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  بنام خدا   

  مقدمه

هاي دامي كنترل بيماريالمللي در زمينه پيشگيري و سازمان جهاني بهداشت دام مهمترين سازمان بين    

هاي مشترك بين انسان و حيوان و ارائه استانداردها و مقررات مربوط به پيشگيري از گسترش و بيماري

همچنين آن سازمان نماينده اجرايي سازمان جهاني تجارت در رابطه با ارائه . ها استاين بيماري

    .دشابيم ي داميهاالمللي در مورد تجارت دام و فراوردهاستانداردهاي بين

كه كشور جمهوري  تسايكصد و هشتاد كشور در جهان عضو آن سازمان ) 2017سال (هم اكنون     

فائو در  نامزاس از اقدامات مهمي كه آن سازمان با همكاري. دشابيماسالمي ايران نيز يكي از آنها 

-جهان ميكني بيماري طاعون گاوي در هاي اخير انجام داده است طراحي و اجراي برنامه ريشهسال

 همانرب .كن شدبه ثمر نشست و اين بيماري بسيار مهلك در جهان ريشه يداليم 2011باشد كه در سال 

 لاس ات ناهج رد يكفرببت يراميب و كچوك ناگدننكراوخشن نوعاط يراميب ينكهشير تهج يزير

   .دشابيم وئاف نامزاس و نامزاس نآ كرتشم ياههمانرب رگيد زا يداليم 2030

 نآ اب ييانشآو عضويت سازمان دامپزشكي ايران در آن،  ناهج رد با توجه به اهميت آن سازمان    

 ريز رد نياربانب .ديامن كمك نامزاس نآ تاناكما زا رتشيب يرادربهرهب رد ار نامروشك دناوتيم نامزاس

   .دوشيم هداد حيضوت راصتخا هب نامزاس نآ لمع هوحن و راتخاس و هچخيرات

 هوحن اب يلمع ييانشآ يارب و تسا نامزاس نآ اب ييانشآ يارب اهنت شرازگ نيا هك تسا ركذ هب مزال    

 نينچمه .دوشيم لماش زين ار يداليم 2014 لاس رد نامزاس نآ يمومع عمجم شرازگ ،نامزاس نآ راك

 يمومععمجم ليكشت نامز رد و يداليم 2014 لاس رد دارفا هاگياج رگناشن ،نآ رد هدش ركذ ياهتمس

      .دشابيم لاس نامه هام دادرخ رد نامزاس نآ

  

 دكتر مهدي خلج                                                                                            

  دكتر ناصر رسولي بيرامي                                                                                       
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  تاريخچه سازمان جهاني بهداشت دام

 1به علت حمل و نقل گورخر از هندوستان به برزيل و توقف كشتي آن در بندر آنتورپ. م1920در سال      

بنابراين مسئولين . ها در اروپا ديده نشده بود در آن كشورشيوع يافتبلژيك، بيماري  طاعون گاوي كه مدت

هاي دامي از يك ال بيماريتوافق نمودند كه براي جلوگيري از انتق. م 1924كشور و واليت در سال  28

  . در پاريس تشكيل شود 2گير داميهاي همهالمللي بيمارينقطه از جهان به نقطه ديگر، دفتر بين

تاسيس آن دفتر را  ،بيست و چهار كشور از كشورهاي مذكور 1927به دنبال اين توافق و تا ابتداي سال      

المللي در همان سال اولين جلسه عمومي كميته بين در كشور خود به صورت قانوني به تصويب رساندند و

نماينده از كشورها و واليات شركت كرده بودند و در آن اولين رئيس  26در اين جلسه . آن دفتر تشكيل شد

هاي دامي منتشر به صورت منظم يك بولتن درباره بيماريآن دفتر و مدير دفتر انتخاب شد و مقرر گرديد تا 

  .كند

اصول  ،گير داميهاي همهالمللي بيماريدفتر بيندر كنفرانسي كه در ژنو تشكيل شد  1928در سال      

در اين اصول آمده بود كه در زمينه تضمين . دام را مشخص نمود 3المللي بهداشتمربوط به پليس بين

كرد كه توان اطمينان خطر آنها در سطح جهان، تنها به كشورهايي ميها و حمل و نقل بيسالمتي دام

  . تشكيالت دامپزشكي مناسب داشته باشند

  .تصويب شد 1929در مجمع عمومي سال يك كميسيون دائمي براي مديريت دفتر تشكيل      

و سازمان جهاني  1946در سال ) فائو(با تشكيل سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل متحد     

نياز فعاليت سازمان جهاني بهداشت دام همخواني داشت  كه قسمتي از فعاليت آنها با 1948بهداشت در سال 

جايگاه آن دوباره تثبيت شد و  1951با اينهمه در سال . وجود سازمان جهاني بهداشت دام زير سوال رفتبه 

گير دامي امضا هاي همهالمللي بيماريتوافق رسمي همكاري بين سازمان فائو و دفتر بين 1952در سال 

  . امضا شد 1960در سال  هي با سازمان جهاني بهداشتتوافق مشاب .گرديد

گير دامي براي هاي همهالمللي بيماريدفتر بينهمكاري  4و بعد از تشكيل جامعه اروپا 1957در سال      

سازمان جهاني  1993و در سال  شدآغاز با آن جامعه تدوين مقررات و قوانين مربوط به بهداشت دام 

گير دامي موافقت نامه امضا نموده و آن دفتر را نماينده خود در هاي همهللي بيماريالمبا دفتر بين 5تجارت

  . كرد معرفيالمللي دام و فراورده هاي دامي مورد تعيين اصول و معيارها براي تجارت بين

                                                           
1
 - Antwerp 

2
 - Office International des Epizooties – OIE 

3 - international sanitary police 
4
 - European Community 

5 - world Trade Organization 
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داد اما  تغيير نام 6گير دامي به سازمان جهاني بهداشت دامهاي همهالمللي بيماريدفتر بين 2003در سال      

  . حفظ شود 7.اي.آي.مقرر شد نام مخفف آن يعني اُ

- هاي بينعضو سازمان جهاني بهداشت دام مي باشند و اغلب سازماندر جهان كشور  180هم اكنون      

اي كه با المللي و منطقههاي بينسازمانتعدادي از فهرست . نماينداي با آن همكاري ميالمللي و منطقه

ها معموال در مجمع عمومي نيز نمايندگان اين سازمان. آمده است 1ضميمه نمايند در ميسازمان همكاري 

  .توان در زمان تشكيل اجالس با آنها مالقات نمودكنند و در صورت نياز ميشركت مي

   

                                                           
6  - World Organisation for Animal Health 
7 - OIE 
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  المللي هاي بيناهميت شركت در جلسات سازمان جهاني بهداشت دام و ساير سازمان

  :از سه جنبه اهميت اساسي داردان جهاني بهداشت دام شركت در جلسات سازم     

  تبادل اطالعات و تجارب بين مسئولين دامپزشكي كشورها و متخصصين مربوطه ؛ – 1

  ها؛المللي و بين كشوري براي كنترل و پيشگيري بيماريهماهنگي بين – 2

  . اشدبهاي مذكور مياستفاده از امكانات و تسهيالتي كه در دسترس سازمان – 3

با پيشرفت علوم : تبادل اطالعات و تجارب بين مسئولين دامپزشكي كشورها و متخصصين مربوطه  -الف 

ها و استفاده آشنايي با اين روش. شودها و تشخيص آنها نيز متحول ميهاي پيشگيري و كنترل بيماريروش

. گرددها ميتر و بهتر بيمارياسبها و پيشگيري و كنترل منتر بيمارياز آنها باعث تشخيص آسان و دقيق

المللي فرصتي مناسب براي آشنايي با اين هاي بينجلسات سازمان جهاني بهداشت دام و ساير سازمان

ها و به كارگيري آنها و فرصتي براي تبادل اطالعات و تجارب بين مسئولين دامپزشكي كشورها در اين روش

  . زمينه است

يشرفت و توسعه ÷امروزه با : ها؛راي كنترل و پيشگيري بيماريين كشوري بالمللي و بهماهنگي بين -ب 

خودروها و قطارها در حال جابجايي و ظرفيت ها با سرعت هواپيما و به تعداد انسان وسايل حمل و نقل،

را با هاي خود هاي خود را نيز  با خود جابجا كنند و يا دامتوانند آلودگي دامهستند و با اين جابجايي  مي

كنترل يك بيماري در يك يا چند كشور بدون توجه به  بنابراين. همان كميت و كيفيت حمل و انتقال دهند

هاي متعدد در بروز بيماري. تواند وضعيت پاكي و عدم آلودگي آنها را تضمين كندآلودگي ساير كشورها نمي

خونريزي دهنده كريمه و بيماري تببرفكي و هاي برون مرزي ويروس تبكشورمان مانند آلودگي با سويه

بنابراين براي . هاي اخير اتفاق افتاد شاهدي بر اين ادعاستكنگو و بيماري المپي اسكين در گاوها كه در ماه

ا ذل. اي و يا حتي جهاني صورت گيردهاي منطقههاي بين كشوري و هماهنگيها بايد هماهنگيكنترل بيماري

در همين جلسات بود كه . باشدها ميام بهترين فرصت براي اين هماهنگيجلسات سازمان جهاني بهداشت د

  .كني بيماري مهلك طاعون گاوي در جهان مورد توجه قرار گرفت و با موفقيت به انجام رسيدريشه

امروزه بيشتر مراكز : باشدالمللي ميهاي بيناستفاده از امكانات و تسهيالتي كه در دسترس سازمان  -ج 

با سازمان  ،هاي داميي و تحقيقاتي جهان در زمينه بهداشت دام، آسايش دام و بهداشت فراوردهمطالعات

اين مراكز موظف . كنند و در فهرست مراكز همكار آن سازمان قرار دارندجهاني بهداشت دام همكاري مي

. مشاوره دهند هاي آموزشي ترتيب داده و يا به آنهاهستند كه در صورت نياز براي كشورهاي عضو دوره

ريزي، از تواند با برنامهبنابراين ايران مي. آزمايشگاه مرجع در جهان نيز همين شرايط را دارند 250حدود 

  . هاي خود استفاده نمايداين تسهيالت و امكانات در برنامه
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  سازمان جهاني بهداشت دام ساختارمديريت و 

در آن سازمان است و  يريگمين ارگان تصميدام، باالتربهداشت  يسازمان جهان 8يمجمع عموم         

دستورات و  يمجر 12يتخصص يهاونيسيو كم 11يامنطقه يهاونيسي، كم10ركلي، مد9يمركز يشورا

م يتصم يبرادر مجمع عمومي  يك نماينده دارد و هر كشور عضو . شونديمات آن مجمع محسوب ميتصم

ساالنه حداقل  ،يريم گيتصم يبرا يمجمع عموم  .است يرا كيداراي هر كشور فقط  ،ن مجمعيدر ا يريگ

 يشورا ياعضا همچنين عمومي مجمع. گردديبه صورت قطعنامه ارائه مآن مات يو تصمك جلسه برگزار ي

بهداشت دام را كه در  يسازمان جهان يكند و استانداردهايز انتخاب ميرا ن يتخصص يهاونيسيو كم يمركز

-يب ميشود را به تصويمنتشر م 14هاات تشخيصي و واكسنشيو كتابچه آزما 13ازمانن و مقررات آن سيقوان

مجمع ن يو همچننيز از وظايف مجمع است عضو  يها در كشورهايماريت بيوضعتاييد رسمي  .رساند

ركل يمدانتخاب . رسانديب ميرا به تصوجع مر يهاشگاهيكننده با سازمان و آزما يمراكز همكارفهرست 

  . باشدساله از ديگر وظايف مجمع مي 5هاي راي دورهبسازمان 

انتخاب  2012كه در سال  يفعل يشوند و شورايكبار انتخاب ميهر سه سال  يمركز يشورا ياعضا     

ن جلسات مجمع يرا در ب يمجمع عموم يندگين شورا نمايا. در سركار خواهد بود 2015شده است تا سال 

به . ديآماده نما يرا جهت ارائه به مجمع عموم يو فن يتيريموضوعات مد فه دارد كهيظوبرعهده دارد و 

گيري جهت تصميمو ه يبودجه و نحوه استفاده از آن را تهميزان سازمان و  يبرنامه كار فنشورا گر يعبارت د

شورا به  يفعل ياعضا. باشديك معاون و پنج عضو ميس و يك رئي يشورا دارا. دينمايمارائه به مجمع 

  :ر استيقرار ز

  )آلمان(خانم كارن شوابنبور: گرددكه رئيس سازمان نيز محسوب مي س شورايرئ – 1

اگر نماينده الزم به ذكر است كه . ست خالي استپاين  ،يندگينما ييفعال به علت جابجا: معاون – 2

هاي ا و كميسيوناز جمله عضويت در شور ،هاي نماينده قبلي در سازمانكشوري تغيير پيدا كند تمام پست

نمايندگان كشوري ميان از گيري و آيد و بايد دوباره مجمع در اين رابطه راياي به حالت تعليق در ميمنطقه

عضويت نماينده قبلي در  ،البته با تصويب مجمع. اتخاذ تصميم نمايدفرد مذكور موجود براي جايگزيني 

  . تخصصي ممكن است تعليق نشود هايكميسيون

                                                           
8
  - General Assembly 

9
 - Counsel 

10
 - Director General 

11
 - Regional Commissions 

12
 - Special commissions 

13
 - Animal Health Codes 

14
 - The manual of diagnostic tests and vaccines 
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رو ي، دكتر توش)يجنوب يقايآفر(شالي، دكتر باتله م)هيروس(انوف يكپاك يدكتر اوجن: شامل اعضا – 3

  ، )كايآمر(فوردي، دكتر جان كل)اياسترال(پ ي، دكتر مارك ش)ژاپن(مايكاواش

   

  ساختارتشكيالتي سازمان جهاني بهداشت دام – 1نمودار 

   
  

  تعيين نماينده هر كشور و وظايف نماينده

كه معموال وزير كشاورزي عضو بهداشت دام توسط دولت كشور  يدر سازمان جهان هاشورگان كدنينما     

ن فرد يا. باشديآن كشور م ين مقام دامپزشكيگردد و معموال باالتريم يبه سازمان معرفآن كشور است 

ا به او مسئول است ت. گردديسازمان بوده و رابط كشور خود با سازمان محسوب م يعضو مجمع عموم

هايي كه در آن مجمع مجمع عمومي اظهار نظر نمايد و به مصوبات و قطع نامهاز كشور خود در  يندگينما

هاي با سازمان و كميسيون يدامپزشك يللالمنيب يرابطه با استانداردهاتواند در او مي. شود راي دهدارائه مي

او از نظر . كشورش به سازمان گزارش دهددر  يدام يهايماريت بيد و در رابطه با وضعيمذاكره نماآن 

  .است يالمللنيو ب يمل يمقام رسم يسازمان دارا
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  مديركل سازمان

آن توسط  يهاونيسيها و كميندگيك سازمان متمركز است و تمام نمايسازمان جهاني بهداشت دام      

سازي تصميمات فه عمليمديركل وظي. گردديركل آن كنترل ميس و توسط مديآن در پار يدفتر مركز

براي دو معاونت است و  يو مشاوران فن يالت روابط عموميتشك يداراعمومي را برعهده دارد و مجمع

 ياتيو عمل يالتيساختار تشك  2در نمودار . نماينديماو را كمك پيگيري امور فني و امور اداري و مالي 

  .ركل سازمان نشان داده شده استيمدمربوط به 

  ساختار تشكيالتي و عملياتي مديركل سازمان جهاني بهداشت دام – 2ماره نمودار ش

  
ك دوره ي يبرا يمخف يو با رايعني مجمع عمومي ي عضو ندگان كشورهايتوسط نما سازمان ركليمد     

  . گردديپنج ساله انتخاب م

 ين دوره متواليسوم يابر 2010است كه در سال سازمان ركل آن يمد 15دكتر برنارد واال يامروزه آقا     

  . فرانسه بود يقبال مسئول دامپزشك دكتر واال يآقا. انتخاب شد يركليمد يبرا

دفتر با انتخاب آقاي دكتر واال به عنوان مديركل اين سازمان، دفاتر آن سازمان گسترش يافته و براي مثال      

كه بخش انتشارات كارمند است  80ي داراپرسنل بود اكنون  30 يدارا يالديم 2000كه در سال آن  يمركز

مورد  يهااز زبانانگليسي ، فرانسه و يياياسپان يهازبان. ار فعال آن استيبس يهااز بخش يكيو ترجمه 

هت ترجمه مدارك سازمان به زبان عربي نيز جبا اينهمه اخيرا در . سازمان در ارائه انتشارات استد يتاك

   . اقداماتي انجام شده است
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اداره يا نمايندگي و تحت نمايندگي در جهان  13يك دفتر مركزي در پاريس و  زمان هم اكنون دارايسا     

  :به قرار زير است

  ؛ايو و بانكوك در آسيتوك

  ؛كايرس و پاناما در آمرينس آيبو

  ؛قايدر آفر ابارونا و گيبيباماكو، تونس، نام

  ؛ا، بروكسل، مسكو و آستانه در اروپايسوف

  انهيورمروت در خايو ب

فه يركل سازمان انجام وظير نظر مديما زيبهداشت دام در جهان كه مستق يسازمان جهان يهايندگينما     

  .  دارند يامنطقه يهاونيسيك با كمينزد يهايند همكارينمايم

  :16ايهاي منطقهكميسيون

ن يره ايئت مديه. باشديهر منطقه مطرح موضوعات خاص  يبرا ياون منطقهيسيپنج كم يسازمان دارا     

ك دوره ي يبرا يكه توسط مجمع عموم استمنطقه مربوطه  ينده از كشورهايها شامل چهار نماونيسيكم

 يهايين گردهمايمنطقه را در فاصله ب يكشورها يندگين چهار نفر نمايا. شوديسه ساله انتخاب م

  :هستند يامنطقه يهاونيسيكم ير دارايمناطق ز. بر عهده دارند يامنطقه يهاونيسيكم

 قايآفر -

 كايآمر -

 هيانوسيا، خاور دور و اقيآس -

 اروپا -

 انهيخاورم -

- يبرگزار م منطقه ياز كشورها يكيدر  ياك كنفرانس منطقهيكبار يهر دو سال  ياون منطقهيسيهر كم     

-يورد بحث قرار مها ميماريكنترل ب يبرا يامنطقه يهايو همكار يها موضوعات فنن كنفرانسيدر ا. كند

. اي آسيا، خاور دور و اقيانوسيه در تهران برگزار گرديدسيون منطقهيكم. م 2011 سال در نوامبر. رديگ

ها ونيسيكم. دهديل ميك جلسه تشكي يعمومل مجمعيها همه ساله قبل از تشكونيسيك از كمين هريهمچن

  .فتدر نظر گر ياالت منطقهيك تشكيتوان به صورت كامل يرا م
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 مثال ايران در دو كميسيون منطقه. اي عضو باشددر يك يا چند كميسيون منطقهتواند يك كشور مي     

آسيا، خاور دور و اقيانوسيه عضو است و آمريكا غير از قاره مربوط به خود  كميسيون منطقهخاورميانه و 

  .اي آسيا، خاور دور و اقيانوسيه استعضو كميسيون منطقه

س يرئ –قطر  (يدكتر قاسم القحطان: انه شامليخاورم ياون منطقهيسيكمهيئت مديره  يزه اعضاامرو     

 –مصر ( م يلي، دكتر عثمان محمود احمد س)معاون -يعربستان سعود( فاضل يف دكتر عبدالقار)ونيسيكم

 2015ل انتخاب و تا سا 2012باشد كه در سال يم) سونير كميدب –عراق ( و دكتر فاضل عباس) معاون

  .فه خواهند كرديانجام وظ

 - چين (دكتر زانگ زونكي :اي آسيا، خاور دور و اقيانوسيه شاملكميسيون منطقههيئت مديره اعضاي      

، دكتر متو )معاون –كامبوج (، دكتر سن سوان )فيليپين –معاون (، دكتر داوينو كاتباگان )رئيس كميسيون

  .باشدمي) دبيركل –نيوزيلند (استون 

  :17يتخصص يهاونيسيمك

فه يشوند و وظيسال انتخاب م 3مدت  يو برا يتوسط مجمع عموم يتخصص يهاونيسيكم ياعضا     

  :يبرا يآنها استفاده از اطالعات علم

از  يريشگيپكنترل و  يهاك به خصوص در رابطه با روشيولوژيدميو مطالعه موضوعات اپ يبررس -

 ،يدام يهايماريب

جهت  يشنهاد به مجمع عموميپ يبرا يالمللنيب ياستانداردها و راهنماها يرسانا به روز يه و يته -

 ب، يتصو

ن اعضا يب يند به جز در موارد مربوط به اختالفات تجارينمايكه اعضا مطرح م يموضوعات يبررس  -

 . رديگيدارد كه اگر اعضا درخواست كنند به كار م يخاص يگريانجينه سازمان روش مين زميكه در ا

ها را براي تصويب به مجمع عمومي ارائه نويس قطعنامهباشند كه پيشهاي تخصصي ميدر واقع كميسيون

 .نمايندمي

  :ر استيبه قرار ز يون تخصصيسيچهار كم يسازمان دارا     

ن يا: 18يزوانات خاكيمربوط به بهداشت ح يون استانداردهايسيا كمين و مقررات و يون قوانيسيكم – 1

كند و  يرا به روز رسان يزوانات خاكين و مقررات بهداشت حيمسئول است تا همه ساله قوانون يسيكم

ن موظف است كه در رابطه با يهمچن. ديارائه نما يب به مجمع عموميتصو يد را برايجد ياستانداردها

  . دينان حاصل نمايموجود اطم ين با اطالعات علميق مقررات و قوانيتطب
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ها و اقدامات ين استراتژيترن مناسبييدر رابطه با تعسازمان را كه  19يدام يهايماريب يون علميسيكم – 2

  :دينمايم يارير يموارد ز يبرا

 هايماريمراقبت از ب -

 هايماريو كنترل ب يريشگيپ -

 يپاك برا يكشورها يخواهند كشورشان در فهرست رسميكه م ييدرخواست كشورها يبررس -

 . از آن كشور در آن فهرست باشد ياا منطقهيد و ريها قرار گيمارياز ب يبعض

ن يفه ايوظ: 20يزوانات آبيون حيسيا كميو  يزوانات آبيح يبهداشت يون استانداردهايسيكم – 3

ستان و يپوستان و دوزتنان، سخت، نرميماه يهايماريه اطالعات مربوط به بيو ته يآورون جمعيسيكم

ن مسئول به روز يون همچنيسين كميا. ها استيمارين بيو كنترل ا يريشگيپ يارائه راه حل مناسب برا

-وانات آبيح يهايماريب يصيتشخ يهاو كتابچه تست يزوانات آبيح ين و مقررات بهداشتيقوان يرسان

  . باشديم يب توسط مجمع عموميتصو يد برايجد يشنهاد استانداردهاين پيو همچن يز

د و ييها را تار روشيموارد ز يكه برا 21هاشگاهيون آزمايسيا كميك يولوژيمواد ب يون استانداردهايسيكم – 4

  :دينمايجاد ميا اي

 ها، پرندگان و زنبور،دام يهايماريب يبرا يصيمواد تشخ -

ها يماريكنترل ب يها كه براك مانند واكسنيولوژيب يهات فراوردهيفيك يابيارز يهاف روشيتوص -

 .شوندياستفاده م

 ،يزوانات خاكيح يها براو واكسن يصيشات تشخيب كتابچه آزمايه و تصوينظارت بر ته -

مرجع سازمان و مراكز  يهاشگاهيآزما يركل در رابطه با نظارت به شبكه جهانيدادن مشاوره به مد -

       . شوديشگاه و مركز را شامل ميآزما 270همكار آن كه حدود 

ش ارتباط يافزا يبرابا اينهمه . گرددمحسوب ميبا سازمان ر ، رابط آن كشونماينده يك كشور: 22افراد رابط 

ك ي ، هر يك از كشورهاي عضوريك از موضوعات زيعضو در رابطه با هر ين سازمان و كشورهايب يفن

ن موضوعات يا. دينمايفه مينده كشور انجام وظينمارابط اصلي يعني كه تحت نظر  كننديم يرابط معرف

  :شامل

 يات آبزوانيح يهايماريب -

 ات وحشيوانات حيح يهايماريب -

 يدام يهايماريگزارش ب -
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 يدامپزشك يهافراورده -

 ارتباطات -

 واناتيش حيآسا -

 يدام ييغذا يهافراورده يسالمت -

 يدامپزشك يهاشگاهيآزما -

كند و با الزم به ذكر است كه سازمان براي ارتباط و تماس با كشورها فقط از طريق نمايندگي عمل مي     

  . گيردها به صورت مستقيم تماس نميافراد يا رابط ديگر

  :24هاي موقتو گروه 23هاي كاريگروه

ها در زمينه هاي كاري است كه مسئوليت بررسي منظم پيشرفتاز ديگر ساختارهاي سازمان، گروه     

 ،ميآسايش حيوانات، سالمتي مواد غذايي دامي و حيات وحش را برعهده دارند و با تشكيل جلسات عل

هاي كاري با پيشنهاد اعضاي گروه. دهندها قرار ميهاي علمي را در جريان اين پيشرفتمديركل و كميسيون

  . شوندسال انتخاب مي 3و تصويب مجمع عمومي به مدت 

هاي نياز به تشكيل گروه ،هاي كاريو گروه تخصصيهاي ممكن است براي دادن مشاوره به كميسيون     

معموال اعضاي اين  .گردندها برحسب نياز توسط مديركل تشكيل ميه باشد كه اين گروهموقت وجود داشت

  .باشندهاي مرجع ميها از آزمايشگاهگروه

  :26و مراكز همكار 25هاي مرجعآزمايشگاه

شوند محسوب مييا موضوع خاص  بيمارييك كه مراكز تخصصي در رابطه با  هاي مرجعآزمايشگاه     

  :برعهده دارندوظايف زير را 

 ايجاد، انجام و ارزيابي آزمايشات تشخيصي؛ -

 مرجع، 27مواد آزمايشگاهينگهداري و توزيع  -

 هاي كشورهاي عضو؛براي آزمايشگاه 28دهي آزمايشات فنيسازمان -

 هماهنگ نمودن مطالعات علمي و فني؛ -

 .آموزش علمي و فني كشورهاي عضو -

ه و فعال داشته باشد كه كمك فني و علمي به آن ارائه آزمايشگاه مرجع بايد يك متخصص شناخته شد     

- آزمايشگاه مرجع همچنين ممكن است دوره. او بايد در زمينه مراقبت و كنترل بيماري نيز مشاوره دهد. كند
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هاي آموزشي علمي و فني به ساير اعضاي سازمان ارائه نمايد و يا در مطالعات علمي و فني، ساير 

الزم به ذكر است كه . شودها را كمك كند كه اين شامل خواهر خواندگي نيز ميها يا سازمانآزمايشگاه

آزمايشگاه تشخيص بيماري آبله و اكتيماي گوسفندي و بزي موسسه تحقيقات سرم و واكسن سازي رازي 

به  2014هايي كه در سال آزمايشگاه 4و  3در ضميمه . شودهاي مرجع آن سازمان محسوب مياز آزمايشگاه

  .اند آمده استهاي مرجع سازمان اضافه شدهرست آزمايشگاهفه

هاي عمومي در رابطه با مراكز همكار مراكزي هستند كه شايستگي براي پاسخ دادن براي پرسش     

المللي در اختيار اعضاي سازمان قرار بهداشت دام را دارند و آماده هستند تا تخصص خود را به صورت بين

  . دهند

هاي مرجع و مراكز همكار، بعد از آنكه درخواست آن توسط رار گرفتن در فهرست آزمايشگاهبراي ق     

به سازمان ارائه شد بايد توسط كمسيون فني مربوطه شايستگي آن به اثبات برسد و بعد از تصويب آن  اعضا

  . توسط مجمع عمومي در فهرست قرار گيرد

-بيماري فعاليت مي 116بود كه در رابطه با آزمايشگاه مرجع  241سازمان داراي . م 2013در پايان سال      

در . دستگاه رسيد 250 به  آزمايشگاه به اين فهرست اضافه گرديد و 9و با تصويب مجمع عمومي  كردند

مركز همكار جديد در مجمع  8و با تصويب  مركز همكار در جهان بود 43پايان همان سال سازمان داراي 

  .افزايش يافتدستگاه  51 به  مراكز همكارد تعدا 2014عمومي سال 

  منابع تامين بودجه سازمان

  :دسته تقسيم كرد 3توان به ميمنابع تامين بودجه سازمان را      

 150 بيش از هزار دالر تا 20تواند از كمتر از حق عضويت يك كشور مي: حق عضويت كشورها –الف 

رسد و معموال همه ساله مجمع عمومي به تصويب مي حداقل حق عضويت توسط. هزار دالر تغيير يابد

با پرداخت حدود يك كشور . بندي كرده استها را در شش گروه طبقهحق عضويتسازمان . كندتغيير مي

گيرند كم است و تعداد كشورهايي كه در رديف اول قرار مي. گيردهزار دالر در رديف اول قرار مي 150

ايران از نظر  و نيوزيلند و ژاپن است و  استرالياكشور آمريكاي شمالي، و  اروپايي،بيشتر شامل كشورهاي 

    .پرداخت حق عضويت در آخرين گروه يعني گروه شش قرار دارد

-الزم به ذكر است كشورهايي كه از نظر سازمان ملل در رديف كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار مي     

  .بپردازندنصف حداقل حق عضويت را توانند گيرند مي

گردد كه براي حمايت از آسايش حيوانات و هايي ميها شامل اعانهاين كمك: هاي داوطلبانهكمك –ب 

هاي هاي  آمريكايي مانند مركز كنترل بيماريادارات و شركت 2013در سال . شودبهداشت حيوانات اهدا مي
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- تراليا و نيوزلندي از مهمترين پرداختهاي كانادايي و اسآمريكا، سازمان دارو و غذا و ادارات و شركت

هاي كمك 2013هايي كه در سال فهرست ادارات و شركت 2در ضميمه . اندها بودهكنندگان اين اعانه

  . اند آمده استداوطلبانه به سازمان كرده

بعضي باشد كه هاي كشورها براي سازمان ميتامين نيروي مورد نياز بدون دريافت حقوق از ديگر كمك     

  . دهنداز كشورها انجام مي

اين قسمت شامل درآمد حاصل از فروش نشريات سازمان و وجه دريافتي براي بررسي و : منابع متفرقه –ج 

موارد متفرقه نيز در اين . گرددهاي مربوط به اعالم وضعيت بيماري در كشورها مياعالم نظر در مورد پرونده

  . گيردبخش قرار مي

     . حدود بيست ميليون دالر بود 2013بودجه سازمان در سال كر است كه الزم به ذ     
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   مجمع عمومي مراسم افتتاحيه گزارش

وزير كشاورزي از كشورهاي  11در مراسم افتتاحيه سازمان جهاني بهداشت دام تعداد  2014در سال      

رتبه كشوري از جمله هيا بنت و چندين مقام عالي از جمله كشور خودمان جمهوري اسالمي ايران عضو

و مديركل سازمان  29مديركل سازمان جهاني بهداشت. الحسين شاهزاده خانم اردني شركت كرده بودند

نماينده از  140همچنين . از ديگر شركت كنندگان در اين جلسه بودند 30متحدخواروبار و كشاورزي ملل

 . شتندكشور عضو در مراسم افتتاحيه و مجمع عمومي شركت دا 178

مديركل سازمان جهاني اي كه رئيس سازمان ارائه كرد و مقدمه گويي آمددر مراسم افتتاحيه بعد از خوش     

سال تولد سازمان جهاني بهداشت دام، بر اهميت  نودمينايشان بعد از تبريك . بهداشت به سخنراني پرداخت

گير مانند آنفوالنزاي طيور، هاي همهد بر بيمارياو همچنين با تاكي. اين سازمان و دستاوردهاي آن اشاره كرد

و بر اهميت ادامه همكاري  نمودهاي اخير را مشترك بين انسان و حيوان معرفي هاي سالگيريبيشتر همه

هاي ها و كنترل بيماريگيريبين سازمان جهاني بهداشت و سازمان جهاني بهداشت دام براي كنترل اين همه

  . كردحيوان تاكيد مشترك  بين انسان و 

ديگر سخنران مراسم افتتاحيه، مديركل سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد بود كه ضمن تبريك      

هاي دامي در فقر زدايي تاكيد نمود و بروز بيماري هاي سالگرد تاسيس سازمان، بر اهميت كنترل بيماري

  . ت دامي در جهان اعالم كرددرصد در توليد محصوال 25الي  20دامي را علت كاهش و ضرر 

معاونت پارلماني وزير  سخنرانان بعدي مراسم افتتاحيه شامل وزراي كشورهاي بوليوي، برزيل، اكوادور،     

و معاون وزراي كشاورزي كره  ايران، عمان، سنگال، اروگوئهكشاورزي و غذاي آلمان، وزراي كشاورزي 

 .هاي روسيه بوددامپزشكي و مراقبت بهداشتي گياهان ودام جنوبي، الئوس، فيليپين و رئيس فدرال خدمات

  . آمده استپايان اسالمي ايران در  يمتن سخنراني وزير محترم جهاد كشاورزي جمهور

او . هاي آن بانك ارائه نمودگزارشي از فعاليت ،همچنين نماينده بانك جهاني در اولين جلسه عمومي     

برشمرد و يشرفت و توسعه در جهان پقر شديد و به اشتراك گذاشتن كني فاهداف بانك جهاني را ريشه

بنابراين كشاورزي در كاهش فقر، . كنندزندگي ميدرصد فقرا در جهان در مناطق روستايي  75اعالم كرد كه 

كرد كه يك ميليارد فقير كه با كمتر  او همچنين اعالم. دارداساسي رشد اقتصادي و حفظ محيط زيست نقش 

ميليون  200بعالوه . باشندكنند دامدار هستند و از اين تعداد دو سوم آنها زن ميالر در روز زندگي مياز دو د

توجه به كليد  اصلي براي كاهش فقر در جهان لذا . اندخانوار روستايي در زندگي خود به دام وابسته

  .  دامداري است

                                                           
29

 - World Health Organization, WHO 
30

 - Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO 
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ه تالش خوبي در علم دامپزشكي و خدمت در سازمان از دامپزشكان كنفر دو در پايان مراسم افتتاحيه به      

مدال و براي تالش در جهت آسايش حيوانات،  31و به جامعه دامپزشكي آمريكاجهاني بهداشت دام داشتند 

  . لوح يادبود داده شد

     

   2014مجمع عمومي سال گزارش 

النه خود را ارائه هاي تخصصي گزارش ساروساي كميسيوناين است كه معمول در مجمع عمومي      

در هنگام تصويب . گيري گذاشته شودها به بحث و راينمايند و سپس با توجه به اين گزارشات، قطعنامه

فقط در مورد پاك بودن كشورها از نظر بيماري طاعون  2014عمومي سال در مجمعها قطعنامه

كه قوانين و مقررات مربوط د نماينده استراليا مدعي ش و گرديدبحث جدي مطرح  كوچك نشخواركنندگان

با اينهمه بعد از توضيح رئيس سازمان و رئيس كميسيون مربوطه مبني بر اينكه . به اين بيماري كامل نيست

مجمع عمومي تصويب شده است و كميسيون تخصصي بر اساس همين اين مقررات در سال قبل توسط 

به تصويب مجمع عمومي  ،قوانين و مقررات عمل نموده است اين بحث نيز پايان يافت و قطعنامه مربوطه

در مجمع توسط كميسيون تخصصي و طرح براي بررسي  ،با اينهمه مقرر شد پيشنهادات استراليا. رسيد

  . سازمان ارسال گرددبه بعدا  2015عمومي سال 

هاي ديگر در مجمع عمومي راهنماي كتابچه مقررات و قوانين سازمان و كتابچه آزمايشات از بحث     

اين  ،هاكنندگان از اين كتابچهبسياري از استفاده. ها بود كه در سال قبل مطرح شده بودتشخيصي و واكسن

توسط كميسيون تخصصي كه ر گرديد مقداري از تغييرات مقر لذادانستند ها را گنگ و نامفهوم ميراهنمايي

  . و در اين زمينه براي سال آينده بيشتر كار شودگردد اعمال پيشنهاد شده است 

از ديگر موارد مطرح در مجمع عمومي بود و سودان جنوبي و  ليبرياتاييد درخواست عضويت كشور      

   .عضو رسيد 180بدين صورت تعداد اعضاي سازمان به 

  هاي مجمع عموميقطعنامه

ها حدود و با توجه به اينكه اين قطعنامه قطعنامه را به تصويب رساند 22مجمع عمومي در سال جاري      

عمومي براي اظهار نظر به كليه كشورهاي عضو ارسال شده بود دو ماه پيش از برگزاري اجالس مجمع

و توضيح بدون ارائه مقدمه سيد و ما در اينجا همگي به اتفاق آرا و بدون داشتن مخالف به تصويب ر

  :آوريمرا ميموارد تصويبي خالصه 

  14قطعنامه شماره 
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 - American Veterinary Medical Association(AVMA) 
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كه مقرر شد  :زيهاي جديد يا ويرايش شده در كتابچه آزمايشات تشخيصي براي حيوانات آبافزودن بخش

كرده بود اضافه هايي كه كميسيون تخصصي ارائه در چاپ هفتم كتابچه مربوط به حيوانات آبزي بخش

  .اصالح چند كلمه در اين كتابچه نيز تاييد شد. گردد

  15قطعنامه شماره 

    برفكي در كشورهاي عضواعالم وضعيت بيماري تب

آلباني، استراليا، : شوندبرفكي پاك اعالم ميكشورهاي زير بدون انجام واكسيناسيون از نظر بيماري تب     

سني و هرزگوين، برونئي، بلغارستان، كاناداف شيلي، كاستاريكا، كرواسي، اتريش، بالروس، بلژيك، بليز، بو

جمهوري دامنيكن، السالوادور، استوني، فنالند، مقدونيه، فرانسه، كوبا، قبرس، جمهوري چك، دانمارك، 

التويا، آلمان، يونان، گواتماال، گويان، هايتي، هوندوراس، لهستان، ايسلند، اندونزي، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، 

لساتو، ليتواني، لوكزامبورگ، ماداگاسكار، مالت، موريتاني، مكزيك، مونتنگرو، هلند، كالدونياي جديد، 

مارينو، صربستان، سنگاپور، اسلواكي، نيوزيلند، نيكاراگوئه، نروژ، پاناما، مجارستان، پرتغال، روماني، سان

  ريكا، ارمنستان و وانواتواسلواني، اسپانيا، سوئد، سوئيس، اوكراين، انگلستان، آم

   .باشندجنوبي و اروگوئه با واكسيناسيون عاري ميكشورهاي كره     

كشورهاي آرژانتين، بوليوي، بوتسوانا، برزيل، كلمبيا، مالزي، مولداوي، ناميبيا، پرو و فيليپين داراي مناطق      

  .باشندعاري بدون استفاده از واكسن مي

وليوي، برزيل، كلمبيا، پاراگوئه، پرو و تركيه داراي مناطق عاري با استفاده از واكسن كشورهاي آرژانتين، ب    

  .باشندمي

برفكي رخ دهد بايد آن كشورها به سرعت به مديركل سازمان اگر در اين كشورها و مناطق، بيماري تب    

  . اطالع دهند

  16قطعنامه شماره 

   برفكيبيماري تبتاييد شده و رسمي براي كنترل داشتن برنامه 

كشورهاي الجزاير، بوليوي، اكوادور، مراكش و تونس داراي برنامه تاييد شده رسمي در زمينه كنترل      

  .باشندبرفكي ميبيماري تب

  17 قطعنامه شماره

  اعالم وضعيت بيماري پلوروپنوموني واگير گاوها
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دوستان، پرتقال، سنگاپور، سوئد و امريكا عاري از كشورهاي آرژانتين، استراليا، بوتسوانا، كانادا، چين، هن    

  .باشندبيماري پلوروپنوموني واگير گاوها مي

  18 قطعنامه شماره

  الم وضعيت خطر بيماري جنون گاوياع

  :خطر جنون گاوي در كشورهاي زير قابل اغماض است    

واسي، دانمارك، استوني، فنالند، ، كركلمبياشيلي،  بلغارستان،برزيل، آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، 

  التويا، لوكزامبورگ، مالت، هلند، نيوزيلند،كره جنوبي، ايتاليا، ژاپن، هندوستان، اسرائيل، ايسلند، لهستان، 

  و اروگوئه پرتغال، روماني، سنگاپور، اسلواكي، اسلواني، سوئد، آمريكاپرو، ، پاراگوئهنروژ، پاناما، 

  :ماري جنون گاوي تحت كنترل استدر كشورهاي زير خطر بي     

كانادا، تايوان، كاستاريكا، قبرس، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، يونان، ايرلند، ليكتنستان، ليتواني، مكزيك، 

  لهستان، اسپانيا، سويس و انگلستاننيكاراگوئه، 

   .باشداي با خطر قابل اغماض ميكشور چين داراي منطقه     

  19 قطعنامه شماره

  وضعيت بيماري طاعون اسبياعالم 

  : باشندكشورهاي زير عاري از طاعون اسبي مي     

الجزاير، آندورا، آرژانتين، استراليا، اتريش، آذربايجان، بلژيك، بوليوي، بوسني و هرزگوين، برزيل، بلغارستان، 

توني، فنالند، كانادا، شيلي، چين، تايوان، كلمبيا، كرواسي، قبرس، جمهوري چك، دانمارك، اكوادور، اس

مقدونيه، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، هندوستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، كويت، 

نروژ، عمان، قيرقزستان، التويا، ليكتنستان، مالزي، مالت، مكزيك، ميانمار، هلند، كالدونياي جديد، نيوزيلند، 

تايلند، ني، سنگاپور، اسلواكي، اسلواني، اسپانيا، سوئد، سوئيس، روماقطر، پرتغال، پاراگوئه، پرو، لهستان، 

  و اروگوئه انگلستان، آمريكاتونس، تركيه، امارات متحد عربي، 

  20 قطعنامه شماره

  اعالم وضعيت بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك در كشورهاي عضو

  :كشورهاي زير عاري از بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك است     
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آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، بوليوي، بوسني و هرزگوين، برزيل، كانادا، شيلي، تايوان، كلمبيا، قبرس، 

دانمارك، اكوادور، استوني، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، كره جنوبي، 

نمار، هلند، كالدونياي جديد، نيوزيلند، نروژ، پاراگوئه، ليكتنستان، ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، موريتاني، ميا

پرو، لهستان، پرتغال، روماني، سنگاپور، اسلواكي، اسلواني، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئيس، تايلند، انگلستان 

  .و آمريكا

  21 قطعنامه شماره

هاي ر مورد بيماريدر رابطه با روش اعالم وضعيت كشورها د 2013مه سال  30تكميل قطعنامه شماره 

  خاص و خطر جنون گاوي

با درخواست يك كشور براي اعالم وضعيت بيماري در آن كشور،كميسيون تخصصي آن را بررسي       

كند و آن كشور الزم است  براي باقي ماندن در فهرست همه ساله كرده و از كشور مورد نظر بازديد مي

صورت از فهرست خارج شده و براي قرار گرفتن در فهرست بايد در غير اين. گزارشي را تهيه و ارسال نمايد

  .باشدصحت يا عدم صحت گزارش برعهده كشور مربوطه مي. از ابتدا شروع كند

  22 قطعنامه شماره

  براي بار سوم 2012مه  26تكميل قطعنامه شماره 

كشور مربوطه بايد  ،وهاثبت برنامه رسمي كنترل بيماري پلوروپنوموني واگير گاهمراه با درخواست      

 1000و اگر كشوري از فهرست خارج شد براي قرار گرفتن دوباره در فهرست  يورو پرداخت كند 2000

يورو  500يورو پرداخت خواهد كرد و اگر درخواست اوليه كشوري رد شد در درخواست دوم كشور فقط 

تند نصف بهاي مذكور را پرداخت كشورهايي كه از نظر سازمان ملل كمتر توسعه يافته هس. پردازدمي

    .خواهند كرد

  23 قطعنامه شماره

  درباره كاهش مراكز نگهداري ويروس طاعون گاوي و دقت در اين مورد

  24 قطعنامه شماره

  كني جهاني بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچككنترل و ريشه

ره تهيه طرح كنترل جهاني آن اقدام با توجه به اهميت زياد بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك دربا     

  .   و مطالعات اقتصادي و اجتماعي در اين زمينه انجام گردد شود

  25 قطعنامه شماره
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  هاي دامسالمت فراورده

خود ادامه دهد و همكاري با متخصصين فائو و سازمان جهاني بهداشت در  فعاليتكارگروه مربوطه به      

  .چنين اقدام مناسب براي تقويت همكاري بين كدكس و سازمان انجام شودهم. اين كارگروه ادامه پيدا كند

   26 قطعنامه شماره

  آسايش دام

  .ها ادامه يابدخود ادامه دهد و آموزش فعاليتكارگروه مربوطه به      

   27 قطعنامه شماره

  زي؛افزودن متن جديد و يا ويرايش شده به كتابچه آزمايشات تشخيصي و واكسن حيوانات خاك

   .بخش اعمال خواهد شد 32اين افزايش و ويراش در      

  28 قطعنامه شماره

  اعالم مراكز همكار

اين مراكز دو دستگاه در آمريكا و يك دستگاه در هريك از . شوندهشت مركز به مراكز همكار اضافه مي     

  .كشورهاي چين، فرانسه، ژاپن، نيوزيلند، انگلستان و برزيل قرار دارند

  29 نامه شمارهقطع

  .اندهاي تشخيصي كه توسط سازمان ارزيابي و تاييد شدهثبت كيت

بادي ويروس نيوكاسل ساخت بيوچك كيت اليزاي تشخيص آنتي: گيرنددو كيت مورد تاييد قرار مي     

بادي از نوع ايمينوگلوبولين جي و كيت تشخيص جنون گاوي با استفاده از انگلستان براي تشخيص آنتي

  .ش وسترن بالت ساخت كارخانه بيو راد كه مناسب در زمان كالبدگشايي در گاو و گوسفند و بز استرو

  30 قطعنامه شماره

  زيمربوط به حيوانات آباصالحيه در قوانين و مقررات 

  .كه شامل اصالح چند كلمه است    

  31 قطعنامه شماره

  زياكبه بهداشت حيوانات خ طاصالحيه در قوانين و مقررات مربو

  .كه شامل بعضي به روز رساني در ضمايم و اصالح بعضي كلمات است    
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  32 قطعنامه شماره

  .هاي دامي بايد مورد توجه قرار گيرنداصول و عواملي كه در اولويت بندي بيماري

دامي در كشورهاي مختلف متفاوت است در اين قطعنامه  يهابا توجه به اينكه اولويت بندي بيماري    

  . نهاداتي براي اولويت بندي ارائه شده استپيش

  33قطعنامه شماره 

  خوك افريقايياقدامات براي جلوگيري از انتشار تب

   40قطعنامه شماره 

  زيهاي حيوانات آبهاي مرجع براي بيمارياعالم آزمايشگاه

  .قرار دارند شيلي، نروژ و تايوانشوند كه در كشورهاي سه آزمايشگاه به اين فهرست اضافه مي     

  41 قطعنامه شماره

  زيهاي حيوانات خاكهاي مرجع براي بيمارياعالم آزمايشگاه

شوند كه سه دستگاه در ايتاليا و سه دستگاه در كشورهاي شش آزمايشگاه به اين فهرست اضافه مي     

  .بلژيك، چين و مكزيك قرار دارند
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  ارزيابي تشكيالت دامپزشكي كشورها

كه در زمينه معتقد بود  1928 كه در تاريخچه سازمان آمد سازمان از همان ابتدا يعني سال همچنان       

ها و كنترل و جلوگيري از انتشار بيماري خطر آنها در سطح جهانها و حمل و نقل بيتضمين سالمتي دام

براي عملي سازي . دتوان به كشورهايي  اطمينان كرد كه تشكيالت دامپزشكي مناسب داشته باشننها ميآنها ت

هايي را براي ارزيابي تشكيالت دامپزشكي كشورها ارائه اصول و روش 1990سازمان در دهه  ،اين موضوع

  .تر شده استها تكميلنمود كه اكنون اين اصول و روش

تسهيالت و امكانات كافي  ،ها بايد در چهار زمينهطبق اين اصول و روشتشكيالت دامپزشكي هر كشور      

  :اين چهار زمينه به قرار زير است. مناسب داشته باشد و

  .كافي و مناسب داشته باشندو منابع مالي و امكانات اداري مناسب منابع انساني كافي و •

تشكيالت دامپزشكي و نيروهاي انساني به صورت منظم آموزش ديده و از نظر فني مستقل باشند  •

 .الزم را داشته باشد قدرت قانوني

 .داشته باشد تعاملها و افراد ذينفع امپزشكي با ساير سازمانتشكيالت د •

هاي دامي كشور خود و تطبيق با اصول و تشكيالت دامپزشكي بايد براي صادرات دام و فراورده •

   . برنامه داشته باشد ،المللي براي صادراتمقررات بين

ناسي به آن كشور عظيمت كرده و گروه كارش ،روش ارزيابي اينگونه است كه با درخواست كشور عضو    

ها و معيارهاي تعيين شده كه به تصويب مجمع عمومي نيز رسيده است به ارزيابي تشكيالت براساس روش

پردازد و نقاط ضعف و قدرت تشكيالت را مشخص و گزارش كتبي خود را به كشور مربوطه آن كشور مي

  . نمايدارائه مي

هاي خود را شناسايي و در جهت برطرف نمودن آنها تواند نقطه ضعفميبا ارائه گزارش، كشور مربوطه     

ها ارائه طريق كند كه در اين صورت اقدام نمايد و يا از سازمان بخواهد كه براي از بين بردن ضعف

  .نمايندن كشور اعزام و ارائه طريق ميآكارشناسان ديگري به 

 كشورهاارزيابي تشكيالت دامپزشكي لزوم روي تاكيد زيادي  2014در جلسه مجمع عمومي سال      

در صدد الگو در حال گفتگو با سازمان و صورت گرفت و اعالم گرديد كه سازمان جهاني بهداشت نيز 

از طرف . كشورها را ارزيابي كندانساني  ها و اصول است تا بتواند تشكيالت بهداشتبرداري از اين روش

با استفاده از نمايد در حال گفتگو با سازمان است تا اني را ارائه ميديگر گروه ايزو كه استانداردهاي جه

  .در اين زمينه نيز استانداردي ارائه كنداصول و مقررات سازمان، 
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تطبيق  ،بنابراين اهميت ارزيابي تشكيالت دامپزشكي بسيار زياد است و با توجه به اينكه متخصصين      

-ضروري ميدامپزشكي يك كشور موفقيت تشكيالت ول را براي تشكيالت دامپزشكي يك كشور با اين اص

در اواخر سال  كه الزم به ذكر است. دانند لذا در كشور ما نيز در اين زمينه بايد اقدام الزم صورت گيرد

تشكيالت دامپزشكي ايران نيز مورد ارزيابي قرار گرفت اما تاكنون ، با درخواست سازمان دامپزشكي  2010

  .  ريزي و اقدام گردددر اين رابطه برداشته نشده است كه بايد در اين زمينه برنامه هاي بعديقدم
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  تاريخ برگزاري هشتاد و سومين مجمع عمومي و موضوعات فني مورد بحث در آن

مه الي جمعه  24مجمع عمومي تصويب كرد كه هشتاد و سومين جلسه مجمع عمومي از روز يكشنبه     

 2014مه در محل اجالس سال  28محل برگزاري اجالس نيز تا پنجشنبه . ار شودبرگز 2015مه سال  29

 . خواهد بود 32يعني  ميسين شيمي

  :موضوعات فني مورد بحث در اين اجالس به قرار زير خواهد بود     

ا هها، مراقبت از بيمارياستفاده از تكنولوژي اطالعاتي در مديريت بهداشتي حيوانات، گزارش بيماري – 1

  .و پاسخ سريع به آنها

الزم به ذكر است كه اين موضوع در مجمع عمومي سال قبل نيز به عنوان يكي از موضوعات مورد      

هايي كه قادر هستند در مزرعه موضوع استفاده از كيت 2014و در اجالس سال  بحث انتخاب شده بود

عات خود را مخابره نمايند مورد بحث قرار حتي سكانس ويروس و باكتري را تعيين كنند و با ماهواره اطال

اندازه كوچكي دارند و همين االن در  ،ها كه به گفته رئيس كميسيون علمي مربوطهاين كيت. گرفت

پرسش . توانند باكتري و ويروس و سكانس نوكلئوتيدهاي آنها را تعيين و مخابره نماينددسترس هستند مي

ها ريزي شود و براي استفاده از اين كيتست كه در اين زمينه برنامهاصلي اين بود كه آيا زمان آن رسيده ا

آوري اطالعات به صورت عمومي توصيه شود؟ آيا زمان آن رسيده است كه مركز خاصي براي جمع

  ها طراحي شود؟اين كيتمخابره شده توسط 

نظر اعضا در رابطه با  براي دريافتو اي را تهيه الزم به ذكر است كه سازمان به زودي پرسشنامه     

  . به كشورهاي عضو ارسال خواهد نموداستفاده از تكنولوژي اطالعاتي 

هاي تخصصي، انتخابات براي تعيين شوراي مركزي، كميسيون 2015با توجه به اينكه در سال  – 2

با  گيرداي و مديركل انجام خواهد شد هر موضوع ديگري كه در بحث فني قرار ميهاي منطقهكميسيون

  . ارسال پرسشنامه خواهد بود

ها بر اقتصاد دامداري از ديگر گيريها و تاثير مستقيم و غيرمستقيم همهمطالعه اقتصادي بيماري – 3

  . ارائه خواهد شد 2016نتايج اين مطالعات در مجمع عمومي سال . موضوعات براي مطالعه انتخاب شد

     

     

   

                                                           
32

  - Maison de la Chimie 
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  بنديخالصه و جمع

و  به خصوص سازمان جهاني بهداشت دامالمللي هاي بينسازمانهاي در جلسات و برنامهشركت فعال      

-تواند باعث تقويت سازمان دامپزشكي در داخل كشور و همچنين به صورت بينمي همكاري نزديك با آن

  :ها بايدسازمانبا اينهمه براي استفاده بهينه از اين  .المللي شود

لين دامپزشكي و كارشناسان سازمان دامپزشكي آشنايي كافي با سازمان جهاني مسئولين كشوري و مسئو  - 1

  .كه قسمتي از گزارش حاضر براي اين منظور تهيه شده است بهداشت دام و چگونگي عملكرد آن پيدا كنند

هاي آن فعاالنه روابط خود را با اين سازمان تحكيم كند و در جلسات و برنامهسازمان دامپزشكي  – 2

هاي اي، گروههاي منطقه، هيئت مديره كميسيونتخصصيهاي و جهت عضويت در كميسيونرده ت كشرك

  .ريزي نمايدكاري و حتي عضويت در شوراي مركزي و گرفتن پست رياست آن سازمان تالش و برنامه

  . رياست آن سازمان با آقاي دكتر رفيعي از ايران بود 1967و  1966الزم به ذكر است كه در سال 

  .براي شركت بيشتر در مديريت آن سازمان با ساير كشورها تعامل داشته باشد – 3

ارتباط با آن سازمان را محدود به مجمع عمومي و يا چند جلسه و دوره آموزشي ننمايد و به صورت  – 4

هاي تخصصي را هاي فني كميسيونممتد و در طول سال همه گزارشات آن سازمان به خصوص گزارش

و يا در اين زمينه جلسات  براي اظهار نظر در اختيار تمامي پرسنل دامپزشكي كشور قرار دهد ترجمه و

للي سازمان دامپزشكي خواهد شد مالاين عمل نه تنها باعث تقويت بين. دهي و مشورتي تشكيل دهداطالع

  . موثر واقع خواهد شدبلكه توان فني كارشناسان را نيز افزايش خواهد داد و در ايجاد انگيزه در آنها نيز 

در زمان شوند ارائه ميتوسط آن سازمان سعي نمايد در مورد گزارشات تخصصي كه در طول سال  – 5

  . مناسب اظهار نظر نمايد

به  ها با تثبيت نيروها و نامزدي يك نيروي خاص و آموزش نيروها، آن آزمايشگاهدر بخش آزمايشگاه  – 6

  . به عنوان آزمايشگاه مرجع به سازمان جهاني بهداشت دام معرفي كندرا هاي استاني خصوص آزمايشگاه
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وزير محترم جهاد كشاورزي در مراسم افتتاحيه سازمان  مهندس محمود حجتيجناب آقاي متن سخنراني 

  جهاني بهداشت دام

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

! ين برجسته دامپزشكيمتخصص! يامپزشكن محترم ديمسئول! وزراي محترم! ركلـآقاي مدي! ســيخانم رئ

  ! انيآقا! خانم ها

 ييا.يآ.بهداشت دام، اُ يسازمان جهان ين مجمع عموميه هشتاد و دوميمفتخرم كه در جلسه افتتاح     

)OIE (من هم به نوبه خود نودمين سال تولد سازمان جهاني بهداشت دام را به همه شما . همراه شما هستم

  . گويمتبريك مي

ر آب و ييشدن، تغ يمانند جهان يم و با توجه به موضوعاتيكنيم يكه در آن زندگ يبا توجه به عصر     

ر جهاد يمن به عنوان وز ي، براييت غذايسالم و امن يه، غذايتغذت جهان، فقر، سوءيش جمعي، افزاييهوا

 يسازمان جهان .دارد يخاص يمعن "بهداشت دام يسازمان جهان"ران، يا ياسالم يجمهور يكشاورز

وان و ين انسان و حيمشترك ب يهايماريو كنترل ب يدام يهايماريت آن كنترل بيبهداشت دام كه مامور

 يهاتجارت دام و فرآورده يبرا يبهداشت يسالم و ارائه استانداردها يدام يهان دام سالم و فرآوردهيتام

در واقع در بيشتر موارد و در بيشتر . كنديايفا مدر جهان است در توسعه بخش كشاورزي نقش مهمي  يدام

هاي سالم دامي، با كشورها، بخصوص كشورهاي درحال توسعه، رونق و افول دامداري و توليد فراورده

بنابراين من موفقيت سازمان جهاني بهداشت دام در . شيوع يا عدم شيوع بيماري هاي دامي بستگي دارد

و تامين غذاي سالم در جهان  ييو به خصوص روستا يشاورزاجراي ماموريت خود را در توسعه بخش ك

  . دانمحياتي مي

  !يهمانان گراميم! سيخانم رئ

و در اين زمينه ذهني است كه ما موفقيت سازمان جهاني بهداشت دام در انجام ماموريت خود را      

بهداشت  يسازمان جهان ران آماده است تايا ياسالم يموفقيت همه جهان تلقي مي كنيم و لذا كشور جمهور

ت يكه با توجه به موقع ياد، منطقهيخود، به خصوص در منطقه كمك نما يهاتيدام را، در انجام مامور

  . نه بهداشت دام نياز استيدر زم يآن، به اقدامات فراوان ياسيو س ييايجغراف

 ين كشوريب يسازمانها و ين الملليب يهاو از سازمان ين برجسته دامپزشكيلذا من از همه متخصص     

در  يخواهم كه كشورهايندگان آنها در جلسه حاضرند ميون اروپا كه نمايسيو كم يمانند فائو، بانك جهان

 يد غذايمشترك و تول يهايماريو ب يدام يهايماريب يكنشهيكنترل و ر يهابرنامه يحال توسعه را در اجرا

  .نديش كمك نمايش از پيسالم ب
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گوناگون انجام  يهاتواند به روشيم يدام يهايماريكنترل ب يدر حال توسعه برا يورهاكمك به كش     

  :كنمينجانب چند مورد از آن را ذكر ميشود كه ا

در حال  يها به كشورهايماريشرفته و موفق در رابطه با مبارزه با بيپ يانتقال تجارب كشورها .1

 .توسعه

 يها است؛ اما متاسفانه در كشورهايماريابزار مبارزه با ب نيها مهمترشتر موارد واكسنيامروزه در ب .2

ا به علت گران ي يها وجود ندارد و انتقال تكنولوژد واكسنيتول يشرفته برايپ يدر حال توسعه، تكنولوژ

م كه يكنيلذا ما از آن سازمان درخواست م. شوديانجام نم يا اقتصاديو  ياسيگر سيل ديا به داليبودن آن و 

ز يد به آنها نيجد يدر حال توسعه و انتقال تكنولوژ يد واكسن در كشورهاينه بهبود وضع موجود توليدر زم

 . قدم برداشته شود

ن و مقررات مربوط به بهداشت ين قوانيبهداشت دام در رابطه با تدو يمن از تالش سازمان جهان .3

ن مقررات و ينمودن ا ييدر اجرا خواهم كهيم و از آن سازمان مينمايها تشكر مدام و كنترل بيماري

 . ديت نمايش فعاليش از پيدر حال توسعه، ب يدر كشورها يصيتشخ يهاها و روشدستورالعمل

 يخواندگجاد خواهريدر ا "بهداشت دام يسازمان جهان" يبانيشنهاد و پشتيمن ضمن ارج نهادن به پ .4

ن آن كشورها، يب ياكز آموزش دامپزشكشرفته و در حال توسعه و مريپ يكشورها يالت دامپزشكين تشكيب

 . ديبنما يشتريشنهاد تالش بين پيشدن ا ييخواهم كه در اجرايبهداشت دام م ياز سازمان جهان

  . كنم و متشكرميت ميموفق يهمه شما آرزو يبرا     
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  1ضميمه 

  .مكاري دائمي داردها كه سازمان جهاني بهداشت دام با آنها ارتباط و هها و ارگانتعدادي از سازمان

كشوري ارتباط و تماس دائمي دارد المللي و بينسازمان و ارگان بين 62سازمان جهاني بهداشت دام با      

  :گروهي از آنها در زير آمده استنام كه 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). -1  

.World Health Organization (WHO) -2  

World Trade Organisation (WTO). -3  

World Bank.  -4  

IBAR) .-Interafrican Bureau for Animal Resources (OUA -Organization of African Unity  -5  

World Veterinary Association (WVA). -6  

International Federation for Animal Health (IFAH). -7  

ional.CABInternat  -8  

Codex alimentarius.  -9  

Fédération Équestre Internationale (FEI). -10  

International Dairy Federation (IDF). -11  

Secretariat of the Pacific Community (SPC). -12  

Economic Commission on Cattle, Meat and Fish resources in CEMAC (CEBEVIRHA).  -13  

Commission of the European Communities (EC). - 14 

Andean Community. -15  

 International Association for Biologicals (IABs).  -16  

International Livestock Research Institute (ILRI).  -17  

 International Meat Secretariat (IMS).   -18  

 Committee of the Southern Cone (PVC).  Permanent Veterinary -19  

Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). -20  

General Secretariat of the South Asian Association For Regional Cooperation (SAARC).   -21 
  

 ). International Federation of Agricultural Producers (IFAP -22  

Arab Organization for Agriculture Development (AOAD) -23  

International Egg Commission (IEC) -24  

World society for the Protection of Animals (WSPA) -25  

International Council for Laboratory Animals (ICLAS)  -26  

mal Health (IFAH)Internatioanl Federation for Ani  -27  

Economic Community of West African States (ECOWAS)  -28  

SSAFE "Safe Supply of Affordable Food for Everyone Everywhere" -29  
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International Council for the Exploration of the Sea (ICES)  -30  

IATA)International Air Transport Association (  -31  

African Economic and Monetary Union (WAEMOU)  -32  

International Poultry Council (IPC) -33  

International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) -34  

Arab Maghreb Union (AMU)  -35  

International Organization for Standardization (ISO) -36  

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) -7 3 

(UNODA) Office for Disarmament Affairs United Nations -38  

(IUCN) of Nature and Natural Resources international Union for Conservation  -39  

(CARICOM) Caribbean Community  -40  

(CVA) nary AssociationCommonwealth Veteri  -41  
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   2ضميمه 

  

 .اندهاي داوطلبانه به سازمان جهاني بهداشت دام نمودهكمك 2013كه در سال   ييهاشركت ها وسازمان
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  3ضميمه 

  

هاي عمومي در فهرست آزمايشگاهبا تصويب مجمع  2014در سال كهايي ــهي آزمايشگاهــاسام     

  : زي قرار گرفتندهاي حيوانات آبيمرجع سازمان براي بيمار

 

1 -  OIE Reference Laboratory for Infection with infectious salmon anaemia virus, 

      Laboratorio de Patógenos Acuícola, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso,      Chile 

2 - OIE Reference Laboratory for Infection withsalmonid  alphavirus  

     National Veterinary Institute, Oslo, Norway 

3 - OIE Reference Laboratory for White spot disease 

                National Cheng Kung University, Chinese Taipei 
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4ضميمه   

 

هاي عمومي در فهرست آزمايشگاهجمعبا تصويب م 2014در سال  ايي كهــهامي آزمايشگاهــاس       

 : قرار گرفتندزي خاكهاي حيوانات مرجع سازمان براي بيماري

 

1 -  OIE Reference Laboratory for Avian Chlamydiosis (Chlamydia Psittaci) 

Laboratory for immunology and animal Biotechnology, Ghent University, 

Belgium 

 

2 - OIE Reference Laboratory for Peste des petits ruminants 

National Diagnostic Center for Exotic Animal Diseases, China Animal 

Health and Epidemiology Center, Quingdao, People’s Republic of China   

 

3 - OIE Reference Laboratory for Leishmaniosis 

Instituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZSSi), Centro di 

Referenza Nazionale per le Leshmaniosis (C.Re.L.)) Palermo, Italy 

 

4 – OIE Reference Laboratory for Babesiosis 

IZSSi, Centro di Referenza Nazionale per Anaplasma, Babesia, Reckettsia e 

Theileria (C.R. A.Ba.R.T.) Palermo, Italy 

 

5 - OIE Reference Laboratory for Theileriosis 

          IZSSi, (C.R. A.Ba.R.T.) Palermo, Italy 

6 - OIE Reference Laboratory for Rabies 

Centro Nacional de Servicios de Diagnostico en Salud Animal Carretera 

Federal, Tecamac, Mexico City, Mexico 

 


