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 التوصيات 

 

 

 نظراً لألسباب التالية:
 

  ( إلنسان)منتقل ل  المنشأ   يحيوان ظهوره و  عن  وقليل اإلبالغواسع االنتشار    ا  مرض  الَكلَب داء  لما كان   -1
ويسبب    المناسب،دون عالج في الوقت  و٪ في اإلنسان والحيوان  100ال  مع معدل وفيات يقارب  

 العالم؛في العديد من بلدان ة كبير  ة واقتصادية  اجتماعي أعباء  
 

عن حوالي    ةمسؤول ي الكالب اله  العالميعلى المستوى  لب  تودع الرئيسي لداء الكَ ولما كان المس -2
 البشر؛ عند   المميتةاإلصابات ٪ من 99

 
وضع    مؤهلة للحصول على  OIE دولة عضو في منظمة  178من أصل    32  ولما كان هناك  -3

نجحت  أنها  و  أ  ،(Terrestrial Code)  ليابسة اوفق ا ألحكام قانون  داء الكلب    من   التاريخي   الخلو
  من الدول األعضاء على األقل   110بينما تعتبر    األليفة، في القضاء على داء الكلب في الحيوانات  

ا يفيها  داء الكلب    يعتبر فقط  دولة    161 وأن  المستوطن؛مصابة بداء الكلب  أنها   ستوجب  مرض 
 الكالب؛اإلبالغ عنه في 

 
كان -4 شرط  ت ولما  الجيدة  البيطرية  ا  مبدئيا    ا  اإلدارة  والمبادئ  في  للمعايير    التوجيهية المتثال 

 الحيوانات؛للوقاية من داء الكلب ومكافحته في الدولية والتوصيات 
 

في  وبال -5 الكلب  داء  لمكافحة  العلمية  األساليب  توافر  من  لبرامج    الكالب،رغم  الفعال  التنفيذ  فإن 
والموارد المالية الكافية    ي المجتمعتزام  لواال  السياسيةوتقنيات مكافحة داء الكلب يعتمد على اإلرادة  
 والمحلية؛ على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية 

 

كانت  -6 الكالب عملية    ولما  في  الكلب  داء  خالل    واستئصاله   مكافحة  هي التمن   الطريقة    حصين 
 مستدام؛ على نحو   بالمرض لحماية البشر من اإلصابة  والفعالة   ذات الجدوى االقتصاديةالوحيدة 

 

  كإجراء   البرية لدى ظهور المرض يتم اللجوء إليه لكالب أو الحيوانات  لاإلعدام الجماعي    ولما كان -7
فعالة    مكافحة كعلمي ا    ة وال مدعوم  ليست مستمرة   ة فهذه العملي  ، الطارئةلمكافحة  لأو مؤقت    منفرد 

 ؛استئصالهأو  للمرض 
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الدعوة لمكافحة    بشكل أفضل فييساهم  يمكن أن  لجاري للعبء العالمي لداء الكلب  التقييم اولما كان   -8

 العالم؛في جميع أنحاء  المرض 
 

 
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة    ية لصحة الحيوانل المنظمة العالمية  ولدى قيام   -9

بشأن تقاسم المسؤوليات وتنسيق أنشطتها العالمية لمعالجة  تفاهم فيما بينها  مذكرة  عن    اإلعالن ب
 عند واجهات التماس بين اإلنسان والحيوان والبيئة؛لداء الَكلَب المخاطر الصحية 

 
في أجزاء كثيرة من العالم ويهدد  لحيوانات البرية  ا  في بأهميته  ال زال يحتفظ    المرض ولما كان   -10

 ؛ المنقول بواسطة الكالب لداء الكلب    ية ضح  وانات عندما تصبح الحي  بوجه خاص التنوع البيولوجي  
 

من داء الكلب    بالوقاية منها  ما يتعلق    وتحديث   الدولية المتعلقة لمعايير  ل  OIE  منظمة   وبعد اعتماد  -11
   ؛ومكافحته

 
المكلفين  و  OIEلمنظمة    التابعين (Focal points) االتصال  لضباطالمستمر  التدريب  ولما كان   -12

  معرفتهم بالوضعإلى زيادة    مما أدى  الحياة البريةعن  األمراض الحيوانية و باإلبالغ عن ظهور 
 بلدانهم؛في  ه واإلبالغ عنلَب  الوبائي لداء الكَ 

 
تحسين قدرة البلدان األعضاء    تساعد في   OIEولما كانت عمليات التوأمة التي تقوم بها منظمة   -13

 العالم؛ الخبرة العلمية في بعض مناطق اكتساب تشخيص داء الكلب وعلى  
 

العالمية    منظمة الصحة   والمراكز المتعاونة مع  OIE المختبرات المرجعية لمنظمة   ة ساهمونظرا  لم -14
أكثر أمان ا وفعالية  ومواد بيولوجية  لقاحات    في إنتاج إلى حد كبير    مما ساعد   مجال داء الكلب   في

   .تهومكافحمن هذا المرض وقاية لا وطرق   ية تشخيصال  ختبارات وكذلك االالكلب، ضد داء 
 

 .مفهوم بنوك اللقاحات اإلقليمية لتحصين الكالب  طبيقتعزيز وت  في OIE منظمة   ونظرا  لجهود  -15
 

  ه مصدرمكافحة داء الكلب في  تقدم الدعم لمتزايد من المنظمات غير الحكومية    ا  عدد ونظرا  ألن   -16
 الكلب؛حمالت التوعية بداء مع  الحيواني 

 
القضاء على داء الكلب عالمي ا مع توفير منصة عالمية  مشاريع  كان الهدف من المؤتمر دعم  ولما   -17

والبحث عن    ، الحيواني  هومكافحته في مصدر  المرض لتشجيع تبادل الخبرات بشأن الوقاية من  
 المعنية. واألطراف القطاعات مختلف للتعاون بين  جديدةمفاهيم 
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 :بالتاليالمؤتمر يوصى 
 

 

المستوى    ألطرافواالحكومات  تشجيع   -1 على  الحكومية  غير  والمنظمات  والمؤسسات  المانحة 
األغذية   ومنظمة  العالمية  الصحة  الحيوان ومنظمة  العالمية لصحة  المنظمة  من  بتوجيه  العالمي 

و  أعمال لمواصلة    ،والزراعة ومكافحته  الكالب  في  الكلب  داء  من  زخم  الوقاية  على  المحافظة 
 الكالب؛في  وجودهمع التركيز على مستقبال  ه عليوالقضاء  للمرض   المكافحة العالمية 

 

الحكومات  أن   -2 جميع  الكلب  مأن  تعتبر  داء  التأكيد على    مطلقةأولوية  ذات  كافحة  تنص  مع  أن 
 ؛ فور ظهورهداء الكلب ضرورة اإلبالغ عن على  ة الوطني التشريعات 

 
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة اعتبار    ية لصحة الحيوان لعلى المنظمة العالمية   -3

ودعم المانحين للبلدان التي    بشأنها   ينبغي تشجيع التضامن الدولي ات التي  ولويمن بين األداء الكلب  
 واستدامتها؛برامج مكافحة داء الكلب   شروع في تطبيقللتمويل التحتاج إلى 

 
المشاركة  كعلى دعم حمالت التوعية بشأن داء الكلب ) OIE تشجيع البلدان األعضاء في منظمة  -4

 (؛في مبادرة اليوم العالمي لداء الكلب 
 
الجدوى االقتصادية من  استكمال إعادة تقييم العبء العالمي لداء الكلب )في الحيوانات والبشر( و -5

 العالمي؛ بشكل أفضل لمكافحة داء الكلب على المستوى  وتنظيم الحمالت  ثة  توفير بيانات محد  أجل  
 
 تقييم  لبلدان في مسار  مختلف الخدمات البيطرية من خالل المشاركة الفعالة لاتعزيز قدرات حوكمة   -6

 واستثمار    القدرات والمهارات لتعزيز    OIE)منظمة  )وفقا  آللية    ت البيطرية لسلطااأداء خدمات       
 الكلب؛مكافحة داء  في دية الموارد البشرية والما     

 
الصحة العامة  سلطات  مع  المتبادل    تعاون قيام السلطات البيطرية للبلدان التي يستوطنها المرض بال -7

لدعم المالي المناسب من الميزانية العامة ومصادر  اتأمين من أجل   والبلديات والمجتمعات المحلية 
 حيواني؛ ال همصدر فيعلى داء الكلب   للقضاءاالقتصادية من الجدوى الستفادة ل ،أخرى

 

فنيين  الو  البيطريينلحماية األطباء  من ميزانية مكافحة داء الكلب  اللقاحات البشرية    شراء   تأمين -8
  ة وغيرهم من العاملين مباشرة في برامج مكافحة داء الكلب للتخفيف من أي  المختبرات وموظفي  

 الكلب؛ؤدي إلى اإلصابة بداء ت  ة مهنيطر اخم
 
أو برامج    المشابهة األخرىالنشاطات  وفي خيارات الجمع بين برامج مكافحة داء الكلب    جديا    لنظر -9

 لوقاية من األمراض الحيوانية المنشأ ومكافحتها. ا
 

األليفة على  البرية وفي البشر والحيوانات    ظهوره   واإلبالغ عن داء الكلب  رصد    عمليات تحسين   -10
  المعنية   القطاعات مختلف    الواردة من  الرصد   بيانات   والمشاركة في،  والعالمي  لمحلياالصعيدين  

 ؛ GLEWSو WAHIS / WAHID مواقع على 
 

كما هو  فقط    الفحوصات المخبرية تأكيد التشخيص النهائي لداء الكلب في الحيوانات عن طريق   -11
 ة في دليل اليابسوارد 

 
عملها    والمراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية   OIEالمختبرات المرجعية لمنظمة  مواصلة   -12

تقييم  و  ابتكار   مع   ،تشخيص ومراقبة جودة اللقاحات في البشأن التنسيق الدولي للطرق المخبرية  
 تقنيات ومنهجيات جديدة لمكافحة داء الكلب. 
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المختبرات   -13 توأمة  قدرللمزيد من    ية التدريب   هابرامجو تشجيع  البلدان    اتها تحسين  في  التشخيصية 
 النامية؛ 

 
العالم    ات االستراتيجي   تطبيق  -14 أنحاء  في جميع  المكافحة  لبرامج  المستمر  أجل  والتقييم  تعزيز  من 

 ؛حصينالت استراتيجيات أفضل بشأن   ات القدرة على اتخاذ القرار
 

 للكالب   باالعتبار الكثافة العدديةألخذ  باستمرار مع  مكافحة داء الكلب  استراتيجيات  في    إعادة النظر  -15
 السيطرة عليها؛ وإمكانية  على سبيل المثال وتعديالتها 

 
بدعم   -16 وسائل  القيام  حول  األبحاث  من  مع  المزيد  الكالب  إناث  حمل تحصين  إمكانية    هامنع  مع 

لسالمة والصحة العامة  ا  عنصر   األخذ باالعتبار و  الفم، استخدامها مع لقاحات داء الكلب بالحقن أو  
 الفم؛صحة الحيوان والجوانب البيئية للقاحات لإلنسان و 

 
الوقاية من داء الكلب ومكافحته باستمرار لتعكس التطورات العلمية  ب  المتعلقة OIEمعايير  تحديث   -17

 الجديدة.
 

عالية الجودة للبلدان    لقاحات إلنتاج  لقاحات إقليمية  البنوك  المزيد من  إنشاء  ب     OIE  قيام منظمة  -18
 إليها؛التي هي في حاجة ماسة 

 
 . OIE  أعداد الكالب وفقا  لمعايير منظمة الحد من -19

 
من خالل تبادل    ما تعزيزهمع    ء الكلب أولوية وطنية شأن داونشر الوعي بالتوعية العامة    اعتبار -20

  ، والبيطرية والتعليمية والبيئية والجمركية  الصحية  والتعاون بين السلطات   ات المعلومات والخبر
 والقطاع الخاص.   الخاصة بها ومعوقنوات االتصال 

 
    ، الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة داء الكلب  المنظمات ضرورة التواصل بين  -21

   أطول  استدامة  من أجل والمنظمات الدولية  الرسمية  السلطات    مع تمويلية  والجهود الفنية  الق  يوتنس  
 بينهما؛ لتعاون والمشاريع المشتركة  ل مدة 

 
تشجيع الحكومات  في  ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة    OIEمنظمة    مواصلة  -22

المعايير   مع  لتتوافق  تحديث تشريعاتها  و  الوقاية ب  المتعلقةعلى  الكلب  داء  نهج  اتباع  الفعالة من 
 مكافحة المرض.  في" "الصحة الواحدة

 

رعاية الحيوان في المناهج األساسية  مبادئ  أعداد الكالب، ومكافحة داء الكلب، و عملية تنظيم  إدراج   -23
 للتدريب األولي لألطباء البيطريين والفنيين البيطريين. 

 
  ة المطلوب  باألدبيات تتضمن نصوصا  تتعلق  نينها  أن قوامن  البيطرية  التشريعية  الهيئات  أن تتأكد   -24

البيطريين في   والفنيين  البيطريين  الكلب مخاطر على    الحاالت من األطباء  داء  فيها  التي يشكل 
 الحيوانات والبشر؛ 

 
دعم المانحين  ت منفعة عامة عالمية تشجع التضامن الدولي و   ذات  الكلب اعتبار نشاطات مكافحة داء   -25

الحاجة، فضال عن أنها تمثل نموذجا  ذات األولوية لتطبيق مفهوم    حيث تدعولحمالت المكافحة  
 الدولية.  الحكومية والمنظمات "الصحة الواحدة" من قبل البلدان  
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