
 

 

 العملفرق 

  مجاالت المستمرة للتطورات في   عاتمسؤولية المراج  OIEالعمل الدائمة لمنظمة  فرق  تتحمل  

 وإبقاء أعضاء المنظمة على اطالع بالقضايا الحالية.  ،عملها 

 تعمالن حاليًا: ن هناك مجموعتا 

 

 لحياة البرية في االفريق العامل 

وتقديم    بالمعلومات   OIEمنظمة  تزويد  ب1994 عام  ال إنشائه في    منذ   العمل المعني بالحياة البرية   فريققوم  ي

المشكالت الصحية     الفريق   األسر. وقد أعد   قيد أو    الطليقة   البرية بالحيوانات    الخاصةالمشورة بشأن جميع 

تألف  ويأهم أمراض الحياة البرية.  رصد ومكافحة  توصيات وأشرف على العديد من المنشورات العلمية حول  

 هم. اتعلى مستوى العالم في مجال تخصص  ائدينر علماء العمل من   فريق

 

   (AMR) لألدوية  مقاومة الميكروباتب يالعمل المعن فريق

  موحد عالمي    بجهد   OIEية  الحيوانلصحة  لمشاركة المنظمة العالمية  ب"  لمتعلقا  14بعد اعتماد القرار رقم  

 . )األنتبيوتيك(  لألدوية مضادات الميكروبات  مقاومةظاهرة لمكافحة 

"    (esistanceRntimicrobial A)  قاومة مضادات الميكروبات وضوع م عمل معني بم  فريقتم إنشاء  

بشأن مقاومة مضادات  المنظمة  تنفيذ استراتيجية    ، لدعم 2019مايو    في   OIEمن قبل الجمعية العالمية لمندوبي  

لو  الميكروبات  الحكيم  وفقًا  ألنتيبيوتيك  االستخدام  العالمية  للتحديات  االستجابة  على  المنظمة  للمهام  وقدرة 

 . الموكلة إليها 

 

إليهما   عامالن   أنجز فريقان  الموكلة  المهام  ً بالت  يتم   ولم  جميع  أية مهام جديدة    الي الحقا عام  ال  فيلهما  إسناد 

 . ( للمنظمة الدورة العامة الخامسة والثمانين الصادرين عن  33و 32القرارين  )بموجب  2017

 

 

 

https://www.oie.int/standard-setting/specialists-commissions-working-ad-hoc-groups/working-groups-reports/working-group-on-wildlife/
https://www.oie.int/en/standard-setting/specialists-commissions-working-ad-hoc-groups/working-group-on-amr/
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/en-oie-amrstrategy.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/en-oie-amrstrategy.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/a-reso-2017-public.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/a-reso-2017-public.pdf


 رعاية الحيوانفي مل ا العالفريق 

  وهناك اليوم .  OIEنشطة في منظمة  األلتنسيق وإدارة    2002عام  الرعاية الحيوان في  لعمل   فريقتم إنشاء  

لتي  ا  العالمية لرعاية الحيوان   االستراتيجية خالل  من  منظمة  النشطة رعاية الحيوان بشكل جيد في عمل  ألدمج  

  .2017في مايو   تم اعتمادها 

 : OIE التالي ل موقعال زيارةب لرعاية الحيوانالعمل السابق  تقارير فريق يمكن االطالع على 

 

 العمل المعني بسالمة الغذاء  فريق

لتنسيق    2002في عام      Working Group on Food Safety A الغذاءبسالمة    كلفعمل مفريق  تم إنشاء  

  غذية األسالمة    وعات ج موضادمإ  وقد تم.  OIEإنتاج حيواني في منظمة  من    األغذيةوإدارة أنشطة سالمة  

في تطوير المعايير   CODEX وكتاب   OIEوهناك تعاون وثيق ومستمر بين .  OIEبشكل جيد في عمل  هذه

 الخاصة بكل منهما ذات الصلة بسلسلة اإلنتاج الغذائي بأكملها. 

 : والرابط التالي   OIEعلى موقع   متاحة حيوانيالغذاء من منشأ تقارير مجموعة العمل السابقة حول سالمة 

Reports of the past Working Group on Food Safety    

 

 

 االختصاصات والقواعد الداخلية

 

 واالختصاصات  إنشاء الفرق العاملة –الفصل األول 

لدى    لكل مجموعة  لتغطية الموضوع التقني أو العلمي المحدد   OIEمنظمة  ل  تابعةسيتم إنشاء مجموعات عمل  

 لفترة محددة أو غير محددة. هذه  العمل فرقيمكن إنشاء كما  إنشائها. 

 : التالية ساسية األ ام المهالعمل  تسند إلى فرق يجب أن  

  التقدم لالزمة لجمع وتحليل ونشر وتقييم بكافة النشاطات  المنتظمة االجتماعات السنوية خالل  القيام  ▪

 . اتها مجال اختصاص  ضمن في المعرفة   المحرز

التي تواجهها البلدان األعضاء   كالت نتائج من أجل تحسين الخدمات أو حل المشالإبالغ المدير العام ب ▪

 في مجاله الخاص. كل  OIEفي منظمة  

 . كل منها   اختصاص   مجال في  لى أعضاء الفرق العاملة  الموجهة إلرد على المدير العام بشأن األسئلة  ا ▪

  فرق يكون لها صالحيات محدودة أكثر من  OIEمنظمة  متخصصة فييقوم المدير العام بتشكيل مجموعات 

ضمن  المدير العام الموجهة إليهم    أسئلة   لى اإلجابة ع ى المجموعات هذهوعل. فقط  تعمل لفترة محددةو  ل،العم

 هم. كل م اختصاص موضوعات 

https://www.oie.int/en/animal-welfare/oie-standards-and-international-trade/
https://www.oie.int/en/animal-welfare/en-reports/
https://www.oie.int/en/food-safety/animal-production-food-safety/
https://www.oie.int/en/food-safety/animal-production-food-safety/meetings-reports/


 العمل  فرق القواعد الداخلية ل - 2الفصل 

 

 1مادة ال

 العامة. القواعد  من    11بناء على توصية المدير العام وفقا للفصل  العامة  العمل بقرار من الجمعية  فرق  شكل  ت  

 2مادة ال

العمل    لفرقيجب أن يكون  ؛ كما  ومقرًرا وعضوين آخرين على األقلعمل رئيًسا    فريقضم كل  ي يجب أن  

 قدر المستطاع.  مناسب الجغرافي التمثيل ال

 

 3مادة ال

 ثالث سنوات قابلة للتجديد.  مدة    العمل  فرقأعضاء تسمية المدير العام  يترتب على

 

 4المادة 

أن  و  الدولي،معترف بهم على المستوى  و  من ذوي االختصاص العاملة    الفرقأعضاء  يجب أن يكون جميع  

 يتم اختيارهم وفقًا لكفاءتهم. 

 

 5المادة 

لى  ع  ويعرضها   ،ةملاالع  فرق جديدة لل  ةيقدم المدير العام تقريًرا عن تشكيل  ،للمنظمة  سنوية كل دورة  خالل  

 لموافقة. لنيل اللمندوبين العامة الجمعية 

 

 6المادة 

 المخصصة  والمجموعات   العمل  فرق   أعضاء  على   يجب  ad hok groups ضمن    وظائفهم   ممارسة  المنظمة

  . المنظمة  نطاق  خارج   سلطة  أو   حكومة   ةأي  من  تعليمات   تلقي  أو   طلب   لهم  يجوز  ال  الصفة،  وبهذه   ؛حصريًا

محتمل    تضارب أي    يشرحتزويد المدير العام ببيان    المخصصة والمجموعات  لعمل  افرق  يجب على أعضاء  

أعضاء    على وفقًا لإلجراء الذي وضعه المدير العام.  ة تجاري  مؤسسة   ها وبين أية بين  وأ   بعضها   بين   للمصالح 

  وظائفهم، عهد إليهم في أداء  ت  التي قد    للتعليمات   الالزمةالسرية  االلتزام ب  المخصصةالعمل والمجموعات    فرق

 إلى المدير العام.  تعهداً بذلك  ايقدموأن و

 



 7المادة 

كما بموافقة المدير العام.    انجدول زمني وجدول أعمال ي عدوفق  اجتماعاتها  كل مجموعة    تعقد

 بالتشاور مع المدير العام. الجلسة مراقبين بمبادرة من رئيسبعض اليمكن دعوة 

 

 8المادة 

الفريق   نهاية كل  يقوم مقرر  وأي  اجتماع في  المداوالت  بتقرير عن  العام  المدير  مقترحات يضعها    ة بتزويد 

 .الفريق

  المخصصة إلى اللجان    مقاطعه،بعض  أو    ،بدوره  التقريرلمجموعة تقاريرها إلى المدير العام الذي يرسل  تقدم ا

 العامة.   قد ي طلب منها تقديم تقريرها أمام الجمعية التي  المناسبة، 

 

 9المادة 

واألشخاص أو  اللجان  يكون المدير العام مسؤوالً عن توجيه الدعوات لحضور االجتماعات والمراسالت بين  

 .التشاور معها بالمنظمات التي ترغب 

 

 10المادة 

بما في ذلك الترجمات والوثائق الالزمة    الالزمة،التسهيالت  األماكن وتصرف المجموعة  بيضع المدير العام 

 .اجتماعاتهاعن إلعداد تقارير  

____________________________________________________________ 

 


