توافر  المذكور الرسمي الرقابة برنامجل هااعتماد  تسحب  أن OIE لمنظمة يجوز

 يلي: 

 أو  للبرنامج؛ األداء مؤشرات  أو الزمنية للجداول االمتثال عدم •

 كود   من  3  لباب  كما هو وارد في    البيطرية  الخدمات   جودةب  متعلقة   وجود مشكالت كبيرة •

 اليابسة؛ أو 

  أو  اتفسيره يمكن الالتي و المنقول بواسطة الكالب  الكلب  داءعدد اإلصابات ب في زيادة •

 المكافحة. .برنامج طريق عنا  معالجته
 

 

 8.14.12 المادة

 

 رصد المرض

 لمضمون   وفق ا  المختارة  رصد ال  ستراتيجيةالعتماد اتقديم المبررات الكافية    العضوالبلد    على  يجب .    1

   الوبائي لوضع، نظرا  لالكلب  داء فيروس عدوى  وجود  عن للكشف ةكافي  اباعتباره ،1.4 الفصل

 مسؤولية أعمال الرصد على عاتق السلطات البيطرية.  تكون تقع أن يجب كما . السائد 

  يتبعه يظهر على حيوان و   السلوك  في  تغيير  أي  مشبوهة  حالة، تعني  الكلب   داء  رصد   أغراض من أجل  

سيالن اللعاب : التالية السريرية العالمات  من  أي حيوان تظهر عليه أو ،أيام عشرة غضون في الموت 

 .ةطبيعي  ة أو إصدار أصوات غيرالطبيعي غير  يةالعدوان الخمول، الشلل، ،المفرط

 :التالييتوجب على البلدان األعضاء بشكل خاص تأمين 

 فيها؛  والتحقيق  المشبوهة الحاالت  عن للكشف ومستمر رسمي نظام  . أ



 ؛هالتشخيص  مختبر إلى بسرعة  ونقلهامن الحيوانات المشبوهة  العينات  لجمع ب. طريقة

 .وتحليل بيانات الرصد الوبائي وتشخيصها  لتسجيل نظام. ج

 والحفاظ   الكلب   داءبرنامج مكافحة    لفعالية  مؤشرات   تمثل  بيانات   الكلب   داءتوفر لنا أعمال الرصد الوبائي ل

 مناطقه من الفيروس المسبب له. إحدىأو  العضو لبلد لوضع الخلو  على

 :هي التالية  الكلب  داء لرصد هامة  أمورهناك  .1.4 الفصل في الواردة المبادئ إلى باإلضافة . 2

 جمهور:  ال وعي. أ

  البيطريين  األطباء وكذلك الجمهور، الوعي لزيادة برامج البيطرية تطبق السلطات  أن يجب 

يبلغوا فورا  عن وجود أية   أن يجب  الذين التشخيص،خبراء و  البيطريين واألطباء المتخصصين،

 .هاب  مشتبه حاالت  أومرضية  حاالت 

 السريري الرصد . ب 

 الحاالت  لكشف ضروري ، وهوالكلب  داء رصد  في  ا  حاسم ا  عنصر السريري  الرصد  يعتبر

  في  والتحقيقمن أجل التعرف  وموثقة هناك طريقة جاهزة تكون أن يجب  لذلك،. المشبوهة

 الحيوانات و  .فيها  الكلب   داءوجود    استبعاد   يمكن  ال  في الحاالت التي  المشبوهة للمرض،  الحاالت 

للحصول على    هاما    ا  مصدر  تعتبر  التي يعثر عليها ميتة(  والخفافيشمنها    اللحوم  كلةاآل  وخاصة)

 .السريرية المراقبة من جزءا  بالتالي  والتي تشكل الكلب  داءمعلومات تتعلق ب

  العينات  وأنواع العينات  أخذ  بها الموصي ساليب األ الفحوصات المخبرية تستخدم أن يجب 

 .اليابسة دليل فيالواردة  واالختبارات 

 العينات  أخذ . ج

  االحتمالية  العينات  أخذ  استراتيجيات و. المشبوهة الحاالت السريرية  المراقبة تستهدف أن يجب 

بتعرض اإلنسان   كالتي ال عالقة لها) السليمة الحيوانات  منة على الدوام كالمأخوذة مفيد  ليست 

 .السريرية لمراقبةلبيانات ا والتي من النادر أن تكون ذات نفع لعدوى داء الكلب(

 ة الوبائي ات التحقيق. د 

خلوها    عن  اإلعالن  في  تفكر  التي  المناطق  أو  البلدانتشجيع    وبشكل خاص   الحاالت   جميع  فييتم  

  لفيروسات ل  لجزيئي ا  والتوصيفالمرضية  في اإلصابات    ةالوبائي  ات التحقيق وإجراء    من المرض 

ومنشئها   العدوى  مصادر بتحديد  كهذا تحقيق ويسمح     .والحيوانية البشرية الحاالت  من المعزولة

 .الوبائية اوأهميته الجغرافي

 .8.14.13 لمادةا

 



 األخرى المختصة السلطات مع التعاون

 وغيرها السلطات  العامة الصحةوزارة  معالتنسيق  األوقات المناسبة فيو البيطرية ات لسلطا توجب علىي

لعدوى   والحيوان اإلنسان  تعرض ومعالجة حاالت  القرار صنع عملية  لدعم المعلومات  في تبادل المختصة

 داء الكلب.

المنقول بواسطة    الكلب   مكافحة داء  في  المجاورة  البلدان  مناطق  جميع  في  البيطرية  السلطات   تتعاون  أن  يجب 

 .الكالب 

 

 

 


