
 

 

 

 

 

 پيش نويس برنامه استراتژيك سازمان جهاني بهداشت دام
 ( 6161الي  6102هاي زماني سال بازهبراي ) 

 ارائه به شوراي مركزيجهت 

  



 

 0202در سال  1سازمان جهاني بهداشت دام

است و اين در جهان سازمان جهاني بهداشت دام سازماني راهبر در زمينه بهداشت و آسايش حيوانات 

با تكيه بر    6161تا سال  6نگري به دست آورده است. اين سازمانرهبري و آينده سال 01موقعيت را با 

آسايش آنها و رفاه و مربوط به بهداشت دام و مخاطرات كنترل اقدام جهت اين تجربه طوالني و با 

ائه دهنده ارشود مي حفظ تنوع جانوريكه شامل انسان و محيط بهداشت به مخاطرات آنها كاهش 

. نتيجه اين اقدامات بودو خدمات براي حمايت از پيشرفت انسان و اقتصاد جهان خواهد كيفي اطالعات 

بازدهي توليد و رفاه بيشتر، افزايش كاهش خسارات( توليد و افزايش امنيت غذايي )شامل افزايش باعث 

نحوه جلوگيري از پيشرفت در المللي، تجارت داخل كشوري و بيندر بيني شرايط استاندارد و قابل پيش

 زا، و درك بهتر ارتباطات اجتماعي و اقتصادي بين انسان و حيوانات خواهد شد. انتقال عوامل بيماري

هاي ها و يافتههاي بسيار پيشرفته بعنوان پايه علمي استانداردها و دستورالعملاين سازمان از تكنولوزي

عات را در اسرع وقت و با كمترين هزينه به كشورهاي عوو سازمان خود استفاده خواهد كرد و اين اطال

سعي خواهد كرد كه از اطالعات علمي و تجارب كشورهاي عوو  به  ،انتقال خواهد داد و همانند قبل

هم خوبي استفاده كند. همچنين سازمان سعي خواهد كرد كه افراد متبحر و متخصصين جديدي را كه 

تا توان سازمان و تشكيالت تربيت كند باشند مند عالقهبه كار خود و هم باشند دانش  داراي علم و

  تومين نمايد. در آينده را دامپزشكي در سراسر جهان 

 ديدگاه جهاني سازمان جهاني بهداشت دام و اهداف استراتژيك آن

حفظ زندگي خود ما  ،حيوانات ت ازظاحف"ديدگاه جهاني سازمان جهاني بهداشت دام در عبارت 

3است.
شود حيوانات باعث پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و حفظ محيط زيست مياز  تظاو اينكه حف "

 يابد. تبلور مي

 براي رسيدن به اين ديدگاه اهداف استراتژيك سازمان به قرار زير است:

                                                           
1 - World Organisation for Animal Health (OIE) 

 باشد.در اين سند منظور از سازمان، سازمان جهاني بهداشت دام مي -  2
3
  - “Protecting animals, preserving our future” 



رفاه و هاي دامي و مواد غذايي با منشا دام به نحويكه حفظ بهداشت و سالمتي حيوانات، فراورده –الف 

مخاطرات  ،حيوان و محيط زيست، انسانين آسايش حيوانات مورد توجه قرار گيرد و در تعامل ب

 مديريت شود.

دهي طالعافرادي كه به خريد و فروش دام اشتغال دارند با انفع شامل ايجاد اطمينان بين افراد ذي –ب 

گيري آنها قابل توجه است در زمان مبادالت بين مرزي هاي دامي كه همهبا بيماريمناسب در رابطه 

 هاي دامي و مواد غذايي با منشا دامي.حيوانات، فراورده

 افزايش توان و تدوام خدمات دامپزشكي –ج 

 باشد ومي 6161الي  6102ششمين برنامه استراتژيك داراي سه هدف استراتژيك فوق براي بازه زماني 

 گردد. باشد را شامل ميسه حوزه مذكور را كه براي موفقيت در آنها نياز به توجه به هرسه آنها مي

  0202الي  0212ف استراتژيك بازه زماني اهدا

            هدف استراتژيك اول: حفظ سالمتي و رفاه حيوانات با مديريت مناسب مخاطرات

هاي دامي و مواد غذايي با منشا دامي، و حيوانات، فراوردهبهداشت و سالمتي اين هدف در رابطه با 

ها در ها بين كشورها، رفاه و آسايش حيوانات، و مديريت مخاطرات بيماريجلوگيري از انتقال بيماري

4بهداشت واحد"حيوان و محيط بر اساس مفهوم   ،تعامل بين انسان
باشد. پيامد اين هدف افزايش مي "

انسان وهمچنين در حيوانات باربر، در تغذيه ها در حيوانات مورد استفاده بيماريامنيت غذايي، كاهش 

شوند، هايي كه بين انسان و حيوان منتقل ميورزشي يا حيوانات همراه انسان، كاهش وقوع بيماري

و المللي داوم بينپرو تجارت  ،افزايش درآمد و ساير منافع اقتصادي در اثر حفاظت از حيوانات با ارزش

 داخل كشوري است.

 اين هدف شامل:

براي بهداشت حيوانات، رفاه بر اساس دانش موجود ارائه مداوم و به روز و سرموقع استانداردها  –الف 

  ؛بزيآهاي غذايي سالم دامي شامل حيوانات سايش حيوانات و فراوردهآو 

كني يا همزمان با آن ريشهها براي مديريت، كنترل و ارائه مداوم و به روز و سرموقع توصيه  -ب 

حيوان و محيط با در نظر گرفتن عوامل ، ها بر اساس دانش موجود شامل تعامل بين انسانبيماري

 اقتصادي، اجتماعي و محيطي؛

                                                           
4
 - “One health”      .يعني بهداشت و سالمتي انسان و حيوانات و محيط به هم وابسته است 



 باشند:موضوعات خاصي كه در اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرند به قرار زير مي

هايي كه اهميت اقتصادي و اجتماعي بيماري كني جهانيريشه المللي برايهاي بينبه كاركيري برنامه  - 0

 ؛برفكي و طاعون نشخواركنندگان كوچكهاي هاري، تبدارند شامل بيماري

 ؛بيوتيكاز مواد آنتيو استفاده موثر اسب مديريت من – 6

اكوسيستم، بر روي از بين رفتن تنوع جانوري و انتشار  سالمتيتاثير تغييرات آب و هوايي در  – 3

 ؛بيمارهايي كه در بهداشت حيواني موثرند

ها، براي ارائه استانداردها شامل عوامل تشخيص بيماريهاي جديد استفاده كاربردي از تكنولوژي – 4

 ؛هااين تكنولوژيتوان فني و به دست آوردن كسب براي به  دانش ژني و تواناسازي سازمانها و واكسن

 ؛موضوعات مربوط به بيوتروريسم – 5

ها را در وضعيت بيماريبه صورت رسمي هاي سيستمي كه بر اساس آن سازمان توجه به پيچيدگي – 2

ها و ساير اتفاقاتي بندي بيماريگيري براي فهرستكند، همچنين روند تصميمكشورهاي عووتعيين مي

 كه گزارش آنها اجباري است. 

سازمان جهاني بهداشت دام  يشاهد بهبود در روند ارائه استانداردها 6161الي  6102بازه زماني  در

استانداردها و اطمينان بيشتر در رائه خواهيم بود كه اين شامل تشويق همه اعوا براي شركت در روند ا

 نفعان خواهد بود. شفافيت آن روند و افزايش نقش ذي

طي و اقتصادي و اجتماعي بيشتر مورد توجه قرار وامل محيمخاطرات، ع هاي مديريتدر رابطه با روش

خواهد گرفت. سازمان براي مواجهه با اين موضوعات توانمند خواهد شد و يا اينكه در اين رابطه 

مقدار زيادي از  ،عملي سطحدر به كار خواهد گرفت.  ،شركايي را بر اساس تجارب عملي خوب آنها

هايي كه به صورت الكترونيكي بحث خواهند كرد و رائه استانداردها توسط گروهاقدامات اوليه براي ا

ها و فراگير كنفرانس تشكيل خواهند داد انجام خواهد شد. اين اقدام به دو منظور يعني كاهش هزينه

يه تهالبته قبل از استفاده از امكانات الكترونيكي انجام خواهد شد. روند ارائه استانداردها شدن بيشتر 

 موثر آن ضروري است.   كاركرد ها و اطمينان از مطالب پايه براي اين گروه

شوند به هاي پايه علم دامپزشكي هر روز بيش از پيش به صورت تجاري ارائه ميبا توجه به اينكه تكنيك

 هاي اختصاصي در چهارچوب استانداردهاي سازمان توجه خواهد شدها و فراوردهاستفاده از تكنولوژي



و در اين رابطه به ارتباط بين استانداردهاي سازمان و استانداردهاي بخش خصوصي كه در قراردادهاي 

 شود مانند گذشته توجه خواهد شد. مي منعقدهاي دامي فراوردهو تجاري براي مبادالت دام 

 از طريق ارتباط و گفتگو هدف استراتژيك دوم: ايجاد اطمينان

ارتباط و گفتگو قسمتي و  زامات قانوني سازمان بوده استگفتگو جزء اساسي الارتباط و  0640از سال 

شامل شركاي گردد و نفع ميباعث نزديكي و اطمينان بين افراد ذي كهباشد از برنامه جامع آناليز خطر مي

دار معني ،گردد. براي رسيدن به اين هدف ارتباط و گفتگو بايد سريع، مسئوالنهتجاري و عموم مردم مي

هايي كه تناسب بيشتري با هدف دارند استفاده شود. برنامه و قابل فهم باشد و از وسايل و كانال

اي براي اين هدف باشد. مركزي سازمان ارائه شده است بايد پايه دفتردر استراتژيك ارتباط و گفتگو كه 

وقوع  عگزارش به موقپيامدهاي پيگيري اين هدف شامل اظهارات مسئوالنه در زمينه بهداشت دام، 

و اطالع  ،هاگيريتجزيه و تحليل وضعيت بهداشت حيوانات و روند جهاني همه ،هاي داميبيماري

 نها در سطح جهان است.آهمگاني و علمي در رابطه با وضعيت بهداشت حيوانات و رفاه و آسايش 

 در اين بازه زماني اتفاقات زير مشاهده خواهد شد:

اي اجتماعي، انتشار جزوات و دادن سطح باال با مردم با استفاده از ابزارهاي رسانه داشتن ارتباط در  - 0

 ؛هاي خبري موثر در رابطه با اتفاقات جهاني در محدوده تخصصيكنفرانس

اقتصادي و  ،هاي اجتماعيدر اين رابطه بايد به گسترش شبكه ارتباطي سازمان براي شركت در بحث – 6

 اشت دام و رفاه و آسايش حيوانات توجه كرد. محيطي در رابطه با بهد

ها در چهارچوب وظايف گيريو روند همهها بيني دقيق وقوع بيماريو پيشتجزيه و تحليل، تفسير  – 3

 گيري؛دهي به اعوا براي ارزيابي خطر و تصميمسازمان براي اطالع

هاي ملي ( و سامانه داده5)وهيستعامل گروهي قوي بين سامانه اطالعات جهاني بهداشت حيوانات  – 4

 اي؛و منطقه

ها و تقويت گزارش وقوع بيماريدر رابطه با چگو.گي  تثبيت برنامه آموزشي براي كشورهاي عوو  – 5

  ؛با سازمان 2شبكه نيروهاي رابط

                                                           
5 - World Animal Health Information System (WAHIS) 
6
 - Focal Points 



مربوط به ارائه اقدامات كاهش قابل توجه در انتشار اسناد كاغذي در رابطه با مجمع عمومي و  – 2

  ؛استانداردها

 . آن و هزينه و سودانتشارات سازمان در كاغذهاي با كيفيت باال  ادامه ارزيابي  – 7

 افزايش توان و تدوام خدمات دامپزشكيهدف استراتژيك سوم: 

در كشورهاي عوو وظيفه تامين سيستم مديريت پايه را براي بهداشت دام و تشكيالت دامپزشكي ملي 

برعهده دارند. تشكيالت دامپزشكي ملي بايد توان و استواري الزم را براي رفاه و آسايش حيوانات 

هاي دامي،  كنترل اطمينان از ارائه خدمات شامل بازرسي و صدور گواهي براي حيوانات و فراورده

حيوان و محيط  ،ها در تعامل بين انسانوضعيت بهداشت حيوانات و رفاه و آسايش آنها، مديريت بيماري

و استفاده مناسب از داروهاي دامپزشكي را داشته باشد. اين توان و  يكشور بينمنتقله هاي اريشامل بيم

ها، پرسنل، مستندسازي و روند ها، روشتداوم به يك پارچگي سيستم مديريت يعني يكپارچگي سياست

س بستگي هاي حسامميزي و ارزيابي و آمادگي و پاسخ و واكنش آن به موارد اضطراري و ساير موقعيت

است كه با پيامد اين هدف  با مديريت قابل قبولو دارد. تشكيالت دامپزشكي قوي با ساختار مناسب 

گزارش عملكرد شامل ارزيابي و مميزي همچنين عمل به استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت دام 

  باشد. ميهمراه 

 باشد:اين هدف استراتژيك داراي سه جزء مهم مي

ها براي مديريت تشكيالت دامپزشكي و اجزاي مربوط به آن ايجاد متداوم استانداردها و دستورالعمل – 0

 توسط سازمان،

هاي فني براي كشورهاي عوو و توصيهتشكيالت دامپزشكي شامل توانمندي سازي سازمان حمايت  – 6

  نمايد؛كور ميذم هايمي باشد كه آنها را قادر به اجرا و رعايت استداردها و دستورالعمل

 هاي مربوط به خط مشي شامل وساطت در اختالفات. توصيه – 3

هاي خود در رابطه با در رابطه با بند اول سازمان به ايجاد، نوسازي و ويرايش استانداردها و دستورالعمل

آموزش و همبستگي بين  ،كيفيت و ارزيابي تشكيالت دامپزشكي، گواهي دامپزشكي، قوانين دامپزشكي

هاي بخش دولتي و بخش خصوصي و راهنمايي خود در رابطه با مديريت كيفي، كنترل كيفي و نيازمندي

دهند ادامه خواهد هاي عفوني را انجام ميزمايشات مربوط به بيماريآها كه تكنيكي و مديريتي آزمايشگاه

 داد.



مواردي را  7پيشرفت در مسير ارزيابي تشكيالت دامپزشكيدر رابطه با بند دوم سازمان با ديد تداوم روند 

هاي و بازبيني موارد قانوني همچنين برنامه، 8نواقصهاي حل ها، ارايه روششامل ارزيابيكه 

هاي مرجع، مراكز همكار، ساختارهاي قانوني دامپزشكي، مراكز آموزشي زمايشگاهآخواهرخواندگي براي 

اين بودجه . پيگيري خواهد نمود المللي خواهد شداي و بينواكسن منطقههاي دامپزشكي و ايجاد بانك

جدا از بودجه اصلي سازمان تشكيالت دامپزشكي است مربوط به توانمندسازي بيشتر  كه هافعاليت

با توجه به  وربوط به بهداشت جهاني دام و رفاه و آسايش آن استفاده خواهد كرد خواهد بود و بودجه م

سازمان  هاي معمول سازمان قرار دارندهاي مربوط به توانمندسازي كه در مقابل فعاليترشد فعاليت

ا در نظر خواهد گرفت كه از جمله شوند رهايي را كه باعث حفظ هر دو فعاليت در سطح عالي ميگزينه

 باشد. احتمال جداسازي اين دو فعاليت از هم مي ،نهاآ

 باشند:زير مي هاي مربوط به اين هدف به قرارفعاليت

 تقويت خواهد شد. ،هاي مربوط به خط مشيدر حمايت از تشكيالت دامپزشكي توصيه  – 0

دامنه ابزار ارزيابي تشكيالت دامپزشكي گسترش خواهد يافت تا خدمات رسمي را كه با بهداشت  – 6

خدمات مربوط به مديريت حيات وحش مربوط به بهداشت حيوانات  و عمومي ارتباط پيدا مي كنند

رفاه و آسايش حيوانات را كشوري اسب و خدمات مربوط به حمل و نقل بين و زيشامل حيوانات آب

 د. پوشش ده

هاي الكترونيكي مطابق با هنجارهاي روند مستندسازي شامل استفاده از گواهيوري بهرهافزايش  – 3

 المللي؛بين

بهبود روندهاي مربوط براي ايجاد ارتباط بين بخش دولتي و بخش خصوصي در جهت حمايت از   - 4

 خدمات دامپزشكي؛

هاي قانوني مراكز آموزشي و بدنهگسترش تمهيدات مربوط به خواهر خواندگي بين مراكز مرجع،  – 5

 دامپزشكي؛

 از جمله آموزش آنها؛ هاي غير دامپزشكيو تخصص 0هاي جنبيتوصيف بهتر نقش تخصص – 2

                                                           
7
 - Performance of Veterinary Services(PVS)      .ابزاري كه سازمان با آن تشكيالت دامپزشكي كشورها را ارزيابي مي كند 

8
  - Gap Analysis      طريق مي كند.                            روشي كه سازمان در آن براي رفع نواقص تشكيالت دامپزشكي ارائه

  
9
 - paraprofessional 



موارد اضطراري مربوط به حوادث طبيعي و وقايع براي آن آمادگي مديريت كارآ و اطمينان از  – 7

  ؛عمديهاي خرابكارياحتمالي 

 در تصويب استانداردها و اجراي آنها؛تقويت نقش همه كشورهاي عوو  – 8

 ميانجيگري در موارد اختالفات. هنگام سازمان بهبود روش عملكرد  – 0

 ها در اين سطح:براي حفظ و تامين فعاليت

ها بايد باعث اين روش .ادامه خواهد داشتهاي جديد آوري فعاالنه منابع با استفاده از روشجمع –الف 

 اطمينان اهداكنندگان منابع و ادامه كمك آنها شود.

گيري گزارش عملكرد از گزارش فعاليت به گزارش نتايج كه قابل اندازه ،همانند بودجه عمومي –ب 

 باشند تغيير خواهد يافت تا اهميت ارزش منابع پولي نشان داده شود.

ها و تعيين موارد اساسي ارائه خواهد شد تا در صورت كاهش بندي فعاليتبرنامه براي اولويت –ج 

 براساس آن عمل شود. ،احتمالي سطح بودجه

  0202الي  0212برنامه استراتژيك نقاط اشتراك در   

 حوزه اول: تعالي علمي

طرفي علم و دانشي استوار است كه آن سازمان اساس شهرت سازمان جهاني بهداشت دام بر كيفيت و بي

در دسترس دارد و ارائه استانداردها، تجزيه و تحليل اپيدميولوژيك، ميانجيگري در اختالفات و ساير 

در برنامه استراتژيك چهارم و پنجم روند و روش تعيين مراكز مرجع هاي آن بر آن استوار است. فعاليت

 هماهنگ گرديد و معيارهاي تعيين تثبيت شد و مقررات مربوط به خواهرخواندگي شامل اين روندها بود.

علم و پيشرفت سريع تكنولوژي ممكن است مراكزي كه  عكه با توجه به پيشرفت سريمشخص است 

. از اند اكنون از نظر علمي و تكنولوژيك پيشرفته نباشندها پيش به عنوان مركز مرجع شناخته شدهسال

. بنابراين در بازه انديافتهتجمع از كشورهاي عوو معدودي تنها در تعدادي تقريبا اين مراكز  طرف ديگر 

ارزيابي مستقل و جامع  ،هاي علمي مربوطهسيونيبا نظارت مجمع عمومي و كم 1616الي  6102زماني 

از مراكز مرجع سازمان انجام خواهد شد و روند خواهرخواندگي بين مراكز مرجع تشويق و حمايت 

 خواهد شد. 



 تكنولوژي و دانش در ترينمناسباين ارزيابي احتماال به تنهايي كافي براي اطمينان از دسترسي به 

نخواهد است تنوع جغرافيايي مهاي مختلف و محيطي كه به سرعت در حال تغييير است و شامل حوزه

ها توجه خواهد ترين تكنولوژيمناسبهاي تومين به دسترسي به راه ،استراتژيكششمين برنامه شد. در 

هاي جديد به خصوص به نقش دانشمندان نسل جديد و آنهايي كه دستي در تجربه در تكنولوژي شد و 

 گردد تاكيد خواهد شد. دارند و ايجاد مشاركت هاي جديد كه شامل بخش خصوصي نيز مي

و انتشار دانش حيوانات براي بحث درباره موضوعات مهم بهداشت و رفاه و آسايش سازمان همچنين 

 ادامه خواهد داد. موزشي آهاي كارگاه وهاي علمي سازماندهي كنفرانس، در جهت مربوط به حيوانات

 حوزه دوم: تنوع، شموليت، ايفاي نقش، شفافيت 

نمايند سازمان شركت ميتعداد اعواي سازمان در حال افزايش است اما تعداد اعوايي كه در تصميمات 

كنند دها اظهار نظر ميرنويس استانداو در اين زمينه تعداد اعوايي كه در رابطه با پيشمحدود است 

هاي علمي هاي آن و در ديدگاهگيرياست. الزم است كه عوويت در سازمان در تصميمشاخص خوبي 

هاي متخصصين متخصصين شامل آنهايي كه با علوم و تكنولوژي جديد آشنايي دارند و همچنين ديدگاه

. همچنين بايد ساختار اشتغال در سازمان منعكس شود هاي اقتصاد، اجتماعي و محيطي در رابطه با حوزه

مند بهرهاست بايد از استراتژي منابع انساني كه شامل وضعيت انساني متنوع در دامپزشكي و ساير علوم 

مركزي سازمان و  دفترو  06هاي موقتو گروه 00هاي كاريگروه ،01هاي علمياين شامل كميسيون و شود

تجزيه و تحليل و مورد يك ژاستراتبرنامه  ينششمازه زماني شود. اين موضوعات در بادارات محلي مي

 توجه قرار خواهد گرفت.

 برنامه استراتژيك موارد زير تامين شود: ينششمشود كه در در اين زمينه پيشنهاد مي

هاي كاري تخصصي براي اطمينان هاي تخصصي موجود و گروهارزيابي منتقدانه وظايف كميسيون – 0

 كنند و اينكه در صورت نياز آنها اصالح شوند.ها نيازهاي سازمان را برطرف مين گروهآاز اينكه 

هاي تخصصي براي بهبود بازدهي و كارآيي مناسب بودن ارتباط كاري بين كميسيونمعلوم كردن  – 6

 ؛آنها
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  - Scientific Commissions 
11

  - Working Groups 
12

  - Ad hoc groups 



هاي تخصصي تا كشورهاي عوو را در ها براي كميسيونيستگي و صالحيتاتهيه فهرستي از ش – 3

 كانديد كردن و روند انتخابات اعواي كميسيون ياري كند.زمان 

-م براي تصميمنكه اعوا اطالعات الزبراي اطمينان از اي ،بازبيني روند معرفي كانديداها و انتخابات – 4

اي و تكيه بر تثبيت محدوديت دورهگيري آگاهانه را دارند كه اين شامل ارزيابي بازدهي اعواي منتخب، 

 .باشدمي ستردهمنابع جمعيتي گ

آنها  تسازمان همچنين نحوه تصويب استانداردها و روندهاي مربوطه را بازبيني خواهد كرد تا شفافي

به موضوع اين . گرددخود باعث افزايش مشاركت در آن روندها رود اين انتظار ميافزايش يابد كه 

گيري به براي تصميمشود كه ميهاي موقت گروه اتدر گزارشاطالعات فني اوليه شامل خصوص 

بندي شده بيشتر اين اطالعات به صورت طبقهگردد. ارائه ميهاي كاري هاي تخصصي و گروهكميسيون

در اين زمينه محدوديت مربوط به مالكيت فكري وجود با اينهمه  در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

      دارد.  

 حوزه سوم: مديريت

03نظم و ترتيب سازماني"چهارم و پنجم در زير عنوان اين حوزه در برنامه استراتژيك 
مورد توجه قرار  "

به علت  ،برنامه استراتژيك ينششمرود كه در بازه زماني گرفت. همچنانكه در باال اشاره شد انتظار مي

تغييرات قابل توجهي در نيروي انساني سازمان و در كل در  ،سرعت تغييرات تكنولوژيك و ادامه آن

مركزي  ستادن و آروي مديريت سازمان و جايگاه قانوني بر ها و اين چالش دامپزشكي اتفاق بيافتدحرفه 

خواهد داشت. بعالوه آنهايي كه بيشترين بودجه سازمان تاثير اي آن اي و تحت منطقهآن و ادارات منطقه

دهي آن در رابطه با هاي بازكنند انتظار دارند كه سازمان بيشتر پاسخگو باشد و شاخصرا تامين مي

 تر باشد. استفاده از منابع مشخص

 جايگاه قانوني

هاي كاري گروه ،هاي موقتو دامپزشكان را در گروهو دانشمندان متخصصين  ،برنامه استراتژيك ينششم

مربوطه انعكاسي از جمعيت مورد توجه قرار خواهد داد به نحويكه اين افراد به مرور و در بين كارمندان 

. همچنين شددر عين حال به پارامترهاي تخصصي و جغرافيايي نيز همانند قبل توجه خواهد  باشند.

هاي كاري  تخصصي را مورد هاي تخصصي موجود و گروهسازمان به صورت منتقدانه وظايف كميسيون

توجه قرار خواهد گرفت تا از برآورد شدن نيازهاي سازمان توسط آنها مطمئن شود و در صورت نياز 
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  - Institutional arrangements 



به پيش شرط عوويت در . و اضطراري نمايدماده براي شرايط خاص آرا  هانآو را اصالح كند  هاآن

هاي تخصصي توجه خواهد شد تا ونهاي كاري قبل از كانديد شدن در كميسيهاي موقت يا  گروهگروه

در رابطه با روند كار در سازمان و در ايجاد ارتباط ها، قبل از وارد شدن به كميسيونها اعواي كميسيون

د با نشومي ين از ساير مناطق جغرافيايي آشنادر حاليكه با متخصصو تجربه كسب كنند و آشنايي   

نيز آشنا شده و در جهت تعالي علمي خود به صورت هاي تخصصي محدوده وظايف اعواي كميسيون

 مستمر تالش نمايند. 

 ريزي در مورد منابع و پاسخگويي برنامه

ششمين برنامه استراتژيك برپايه مديريت مالي قوي سازمان از طريق اجراي روندهاي پاسخگويي 

اي براي اطمينان از مركزي و ادارات محلي  و مميزي سازنده ادارات منطقه دفتردر سطح متعهدانه 

يفه سنگين نشان دادن ارزش پول ظها و روندهاي تاييد شده خواهد بود. اين مديريت ورعايت سياست

از طريق ارائه معيارهاي  را برعهده دارد وهم براي كشورهاي عوو و هم اهداكنندگان كمك مالي 

دهي و تاكيد فراواني برگزارش بوداقدامات ساالنه متعهد خواهد ها و چهارچوب برنامهبازدهي روشن در 

ها و روندهاي سازمان را از طريق مقايسه آنها با گيري براساس نتايج خواهد كرد و سياستابل اندازهق

 عمليات مناسب مرتبط و شناخته شده به محك خواهد كشيد. 

 مشاركت

المللي شامل سازمان جهاني هاي بينها و ارتباط قوي خود با سازمانششمين برنامه استراتژيك به همياري

هاي در حوزه ،و بقيه سازمان جهاني تجارت ،بانك جهاني ،فائو ،بهداشت، كميسيون كدكس اليمنتاريوس

ها براي همكاري در صورت نياز يافتن ساير سازمان در جهتمشترك و مورد عالقه ادامه خواهد داد و 

كاري خود با فائو و سازمان جهاني بهداشت م. در اين زمينه به خصوص سازمان به هنمودخواهد  تالش

چهارچوب جهاني براي كنترل پيشرونده هايي مانند گانه در برنامههاي سهدر چهارچوب همكاري

طاعون نشخواركنندگان  ،برفكيكني تبجي اف تادس، ريشه، 04هاي قابل انتقال بين كشورهابيماري

المللي و ارتباط امپزشكي با مقررات بهداشتي بينهماهنگي ابزار ارزيابي تشكيالت دكوچك و هاري و 

 ادامه خواهد داد. المللي شبكه مراكز مرجع بين

 اياي و تحت منطقهمركزي و ادارات منطقه دفتر
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  - Global Framework for the progressive control of  Transboundary Animal Diseases (GF-TADs) 



پنج ساله استراتژيك براي استخدام، حفظ و رشد پرسنل در دفتر مركزي و پوياي يك برنامه منابع انساني 

هاي مختلف مربوط به منابع انساني باشد ارائه اي كه منطبق با برنامهاي و تحت منطقهادارات منطقه

گذاري هاي جديد سرمايهممكن است به مدل ،هاشدن انتظارات و رفع نياز برنامهبراي عملي خواهد شد.

 و ادامه البيگري فعال نياز باشد. 

در راستاي حفظ محيط  هاعمليات آند كه ننشان دهتا شود ها وارد ميسازمانبه هر روز فشار بيشتري 

و استفاده از مكاتبات الكترونيكي به هاي غيرضرروي و اين شامل جلوگيري از مسافرتزيست است 

بنابراين الكترونيكي به جاي آن است. انتشار اسناد كاغذي و استفاده از اسناد  مسافرت و كاهشجاي 

هاي اده بهتر از تكنولوژي با در نظر گرفتن ظرفيتششمين برنامه استراتژيك شامل پيشنهاداتي براي استف

 متنوع كشورهاي عوو خواهد بود. 

هاي فيزيكي زيرساختهمچنين ششمين برنامه استراتژيك برنامه تثبيت وسايل و تسهيالت را كه شامل 

ا بيني شده است رهاي اطالعاتي براي دفتر مركزي است و نيازهاي دفتر را كه در برنامه پيشو سيستم

 كند و خارج از تعادل نيست پيگيري خواهد كرد. برآورد مي

  


