الكود الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
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التواصل
Communication
)تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
____________________

المادة 3.31

نظرة عامة
يهدف التواصللب كلللاب إاى تلا تكادب لوماوومان كيش اصللللاؤ والمواللاللان والميتمن المد مش يب
اإلإالى واإلرللاد ودإى ال للاتانو وتش ترت تتكيع إوى تي يان التواصلب ترتال إوا رالااب ةاكوت لوتاديب
وفيأ ً لومواةف واصهداف والفاان الماتهدفتو
تاتكر إماب التواصلب كال الكت لوالوتان الكيتريت ةليت ا يماش ااالتن ا إ ها ف ملتوف للاتاتهاو و إماب
التواصب الفاالت كحايت تلا دمج اللكران الكيتريت ولكران التواصب مش يب تحييع اصهداف المريوةو
ييب ش ياوش التواصب يل ا ً ا يتيل مش لاتان اللدمان الكيتريت ف ميلاش الصحت الحيوا يت (االرصد
الوكاا واااتلللاف الاللرين لضمرال والرد إويها كاللرإت والوةايت والماافحتف والرفع كالحيواش والصللحت
الاامت الكيتريت (االمت النذا  ،اصمرال الحيوا يت الم تيوت لإل ااشف والتب الكلريو
يرم هذا الفصللب تلا توحلليي تكيات إماب التواصللب الت تيوى كها اللدمان الكيتريت وتإتا التوييهان
الاللمت لوحللن ماى صإماب التواصللب وااللتراتيييتها ولتتها الامويت والا اصللر الوايب تيييمها ف هذا
الاكيب.

المادة 3.3.2

مبادئ التواصل
 -1يتويب إوا اللدمان الكيتريت امتالك الصالحيت واليدرة كمويب الصالحيان الماتاة لها
مش يب التواصب حمش تتار ال لاتان المواوت كهاو
 -2ييب اليمن كيش اللكران الكيتريت ولكران التواصب ،وتيياد إالةان كيش الم ممان ذان الاالةت
ولاصت فيما يتاوع كإدارة الاوارث الت يماش
ش ياوش لها تأثيران إوا الصحت الحيوا يت وراحت الحيواش وماافحت اصمرال النريكت إش الم تيتو
 -3ييب ش ياوش التواصب ماتهدفا ً و ش يوتلى كاللروت اصااايت لولفافيت والت ااع وف الوةن الم ااب
والدةت وال لاهت والتااتف واحتراى المكادئ اصااايت ليودة اللدمان الكيتريت (المادة 2و1و3فو
 -4ييب ش تاوش إمويت التواصب ماتمرةو
 -5ييب ش تتحمب اللدمان الكيتريت ماووليان التلتيت والت فيذ والمراةكت والتيييى والمرايات للتتها
اااتراتيييت وةليان التتكيع صإماب التواصبو

المادة 3و3و3
تعريف المصطلحات
التواصب
هو ترييت ل يب الماوومان وتصللدار التوييهان وحث اصفراد والمواللاللان واليماإان الكلللريت لوامب إوا
ااس تكادب الماوومان كلاب متفاإب كلأش يت موحوإان تدلب حمش صالحيان اللدمان الكيتريتو
األزمة :ه وحلن يتميل كالملاتر الللديدة والصلاوكت و الحيرة إ دما تدإو الحايت اللدمان الكيتريت تلا
اليياى كالرد المكالر ومااليت الوحن مش ةكبو
التواصلل وتت األزمات :ي إمويت تواصلب فيها تكال ماوومان ولو ها م يوصلت ومييدة لم يا ً ودالوت حلمش
تات صالحيان المصالي الكيتريتو

تفش/بؤرة مرضية :هو إمويت ترااب ماوومان متاويت كمهور تفش وكاا (كورة
اإلبالغ عن وجود ٍ
مرحيتف تيتح تكال اليهان الراميت كاصمرو

المادة 3.3.4

نظام التواصل
كاإلحافت لومكادئ الاامت ه اك إ اصر لوتواصب ييب ااتلدامها وفيا ً صحااى الفصب 1و 3إ د
التلتيت ل ماى التواصب والت فيذ وتيييى ال تااجو هذه الا اصر ه التاليت:

 -1مخطط تنظيمي يربط مبـارــــر بيا النـام يا وي الوواســـــل يالســــ طـة البيطريـة المننيـة ما
نظام الوس سل اإلداري (المومثل بدائر ل وواسل يضابط الوواسل).
 -2الموارد البشرية ال زمة
أ -تنييا ضابط تواسل رسمي يكون مواحا ً ً باسومرار.
ب -توسيف يظائف النام يا وي دائر الوواسل يتحديد أديارهم يمسؤيلياتهم.
ج -تلوافلر إلللدد الللافو ملش ا لملوملفليلش ملش ذوي ا لالولى وا لالفلللا ة وا لملهلللاران وا ليل لللاإللان
واليدران لويياى كأإماب التواصبو
د -تأميا الودريب يالون يم ال زميا ل نام يا وي ميدان الوواسل.
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الموارد الماديت والماليت
أ -رسد الميزانية ال زمة يالمحدد بوضوح ألعما الوواسل.
ب -تأميا الموارد المادية ال زمة ما أجل إداء األديار يقيام الموظفيا بمسؤيلياتهم :تأميا األبنية
يالمكاتب يالوجهيزات الفنية المناسبة يأديات اإلع م يأجهز اإلنورنت.
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تدارة ماى التواصب:
– دوار وماووليان مومف التواصب
• إرسا الوقارير إلى الس طة البيطرية المننية.
• المشاركة وي اتخاذ القرارات عا طريق إعطاء اإلررادات يالخبرات وي مجا
الوواسل إلى المصالح البيطرية.
• تخطيط يتنفيذ يتقييم الخطط االسوراتيجية يالوطبيقية ألعما الوواسل يالنمل يوقا ً
ل مقاييس المنومد وي هذا الميدان.
• القيام بدير ضباط االتصا وي الموضوعات الوي تد ل ضما نطاق مهام الخدمات
البيطرية مع إنشاء ريابط بيا الس طات المخوصة يالس طات البيطرية الموناينة منها.
• تأميا يتنسيق الودريب المسومر المون قان بالوواسل ل مصالح البيطرية المننية.
ب -اللتت اااتراتيييت لوتواصب
إ د وحلن لتت االتراتيييت حال ت التصلميى لوتواصلب ييب الامب إوا دإى اللتت ااالتراتيييت
الاامت لومصلالي الكيتريت من تأميش حالش اإلدارة لولتت واالتلاى كاصهداف الموحلوإت لهاو اما
ييب ش تاالج اللتت ااالللتراتيييت لوتواصلللب يمين الموحلللوإان الرفيات المالللتو صهداف
التواصب وت ميمها و لرها إوا تات واانو
ييلب متلاكالت ت فيلذ اللتلت ااالللللتراتيييلت لوتواصلللللب ومراياتهلا دوريا ً وتحلديد ترت تيييى ما تى
تحيييه مش هداف واآلليان الماتلدمت لتيييى فااليت التواصبو
ييلب ش تت لاوب اللتلت ااالللللتراتيييلت لوتواصلللللب ملتوف ال للللللاتلان :إملاب التواصلللللب
الروتي يت واإلكال إش الملاتر المحتموت ومهور التفللللليان الوكاايت وحدوث لمان التواصللللب
وذلك لوالما لضلللاؤ وصتراف المتحلررة و و صلحاب المصلالي ،وتإالى الميتمن كااموه
و تكال الر ي الااى كالواةن لومالللاإدة ف اتلاذ فحلللب اليراران لمااليت اصلمت ،مش يب لذ
الاوى و و اليكوب كاليراران المتلذة لحب اصلمت من تكياش اصاكاب المويكتو

ال تااج المريوة صإماب التواصلللب ه ال يا ف ت فيذ اللتت ااالللتراتيييت لوتواصلللب وتاليل
المارفت لد اليمهور واصتراف الما يت كالملللللاالن الحاصللللوت ،وفهى ةو لدور المصللللالي
الكيتريت ،ورويت وحللي ومصللداةيت ةو لو لللاتان الكيتريتو ولاللوف يليد اب ذلك ف تفهى

ص رفان
و و ةكوب اليراران المتلذة وما يالتتكاها مش تحوب احع ف ال مرة والمواةف و و الت ل
حيالهاو
ج -اللتت الامويت لوتواصب
ييب ش ترتال هذه اللتت إوا تيييى موحللللوإان محددة لوتواصللللب وتحديد اصهداف المريوة
كدةت والميموإان المالللتهدفت مش المومفيش والللللراا و صلللحاب المصلللالي ووالللااب اإلإالى
واليمهورو
ييب ش تتحللمش اب لتت إمويت لوتواصللب اللواللوت مش ال لللاتان الييدة التلتيت تاللتلدى فيها
ملتوف التي يلان واصيهلة والرالللللاالب والي وان لتحييع اصهلداف المريوة واالللللتللداى الموارد
المتوافرة حمش اإلتار اللم المحدد لهاو
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