الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون املحلية والبيئة
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مقاومة الكالب السائبة
الهياكل املتدخلة في خطة مقاومة الكالب السائبة

الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب
من غرة جانفي  2019إلى موفى مارس 2019
وزارة الفالحة
والموارد المائية

توفير التالقيح
التوعية والتحسيس
مقاومة داء الكلب

وزارة الصحة

تعدد
المتدخلين

وزارة الداخلية +
جمعية الصيادين

حمالت القنص

البلديات
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النظافة العامة
التنسيق مع املصالح األمنية لبرمجة حمالت القنص وتوفير متطلباتها (الذخيرة ،
وسائل النقل  ،اإلطار البشري  ،تحديد مناطق التدخل)...

الحالة الوبائية لداء الكلب وانتشار الكالب السائبة
لسنة 2019

• تسجيل حالة وفاة إنسانية (طفل عمره  07سنوات بمعتمدية رواد من والية أريانة بتاريخ  21فيفري
.)2019
• أمام تواصل محدودية نجاعة حمالت القنص في الحد من انتشار الكالب السائبة مع تواصل
الصعوبات التي تعيق سواء نجاح البرنامج الوطني او تنفيذ محاور الخطط المضبوطة على مستوى
جهوي لمقاومة الكالب السائبة (عدم توفر التنسيق بين األطراف المتدخلة في عمليات القنص،
التحركات التي تنظمها بعص جمعيات الرفق بالحيوان والرافضة لحمالت القنص تواصل الوزارة
العمل على:
• * تدعيم التعاون وحسن التنسيق مع مختلف األطراف المتدخلة (وزارات الفالحة والداخلية والصحة
)...
• * معاضدة مجهودات البلديات في مقاومة ظاهرة انتشار الكالب السائبة وذلك من خالل المساهمة
في إزالة المصبات العشوائية للفضالت المنزلية والقضاء على النقاط السوداء باعتبارها تمثل
مصدرا هاما لتجمع الكالب وتكاثرها .وفي ما يلي بيان ألهم االجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق
 3ذلك:

تخصيص اعتمادات
استثنائية على حساب
المال المشترك لدعم
مجهودات النظافة

تنمية قدرات اإلطار
البشري :مركز التكوين
ودعم الالمركزية +
مدرسة النظافة

مند سنة  2017يتم سنويا تخصيص
 35م.د على حساب البرنامج
الوطني لنظافة المحيط
وجمالية البيئة لفائدة البلديات
التي ال تتمكن من رفع ما يقدر بـــ
 % 60من النسبة الجملية للفضالت
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برامج محتلفة للقضاء على النقاط
السوداء والمصبات العشوائية:
الوزارة والهياكل تحت اإلشراف
(مثال الوكالة الوطنية للتصرف في
النفايات)

مجهودات الوزارة
لمعاضدة مجهودات
البلديات في مجال
رفع الفضالت

االستراتيجية الوطنية
للتصرف في
النفايات :التقليص من
النفايات من المصدر

الجانب الردعي:
الشرطة البلدية
والشرطة البيئية

الجانب التحسيسي
تشريك المواطن والمجتمع
المدني والتوعوي
تشجع التعاون بين
البلديان :دعم الحمالت
الجهوية

العمل على تعميم تجربة تعقيم الكالب السائبة ببلدية تونس
تركيز مركز تعقيم وتلقيح الكالب املذكورة وتدشينه ببلدية تونس بتاريخ  28سبتمبر  2017حيث يتم :
 −مسك الكالب السائبة وتعقيمها وتلقيحها
 −اتفاقية شراكة بين املدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت وبلدية تونس يتولى الطلبة تعقيم
الكالب وتلقيحها ضد داء الكلب ومداواتها ضد الطفيليات ثم إرجاعها إلى األماكن التي جلبت منها
لضمان عدم احتاللها من كالب أخرى .
 −توفير التالقيح الالزمة ضد داء الكلب بالتنسيق مع املنظمة العاملية للصحة الحيوانية واإلدارة العامة
للمصالح البيطرية بوزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري.
 −توفير مركزية األنياب بتونس األقراط املرقمة التي توضع على آذان الكالب املعقمة وامللقحة مجانا
لتمييزها عن الكالب األخرى وتفادي قنصها أو إعادة مسكها.
 −تم لحد التاريخ التدخل بعدة مواقع (محيط وزارة الفالحة ،املستودعات البلدية بجبل الجلود والوردية،
شركات خاصة بالوردية ،الثكنة العسكرية بالوردية  ،املؤسسات الجامعية )....والقبض على عدد مهم
من الكالب السائبة وتعقيمها وتلقيحها .
 −التلقيح املجاني ضد داء الكلب (كالب وقطط مملوكة.

التوصية :

ضبط برنامج بين الوزارات املتدخلة في القطاع ل ـ ـ:
 −تدعيم املركز باإلمكانيات لتوسيع خدمات التعقيم على بعض البلديات بإقليم تونس
 −الحرص على إحداث مراكز باملناطق السياحية (نابل  ،جربة  ،سوسة)....
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نشاط مركز تعقيم و تلقيح الكالب السائبة ببلدية تونس لسنة 2019
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الشهر

عدد الكالب السائبة التي
تم قنصها

عدد الكالب السائبة التي
تم تعقيمها

تلقيح الكالب المملوكة
ضد داء الكلب

تلقيح القطط المملوكة
ضد داء الكلب

جانفي

236

27

52

40

فيفري

239

23

35

27

مارس

209

20

38

19

افريل

233

34

36

20

ماي

249

30

27

25

جوان

200

2

28

17

المجموع

1366

136

216

148
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