
 الهيئات المسؤولة المهام  النشاط

وزارة الصحة ولكن ٌمكن أٌضاً لوزارتً  فىالخدمات المتخصصة   نشر الوعً فً المجتمع التعليم المجتمعي
 .التعلٌم والزراعة والمنظمات غٌر الحكومٌة أن تلعب دوراً 

 .وزارة التعلٌم بالتعاون مع وزارات أخرى التعلٌم فً الفصول  

 .وزارة التعلٌم بالتعاون مع وزارات أخرى لمجتمعٌونالمعلمون ا  

 وزارة الصحة أصحاب المبادرات الصحٌة  

الخدمات المتخصصة من وزارة الصحة ولكن ٌمكن أٌضاً لوزارتً  قادة المجتمع  
 .التعلٌم والزراعة والمنظمات غٌر الحكومٌة أن تلعب دوراً 

 مختلف الوزارات وسائل اإلعالم  

ٌعتبر التدرٌب فً مجال  .وزارة الصحة وكلٌات الطب والجمعٌات الطبٌة األطباء والعاملون فً مجال الصحة البشرٌة لمهنيالتدريب ا
الصحة واألمان المهنً مسؤولٌة الوزارة المعنٌة أو وزارة العمل فً 

 .بعض الدول

المشتركة ة وأقسام وكلٌات وجمعٌات األمراض الخدمات البٌطرٌ  األطباء البٌطرٌون والعاملون فً مجال الصحة الحٌوانٌة   
ٌعتبر التدرٌب فً مجال  .وشركات األدوٌة وبرامج التعلم المستمر

الصحة واألمان المهنً مسؤولٌة الوزارة المعنٌة أو وزارة العمل فً 
 .بعض الدول

 .طرٌةوالكلٌات البٌ البٌطرٌة الخدمات  مع الحٌوانات نوالذٌن ٌتعاملو بالتحصٌن القائمٌن  

وأٌضاً الكلٌات الجامعٌة  (وزارتا الزراعة والصحة)الوزارة المعنٌة  متخصصوا الوبائٌات  
 .ومعاهد البحوث والمنظمات الدولٌة

المختبرات المرجعٌة فً البلد والكلٌات والمراكز التعاونٌة التابعة لمنظمة   مدراء المختبرات المرجعٌة وتقنٌوا المختبرات  
أو برامج توءمة المختبرات التابع للمنظمة العالمٌة  الصحة العالمٌة

 .للصحة الحٌوانٌة

 وزارة التعلٌم المعلمون 

 .الداخلٌة والسلطة المحلٌة/ وزارة الدفاع  مسئولٌن عن تنفٌذ القانونجهات أو أفراد   

 البٌئٌة البحوث وزارة الموارد الطبٌعٌة والكلٌات الجامعٌة ومعاهد العاملون فً قطاع الحٌاة البرٌة  
 .والمنظمات الدولٌة

التً ثبت حدوثها إكلٌنٌكٌاً ) فى االنسان والحٌوانحاالت داء الكلب  مراقبة داء الكلب
  (ومعملٌاً 

فً وزارتً الزراعة والصحة ولكن فً  والتقصىوحدات الوبائٌات 
ٌمكن أن ٌلعب . بعض الدول، قد تلعب وزارة واحدة الدور القٌادي

  .طرٌون من القطاع الخاص دوراً هاماً األطباء البٌ

حاالت الكالب وحٌوانات )بٌانات حول اإلصابة جراء عضة حٌوان   
  وجرعات العالج من أجل الوقاٌة التالٌة للتعرض( أخرى

  وزارتا الصحة والزراعة

لزراعة والصحة بالتعاون مع المعاهد وحدات الوبائٌات فً وزارتً ا  تحلٌل البٌانات الوبائٌة وإعداد التقارٌر ونشر المعلومات  
ولكن قد ٌلعب معهد واحد الدور  ،األكادٌمٌة والبحثٌة الوطنٌة والدولٌة

 .القٌادي فً بعض الدول

العٌنات ) فى القطاع الطبىالعاملون  –وزارتا الزراعة والصحة  جمع العٌنات التشخٌصٌة البشرٌة والحٌوانٌة  
ال االتصال المجتمعً أو الثروة واألطباء البٌطرٌون وعم( البشرٌة

 (.العٌنات الحٌوانٌة)الحٌوانٌة 



فً بعض الدول، ٌتم تحلٌل العٌنات البشرٌة والحٌوانٌة فً مختبرات   التشخٌص المختبري  
وفً دول أخرى، ٌتم تحلٌل . مختلفة داخل وزارتً الصحة والزراعة

ٌجب  .(تونسمثلما هو الحال فً )العٌنات من الفئتٌن فً نفس المختبر 
قد  .لداء الكلب دوراً قٌادٌاً وتنسٌقٌاً  القومٌةأن تلعب المختبرات المرجعٌة 

 .تكون لدى المعاهد األكادٌمٌة والبحثٌة القدرة على تشخٌص داء الكلب
ٌتوجب على المختبرات المرجعٌة الدولٌة تقدٌم الدعم ألنشطة التشخٌص 

  . فً البلد

السلطات الوطنٌة واإلقلٌمٌة والجهوٌة داخل وزارتً الصحة والزراعة   البشر والكالب تعداد  الكالب المسوح الديمغرافية ومسوح بيئة
مثل منظمة )والمعاهد األكادٌمٌة والبحثٌة وأٌضاً المنظمات الدولٌة 

والمنظمات  (األغذٌة والزراعة ومنظمة الصحة العالمٌة والبنك الدولً
 .غٌر الحكومٌة

المعاهد األكادٌمٌة بالتعاون مع المنظمات غٌر الحكومٌة فً كثٌر من   كالببٌانات حول بٌئة ال  
 .األحٌان

المعاهد األكادٌمٌة بالتعاون مع المنظمات غٌر الحكومٌة فً كثٌر من   المعرفة والتوجهات  
 .األحٌان

 سلطة األغذٌة والعقاقٌر  صناعة اللقاح والترخٌص والتحصينلقاحات الكالب 

عادة ما تقع مسؤولٌة . واألدوٌة البٌطرٌةاألغذٌة المسئولة عن سلطة ال  استٌراد وتوزٌع ومراقبة اللقاح الحٌوانً   
  .المراقبة على عاتق وزارة الزراعة

ٌجب أن تضطلع الخدمات البٌطرٌة ووزارة الصحة بهذه المسؤولٌة   الكالب تحصٌن  
بعد تلقً التدرٌب وتحت  ولكن ٌمكن للجهات التالٌة تقدٌم المساعدة

السلطات المحلٌة واإلقلٌمٌة والمنظمات غٌر : إشراف األطباء البٌطرٌٌن
الحكومٌة وطلبة الطب البٌطري وقطاع الصحة العامة وسلطات الحٌاة 

ٌمكن أٌضاً لوزارة الصحة أن تقود هذه العملٌة  . البرٌة والمجتمعات، إلخ
 .بالتعاون مع الخدمات البٌطرٌة

ووزارة الصحة ( فى الحٌوانالسٌطرة على داء الكلب )وزارة الزراعة  لطوارئ الخاصة بداء الكلبخطط ا  
 .بالتنسٌق بٌن الجهتٌن( فى البشرالوقاٌة من داء الكلب )

ووزارة الصحة ( فى الحٌوانالسٌطرة على داء الكلب )وزارة الزراعة   تقصي تفشي المرض
 .سٌق بٌن الجهتٌنبالتن( الوقاٌة من داء الكلب البشري)

 واألدوٌة البٌطرٌةاألغذٌة  المسئولة عن سلطةال صناعة اللقاح والترخٌص لقاحات البشر والتطعيم

 . الطبٌة وزارة الصحة وسلطة األغذٌة والعقاقٌر استٌراد وتوزٌع ومراقبة اللقاح البشري  

اللقاح البشري واإلصابات الناتجة عن عضة حٌوان  التعامل مع  
 ة المرضىورعاٌ

 وزارة الصحة

وزارة التعلٌم والخدمات البٌطرٌة والسلطة المحلٌة والمنظمات غٌر  التعلٌم إدارة مجموعات الكالب
 .الخدمات البٌطرٌة/ الحكومٌة بالتشاور مع وزارة الزراعة 

 .الخدمات البٌطرٌة والسلطة المحلٌة التسجٌل والتعرف  

فً الهند )والدولٌة  القومٌةالحٌوان ب الرفقومنظمات  الخدمات البٌطرٌة التعقٌم الجراحً  
والسلطة المحلٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة وكلٌات الطب ( مثالً 

 .البٌطري

 .السلطة المحلٌة والخدمات البٌطرٌة ومالك الكالب االحتجاز  

 .ر الحكومٌةوالمنظمات غٌالخدمات البٌطرٌة والسلطات المحلٌة  اإلمساك بالكالب والقتل الرحٌم  

 .السلطات المحلٌة وزارة البٌئة والسٌاحة و وائلعالسٌطرة على ال  



 .والمنظمات غٌر الحكومٌة بالتشاور مع وزارة العدلالخدمات البٌطرٌة   الحٌوان  ورفاهٌةتشرٌعات صحة  التشريع

 .الخدمات البٌطرٌة والسلطة المحلٌة  تسجٌل الكالب وتسدٌد ثمن اللقاح  

 (البٌطرٌة)الهٌئات المتخصصة   ع بالتحصٌنتشرٌ  

 .والسلطة المحلٌة المشتركةاألمراض الخدمات البٌطرٌة وإدارات   اللقاح اإلجباري ضد داء الكلب  

تكون هذه مسؤولٌة الشرطة وقادة  (مثل زامبٌا) فً بعض الدول  اإلجراءات الخاصة بمالك الكالب التً تعض  
  . المجتمع

الخدمات البٌطرٌة وخدمات التفتٌش على الصحة الحٌوانٌة فً وزارة   حركة الكالب السٌطرة على  
ووزارة الموارد الطبٌعٌة والسٌاحة أو سلطات الحٌاة البرٌة الزراعة 

إن األوامر المتشابكة مسؤولٌة األطباء  .ووزارة الشؤون الداخلٌة
 .البٌطرٌٌن والشرطة

 .البٌطرٌة والجمارك ونقاط التفتٌش على الصحة الحٌوانٌة الخدمات  الحجر الصحً وحماٌة الحدود  

والمعاهد األكادٌمٌة  (مثالً فً الوالٌات المتحدة)ن وعمال الصحة المحلٌ  احتجاز الكالب المشتبه بها ومراكز احتجازها  
 .مع ضمان التنفٌذ من وزارة الزراعة

 .لخدمات البٌطرٌة المحلٌةالشرطة وا  القتل اإلجباري للكالب المصابة بداء الكلب  

 الخدمات البٌطرٌة  محالت الكالب والحٌوانات األلٌفة  

 .السلطات المحلٌة والخدمات البٌطرٌة  أسواق الكالب  

إما وزارة الصحة أو الخدمات البٌطرٌة أو كالهما أو اللجنة الوزارٌة  الكالب - االخطار/ التقارٌر   
  . والجمارك فً بعض الدول لألمراض حٌوانٌة المنشأ والشرطة

وزارة الصحة، لجنة األمراض حٌوانٌة المنشأ، السلطات الصحٌة  البشر - االخطار/ التقارٌر   
 .الفدرالٌة، الشرطة، الجمارك

قوانٌن األمراض، لجنة توصٌات اللقاحات، توصٌات الوقاٌة التالٌة  
 للتعرض

 وزارة الصحة

زراعة أو وزارة الصحة بناًء على ما إذا كانت المسألة تتعلق وزارة ال التغٌرات فً التشرٌعات  
 . بالحٌوان أو بالصحة العامة أو لجنة وزارٌة

 


