
 

 بناء القدرات والتعليم 

منظمة   البلدان    OIEطورت  في  البيطرية  الخدمات  قدرة  لتعزيز  واألدوات  البرامج  من  العديد 
باإلضافة إلى ذلك،  . PVS برنامج أداء الخدمات البيطرية وذلك بشكل أساسي كجزء من األعضاء،

للمندوبين و تدريبية  العضو  اتصال  ضباط  يتم تنظيم دورات  الحيوان على أساس البلد  لرعاية 
 . منتظم

موظفين توفير  في  البيطرية  الخدمات  استمرار  ضمان  أجل  المعرفة   مستقبليين  من  لديهم 
البيطريين   OIEمنظمة    تشدد  الالزمة، الطالب  الحيوان في مناهج  رعاية  على أهمية تضمين 

 . والمساعدين البيطريين وطالب كليات التدريب الزراعي

 تنمية المهارات في الدول األعضاء 

عن تنسيق    ون ، مسؤولمتحت إشراف مندوب بلده  ون عملي الذين،  البلدان األعضاءاتصال  ضباط  
 : التالي دورهم هوو الحيواناألنشطة المتعلقة برعاية 

كوس  ▪ السلطة    طاءالعمل   ( السلطات )بين 
هذا   في  والخبراء  المختصة،  الوطنية 
المجال، والمنظمات غير الحكومية الوطنية  

 . ذات الصلة
إلى   ▪ المفيدة  المعلومات  ونقل  ،  OIEجمع 

وإلى أصحاب المصلحة في بلدانهم وفي  
االتصال    OIEمنطقة   نقاط  وإلى  األوسع، 
 . ة األخرى لرعاية الحيوانالوطني

استراتيجية   ▪ تنفيذ  في  المساهمة 
 . الحيوانعاية لراإلقليمية 

عاية  تسهيل تنفيذ المعايير والتدريب على ر ▪
 . الحيوان



 برنامج تحسين رعاية الحيوان 

عملية   بتحسين  تمت  الحيوان  رعاية  عامي  برنامج   . 2016و  2012ين 
في   "بيندر  تدريب الم  "في ورش عمل    خبير  400أكثر من  وقد اشترك  

إندونيسيا والفلبين وتركيا وفيتنام وتايالند واألردن وعمان وإيران  
القطاع  الجامعات وعن  كما حضر ممثلون    . كوريا وإسرائيلجمهورية  و

التعاون    يالصناع تسهيل  بهدف  الحكومية،  غير  والمنظمات 
المدر   بين  التعليم  ب المستقبلي  ومؤسسات  جهة  من  حديًثا  ين 

  . من جهة أخرى  (المسالخ بشكل رئيسي)  يالصناع القطاع  طري والبي
الماشية  عاية  حول ر  DVD  التدريب قرص  انتهاء ورشوقد صدر فور  

 . المسلخداخل  تدريب  القبل الذبح وعند الذبح، الستخدامها في برامج  

 : العنوان التالي يمكن التواصل بواسطة مزيد من المعلوماتلل
communication@oie.int 

 .  OIE لمنظمةالخاص ببرنامج تحسين رعاية الحيوان التابع  DVDللوصول إلى قرص هنا  انقر

 

 البيطري والمساعدين البيطريين تدريب على رعاية الحيوان لطالب الطب  

غالًبا ما يتم إهمال   اآلن،ولكن حتى    الحيوان،تلعب مهنة الطب البيطري دوًرا رائًدا في رعاية  
الحيوان   رعاية  بشأن  رفامعاليوصى بأن تكون    السبب،لهذا    . هذا الموضوع في التعليم البيطري

 . األدنى من الكفاءات المتوقعة من جميع األطباء البيطريين وسلوك الحيوان من بين الحد

  OIEمع أخذ ذلك في االعتبار، وكذلك بهدف ضمان خدمات بيطرية عالية الجودة، نشرت منظمة  
هذه الوثيقة، التي تم إطالقها في الدورة   ". المنهج األساسي للتعليم البيطري"إرشادات حول  

عام   في  والثمانين  الحادية  مصاحبة  2013العامة  هي  العالمية  "،  المنظمة  لصحة للتوصيات 
المتخرجين    يةحيوانال البيطريين  األطباء  كفاءات  األول    )"بشأن  اليوم  جودة    "(خريجو  لضمان 

 . ”الخدمات البيطرية الوطنية
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في تقديم الخدمات البيطرية، لذلك نشرت منظمة  هامًا  يلعب المساعدون البيطريون أيًضا دوًرا  

OIE  إرشادات ي  . 2018عام  الفي    هامؤخًرا  للمنظمة  تضمن  كما  البيطرية  الخدمات  أداء  برنامج 
 . مساعدين بيطريينبيطريين و أطباء من تقييمات لمستويات التوظيف وكفاءات الموظفين 

 


