KOFI ANNAN FELLOWSHIP IN
PUBLIC HEALTH LEADERSHIP PROGRAMME
نشرة ١
معايير األهلية للزمالة

كيفية التقديم
نج تمةن جمن الطلع ت ع ستخةا نموذج الطل
النظر في الطلع ت ؼنر المستوف  .،عل جمن
المعلوم ت المطلوعة الت لنة:




ت كنة م ،ص ح العمل الح لي لتأكنة التوظنؾ
خط
نضم ،للمرشح الولت الك في للمش ركة في عرن م ال م لة
وحضور ثم ننة أس عن ك ملة م ،تجرعة اإلل مة المؤسسنة.
خط ع ت ت كنة م ،اثنن ،م ،الحك المحترفن ،ذوي السمعة
الطنعة.
عن  ،شخصي (عحة ألص  ١٢٢كلمة) نمة ةلنالا عل الت ا
المرشح ع لصحة الع مة في إفرنمن نوضح ع لتفصنل م نلي:
o
o





ععر اإلنترنت .ل ،نت
ممةمي الطلع ت تمةن

خعرته المن ةنة وتحصنله المهني
رؤنته والتأثنر المستمعلي للمن ة ،الفع لة
للصحة الع مة في إفرنمن

وكنفنة نةع مع ةرات الصحة الع مة في إفرنمن التراح مشرو
تحةي المن ة( ،عحة ألص  400كلمة) الذي نحةة مشرو تحةي
المن ة ،المحتمل الذي سنمو عتنفنذ  .نج أ ،نتضم ،االلتراح
عنوانا ووصفا موج ا ا للتحةي (م ذا ومننتأثر
ولم ذا) واستراتنجنة ممترحة لحل والنتنجة المتولعة.
نج تمةن الطلع ت المكتملة م جمن المستنةات الةاعمة هن /
م ،خالل https://learn.au.int/ form/kaf-ghlp-2nd-
 . cohortل ،نت النظر في طلع ت ن لصة المرسلة ععر العرنة
اإللكتروني.

:توارنخ مهمة




نج عل








ممةمي الطلع ت للحصول عل ال م لة:
أ ،نكو ،م ،مواطني ةولة عضو في االتح ة األفرنمي؛
أ ،نكو ،ح صالا عل ةرجة الةراس ت العلن في مج ل ذي
صلة في مج ل الصحة الع مة؛
لةنه خعر ،مهننة ذات صلة في أي مج ل م ،مج الت الصحة
الع مة عم في ذلن عل سعنل المث ل ال الحصر الصحة أو
الط أو الم لنة أو التص ةن ت الصحة أو السن سة الصحنة
أو صحة الحنوا ،أو الصحة العنزنة؛
أ ،نكااو ،فااي وظنفااة عااةوا ك ماال فااي أي مج ا ل ماا ،مج ا الت
الصحة الع مة في مؤسسة خ صة أوع مة في إفرنمن ؛
ةرا عل إثع ت
أ ،نكو ،لةنه سجل إنج ات جنة أو نكو ،ل ا
إمك ن ت المن ة ،الفع لة للصحة
الع مة حن نمكنه االتأثنر عشكل إنج عي عل نت ز الصحة
الع مة للسك .،

اختيارالزمالة
سنت اختن ر ال م لة م ،لعل لجنة مستملة تض خعرا م ،مفوضنة االتح ة
األفرنمي والمراك اإلفرنمنة لمك فحة األمرا والول نة منه (Africa
) CDCوشرك زه الع لمنن ،ستؤكة عملنة االختن ر عل نه تك فؤ
ص.
الفرص لتأمن ،تمثنل النس والمجموع ت الممثلة تمثنالا ن ل ا

التمويل
ستوفر المراك اإلفرنمنة لمك فحة األمرا والول نة منه )(Africa CDC
جمنااا ماااواة الاااتعل والتطاااونر وساااوؾ تؽطاااي جمنااا التكااا لنؾ المرتعطاااة
ع ل م لااة عم ا فااي ذلاان الساافر والعااةالت النومنااة والتااأمن ،أثن ا المواض ا
السكننة .سانت ةعا الا مال للتأكاة ما ،أ ،لاةنه العارام ذات الصالة للاتعل
ععر اإلنترنت.

الموعة النه زي لتمةن الطلع ت ٦٠ :ةنسمعر ٠٢٠٠
سنت إعالغ ممةمي الطلع ت الن جحن ،عحلول  ٦٠م رس ٠٢٠٠
ستعةأ ال م لة في  ٠م نو ٠٢٠٠

For more information related to the Fellowship, please contact:
KofiAnnanFellowship@africa-union.org
Nfiif@africa-union.org

لماذا التقديم بطلب للحصول على الزمالة

عن الزمالة

نسااتهةؾ العرن ا م الم ا ة ،الطمااوحن ،الااذن ،لااةنه خلفنااة فااي أي مج ا ل ماا،
مج الت الصاحة الع ماة عما فاي ذلان علا ساعنل المثا ل ال الحصار صاحة
واحة ،أو الط العشري أو الم لنة أو السن سة الصحنة أوصحة الحنوا،
أو الصااحة العنزنااة .هااؤال ه ا الم ا ة ،الااذن ،نرؼعااو ،فااي اكتس ا مه ا رات
متمةمة في لن ة ،المع ةرات الصحنة المؤثر ،وتوظنؾ الةعلوم سنة الصحنة
فضالا ع ،تع ن لةرته عل تطونر مها رات جرنزاة وأهاةاؾ إساتراتنجنة
ول علة للتحمنك لةف إفرنمن نحاو تحمناك جاةول أعما ل  . ٠٢٣٦إذا كا  ،هاذا
هو طموحن وكنت مستعةاا لتع نا نتا ز الصاحة الع ماة فاي إفرنمنا فعلنان
تمةن الطل .

كوفي عطا عنا  ،األمان ،العا السا ع لألما المتحاة ،الحا ز علا جا ز ،
نوعل للسال والرزنس المؤسس لمؤسسة كوفي عن  ،مثال المنا ة ،الحكنماة
والمعةزنة عل مةار حن ته ومسنرته المهننة .م ،عن ،إنج اتاه العةناة ،إنشا
الصنةوق الع لمي لمك فحاة اإلناة والسال والمالرنا (الصانةوق العا لمي)
والذي ؼنر نها الول ناة ما ،األمارا المعةناة وإةارتها ومم رساة الصاحة
أمارا عا لػ األهمناة
الع مة عل مستوى الع ل  .تعاة المنا ة ،الحكنماة والمعةزناة ا
إلفرنمن لتنفنذ نظ جةنة للصحة الع مة م ،شأنه أ ،نع الكشؾ في الولت
المن س ا واالسااتج عة الفع لااة لتهةنااةات الصااحة الع مااة ولضاام  ،أ ،نكااو،
إلفرنمنا سااك  ،أصااح ومنتجااو .،كما أنااه ضااروري للتخفنااؾ ماا ،اآلثا ر
االلتصا ةنة واالجتم عنااة لهااذ التهةنااةات الصااحنة ما المسا همة فااي تحمنااك
مسااتةا لجااةول أعم ا ل إفرنمن ا للعل ا  ٠٢٣٦وأهااةاؾ التنمنااة المسااتةامة.
أطلماات مفوضاانة االتح ا ة األفرنمااي م لااة كااوفي عن ا  ،للمراك ا اإلفرنمااي
لمك فحة األمرا والول نة منه ) (Africa CDCفي لنا ة ،الصاحة الع ماة
في ٠٢م نو  ٠٢٠٢ع لشراكة م مؤسسة كوفي عن  ،إثار حصاوله علا
موافمااة مجلااس إةار ،المراك ا اإلفرنمنااة لمك فحااة األماارا والول نااة منه ا
) (Africa CDCوذلن في م رس ٠٢٠٢م  .تهاةؾ ال م لاة إلا ةعا لا ة،
الصااحة الع مااة الطمااوحن( ،ال ا مال ) فااي إفرنمن ا فااي اكتس ا المه ا رات
والكفاا ات المتمةمااة لوضاا اسااتراتنجن ت وإةار ،ولناا ة ،عاارام الصااحة
الع مة التي م ،شأنه إحاةا تحاول إنجا عي فاي الصاحة الع ماة فاي إفرنمنا .
سنكو ،ال مال الممعولن ،فاي العرنا م ما ،كعا ر المتخصصان ،فاي الصاحة
الع مة م ،الةول األعض في االتحا ة األفرنماي الاذن ،سنسا همو ،ونماوةو،
تنفنذ نظا جةناة للصاحة الع ماة إلفرنمنا وع لتا لي تطاونر الجنال الما ة ما،
ل ة ،الصحة الع مة .ت إطالق المجموعة األول ما ،عرنا م ال م لاة فاي ٧
ا
مانال ما٠١ ،ةولاة .إ ،العرنا م
أعرنال  ٠٢٠٠؛ وتألفات ما ،إجما لي ٠٢
مفتوح اآل ،ونمعل الطلع ت للةفعة الث ننة الممرر أ ،نعةأ في م نو . ٠٢٠٠

ما تتضمنه الزمالة
شهرا م ،التطونر المهني رفن المستوى فاي لنا ة،
ستمو ال م لة عةع ٢١
ا
الصحة الع مة المتمةمة والتي تشمل اكتس مه رات في ةعلوم سنة الصحة
وإةار ،التؽننر والتأثنر عل السن سة م ،عن ،أمور أخرى  .سنمو الخعرا
ذوو خعااار ،فاااي المجااا الت ذات الصااالة مااا ،إفرنمنااا والمهجااار عاااةع هاااؤال
ال مال وفي نه نة العرن م سنكو ،ال مال لة طوروا المه رات:





في أس لن المن ة ،المختصة التي تؤثر عل اآلخرن ،وتمكنه
م ،تحمنك األهةاؾ الصحنة متعةة ،األعع ة الصععة؛
في تأطنر وتطونر رؤنة إستراتنجنة ل علة للتطعنك م ،أجل
أهةاؾ جرنزة لكنه ل علة للتحمنك م ،أجل نت ز صحنة إنج عنة؛
في لن ة ،ش ملة ذات كف  ،ع لمنة تتمت عسم ت مثل :الرؤنة
والمرونة والشفمة والكف ،
توجنه العنزة المعمة ،لمم رس ت الصحة الع مة لتحمنك األثر
اإلنج عي والمح فظة علنه؛ وفي السن سة الصحنة والتف و
والشراك ت وةعلوم سنة الصحة.

تنسيق الزمالة
ستستخة ال م لة منهجناة تعلا مختلطاة تتضام ،الاتعل الموجاه ذاتناا إلنجا
شاهرا .نجا أ ،نات الاتعل
خطة التنمناة الشخصانة ) (PDPعلا ماةى ٠٠
ا
التجرنعاااي مااا ،خاااالل الناااةوات ععااار اإلنترنااات والمح ضااارات الرزنسااانة
والةراسة الذاتنة ععر اإلنترنت م التمننما ت وةراسا ت الح لاة ومشارو
تحااةي المنا ة ،الفرةنااة .وسنشاامل ما نصاال إلا ثم ننااة أسا عن ماا ،المواضا
السااكننة المؤسساانة لجمنا ال ا مال كمجموعااة .سنمضااي ال ا مال عمنااة فتاار،
التةرن في أوط نه ونستمرو ،في مسؤولن ت عمله الع ةنة عننم نكملو،
ض الةورات التةرنعنة المعننة وتنفنذ مشارو تحاةي المنا ة .،سانت مط عماة
أن ا
ال مال م موجهن ،ومةرعن ،ذوي خعر ،لمس نة ،تجرعة التعل المستمر.،

Africa CDC is an equal opportunity organization.
Qualified Women are strongly encouraged to apply.

KOFI ANNAN FELLOWSHIP
IN PUBLIC HEALTH LEADERSHIP
نشرة

ما تتضمنه الزمالة

ستةع ال م لة ع ام واحةاا م ،التطونر المهني رفن المستوى في لن ة ،الصحة الع مة الذي نتضم ،مه رات في ةعلوم سنة الصحة وإةار ،التؽننر والتأثنر عل السن سة م ،عن ،أمور أخرى سنتمةع ال مال م ،لعل خعرا ذوي خعر ،في المج الت
الرزنسنة م ،إفرنمن وأج ا أخرى م ،الع ل  .في نه نة العرن م سنكو ،ال مال لة طوروا كف ات أس سنة في المج الت الت لنة:
والسن ساااة الصاااحنة والشاااراك ت
مهااا رات ف زماااة فاااي التفااا و
والةعلوم سنة الصحنة ع لنظر إل المك ناة الفرناة ،للمركا اإلفرنماي
لمك فحااة األماارا والول نااة منه ا [ ]Africa CDCكمؤسسااة فننااة
ت ععة لالتح ة األفرنمي

تع ن المةر ،عل تأطنر وتطونررؤنة إستراتنجنة ل علة للتطعنك
لألهةاؾ الطموحة التننمك ،تحمنمه للنت ز الصحنة

التعل م وم ،ل ة ،الصحة الع مة م،
جمن أنح الع ل وتع ن الشعك ت
الع لمنة الشخصنة والمهننة

مه رات محسنة في االتص ل الموي وإةار ،المنص ت
اإلعالمنة المختلفة لتلمي الرس زل الحنونة ععر مجموعة
م ،الوك الت والسن ل ت

تحسن ،المةر ،عل التأثنر وتمكن ،اآلخرن ،لتحمنك أهةاؾ صحنة
متعةة ،األعع ة

معرفااة لونااة ع لجوان ا الرزنساانة لت ا رنخ الصااحة الع مااة الع لمنااة
ومع ةزه ؛ عل وجه الخصوص تلن المتعلمة ع لجوانا السن سانة
وااللتص ةنة واالجتم عنة الرزنسنة للصحة الع مة في إفرنمن

رؤنة أعمك في المن ة ،الشخصنة
واألهةاؾ المهننة وتع ن الشفمة
والمرونة والكف ،

تحسن ،المةر ،عل تحلنل العوامل االجتم عنة
وااللتص ةنة والسن سنة التي تؤثر عل تمونل الرع نة
الصحنة واألم ،االلتص ةي

:توارنخ مهمة
الموعة النه زي لتمةن الطلع ت ٦٠ :ةنسمعر ٠٢٠٠
سنت إعالغ ممةمي الطلع ت الن جحن ،عحلول  ٦٠م رس ٠٢٠٠
ستعةأ ال م لة في  ٠م نو ٠٢٠٠
إ ،المراك اإلفرنمنة لمك فحة األمرا والول نة منه )(Africa CDC
هي منظمة تك فؤ الفرص .نت تشجن النس المؤهالت عشة ،عل التمةن .
لم نة م ،المعلوم ت المتعلمة ع ل م لة نرج االتص ل عـ:

KofiAnnanFellowship@africa-union.org
Nfiif@africa-union.org

كيفية التقديم
نُتول م ،ممةمي الطلع ت مل نموذج الطل هن  /م ،خالل
 https://learn.au.int/form/kaf-ghlp-2nd-cohortعمعلوم ته
الشخصنة وخلفنته المهننة م إرف ق:





ت كنة م ،ص ح العمل الح لي لتأكنة التوظنؾ
خط
وضم  ،وظنفة ععة ال م لة (عل األلل لمة ،ع واحة)
وإت حة الولت للمش ركة الك ملة
ةلنل عل الت امه ع لصحة الع مة في الم ر ،ععر إف ة ،شخصنة
مشرو المن ة ،الممترح.

نج إكم ل جمن الطلع ت وتمةنمه عل العنوا ،الت لي:
https://learn.au.int/form/kaf-ghlp-2nd-cohort

تنسيق الزمالة
م نصل إل ثم نناة أسا عن ما ،التنسان الساكني فاي العةناة ما ،المؤسسا ت
الرزنسنة عم في ذلن مفوضنة االتح ة األفرنمي والمراكا اإلفرنمناة لمك فحاة
األماارا والول نااة منها ) (Africa CDCفااي أةنااس أع عا إثنوعنا ومماار
منظمة الصحة الع لمناة فاي إفرنمنا فاي عرا افنال جمهورناة الكونؽاو .سانت
إنف ق عمنة الع في ماوط ،ال منال لحضاور الجلسا ت ععار اإلنترنات وتنفناذ
المشااا رن الفرةناااة وإكمااا ل المهااا  .سااانت مط عماااة الااا مال مااا الماااوجهن،
والمةرعن ،ذوي الخعر ،لةع مش ركته المستمر ،والتعل والتواصل.

التمويل
ستوفر المراك اإلفرنمنة لمك فحة األمرا والول نة منه )(Africa CDC
جمناا مااواة الاااتعل والتطااونر وساااوؾ تؽطااي جمنااا التكاا لنؾ المرتعطاااة
ع ل م لااة عم ا فااي ذلاان الساافر والعااةالت النومنااة والتااأمن ،أثن ا المواض ا
السكننة.

معايير األهلية للزمالة
نج عل






ممةمي الطلع ت للحصول عل ال م لة:
أ ،نكو ،م ،مواطني ةولة عضو في االتح ة األفرنمي؛
أ ،نكو ،ح صالا عل ةرجة الةراس ت العلن في مج ل ذي
صلة في مج ل الصحة الع مة؛
أ ،نكو ،لةنه خعر ،مهننة ذات صلة في أي مج ل م ،مج الت
الصحة الع مة عم في ذلن عل سعنل المث ل ال الحصر
الصحة أو الط أو الم لنة أو التص ةن ت الصحة أو
السن سة الصحنة أو صحة الحنوا ،أو الصحة العنزنة؛
أ ،نكااو ،فااي وظنفااة عااةوا ك ماال فااي أي مج ا ل ماا ،مج ا الت
الصحة الع مة في مؤسسة خ صة أوع مة في إفرنمن ؛

معايير اختيارالزمالة




سنت اختن ر ال م لة م ،لعل لجنة مستملة تض خعرا م،
مفوضنة االتح ة األفرنمي والمراك اإلفرنمنة لمك فحة األمرا
والول نة منه ) (Africa CDCوالشرك .
نج أ ،تمة وث زك الطل معلوم ت واضحة وتفصنلنة ع،
ممة الطل ولنمه وخعرته فنم نتعلك ع لمع ننرالت لنة:
o
o
o
o
o

الخعر ،والتحصنل المهني
الرؤنة واألثرالمستمعلي
التف ني في الواج واالستعةاة لمن صر ،مع ةرات
الصحة الع مة في إفرنمن
المةر ،عل التعل واستخةا المواه عل النحو
األمثل
الن اهة الشخصنة والمهننة

عن الزمالة
كوفي عطا عنا  ،األمان ،العا السا ع لألما المتحاة ،الحا ز علا جا ز ،
نوعل للسال والرزنس المؤسس لمؤسسة كوفي عن  ،مثال المنا ة ،الحكنماة
والمعةزنة عل مةار حن ته ومسنرته المهننة .م ،عن ،إنج اتاه العةناة ،إنشا
الصنةوق الع لمي لمك فحاة اإلناة والسال والمالرنا (الصانةوق العا لمي)
والذي ؼنر نها الول ناة ما ،األمارا المعةناة وإةارتها ومم رساة الصاحة
أمارا عا لػ األهمناة
الع مة عل مستوى الع ل  .تعاة المنا ة ،الحكنماة والمعةزناة ا
إلفرنمن لتنفنذ نظ جةنة للصحة الع مة م ،شأنه أ ،نع الكشؾ في الولت
المن س ا واالسااتج عة الفع لااة لتهةنااةات الصااحة الع مااة ولضاام  ،أ ،نكااو،
إلفرنمنا سااك  ،أصااح ومنتجااو .،كما أنااه ضااروري للتخفنااؾ ماا ،اآلثا ر
االلتصا ةنة واالجتم عنااة لهااذ التهةنااةات الصااحنة ما المسا همة فااي تحمنااك
مسااتةا لجااةول أعم ا ل إفرنمن ا للعل ا  ٠٢٣٦وأهااةاؾ التنمنااة المسااتةامة.
أطلماات مفوضاانة االتح ا ة األفرنمااي م لااة كااوفي عن ا  ،للمراك ا اإلفرنمااي
لمك فحة األمرا والول نة منه ) (Africa CDCفي لنا ة ،الصاحة الع ماة
في  ٠٢م نو  ٠٢٠٢ع لشراكة م مؤسسة كوفي عن  ،إثر حصوله علا
موافمااة مجلااس إةار ،المراك ا اإلفرنمنااة لمك فحااة األماارا والول نااة منه ا
) (Africa CDCوذلن في م رس ٠٢٠٢م  .تهاةؾ ال م لاة إلا ةعا لا ة،
الصااحة الع مااة الطمااوحن( ،ال ا مال ) فااي إفرنمن ا فااي اكتس ا المه ا رات
والكفاا ات المتمةمااة لوضاا اسااتراتنجن ت وإةار ،ولناا ة ،عاارام الصااحة
الع مة التي م ،شأنه إحاةا تحاول إنجا عي فاي الصاحة الع ماة فاي إفرنمنا .
سنكو ،ال مال الممعولن ،فاي العرنا م ما ،كعا ر المتخصصان ،فاي الصاحة
الع مة م ،الةول األعض في االتحا ة األفرنماي الاذن ،سنسا همو ،ونماوةو،
تنفنذ نظا جةناة للصاحة الع ماة إلفرنمنا وع لتا لي تطاونر الجنال الما ة ما،
ل ة ،الصحة الع مة .ت إطالق المجموعة األول ما ،عرنا م ال م لاة فاي ٧
ا
مانال ما٠١ ،ةولاة .إ ،العرنا م
أعرنال  ٠٢٠٠؛ وتألفات ما ،إجما لي ٠٢
مفتوح اآل ،ونمعل الطلع ت للةفعة الث ننة الممرر أ ،نعةأ في م نو . ٠٢٠٠
لماذا التقديم بطلب للحصول على الزمالة
نسااتهةؾ العرن ا م الم ا ة ،الطمااوحن ،الااذن ،لااةنه خلفنااة فااي أي مج ا ل ماا،
مج الت الصاحة الع ماة عما فاي ذلان علا ساعنل المثا ل ال الحصار صاحة
واحة ،أو الط العشري أو الم لنة أو السن سة الصحنة أوصحة الحنوا،
أو الصااحة العنزنااة .هااؤال ه ا الم ا ة ،الااذن ،نرؼعااو ،فااي اكتس ا مه ا رات
متمةمة في لن ة ،المع ةرات الصحنة المؤثر ،وتوظنؾ الةعلوم سنة الصحنة
فضالا ع ،تع ن لةرته عل تطونر مها رات جرنزاة وأهاةاؾ إساتراتنجنة
ول علااة للتحمنااك لااةف إفرنمن ا نحااو تحمنااك جااةول أعم ا ل  . ٠٢٣٦ف لااذن،
نرؼعو ،في الخاو فاي تعمناةات ةورها فاي المجتما وتحساننه وتع نا
نت ز الصحة الع مة في إفرنمن ننعؽي علنه المن عتمةن الطل .

