
 

 تعاون معنا 
التابع للمنظمة العالمية    (World Fund)   الحيوانية  ورعا  يةصحة الحيوانلالصندوق العالمي ل

  التبرعات المانحين تجمع المنظمة من خالله    عديدتئماني  هو صندوق ا    (OIE)  يةصحة الحيوانلل
 ( باإلضافة إلى مساهماتهم القانونية)األعضاء    تبرع من قبلمن خالل الدخول في اتفاقيات  

من   والقبل  وكذلك  الدولية  الحكومية  ومصادر  المنظمات  الخاص  والقطاع  الخيرية  مؤسسات 
الموارد الممنوحة للصندوق في  شركاء  المن  المقدمة  من خالل المساهمات الطوعية  و  . أخرى

  ذات األهمية للقيام بمهامها إطالق وتنفيذ البرامج والمشاريع    OIEتدعم منظمة    العالمي،
 . االستراتيجيةوتحقيق أهداف خططها 

القانونية إن   المساهمات  تكمل  العالمي  الصندوق  خالل  من  الواردة  الطوعية  المساهمات 
الصندوق  و  (. OIE  الميزانية العادية لمنظمةالتي تتكون منها  )واالستثنائية الواردة من األعضاء  

للمادة    OIEمنظمة  بخاص    (ميزانية)العالمي هو حساب   تطبيقًا  إنشاؤه  القانون من    7.3تم 
تم إنشاؤه بموجب قرار ، وقد  للمنظمةإدارته وفقًا للقواعد اإلدارية والمالية    جريتو  المالي

من  كجزءوقد شّكل األساس القانوني للصندوق العالمي  ،2004عام الصّوت عليه األعضاء في  
 . 2011عام المنذ  OIEالنصوص األساسية لمنظمة 

 

   الصندوق العالميإدارة  

تجتمع  و  . ة ولجنة استشاريةيلجنة إدارفي إدارة الصندوق العالمي    OIEمنظمة  عام  ساعد مدير  ت 
باعتماد الحسابات    توصيلمراجعة األداء المالي للصندوق، و  من كل عام  ة في مايويلجنة اإلدارال

ل العالمية  المنظمة  إلى مجلس  الحسابات  إحالة هذه  ثم  العالمي،  للصندوق  صحة لالسنوية 
ويترأس    . OIEللمصادقة عليها واعتمادها النهائي من قبل الجمعية العالمية لمنظمة    يةالحيوان

 . االجتماعات رئيس الجمعية العالمية للمندوبين

https://www.oie.int/en/who-we-are/structure/framework/basic-texts/financial-regulations/
https://www.oie.int/en/who-we-are/structure/framework/basic-texts/financial-regulations/


الموارد  في  شركاء  الا في ديسمبر وتوفر فرصة فريدة للحوار بين  تجتمع اللجنة االستشارية سنويً 
متعددة األطراف وأصحاب المصلحة المختارين للمساعدة في تشكيل الرؤية  لتنمية  ووكاالت ا

الرئيس المنتخب لمدة خمس  االجتماعات  يترأس  و  . االستراتيجية للصندوق وجهود تعبئة الموارد
   (. في سويسرا OIEمندوب منظمة )ز ويس يعقدها حالًيا الدكتور هان سنوات،

مسؤولة وخاضعة    العام،التي تخضع إلشراف وسلطة المدير    واالستثمار،  المشاركة  دائرة  تعتبر
وهذا يشمل تعبئة الموارد لتمويل برامج   . للمساءلة عن العمليات اليومية للصندوق العالمي

والرصد   ، االستراتيجيةالسياسات والمبادرات    وضع ودعم    البرامج،تنفيذ    تابعةوم  ،OIE  منظمة
 . لصندوق ولجانها وإدارة  الماليةواإلدارة  ،لها والتقييم

 

 الرؤية االستراتيجية 

ا العالمي  يتمتع  ديناميكيةلصندوق  باالموارد  في  شركاء  المع    بعالقات  من   . لتبرعاتالخاصة 
في   هاإلى تعزيز نهج  OIEتهدف منظمة    المنظمة،خالل إطالق استراتيجية تعبئة الموارد في  

يتمثل و  . وتحقيق أهدافهابمهامها  لوفاء  من أجل اوهو أمر ضروري للمنظمة    الموارد،تعبئة  
توسيع قاعدة موارد التمويل التي  مثل    المواردأحد األهداف الرئيسية لالستراتيجية في تنويع  
 . تتلقاها المنظمة من خالل الصندوق العالمي

التركيز بشكل    ،2020عام  المنذ   القدرة على  بأكتم  المرونة وزيادة  المزيد من  ر على تشجيع 
الهدفان الرئيسيان اآلخران لهذه    . واستراتيجيتها  المشاريععلى تمويل    تركيز أكبرمع    التنبؤ،

من جهود حشد الموارد مع الشركاء المشتركة  الستفادة  ااالستراتيجية هما استكشاف آليات  
الذي يركز على    البرنامجالرئيسيين وإنشاء نهج تنظيمي كامل لتعبئة الموارد والتوعية وتنفيذ  

  : المبادئ العامة التالية  إلى  OIEتستند جميع جهود تعبئة الموارد التي تبذلها منظمة  و  . النتائج
والمساءلة   والشفافية  والحياد  والتعددية  واالستدامة المواءمة  والفعالية  النتائج  وتوجيه 

 . والكفاءة



  المرشحة لتكون   في قائمة الدول  كمنظمة  OIEتم إدراج    ،هذه المبادئ العامة  استنادًا إلى 
بين   الملحق    ةُمدرج ال   عالميةال  اإلنمائية اتالمنظممن  توجيهات    2في  التعاون من  منظمة 
هي  و  ،المساعدة اإلنمائية الرسمية  لجنةل  إلعداد التقارير اإلحصائيةOECD   االقتصاديةوالتنمية  

المركزية  حكومات  البما في ذلك  )تمويل رسمي تقدمه المنظمات الدولية والوكاالت الرسمية  
كما أنها المصدر الرئيسي   . لدعم التنمية االقتصادية ورفاهية البلدان النامية  (الواليات المحليةو

آلن  مؤهلة ا  OIEأصبحت منظمة    القائمة،من خالل إدراجها في هذه    . لتمويل مساعدات التنمية
 . هنامن  OECDيمكن االتصال بمنظمة  . العالمية مساعدات منظمات التنميةلتدفقات تمويل 

 

 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Links/docs/pdf/OECD_letter_to_OIE.pdf


 ود ـ العق 

تتطلب   شفافية  سياسات  الموارد  شركاء  بعض  للجمهورنشر  لدى  المشروع  وثائق   . بعض 
الوكالة النرويجية للتعاون بين  2018من اتفاقية المنحة الموقعة في أكتوبر  15.1فًقا للمادة  و

 . الرابطهذا االتفاقية من خالل هذه  على االطالعيمكن  OIE ومنظمة (Norad)اإلنمائي 

 ستفيدون من المنح المتعاقدون والم 

يقدم   ،(PAGoDA)وفًقا للشروط العامة لالتحاد األوروبي بشأن اتفاقيات المنح أو التفويض  
النشطة الموقعة بين منظمة   اتكاملة على جميع اتفاقيات المساهموالجدول أدناه نظرة عامة  

OIE    واالتحاد األوروبي(EU)    العالمية للصحة الحيوانية لدعم برامج ومشاريع وأنشطة المنظمة
(OIE .)  الفرعية التي وقعتها  يوضح هذا الجدول أيًضا تفاصيل كل من عقود الشراء والمنح   كما

 . مع أطراف ثالثة لتنفيذ األنشطة بتمويل من االتحاد األوروبي OIEمنظمة 

 : المعلومات التالية مدرجة أدناه

 األوروبي،التحاد ادى ل للمشروعالرقم المرجعي  ▪
 المشروع،  / عنوان العقد  ▪
 ،الجزئيةاريخ توقيع اتفاقية المساهمة أو العقد أو المنحة أو المنحة ت ▪
 ، الجزئيةاإلجراء الذي تم استخدامه في عملية اختيار منح العقد أو المنحة أو المنحة  ▪
 المستفيد من المنحة، الواهب أواسم  ▪
 أو المستفيد من المنحة،  الواهبموقع  ▪
 . إجمالي مساهمة االتحاد األوروبي باليورو ▪

عقود الشراء والمنح الفرعية التي تمنحها المنظمة العالمية لصحة الحيوان بتمويل من االتحاد 
   . األوروبي

 : التالييمكن االطالع على العقود والمنح بواسطة الرابط 

OIE Procurement Contracts, Grants and Sub-Grants awarded by the OIE with funding by 

the European Union (EU)  

 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Links/docs/pdf/Norad-OIE-Grant-Agreement_October-2018_for-online-publication.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Links/docs/pdf/JUNE-2020_EU_Procurement-contracts-and-Grants-to-be-published.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Links/docs/pdf/JUNE-2020_EU_Procurement-contracts-and-Grants-to-be-published.pdf

