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الزمالة عن  
 

 ػهٗ انحبئض انًزحذح، نأليى انغبثغ انؼبو األيٍٛ ػُبٌ، ػطب كٕفٙ
 يضم ػُبٌ، كٕفٙ نًؤعغخ انًؤعظ ٔانشئٛظ نهغالو، َٕثم جبئضح
 ثٍٛ يٍ. انًُٓٛخ ٔيغٛشرّ حٛبرّ يذاس ػهٗ ٔانًجذئٛخ انحكًٛخ انمٛبدح

، ٔانغم، اإلٚذص نًكبفحخ انؼبنًٙ انصُذٔق إَشبء انؼذٚذح إَجبصارّ
 األيشاض يٍ انٕلبٚخ َٓج شغٛ   انز٘ٔ ،(انؼبنًٙ انصُذٔق) ٔانًالسٚب
 رؼذ .انؼبنى يغزٕٖ ػهٗ انؼبيخ انصحخ ٔيًبسعخ ٔإداسرٓب انًؼذٚخ
 جذٚذ َظبو نزُفٛز فشٚمٛبإل األًْٛخ ثبنغ أيًشا ٔانًجذئٛخ انحكًٛخ انمٛبدح
 انًُبعت انٕلذ فٙ انكشف ٚؼضص أٌ شأَّ يٍ انؼبيخ نهصحخ

 ٚكٌٕ أٌ ٔنضًبٌ انؼبيخ، انصحخ نزٓذٚذاد انفؼبنخ ٔاالعزجبثخ
 يٍ نهزخفٛف ضشٔس٘ أَّ كًب .ٔيُزجٌٕ، أصحبء عكبٌ فشٚمٛبإل

 انًغبًْخ يغ انصحٛخ انزٓذٚذاد نٓزِ ٔاالجزًبػٛخ االلزصبدٚخ اٜصبس
 انزًُٛخ ٔأْذافو، ٠٢٣٦نهؼهى  فشٚمٛبإ أػًبل نجذٔل يغزذاو رحمٛك فٙ

  ػُبٌ كٕفٙ صيبنخ األفشٚمٙ االرحبد يفٕضٛخ أطهمذ. انًغزذايخ
 (Africa CDC)يُٓب  نهًشاكض اإلفشٚمٙ نًكبفحخ األيشاض ٔانٕلبٚخ

 يؤعغخ عو ثبنششاكخو ٠٢٠٢ يب٠٢ٕٚ فٙ انؼبيخ انصحخ لٛبدح فٙ
انًشاكض اإلفشٚمٛخ  إداسح يجهظ يٕافمخ ػهٗ حصٕنٓبإصش   ػُبٌ، كٕفٙ

 فٙ يبسطٔرنك   (Africa CDC)يُٓب  نًكبفحخ األيشاض ٔانٕلبٚخ
 انطًٕحٍٛ انؼبيخ انصحخ لبدح دػى إنٗ انضيبنخ رٓذفو . ٠٢٠٢

 نٕضغ انًزمذيخ ٔانكفبءاد انًٓبساد اكزغبة فٙ إفشٚمٛب فٙ (انضيالء)
 شأَٓب يٍ انزٙ انؼبيخ انصحخ ثشايج ٔلٛبدح، ٔإداسح، اعزشارٛجٛبد

 انضيالء عٛكٌٕ.  إفشٚمٛب فٙ انؼبيخ انصحخ فٙ إٚجبثٙ رحٕل   إحذاس
 يٍ انؼبيخ انصحخ فٙ انًزخصصٍٛ كجبس يٍ انجشَبيج فٙ انًمجٕنٍٛ
 رُفٛز ٔٚمٕدٌٔ عٛغبًٌْٕ انزٍٚ األفشٚمٙ االرحبد فٙ األػضبء انذٔل
 يٍ انمبدو انجٛم رطٕٚش ٔثبنزبنٙ فشٚمٛب،إل انؼبيخ نهصحخ جذٚذ َظبو
 انضيبنخ ثشَبيج يٍ األٔنٗ انًجًٕػخ إطالق رى .انؼبيخ انصحخ لبدح
.  دٔنخ٠١ يٍ صيٛاًل  ٠٢ إجًبنٙ يٍ ٔرأنفذو؛ ٠٢٠٠ أثشٚم ٧ فٙ
فٙ يبٕٚ  انضيبنخ رى اطالق انًجًٕػخ انضبَٛخ يٍ الٔح ػهٗ رنك ، ػ

يٍ أكضش رى اخزٛبسْى دٔنخ  71صيالء يٍ  22 ٔرحزٕ٘ ػهٙ  2222
 انًجًٕػخرطجٛمبد  طهت. انجشَبيج يفزٕح اٌٜ ٔيمجٕل 0222يٍ
 .2220يبٕٚ  انًمشس أٌ رجذأ فٙٔ،  خانضبنض

 
 

    الزمالة على للحصول بطلب ميالتقد لماذا
 

 ينٍ يجبل أ٘ فٙ خهفٛخ نذٚٓى انزٍٚ انطًٕحٍٛ انمبدح انجشَبيج ٚغزٓذف
 انحصنش، ال انًضنبل عنجٛم ػهنٗ رننك، فنٙ ثًنب انؼبينخ انصنحخ يجنبالد

، انصننحٛخ انغٛبعننخ أٔ، انًبنٛننخ أٔ، انجشننش٘ انطننت أٔ صننحخ ٔاحننذح،
 فٙ ٚشغجٌٕ انزٍٚ انمبدح ْى ْؤالء .انجٛئٛخ انصحخ أٔ، انحٕٛاٌ أٔصحخ

 انًنننؤصشح، انصنننحٛخ انًجنننبدساد لٛنننبدح فنننٙ يزمذينننخ يٓنننبساد اكزغنننبة
 رطنٕٚش ػهنٗ لنذسرٓى رؼضٚنض فضالً ػٍ انصحٛخ، انذثهٕيبعٛخ ٔرٕظٛف
 َحنٕ إفشٚمٛنب ننذفغ نهزحمٛنك ٔلبثهخ إعزشارٛجٛخ أْذافٔ جشٚئخ، يٓبساد
 يغنزؼذًا ٔكُنذ طًٕحنك ْٕ ْزا كبٌ إراو. ٠٢٣٦ أػًبل جذٔل رحمٛك
 .طهتان ىٚرمذ ؼهٛكف إفشٚمٛب، فٙ انؼبيخ انصحخ َزبئج نزؼضٚض

 

الزمالة تتضمنه ما   

شًٓشا يٍ انزطٕٚش انًُٓٙ سفٛغ انًغنزٕٖ فنٙ   ٠٠عزمٕو انضيبنخ ثذػى 
لٛنننبدح انصنننحخ انؼبينننخ انًزمذينننخ ٔانزنننٙ رشنننًم اكزغنننبة يٓنننبساد فنننٙ 

انصننحخ، ٔإداسح انزيٛٛننش، ٔانزننأصٛش ػهننٗ انغٛبعننخ، يننٍ ثننٍٛ دثهٕيبعننٛخ 
أيٕس أخشٖ . عٛمٕو انخجشاء رٔٔ خجشح فٙ انًجنبالد راد انصنهخ ينٍ 
إفشٚمٛنب ٔانًٓجنش ثنذػى ْنؤالء اننضيالء، ٔفنٙ َٓبٚنخ انجشَنبيج، عنٛكٌٕ 

سٔا انًٓبساد  ٕ  :انضيالء لذ ط

  ًاآلخرٌن على تؤثر التً المختصة القٌادة أسالٌبف 
 األبعاد متعددة الصحٌة األهداف تحقٌق من هموتمكن
 ؛الصعبة

  ًمن أجل  للتطبٌق قابلة إستراتٌجٌة رؤٌة وتطوٌر تأطٌرف
 صحٌة نتائج أجل من للتحقٌق قابلة لكنها جرٌئة، أهداف
 ؛إٌجابٌة

  ًمثل بسمات تتمتع عالمٌة كفاءة ذات شاملة قٌادةف :
 والكفاءة، والشفقة، والمرونة، الرؤٌة

 األثر لتحقٌق العامة الصحة لممارسات المعقدة البٌئة توجٌه 
، الصحٌة السٌاسة وفً علٌه؛ والمحافظة اإلٌجابً
 .الصحة ودبلوماسٌة، والشراكات، والتفاوض

 

الزمالة تنسيق   

 ذاتًٌتتا الموجتته التتتعلم تتضتتمن مختلطتتة تعلتتم منهجٌتتة الزمالتتة ستستتتخدم
 ٌجتب .شتهًرا ٠٠ متد  علتى (PDP)  الشخصتٌة التنمٌتة خطة إلنجاز

، اإلنترنتتتتتت عبتتتتتر النتتتتتدوات ختتتتت ل متتتتتن التجرٌبتتتتتً التتتتتتعلم ٌتتتتتتم أن
 التقٌٌمتات مع اإلنترنت عبر الذاتٌة والدراسة، الرئٌسٌة والمحاضرات

 ٌصل ما وسٌشمل .الفردٌة القٌادة تحدي ومشروع، الحالة ودراسات، 
 التتزم ء لجمٌتتع المؤسستتٌة الستتكنٌة المواضتتع متتن أستتابٌع ثمانٌتتة إلتتى

 نهم،اوطتتتأ فتتتً التتتتدرٌب فتتتترة بقٌتتتة التتتزم ء سٌقضتتتً .كمجموعتتتة
 التدورات أًٌضتا ٌكملون بٌنما العادٌة عملهم مسؤولٌات فً وٌستمرون

 التزم ء مطابقتة ستٌتم .القٌتادة تحتدي مشتروع وتنفٌذ المعٌنة التدرٌبٌة
 .المستمرة التعلم تجربةمساندة ل خبرة ذوي ومدربٌن موجهٌن مع

 

للزمالة األهلية معايير   

 :الزمالة على للحصول الطلبات مقدمً علىٌجب 
 ؛األفرٌقً االتحاد فً عضو دولة مواطنً من ٌكون أن 
  مجال فً العلٌا الدراسات درجة على حاص ً أن ٌكون 

 ؛العامة الصحة مجال فً صلة ذي
 01 من مجال أي فً صلة ذات مهنٌة خبرة سنوات 

 ال المثال سبٌل على ذلك فً بما العامة، الصحة مجاالت
 اقتصادٌات أو، المالٌة أو، الطب أو، الصحة الحصر،
 أو، الحٌوان صحة أو، الصحٌة السٌاسة أو، الصحة
 البٌئٌة؛ الصحة

 ٌيجنبالد ينٍ يجنبل أ٘ فنٙ كبيم ثذٔاو ٔظٛفخ فٙ كٌٕٚ أ 
 فشٚمٛب؛إ فٙ أٔػبيخ خبصخ يؤعغخ فٙ انؼبيخ، انصحخ

 ٌػهٗا لبدسً  كٌٕٚ أٔ جٛذ إَجبصاد عجمّ نذٚ ٚكٌٕ أ 
  نهصحخ انفؼبنخ انمٛبدح إيكبَبد إصجبد

 انصحخ َزبئج ػهٗ إٚجبثٙ ثشكم اانزأصٛش ًٚكُّ حٛش انؼبيخ 
 .نهغكبٌ انؼبيخ

  اختيارالزمالة

 مفوضٌة من خبراء تضم مستقلة لجنة قبل من الزمالة اختٌار سٌتم
انًشاكض اإلفشٚمٛخ نًكبفحخ األيشاض ٔانٕلبٚخ يُٓب و األفرٌقً االتحاد

(Africa CDC)  ،على االختٌار عملٌة ستؤكد، العالمٌٌن وشركائهم 
 تمثٌ ً  الممثلة والمجموعات النساء تمثٌل لتأمٌن الفرص تكافؤ نهج
 .اناقصً 

 
  التمويل

 Africa)انًشاكض اإلفشٚمٛخ نًكبفحنخ األينشاض ٔانٕلبٚنخ يُٓنب  وفرتس
CDC) التكتالٌف جمٌتع تغطتًستوف و ،والتطتوٌر التتعلم متواد جمٌع 
 والتتتأمٌن، الٌومٌتتة والبتتدالت، الستتفر ذلتتك فتتً بمتتا بالزمالتتة، المرتبطتتة

 البترامج لدٌهم أن من للتأكد الزم ء دعم سٌتم .السكنٌة المواضع أثناء
 .اإلنترنت عبر للتعلم الصلة ذات

 
 

التقديم كيفية   

 لن. اإلنترنت عبر الطلب نموذج باستخدام الطلبات جمٌع تقدٌم ٌجب
 الطلبات مقدمً جمٌع على. المستوفاة غٌر الطلبات فً النظر ٌتم
 :التالٌة المطلوبة المعلومات تقدٌم

 
 ٌضمن التوظٌف، لتأكٌد الحالً العمل صاحب منتزكٌة  خطاب 

 وحضور الزمالة برنامج فً للمشاركة الكافً الوقت للمرشح
 .المؤسسٌة اإلقامة تجربة من كاملة أسابٌع ثمانٌة

 السمعة ذوي المحترفٌن الحكام من اثنٌن منزكٌة ت خطابات 
 .الطٌبة

 التزام على دلٌ ً  ٌقدم( كلمة ١٢٢ أقصى بحد)  شخصً بٌان 
 :ماٌلً بالتفصٌل ٌوضح إفرٌقٌا فً العامة بالصحة المرشح

 

o المهنً وتحصٌله القٌادٌة خبرته 
o فً العامة للصحة الفعالة للقٌادة المستقبلً والتأثٌر رؤٌته 

 إفرٌقٌا
 

 مشروع اقتراح إفرٌقٌا فً العامة الصحة مبادرات ٌدعم ٌةوكٌف 
 تحدي مشروع ٌحدد الذي( كلمة 400 أقصى بحد) القٌادة تحدي
، وٌجب ان ٌكون المشروع بتنفٌذه سٌقوم الذي المحتمل القٌادة

 ٌتضمن أن ٌجب.  شهًرا من الزمالة 01ممكن استكماله خ ل 
 ٌتأثر، ومن ماذا،)  للتحدي موجًزا ووصفًا عنوانًا االقتراح
 .المتوقعة والنتٌجة لحل، مقترحة ،واستراتٌجٌة(ولماذا

 الداعمة المستندات جمٌع مع المكتملة الطلبات تقدٌم ٌجب 
  خ ل من اهن
-annan-https://learn.au.int/form/kofi

public-in-fellowship 
   البرٌد عبر المرسلة ناقصة  طلبات فً النظر ٌتم لن 

 .اإللكترونً

    
مهمة توارٌخ  

 2023  ٌناٌر 15 : الطلبات لتقدٌم النهائً الموعد 
 مارس 37 بحلول الناجحٌن الطلبات مقدمً إب غ سٌتم 

2220 
 2220 ماٌو 7 فً الزمالة ستبدأ 
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٢  نشرة   

 

الزمالة عن   

 عهوٗ انحوبزض انًزحوذح  نأليوى انغوبث  انعوبو األيوٍٛ عُوبٌ  عطوب كوٕيٙ
 يثوم عُوبٌ  كوٕيٙ نًؤعغوخ انًؤعوظ ٔانوشزٛظ نهغومو  َٕثوم جوبزضح
 ثوٍٛ يوٍ. انًُٓٛوخ ٔيغوٛشرّ حٛبروّ يوذاس عهوٗ ٔانًجذزٛخ انحكًٛخ انقٛبدح

  ٔانغووم  اإلٚووذص نًكبيحووخ انعووبنًٙ انصووُذٔ  إَشووب  انعذٚووذح إَجبصارووّ
 األيوشا  يوٍ انٕقبٚوخ َٓج شغٛ   انز٘ٔ  (انعبنًٙ انصُذٔ ) ٔانًمسٚب
 رعووذ .انعووبنى يغووزٕٖ عهووٗ انعبيووخ انصووحخ ٔيًبسعووخ ٔإداسرٓووب انًعذٚووخ
ا ٔانًجذزٛخ انحكًٛخ انقٛبدح  جذٚوذ َظوبو نزُفٛوز يشٚقٛوبإل األًْٛوخ ثوبن  أيوشا

 انًُبعوووت انٕقوووذ يوووٙ انكشووو  ٚعوووضص أٌ شووو َّ يوووٍ انعبيوووخ نهصوووحخ
 ٚكوووٌٕ أٌ ٔنضوووًبٌ انعبيوووخ  انصوووحخ نزٓذٚوووذاد انفعبنوووخ ٔاالعوووزجبثخ

 يووٍ نهزخفٛوو  ضووشٔس٘ أَووّ كًووب .ٔيُزجووٌٕ  أصووحب  عووكبٌ يشٚقٛووبإل
 انًغوبًْخ يو  انصوحٛخ انزٓذٚوذاد نٓوزِ ٔاالجزًبعٛخ االقزصبدٚخ اٜثبس
 انزًُٛخ ٔأْذافو  ٠٢٣٦نهعهى  يشٚقٛبإ أعًبل نجذٔل يغزذاو رحقٛق يٙ

  عُوووبٌ كوووٕيٙ صيبنوووخ األيشٚقوووٙ االرحوووبد يفٕضوووٛخ أطهقوووذ. انًغوووزذايخ
 (Africa CDC)يُٓوب  نهًشاكض اإليشٚقٙ نًكبيحخ األيشا  ٔانٕقبٚوخ

 يؤعغوخ يو  ثبنشوشاكخو ٠٢٠٢ يوبٕٚ ٠٢ يوٙ انعبيوخ انصوحخ قٛوبدح يوٙ
انًشاكوووض  إداسح يجهوووظ يٕايقوووخ عهوووٗ حصوووٕنٓبإثوووش   عُوووبٌ  كوووٕيٙ

ٔرنو    (Africa CDC)يُٓوب  اإليشٚقٛوخ نًكبيحوخ األيوشا  ٔانٕقبٚوخ
 انعبيووخ انصووحخ قووبدح دعووى إنووٗ انضيبنووخ رٓووذفو . ٠٢٠٢ يووٙ يووبسط
 ٔانكفووب اد انًٓووبساد اكزغووبة يووٙ إيشٚقٛووب يووٙ (انووضيم ) انطًووٕحٍٛ
 انعبيووخ انصووحخ ثووشايج ٔقٛووبدح  ٔإداسح  اعووزشارٛجٛبد نٕضوو  انًزقذيووخ

.  إيشٚقٛووب يوٙ انعبيووخ انصوحخ يوٙ إٚجووبثٙ رحوٕل   إحوذاس شوو َٓب يوٍ انزوٙ
 يووٙ انًزخصصووٍٛ كجووبس يووٍ انجشَووبيج يووٙ انًقجووٕنٍٛ انووضيم  عووٛكٌٕ
 انوووزٍٚ األيشٚقوووٙ االرحوووبد يوووٙ األعضوووب  انوووذٔل يوووٍ انعبيوووخ انصوووحخ

 ٔثبنزوبنٙ يشٚقٛب إل انعبيخ نهصحخ جذٚذ َظبو رُفٛز ٔٚقٕدٌٔ عٛغبًٌْٕ
 انًجًٕعووخ إطووم  رووى .انعبيووخ انصووحخ قووبدح يووٍ انقووبدو انجٛووم رطووٕٚش
 إجًوبنٙ يوٍ ٔر نفوذو؛ ٠٢٠٠ أثشٚم ٧ يٙ انضيبنخ ثشَبيج يٍ األٔنٗ
 . دٔنخ٠١ يٍ صيٛما  ٠٢
يوٙ يوبٕٚ  انضيبنوخ روى اطوم  انًجًٕعوخ انثبَٛوخ يوٍ مٔح عهٗ رنو    ع

يوٍ أكثوش روى اتزٛوبسْى دٔنوخ  71صيم  يٍ  22 ٔرحزٕ٘ عهٙ  2222
ٌ  طهت 0222يٍ   نثخانثبذيعخ نه انطهجبد ٔٚقجم اٌٜ يفزٕح انجشَبيج. إ

 .2220 يبٕٚ يٙ ٚجذأ أٌ انًقشس
 

الزمالة على للحصول بطلب ميالتقد لماذا    

 يوٍ يجبل أ٘ يٙ تهفٛخ نذٚٓى انزٍٚ انطًٕحٍٛ انقبدح انجشَبيج ٚغزٓذف
 انحصوش  ال انًثوبل عوجٛم عهوٗ رنو   يوٙ ثًوب انعبيوخ انصوحخ يجبالد

  انصووحٛخ ح\انغووٛبط أٔ  انًبنٛووخ أٔ  انجشووش٘ انطووت أٔ صووحخ ٔاحووذح 
 ٚشغجوٌٕ انوزٍٚ انقوبدح ْوى ْوؤال  .انجٛئٛوخ انصوحخ أٔ  انحٛوٕاٌ أٔصحخ

 انًووؤثشح  انصووحٛخ انًجووبدساد قٛووبدح يووٙ يزقذيووخ يٓووبساد اكزغووبة يووٙ
 رطوٕٚش عهوٗ قوذسرٓى رعضٚضيضما عٍ  انصحٛخ  انذثهٕيبعٛخ ٔرٕظٛ 
 َحوٕ إيشٚقٛوب نوذي  نهزحقٛوق ٔقبثهخ إعزشارٛجٛخ أْذافٔ جشٚئخ  يٓبساد
 يوووٙ انخوووٕ  يوووٙ ٚشغجوووٌٕ بنوووزٍٚو. ي٠٢٣٦ أعًوووبل جوووذٔل رحقٛوووق
 انعبيوخ انصوحخ َزوبزج ٔرعضٚوض ٔرحغوُٛٓب  انًجزً  يٙ دٔسْى رعقٛذاد

 .طهتان ىٚزقذٓى انقٛبو ثعهٛ ُٚجغٙ يشٚقٛبإ يٙ
 

للزمالة األهلية معايير   

 :الزمالة على للحصولالطلبات  ممدمً علىٌجب 
 ؛األفرٌمً االتحاد فً عضو دولة مواطنً من ٌكون أن 
  مجال فً العلٌا الدراسات درجة على حاصلا أن ٌكون 

 ؛العامة الصحة مجال فً صلة ذي
  أي فً صلة ذات مهنٌة خبرةسنوات  01 لدٌهأن ٌكون 

 سبٌل على ذلن فً بما العامة، الصحة مجاالت من مجال
 أو، المالٌة أو، الطب أو، الصحة الحصر، ال المثال

 صحة أو، الصحٌة السٌاسة أو، الصحة التصادٌات
 البٌئٌة؛ الصحة أو، الحٌوان

 ٌيجوبالد يوٍ يجوبل أ٘ يٙ كبيم ثذٔاو ٔظٛفخ يٙ كٌٕٚ أ 
 يشٚقٛب؛إ يٙ أٔعبيخ تبصخ يؤعغخ يٙ انعبيخ  انصحخ

 

اختيارالزمالةمعايير    

 من خبراء تضم مستملة لجنة لبل من الزمالة اختٌار سٌتم 
انًشاكض اإليشٚقٛخ نًكبيحخ و األفرٌمً االتحاد مفوضٌة

  ء. شركاالو   (Africa CDC)األيشا  ٔانٕقبٚخ يُٓب 

 وتفصٌلٌة واضحة معلومات الطلب وثائك متمد    أن ٌجب 
 ٌتعلك فٌما وخبرته،  ولٌمه، الطلب ممدم عن

 :ةبالمعاٌٌرالتالٌ
o  سنوات  01لدٌة خبرة مهنٌة 
o واألثرالمستمبلً الرؤٌة 
o ًلمناصرة واالستعداد الواجب فً التفان 

 إفرٌمٌا فً العامة الصحة مبادرات
o على المواهب واستخدام التعلم على المدرة 

 األمثل النحو
o والمهنٌة الشخصٌة النزاهة 

 
التقديم كيفية   

  خلل من / هنا الطلب نموذج ملءالطلبات  ممدمً من ٌُتولع
https://learn.au.int/form/kofi-annan-fellowship-in-

public إرفاق مع المهنٌة وخلفٌتهم الشخصٌة بمعلوماتهم: 
 

 التوظٌف، لتأكٌد الحالً العمل صاحب منتزكٌة  خطاب 
 ، (واحد عام لمدة األلل على) الزمالة بعد وظٌفة وضمان
 الكاملة للمشاركة الولت وإتاحة

 إفادة  عبر المارة فً العامة بالصحة التزامهم على دلٌل
 ةشخصٌ

 ممترحالالمٌادة  مشروع. 
 

 :التالً العنوان على وتمدٌمها الطلبات جمٌع إكمال ٌجب

 
 

  الزمالة تنسيق

 ماان العدٌااد فااً السااكنً التنسااٌب ماان أسااابٌع ثمانٌااة إلااى ٌصاال مااا
 مااوطن فااً العااام بمٌااة إنفاااق سااٌتمفااً افرٌمٌااا.  الرئٌسااٌة المؤسسااات

 الفردٌااة المشااارٌع وتنفٌااذ اإلنترناات عباار الجلسااات لحضااور الزمٌاال
 ذوي والمادربٌن الماوجهٌن ماع الازملء مطابماة ساٌتم. المهاام وإكمال
 .والتواصل والتعلم المستمرة مشاركتهم لدعم الخبرة

  التمويل

 Africa)انًشاكض اإليشٚقٛخ نًكبيحوخ األيوشا  ٔانٕقبٚوخ يُٓوب  وفرتس
CDC) التكاالٌف جمٌاع تغطاًساوف و،  والتطوٌر التعلم مواد جمٌع 
 والتااأمٌن، الٌومٌااة والباادالت، الساافر ذلاان فااً بمااا بالزمالااة، المرتبطااة

 .السكنٌة المواضع أثناء
 

مهمة توارٌخ :  

 2023  ٌناٌر 15 : الطلبات لتمدٌم النهائً الموعد 
 مارس 37 بحلول الناجحٌنالطلبات  ممدمً إبلغ سٌتم 

2220 
 2220 ماٌو 7 فً الزمالة ستبدأ 

 
ٌ  انًشاكض اإليشٚقٛخ نًكبيحخ األيشا  ٔانٕقبٚخ يُٓب   Africa)إ

CDC)  ًبشدة المؤهلت النساء تشجٌع ٌتم .الفرص تكافؤ منظمة ه 
 .التمدٌم على

 

 

 الزمالة تتضمنه ما
ا الزمالة ستدعم  لبال مان الازملء ساٌتمدعم أخارى أمور بٌن من السٌاسة، على والتأثٌر التغٌٌر وإدارة الصحة دبلوماسٌة فً مهارات ٌتضمن الذي العامة الصحة لٌادة فً المستوى رفٌع المهنً التطوٌر من واحداا عاما
 :التالٌة المجاالت فً أساسٌة كفاءات   رواطو   لد الزملء سٌكون البرنامج، نهاٌة فً. العالم من أخرى وأجزاء إفرٌمٌا من الرئٌسٌة المجاالت فً خبرة ذوي خبراء

 انًُصوووبد ٔإداسح انقوووٕ٘ االرصوووبل يوووٙ يحّغوووُخ يٓووبساد
 يجًٕعوخ عجوش انحٕٛٚوخ انشعوبزم نزهقٙ انًخزهفخ اإلعميٛخ

 ٔانغٛبقبد انٕكبالد يٍ
 

ووو  يووو  انوووزعهى  يوووٍ انعبيوووخ انصوووحخ قوووبدح  ٍٔي 
 انعبنًٛوخ انشوجكبد ٔرعضٚض انعبنى  أَحب  جًٛ 

 ٔانًُٓٛخ انشخصٛخ

 إعزشارٛجٛخ ٔرطٕٚشسؤٚخ ر طٛش عهٗ انقذسح رعضٚض
 رحقٛقٓوب انزٛوًٛكٍ انطًٕحوخ نألْوذاف نهزطجٛق قبثهخ

 انصحٛخ نهُزبزج
 

  انصوووووحٛخ ٔانغٛبعوووووخ  انزفوووووبٔ  يوووووٙ يبزقوووووخ يٓووووبساد
 انًكبَووخ إنووٗ ثووبنُظش انصووحٛخ  ٔانذثهٕيبعووٛخ  ٔانشووشاكبد

هًشكض اإليشٚقٙ نًكبيحخ األيشا  ٔانٕقبٚخ يُٓوب ن انفشٚذح
[Africa CDC] األيشٚقٙ نمرحبد ربثعخ يُٛخ كًؤعغخ 

، االجتماعٌة العوامل تحلٌل على المدرة تحسٌن
 الرعاٌة تموٌل على تؤثر التً والسٌاسٌة، وااللتصادٌة

 االلتصادي واألمن الصحٌة

 واألهداف الشخصٌة المٌادة فً أعمك رؤٌة
والكفاءة، والمرونةالشفمة،  وتعزٌز المهنٌة،  

 

 الصااحة لتااارٌخ الرئٌسااٌة بالجوانااب لوٌااة معرفااة
 الخصااوص، وجااه علااى ومبادئهااا؛ العالمٌااة العامااة
، وااللتصااادٌة، السٌاسااٌة بالجوانااب المتعلمااة تلاان

 فرٌمٌاإ فً العامة للصحة الرئٌسٌة واالجتماعٌة

 لتحمٌك اآلخرٌن وتمكٌن التأثٌر على المدرة تحسٌن
 األبعاد متعددة صحٌة أهداف

 

 


