دراسة الحالة رقم  :4تم تشكيل مجموعة عمل وطنية للسيطرة على داء الكلب في تنزانيا من أجل تسهيل تطبيق
البرنامج الوطني للسيطرة على داء الكلب المبني في المقام األول على التطعيم واسع النطاق للكالب .تم سرد أدوار
ومسؤوليات الوزارات المشتركة أدناه كمثال.
وزارة تنمٌة الثروة الحٌوانٌة (الزراعة)

وزارة الصحة والرفاه االجتماعً

اإلدارة اإلقلٌمٌة لمكتب رئٌس الوزراء والحكومة
المحلٌة

وزارة الموارد الطبٌعٌة والسٌاحة

وزارة العدل والشؤون الدستورٌة
المعاهد

القطاع الخاص والمنظمات غٌر الحكومٌة














































شراء وتوزٌع لقاح داء الكلب
اختبار فعالٌة اللقاح
التأكد من تغطٌة اللقاح واعتماده
ضمان وجود سلسلة من المبردات لتخزٌن اللقاح
التشخٌص – جمع العٌنات وتقدٌمها وإجراء االختبارات وخصائص الفٌروسات المعزولة
مراجعة السٌاسات والقوانٌن والنظم واإلرشادات وقوائم المراجعة والمعاٌٌر
تعزٌز نظم شبكات المعلومات من المستوى المجتمعً إلى المستوى الوطنً
تنظٌم إجراء تعداد للكالب واإلشراف علٌه
تنفٌذ القانون
رصد وتقٌٌم تطبٌق إستراتٌجٌة السٌطرة على داء الكلب
شراء وتوزٌع لقاح داء الكلب البشري
اإلشراف السنوي
نشر الوعً
تشخٌص داء الكلب البشري
المراقبة النشطة
رفع مستوى الوعً لدى العاملٌن فً الصف األمامً وتدرٌبهم
مراجعة السٌاسات
حمالت التوعٌة
السٌطرة على الكالب الضالة
دعم شراء اللقاح
تنفٌذ حمالت التطعٌم ضد داء الكلب
دعم تدرٌب العاملٌن المٌدانٌٌن والمزارعٌن
اإلشراف على تأسٌس وصٌانة صندوق تنمٌة الماشٌة من قبل سلطات الحكومة المحلٌة
رصد وتقٌٌم تطبٌق إستراتٌجٌة السٌطرة على داء الكلب على مستوى المنطقة
نشر الوعً حول أهمٌة مكافحة المرض من قبل سلطات الحكومة المحلٌة
صٌاغة اللوائح التً ستستخدم كأداة للسٌطرة على المرض
القٌام بالمراقبة النشطة للمرض على مستوى القرى
إشراك اللجنة القائمة على مستوى عنابر المستشفٌات فً شؤون التعلٌم والصحة والمٌاه وارتباطها بالسٌطرة على داء الكلب
التعاون مع األطراف المعنٌة األخرى فً تنفٌذ إستراتٌجٌة السٌطرة على داء الكلب
تحسٌن المعرفة بداء الكلب
بناء القدرات على جمٌع المستوٌات
التطعٌم فً مقابل اإلصابة بداء الكلب فً مناطق المواجهة (سنوٌا)
نشر الوعً حول داء الكلب
تحسٌن القدرات التشخٌصٌة فً مختبرات الحٌاة البرٌة
توطٌد الترابط بٌن الجٌران والمجتمع
إعداد السٌاسات والتشرٌعات وتنفٌذها
إجراء األبحاث المشتركة
تقدٌم المساعدة القانونٌة فً صٌاغة اللوائح المتعلقة بالسٌطرة على داء الكلب
المشورة القانونٌة حول القضاٌا المرتبطة بإستراتٌجٌة السٌطرة على داء الكلب
القٌام باألبحاث التشغٌلٌة حول داء الكلب
التعاون مع األطراف المعنٌة األخرى فً تصمٌم وتنفٌذ إستراتٌجٌة السٌطرة على داء الكلب
تقدٌم المشورة التقنٌة حول السٌطرة على داء الكلب
إعداد ونشر نتائج األبحاث
تدرٌب الطلبة فً مجاالت داء الكلب
التعاون مع األطراف المعنٌة األخرى فً تصمٌم وتنفٌذ إستراتٌجٌة السٌطرة على داء الكلب
دعم شراء اللقاح

