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الفهرس

المقدمة

داء الكلب عند الكالب

الحالة الوبائية للمرض.

طرق ووسائل المحاربة.

اآلفاق.

الخاتمة



المقدمة

1977بموجب الظهير الشريف لسنة بهاالمعدية والواجب التصريح داء الكلب من األمراض يعد 

على التوالي 2013نونبر13و 2000يناير 7بتاريخ انالصادرينالوزاريارينوالقرار

:لكونه الغة ويكتسي هذا المرض أهمية ب.بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء الكلبانالمتعلقو

 عديدة،متوطن بالبالد منذ سنين

،مشترك بين اإلنسان والحيوان

،يتسبب في حدوث خسائر تتمثل خاصة في تكاليف الوقاية

 السياحييسيء بصورة البالد في ما يتعلق بالمجال.



رغم الجهود المبذولة من 
طرف السلطات المغربية، فإن 

داء الكلب ال يزال متوطنا 
.ببالدنا

نقص في التدابير 
ها الصحية من)الوقائية 

(والطبية
ن تعدد المتدخلي

التعاون بين )
القطاعات  
المعنية غير 

(كاف

نقص في 
وسائل 
المحاربة

نقص المعطيات 
وجيةسوسيولالمتعلقة ب

ات تحرك)وبيئية الكالب
، االجتماعيةالكالب، حياتها 
...(وضعها

ر ضعف في تدبي
أماكن )النفايات 

ة النفايات العمومي
(القرويةوالمذابح

قلة درجة وعي 
مالكي الكالب





ً 150داء الكلب في أكثر من ينتشر .بلداً وإقليما

تتسبّب الكالب في معظم وفيات البشر الناجمة عن اإلصابة بداء الكلب•

.نسمة، معظمهم من آسيا وأفريقيا00055يتسبب داء الكلب سنوياً بوفاة أكثر من •

.لكلبمن الذين يتعّرضون لعّضات الكالب المشتبه في إصابتها بداء ا% 40يمثّل األطفال دون سن الخامسة عشرة •



.منذ عشرات السنينمتوطنمرضداء الكلب 

ة ينتشر داء الكلب في جل أقاليم المملكة بنسب متفاوت

الخطورة

:الكالب هي 

من مجموع %29بنسبة  )الخزان الرئيسي للمرض 

(.اإلصابات

السبب في إصابة األصناف األخرى من الحيوانات

حالة  سعر لدى    جميع 325يتم تسجيل سنويا ما معدله  

(2013و 2004معدل الفترة ما بين  )الحيوانات  أصناف 

ثل حيث يمبنسبة عالية بالمجال القروي داء الكلب يتواجد 

.من مجموع التصريحات المسجلة سنويا 82%

سجيل حيث يتم ت: للصحة العموميةحقيقيةداء الكلب مشكلة 

(.2013-2004)حالة سعر لدى اإلنسان  21سنويا ما معدله 

حسب األقاليم التوزيع الجغرافي

2013المصابة لسنة 
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األبقار هي الضحية األولى لعضة الكالب

من مجموع اإلصابات%37حيث تمثل 

ي الكالب هي الخزان الرئيس

%29وهي تمثل للمرض 

من مجموع اإلصابات

السبب في إصابة األصناف

األخرى من الحيوانات

الكالب
29,4%

األبقار
37,1%

القطط
4,6%

الخيليات
22,7%

األغنام 
والماعز

5,1%

أصناف 
أخرى

1,1%



الوسط

الحضري

18%

الوسط 

القروي

82%

قة لذا يجب تكثيف الجهود المتعل

بمحاربة هذا الداء في الوسط 

القروي

بة بنسداء الكلب يتواجد 

عالية بالمجال القروي 

من %82حيث يمثل 

مجموع اإلصابات



 انخفاض نسبة اإلصابة

بداء الكلب خالل الفترة 

و 2004الممتدة ما بين 

مع مالحظة ارتفاع 2011

2012هذه النسبة خالل 

غير أن داء الكلب ما زال يشكل

مية مشكلة حقيقية للصحة العمو

21حيث يتم تسجيل  ما معدله 

ا  حالة سعر لدى اإلنسان سنوي

.معنيةالالقطاعات بين والتعاون الدائم  والمستمر تنسيق ضرورة ال

لذا

 تماثل وتطابق  بين

حاالت لدى المنحنى

حاالتالمنحنىاإلنسان و

.  عند الحيوان

لذا

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moy

داء الكلب لدى الحيوان 425 360 335 355 313 294 269 253 337 310 325,1

داء الكلب لدى اإلنسان 23 25 16 31 24 17 19 18 19 24 21,6
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:الطبيةالتدابير 

٪ من 70تلقيح ما ال يقل عن 

.الكالب المملوكة وتعريفها

:التدابير الصحية

محاربة الكالب الضالة

:موازيةتدابير 

2003نة طبقا للدورية المشتركة بين الوزارات لسالمعنيةقطاعاتالتنسيق بين ال

تحيين القوانين.

المستمر للساكنةاتحسيسال.

تقوية الشبكة الوطنية للرصد و المراقبة الوبائية  للمرض.

التحتية وتوفير المعدات المالئمةتعزيزالبنية



:تم 2013و 2004خالل الفترة الممتدة ما بين 

.سنويا من الكالب المملوكة970169تلقيح ما معدله •

.الضالةالكالب من 66041قتل ما معدله •

فإنها على الرغم من هذه اإلجراءات المتمثلة في تلقيح الكالب المملوكة وقتل الكالب الضالة

ان، تبقى بعيدة كل البعد عن تحقيق األهداف من أجل السيطرة على داء الكلب لدى الحيو

.بالبالدوبالتالي فإن المرض ال يزال متوطنا 

.المتوخاةلذا البد من تكثيف الجهود لبلوغ األهداف 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moy

الوقاية الطبية 378 519 450 917 267 794 123 063 90 870 54 172 46 880 67 492 109 785 110 208 169 970

الوقاية الصحية 28 102 43 125 30 646 22 614 23 612 25 495 52 542 58 817 61 006 70 641 41 660

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

الكالبإبادة

التلقيح



تقصياتإجراء 
ميدانية لمعرفة 

ية وبيئسوسيولوجية
.الكالب

مواصلة وتكثيف جهود 
الوقاية بواسطة تلقيح الكالب

تعزيز التعاون بين 
القطاعات وتنشيط اللجان 

اإلقليمية لمحاربة داء 
الكلب

:  تحسين البنية التحتية
المذابح القروية، وأماكن 

...العموميةجمع القمامة 

إشراك الجماعات في 
محاربة داء الكلب

وتحسيستوعية 
مالساكنة بشكل منتظ

اعتماد تلقيح تكميلي عن 
التي طريق الفم بالنسبة للكالب

الوصول إليها كإجراء اليمكن
لحقنتكميلي للتلقيح بواسطة ا

مشكل مشترك

حلول مشتركة

اآلفاق 



ب ، فإن استئصال داء الكلمن  خالل المعطيات السالفة الذكركما تبين

وقات رهين بمدى احتواء وتجاوز المع،(الكلب)مرتبط بخزانه الرئيسي ال

التي تساهم وبشكل كبير في توطن هذا المرض وتحول دون تحقيق

.أهداف البرنامج الوطني لمحاربته

نية التأكيد على أهمية تظافر الجهود والتعاون بين جميع القطاعات المع

.وفاة21للقضاء على هذا الداء الذي مازال يحصد سنويا ما اليقل عن 

16

الخاتمة



شكرا على انتباهكم
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