
 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia        P. O. Box 3243        Telephone: 5517 700          Fax: 5517844 
Website:   www.au.int 

 
 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية التاسعة والثالثون 
 2021أكتوبر  1 –سبتمبر  27

 أديس أبابا، إثيوبيا 
 
 نجليزي إ صل :األ
 

EX.CL/1286(XXXIX) Rev.1 

 

 

المركز األفريقي لمكافحة  مفوضية االتحاد األفريقي عن تفعيلتقرير 
 األمراض والوقاية منها

 
2021أغسطس   



EX.CL/1286(XXXIX) Rev.1 

Page 1 

 

 أوال. الخلفية

هو مؤسسة فنية متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي  والوقاية منها،األمراض لمكافحة المركز األفريقي  .1
وهو مكلف بمسؤولية تعزيز الوقاية من األمراض ومكافحتها في أفريقيا. تمت الموافقة على إنشاء 

 AU / Dec.554 / المؤتمربموجب مقرر والوقاية منها مكافحة األمراض األفريقي لمركز ال
(XXIV)  في أديس أبابا ، إثيوبيا في المنعقدة الصادر عن الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر

وافقت الدورة العادية السادسة والعشرون للمؤتمر على النظام  ،2016. وفي يناير 2015يناير 
، تم رسميا إطالق المركز بعد ذلكو  والوقاية منها. األساسي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض
 .2017يناير  31األفريقي لمكافحة االمراض  والوقاية منها في 

مكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز الالسنوات األربع والنصف من وجوده، كان أداء خالل  . 2
واجه العديد من التحديات المتعلقة بالبرامج واإلدارة والحوكمة التي يزال يال  و، فهجيًدا. ومع ذلكمنها 

لمكافحة المركز األفريقي أدى التأخير في تشغيل وقد تؤثر على أدائه األمثل وقدرته على تنفيذ واليته. 
إلى قيود على أداء وظيفته المتمثلة في دعم الدول األعضاء لمكافحة  والوقاية منهااألمراض 
غير قادر على االستجابة  والوقاية منهااألمراض لمكافحة المركز األفريقي كون يما كثيرا و األمراض. 

 ، بسببي األمراض وحاالت الطوارئ الصحيةبالسرعة التي ينبغي له في استعداداته واستجاباته لتفش
، مشترياتة لإلفراج عن األموال والالموافقة الداخلية والعمليات البيروقراطي طول الوقت الذي تأخذه

 .وإدارة الموظفين عيينفضاًل عن الت

إلى جانب الدروس  المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهاإدراكا لاللتزام بإنشاء  .3
وجائحة فيروس من االستجابات السابقة لحاالت الطوارئ، بما في ذلك فيروس اإليبوال خلصة المست

  EX.CL/Dec.1106 (XXXVII) التنفيذي ، في مقررهفإن المجلس  ،كورونا المستجد المستمرة
إعداد تقرير ، بما في ذلك خارطة طريق طلب من المفوضية: "قد ،  2020في أكتوبر الصادر 

للمركز األفريقي لمكافحة وإطار للعمليات ، يحدد اآلثار المالية والقانونية والهيكلية للتشغيل الكامل 
دورته العادية  أثناء األساسي ، لتقديمه إلى المجلسه مع نظامبما يتماشى  األمراض والوقاية منها

 ." التحاد األفريقيات لسياسالصنع ن من خالل أجهزة يالثامنة والثالث
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األفريقي مركز الاالتحاد بتعزيز  مؤتمرمكتب هيئة جاء طلب المجلس استجابة لتوجيهات  .4
كورونا المستجد من أجل تحسين التأهب واالستجابة لفيروس والوقاية منها مكافحة األمراض ل

اعتراًفا بالجهود القيمة  يشكل كانأنه . كما في أفريقيا وحاالت الطوارئ الصحية العامة األخرى 
في  والوقاية منهااألمراض لمكافحة المركز األفريقي والدور القيادي الجدير بالثناء الذي لعبه 

في ا كون سباقيفضاًل عن الحاجة الملحة إلى أن  لجائحة فيروس كورونا المستجد،االستجابة 
 .في المستقبل التعامل مع تفشي األمراض وحاالت الطوارئ الصحية

التقرير المتعلق باستجابة  حول ، تداول المجلس خالل دورته العادية الثامنة والثالثينبعد ذلك .5
تأخير في لل عن قلقه العميق، وأعرب أفريقيافي ا المستجد ئحة فيروس كورونلجااالتحاد األفريقي 

كما . EX .CL / Dec.1106 (XXXVII)  تقديم تقرير كامل على النحو المطلوب في مقرره
لمركز األفريقي لمكافحة األمراض ل أعرب المجلس عن قلقه إزاء التأخير في التفعيل الكامل

قدرة القارة على مواصلة على كون له عواقب سلبية خطيرة توالذي أعربوا عن أنه س والوقاية منها
 لجائحة فيروس كورونا المستجد.االستجابة بفعالية 

 مقرره بموجب  ،تعليماتهالمجلس  أصدر، بالنظر إلى ما ورد أعاله. .6
EX.CL/Dec.1110 (XXXVIII)   عداد تقرير إل، إلى المفوضية 2021الصادر في فبراير

، يحدد اآلثار المالية والقانونية والهيكلية للتشغيل إطار عمل للعملياترطة طريق و ايتضمن خ
لتبحثه بما يتماشى مع نظامه األساسي، مكافحة األمراض والوقاية منها األفريقي لمركز للالكامل 

يقدم التقرير بعد ذلك إلى الدورة على أن ، 2021بحلول نهاية فبراير  ينالدائمين لجنة الممثل
 .التاسعة والثالثين للمجلس التنفيذيالعادية 

 التقرير التالي عماًل بتوجيهات المجلس التنفيذي الواردة في المقررينلذلك، يقدم  .7
EX.CL/Dec.1106 (XXXVII)  و EX.CL/Dec.1110 (XXXVIII). 

 اإلجراءات التي اتخذتها مفوضية االتحاد األفريقي  .ثانيا

 و EX.CL/Dec.1106 (XXXVII) الوارد في المقررينبناًء على طلب المجلس التنفيذي  .8
EX.CL/Dec.1110 (XXXVIII) ،  فريق عمل بتشكيل رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  قام

كان من و  منها.مكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز ال تفعيلحول  2021فبراير  18في 
حدد اآلثار يرطة طريق وإطار للعمليات اق العمل توصيات، بما في ذلك خيقدم فر يالمقرر أن 
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بما  منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز للالمالية والقانونية والهيكلية للتشغيل الكامل 
 .يتماشى مع نظامه األساسي

مكافحة األفريقي لمركز النهجًا من خطوتين للتصدي لتحديات تفعيل  المفوضيةلذلك اعتمدت  .9
 :ماوه  منها،األمراض والوقاية 

مكافحة األمراض األفريقي لمركز ال: تحديد الوظائف الرئيسية التي يجب نقلها على الفور إلى المرحلة األولى
لن يكون لهذه الوظائف و نظامه األساسي الحالي. بموجب  على نحو سليم،للسماح له بالعمل  منهاوالوقاية 

  ؛وهيكليةأقانونية  وأأي آثار مالية 

واقتراح تعديالت  منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز لل: مراجعة النظام األساسي المرحلة الثانية
امي بصفته قائد أجندة جالرئيس كافخامة  همفي ن الدعوات التي وجهها العديد من رؤساء الدول، بم تراعي

الرئيس فخامة و  فيروس كورونا المستجد، االتحاد بشأن مناصرالرئيس رامافوزا باعتباره فخامة اإلصالح، و 
 منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز الالتحاد األفريقي "لتقوية لتشيسكيدي بصفته الرئيس الحالي 

كون لهذه المقترحات قد تو  من الصالحيات والسلطات إلدارته".المزيد إتاحة وتعزيز استقالليته من خالل 
 .آثار قانونية وماليةالجديدة 

ال يعمل على النحو األمثل في  منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز التظهر النتائج أن  .10
. أفريقيابما في ذلك االستجابة لتفشي األوبئة وحاالت الطوارئ الصحية ذات الصلة في  ،الوفاء بواليته

امجية واإلدارية والمتعلقة بالحوكمة والتي تؤثر على أدائه األمثل نواجه العديد من التحديات البر يزال يوال 
أداء وظيفته لدعم الدول على الكامل إلى قيود  هفي تشغيل التأخيرى أدوقد وقدرته على تنفيذ واليته. 

وكثيرا األعضاء في االستعداد واالستجابة السريعة لتفشي األمراض وحاالت الطوارئ الصحية في القارة. 
بالسرعة التي ينبغي أن يكون عليها في  منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز ال يكون ما ال

الموافقة الداخلية والعمليات البيروقراطية  طول الوقت الذي تستغرقه تحضيراته واستجاباته بسبب
ته قدر المركز في واجه ويالموارد البشرية المناسبة. من قدرات ال شتريات، واإلفراج عن األموال، وتعيينللم

بسبب المسائل ة العامة في الدول األعضاء تحدًيا يالصح ئ الطوار لحاالت  استجابة فعالةعلى تنفيذ 
 :التالية
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على مستويات  منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز للسوء تفسير عام للنظام األساسي   (أ
حاالت  مواجهةمركز في لسقة وقوية لتم استجابةدون  الحيلولة مختلفة من المفوضية، وبالتالي

مكافحة األفريقي لمركز ال الطوارئ الصحية العامة. وقد أثر ذلك سلبا على تنفيذ مهمة ووالية
  منها.األمراض والوقاية 

التخصيص غير الكافي لموارد االتحاد األفريقي المتاحة مما يؤدي إلى عدم كفاية الموظفين والدعم    (ب
  .عمليات االستجابة للطوارئ  جوانبكافة لاللوجستي 

التطبيق غير المرن للوائح والقواعد والمبادئ التوجيهية الحالية لالتحاد األفريقي، على سبيل المثال،    (ج
ة تلك المتعلقة بالمشتريات واإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية، في سياق حاالت الطوارئ الصحي

مكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز البشكل كبير من قدرة  ة الذي حدالعامة / األزمات اإلنساني
 .على العمل بسرعة وكفاءة منها

وبدأت التدابير التالية لمواجهة التحديات  المفوضية، حددت ال المرحلة األولىعمأفيما يتعلق ب .11
 منها:مكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز لل التشغيل الكاملتحقيق و 

المالية  شؤون المشتريات وأنظمة المعلومات والوظائف نقل الموارد البشرية الرئيسية المحددة و   (أ
 .في جدول زمني محدد منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز الإلى 

 أجهزة صنعالوظائف التي حصلت بالفعل على موافقة  لشغل دائمينالتعجيل بتعيين موظفين   (ب
 .تحاد األفريقياللات سياسال

بصفته الرئيس  منها،مكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز التأكيد رئيس المفوضية لمدير   (ج
( )أ( من النظام 1) 21وفقًا للمادة  ،مركزلالتنفيذي، ممارسة السلطة في اإلدارة العامة ل

وإجراءات وتوجيهات االتحاد ُتمارس هذه السلطة بما يتماشى مع قواعد ولوائح على أن األساسي. 
 .األفريقي

 4، وفًقا للمادة على الفور منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز ال، تمكين مدير أيًضا (د
عالوة على  ،( من النظام األساسي، من سلطة إعالن حالة طوارئ صحية عامة في القارة4)

 .ذلك، في حالة الطوارئ الصحية العامة، نشر المستجيبين والموارد ذات الصلة بسرعة وكفاءة
وضمان  2017الصادر في يوليو  EX.CL/Dec.970 (XXXI) المجلس التنفيذي مقررتنفيذ  (ه

 منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز للالسنوية االتحاد ٪ من ميزانية 0.5تخصيص 
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مراقبة األمراض واكتشافها واالستجابة لها. ومن المتوخى أن يكون ذلك بمثابة صندوق  لأج من
. منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز الاحتياطي لتوفير إمكانية إضافية للتنبؤ بتمويل 

 .2022 ميزانية إلدراجه في المقرر قدمت المفوضية هذاقد و 
المحرز في تنفيذ التوصيات المقترحة يتم على أساس نصف شهري التأكد من أن رصد التقدم  (و

 .وتقديم التقرير إلى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي
الذي ألغى نظام  1097 المقررالتنازل، على أساس استثنائي، عن إلى  المجلس التنفيذي دعوة  (ز

األفريقي مركز ال ، للسماح باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تعيين الموظفين فيالخبراءقائمة 
تدبيرًا استثنائيًا لمعالجة الخبراء ن نظام قائمة التنازل عيعد و . منهامكافحة األمراض والوقاية ل

فترة خالل  منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز تعيين الموظفين في الالحاجة الملحة ل
 .قصيرة

 .2022إلى المجلس التنفيذي في يناير تقرير رفع ل فريق العمل و اعمأ بدء المرحلة الثانية من  (ح

وقانونية و / أو هيكلية أليس لإلجراءات اإلدارية والمالية المقترحة للمرحلة األولى أي آثار مالية  .12
 .تنفيذهالإضافية 

 ثالثا. التوصيات

 إلى: مفوضية االتحاد األفريقي المجلس التنفيذي دعوت .13

 ؛(1في ذلك خارطة الطريق )الملحق  بما جازتهاإلحاطة علما بهذا التقرير وإ (1
 EX.CL/Dec.970 (XXXI) المجلس التنفيذي مقررالتي تنفذ  2022الموافقة على ميزانية  (2

مكافحة األفريقي لمركز لل السنويةاالتحاد ٪ من ميزانية 0.5لـ "تخصيص  2017الصادر في يوليو 
احتياطي" لتوفير صندوق واالستجابة لها كمراقبة األمراض واكتشافها  لأج من منهااألمراض والوقاية 

  منها؛مكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز لاتمويل فيما يتعلق بإضافية  تنبؤإمكانية 
 EX.CL/Dec.1097 (XXXVII) المجلس التنفيذي مقررالتنازل، على أساس استثنائي، عن  (3

الخبراء عن طريق قائمة  تعيينماح بالوالسالخبراء والذي ألغى نظام قائمة  2020الصادر في أكتوبر 
 .فقط لموظفي الطوارئ الحرجة
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 :خارطة الطريق – 1الملحق 

الجدول  جراء متخذ من قبلاإل النشاط 
 الزمني

مكافحة األفريقي لمركز التقرير المفوضية عن تفعيل بحث 
 األساسي بما يتماشى مع نظامه منهااألمراض والوقاية 

 أكتوبر   المجلس التنفيذي 
2021 

مركز الفي  مالية الالشؤون إنشاء وحدات الموارد البشرية والمشتريات و 
  منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي ل

األفريقي مركز والاالفريقي مفوضية االتحاد 
  منهامكافحة األمراض والوقاية ل

 أغسطس 
2021  

تنفيذ دليل عن تقرير مرحلي إلى لجنة الممثلين الدائمين ومجلس اإلدارة 
إنشاء وحدات مستقلة للموارد البشرية والمشتريات  -الحوكمة واإلجراءات 

األفريقي مركز لاوضع التعيينات في والشؤون المالية ، باإلضافة إلى 
  منهامكافحة األمراض والوقاية ل

مكافحة األمراض األفريقي لمركز ال
  منهاوالوقاية 

مرتين في 
 نةالس

 EX.CL/Dec.1106و  EX.CL/Dec.970 (XXXI)تنفيذ المقررين 

(XXXVII) الصادرين عن المجلس التنفيذي ودورة الميزانية لفترة السنتين 

  منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز البشأن 

المالية/ الشؤون مفوضية االتحاد األفريقي/ 

األفريقي مركز ال التخطيط االستراتيجي و
 منهامكافحة األمراض والوقاية ل

 على الفور

تنفيذ عن تقرير مرحلي إلى لجنة الممثلين الدائمين ومجلس اإلدارة 
 EX.CL/Dec.1106و  EX.CL/Dec.970 (XXXI)المقررين 

(XXXVII) السنتين لمجلس التنفيذي ودورة الميزانية لفترةالصادرين عن ا 

  منهامكافحة األمراض والوقاية األفريقي لمركز البشأن 

المالية/ الشؤون مفوضية االتحاد األفريقي/ 

األفريقي مركز ال التخطيط االستراتيجي و
 منهامكافحة األمراض والوقاية ل

مرتين في 
  نةالس

مركز التقرير مفوضية االتحاد األفريقي عن المرحلة الثانية من تفعيل 
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