
 

  إيلوا مونيك  الدكتورة انتخاب  إعادة
  لصحة ل العالمية للمنظمة ا  عام  ا  مدير 

 (OIE)  يةالحيوان
 
 

مونيك ستضطلع الدكتورة    ،(2026يونيو    -  2021يونيو  )  هذه خالل فترة واليتها الثانية 
الخطة االستراتيجية    اإيلو الحوكمة    السابعة بدور قيادي في تنفيذ  تركز على  التي 

 . ية صحة الحيوانلالعالمية ل 

 انتخب   العالمية،في ختام الدورة العامة الثامنة والثمانين للجمعية    -  2021يونيو    3  باريس،
لوالية ثانية كمدير   Monique Eloitا  الدكتورة مونيك إيلو  OIEلمنظمة    األعضاءالبلدان    مندوبو

لكل  "ع قاعدة  ااتبمع  تم التصويت باالقتراع السري  وقد    . ية لصحة الحيوانلعام للمنظمة العالمية  
منذ   للمنظمة  منصب المدير العام  اشغلت الدكتورة إيلووسبق أن    ". صوت واحد   واحدة،دولة  
سعت إلى إعادة هيكلة إجراءات المنظمة    الماضية،وعلى مدى السنوات الخمس    . 2016عام  

إجراءا المختلفة وتعزيز شفافية  برامجها  المنظمة   الداخلية،  تهالتحديث  بهدف تعزيز موقف 
OIE  دولية الكبرىالمنظمات الحيال . 

منظمة  "من جديد اقتناعها بأن    الدكتورة إيلوا  أكدت   انتخابها،وأثناء شكرها للجمعية على إعادة  
OIE    مثل مكافحة أمراض   التقليدية،ال ينبغي أن تظل تركز فقط على موضوعات الصحة الحيوانية

أن    ،الحيوان يجب  أكبر في    تتجاوزهابل  االستثمار بشكل  الصحةمن خالل   العامة  موضوعات 
  ."ابأسره اتلما لها من تأثير على المجتمع ةالبيطري



 

في  التحديات التي تواجه الصحة العالمية معقدة و  بأن - COVID 19 كورونا  نا جائحةتلقد ذّكر
عبر    نسقةعن طريق قطاع واحد ولكنها تتطلب إجراءات مال يمكن معالجتها  و  . مستمرتطور  

العديد من الخبراء البيطريين لتقديم توصيات   OIEحشدت منظمة    وهكذا   . العديد من التخصصات
على تحسين الصحة الحيوانية واإلنتاج    OIEال يقتصر نطاق أعمال منظمة  و  . دارة األزماتإل  داعمة 

في معيشتهم يساهم أيًضا في الحفاظ على حياة أولئك الذين يعتمدون  أن  بل    الحيواني،
 . البشرعلى الثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية وحماية صحة 

تهدف منظمة    الماضية،دة الهيكلة التنظيمية خالل السنوات الخمس  باالستفادة من جهود إعا
OIE    المستقبل للتحديات  في  أفضل  بشكل  االستجابة  الخطة   العالمية،إلى  تنفيذ  خالل  من 

جلس  السابعة،اإلستراتيجية   خالل  للمندوبين  العالمية  الجمعية  اعتمدتها  العامة    تهاالتي 
في تعزيز التغييرات الضرورية حتى تكون الخدمات   OIEتساعد منظمة  وف  سو  . األسبوع الماضي

نطاق    الوطنيةالبيطرية   على  الحيوانية  الصحة  مرونة  أوسع، وخدمات  تساهم وف  سو  . أكثر 
  ها لبرنامجمن أهداف التنمية المستدامة  الكثير  في معالجة    OIEالعديد من مبادرات منظمة  

 ". المساواة بين الجنسين"أو  "القضاء على الفقر"أو  "القضاء على الجوع"مثل  ،2030عام 

لهذا   منظمة    االلتزام،ودعمًا  لتطوير    OIEتهدف  جديدة  تعاون  أوجه  وتنسيق  تعزيز  إلى 
قائمة على األدلة التي تدمج  دقيقة  علمية  استراتيجيات دولية لصحة الحيوان مدعومة بخبرة  

العالمية للتحديات  القطاعات  بين  المشتركة  الواحدة  نظًرا ألن تفعيل نهجو  . الطبيعة    الصحة 
One Health    ستسعى منظمة    أساسًيا،سيظل هدًفاOIE   أيًضا إلى إثراء خبرتها بالمعرفة من

 . ل على سبيل المثا االجتماعيبما في ذلك االقتصاد  إضافية،عمل مجاالت 

تقوم منظمة و  . تم متابعة التطورات التكنولوجية الجديدة للسماح بإدارة أقوى للبياناتوف تس
OIE  تشمل األنشطة  و  . بتحديث نفسها ورقمنتها لتلبية متطلبات عصر البيانات الضخمة الجديد

أدوات   لمنظمة   جديداللكتروني  اإلموقع  المثل    مبتكرة،إطالق  الكامل   ،OIE  واهيز  والتجديد 
اعدة بيانات عالمية حول  وتطوير ق   ،(OIE-WAHIS)   يةصحة الحيوانللالعالمي    يمعلوماتاللنظام  ل

هو مثال آخر    مرصد المعاييرالتدريجي لإن اإلنشاء  و  . لحيواناتللميكروبات  ا  اتمضاداستخدام  
التي   التحديات  أكثر فعالية لألعضاء في  المنظمة من تقديم دعم  التي ستمكن  على األداة 

https://www.oie.int/en/oie-wahis-a-new-era-for-animal-health-data/
https://www.oie.int/en/oie-wahis-a-new-era-for-animal-health-data/
https://www.oie.int/en/what-we-offer/safe-trade-and-movement-of-animals/observatory/#:~:text=The%20OIE%20develops%20International%20Standards,on%20the%20latest%20scientific%20information.&text=The%20OIE%20Observatory%20aims%20to,building%20activities%20to%20Members%27%20needs.


 

تعززت   الماضية،على مدى السنوات الخمس   .OIEفي تنفيذ معايير المنظمة العالمية    يوجهونها
ما  و  .وشفافيةبناء منظمة أكثر قوة  نجحوا في  ألن األعضاء والموظفين    OIEمصداقية منظمة  

قوية  زالت والممولين  والشركاء  األعضاء  إلى  و  . المنظمةب  ثقة   تصرح  المستقبل،بالتطلع 
طموحي للسنوات القادمة هو المساهمة في    مع الزخم االستفادة من هذا " أنا إلو ةالدكتور

 ". ساميةال منظمة معترف بقيمها أن تظل  وآمل ،وجذابةمؤثرة  ال زالتبناء منظمة 

 

 

 

الموضوع المزيد عن اقرأ   

 OIEلخطة االستراتيجية السابعة لمنظمة ا •
 OIE في الدورة الثامنة والثمانين لمنظمة   بمناسبة إعادة انتخابها  كلمة المدير العام• 

 

https://web.oie.int/downld/SG/2021/A_88SG_14.pdf
https://web.oie.int/downld/SG/2021/A_88SG_14.pdf
https://web.oie.int/downld/SG/2021/A_88SG_14.pdf
https://www.oie.int/en/document/oie-dg-reelection-speech-2021/
https://www.oie.int/en/document/oie-dg-reelection-speech-2021/
https://www.youtube.com/embed/SRn6izEnLO8?feature=oembed

