
ونية  إدارة أفضل من أجل المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها تطلق أداة إلكتر
ي مجال الصحة العامة 

 
ي حاالت الطوارئ ف

 
 لنشر القوى العاملة ف

 
 

ا لتعزيز تطبيق  . ٢٠٢٠أيلول/سبتمتر  ١أديس أبابا ، إثيوبيا ،  ي إنكلتر
وع إدارة الصحة العمومية ف  اكة مع مشر اللوائح بالشر

ونية جديدة،  الصحية الدولية، أطلقت المراكز ، من AVoHC Netاألفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها اليوم أداة إلكتر
ي جميع أنحاء أفريقيا. 

ي حاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة ف 
  أجل نشر رسي    ع وإدارة أفضل لقوة عاملة احتياطية ف 

 
ي مجال الصحة،  AVoHC Netستيشر 

بشكل خاص النفاذ الشي    ع إىل البيانات المستكملة ألفراد الهيئة األفريقية للتطوع ف 
اء  ي مجال الصحة العامة، وتدريب الختر

ي حاالت الطوارئ ف 
كاء من أجل عمليات النشر ف  وتبادل المعلومات ذات الصلة مع الشر

 مرتسمات الوضع الصحي لكل بلد من أجل رسم خرائط المخاطر عىل التأهب للكوارث وإدارتها والتصدي لها، والوصول إىل
 وتقييم مواطن الضعف. 

 
ا  ي إنكلتر

ي إدارة الصحة العمومية ف 
، قائد فريق اللوائح الصحية الدولية ف  يكي ي أوكتر ي ”قال الدكتور ايبتر

بمساعدة هذه األداة التر
ث يجمع بيانات القوى العامل

َّ
ن من الحفاظ عىل مستودع محد

ّ
ها، سيصبح بإمكان أفريكا سي دي سي نشر تمك ي يمكن نشر

ة التر
ي أفضل اآلجال. 

ي أي جزء من القارة وف 
  “وإنه لمن دواعي رسورنا أن ندعم هذا العمل.  الموظفير  المطلوبير  بصفة عاجلة ف 

 
ي عام 

ي غرب أفريقيا ف 
ي مناطق ف 

وس اإليبوال ف  ي مرض فتر
ي أعقاب تفشر

ي ، أصدر رؤساء دول وحكومات ٢٠١٤ف 
االتحاد األفريقر

ي يونيو  Assembly/AU/Dec.570 (XXV)القرار 
خ ف  ي مجال و  ٢٠١٥المؤرَّ

الذي يأذن بإنشاء الهيئة األفريقية للتطوع ف 
ي أي 

ي مجال الصحة العامة ف 
منطقة الصحة كقوة عاملة احتياطية متعددة التخصصات لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ ف 

ي 
 أفريقيا.  ف 

 
ات، واللوجستيات، واالتصاالت،  ٨٠٠رتفع عدد أعضاء الهيئة ليشمل أكتر من ومنذ إنشائها، ا ي علم األوبئة، والمختتر

خبتر ف 
اء  والعلوم االجتماعية، والصحة البيئية، والصحة الحيوانية، وإدارة الحوادث.  ي بعض هؤالء الختر

وقد نشر االتحاد األفريقر
ي غرب أفريقيا. 

ي اإليبوال ف 
 لدعم التصدي لتفشر

 
، تولت أفريكا سي دي سي إدارة الهيئة األفريقية  ي سياق تنفيذ إطارها التشغيىلي

ي معرض  تنفيذ الوالية المعهودة إليها، وف 
وف 

ي عام 
ي مجال الصحة ف 

ي خالل  ٢٠١٧للتطوع ف 
ي االتحاد األفريقر

لتعزيز قدرتها عىل توفتر القدرات االحتياطية للدول األعضاء ف 
ي تواجه 

، تقوم أفريكا سي دي سي بنشر أعضاء من فريق الهيئة لدعم  الصحة العامة. حاالت الطوارئ التر ومنذ ذلك الحير 
ي جمهورية الكونغو الديمقراطية، و 

وس اإليبوال ف  ي مرض فتر
ي  ١٩-دعم االستجابة لجائحة كوفيدتحالًيا هي االستجابة لتفشر

ف 
 . بنفس الشكل بعض البلدان األفريقية

 
 
ً
لستبالنسبة ألفريقيا، س تها أهميو الهيئة  ءلتنوع أعضا ونظرا ي وبناء قدرات فريق الهيئة، ا AVoHC Net هر لتوسع المنهحر

ي مجال الصحة العامة.  ستساهموبالتاىلي 
ي تحقيق جدول أعمال أفريكا سي دي سي لتنمية القوى العاملة ف 

  ف 
 

تنشر أفريكا سي دي سي عاملير  من ”وقال الدكتور جون نكنغاسونغ، مدير المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها 
ي مكافحة جائحة كوفيد

ي مختلف البلدان للمساعدة ف 
، لكننا ١٩-المجتمع المحىلي ومن مجال الرعاية الصحية المجتمعية ف 

ا. بحاجة إىل أن نكون قادرين عىل القيام 
ً
كما نحتاج إىل معرفة االحتياجات التدريبية  بذلك بشعة أكتر وبشكل أكتر تنسيق
هم وأن نكون قادرين عىل توفتر التدريب بشكل مناسب.  اء الذين يتم نشر ، ستكون أفريكا AVoHC Netبفضل شبكة  للختر

نها من تقديم دعم هادف لتنمية القوى العاملة من أجل
ّ
ي وضع أفضل يمك

ي تواجه الصحة  سي دي سي  ف 
حاالت الطوارئ التر

ي أفريقيا
 . “العامة كجزء ال يتجزأ من جدول أعمال تعزيز النظم الصحية ف 

 
 



( دي سي  )أفريكا  منها  والوقاية األمراض لمكافحة األفريقية المراكز  عن نبذة  سي
ي تعزز قدرات ومهارات

ي أفريقيا للكشف  تعتتر أفريكا سي دي سي مؤسسة فنية متخصصة تابعة لالتحاد األفريقر
اكات مؤسسات الصحة العامة ف  ورسر

 للمزيد من المعلومات، انظر الرابط:  باالستناد إىل برامج وتدخالت قائمة عىل البيانات.  وذلك واالستجابة بشعة وفعالية لتهديدات األمراض وتفشيها،
 http://www.africacdc.org 

 

ا ي إنكلتر
 
  نبذة عن إدارة الصحة العمومية ف

ي المملكة المتحدة وهي تهدف إىل حماية
ا هي وكالة تنفيذية تابعة لوزارة الصحة والرعاية االجتماعية ف  ي إنكلتر

ة وتحسير  صح إدارة الصحة العمومية ف 
ي مجال الصحة

ي العالم، والدعوة،  األمة ورفاهها، والحد من أوجه عدم المساواة ف 
من خالل العلوم والبحوث والمعارف واالستخبارات الرائدة ف 

ي مجال الصحة العامة. 
اكات وتقديم خدمات متخصصة ف  وع تعزيز تنفيذ اللوائح الصحية الدولية التابع إلدارة الصحة العمومية  والشر ا إن مشر ي إنكلتر

ف 
ي بل

ي تعزيز القدرات واإلمكانيات لالمتثال للوائح الصحية الدولية ف 
ي المملكة المتحدة ويسهم ف 

دان ومناطق ممول من المساعدة اإلنمائية الرسمية ف 

 www.gov.uk/pheللمزيد من المعلومات، انظر الرابط:  مختارة. 

 
 المعلومات، يرجر االتصال بـ: للمزيد من 

 ) اوي أراغاو )أفريكا سي دي سي  union.org-MerawiA@africaالدكتورمتر

 union.org-Lateefi@africa ،(AvoHC Netالدكتور إدو لطيف )
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