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 مقدمة -أوال 
اللجنة الفنية  وقواعد إجراءات   EX.CL/Dec.1107(XXXVIII)لمقرر المجلس التنفيذيوفقا  .1

الدورة  المتخصصة للعدل والشؤون القانونية، قامت المفوضية، بالتشاور مع هيئة المكتب، بعقد
، 2022يوليوز  4االستثنائية الوزارية السادسة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية يوم 

 هجين )وعن طريق الفيديو، أديس أبابا( لبحث مشروع الصك القانوني التالي:
مشروع التعديالت على النظام األساسي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية   ✓

 .(Africa CDC)منها
 29إلى  28للخبراء القانونيين الحكوميين في الفترة من تحضيري سبق الدورة الوزارية اجتماع قد و  .2

 .2022يونيو / حزيران 
تضم اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية، وزراء العدل والمدعين العامين وحملة األختام   .3

الدستورية وسيادة القانون أو غيرهم من الوزراء والسلطات والوزراء المسؤولين عن حقوق اإلنسان و 
 المعتمدة حسب األصول من قبل حكومات الدول األعضاء.

 الحضور  -ثانيا
 التالية:( 35االربع والثالثون )الدول األعضاء  حضرت االجتماع .4

جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية؛ جمهورية أنغوال؛ جمهورية بنين؛ جمهورية بوتسوانا؛ 

جمهورية بوروندي؛ جمهورية الكونغو؛ جمهورية كوت ديفوار؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

جمهورية غينيا االستوائية؛ جمهورية مصر العربية؛ دولة إريتريا؛ مملكة إيسواتيني؛ جمهورية 

يوبيا الديمقراطية االتحادية؛ جمهورية الغابون؛ جمهورية غامبيا؛ جمهورية غانا؛ جمهورية غينيا إث

جمهورية ؛ المملكة المغربية؛ سمورس يوبيساو؛ جمهورية كينيا؛ مملكة ليسوتو؛ جمهورية 

 جمهورية ناميبيا؛ جمهورية النيجر؛ جمهورية نيجيريا االتحادية؛ جمهورية رواندا؛الموزمبيق؛ 

جمهورية جمهورية سيراليون؛ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية؛ جمهورية السنغال؛ 

جنوب أفريقيا؛ جمهورية تنزانيا المتحدة؛ جمهورية توغو؛ الجمهورية التونسية؛ جمهورية زامبيا؛ 

 .وجمهورية زيمبابوي.
 .وحضر االجتماع أيضا أمانة مركز مكافحة األمراض في أفريقيا .5



Ext/STC/Legal/Min/Report(VI) 
Page 2 
 

  

كان منصبا الرئيس والنائب األول للرئيس شاغرين للمشاورات الجارية داخل المنطقتين الشمالية  حيثو  .6
العدل وحافظ أختام جمهورية  يروز السيدة روز موتومبو كيسيترأس االجتماع  التوالي،على  شرقيةوال

 ثاني للرئيس.النائب ال، بصفته (DRCالكونغو الديمقراطية )
 

 مراسم االفتتاح -ثالثا
 القانوني كلمة مكتب المستشار (أ)

ية االتحاد القانوني لمفوض ستشارممثل مكتب الم فلوري نتواري ،-تناول الكلمة السيد/الدكتور جيي .7
 دورةلل الوزاريةفي الجلسة االفتتاحية  ينالمشاركبالوزراء  ورحب ، فلوري نتوارى -جيي الدكتور األفريقي

 . للعدل والشؤون القانونيةللجنة الفنية المتخصصة  السادسةاالستثنائية 
وسلط الضوء على حقيقة أن الدورة انعقدت استجابة لطلب غامبيا للدول األعضاء األخرى لعقد   .8

من أجل النظر في مشروع التعديالت على النظام األساسي للمراكز األفريقية لمكافحة  استثنائية،دورة 

األمراض والوقاية منها. كما أفاد بأنه لم تعترض أي دولة عضو على اقتراح عقد الدورة االستثنائية. 

 أرسلت الجزائر مذكرة شفوية إلى مكتب المستشار القانوني تنص على وجوب عقد الدورة ذلك،ومع 

 . للعدل والشؤون القانونيةلجنة الفنية المتخصصة ااالستثنائية وعقدها وفقًا لقواعد اإلجراءات الخاصة ب
وسلط الضوء على أن تشغيل مركز مكافحة األمراض في أفريقيا يعتبر من قبل أجهزة السياسة كأحد  .9

 ألخرى.األولويات الرئيسية لتعزيز قدرة القارة على االستجابة لألوبئة واألمراض ا
كما أوضح أن المهمة التي تنتظر الخبراء الموقرين مهمة شاقة إذ أنها ستسهم في استعداد  .10

 األرواح في القارة. إلنقاذاالتحاد 
كما توجه بالشكر لهيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة على جهودها الدؤوبة في العمل مع  .11

 عن تمنياته للوفود بمداوالت مثمرة. المفوضية أثناء التحضير للدورة، واختتم كلمته باإلعراب
 

 للعدل والشؤون القانونيةللجنة الفنية المتخصصة كلمة رئيسة ا :)ب(
بالمشاركين في الدورة  نسانزاباغانوا،سعادة الدكتورة مونيك  المفوضية،نائبة رئيس  رحبت .12

 .الوزارية وهنأت أعضاء المكتب الجديد على انتخابهم
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في أفريقيا بدأت بدعوة من والوقاية منها وأشارت إلى أن رحلة تعزيز مركز مكافحة األمراض   .13
يتمتع ، و لسيطرة على األمراض في أفريقياا القدرة علىرؤساء الدول والحكومات الذين لديهم 

ثر اكتشاف أي تفٍش في القارة واالستجابة بسرعة للحفاظ على قارتنا أك والقدرة علىباالستقاللية 
 .أماًنا.

 قامت اللجنة بما يلي: الواجبة،وسلطت الضوء على أنه بعد اتباع اإلجراءات القانونية  .14
شكل رئيس المفوضية فريق عمل رفيع المستوى من األفارقة البارزين للنظر في القضايا . أوال

واجباتها. قيا في أداء تحديات لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفري تطرحالتي كانت 
بما في ذلك اقتراح مجاالت لتعديل النظام  الرئيس،المستوى تقريراً إلى  العمل رفيع فريق وقدم

 األساسي؛
ثم قدمت اللجنة النظام األساسي المعدل للجنة الفنية المتخصصة للصحة حيث تم  ثانيا.

 و اإلضافية؛النظر فيه وإقراره مع بعض التعديالت 
لنظام األساسي المحدث على اجتماع الخبراء التابع للجنة الفنية ثم عرضت اللجنة ا ثالثا.

 عليه.ره مع إدخال بعض التعديالت الذي أقره بدو  للعدل والشؤون القانونيةالمتخصصة 
توافق في  يعبر عني سيناقش خالل الدورة الوزارية وأشارت إلى أن تقرير اجتماع الخبراء الذ  .15

وأبلغت أن اللجنة تتطلع إلى موافقة الوزراء على  للغاية،اآلراء بشأن مناقشات طويلة ومثمرة 
 النظام األساسي المعدل حتى يمكن إحالته إلى المجلس التنفيذي.

 
 والشؤون القانونية  للعدلرئيس اللجنة الفنية المتخصصة كلمة )ب( 

األختام بجمهورية الكونغو الديمقراطية السيدة بيالجي  ةالعدل وحافظ وزيرةافتتحت االجتماع  .16
الوزراء في الدورة بثانية للرئيس. رحبت النائبة البصفتها  كيسي،موتومبو  روزإبيكامس. 

 االستثنائية السادسة.
وشجعت المنطقتين  شاغرين،زاال  الوأشارت إلى أن منصبي الرئيس والنائب األول لرئيس المكتب  .17

ية على مواصلة مشاوراتهما واختتامها من أجل السماح للجنة الفنية المتخصصة الشمالية والشرق
 كامل.متمكتب  للعدل والشؤون القانونية الحصول على
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في عمل االتحاد للعدل والشؤون القانونية وسلطت الضوء على أهمية اللجنة الفنية المتخصصة  .18
لتحضير للدورة ل اجتهدوا في عملهم األفريقي وأثنت على الخبراء القانونيين الحكوميين الذين

 الوزارية.
ثم شددت على ضرورة اختتام الدورة الوزارية لعملها في الوقت المناسب للسماح بتقديم نتائجها إلى  .19

 14في الفترة من  زامبيا، لوساكا،الدورة العادية الحادية واألربعين للمجلس التنفيذي التي ستعقد في 
 .2022يوليو  15إلى 

 كلمتها متمنية للجميع مداوالت موفقة.ختمت او  .20

 جدول األعمال وبرنامج العملواعتماد مشروع  بحث رابعا:

 على النحو التالي:بدون أي تعديالت، مشروع جدول األعمال تم اعتماد   .21
 مراسم االفتتاح .1
 بحث واعتماد مشروع جدول األعمال .2
 تنظيم العمل  .3
 النظر في تقرير اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين  .4
النظر في مشروع التعديالت على النظام األساسي للمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية  .5

 (Africa CDC)منها 
 اعتماد مشاروع الصك القانوني ومشروع تقرير االجتماع الوزاري  .6
 مراسم االختتام     .7
 برنامج عمله واعتمده دون تعديل.نظر االجتماع في مشروع  .22
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   تقرير اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميينبحث مشروع خامسا: 

السيدة بيالجي إيبيكا ، رئيسة ديوان وزارة  الحكوميين،قدمت رئيسة اجتماع الخبراء القانونيين  .23
 28العدل وحافظ األختام بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، تقرير االجتماع الذي ُعقد في الفترة من 

 .2021.حزيران / يونيو  29إلى 
وسلطت الضوء على بعض القضايا التي نوقشت باستفاضة في اجتماع الخبراء القانونيين  .24

  الحكوميين مثل:
وفًقا على القضايا القانونية فقط  اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونيةأن تركز  أوال.

 ؛لواليتها
بشأن الصحة والسكان ومراقبة المخدرات في هيكل  اللجنة الفنية المتخصصةإعادة تقديم  ثانيا.

( ستوفر القيادة CHSGمع توضيح أن لجنة رؤساء الدول والحكومات ) CDCالحوكمة في أفريقيا 
أثناء والوقاية منها السياسية والتوجيه االستراتيجي والرقابة إلى مركز مكافحة األمراض في أفريقيا 

اللجنة الفنية المتخصصة للصحة من خالل التقارير التي ُتقدم  علىالقضايا الصحية التقنية إحالة 
 عامين؛كل 

( من نائبي المدير العام من مشروع التعديل وينبغي معالجتها 2تم حذف اإلشارة إلى اثنين ) ثالثا.
مكافحة األمراض في باتباع اإلجراءات القانونية الواجبة أثناء النظر في الهيكل الجديد لمركز 

 ؛أفريقيا
والحكومات  الجمعية بناء على توصية من لجنة رؤساء الدول لتزكيهتعيين المدير العام  رابعا.

(CHSG) أودا -بادلنمع األحكام المماثلة في النظام األساسي  تماشيا، و (AUDA-NEPAD) ؛ 
 

 ."إطار العمليات" إلى الدول األعضاء للنظر فيهتقديم  خامسا.
أبلغت الوزراء أن الخبراء تمكنوا من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن جميع أحكام مشروع كما  .25

 تتم إحالة أي قضايا خالفية إلى الدورة الوزارية. التعديالت وأنه لم
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بأن اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين أوصى بمشاريع الوزراء  بإبالغكلمتها  واختتمت .26
للنظر فيها  ،كز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيالتعديالت على النظام األساسي لمر ا

 واعتمادها.
أن يعكس توافق اآلراء الذي تم التوصل إليه بشأن حذف اإلشارة إلى وظيفتي نائب المدير  توُطلب .27

 ( في تقرير الخبراء القانونيين الحكوميين.2العام )
 أحاط االجتماع الوزاري علما بتقرير اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين والتوصية الواردة فيه. .28

 

 النظر في مسودات التعديالتسادسا: 
 توضيح بشأن ما يلي: تم طلب القانونية،المداوالت بشأن مشروع التعديالت  خالل .29

 والمؤتمر؛( CHSG. الصلة بين لجنة رؤساء الدول والحكومات )أوال
 للرئيس؛ثالثًا بشأن السلطة اإلشرافية  8ثانيا. أهمية تضمين مشروع التعديالت المادة 

 والسياسي؛ثالثا. عملية تعيين المدير العام التي يجب أن تجمع بين المستويين الفني 
 األعضاء؛رابعا. الحاجة إلى إدراج مادة عن التزامات الدول 

 اإلدارة؛. الحاجة إلى تحديد من سيمثل رئيس المفوضية لدى مجلس خامسا
جنة الفنية المتخصصة . التمثيل المزدوج لوزراء الصحة في مجلس اإلدارة واللاسادس

 و للصحة؛
( التي تنص على تعيين المدير العام كرئيس 4) 19. الحاجة إلى اإلبقاء على المادة اسابع

 تنفيذي.
 
 قدم المستشار القانوني اإليضاحات التالية: .30

يقدم تقاريره  مجلس رؤساء الدول والحكومات كون مشكلة قانونية تتمثل في  ليس هناك .أوال
 ؛التي تعد أعلى جهاز في االتحادة إلى الجمعي
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أساس قانوني على  على لسلطة اإلشرافية للرئيس في الشؤون المالية واإلداريةا ز. ترتكثانيا
هناك أسبقية لوجود مثل  ذلك،النحو المحدد في النظام األساسي للمفوضية. باإلضافة إلى 

 ؛(AUDA-NEPAD) أوداـ-لنبادهذا الحكم في نظام أساسي آخر مثل النظام األساسي 
المستويين الفني  ،. يعكس تعيين المدير العام على النحو المبين في مسودة التعديالتثالثا

والسياسي حيث ستكون عملية التوظيف تنافسية وستتم وفًقا لقواعد ولوائح االتحاد األفريقي 
ة )المستوى الفني( وستتم إحالتها إلى الممثل األساسي المشترك الذي سيجري التوصي

 (؛بالموافقة عليها من قبل الجمعية )المستوى السياسي
 األفريقي؛تنبع التزامات الدول األعضاء من القانون التأسيسي لالتحاد  رابعا.

حيث أن التعيين وحقيبة  المجلسعدم تحديد من سيكون ممثل رئيس  األفضلمن  خامسا.
 الرئيس؛المستشارين وغيرهم من المعينين الخاصين قد يتغيرون اعتماًدا على 

أ( وقد طلب اجتماع الخبراء  ،1) 21( هي تكرار للمادة 4) 19يبدو أن المادة  .اسادس
 ؛حذفهاالقانونيين الحكوميين 

 رؤساء الدول والحكوماتمجلس سوف يوضح النظام األساسي للمفوضية الخاص بـ .اسابع
(CHSG)  ومجلس اإلدارة المزيد حول بعض القضايا التي لم يتم تناولها في مسودة

 التعديالت.
 
 تم االتفاق على ما يلي: ،التباحثبعد  .31

يجب إدراج فقرة في مسودة التعديل تنص على أن الممثل الخاص لألمين العام سوف  .أوال
 الجمعية؛يقدم تقاريره وتوصياته إلى 

مكافحة األمراض والوقاية  مركزمكررًا ثالثًا بشأن السلطة اإلشرافية لرئيس  8المادة  ثانيا.
 و عليها؛منها في أفريقيا التي يتعين الحفاظ 

 (.4) .19بالمادة يتم االحتفاظ  ثالثا.
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 كز مكافحة األمراض والوقايةلتعديالت على النظام األساسي لمر اعتمد االجتماع الوزاري مشروع ا .32
 منها في أفريقيا مع التعديالت المقترحة.

 
 الموافقة على تقرير الدورة الوزارية: سابعا

 مع التعديالت المقترحة. هناقش االجتماع الوزاري تقريره واعتمد .33
كز مكافحة النظام األساسي لمر على قررت الدورة الوزارية تقديم مشروع التعديالت القانونية  .34
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 ديباجة
 :األفريقي االتحاد في األعضاء الدول نحن

 والمالريا والسل البشرية المناعة نقص فيروس حول األفريقي باالتحاد الخاص القمة مؤتمر في إعالننا كان حيث

(ATM) األمراض  لمكافحة  األفريقي المركز  وجود إلى الحاجة فيه أدركنا والذي ،م2013 يوليو في أبوجا في
 فريقياإ في األولوية ذات الصحية تكالالمش عنالبحث المنقذ للحياة  إلجراء (Africa CDC) و الوقاية منها

 العامة الصحية والتهديدات الطوارئ  لحاالت االستجابة في القدرات وبناء المعرفة لتبادل منصة وليكون بمثابة، 

    ؛

 
 والعشــــــــرين الثانية العادية الدورة في المعتمد Assembly / AU / Dec.499 (XXII) رار قبالاستتتتتتاكار ا 

 إلنشاء الملحة الضرورة على أكد والذي م 2014 يناير شهر  في ، إثيوبيا ، أبابا أديس في عقد الذي للمؤتمر

شـهر  في المؤتمر إلى تقرير تقديمالقيام ب المفوضـية من وطلب منها والوقاية األمراض لمكافحة األفريقي المركز
األمراض و الوقاية  لمكافحة  األفريقيالمركز  إلنشاء والمالية ،والهيكلية ،القانونية اآلثار يتضمن م 2015 يناير
 ؛ )Africa CDC( منها

 

او   (المفوضية) األفريقي االتحاد مفوضية عقدته الذي األفارقة الصحة لوزراء األول االجتماع قرارب تنويه 
 17 إلى 16 من الفترة في ، والجأن ، لواندا في عقدان الذي (WHO) العالمية الصحة منظمة مع باالشتراك

 وطلب، Assembly / AU / Dec.499 (XXII) القرار بـتنفيذ الوزراء فيه تعهَّد والذي ، م2017 أبريل

 من الفني الدعم تقديمو  المعنيين، المصلحة أصحاب مع بالتعاون  العالمية، الصحة ومنظمة المفوضية من

 ؛ (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها لمكافحة  األفريقي المركز إنشاء أجل

 

 اإليبوال فيروس مرض لتفشي المكرسة عشرة السادسة العادية غير دورته في التنفيذي المجلس قرارب واعتراف ا

(EVD)  المفوضية من يطلب أن أمور، جملة في المجلس، فيه قرر والذي ،م2014 سبتمبر 8 في ةعقدمنالو 
 وفًقا  (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها لمكافحة  األفريقيالمركز  إلنشاء خطوات يلزم ما كل اتخاذ"

 األمراض و الوقاية منها األفريقي لمكافحة المركز إنشاء بشأن  AU/Dec.499 (XXII) المؤتمر لقرار
)Africa CDC(األمراض و الوقاية منها لمكافحة  األفريقيالمركز  عمل وضمان ؛ )Africa CDC( ، إلى 

 لمعالجة المبكر اإلنذار أنظمة تعزيز ذلك في بما ،م2015 عام منتصف بحلول إقليمية مراكز إنشاء جانب



Ext/STC/Legal/Min/Report(VI) 
Annex 
Page 2 
 

  

 المحلية الصحية اللوائح ومواءمة وتنسيق فعالة وبطريقة المناسب الوقت في الصحية الطوارئ  حاالت جميع

 ؛" الممارسات وأفضل الجيدة الخبرات بشأن المعلومات تبادلالقيام ب  وكذلك والتدخالت

 

 للمؤتمر والعشرين الرابعة العادية الدورة في المعتمد Assembly/AU/Dec.554 (XXIV) قرارب تاكيرا

 في األمراض مكافحة مركز إنشاء المؤتمر فيهجاز أ والذي ،م2015 يناير في إثيوبيا أبابا، أديس في المنعقد

  امقر   إثيوبيا ، أبابا أديس في األفريقي االتحاد مقر أن يتخذ مبدئًيا التنسيق لمكتب نبغييأنه  على ووافق أفريقيا
 له.

( المعتمد في دورته العادية الخامسة والثالثين XXXV) 835. رقم AU / Dec/  المؤتمرورد في قرار  وحيث
في أديس أبابا ، إثيوبيا ، حيث قرر المؤتمر تفويض سلطته إلى المجلس التنفيذي للنظر  2022في فبراير 

 مركز مكافحة األمراضلخالل دورته العادية الحادية واألربعين في الموافقة على التعديالت على النظام األساسي 
 المركز.المالية والهيكلية ومن أجل تعزيز أداء وقدرات و بما يتماشى مع آثاره القانونية  ،في أفريقيا اية منهاوالق

 ما يلي: اتفقنا بموجبه على

 القسم االول

 األحكام العامة

 1المادة 
 التعريفات

 :ذلك خالف السياق يقتض لم ما األساسي، النظام هذا في

 األفريقي لمكافحةلمركز لتقدم المشورة الفنية  التيني" أو "المجلس" الهيئة ف"المجلس االستشاري وال تعني عبارة
 ؛)Africa CDC( األمراض و الوقاية منها

 
األفريقي لمكافحة األمراض  المركزيعني:  (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها األفريقي لمكافحةلمركز ا

 ؛ و الوقاية منها
 

 " مؤتمر االتحاد األفريقي؛المؤتمرتعني كلمة" 
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 في القانون التأسيسي.على النحو المنصوص عليه االتحاد األفريقي  "االتحادأو " "االتحاد األفريقي" تعني كلمة
 
 ؛ (Africa CDC) الوقاية منهااألمراض و  األفريقي لمكافحة لمركزامجلس إدارة  يعني "مجلسال"

 
 ؛األفريقي االتحاد مفوضية  "المفوضية"  كلمة تعني

 ": القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛القانون التأسيسي"تعني عبارة 

 ؛مجلس رؤساء الدول والحكومات: " CHSG" المختصرة كلمةالتعني 

" :المؤسسات والمنظمات، بما فيها القطاع الخاص،التي تعمل الشركاء اإلنمائيون/ الخارجيون تعني عبارة "
 األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة األهداف االستراتيجية للمركز وتتقاسمعلى تعزيز الصحة العامة 

(Africa CDC) ؛ 

 األفريقي الخاص القطاع ذلك في بما والمنظمات المؤسسات "الخارجيون  الشركاء / التنمية" بمصطلح ُيقصد

 األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزا االستراتيجية األهداف وتتقاسم العامة الصحة تعزز التي
(Africa CDC) ؛ 

 األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهاالمركز تعني المدير العام ألمانة  "DG" تعني الكلمة المختصرة
 )Africa CDC(؛ 

 األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهاالمركز  ألمانة العام المدير نائب  "DDG " بالكلمة المختصرة  ُيقصد
 )Africa CDC(؛ 

 ": مركز عمليات الطوارئ ؛EOC" ب يقصد

 ": المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي؛المجلس التنفيايتعني عبارة" 
 ؛ةمفوضيبال إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية  “HHS ” يعني مختصر

 اللوائح الصحية الدولية؛  ”IHR“يعني مختصر 
 ": الدول األعضاء في االتحاد؛الدول األعضاء" عبارة تعني

 

 ؛ القاري  لألمن العامة الصحة طوارئ   "PHECS"بمصطلح ُيقصد
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 ؛العامة ذات االهتمام الدوليطوارئ الصحة " طوارئ الصحةمختصر "عني ي
 ؛ الدولي االهتمام ذات العامة الصحة طوارئ   "PHEIC"مختصر عني ي

 ؛األفريقي لالتحاد المؤتمر والمجلس التنفيذي  أجهزة السياسة"تعني عبارة "
 لجنة الممثلين الدائمين لالتحاد األفريقي؛ ”PRC“مختصر عني ي
 اإلقليمية؛ االقتصادية المجموعات ”RECs“   مختصرعني ي

ُيقصد بمصطلح "مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها اإلقليمية" مؤسسات الصحة العامة التي أنشأتها 
 المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمكلفة بالوقاية من األمراض ومكافحتها في الوالية القضائية ؛

 
 

األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية المركز باإلقليمية  التنسيقمراكز  "RCCs أو المراكز اإلقليمية" ِبـ ُيقصد
األفريقي لمكافحة األمراض لمركز لتنفيذ خطة العمل االستراتيجية الداعمة لعملية   )Africa CDC( منها 

 ؛)Africa CDC( والوقاية منها 
 ؛ اإلقليمية الصحية المنظمات   "RHOs"  يعني مختصر

 ؛ (Africa CDC)األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها لمركز ا أمانة تعني  "األمانة"
 المتخصصة والوكاالت المؤسسات "األفريقي لالتحاد التابعة المتخصصة والوكاالت المؤسسات" تعني عبارة

 األفريقي؛ االتحاد قبل من النحو هذا على بها المعترف أو المنشأة
 ؛ منها والوقاية األمراض لمكافحة األفريقية للمراكز الحالي األساسي النظام "األساسي النظام"تعني عبارة 

 

 ؛ لالتحاد التابعة ؛ عقاقيراللجان الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومراقبة ال “STC” تعني

 منظمة الصحة العالمية. ”WHO“ يعني مختصر 
 
 2  المادة

 ووضعه القانونياألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها المركز  إنشاء
 

 صحية هيئةك )CDC Africa( األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها لمركز اتأسيس بموجبه يتم  .1

 .إفريقيا في ومكافحتها األمراض من الوقاية بمسؤولية ومكلفة ، لالتحاد تابعة  مستقلة
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القانونية من االتحاد  خصيتهش  (Africa CDC)األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهالمركز ايستمد . 2
 ويقوم بما يلي: ووفًقا لقواعد ولوائح االتحاد ذات الصلة: األفريقي ومن خالله،

 ؛ العقود إبرام (أ
 حيازة األموال غير المنقولة والمنقولة والتصرف فيها.و  (ب
 إقامة الدعاوى القضائية والدفاع عنها. (ج

، بإطار العمليات المرفق بهذا أداء وظائفه يسترشد المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، في . 3
  . آلخر حين من  اإلدارة مجلس يعدله قد كما النظام األساسي 

 

 3المادة 
 األهداف والوظائف

وظائفه، تحقيق قيام بأثناء ال  (Africa CDC)األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها لمركز ايتعين على 
 التي ستتضمن:و األهداف االستراتيجية التالية 

 المناسب الوقت في للتصدي االستجابة ومراقبة المبكر لإلنذار منصات إنشاء عضاء  فيالدول األدعم  (أ

 ؛ األمراض وتهديدات الصحية الطوارئ  حاالت لجميع فعالة وبطريقة
 واالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية العامة؛التأهب  فياألعضاء دعم  الدول  (ب

مساعدة الدول األعضاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأصحاب المصلحة اآلخرين على سد  (ج
 الثغرات في االمتثال للوائح الصحية الدولية؛

 للدول المخاطر وتقييمات والقطري  اإلقليمي المستويين على المخاطر خرائط رسم إجراء أو و/ دعم (د

 األعضاء؛
المتضررة،  األعضاء الدولبالتشاور مع ، (PHECS) إعالن حالة طوارئ الصحة العامة لألمن القاري  هـ(

 .أصحاب المصلحة المعنيين مع ، االقتضاء وحسب

عنها  اإلعالن تم التي تلك سيما وال الصحية الطوارئ  لحاالت االستجابة في األعضاء الدول ودعم تنسيق و(
أو طوارئ الصحة العامة ذات االهتمام   (PHECS) طوارئ الصحة العامة لألمن القاري  حاالتعلى أّنها 

 من الصحية، النظم تعزيز خالل منوذلك   األمراض من والوقاية الصحة تعزيز وكذلك (PHEIC)الدولي 

 ؛ (NTDs ) المهملة ستوائيةاال و البيئية الصحةأمراض و  المعدية، وغير المعدية األمراض معالجة خالل

 وحاالت  جوائحوالتعزيز الشراكات والتعاون بين الدول األعضاء للتصدي لألمراض الناشئة والمتوطنة ز( 
 العامة؛ طوارئ الصحة
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  األعضاء؛ الدول في المراقبة وأنظمة منها والوقاية األمراض مكافحة سياسات تنسيق ح( 
 المتوسطة القيادة خالل من ذلك في بما العامة الصحة مجال في القدرات بناء في األعضاء الدولدعم  ط(

سياق النهج في في  وذلك المخبري  التدريب وبرامج ،العامة الصحة وطوارئ  الميدانية، واألوبئة األجل، والطويلة
  الصحي

المعامل، بالتعاون مع الدول  أنظمةدعم إنشاء ، وتعزيز، وتشبيك أصول الصحة العامة بما في ذلك ي( 
 األعضاء، وحسب االقتضاء، أصحاب المصلحة اآلخرين.

األفريقي لمكافحة األمراض لمركز ا سيعمل ، أعاله المذكورة االستراتيجية األهداف لتحقيق السعي في(  ك
ًيا مع المادة  األفريقي االتحاد و مؤسسات إدارات مع ومواءمة وثيق بتنسيق )Africa CDC( والوقاية منها تمشٌّ

 ؛ في سياق نهج الصحة الواحدة للتظام األساسي 23
ي( دعم إنشاء وتعزيز وربط شبكات أصول الصحة العامة بما في ذلك أنظمة المختبرات ، بالتعاون مع 

 .الدول األعضاء ، وحسب االقتضاء ، مع أصحاب المصلحة اآلخرين
ك( التنسيق مع اإلدارات والمؤسسات ذات الصلة بمركز مكافحة األمراض والوقاية منها التابع لالتحاد األفريقي 

 من هذا النظام األساسي. 23األهداف االستراتيجية المذكورة أعاله ، بما يتماشى مع المادة  لتحقيق، 

 

 4  المادة

 التوجيهية المبادئ
 فيما يلي: (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها لمكافحة  األفريقي لمركزلالمبادئ التوجيهية تتمثل  

 

 التوجيه تقدمهيئة  هو (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها لمكافحة  األفريقي لمركزإنَّ ا: القيادة

 التحسين وتعزيز القدرات، بناء خالل من األعضاء الدول داخل العامة الصحة ممارسة وتعزز االستراتيجي

 العامة الصحية الطوارئ  حاالت من الوقاية في كذلكو  العامة الصحة خدمات تقديم في للجودة المستمر

 التهديدات؛  األمراضو 

 هي (Africa CDC)المركز األفريقي  لمكافحة األمراض و الوقاية منها   أصول أقوى  إنَّ  :المصداقية. 2

  مهمٍّ  دورٍ ب يقوم هو. األدلة على وقائمة محترمة كمؤسسة المصلحة وأصحاب المستفيدين مع تنميها التي الثقة
 ؛ القارة عبر المعلومات وتبادل الالفعَّ  االتصال في الدعوة إلى

 

هيئة  و عبارة عنه(Africa CDC) األمراض والوقاية منها لمكافحة  األفريقي لمركزا  نَّ إ ة:الملكي. 3
األمراض و  لمكافحة  األفريقي لمركزل  الوطني المستوى  بالملكية األعضاء الدول ستحتفظ. ألفريقيا مملوكة
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  األفريقي لمركزا أولويات تشكيل في استشاري  دور خالل من زذلك واحدٍ  وقتٍ  في (Africa CDC) الوقاية منها
 ؛ المباشرة البرنامجية المشاركة خالل ومن (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها لمكافحة

 
  فإنَّ  اإلقليمية، أو للحدود العابرة اآلثار ذات القارة في العامة الصحية الطوارئ  حالة في: المفوضة السلطة. 4
 وذلك المستجيبين، بنشر ض  مفوَّ  (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها لمكافحة  األفريقي لمركزا

األفريقي  لمركزا سيتخذ ذلك، وبعد. الطوارئ  حالة احتواء أو /و لتأكيد المتضررة األعضاء الدول مع بالتشاور
 من تتخذه بما المفوضية إلخطار المناسبة الخطوات  (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها لمكافحة

 إجراءات؛
 

 األمراض و الوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزا قيادة ستقوم: المناسب الوقت في المعلومات نشر. 5
(Africa CDC) 3 المادة أساس على الجارية اإلجراءاتبشأن  بالمستجدات بانتظام األعضاء الدول بإفادة 

 في األعضاء الدول كاشر إو  التعاون  زيتعز ب تقوم  أن وينبغيا. وتعاونه ادعمه على للحصول والسعي أعاله (د)

 قوية؛ وشبكات شراكات
 

األمراض  األفريقي لمكافحة لمركزا بين عوائق دون  المعلومات وتبادل المفتوح التفاعل يعتبر: الشفافية. 6
األمراض و  األفريقي لمكافحة لمركزا مهمة من يتجزأ ال جزء األعضاء والدول (Africa CDC) الوقاية منهاو 

 ؛ (Africa CDC) الوقاية منها
 الدول أمام مسؤوالً هو  (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزاإنَّ : المساءلة. 7

 ؛ واإلدارة المالية ةكمو في النهج الذي يتبعه في الح األعضاء

األمراض  األفريقي لمكافحة لمركزل ينبغي استراتيجي، نشاط أو ،غاية أو، هدف  كل في : المضافة القيمةو . 8
 العامة الصحة ألنشطة قيمة المبادرة هذه تضيفالتي بها  ية كيفال يوضح أن (Africa CDC) و الوقاية منها

 .اآلخرين والشركاء األعضاء للدول

 

 5المادة 
 العمل  إطار

 تضيف ألفريقيا مملوكة هيئةهو عبارة  (Africa CDC) األمراض و الوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزاإنَّ  

 والوقاية األمراض لمكافحة اإلقليمية همراكز  مع التنسيقب  مع بالتعاون  عمل،ي وسوف عالية، مصداقية وذات قيمة
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األفريقي  لمركزافإنَّ  عليه،. االستراتيجية أهدافه لتحقيق السعي في ، (RCCs)  ااإلقليمية  التنسيقمراكز  منه
 اإلطار ضمن يعمل سوف (Africa CDC) األمراض والوقاية منها لمكافحة

 األمن على تأثير لهاالوطنية للصحة العامة التهديدات مفاده أن  القارة في مشترك رتصوَّ  مفهومٍ وضع  .1

 .االقتصادية والجدوى  اإلقليمي

 

 والوكاالت المؤسسات :مثل القطاعات متعددي اآلخرين والشركاء العالمية، الصحة منظمة مع العمل. 2

األفريقي  لمركزا في المتعاونة اإلقليمية المراكز وكذلك الخارجيين الشركاءو  األفريقي، لالتحاد التابعة المتخصصة
 .للمركز االستراتيجية هأهداف لتحقيق Africa CDC)( األمراض و الوقاية منها لمكافحة

 :طريق عنسهولة الوصول إلى المعلومات الحساسة  . تيسير3

 ؛ البيانات لتبادل قاري  إطار إنشاء (أ

 ؛ البيانات جودة تحسين (ب

 وحاالت ،األمراض لتهديدات لالستجابة البلدان د  عِ تُ  التي للتبادل القابلة البيانات عناصر تطويرج( 

 و ؛جوائحوال، الطوارئ 

 .األعضاء الدول على المناسب الوقت في الحساسة المعلومات نشرد( 

 

األمراض والوقاية  األفريقي لمكافحة لمركزا بإطار عملياته تسترشد (EOC) الطوارئ  عمليات مركز إنشاء. 4
 للعمليات (Africa CDC) منها

 6المادة 
 (Africa CDC) األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزامقر 

 

في مقر االتحاد األفريقي  (Africa CDC) األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزايكون مقر . 1
 .بأديس أبابا، إثيوبيا إلى أن يقرر المؤتمر خالف ذلك

 المذكور المقر في (Africa CDC) والوقاية منهااألمراض  األفريقي لمكافحة لمركزا أمانة مقر يكون . 2

 .منها والوقاية األمراض مكافحة لمركزز مركلل أعاله
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 7المادة 
 االجتماعات

 

 لم ما ،رهمق في (Africa CDC) األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزا اجتماعات عقديتم . 1

 .القبيل هذا من جلسة أي الستضافة تعاون  ةشريك أو عضو دولة تقدم
 

 ه،ر مق خارج (Africa CDC) األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزا اجتماع عقد حالة في. 2

 األمانة تكبدتها التي ضافيةاإل النفقات جميع عن مسؤولة المتعاون  شريكال أو المضيفة العضو الدولة تكون 

 (Africa CDC) األمراض والوقاية منها لمكافحة األفريقي لمركزا مقر خارج عقديُ  الذي الجتماعل نتيجة

 
 الثاني القسم

 (Africa CDC) األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزا  وإدارة حوكمة

 

 8المادة 
 (Africa CDC) األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزاهيكل 

 
 :من (Africa CDC) والوقاية منهااألمراض  األفريقي لمكافحة لمركزا  هيكل يتكون 

 ؛ (CHSG) مجلس رؤساء الدول والحكومات (أ

 ؛ اإلدارة مجلس  (ب

 ، والتقني االستشاري  المجلسج( 
 .واألمانة  د(  

 مكرر 8المادة 
 شكيلوظائف وت :(CHSG)مجلس رؤساء الدول والحكومات
 

 األفريقي لمكافحة لمركزل ي إدار  هيكل أعلى وه (CHSG) مجلس رؤساء الدول والحكوماتإنَّ  .1
 :وسيقوم بما يلي )Africa CDC( األمراض والوقاية منها
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 األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزا والرقابة االستراتيجي والتوجيه السياسية القيادة توفير (أ
)Africa CDC(؛ 

 المحددة االستراتيجية واإلجراءات القرارات بشأن ،  PHEICأو  PHECSحالة في التوجيه، تقديم (ب

 التأهب في )Africa CDC( األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزا تخذهاي أن يجب التي

 و ؛ القارة في مرض تهديد أو صحية طوارئ  حالة ألي واالستجابة

   ،الصحية الطوارئ  وحاالت ،األمراض تهديدات بشأن والمساءلة للدعوة كمنصة الدعم تقديم ج(
 ؛ ووالجوائح األوبئة ومكافحة    

وصي وي،  )Africa CDC(مكافحة األمراض والوقاية منها في إفريقيا  مركزتعيين المدير العام لد( 
 .بالموافقة عليه مؤتمر االتحاد األفريقي

 هـ( رفع تقاريرها وتوصياتها إلى المؤتمر 

 
 
 على عضًوا( ١١) عشر احد عن يقل ال مام (CHSG) مجلس رؤساء الدول والحكومات يتألف .2

 :التالي النحو

 

 ؛االتحادب المؤتمر مكتب في أعضاء  (5)خمسة (أ

بعد إجراء المشاورات الالزمة ( واحدة ١لفترة سنة ) ( دول أعضاء تمثل ممثلي أقاليم االتحاد5خمس )  (ب
 .؛ و

 ورئيس المفوضية (ج

 CHSG مجلس رؤساء الدول والحكومات عندما يصبح رئيس الدولة المعين من قبل اإلقليم عضًوا في (د
 مجلس رؤساء الدول والحكومات ، يجب على اإلقليم تعيين ممثل آخر في المؤتمربحكم مكتب 

CHSG. 
 .استثنائية دورات في االقتضاء، وعند عام كل مرة األقل على والحكومات الدول رؤساء يجتمع .3

 والحكومات.رئيس االتحاد األفريقي مجلس رؤساء الدول  يترأس .4
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 ثالث ا  8المادة

 المفوضية رئيس دور  

) Africa األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركزا على اإلشرافية السلطة المفوضية رئيس يمارس

)CDC، واإلداري  المالي اإلشراف تشمل والتي. 

 
 

  9  المادة

 (المجلس)  اإلدارة مجلس

 

 )Africa CDC( األمراض والوقاية منها األفريقي لمكافحة لمركز التداولي الجهاز هو المجلس يكون ( 1
 .(CHSG) مجلس رؤساء الدول والحكومات إلى تقريره ويقدم

 

يجتمع مجلس اإلدارة في دورة عادية مرة واحدة في السنة على األقل. ويجوز له أن يجتمع في دورات . 2
 :على طلب من استثنائية رهنا بتوافر الموارد لذلك، بناءً 

 ؛(CHSG)مجلس رؤساء الدول والحكومات  (أ
 ؛االتحاد في السياسات وضع أجهزة (ب
 (؛STC)  المتخصصة الفنية اللجنة (ج

أو أي حالة من الحاالت ومخاطر األمراض  في حالة تفشي وباء أو حالة طوارئ صحية،  ،األمانة (د
 .الطارئة األخرى التي تستلزم عقد اجتماع مجلس اإلدارة

 10المادة 
 مجلس اإلدارةتشكيل 

( عضوا 91عشر )تسعة ، من رؤساء الدول والحكوماتلجنة مجلس اإلدارة، المسؤول أمام يتكون  .1
 :على النحو التالي
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( وزراء للصحة يمثلون األقاليم الخمسة لالتحاد األفريقي ويجب أن يكون كل واحد منهم 10) عشرة .أ
من خالل إقليمه  يقوم كل وزير، في أداء مهامه، باستشارة وزراء الصحة في . معينا من قبل إقليمه

 ؛يةالتنسيققليمية المنتدى التشاوري الوزاري في المراكز اإل

 ؛(  لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي1ممثل واحد ) .ب
 ؛المفوض المسؤول عن الصحة  والشؤون اإلنسانية في المفوضية .ج
وقطاع  س المفوضية يمثلون القطاع الخاص  وآلية التمويل اإلقليمية( ممثلين  يعينهم رئي4أربعة ) .د

 ؛ البيئة ، بالتشاور مع رئيس مجلس اإلدارة
 ساس التناوب؛أ( عن منظمات الصحة اإلقليمية على 1ممثل واحد ) .ه
 ؛ بالتشاور مع رئيس مجلس، ( لقطاع الصحة يعينه رئيس المفوضية1ممثل واحد ) .و
 ؛ بالتشاور مع رئيس مجلس اإلدارة، ( للمجتمع المدني يعينه رئيس المفوضية1ممثل واحد )  .ز

 ؛اجتماعات مجلس اإلدارة  أو ممثلهللمفوضية  يحضر المستشار القانوني .2
 ؛منصب أمين المجلس األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها للمركز العاممدير اليشغل  .3
 .اءضاالستعانة بخبراء عند االقتيجوز لمجلس اإلدارة  .4

 
 11المادة 

 مدة الواليةاالنتخاب و 

من لمجلس اإلدارة الذين يمثلون الدول األعضاء من قبل أقاليمهم ( 10)األعضاء العشرة  نتخابيتم ا .1
 خالل التشاور اإلقليمي.

قابلة للتجديد لخمس ( سنوات غير 3اإلدارة ثالث ) االتحادحيثما ينطبق األمر، تكون مدة والية أعضاء  .2
دول أعضاء ممثلة عن أقاليم االتحاد األفريقي وسنتين غير قابلتين للتجديد للممثلين اإلقليميين الخمسة 

 .للدول األعضاء اآلخرين

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي والعضو الممثل  ذين يعينهم ال (7)السبعة األعضاء تكون مدة والية   .3
 .سنتين غير قابلتين للتجديد على أساس التناوبمنظمات الصحة اإلقليمية ل
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( سنوات غير قابلة للتجديد رئيًسا للمجلس من بين 3ينتخب المجلس بأغلبية بسيطة لمدة ثالث ) .4
الممثلين اإلقليميين للدول األعضاء مع مراعاة مبدأ االتحاد األفريقي الخاص بالتناوب اإلقليمي والمساواة 

 بين الجنسين؛
( غير قابلة للتجديد، نائًبا لرئيس المجلس 2أيًضا، باألغلبية البسيطة، لمدة سنتين )ينتخب المجلس  .5

 لتناوب اإلقليميمن بين الممثلين اإلقليميين للدول األعضاء، مع مراعاة مبدأ االتحاد األفريقي الخاص با
 ن.والمساواة بين الجنسي

جلس بمبدأ التناوب على أساس التمثيل في الم( 10)الدول األعضاء العشرة ممثلي تسترشد مدة والية  .6
 الجغرافي العادل.

 12المادة 
 مهام مجلس اإلدارة

 :تكون مهام المجلس كما يلي

 .تقديم التوجيه االستراتيجي لألمانة، وفقا لسياسات وإجراءات االتحاد األفريقي .1

لمجلس رؤساء الدول والحكومات األمانة، وتقديم توصياته التي تقدمها القررات و/أو المقترحات  بحث .2
 ، عند االقتضاء .الصلة ؛ وسياسة االتحاد أفريقي ذصنع اللجنة الفنية المتخصصة وجهاز و/ 

 إلى توصيات األمانة؛ اقتراح تعديالت على هذا النظام األساسي استنادً  .3

ا بشأن مراقبة التأكد من دمجاألجندة االستراتيجية للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منه .4
 .األمراض والكشف عنها واالستجابة لها في استراتيجية التنمية القارية

على توصية من األقاليم ومن المجلس  اإلقليمية بناءً التنسيقالموافقة على تعيين وإعادة تعيين مراكز  .5
مجلس ى من هذا النظام األساسي وتقديم ذلك إل 24اإلستشاري والمعايير المنصوص عليها في المادة 

 لإلحاطة علما. رؤساء الدول والحكومات

 مساعدة األمانة في تعبئة الموارد؛ .6
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مجلس  إلى عن أنشطة وإنجازات المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهاه رير سنوياتقديم تق .7
 ،وحسب االقتضاء ،المجلس التنفيذيو  الفنية المتخصصة 1وكذلك إلى  رؤساء الدول والحكومات

 ؛إلحالته فيما بعد إلى المؤتمر

تقديم إحاطات منتظمة إلى  مجلس رؤساء الدول والحكومات عن جاهزية القارة في التأهبواالستجابة  .8
للطوارئ الصحية ، وخاصة خالل طوارئ الصحة العامة لألمن القاري  وطوارئ الصحة العامة ذات 

 .االهتمام الدولي

وأنشطةوتقارير المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، بحث خطة عمل، وميزانيات،  .9
 .والتوصية بالموافقة عليها

فيما يتعلق بتعيين المدير العام، بعد عملية مجلس رؤساء الدول والحكومات تقديم توصية إلى  .10
 اختيار تنافسية وشفافة.

 13المادة 
 ارةالنصاب القانوني، وإجراءات اتخاذ القرارات لمجلس اإلد

يتم اعتماد النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة وإجراءات اتخاذ القرارات في قواعد إجراءاته  .1
 .االستشاري والفنيوقواعد إجراءات المجلس 

 .االستشاري والفنييعتمد مجلس اإلدارة قواعد إجراءاته وقواعد إجراءات المجلس  .2

 من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي يكون حق التصويت محصوًرا على أعضاء مجلس اإلدارة .3

 14المادة 
 المجلس االستشاري والفني

جهاز استشاري وفني لمجلس إدارة المركز األفريقي لمكافحة األمراض ك والفني االستشاري يعمل المجلس 
 والوقاية منها.
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 15المادة 
 لمجلس االستشاري والفنيل ةالتشكيل

 عضوا كما يلي:(20) عشرون  والفني االستشاري يضم المجلس  .1

 اإلقليمية؛التنسيق  لمراكز الدول األعضاء  المضيفة( ممثلين عن 5خمسة ) (أ
المعاهد الوطنية للصحة العامة أو المختبرات أو المؤسسات ذات  ( ممثلين عن5خمسة )  (ب

 الصلةعلى أساس التناوب وأخذا في االعتبار أقاليم االتحاد األفريقي؛

لمراقبة اإلقليمية المتكاملة والمختبرات على أساس التناوب مع مراعاة لشبكة ا( 1) ممثل واحد (ج
 أقاليم االتحاد األفريقي؛

 ( عن شبكات الصحة األفريقية على أساس التناوب؛2) ممثالن اثنان   (د
( عن المكاتب والمؤسسات المتخصصة والفنية لالتحاد األفريقي )الخدمات 2)ممثالن اثنان  (ه

 ي للثروة الحيوانية(؛الطبية والمكتب األفريق
 التناوب؛أساس ( عن المنظمات الصحية اإلقليميةعلى 1ممثل واحد ) (و
 ( عن منظمة الصحة العاالمية؛2)ممثالن اثنان  (ز
 ( لقطاع البيئة. و1ز( ح( ممثل واحد ) (ح
 .( عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية1ممثل واحد ) (ط

 .الفني واالستشاري للمجلس  األمراض والوقاية منها أميناً لمركز األفريقي لمكافحة العام لمدير اليعمل  .2

خبرة استشارية من أصحاب المصلحة ذوي الصلة عند  يطلب أنوالفني يجوز للمجلس االستشاري  .3
 االقتضاء.

 16المادة 
 االستشاري والفني مدة والية المجلس

 ( سنوات غير قابلة للتجديد حيثما ينطبق ذلك. 3يعمل أعضاء المجلس االستشاري والفني لفترة ثالث ) .1

( 3) ثالثبسيطة ويخدمان لفترة باألغلبية الرئيسه ونائب رئيسه االستشاري والفني  ينتخب المجلس .2
 .غير قابلة للتجديدسنوات 
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 17المادة 
 مهام المجلس االستشاري والفني

 مشورة للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها حول ما يلي:اليسدي المجلس 

 مكافحة األمراض والوقاية منها؛بالمسائل الناشئة وغير ذلك من المسائل المتصلة  .1

 الخطط واألنشطة االستراتيجية للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها؛ .2

 ؛ة المواردوتعبئ كسب التأييد اآلراء حول .3

 الجوانب المختلفة لمكافحة األمراض والكشف عنها والتصدي لها في القارة األفريقية؛ .4

 مجاالت الدراسةوالبحث ومزايا العمل العلمي للمركز األفريقي لمكافحة األمراضوالوقاية منها؛ .5

 18المادة 
 القراروالنصاب القانوني وإجراءات اتخاذ  والفنياالستشاري اجتماعات المجلس 

ونصابها القانوني وإجراءات اتخاذ القرارات في قواعد  االستشاري والفنيالمجلس دورات تحديديتم  .1
 .إجراءاته

 .االستشاري والفنيالمجلس قواعد إجراءات  عتمد مجلس اإلدارة  ي .2

 19المادة 
 األمانة

ومجلس رؤساء الدول  لسياسة لالتحاد األفريقي صنع اتتولى األمانة مسؤولية تنفيذ قرارات أجهزة  .1
لمركز األفريقي لمكافحة ل ي دار اإلمجلس ال، و ذات الصلة اللجنة الفنية المتخصصةوالحكومات و 

 األمراض والوقاية منها.

ومجلس اإلدارة والمجلس االستشاري  مجلس رؤساء الدول والحكوماتتقوم األمانة بتنظيم اجتماعات  .2
 لوقاية منها بالتشاور مع المجلس.للمركز األفريقي لمكافحة األمراض واالفني و 
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 المفوضية.رئيس ويقدم تقاريره إلى عام يرأس األمانة مدير  .3

 .يكون المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  .4

 اإلدارةليتم إجراؤها من قبل مجلس  يتم تعيين المدير العام من خالل عملية اختيار تنافسية وشفافة .5
 صادق ي وائحه ، مع مراعاة مبدأ التناوب الجغرافي. و موظفي االتحاد األفريقي ولقواعد تتماشى مع ل

مجلس رؤساء الدول التوظيف الخاصة بالمدير العام بناًء على توصية من  عمليةعلى المؤتمر 
 مرة واحدة.ل( سنوات قابلة للتجديد ٤لمدة أربع ) والحكومات

 موظفين مساندين إداريين ومهنيين وفنيين، و العام للمدير( ٢) نائبين من األقل علىتتألف األمانة  .6
 منها. والوقاية من ذوي الخبرات في مختلف مجاالت المركز األفريقي لمكافحة األمراضآخرين 

 .ا ال يتجزأ من األمانة)د( جزءً  ٥يكون مركز عمليات الطوارئ المشار إليه في المادة  .7

العام مانة وفقًا للقواعد واإلجراءات ذات الصلة لالتحاد األفريقي باستثناء المدير تعيين عاملي األ يتم .8
 .)د( (1)مكرر ٨عليه في المادة  صمنصو النحو العلى  الذي يتم تعيينه

وإطار العمليات في تشغيل قواعد وإجراءات ونظم وتوجيهات االتحاد األفريقي تنطبق على المركز  .9
 .األمراض والوقاية منهااألفريقي لمكافحة المركز 

 20المادة 
 ام األمانةمه

 ما يلي: ال الحصر  تشمل مهام األمانة على سبيل المثال

مساعدة ودعم الدول األعضاء في إعداد سياسات وبرامج ونظم وهياكل مناسبة لمكافحة األمراض  (أ
 والكشف عنها والتصدي لها؛

 لمكافحة األمراض والوقاية منها؛تقديم الدعم الفني وبناء قدرات الدول األعضاء  (ب

 واالتصال بين أصحاب المصلحة.التأييد  كسب خطط استراتيجية لبرنامج  إعداد وتنفيذ (ج
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الربط الشبكي مع الدول األعضاء ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية اإلقليمية ومنظمات   (د
القطاع الخاص، والشبكات الصحية اإلقليمية، وشركاء مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، وغيرهم 

 اية منها؛من أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتحقيق أهداف المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوق

 العمل بمثابة جهة اتصال في جميع المسائل المتعلقة بالمركز األفريقي لمكافحة األمراضوالوقاية منها؛ (ه

إنشاء مركز معلومات ومن ثم توجيه الدول األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة لتصبح المصدر  (و
 الرئيسي للمعلومات المتعلقة بمكافحة األمراض والوقاية منها في القارة؛

دراسات في جميع مجاالت االختصاص ذات الصلة للمركز األفريقي لمكافحة جمع ونشر البحوث وال (ز
 والوقاية منها؛ األمراض

بها المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها وتوزيع نتائج  يضطلع ترويج األنشطة التي  (ح
 الدراسات على الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين؛

 طة أفريقيا الصحية لألمراض المعدية وغير المعدية. إعداد خار  (ط

 21المادة
 العام مهام المدير

 ما يلي: العام يتولى المدير .1

 مكلف باإلدارة العامة للمركز األفريقي لمكافحة األمراض، فهو باعتباره المسؤول التنفيذي األول (أ
 والوقاية منها واإلشراف عليها؛

، واللجنة الفنية مجلس اإلدارةو  رؤساء الدول والحكوماتمجلس تنفيذالتوجيهات الصادرة عن   (ب
 والمفوضية حيثما ينطبق ذلك؛ المتخصصة

 إعداد البرامج والتقارير المالية والتشغيلية للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها؛ (ج

وخطة عمل المركز  أنشطة وقواعد إجراءات صياغة وتقديم ميزانية المركز، وتقديم تقارير عن  (د
 األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها إلى المجلس والمفوضية للمصادقة عليها؛
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مجلس اإلدارة مجلس رؤساء الدول والحكومات و  اللجنة الفنية المتخصصة حضور اجتماعات (ه
 ؛االستشاري والفنيوالتصرف بصفته أمينا لمجلس اإلدارة والمجلس  االستشاري والفنيوالمجلس 

 جمع ونشر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة األمراض والوقاية منها؛ (و

 ضمان إعداد وإصدار النشرةالدورية للمركز األفريقي لمكافحة األمراضوالوقاية منها؛ (ز

 إليه وفقًا ألهداف المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها. قد ُتسند أداء أي مهام أخرى  (ح

في  تشغيل  وإطار العملياتوإجراءات ونظم وتوجيهات االتحاد األفريقي  قواعدعلى المركز  تنطبق  .2
 .المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها
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 القسم الثالث
 عمليات المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها

 23المادة 
 مع  إدارات المفوضية األخرى  التنسيق

 
  مع المفوضية والوكاالت والمؤسسات الفنية لالتحاد األفريقي التنسيق

متخصصة لالتحاد مؤسسة بصفتها  والوقاية منها المركز األفريقي لمكافحة األمراضمع التآزر  المفوضيةتضمن 
 عن طريق إطار للتنسيق. التنسيقمسؤولة عن تعزيز مكافحة األمراض والوقاية منها. وسيتم تحديد  طرائق 

، بصفتها إدارة سياسة معنية بالموضوعإدارة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية للمفوضية،  تضمن
 التآزر مع المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها.

 24المادة 

 مراكز التنسيق اإلقليمية التابعة للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها 

سيعمل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها مع  خطة عمله االستراتيجية،في إطار تنفيذ  .1
تسخير أصول الصحة العامة في ة التابعة له، ومن خالل الشبكات اإلقليمية و اإلقليمي التنسيقمراكز 

"مركز  تحقيق اإلقليميةفي نهاية المطاف إلىالتنسيقوالدعم المقدم منمراكز التنسيقوسيؤدى  .إقليم كل
االحتياج بدال من دعمها من نقاط القارةفي يدعم " حواجز لمكافحة األمراض والوقاية منهابال أفريقي 

 .مواقع مركزية بعيدة المسافة

 من أدنى حد هناك يكون  أن المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، يجب تشغيل بداية عند  .2
 . القارة إقليم داخل تمثيل كل ضمان أجل من متعاونة إقليمية مراكز (5) خمسة

 والوقاية منها، اإلقليمي للمركز األفريقية لمكافحة األمراض يتم تعيين  المنسق اإلقليمي بوصفه المدير .3
 .ويتم تعيينه وفًقا لقواعد ولوائح االتحاد األفريقي

وفقا للمعايير الواردة في  مركز التنسيق اإلقليمي لديهلالبلد المضيف يتولى كل إقليم مسؤولية اختيار   .4
 . 25المادة 
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بتحديد إجراءاتها الواضحة للتعامل مع  مركز لمكافحة األمراض والوقاية منهاقوم المركز األفريقي  للي .5
 مركز اإلقليمي لمكافحة األمراض والوقاية منها.لا

 لمكافحة اإلقليمية تنسيقالمراكز  استضافة أيًضا مركز اإلقليمي لمكافحة األمراض والوقاية منهاجوز للي .6
 .مركز اإلقليمي لمكافحة األمراض والوقاية منهالا اوجد مثل هذي ماحيث األمراض

يتم إبرام اتفاق البلد المضيف مع الدول األعضاء أو المراكز األفريقية اإلقليمية لمكافحة األمراض  .7
 اإلقليمية. التنسيقوالوقاية منها التي تتواجد فيها مراكز 

 25المادة 
 اختيار مراكز التنسيق اإلقليمية

 ُيعّين مجلس اإلدارة مراكز التنسيق اإلقليمية على أساس المبادئ والمعايير التوجيهية التالية: .1

 :المبادئ التوجيهيةأ( 

التآزر بين األهداف الداخلية للمراكز اإلقليمية وأهداف المركز األفريقي لمكافحة  (1
 األمراض والوقاية منها.

 والقيادة المحترمة. الحكم الرشيد (2

 التمويل المستدام والمساءلة المالية. (3

 القدرة على التعاون مع أصحاب المصلحة في قطاع الصحة.  (4

 :المعاييرب( 

الكفاءة الفنية ودليل واضح للخبرة في العمليات األساسية للصحة العامة التي لها صلة  (1
 ألمراض والوقاية منها.األهداف االستراتيجية للمركز األفريقي لمكافحة امعمباشرة 

اإلقليمية واألهداف االستراتيجية للمركز التنسيقواضح بين أهداف برنامج مراكز التآزر ال (2
األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها مما يؤدي إلى تأثير جماعي كبير وبناء 

 .القدرات
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 .سجل حافل في تعبئة القوى العاملة الصحية (3
 .القدرات المختبرية (4
 تمثل الدائرة اإلقليمية؛يمكن أن  (5
 .سجل حافل من الخبرة في مجال المخاطر الصحية الخاصة بكل إقليم (6
 هذه بلدان أخرى إذا كانت قدراتفي الرغبة والقدرة على توفير القدرة على التدخل السريع  (7

 .البلدان ناقصة، خاصة أثناء حاالت الطوارئ الصحية العامة

وضعمراكز التنسيق  سنوات بإعادة النظر في  5يقوم مجلس اإلدارة على فترات دورية التقل عن  .2
، يمكن االستعاضة عنه بمركز بعمله إقليمي معين في القيام تنسيقبحيث إذا فشل مركز  اإلقليمية

 إقليمي أكثر مالءمة.

 26المادة 
 التعاون مع الدول األعضاء

مهامه، تكريس الموارد الالزمة لبناء أداء عند  ،األمراض والوقاية منهاالمركز األفريقي لمكافحة  على .1
 .شراكات تهدف إلى تحسين فعالية عملياته

لمكافحة األمراض والوقاية شراكات مع وزارات الصحة في الدول األعضاء  يقيم المركز األفريقي .2
 وطنية. جهات مختصة والوكاالت التي تتعامل مع مكافحة األمراض والوقاية منها التي تعمل بمثابة 

 وأجهزة االتحاد األخرى  والمفوضية اإلقليمية االقتصادية والمجموعات قد تطلب الدول األعضاء .3
 أو العلمية المساعدة تقديم والوقاية منهاالمركز األفريقي لمكافحة األمراض  ية منالدول والمنظمات

 اختصاصه. نطاق أي مجال في في الفنية
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 27المادة 
 التعاون مع منظمة الصحة العالمية

والوقاية تقيم المفوضية تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية بشأن تفعيل المركز األفريقي لمكافحة األمراض 
سيقوم المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها بوضع إجراءات واضحة للتعاون مع ،منها . وبالتالي

منظمة الصحة العالمية وفقا لإلجراءات المعمول بها في المفوضية. وينبغي للمركز ومنظمة الصحة العالمية 
ألعضاء من أجل تحقيق األهداف الخاصة وضعإطار واضح للتعاون لتجنب التداخل في دعمهما للدول ا

 بمكافحة األمراض والوقاية منها فضال عن تنفيذ أهداف واستراتيجات المركز.

 28المادة 
 التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين

 عمل إقامة عالقات والوقاية منهاالمركز األفريقي لمكافحة األمراض  يتعين على ،األفريقية  القارة داخل .1
 والمجموعات الصحة اإلقليمية منظمات مع وأصحاب المصلحة، وخاصة اإلنمائيينالشركاء  مع

 االتحاد وأجهزة وآليات التمويل اإلقليمية المدني، المجتمع ومنظمات الخاص والقطاع اإلقليمية االقتصادية
 أهدافه االستراتيجية. تحقيق إلى السعي في األخرى 

 29المادة 
 امتيازات وحصانات المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها 

يتم التفاوض اتفاقات المقار التي والوقاية منها المركز األفريقي لمكافحة األمراضتحكم امتيازات وحصانات  .1
 .عليها مع البلد المضيف والقانون الدولي الساري المفعول

مراض والوقاية منها باالمتيازات والحصانات المنصوص عليها يتمتع موظفو المركز األفريقي لمكافحة األ .2
 المتعلقة ينا يالحصانات واالمتيازات واتفاقية فب المتعلقة في االتفاقية العامة لمنظمة الوحدة األفريقية 

 العالقات الدبلوماسية.ب
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 القسم الرابع
 الترتيبات المالية

 30المادة 
 الميزانية والمساهمات

 والوقاية منها،المركز األفريقي لمكافحة األمراض يتحمل االتحاد األفريقي ميزانية  .1
 ما يلي: للمركز األفريقيشمل مصادر التمويل األخرى ت .2

 .المساهمات الطوعية من الدول األعضاء (أ
 .لمفوضيةلالتحاد وامساهمات الشركاء اإلنمائيين  (ب
 التبرعات من القطاع الخاص. (ج
 وفقا لقواعد االتحاد األفريقي.أي مصدر تمويل آخر  (د

 .يكون تقويم ميزانية المركز األفريقي لمكافحة األمراضوالوقاية منها هو تقويم ميزانية االتحاد .3
، كما  للموافقة عليها  أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي ذات الصلة يعد المركز ميزانيته ويقدمها إلى .4

 .المالي والقواعد المالية لالتحاد األفريقي.يتعين عليه تنفيذ أنشطته وفًقا للنظام 
 

 القسم الخامس
 أحكام ختامية

 
  31المادة 

 لغات العمل
 تكون لغات عمل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها هي لغات عمل االتحاد األفريقي.

 
 32المادة 

 التعديالت

 :توصية كل من" يجوز تعديل هذا النظام األساسي على  .1

 المجلس التنفيذي. (أ
 مجلس رؤسا ءالدول والحكومات. (ب
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 مجلس اإلدارة  أو مفوضية االتحاد األفريقي (ج
 النظام األساسي حيز التنفيذ عندما يعتمدها المؤتمر.علىتدخل التعديالت   .2

 33المادة 
 الدخول حيز التنفيا

 المؤتمر.من ده اعتما  فورحيز التنفيذ  الحالي يدخل هذا النظام األساسي
 

 لوساكا، في المنعقدة التنفياي، بتفويض من المؤتمر، للمجلس واألربعون  الحادية العادية لدورة اعتمدتها
 زامبيا

 م2022 يوليو 14-15
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