
 

 

مشروع تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في 
  البلدان النامية

 المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
  لنحمي الحيوانات حفاظاً على مستقبلنا
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فريقيةاإل: القارة المستفيدون من بنك اللقاحات

المستفيدون على المستوى اإلقليمي: الجزائر 
 مغرب وتونسوال

  المستفيدون على المستوى الوطني: كينيا

يعتبر داء الكلب المرض األشد قتالً والقادر على االنتقال من الحيوان إلى اإلنسان (الرجال والنساء واألطفال). ويقضي المرض في كل 
اإلنسان إلى عضات % من إصابات الكلب عند 95ألف شخص في العالم وخاصة األطفال منهم في البلدان النامية. وتعود  70سنة على 

حالياً بتعاون وثيق مع  OIEالكالب؛ وخالفاً للعديد من األمراض األخرى فإننا نمتلك جميع الوسائل الالزمة الستئصاله. وتعمل منظمة 
تنفيذ برنامج طموح لتحصين الكالب على أوسع نطاق للقضاء على داء الكلب بشكل نهائي ومن  على لصحةل منظمة العالميةال

  حدوث أية وفيات جديدة بسببه.

 رائد لدعم عملية استئصال برنامجمستويات: تنفيذ  ثالثيشجع هذه الجهود على مشروع تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في أفريقيا 
كينيا، وبرنامج إقليمي لدعم تنسيق  جهود مكافحة داء الكلب في بعض بلدان شمال أفريقيا، وإنشاء داء الكلب من بعض المناطق في 

  مصرف إفريقي قادر على إنتاج لقاحات ممتازة لتحصين الكالب على المدى القصير.  

للمزيد من المعلومات المتعلقة ببنك اللقاحات التابع 
  :إنقر العنوان التالي أدناهOIEلمنظمة  

www.rr-africa.oie.int/rabies.htm 

 :  آن األوانOIEبنك لقاحات داء الكلب لمنظمة  فيديونشرة   بيانات مصورة
 اليوم للقيام بتحصين الكالب  ضد داء الكلب!

المتابعة نوعالعماللمطلوب التشخيص الجالعبرامجالتدريب أدواتالمساعدة  
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 معاهدالتعليمالبيطري تحلباللثغرات

 المجالسالقانونية

المختبرات

 متابعةتقييم
 الحدماتالبيطرية

 برنامجدعمالتشريعالبيطري

 مختبرالتقييمالخدماتاليطرية
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