برنامج كوفي عنـان

لمهارات القيادة فـــــي مجــــال الصحــــــة العالميــــــــة
نشرة إعالنية

من المعني بهذا البرنامج؟

يستهدف البرنامج القيادات الطموحة الذين لديهم خلفية في أي مجال
من مجاالت الصحة العامة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
توحيد األداء في مجال الصحة ،الطب ،المالية ،السياسة ،الصحة الحيوانية،
والصحة البيئية .وهم أشخاص يتمتعون بروح القيادة ويرغبون في اكتساب
مهارات متقدمة في قيادة مبادرات صحية مؤثرة من خالل توظيف
الدبلوماسية الصحية ،فضال عن تعزيز قدرتهم على وضع أهداف جريئة
واستراتيجية قابلة للتحقيق لدفع أفريقيا نحو تحقيق خطة عام  .٢٠٦٣إذا
كان هذا ما تصبو/تصبين إليه وإذا كنت على استعداد لتحسين نتائج الصحة
العامة والنهوض بها في أفريقيا ،ينبغي عليك الترشح لهذا البرنامج.

ما الذي يتضمنه البرنامج؟

حول البرنامج

أطلقت مفوضية االتحاد األفريقي "برنامج كوفي عنان لمهارات القيادة
في مجال الصحة العالمية" التابع للمراكز األفريقية لمكافحة األمراض
والوقاية منها (أفريكا سي دي سي) في  ٢٥آيار/مايو  ،٢٠٢٠وذلك بالشراكة
مع مؤسسة كوفي عنان ،بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة أفريكا
سي دي سي في آذار/مارس  .٢٠١٨ويهدف البرنامج إلى دعم قيادات
أفريقية طموحة من مجال الصحة العمومية (زمالء وزميالت) في
اكتساب مهارات وكفاءات متقدمة ّ
تمكنها من وضع استراتيجيات وإدارة
تحول إيجابي في مجال الصحة العمومية في
وقيادة برامج كفيلة بإحداث ّ
أفريقيا .وسيكون المشاركون والمشاركات في البرنامج من كبار أخصائيي
وأخصائيات الصحة العامة في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي الذين
سيساهمون في تطبيق نظام جديد للصحة العامة في أفريقيا وقيادته،
وسيقومون بدورهم بتدريب الجيل القادم من قيادات الصحة العامة.

ّ
وتمكنهم من تحقيق
أساليب قيادية عالية الكفاءة تؤثر على اآلخرين
		
أهداف صحية طموحة ومتعددة األبعاد؛
وضع وتطوير رؤية استراتيجية عملية لتحقيق أهداف جريئة ولكن قابلة
للتطبيق لتحقيق نتائج صحية إيجابية؛
قيادة شاملة تتسم بالكفاءة على مستوى عالمي ِ
وبسمات مثل الرؤية
والصمود والمرونة والكفاءة؛

توجيه البيئة المعقدة لممارسة الصحة العامة نحو تحقيق أثر إيجابي
والحفاظ عليه؛
مهارات في السياسة الصحية ،والتفاوض ،والشراكات ،والدبلوماسية
الصحية.

معايير األهلية للبرنامج
ينبغي أن يكون المترشح:

حامال لجنسية دولة عضو في االتحاد األفريقي؛

حامال لشهادة في الدراسات الجامعية العليا في مجال ذي صلة
بالصحة العامة؛

ذو خبرة مهنية في أي مجال من مجاالت الصحة العامة ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر ،توحيد األداء في مجال الصحة ،الطب،
المالية ،السياسة ،الصحة الحيوانية ،والصحة البيئية؛

يشغل وظيفة بدوام كامل في أي مجال من مجاالت الصحة العامة،
سواء في مؤسسة خاصة أو عمومية في أفريقيا؛
ّ
سجل جيد أو قادر على إثبات إمكاناته في القيادة الفعالة للصحة
ذو
العامة حيث يمكنه التأثير بشكل إيجابي على نتائج الصحة العامة
للسكان.

اختيار المشاركين والمشاركات في البرنامج

سيتم اختيار المستفيدين والمستفيدات من البرنامج من قبل لجنة
مستقلة تضم خبراء من مفوضية االتحاد األفريقي وأفريكا سي دي سي
وشركائهم الدوليين .وستتبنى عملية االختيار نهج تكافؤ الفرص لضمان
َّ
الممثلة تمثيال ناقصا.
تمثيل المرأة والفئات

التمويل

ّ
التعلم وتطوير المعارف
ستوفر أفريكا سي دي سي جميع مواد
وستتحمل جميع التكاليف المرتبطة بالبرنامج ،بما في ذلك السفر وبدل
اإلقامة اليومي والتأمين خالل اإلقامة .وسيتم دعم الزمالء والزميالت
لضمان حصولهم على البرمجيات المناسبة للتعلم عبر اإلنترنت.

وترحب كل الترحيب
أفريكا سي دي سي منظمة تلتزم بتكافؤ الفرص
ّ
بطلبات المرشحات المؤهالت والمرشحين المؤهلين.

رسالة دعم من صاحب العمل الحالي لتأكيد عمل المترشح/ة لديه
وضمان إتاحة ما يكفي من الوقت للمترشح للمشاركة في برنامج
المنحة واالستفادة من تجربة اإلقامة المؤسسية طيلة األسابيع
الثمانية.

حسني السمعة.
ضامنين محترفين
خطابي ( )٢توصية من
ْ
ْ
ْ
ّ
يدل على التزام المترشح/ة
بيان شخصي (الحد األقصى  ٥٠٠كلمة)
بخدمة الصحة العامة في أفريقيا ويوضح التفاصيل التالية:
—خبرته/ها القيادية وإنجازاته/ها المهنية؛

—رؤيته/ها للقيادة الفعالة للصحة العامة في أفريقيا ولتأثيرها
المستقبلي؛

—كيف سيناصر /ستناصر مبادرات الصحة العامة في أفريقيا؛

ّ
ستمكنه/ها نزاهته/ها الشخصية والمهنية من المشاركة
—كيف
واالستفادة بشكل كامل من هذا البرنامج.
مقترح لمشروع تحدي القيادة (الحد األقصى  ٧٥٠كلمة) يوضح
مخطط مشروع تحدي القيادة المحتمل الذي يعتزم/تعتزم تنفيذه.
ً
ً
ً
موجزا للتحدي (موضوعه،
ووصفا
عنوانا،
وال بد أن يتضمن المقترح
والمستفيدون منه ،وسببه/الدافع له) ،واالستراتيجية المقترحة للحل،
والنتيجة المتوقعة منه.
يجب إرسال ملفات الترشح المكتملة والتي تحتوي على كل وثائق
اإلثبات في بريد إلكتروني واحد إلى:
.KofiAnnanFellowship@africa-union.org
رسلة إلى
الم َ
مالحظة :لن تؤخذ في االعتبار ملفات الترشح غير المكتملة ُ
عناوين بريد إلكتروني أخرى.

تنسيق البرنامج

سيستخدم البرنامج منهجية ّ
تعلم مختلطة تتضمن التعلم الذاتي لتنفيذ
ً
شهرا .وسيكون التعلم التجريبي في
خطة التطور الشخصي على مدى ١٢
شكل حلقات دراسية شبكية ،ومحاضرات رئيسية ،ودراسة موجهة ذاتيا
عبر اإلنترنت تكون مشفوعة بتقييمات ،ودراسات حاالت ،ومشروع فردي
تحدي القيادة .وسيشمل هذا البرنامج ثمانية أسابيع من اإلقامة
في إطار ّ
في مؤسسات لجميع الزمالء والزميالت باعتبارهم مجموعة من األتراب.
وسيمضي الزمالء والزميالت بقية فترة التدريب في بلدانهم األصلية،
مع مواصلة االضطالع بمسؤولياتهم المعتادة في العمل واستكمال
حصصهم التدريبية وتنفيذ مشروع تحدي القيادة .وسيتم جمعهم مع
مرشدين ومدربين من ذوي الخبرة لدعم تجربة التعلم المستمر.

يجب تقديم جميع طلبات الترشح باستخدام نموذج الطلب اإللكتروني.
لن يؤخذ في االعتبار أي ملف ترشح غير مكتمل .يجب على جميع
المترشحين والمترشحات تقديم ما يلي:

تواريخ هامة

الموعد النهائي لتقديم الترشحات ٢٣ :كانون األول/ديسمبر  ٢٠٢٠على الساعة الخامسة مساء
بتوقيت شرق أفريقيا.
سيتم إبالغ المترشحين الذين تم قبولهم بحلول  ١٥كانون الثاني/يناير ٢٠٢١
ينطلق البرنامج في غرة شباط/فبراير .٢٠٢٢

لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبرنامج ،يرجى االتصال بـ
د .راجي تاج الدين

فيث نيكاباري نفي

TajudeenR@africa-union.org
Nfiif@africa-union.org
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كان كوفي عطا عنان ،األمين العام السابع لألمم المتحدة والحائز على
جائزة نوبل للسالم والرئيس المؤسس لمؤسسة كوفي عنان ،طوال
حياته ومسيرته المهنية ،مثاال يحتذى به في القيادة الحكيمة القائمة على
المبادئ .ومن بين إنجازاته المتعددة إنشاء الصندوق العالمي لمكافحة
غير نهج الوقاية من
اإليدز والسل والمالريا (الصندوق العالمي) ،الذي ّ
األمراض المعدية وإدارتها في ممارسات الصحة العامة على الصعيد
العالمي .وتكتسي القيادة الحكيمة القائمة على المبادئ أهمية حاسمة
بالنسبة ألفريقيا في تطبيقها لنظام جديد للصحة العامة من شأنه أن
يعزز الكشف عن التهديدات التي تواجه الصحة العامة والتصدي لها
بفعالية في الوقت المناسب ،فضال عن ضمان صحة وإنتاجية شعوب
أفريقيا .كما أنها مهمة للغاية في التخفيف من حدة اآلثار االقتصادية
واالجتماعية المترتبة على هذه التهديدات الصحية ،وتساهم في نفس
الوقت في إضفاء طابع االستدامة علــى تنفيذ خطة عام  ٢٠٦٣وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة.

سيمول هذا البرنامج  ١٢شهرا من التطوير المهني الرفيع المستوى
ّ
لمهارات قيادية متقدمة في مجال الصحة العمومية ويشمل ذلك تطوير
اكتساب مهارات في مجال الدبلوماسية الصحية ،وإدارة التغيير ،والتأثير
على السياسات ،إلى جانب أمور أخرى .وسيحظى الزمالء والزميالت بدعم
متمرسين من أفريقيا والشتات األفريقي في مجاالت ذات صلة.
خبراء
ّ
طوروا المهارات التالية:
وبنهاية البرنامج ،سيكون الزمالء والزميالت قد ّ

كيفية تقديم الطلب

