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تقرير المفوضية عن طرق إنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية
منها وهيكمها وآثارها المالية والقانونية

أقر رؤساء الدول والحكومات ،خالل قمة االتحاد األفريقي الخاصة حول فيروس نقص المناعة
ّ .1
البشرية واإليدز ،والسل والمالريا والمنعقدة في أبوجا في يوليو  ،2013بالحاجة إلى إنشاء

مركز أفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا إلجراء بحوث كفيمة بإنقاذ األرواح حول المشاكل
ا
الصحية ذات األولوية في أفريقيا ولتخدم بمثابة منياج لتقاسم المعرفة وبناء القدرات استجابة
لمطوارئ والتيديدات في مجال الصحة العامة .وطمب المؤتمر إلى المفوضية وضع طرائق
مركز أفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا.
إلنشاء ا
 .2وقد تم تأكيد الطمب مجدداً في مقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/DEC.499 (XXII

الصادر عن

الدورة العادية الثانية والعشرين لمؤتمر االتحاد األفريقي والمنعقدة في أديس أبابا ،إثيوبيا ،في
المركز .وطمب المقرر أيضاً إلى مفوضية االتحاد
شدد عمى عجالة إنشاء ا
يناير  2014والذي ّ
المركز إلى المؤتمر،
ا
األفريقي تقديم تقرير يشمل اآلثار القانونية والييكمية والمالية إلنشاء
وذلك بالتعاون مع حكومة إثيوبيا والدول األعضاء الراغبة األخرى ،بحمول يناير .2015
 .3التزم الوزراء ،خالل االجتماع األول لوزراء الصحة األفريقيين والذي اشتركت في عقده
المفوضية ومنظمة الصحة العالمية والذي عقد في لواندا ،أنجوال ،في يومي  16و 17أبريل
 ،2014بما يمي:

 )1تنفيذ مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي ) Assembly/AU/Dec.499 (XXIIوالذي يشدّد

عمى عجالة إنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا مع االعتراف بمراكز

التفوق اإلقميمية القائمة؛
 )2إنشاء فريق عمل متعدد الجنسيات بحمول مايو  2014لتحديد الطرائق ووضع خارطة
طريق إنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا ،بما في ذلك اآلثار القانونية
بالمركز؛
ا
والييكمية والمالية المتعمقة
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 .4ثم طمب الوزراء إلى المفوضية ومنظمة الصحة العالمية توفير الدعم الفني نحو إنشاء المراكز
األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا ،وذلك بالتعاون مع أصحاب المصمحة ذوي الصمة.
 .5أبرز تفشي اإليبوال في غرب أفريقيا الحاجة إلى اتخاذ إجراء كما أنو يوفر زخماً لإلسراع
المركز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا لمكشف والتأىب المبكر واالستجابة
بإنشاء ا
قرر المجمس التنفيذي لالتحاد ،خالل دورتو االستثنائية السادسة عشرة حول
المبكرة .ومن ثمّ ،
اإليبوال والمنعقدة في أديس أبابا ،في  8سبتمبر  ،2014من بين مجموعة أمور أخرى ،الطمب

مركز أفريقية لمكافحة األمراض
إلى المفوضية :اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لإلسراع بإنشاء ا
والوقاية منيا ،وذلك عمالً بمقرر المؤتمر

)ASSEMBLY DECISION/AU/DEC.499 (XXII

بشأن

المركز؛ وضمان عمل المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا ،إلى جانب
إنشاء ا
إنشاء مراكز إقميمية بحمول منتصف .2015
 .6ووفقاً لمتكميف الوارد أعاله من أجيزة السياسية لالتحاد ،يقدم ىذا التقرير لبحثو واجازتو من قبل
المؤتمر عن طريق المجمس التنفيذي.
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المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها

تقرير المفوضية

عن

طرق إنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األم ارض والوقاية منها وهيكمها وآثارها
المالية
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قائمة المختصرات

:African CDC

المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا

: AFENET

الشبكة األفريقية لعمم األوبئة الميدانية

:ASEOWA
: ASLM
: AU

دعم االتحاد األفريقي لوباء اإليبوال في غرب أفريقيا
الجمعية األفريقية لمطب المختبري
االتحاد األفريقي

: AUC

مفوضية االتحاد األفريقي

: CCDC

المراكز الصينية لمكافحة األمراض والوقاية منيا

:DHIS

نظام المعمومات الصحية لممديريات

: DSA

إدارة الشؤون االجتماعية

: EBS

المكافحة القائمة عمى األحداث

:ECDC

مراكز االتحاد األوروبي لمكافحة األمراض والوقاية منيا

: EOC

مركز عمميات الطوارئ

: EPHO

عمميات الصحة العامة الضرورية

: EPR

التأىب لمطوارئ واالستجابة ليا

: EWAR

اإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة

: FELTP

برنامج التدريب الميداني لعمم األوبئة والمختبرات
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: GOARN

الشبكة العالمية لمتحذير من األوبئة واالستجابة ليا

: IANPHI

الرابطة الدولية لمعاىد الصحة العامة الوطنية

: IDSR

المكافحة المتكاممة لألمراض واالستجابة ليا

: IHR

الموائح الصحية الدولية

: IM

إدارة األحداث

: IMS

نظام إدارة األحداث

: NPHI

المؤسسة الوطنية لمصحة العامة

: OLC

مكتب المستشار القانوني

: PAHO

منظمة الصحة األفريقية

: PRC

لجنة الممثمين الدائمين

:SHOC

مركز العمميات الصحية االستراتيجية

: RC

الم اركز اإلقميمية

 :US CDCمراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منيا
: WHO

منظمة الصحة العالمية
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المراكز األفريقية لمكافحة المراض والوقاية منها

أولا :مقدمة

اقتضت عدوى األمراض الوبائية داخل البمدان وفيما بينيا تعزيز قدراتنا لموقاية منيا والسيطرة

عمييا داخل أفريقيا .وأصبح التعاون العابر لمحدود الوطنية والتعاون القاري  ،اآلن نقطة مرجعية
لممكافحة والوقاية الفعالة من األمراض المعدية في القرن الحادي والعشرين والنيج األكثر فعالية
من حيث التكمفة .عالوة عمى ذلك ،يختمف عمم األوبئة ليذه األمراض من بمد إلى آخر ومن إقميم
إلى آخر.

غير أن األمراض المعدية وغير المعدية ىي عناصر مساىمة ىامة في األمراض والوفيات التي
يمكن الوقاية منيا في أفريقيا .باإلضافة إلى ذلك ،ظمت أفريقيا تواجو تحديات بالطوارئ الطبيعية
والمصطنعة المتكررة والتي غالباً ما تؤدي إلى كوارث.

وقد بذلت الدول األعضاء جيوداً كبيرة في احتواء اآلثار السمبية الناجمة عن ىذه األمراض والحد
منيا والظروف واألحداث باعتماد وتنفيذ سياسات استراتيجية .وتشمل ىذه االستراتيجيات مكافحة
األمراض ،والسيطرة عمييا ومنعيا وكذلك تعزيز النظم الصحية والتأىب واالستجابة لمكوارث مما
أحرز تقدما ممحوظا .وتشمل التدابير الخاصة التي تم استخداميا تنفيذ استراتيجية متكاممة
لمكافحة األمراض واالستجابة ليا ،والموائح الصحية الدولية ( )2005والق اررات والمبادرات األخرى
لمكافحة الطوارئ والوقاية منيا.
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عمى الرغم من إحراز التقدم ،ال تزال ىناك تحديات في معالجة األمراض ومنعيا ومكافحتيا من
قبيل ضعف البنية التحتية والقدرات البشرية ،وضعف نظم مكافحة األمراض وخدمات الفحوص
المختبرية وكذلك تأخر وعدم كفاية التأىب واالستجابة لمطوارئ والكوارث الصحية.

مع األخذ في الحسبان جميع ىذه التحديات التي تواجو القارة وضرورة المساءلة عن األمن
الصحي وبالتالي حماية المواطنين في أفريقيا وخارجيا ،ثمة حاجة ممحة إلى إعمال ىيكل لدعم
البمدان األفريقية في جيودىا لالستجابة بفعالية لمطوارئ ،ومواجية التحديات الصحية المعقدة وبناء
القدرات الالزمة.

توفر المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا ،كمؤسسات تممكيا أفريقيا منياجاً قوياً
لمتنسيق الفني الذي يعزز في نياية المطاف الوقاية والمكافحة والتدخالت في مجال الصحة العامة
في أنحاء القارة .عالوة عمى ذلك ،سوف تبني المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا
المقترحة قدرات االستجابة لطوارئ الصحة العامة بما في ذلك األوبئة والكوارث المصطنعة
والطبيعية وأحداث الصحة العامة ذات األىمية اإلقميمية والدولية.

ثاني ا :الصالحيات
اعترف رؤساء الدول والحكومات ،خالل قمة االتحاد األفريقي الخاصة حول فيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز والسل والمالريا المنعقدة في أبوجا في يوليو  ،2013بالحاجة إلى إنشاء مركز
أفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا إلجراء بحوث إلنقاذ األرواح ولحل المشاكل الصحية ذات
األولوية في أفريقيا وليعمل كوسيمة لتقاسم المعرفة وبناء القدرات استجابة لمطوارئ والتيديدات في
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مركز أفريقية لمكافحة
مجال الصحة العامة .وطمب المؤتمر من المفوضية إعداد طرق إنشاء ا
األمراض والوقاية منيا.

تم التأكيد مجدداً عمى الطمب الوارد في مقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/DEC.499 (XXII

الصادر عن

الدورة العادية الثانية والعشرين لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا ،إثيوبيا ،في يناير
المركز .وطمب المقرر أيضاً من مفوضية االتحاد
شدد عمى الطابع العاجل إلنشاء ا
 2014والذي ّ
المركز من المؤتمر بحمول
ا
األفريقي تقديم تقرير عن اآلثار القانونية والييكمية والمالية إلنشاء
يناير  ،2015وذلك بالتعاون مع حكومة إثيوبيا والدول األعضاء الراغبة األخرى .وسوف تكون
المركز بمثابة كيان يتم إنشاؤه لدعم البمدان األفريقية في تقميل أعبائيا من األمراض ،والسيما
ا
األمراض المعدية ،باالستجابة لمطوارئ ،وبناء القدرات.

 .7التزم الوزراء ،خالل االجتماع األول لوزراء الصحة األفريقيين والذي اشتركت في تنظيمو
المفوضية ومنظمة الصحة العالمية وعقد في لواندا ،أنجوال ،يومي  16و 17أبريل  ،2014بما
يمي:

 )3تنفيذ مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي ) Assembly/AU/Dec.499 (XXIIالذي يشدّد

عمى الضرورة الممحة إلنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا مع
االعتراف بمراكز التفوق اإلقميمية القائمة؛

 )4إنشاء فريق عمل متعدد الجنسيات بحمول مايو  2014لتحديد الطرق ووضع خارطة طريق
إلنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا ،بما في ذلك اآلثار القانونية
بالمركز؛
ا
والييكمية والمالية المتعمقة
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طمب الوزراء من المفوضية ومنظمة الصحة العالمية ،بالتعاون مع أصحاب المصمحة
المعنيين ،تقديم الدعم الفني إلنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا.
أبرز انتشار مرض اإليبوال في غرب أفريقيا الحاجة إلى اتخاذ اإلجراءات وتوفير زخم
المركز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية واالكتشاف والتأىب المبكر
ا
اإلسراع بإنشاء
واالستجابة المبكرة .وعميو ،قرر المجمس التنفيذي لالتحاد ،خالل دورتو االستثنائية
السادسة عشرة حول مرض اإليبوال والمنعقدة في أديس أبابا ،في  8سبتمبر  ،2014من
بين مجموعة أمور أخرى ،طمب قيام المفوضية بما يمي:

اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لإلسراع بإنشاء مركز أفريقي لمكافحة األمراض والوقاية
منيا ،وذلك عمالً بمقرر المؤتمر )Assembly Decision/AU/Dec.499 (XXII
بشأن إنشاء المركز؛ وضمان عمل المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا ،إلى
جانب إنشاء مراكز إقميمية بحمول منتصف  ،2015بما في ذلك تحسين نظم اإلنذار
المبكر لمعالجة جميع الطوارئ الصحية بطريقة فعالة وتنسيق ومواءمة الموائح والتدخالت
الصحية المحمية وكذلك تبادل المعمومات حول التجارب الجيدة وأفضل الممارسات.

ألف :الخطوات التي اتخذتها المفوضية
وفقاً لمصالحيات المذكورة أعاله والتي منحتيا ألجيزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي ،قامت
المفوضية ،بالدعم المالي والفني من مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منيا
والتدخالت الفنية من المكتب اإلقميمي ألفريقيا لمنظمة الصحة العالمية باتخاذ الخطوات
التالية:
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 خالل االجتماع األول لوزراء الصحة األفريقيين والمنعقد باالشتراك بين مفوضية االتحاد
األفريقي ومنظمة الصحة العالمية في لواندا ،أنجوال ،يومي  16و 17أبريل  ،2014قدمت
المفوضية مقررات المؤتمر الصادرة في يوليو  2013ويناير  .2014وتعيد الوزراء بتنفيذ
مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي ) Assembly/AU/Dec.499 (XXIIوقرروا تشكيل فريق
عمل متعدد الجنسيات لتحديد الطرق واعداد خارطة الطريق إلنشاء المراكز األفريقية
لمكافحة األمراض والوقاية منيا.
 تم إنشاء فريق عمل متعدد الجنسيات في يونيو  ،2014وتم اختيار ست عشرة ( )16دولة
عضوا بناء عمى التمثيل الجغرافي بين البمدان التي أبدت الرغبة خالل االجتماع المشترك
بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية لوزراء الصحة والمنعقد في أبريل
 3( 2013لكل إقميم زائداً إثيوبيا وفقاً لمقرر المؤتمر

Assembly/AU/Dec.499

)) .)(XXIIوترد قائمة الدول األعضاء واختصاصات فريق العمل في الممحقين  1و.8
 أجرت تقييماً سريعاً لجميع المؤسسات القائمة الشبيية بمراكز مكافحة األمراض والوقاية
منيا في أفريقيا خالل الفترة من يونيو إلى يوليو .2014
 قامت بزيارة دراسية لمراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منيا في أطمنطا في
الفترة من  6إلى  9أغسطس  2014مع خبراء من الدول األعضاء التي رشحت أعضاء
لدى فريق العمل المتعدد الجنسيات استجابة لممذكرة الشفوية لممفوضية المؤرخة  30يونيو
.2014
 طمبت الدورة االستثنائية السادسة عشرة لممجمس التنفيذي حول مرض اإليبوال والمنعقدة في
 8سبتمبر  2014من المفوضية التعجيل بإنشاء مراكز أفريقية لمكافحة األمراض والوقاية
منيا وضمان عمميا بحمول منتصف 2015
 عقد اجتماع فريق العمل المتعدد الجنسيات يومي  29و 30أكتوبر  .2014وقام فريق
العمل بما يمي:
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 oتحميل السياسات واألطر المطموبة إلنشاء وتشغيل المراكز األفريقية لمكافحة
األمراض والوقاية منيا بما في ذلك االختصاصات الشاممة ،والحد األدنى من البنية
التحتية ،وقدرات الموارد البشرية وقدرات تحقيق أىداف المراكز األفريقية لمكافحة
األمراض والوقاية منيا؛
 oرسم خارطة طريق واضحة مع إطار زمني إلنشاء وتشغيل المراكز األفريقية
لمكافحة األمراض والوقاية منيا بحول منتصف 2015؛
 oتحديد اآلثار المالية إلنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا،
وتشغيميا واستدامتيا؛
 oتحديد أدوار ومسؤوليات مفوضية االتحاد األفريقي ،والدول األعضاء وأصحاب
المصمحة المعنيين اآلخرين لدعم إنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية
منيا؛
ثالثا :المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها :الرؤية ،والرسالة والمبادئ التوجيهية
ألف :الرؤية
أفريقيا أكثر سالمة وصحة وتكامالً وازدىا اًر ،يمكن وقاية الدول األعضاء فييا من
األمراض ،واكتشاف األزمات ذات األىمية بالنسبة لمصحة العامة واالستجابة ليا معاً.
باء :الرسالة
تتمثل رسالة المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا في معالجة اىتمامات
الصحة العامة ذات األولوية في أفريقيا أوالً من خالل الوقاية وحيث يمزم ،من خالل
الكشف واالستجابة .وسوف تعمل المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا
أيضاً كمنبر لمدول األعضاء لتقاسم المعرفة وتبادل الدروس المستفادة ،وبناء القدرات،
وتقديم المساعدة الفنية لبعضيا.
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جيم :المبادئ التوجيهية
 .1القيادة :تكون المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا مؤسسة توفر
التوجيو االستراتيجي وتنشر أفضل الممارسات في مجال الصحة العامة داخل الدول
األعضاء من خالل بناء القدرات وتعزيز تحسين الجودة المستمر في توفير
الخدمات الصحية العامة وكذلك في منع الطوارئ وتيديدات الصحة العامة إن
أمكن ،واال ففي االستجابة النيائية لكل دولة عضو.
 .2الموثوقية :يتمثل األصل األقوى لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا
في الثقة فييا ولدى مستفيدييا وأصحاب المصمحة كمؤسسة محترمة وقائمة عمى
األدلة .ويمكن أن تضطمع بدور ىام في قيادة االتصال الفعال وتقاسم المعمومات
في أنحاء القارة.
 .3الممكية :تعتبر المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا مؤسسة تابعة
ألفريقيا .وسوف تحتفظ الدول األعضاء بممكية المستوى الوطني لممراكز األفريقية
لمكافحة األمراض والوقاية منيا في آن معا من خالل الدور االستشاري في تحديد
أولويات المراكز ومن خالل المشاركة البرنامجية المباشرة.
خوليا إعالن االتحاد األفريقي ،تجمع
 .4الهيئة المنظمة :نظ اًر لموالية القانونية التي ّ
المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا بين ممثمي الدول األعضاء حيث

تكون لمسألة الصحة العامة آثار عابرة لمحدود أو آثار إقميمية .وفور انعقادىا،
يجوز لقيادة المراكز األفريقية االستئناف من خالل أجيزة االتحاد األفريقي لتتخذ
الدول األعضاء اإلجراءات المناسبة .وينبغي تعبئة تعاون ومشاركة البمدان في
شراكات قوية وربط شبكي.
 .5الشفافية  :يعتبر التفاعل المفتوح وتبادل المعمومات السمس بين المراكز األفريقية
لمكافحة األمراض والوقاية منيا والدول األعضاء متأصالً في رسالة المراكز
األفريقية.
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 .6المساءلة :سوف تمتزم المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا بمساءلة
الدول األعضاء في نيجيا لمحكم واإلدارة المالية.
 .7القيمة المضافة :ينبغي أن توضح المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية
منيا سبل إضافة تمك المبادرة القيمة إلى أنشطة الصحة العامة لمدول األعضاء
والشركاء اآلخرين.
دال :األهداف الستراتيجية
من أجل إبراز البيئة القارية الدينامية التي تعمل فييا المراكز األفريقية لمكافحة
األمراض والوقاية منيا ،سوف تسعى إلى تنفيذ األىداف االستراتيجية التالية عمى
مراحل:
 .1إنشاء مناىج اإلنذار المبكر ومراقبة االستجابة لمعالجة جميع الطوارئ الصحية في
حينيا وبطريقة فعالة؛
 .2دعم التأىب واالستجابة لطوارئ الصحة العامة؛
 .3مساعدة الدول األعضاء عمى سد الفجوات في االمتثال لموائح الصحية الدولية
()2005؛
 .4دعم و/أو إجراء رسم المخاطر وتقييم المخاطر عمى المستويين اإلقميمي والقطري
لمدول األعضاء.
رابعا :هيكل المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها :الحكم/المؤسسة والعمميات

سوف يتم إنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا كمؤسسة متخصصة

لالتحاد وفق ًا لممادة  )2(5من القانون التأسيسي .وسوف يتم تحديد المبادئ التوجييية
لممراكز واطارىا وأىدافيا االستراتيجية وىيكميا وصالحيتيا ومياميا في النظام األساسي.
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ألف :هيكل اإلدارة
يكون لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا الييكل اإلداري التالي (الشكل )01
 )1اجتماع وزراء الصحة األفريقيين؛
 )2مجمس اإلدارة؛
 )3المجمس االستشاري؛
 )4أمانة المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا.
سوف يوضح النظام األساسي لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا
والذي يقوم بوضعو المستشار القانوني تشكيمة الييكل اإلداري وميامو.

قسم مكافحة األمراض والوقاية منها
سوف يتم إنشاء قسم لمكافحة األمراض والوقاية منيا في إدارة الشؤون االجتماعية
ليكون بمثابة قناة اتصال بين المفوضية والمراكز األفريقية لمكافحة األمراض
والوقاية منيا .ويكون ليذا القسم رئيس وموظف سياسات أقدم وموظف سياسات.

الشكل  :1إدارة المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها
باء :إطار أنشطة المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها وهيكمها
التشغيمي (طريقة عممها)

يجب أن تكون المراكز األفريقية مؤسسة تممكيا أفريقيا وتضيف قيمة وتتمتع بدرجة
عالية من المصداقية .ويعتبر نطاق الظروف والمسائل التي يحتمل أن تعالجيا
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المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا ،واسعا ،ولكن يجب أن يبدأ،
بالتعاون مع المراكز اإلقميمية المتعاونة ،بالتركيز عمى أىدافيا االستراتيجية
الرئيسية .ويمكن أن تتوسع بعد تمام إنشائيا وابراز قيمتيا .وباإلضافة إلى المبادئ
التوجييية ،يقترح اإلطار التالي:
 )1صياغة تصور مشترك في القارة بأن تيديدات الصحة العامة الوطنية ليا أثر
عمى األمن اإلقميمي والجدوى االقتصادية.
 )2العمل مع منظمة الصحة العالمية ،والشركاء المتعددي القطاعات اآلخرين من
قبيل المؤسسات والوكاالت المتخصصة لالتحاد األفريقي ،والشركاء الخارجيين
مثل مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منيا ،والمراكز اإلقميمية
المتعاونة مع المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا والسعي إلى تنفيذ
أىدافيا االستراتيجية عمى مراحل
 )3تيسير سيولة الحصول عمى معمومات ىامة من خالل (أ) إنشاء اتفاقية قارية
لتقاسم البيانات( ،ب) تحسين جودة البيانات (ج) وتطوير عناصر البيانات التي
يمكن تبادليا والتي تساعد البمدان عمى التأىب لمطوارئ واالستجابة ليا.

المراكز اإلقميمية المتعاونة مع المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا

خالل التنفيذ اليومي لألىداف االستراتيجية لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية
منيا وأنشطتيا ،يتم دعم المراكز بالمراكز اإلقميمية المتعاونة .وقد يؤدي االعتماد عمى
المراكز اإلقميمية في نياية المطاف إلى "مراكز أفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا
دون جدران" تدعم القارة عند الحاجة ،بدالً من الموقع المركزي البعيد .وسوف يتم تحديد
خمسة مراكز إقميمية متعاونة عمى األقل عند إطالق المراكز األفريقية لمكافحة األمراض
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والوقاية منيا وذلك لضمان تمثيل كل إقميم (الشمال ،الغرب ،الشرق ،الوسط والجنوب)
داخل القارة ،وان كان من المتوقع أن يزيد العدد بمرور الوقت.

نظ اًر لكون المراكز اإلقميمية تمثل الكيان القائم الذي استوفى شروط المراكز األفريقية
لمكافحة األمراض والوقاية منيا (الشكل  )03الختيارىا كمراكز إقميمية ،ال يكون لقيادتيا
بالضرورة موظفون دائمون .وسوف يتم تحديد قيادة المركز اإلقميمي المتعاون كمنسق
إقميمي لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا داخل الييكل التنظيمي لممراكز
األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا.

يوصى باختيار المراكز اإلقميمية من قبل مجمس إدارة المراكز اإلقميمية لمكافحة األمراض
َ
والوقاية منيا والتي تأخذ في االعتبار مدخالت المجمس االستشاري .وينبغي اعتبار شروط
االختيار التالية بالنسبة لممنظمات أو الوكاالت التي تود أن تؤخذ في االعتبار حالة
المراكز اإلقميمية المتعاونة.

 اإلتقان الفني والدليل الواضح لمخبرة في عمميات الصحة العامة الضرورية 1والتي
تعتبر ذات صمة مباشرة باألىداف االست ارتيجية لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض
والوقاية منيا (مثل مراقبة صحة السكان (عمميات الصحة العامة الضرورية  )1أو
1

انظر الممحق  .3تعتبر عمميات الصحة العامة الضرورية كفاءات أو إجراءات ضرورية مطموبة لتحسين صحة السكان.

وضعت منظمة الصحة األمريكية قائمة لميام الصحة العامة الضرورية في أوائل القرن الحادي والعشرين .وبالتالي ،أصدر المكتب

اإلقميمي األوروبي لمنظمة الصحة العالمية قائمة من عمميات الصحة العامة الضرورية (Global health in the .)2011

. Ulrich Laaser, Helmut Brand. Glob Health Action. 2014; 7: 21st century

 10.3402/gha.v7.23694.تم نشره عمى اإلنترنت في  13فبراير .2014
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رصد المخاطر والطوارئ الصحية واالستجابة ليا (عمميات الصحة العامة
الضرورية  ،)2انظر الممحق ]7؛
 ينبغي أن تكون المراكز اإلقميمية إما:
 oمؤسسة حكومية قائمة،
 oمؤسسة توفر الدعم الفني لجيود الصحة العامة لمحكومة؛
 تآزر واضح بين األىداف البرنامجية لممراكز اإلقميمية واألىداف االستراتيجية
لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا والتي تؤدي إلى أثر جماعي أكبر
وبناء القدرات.
تقترح شروط إضافية في الشكل  .03ويتمثل المبدأ الشامل في أن كل مركز إقميمي
يجب أن يضيف قيمة لتنفيذ األىداف االستراتيجية لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض
والوقاية منيا .وسوف يقوم مجمس اإلدارة عمى فترات دورية بمراجعة الحالة التعاونية
لممراكز اإلقميمية بحيث إذا فشل مركز إقميمي ما في األداء ،يمكن استبدالو بمركز
إقميمي أنسب.

عالوة عمى ذلك ،وعمى الرغم من أن حدود المجموعات االقتصادية اإلقميمية ال تقابل
مباشرة األقاليم الجغرافية الخمسة المقترحة الختيار المراكز اإلقميمية ،يرجى من المراكز
األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا النظر في طمب مدخالت المجموعات
االقتصادية اإلقميمية التي أبدت بشأنيا مؤسسات الصحة العامة اإلقميمية االستدامة
والنجاح السابق.
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الشكل  :2الشروط المقترحة لممراكز اإلقميمية المتعاونة

مع أنو ينبغي لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا أن تمارس رقابة استراتيجية بوضع
أجندة وخطة عمل لألىداف االستراتيجية المذكورة أعاله ،من المحتمل أن يوجو ذلك عممية تنفيذ
ىذه األولويات بالتوافق والتنسيق بين المراكز اإلقميمية وو ازرات الصحة ذات الصمة في اإلقميم
(يقترح الشكل  02العالقة التشغيمية بين المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا والمراكز
اإلقميمية) .وعندما يتطمب تنفيذ األجندة االستراتيجية الدعم المباشر من مقر المراكز األفريقية
لمكافحة األمراض والوقاية منيا ،ينبغي أن يقدم منسق المراكز اإلقميمية الطمب إلى مدير المراكز
األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا .وعمى أي حال ،سوف تتخذ المراكز األفريقية إجراءات
واضحة لمتعاون مع المراكز اإلقميمية.

التعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من الشركاء الخارجيين
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ينبغي أن تعمل المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا عمى نحو وثيق مع المكتبين
اإلقميميين لمنظمة الصحة العالمية ألفري قيا ومنطقة شرق البحر األبيض المتوسط لزيادة أوجو
التآزر إلى أقصى حد في تعزيز الوقاية المحمية والرصد المحمي لألمراض ،وتحسين الكشف
المختبري لمسببات األمراض ،واالستجابة الطارئة لألوبئة .وسوف تعمل المراكز األفريقية لمكافحة
األمراض والوقاية منيا عمى نحو وثيق مع منظمة الصحة العالمية في دعم البمدان التي تستوفي
المتطمبات التي تدل عمى أنيا متأىبة بما يكفي لالستجابة لتيديدات األمراض المعدية الناشئة.

باإلضافة إلى ذلك ،ومن أجل التعاون اليومي ،ينبغي أن تقوم المراكز األفريقية لمكافحة األمراض
والوقاية منيا بإنشاء مجمس لمديري الشبكات الصحية األفريقية ،التي تتيح الفرص ألنشطة
برنامجية شاممة وتآزرية .وتشمل ىذه الشبكات ولكنيا ليست تقتصر عمى :الشبكة األفريقية لخبراء
عمم األوبئة الميدانيين؛ والجمعية األفريقية لمطب المختبري ،والشبكة األفريقية لمتشخيص ،إلخ.

بالنسبة لبعض الشركاء الذين يبين نطاق عمميم واألنشطة االستراتيجية لممراكز األفريقية لمكافحة
األمراض والوقاية منيا ،يمكن أن تساىم مذكرة تفاىم بين الشريك المتعاون والمراكز األفريقية
لمكافحة األمراض والوقاية منيا في تحديد األولويات المشتركة والدور الفريد الذي يمكن أن يساىم
بو كل كيان في معالجتيا.

2

2

النظام رقن  2000/151للبرلواى األوروبي والوجلس والصادر في  21أبريل  .2000والونشئ للوركز األوروبي لونع األهراض وهكافحتها
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مفوضية االتحاد
األفريقي

المراكز األفريقية لمكافحة
األمراض والوقاية منها

الشبكات الخارجية
مجلس مديري الشبكات الصحية األفريقية (الشبكة األفريقية لعلم األوبئة
الميدانية،الشبكة األفريقية لإلبداع في مجال األدوية والتشخيص ،الجمعية
األفريقية للطب المختبري ،منظمة الصحة العالمية ،منظمة الصحة العالمية-
المكتب اإلقليمي ألفريقيا ،المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر
األبيض المتوسط

المركز المتعاون
(الجنوب)

المركز المتعاون
(الشرق)

المركز المتعاون
(الوسط)

المركز المتعاون
(الغرب)

المركز المتعاون
(الشمال)

الشكل  :3العالقة
التشغيمية لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها مع المراكز اإلقميمية والشركاء المتعاونين
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خامسا :مراحل تطور المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها (اقتراح)

المرحمة 1

 من  6أشهر إلى سنة واحدة

بعد اعتماد الوثيقة المفاىيمية لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا من قبل مؤتمر
االتحاد األفريقي ،تم األمر بإطالق المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا بحمول
منتصف  .2015ونظ اًر لمجدول الزمني لالتحاد األفريقي لمتعيين ،وكذلك الموعد النيائي
لميزانية السنة المالية  ،2015من الصعب تزويد المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية
منيا التي تم إنشاؤىا حديثاً بالعاممين من خالل إجراءات التعيين المعتادة.

وعميو ،من المحتمل أن تحتاج المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا إلى عاممين
(إداريين وتشغيميين) يتم الحصول عمييم من خالل اإلعارة من الدول األعضاء والشركاء
الخارجيين 3.وبناء عمى توصيات فريق العمل المتعدد الجنسيات لممراكز األفريقية لمكافحة
األمراض والوقاية منيا ،في المرحمة األولى ،ينبغي أن تنصب عناية المراكز األفريقية لمكافحة
3

يمكن تعيين خريجي برامج التدريب عمى مكافحة األوبئة الميدانية والمختبرية من كل واحد من أقاليم أفريقيا الخمسة مثالً

خبراء األوبئة عمى رأس فريق المكافحة القائم عمى أحداث المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا .ويمكن أن يكون
أساس المعرفة اإلقميمية القوي وخبرة العمل ذات قيمة كبيرة في إيجاد صمة مجدية بين المراكز األفريقية لمكافحة األمراض

والوقاية منيا والدول األعضاء.
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األمراض والوقاية منيا أوالً عمى المكافحة القائمة عمى األحداث ودعم التأهب لمطوارئ
والستجابة لها من خالل مركز التدريب عمى إدارة األحداث وعمميات الطوارئ في الدول
األعضاء.
الجدول الزمني المقترح لممرحمة األولى

الجدول الزمني

النشاط

يناير 2015

مؤتمر االتحاد األفريقي

فبراير 2015

توزيع الطمبات النتداب العاممين من

الطرف المسؤول

إدارة الشؤون االجتماعية

الشركاء والدول األعضاء

مارس 2015

تقديم مشروع النظام األساسي لممراكز

إدارة الشؤون االجتماعية

األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية

ومكتب المستشار القانوني

منيا؛ إلى المجنة الفنية المتخصصة
لمعدل والشؤون القانونية
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الجدول الزمني

النشاط

أبريل 2015

تأكيد انتداب العاممين

يونيو – يوليو 2015

إطالق المراكز األفريقية لمكافحة

الطرف المسؤول

األمراض والوقاية منيا

يوليو 2015

اجتماع التخطيط االستراتيجي األول

مجمس إدارة المراكز

لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض

األفريقية لمكافحة األمراض

والوقاية منيا؛ الخطوات المفصمة

والوقاية منيا

واإلطار الزمني لتحقيق األىداف
االستراتيجية لمسنة األولى (المكافحة
القائمة عمى األحداث؛ التأىب لمطوارئ
واالستجابة ليا) توزيع خطة العمل
االستراتيجية المفصمة السنوية عمى
أصحاب المصمحة لممراكز األفريقية
لمكافحة األمراض والوقاية منيا)

أغسطس 2015

توزيع خطة العمل االستراتيجية
المفصمة السنوية عمى أصحاب
المصمحة لممراكز األفريقية لمكافحة

المجمس االستشاري لممراكز
األفريقية لمكافحة األمراض
والوقاية منيا
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النشاط

الجدول الزمني

الطرف المسؤول

األمراض والوقاية منيا

فترة التعيين الدورية لمموارد البشرية
لالتحاد األفريقي (تقديم االختصاصات
والمواصفات الوظيفية)

يناير – يونيو 2016

يبدأ تعيين العاممين الدائمين

الشؤون اإلدارية وادارة
الموارد البشرية وادارة
الشؤون االجتماعية

المرحمة األولى (السنة )2

خالل السنة  ،2ينبغي أن تقوم المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا بما يمي:
 مساعدة الدول األعضاء في استعراض التقييم الذاتي لالمتثال لموائح الصحية الدولية؛
 المشاركة في تقييم المخاطر ورسم المخاطر ألقاليم المراكز اإلقميمية لمكافحة األمراض
والوقاية منيا والدول األعضاء فييا؛
 زيادة عدد المراكز التنسيقية اإلقميمية؛
 تعزيز األنشطة داخل شبكات الشركاء المتعاونين والترويج ليا.
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المرحمة الثانية (السنوات )5-3

 تعزيز قوة عمل الصحة العامة األفريقية من خالل التدريب ووضع الخطوط التوجييية
لقوة عمل الصحة العامة؛
 وضع ميثاق قانوني مع لوائح مصاحبة يوجو حدود سمطات أنشطة مركز عمميات
الطوارئ لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا في أنحاء القارة؛
 االستثمار في البنية التحتية المادية لمركز عمميات الطوارئ؛
 إعادة تقييم األىداف االستراتيجية لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا.

المرحمة الثالثة (السنوات )10 – 5

 ترويج لبحوث الصحة العامة وتعزيزىا؛
 تعزيز مبادرات الوقاية األولية والثانوية؛
 الدعوة إلى سياسات الصحة العامة والنظام األساسي؛
 إثبات سمعة المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا كمورد "النظرة األولى"
لمخبرة في الموض وع ،والمختبرات والقدرات الخاصة ،ومعرفة الموارد القارية المتصمة
بالتأىب لألوبئة (المقاحات ،الكواشف التشخيصية ،مجموعة معدات االختبار ،معدات
الوقاية الشخصية).
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جيم :الموارد البشرية والبنية التحتية
يتضمن ىذا القسم نظرة عامة عن الحد األدنى من الموارد البشرية والبنية التحتية الالزمة
لتشغيل المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا عمى النحو المقترح في القسم  3دال.

العاممون
من الضروري توفير أحد عشر ( )11عامال كحد أدنى ،لتحقيق أىداف السنة األولى ،ولكن في
إطار الموارد المتاحة ،يكون من المثالي توفير زىاء عشرين ( )20عامال .ويرد الرسم البياني
التنظيمي المقترح لييكل التزويد بالعاممين في الممحقين  5و  .6وبناء عمى الهيكل اإلداري
المعتمد من قبل مؤتمر التحاد األفريقي ،قد تتطمب سياسات التعيين لالتحاد األفريقي تغيير
الوصف الوظيفي ،والمؤهالت الالزمة ،ومرتبات كل من وظائف المراكز األفريقية لمكافحة
األمراض والوقاية منها .وسوف تتم صياغة اختصاصات كل واحد من ىذه الوظائف ،عند
اعتمادىا.

يمثل الرسم في الممحق  5الحد األدنى الالزم لمعالجة األىداف االستراتيجية والمفصمة مسبق ًا
(وىي لمكافحة القائمة عمى األحداث والتأىب لمطوارئ واالستجابة ليا)؛ ويتوقع أن يرتفع ىيكل
العمميات والعاممين ارتفاعاً كبي ار لالستجابة لحدث حاد (الممحق .)6

 .1المدير
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 .2نائب المدير
 .3عالم المختبرات
 .4عالم (عمماء) األوبئة
أ .محمل بيانات المكافحة القائمة عمى األحداث
ب .مستشار الموائح الصحية الدولية
 .5أخصائي اإلحصاء الحيوي
 .6الخبير االقتصادي الصحي
 .7أخصائي (أخصائيي) المعمومات الجغرافية
 .8المحرر العممي
 .9موظف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
.10

موظف المالية

.11

موظف تعبئة الموارد

.12

المدير

.13

موظف قسم الموجستيات

سابعا :الجوانب القانونية

يتم وصف الجوانب القانونية في مشروع وثيقة النظام األساسي التي أعدىا مكتب المستشار

القانوني.
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ثامنا :متطمبات البنية التحتية

تعكس المبادرات األولى لممراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا األىداف االستراتيجية

المبينة أعاله .ونظ اًر لمحدودية الموارد ووالية اإلطالق بحمول منتصف  ،2015من المتوقع أن
تحتل المكافحة القائمة عمى األحداث وامكانية التأىب لمطوارئ وبرامج االستجابة (مثل مركز
عمميات الطوارئ) نفس الحيز المادي .وترد البنية التحتية الالزمة في الممحق  .6كما ترد بعض
التكاليف المرتبطة باحتياجات البنية التحتية في الميزانية المقترحة في الممحق  7الموجز أدناه.

تاسع ا :اآلثار المالية

ينبغي أن يقوم المؤتمر األفريقي (يناير  )2015بالبحث عن مصادر التمويل المحتممة لممراكز
األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا.

تبمغ الميزانية التقديرية إلنشاء المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا وتشغيميا لمدة
 18شي اًر  5114732دولرا أمريكي ا.

الرقم

2015

2016

اإلجمالي

البيان

1

الموارد البشرية

950 111

1 840 221

2 790 332

2

الستشارة

196 000

392 000

588 000
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3

التدريب (الدورات الدولية)

4

السفر

5

الجتماعات ،وورش العمل واألنشطة

6

المطبوعات

7

المعدات المكتبية

103 333

206 667

310 000

74 667

149 333

224 000

330 000

380 000

710 000

35 000

45 000

80 000

277 400

36 000

313 400

معدات تكنولوجيا التصالت
8

والمعمومات
اإلجمالي الكمي

-

33 000

66 000

99 000

1 999 511

3 115 221

5 114 732

AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIAP. O. Box 3243
Tel: 5517 700
www.africa-union.org

Fax: 5517844
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المالحق
المراكز األفريقية لمكافحة األمراض

1

UNION AFRICAINE

AFRICAN UNION

UNIÃO AFRICANA
Addis Ababa, ETHIOPIA P O Box 3243 Telephone 0115517700 Fax 00115517844

المراكز األفرٌقٌة لمكافحة األمراض والوقاٌة منها
تقرٌر المفوضٌة
عن
الطرٌقة ،والهٌكل ،واآلثار المالٌة والقانونٌة إلنشاء المراكز
األفرٌقٌة لمكافحة األمراض والوقاٌة منها

المالحق

2

الممحق  :1اختصاصات فريق العمل المتعدد الجنسيات
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

AFRICAN UNION

اختصاصات فرٌق العمل المتعدد الجنسٌات
إلنشاء المركز األفرٌقً
لمكافحة األمراض والوقاٌة منها
ألف .الخمفية

تعتب ػػر ك ػػؿ م ػػف اضمػ ػراض المعدي ػػي اي ػػر المعدي ػػي م ػػف الع ام ػػؿ الميم ػػي لػ ػ التع ػػرض لضمػ ػراض

ال ليات الممكف تفادييا ل ألريقيا ،ال تزاؿ القػارة ت اهػو تيػديات ناتهػي عػف تكػرار يػد ث يػاالت
الط ارئ الطبيعيي أخرى مف صنع اإلنساف ،الت االبا ما تؤدي إلى يص ؿ ك ارث.
قد يققت الد ؿ اضعضاء تقدما كبي ار بذلت هي دا اليت اء تقميؿ آثار ىذه اضمػراض الظػر ؼ
اضيداث المرتبطي بيا ،مف خالؿ تبن

تنفيذ سياسػات اسػتراتيهيات ذات صػمي بمراقبػي اضمػ ارض

السػػيطرة عمييػػا ال قايػػي منيػػا كػػذلؾ مػػف خػػالؿ الػػنظـ الصػػييي التلىػػب لمك ػ ارث التصػػدي ليػػا
يشمؿ ذلؾ تنفيذ االستراتيهيي المتكاممي لمراقبي اضمػراض التصػدي ليػا  ،المػ اح الصػييي الد ليػي
( )2005الق اررات المبادرات اضخرى الراميي إلى مراقبي الياالت الطارحي .ال قايي منيا
عمى الراـ مف التقدـ الميرز ،ال تزاؿ التيديات قاحمي ليما يخص معالهي اضمػراض ال قايػي منيػا
السػػيطرة عمييػػا ،مثػػؿ ميد ديػػي البنيػػي التيتيػػي القػػدرات البشػريي ،ضػػعؼ الرصػػد لممػػرض ضػػعؼ
خػػدمات البي ػ ث المختبريػػي ،زيػػادة عمػػى تػػلخر عػػدـ كفايػػي التلىػػب االسػػتهابي ليػػاالت الط ػ ارئ
الك ارث الصييي.
مػػع أخػػذ كػػؿ ىػػذه التيػػديات الت ػ ت اهييػػا القػػارة اضلريقيػػي بعػػيف االعتبػػار ضػػر رة ت ػ لير إطػػار
المسػػاءلي عػػف اضمػػف الصػػي  ،بالتػػال يمايػػي الم ػ اطنيف اضل ػريقييف اضهانػػب ،ثمػػي ياهػػي مميػػي
ل ضػػع ىيكػػؿ لػػدعـ الػػد ؿ اضلريقيػػي لػ التصػػدي بفعاليػػي ليػػاالت الطػ ارئ ،اليصػ ؿ عمػػى الػػدعـ
الفن لم اهيي التيديات الصييي المعقدة ،بناء القدرات الالزمي.

تمشيا مع المقرر رقػـ ) Assembly/AU/Dec.499 (XXIIالصػادر عػف الػد رة العاديػي -اؿ22

لمػػؤتمر االتيػػاد اضلريق ػ ل ػ ينػػاير عػػاـ  ،2014االلت ازمػػات المتعيػػد بيػػا خػػالؿ االهتمػػاع اض ؿ
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ل ػ زراء الصػػيي اضلػػريقييف الػػذي عقػػد بالتش ػاراؾ بػػيف مف ضػػيي االتيػػاد اضلريق ػ

منظمػػي الصػػيي

العالميي ل ل اندا ،بلنه ال ي م  17 16أبريػؿ  2014الػذي يؤكػد عمػى  )1الياهػي المميػي إلػى
إنشػػاء المركػػز اضلريق ػ لمكاليػػي اضم ػراض ال قايػػي منيػػا ،مػػع أخػػذ م اركػػز التميػػز اإلقميميػػي القاحمػػي
بع ػػيف االعتب ػػار  )2إقام ػػي لريػ ػؽ عم ػػؿ متع ػػدد الهنس ػػيات يت ػػللؼ م ػػف مف ض ػػيي االتي ػػاد اضلريقػ ػ ،
منظمػػي الصػػيي العالميػػي ،يك مػػي همي ريػػي إثي بيػػا ،الػػد ؿ اضعضػػاء الميتمػػي ،مػػف أه ػؿ تيديػػد
طرؽ ،رسـ خارطي طريؽ إلنشػاء المركػز اضلريقػ لمكاليػي اضمػراض ال قايػي منيػا ،بمػا لػ ذلػؾ
الييكؿ القان ن

اآلثار الماليي.

س ػػيك ف المرك ػػز اضلريقػ ػ لمكالي ػػي اضمػ ػراض ال قاي ػػي مني ػػا مركػ ػ از مرهعي ػػا ل ػػدعـ تنس ػػيؽ عم ػػؿ
ػرض ،خاصػػي مػػف خػػالؿ م اهيػػي اضم ػراض المعديػػي،
المؤسسػػات ال طنيػػي باليػػد مػػف أعب ػاء اضمػ ا
يػػاالت الطػ ارئ ،بنػػاء القػػدرات لػ البمػػداف اضلريقيػػي لػػذلؾ ينبغػ أف يسترشػػد تلسيسػػو بتهػػارب
الد ؿ التهارب اإلقميميي الفرعيي لمراكز التميز.
باء .االختصاصات

ارت الصيي ضعضاء لريؽ العمؿ المتعدد الهنسيات ،تيت إشػراؼ
يق ـ الخبراء ،بالتعا ف مع ز ا
مف ضيي االتياد اضلريق

منظمي الصيي العالميي ،بتنفيذ اضنشطي التاليي:

 تيديد ميمي المركز اضلريق لمكاليي اضمراض ال قايي منيا بشكؿ اض  ،مع اضخذ بعػيف
االعتبار م اركػز التميػز اإلقميميػي القاحمػي ،االيتياهػات اض ل يػات الصػييي ذات الصػمي لػ
ألريقيا؛
 بيػث مشػاريع ال ثػاحؽ التػ قػدمتيا مف ضػيي االتيػاد اضلريقػ بشػلف إنشػاء المركػز اضلريقػ
لمكاليي اضمراض ال قايي منيا.
 ضع اختصاصات شاممي لممركز اضلريق لمكاليي اضمراض ال قايي منيا.

 اقتػ ػراح الي ػػد اضدن ػػى م ػػف البني ػػي التيتي ػػي الطاق ػػات الق ػػدرات م ػػف المػ ػ ارد البشػ ػريي المطم ب ػػي
لتيقيؽ المركز اضلريق لمكاليي اضمراض ال قايي منيا.

 تيديد الييكؿ التنظيم

طريقػي العمػؿ لممركػز اضلريقػ لمكاليػي اضمػراض ال قايػي منيػا،

بما ل ذلؾ عالقتو مع مف ضيي االتياد اضلريق
الت تهمعو بالمؤسسات اإلقميميي الد ليي؛
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منظمي الصيي العالميي ،كػذلؾ الػر ابط



ضػع خريطػي طريػؽ تيتػ ي عمػى هػدا ؿ زمنيػي اضػيي إلنشػاء المركػز اضلريقػ لمكاليػي
اضمراض ال قايي منيا.

 تػ ػ لير اآلث ػػار المالي ػػي الكامم ػػي المترتب ػػي عم ػػى إنش ػػاء تفعي ػػؿ اس ػػتم ارريي المرك ػػز اضلريقػ ػ
لمكاليػػي اضم ػراض ال قايػػي منيػػا ،بمػػا ل ػ ذلػػؾ المسػػاىمات المطم ب ػي مػػف الػػد ؿ اضلريقيػػي،
التم يؿ النظير مف قبؿ الشركاء؛
 اقتػراح قاحمػػي لمشػػركاء الميتممػػيف مػػف أه ػؿ ضػػماف مصػػادر تم يػػؿ متعػػددة لممركػػز اضلريق ػ
لمكاليي اضمراض ال قايي منيا ،لضماف سير مستداـ لعممو.
 تيديػد أد ار مسػؤ ليات مف ضػيي االتيػاد اضلريقػ

منظمػي الصػيي العالميػي ايرىمػا مػف

الهي ػػات المعني ػػي لػ ػ دع ػػـ اإلنش ػػاء التش ػػغيؿ اإلدارة العام ػػي بع ػػد إقام ػػي المرك ػػز اضلريقػ ػ
لمكاليي اضمراض ال قايي منيا.

جيم .تكوين فريق العمل المتعدد الجنسيات
يتكػ ػ ف لريػ ػؽ العم ػػؿ م ػػف مف ض ػػيي االتي ػػاد اضلريقػ ػ
المتي ػػدة اضمريكي ػػي لمكالي ػػي اضمػ ػراض ال قاي ػػي مني ػػا،

منظم ػػي الص ػػيي العالمي ػػي ،م ارك ػػز ال الي ػػات
 16د ل ػػي م ػػف ال ػػد ؿ اضعض ػػاء ينبغػ ػ

تعيػػيف ممثمػػيف عػػف كػػؿ د لػػي مػػف الػػد ؿ اضعضػػاء مػػف قبػػؿ زاراتيػػا لمصػػيي كمػػا ينبغ ػ أف يك ػ ف
ىؤالء مف كبار العمماء لدييـ الخبرة الفنيي ،خبرة عمؿ معمقي ليما يخػص تنسػيؽ دادارة مؤسسػات
البي ث الخاصي بالصيي العامي.

الممحق  :2الخدمات األساسية لمصحة العامة ،ومهامها ،أو عممياتها

ىنالؾ عدة تعريفات لمكفاءات الرحيسيي أ اإلهراءات الالزمي لتيسيف صيي السػكاف لفػ ،2000
ضػػعت منظمػػي الصػػيي لمبمػػداف اضمريكيػػي قاحمػػي بالميػػاـ اضساسػػيي لمصػػيي العامػػي لػ ،2009
ض ػػعت الهمعي ػػي الد لي ػػي لممعاى ػػد ال طني ػػي لمص ػػيي العام ػػي قاحم ػػي بالمي ػػاـ اضساس ػػيي لممؤسس ػػات
ال طني ػي لمصػػيي العامػػي ل ػ  ،2011نشػػر المكتػػب اإلقميم ػ اض ر ب ػ لمنظمػػي الصػػيي العالميػػي
قاحمي بالعمميات اضساسيي لمصيي العامي ،االبا ما تك ف معر لي بشكؿ أقؿ مف الالزـ

ليما يمػ

ممخػػص لمعمميػػات اضساسػػيي لمصػػيي العامػػي الخاصػػي بالمكتػػب اإلقميم ػ اض ر بػ لمنظمػػي الصػػيي
العالمي ػػي تعتب ػػر ى ػػذه القاحم ػػي (أ القػ ػ احـ المماثم ػػي الخاص ػػي بمنظم ػػي الص ػػيي لم ػػد ؿ اضمريكي ػػي
الهمعيػػي الد ليػػي لممعاىػػد ال طنيػػي لمصػػيي العامػػي) أداة لإلشػراؼ عمػػى اضنشػػطي الميػػددة لممركػػز
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اضلريق لمكاليي اضمػراض ال قايػي منيػا لػ ألضػؿ سػيناري ميتمػؿ ،تقػ ـ مؤسسػي ناضػهي مػف
قبيؿ مراكز مكاليي اضمراض ال قايي منيا ،بت لير كؿ بند مف البن د ال اردة أدناه لم اطنييا.
العمميةةةةة األساسةةةةية
لمصحة العامة 1

مراقبة صحة السكان ورفاهيتهم

 إنشاء يفظ أنظمي

سهالت اسعي النطاؽ لمراقبي اضمراض التدابير المتعمقي بالصيي

 تكامؿ البيانات تيميميا (بمػا لػ ذلػؾ تشػخيص صػيي المهتمػع الميمػ ) لتيديػد ايتياهػات
الس ػػكاف ،الفح ػػات المعرض ػػي لمخط ػػر ،رص ػػد التق ػػدـ المي ػػرز ليم ػػا يخ ػػص تيقي ػػؽ اضى ػػداؼ
الصييي؛
 نشر البيانات ل صيغ متعددة لمختمؼ الهماىير .
العمميةةةةة األساسةةةةية
لمصحة العامة 2

رصد المخاطر الصحية وحاالت الطوارئ والتصدي لها

 مراقبي اضمراض المعديي.
 مراقبي المخاطر الصييي البيحيي؛
 الدعـ المختبري لمتيقيؽ ل التيديدات الصييي.
 التخطيط التيقيؽ االستهابي لياالت ط ارئ الصيي العامي؛
 تعييف منسؽ لالستهابي لمط ارئ؛
 االستفادة مف الدر س ،اليفاظ عمى البر ت ك الت عمى قاحمي بلسماء الخبراء؛
 تنفيذ الم اح الصييي الد ليي
العمميةةةةةة األساسةةةةةية عمميةةات الحمايةةة الصةةحية يبمةةا فةةئ لةةك البي ي ةة ،والمهنيةةة ،وسةةالمة
لمصحة العامة 3

األغ ية وغيرها)

 القدرة الفنيي عمى تقييـ المخاطر؛
 تنفيذ الق انيف الم اح مف قبؿ سمطات الصيي العامي؛
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 التعػػا ف مػػع السػػمطات اضخػػرى المسػػؤ لي عػػف إنفػػاذ القػػان ف ل ػ القضػػايا المتعمقػػي بالصػػيي
العامي (يمايي الصيي)
العمميةةةة األساسةةةية عمميةةات تعزيةةز الصةةحة يبمةةا فةةئ لةةك معالجةةة المحةةددات االجتماعيةةة وعةةدم
لمصحة العامة 4

المساواة فئ الصحة)

 القيػػاـ بلنشػػطي تعزيػػز الصػػيي لممهتمػػع ككػػؿ أ لمسػػكاف المعرضػػيف لمخطػػر المت ازيػػد لمنتػػاح
الصييي السمبيي؛
 القدرة عمى العمؿ المشترؾ بيف القطاعات.
العمميةةةة األساسةةةية
لمصحة العامة 5

الوقاية من األمراض يبما فئ لك الكشف المبكر عن المرض)

 ال قايي اض ليي.
 ال قايي الثان يي.
العمميةةةةة األساسةةةةية
لمصحة العامة 6

ضمان إدارة الصحة والرفاه

 تيديد االيتياهات؛
 تقدير تقييـ الخدمات؛
 تطبيؽ نتاح التقييـ
العمميةةةةة األساسةةةةية
لمصة العامة 7

ضمان قوة عاممة كافية ومختصة فئ الصحة العامة

 تخطيط الم ارد البشريي؛
 المعايير.
 التعميـ االعتماد.
العمميةةةة األساسةةةية
لمصحة العامة 8

ضمان هياكل تنظيمية وتمويل مستدامين
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 تخطيط سياسي الصيي العامي؛
 تقييـ ه دة لعاليي الخدمات الصييي الشخصيي العامي.
 تم يؿ خدمات الصيي العامي.
العمميةةةةةة األساسةةةةةية
لمصخة العامة 9

الدعوة ،والتواصل والتوعية االجتماعية بخصوص الصحة

 الطبيعػػي االسػػتراتيهيي المنيهيػػي لمت اصػػؿ بشػػلف الصػػيي العامػػي ،الت ػ يػػتـ ضػػعيا بػػتفيـ
لتص رات ايتياهات الهماىير المختمفي .
 التعم ػػيـ عم ػػى الهم ػػاىير المختمف ػػي لػ ػ أش ػػكاؿ مختمف ػػي ،عب ػػر القنػ ػ ات التػ ػ لػ ػ المتن ػػا ؿ،
المفي مي القابمي لالستخداـ.
 الػػدع ة ل ضػػع تنفيػػذ سياسػػات بيحػػات صػػييي لػ هميػػع القطاعػػات اليك ميػػي (الصػػيي لػ
هميع السياسات)؛
 التدريب عمى الت اصؿ المرتبط بالصيي العامي ،تنميي القدرات؛
 تقييـ االتصاالت المرتبطي بالصيي العامي.
العمميةةةةةة األساسةةةةةية تطةةوير البحةةوث فةةئ مجةةال الصةةحة العامةةة إغنةةاء السياسةةات
لمصحة العامة 10

والممارسات

 القدرة عمى البدء أ المشاركي ل اضبياث ذات الصػمي بنظػاـ مراقبػي اض بحػي نظػاـ الصػيي
العاـ
 تشهيع االبتكار؛
 المعم مات الصييي لدعـ صناعي

القرار.
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الممحق  :3العمميات والموظفون ى*
مدٌر المركز األفرٌقً لمكافحة األمراض
والوقاٌة منها
نائب المدٌرالرئٌس

موظف لشؤون اإلعالم
موظف اتصال
السالمة الصحٌة

قسم العملٌات

قسم التخطٌط والرصد والتقٌٌم

قسم اللوجٌستٌك

(وٌشمل موظف اقتصاد فً
مجال الصحة)

تعبئة
الموارد
المالٌة

إداري

الخدمات/المشترٌات

تكنولوجٌا
المعلومات

إدارة
المواد

التوظٌف
(الموارد
البشرٌة)

* َؼكس انهُكم انخىظُفٍ األهذاف االسخزاحُجُت نهسنت انثبنُت .وفٍ حبنت اسخحبنت ححقُقه فٍ انسنت انثبنُت،
َنبغٍ اننظز فٍ انقذرة ػهً انخذخم انسزَغ خفٍ خالل سُنبرَى انطىارئ
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المراقبة
المبنٌة على
المؤشرات(

العملٌات
المٌدانٌة

المراقبة
استنادا
للوقائع
(5مختصٌن
فً علم
األوبئة،
عاملوي
مختبر)

تقدٌر الحالة
(موظف معنً
بنظام المعلومات
الجغرافٌة،
أخصائً
اإلحصائٌات
الحٌوٌة ،محلل
البٌانات ،مساعد
فنً قاعدة بٌانات)

فرٌق
مراقبة

الممحق  :4الحد األدنى لمعمميات والموظفين*

* يعكس الييكؿ الت ظيف لسيناري السني اض لى مع عدـ ه د ط ارئ
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الممحق  :5المراقبة ضمن نظم اإن ار واالستجابة المبكرين
ينبغ أف تك ف مك نات اإلنذار المبكر لنظـ الم ارقبي الر تينيي التقميديي لمصيي العامي يساسي بما
يكف لمكشؼ عف أيي مؤشرات ل بداياتيا
المبنية عمى المؤشرات

ل العادة تعتمد معظـ أنظمي المراقبي عمى المراقبة

يقدـ ىذا المميؽ ممخصا لممؤشرات  -المراقبي المبنيي عمى ال قاحع

(الشكؿ  )2الت تعتبر مصادر تكميميي لممعم مات ضمف نظـ اإلنذار االستهابي المبكريف
يتـ تعريؼ المراقبة المبنية عمى المؤشرات عمى أنيا التهميع الرصد التيميؿ التفسير المنيه
لمبيانات المييكمي ،أي المؤشرات ،الت

يتـ إنتاهيا مف قبؿ مهم عي مف المصادر المرتبطي

بالصيي بييث تك ف ميددة هيدا ،رسميي ل
أساس

عمى المعم مات الت

اضمراض المعديي الت
لمغايي ،مثؿ التمقي

الغالب

مع ذلؾ ،لإف ىذا النظاـ يعتمد بشكؿ

يتـ تهميعيا بشكؿ عادي ل

المرالؽ الصييي ،يركز عمى

لدييا إمكانات عاليي لمتي ؿ إلى أ بحي /أ الت

ليا تدابير رقابي لعالي

ثمي تلخر مالزـ ل نقؿ المعم مات مف الهيي الت تؤشر إلى أ لحؾ الذيف

تقع عمييـ مسؤ ليي إطالؽ االستهابي عال ة عمى ذلؾ ،لغالبا ما يتـ التركيز عمى عدد ميد د
مف المخاطر الصييي المعروفة الت تـ صفيا مف خالؿ تعريفات معم ؿ بيا ليالي ما تك ف
إما تعريفات ضمراض ميددة أ متالزمي

بالتال  ،لمف الممكف أف ال يتـ االنتباه لمع امؿ الناشحي

أ اير المعر لي المسببي لضمراض ،مثميا ل

ذلؾ مثؿ اضمراض السريعي التفش

أ اضمراض

اير المعديي نتيهي لع امؿ أخرى (مثؿ المم ثات السميي)
يتـ تعريؼ المراقبي المبنيي عمى ال قاحع عمى أنيا التهميع الرصد التقييـ التفسير المَنظـ

خطر يادا عمى
ا
لممعم مات اير المييكمي أساسا الخاصي ب قاحع أ مخاطر صييي قد تمثؿ
صيي اإلنساف

تلت

المعم مات مف مصادر متعددة رسميي اير رسميي ،ل

الغالب اير

ميددة سمفا ،بما ل ذلؾ الشاحعات الت تبمغ عنيا ساحؿ اإلعالـ ،أ التقارير الخاصي ال اردة

12

عف الشبكات اير الرسميي

تتـ عمميي تهميع المعم مات بشكؿ يي ي أساسا يتـ تنفيذىا مف

خالؿ إطار منيه يتـ إنشاؤه خصيصا ضاراض المراقبي المبنيي عمى ال قاحع.

شكل  :4إطبر اإلوذار واإلستجبثخ المجكزيه
اإلوذار واإلستجبثخ المجكزان يه

معلىمبد األوثئخ
المراقبة المبنٌة على المؤشرات

المزاقجخ المجىيخ على الىقبئع

خصبئص المعلىمبد
 غُز ينظًت
 يخؼذدة ويخنىػت
 غُز يحذدة يسبقب
 غُز رسًُت
ورسًُت
 يىثىقُخهب غبز
يحذدة
 جًُغ األخطبر

العمليخ
 رسًُت
 يزنت
 حُىَت
 يخظظت
 فٍ انىقج انفؼهٍ

أمثلخ عه مصبدر المزاقجخ المجىيخ على الىقبئع
* وسبئم اإلػالو * شبكبث اإلنذار
*انًنظًبث غُز انحكىيُت
* انًجخًغ
* االنخزنج ،يىاقغ * انقطبع انخبص
انشبكبث االجخًبػُت
* شبكبث غُز رسًُت * انظحت انحُىانُت
* انًىاقغ االنٍ اإلنكخزونُت * انكىارد انبُئُت
انزسًُت

خصبئص الجيبوبد
 بُبنبث ينظًت
 يحذودة
 يحذدة يسبقب
 رسًُت
 يىثىق بهب ة وَؼخًذ
ػهُهب
 يبنُت اسبسب ػهً
انؼنبَت انظحُت

العمليخ
 ينهجُت
 روحُنُت/ينخظًت
 غُز حُىَت ػبدة
 نفس انًظذر دائًب

أمثلخ عه مصبدر المزاقجخ المجىيخ على المؤشزاد
* انسجالث
* يزاقبت األوبئت
* اإلبالؽ اإلجببرٌ * بُبنبث انىفُبث
* انًزاقبت اإلنذارَت * انبُبنبث انًخبزَت
* رطذ انًخالسيبث * انًسىحبث/انبحىد
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الممحق  :6تفاصيل األجهزة الضرورية لمركز عمميات طواري متوسط الحجم
وصف المواد
(بما فً ذلك رقم
النموذج والصنع)

إجمالً عدد
الوحدات

البائع

التكلفة اإلجمالٌة

التكلفة

طاولة لقاعة
المؤتمرات

1

Modern Office

1,899.00

$

وحدة بٌانات طاقة

5

Modern Office

348.00

$

1,899.00
1,740.00

مالحظات

$

سٌتم تشغٌل الطاقة الهاتف والبٌانات
إلى كل من الوحدات الخمس.

$

كراسً
مكتب فخم

13

ibExpress

541.99

$

7,045.87

$

1

ibExpress

1,671.00

$

3,342.00

$

كراسً فخمة

3

ibExpress

427.00

$

1,281.00

$

كراسً
جهاز كمبٌوتر
متوسط الحجم من
طراز Optiplex

4

ibExpress

541.99

$

2,167.96

$

9020

28

)Dell (Desktop

1,120.00

$

35,840.00

$

بطاقة للتصمٌم
الشكلً
جهاز كومبٌوتر من
طراز Latitude

5

PNY GeForce GT
520

68.00

$

340.00

$

)Dell (Laptop

1,802.00

$

E7240

شاشة ،كومبٌوتر
لوحة مفاتٌح
ماوس
لوحة مفاتٌح
السلكٌة ،ماوس،
وحدة تحكم صوتً
بصري
االتصال هاتفٌا عبر
اإلنترنت
االتصال هاتفٌا عبر
اإلنترنت

F/U/W Dell 9020, IM, Deputy,
CoS,جهاز تحكم سمعً بصري

31

Dell P2014H LED,
"20

172.00

$

5,504.00

$

28

Logitech

48.00

$

1,536.00

$

28

Logitech

32.00

$

1,024.00

$

1

Logitech K520

65.00

$

65.00

$

28

Polycom 335

139.95

$

3,638.70

$

Nortel 1220

142.00

$

HP LaserJet 400
Color M451dn

365.64

$

طببؼت ينضذَت

HP LaserJet Ent
600 M602x

1,140.11

$

طابعة ملونة

HP Color LaserJet
CP6015

7,744.00

$

Canon C5045

$ 12,623.00

طببؼت ينضذَت

طابعة/ناسخة ملونة
كبٌرة

12

1

مدٌر الحوادث
مكاتب مدٌر الحوادث ونائبه ورئٌس
العاملٌن
مكاتب مدٌر الحوادث ونائبه ورئٌس
العاملٌن

14

4,387.68

12,623.00

$

$

ورف سمعً بصري

شاشة مزدوجة ،جهاز تحكم سمعً
بصري ورف

جهاز تحكم سمعً

بصري .

آلة تمزٌق
ثمانً ساعات مناطق
أربع ساعات مناطق
زمنٌة
شاشات سمعٌة
بصرٌة بحجم " 24
برنامج ThinStall
شاشات سمعٌة
بصرٌة بحجم "26
برنامج ThinStall
شاشات سمعٌة
بصرٌة بحجم "55
برنامج ThinStall
مضخم

3

NEC

1,750.00

$

5,250.00

$

3

Chief

127.00

$

381.00

$

2

NEC X552S

2,373.98

$

4,747.96

$

2

Chief

141.79

$

283.58

$

1

مضخم
مكبر صوت

Crown CTS 4200
Crown
CRCTS8200

1,800.00

$

1,800.00

$

1,939.00

$

6

جهاز عرض
لوحة سقف

JBL Control 23
NEC NP-PA500U13L

1

شاشة
شاشة

RPA Elite Universal
Electric Access
V53" x 92

1

سقف جبل للتلفزٌون

1

لوحة سقف

1

1

3

1

SEM

2,164.67

$

BRG

3,614.00

$

BRG

1,875.00

$

NEC E424

650.00

$

Chief

106.16

$

2,164.67

5,625.00

$

$

CTS8200A Amp 160W@8 ohms
8 CH/REG.

349.00

$

2,094.00

$

4,571.00

$

4,571.00

$

249.00

$

249.00

$

"Fixed 53" x 92
Premier Ceiling
Mount
Premier Mount
Plate

1,289.00

$

1,289.00

$

194.13

$

194.13

$

129.42

$

129.42

$

قائم

1

Premier Adjustable
Pole

97.07

$

97.07

$

شاشة بٌضاء

3

Magnetic
"Whiteboard 67

575.00

$

1,725.00

$

شاشة بٌضاء تفاعلٌة

"Smart 77
w/Projector

5,453.38

$

شاشة بٌضاء تفاعلٌة

"Smart 87
w/Projector

8,355.15

$

جهاز حماٌة ضد
التٌار المتغٌر
موصل تٌار
ستار ورون
رف إلكترونً سمعً
بصري من طراز 5-
"29 54 1/2 H x 26
D

12
2

American Power
)Conversion (APC
Middle Atlantic PD920D

16

TBD

1

Middle Atlantic

29

1

ألواح جانبٌة TSP
 5-29-26DC,خشب
الكرز الداكن

2

Middle Atlantic

سقف جبل
لوحة

للشاشة(ECM3763S).

للسقف(PP-12).

نظام تعلٌق قابل للتعدٌل

17.99

$

215.88

$

145.93

$

291.86

$

TBD

715.00

$

715.00

$

أبواب أمامٌة شبكٌة
من طراز DOP-5-
Middle Atlantic

مكتب النائب ،قاعة المؤتمرات

415.00

245.00

15

$

$

415.00

245.00

$

$

2446).

ثمانٌة منافذ

NPT (APP-

Top, Fits 5-29-26

خشب الكرز الداكن

1

Middle Atlantic

520.00

$

520.00

$

الخلفًRAP29-

1

مروحة (باب خلفً)

2

Middle Atlantic
Middle Atlantic
Rack Fan Kit (RAP)29

103.00

$

103.00

$

113.00

$

113.00

$

لوحات ،عٌنٌة
فارغة

1

لوحة الوصول

Middle Atlantic
VT1-CP12

120.00

$

120.00

$

لوحات ،عٌنٌة
فارغة
رف مسامٌر

1

Middle Atlantic
VT2-CP12

140.00

$

140.00

$

1

Middle Atlantic

49.00

$

49.00

$

Lace Bars

1

Middle Atlantic

99.00

$

99.00

$

عجالت مذرة
(5WLRأربعة أقفال

1

1

انخذاول ببنفُذَى ػن
بؼذ
انخذاول ببنفُذَى ػن
بؼذ
انخذاول ببنفُذَى ػن
بؼذ

99.00

$

99.00

$

Middle Atlantic
Cisco
Telepresence
Codec C40

$ 16,447.99

16,447.99

$

Polycom HDX 7000

$ 11,394.00

11,394.00

$

LifeSize Room 220

$ 16,999.90

نظام Crestron

للتحكم السمعً
البصري
لوحة تحكم "01

مجهزAV3

أدوات منضدٌة
لوحة تحكم "01
محرك رسوم
تخطٌطٌة
نظام Crestron
DM-MD16x16RPS

بطاقة إدخال
بطاقة إدخال

1

Crestron

2,558.00

$

2,558.00

$

1

Crestron
TSW-1050, BLK
Smooth

1,304.35

$

1,304.35

$

137.67

$

137.67

$

1

Crestron V12-Tilt-B

1,000.00

$

1,000.00

$

1

Crestron DGE-1

3,750.00

$

3,750.00

$

1

Crestron
Crestron DMCDVI/RGB
Crestron DMC-HD
HDMI

$ 12,745.00

12,745.00

$

رف قابل للتركٌب/مكرر للتٌار
الكهربائً

875.00

$

11,375.00

$

كمببوتر محمول/سطح المكتب

875.00

$

1

1

13
2

بطاقة إدخال
بطاقة إخراج
بطاقة إخراج
موالف
وحدة إمداد متواصل
بالطاقة للرف
السمعً البصري

التداول بالفٌدٌو عن بعد

DMC-VID-BNC
Composite

725.00

$

725.00

$

1

DMCO-55

920.00

$

920.00

$

1

DMCO-44
232-ATSC + 1
Tuner

875.00

$

875.00

$

810.00

$

1,620.00

$

Tripp-Lite
SM2200RMDVTAA

1,908.48

$

1,908.48

$

2

1

16

تغذٌة ساتلٌة/موالف
تغذٌة العارض والشاشات
شراء أدوات لتركٌب الرف

متفرقات .الكابالت،
وموصالت ،صندوق
أدوات

1

TBD

7,000.00

التكامل السمعً
البصري والبرمجة

1

TBD

$ 17,000.00

1

42U Server
Cabinet Rack

3,275.00

1

HP ProLiant
DL380p Gen8

$ 10,505.00

رف لتكنولوجٌا
المعلومات
خادوم
خادوم

$

$

7,000.00

$

17,000.00

$

3,275.00

$

واجهة مثقبة (قفل) الباب الخلفً،
األلواح الجانبٌة ،مراوح التبرٌد ،قطاع
الطاقة ،والمسامٌر ،ورفوف والمذرة..

10,505.00

$

تركٌب الخادوم بشكل جٌد إلتمام
التثبٌت

$

359.00

$

تركٌب الخادوم بشكل جٌد إلتمام
التثبٌت

2,298.00

$

تركٌب مفتاح التحوٌل بشكل صحٌح
لدعم أجهزة الكومبٌوتر والهواتف

1,560.00

$

1

HDD HP 146GB
SAS 6Gb s

359.00

مفتاح كهربائً
خادوم لوحدة إمداد
متواصل بالطاقة

1

Cisco Catalyst
2960-X 48

2,298.00

$

1

APC Smart-UPS X3000VA

1,560.00

$

جهبس ححذَذ
انًسبنل

2
3

كابالت للشبكة
المحلٌة
إٌجار اإلنترنت
فتحات طرفٌة
صغٌرة جدا (فً
سات)

Cisco 2801 Voice
Bun 24

2,210.00

$

4,420.00

$

1000ft Plenum

354.00

$

1,062.00

$

TBD

7,000.00

$

7,000.00

$

TBD

$ 22,000.00

22,000.00

$

تكامل وتشكٌل
تكنولوجٌا المعلومات

1

TBD

سٌتم شراء جهاز دمج سمعً بصري
وكابل وموصالت وصندوق األدوات
الالزمة إلتمام هذه المهمة ،وستبقً
المواد الزائدة وصندوق األدوات مع
العمالء
جهاز دمج سمعً بصري محلً لجرد
وتركٌب واختبار وتوفٌر التدرٌب
األساسً للمشغل .وأخٌرا ،تقدٌم
رسومات بشكل أوتوكاد.

 4مٌجا باٌت  -سنة واحدة

جهاز دمج تكنولوجٌا المعلومات لبناء
وتركٌب واختبار وتقدٌم الرسومات فً
شكل أوتوكاد.

أسالك كهربائٌة

1

35 Dual AC Outlets

TBD

أسالك المرفق ،صندوق القاطعات
وجمٌع المواد المتنوعة األخرى
الالزمة إلتمام هذه المهمة .مالحظة :
ٌنبغً تركٌب ثمانٌة منافذ على طاولة
غرفة االجتماعات والوحدات
المتساطحة

إضاءة

1

New wiring, fixtures
and switches.

TBD

تثبٌت إضاءة جدٌدة فً جمٌع أنحاء
المرفق مع إٌالء اهتمام خاص
لإلضاءة فً قاعة المؤتمرات.

اإلجمالً

$ 259,400
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الممحق  :7الميزانية المفصمة
الميشاويخ المقدرح إلوشبء المزكش األفزيقي لمزاقجخ األمزاض والىقبيخ مىهب ( 81شهزا)
الكمية

الوصف
1

سعر

ي 18شهرا) الوحدة/الشهر

2015

2016

اإجمالئ

الموارد البشرية
مدير المركز اضلريق لمراقبي اضمراض ال قايي

1.1

منيا (ـ )5-6

1

11 731

70 386

140 772

211 157

ناحب مدير المركز اضلريق لمراقبي اضمراض

1.2

ال قايي منيا (ـ )5-5

1

10 217

61 301

122 601

183 902

1.3

إخصاح عمـ اض بحي (المقر) (ـ)5-4

5

8 900

267 000

534 000

801 000

1.4

عالـ مختبرات (ـ)5-4

1

8 900

53 400

106 800

160 200

1.5

م ظؼ تعبحي الم ارد (ـ)5-4

1

8 900

53 400

106 800

160 200

1.6

م ظؼ تكن ل هيا المعم مات االتصاالت (ـ)5-4

1

8 900

53 400

106 800

160 200

1.7

م ظؼ مال (ـ)5-4

1

8 900

53 400

106 800

160 200

1.8

م ظؼ إداري (ـ)5-4

1

8 900

53 400

106 800

160 200

1.9

إيصاح عمـ اضيياء (ـ)5-4

1

8 900

53 400

106 800

160 200

1.10

اخصاح اقتصادي (ـ)5-4

1

8 900

53 400

106 800

160 200

إخصاح المعم مات الهغراليي رسـ برنام

GID

1.11

(ـ)5-4

1

8 900

53 400

106 800

160 200

1.12

ميرر شؤ ف عمميي (ـ)5-4

1

8 900

53 400

106 800

160 200

1.13

م ظؼ الم هستيات المشتريات (ـ)5-4

1

4 000

24 000

48 000

72 000

1.14

سكرتير (خ ع أ)4

1

1 082

6 492

12 984

19 476

1.15

م ظؼ نظالي

2

861

10 332

20 664

30 996

1.16

تذاكر سفر لمم ظفيف المعينيف د ليا

15

2 000

30 000

اإجمالئ الفرعئ

2

االستشارات

950 111

30 000
1 840 221

2 790 332

2.1

االستشارة القصيرة المدة

12

25 000

100 000

200 000

300 000

2.2

االستشارة الط يمي المدة

6

48 000

96 000

192 000

288 000

196 000

392 000

588 000

اإجمالئ الفرعئ

3

التدريب يحصص دولية)

3.1

تدريب إقميم قصير المدة

10

15 000

50 000

100 000

150 000

3.2

تدريب د ل قصير المدة

8

20 000

53 333

106 667

160 000

103 333

206 667

310 000

اإجمالئ الفرعئ

18

4

السفر
األنشطة الروتينية ياالجتماعات ،المؤتمرات،
تبادل الخبرات ،التدريب ،إلخ)...

4.1

ريالت إقميميي داخؿ ألريقيا

9

2 500

15 000

30 000

45 000

4.2

ريالت د ليي

9

5 500

33 000

66 000

99 000

تعب ة الموارد

4.3

سفر إقميم

5

2 500

8 333

16 667

25 000

4.4

سفر د ل

5

5 500

18 333

36 667

55 000

74 667

149 333

224 000

اإجمالئ الفرعئ

5

اجتماعات ،ورش عمل ،أنشطة

5.1

اهتماع سن ي لمتخطيط االستراتيه

2

80 000

80 000

80 000

160 000

5.2

اهتماع استشاري نصؼ سن ي

4

50 000

100 000

100 000

200 000

االهتماع ال زاري المشترؾ لالتياد اضلريق

5.3
5.4

مكتب منظمي الصيي الد ليي اإلقميم ضلريقيا

اهتماع همع التبرعات مع المانييف

2

100 000

100 000

100 000

200 000

3

50 000

50 000

100 000

150 000

330 000

380 000

710 000

اإجمالئ الفرعئ

6

المنشورات
الخطي االستراتيهيي السن يي لممركز اضلريق

6.1

لمراقبي اضمراض ال قايي منيا

2

10 000

10 000

10 000

20 000

6.2

تقرير التقييـ السن ي لممستشاريف

2

10 000

10 000

10 000

20 000

منش رات – النشرة العامي اضسب عيي ي ؿ مساحؿ

6.3

الصيي

15 000 Forfait

25 000

40 000

35 000

45 000

80 000

اإجمالئ الفرعئ

7

معدات مكتبية

7.4

تفاصيؿ المعدات المكتبيي (انظر ميزانيي المعدات)

259 400

259 400

7.5

م اد استيالكيي (يبر ،رؽ ،معدات مكتبيي ،إلخ)

18

1 000

6 000

12 000

18 000

7.6

صياني المكاتب

18

2 000

12 000

24 000

36 000

277 400

36 000

313 400

اإجمالئ الفرعئ

8

معدات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

8.1

نفقات الياتؼ

18

2 000

12 000

24 000

36 000

8.2

خدمات االنترنت

18

2 500

15 000

30 000

45 000

8.3

شؤ ف اإلعالف

18

1 000

6 000

12 000

18 000

اإجمالئ الفرعئ

33 000

66 000

99 000

اإجمالئ الكمئ

5 114 732 3 115 221 1 999 511

19

1
2

3

تعتمد هميع تقديرات الميزانيي عمى معدالت مف ضيي االتياد اضلريق .

إف مناصب م ظف المشاريع ذ ي العق د القصيرة المدى مطابقي لتمؾ المم لي مف خالؿ الدعـ

الذي تتمقاه مف ضيي االتياد اضلريق مف خارج الميزانيي /أ اإلعارة مف منظمات شريكي؛ مف
المت قع تعييف م ظف البرنام د ليا ،بينما سيتـ تعييف الم ظفيف اإلدارييف عمى المست ى الميم ؛

بالنسبي لالستشارات القصيرة المدى ،اقترينا تعييف  4خبراء استشارييف ل اضشير الستي اض لى
 8آخريف ل اضشير االثن عشر الاليقي مف المريمي اض لى

المال

لمخبراء الذيف سيعمم ف هنبا إلى هنب مع الم ظفيف العادييف

اإلطالؽ
4

ييدؼ ىذا البند إلى ت لير الدعـ
لممركز خالؿ مريمي

يمكف اعتبار ىؤالء الخبراء مستشاريف يساعد ف الم ظفيف عمى القياـ ب اهبات عمميـ

مسؤ لياتيـ

بالنسبي لالستشارات الط يمي المدى ،اقترينا تعييف خبيريف استشارييف خالؿ اضشير الستي اض لى
 4ل

اضشير الػ  12الاليقي مف المريمي اض لى

ييدؼ ىذا البند إلى ت لير الدعـ المال

لمخبراء الذيف سيعمم ف هنبا إلى هنب مع الم ظفيف العادييف لممركز خالؿ مريمي اإلطالؽ
يمكف اعتبار ىؤالء الخبراء مستشاريف يساعد ف الم ظفيف عمى القياـ ب اهبات عمميـ

مسؤ لياتيـ

5

سيتـ تنظيـ د رات تدريبيي لصال الم ظفيف المعينيف يديثا لممركز لتمكينيـ مف القياـ بمياميـ

6

اضشير الستي

مسؤ لياتيـ

السفر عمى المست ى اإلقميم

اضلريق  :يقدر ب 9ريالت ل

اإلقميـ ( 3ل

()6اض لى  6ل اضشير الػ 12لاليقي) لم ظفيف اثنيف =  18ريمي؛ تقدر تكمفي كؿ ريمي ب
7

 2500د الر أمريك (  1500د الر لتذكرة السفر

السفر الد ل :

 1000د الر لبدؿ اإلعاشي الي م )؛

يقدر ب 9ريالت د ليي ( 3ل اضشير الستي (  ) 6اض لى

ل اضشير الػ12

الاليقي) لم ظفيف اثنيف =  18ريمي؛ تقدر تكمفي كؿ ريمي ب  5500د الر أمريك ( 3000

د الر لتذكرة السفر  2500د الر لبدؿ اإلعاشي الي م )؛

8

مف المقرر عقد االهتماع االستشاري لممركز ل أديس أبابا ،إثي بيا ،بيض ر ي ال  20مشاركا

9

البرتغاليي

يتمق ف الدعـ المال لمسفر يض ر االهتماع ،ما مهم عو  40مشاركا.

سيتـ إصدار منش رات المركز بلربع لغات :اإلنهميزيي ( ،)%40الفرنسيي (،)%40

( )%10العربيي ()%10؛

 10تـ تقييـ المعدات عمى أساس المقترح المقدـ مف بعثي التقييـ تشكؿ المتطمبات الالزمي إلنشاء
مركز عمميات ط ارئ مت سط اليهـ أما الم اد االستيالكيي صياني المكاتب لي نفقات ر تينيي
20

الممحق  : 8أعضاء فريق العمل المتعدد الجنسيات المعنئ بالمركز األفريقئ لمكافحة األمراض والوقاية منها يالدول األعضاء  +أصحاب
المصمحة وو الصمة) ال ين شاركوا فئ اجتماع فريق العمل المنعقد يومئ  29و 30أكتوبر فئ أديس أبابا
الرقم
1

االسم
الدكتور شيكانجا-أو-تيبو
البروفسور كيهومبو تايرو

الرتبة المهنية

البمد

عنوان البريد اإلكترونئ

ازرة الصيي مكاليي اضمراض االستهابي ليا

كينيا

shikangadoc@ddsr.or.ke

المعيد الكين لمبي ث الطبيي

3
4

5

6

7
8

+254 722 343341
+254 725 299510

كينيا

2

رقم الهاتف الجوال

profthairu@yahoo.co.uk
الدكتور جيرالد اموادوري
امكوجئ

ناحب مدير (التدريب االتصاؿ) م ظؼ بي ث

كينيا

كبير

; gmkoji@kemri.org
gmkoji5@gmail.com

Tel:+254-20-2722541
Fax +254-20-2722541

الدكتور أالن إيتوندي امباال

مدير مكاليي اضمراض تفش اضمراض اض بحي

الكاميرون

dretoundi@yahoo.fr

(237) 77 70 21 67

الدكتور انجيرابيجا جون دي

رحيس المركز ال طن لمكاليي مرض لير س

جمهورية

moonhuro@gmail.com

+250-788650824/

ديو

الدكتور أليكس أوبيو
الدكتور أمادو بوكار كوياتئ

البروفسور عبد السالم ناسيدي

نقص المناعي البشريي /اإليدز ال قايي منو ،مركز

رواندا

ممثؿ ازرة الصيي ؼ مهمس إدارة المنظمي

أوغندا

ر اندا الطب اضيياح

ال طنيي اض انديي لمبي ث ل مهاؿ الصيي
مشتشار لن

طبيب صيي عامي مستشار لن

لدى ازرة الصيي
مدير المركز النيهيري لمكاليي اضمراض

بوركينا فاسو

نيجيريا
21

opioalex@infocom.co.ug
bocar@fasonet.bf

+250-738650824
+256772443456

Tel.:+226-50324963

bkouyate@hotmail.com

Fax +226-50324186

nasidi@gmail.com

+234 7067352220

الرقم

الرتبة المهنية

االسم

عنوان البريد اإلكترونئ

البمد

رقم الهاتف الجوال

nasidia@hotmail.com
الدكتور مير أوي أراجاو
9
السيدة تساكانئ فوروميمئ

مستشار لدى مكتب ياالت ط ارئ الصيي العامي إثيوبيا

ب ازرة الصيي االتياديي ،إثي بيا

مدير ،مكاليي اضمراض المعديي ب ازرة الصيي

Po Box (private): 32541

+251 912 61 12 94

meraragaw@yahoo.com
جنوب أفريقيا

10

FurumT@health.gov.za

MangaL@health.gov.za

Tel: +27 12 395 8839
Cell: +27 72 211 0998
Fax: +2712 395 9174
086 632 6975

 11السيد سامسون موجودا
12

الدكتور إينوسينت انتاجانيرا

رحيس الفريؽ المعن بفير س نقص المناعي

منظمة الصحة ntaganirai@et.afro.who.i

البشريي /اإليدز ،السؿ المالريا ،المكتب القطري

لمنظمي الصيي العالميي ،إثي بيا

العالمية

الدكتور عمئ أحمد يحيى

السيدة روزميري موسيمينالئ

ثزوبمج األمم
ممثؿ بزنبيج األيى انًخحذة انًشخزك انًؼنٍ
بفُزوس نقض انًنبػت انبشزَت/اإلَذس نذي االححبد المتحدح
األفزَقٍ ونجنت األيى انًخحذة االقخظبدَت ألفزَقُب ،المشتزك
المعىي
أدَس أبببب ،إثُىبُب
ثفيزوص وقص
المىبعخ
22

0911502162

nt

المستشار اإلقميم  ،اننظبو انًخكبيم نزطذ انخشبر منظمة الصحة aliahmedy@who.int
األيزاع
العالمية
المكتب اإلقميم ضلريقيا /منظمي الصيي العالميي
ب ارزافيل

13

14

مستشار

سفارة زامبيا

jujoda@gmail.com

0937769797

MuseminaliR@unaids.org

+242-053440147

Cell: 0911502229

الرقم

االسم
الدكتور برايد شيجويديري

الرتبة المهنية
مستشار كبير

15

16

17

السيد كونستانت سيرج بوندا

رحيس مكتب االتصاؿ لصند ؽ اضمـ المتيدة
لمسكاف لدى االتياد اضلريق

لهني اضمـ المتيدة

االقتصاديي ضلريقيا ،أديس أبابا ،إثي بيا
السيدة ما-ياه انجاال

م ظؼ برام

الدكتور كوفئ جستئ انجيسان

صند ؽ اضمـ المتيدة لمسكاف /المكتب اإلقميم
لغرب

سط ألريقيا

18

الدكتور أسوجبا لورانت
19

مستشار سياسي عامي استخداـ البيانات ضاراض
التنميي

عنوان البريد اإلكترونئ

البمد
الجشزيخ/اإليدس
ثزوبمج األمم
chigwederep@unaids.org
المتحدح
المشتزك
المعىي
ثفيزوص وقص
المىبعخ
الجشزيخ/اإليدس
صىدوق األمم bounda@unfpa.org
المتحدح
للسكبن
صىدوق األمم
المتحدح
للسكبن
صىدوق األمم
المتحدح
للسكبن
المكتت
اإلقليمي لغزة
ووسط أفزيقيب
يتوجو)
صىدوق األمم
المتحدح
للسكبن
المكتت
اإلقليمي لغزة
ووسط أفزيقيب
يدكار)
23

manjuh@unfpa.org

رقم الهاتف الجوال
Cell: 0911508724

0911228624

Cell: 0933737635

jukoffi@unfpa.org

assogba@unfpa.org

+221-775453355

الرقم

االسم
الدكتور ليورلومون أوها

الرتبة المهنية
ممثؿ الي نيسيؼ لدى االتياد اضلريق

لهني

اضمـ المتيدة االقتصاديي ضلريقيا ،أديس أبابا،

إثي بيا

20

البمد
مىظمخ األمم
المتحدح
للطفىلخ
(اليىويسيف)

عنوان البريد اإلكترونئ

رقم الهاتف الجوال

iuhaa@unicef.org

الفاكس251-1-5511628/517111:
الدكتور إبراهيم جشاش أحمد

مدير نظاـ المعم مات

االتحاد

األفريقئ-
المكتب

21

Gashash.Ahmed@AU-

+254-203674357

IBAR.org

األفريقئ
لمثروة

الحيوانية

الدكتور سامويل موريوكئ

منسؽ المكتب اضلريق لمثر ة اليي انيي ،نير ب ،

كينيا

22

المكتب

األفريقئ

لمثروة

الحيوانية

الدكتور توماس كينيون ،وزارة
23

الحصة العامة

مدير مركز الصيي العالميي

مركز مكافحة

األمراض
لمواليات
المتحدة

24

samuel.muriuki@auibar.org

mathayiro@gmail.com

tak8@cdc.gov

+254-020-3674000 office

+254-722858195 cell +254722858195

+1-678-545-7777

الرقم

االسم
الدكتورة راشيل.ت .إيدوو

الرتبة المهنية
أخصاح عمـ اض بحي

البمد
مركز مكافحة

األمراض

24

عنوان البريد اإلكترونئ
rbi0@cdc.gov

رقم الهاتف الجوال
+1-404-6392698
+1-404-3275914

لمواليات
المتحدة

السيدة تيري از كانتير

منسؽ أمف الصيي العالميي

مركز مكافحة

tkanter@cdc.gov

0912141450

األمراض

لمواليات

25

المتحدة

26

27

المقدم مارتا روبينز

ناحب مستشار عسكري

سفارة الواليات

Robinsmd@state.gov

الدكتور جيفري هانسن

مدير

مركز مكافحة

HBJ6@CDC.GOV

المتحدة

األمراض

093-8036048
0911235909

إثيوبيا
28

سعادة السيد وانج يو .

مدير عاـ ،المركز الصين لمكاليي اضمراض

wangyu@chinacdc.cn

ال قايي منيا

doris_wang@126.com

ناحب المدير العاـ ،إدارة مكاليي اضمراض ال قايي

heqh@nhfpc.gov.cn

wangxq@chinacdc.cn

29

السيد هئ كينجهوا

منيا،

25

+86-10-68792638

االسم

الرقم

البمد

الرتبة المهنية

عنوان البريد اإلكترونئ

رقم الهاتف الجوال

المهني ال طنيي لمصيي تنظيـ اضسرة

30

الدكتور يين دابينج

السيد هو مايكئ
31

بايث ،المركز الصين لمكاليي اضمراض

yindapeng2001@263.net

ال قايي منيا
مدير قسـ
إدارة التعا ف الد ل

المهني ال طنيي لمصيي تنظيـ اضسرة

المركز

الصينئ

humq@nhfpc.gov.cn

لمكافحة
األمراض

الدكتور سامويل أيدينيئ-جونز
32

الدكتورة كونستانت روجئ

33

أيينينجويئ

البروفسور يوسوا امبواللينا
 34دامبيسيا

مدير -ازرة الصيي الخدمات البشريي بال اليات

الخدمات

مكتب اضميف /مكتب الشؤ ف العالميي

والبشرية

اضميف العاـ لمنظمي تنسيؽ مكاليي اضمراض

منظمة
تنسيق
مكافحة
األمراض
المتوطنة
في وسط
أفريقيا

المتيدة /إقميـ ألريقيا

المت طني ل

مدير عاـ

سط ألريقيا ،يا ندي ،الكامير ف

الصحية

أمانة
جماعة
الكمنولث
للصحة
اإلقليمية
في شرق

26

Samuel.AdeniyiJones@hhs.gov

contact@oceac.org

cayenengoye@yahoo.fr

dg@ecsa.or.tz
yoswa@ecsa.or.tz
doid@ecsa.or.tz

Tél: +23791701677
Fax: +237/22 23 00 61

P.O. Box 1009, Arusha,
Tanzania

االسم

الرقم

البمد

الرتبة المهنية

عنوان البريد اإلكترونئ

رقم الهاتف الجوال

ووسط
وجنوب
أفريقيا

المقر المركزي
الدكتور كامبو سانسان

مدير البي ث المعم مات الصييي

منظمة
الصحة
لغرب
أفريقيا

skambou@wahooas.org

سعادة الدكتور مصطفى كالوكو

مف ض الشؤ ف االهتماعيي

مفوضية

KalokoMS@africa-

 35ستانيسالس
36

االتحاد

union.org

األفريقئ
الدكتور أوالوالئ ماييجون

مدير إدارة الشؤ ف االهتماعيي

االجتماعية/

37

38
39
40
41

إدارة الشؤون

MaiyegunO@africaunion.org

المفوضية
الدكتورة ماري-جوريتئ

هاراكيئ

رحيسي قسـ -لير س نقص المناعي البشريي/
اإليدز ،السؿ المالريا

المفوضية

Harakeyem@africaunion.org

الدكتور داجئ كوامئ

م ظؼ صيي

المفوضية

DadjiK@africa-union.org

السيد تاواندا شيسانجو

خبير ل مهاؿ كسب التلييد الشراكي لبرنام

المفوضية

Chisangot@africa-

م ظؼ سياسي كبير

المفوضية

السيد سابيمو امبوكازي

إيدز اتش ألريكا

union.org

27

MbokaziS@africaunion.org

+226-20975775

الرقم
42
43
44

االسم

البمد

الرتبة المهنية

عنوان البريد اإلكترونئ

الدكتور نفتال كيمينجا

رحيس قسـ الخدمات الطبيي

المفوضية

kilengan@africa-

الدكتور تاج الدين راجئ

طبيب أطفاؿ

المفوضية

Tajudeenr@africa-

الدكتورة ميري تابجون

رحيس قسـ الخدمات اإلكمينيكيي

المفوضية

union.org
union.org

28

tapgunm@africaunion.org

رقم الهاتف الجوال
0912032706

الممحق  :9اختصاصات العاممين
 .1المدير
أف يك ف مينيا ممتا از ياح از عمى شيادة تعادؿ شيادة دكت ر ل

الطب ،أ طبيب تق يـ

العظاـ ،أ دكت ر لمسفي ،يك ف قاد ار عمى القيادة العمميي ل صيااي تنفيذ تقييـ المراقبي
عمى أساس اضيداث المؤشرات
اض بحي يثبتيا سهؿ مميز ل

ينبغ

أف يك ف لديو خمفيي بيثيي هيدة ل

مهاؿ

تصميـ تنفيذ نشر اضبياث العمميي اضصميي إلى هانب

الخبرة ل استعراض مدى هدارة المنش رات العمميي اضخرى باإلضالي إلى ىذه المؤىالت
الفنيي ،يهب أف يقدـ المدير شيادات تثبت خبرتو القياديي اإلداريي ل

المساحؿ المتعمقي

بالسياسي البرام الصييي العالميي الخاصي بالقارة اضلريقيي
يهب أف يك ف لدى المترش مف خالؿ خبرتو المينيي السابقي:
 درهي عاليي مف البر ز الخبرة ل مهاؿ الصيي العامي ،سهؿ مميز لإلنهازات ل
الصيي العامي
 خبرة قياديي ق يي ل

إيهاد الرؤى؛ تيديد الت هيات ل

منظمي ما؛ تعييف الم ظفيف

الهيديف المتن عيف استبقاحيـ
 خبرة ل

اإلدارة العميا ل

مهاؿ ت هيو دادارة منظمي ما ،بما ل

ذلؾ ضع الخطط

السياسات االستراتيهيي؛ إعداد الميزانيات عرضيا؛ تنظيـ المساحؿ تيديد أ ل ياتيا؛
تقييـ اإلنهازات البرنامهيي
 قدرة مثبتي عمى التعامؿ بص رة لعالي مع كبار المسؤ ليف مف سياقات طنيي متن عي،
كاالت الصيي العامي اليك ميي ،المهتمعات العمميي اضكاديميي ،المنظمات الطبيي
الصييي ال طنيي الد ليي ،مختمؼ منظمات القطاع الخاص ،المهم عات اير
اليك ميي،

ساحؿ اإلعالـ عم ـ الهمي ر

 إتقاف إيدى لغات عمؿ االتياد؛ تك ف معرلي لغي أخرى مف لغات العمؿ ميزة
إضاليي
 .2نا ب المدير

تك ف مؤىالت ناحب المدير مماثمي لمؤىالت مدير المركز اضلريق
ال قايي منيا ليما يخص المؤىالت اضكاديميي ،الخبرة ل

لمكاليي اضمراض

الصيي العامي ،الميارات

الدبم ماسيي ميارات التعامؿ مع اآلخريف ليما يتعمؽ بالخبرة اإلداريي دادارة البرام ،
ضف ناحب المدير يت لى عادة القيادة
يهب أف تتها ز قدرات ناحب المدير قدرات المدير ّ
العامي لمعمميات الي ميي (بما ل

ذلؾ إدارة الشؤ ف اإلداريي الماليي ،تعزيز اآلليات

اضنظمي الداخميي) لضماف اضطالع المنظمي بد رىا عمى هو أمثؿ مف خالؿ استخداـ
ني قاحـ عمى النتاح
 .3عالم مختبر
يهب أف يك ف عالـ المختبر ياح از عمى شيادة تعادؿ د رة دراسيي مدتيا أربع سن ات
مت هي بشيادة ليسانس أ شيادة عميا ل مهاؿ أكاديم متعمؽ بتكن ل هيا المخابر ،مف
اضلضؿ أف يك ف التركيز عمى عمـ اضيياء أ الكيمياء

يهب أف تك ف لديو خبرة مينيي

مدتيا خمس ( ) 5سن ات عمى اضقؿ ل القطاع اليك م أ القطاع الخاص أ ل قطاع
اير ربي

ينبغ أف تك ف لديو خبرة مينيي ل المهاالت التاليي:

 النهاح ال اض

ل

تقديـ المساعدة الفنيي دعـ بناء قدرات المنشحات ذات الم ارد

الميد دة
 إعداد ثاحؽ التخطيط االستراتيه لممختبرات
 إعداد إهراءات تيسيف اله دة الضر ريي لميص ؿ عمى االعتماد الخاره
 االستعداد لمعمؿ بالتعا ف مع المهم عات المخبريي المستقمي أ شبو المستقمي عبر القارة
اضلريقيي إليراز تقدـ ل

اضنشطي االستراتيهيي لممركز اضلريق

لمكاليي اضمراض

المرتبطي بتكن ل هيا المختبرات
 اإلشراؼ عمى لني المختبرات مساعدييـ
 أف يك ف عمى درايي بإدارة اتفاقات التعا ف ،إلى هانب تطبيؽ مؤشرات اضداء عمى
المبادرات الناهمي عف مثؿ ىذه االتفاقات

 إتقاف إيدى لغات عمؿ االتياد؛ تك ف معرلي لغي أخرى مف لغات العمؿ ميزة
إضاليي
 .4أخصا يو عمم األوب ة
سيعيف المركز اضلريق لمكاليي اضمراض ال قايي منيا خمسي ( )5أخصاحييف يضطمع ف
باضد ار التاليي:
أ -محمّل بيانات المراقبة القا مة عمى األحداث يهب أف يك ف ياح از عمى شيادة ماهستير أ

دكت راه ل مهاؿ أكاديم متعمؽ بالصيي أ العم ـ المتصمي بيا ،مف اضلضؿ أف تك ف

العم ـ البشريي أ البيطريي أ عمـ اضيياء اليي انيي

ينبغ أف تك ف لو تهربي مثبتي ل

تيميؿ تفسير البيانات العمميي العامي اير المنظمي التيقؽ مف صيتيا
لديو القدرة عمى العمؿ ل لريؽ متعدد االختصاصات

يهب أف تك ف

ينبغ أف يتقف لغتيف مف لغات

عمؿ االتياد عمى اضقؿ نظ ار لمياهي إلى مراهعي التقارير اإلعالميي بالمغات اضهنبيي
المد نات اإللكتر نيي الم اقع الشبكيي
ب-

مستشار لوا ح الصحة الدولية .يهب أف يك ف ياح از عمى شيادة ماهستير أ

دكت راه ل

مهاؿ أكاديم

تك ف لو تهربي ل

متعمؽ بالصيي أ العم ـ المتصمي بيا

مف الضر ري أف

ازرة الصيي أ ل مكتب قطري تابع لمنظمي الصيي العالميي أ ل

كالي مماثمي لمصيي العامي
 .5أخصا ئ فئ اإحصاءات البيولوجية
يهب أف يك ف اضخصاح ل اإليصاءات البي ل هيي ياح از عمى شيادة تعادؿ د رة دراسيي
مدتيا أربع سن ات مت هي بشيادة ليسانس أ شيادة عميا ل
باإليصاحات ،أ الرياضيات التطبيقيي ،أ الرياضيات
ميارات تنظيميي تيميميي هيدة

مهاؿ أكاديم

متعمؽ

مف الضر ري أف تك ف لديو

مف المستيسف أف تك ف لديو القدرة عمى إيصاؿ المفاىيـ

اإليصاحيي لخبراء الصيي العامي اآلخريف المسؤ ليف اليك مييف مف اير العمماء
أف تك ف لديو خبرة مينيي ليما يم :

ينبغ

استخداـ رزـ التيميؿ اإليصاح

 خبرة ممتازة ل
االهتماعيي ل

(عمى سبيؿ المثاؿ :نظاـ اليمايي

مهاؿ الصيي ،نظاـ إدارة اإليصاءات ،ستاتا ،إلخ ) برام قاعدة

البيانات اضساسيي (عمى سبيؿ المثاؿ :برنام مايكر سفت إكسؿ)
 إتقاف إيدى لغات عمؿ االتياد؛ تك ف معرلي لغي أخرى مف لغات العمؿ ميزة
إضاليي
 .6خبير اقتصادي فئ مجال الصحة
يهب أف يك ف الخبير االقتصادي ل مهاؿ الصيي ياح از عمى درهي الماهستير " أ
درهي عمى مست ى الدكت راه ل االقتصاد أ مهاؿ ذي صمي

ينبغ أف تك ف لو

خمفيي ق يي ل مهاؿ التيميؿ الكم

الكتابي العمميي يفضؿ أف تت لر لدى المرشييف

خبرة عمميي سابقي تت ار ح بيف ثالث

اربع( )4سن ات عمى اضقؿ ل مهاؿ تيميؿ

السياسات الصييي

تشمؿ المؤىالت اإلضاليي ما يم :

 دليؿ ثابت عمى اإلنهاز العمم ( التقارير اضكاديميي أ المنش رات)،
 اإللماـ باله انب السياسيي الفريدة لمصيي العامي ل مختمؼ القطاعات( اليك ميي
اير الربييي الخ )،
 إتقاف ايدى لغات العمؿ ل االتياد اضلريق

مف المفضؿ معرلي لغات عمؿ

أخرى
 .7محرر عممئ
سيعمؿ الميرر العمم باعتباره كاتبا مير ار لنيا لممركز اضلريق لمكاليي اضمراض
ال قايي منيا يك ف مسؤ ال عف تط ير تيرير ال ثاحؽ الفنيي إبالغ المعم مات
العمميي بدقي إلى مختمؼ الهماىير يهب أف يك ف ياصال عمى شيادة الماهستير أ
درهي عمى مست ى الدكت راه ل المنش رات العمميي أ مهاؿ ذي صمي أف يك ف لديو
خبرة مينيي لمدة خمس ( )5سن ات عمى اضقؿ ل تقديـ اضنشطي ذات الصمي المتعمقي
بالتيرير العمم

ستك ف ميامو مسؤ لياتو الرحيسيي عمى الني التال :

 يكتب /أ ييرر ال ثاحؽ العمميي ايرىا مف الم اد العامي أ الفنيي
المساحؿ الم ض عيي

ييمؿ

المتعمقي بالهمي ر مف أهؿ التخطيط تقديـ عرض اض

دقيؽ لمم اد
 يكيؼ أسم ب شكؿ المنت

مع النشرة الت

يتـ إصداره لييا يق ـ بالمراهعي

النياحيي لمم اد مف أهؿ تيقيؽ الدقي الفنيي اضسم ب  ،التنظيـ السميـ التركيز
اله انب التيريريي قبؿ إصدارىا
 يكتب م اد دقيقي اقعيي  /أ ييرر لمميت ى ال قاحع
التقارير العمميي

النظـ

تشمؿ ىذه الم اد

الرساحؿ االخباريي المقاالت الصيفيي االصدارات

الصيفيي الم اد التدريبيي الكتيبات اضدلي التفسيريي النشرات
الكتب عمى شبكات اإلنترنت

أدلي ال ثاحؽ

اضنشطي اضكاديميي اضعماؿ المرهعيي الخطب

المخط طات المكت بي
 ينت م اد عف طريؽ همع البيانات التيقؽ مف صيتيا
التقارير

كتابي  /أ تيرير

النشرات تط ير تقديـ معم مات اضيي مفيدة إلى الهمي ر

المستيدؼ
 يكتب أ ييرر مشاريع لنيي اضييػ مشاريع م اد اضيي
قص ى  ،مثؿ الم اثيؽ

ذات أ ل يي

الخطط الرحيسيي ،تقارير عف نتاح البي ث؛ المقاالت

العمميي أ الفنيي؛ النشرات اإلخباريي الد ريات ،الم اح ل المهاالت الفنيي
الكتيبات الفنيي اضدلي الفنيي ،الكتيبات ،النشرات،

 /أ الخطب أ

المخط طات ي ؿ الم اضيع الم اد العمميي أ الفنيي مع السمطي الكاممي التخاذ
الق اررات التيريريي الالزمي لالمتثاؿ ضاراض معيني أ استخدامات مستيدلي
لممنش رات.

 ي لر اإلرشاد الت هيو بشلف المطب عات لدعـ المهاؿ العمم  /المساحؿ
الم ض عيي الطبيي ،مثؿ مهاالت العم ـ الطبيعيي أ االهتماعيي ا مهاالت
أخرى يساعد ل إنتاج الم اد العمميي بشلف م اضيع ميددة يق ـ بهمع
البيانات ال قاحع التيقؽ منيا يكتب

 /أ ييرر الم اد الفنيي مثؿ التقارير

الصيالي ،النشرات المقاالت الصيفيي ال ثاحؽ عمى شبكي اإلنترنت ،صياحؼ
ال قاحع الكتيبات ،يط ر يقدـ معم مات اضيي مفيدة إلى الهمي ر المستيدؼ
 .8أخصا ئ المعمومات الجغرافية

يهب أف يك ف أخصاح المعم مات الهغراليي ياح از عمى درهي تتناسب مع د رة كاممي
لمدة أربع سن ات مف الدراسي تؤدى إلى تيقيؽ درهي البكال ري س أ درهي عاليي ل
مهاؿ أكاديم متعمؽ بالبيانات الهغراليي النظـ ،يك ف لديو خبرة مينيي لمدة  2أ 3
سن ات عمى اضقؿ ل تقديـ الخراحط ذات الصمي بمهم عي متن عي مف القطاعات ( بما
ل ذلؾ اليك مي الهيش المؤسسات اير الربييي القطاع الخاص) كما يهب أف
يك ف ذا كفاءة لنيي ل همع تهييز تيميؿ المعم مات المسندة لهغراليا اإلبالغ
عنيا تشمؿ المؤىالت اإلضاليي ما يم :

 معرلي رسـ الخراحط
 اإللماـ بإدارة قاعدة البيانات
 ميارات اسعي ل تكن ل هيات نظـ المعم مات الهغراليي ،بما ل ذلؾ برنام
ArcGIS
 معرلي البيانات النظـ الهغراليي المكانيي
 إتقاف ايدى لغات العمؿ ل االتياد اضلريق
أخرى
وظا ف التمكين
 .9موظف تكنولوجيا المعمومات واإتصاالت

مف المفضؿ معرلي لغات عمؿ

يسع المركز اضلريق لمكاليي اضمراض ال قايي منيا إلى تعييف م ظفيف إثنيف ل
مهاؿ تكن ل هيا المعم مات االتصاالت يك ناف قادريف عمى إنشاء دادارة استكشاؼ
اضخطاء داصالح الكمبي تر شبكي اإلنترنت دادارة المعم مات المصي بي بنظاـ
المراقبي اإللكتر نيي باإلضالي إلى ذلؾ ،إتقاف ايدى لغات العمؿ ل االتياد

اضلريق
.10

مف المفضؿ معرلي لغات عمؿ أخرى
موظف مالئ

ينبغ أف ييصؿ الم ظؼ المال عمى درهي أ دبم ـ ي ثؽ التدريب الرسم ل
مهاؿ المياسبي التخطيط المال

يعتبر اكتساب خبرة عمميي سابقي ل مناصب

قياديي ت لى لييا الم ظؼ إدارة ميزانيات اسعي النطاؽ عاليي القيمي ل اليك مي أ
أمر إلزاميا
القطاع الخاص أ القطاعات اير الربييي ا
العمميي اإلشراؼ المال الي م

ينبغ أف تتضمف ىذه الخبرة

كذلؾ إدارة االستثمارات الط يمي اضهؿ يهب عمى

المرش إثبات الكفاءة ل ميارات أ قدرات معيني ل المهاالت التاليي:
 إتقاف استخداـ البرام الماليي أ التيميميي الالزمي لتتبع تخصيص اضم اؿ صرليا
 السم ؾ اضخالق
 ني دقيؽ مفصؿ ل يؿ المشاكؿ
 إتقاف ايدى لغات عمؿ االتياد اضلريق

مف المفضؿ معرلي لغات عمؿ

أخرى
.11موظف تعب ة الموارد
يهب أف يك ف م ظؼ تعبحي الم ارد ياح از عمى درهي تتناسب مع د رة كاممي لمدة أربع
سن ات مف دراسي تؤدي إلى درهي البكال ري س أ درهي أعمى ل مهاؿ أكاديم ذي
صمي بإدارة العمميات نظ ار لمت هيات االستراتيهيي لممركز اضلريق لمكاليي
اضمراض ال قايي منيا ،يهب أف يك ف لو خبرة قيادة ناشحي عف أيداث االستهابي
لياالت الط ارئ السابقي كما يهب أف يثبت خبرة مينيي ل ما يم :
 تخطيط الميزانيي دادارتيا


ميارة ل استخداـ الم ارد بلقصى قدر مف الكفاءة،



ميارات تيميميي الزمي لتتبع الم ارد المخصصي آثارىا،



التخطيط اإلستراتيه لمنظمي متط رة



إتقاف ايدى لغات عمؿ االتياد اضلريق

مف المفضؿ معرلي لغات عمؿ

أخرى.
.12موظف إداري
يهب أف يك ف الم ظؼ اإلداري ياح از عمى درهي تتناسب مع د رة كاممي لمدة أربع
سن ات مف دراسي تؤدي إلى درهي البكال ري س أ درهي أعمى ل مهاؿ أكاديم ذي
صمي بإدارة العمميات يهب أف يك ف لديو خبرة عمميي مينيي سابقي عمى المست ى
التنفيذي ل اليك مي اضعماؿ التهاريي الربييي أ القطاع اير الربي

ينبغ

أف

تشمؿ ىذه الخبرة  ،خبرة إداريي ل مهاؿ إدارة خطط العمؿ التنظيميي تنفيذ الق اررات
الصادرة عف القيادة يفظ ال ثاحؽ الرسميي تنظيـ ترتيب القضايا يسب أ ل ياتيا
كما يهب أف يثبت الكفاءة ل ميارات معيني أ إثباتات ل المهاالت التاليي:
 المشاركي الدبم ماسيي أ التعا نيي مع كبار المسؤ ليف خاصي ل بيحات تمارس
عمييا ضغ ط شديدة،
 ميارات تنظيميي ق يي،
 مني دقيؽ مفصؿ ليؿ المشاكؿ ،
 إتقاف ايدى لغات عمؿ االتياد اضلريق

مف المفضؿ معرلي لغات عمؿ أخرى

.13ر يس قسم الموجستيات
رحيس قسـ الم هستيات مسؤ ؿ عف إدارة الخدمات الم هستيي اضنشطي الماليي ذات

الصمي المطبقي بشكؿ مباشر عمى دعـ نظاـ إدارة اضيداث لمعامميف خالؿ االستهابي

لياالت الط ارئ
 إدارة هميع متطمبات الدعـ الم هست لالستهابي،
 تقديـ الدعـ لمسفر ( الد ل

الميم عمى يد س اء)،

 تنسيؽ متطمبات إضاليي لمفضاء /المرلؽ لالستهابي،
 تنسيؽ عمميات النقؿ البيري اله ي لدعـ العمميات،
 ت لير معدات النشر

اإلمدادات،

 ترتيب مشتريات الم اد /الخدمات،
 ت لير اإلمدادات المختبريي

الطبيي لضلرقي،

 تقديـ المدخالت الم هستيي لخطي عمؿ اضيداث
 يض ر اهتماعات إدارة اضيداث المتكررة ،تقارير الياالت المتكررة،
 تنسيؽ اضنشطي الم هستيي مع المنظمات الشريكي،
 المشاركي ل المراهعي المستمرة لإلهراءات لتفعيؿ نظاـ إدارة اضيداث،
 مراقبي هميع م ظف الخدمات الم هستيي بخص ص ال ضع،
 خطي إلمكانيي يد ث عمميات م سعي،
 خطي إلمكانيي ت لير الدعـ ل هست لالستهابات المتزامني المتعددة
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