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 التكالیف والتمویل .3.3

 .على نسخة إلكترونیة (بي دي إف) من ھذا القسم للحصول ھناأنقر 

  كم یتكلف برنامج تحصین الكالب؟ .3.3.1

  ما ھي التكالیف التي تنطوي علیھا برامج التعقیم؟ .3.3.2

  ما ھي التكالیف المرتبطة بالعالج الالحق للتعرض لإلصابة؟ .3.3.3

  ة الوقایة ضد داء الكلب والسیطرة علیھ وتأمین التمویل لھذا الغرض؟ما ھي أولوی .3.3.4

  ما ھي مصادر التمویل التي یمكن أن تكون متاحة لمكافحة داء الكلب في الكالب؟ .3.3.5

  ما ھي الموارد الالزمة إلقامة برنامج لمكافحة داء الكلب؟ .3.3.6

  كیف یتم تحدید المیزانیة؟ .3.3.7

 كم يتكلف برنامج تحصين الكالب؟ .3.3.1

إن تكلفة حمالت تحصين الكالب التي تتبع إستراتيجية تحصين النقطة المركزية (وهي أكثر االستراتيجيات فعالية من حيث التكلفة) عادة 
بيئات الريفية والحضرية على النحو المبين في لكل كلب يتم تحصينه في العديد من ال ]1 [دوالراً أمريكيا ً 27,4 – 19,1تتراوح بين ما 

يشمل ذلك تكاليف المواد االستهالكية (اللقاح والحقن واإلبر والشهادات والسجالت واألطواق واألدوات المكتبية) والتسليم  هذه الدراسات
تميل تكاليف حمالت التحصين  .(والتخزين (الثالجات والمبردات) والتكاليف االجتماعية (أيام العمل الضائعة (الموظفين والنقل (رواتب

من منزل الى منزل إلى أن تكون أكثر ارتفاعاً، وتتباين بشدة بين المجتمعات المختلفة، إال أن الكثير منها قد يكون ضرورياً في بعض 
لى نسبة تغطية كافية للتحصين. قد تكون هناك فرص لخفض التكاليف، على سبيل المثال، من خالل مشاركة الحاالت للوصول إ

لتكاليف األعمال اللوجستية والنقل. كما ، والدراسة المتأنية (الموصوفة هنا)المتطوعين أو المساعدين المجتمعيين في حملة التحصين 
 .من التكاليف (الموصوفة هنا)يمكن أن تقلل الحمالت المتزامنة جيدة التخطيط 

  .تكلفة والعائد للحملة في وقت الحقمن األهمية بمكان تسجيل التكاليف بدقة حتى يتسنّى إجراء تحاليل ال
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم 

 ه االمريكيهالواليات المتحد]1 [

 ما هي التكاليف التي تنطوي عليها برامج التعقيم؟ .3.3.2

ما تختلف تكلفة التعقيم الجراحي اختالفاً كبيراً من بلد إلى بلد ويرجع ذلك أساساً إلى وجود اختالفات في تكاليف الموظفين والعقارات، ك
المثال يمكن تحقيق وفورات كبيرة في نظم عالية اإلنتاجية). وفي يتوقف ذلك أيضاً على عدد الحيوانات التي يجري تعقيمها (على سبيل 

بين نطاق مجموعة النظم متوسطة إلى عالية اإلنتاجية القائمة في مواقع بالعالم النامي، وجد أن تكاليف التعقيم الجراحي تتراوح قيمتها ما 
ً  15إلى  3 دوالر أمريكي. وتتراوح التكاليف الكاملة (بما في ذلك األطباء  7,50لألدوية والمواد المستهلكة، بمعدل  ]1 [دوالراً أمريكيا

دوالراً أمريكياً، بمتوسط  52إلى  10بيطري، وتكاليف تشغيل العيادات وجميع األدوية والمواد المستهلكة) من البيطريين وموظفي الدعم ال
دوالر أمريكي لكل تعقيم. وقد تأثر التفاوت في تكاليف تشغيل العيادات بنوع العيادة: للعيادات المتنقلة فوائد ألنها يمكن أن تصل  30قدره 

  .، ولكنها أكثر تكلفة من حيث التشغيل من العيادات الثابتةإلى عدد أكبر من الحيوانات

 

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

 الواليات المتحده االمريكيه]1 [

 ما هي التكاليف المرتبطة بالعالج الالحق للتعرض لإلصابة؟ .3.3.3

 ]2 [دوالر أمريكي 49إلى  40بين  ]1 [التكلفة اإلجمالية لمجموعة جرعات متوسطة لألدوية الالحقة للتعرض للمرض عادة ما تتراوح

التكاليف يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير في أوضاع معينة. تشمل هذه  في أفريقيا و آسيا كما هو مبين في هذه الدراسة، إال أن
التقديرات تكلفة المواد البيولوجية وإعطائها (مواد للحقن مثل الحقن واإلبر، والقطن الطبي وما إلى ذلك، وكذا مرتبات الموظفين) 

وفقدان الدخل). أنقر هنا لالطالع على دراسة أخرى عن  والتكاليف التي يتحملها المريض (تكاليف االنتقال من وإلى المرافق الطبية
 .التقدير الكمي القتصاديات مكافحة داء الكلب في الكالب والبشر
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 صورة من مشروع مرض وحوش سرنجتي 

 العالج الوقائي بعد التعرض لإلصابة بالمرض]1 [

 ه االمريكيهالواليات المتحد]2 [

 ما هي أولوية الوقاية ضد داء الكلب والسيطرة عليه وتأمين التمويل لهذا الغرض؟ .3.3.4

ال يعتبر مرض داء الكلب في كثير من األحيان ذا أولوية في معظم البلدان التي يستوطن فيها المرض بسبب نقص المعلومات عن العبء 
ذلك إلى محدودية الموارد التي تخصص لمكافحة داء الكلب. ومع ذلك، فإنه من المعترف المحلي والعالمي لهذا المرض وآثاره. وقد أدى 

لذلك، ينبغي أن  .ذه الدراساتهبه اآلن عالمياً أن هذا المرض يؤثر بشكل كبير على قطاعي الصحة البشرية والحيوانية كما هو مبين في 
يكون صانعوا السياسات القومية والدولية مطلعين على عبء داء الكلب، والحاجة إلى جهود مدروسة جيداً ومستدامة في مجال مكافحة 

 .داء الكلب وتخصيص الموارد الكافية لهذا الغرض

 كلب في الكالب؟ما هي مصادر التمويل التي يمكن أن تكون متاحة لمكافحة داء ال .3.3.5

 :يمكن أن يأتي تمويل مكافحة داء الكلب في الكالب من مصادر مختلفة

عادة ما يأتي من خالل الخدمات البيطرية ووزارة الصحة أو الهيئات األخرى في قطاع الصحة العامة. ويمكن أن  -التمويل الحكومي 
األمثل للموارد، حيث يمكن أن يؤدي التحصين الجماعي للكالب المطبق  يؤدي التفاعل القوي والتعاون بين هذين القطاعين إلى االستخدام

بشكل صحيح إلى تحقيق وفورات كبيرة للقطاع الصحي العام بسبب انخفاض الطلب على اللقاحات فى البشرة والمواد البيولوجية المكلفة. 
والطب البيطري يمكن أن يقدم آلية مستدامة لمكافحة لذلك، فإن تصميم آليات تمويل مشتركة بين الوزارات تضم قطاعي الصحة العامة 

داء الكلب. ألن تفشي داء الكلب يمكن أن يؤثر على السياحة ورعاية الحيوان فإنه يمكن البحث عن تمويل إضافي من خالل وزارتي 
مراض. فإذا كان داء الكلب السياحة والموارد الطبيعية. إن العديد من الحكومات لديها أموال طوارئ مخصصة للتفشي غير متوقع لأل

مرض يتم اإلخطار بشأنه، وبالتالي يخضع لقوانين وضوابط معينة، فإن الحكومة تقبل أن تتولى المسؤولية، ويجب أن يكون للتمويل 
  .الذي يصف العوامل الهامة في تحديد ما إذا كان المرض يجب أن يتم اإلخطار بشأنه القسمالحكومي األولوية. أنظر أيضا هذا 

 

 

ً تمويل الحكومة المحلية قد يكون    .متاحا

 .الشركات والصناديق المحليه 
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األليفة) يمكن أن تكون على استعداد األدوية والمواد الغذائية للحيوانات األليفة والتأمين على الحيوانات )الصناعات المتعلقة بالكالب  
 .(لدعم البرنامج مالياً أو عن طريق توفير الموارد (مثل المواد الغذائية أو اللقاحات أو األدوية

مثل منظمات التنمية الدولية واإلقليمية وهيئات المنح الدولية الخ.) قد توفر التمويل لتغطية تكاليف مشروع معين أو )منظمات خارجية  
  .عمل معينة، إال أنه من غير المحتمل أن تقوم بدعم تكاليف التشغيل على المدى الطويلورش 

 

 

 .(رفق بالحيوان، وصحة اإلنسان والحيوان، والحفاظ على الحياة البرية (عند االقتضاءالعاملة في مجال ال  ]1 [

 .التمويل أو الموارد غير المالية، مثل القوى العاملة والبنية التحتية والخبرةالجامعات  قد تؤمن 

 .الجهات المانحة الخاصة 

ن خالل الحمالت، حيث أنها تؤدي بصورة عامة إلى الفشل في ال يوصى بتحميل أصحاب الكالب تكاليف التحصي -أصحاب الكالب  
التوصل إلى انتشار بالقدر الكافي لعملية التحصين من أجل مكافحة المرض. على سبيل المثال، في معظم بلدان أفريقيا، نجم عن تقليل 

ين بسبب الضغط من أجل خصخصة الخدمات البيطرية المجانية، بما في ذلك تحصين الكالب، تخفيضات جذرية في انتشار التحص
الخدمات العامة. وقد أثر ذلك في الغالب األعم على المجتمعات الحضرية والريفية ذات الدخل المنخفض التي تكون غالبا معرضة لخطر 

لالطالع على دراسات مقارنة لحمالت التحصين المدفوعة والمجانية. ويمكن النظر في آليات أخرى  هناالكالب المصابة بداء الكلب. أنقر 
 .(دراسة حالة الفلبين)لتكليف اصحاب الكالب، على سبيل المثال من خالل تسجيل الكلب وإنشاء صناديق لمجتمع القريه 

على سبيل المثال، لديهما خطط  ]3 [و ]2 [في حالة تفشي المرض أو دخوله في المناطق الخالية من المرض).فإن) تمويل الطوارئ 
 .ضرائب المزارعينطوارئ/ و موارد مالية مخصصة للتعامل مع حاالت تفشي األمراض، والتي يمكن أن يتم دعمها من 

 المنظمات غير الحكومية ]1 [

 االتحاد األوروبي]2 [

 المملكة المتحدة]3 [

 زمة إلقامة برنامج لمكافحة داء الكلب؟ما هي الموارد الال .3.3.6

تختلف الموارد المطلوبة من بلد آلخر حسب البنية التحتية الموجودة بالفعل. وهي تشمل عادة: المعدات األساسية (مثل السيارات 
مثل التحصين، والتحاليل والدراجات النارية، والدراجات، والثالجات، والميكروسكوبات الخ.)، والوقود، والموظفين، والمواد المستهلكة (

، واللقاح (الحيوان واإلنسان)، وصناديق دعم السكان المحليين وعالوات للموظفين العاملين، وصناديق (.المختبرية، والتعقيم الجراحي الخ
تب لبرنامج لمكافحة لالجتماعات، وتدريب وتوعية المجتمع (بما في ذلك تطوير المواد التعليمية)، والمستلزمات المكتبية إذا تم تأسيس مك

 .داء الكلب لضمان التنسيق الفعال للبرنامج

 كيف يتم تحديد الميزانية؟ .3.3.7

قبل تحديد الميزانية، يجب تجميع بيانات عن القدرة التشغيلية في البلد المعني (أي الموارد المتاحة مثل المرافق التشخيصية والطبية 
معدات الرأسمالية الحكومية والبنية التحتية لتخزين اللقاح في كل مرفق). وينبغي أن تحدد القائمة، والموظفين المدّربين، وقائمة بال

الميزانية لكل نشاط مخطط له كما يجب أن تشارك جميع الجهات المسؤولة حيث أنه من الممكن لهيئات محددة أن تدبر األموال المطلوبة 
 .ألنشطة معينة

 


