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 وكالة النيبادللتخطيط والتنسيق
  مدير المكتب اإلقليمي لشبكة الخبراء  األفريقيين في مجال السالمة البيولوجيةإعالن عن وظيفة شاغرة :

 NO./VA/NPCA/22 
 
 

مكلّف بقيادة التكامل اإلفريقي وهو تحاد األفريقي كهيئة أفريقية قارية جامعة،إلأنشئ ا
عن طريق تعزيز الوحدة والتضامن والتالحم والتعاون بين السريع والتنمية المستدامة 

شعوب أفريقيا والدول األفريقية وكذلك تنمية شراكة جديدة على مستوى العالم. ويوجد 
 مقره فيمدينة أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (النيباد) هو برنامج لإلتحاد األفريقي تَم إعتماده 
في لوساكا، زامبيا، ويهدف في المقام األول إلى تخفيف حدة الفقر  2001في عام 

وتعزيز النمو اإلقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا. وكنتيجة لدمج النيباد في هياكل 
) NPCAوعمليات االتحاد األفريقي، فقد تّم إنشاء وكالة النيباد للتخطيط والتنسيق (

بوصفها الهيئة الفنيّة  2010فبراير  14إلتحاد األفريقي في بموجب قرار من جمعية ا
 لإلتحاد األفريقي، كبديل عن أمانة النيباد. 

 : والية وكالة النيباد هي
 تيسير وتنسيق تنفيذ البرامج والمشاريع اإلقليمية والقارية ذات األولوية ؛  .1
 ولوية في أفريقيا؛ حشد الموارد والشركاء بغرض دعم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات األ .2
 إجراء وتنسيق البحوث وإدارة المعارف؛  .3
 رصد وتقييم تنفيذ البرامج والمشاريع، و  .4
 الدعوة لرؤية ومهمة وقيّم والمبادئ األساسية لإلتحاد األفريقي والنيباد.  .5

 
  توجد  مكاتب وكالة النيباد في ميدراند، بجوهانسبيرج، جنوب أفريقيا. 

البلد المضيف بين حكومة جمهورية جنوب أفريقيا واإلتحاد األفريقي استناداً إلى اتفاقية 
بشأن النيباد لتكون بمثابة مكتب مؤقت لإلتحاد األفريقي يعمل خارج مقر اإلتحاد 
األفريقي، تدعو وكالة النيباد للتخطيط والتنسيق جميع الراغبين من مواطني الدول 

لشبكة  اإلقليمي مكتبال مدير صبمن األعضاء في اإلتحاد األفريقي للتقدّم لشغل
 .األفريقيين في مجال السالمة البيولوجية الخبراء

 لمنصبأ/ا
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شبكة الخبراء  األفريقيين في مجال ل مدير المكتب اإلقليمي :   المسمى الوظيفي
 السالمة البيولوجية
 P5:   الدرجة الوظيفية

 بوركينا فاسو –:  اوغادوغو مركز العمل
 . النيباد للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار مركز رئيس:  المشرف

 مجاالت األداء الرئيسية -ب
،  ينوب عنه او عنهاأو   مركز النيباد للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكاررئيس  تحت إشراف

  شبكة الخبراء  األفريقيين في مجال السالمة البيولوجيةل اإلقليمي مكتباليعمل  مدير   

ة    لشبكة  الخبراء االفريقيين  في مجال السالمية من خالل  المجاالت المتعدد

المشروع وتخطيط  وتنسيق  حيث يكون مسؤوال  عن إدارة  )ABNE(البيولوجية 

البرامج  وتحديد األولويات ، وحشد الموارد  واإلدارة المالية، ويكون مسؤوال كذلك  

ت   شبكة الخبراء عن اإلشراف  واعداد التقارير ذات الصلة لالعمال اليومية لنشاطا

األفريقيين في  مجال السالمة البيولوجية بما يتماشي  مع  سياسات واجراءات  وكالة 

النيباد  ،  والعمل بنشاط  والتنسيق مع موظفي اإلدارة المالية  في  جامعة  ميشيغان 

ن في  شبكة الخبراء األفريقيي الحكومية بشأن  إدارة  اإلتفاقية الفرعية مع وكالة النيباد/ 

مجال السالمة البيولوجية  بما في ذلك   التخطيط  المالي  واإلشراف  وحشد الموارد 

 واألمتثال  .

 مجاالت األداء الرئيسية

شبكة الخبراء األفريقيين في  مجال إضفاء الطابع القيادي الشامل  لمشاريع   -1

األولويات   والتوجيه السالمة البيولوجية   بما في ذلك  التخطيط اإلستراتيجي  وتحديد  

 البرامجي والفني   لشبكة  الخبراء االفريقيين  في مجال السالمة البيولوجية.

تخطيط  وتنفيذ برامج  ونشاطات شبكة الخبراء األفريقيين في  مجال السالمة  -2

البيولوجية   بالتعاون مع المدير المسؤول عن البرنامج، وادارة العمليات ومدراء 

ة  الخبراء األفريقيين  في مجال السالمة البيولوجية بما في ذلك   ورش البرامج  بشبك
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العمل التدريبية ، والدورات الدراسية القصيرة المدة،  والجوالت الدراسية    والتدريب 

 الداخلي  وغيرها من البرامج.

إضفاء الطابع القيادي  لحشد الموارد  بهدف توسيع وإستدامة  أنشطة شبكة   -3

 األفريقيين  في  مجال السالمة البيولوجية. الخبراء

تنوع الشراكات   وحشد  الموارد االفريقية  العامة والخاصة  ، وضع  آليات   -4

 تمويل مبتكرة  على أساس  الخدمات  المحتملة  المدفوعة األجر

تحديد  وتعيين المستشارين المناسبين  لتقديم الدعم الفني  اإلضافي  لعمليات شبكة   -5

 الخبراء األفريقيين في مجال السالمة البيولوجية.

القيام باإلشراف   وتوجيه  الموظفين اإلداريين والفنيين في شبكة الخبراء األفريقيين -6

في مجال السالمة البيولوجية  واجراء  تقييم  اإلداء السنوي  للموظفين في شبكة 

 الخبراء األفريقيين في مجال السالمة البيولوجية.

إلشراف على  تطوير   الخطط العملية  وميزانيات  شبكة الخبراء األفريقيين في ا -7

مجال السالمة البيولوجية  لتنفيذ  النشاطات  المحددة  في  تصورات  شبكة الخبراء 

 االفريقيين  في  مجال السالمة البيولوجية   واالشراف كذلك على اإلدارة المالية.

بشبكة الخبراء   واللجنة اإلستشارية الفنيةاإلدارية ،  إجتماعات سنوية  للجنة تنظيم-8

االفريقيين في مجال السالمة البيولوجية  لمراجعة  األداء  واستكمال   الخطط 

 والميزانيات السنوية.

تقديم  التوجيه اإلستراتيجي  واإلشراف الفني   لمنشورات  وسياسات  وايجازات -9

ة االليكترونية    لشبكة الخبراء األفريقيين  في  ونشرات   والمواد األعالمية والبواب

 مجال السالمة البيولوجية.

اإلشراف ورصد وتقييم وتبسيط أنشطة شبكة الخبراء األفريقيين في مجال السالمة -10

 البيولوجية والتواصل  مع   مزودي الخدمات  والشركاء الدوليين.
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اف   برامج  النيباد  لشبكة  القيام بدعم  وادارة وتعزيز رؤية ورسالة وإهد -11

 الخبراء االفريقيين في مجال السالمة  البيولوجية في افريقيا.

مع  كبار المسؤولين الحكوميين  عن شبكة الخبراء االفريقيين  في مجال  اإلتصال -12

 السالمة البيولوجية  في الدول التي تشجع   سياسات  السالمة البيولوجية.

تمثيل  شبكة  الخبراء األفريقيين في  مجال  السالمة البيولوجية   في االجتماع -13

التنسيقي  للسالمة البيولوجية  االفريقي على  نطاق افريقيا  وغيره  من المنتديات  

 االقليمية  والدولية   ذات الصلة  بالسالمة البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية.

ل سنوية ،  وتقارير  أداء   وتقارير مالية وميزانية   إعداد  وتقديم خطط عم -14

 للمانحين.

   .القيام بأي  واجبات  أخرى  ذات صلة  حسب  اإلقتضاء .-15

 ت /متطلبات الوظيفة
 الكفاءات الرئيسية المطلوبة

 الكفاءة الفنية الممتازة  في ادارة  المشاريع والبرامج  .1
 لموارد وبناء الشراكات .المهارات الممتازة  في  التوعية  حشد ا .2
 المهارات الممتازة في  التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم وإعداد التقارير. .3
 المهارات  الممتازة  في  التواصل و الكتابة والتحرير .  .4
 التمتّع بمستوى عاٍل من الدقة واإلهتمام بالتفاصيل والتمحيص .5
ستباقية وروح المبادرة مع القدرة على العمل تحت الحد األدنى من اإلشراف، اإل .6

 الحكم السليم.
التمتّع بمستوى عال من النزاهة والمساءلة، واتباع نهج مرن في العمل مقترناّ  . .7

 باإللتزام والحماس والنشاط.
القدرة على  التاثير في ظروف موارد وموظفين  محدودة للتوصل الى اقصى  .8

 قدر من التأثير.
ل تحت الضغط مع مجموعة واسعة من القدرة على أداء مهام متعددة والعم .9

 األفراد والمؤسسات.
 التفكير اإلبتكاري  ومهارات حل المشاكل. -10
 .حسن التخطيط والتنظيم ومهارات إدارة الوقت .11
 المحافظة على السرية  على  أعلى مستوى في جميع  األوقات. .12
 .مهارات التحليل السليم.13
 .ددة الثقافات ومتعددةالقدرة على العمل في بيئة متع -14
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: يجب أن يكون المرشحين حاصلين على األٌقل على  المؤهالت العلمية والخبرات -ث
درجة الماجستير في العلوم البيولوجية ، وقد يتم قبول  الدرجة الجامعية  للمستوى  
االول  ذات صلة مع خبرة  واسعة وسجل حافل  في التنمية االقليمية والدولية  او  

تمويل التنمية  عوضا عن  درجة جامعيةعليا ، وستكون   التكنولوجيا  موسسات
الحيوية  الزراعية  ذات الصلة  بالخبرة في ادارة  البرامج والمشاريع  ميزة اضافية، 
يجب ان يكون المرشحين حاصلين على االقل لخبرة سنوات  ما بعد المؤهل فوق 

ات مشابهة  وطنيا او اقليميا  او  دوليا  الجامعي   في  مؤسسات القطاع العام  او  منظم
 منها ثالثة سنوات  في  وظيفة  إدارية. 

 ج/مهارات اخرى ذات صلة 
معرفة ممتازة بتطبيقات الحاسب اآللي (مايكروسوفت/ اكسيل  /بوربوينت / -1

   )اكسيس
معرفة عملية  بشان  سياسات التحليل  وتطوير البرامج ، و /  او  ادارة وتنفيذ -2
 رصد المشاريع  .و
 الكفاءة والمعرفة الفنية مع خبرة  في  ادارة  التطوير االداري  والمواضيعي .-3
 /الفرنسية/اللغة اإلنجليزية : الطالقة في إحدى اللغات التالية (اللغات المطلوبة /ح

وهي لغات العمل باإلتحاد األفريقي ومعرفة  أي لغة أخرى من العربية /البرتغالية )
 تحاد األفريقي ستكون ميزة إضافية. لغات اإل

 سنة. 50و  35: يفّضل أن يكون المرشحون ما بين متطلبات السن /خ
: سيكون التعيين بعقد قصير األجل لإلتحاد األفريقي لمدة عام واحد مدة التعيين /د
) أشهر األولى منه كفترة اختبار، وخاضع  للتجديد بحسب 3)، ويتم إعتبار الثالثة (1(

 ء  وتوفر  األموال.األدا
: وكالة النيباد للتخطيط والتنسيق ذات  إدارة تراعي  المساواة  المنظور الجنساني ذ/

 بين الجنسين وتشجع بقوة المرشحات (اإلناث) المؤهالت  على تقديم طلباتهم .
 11.5حجم الخط Arial :يجب أن تحال الطلبات باستخدام نوع الخطر/ تقديم الطلبات

 ما يلي:  و يرجى تقديم
 خطاب توضح فيه األسباب الداعية للعمل مع وكالة النيباد للتخطيط والتنسيق.  . أ

) صفحات وتتضمن الجنسية، 5سيرة ذاتية مفصلة وحديثة، ال تتجاوز الخمس ( . ب
 والسن ونوع الجنس. 

) أشخاص يمكن الرجوع اليهم  وان  يكونوا  على معرفة جيدة بعمل 3ثالثة ( . ج
تفاصيل اإلتصال الكاملة بهم، الهاتف والفاكس وعناوين المرّشح،  والتزويد ب

 البريد اإللكتروني لكل. 
 نسخ مؤثقة  من الشهادات الجامعية والدبلومات.  . د

دوالر أمريكي سنوياً باإلضافة 45,364.00: مرتب أساسي إستداللي  ز/المكافآت
) % من المرتب األساسي57إلى االستحقاقات األخرى مثل تسوية مقر العمل (
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% من الراتب 15دوالر أمريكي سنوياً)، ومكافأة (23,846.40وبدل السكن (
ً للقواعد واإلجراءات المطبقة على الموظفين المعينين دولياً من قبل  اإلجمالي) وفقا

 .االتحاد األفريقي
، وينبغي 2015 تشرين الثاني 2 يجب أن ترسل الطلبات في موعد ال يتجاوز يوم  األثنين،

 -هها إلى:أن يتم توجي
 

Head of Human Resources 
NEPAD Planning and Coordinating Agency 

P O Box 1234 
Halfway House 
Midrand, 1685 

Email: hr@nepad.org; rebeccao@nepad.org 
 سيتم فقط اإلتصال بالمرشحين المختارين. :يرجى مالحظة

 
جديدة من أجل تنمية أفريقيا (النيباد) رؤية وإطار إستراتيجي لتجديد إن الشراكة ال

أفريقيا، يستند إلى فهم مشترك أنه ال بد من القضاء على الفقر ووضع البلدان األفريقية 
على طريق النمو االقتصادي المطّرد والتنمية. وتعمل النيباد بشكل وثيق مع مفّوضية 

قتصادية اإلقليمية، والحكومات الوطنية والمؤسسات اإلتحاد األفريقي، والجماعات اإل
البحثية ومنظمات المجتمع المدني في محاوالتها للقضاء على الفقر في أفريقيا بينما في 
الوقت ذاته، تعمل للتعبير عن شواغل أفريقيا على المستوى العالمي. لمزيد من 

 www.nepad.orgالمعلومات الرجاء اإلنتقال إلى:
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