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 : نظرة عامة

قائمة  تم إدراجه ضمن  وقد    باإلنسان،  ُيعد داء الكلب من أكثر األمراض الحيوانية المنشأ فتًكا
المنظمة   الحيوان  أمراض  لصحة  فئة    (OIE)العالمية  األنواع"تحت    المتعددة  الحيوانية  أمراض 

  (. من الكود 8.14الفصل ) "األمراض المنقولة بالحشراتوااللتهابات و

شخص يموتون كل عام في جميع أنحاء العالم   60.000تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من  
داء   ال  الكلب،بسبب  البلدان  أطفال  من  وأفريقياومعظمهم  آسيا  في  الصعيد و  . نامية  على 
  ب الكل   لعقرعن التعرض    ٪95أكثر من  أي    البشرية،حدث الغالبية العظمى من الحاالت  ت    العالمي،

 . المصابة بداء الكلب

عاًما مزدوًجا ومعضلة طبية    السنين،لمئات   رعًبا  الكلب يمثل  داء  القرن و   . بيولوجيةكان  في 
ا  العشرين، والتوالعلمي    التقدمحقق  الكلب  داء  تشخيص  في  البشر   حصينالتقني  في 

 . بيولوجيالحفظ الاألليفة إنجاًزا هاًما في مجاالت الصحة العامة والزراعة والبرية ووالحيوانات 

التقدم   الرغم من  الجديدة    اللقاحات،وتطوير    التشخيص،السريع في  على  التقنيات  وتطبيق 
للوفيات بين البشر بعد التعرض لحيوانات   هاماً ال زال داء الكلب سبًبا    المرض،للسيطرة على  

يؤثر المرض بشكل رئيسي على المجتمعات الريفية الفقيرة حيث يكون  و   . مصابة بداء الكلب



  . مهمًل أو غير موجود  أومحدوًدا    لعقر الكلباسب بعد التعرض  الوصول إلى العلج الوقائي المن
فإن األدوات اللزمة للقضاء على داء الكلب موجودة    األخرى،على عكس العديد من األمراض  و

 . بالفعل

  إمكانياتها و  معلوماتهابيطرية وطنية هي تطبيق    خدماتفإن المسؤولية الرئيسية ألي    لذلك،
ومهاراتها في مكافحة األمراض الحيوانية إلنشاء حاجز بين المصدر الحيواني والبشر المعرضين 

 . لإلصابة

إلى جانب منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والتحالف    ، OIEانضمت منظمة  لقد  
تحد ضد التعاون المهيئة  وشكلت    العالمية  الجهودإلى    ،(GARC)العالمي لمكافحة داء الكلب  

داء   الناجمة عن  البشرية  الوفيات  العالمية إلنهاء  الخطة االستراتيجية  الذي وضع  الكلب  داء 
 . 2030عام الالكلب بحلول ب المنقولالكلب 

 

لهذا   الوطنية  و  التعاونكنتيجة  االستراتيجيات  وتنفيذ  البلدان في وضع  ودعم  تعزيز  بهدف 
لدعم البلدان في تطوير استراتيجياتها   ات اللزمةودمختلف األتم توفير    الكلب،للقضاء على داء  

 . وخطط عملها الوطنية

من المتطلبات األساسية لتحقيق هدف مكافحة األمراض قدرة الخدمات البيطرية على وضع  
 . وتطبيق المعايير الدولية لمكافحة األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المنشأ 

مايو   العالمية  أصبحت    ،2019منذ  المنظمة  الحيوانلمعايير  الكلب تتضمن    يةلصحة  داء  بشأن 
الوطنية    ها برامج اعتراف ب الحصول على  و  طوعي،على أساس    هالتطبيق  األعضاء  إرشادات للدول 

 . سطة الكلب ا بو المنقول  داء الكلب  لمكافحة  

في البلدان   المختصةوطنية مع السلطات  رصد  خطة    ةينبغي أيًضا تنسيق أي  ذلك،علوة على  
المراكز    عند  خاصة  التجربةوالمهارات و  لمعلوماتاوتبادل    اإلجراءاتمن أجل تنسيق    المجاورة،
 . الحدودية



أدوات   ومن  . عزز فرص النجاحوف يس  عالميبتوجيه  و  اإلقليميإن العمل مًعا على المستوى  
 لقضاء على داء الكلب لمخطط النهج التدريجي  العمل معاً 

 (GF-TAD)  للحدودلمكافحة األمراض العابرة  تنظم اللجنة التوجيهية اإلقليمية للشرق األوسط  
يومين  أونلين    ندوة لداء    ،2021سبتمبر  28 و27في  لمدة  العالمي  باليوم   الكلب،للحتفال 

الكلب   داء  على  للقضاء  إقليمي  رصد  نهج  بواسطةوتطوير  البشر في    إلىالكلب    المنقول 
 . المنطقة

أن  من الواجب الكلبلداء  رصدالمناسب هي تطوير برنامج  المتابعةالشروط األساسية لبرنامج 
 : االعتبار عدة عناصر بعينيأخذ 

 

 هداف األ 
  بدأت وخاصة تلك    األوسط،عن وضع داء الكلب في دول الشرق    دراسة حديثةتقديم   •

 .في النهج التدريجي لمراحل مكافحة داء الكلب
 نتائج االستبيانات التي أكملتها فرق من الدول قبل هذا االجتماع  مراجعة •
أجل   • من  إقليمي  نهج  البشر  "تطوير  في  الكلب  داء  على    واسطةبالمنقول  القضاء 

 ."الكلب
 األردن ولبنان  : األولى الداخلة في التجربةائط الطريق المخططة للبلدان  عرض تصميم خر •
لمصادقة الرسمية على خطة الرقابة  التي ُقدمت ل  الحاليةالملفات    األعضاء بعرضتشجيع   •

 .الوطنية
بجدوى   • الوعي  و  وقفزيادة  الكلب  داء  عن  الناجمة  البشرية  الوفيات  تبني  جميع 

التي تقودها منظمة الصحة العالمية والمنظمة    "30  العام  فيضحية صفر  "استراتيجية  
 .WHO, OIE and FAOة الحيوان ومنظمة األغذية والزراع  العالمية لصحة

والفوائد المحتملة   الكلب،داء   لمكافحة“لصحة الواحدة ل“المنسق نهج المناقشة قيمة  •
 .مكافحةالالتي تمتد إلى ما هو أبعد من 

 



 النتائج والتوقعات 
للعملية    OIE  فهم كيفية استخدام معايير منظمة  علىيجب أن يساعد التدريب البلدان   •

 . الكلب واسطةب عند اإلنسان المنقولالتدريجية في القضاء على داء الكلب 
لداء   • الحالي  واإلقليمي  الوطني  الوضع  مكافحة   الكلب،تحديد  في  المحرز  والتقدم 

 استئصاله، ومتابعةطاعون المجترات الصغيرة 
والخطط  • القادمة  لألنشطة  العمل  خطط  إعداد  في  أيًضا  المناقشة  نتائج  ستساعد 

 . داء الكلب الحديثة لمكافحةالوطنية  االستراتيجية
أيًضا   • التدريب  مكافحة داء الكلب الثلثي على زيادة تحسين مفهوم    الحلفسيساعد 

 . 2030بحلول عام  مرضية ومساعدة البلدان على تحقيق هدف عدم وجود حاالت

 

المستهدفة    العراق،   إيران،   مصر،   البحرين، هي  دولة في منطقة الشرق األوسط    14  : الدول 
، اإلمارات العربية  ، سوريا المملكة العربية السعودية، السودان  قطر،   عمان،،  لبنان   الكويت،  األردن، 

 . المتحدة واليمن 

 

 جدول أعمال االجتماع 
I.  لداء الكلب العالميةاستعراض خطة االستئصال ، 

II.  الكلب، تقارير قطرية عن مكافحة داء 

III. التدريجي للقضاء على داء الكلب   النهج 

IV.  لداء الكلب الوطنيةالتعاون بين القطاعات لتخطيط المكافحة، 

V.  معاييرOIE  لداء الكلب الوطنية المكافحةبشأن طلب المصادقة على خطة، 

VI.  واللقاحات، إجراءات تشخيص داء الكلب 

VII. الطريق إلى األمام . 


