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كيف يمكننا ضمان استدامة برنامج مكافحة داء  .5.7.1

  الكلب؟

تصميم اآلليات المستدامة أمراً حاسما لضمان فعالية برامج مكافحة داء الكلب والحفاظ على الخلو من داء الكلب فى الحيوان بمجرد  يعد 
  :وهناك عدد من الجوانب التي سوف تحتاج إلى النظر لوضع إستراتيجيات مستدامة طويلة األجل .تحقيق القضاء عليه

 

  .ان التزام الحكومة واالستدامة وسالمة الموظفينإن االستقرار السياسي مهم لضم 

 

إن رفع مستوى الوعي بين صانعي السياسات حول األعباء والصحة واآلثار االقتصادية لداء الكلب هو عامل حاسم في توليد االلتزام  
  .السياسي، والمساهمة في تحقيق أولويات إقليمية وقومية أعلى لمكافحة وتعبئة الموارد

 

طلوب التزام عال نحو إشراك قطاعات متعددة تربط بين القطاعات الطبية والبيطرية وكذا الوزارات األخرى، لتوفير التعاون في من م 
للحصول على قائمة بالهيئات التي ينبغي أن تشارك ومسؤولياتها. ويجب الحفاظ على حسن االتصال بين  هناأنقر  .جميع أرجاء البالد

القطاعات وبين المؤسسات في كافة جوانب برنامج مكافحة داء الكلب. واعتمادا على اإلعداد، تكون هناك حاجة أيضا لعمليات التعاون 
الدول المجاورة لتجنب عودة مرض داء الكلب وتعزيز مكافحة داء الكلب فى الحيوان في المناطق الدولي التي تشمل الهيئات المعنية في 

  .المجاورة

 

 .من الهام أيضا وجود وعي مرتفع بين المجتمعات المحلية لضمان مشاركة قوية من جانب المجتمع والتزام تجاه مكافحة داء الكلب 

  .يقدم مبادئ توجيهية حول كيفية وضع خطط اتصاالت فعالة وهذا القسم

 

الكلب في الكالب وتحفيز وإشراك جميع  من المطلوب وجود قيادة قوية على المستويين المركزي والمجتمعي لنصرة قضية مكافحة داء 
  .األطراف المعنية

 

  .وجود بنية تحتية كافية لمكافحة داء الكلب (شبكات التقصى والتشخيص المختبري) أو ينبغي إيجادها واستدامتها 

 

ميزانيات منع ومكافحة داء الكلب يمكن أن يؤدي دمج  .يعد وجود موارد مالية كافية شرطاً أساسياً لتحقيق االستدامة على المدى الطويل 
في مختلف القطاعات، ال سيما الطبية والبيطرية، إلى توفير آلية الستدامة مكافحة داء الكلب في الكالب باستخدام الوفورات في مجال 

  .الوقاية ضد داء الكلب فى البشر

 

ى مكافحة داء الكلب فى الحيوان/القضاء على داء يجب إعداد خطط تحقيق االستدامة على أساس مشاريع تجريبية ناجحة تبين جدو 
الكلب فى الحيوان وفوائدها لصحة اإلنسان. ويمكن أن توفر مثل تلك المشاريع معياراً للمكافحة الناجحة لداء الكلب في نطاقات أوسع 

  .وتشجيع المناطق األخرى للمشاركة في برامج مماثلة

 

  .لة لضمان توفر المواد البيولوجية على المدى الطويل البيولوجية التي تقدم مجاناً للسكانينبغي االهتمام بعناية باآلليات المحتم 

 

للحصول على معلومات  هنايجب وضع إستراتيجيات لصيانة المناطق الخالية من داء الكلب بمجرد تحقق القضاء على المرض. أنقر  
  .عن األنشطة التي ينبغي أن تضطلع بها لتجنب عودة ظهور داء الكلب

 

 .ينبغي إقامة مشاريع للتعاون مع المنظمات الدولية الكبرى، مع التأكد من أن مكافحة داء الكلب في الكالب يقع ضمن أولوياتها 

 


