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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 مكتب األمين العام 

 (SP2األمين العام )

تحت التوجيه العام لمجلس الوزراء ، لتوفير القيادة والدعم الفني ألمانة منطقة 
التجارة الحرة القارية األفريقية واإلدارة العامة للعمل اليومي لألمانة لضمان 

 تحقيقها لمهامها المنشودة. خاصه،

األمين العام مسؤول عن إدارة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، 
وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والتعاون االستراتيجي. 
الدبلوماسية والتمثيل ومشاركة أصحاب المصلحة ؛ إدارة ونشر المعلومات 

 موارد من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.وتعبئة ال

i. قيادة وإدارة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 
ii. تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والتعاون االستراتيجي 
iii. الدبلوماسية والتمثيل ومشاركة أصحاب المصلحة 
iv. إدارة المعلومات ونشرها 
v. تعبئة الموارد 

درجة جامعية ماجستير في مجاالت التجارة 
الدولية ، واالقتصاد ، والعالقات الدولية ، 
وسياسة التنمية الدولية ، والقانون ، وإدارة 
األعمال أو غيرها من التخصصات ذات 

 الصلة.

 

عاًما من الخبرة  15ما ال يقل عن 
في العمل واسعة النطاق وذات 
الصلة في المناصب التي تتعامل 

مع التجارة أو االقتصاد أو 
اتفاقيات الموضوعات ذات الصلة 

 ؛ 

 

 (D1رئيس األركان )

 توفير حاجز بين األمين العام وفريق اإلبالغ المباشر ؛ 

اإلشراف على المشاريع ذات األولوية وإدارتها بموجب والية مكتب األمين 
 العام ؛ 

 اإلشراف على موظفي الديوان وإدارتهم فيما يتعلق بالتنظيم وتقييم األداء. 

لعب دور كبير مستشاري األمين العام ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية 
 األفريقية بصفته رئيس الجهاز ؛ 

 م ومراسالت وبيانات األمين العام ؛ إدارة مها

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي 
أو العلوم السياسية أو التخصصات ذات 

 الصلة

 عاًما 15خبرة عملية ال تقل عن 



ة|  2 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

مراجعة وتقديم برامج السياسات المتعلقة بالتوجه االستراتيجي لألمانة العامة 
 إلى األمين العام للموافقة عليها ؛ 

إدارة الموظفين وتقييمهم وتقديم التوجيه االستراتيجي لهم وترأس اجتماعات 
 المكتب ؛ 

دمة لموافقة األمين العام من قبل المديريات مراجعة وإلغاء طلبات الموافقة المق
 والوحدات المستقلة ؛ 

متابعة مداوالت أجهزة السياسات التابعة لالتحاد األفريقي وتقديم المساهمات 
 الالزمة حسب الحاجة ؛ 

االتصال بأطراف الدول والدول األعضاء وإقليم ريكس قبل التدخل الالزم من 
 جانب األمين العام ؛ و

 االتصال بشركاء التنمية قبل التدخل الالزم لألمين العام 

  4( × 5المستشارون )ف 

تقديم "المشورة الحكيمة" بشأن القضايا التي أثارتها السلطة المختصة إلى 
 األمين العام ؛ 

 العمل كقاعدة معرفية أو مورد لقيادة األمانة العامة ؛ 

تقييم واقتراح المجال الذي يمكن ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 
 ذه إصدار سياسات أو إتخا

التدخالت من أجل تحسين القارة )تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية 
 األفريقية(. 

إعطاء نظرة ثاقبة وتشجيع تطوير السياسات والقواعد واللوائح الداخلية من 
أجل التنفيذ الناجح لتفويض منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وجدول 

 -دة: أعمال االتحاد األفريقي. مسؤوليات محد

تطوير فهم السياقات الخاصة بمجال المهمة وإعطاء نظرة ثاقبة حول التطوير 
 والقضايا القادمة في مجال عمل معين. 

 ماجيستير
 

عاًما من الخبرة ذات الصلة  12
والمسؤولة بشكل تدريجي في 
 مجال اتصاالت الشركات. 
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يقوم بمهام استشارية في المجال المخصص ، بالتعاون مع المديريات المعنية 
أو الوحدة المتخصصة ، ويحلل ويعرض المعلومات التي تم جمعها من 

 مصادر متنوعة ؛ 

تقديم رؤى وأفكار غير متحيزة للقضايا أو التحديات التي تواجهها أمانة  
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من منظور مستقل وكذلك الحفاظ على 

 أحكام لوائح وقواعد االتحاد األفريقي الحالية ؛ 

فرض تحديات على القيادة من شأنها تحسين قدرة األمانة التنفيذية على تحقيق 
 . 2063واليتها باإلضافة إلى أجندة 

 (4مساعد خاص )ف 

   تقديم الدعم في إدارة مختلف الشراكات ذات الصلة بالمكتب ؛ 

   تحديد أفضل الممارسات ورصد فعالية دعم المكتب لألمانة 

 األنشطة التي تتطلب مشاركة األمين العام ؛ 

   المساهمة في تطوير خطة عمل األمين العام وأنشطته و 

 تنفيذ األحداث 

  المساهمة في المبادرات التي تسهل تنفيذ خطط عمل األمين العام
 ؛ و

   تسهيل تنظيم الشبكات والمشاورات واالجتماعات المواضيعية
 حول التنمية 

 -قات الدولية. مسؤوليات محددة: التعاون والعال

   مساعدة األمين العام في أخذ النقاط الرئيسية وإعداد تقارير عن
 نتائج االجتماعات ؛ 

  المساعدة في تنظيم المديريات والوحدات المستقلة خالل فعاليات
 واسعة النطاق لألمين العام ؛ و

 فضل رصد خطط عمل األمين العام وتقديم المشورة لتقديم خدمة أ
 على النحو المطلوب. 

 

 ماجيستير
 أو

 درجة البكالريوس

 8  10سنوات أو 
 سنوات 
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 2مسؤول السياسات ف 

  المشاركة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في تنفيذ مختلف
 (.SGاألنشطة والبرامج التي يقودها وينسقها األمين العام )

 والمساهمة بنشاط في تقديم الدعم إلعداد خطط العمل التفصيلية ، ص
تنفيذها ، بما في ذلك المؤشرات والجداول الزمنية المحددة بوضوح ؛ 

  تجميع وتوثيق خطة العمل ووثائق تنفيذ أنشطة المشروع ؛

  ، يأخذ زمام المبادرة في تنظيم وتنسيق االجتماعات والمؤتمرات
واالتصال مع مختلف أصحاب المصلحة داخل اإلدارات األخرى لألمين 

( ، وأصحاب المصلحة الخارجيين لتنسيق التخطيط SGعام )ال
للمؤتمرات / االجتماعات ؛ العمل بشكل وثيق مع فريق الدعم اإلداري 

 والبرنامجي التابع لألمين العام ومتابعة الترتيبات اللوجستية.

  قم بإعداد عروضPowerPoint  التقديمية المخصصة ومالحظات
  لحاجة.المفاهيم لمختلف األحداث عند ا

  قم بصياغة المراسالت و / أو مراجعة تلك التي أعدها موظفو دعم
 البرنامج ، وصياغة التقارير ومتابعة اإلجراءات.

  تقديم الدعم البرنامجي / الفني لمجلس الوزراء ، بما في ذلك إعداد
 الميزانيات.

  تقديم الدعم للمكتب في تجميع خطط عمل اإلدارات التي ترفع تقاريرها
مكتب األمين العام وإنتاج خطة عمل دورية شاملة لمراجعة األمانة إلى 

 العامة ، وفقًا لالستراتيجيات المحددة.

التنمية الدولية أو بكالوريوس جامعي في 
إدارة البرامج أو اإلدارة أو العلوم السياسية 

 أو المجاالت األخرى ذات الصلة
 

 أو
 

التنمية الدولية أو إدارة ماجستير جامعي في 
البرامج أو اإلدارة أو العلوم السياسية أو 

 مجاالت الدراسة ذات الصلة. 
 

)خمس( سنوات من الخبرة  5
 العملية ذات الصلة 

 
)سنتان( من الخبرة العملية ذات  2

 الصلة

 GSA3مساعد تسجيل أول 

  الواردة استالم وتسجيل ومعالجة وإعادة توجيه البريد / المراسالت
 والصادرة إلى المرسل إليه ذي الصلة

  مسح ضوئي ورقمنة البريد الوارد والسجالت 

  فرز السجالت المكتبية وتنظيمها وصيانتها وتخزينها واستردادها بدقة 

  ًإنشاء وضمان تصنيف السجالت إلكترونيا 

 التأكد من تصنيف السجالت حسب مخطط الملفات 

 ذلك ملفات الموظفين )مفتوحة وسرية(  حفظ جميع الملفات المادية بما في
 ، والملفات المالية والقانونية ، وضمان الحفظ اآلمن لهم

  تأكد من التقاط عناصر البيانات الوصفية الدقيقة من السجالت لتحميلها
 على نظام السجالت اإللكترونية من أجل اإليداع اإللكتروني

 لقديمة وفقًا لجدول إنشاء مجلدات وملفات جديدة والتخلص من الملفات ا
 االحتفاظ المحدد

 احتفظ بسجالت آمنة ومأمونة في مكان مناسب 

  االحتفاظ باألرشيفات والتأكد من تخزين الملفات بشكل صحيح وإمكانية
 الوصول إليها 

  / ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب
اإلدارة أو إدارة السجالت من مؤسسة 

 معترف بها
  

  مطلوب من المرشحين على درجة
البكالوريوس في إدارة المكاتب / 

اإلدارة أو إدارة السجالت من مؤسسة 
 معترف بها

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
إدارة السجالت / الصلة في 

 السجالت أو المهام الكتابية.
 
السجل / سنة خبرة ذات صلة في 1

 إدارة السجالت أو المهام الكتابية.
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  احتفظ بسجل لجميع الملفات الصادرة لضمان إرجاع المستندات في
 الوقت المناسب

  من توزيع وثائق العمل على خدمة اجتماعات اإلدارات والتأكد
 المشاركين في االجتماع. 

 ضمان السرية وعدم إفشاء السجالت 

  تأكد من الحفاظ على نظام ملفات موثوق ودقيق وفعال بما يتماشى مع
 سياسة إدارة المحفوظات والسجالت

  قدم إجابات على االستفسارات من خالل البحث عن السجالت
 واسترجاعها 

 ت حركات الملفات داخل المكتباالحتفاظ بنظام سجال 

 (1مساعد تنفيذي )ف 

  الحفاظ على التقويم والجدول اليومي لألمين العام وتحديثه
 ومتابعة المواعيد الرسمية ؛

 يومي. جدولة ومتابعة وتأكيد تعيينات السفراء على أساس 

  تحديد المسائل الرسمية التي تتطلب اهتمام األمين العام التخاذ
 اإلجراءات المناسبة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها ؛

  تدوين المحاضر والمالحظات أثناء االجتماع الذي يعقده األمين
 العام وإعداد تقارير موجزة على الفور ؛ 

 اتصال السفير االحتفاظ بقاعدة بيانات محدثة لجهات 

  المساعدة في تنسيق األمور اإلدارية الروتينية اليومية ألمانة
 األمين العام بشكل عام ؛

  مساعدة األمين العام في ترتيبات السفر والترتيبات اللوجستية
 مثل حجز الرحالت ومعالجة التأشيرات وحجوزات الفنادق ؛

 

 درجة البكالوريوس
ما ال يقل عن سنتين من الخبرة 

 العمل ذات الصلة.  في

 GSA5( x 2(سكرتير )ثنائي اللغة( 

  قادر على التواصل والتعامل مع المراسالت بأي لغتين رسميتين في
 االتحاد األفريقي. 

  ، يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة باتخاذ 

 اإلجراءات ، 

  يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير
اخليين والخارجيين التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الد

 ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من تنفيذها ، 

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 

دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة المكاتب 
 والسكرتارية والدراسات الكتابية 

 
المرشحون الحاصلون على درجة 

البكالوريوس في الخدمات اإلدارية وإدارة 
 دراسات الكتابية هم المكاتب والسكرتارية وال

سنتان من الخبرة في العمل 
السكرتاري ثنائي اللغة ذي الصلة 
في المنظمات العامة أو البعثات 
الدبلوماسية أو المنظمات الدولية 

أو المنظمات غير الحكومية 
 الدولية.

سنة واحدة في دور إشرافي )إذا 
كان المنصب ينطوي على دور 
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ت تسمية وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءا
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

  صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

إشرافي مثل مشرف األمن وما 
 إلى ذلك( 

 

 ( GSA5مساعد إداري )
 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

  وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية ،يساعد في إنشاء وتحسين 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  المباشر ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية 

 معترف بها 
 
 
 

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال أو 
إدارة األعمال أو أي مجال ذي صلة من 

 مؤسسة تعليمية معترف بها 
 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

 (GSA4سكرتير )

  يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة 

 باتخاذ اإلجراءات

  لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير يوفر الدعم
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من 
 تنفيذها

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
غراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين والمعلومات أل

وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية 
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

 صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

  دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة
المكاتب والسكرتارية والدراسات 

سنوات من السكرتارية ذات  3الكتابية .
 الصلة 

  المرشحون الحاصلون على درجة
البكالوريوس في الخدمات اإلدارية 

وإدارة المكاتب والسكرتارية 
 والدراسات الكتابية 

 
  :كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة 

ومة أو قطاع عام أو خبرة في حك
 منظمة دولية

 
سنتان من الخبرة السكرتارية ذات 
الصلة في حكومة أو قطاع عام أو 

 منظمة دولية ؛

 قسم االتصاالت
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 (5رئيس االتصاالت )ف 
 

  بما في ذلك كتابة خطط  -تطوير وتنفيذ استراتيجيات االتصاالت
 االتصاالت وتطوير الرسائل الرئيسية

  األطراف وأصحاب المصلحة والشركاء في مختلف االنخراط مع الدول
 القضايا ، بما في ذلك التعامل مع حاالت االتصاالت في األزمات

  قيادة إنشاء نظام حديث لمعالجة البيانات لموقع ويب منطقة التجارة
 الحرة القارية األفريقية وإدارة مواقع الويب الداخلية والخارجية

 ة بشأن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية تحديد وتنفيذ استراتيجية المديري
وتنسيق تنفيذ البرامج والمشاريع  2063األفريقية واألجندة الشاملة لعام 
 ذات األولوية القارية واإلقليمية

  حشد الموارد والشركاء لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات األولوية
 لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 ولويات إجراءات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وضع سياسات وأ
إلعالم الجماهير الخارجية والجمهور ، بما يضمن أن تعكس رسائل 

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية سياساتها وأولوياتها بشكل مناسب.

  ضمان التشغيل الفعال لعمليات االتصال واإلعالم ، وتقديم التوجيه
تدريب المتخصص حسب الحاجة ، واالستجابة ألية قضايا والمشورة وال

 مستجدة

  قيادة إدارة المعرفة وأنظمة المعلومات ونظام الويب والمشاريع والبرامج
لتطوير و / أو تحديث استراتيجية إدارة المعلومات واالتصاالت 

والمعرفة على أساس الخطة اإلستراتيجية الشاملة لمنطقة التجارة الحرة 
 األفريقية.القارية 

  تقديم المشورة والدعم لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بشأن تنفيذ
المشاريع القائمة على التكنولوجيا وأنشطة وسائل اإلعالم والتوعية 

العامة فيما يتعلق بالمؤتمرات وورش العمل والفعاليات واألنشطة العامة 
قت المناسب وبطريقة وتقديم الرسائل اإلعالمية عبر اإلنترنت في الو

 فعالة

  اإلشراف على المحتوى التحريري وإنتاج جميع المطبوعات والمواد
اإلعالمية العامة والبيانات العامة ومواد االتصال األخرى من منطقة 

 التجارة الحرة القارية األفريقية

  ماجستير في االتصاالت والعالقات
العامة واإلعالن والتسويق وإدارة 

 األعمال.
 

 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 
تدريجي في مجال اتصاالت 

الشركات. يجب أن تكون سبعة 
( من هذه السنوات على 7)

 5مستوى اإلدارة العليا و 
)خمسة( يجب أن تتضمن دوًرا 

 إشرافيًا.
 

المتحدث الرسمي وكاتب الخطابات 
(P4) 
 

 يل الخطاب ، ونقاط التركيز ، عقد اجتماع استشاري لتحديد تفاص
 والمحتوى ، واألسلوب العام 

  قم بإعداد الخطب بتنسيق مناسب يتماشى مع أولويات وأهداف اتفاقية
 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

  االتصاالت والعالقات ماجستير في
العامة واإلعالن والتسويق وإدارة 

 األعمال.
 

  

( عاًما من الخبرة 10اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 
تدريجي في مجال اتصاالت 

الشركات. يجب أن تكون سبعة 
( من هذه السنوات على 7)
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  ترجمة المفاهيم المعقدة إلى لغة قوية لمجموعة واسعة من الجماهير ، بما
لتقديمية ومقاالت الرأي ومحتوى في ذلك الخطب والتقارير والعروض ا

 الويب والمواد المصاحبة

  تطوير المحتوى لالستخدام عبر قنوات اتصاالت داخلية متعددة لضمان
الشفافية وتدفق موثوق للمعلومات يمّكن الموظفين من تمثيل عمل 

 المنظمة بدقة 

  اعمل مع فريق التصميم الجرافيكي إلنتاج ضمانات جذابة ومناسبة
 الحاجةحسب 

  تحرير وتدقيق المواد المكتوبة التي أنشأها الموظفون اآلخرون ووضع
منهجيات تضمن أن يكون المتحدث على دراية بكيفية دمج الوسائل أو 

 الدعائم المرئية في حديثهم

  قم بإجراء بحث للحصول على حقائق وإحصائيات مثيرة لالهتمام يمكن
 استخدامها في الخطاب

مستوى إدارة خبير ويجب أن 
 )خمسة( دوًرا إشرافيًا. 5تتضمن 

  

 (3اتصاالت أقدم )ف موظف 
 

  رصد التقدم المحرز في التنفيذ وبرنامج التوعية واستراتيجية االتصال 

  تنسيق البحث وإدارة المعرفة ، ورصد وتقييم تنفيذ البرامج والمشاريع
والدعوة إلى رؤية االتحاد األفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية 

 يةاألفريقية ورسالتها والمبادئ / القيم األساس

  إدارة االتصاالت الداخلية مع الدول األطراف والموظفين ، من خالل
 القوائم البريدية والرسائل اإلخبارية وتحديثات األخبار ؛

  توفير القيادة الفنية التي تدعم تدفق األخبار والتقويم التحريري والصور
 ومقاطع الفيديو حسب الحاجة

 الدولية وإطالع المكتب على مراقبة وسائل اإلعالم الوطنية واإلقليمية و
 التطورات الحيوية في التجارة 

  اإلشراف على المنصات عبر اإلنترنت ، بما في ذلك الموقع العام
ووسائل التواصل االجتماعي ، وضمان الجودة والدقة للرسائل السياسية 
والوظائف والجاذبية ؛ بناء المشاركة من مختلف الجماهير المستهدفة ، 

 ات وتحديد الفرص الجديدةوتتبع االتجاه

  قم بإنشاء والحفاظ على عالقات قوية مع جهات االتصال الصحفية
ووضع القصص بنجاح في وسائل اإلعالم وتنظيم حمالت وسائل 

 التواصل االجتماعي 

  المشاركة في االجتماعات والندوات لتعزيز التواصل الفعال بشأن عمل
 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 لمساهمة في التخطيط االستراتيجي فيما يتعلق باالتصاالت )مثل برنامج ا
 العمل السنوي واستراتيجية االتصال( واالجتماعات وإعداد التقارير

  ماجستير في االتصاالت والعالقات
 العامة واإلعالن والتسويق والصحافة

 وإدارة األعمال.
 
 أو
 

  االتصاالت بكالوريوس جامعي في
والعالقات العامة واإلعالن والتسويق 

  والصحافة وإدارة األعمال.
 

)سبع( سنوات من الخبرة  7
العملية ذات الصلة بشكل تدريجي 
على المستوى اإلقليمي أو الدولي 
في مجال تسويق الشركات أو 

العالقات العامة أو صناعة اإلعالم 
)كصحفي كبير أو مع التحكم في 
المحتوى التحريري( منها ثالث 
سنوات على األقل يجب أن تكون 
 على مستوى متخصص / خبير

 
 أو
 
)عشر( سنوات من الخبرة  10

العملية ذات الصلة بشكل تدريجي 
على المستوى اإلقليمي أو الدولي 
في تسويق الشركات أو العالقات 

العامة أو صناعة اإلعالم 
ي كبير أو مع التحكم في )كصحف

المحتوى التحريري( منها ثالث 
سنوات على األقل يجب أن تكون 
 على مستوى متخصص / خبير

 



ة|  9 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  رصد وإعداد التقارير على وسائل التواصل االجتماعي وإحصائيات
 الموقع

 (3مسؤول صحفي ومحرر أول )ف 
 

  المساهمة في إنتاج مادة إعالمية لحمالت التوعية العامة 

  كتابة وتحرير العروض اإلعالمية المقنعة والبيانات الصحفية والبيانات
والمقاالت االفتتاحية ونقاط الحوار وصحائف الوقائع والموجزات 

 الصحفية وغيرها من وسائل اإلعالم القصيرة ومنتجات االتصاالت ؛

 قم بإعداد النشرات والنشرات اإلخبارية وأدوات المعلومات الداخلية 

  تجميع وترجمة المواد المعقدة إلى لغة واضحة وبسيطة مصممة
 الحتياجات العميل ؛

 االتصال بالطابعات بشأن الكتيبات والمطبوعات التي ينشرها المكتب 

  المساعدة في صياغة وتحرير المقاالت والبيانات الصحفية والقصص
المميزة ومواد الدعوة والمعلومات األخرى لكل من وسائل اإلعالم 

 القائمة على الويب والتقليدية.

  ماجستير جامعي في العالقات العامة ؛
اإلنجليزية أو آدابها؛ مجال اللغة 

االتصاالت؛ الصحافة أو الكتابة 
 اإلبداعية أو الموضوعات ذات الصلة

 
 أو

 

  جامعي درجة البكالوريوس في
العالقات العامة؛ اللغة اإلنجليزية أو 

آدابها؛ مجال االتصاالت؛ الصحافة أو 
الكتابة اإلبداعية أو الموضوعات ذات 

 الصلة
 

برة ذات )سبع( سنوات من الخ 7 
الصلة بشكل تدريجي على 

المستوى اإلقليمي أو الدولي في 
العالقات العامة أو صناعة اإلعالم 
)كصحفي كبير أو مع التحكم في 
المحتوى التحريري( منها ثالث 
سنوات على األقل يجب أن تكون 
 على مستوى متخصص / خبير 

 
 
)عشر( سنوات من الخبرة  10

تدريجي العملية ذات الصلة بشكل 
على المستوى اإلقليمي أو الدولي 
في العالقات العامة أو صناعة 
اإلعالم )كصحفي كبير أو مع 
التحكم في المحتوى التحريري( 
منها ثالث سنوات على األقل 
يجب أن تكون على مستوى 

 متخصص / خبير

مسؤول االتصاالت والعالمات التجارية 
 (P2الرقمية )

 ذ إرشادات العالمة التجارية واستراتيجيات الدعم في تطوير و / أو تنفي
 االتصال وخطط العمل والحمالت واألحداث والمبادرات األخرى 

  إجراء البحوث وإعداد تدقيق الحقائق والتحرير وإنتاج مواد إعالمية
واتصاالت احترافية لمختلف الجماهير وضمان نشرها في الوقت 

 المناسب

  ، وتحميل وتحديث المحتوى على موقع تقديم الدعم الفني لألحداث الحية
الويب الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من خالل الموقع 
اإللكتروني الذي يديره المكتب ، وحسابات وسائل التواصل االجتماعي 

 ، إلخ. You Tubeو  Flickrو  Twitterو  Facebookفي 

 إلبالغ عنها بانتظام دعم البيانات عبر اإلنترنت ومراقبتها وتقييمها وا 

  التنسيق مع أعضاء الفريق بما في ذلك 

  ضمان وجود أنشطة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. إعداد
تحديثات في الوقت المناسب ، وتقارير مرحلية منتظمة )تقرير حالة 

 المشروع والنشاط ، وتقارير أخرى( 

درجة البكالوريوس في إدارة التسويق ، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، 

اإلعالن وأي دراسات والعالقات العامة ، و
 أخرى ذات صلة.

 
 أو
 
 

درجة الماجستير في الجامعة في ماجستير 
إدارة األعمال واإلدارة واتصاالت 

المعلومات والتكنولوجيا والعالقات العامة 
 واإلعالن وأي دراسات أخرى ذات صلة.

)خمس( سنوات من الخبرة  5
المستمرة في تسويق العالمات 

 المحتوى التجارية الرقمية وإدارة
 

تعتبر الشهادة االحترافية في 
 التسويق الرقمي ميزة إضافية

 
 أو 
 
)سنتان( من الخبرة المستمرة  2

المثبتة في التسويق عبر محركات 
 البحث والتسويق الرقمي.
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 لتجارة الحرة القارية دعم تطوير استراتيجية التسويق الرقمي لمنطقة ا
 األفريقية 

  دعم تطوير خطط التسويق الرقمي لبرامج منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية لوضع االتحاد األفريقي على المنصات الرقمية وضمان 

 مالءمته للجماهير الرئيسية 

  تصميم وبناء وصيانة وجود وسائل اإلعالم االجتماعية لمنطقة التجارة
الحرة القارية األفريقية بما يتماشى مع سياسات الشركة وإدارة منصات 

 الوسائط االجتماعية الحالية والجديدة 

تعتبر الشهادة االحترافية في 
 التسويق الرقمي ميزة إضافية

 
 

 (P2مصمم الويب ومسؤول المحتوى )
 

  المراجعة ، )إعادة( تصميم وتطوير مواقع قيادة عمليةACFTA 

  تأكد من أن جميع الواجهات يمكن الوصول إليها وقابلة لالستخدام وآمنة
 وتتوافق مع متطلبات معايير وسياسات االتحاد األفريقي.

  تطوير إجراءات وإجراءات االختبار ، وتصحيح المشكالت التي تم
 ات لحلها.تحديدها لالختبار ، أو التوصية بإجراء

 تحديد أو معالجة متطلبات التشغيل البيني 

  تطوير أو توثيق إرشادات نمط محتوى موقع الويب بما يتماشى مع هوية
 العالمة التجارية للجامعة

  تطوير ودعم األدوات الفعالة المستندة إلى الويب لتمكين التسليم
 الديناميكي اآلمن لمحتوى الويب

  لإلنترنت / اإلنترانت ، بما في ذلك مكونات مثل إدارة البنية التحتية
 ( واألخبار وخوادم البريد.FTPالويب وبروتوكول نقل الملفات )

  تقديم الدعم والمشورة المتخصصة لقواعد البيانات العالئقية ألغراض
 تطوير تطبيقات الويب الديناميكية.

 لدعم  التوصية بإدخال تحسينات على موقع الويب ، وتطوير الميزانيات
 التوصيات

  إدارة العمليات اليومية للمنصات الرقمية للجامعة األمريكية بالقاهرة- 
مواقع الويب ومنصات الوسائط االجتماعية وتطبيقات الهاتف المحمول 

 وما إلى ذلك.

  التشاور مع قسم نظم المعلومات اإلدارية واالتصال به لضمان توافق
ولوجيا المعلومات في الجامعة جميع عمليات تطوير الويب مع هندسة تكن

 األمريكية وهندسة تطبيقات الويب ومتطلبات إدارة المرافق. 

 إدارة وضمان تسجيل وحماية جميع أسماء نطاقات االتحاد األفريقي 
 

 إدارة أداء األنظمة

درجة البكالوريوس في إدارة التسويق ، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، 

والعالقات العامة ، واإلعالن وأي دراسات 
 أخرى ذات صلة.

 
 أو
 
 

درجة الماجستير في الجامعة في ماجستير 
رة واتصاالت إدارة األعمال واإلدا

المعلومات والتكنولوجيا والعالقات العامة 
 واإلعالن وأي دراسات أخرى ذات صلة.

)خمس( سنوات من الخبرة  5
المستمرة في تسويق العالمات 

 التجارية الرقمية وإدارة المحتوى
 

تعتبر الشهادة االحترافية في 
 التسويق الرقمي ميزة إضافية

 
 أو 
 
المستمرة )سنتان( من الخبرة  2

المثبتة في التسويق عبر محركات 
 البحث والتسويق الرقمي.

 
تعتبر الشهادة االحترافية في 
 التسويق الرقمي ميزة إضافية
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  إدارة نظام إدارة محتوى الويب بما في ذلك تنفيذ وتهيئة ودعم وإدارة
 وصيانة التطبيقات الداعمة.

 نفيذ التحديثات والترقيات والتصحيحات في الوقت المناسب للحد من ت
 فقدان الخدمة

  اختبر حزم البرامج الجديدة الستخدامها في عمليات الويب أو التطبيقات
 األخرى

 تقييم أو التوصية بأجهزة أو برامج الخادم 

 قم بتثبيت أو تكوين برنامج أو جهاز خادم الويب للتأكد من أن بنية الدليل 
 محددة جيًدا ومنطقية وآمنة وأن الملفات قد تمت تسميتها بشكل صحيح.

  تطوير أو تنفيذ إجراءات لمراجعات موقع الويب الجارية بما في ذلك
 توثيق التطبيق وتغييرات موقع الويب أو إجراءات التغيير.

  اختبار المشكالت مثل تكامل النظام واألداء وأمان النظام وفقًا لجدول
 م أو بعد أي تعديالت رئيسية على البرنامج.زمني منتظ

  قم بفحص وتحليل ملفات تسجيل نظام التشغيل أو التطبيق بانتظام للتحقق
 من أداء النظام المناسب.

 .تقييم إجراءات االختبار أو اإلجراءات من أجل الكفاية والكفاية والفعالية 

 ءات تحديد مصادر مشاكل صفحة الويب أو الخادم ، واتخاذ اإلجرا
 الالزمة لتصحيح مثل هذه المشاكل.

  واجهة لقضايا األداء مع مزودي الخدمة ومعالجة المشكالت مع شركات
االستضافة والحفاظ على عالقة قوية مع هؤالء الشركاء لتجنب فترات 

 التوقف عن العمل

 تحديد أو توثيق خطط النسخ االحتياطي أو االسترداد 
 

 األمن وإدارة المخاطر

  األنظمة للكشف عن عمليات االختراق أو هجمات رفض الخدمة مراقبة
 ، واإلبالغ عن االنتهاكات األمنية للموظفين المناسبين.

 تنفيذ إجراءات أمان موقع الويب ، مثل جدران الحماية أو تشفير الرسائل 

  تحديد وتوحيد وتوصيل مستويات الوصول واألمان إلى المنصات
 لقاهرةالرقمية للجامعة األمريكية با

  النسخ االحتياطي أو تعديل التطبيقات والبيانات ذات الصلة لتوفير
 التعافي من الكوارث.

 .اختبر خطط النسخ االحتياطي أو االسترداد بانتظام وحل أي مشاكل 

 توصيل المحتوى واالتصال بالوسائط المتعددة 
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  قيادة تحديد وتطوير أدوات جديدة لالستخدام عبر منصات مختلفة بما في
 ذلك تطبيقات األجهزة المحمولة

  العمل في تعاون وثيق مع فرق الوسائط المتعددة لضمان أن جميع
عمليات البث للبث المباشر عبر المنصات الرقمية لديها إعداد ودعم 

 كافيين وتعيين فريق ويب إلدارة جلسات البث المباشر

 ع اإلشراف على المنتديات وجلسات الدردشة على مواقع الويب ومواق
 التواصل االجتماعي

  تأكد من تحميل جميع المحتويات الموجودة على منصات التواصل
االجتماعي بأعلى جودة ، وحديثة ، وبها إشارات / عالمات بحث 

 واضحة
 

 المراقبة والقياس

 تطوير مقاييس أداء موقع الويب 

 إعداد وصيانة أدوات المراقبة على خوادم الويب أو مواقع الويب 

 استخدام موقع الويب وتجميعها وتحليلها وتقديم تقارير  تتبع بيانات
 منتظمة عن األداء

 

 (2مسؤول إدارة المعرفة )ف 
 

  تقديم التوجيه االستراتيجي لبرنامج إدارة المعرفة 

  العمل عن كثب مع خبير االتصاالت وموظف نظم المعلومات ومسؤول
( لتطوير و / أو تحديث PPUالموقع ووحدة المشاريع والبرامج )

استراتيجية إدارة المعلومات واالتصاالت والمعرفة بناًء على الخطة 
 . AfCTAاالستراتيجية لـ 

  تعزيز تبادل المعرفة من خالل عمليات وأنظمة عمل منطقة التجارة
 الحرة القارية األفريقية من خالل: 

  تطوير وإدارة بوابة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛ 

 .تحديث المكتبة من خالل رقمنة وتطوير فهرس على اإلنترنت 

 القارية  تطوير مستودع إلكتروني ألرشيف منطقة التجارة الحرة
 األفريقية.

  تعزيز األدوات التعاونية التي تسهل تبادل األفكار والمعلومات والمعرفة
 مثل الشبكة الداخلية والتوقعات وما إلى ذلك. 

  تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة وكذلك التعلم من خالل رعاية وإدارة
 مجموعات المناقشة ومجتمعات الممارسة واألنشطة التدريبية.

  شهادة جامعية في المراقبة والتقييم أو
إدارة المعلومات أو إدارة المعرفة أو 

 مجال ذي صلة
 

 أو
 

درجة الماجستير في المراقبة والتقييم أو 
إدارة المعلومات أو إدارة المعرفة أو ما 

 بذلك يتصل

 )خمس( سنوات ذات صلة 5
 خبرة
 
 أو 
 
)سنتان( خبرة في العمل ذات  2

 الصلة
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  المساعدة في جمع وتوثيق المعلومات والمعارف الجديدة حول منطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية ؛ مثل توثيق الدروس المستفادة وأفضل 

 الممارسات وقصص النجاح.

  تطوير وإدارة منتجات قاعدة معارف موارد منطقة التجارة الحرة القارية
 بيانات وما إلى ذلك. األفريقية مثل الملخصات واألدلة وقواعد ال

  المساعدة في نشر المعلومات وتبادل المعرفة على نطاق واسع بين
المجموعات المستهدفة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية مثل 

 المنشورات ومعارض المعرفة والمعارض. 

  رصد وتقييم تبادل المعرفة داخل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
عضاء فيها والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ودعمها في والدول األ

 النهوض بممارسات إدارة المعرفة بشكل عام.

  العمل كنقطة محورية لجمع ومعالجة وحفظ الدروس من جهود
AfFCTA . 

  تنظيم تمارين الدروس المستفادة وجلسات استخالص المعلومات مع
 وسطاء رفيعي المستوى ؛

 ساسية عن القضايا السابقة والحالية ؛ دعم األقسام بمعلومات أ 

  ضمان مراجعة وتحديث سياسات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
 وإجراءات التشغيل الموحدة وغيرها من الوثائق التوجيهية بانتظام ؛ 

  المشاركة في تنفيذ برامج بناء القدرات بما في ذلك التدريب الذي يتم
تحاد األفريقي وبالتعاون / التنسيق مع إجراؤه في كل من مفوضية اال

المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية ، وكذلك مع 
 المؤسسات األكاديمية ومراكز البحث ؛ 

  توثيق جهود وساطة االتحاد األفريقي بما في ذلك االحتفاظ بقوائم قاعدة
 البيانات وأرشفة السجالت ؛ 

 نية مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية إنشاء وتعزيز الشراكات التعاو
(RECs وغيرها من الشركاء الخارجيين ذوي الصلة ) 

 (2أمين مكتبة وأرشيف )ف 
 

  إعارة وجمع الكتب والدوريات وأشرطة الفيديو وغيرها من المواد في
 مكاتب التوزيع.

 .أدخل وتحديث السجالت على أجهزة الكمبيوتر 

 والمواد السمعية والبصرية  معالجة المواد الجديدة بما في ذلك الكتب
 وبرامج الكمبيوتر.

  ساعد في فرز الكتب والمطبوعات والعناصر األخرى وفقًا لإلجراءات
المعمول بها وإعادتها إلى الرفوف أو الملفات أو مناطق التخزين 

 األخرى المخصصة.

  المكتبات بكالوريوس جامعي في علوم
أو علوم المعلومات أو إدارة المعرفة أو 

 مجاالت الدراسة ذات الصلة.
 أو 
 

  درجة الماجستير في الجامعة في علوم
المكتبات أو علوم المعلومات أو إدارة 

المعرفة أو مجاالت الدراسة ذات 
 الصلة 

)خمس( سنوات خبرة في هذا  5
 المجال

 
 أو 
 
)سنتان( خبرة في العمل ذات  2

 الصلة.
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  ساعد المستخدمين من خالل تحديد موقع مواد المكتبة ، بما في ذلك
 ت وأشرطة الكاسيت ومجلدات برايل والصور.الكتب والدوريا

  دعم المستخدمين حول كيفية استخدام المصادر المرجعية وكتالوجات
 البطاقات وأنظمة المعلومات اآللية.

  ، فحص الكتب المرتجعة لمعرفة الحالة وحالة تاريخ االستحقاق
 واحتساب الغرامات المطبقة.

 لة المستخدمين الذين أجب على االستفسارات الروتينية ، وقم بإحا
 يحتاجون إلى مساعدة مهنية إلى أمناء المكتبات.

  ، االحتفاظ بسجالت األصناف المستلمة والمخزنة والصادرة والمرتجعة
 وملف بطاقات الفهرس وفقًا للنظام المستخدم.

 يحدد المفاهيم التي تعنى بها المعلومات ؛ 

 يحلل بعناية المعلومات المراد فهرستها ؛ 

 فاهيم بشكل مناسب ؛يصف الم 

  يركز بشكل موجز على الصفات األساسية للوثيقة )الملخص( مع
 الكلمات الرئيسية ؛

  ينشئ سجالت كتالوج أصلية للدراسات والمسلسالت واألشكال
 اإللكترونية األخرى وفقًا للمعايير الببليوغرافية والمحلية المعمول بها ؛

  الصلة )االحتراف( يطور ويراقب تطبيق المعايير الدولية ذات
والمتطلبات واإلجراءات والعمليات والممارسات المحلية للفهرسة / 

 التجريد والتصنيف.

 ينتج وصفًا ببليوغرافيًا مناسبًا ؛ 

 يقدم كلمات رئيسية جديدة ؛ 

  يشارك في إنشاء منتجات وخدمات مختلفة مثل الببليوجرافيات المختارة
 وما إلى ذلك. وعمليات البحث SDIوقوائم االستحواذ و 

 يساعد في إدارة قاعدة البيانات الببليوغرافية ؛ 

  يلتزم بالمعايير الببليوغرافية القياسية والمحلية ، ويبحث في قواعد
البيانات الببليوغرافية المختلفة عن المواد الموجودة ، ويعدل وينقل 

 السجالت إلى قاعدة البيانات المحلية

 (GSA5) -مساعد اداري
 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

  التشغيلية ،يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية 

 معترف بها 
 
 
 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
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  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
لى سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول في مجاالت مثل ، ع

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 
 تعليمية معترف بها 

 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 سكرتارية.ال
 

 مكتب نائب األمين العام

 نائب األمين العام

يسهل تحديد األولويات العليا للقيادة العليا لوالية منطقة التجارة الحرة القارية 
 األفريقية. 

 
يترجم أولويات القيادة العليا إلى أهداف وأهداف سنوية ويضع إطاًرا قويًا على 

 مستوى المنظمة لرصد وتتبع التقدم.
 

 يقدم تقارير منتظمة إلى األمين العام عن الحافظة وتقديم الخدمات.
 

 يراقب ويتتبع التقدم المحرز في تسليم منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.
 

يتعاون مع األعضاء اآلخرين في فريق القيادة العليا لضمان التماسك 
ارة الحرة القارية االستراتيجي والتآزر الشامل في تنفيذ برنامج منطقة التج

 األفريقية وتحقيق نتائج عالية التأثير للقارة. 
 

يغرس ثقافة إدارة المعرفة من خالل الترويج للبحوث والمنشورات التي 
 تضمن تبادل المعرفة ونقلها عبر المفوضية ؛ و

 
يقود األداء والتسليم عبر اإلدارة العليا لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

 م األداء العالي والعمل الجماعي والتسليم عبر المحفظة. ويله
 

درجة الماجستير في التجارة الدولية ، 
اإلدارة العامة ، إدارة األعمال ، المالية ، 
االقتصاد ، القانون ، المالية ، اإلدارة. 
العالقات الدولية أو مجال ذي صلة من 

 مؤسسة معترف بها

( عاًما من 15خمسة عشر )
المهنية ذات الصلة مع ما الخبرة 

( سنوات 10ال يقل عن عشر )
خدموا في دور اإلدارة العليا 

ويفضل أن يكون ذلك في منظمة 
حكومية دولية أو حكومة وطنية / 
خدمة عامة ، مؤسسة دولية أو 

( على األقل 5إقليمية ، وخمسة )
سنوات من الخبرة في اإلشراف 

 المباشر

 

 (3مساعد خاص )ف 

 تقديم الدعم في إدارة مختلف الشراكات ذات الصلة بالمكتب ؛ 

تحديد أفضل الممارسات ورصد فعالية دعم المكتب ألنشطة األمانة العامة 
 التي تتطلب مشاركة األمين العام ؛ 

 المساهمة في تطوير خطة عمل األمين العام وأنشطته وتنفيذ األحداث ؛ 

 ماجيستير
 أو

 درجة البكالريوس

 7  10سنوات أو 
 سنوات 
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 فيذ خطط عمل األمين العام ؛ والمساهمة في المبادرات التي تسهل تن

تسهيل تنظيم الشبكات والمشاورات واالجتماعات المواضيعية حول التعاون 
 -اإلنمائي والعالقات الدولية. مسؤوليات محددة: 

مساعدة األمين العام في أخذ النقاط الرئيسية وإعداد تقارير عن نتائج 
 االجتماعات ؛ 

والوحدات المستقلة خالل فعاليات واسعة المساعدة في تنظيم المديريات 
 النطاق لألمين العام ؛ و

رصد خطط عمل األمين العام وتقديم المشورة لتقديم خدمة أفضل على النحو 
 المطلوب. 

 2مسؤول السياسات ف 

 تنفيذ مختلف  المشاركة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في
 (.SGاألنشطة والبرامج التي يقودها وينسقها األمين العام )

 تقديم الدعم إلعداد خطط العمل التفصيلية ، والمساهمة بنشاط في ص
تنفيذها ، بما في ذلك المؤشرات والجداول الزمنية المحددة بوضوح ؛ 

  تجميع وتوثيق خطة العمل ووثائق تنفيذ أنشطة المشروع ؛

  المبادرة في تنظيم وتنسيق االجتماعات والمؤتمرات ، يأخذ زمام
واالتصال مع مختلف أصحاب المصلحة داخل اإلدارات األخرى لألمين 

( ، وأصحاب المصلحة الخارجيين لتنسيق التخطيط SGالعام )
للمؤتمرات / االجتماعات ؛ العمل بشكل وثيق مع فريق الدعم اإلداري 

 ومتابعة الترتيبات اللوجستية.والبرنامجي التابع لألمين العام 

  قم بإعداد عروضPowerPoint  التقديمية المخصصة ومالحظات
  المفاهيم لمختلف األحداث عند الحاجة.

  قم بصياغة المراسالت و / أو مراجعة تلك التي أعدها موظفو دعم
 البرنامج ، وصياغة التقارير ومتابعة اإلجراءات.

  لمجلس الوزراء ، بما في ذلك إعداد تقديم الدعم البرنامجي / الفني
 الميزانيات.

  تقديم الدعم للمكتب في تجميع خطط عمل اإلدارات التي ترفع تقاريرها
إلى مكتب األمين العام وإنتاج خطة عمل دورية شاملة لمراجعة األمانة 

 العامة ، وفقًا لالستراتيجيات المحددة.

التنمية الدولية أو بكالوريوس جامعي في 
البرامج أو اإلدارة أو العلوم السياسية إدارة 

 أو المجاالت األخرى ذات الصلة
 

 أو
 

التنمية الدولية أو إدارة ماجستير جامعي في 
البرامج أو اإلدارة أو العلوم السياسية أو 

 مجاالت الدراسة ذات الصلة. 
 

)خمس( سنوات من الخبرة  5
 العملية ذات الصلة 

 
ات )سنتان( من الخبرة العملية ذ 2

 الصلة



ة|  17 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 (GSA5سكرتير )ثنائي اللغة( )

  قادر على التواصل والتعامل مع المراسالت بأي لغتين رسميتين في
 االتحاد األفريقي. 

  ، يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة باتخاذ 

 اإلجراءات ، 

  يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير
اخليين والخارجيين التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الد

 ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من تنفيذها ، 

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 

ت تسمية وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءا
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

  صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة المكاتب 
 والسكرتارية والدراسات الكتابية 

 
المرشحون الحاصلون على درجة 

البكالوريوس في الخدمات اإلدارية وإدارة 
 دراسات الكتابية هم المكاتب والسكرتارية وال

سنتان من الخبرة في العمل 
السكرتاري ثنائي اللغة ذي الصلة 
في المنظمات العامة أو البعثات 
الدبلوماسية أو المنظمات الدولية 

أو المنظمات غير الحكومية 
 الدولية.

سنة واحدة في دور إشرافي )إذا 
كان المنصب ينطوي على دور 
إشرافي مثل مشرف األمن وما 

 إلى ذلك( 

 

 GSA3مساعد تسجيل أول 

  استالم وتسجيل ومعالجة وإعادة توجيه البريد / المراسالت الواردة
 والصادرة إلى المرسل إليه ذي الصلة

  مسح ضوئي ورقمنة البريد الوارد والسجالت 

 جالت المكتبية وتنظيمها وصيانتها وتخزينها واستردادها بدقة فرز الس 

  ًإنشاء وضمان تصنيف السجالت إلكترونيا 

 التأكد من تصنيف السجالت حسب مخطط الملفات 

  )حفظ جميع الملفات المادية بما في ذلك ملفات الموظفين )مفتوحة وسرية
 ، والملفات المالية والقانونية ، وضمان الحفظ اآلمن لهم

  تأكد من التقاط عناصر البيانات الوصفية الدقيقة من السجالت لتحميلها
 على نظام السجالت اإللكترونية من أجل اإليداع اإللكتروني

  إنشاء مجلدات وملفات جديدة والتخلص من الملفات القديمة وفقًا لجدول
 االحتفاظ المحدد

 احتفظ بسجالت آمنة ومأمونة في مكان مناسب 

 شيفات والتأكد من تخزين الملفات بشكل صحيح وإمكانية االحتفاظ باألر
 الوصول إليها 

  احتفظ بسجل لجميع الملفات الصادرة لضمان إرجاع المستندات في
 الوقت المناسب

  خدمة اجتماعات اإلدارات والتأكد من توزيع وثائق العمل على
 المشاركين في االجتماع. 

 ضمان السرية وعدم إفشاء السجالت 

  / ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب
ت من مؤسسة اإلدارة أو إدارة السجال

 معترف بها
  

  مطلوب من المرشحين على درجة
البكالوريوس في إدارة المكاتب / 

اإلدارة أو إدارة السجالت من مؤسسة 
 معترف بها

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في إدارة السجالت / 
 السجالت أو المهام الكتابية.

 
السجل / سنة خبرة ذات صلة في 1

 المهام الكتابية.إدارة السجالت أو 
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 لحفاظ على نظام ملفات موثوق ودقيق وفعال بما يتماشى مع تأكد من ا
 سياسة إدارة المحفوظات والسجالت

  قدم إجابات على االستفسارات من خالل البحث عن السجالت
 واسترجاعها 

 االحتفاظ بنظام سجالت حركات الملفات داخل المكتب 

 ( GSA5مساعد إداري )
 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

  واألنظمة التشغيلية ،يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
ت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول في مجاال

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية 

 ترف بها مع
 
 
 

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال أو 
إدارة األعمال أو أي مجال ذي صلة من 

 مؤسسة تعليمية معترف بها 
 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

 ( GSA5الشعب ) -مساعد إداري 
 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

 يلية ،يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة التشغ 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول في مجاالت مثل ، على 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية 

 معترف بها 
 
 
 

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال أو 
إدارة األعمال أو أي مجال ذي صلة من 

 مؤسسة تعليمية معترف بها 
 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

 ولقسم البروتوك 
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 (5رئيس المراسم )ف 

  بناء والحفاظ على خطة استراتيجية لتكوين عالقات عمل جيدة مع
 المنظمات األخرى 

  تطوير والحفاظ على القواعد واإلجراءات المتعلقة بالممارسات المتعلقة
 بجميع المسائل والموارد واألنشطة المتعلقة بالبروتوكول 

  ضمان اإلشراف العام على إدارة البروتوكول والتعامل مع مسائل
 السياسة مع الحكومة المضيفة والسفارات والمنظمات الدولية 

  ضمان التنفيذ الكامل التفاقية المقر من قبل الحكومة المضيفة 

  إسداء المشورة لألمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
ن بشأن جميع مسائل البروتوكول والتأكد من االلتزام والمسؤولين اآلخري

بالممارسات الدولية الحالية فيما يتعلق بالبروتوكول الدبلوماسي في 
 االحتفاالت والوظائف العامة

 اإلشراف على تنفيذ دليل البروتوكول وقواعد البروتوكول واإلجراءات 

 حيح تأكد من شراء أعالم الصاري وأعالم الدول األعضاء بشكل ص
 واستخدامها بشكل صحيح

  االضطالع بواجبات المطار المتمثلة في الترحيب / الترحيب بمجلس
الوزراء وكبار المسؤولين التجاريين وكبار الشخصيات والشخصيات 

 األخرى في المطار ، وصالة كبار الشخصيات ، إلخ ...

  ضمان تنظيم لوجستي عالي المستوى لالجتماعات والمؤتمرات األخرى
 ي تعقد في المقر أو خارجه الت

درجة الماجستير في العالقات الدولية أو 
العلوم السياسية أو العالقات العامة أو 

 الدبلوماسية أو أي مجال ذي صلة

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
( 7ذات الصلة ، منها سبع )

سنوات على المستوى اإلداري 
( سنوات على المستوى 3وثالث )
 اإلشرافي.
 

 (4موظف مراسم رئيسي )ف 

  تنسيق جميع المناسبات واالحتفاالت العامة مثل زيارات كبار
 الشخصيات

  متابعة تنفيذ اتفاقية البلد المضيف 

 اتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد أناشيد االتحاد األفريقي 

  ضمان اتخاذ الترتيبات الالزمة لتسويات الموظفين المعينين حديثًا وتقديم
أمين اإلقامة واستكمال جميع إجراءات اإلقامة مع سلطات المساعدة لت

 ومؤسسات البلد المضيف

  متابعة حجوزات الفنادق وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة خالل
 الرحالت الرسمية

 المساعدة في قضايا إعادة الموظفين إلى الوطن في االتصال 
 

درجة الماجستير في العالقات العامة أو 
أو العلوم السياسية أو  العالقات الدولية

 الدبلوماسية أو مجال ذي صلة 

( سنوات من الخبرة ذات 8ثماني )
( سنوات 6الصلة ، منها ست )

على المستوى اإلداري وثالث 
( سنوات على المستوى 3)

 اإلشرافي.
 

 (3-موظف مراسم أقدم )ف 

  عمليات االعتماد وتصاريح العمل والوثائق ذات الصلة ألمانة منطقة
 التجارة الحرة القارية األفريقية وتجديدها عند استحقاقها

  تقديم خدمات البروتوكول أثناء رحالت األمين العام لمنطقة التجارة
الحرة القارية األفريقية والمسؤولين المنتخبين وكذلك الشخصيات البارزة 

  ماجستير في العلوم االجتماعية تخصص
 العالقات الدولية والدبلوماسية.

 
 أو

( سنوات من الخبرة في 5خمس )
العمل التدريجي ذات الصلة ، 

( سنوات على 3منها ثالث )
 المستوى اإلشرافي
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في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وإجراء ترتيبات الوصول 
رة المناسبة بما في ذلك تسجيل الوصول والعمليات الجمركية والمغاد

وإجراءات الهجرة في المطارات ، واستخدام صاالت كبار الشخصيات 
 والمرافق والنقل البري من بين أمور أخرى. 

  .الترتيب مع سلطات البلد المضيف لنقل الموظفين إلى أو خارج البلد 

 شراف على تنفيذ البرنامج وتنفيذ إعداد الميزانية البرنامجية للشعبة واإل
 الميزانية 

  اإلعفاءات العملية لإلرساليات الشخصية والرسمية التي يتم استيرادها
 إلى الدولة. 

  .استالم ومراجعة وفحص جميع مراسالت ووثائق البروتوكول الواردة 

  تنظيم ترتيبات أمنية دبلوماسية للزوار رفيعي المستوى ألمانة منطقة
 التجارة الحرة القارية األفريقية 

  االضطالع بواجبات المطار المتمثلة في الترحيب بكبار الشخصيات
والشخصيات األخرى في المطار ، وترتيبات صالة كبار الشخصيات ، 

 إلخ ...

 لد المضيف والمنظمات الشريكة االتصال بالمكاتب ذات الصلة في الب
 األخرى في تنظيم وخدمة اجتماعات المسؤوليات المشتركة

 

  حاصل على درجة البكالوريوس في
العلوم االجتماعية مع تخصص في 
العالقات الدولية والدبلوماسية مع 

الدولية  تخصص في العالقات
 والدبلوماسية

 

 
 

( سنوات من الخبرة في 8ثماني )
العمل التدريجي ذات الصلة ، 

( سنوات على 3منها ثالث )
 المستوى اإلشرافي.

 (2موظف مراسم )ف 

  إعالمية للمندوبين والمشاركين في اجتماعات منطقة إعداد إرشادات
 التجارة الحرة القارية األفريقية حول طرق االعتماد وخطط الجلوس

  إعداد وتحديث المالمح القطرية للدول األطراف في منطقة التجارة الحرة
القارية األفريقية واالحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بالبروتوكول ذات القيمة 

 التاريخية

 شراف على عمل مساعدي المراسم التابعين له / لهااإل 

  تقديم مساعدة البروتوكول للموظفين والتعامل مع االستفسارات الداخلية
 والخارجية

  االضطالع بواجبات المطار المتمثلة في الترحيب بكبار الشخصيات
والشخصيات األخرى في المطار ، وترتيبات صالة كبار الشخصيات ، 

 إلخ ...

 جبات أخرى قد يتم تعيينهاأداء وا 

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم 
االجتماعية تخصص العالقات الدولية 

 أو في مجال ذي صلةوالدبلوماسية
 
 أو
 

درجة الماجستير في العلوم االجتماعية 
أو في تخصص العالقات الدولية والدبلوماسية

 مجال ذي صلة
 

من خبرة العمل ( سنوات5خمس )فاي
الصلة في البروتوكول ذات 

الخبرة في اإلشراف ستكون ميزة ،
 إضافية.

 أو 
 
خبرة العمل ذات ( سنوات من2)تي

الخبرة في الصلة في البروتوكول ،
 اإلشراف ستكون ميزة إضافية.

 (1موظف مراسم )ف 

  اعتماد موظفي منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية مع السلطات
 الحكومية ذات الصلة

  طلبات الحصول على بطاقات الهوية الدبلوماسيةمعالجة 

 معالجة طلبات تصاريح المطار 

 تجهيز رخص القيادة المحلية 

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم 
االجتماعية تخصص العالقات الدولية 

 أو في مجال ذي صلةوالدبلوماسية
 

 سنتان من الخبرة ذات الصلة 
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  تجهيز التأشيرات للموظفين الذين يسافرون في مهمة عبر السفارات
 األجنبية في غانا

  دعم وكاالت التخليص المعينة لتسهيل نقل / تسجيل وإلغاء تسجيل
 المركبات اآللية

  جمع نماذج اإلعفاء الضريبي ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية
 األفريقية 

 (GSA5مساعد بروتوكول )

  الحرة القارية األفريقية وتسهيل تسجيل دعم سفر موظفي منطقة التجارة
 وصولهم بأمن المطار

  رفع أوامر الشراء واستالم الفواتير 
 الدعم اإلداري اليومي لفريق البروتوكول بشأن المسؤوليات األخرى 
  قم بإعداد المستندات / الطرود للشحن السريع والتنسيق وجدولة اإلرسال

 مع شركات البريد السريع الخارجية
  طلبات الخدمة لمراجعة المشرف وتقديمها للموافقة عليهابدء 
 دعم المحلل المالي واإلداري في الوظائف اإلدارية والمالية 
 أداء أي واجبات أخرى كما هو مطلوب 

العلوم االجتماعية ، مع التخصص في دبلوم 
أو في مجال العالقات الدولية والدبلوماسية

 ذي صلة
 سنوات من الخبرة ذات الصلة  3

 قسم المؤتمرات واللغات 

 (5رئيس المؤتمر واللغات )ف 

  يوجه أنشطة المديرية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للسياسة المتعلقة
 باستراتيجيات خدمة المؤتمرات العالمية والمحلية ؛

  يضمن اإلدارة التشغيلية لخدمات المؤتمرات العالمية والمحلية لمفوضية
خالل تلبية احتياجات العمالء وتقديم الخدمات بما االتحاد األفريقي من 

يرضيهم من خالل توفير أنظمة المؤتمرات والخدمات والمعدات والقدرة 
على التخطيط وإدارة القوى العاملة للترجمة الفورية ومعالجة النصوص 

 والطباعة والنشر.

  يكفل تطوير وإنفاذ السياسات واإلجراءات المتعلقة بتوفير خدمات
 مراتالمؤت

  يضمن اإلدارة العامة لموظفي اإلدارة / اإلدارة والميزانية واألداء وحسن
توقيت تقديم الخدمات وتسليم المستندات وإكمال الجودة وكفاءة وفعالية 
تنفيذ البرنامج بما يتوافق مع القواعد واإلجراءات ذات الصلة المعمول 

 بها ؛

 ي ألعمال الترجمة يبدأ ويراقب الترتيبات الخاصة بالتعاقد الخارج
 وتوظيف مقدمي الخدمات المستقلين ؛

 يراقب تنسيق الترتيبات اللوجستية لالجتماعات الخارجية ؛ 
يطور ويحافظ على العالقات مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالمصطلحات 
 واالبتكارات في مرافق الترجمة والترجمة الفورية والطباعة والنسخ والنشر

في إدارة المؤتمرات. درجة الماجستير 
دراسات اللغة أو الترجمة الفورية أو 
 الترجمة أو أي مجال آخر ذي صلة

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
( 7ذات الصلة ، منها سبع )

سنوات على المستوى اإلداري 
( سنوات على المستوى 3وثالث )
 اإلشرافي.

 



ة|  22 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

التخطيط المركزي  -مسؤول أول 
 (3والتخطيط )ف 

  وينسق ويشرف على المهام اليومية لوحدة التخطيط والتنسيق يخطط
 المركزية

  تقديم المشورة والتوصية بشأن عبء العمل القادم لـCLD  فيما يتعلق
باجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من حيث قاعات 

 المؤتمرات ، والترجمة الفورية ، ومتطلبات الترجمة والوثائق.

 إجراءات التشغيل القياسية لضمان الجودة والمعايير في  يطور ويراجع
 الخدمات المقدمة

  ينظم ويشارك في االجتماعات التحضيرية مع إدارات العمالء لفهم
 تخصيص اقتصادي وفعال وفعال للموارد ؛المتطلبات والتأكد من ذلك 

  ينظم اجتماعات توعية منتظمة لقسم منطقة التجارة الحرة القارية
 C & Lة لضمان االمتثال لسياسات األفريقي

  يشرف على إعداد جدول اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية مع أصحاب المصلحة ويضمن تقديمه في الوقت المناسب إلى 

 اللجان الفرعية للبرامج والمؤتمرات للموافقة عليه.

  إدارة وتنسيق جميع تدفقات طلبات الخدمة الموجهة إلىCLD يل وتحل
 المشكالت التي يجب معالجتها واقتراح حلول مبتكرة

 ينسق ويدير الشؤون اإلدارية والوظيفية للوحدة 

  يضمن التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لألنشطة لتحقيق األهداف
 المحددة للوحدة في إطار واليتها

يوفر تخصيص الموارد الفنية وإرشادات السياسة بشأن األمور المتعلقة 
 تنفيذ النظام وصيانته بمشاريع

إدارة المشاريع ، ماجستير إدارة ماجيستير 
األعمال ، العلوم السياسية ، التنمية الدولية 

من جامعة معترف  والمجاالت ذات الصلة
 بها
 
 أو
 

إدارة المشاريع ، بكالوريوس جامعي 
ماجستير إدارة األعمال ، العلوم السياسية ، 

 .الصلةالتنمية الدولية والمجاالت ذات 
 

( سنوات من الخبرة في 5خمس )
العمل التدريجي ذات الصلة ، 

( سنوات على 3منها ثالث )
 المستوى اإلشرافي

 
 

( سنوات من الخبرة في 8ثماني )
العمل التدريجي ذات الصلة ، 

( سنوات على 3منها ثالث )
 المستوى اإلشرافي.

 (2موظف توثيق )ف 

  اإللكترونية للوثائق الرسمية لـ يحتفظ بجميع النسخ الورقية والنسخ
CLD  بما في ذلك وثائق عمل المؤتمر والتقارير والوثائق الرسمية ،

 األخرى لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  يضمن النسخ االحتياطي لجميع المستندات التي تتم معالجتها بواسطة
C&L دية ويوفر وصوالً غير متصل باإلنترنت لوثائق الجلسات العا

 ألصحاب المصلحة

  يضمن تعيين رمز فريد لجميع المستندات التي تتم معالجتها بواسطة
CLD  للتخزين واالسترجاع من خادمCLD  أو أي خادم آخر مخصص

 لهذا الغرض

  يطور ويحتفظ ، باالتصال معMIS  بقاعدة بيانات لجميع وثائق ،
تحاد األفريقي االجتماعات / المؤتمرات ، بجميع لغات العمل الرسمية لال

 ، والتي تمت ترجمتها أو معالجتها من قبل إدارة خدمات المؤتمرات

  المستندات ، قم بتخزينها واالستفادة منها للمترجمين والمستخدمين
المعتمدين اآلخرين ، في نسخ ورقية أو إلكترونية ، جميع مستندات 

درجة البكالوريوس في علوم المكتبات ، 
وتكنولوجيا المعلومات ، وإدارة المعلومات ، 

وعلوم الكمبيوتر ، وإدارة السجالت ، 
 واألرشفة ، وإدارة المستندات

 
 أو
 

درجة الماجستير في المجاالت ذات الصلة 
 أعاله
 

سنوات من الخبرة العملية في  5
الوثائق أو المجاالت ذات الصلة 

منها سنتان على المستوى 
 اإلشرافي

 
سنوات خبرة في العمل في  2

 مجال التوثيق
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CLD  الرسمية ، بما في ذلك مستندات العمل والتقارير والمواد
 المرجعية وما إلى ذلك.

  ينسق مع مشرفي التجمع لجمع النسخ النهائية من المستندات التي تمت
والمركزية على الخادم بجميع لغات العمل  CLDمعالجتها بواسطة 

 الرسمية في االتحاد األفريقي

  يضمن النقل السلس وفي الوقت المناسب لوثائق االجتماع والتواصل مع
لبعثات الممثلة للدول األعضاء والمنسقين وا AfFCTAالمسؤولين في 

 في وزارة الخارجية

  يضمن وصول سهل االستخدام إلى المستندات القائمة على الخادم من
 AfCFTAمحطات عمل المترجمين وبالتالي إلى جميع مستخدمي 

  ينسق مع وحدة الطباعة لجمع وتصنيف ونسخ المستندات بكفاءة وفقًا
 لمتطلبات االجتماع المنظم

  يوفر التدريب لموظفيCLD  الجدد على استخدام أنظمةCLD 
 يضمن معالجة المستندات وتوزيعها خالل اجتماعات أجهزة السياسة

 (P1وحدة تحكم المستندات والتقويم )

  متابعة / تقرير عن قرارات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
 المتخذة في جدول اجتماعات االتحاد األفريقي 

  المساعدة في التحضير لجدول اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية وفقًا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن تقويم اجتماعات االتحاد 

 األفريقي

 يم بمجرد الموافقة عليه وتأكد من تنفيذه على النحو المعتمد راقب التقو
 للسنة

  إعداد تقارير ربع سنوية عن الجدول الزمني لتقديمها إلى اللجنة الفرعية
 حول المؤتمرات والبرامج خالل االجتماعات الفصلية

  فحص وإعداد قائمة ربع سنوية بمقترحات االجتماعات الجديدة للنظر
الجدول الزمني من قبل مكتب اللجنة الفرعية  فيها وإضافتها إلى

 للمؤتمرات والبرامج

  إعداد اإلحصائيات المتعلقة باالجتماعات التي يخدمها قسم خدمة
 المؤتمرات.

  تأكد من أن الموظفين المعنيين في قسم خدمة المؤتمرات يتلقون جميع
المعلومات الالزمة المتعلقة بالتنظيم السلس لالجتماعات مثل رموز 

الميزانية ، والمكان ، واللغات المطلوبة للترجمة التحريرية و / الفورية ، 
 وعدد المشاركين والمنسقين لكل اجتماع

  التشاور بانتظام مع األشخاص المحوريين في اإلدارات لالجتماعات
 والوثائق من أجل تنسيق التفاصيل

 .خذ محاضر االجتماعات المتعلقة بالتقويم وإعداد التقارير 

 
 

درجة البكالوريوس في دراسات المكتبات ، 
األرشفة إدارة السجالت ، نظم المعلومات ،

أو مجال الدراسات ذات  وإدارة الوثائق
 الصلة

 

سنوات من الخبرة العملية  - 2
 ذات الصلة

 
  



ة|  24 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  بتحديث التقويم بانتظام وتعميمه على األقسام وجميع أصحاب قم
 المصلحة المعنيين.

 إدارة الموظفين واإلشراف عليهم 
 اإلشراف على موظفي الدعم وتوجيههم وتدريبهم

 (GSA5فني نظام المؤتمرات )

 تثبيت ، برامج واختبارات أجهزة وبرامج المؤتمر 

  يقوم بتشغيل وصيانة واستكشاف األخطاء وإصالحها لجميع أنظمة
المؤتمرات وصيانة وتشغيل ومراقبة وبرمجة جميع أنظمة الصوت 
 والفيديو والصمامات الضوئية وأنظمة العرض وغيرها من األجهزة. 

  يوفر الدعم لمنظمي االجتماعات حول متطلبات الخدمة الفنية قبل
 االجتماعات وأثناءها

  قاعدة بيانات للمشاركين في االجتماع للحد من وقت الكالم وطلب تعد
 الكلمة اإللكترونية

  برمجة معدات الترجمة وفقًا لمتطلبات اللغة لوظيفة الترجمة الفورية
 والترحيل

  يقوم بإجراء اختبارات روتينية على جميع أجهزة نظام المؤتمرات وفقًا
لمطلوبة وتخزينها بأمان للمعدات وتسجيل وتحرير إجراءات االجتماع ا

 لالستخدام في المستقبل

  يشارك في تنفيذ أعمال الترقية على أنظمة مؤتمرات منطقة التجارة
 الحرة القارية األفريقية للتكيف مع التكنولوجيا الحالية

 يشارك في إعداد المواصفات لقطع الغيار المطلوبة ألنظمة المؤتمرات 

  لجميع أنظمة المؤتمراتإعداد قائمة بقطع الغيار المطلوبة 

  يجري تشخيص خلل في األنظمة واألجهزة والبرامج والمكونات من
 أجل تحديد سبب االنهيار وتصحيح المشكلة

يدير تتبع الفيديو والتحكم المركزي ونظام الشبكات الصوتية أثناء االجتماع 
 ؛ إعداد وتنفيذ جدول الصيانة الوقائية لكل جهاز في قاعات المؤتمرات

 
دبلوم في نظم المعلومات. علوم الكمبيوتر؛ 

أو مجال  SIEالمعرفة التقنية بمعدات 
 الدراسات ذات الصلة

  
 أو
 

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات 
وعلوم الكمبيوتر. المعرفة التقنية بمعدات 

SIE أو مجال الدراسات ذات الصلة 
 
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
 الصلة

 
 أو 
 
سنوات من الخبرة العملية ذات  5

 الصلة 

 (GSA4سكرتير المسبح )

  قم بكتابة وإثبات قراءة المستندات والتقارير والمراسالت والرسائل
 واالستفسارات وما إلى ذلك حسب ما يطلبه المشرفون المعينون

 صياغة الردود على المراسالت الروتينية لتوقيع المشرفين 

 / الموظفين وتزويدهم بالمعلومات األساسية  استقبال الضيوف / الزوار
 حول القضايا واإلجراءات ذات الصلة

  الحفاظ على نظام حفظ وتسجيل مناسب لجميع المراسالت والوثائق
 الواردة والصادرة

  الرد على المكالمات الهاتفية / رسائل البريد اإللكتروني وفحصها
 والتأكد من المتابعة مع المشرفين والشركاء ؛

  دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة
المكاتب والسكرتارية والدراسات 

سنوات من السكرتارية ذات  3الكتابية .
 الصلة

  
  المرشحون الحاصلون على درجة

البكالوريوس في الخدمات اإلدارية 
وإدارة المكاتب والسكرتارية 

 والدراسات الكتابية 

سنوات من الخبرة ذات الصلة  5
في حكومة أو قطاع عام أو 

 منظمة دولية
 

سنتان من الخبرة السكرتارية ذات 
اع عام أو الصلة في حكومة أو قط

 منظمة دولية ؛
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 فاظ بمفكرة محدثة بمواعيد المشرفين وغيرهم من كبار موظفي االحت
 القسم ؛

  الحفاظ على المعدات قيد االستخدام في حالة جيدة واإلبالغ عن عيوب
 الصيانة وغيرها من اإلجراءات الضرورية ؛

  / توفير الدعم اإلداري الروتيني اليومي لوحدات العمل المختلفة لإلدارة
 القسم / الوحدات المعينة

 أداء خدمات االستقبال عند االقتضاء 
 أداء أي واجب / مسؤولية أخرى ذات صلة

 
 كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة: 

( 4مترجم شفوي / تحريري )ف 
 )عربي(

  توفير الترجمة الفورية أثناء المؤتمرات واالجتماعات ومناقشات
 الجماهير وما إلى ذلك

  توفير الترجمة التتابعية واالتصال وغيرها من أشكال التفسير كلما لزم
 األمر

  واستخدام تحقق من المراجع المناسبة لضمان الفهم الدقيق
 المصطلحات الفنية لالتحاد األفريقي

 استشر الزمالء والقواميس / المعاجم الفنية المتخصصة 

  مواكبة التطورات في مجال اللغة ، في كل من اللغات المصدر والهدف
، من خالل تجميع وتحديث المصطلحات والعبارات والمختصرات 

مخزون المفردات  والتعبيرات الخاصة بانتظام وتحديثها من أجل توسيع
 بهدف تعزيز المهارة والقدرة

 ساعد في تطوير مصطلحات / معاجم االتحاد األفريقي 

 ضمان جودة ترجمة مستندات العمل في الوقت المناسب 

  استشر الزمالء بانتظام ، والقواميس / المعاجم المتخصصة ، وبنوك
 البيانات ، وما إلى ذلك.

 تحقق من مصادر مرجعية مناسبة 
 (CATTعرفة عملية جيدة بأداة الترجمة بمساعدة الكمبيوتر )لديك م

درجة الماجستير في الترجمة الفورية أو 
دراسات لغة الترجمة أو اللغويات أو مجال 

 الدراسات ذي الصلة
 
 أو 
 

الترجمة الفورية لدرجة البكالوريوس أو 
دراسات لغة الترجمة أو اللغويات أو مجال 

 الدراسات ذي الصلة

( سنوات من الخبرة 10)عشر 
( سنوات 7ذات الصلة منها سبع )

على مستوى إداري / خبير وأربع 
( سنوات على المستوى 4)

 اإلشرافي.
 
 أو
 

( آذانًا من الخبرة 12اثنا عشر )
( 7ذات الصلة ، منها سبع )

سنوات على مستوى إداري / 
( سنوات على 4خبير وأربع )

 المستوى اإلشرافي.

( 4تحريري )ف مترجم شفوي / 
 )اإلنجليزية(

  توفير الترجمة الفورية أثناء المؤتمرات واالجتماعات ومناقشات
 الجمهور وما إلى ذلك ؛ 

  توفير الترجمة التتابعية واالتصالية وغير ذلك من أشكال التفسير كلما
 لزم األمر ؛

  تحقق من المراجع المناسبة لضمان الفهم الدقيق واستخدام
 لالتحاد األفريقيالمصطلحات الفنية 

 استشر الزمالء والقواميس / المعاجم الفنية المتخصصة 

  مواكبة التطورات في مجال اللغة ، في كل من اللغات المصدر والهدف
، من خالل تجميع وتحديث المصطلحات والعبارات والمختصرات 

درجة الماجستير في الترجمة الفورية أو 
دراسات لغة الترجمة أو اللغويات أو مجال 

 الدراسات ذي الصلة
 
 أو 
 

الترجمة الفورية لدرجة البكالوريوس أو 
دراسات لغة الترجمة أو اللغويات أو مجال 

 الدراسات ذي الصلة

( سنوات من الخبرة 10عشر )
( سنوات 7الصلة منها سبع )ذات 

على مستوى إداري / خبير وأربع 
( سنوات على المستوى 4)

 اإلشرافي.
 
 أو
 

( آذانًا من الخبرة 12اثنا عشر )
( 7ذات الصلة ، منها سبع )
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والتعبيرات الخاصة بانتظام وتحديثها من أجل توسيع مخزون المفردات 
 المهارة والقدرة بهدف تعزيز

 ساعد في تطوير مصطلحات / معاجم االتحاد األفريقي 

 ضمان جودة ترجمة مستندات العمل في الوقت المناسب 

  استشر الزمالء بانتظام ، والقواميس / المعاجم المتخصصة ، وبنوك
 البيانات ، وما إلى ذلك.

 تحقق من مصادر مرجعية مناسبة 
 (CATTالترجمة بمساعدة الكمبيوتر )لديك معرفة عملية جيدة بأداة 

سنوات على مستوى إداري / 
( سنوات على 4خبير وأربع )

 المستوى اإلشرافي.

( 4مترجم شفوي / تحريري )ف 
 )فرنسي(

  توفير الترجمة الفورية أثناء المؤتمرات واالجتماعات ومناقشات
 الجمهور وما إلى ذلك ؛ 

  توفير الترجمة التتابعية واالتصالية وغير ذلك من أشكال التفسير كلما
 لزم األمر ؛

  تحقق من المراجع المناسبة لضمان الفهم الدقيق واستخدام
 المصطلحات الفنية لالتحاد األفريقي

 مالء والقواميس / المعاجم الفنية المتخصصةاستشر الز 

  مواكبة التطورات في مجال اللغة ، في كل من اللغات المصدر والهدف
، من خالل تجميع وتحديث المصطلحات والعبارات والمختصرات 

والتعبيرات الخاصة بانتظام وتحديثها من أجل توسيع مخزون المفردات 
 بهدف تعزيز المهارة والقدرة

 طوير مصطلحات / معاجم االتحاد األفريقيساعد في ت 

 ضمان جودة ترجمة مستندات العمل في الوقت المناسب 

  استشر الزمالء بانتظام ، والقواميس / المعاجم المتخصصة ، وبنوك
 البيانات ، وما إلى ذلك.

 تحقق من مصادر مرجعية مناسبة 
 (CATTلديك معرفة عملية جيدة بأداة الترجمة بمساعدة الكمبيوتر )

درجة الماجستير في الترجمة الفورية أو 
دراسات لغة الترجمة أو اللغويات أو مجال 

 الدراسات ذي الصلة
 
 أو 
 

الترجمة الفورية لدرجة البكالوريوس أو 
دراسات لغة الترجمة أو اللغويات أو مجال 

 الدراسات ذي الصلة

( سنوات من الخبرة 10عشر )
( سنوات 7ذات الصلة منها سبع )

مستوى إداري / خبير وأربع على 
( سنوات على المستوى 4)

 اإلشرافي.
 
 أو
 

( آذانًا من الخبرة 12اثنا عشر )
( 7ذات الصلة ، منها سبع )

سنوات على مستوى إداري / 
( سنوات على 4خبير وأربع )

 المستوى اإلشرافي. 

( 4مترجم شفوي / تحريري )ف 
 )برتغالي(

  توفير الترجمة الفورية أثناء المؤتمرات واالجتماعات ومناقشات
 الجمهور وما إلى ذلك ؛ 

  توفير الترجمة التتابعية واالتصالية وغير ذلك من أشكال التفسير كلما
 لزم األمر ؛

  تحقق من المراجع المناسبة لضمان الفهم الدقيق واستخدام
 المصطلحات الفنية لالتحاد األفريقي

 مالء والقواميس / المعاجم الفنية المتخصصةاستشر الز 

  مواكبة التطورات في مجال اللغة ، في كل من اللغات المصدر والهدف
، من خالل تجميع وتحديث المصطلحات والعبارات والمختصرات 

درجة الماجستير في الترجمة الفورية أو 
دراسات لغة الترجمة أو اللغويات أو مجال 

 الدراسات ذي الصلة
 
 أو 
 

الترجمة الفورية لدرجة البكالوريوس أو 
دراسات لغة الترجمة أو اللغويات أو مجال 

 الدراسات ذي الصلة

( سنوات من الخبرة 10عشر )
( سنوات 7ذات الصلة منها سبع )

لى مستوى إداري / خبير وأربع ع
( سنوات على المستوى 4)

 اإلشرافي. 
 
 أو
 

( آذانًا من الخبرة 12اثنا عشر )
( سنوات 7ذات الصلة ، منها سبع )
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والتعبيرات الخاصة بانتظام وتحديثها من أجل توسيع مخزون المفردات 
 بهدف تعزيز المهارة والقدرة

 طوير مصطلحات / معاجم االتحاد األفريقيساعد في ت 

 ضمان جودة ترجمة مستندات العمل في الوقت المناسب 

  استشر الزمالء بانتظام ، والقواميس / المعاجم المتخصصة ، وبنوك
 البيانات ، وما إلى ذلك.

 تحقق من مصادر مرجعية مناسبة 
 (CATT)لديك معرفة عملية جيدة بأداة الترجمة بمساعدة الكمبيوتر 

على مستوى إداري / خبير وأربع 
( سنوات على المستوى 4)

 اإلشرافي.

 إدارة التجارة في البضائع والمنافسة

 (D1والمنافسة )مدير التجارة في السلع 

  اإلشراف على عمل األمانة في تنفيذ البروتوكوالت الخاصة بالتجارة
 في السلع والمنافسة ، بما في ذلك الصكوك الفرعية الخاصة بها. 

  اإلشراف على عمل األمانة في تعزيز التعاون في مجاالت الوصول
غير إلى األسواق ؛ قواعد المنشأ؛ سبل االنتصاف التجارية؛ والتدابير 

 (NTMsالجمركية )

  اإلشراف على عمل األمانة في تعزيز التعاون في مجاالت الحواجز
التقنية أمام التجارة والحواجز غير الجمركية وتدابير الصحة والصحة 

 النباتية ؛ 

  العمل كأمانة للجنة التجارة في السلع ولجنة المنافسة والهيئات الفرعية
 ؛  التابعة لهما ، لضمان سيرها بسالسة

  تقديم تقارير وقائعية عالية الجودة ومذكرات استشارية تقنية ومذكرات
إعالمية أخرى ذات صلة لتمكين اللجنة المعنية بالتجارة في السلع 

 ولجنة المنافسة وهيئاتهما الفرعية من العمل بسالسة ؛

  وضع أشكال وإجراءات عمل لتلقي اإلخطارات وتوزيعها على الدول
 األطراف ؛ 

  مبادرات المساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين الدول األطراف قيادة
من تنفيذ البروتوكوالت الخاصة بالتجارة في السلع والمنافسة ، بما في 

 ذلك أدواتها الفرعية ؛ 

  تصميم وصيانة قاعدة بيانات شاملة لجدول التعريفة الجمركية لكل
 الجمركية ؛ دولة طرف ، بما في ذلك جداول التعريفة لالتحادات 

  إجراء البحوث ومساعدة المديريات األخرى في األمانة العامة في
جميع األمور المتعلقة ببروتوكوالت التجارة في السلع والمنافسة كلما 
دعت الحاجة إلى خبرة في هذه الموضوعات ، على سبيل المثال في 

 سياق قضايا تسوية المنازعات وأنشطة المساعدة التقنية ؛

ما ال يقل عن درجة الماجستير في مجاالت 

التجارة الدولية أو االقتصاد أو العالقات الدولية 

أو سياسة التنمية الدولية أو القانون أو إدارة 

 األعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.

 

عاما من الخبرة العملية في  15

سياسات المنافسة مهنة ذات صلة

لدولية أو التجارة في التجارة ا

السلع أو االقتصاد أو العالقات 

الدولية أو سياسة التنمية الدولية أو 

القانون أو إدارة األعمال أو أي 

تخصص آخر ذي صلة. يجب أن 

سنوات على  7تشمل هذه الخبرة 

األقل من العمل في منصب 

 إداري.
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 عاون وتطوير عالقات عمل وشراكات جيدة مع المنظمات ذات قيادة الت
 الصلة 

 اإلشراف على تنفيذ بروتوكول سياسة المنافسة ؛ 

  تقديم مبادئ توجيهية للسياسات وتسهيل تنفيذ سياسة المنافسة القارية ؛ 

  إنشاء وتشغيل شبكة المنافسة األفريقية لسلطات المنافسة الوطنية
 ن ومواءمة تنظيم المنافسة في القارة ؛ واإلقليمية لتعزيز التعاو

  مساعدة الدول األطراف على تطوير سياسات المنافسة وتنفيذ قوانين
 المنافسة بما يتوافق مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛ 

  تقديم المشورة الفنية المناسبة وغيرها من المشورة ذات الصلة بمنطقة
األفريقية والوثائق المطلوبة لممثلي الدول التجارة الحرة القارية 

األعضاء المشاركين في االجتماعات وضمان إصدار ونشر محاضر 
 االجتماعات الفنية في الوقت المناسب ؛ 

  تنسيق وتسهيل برامج المساعدة التقنية وحوار السياسات بشأن سياسة
 المنافسة والدراسات والدعوة للنهوض بسياسة المنافسة التي تتصدى

 للتحديات في القارة ؛ 

  ضمان التعاون مع الهيئات اإلقليمية المسؤولة عن تنظيم المنافسة ؛ 

  تحديد تحديات سياسة المنافسة في أفريقيا واقتراح األنشطة أو
 المبادرات لمعالجتها ؛ 

  دفع جدول أعمال سياسة المنافسة ألفريقيا إلى األمام ووضعه في
 تجارة العالمية واألونكتاد.المنظمات الدولية مثل منظمة ال

 (GSA5سكرتير )ثنائي اللغة( )

  مع المراسالت بأي لغتين رسميتين في قادر على التواصل والتعامل
 االتحاد األفريقي

  يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت
المناسب ، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، 

 والمطالبة باتخاذ اإلجراءات ، 

 ير يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوف
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من 
 تنفيذها 

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 

يانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية وص
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

  صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

دبلوم في الخدمات اإلدارية ، وإدارة المكاتب ، 
والسكرتارية والدراسات الكتابية ذات الصلة 

السكرتارية سنوات من الخبرة في عمل  3مع 
ثنائية اللغة ذات الصلة في المنظمات العامة أو 
البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية أو 

 المنظمات غير الحكومية الدولية.
 

يُطلب من المرشحين الحاصلين على درجة 
البكالوريوس في الخدمات اإلدارية أو إدارة 

المكاتب أو السكرتارية والدراسات الكتابية أن 
لديهم ما ال يقل عن سنتين من خبرة  يكون

العمل السكرتارية ثنائية اللغة ذات الصلة في 
المنظمات العامة أو البعثات الدبلوماسية أو 

المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية 
 الدولية.

 سنوات 2سنوات أو  3

 

سنة واحدة في دور إشرافي )إذا 
كان المنصب ينطوي على دور 
إشرافي مثل مشرف األمن وما 

 إلى ذلك( 
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 GSA3مساعد تسجيل أول 

  استالم وتسجيل ومعالجة وإعادة توجيه البريد / المراسالت الواردة
 والصادرة إلى المرسل إليه ذي الصلة

  مسح ضوئي ورقمنة البريد الوارد والسجالت 

 جالت المكتبية وتنظيمها وصيانتها وتخزينها واستردادها بدقة فرز الس 

  ًإنشاء وضمان تصنيف السجالت إلكترونيا 

 التأكد من تصنيف السجالت حسب مخطط الملفات 

  حفظ جميع الملفات المادية بما في ذلك ملفات الموظفين )مفتوحة
 وسرية( ، والملفات المالية والقانونية ، وضمان الحفظ اآلمن لهم

  تأكد من التقاط عناصر البيانات الوصفية الدقيقة من السجالت لتحميلها
 على نظام السجالت اإللكترونية من أجل اإليداع اإللكتروني

  إنشاء مجلدات وملفات جديدة والتخلص من الملفات القديمة وفقًا لجدول
 االحتفاظ المحدد

 احتفظ بسجالت آمنة ومأمونة في مكان مناسب 

 شيفات والتأكد من تخزين الملفات بشكل صحيح وإمكانية االحتفاظ باألر
 الوصول إليها 

  احتفظ بسجل لجميع الملفات الصادرة لضمان إرجاع المستندات في
 الوقت المناسب

  خدمة اجتماعات اإلدارات والتأكد من توزيع وثائق العمل على
 المشاركين في االجتماع. 

 ضمان السرية وعدم إفشاء السجالت 

  الحفاظ على نظام ملفات موثوق ودقيق وفعال بما يتماشى مع تأكد من
 سياسة إدارة المحفوظات والسجالت

  قدم إجابات على االستفسارات من خالل البحث عن السجالت
 واسترجاعها 

 االحتفاظ بنظام سجالت حركات الملفات داخل المكتب 

  / ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب
ت من مؤسسة اإلدارة أو إدارة السجال

 معترف بها
  

  مطلوب من المرشحين على درجة
البكالوريوس في إدارة المكاتب / اإلدارة 
أو إدارة السجالت من مؤسسة معترف 

 بها

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في إدارة السجالت / 
 السجالت أو المهام الكتابية.

 
السجل / سنة خبرة ذات صلة في 1

 المهام الكتابية.إدارة السجالت أو 
 

 ( GSA5مساعد إداري )
 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

 نظمة التشغيلية ،يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واأل 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
ف أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية معتر

 بها 
 
 
 

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
أو  /الصلة في العمل اإلداري و 

 السكرتارية.
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  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول في مجاالت 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 
 تعليمية معترف بها 

 

  GSA 5شعبة  -مساعد اداري 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

  العمليات واألنظمة التشغيلية ،يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

 ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر 
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
عليمية معترف أي مجال ذي صلة من مؤسسة ت

 بها 
 
 
 

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 
 تعليمية معترف بها 

 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
اإلداري و / أو  الصلة في العمل

 السكرتارية.

  

 قسم الوصول إلى السوق

الوصول إلى األسواق  -رئيس القسم 
(P5) 
 

  وضع الرؤية لقسم الوصول إلى السوق وتحديد وقيادة استراتيجيته
 الشاملة ؛

 ضمان إدارة المخاطر المناسبة واستراتيجيات التخفيف للقسم ؛ 

  المديرية وضمان تنفيذها المساهمة في تطوير خطة استمرارية عمل
 على مستوى القسم.

 .اإلشراف على موظفي القسم فيما يتعلق بالتنظيم وتقييم األداء 

  قيادة تصميم االستراتيجيات والسياسات المتوافقة مع أهداف المديرية
 من أجل معالجة القضايا ذات الصلة في المجال ذي الصلة ؛

 اتها الفرعية ، لضمان فعالية العمل كأمانة للجنة التجارة في السلع وهيئ
 أداء هذه اللجان الفرعية ؛

 إعداد خطة العمل السنوية والموارد المناظرة للشعبة ؛ 

  تمثيل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وشرح موقفها في
 المؤتمرات والفعاليات عند الطلب ؛

  تنفيذ الميزانية المساهمة في إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير
 ومراقبة تنفيذ الميزانية على مستوى األقسام ؛

درجة الماجستير أو ما يعادلها في تخصص 
كمي في االقتصاد أو قانون التجارة الدولي أو 

 القانون ؛
 

 

( 12ما ال يقل عن اثني عشر )
لخبرة العملية ذات عاًما من ا

الصلة في مجال السياسة التجارية 
على المستوى اإلقليمي أو متعدد 

( سنوات 7األطراف ، منها سبع )
يجب أن تكون على المستوى 

 اإلداري ؛
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  إشراك أصحاب المصلحة في الدول األعضاء والمجموعات
 االقتصادية اإلقليمية في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات المطلوبة ؛ و

 االستثمار في الشراكات والعالقات االستراتيجية لدفع عجلة النمو ؛ 

 ا قد يكلفها المدير حسب الضرورة ، بما في نفذ أي مهام أخرى ، كم
ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين الشعبة 

 واألقسام األخرى في المديرية.

مسؤول الوصول إلى السوق الرئيسي 
 (4)ف 

  إجراء البحوث والتحليالت وإعداد التقارير عن قضايا الوصول إلى
 الصلة بالمجاالت الموضوعية لعمل الشعبة ؛األسواق ذات 

  توفير المعلومات للمندوبين والزمالء واإلدارة العليا والمنظمات
الحكومية الدولية األخرى بشأن القضايا الموضوعية التي تقع ضمن 

 مسؤولية الشعبة ؛

  مساعدة كبار الزمالء في تقديم الدعم للهيئات التي تخدمها الشعبة
 مجموعات التفاوض ، إلخ( ، حسب االقتضاء ؛)اللجان ، 

  تقديم عدد كبير من المساعدة التقنية وأنشطة التدريب في المجاالت
 الفنية لعمل الشعبة ؛

 المساهمة في تطوير المواد التدريبية ؛ 

 تطوير الخبرة في الموضوعات الفنية المتعلقة بعمل الشعبة ؛ 

  الشعبة وتقديم الدعم لها ؛المشاركة في أنشطة التوعية التي تقوم بها 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة الماجستير أو ما يعادلها في تخصص 
أو كمي في االقتصاد أو قانون التجارة الدولي 

 القانون ؛
 

 أو

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص 
كمي في االقتصاد أو قانون التجارة الدولي أو 

 القانون ؛

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
الدور )ثالث( سنوات من 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

)ثالث( سنوات من الخبرة  3
يجب أن تكون على مستوى 

إداري أو خبير وفي دور إشرافي 
 على التوالي.

الوصول إلى  -مسؤول برامج أول 
 (3األسواق )ف 

 امتياز التعريفة الجمركية على مستوى الدول  مراقبة تنفيذ جداول
 األطراف وغير األطراف ، وال سيما البلدان الناطقة بالفرنسية

  المشاركة في االجتماعات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال لجداول
 امتياز التعرفة ؛

  إعداد المذكرات المفاهيمية وخطط العمل السنوية حول القضايا المتعلقة
 تعرفة بامتيازات ال

  عقد ورش عمل للتوعية بجداول امتياز التعرفة واقتراح تدابير
تصحيحية عند الضرورة بناًء على التعليقات الواردة من خالل ورش 

 العمل هذه

  وضع أشكال وإجراءات عمل لتلقي اإلخطارات وتوزيعها على الدول
 األطراف ؛ 

 قدرات لتمكين العمل كقائد في تقديم المساعدة الفنية ومبادرات بناء ال
 الدول األطراف من تنفيذ جداول امتياز التعريفة الجمركية ؛

الدولية درجة الماجستير الجامعي في التجارة 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

الدولي أو  األعمال التجارية الدولية أو القانون
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

الوصول إلى األسواق  -موظف برنامج 
 (2)ف 
 

  االحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة لجدول التعريفة الجمركية لكل دولة
 طرف ، بما في ذلك جداول التعريفة الخاصة باالتحادات الجمركية ؛ 

 تطوير عالقات عمل وشراكات جيدة مع المنظمات ذات الصلة 

 مساعدة لجنة التجارة في السلع لضمان سير عملها بسالسة 

 يق المناسب واإلبالغ عن جميع تطوير خطة عمل المشروع والتوث
األنشطة بما في ذلك أي مسائل أخرى ذات صلة تتعلق بعمل امتياز 

 التعرفة ؛

 المساعدة في تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج للشعبة ؛ 

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل الخاص
 بامتياز التعرفة

 ج عمل الشعبة ؛العمل كمركز تنسيق لرصد وتقييم برنام 

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات لجنة التجارة في السلع ، وورش العمل 

 األخرى لبناء القدرات ؛

  إعداد التقارير المرحلية وتنسيق مساهمة الشعبة في التقرير السنوي
 لألمين العام ؛

  كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ، تنفيذ أي مهام أخرى ،
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
أو  األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
 في المجاالت ذات الصلةفيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

الوصول إلى األسواق  -موظف برنامج 
 (2)ف 
 

  االحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة لجدول التعريفة الجمركية لكل دولة
 طرف ، بما في ذلك جداول التعريفة الخاصة باالتحادات الجمركية ؛ 

 تطوير عالقات عمل وشراكات جيدة مع المنظمات ذات الصلة 

 مساعدة لجنة التجارة في السلع لضمان سير عملها بسالسة 

  والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع تطوير خطة عمل المشروع
األنشطة بما في ذلك أي مسائل أخرى ذات صلة تتعلق بعمل امتياز 

 التعرفة ؛

 المساعدة في تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج للشعبة ؛ 

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل الخاص
 بامتياز التعرفة

 برنامج عمل الشعبة ؛ العمل كمركز تنسيق لرصد وتقييم 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

الدولي أو األعمال التجارية الدولية أو القانون 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

  

( سنوات من الخبرة 5خمس )
الصلة  في المجاالت ذاتفيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية
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  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات لجنة التجارة في السلع ، وورش العمل 

 األخرى لبناء القدرات ؛

  إعداد التقارير المرحلية وتنسيق مساهمة الشعبة في التقرير السنوي
 لألمين العام ؛

 أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ،  تنفيذ أي مهام
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

الوصول إلى  -موظف برنامج مبتدئ 
 ( 1األسواق )ف 

 

  تطوير قاعدة بيانات لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف
 غير الدول واالتحادات الجمركية ؛ واألطراف من

  التنسيق مع المديريات األخرى ذات الصلة ، بما في ذلك مديرية
الجمارك في تحديث الدول األطراف واألطراف من غير الدول 

 وجدول االتحاد الجمركي المتيازات التعريفة الجمركية ؛

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
ريقية ، وال سيما اجتماعات لجنة التجارة في السلع ، وورش العمل األف

 األخرى لبناء القدرات ؛

 وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات وورش عمل القدرات التجارية ؛ 

  المساعدة في تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد
 المذكرات والميزانية ؛ 

  يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ،  تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 وم السياسية أو التخصصات ذات الصلةالعل

 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

 قواعد تقسيم المنشأ

 (5قواعد المنشأ )ف  -رئيس الشعبة 
 

  وضع رؤية لقسم قواعد السلوك وتحديد وقيادة استراتيجيته الشاملة ؛ 

  .اإلشراف على موظفي القسم فيما يتعلق بالتنظيم وتقييم األداء 

  قيادة تصميم االستراتيجيات والسياسات المتوافقة مع أهداف المديرية
 من أجل معالجة القضايا ذات الصلة في المجال ذي الصلة ؛ 

  العمل كأمانة للجنة الفرعية المعنية بقواعد العمليات لضمان األداء
 لجنة الفرعية ؛ الفعال لهذه ال

  إشراك أصحاب المصلحة في الدول األعضاء والمجموعات
 االقتصادية اإلقليمية في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات المطلوبة ؛ 

  االستثمار في الشراكات والعالقات االستراتيجية لدفع عجلة النمو ؛ 

  .إعداد خطة العمل السنوية والموارد المناظرة للشعبة 

ما ال يقل عن درجة الماجستير في مجاالت 

االقتصاد أو العالقات الدولية التجارة الدولية أو 

أو سياسة التنمية الدولية أو القانون أو إدارة 

 األعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.

 

عاما من الخبرة العملية في  15

سياسات المنافسة مهنة ذات صلة

التجارة الدولية أو التجارة في 

السلع أو االقتصاد أو العالقات 

أو الدولية أو سياسة التنمية الدولية 

القانون أو إدارة األعمال أو أي 

تخصص آخر ذي صلة. يجب أن 

سنوات على  7تشمل هذه الخبرة 

األقل من العمل في منصب 

 إداري.
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  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وشرح موقفها في تمثيل أمانة
 المؤتمرات والفعاليات عند الطلب ؛ و

  المساهمة في إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير تنفيذ الميزانية
 ومراقبة تنفيذ الميزانية على مستوى األقسام. 

 

 (4قواعد المنشأ )ف  -موظف رئيسي 

  إجراء البحوث والتحليالت وإعداد التقارير عن قضايا قواعد السلوك
 المتعلقة بالمجاالت الموضوعية لعمل الشعبة ؛

 وفير المعلومات للمندوبين والزمالء واإلدارة العليا والمنظمات ت
الحكومية الدولية األخرى بشأن القضايا الموضوعية التي تقع ضمن 

 مسؤولية الشعبة ؛

  مساعدة كبار الزمالء في تقديم الدعم للهيئات التي تخدمها الشعبة
 )اللجان ، مجموعات التفاوض ، إلخ( ، حسب االقتضاء ؛

  عدد كبير من المساعدة التقنية وأنشطة التدريب في المجاالت تقديم
 الفنية لعمل الشعبة ؛

 المساهمة في تطوير المواد التدريبية ؛ 

 تطوير الخبرة في الموضوعات الفنية المتعلقة بعمل الشعبة ؛ 

 المشاركة في أنشطة التوعية التي تقوم بها الشعبة وتقديم الدعم لها ؛ 

 ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ،  تنفيذ أي مهام أخرى
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية

درجة الماجستير أو ما يعادلها في تخصص 
كمي في االقتصاد أو قانون التجارة الدولي أو 

 القانون ؛
 

 أو

في تخصص  درجة البكالوريوس أو ما يعادلها
كمي في االقتصاد أو قانون التجارة الدولي أو 

 القانون ؛ 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12
ي العمل ذات الصلة والمسؤولة ف

)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 
)ثالث( سنوات من الخبرة  3

يجب أن تكون على مستوى 
إداري أو خبير وفي دور إشرافي 

 على التوالي.

قواعد المنشأ  -كبير مسؤولي البرامج 
 (3)ف 
 

 تنسيق عمل االتحادات الجمركية في تنفيذ قواعد السلوك ؛ 

  قواعد السلوك على مستوى الدول األطراف وغير الدول مراقبة تنفيذ
 األطراف

  المشاركة في االجتماعات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال لقواعد
 السلوك ؛

  إعداد المذكرات المفاهيمية وخطط العمل السنوية حول القضايا المتعلقة
 بقواعد السلوك 

 دابير تنظيم ورش عمل للتوعية بشأن قواعد السلوك واقتراح ت
تصحيحية عند الضرورة بناًء على التعليقات الواردة من خالل ورش 

 العمل هذه

  وضع أشكال وإجراءات عمل لتلقي اإلخطارات وتوزيعها على الدول
 األطراف ؛ 

  العمل كقائد في تقديم المساعدة التقنية ومبادرات بناء القدرات لتمكين
 الدول األطراف من تنفيذ قواعد السلوك ؛

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

ة أو القانون الدولي أو األعمال التجارية الدولي
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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  أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ، تنفيذ
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

 (2قواعد المنشأ )ف  -مسؤول برنامج 
 

  االحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة عن قواعد السلوك الخاصة بكل دولة
 طرف ، بما في ذلك قواعد العمل الخاصة باالتحادات الجمركية ؛ 

 تطوير عالقات عمل وشراكات جيدة مع المنظمات ذات الصلة 

 مساعدة اللجنة الفرعية على قواعد السلوك لضمان سير عملها بسالسة 

  ، والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع وضع خطة عمل المشروع
 ؛ RoOاألنشطة بما في ذلك أي قضايا أخرى ذات صلة تتعلق بعمل 

 المساعدة في تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج للشعبة ؛ 

  المساعدة في تطوير مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل على قواعد
 السلوك

 شعبة ؛العمل كمركز تنسيق لرصد وتقييم برنامج عمل ال 

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بقواعد العمليات 

 ، وورش العمل األخرى لبناء القدرات ؛

  إعداد التقارير المرحلية وتنسيق مساهمة الشعبة في التقرير السنوي
 لألمين العام ؛

 هام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ، تنفيذ أي م
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية. 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

نون الدولي أو األعمال التجارية الدولية أو القا
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
ذات الصلة  في المجاالتفيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

قواعد المنشأ  -موظف برنامج مبتدئ 
 ( 1)ف 
 

  تطوير قاعدة بيانات لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف
 غير الدول واالتحادات الجمركية ؛واألطراف من 

  التنسيق مع المديريات األخرى ذات الصلة ، بما في ذلك مديرية
الجمارك في تحديث الدول األطراف ، واألطراف من غير الدول ، و 

 قواعد السلوك في االتحاد الجمركي ؛

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بقواعد العمليات األفريقية ، وال 

 ، وورش العمل األخرى لبناء القدرات ؛

 وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات وورش عمل القدرات التجارية ؛ 

  المساعدة في تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد
 المذكرات والميزانية ؛ 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

و األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أ
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية
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  ما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ، تنفيذ أي مهام أخرى ، ك
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية. 

 قسم اإلجراءات غير الجمركية

اإلجراءات غير الجمركية  -رئيس القسم 
 ( 5)ف 
 

  بشأن  5اإلشراف على تنفيذ الدول األطراف ألحكام الملحق
بشأن الحواجز التقنية أمام  6الحواجز غير التعريفية ، والملحق 

بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية من  7التجارة ، والملحق 
بروتوكول التجارة في السلع بموجب اتفاقية منطقة التجارة 

 الحرة القارية األفريقية ؛

  مواءمة التشريعات والقواعد واللوائح واإلجراءات في المجاالت
( من أجل تنفيذ NTMsات الصلة من التدابير غير الجمركية )ذ

 اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  صياغة وإدارة برامج المساعدة الفنية لدعم قضايا التدابير غير
 التعريفية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

 في منطقة التجارة  صياغة المشورة والتوصيات للدول األطراف
الحرة القارية األفريقية في المجاالت ذات الصلة بالتدابير غير 
التعريفية عقب الصكوك ذات الصلة التفاقية منطقة التجارة 

 الحرة القارية األفريقية ؛

  / وضع وصياغة خطط وتوصيات لتحسين األنظمة / الوظائف
يفية في اإلجراءات / التشريعات الخاصة بالتدابير غير التعر

إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتعزيز التجارة بين 
 البلدان األفريقية ؛

  القيادة والبناء على تحليل جاهزية التنفيذ ألنظمة الصحة
والصحة النباتية الموجودة بالفعل في الدول األعضاء في منطقة 

دة التجارة الحرة القارية األفريقية ، والتوصية بتدابير محد
 لتعزيز الشفافية ، ال سيما في تطوير المعايير ؛

  تصور وقيادة منهجية ونهج مشتركين لتطوير مقترحات لمعالجة
تدابير الصحة والصحة النباتية غير المبررة وفقًا لتوجيهات 

اللجنة الفرعية المعنية بالصحة والصحة النباتية في إطار منطقة 
 التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

 ديد قضايا التنمية الجديدة أو الناشئة ذات االهتمام المحتمل تح
للدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في 
مجاالت التدابير غير التعريفية ، وال سيما تلك ذات الطبيعة 

اإلقليمية ، وتصميم وتطوير البرامج والمشورة السياسية 
 لمعالجتها ؛

لماجستير في مجاالت ما ال يقل عن درجة ا

التجارة الدولية أو االقتصاد أو العالقات الدولية 

أو سياسة التنمية الدولية أو القانون أو إدارة 

 األعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.

عاما من الخبرة العملية في  15

سياسات المنافسة مهنة ذات صلة

التجارة الدولية أو التجارة في 

قات السلع أو االقتصاد أو العال

الدولية أو سياسة التنمية الدولية أو 

القانون أو إدارة األعمال أو أي 

تخصص آخر ذي صلة. يجب أن 

سنوات على  7تشمل هذه الخبرة 

األقل من العمل في منصب 

 إداري.
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 / TBT / SPS -الموظف الرئيسي 
NTBs )P4( 

  بشأن  6اإلشراف على تنفيذ الدول األطراف ألحكام الملحق
الحواجز التقنية أمام التجارة من بروتوكول التجارة في تدابير 

 السلع بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  المساعدة في تنسيق التشريعات والقواعد واللوائح واإلجراءات
في المجاالت ذات الصلة من الحواجز التقنية أمام التجارة من 

 ة الحرة القارية األفريقية ؛أجل تنفيذ اتفاقية منطقة التجار

  صياغة وإدارة برامج المساعدة الفنية لدعم قضايا الحواجز
التقنية أمام التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية ؛

  صياغة المشورة والتوصيات للدول األطراف في منطقة التجارة
لحواجز الحرة القارية األفريقية في المجاالت ذات الصلة من ا

التقنية أمام التجارة عقب الصكوك ذات الصلة التفاق منطقة 
 التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  / وضع وصياغة خطط وتوصيات لتحسين األنظمة / الوظائف
اإلجراءات / التشريعات الخاصة بالحواجز التقنية أمام التجارة 

ز التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتعزي
 بين البلدان األفريقية ؛

  قيادة تحليل جاهزية التنفيذ ألنظمة الحواجز التقنية أمام التجارة
والبناء عليها عند الضرورة ، الموجودة بالفعل في الدول 

األعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، والتوصية 
 المعايير ؛ بتدابير محددة لتعزيز الشفافية ، ال سيما في وضع

  تصور وقيادة منهجية ونهج مشتركين لوضع مقترحات لمعالجة
التدابير غير المبررة للحواجز التقنية أمام التجارة وفقا 

لتوجيهات اللجنة الفرعية المعنية بالحواجز التقنية أمام التجارة 
 في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية

درجة الماجستير في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 م السياسية أو التخصصات ذات الصلةالعلو

 
 
 أو 

  درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون 
الدولي أو العلوم السياسية أو التخصصات 

 ذات الصلة

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

)ثالث( سنوات من الخبرة  3
يجب أن تكون على مستوى 

خبير وفي دور إشرافي إداري أو 
 على التوالي.

 )TBT )P3 -مسؤول برنامج أول 

  تنسيق عمل االتحادات الجمركية في تنفيذ الملحق المتعلق بالحواجز
 التقنية أمام التجارة ؛

  رصد تنفيذ العوائق الفنية أمام التجارة على مستوى الدول األطراف
 وغير األطراف ؛

  لتعزيز التنفيذ الفعال للحواجز المشاركة في االجتماعات والندوات
 التقنية أمام التجارة ؛

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

لقانون الدولي أو األعمال التجارية الدولية أو ا
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة 

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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  إعداد المذكرات المفاهيمية وخطط العمل السنوية بشأن القضايا
 المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة ؛ 

  تنظيم ورش عمل للتوعية بقضايا الحواجز التقنية أمام التجارة واقتراح
لتعليقات الواردة من تدابير تصحيحية عند الضرورة على أساس ا

 خالل حلقات العمل هذه ؛

  وضع أشكال وإجراءات عمل لتلقي اإلخطارات وتوزيعها على الدول
 األطراف ؛ 

  القيام بدور رائد في تقديم المساعدة التقنية ومبادرات بناء القدرات
 لتمكين الدول األطراف من تنفيذ معاهدة العوائق الفنية أمام التجارة ؛

 م أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ، تنفيذ أي مها
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 

الحواجز غير  -كبير مسؤولي البرامج 
 (3التعريفية )ف 

  الدول األطراف مراقبة تنفيذ الحواجز غير التعريفية على مستوى
 وغير األطراف ؛

  المشاركة في االجتماعات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال للحواجز غير
 التعريفية ؛

  إعداد مذكرات مفاهيمية وخطط عمل سنوية بشأن القضايا المتعلقة
 بالحواجز غير التعريفية ؛ 

  تنظيم ورش عمل للتوعية بقضايا الحواجز غير التعريفية واقتراح
ر تصحيحية عند الضرورة بناًء على التعليقات الواردة من خالل تدابي

 حلقات العمل هذه ؛

  وضع أشكال وإجراءات عمل لتلقي اإلخطارات وتوزيعها على الدول
 األطراف ؛ 

  القيام بدور رائد في تقديم المساعدة التقنية ومبادرات بناء القدرات
 التعريفية ؛لتمكين الدول األطراف من تنفيذ الحواجز غير 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

ال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو األعم
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي

  

 )SPS )P3 -مسؤول برنامج أول 

  بشأن  7اإلشراف على تنفيذ الدول األطراف ألحكام الملحق
والصحة النباتية من بروتوكول التجارة في السلع تدابير الصحة 

 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  المساعدة في تنسيق التشريعات والقواعد واللوائح واإلجراءات
في المجاالت ذات الصلة من تدابير الصحة والصحة النباتية 

 فريقية ؛لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األ

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجلعملية ذات الصلةا

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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  صياغة وإدارة برامج المساعدة الفنية لدعم قضايا الصحة
والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

 ؛

  صياغة المشورة والتوصيات للدول األطراف في منطقة التجارة
الحرة القارية األفريقية في المجاالت ذات الصلة من تدابير 

ة بعد الصكوك ذات الصلة التفاقية منطقة الصحة والصحة النباتي
 التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  / وضع وصياغة خطط وتوصيات لتحسين األنظمة / الوظائف
اإلجراءات / التشريعات الخاصة بالصحة والصحة النباتية في 

إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتعزيز التجارة بين 
 ؛ البلدان األفريقية

  القيادة والبناء على تحليل جاهزية التنفيذ ألنظمة الصحة
والصحة النباتية الموجودة بالفعل في الدول األعضاء في منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية ، والتوصية بتدابير محددة 
 لتعزيز الشفافية ، ال سيما في تطوير المعايير ؛

 مقترحات لمعالجة  تصور وقيادة منهجية ونهج مشتركين لتطوير
تدابير الصحة والصحة النباتية غير المبررة وفقًا لتوجيهات 

اللجنة الفرعية المعنية بالصحة والصحة النباتية في إطار منطقة 
 التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم بما في ذلك العمل على مجموعة 
 واألقسام األخرى في المديرية

 أو 

في التجارة الدولية أو درجة البكالوريوس 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

  

الحواجز غير التعريفية  -موظف برنامج 
 (2)ف 

  االحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة للحواجز غير التعريفية الخاصة بكل
 دولة طرف ، بما في ذلك الحواجز غير التعريفية التحادات الجمارك ؛ 

  مع المنظمات ذات الصلةتطوير عالقات عمل وشراكات جيدة 

  مساعدة اللجنة الفرعية المعنية بالحواجز غير التعريفية لضمان عملها
 بسالسة

  وضع خطة عمل المشروع والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع
األنشطة بما في ذلك أي قضايا أخرى ذات صلة تتعلق بعمل الحواجز 

 غير التعريفية ؛

 لية والبرامج للشعبة ؛المساعدة في تطوير خطط العمل الفص 

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل بشأن
 الحواجز غير التعريفية ؛

 العمل كمركز تنسيق لرصد وتقييم برنامج عمل الشعبة ؛ 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
العالقات الدولية أو األعمال التجارية التنمية أو 

الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 
 التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
،  في المجاالت ذات الصلةفيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية



ة|  40 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
ة بالحواجز غير األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعني
 التعريفية ، وورش العمل األخرى لبناء القدرات ؛

  إعداد التقارير المرحلية وتنسيق مساهمة الشعبة في التقرير السنوي
 لألمين العام ؛

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
القسم  بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين

 واألقسام األخرى في المديرية.

 )TBT / SPS )P2 -موظف برنامج 

  االحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة لكل دولة طرف من العوائق أمام التجارة
والصحة والصحة النباتية ، بما في ذلك الحواجز التقنية أمام التجارة 

 الخاصة باالتحادات الجمركية ؛ 

  جيدة مع المنظمات ذات الصلةتطوير عالقات عمل وشراكات 

  مساعدة اللجنة الفرعية المعنية بالحواجز التقنية أمام التجارة والصحة
 النباتية لضمان حسن سير عملها

  وضع خطة عمل المشروع والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع
األنشطة بما في ذلك أي قضايا أخرى ذات صلة تتعلق بعمل الحواجز 

 ة والصحة والصحة النباتية ؛التقنية أمام التجار

 المساعدة في تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج للشعبة ؛ 

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل بشأن
 الحواجز التقنية أمام التجارة والصحة والصحة النباتية ؛

 العمل كمركز تنسيق لرصد وتقييم برنامج عمل الشعبة ؛ 

  اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية المشاركة في
األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالحواجز التقنية 
أمام التجارة والصحة والصحة النباتية ، وحلقات العمل األخرى لبناء 

 القدرات ؛

  إعداد التقارير المرحلية وتنسيق مساهمة الشعبة في التقرير السنوي
 ن العام ؛لألمي

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

رية الدولية أو القانون الدولي أو األعمال التجا
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيلعمليةا

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

 )BT )P1موظف  -برنامج مبتدئ 
  تطوير قاعدة بيانات لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف

 واألطراف من غير الدول واالتحادات الجمركية ؛

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

التجارية الدولية أو القانون الدولي أو  األعمال
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

( من الخبرة في 2سنتين )
 المجاالت ذات الصلةفيالعمل
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  التنسيق مع المديريات األخرى ذات الصلة ، بما في ذلك مديرية
الجمارك في تحديث الدول األطراف واألطراف من غير الدول 

 والحواجز التقنية أمام التجارة في االتحاد الجمركي ؛

 قارية المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة ال
األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالحواجز التقنية 

 أمام التجارة ، وحلقات العمل األخرى لبناء القدرات ؛

 وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات وورش عمل القدرات التجارية ؛ 

  المساعدة في تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد
 والميزانية ؛  المذكرات

   ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

 

 )SPS )P1موظف  -برنامج مبتدئ 

  تطوير قاعدة بيانات لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف
 واألطراف من غير الدول واالتحادات الجمركية ؛

  التنسيق مع المديريات األخرى ذات الصلة ، بما في ذلك مديرية
الجمارك في تحديث الدول األطراف واألطراف من غير الدول 

 والصحة والصحة النباتية في االتحاد الجمركي ؛

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
المعنية بالصحة األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية 

 والصحة النباتية ، وورش العمل األخرى لبناء القدرات ؛

 وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات وورش عمل القدرات التجارية ؛ 

  المساعدة في تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد
 المذكرات والميزانية ؛ 

  م حسب الضرورة ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القس
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 تخصصات ذات الصلةالعلوم السياسية أو ال

( من الخبرة في 2سنتين )
 المجاالت ذات الصلةفيالعمل

الحواجز غير  -موظف برنامج مبتدئ 
 (1التعريفية )ف 

  تطوير قاعدة بيانات لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف
 واألطراف من غير الدول واالتحادات الجمركية ؛

 ا في ذلك مديرية التنسيق مع المديريات األخرى ذات الصلة ، بم
الجمارك في تحديث الدول األطراف واألطراف من غير الدول 

 والحواجز غير التعريفية التابعة لالتحاد الجمركي ؛

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالحواجز غير 

 العمل األخرى لبناء القدرات ؛ التعريفية ، وورش

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

ية أو القانون الدولي أو األعمال التجارية الدول
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

( من الخبرة في 2سنتين )
 المجاالت ذات الصلةفيالعمل
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 وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات وورش عمل القدرات التجارية ؛ 

  المساعدة في تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد
 المذكرات والميزانية ؛ 

   ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

 قسم التعويضات التجارية

سبل االنتصاف التجارية  -رئيس قسم 
 (5)ف 

  بشأن سبل  9اإلشراف على تنفيذ الدول األطراف للملحق
بروتوكول التجارة في السلع االنتصاف التجارية بموجب 

 التفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  ضمان جاهزية الدول األطراف فيما يتعلق بالقدرات التقنية
واآلليات والمؤسسات المحلية لدعم التنفيذ السليم ألحكام سبل 
االنتصاف التجارية في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية

 قاعدة بيانات للتعويضات التجارية )الشكاوى والتحقيقات( بناء 

  دعم بناء القدرات للدول األطراف في جميع الجوانب التقنية
 والقانونية المتعلقة بعالجات التجارة وتسوية المنازعات

  تقديم المساعدة اإلدارية والفنية في جميع القضايا المتعلقة
 بعالجات التجارة وتسوية المنازعات

  زيارات التحقق في الموقعدعم 

  صياغة وإدارة برامج المساعدة الفنية لدعم قضايا الحلول
 التجارية في أفريقيا

  صياغة المشورة والتوصيات للدول األطراف في منطقة التجارة
الحرة القارية األفريقية في المجاالت ذات الصلة من العالجات 

 التجارية وتسوية المنازعات

 ين األنظمة / الوظائف / اإلجراءات وضع خطط وتوصيات لتحس
 التشريعات الخاصة بمعالجة التجارة وتسوية المنازعات /

  تحديد قضايا التنمية الجديدة أو الناشئة ذات االهتمام المحتمل
للدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في 
ذات  مجاالت معالجة التجارة وتسوية المنازعات ، وال سيما تلك

الطبيعة اإلقليمية ، وتصميم وتطوير البرامج والمشورة السياسية 
 لمعالجتها

ما ال يقل عن درجة الماجستير في مجاالت 

التجارة الدولية أو االقتصاد أو العالقات الدولية 

أو سياسة التنمية الدولية أو القانون أو إدارة 

 األعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.

 

العملية في عاما من الخبرة  15

سياسات المنافسة مهنة ذات صلة

التجارة الدولية أو التجارة في 

السلع أو االقتصاد أو العالقات 

الدولية أو سياسة التنمية الدولية أو 

القانون أو إدارة األعمال أو أي 

تخصص آخر ذي صلة. يجب أن 

سنوات على  7تشمل هذه الخبرة 

األقل من العمل في منصب 

 إداري.
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م / مسؤول مكافحة الدع -ئيسي موظف ر
 (4الضمانات )ف 

  بشأن  9اإلشراف على تنفيذ الدول األطراف ألحكام الملحق
سبل االنتصاف التجارية ، وال سيما فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة 

 باإلجراءات الوقائية والتدابير التعويضية ؛

 المساعدة في تنسيق التشريعات والقواعد واللوائح واإلجراءات 
في المجاالت ذات الصلة من اإلجراءات الوقائية والتدابير 

 التعويضية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  صياغة وإدارة برامج المساعدة الفنية لدعم اإلجراءات الوقائية
 والتعويضية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

 وصيات للدول األطراف في منطقة التجارة صياغة المشورة والت
الحرة القارية األفريقية في المجاالت ذات الصلة بالضمانات 

والتدابير التعويضية عقب الصكوك ذات الصلة التفاقية منطقة 
 التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  / وضع وصياغة خطط وتوصيات لتحسين األنظمة / الوظائف
لخاصة بالضمانات والتدابير اإلجراءات / التشريعات ا

التعويضية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 
 لتعزيز التجارة بين البلدان األفريقية ؛

  القيادة والبناء على تحليل جاهزية التنفيذ للضمانات وأنظمة
الدعم الموجودة بالفعل في الدول األعضاء في منطقة التجارة 

ة ، والتوصية بتدابير محددة لتعزيز الحرة القارية األفريقي
 الشفافية ، ال سيما في تطوير المعايير ؛

  تصور وقيادة منهجية ونهج مشتركين لوضع مقترحات لمعالجة
القضايا الناشئة عن تطبيق الضمانات والتدابير التعويضية وفقًا 
لتوجيهات اللجنة الفرعية المعنية بعالجات التجارة في إطار 

 الحرة القارية األفريقية ؛منطقة التجارة 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية

درجة الماجستير في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 
 
 أو 

  درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون 
الدولي أو العلوم السياسية أو التخصصات 

 ذات الصلة

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

سنوات من الخبرة  )ثالث( 3
يجب أن تكون على مستوى 

إداري أو خبير وفي دور إشرافي 
 على التوالي.

مسؤول مكافحة  -موظف رئيسي 
 (4اإلغراق )ف 

  بشأن  9اإلشراف على تنفيذ الدول األطراف ألحكام الملحق
سبل االنتصاف التجارية ، وال سيما فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة 

 اإلغراق ؛باإلغراق ومكافحة 

  المساعدة في تنسيق التشريعات والقواعد واللوائح واإلجراءات
في المجاالت ذات الصلة باإلغراق ومكافحة اإلغراق من أجل 

 تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  صياغة وإدارة برامج المساعدة الفنية لدعم ممارسات التجارة
 جارة الحرة القارية األفريقية ؛العادلة في إطار منطقة الت

الدولية أو درجة الماجستير في التجارة 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 
 
 أو 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
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  صياغة المشورة والتوصيات للدول األطراف في منطقة التجارة
الحرة القارية األفريقية في المجاالت ذات الصلة باإلغراق 
وتدابير مكافحة اإلغراق في أعقاب الصكوك ذات الصلة 

 التفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

 وصيات لتحسين األنظمة / الوظائف / وضع وصياغة خطط وت
اإلجراءات / التشريعات تدابير مكافحة اإلغراق في إطار منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية لتعزيز التجارة بين البلدان 
 األفريقية ؛

  قيادة تحليل جاهزية التنفيذ ألنظمة مكافحة اإلغراق الموجودة
جارة الحرة القارية بالفعل في الدول األعضاء في منطقة الت

األفريقية والبناء عليها عند الضرورة ، والتوصية بتدابير محددة 
 لتعزيز الشفافية ، ال سيما في وضع المعايير ؛

  تصور وقيادة منهجية ونهج مشتركين لوضع مقترحات لمعالجة
القضايا الناشئة عن تطبيق تدابير مكافحة اإلغراق وفقًا 

ل سبل االنتصاف التجارية في لتوجيهات اللجنة الفرعية حو
 إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية

  درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

ن األعمال التجارية الدولية أو القانو
الدولي أو العلوم السياسية أو التخصصات 

 ذات الصلة

)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12
الصلة والمسؤولة في العمل ذات 

)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 
)ثالث( سنوات من الخبرة  3

يجب أن تكون على مستوى 
إداري أو خبير وفي دور إشرافي 

 على التوالي.

مكافحة الدعم /  -كبير موظفي البرامج 
 (3مسؤول الضمانات )ف 

  بشأن  9تنسيق عمل االتحادات الجمركية في تنفيذ الملحق في
 الوقائية والتعويضية ؛ اإلجراءات

  بشأن سبل االنتصاف التجارية ، وال سيما فيما  9مراقبة تنفيذ الملحق
يتعلق بالضمانات والتدابير التعويضية على مستوى الدول األطراف 

 وغير األطراف ؛

  المشاركة في االجتماعات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال لإلجراءات
 ؛الوقائية والتدابير التعويضية 

  إعداد المذكرات المفاهيمية وخطط العمل السنوية حول القضايا المتعلقة
 بالضمانات والتدابير التعويضية ؛ 

  تنظيم ورش عمل للتوعية بشأن قضايا الضمانات والتعويض واقتراح
تدابير تصحيحية عند الضرورة بناًء على التعليقات الواردة من خالل 

 حلقات العمل هذه ؛

 ءات عمل لتلقي اإلخطارات وتوزيعها على الدول وضع أشكال وإجرا
 األطراف ؛ 

  العمل كقائد في تقديم المساعدة التقنية ومبادرات بناء القدرات لتمكين
 الدول األطراف من تنفيذ الضمانات والتدابير التعويضية ؛

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

الوريوس في التجارة الدولية أو درجة البك
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

  

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

الخبرة سنوات من (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي

  



ة|  45 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم بما في ذلك العمل على 

 واألقسام األخرى في المديرية.

موظف برامج أقدم ، مسؤول مكافحة 
 (3اإلغراق )ف 

  الخاص  9تنسيق عمل االتحادات الجمركية في تنفيذ الملحق رقم
 بمكافحة اإلغراق.

  الخاص بعالجات التجارة ، وخاصة فيما يتعلق  9مراقبة تنفيذ الملحق
كافحة اإلغراق على مستوى الدول األطراف وغير األطراف بتدابير م

 ؛

  المشاركة في االجتماعات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال إلجراءات
 مكافحة اإلغراق ؛

  إعداد المذكرات المفاهيمية وخطط العمل السنوية حول القضايا المتعلقة
 بمكافحة اإلغراق ؛ 

  واقتراح تدابير تصحيحية تنظيم ورش عمل للتوعية بمكافحة اإلغراق
عند الضرورة بناًء على التعليقات الواردة من خالل حلقات العمل هذه 

 ؛

  وضع أشكال وإجراءات عمل لتلقي اإلخطارات وتوزيعها على الدول
 األطراف ؛ 

  العمل كقائد في تقديم المساعدة التقنية ومبادرات بناء القدرات لتمكين
 مكافحة اإلغراق ؛الدول األطراف من تنفيذ تدابير 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 7عة )سب
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي

  

مكافحة الدعم / مسؤول  -موظف برنامج 
 (2الضمانات )ف 

  االحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة لإلعانات والضمانات التي تقدمها كل
 دولة طرف ، بما في ذلك دعم االتحادات الجمركية ؛ 

 تطوير عالقات عمل وشراكات جيدة مع المنظمات ذات الصلة 

 مساعدة اللجنة الفرعية للتعويضات التجارية لضمان عملها بسالسة 

 اسب واإلبالغ عن جميع وضع خطة عمل المشروع والتوثيق المن
األنشطة بما في ذلك أي قضايا أخرى ذات صلة تتعلق بعمل 

 اإلجراءات الوقائية والتعويضات ؛

 المساعدة في تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج للشعبة ؛ 

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل المتعلق
 بالضمانات والتدابير التعويضية ؛

 كز تنسيق لرصد وتقييم برنامج عمل الشعبة ؛العمل كمر 

كالوريوس في التجارة الدولية أو درجة الب
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 

أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو الدولية 
 التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية
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  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بعالجات 

التجارة ، وورش العمل األخرى لبناء القدرات ، والمساهمة بشكل 
 ابير التعويضية ؛خاص في القضايا المتعلقة بالضمانات والتد

  إعداد التقارير المرحلية وتنسيق مساهمة الشعبة في التقرير السنوي
 لألمين العام ؛

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

مسؤول مكافحة  -برنامج موظف 
 (2اإلغراق )ف 

  االحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة لتدابير مكافحة اإلغراق لكل دولة طرف
 ، بما في ذلك تدابير االتحادات الجمركية ؛ 

 تطوير عالقات عمل وشراكات جيدة مع المنظمات ذات الصلة 

 مساعدة اللجنة الفرعية للتعويضات التجارية لضمان عملها بسالسة 

 ضع خطة عمل المشروع والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع و
األنشطة بما في ذلك أي قضايا أخرى ذات صلة بعمل مكافحة 

 اإلغراق ؛

 المساعدة في تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج للشعبة ؛ 

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل بشأن
 اإلغراق / مكافحة اإلغراق ؛

  كمركز تنسيق لرصد وتقييم برنامج عمل الشعبة ؛العمل 

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بعالجات 

 التجارة ، وورش العمل األخرى لبناء القدرات ؛

 قرير السنوي إعداد التقارير المرحلية وتنسيق مساهمة الشعبة في الت
 لألمين العام ؛

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
أو  اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

سنوات من الخبرة ( 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

مسؤول مكافحة  -موظف برنامج مبتدئ 
 (1اإلعانات / الضمانات )ف 

  بيانات لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف تطوير قاعدة
واألطراف من غير الدول واالتحادات الجمركية بشأن اإلجراءات 

 الوقائية والتدابير التعويضية ؛

  التنسيق مع المديريات األخرى ذات الصلة ، بما في ذلك مديرية
الجمارك في تحديث الدول األطراف ، واألطراف من غير الدول ، 

 االتحاد الجمركي والتدابير التعويضية ؛وضمانات 

س في التجارة الدولية أو درجة البكالوريو
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

( من الخبرة في 2سنتين )
 المجاالت ذات الصلةفيالعمل
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  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بعالجات 

 التجارة ، وورش العمل األخرى لبناء القدرات ؛

 ية ؛وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات وورش عمل القدرات التجار 

  المساعدة في تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد
 المذكرات والميزانية ؛ 

   ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

مسؤول مكافحة  -موظف برنامج مبتدئ 
 (1اإلغراق )ف 

  قاعدة بيانات لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف تطوير
واألطراف من غير الدول واالتحادات الجمركية بشأن تدابير مكافحة 

 اإلغراق ؛

  التنسيق مع المديريات األخرى ذات الصلة ، بما في ذلك مديرية
الجمارك في تحديث الدول األطراف ، واألطراف من غير الدول 

 في االتحاد الجمركي ؛ وإجراءات مكافحة اإلغراق

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بعالجات 

 التجارة ، وورش العمل األخرى لبناء القدرات ؛

 وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات وورش عمل القدرات التجارية ؛ 

 تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد  المساعدة في
 المذكرات والميزانية ؛ 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

لية أو درجة البكالوريوس في التجارة الدو
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

( من الخبرة في 2سنتين )
 المجاالت ذات الصلةفيالعمل

 قسم سياسة المنافسة

 (5المنافسة )ف  -رئيس قسم 

  المنافسة وتحديد وقيادة استراتيجيتها الشاملة وضع رؤية لشعبة سياسة
 ؛

 ضمان إدارة المخاطر المناسبة واستراتيجيات التخفيف للقسم ؛ 

  المساهمة في تطوير خطة استمرارية عمل المديرية وضمان تنفيذها
 على مستوى القسم.

 .اإلشراف على موظفي القسم فيما يتعلق بالتنظيم وتقييم األداء 

 اتيجيات والسياسات المتوافقة مع أهداف المديرية قيادة تصميم االستر
 من أجل معالجة القضايا ذات الصلة في المجال ذي الصلة ؛

ما ال يقل عن درجة الماجستير في مجاالت 

التجارة الدولية أو االقتصاد أو العالقات الدولية 

أو سياسة التنمية الدولية أو القانون أو إدارة 

 األعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.

 

عاما من الخبرة العملية في  15

سياسات المنافسة مهنة ذات صلة

تجارة في التجارة الدولية أو ال

السلع أو االقتصاد أو العالقات 

الدولية أو سياسة التنمية الدولية أو 

القانون أو إدارة األعمال أو أي 

تخصص آخر ذي صلة. يجب أن 

سنوات على  7تشمل هذه الخبرة 
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  العمل كأمانة للجنة المعنية بسياسة المنافسة وهيئاتها الفرعية ، لضمان
 فعالية أداء هذه اللجان الفرعية ؛

 إعداد خطة العمل السنوية والموارد المناظرة للشعبة ؛ 

 أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وشرح موقفها في  تمثيل
 المؤتمرات والفعاليات عند الطلب ؛

  المساهمة في إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير تنفيذ الميزانية
 ومراقبة تنفيذ الميزانية على مستوى األقسام ؛

  إشراك أصحاب المصلحة في الدول األعضاء والمجموعات
 تصادية اإلقليمية في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات المطلوبة ؛ واالق

 االستثمار في الشراكات والعالقات االستراتيجية لدفع عجلة النمو ؛ 

  نفذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها المدير حسب الضرورة ، بما في
ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين الشعبة 

 ى في المديرية.واألقسام األخر

األقل من العمل في منصب 

 إداري.

 

 (4مسابقة )ف  -موظف رئيسي 

  سياسة المنافسة في إطار المساعدة في التفاوض وتنفيذ بروتوكول
 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  إجراء تحليل وتشخيص لقيود المنافسة في السوق على مستوى القطاع
أو الصناعة ، من خالل أدوات التقييم السريع للمنافسة ومؤشرات 
المنافسة القياسية وتطبيق األدوات التحليلية الكمية والنوعية لتقييم 

 منافسةقضايا ال

  ، تنفيذ لوائح السوق المؤيدة للمنافسة والبرامج والمبادرات ذات الصلة
بما في ذلك المساعدة التقنية بشأن سياسة المنافسة ، من خالل المشورة 

 التقنية وحوار السياسات ودعم البلدان المتعاملة ؛

  تقييم طلبات اإلعفاءات وعدم تطبيق اللوائح ومطالبات التبرير المقدمة
 بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  التحقيق / مراقبة التجارة المانعة للمنافسة أو الممارسات التجارية
 التقييدية التي لها تأثير على منع وتقييد وتشويه المنافسة في القارة ؛

  إجراء التحقيقات المتعلقة بإساءة استخدام المركز المهيمن وقوة السوق
 ؛

 قبة وكشف سلوكيات الكارتالت في القارة وتثقيف الجمهور حظر ومرا
 بشأن اآلثار الضارة للكارتالت ؛

  تطوير استراتيجية االندماج واالستحواذ والمشاركة في تطويرها 

  إدارة التحقيق الفعال وتقييم الممارسات التجارية في القارة من أجل
 تعزيز حماية المستهلك ؛

درجة الماجستير في التجارة الدولية أو 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 
 
 أو 

  درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون 
الدولي أو العلوم السياسية أو التخصصات 

 ذات الصلة

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

ث( سنوات من الخبرة )ثال 3
يجب أن تكون على مستوى 

إداري أو خبير وفي دور إشرافي 
 على التوالي.
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 مار بما يتفق مع قواعد منطقة التجارة تحليل فرص االستحواذ واالستث
 الحرة القارية األفريقية ؛

 إجراء تحليالت صناعية ومالية تؤدي إلى توصيات استثمارية 

  تطوير وتقديم دراسة الجدوى الداعمة لعملية االستحواذ والتوصية
بتقييم األهداف المحتملة للقيادة العليا وأصحاب المصلحة الداخليين 

 اآلخرين

 يق واسع من العناية الواجبةإدارة فر 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

 (3مسابقة )ف  -مسؤول برامج أول 

  إعداد المشورة القانونية بشأن مختلف القضايا الموضوعية واإلجرائية
، والتي قد تشمل تلك المتعلقة باإلدارة والمشتريات والعقود والمسائل 

األخرى مثل عمليات الدمج واالستحواذ ؛ المنافسة والبحوث التشغيلية 
 االقتصادية من بين أمور أخرى ؛

  إجراء أبحاث وتحليالت قانونية واسعة النطاق وإعداد اآلراء القانونية
 والدراسات والموجزات والتقارير ؛ 

  المساعدة في تطوير وتفسير وتنفيذ التشريعات والقرارات والتوجيهات
 ما إلى ذلك ؛ الداخلية و

  التأكد من أن مشاريع قرارات األمانة تأخذ في االعتبار الحقائق ذات
 الصلة ؛ 

  المساعدة في التفاوض وصياغة التعهدات ، وضمان دقة التعهدات التي
 قدمتها الشركات إلى األمانة ؛ 

  تطوير وتنفيذ المبادئ التوجيهية / اإلجراءات / الدليل ذات الصلة مثل
ة بإجراءات وأخالقيات التحقيقات ، وقضايا السرية ، تلك المتعلق

 واإلعفاءات ، وما إلى ذلك بموجب لوائح وقواعد المنافسة ؛ 

  تقييم / مراجعة جميع اإلعفاءات الممكنة بموجب البروتوكول المتعلقة
بالهيئات المهنية والجهات االقتصادية الفاعلة األخرى في المنطقة 

 ووضع مبادئ توجيهية لها ؛ 

  ضمان امتثال الشركات للقانون نًصا وروًحا وتقديم إرشادات لألعمال
التجارية بشأن مسائل االمتثال بموجب بروتوكول المنافسة ومساعدة 

الشركات أو األشخاص اآلخرين على صياغة برامج االمتثال للمنافسة 
 ؛ 

  االحتفاظ بآخر المستجدات بشأن جميع التطورات الرئيسية أو أفضل
ات على المستويين اإلقليمي والدولي في مجال قانون المنافسة الممارس

 والتوصية بالسياسة المناسبة والمراجعة القانونية ؛ 

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

ة الدولية أو درجة البكالوريوس في التجار
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجذات الصلةالعملية 

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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  صياغة الوثائق القانونية واإلخطارات العامة للنشر ؛ 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
لتعزيز الروابط بين القسم  بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا

 واألقسام األخرى في المديرية.

 (2مسابقة )ف  -موظف برنامج 

  إجراء البحوث والتشخيصات لقيود المنافسة في السوق على مستوى
القطاع أو الصناعة ، من خالل أدوات التقييم السريع للمنافسة 

عية ومؤشرات المنافسة القياسية وتطبيق األدوات التحليلية الكمية والنو
 لتقييم قضايا المنافسة في القارة ؛

  االحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة لسياسات المنافسة لكل دولة طرف ، بما
 في ذلك سياسات االتحادات الجمركية ؛ 

 تطوير عالقات عمل وشراكات جيدة مع المنظمات ذات الصلة 

 مساعدة لجنة سياسات المنافسة لضمان عملها بسالسة 

  المشروع والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع وضع خطة عمل
األنشطة بما في ذلك أي قضايا أخرى ذات صلة تتعلق بعمل سياسة 

 المنافسة ؛

 المساعدة في تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج للشعبة ؛ 

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل المتعلق
 بسياسة المنافسة ؛

 لرصد وتقييم برنامج عمل الشعبة ؛ العمل كمركز تنسيق 

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات لجنة سياسة المنافسة ، وورش العمل 

 األخرى لبناء القدرات ؛

  إعداد التقارير المرحلية وتنسيق مساهمة الشعبة في التقرير السنوي
 لألمين العام ؛

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

ة أو القانون الدولي أو األعمال التجارية الدولي
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
المجاالت ذات الصلة  فيفيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

 (1مسابقة )ف  -موظف برنامج مبتدئ 

  تطوير قاعدة بيانات لنقاط االتصال الخاصة بسياسات المنافسة للدول
 األطراف ، واألطراف من غير الدول واالتحادات الجمركية ؛

  التنسيق مع األقسام األخرى ذات الصلة ، بما في ذلك مديرية الشؤون
القانونية في تحديث الدول األطراف واألطراف من غير الدول وتدابير 

 سياسة المنافسة في االتحاد الجمركي ؛

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

نون الدولي أو األعمال التجارية الدولية أو القا
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

( من الخبرة في 2سنتين )
 المجاالت ذات الصلةفيالعمل
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 ة الحرة القارية المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجار
األفريقية ، وال سيما اجتماعات لجنة سياسة المنافسة ، وورش العمل 

 األخرى لبناء القدرات ؛

 وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات وورش عمل القدرات التجارية ؛ 

  المساعدة في تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد
 المذكرات والميزانية ؛ 

  مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة ، تنفيذ أي
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

 مديرية الجمارك

 (D1مخرج )

  تطوير إطار عمل استراتيجي وإجراءات تشغيل معيارية تعزز تيسير
 التجارة وإنفاذ التعاون الجمركي

  االنخراط مع الدول األطراف وأصحاب المصلحة والشركاء بشأن
 المسائل الجمركية وتنفيذ تدابير تيسير التجارة 

  ، التنسيق بين الدول األطراف من أجل بناء إجراءات جمركية فعالة
 وتسهيل التجارة وأنظمة العبور

  التنسيق مع الهيئات الوطنية ذات الصلة بشأن التعاون الجمركي
 دة اإلدارية المتبادلةوالمساع

  قيادة إنشاء نظام حديث لمعالجة البيانات لتسهيل التشغيل الجمركي
 الفعال والفعال ونقل البيانات التجارية

  قيادة دور أمانة اللجنة الفرعية لتيسير التجارة والتعاون الجمركي
 والعبور واالجتماعات األخرى ذات الصلة بالجمارك 

 فاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية رصد واإلبالغ عن تنفيذ ات
 بشأن الجمارك 

 قيادة األنشطة المتعلقة بإنشاء اتحاد جمركي قاري 

  تحديد وتنفيذ استراتيجية المديرية ومواءمتها مع االستراتيجية الشاملة
 لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو  أو

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

عاًما  15خبرة عملية ال تقل عن 
في مهنة تتعلق بالتجارة في 
الخدمات وتنظيم االستثمار 
األجنبي ؛ القانون التجاري؛ 
ق الملكية المفاوضات الدولية؛ حقو

الفكرية؛؛ المعامالت التجارية عبر 
الحدود ؛ و / أو قانون وممارسات 
الشركات عبر الوطنية. يجب أن 

سنوات على  7تشمل هذه الخبرة 
األقل من العمل في منصب إداري 

 ؛ مباشر

 

 (GSA5سكرتير )ثنائي اللغة( )

 قادر على التواصل والتعامل مع المراسالت بأي لغتين رسميتين في 
 االتحاد األفريقي

  يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت
المناسب ، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، 

 والمطالبة باتخاذ اإلجراءات ، 

  يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير
أصحاب المصلحة الداخليين  التحديثات ، والتنسيق الفعال مع

دبلوم في الخدمات اإلدارية ، وإدارة المكاتب ، 
والسكرتارية والدراسات الكتابية ذات الصلة 

سنوات من الخبرة في عمل السكرتارية  3مع 
في المنظمات العامة أو  ثنائية اللغة ذات الصلة

البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية أو 
 المنظمات غير الحكومية الدولية.

 

 سنوات 2سنوات أو  3

 

سنة واحدة في دور إشرافي )إذا 
كان المنصب ينطوي على دور 
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والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من 
 تنفيذها 

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 

يحافظ على إجراءات تسمية وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، و
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

  صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

  يُطلب من المرشحين الحاصلين على
درجة البكالوريوس في الخدمات اإلدارية 

أو إدارة المكاتب أو السكرتارية 
والدراسات الكتابية أن يكون لديهم ما ال 

العمل  يقل عن سنتين من خبرة
السكرتارية ثنائية اللغة ذات الصلة في 
المنظمات العامة أو البعثات الدبلوماسية 
أو المنظمات الدولية أو المنظمات غير 

 الحكومية الدولية.

إشرافي مثل مشرف األمن وما 
 إلى ذلك( 

  

 GSA3تسجيل أول مساعد 

  استالم وتسجيل ومعالجة وإعادة توجيه البريد / المراسالت الواردة
 والصادرة إلى المرسل إليه ذي الصلة

  مسح ضوئي ورقمنة البريد الوارد والسجالت 

  فرز السجالت المكتبية وتنظيمها وصيانتها وتخزينها واستردادها بدقة 

  ًإنشاء وضمان تصنيف السجالت إلكترونيا 

 التأكد من تصنيف السجالت حسب مخطط الملفات 

  حفظ جميع الملفات المادية بما في ذلك ملفات الموظفين )مفتوحة
 وسرية( ، والملفات المالية والقانونية ، وضمان الحفظ اآلمن لهم

  تأكد من التقاط عناصر البيانات الوصفية الدقيقة من السجالت لتحميلها
 من أجل اإليداع اإللكترونيعلى نظام السجالت اإللكترونية 

  إنشاء مجلدات وملفات جديدة والتخلص من الملفات القديمة وفقًا لجدول
 االحتفاظ المحدد

 احتفظ بسجالت آمنة ومأمونة في مكان مناسب 

  االحتفاظ باألرشيفات والتأكد من تخزين الملفات بشكل صحيح وإمكانية
 الوصول إليها 

 ة لضمان إرجاع المستندات في احتفظ بسجل لجميع الملفات الصادر
 الوقت المناسب

  خدمة اجتماعات اإلدارات والتأكد من توزيع وثائق العمل على
 المشاركين في االجتماع. 

 ضمان السرية وعدم إفشاء السجالت 

  تأكد من الحفاظ على نظام ملفات موثوق ودقيق وفعال بما يتماشى مع
 سياسة إدارة المحفوظات والسجالت

  على االستفسارات من خالل البحث عن السجالت قدم إجابات
 واسترجاعها 

 االحتفاظ بنظام سجالت حركات الملفات داخل المكتب 

  / ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب
اإلدارة أو إدارة السجالت من مؤسسة 

 معترف بها
  

  مطلوب من المرشحين على درجة
البكالوريوس في إدارة المكاتب / اإلدارة 

رة السجالت من مؤسسة معترف أو إدا
 بها

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في إدارة السجالت / 
 السجالت أو المهام الكتابية. 

 
السجل / سنة خبرة ذات صلة في 1

 إدارة السجالت أو المهام الكتابية.
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 ( GSA5مساعد إداري )
 

 تخطيط  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

 ، يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 رومسودة التقاري

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

العقود ، إدارة والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية معترف 

 بها 
 
 
 

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

ذي صلة من مؤسسة  األعمال أو أي مجال
 تعليمية معترف بها 

  

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.

  

  GSA 5شعبة  -مساعد اداري 

  ، ويساعد في تخطيط يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

 ، يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ة التقاريرومسود

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

إدارة العقود ، إدارة والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية معترف 

 بها 
 
 
 

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

ي مجال ذي صلة من مؤسسة األعمال أو أ
 تعليمية معترف بها 

 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

 قسم الرقابة الجمركية

 (5الجمارك )ف  -رئيس قسم 
 

  آليات التعاون الجمركي القائمة بين وكاالت إنفاذ االنخراط في تنفيذ
 القانون وبين إنفاذ القانون والقطاع الخاص

  تقديم المساعدة للدول األطراف لفهم حقوقها وتنفيذ التزاماتها وتحسين
 قدرتها على االستفادة من فوائد منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.

 على تطوير معدات الرقابة  التعاون مع الدول األطراف واإلشراف
 الجمركية الحكومية لتنفيذ ضوابط أفضل وأكثر فعالية

درجة الماجستير في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

ت تدريجي في مجال اتصاال
 الشركات. 

 
( من هذه 7يجب أن تكون سبعة )

السنوات على مستوى اإلدارة 
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  معالجة العقبات التي تعترض التعاون الجمركي التي قد تتطلب المزيد
 من التدابير التشريعية وتقييم تأثير هذه التدابير

  رصد واإلبالغ عن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
 ن إنفاذ الجمارك بشأ

)خمسة( يجب أن  5العليا و 
 تتضمن دوًرا إشرافيًا.

 (4)الجمارك( )ف  -موظف رئيسي 

  دعم تطبيق الجمارك من خالل إنشاء آلية متابعة لتنفيذ التعريفات
 الجمركية المعتمدة والتسميات اإلحصائية 

  المعلومات لضمان معالجة تعاونية ومشاركة وتبادل المعلومات توفير
 وتقييم أفضل للمخاطر لسلطات الجمارك

  تحديد الثغرات وأوجه القصور المحتملة في تطبيق الجمارك والتعاون
 القضائي عبر الحدود

  وضع منهجيات تضمن الفعالية ، والكفاءة ، والمالءمة ، واالتساق
 المخصص

التجارة الدولية أو  درجة الماجستير في
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 
 
 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

أو القانون الدولي أو األعمال التجارية الدولية 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12
العمل ذات الصلة والمسؤولة في 

)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 
)ثالث( سنوات من الخبرة  3

يجب أن تكون على مستوى 
إداري أو خبير وفي دور إشرافي 

 على التوالي.

 (3الجمارك )ف  -موظف برامج أول 
 

  رصد التقدم المحرز في التنفيذ وبرنامج التوعية واقتراح تدابير
بناًء على التعليقات الواردة من خالل برنامج  تصحيحية عند الضرورة

 التوعية

 توفير القيادة الفنية التي تدعم آليات التعاون المخصصة 

  إعداد المذكرات المفاهيمية وخطط العمل السنوية حول القضايا المتعلقة
 بتطبيق الجمارك 

  اإلشراف على وتنفيذ المشاريع مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية
 األطراف والقطاع الخاص لضمان تطبيق الجمارك والدول 

  المشاركة في االجتماعات والندوات لتعزيز فعالية االنفاذ الجمركي 

  من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية  3مراقبة تنفيذ الملحق
 األفريقية على المستوى الوطني

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
التنمية أو العالقات الدولية أو أو اقتصاديات 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 ياسية أو التخصصات ذات الصلةالعلوم الس

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي

 (2الجمارك )ف  -موظف برنامج 
 

  ، تطوير و / أو وضع اللمسات األخيرة على خطة عمل المشروع
والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع األنشطة بما في ذلك أي قضايا 

 أخرى ذات صلة أثناء تنفيذ األنشطة 

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
تنمية أو العالقات الدولية أو أو اقتصاديات ال

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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  المساعدة في وضع خطة للرصد والتقييم ذات الصلة بالمشروع
 وبيانات خط األساس المطلوبة لتقييم األثر 

  المعايير والبرامج ورصدها وتقييمها وتقديم تقارير عنها دعم تنفيذ
 بانتظام 

  ضمان تقديم خدمات السكرتارية إلى الدول األطراف المعنية والشركاء
 وأصحاب المصلحة المعنيين والحفاظ على اتصاالت منتظمة

  التنسيق مع أعضاء الفريق بما في ذلك اإلدارة والمالية ، في تخطيط
 األنشطة وتنفيذها

  المشاركة في اجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل وندوات مختلفة
 حسب الحاجة لتنظيم المشاريع / االجتماعات

  إعداد تحديثات في الوقت المناسب ، وتقارير مرحلية منتظمة )تقرير
 حالة المشروع والنشاط ، وتقارير أخرى( 

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 سية أو التخصصات ذات الصلةالعلوم السيا

 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

الجمارك )ف  -موظف برنامج مبتدئ 
1 ) 

  التواصل مع المدير المباشر وأعضاء الفريق المركزي حول تقدم
 األنشطة. 

  تحديد الدروس المستفادة وتطوير دراسات الحالة التي توضح
 المخرجات النوعية للمشاريع 

  المشاركة في االجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل والندوات
 المختلفة حسب الحاجة للمنظمة

 سيق مسؤول البرنامج والمسؤول المالي وتقديم العمل عن كثب في تن
 تقرير في الوقت المناسب وتحديث حول أحداث المشروع والتقدم

  أداء أي واجبات أخرى كما هو مطلوب 

  درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون 
و العلوم السياسية أو التخصصات الدولي أ

 ذات الصلة

  درجة البكالوريوس في
التجارة الدولية أو 

اقتصاديات التنمية أو 
العالقات الدولية أو األعمال 
التجارية الدولية أو القانون 

الدولي أو العلوم السياسية أو 
 التخصصات ذات الصلة

 قسم تسهيل العبور والتجارة

التجارة )ف  العبور وتيسير -رئيس قسم 
5) 
 

  االنخراط مع الدول األطراف في تبسيط وتنسيق إجراءات التجارة
 الدولية

  تصميم وتنفيذ أدوات محددة لتيسير التجارة لصغار التجار عبر الحدود
 في مناطق حدودية مختارة 

  مواءمة نظام التقييم وممارسات الجمارك على أساس مبادئ عدم
وحد للمادة السابعة من تقييم الجات التمييز والشفافية والتطبيق الم

 للجمارك

  قيادة عملية تطوير إجراءات التشغيل الموحدة الوطنية الخاصة
 بالمرور وتيسير التجارة ، والكتيب والمبادئ التوجيهية

درجة الماجستير في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

القانون الدولي أو  األعمال التجارية الدولية أو
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 
تدريجي في مجال اتصاالت 

 الشركات. 
 

 ( من 7يجب أن تكون سبعة )
هذه السنوات على مستوى 

)خمسة(  5اإلدارة العليا و 
يجب أن تتضمن دوًرا 

 إشرافيًا.

تيسير التجارة  -برنامج رئيسي مسؤول 
 (4)ف 

  تطوير األطر ووثائق السياسات ، وثيقة المشروع بشأن تيسير التجارة 
درجة الماجستير في التجارة الدولية أو 

اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
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  المساهمة في التغييرات التشريعية المطلوبة لدعم تنفيذ العبور وتسهيل
 التجارة

  نشر أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالشكليات واإلجراءات
 3صلة بالمتطلبات المختلفة بموجب الملحق والوثائق والمسائل ذات ال

 من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ألصحاب المصلحة 

  تنسيق وتكامل خطة تيسير التجارة مع المجموعات االقتصادية
 اإلقليمية وعلى مستوى الدولة

 .مراقبة عمل اللجنة التوجيهية الوطنية والهيئات األخرى 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 
 
 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

التجارية الدولية أو القانون الدولي أو األعمال 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

يجب أن تكون على مستوى 
 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 

)ثالث( سنوات من الدور 
 اإلشرافي.

 
عاًما من الخبرة )اثنا عشر(  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

)ثالث( سنوات من الخبرة  3
يجب أن تكون على مستوى 

إداري أو خبير وفي دور إشرافي 
 على التوالي.

العبور وتيسير التجارة  -موظف برنامج 
 (2)ف 
 

  ، تطوير و / أو وضع اللمسات األخيرة على خطة عمل المشروع
والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع األنشطة بما في ذلك أي قضايا 

 أخرى ذات صلة أثناء تنفيذ األنشطة 

  المساعدة في وضع خطة للرصد والتقييم ذات الصلة بالمشروع
 وبيانات خط األساس المطلوبة لتقييم األثر 

  المعايير والبرامج ورصدها وتقييمها وتقديم تقارير عنها دعم تنفيذ
 بانتظام 

  ضمان تقديم خدمات السكرتارية إلى الدول األطراف المعنية والشركاء
 وأصحاب المصلحة المعنيين والحفاظ على اتصاالت منتظمة

  التنسيق مع أعضاء الفريق بما في ذلك اإلدارة والمالية ، في تخطيط
 األنشطة وتنفيذها

  المشاركة في اجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل وندوات مختلفة
 حسب الحاجة لتنظيم المشاريع / االجتماعات

  إعداد تحديثات في الوقت المناسب ، وتقارير مرحلية منتظمة )تقرير
 حالة المشروع والنشاط ، وتقارير أخرى( 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
أو العالقات الدولية أو اقتصاديات التنمية 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 ذات الصلةالتخصصات 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

 ( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات فيالعمل

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

العبور وتيسير  -موظف برنامج مبتدئ 
 (1التجارة )ف 

 

  التواصل مع المدير المباشر وأعضاء الفريق المركزي حول تقدم
 األنشطة. 

  تحديد الدروس المستفادة وتطوير دراسات الحالة التي توضح
 المخرجات النوعية للمشاريع 

  المشاركة في االجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل والندوات
 المختلفة حسب الحاجة للمنظمة

 سيق مسؤول البرنامج والمسؤول المالي وتقديم العمل عن كثب في تن
 تقرير في الوقت المناسب وتحديث حول أحداث المشروع والتقدم

  درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون 
أو العلوم السياسية أو التخصصات الدولي 

 ذات الصلة

  درجة البكالوريوس في
التجارة الدولية أو 

اقتصاديات التنمية أو 
العالقات الدولية أو األعمال 
التجارية الدولية أو القانون 

الدولي أو العلوم السياسية أو 
 التخصصات ذات الصلة
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  أداء أي واجبات أخرى كما هو مطلوب 

 قسم بناء القدرات المخصصة والتدريب

بناء القدرات الجمركية )ف  -رئيس قسم 
5 ) 
 

  االنخراط مع الدول األطراف بشأن االستراتيجيات واألولويات في
 مجاالت بناء القدرات والتدريب والمساعدة الفنية

  التعاون مع أصحاب المصلحة لضمان فعالية الجمارك من خالل
 األدوات واألدوات والمبادرات المتعلقة ببناء القدرات 

 راف على أنشطة بناء القدرات في الجمارك ومراجعتها بشكل اإلش
 منتظم ، بما في ذلك نشر أفضل الممارسات في الجمارك

  ابتكار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرة جمارك الدول
 األطراف 

درجة الماجستير في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 
تدريجي في مجال اتصاالت 

 الشركات. 
 

( من هذه 7يجب أن تكون سبعة )
السنوات على مستوى اإلدارة 

)خمسة( يجب أن  5العليا و 
 تتضمن دوًرا إشرافيًا.

 (3-موظف برامج أقدم )ف 
 

  رصد التقدم المحرز في التنفيذ وبرنامج التوعية واقتراح تدابير
تصحيحية عند الضرورة بناًء على التعليقات الواردة من خالل برنامج 

 التوعية

  تحديد المؤشرات األساسية للتقدم أو النجاح نحو إطار بناء القدرات من
 أجل توفير دعم القدرات في الوقت المناسب للجمارك 

  ، اإلشراف على قضايا بناء القدرات الشاملة والتأكد من تنفيذها
 باإلضافة إلى أنشطة بناء القدرات بشكل عام 

 اب المصلحة في تسهيل المناقشات المتعلقة بالمشروع مع أصح
 القطاعين العام والخاص

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
يات التنمية أو العالقات الدولية أو اقتصاد

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
المجاالت ذات الصلة ، في فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

 ضابط برنامج 
 ( 2)ف  

  ، تطوير و / أو وضع اللمسات األخيرة على خطة عمل المشروع
والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع األنشطة بما في ذلك أي قضايا 

 أخرى ذات صلة أثناء تنفيذ األنشطة 

  المساعدة في وضع خطة للرصد والتقييم ذات الصلة بالمشروع
 وبيانات خط األساس المطلوبة لتقييم األثر 

  دعم تنفيذ المعايير والبرامج ورصدها وتقييمها وتقديم تقارير عنها
 بانتظام 

  ضمان تقديم خدمات السكرتارية إلى الدول األطراف المعنية والشركاء
 لحفاظ على اتصاالت منتظمةوأصحاب المصلحة المعنيين وا

  التنسيق مع أعضاء الفريق بما في ذلك اإلدارة والمالية ، في تخطيط
 األنشطة وتنفيذها

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 ت الصلةالعلوم السياسية أو التخصصات ذا

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 فيةميزة إضا

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل
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  المشاركة في اجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل وندوات مختلفة
 حسب الحاجة لتنظيم المشاريع / االجتماعات

  إعداد تحديثات في الوقت المناسب ، وتقارير مرحلية منتظمة )تقرير
 حالة المشروع والنشاط ، وتقارير أخرى( 

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

 ( 1موظف برنامج مبتدئ )ف 

  التواصل مع المدير المباشر وأعضاء الفريق المركزي حول تقدم
 األنشطة. 

  تحديد الدروس المستفادة وتطوير دراسات الحالة التي توضح
 المخرجات النوعية للمشاريع 

  المشاركة في االجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل والندوات
 المختلفة حسب الحاجة للمنظمة

  العمل عن كثب في تنسيق مسؤول البرنامج والمسؤول المالي وتقديم
 حديث حول أحداث المشروع والتقدمتقرير في الوقت المناسب وت

  أداء أي واجبات أخرى كما هو مطلوب 

  درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون 
الدولي أو العلوم السياسية أو التخصصات 

 ذات الصلة

 درجة البكالوريوس في التجارة
الدولية أو اقتصاديات التنمية أو 
العالقات الدولية أو األعمال 

التجارية الدولية أو القانون الدولي 
أو العلوم السياسية أو التخصصات 

 ذات الصلة

 إدارة التجارة في الخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الرقمية

 [D1مدير ]

  المفاوضات الخاصة ببروتوكوالت اإلشراف على عمل األمانة في
 االستثمار وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الرقمية ؛

  اإلشراف على عمل الدول األطراف في تنفيذ بروتوكوالت التجارة في
الخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الرقمية ، بما في 

 ذلك أدواتها الفرعية ؛

 - عزيز التعاون في مجاالت التجارة في قيادة الدول األطراف في ت
 الخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الرقمية ،

  العمل كأمانة للجنة التجارة في الخدمات وهيئاتها الفرعية لضمان
 سيرها بسالسة ؛

 -  تقديم تقارير وقائعية عالية الجودة ومذكرات استشارية فنية
لتمكين العمل السلس للجان  ومذكرات معلومات أخرى ذات صلة

التجارة في الخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية والتجارة 
 الرقمية

 -  اإلشراف على تطوير األشكال وإجراءات العمل لتلقي اإلخطارات
بشأن التجارة في الخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية والتجارة 

 الرقمية وتعميمها على الدول األطراف ؛

 -  قيادة مبادرات المساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين الدول األطراف
من تنفيذ بروتوكوالت التجارة في الخدمات واالستثمار وحقوق الملكية 

 الفكرية والتجارة الرقمية ، بما في ذلك أدواتها الفرعية ؛

اجستير الجامعي في التجارة الدولية درجة الم
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة.

 

 

 

عاًما  15خبرة عملية ال تقل عن 
في خبرة متعلقة بالمهنة والتي 
 7يجب أن تشمل ما ال يقل عن 

ت من العمل في منصب سنوا
 إداري ؛ مباشرة
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 -  اإلشراف على تصميم وصيانة قاعدة بيانات شاملة لجدول
 المحددة لكل دولة طرف ؛االلتزامات 

  إجراء البحوث ومساعدة المديريات األخرى في األمانة العامة في
جميع المسائل المتعلقة ببروتوكوالت التجارة في الخدمات واالستثمار 
والسلع والمنافسة كلما دعت الحاجة إلى خبرة في هذه الموضوعات ، 

شطة المساعدة على سبيل المثال في سياق قضايا تسوية المنازعات وأن
 التقنية ؛ 

 -  قيادة التعاون وتطوير عالقات عمل وشراكات جيدة مع المنظمات
 ذات الصلة

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها األمين العام حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين 

 الشعبة واألقسام األخرى في المديرية

 (GSA5سكرتير )ثنائي اللغة( )

  قادر على التواصل والتعامل مع المراسالت بأي لغتين رسميتين في
 االتحاد األفريقي

  يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت
المناسب ، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، 

 والمطالبة باتخاذ اإلجراءات ، 

  يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير
اخليين التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الد

والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من 
 تنفيذها 

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 
تسمية وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات 

 ملفات الكمبيوتر الجيدة

  صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

دبلوم في الخدمات اإلدارية ، وإدارة المكاتب ، 
والسكرتارية والدراسات الكتابية ذات الصلة 

سنوات من الخبرة في عمل السكرتارية  3مع 
العامة أو ثنائية اللغة ذات الصلة في المنظمات 

البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية أو 
 المنظمات غير الحكومية الدولية.

 
يُطلب من المرشحين الحاصلين على درجة 
البكالوريوس في الخدمات اإلدارية أو إدارة 

المكاتب أو السكرتارية والدراسات الكتابية أن 
يكون لديهم ما ال يقل عن سنتين من خبرة 

ارية ثنائية اللغة ذات الصلة في العمل السكرت
المنظمات العامة أو البعثات الدبلوماسية أو 

المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية 
 الدولية.

 سنوات 2سنوات أو  3

 

سنة واحدة في دور إشرافي )إذا 
كان المنصب ينطوي على دور 
إشرافي مثل مشرف األمن وما 

 إلى ذلك( 

 

 GSA3مساعد تسجيل أول 

استالم وتسجيل ومعالجة وإعادة توجيه البريد / المراسالت الواردة 
 والصادرة إلى المرسل إليه ذي الصلة

 مسح ضوئي ورقمنة البريد الوارد والسجالت 
 فرز السجالت المكتبية وتنظيمها وصيانتها وتخزينها واستردادها بدقة 

 إنشاء وضمان تصنيف السجالت إلكترونياً 
 السجالت حسب مخطط الملفاتالتأكد من تصنيف 

حفظ جميع الملفات المادية بما في ذلك ملفات الموظفين )مفتوحة وسرية( ، 
 والملفات المالية والقانونية ، وضمان الحفظ اآلمن لهم

ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب / اإلدارة 
 أو إدارة السجالت من مؤسسة معترف بها

  
مطلوب من المرشحين على درجة 

البكالوريوس في إدارة المكاتب / اإلدارة أو 
 ؤسسة معترف بهاإدارة السجالت من م

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في إدارة السجالت / 
 السجالت أو المهام الكتابية.

 
خبرة ذات صلة لمدة عام واحد في 

إدارة السجالت / السجالت أو 
 المهام الكتابية.
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تأكد من التقاط عناصر البيانات الوصفية الدقيقة من السجالت لتحميلها على 
 اإللكترونينظام السجالت اإللكترونية من أجل اإليداع 

إنشاء مجلدات وملفات جديدة والتخلص من الملفات القديمة وفقًا لجدول 
 االحتفاظ المحدد

 احتفظ بسجالت آمنة ومأمونة في مكان مناسب
االحتفاظ باألرشيفات والتأكد من تخزين الملفات بشكل صحيح وإمكانية 

 الوصول إليها 
لمستندات في الوقت احتفظ بسجل لجميع الملفات الصادرة لضمان إرجاع ا

 المناسب
خدمة اجتماعات اإلدارات والتأكد من توزيع وثائق العمل على المشاركين 

 في االجتماع. 
 ضمان السرية وعدم إفشاء السجالت

تأكد من الحفاظ على نظام ملفات موثوق ودقيق وفعال بما يتماشى مع 
 سياسة إدارة المحفوظات والسجالت

 من خالل البحث عن السجالت واسترجاعها  قدم إجابات على االستفسارات
 االحتفاظ بنظام سجالت حركات الملفات داخل المكتب

 GSA5( (2)(مساعد اداري 
 

تخطيط يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في 
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي ،
 يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية ،

إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات ومسودة 
 التقارير

يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد 
 الميزانيات واألنشطة

ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر في 
مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول والمشتريات 

ود ، إدارة الميزانية ؛ قضايا وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العق
 الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية معترف 

 بها 
 
 
 

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

صلة من مؤسسة األعمال أو أي مجال ذي 
 تعليمية معترف بها 

 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

  GSA 5شعبة  -مساعد اداري 

 في تخطيط  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

 ، يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 اريرومسودة التق

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية معترف 

 بها 
 
 
 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 تارية.السكر
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  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

العقود ، إدارة والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 
 تعليمية معترف بها 

 

 

 التجارة في قسم الخدمات

 تجارة الخدمات -رئيس شعبة 
[P5] 

  وضع رؤية لقسم التجارة في الخدمات وتحديد وقيادة استراتيجيته
 الشاملة 

  تنسيق تنفيذ جدول أعمال التجارة في الخدمات في إطار منطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية ، بما في ذلك تنظيم اجتماعات لجنة 

 التجارة في الخدمات وهيئاتها الفرعية والمشاركة فيها ؛ 

  تنسيق بدء وصياغة السياسات والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى
 ذلك تكامل السوق بين الدول األطراف ؛ تعزيز تجارة الخدمات وك

  التنسيق واإلشراف على إعداد التقارير الفنية واألوراق البحثية حول
القضايا العالمية الحالية التي تؤثر على التجارة في الخدمات في إطار 

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، على وجه الخصوص ، 
والمجموعات االقتصادية  العمل بشكل وثيق مع الدول األطراف

 اإلقليمية والمؤسسات الشريكة الرئيسية األخرى ؛ 

  قيادة صياغة وإدارة السياسات والبرامج الرئيسية المتعلقة بالتجارة
في الخدمات وتلك التي تهدف إلى تعزيز التكامل القاري واإلقليمي 

 6320بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وأجندة 
لالتحاد األفريقي ، بالتعاون الوثيق مع الدول األطراف والمجموعات 

 االقتصادية اإلقليمية ؛ 

  تنسيق تحديد قضايا التجارة الجديدة والناشئة في الخدمات ، فيما
يتعلق بالدول األطراف ، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ، 

الرئيسيين  ومنظمة التجارة العالمية ، فضالً عن أصحاب المصلحة
 اآلخرين ؛ 

  بدء وقيادة عملية إعداد ونشر المطبوعات الرئيسية وأوراق السياسات
 المتعلقة بالتجارة في الخدمات لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 

  المساهمة في إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير تنفيذ الميزانية
 القسم ؛ ومراقبة تنفيذ الميزانية على مستوى 

  اإلشراف على موظفي القسم في إعداد التقارير الفنية في المجاالت
 المتعلقة بتجارة الخدمات. 

درجة الماجستير في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

الخبرة ( عاًما من 12اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 
تدريجي في مجال اتصاالت 

 الشركات. 
 

( من هذه 7يجب أن تكون سبعة )
السنوات على مستوى اإلدارة 

)خمسة( يجب أن  5العليا و 
 تتضمن دوًرا إشرافيًا.
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  اإلشراف على جميع دراسات وتحليالت التجارة في الخدمات المتعلقة
 بالتكامل اإلقليمي وتجارة الخدمات ؛ 

  تنسيق إعداد الخطب والموجزات الدورية لكبار الموظفين وتقديم
تقديمية حول قضايا التجارة في الخدمات للجمهور عروض 

 المتخصص أو غير المتخصص ؛ 

  تقديم المشورة بشأن السياسات والتوجيه الفكري القوي والتوجيه بشأن
 قضايا تحويل الخدمات وتطويرها ؛ 

  تطوير استراتيجيات التجارة في الخدمات لدمج القارة في سالسل
 القيمة العالمية وتطوير سالسل القيمة والتوريد اإلقليمية في القارة ؛ 

 اإلشراف على التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة القسم ؛ و 

  نفذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها المدير حسب الضرورة ، بما في
عة من القضايا لتعزيز الروابط بين الشعبة ذلك العمل على مجمو

 واألقسام األخرى في المديرية. 

 -مسؤول التجارة الرئيسي في الخدمات 
 (4التزامات محددة )ف 

  العمل السنوية والموارد المقابلة مساعدة رئيس القسم في إعداد خطة
 للقسم حول تطوير العروض وجدولة االلتزامات.

  دعم بناء القدرات للدول األطراف في جميع الجوانب التقنية والقانونية
 المتعلقة بتطوير العروض وااللتزامات الالحقة ؛

  مساعدة اللجنة الفرعية لاللتزامات المحددة لضمان سير عملها
 بسالسة ؛

 وإدارة برامج المساعدة الفنية لدعم قضايا التجارة في  صياغة
 الخدمات فيما يتعلق بجدولة االلتزامات وتطوير العروض ؛ 

  المساعدة في التفاوض وتنفيذ بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية
 األفريقية بشأن التجارة في الخدمات المتعلقة بالتزامات محددة ؛

 لتزامات المحددة للتجارة في الخدمات إعداد تقارير مرحلية عن اال
 من أجل مساهمة الشعبة في التقرير السنوي لألمين العام ؛

  تطوير مواد التدريب وتقديم المساعدة التقنية وأنشطة التدريب بشأن
قضايا التجارة في الخدمات مع تطوير العروض وااللتزامات الالحقة 

 ؛

  صياغة المشورة والتوصيات للدول األطراف وغير األطراف بشأن
 جدولة قضايا االلتزامات 

 :مساعدة اللجنة الفرعية المعنية بااللتزام المحدد في 
a.  تقييم ورصد التقدم المحرز في الوصول إلى األسواق

والتزامات المعاملة الوطنية التي تعهدت بها كل دولة 

درجة الماجستير في التجارة الدولية أو 
أو العالقات الدولية أو اقتصاديات التنمية 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 
 
 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 أو التخصصات ذات الصلةالعلوم السياسية 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6منها  بشكل تدريجي ،

)ثالث( سنوات من الخبرة  3
يجب أن تكون على مستوى 

إداري أو خبير وفي دور إشرافي 
 على التوالي.
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مع المتطلبات ذات طرف والتأكد من أنها تتماشى 
 الصلة من بروتوكول التجارة في الخدمات.

b.  إجراء تحليل لتقييم امتثال جدول التزامات الدول
من بروتوكول التجارة  22األطراف لمتطلبات المادة 

 في الخدمات ؛
c.  إنشاء آلية إلزالة القيود المفروضة على التجارة في

الخدمات بموجب بروتوكول منطقة التجارة الحرة 
 ارية األفريقية بشأن التجارة في الخدمات ؛الق

d.  رصد إزالة التدابير غير المطابقة للدول األطراف
والحواجز أمام التجارة في الخدمات في جداول 

 االلتزامات المحددة الخاصة بها ؛
e.  التأكد من أن التعديالت التعويضية التي تقدمها الدول

 األطراف في سياق التعديالت المقترحة على جداول
االلتزام المحدد الخاصة بها تتم على أساس الدولة 

 األكثر رعاية ؛
f.  إجراء مشاورات حول العمليات الجارية على

المستويين الوطني واإلقليمي العتماد تعديالت جديدة 
 أو مهمة على التدابير القائمة من قبل الدول األطراف ؛

g.  اقتراح أنشطة للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم
وضات بشأن التجارة في الخدمات وتنفيذ جداول المفا

 االلتزامات المحددة للدول األطراف ؛
h.  إعداد تقارير سنوية عن حالة جداول االلتزامات

المحددة من قبل الدول األطراف لتسهيل التفاوض 
بشأن االلتزامات اإلضافية وتنفيذ ورصد وتقييم 

 االلتزامات الحالية ؛ و
i. قد تسندها إليها لجنة التجارة  تنفيذ المهام األخرى التي

في الخدمات لتسهيل تنفيذ الجداول الزمنية لاللتزامات 
المحددة وفقًا لبروتوكول التجارة في الخدمات وتعزيز 

 أهدافه.

 تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفه بها رئيس القسم حسب الضرورة 

 -مسؤول التجارة الرئيسي في الخدمات 
 (4األطر التنظيمية )ف 

  مساعدة رئيس القسم في إعداد خطة العمل السنوية والموارد المقابلة
 التنظيمية ؛للقسم فيما يتعلق بتطوير األطر 

  دعم بناء القدرات للدول األطراف في جميع الجوانب التقنية والقانونية
 المتعلقة بتطوير األطر التنظيمية ؛

 مساعدة اللجنة الفرعية على األطر التنظيمية لضمان عملها بسالسة ؛ 

تير في التجارة الدولية أو درجة الماجس
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
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  المساعدة في التفاوض وتنفيذ بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية
 التجارة في الخدمات المتعلقة باإلطار التنظيمي ؛األفريقية بشأن 

  صياغة وإدارة برامج المساعدة الفنية لدعم قضايا التجارة في
 الخدمات فيما يتعلق بتطوير األطر التنظيمية ؛ 

  إعداد تقارير مرحلية عن قضايا األطر التنظيمية لمساهمة الشعبة في
 التقرير السنوي لألمين العام ؛

 ية وتقديم المساعدة الفنية وأنشطة التدريب بشأن وضع مواد تدريب
 قضايا التجارة في الخدمات المتعلقة بتطوير األطر التنظيمية ؛

  صياغة المشورة والتوصيات للدول األطراف وغير األطراف بشأن
 تطوير األطر التنظيمية

 :مساعدة اللجنة الفرعية المعنية باإلطار التنظيمي في 
a. ون التنظيمي تحتوي على مبادئ وضع وثيقة إطارية للتعا

 إرشادية لتطوير األطر التنظيمية والضوابط القطاعية ؛
b.  تطوير التزامات خاصة بالقطاع من خالل األطر التنظيمية

والضوابط القطاعية لكل قطاع ، حسب الضرورة ، مع 
مراعاة أفضل الممارسات والمكتسبات من المجموعات 

التفاق التفاوضي بشأن االقتصادية اإلقليمية ، فضالً عن ا
 قطاعات التعاون التنظيمي ؛

c.  اقتراح على لجنة التجارة في الخدمات إعطاء األولوية
 للقطاعات أو القطاعات الفرعية لتطوير األطر التنظيمية ؛ 

d.  تطوير برنامج عملها بما يتماشى مع برنامج العمل العام
 للجنة التجارة في الخدمات ؛

e. ة التجارة الحرة القارية تسهيل تفعيل بروتوكول منطق
األفريقية بشأن التجارة في الخدمات بشكل عام ، واألطر 
 التنظيمية والتخصصات القطاعية ، على وجه الخصوص ؛

f.  تطوير آلية لتقييم تنفيذ الدول األطراف لألطر التنظيمية
والضوابط القطاعية في تلك القطاعات التي تمتلكها الدول 

 األطراف
g.  محددة بموجب بروتوكول منطقة التجارة تعهدت بالتزامات

 الحرة القارية األفريقية بشأن التجارة في الخدمات ؛
h.  اقتراح أنشطة للمساعدة الفنية وجهود بناء القدرات لدعم

 المفاوضات وتنفيذ األطر التنظيمية والضوابط القطاعية ؛ 
i.  ، بالتعاون مع اللجنة الفرعية المعنية بااللتزامات المحددة

إزالة التدابير غير المطابقة للدول األطراف مراقبة 
 والحواجز أمام التجارة في الخدمات ؛ 

 
 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

دولية أو القانون الدولي أو األعمال التجارية ال
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

)ثالث( سنوات من الدور 
 اإلشرافي.

 
 )اثنا عشر( عاًما من الخبرة 12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

)ثالث( سنوات من الخبرة  3
يجب أن تكون على مستوى 

إداري أو خبير وفي دور إشرافي 
 على التوالي.
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j.  التعاون والتعاون مع اللجان الفرعية األخرى ذات الصلة
باألمانة العامة و / أو أجهزة االتحاد األفريقي التي تتعامل 

 مع القضايا المتداخلة ؛
k. إعداد تقارير سنوية للدول األطراف لتسهيل عملية 

المفاوضات والتنفيذ والمراقبة والتقييم في مجال األطر 
 التنظيمية ؛ و

l.  تنفيذ المهام األخرى التي قد تسندها إليها لجنة التجارة في
الخدمات وفقًا لبروتوكول التجارة في الخدمات وتعزيز 

 أهدافها. 

 تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفه بها رئيس القسم حسب الضرورة 

)ف  -كبير مسؤولي التجارة في الخدمات 
3( × )2 ) 

  المهنيةاللجنة الفرعية المعنية باالعتراف المتبادل بالمؤهالت مساعدة 
(SCMRPQلضمان عملها السلس ؛ ) 

  مراقبة امتثال الدول األطراف وغير الدول للمعايير والمعايير القارية
 المشتركة لالعتراف بالمؤهالت المهنية ؛ 

  االحتفاظ بآخر المستجدات حول جميع التطورات الرئيسية أو أفضل
عتراف الممارسات على المستويين اإلقليمي والدولي فيما يتعلق باال

 بالمؤهالت المهنية ؛ 

  مشروع المذكرات الفنية واالختصاصات وموجزات السياسات التي
تتناول االعتراف بالمؤهالت المهنية في بروتوكول التجارة في 

 الخدمات واإلخطارات العامة للنشر ؛

  إعداد تقارير مرحلية عن االعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية
 التقرير السنوي لألمين العام ؛لمساهمة الشعبة في 

  المساعدة في التفاوض وتنفيذ بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية بشأن التجارة في الخدمات المتعلقة باالعتراف المتبادل 

 بالمؤهالت المهنية ؛

  تقديم المساعدة الفنية والتوجيه لألطراف من الدول وغير الدول بشأن
ت المهنية بموجب بروتوكول التجارة في الخدمات االعتراف بالمؤهال

 ؛

  مساعدة اللجنة الفرعية حول االعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية
 في:

 
a.  ، جمع ورصد ومشاركة إخطارات الدول األطراف

من خالل األمانة ، بشأن اللوائح المحلية القائمة ، 
واالتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية بشأن االعتراف 

 المتبادل بالمؤهالت المهنية ؛

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

قانون الدولي أو األعمال التجارية الدولية أو ال
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية
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b.  مراقبة متابعة مفاوضات االتفاق أو الترتيب بشأن
االعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية من قبل دولة 

 طرف أو بين الدول األطراف ؛
c.  النظر في اإلخطارات المقدمة من الدول األطراف من

خالل األمانة فيما يتعلق بتدابير االعتراف الجديدة أو 
 ت الهامة للتدابير القائمة ؛التعديال

d.  تسهيل العمل على االعتراف المتبادل من خالل
المناقشات حيثما كان ذلك مناسبًا حول إنشاء واعتماد 
معايير ومعايير قارية مشتركة لالعتراف بالمؤهالت 

 المهنية والمعايير القارية المشتركة ؛
e.  اقتراح على لجنة التجارة في الخدمات إعطاء األولوية

لمهن من أجل تطوير اتفاقيات االعتراف المتبادل بما ل
 يتماشى مع بروتوكول التجارة في الخدمات ؛

f.  التعاون والتعاون مع اللجان الفرعية األخرى ذات
الصلة لبروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية بشأن التجارة في الخدمات ، والمنظمات 
ذات الصلة ، التي الحكومية الدولية وغير الحكومية 

 تتعامل مع االعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية ؛
g.  اقتراح أنشطة للمساعدة الفنية وجهود بناء القدرات

لدعم المفاوضات وتنفيذ أحكام االعتراف المتبادل 
بالمؤهالت المهنية في بروتوكول التجارة في الخدمات 

 ؛
h.  إعداد تقارير سنوية عن حالة االعتراف المتبادل

قضايا المؤهالت المهنية للدول األطراف لتسهيل ب
المفاوضات وتنفيذ ورصد وتقييم اتفاقية االعتراف 

المتبادل القائمة والمعايير والمعايير بموجب بروتوكول 
 التجارة في الخدمات ؛ و

i.  تنفيذ المهام األخرى التي قد تسندها إليها لجنة التجارة
بادل بأحكام في الخدمات لتسهيل تنفيذ االعتراف المت

المؤهالت المهنية وفقًا لبروتوكول التجارة في 
 الخدمات وتعزيز أهدافه.

 تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفه بها رئيس القسم حسب الضرورة 

 -كبير مسؤولي التجارة في الخدمات 
 )TIS )P3قواعد 

 

  لضمان عملها اللجنة الفرعية لقواعد التجارة في الخدمات مساعدة
 السلس ؛

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
ولية أو أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الد

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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  المساعدة في تطوير وتفسير وتنفيذ بروتوكول قواعد ومبادئ التجارة
 في الخدمات وكذلك الالحقة ؛

  ضمان امتثال الدول األطراف وغير الدول لنص وروح قواعد ومبدأ
 بروتوكول التجارة في الخدمات 

  التقنية والتوجيه إلى الدول واألطراف من غير الدول تقديم المساعدة
بشأن مسائل االمتثال بموجب بروتوكول التجارة في الخدمات 

 ومساعدتها في صياغة برامج االمتثال للمنافسة ؛

  االحتفاظ بآخر المستجدات بشأن جميع التطورات الرئيسية أو أفضل
ارة في الخدمات الممارسات على المستويين اإلقليمي والدولي في التج
 والتوصية بالسياسة المناسبة والمراجعة القانونية ؛ 

  المساعدة في التفاوض وتنفيذ بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية بشأن التجارة في الخدمات المتعلقة بقواعد التجارة في 

 الخدمات ؛

  إعداد تقارير مرحلية عن قواعد التجارة في الخدمات من أجل
 ساهمة الشعبة في التقرير السنوي لألمين العام ؛م

  مسودات الوثائق القانونية التي تتناول القواعد الواردة في بروتوكول
 التجارة في الخدمات واإلخطارات العامة للنشر

 :مساعدة اللجنة الفرعية لقواعد التجارة في الخدمات في 
a.  تقييم ورصد تفسير وتنفيذ الدول األطراف ألحكام

 بروتوكول التجارة في الخدمات ؛ 
b.  مراجعة امتثال الدول األطراف ألحكام بروتوكول

 التجارة في الخدمات ؛
c.  إجراء تحليل للعالقة بين األحكام المحددة لبروتوكول

التجارة في الخدمات لتوضيح كيفية تنفيذها من قبل 
 ان تحقيق أهداف البروتوكول ؛ الدول األطراف ولضم

d.  وضع إجراءات يتم وضعها عمالً بالمشاورات الدورية
 المتعلقة باستخدام الدول األطراف للقيود الوقائية ؛

e.  وضع آليات لإلشراف وتبادل المعلومات ومراجعة أي
إعانات تستخدمها الدول األطراف فيما يتعلق ببرامجها 

 التنموية ؛ 
f. ل الفني لضمان الوضوح اإلشراف على تنفيذ العم

واليقين واالتساق في تفسير وتنفيذ الدول األطراف 
 ألحكام البروتوكول ؛

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 الصلةالعلوم السياسية أو التخصصات ذات 

 

 
سنوات من الخبرة (10عشرة )

 3منها خارجالعملية ذات الصلة
 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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g.  وضع مقترحات إلجراءات أي تقديم من قبل الدول
األطراف لتعديالت على بروتوكول التجارة في 

 الخدمات ؛
h.  اقتراح أنشطة للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم

جارة في الخدمات وتنفيذ مزيد من المفاوضات بشأن الت
 بروتوكول التجارة في الخدمات ؛

i.  التعاون والتعاون مع اللجان الفرعية األخرى ذات
 الصلة التي تتعامل مع قضايا الخدمات ؛

j.  إعداد تقارير سنوية عن حالة تنفيذ ورصد وتقييم
حقوق والتزامات الدول األطراف بموجب بروتوكول 

 التجارة في الخدمات ؛ و
k. بالمهام األخرى التي قد تسندها إليها لجنة  االضطالع

التجارة في الخدمات لتسهيل تنفيذ بروتوكول التجارة 
 في الخدمات وتعزيز أهدافه.

 تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفه بها رئيس القسم حسب الضرورة 

 x2( 2موظف التجارة في الخدمات )ف 

  والموارد المقابلة مساعدة رئيس القسم في إعداد خطة العمل السنوية
 للشعبة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتجارة في الخدمات ؛

  المساعدة في القضايا المتعلقة بالتجارة في الخدمات ، والعمل كحلقة
 وصل مع األقسام األخرى ذات الصلة ومساعدة رئيس القسم

  المساعدة في تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج للشعبة ؛ 

  في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل بشأن المساعدة
 القضايا المتعلقة بالتجارة في الخدمات ؛

  التنسيق مع األقسام األخرى ذات الصلة في المديرية وتطوير عالقات
 عمل وشراكات جيدة مع المنظمات ذات الصلة

  وضع خطة عمل المشروع والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع
التجارة في الخدمات والمسائل ذات الصلة بعمل األنشطة المتعلقة ب

 لجنة التجارة في الخدمات ؛

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج عمل اللجنة
 الفرعية المعنية بالتجارة في الخدمات والقضايا ذات الصلة ؛

  إعداد تقارير مرحلية عن القضايا المتعلقة بالتجارة في الخدمات من
 عبة في التقرير السنوي لألمين العام ؛أجل مساهمة الش

 العمل كمركز تنسيق لرصد وتقييم برنامج عمل الشعبة ؛ 

  المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالتجارة في الخدمات
والقضايا ذات الصلة وغيرها من ورش العمل ذات الصلة ببناء 

 القدرات ؛ 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
لتنمية أو العالقات الدولية أو اقتصاديات ا

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 

 السياسية أو التخصصات ذات الصلة العلوم

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية
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  في الخدمات والقضايا ذات مساعدة اللجنة الفرعية المعنية بالتجارة
 الصلة في:
a.  إجراء تحليل للعالقات بين التجارة في الخدمات

ومجموعة من القضايا ذات الصلة ذات الصلة لتقييم 
التفاعالت وانعكاساتها على المفاوضات من جهة ، 

وعلى تنفيذ بروتوكول التجارة في الخدمات ومرفقاته 
 من جهة أخرى. كف؛

b.  المرحلة الثانية من ضمان متابعة مفاوضات
بروتوكوالت منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، 
أو االتفاقات أو الترتيبات اإلقليمية أو القارية أو الدولية 
التي تؤثر على المفاوضات أو تنفيذ بروتوكول منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية بشأن التجارة في 
 الخدمات وملحقاته ؛

c.  والدراسات الفنية بشأن القضايا وضع المذكرات
الرئيسية المتعلقة بالتجارة في الخدمات والتي يمكن أن 
تسترشد بها أو تنظم المفاوضات أو تنفيذ بروتوكول 

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بشأن التجارة في 
 الخدمات ؛

d.  اجتماعات أو ورش عمل أو مؤتمرات تقنية
ايا ذات الصلة بالتجارة الستعراض األقران بشأن القض

في الخدمات بالتعاون مع المؤسسات أو الهيئات 
 المسؤولة عن تلك القضايا ؛

e.  ضمان متابعة العمل بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة
بالتجارة في الخدمات إلثراء عمل لجنة التجارة في 

الخدمات وكذلك لجانها الفرعية وفقًا لمجاالت 
 اختصاصها ؛

f. ون مع اللجان الفرعية األخرى ذات التعاون والتعا
 الصلة التي تتعامل مع القضايا المتداخلة ؛

g.  إعداد تقارير سنوية عن حالة تنفيذ ورصد وتقييم
حقوق والتزامات الدول األطراف بموجب بروتوكول 

 التجارة في الخدمات ؛ و
h.  االضطالع بالمهام األخرى التي قد تسندها إليها لجنة

سهيل تنفيذ بروتوكول التجارة التجارة في الخدمات لت
 في الخدمات وتعزيز أهدافه.
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  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين 

 القسم واألقسام األخرى في المديرية

 SCSC -مسؤول التجارة في الخدمات 
(P2) 
 

 ( مساعدة اللجنة الفرعية المعنية بااللتزامات المحددةSCSC في )
 تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج الخاصة باللجنة الفرعية ؛

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج عمل اللجنة الفرعية
 بشأن االلتزامات المحددة ؛

 من الدول  المساعدة في مراجعة العروض وااللتزامات المقدمة
 األطراف وغير الدول ؛

  وضع خطة عمل المشروع ، والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع
 أنشطة اللجنة الفرعية لاللتزامات المحددة ؛

  المساعدة في تطوير األدوات التحليلية الكمية والنوعية لتقييم تنفيذ
 االلتزامات من قبل الدول األطراف وغير الدول ؛ 

 ر خطط العمل الفصلية والبرامج الخاصة باللجنة المساعدة في تطوي
 الفرعية المعنية بااللتزامات المحددة ؛

  المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية لاللتزامات المحددة وورش
 العمل ذات الصلة ببناء القدرات ؛ 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
 مكتب اللجنة الفرعية لاللتزامات المحددةبما في ذلك مساعدة 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
اديات التنمية أو العالقات الدولية أو أو اقتص

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
المجاالت ذات الصلة ، في فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

 P1( - SCRF(موظف مبتدئ 

  تطوير قاعدة بيانات لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف
 واألطراف من غير الدول بشأن التجارة في الخدمات ؛

  مساعدة مسؤول التجارة الرئيسي في الخدمات الذي يتعامل مع األطر
 ( ؛SCRFوكذلك اللجنة الفرعية المعنية باإلطار التنظيمي )التنظيمية 

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج عمل اللجنة الفرعية
 المعنية باإلطار التنظيمي ؛

  مساعدة اللجنة الفرعية المعنية باإلطار التنظيمي في مراقبة وتقييم
 ومراجعة أدوات وأدوات األطر التنظيمية ؛

 ي اجتماعات اللجنة الفرعية لألطر التنظيمية وورش العمل المشاركة ف
 الالحقة لبناء القدرات ؛

  وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات واألطر التنظيمية في التجارة في
 ورش عمل القدرات الخدمية ؛

  المساعدة في تحديد مواعيد اجتماعات األطر التنظيمية ، بما في ذلك
إعداد المذكرات والميزانية وتدوين المالحظات في االجتماعات ذات 

 الصلة ؛ 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 سنتان من الخبرة ذات الصلة 
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  تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يتم تعيينها من قبل مسؤول التجارة
الرئيسي في الخدمات الذي يتعامل مع األطر التنظيمية حسب 

 الضرورة.

 - )P1( X )2(موظف مبتدئ 
SCMRPQ والقواعد 

 

  لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف تطوير قاعدة بيانات
 واألطراف من غير الدول بشأن التجارة في الخدمات ؛

  مساعدة مسؤولي التجارة األساسيين في الخدمات الذين يتعاملون على
التوالي مع االعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية وقواعد التجارة في 

 الخدمات ؛

  برنامج عمل اللجان المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم
الفرعية المعنية باالعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية وقواعد التجارة 

 في الخدمات ؛

  المساعدة في مراجعة العروض وااللتزامات المقدمة من الدول
 األطراف وغير الدول ؛

  المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية للجان الفرعية المعنية
ؤهالت المهنية وقواعد التجارة في الخدمات باالعتراف المتبادل بالم

 وغيرها من ورش العمل الالحقة لبناء القدرات ؛

  وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات واالعتراف المتبادل بالمؤهالت
المهنية وقواعد التجارة في الخدمات في ورش عمل بناء القدرات 

 الخاصة بالتجارة في الخدمات ؛

 يد اجتماعات اللجان الفرعية المعنية المساعدة في تحديد مواع
باالعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية وقواعد التجارة في الخدمات ، 

بما في ذلك إعداد المذكرات والميزانية وتدوين المالحظات في 
 االجتماعات ذات الصلة ؛ 

تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يتم تعيينها من قبل مسؤولي التجارة في 
ذين يتعاملون على التوالي مع االعتراف المتبادل بالمؤهالت الخدمات ال

 المهنية وقواعد التجارة في الخدمات حسب الضرورة

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 ذات الصلةالعلوم السياسية أو التخصصات 

 

 سنتان من الخبرة ذات الصلة 

 قسم االستثمار

 [5رئيس شعبة االستثمار ]ف 

  توفير دعم قيادي شامل للدول األطراف واألطراف من غير الدول من
 أجل التفاوض بشأن بروتوكول االستثمار وتنفيذه

  مساعدة الدول األطراف في تنفيذ بروتوكول االستثمار ، بما في ذلك
 الفرعية ؛أدواته 

  العمل كأمانة للجنة االستثمار وهيئاتها الفرعية لضمان األداء الفعال
 لهذه اللجان الفرعية ؛

  إعداد تقارير وقائعية ومذكرات استشارية تقنية ومذكرات إعالمية
 أخرى ذات صلة لتيسير سير عمل لجنة االستثمار وهيئاتها الفرعية ؛ 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

( 12ما ال يقل عن اثني عشر )
عاًما من الخبرة العملية ذات 

السياسة التجارية  الصلة في مجال
على المستوى اإلقليمي أو متعدد 

( سنوات 7األطراف ، منها سبع )
يجب أن تكون على المستوى 

 اإلداري ؛
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  القدرات لتمكين الدول األطراف من تقديم المساعدة الفنية وبرامج بناء
 تنفيذ بروتوكول االستثمار ، بما في ذلك أدواته الفرعية ؛

  إعداد و / أو تنسيق الدراسات التحليلية وورقات المعلومات األساسية
 التي تهدف إلى تسهيل التفاوض بشأن بروتوكول االستثمار وتنفيذه ؛ 

 مشورة المتعلقة بمعاهدة تقديم المشورة الفنية المناسبة وغيرها من ال
االستثمار إلى الدول األطراف وغير الدول األطراف المشاركة في 

 االجتماعات الفنية ؛ 

  تنسيق وقيادة التخطيط والتنظيم وخدمة أحداث واجتماعات أمانة منطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية ذات الصلة ، وضمان إنتاج ونشر 

 الوقت المناسب ؛ تقارير االجتماعات الفنية في 

  االتصال بالنظراء المعنيين في الدول األطراف واألطراف من غير
الدول والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات الدولية األخرى 

 المسؤولة عن االستثمار ؛ 

  تيسير حوار السياسات بشأن قانون وسياسة االستثمار بين أصحاب
 ني اإلقليمي والقاري ؛ المصلحة الرئيسيين على المستوى الوط

  تحديد وتقديم الدعم الفني ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
والدول األطراف واألطراف من غير الدول بشأن المناقشات الدولية 

التي قد يكون لها تأثير / تأثير على بروتوكول االستثمار ؛ بما في ذلك 
واألونكتاد ومنظمة التجارة  على سبيل المثال ال الحصر األونسيترال

 العالمية والمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار وما إلى ذلك.

 وضع الرؤية لقسم االستثمار وتحديد وقيادة استراتيجيته الشاملة ؛ 

 ضمان إدارة المخاطر المناسبة واستراتيجيات التخفيف للقسم ؛ 

 ان تنفيذها المساهمة في تطوير خطة استمرارية عمل المديرية وضم
 على مستوى القسم.

 .اإلشراف على موظفي القسم فيما يتعلق بالتنظيم وتقييم األداء 

  قيادة تصميم االستراتيجيات والسياسات المتوافقة مع أهداف المديرية 

  قيادة عملية تطوير وتنفيذ استراتيجية المراقبة والتقييم داخل القسم من
جل معالجة القضايا ذات أجل ضمان تحقيق األهداف والتخفيف من أ

 الصلة في المجاالت ذات الصلة ؛

 إعداد خطة العمل السنوية والموارد المناظرة للشعبة ؛ 

  قيادة التحليل النوعي والكمي للسياسة ذات الصلة والتطورات
 الخارجية في مجال سياسة االستثمار العامة

  األفريقية تمثيل مؤتمرات وفعاليات أمانة منطقة التجارة الحرة القارية
 عند الطلب ؛
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  المساهمة في إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير تنفيذ الميزانية
 ومراقبة تنفيذ الميزانية على مستوى األقسام ؛

  إشراك أصحاب المصلحة في الدول األعضاء والمجموعات
 االقتصادية اإلقليمية في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات المطلوبة ؛

  شراكات وعالقات استراتيجية لدعم ترويج االستثمار االستثمار في
 وتيسيره وعمل السياسات ؛

  االتصال الوثيق مع األقسام المعنية بشأن مختلف مسارات العمل ذات
 الصلة

  تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفه بها المدير حسب الضرورة ، بما
بة في ذلك العمل على مختلف القضايا لتعزيز الروابط بين الشع

 واألقسام األخرى في المديرية.

 [4-موظف استثمار رئيسي ]ف 

  المساعدة في التفاوض وتنفيذ بروتوكول االستثمار في إطار منطقة
 التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  المساعدة في إعداد التقارير والمذكرات االستشارية التقنية ومذكرات
المعلومات األخرى ذات الصلة لدعم التفاوض بشأن بروتوكول 

 االستثمار وتنفيذه ؛ 

  الدعم في توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول األطراف لتسهيل
 اته الفرعية ؛التفاوض وتنفيذ بروتوكول االستثمار ، بما في ذلك أدو

  إجراء دراسات تحليلية خاصة بالصناعة وورقات معلومات أساسية
 تهدف إلى تسهيل تنفيذ بروتوكول االستثمار ؛ 

  تسهيل تخطيط وتنظيم وخدمة أحداث واجتماعات أمانة منطقة التجارة
الحرة القارية األفريقية ذات الصلة ، وضمان إنتاج ونشر تقارير 

 الوقت المناسب ؛ االجتماعات الفنية في 

  تنسيق إنشاء وتشغيل مركز استشاري تابع لقسم االستثمار لتقديم
األنشطة التي تتناول نشر المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات 

 التي تؤدي إلى التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول.

  االتصال بالنظراء المعنيين في الدول األطراف واألطراف من غير
جموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات الدولية األخرى الدول والم

 المسؤولة عن االستثمار ؛ 

  تيسير مبادرات حوار السياسات بشأن االستثمار بين أصحاب المصلحة
 الرئيسيين على المستوى الوطني اإلقليمي والقاري ؛ 

  دعم أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والدول األطراف
واألطراف من غير الدول في المناقشات الدولية التي قد يكون لها تأثير 

تأثير على بروتوكول االستثمار ؛ بما في ذلك على سبيل المثال ال  /

تصاديات ماجستير في التجارة الدولية أو اق
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 أو 
 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12

والمسؤولة في العمل ذات الصلة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

)ثالث( سنوات من الخبرة  3
يجب أن تكون على مستوى 

إداري أو خبير وفي دور إشرافي 
 على التوالي.
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الحصر األونسيترال واألونكتاد ومنظمة التجارة العالمية والمركز 
 ولي لتسوية منازعات االستثمار وما إلى ذلك.الد

  وضع خطة استمرارية األعمال للقسم ودعم التنفيذ على مستوى القسم
 ؛

  المساهمة في تصميم االستراتيجيات والسياسات المتوافقة مع أهداف
 المديرية 

  دعم تطوير وتطبيق استراتيجية للرصد والتقييم داخل القسم من أجل
والتخفيف من أجل معالجة القضايا ذات الصلة ضمان تحقيق األهداف 

 في المجاالت ذات الصلة ؛

 المساهمة في إعداد خطة العمل السنوية والموارد المناظرة للشعبة ؛ 

  تمثيل مؤتمرات وفعاليات أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
 عند الطلب ؛

 ر تنفيذ الميزانية المساهمة في إعداد التقارير المالية الدورية وتقاري
 ومراقبة تنفيذ الميزانية على مستوى األقسام ؛

  دعم مشاركة أصحاب المصلحة داخل الدول األطراف واألطراف من
غير الدول والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في تصميم وتنفيذ 

 االستراتيجيات المطلوبة ؛

 ذ أنشطة المساهمة في تطوير الوثائق وتوفير المدخالت الالزمة لتنفي
 الشعبة ؛ 

  دعم البرامج التي تنفذ التدابير ، دعماً للجهود المحلية للدول األطراف
 ، بهدف ، من بين أمور أخرى: 

o  تعزيز قدرتها على تيسير االستثمار وتعزيز القدرات الفنية
 واإلدارية والمالية لمستثمريها ؛

o  تحسين قدرة وكاالت ترويج االستثمار على جمع وتحليل
 مات عن تدفقات االستثمار ؛المعلو

o  تحسين قدرة المستثمرين على تلبية لوائح ومعايير االستثمار
 على المستويات الدولية والقارية واإلقليمية والوطنية ؛

o  دعم جمع وإدارة البيانات اإلحصائية حول االستثمار ؛ 
o  دعم التفاوض على اتفاقيات االستثمار بما يتوافق مع

 بروتوكول االستثمار ؛ 
o  تسهيل التفاعل والحوار بين المستثمرين بهدف تعزيز تبادل

المعلومات فيما يتعلق بفرص االستثمار والتعلم من األقران 
 وتبادل أفضل الممارسات ؛
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o  معالجة احتياجات الجودة والمعايير في االستثمار بموجب
بروتوكول االستثمار بهدف دعم تطوير واعتماد المعايير 

 القارية ؛ و
o فيذ أنظمة تنظيمية لالستثمار على المستويات وضع وتن

 القارية واإلقليمية والوطنية.

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

بناء  -كبير مسؤولي برنامج االستثمار 
 [P3القدرات ]

  دعم التفاوض وتنفيذ بروتوكول االستثمار 

 والمساعدة الفنية لـ  تطوير وإدارة خطة / برنامج لبناء القدرات 

  مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، بما في ذلك إدارة
 مختلف الشركاء والعروض و 

طلبات المساعدة الفنية أو بناء القدرات المتعلقة بمفاوضات منطقة 
 التجارة الحرة القارية األفريقية.

  بالمساعدة التقنية إعداد الوثائق ذات الصلة الستخدامها فيما يتعلق
ومفاهيم بناء القدرات للدول األطراف واألطراف من غير الدول 

 لتسهيل التفاوض وتنفيذ بروتوكول االستثمار

  دعم تخطيط وخدمة أحداث واجتماعات أمانة منطقة التجارة الحرة
القارية األفريقية ذات الصلة ، وضمان إنتاج ونشر تقارير االجتماعات 

 لمناسب ؛ الفنية في الوقت ا

  إنتاج المدخالت المطلوبة بشأن القضايا المتعلقة ببروتوكول مفاوضات
 االستثمار وتنفيذه ؛

  وضع ومناقشة ورصد المبادئ التوجيهية للسياسة وتيسير تنفيذ
 بروتوكول االستثمار.

  مراقبة تنفيذ بروتوكول االستثمار على مستوى الدول األطراف وغير
 األطراف ؛

 ع التدابير ذات الصلة من قبل الدول األطراف رصد ومقارنة جمي
واألطراف من غير الدول والتي تتعلق أو تؤثر على تنفيذ بروتوكول 

 االستثمار.

 .تسهيل حوار السياسات حول سياسة االستثمار بين أصحاب المصلحة 

  تقديم الدعم إلجراء تحليل ومراجعة إلطار التشريع ، ومراجعة
ومقترحات السياسة بشأن  السياسات ، وتطوير الملخصات
 االستثمارات المتنامية في القارة.

  تحديد وإعداد تحليل االحتياجات لمواءمة األطر التشريعية والتنظيمية
 في القارة بما يتماشى مع بروتوكول االستثمار 

درجة الماجستير الجامعي في التجارة الدولية 
الدولية أو أو اقتصاديات التنمية أو العالقات 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 ت الصلةالعلوم السياسية أو التخصصات ذا

 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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  إعداد تقارير التقسيم الشهرية والربع سنوية 

 ة لتنفيذ أنشطة المساهمة في تطوير الوثائق وتوفير المدخالت الالزم
 القسم 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

ترويج  -كبير مسؤولي برنامج االستثمار 
 [P3االستثمار ]

  االستثمار ونموه في القارة واقتراح دراسة التحديات التي تواجه جذب
 األنشطة أو المبادرات لمعالجتها.

  إنشاء وتشغيل شبكة قارية لترويج االستثمار والسياسة تكون مسؤولة
 عن التنسيق والتشاور بشأن المبادرات ذات الصلة باالستثمار. 

  تنسيق عمل القسم فيما يتعلق بتحديد االستثمار والترويج له 

 ت ترويج االستثمار في دعم ترويج االستثمار وتسهيل االتصال بوكاال
 وتطوير عروض القيمة في القارة 

  المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال
 لبروتوكول االستثمار ؛

  إعداد المذكرات المفاهيمية وخطط العمل السنوية حول القضايا المتعلقة
 ببروتوكول االستثمار 

  تنظيم حلقات عمل للتوعية بشأن بروتوكول االستثمار لتحديد
 المقترحات ذات الصلة للمراجعة 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

امعي في التجارة الدولية درجة الماجستير الج
أو اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 
األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

دولية أو القانون الدولي أو األعمال التجارية ال
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي

  

 [2-موظف برنامج االستثمار ]ف 

  إجراء دراسات بحثية حول قضايا السياسات التي تؤثر على بيئة
 األعمال داخل القارة ؛

  الدعم في إعداد التوصيات التنظيمية واإلدارية المتعلقة باالستثمار
 للتدخل / اإلجراء ؛

  البحث عن الحوافز المخصصة لتسهيل وجذب واالحتفاظ بالمستثمرين
 داخل القارة 

 الت في ورقات المعلومات األساسية التي تهدف البحث وإعداد المدخ
 إلى تسهيل تنفيذ البروتوكول بشأن االستثمار ؛ 

  إجراء تحليل تقني لعملية التفاوض بشأن بروتوكول االستثمار في
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وعملية التنفيذ ، مع ضمان قدر 

 ألحكام المقترحة ؛اإلمكان التوجيه بشأن تحقيق األثر المستدام ل

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
األعمال التجارية التنمية أو العالقات الدولية أو 

الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 
 التخصصات ذات الصلة

 
 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

اإلشراف ميزة  ستكون الخبرة في
 إضافية
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  جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتدفقات االستثمار ودعم جمع وإدارة
 البيانات اإلحصائية عن االستثمار ؛ 

  إعداد التقارير الدورية المطلوبة ألنشطة أمانة منطقة التجارة الحرة
القارية األفريقية فيما يتعلق بأنشطة بروتوكول االستثمار والتأكد من 

 الصارم بالمواعيد النهائية المتفق عليها لهذه التقارير ؛ االلتزام

 .دعم الدراسات وبرامج المناصرة حول سياسة االستثمار في إفريقيا 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 في المديرية. واألقسام األخرى

 

 [2-موظف برنامج االستثمار ]ف 

  وضع استراتيجيات لتنفيذ التوصيات المتعلقة بسياسة االستثمار
 المقترحة على المستويين اإلقليمي والدولي ؛ 

  جمع وترتيب المعلومات من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالسياسات
 واإلجراءات اإلدارية القائمة.

  تطوير عالقات اتصال خاصة بسياسة االستثمار بين أمانة منطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية ومختلف المنظمات الخاصة والعامة 

 والدولية. 

  ، تطوير قاعدة بيانات لجهات اتصال االستثمار في الدول األطراف
 واألطراف من غير الدول ؛

 يع لتسهيل برامج تطوير استراتيجيات التمويل ومقترحات المشار
 األقسام 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
و اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أ

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

سنوات من الخبرة ( 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

 [1موظف برنامج استثمار مبتدئ ]ف 

  االجتماعات الحالية الحفاظ على جدول محدث ونشره لجميع
والمستقبلية لجميع مستويات هيئات التفاوض في منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية المتعلقة باالستثمار ؛

  التأكد من توفير الوثائق الداعمة لالجتماعات على مختلف المستويات 
 أجهزة التفاوض ومحاضر االجتماعات الالحقة ؛

  المناسبة وخدمات الدعم لالجتماعات إدارة توفير مرافق المؤتمرات
 على مختلف مستويات أجهزة التفاوض فيما يتعلق باالستثمار ؛

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما االجتماعات المتعلقة باالستثمار وورش العمل 

 األخرى لبناء القدرات ؛

 جتماعات وورش عمل القدرات التجارية ؛وضع آليات لتقييم تأثير اال 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة
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  المساعدة في تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد
 المذكرات والميزانية ؛ 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 رى في المديرية.واألقسام األخ
 
 
 

 قسم الملكية الفكرية

 (5رئيس قسم حقوق الملكية الفكرية )ف 
 

  لشعبة حقوق الملكية الفكرية وتحديد وقيادة استراتيجيتها وضع رؤية
 الشاملة ؛

 ضمان إدارة المخاطر المناسبة واستراتيجيات التخفيف للقسم ؛ 

 .اإلشراف على موظفي القسم فيما يتعلق بالتنظيم وتقييم األداء 

  قيادة تصميم االستراتيجيات والسياسات المتوافقة مع أهداف المديرية
 ة القضايا ذات الصلة في المجال ذي الصلة ؛من أجل معالج

  العمل كأمانة للجنة حقوق الملكية الفكرية وهيئاتها الفرعية ، لضمان
 فعالية أداء هذه الهيئات ؛

 إعداد خطة العمل السنوية والموارد المناظرة للشعبة ؛ 

  تمثيل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وشرح موقفها فيما
 بحقوق الملكية الفكرية في المؤتمرات واألحداث عند الطلب ؛يتعلق 

  ضمان إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير تنفيذ الميزانية ومراقبة
 تنفيذ الميزانية على مستوى القسم.

  إشراك أصحاب المصلحة في الدول األعضاء والمجموعات
 المطلوبة ؛ واالقتصادية اإلقليمية في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات 

 الشروع في شراكات وعالقات استراتيجية لدفع عجلة النمو ؛ 

 تطوير وقيادة جميع األعمال الفنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ؛ 

  تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها المدير ، حسب الضرورة ، بما
في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين الشعبة 

 واألقسام األخرى في المديرية.

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 
تدريجي في مجال اتصاالت 

 الشركات. 
 

( من 7يجب أن تكون سبعة )
هذه السنوات على مستوى 

)خمسة(  5اإلدارة العليا و 
يجب أن تتضمن دوًرا 

 إشرافيًا.

مسؤول رئيسي لحقوق الملكية الفكرية 
 حقوق الملكية الصناعية  -( 4)ف 
 

  دعم بناء قدرات الدول األطراف في جميع الجوانب التقنية والقانونية
المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق الملكية الصناعية 

 بشكل خاص ؛

  صياغة وإدارة برامج المساعدة الفنية لدعم حقوق الملكية الفكرية
 بشكل عام وحقوق الملكية الصناعية بشكل خاص ؛

ات ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصادي
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
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 والتوصيات للدول األطراف وغير األطراف بشأن  صياغة المشورة
 حقوق الملكية الصناعية ؛

  تحديد قضايا التنمية الجديدة أو الناشئة ذات االهتمام المحتمل
للدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في 

حقوق الملكية الصناعية وتصميم وتطوير البرامج والمشورة مناطق 
 الجتها ؛السياسية لمع

  قضايا حقوق الملكية إجراء البحوث والتحليالت وإعداد التقارير عنها
 الصناعية؛

  مساعدة اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية لضمان سير عملها
 بسالسة ؛

  توفير المعلومات للمندوبين والزمالء واإلدارة العليا والمنظمات
حقوق الملكية عية في الحكومية الدولية األخرى بشأن القضايا الموضو

 الصناعية؛

  مساعدة كبار الزمالء في تقديم الدعم للهيئات التي تخدمها الشعبة
 )اللجان ، مجموعات التفاوض ، إلخ( ، حسب االقتضاء ؛

  مراقبة تنفيذ االلتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية على مستوى
 الدول األطراف وغير األطراف ؛

 عات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال اللتزامات المشاركة في االجتما
 حقوق الملكية الفكرية ؛

  إعداد المذكرات المفاهيمية والتقارير وخطط العمل السنوية حول
 القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية ؛ 

  إعداد مواد تدريبية وتقديم المساعدة التقنية وأنشطة التدريب بشأن
 حقوق الملكية الفكرية ؛

 المشاركة في أنشطة التوعية التي تقوم بها الشعبة وتقديم الدعم لها ؛ 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 السياسية أو التخصصات ذات الصلةالعلوم 

 

)ثالث( سنوات من الدور 
 اإلشرافي.

 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6ل تدريجي ، منها بشك
)ثالث( سنوات من الخبرة  3

يجب أن تكون على مستوى 
إداري أو خبير وفي دور إشرافي 

 على التوالي.

مسؤول رئيسي عن حقوق الملكية 
حقوق التأليف والنشر  -( 4الفكرية )ف 

 والمعارف التقليدية والموارد الوراثية

  الجوانب التقنية والقانونية دعم بناء القدرات للدول األطراف في جميع
المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق المؤلف والمعارف 

 التقليدية والموارد الوراثية على وجه الخصوص ؛

  صياغة وإدارة برامج المساعدة التقنية لدعم حقوق الملكية الفكرية
لى بشكل عام وحقوق المؤلف والمعارف التقليدية والموارد الوراثية ع

 وجه الخصوص ؛ 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
األعمال التجارية التنمية أو العالقات الدولية أو 

الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 
 التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
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  صياغة المشورة والتوصيات للدول األطراف وغير األطراف بشأن
 حقوق التأليف والنشر والمعارف التقليدية والموارد الجينية ؛

  تحديد قضايا التنمية الجديدة أو الناشئة ذات االهتمام المحتمل
للدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في 

حقوق النشر والمعارف التقليدية والموارد الوراثية وتصميم مناطق 
 وتطوير البرامج والمشورة السياسية لمعالجتها ؛

  حقوق النشر إجراء البحوث والتحليالت وإعداد التقارير عنها
 والمعارف التقليدية والموارد الوراثية ؛

  مساعدة اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية لضمان سير عملها
 بسالسة ؛

  توفير المعلومات للمندوبين والزمالء واإلدارة العليا والمنظمات
حقوق النشر الحكومية الدولية األخرى بشأن القضايا الموضوعية في 

 والمعارف التقليدية والموارد الوراثية ؛

  مساعدة كبار الزمالء في تقديم الدعم للهيئات التي تخدمها الشعبة
 ض ، إلخ( ، حسب االقتضاء ؛)اللجان ، مجموعات التفاو

  رصد تنفيذ االلتزامات المتعلقة بحقوق التأليف والنشر والمعارف
التقليدية والموارد الجينية على مستوى الدول األطراف وغير 

 األطراف ؛

  المشاركة في االجتماعات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال اللتزامات
 حقوق الملكية الفكرية ؛

 يمية وتقارير وخطط عمل سنوية بشأن القضايا إعداد مذكرات مفاه
 المتعلقة بحقوق التأليف والنشر والمعارف التقليدية والموارد الوراثية ؛ 

  تطوير مواد التدريب وتقديم المساعدة الفنية وأنشطة التدريب على
 حقوق النشر والمعارف التقليدية والموارد الوراثية ؛

 م بها الشعبة وتقديم الدعم لها ؛المشاركة في أنشطة التوعية التي تقو 

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 

)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12
في العمل ذات الصلة والمسؤولة 

)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 
ث( سنوات من الخبرة )ثال 3

يجب أن تكون على مستوى 
إداري أو خبير وفي دور إشرافي 

 على التوالي.

 -كبير مسؤولي حقوق الملكية الفكرية 
 (3حقوق الملكية الصناعية )ف 

 

  مراقبة تنفيذ االلتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية على مستوى
 الدول األطراف وغير األطراف ؛

  االجتماعات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال اللتزامات المشاركة في
 حقوق الملكية الفكرية ؛

  إعداد المذكرات المفاهيمية والتقارير وخطط العمل السنوية حول
 القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية ؛ 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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 المشاركة في حلقات العمل للتوعية بحقوق الملكية الفكرية ؛ 

 حقوق الملكية الفكرية لضمان سير عملها مساعدة اللجنة المعنية ب
 بسالسة ؛

  حقوق الملكية الصناعية؛المساهمة في تطوير المواد التدريبية على 

  حقوق الملكية تطوير الخبرة في الموضوعات الفنية ذات الصلة
 الصناعية؛

 المساهمة في أنشطة التوعية التي تقوم بها الشعبة ، حسب الضرورة ؛ 

 تقديم المساعدة التقنية ومبادرات بناء القدرات  القيام بدور رائد في
لتمكين الدول األطراف من تنفيذ االلتزامات المتعلقة بحقوق الملكية 

 الصناعية ؛

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 خرى في المديرية.واألقسام األ

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
و اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أ

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 

حق -مسؤول أول لحقوق الملكية الفكرية
 ( P3المؤلف )

 

  مراقبة تنفيذ االلتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية على مستوى
 الدول األطراف وغير األطراف ؛

  المشاركة في االجتماعات والندوات لتعزيز التنفيذ الفعال اللتزامات
 حقوق الملكية الفكرية ؛

 والتقارير وخطط العمل السنوية حول  إعداد المذكرات المفاهيمية
 القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية ؛ 

 المشاركة في حلقات العمل للتوعية بحقوق الملكية الفكرية ؛ 

  مساعدة اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية لضمان سير عملها
 بسالسة ؛

  الصناعية؛حقوق الملكية المساهمة في تطوير المواد التدريبية على 

  حقوق الملكية تطوير الخبرة في الموضوعات الفنية ذات الصلة
 الصناعية؛

 المساهمة في أنشطة التوعية التي تقوم بها الشعبة ، حسب الضرورة ؛ 

  القيام بدور رائد في تقديم المساعدة التقنية ومبادرات بناء القدرات
قوق الملكية لتمكين الدول األطراف من تنفيذ االلتزامات المتعلقة بح

 الصناعية ؛

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التجارية التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال 

الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 
 التخصصات ذات الصلة

 

 أو 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

نوات من الخبرة ( س7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

( × 2موظف حقوق الملكية الفكرية )ف 
(2) 

  االحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة لقوانين كل دولة طرف ولوائحها
 وقرارات المحاكم بشأن حقوق الملكية الفكرية ؛ 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو  
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية
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   تطوير عالقات عمل وشراكات جيدة مع المنظمات ذات الصلة العاملة
 في قضايا حقوق الملكية الفكرية ؛

  مساعدة اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية لضمان سير عملها
 سالسة ؛ب

  وضع خطة عمل المشروع والتوثيق المناسب واإلبالغ عن جميع
 األنشطة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ؛

 المساعدة في تطوير خطط العمل الفصلية والبرامج للشعبة ؛ 

  المساعدة في وضع مؤشرات لرصد وتقييم برنامج العمل المتعلق
 بالتزامات حقوق الملكية الفكرية

  اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية المشاركة في
األفريقية ، وال سيما اجتماعات اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية ، 

 وورش العمل األخرى لبناء القدرات ؛

  إعداد التقارير المرحلية وتنسيق مساهمة الشعبة في التقرير السنوي
 لألمين العام ؛

 فها رئيس القسم حسب الضرورة ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكل
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 السياسية أو التخصصات ذات الصلةالعلوم 

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

 

 

لخبرة في اإلشراف ، ستكون ا
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات فيالعمل

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

موظف مبتدئ في مجال حقوق الملكية 
 x (2)( 1الفكرية )ف 

 

  تطوير قاعدة بيانات لنقاط االتصال الخاصة بالدول األطراف وغير
 الدول األطراف ؛

 التنسيق مع المديريات األخرى ذات الصلة ؛ 

  المشاركة في اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية ، وال سيما اجتماعات لجنة حقوق الملكية الفكرية وورش 

 العمل األخرى لبناء القدرات.

 وضع آليات لتقييم تأثير االجتماعات وورش عمل القدرات التجارية ؛ 

  في تحديد مواعيد اجتماعات القسم ، بما في ذلك إعداد المساعدة
 المذكرات والميزانية ؛

  ، تنفيذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفها رئيس القسم حسب الضرورة
بما في ذلك العمل على مجموعة من القضايا لتعزيز الروابط بين القسم 

 واألقسام األخرى في المديرية.

 

دولية أو درجة البكالوريوس في التجارة ال
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 سنتان من الخبرة ذات الصلة 

 قسم التجارة الرقمية

 [P5التجارة الرقمية ] -رئيس قسم 
  من أجل تحقيق رئيس وإدارة عمليات قسم التجارة الرقمية

األهداف االستراتيجية للمديرية واألهداف العامة ألمانة منطقة 
 التجارة الحرة القارية األفريقية المتعلقة بالتجارة الرقمية ؛

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 
تدريجي في مجال اتصاالت 

 الشركات. 
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  تنسيق وقيادة التخطيط االستراتيجي والتنظيم والخدمات ألمانة
ومديرية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في مجال التجارة 

 مية ؛الرق

  تقديم الدعم الرئيسي للدول األطراف وغير األطراف في
التفاوض و / أو تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية واألدوات 

 القانونية المرتبطة به ؛

  تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للدول األطراف في تنفيذ
 بروتوكول التجارة الرقمية ؛

  والبرامج والمشاريع تقديم الدعم الفني في تطوير السياسات
 لتحقيق أهداف المديرية نحو تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية.

  تقديم الدعم اإلداري والفني للجنة التجارة الرقمية وهيئاتها
 الفرعية ؛

  االتصال باألقسام األخرى بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة الرقمية
مور الالزمة داخل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أو األ

 لتعزيز حسن سير المديرية.

  المساهمة في إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير تنفيذ
 الميزانية ومراقبة تنفيذ الميزانية على مستوى القسم ؛

  يدير ويشرف على الضباط داخل القسم ، ويضمن تسليم أهداف
 القسم في الوقت المناسب وتقييم األداء الفعال ؛

 األهداف السنوية للقسم بما يتماشى مع األهداف  ضمان تحقيق
العامة للمديرية ويضمن مراقبة قوية وفي الوقت المناسب وإعداد 

 التقارير ؛ 

 يوفر القيادة الفنية ويضمن األداء الفعال للضباط داخل الشعبة ؛ 

  يساهم في إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير تنفيذ الميزانية
 لميزانية على مستوى الشعبة ؛ومراقبة تنفيذ ا

 .يؤدي أي واجبات أخرى قد يكلف بها و / أو يطلبها المدير 

 

 أو 

وس في التجارة الدولية أو درجة البكالوري
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 

 
( من هذه 7) يجب أن تكون سبعة

السنوات على مستوى اإلدارة 
)خمسة( يجب أن  5العليا و 

 تتضمن دوًرا إشرافيًا.

 [4التجارة الرقمية ]ف  -موظف رئيسي 

  تقديم الدعم في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول األطراف
 وغير األطراف في التفاوض و / أو تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية ؛ 

 د أو اإلشراف على صياغة التقارير والموجزات وأي معلومات إعدا
 ذات صلة لدعم التفاوض بشأن بروتوكول التجارة الرقمية وتنفيذه ؛

  إجراء و / أو اإلشراف على إجراء البحوث في مجال التجارة الرقمية
 من قبل ضباط مرؤوسين داخل الشعبة ؛

 جعة السجالت التنسيق واإلشراف واإلشراف على حفظ وتحديث ومرا
 وموارد أعمال التجارة الرقمية في القسم ؛ 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو  
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3داري أو خبير بما ال يقل عن إ
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
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  تطوير الحوار القاري ألصحاب المصلحة ومبادرات المشاركة بشأن
 التجارة الرقمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

 تنفيذ أي واجبات أخرى قد يكلفها ويطلبها رئيس القسم ؛ 

 ها رئيس القسم ؛تنفيذ أي مهام أخرى قد يكلفه ب 

الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 
 التخصصات ذات الصلة

 

)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12
في العمل ذات الصلة والمسؤولة 

)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 
)ثالث( سنوات من الخبرة  3

يجب أن تكون على مستوى 
إداري أو خبير وفي دور إشرافي 

 على التوالي.

بناء  -[ P3امج ]كبير مسؤولي البر
 القدرات التجارية الرقمية

 دعم التفاوض بشأن بروتوكول التجارة الرقمية وتنفيذه 

  تطوير وإدارة برنامج بناء القدرات والمساعدة الفنية للتفاوض بشأن
بروتوكول التجارة الرقمية وتنفيذه بما في ذلك إدارة الطلبات المقدمة 

والعروض المقدمة من من الدول األطراف وغير الدول األطراف 
 مختلف الشركاء ؛

  دعم تخطيط وخدمة االجتماعات أو األحداث الفنية ألمانة منطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية والمديرية ، لضمان تقديم التقارير في 

 الوقت المناسب وتوفير المعلومات ؛

 ة إجراء البحوث وإعداد التقارير حول قضايا التجارة الرقمية المتعلق
 بالعمل الموضوعي للقسم ؛

  وضع المبادئ التوجيهية أو البرامج لمساعدة الدول األطراف في تنفيذ
 بروتوكول التجارة الرقمية على المستويات الوطنية ؛

  تسهيل الحوار القاري ألصحاب المصلحة ومبادرات المشاركة بشأن
 ية ؛التجارة الرقمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريق

  أداء أي واجبات أخرى قد يتم تعيينها من قبل رئيس القسم والمسؤول
 الرئيسي ؛

  رصد تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية من قبل الدول األطراف على
 المستوى الوطني ؛

  تنفيذ أي مهام أخرى ، على النحو الذي قد يكلفه بها رئيس القسم أو
 المسؤول الرئيسي ؛

دولية أو اقتصاديات ماجستير في التجارة ال
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة
 
 أو 
 

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية ، 
واقتصاديات التنمية ، والعالقات الدولية ، 

الدولي ، واألعمال التجارية الدولية ، والقانون 
 والسياسة

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

[ التجارة 3كبير مسؤولي البرامج ]ف 
 الرقمية 

 العمل السنوية ألعمال / أنشطة  إعداد المذكرات المفاهيمية وخطط
 الشعبة بشأن التجارة الرقمية ؛

  تنسيق وإجراء ورش عمل قارية / إقليمية / وطنية للتوعية بشأن تنفيذ
 بروتوكول التجارة الرقمية ؛

  دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية من قبل
 زيز تنفيذ البروتوكول ؛الدول األطراف وتقديم التوصيات الالزمة لتع

  وضع إجراءات عمل لإلخطارات والطلبات من قبل الدول األطراف
 وغير األطراف ؛ 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
و الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أ

 التخصصات ذات الصلة
 
 أو 
 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .المستوى اإلشرافيسنوات على 
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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  قم بإعداد التقارير الدورية المطلوبة ألنشطة أمانة منطقة التجارة الحرة
القارية األفريقية فيما يتعلق بأنشطة بروتوكول التجارة الرقمية وتأكد 

 عيد النهائية المتفق عليها لهذه التقارير.من االلتزام الصارم بالموا

  تنفيذ أي مهام أخرى ، على النحو الذي قد يكلفه بها رئيس القسم أو
 المسؤول الرئيسي ؛

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

[ )التجارة الرقمية( 2مسؤول برنامج ]ف 
 البحث -

  إجراء دراسات بحثية حول العالقات المتعلقة بقضايا السياسات التي
 ألفريقية ؛تؤثر على االقتصاد الرقمي والتجارة داخل القارة ا

  تطوير والحفاظ على عالقات وشراكات جيدة مع أصحاب المصلحة
 المعنيين ؛

  دعم إعداد التوصيات التنظيمية واإلدارية المتعلقة بالتجارة الرقمية من
 أجل تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية ؛

  جمع وجمع بيانات التجارة الرقمية ومراجعات السياسات والمعلومات
 للدول األطراف وغير األطراف ؛ذات الصلة 

  إنتاج تقارير دورية عن أنشطة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية
 األفريقية فيما يتعلق ببروتوكول التجارة الرقمية ؛

  المساعدة في إعداد الوثائق المستخدمة في إعداد أو التفاوض أو تنفيذ
 بروتوكول التجارة الرقمية ؛

 البرامج الضروريين ألداء واجباتهم ؛ تقديم الدعم لكبار مسؤولي 

  تنفيذ أي مهام أخرى ، على النحو الذي قد يكلفه بها رئيس القسم أو
 الرؤساء في القسم ؛

درجة البكالوريوس في التجارة الدولية أو 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 سية أو التخصصات ذات الصلةالعلوم السيا

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 
الدولية أو القانون الدولي أو العلوم السياسية أو 

 التخصصات ذات الصلة

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

ي اإلشراف ، ستكون الخبرة ف
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية

 [ )التجارة الرقمية(2موظف برنامج ]ف 

  جمع وإعداد المعلومات األساسية ذات الصلة والموثوقة حول مجال
 التوصيات ؛ التجارة الرقمية للمندوبين لدراستها وتقديم

  ضمان توفير الوثائق الداعمة الجتماعات مختلف مستويات أجهزة
 التفاوض ومحاضر ما بعد االجتماع ؛

  إدارة توفير مرافق المؤتمرات المناسبة وخدمات الدعم لالجتماعات
 على مختلف مستويات أجهزة التفاوض فيما يتعلق بالتجارة الرقمية ؛

 رقمية وتقاريرها ؛إنتاج محاضر اجتماعات التجارة ال 

  دعم إنتاج ونشر محاضر جميع االجتماعات في الوقت المناسب على
جميع مستويات مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بشأن 

 التجارة الرقمية ؛

  تطوير اتصاالت سياسة التجارة الرقمية بين أمانة منطقة التجارة الحرة
 لمصلحة ؛القارية األفريقية ومختلف أصحاب ا

  تطوير قاعدة بيانات لنقاط االتصال الوطنية للتجارة الرقمية للدول
 األطراف وغير الدول األطراف ؛

التجارة الدولية أو درجة البكالوريوس في 
اقتصاديات التنمية أو العالقات الدولية أو 

األعمال التجارية الدولية أو القانون الدولي أو 
 العلوم السياسية أو التخصصات ذات الصلة

 أو 

ماجستير في التجارة الدولية أو اقتصاديات 
التنمية أو العالقات الدولية أو األعمال التجارية 

لدولي أو العلوم السياسية أو الدولية أو القانون ا
 التخصصات ذات الصلة

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل

ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 
 إضافية
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  وضع استراتيجيات التمويل ومقترحات المشاريع لتسهيل برامج الشعبة
 ؛

  نفذ أي مهام أخرى ، كما قد يكلفه بها رئيس القسم أو الرؤساء في
 القسم.

 (1]ف  موظف برنامج مبتدئ

  التخطيط والمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية
 والندوات كخبير.

  مساعدة معchedulings من االجتماعات 

  الحفاظ على جدول محدث ونشره لجميع االجتماعات الحالية
والمستقبلية على جميع مستويات مفاوضات منطقة التجارة الحرة 

 ؛القارية األفريقية بشأن التجارة الرقمية 

 المساعدة في خدمات الترجمة التحريرية والشفوية 

 المساعدة في توزيع الوثائق على المشاركين 

 المساعدة في تخطيط المؤتمرات / االجتماعات / ورش العمل ؛ 

 تطوير آليات تقييم االجتماعات ؛ 

  نفذ أي مهام أخرى قد يكلف بها رئيس القسم أو يطلبها الرؤساء
 داخل القسم

 

  البكالوريوس في التجارة درجة
الدولية أو اقتصاديات التنمية أو 
العالقات الدولية أو األعمال 

التجارية الدولية أو القانون الدولي 
أو العلوم السياسية أو التخصصات 

 ذات الصلة

درجة البكالوريوس في التجارة 
الدولية أو اقتصاديات التنمية أو 
العالقات الدولية أو األعمال 

الدولية أو القانون الدولي التجارية 
أو العلوم السياسية أو التخصصات 

 ذات الصلة

 إدارة تسوية المنازعات والشؤون القانونية  

 (D1مخرج )

  قيادة مديرية الشؤون القانونية ، وتقديم المشورة القانونية بشأن اتفاقيات
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وغيرها من قضايا القانون 

الدولي وقانون المؤسسات الدولية كما قد تطرأ إلى األمين العام وأمانة 
 منظمة التجارة العالمية

  اإلشراف على القسم الذي يعمل كسكرتير لتسوية المنازعات ، وإعداد
المواد المرجعية حول قانون منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، 

 وتنفيذ أنشطة المساعدة الفنية والتوعية

  دعم اإلدارات والموظفين المختلفين من خالل توفير التوجيه القانوني
وغيره من التوجيهات للموظفين في تنفيذ واجباتهم ، وتحديد األهداف 
المطلوبة ، ومراجعة المخرجات )مثل األعمال القانونية وغيرها( 
وأداء الموظفين ، ودعم تطوير معارف ومهارات الموظفين ، و 

 خطط تدريب الموظفين المناسبة ضمان وضع وتنفيذ

  تقديم المراجعة القانونية للوثائق والمشورة في المسائل اإلدارية
واالستراتيجية والتشغيلية )ال سيما في مجال تضارب المصالح 

والملكية الفكرية وإجراءات الحوكمة ومنطقة التجارة الحرة القارية 

درجة الماجستير أو ما يعادلها في القانون 
الدولي )القانون الدولي العام ، قانون المنظمات 

 الدولية من جامعة معترف بها 
 

عاًما  15عملية ال تقل عن خبرة 
في خبرة متعلقة بالمهنة والتي 
 7يجب أن تشمل ما ال يقل عن 
سنوات من العمل في منصب 

 إداري ؛ مباشرة
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وظفين واللوائح األفريقية والمشتريات والعقود والمنح ولوائح الم
 األخرى

  مساعدة الدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في
صياغة وإضفاء األثر القانوني على الصكوك واالتفاقيات التي قد 

تتفاوض بشأنها وتبرمها ضمن اإلطار القانوني التفاقية منطقة التجارة 
 الحرة القارية األفريقية 

 لطات الوطنية وأصحاب المصلحة المعنيينالتعاون مع ممثلي الس 

  االتصال مع مفوضية االتحاد األفريقي األخرى واألجهزة األخرى
 وأصحاب المصلحة وتنفيذ أفضل الممارسات 

 (GSA4سكرتير )

  قادر على التواصل والتعامل مع المراسالت بأي لغتين رسميتين في
 االتحاد األفريقي

 ذلك وفي الوقت يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا ل
المناسب ، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، 

 والمطالبة باتخاذ اإلجراءات

  يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين 

ائج المراسالت والتأكد من والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونت
 تنفيذها

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 

وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية 
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

  صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

  دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة
المكاتب والسكرتارية والدراسات الكتابية 

 سنوات من السكرتارية ذات الصلة  3.
  المرشحون الحاصلون على درجة

البكالوريوس في الخدمات اإلدارية 
لدراسات وإدارة المكاتب والسكرتارية وا

 الكتابية 
 

 كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة: 

خبرة في حكومة أو قطاع عام أو 
 منظمة دولية

 

سنتان من الخبرة السكرتارية ذات 
الصلة في حكومة أو قطاع عام أو 

 منظمة دولية ؛

 GSA3مساعد تسجيل أول 

  استالم وتسجيل ومعالجة وإعادة توجيه البريد / المراسالت الواردة
 والصادرة إلى المرسل إليه ذي الصلة

  مسح ضوئي ورقمنة البريد الوارد والسجالت 

  فرز السجالت المكتبية وتنظيمها وصيانتها وتخزينها واستردادها بدقة 

  ًإنشاء وضمان تصنيف السجالت إلكترونيا 

 التأكد من تصنيف السجالت حسب مخطط الملفات 

 ات الموظفين )مفتوحة حفظ جميع الملفات المادية بما في ذلك ملف
 وسرية( ، والملفات المالية والقانونية ، وضمان الحفظ اآلمن لهم

  تأكد من التقاط عناصر البيانات الوصفية الدقيقة من السجالت لتحميلها
 على نظام السجالت اإللكترونية من أجل اإليداع اإللكتروني

  / ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب
اإلدارة أو إدارة السجالت من مؤسسة 

 معترف بها
 

  مطلوب من المرشحين على درجة
البكالوريوس في إدارة المكاتب / اإلدارة 
أو إدارة السجالت من مؤسسة معترف 

 بها

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
السجالت / الصلة في إدارة 

 السجالت أو المهام الكتابية.
 
السجل / سنة خبرة ذات صلة في 1

 إدارة السجالت أو المهام الكتابية.
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 فقًا لجدول إنشاء مجلدات وملفات جديدة والتخلص من الملفات القديمة و
 االحتفاظ المحدد

 احتفظ بسجالت آمنة ومأمونة في مكان مناسب 

  االحتفاظ باألرشيفات والتأكد من تخزين الملفات بشكل صحيح وإمكانية
 الوصول إليها 

  احتفظ بسجل لجميع الملفات الصادرة لضمان إرجاع المستندات في
 الوقت المناسب

 وثائق العمل على  خدمة اجتماعات اإلدارات والتأكد من توزيع
 المشاركين في االجتماع. 

 ضمان السرية وعدم إفشاء السجالت 

  تأكد من الحفاظ على نظام ملفات موثوق ودقيق وفعال بما يتماشى مع
 سياسة إدارة المحفوظات والسجالت

  قدم إجابات على االستفسارات من خالل البحث عن السجالت
 واسترجاعها 

  الملفات داخل المكتباالحتفاظ بنظام سجالت حركات 

 (GSA5مساعد إداري )

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي ، ينسق و / أو يشارك في 

 يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 طةالميزانيات واألنش

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية معترف 

 بها 
 
 
 

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 
 تعليمية معترف بها 

 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
اإلداري و / أو الصلة في العمل 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

 (GSA5قسم ) -مساعد إداري 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

  في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي ،ينسق و / أو يشارك 

 يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية معترف 

 بها 
 
 
 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
لعمل اإلداري و / أو الصلة في ا
 السكرتارية.
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  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 واألنشطةالميزانيات 

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 لتواليا

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 
 تعليمية معترف بها 

 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

 قسم تسوية المنازعات

تسوية المنازعات  -مستشار قانوني أول 
(P5) 
 

  العمل كسكرتير لهيئات تسوية المنازعات والمحكمين في حل النزاعات
 التجارية بين الدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

  ضمان أن تكون عملية تسوية المنازعات شفافة وخاضعة للمساءلة
وعادلة ويمكن التنبؤ بها ومتسقة مع أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية

  تسهيل تسوية المنازعات من خالل التوفيق والمساعي الحميدة
 والوساطة والتحكيم

  تخطيط وتنظيم عمل الشعبة 

  مساعدة ودعم هيئات تسوية المنازعات والمحكمين ، أو أعضاء هيئة
 االستئناف للنظر في االستئناف

 القضايا  تقديم المشورة القانونية الموضوعية وإجراء البحوث حول
القانونية أو الفنية أو اإلجرائية في تسوية المنازعات أو إجراءات 

 االستئناف

  تقديم المشورة إلدارة الشؤون القانونية في أداء مهامه / مهامها في
 األمور المتعلقة بتسوية المنازعات 

درجة الماجستير أو ما يعادلها في القانون 
المنظمات  الدولي )القانون الدولي العام ، قانون

 الدولية من جامعة معترف بها 
 

 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 
تدريجي في مجال اتصاالت 

 الشركات. 
 

( من هذه 7يجب أن تكون سبعة )
السنوات على مستوى اإلدارة 

)خمسة( يجب أن  5العليا و 
 تتضمن دوًرا إشرافيًا.

تسوية  -مسؤول قانوني رئيسي 
 (4المنازعات )ف 

  دعم هيئات التحكيم واألطراف في إجراءات منطقة التجارة الحرة
 القارية األفريقية

  الرد على استفسارات الحكومات القانونية بشأن المسائل المتعلقة
 بالنزاع

  إجراء مهام البحث أو الصياغة أو التمثيل وأي مهام أخرى 

 موضوعية ألعضاء الهيئة تقديم المشورة والمساعدة القانونية ال
االستئنافية والهيئة االستئنافية والمحامين اآلخرين والعمل كقائد للفريق 

 في النزاعات األقل تعقيًدا أو كقائد مشارك في النزاعات المعقدة

  إجراء أو توجيه بحث حول القضايا القانونية المعقدة و / أو الجديدة
ايا القانونية من قبل المزيد وتوجيه إعداد اآلراء القانونية بشأن القض
 من المحامين المبتدئين في سياق االستئناف

درجة الماجستير أو ما يعادلها في القانون 
لعام ، قانون المنظمات الدولي )القانون الدولي ا

 الدولية من جامعة معترف بها 
 
 
 
 
 أو
 
 
 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3يقل عن  إداري أو خبير بما ال
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

)ثالث( سنوات من الخبرة  3
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  تقديم المشورة والمساعدة القانونية للقضاة لضمان االتساق مع قانون
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية واالجتهادات القضائية األخرى 

 مع مراعاة اآلثار النظامية

  ئناف بشكل عام على مواكبة تسوية مساعدة أعضاء الهيئة وهيئة االست
المنازعات واألنشطة األخرى ، بما في ذلك من خالل إعداد التحليالت 
والمواد لالجتماعات الداخلية وتقديم التقارير عن أنشطة هيئات منطقة 

 التجارة الحرة القارية األفريقية ذات الصلة

 رة الحرة تقديم المساعدة الفنية والتدريب على اتفاقيات منطقة التجا
 القارية األفريقية ضمن مجاالت مسؤولية أمانة جهاز االستئناف

  ، المساهمة في تطوير مواد التدريب ، ومواد البحث الداخلية
ومنشورات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بشأن تسوية 

 المنازعات 

ليسانس الحقوق أو درجة البكالوريوس في 
 مجال مماثل في المجاالت المذكورة أعاله 

 

يجب أن تكون على مستوى 
إداري أو خبير وفي دور إشرافي 

 على التوالي.

تسوية المنازعات  -مسؤول قانوني أول 
(P3) 

  مراجعة ومعالجة طلبات التحكيم والمستندات األخرى المقدمة من
 األطراف والمحكمين وغيرهم أثناء إجراءات التحكيم

  إعداد جداول األعمال )مذكرات( إلحاطة الهيئة وجهاز االستئناف
 بالقرارات المطلوب اتخاذها

  المراسالت والمحادثات الهاتفية مع األطراف وهيئات التحكيم فيما
 يتعلق بجميع جوانب إدارة القضايا

  الرد على االستفسارات العامة حول هيئة تسوية المنازعات لمنطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية مراقبة الجانب المالي لإلجراءات التي 

 يتوالها الفريق

  تمثيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في الفعاليات والمؤتمرات
 ريبية وورش العملوالدورات التد

  العمل مع الفريق لتطوير استخدام التحكيم وقواعد منطقة التجارة الحرة
 القارية األفريقية 

درجة الماجستير )ماجستير( في قانون العمل 
أو التقاضي اإلداري أو القانون البيئي أو 

 الدراسات ذات الصلة.

 أو

شهادة في القانون على وجه التحديد في قانون 
التقاضي اإلداري أو القانون البيئي أو العمل أو 

 الدراسات ذات الصلة

 

 3سنوات خبرة في العمل مع  7
 سنوات على المستوى اإلشرافي 

 
 
سنوات من الخبرة العملية  10

سنوات على  3ذات الصلة مع 
 المستوى اإلشرافي

 

تسوية المنازعات  -موظف قانوني 
(P2 ) 

  القانونية بشأن تفسير وتطبيق المساعدة في البحث وتقديم المشورة
 القانون التجاري الدولي ذي الصلة

  المساعدة في صياغة ومراجعة المستندات القانونية ، بما في ذلك
المراسالت والمالحظات الموجزة وأوراق اإلحاطة والتقارير حول 

 مجموعة واسعة من المسائل القانونية

  بشأن المسائل الناشئة المساعدة في تقديم المشورة القانونية والتحليل
عن العقود ، بما في ذلك تلك المتعلقة بشراء السلع والخدمات وتمويل 

 المانحين واتفاقيات المشاريع

ليسانس الحقوق أو بكالوريوس في القانون 
الدولي )القانون الدولي العام ، قانون المنظمات 

 الدولية من جامعة معترف بها 
 
 أو 
 

درجة الماجستير أو ما يعادلها في القانون 
الدولي )القانون الدولي العام ، قانون المنظمات 

 الدولية من جامعة معترف بها 
 

 سنوات من الخبرة ذات الصلة 5
 
 
 
 
 
 
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
 الصلة 
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  المساعدة في مراجعة المسائل القانونية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية البلد
 المضيف

  المساعدة في خدمة االجتماعات رفيعة المستوى وغيرها باإلضافة إلى
التدريبية للموظفين الذين يغطون مجموعة من القضايا  الدورات
 القانونية

 أداء واجبات أخرى قد تكون مطلوبة 

 
 

تسوية المنازعات  -موظف قانوني 
(P2 ) 

  مساعدة أعضاء الهيئة وجهاز االستئناف في سير اإلجراءات 

  المشاركة كعضو في فرق منظمة لتنفيذ المهام المرتبطة بسير
 االستئناف

  المساعدة في إعداد وثائق الخلفية القانونية والتحليالت المتعلقة
باتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وقواعد تسوية 

 المنازعات.

 حث وصياغة المذكرات والتحليالت القانونية في مجاالت القانون الب
 التجاري الدولي والقانون الدولي العام بشكل عام.

 مساعدة المحكمين في إجراء التحكيم على فترة زمنية معقولة للتنفيذ 

  المشاركة في األنشطة التدريبية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
 في المؤتمرات حسب االقتضاء وتقديم عروض تقديمية

ليسانس الحقوق أو بكالوريوس في القانون 
الدولي )القانون الدولي العام ، قانون المنظمات 

 الدولية من جامعة معترف بها 
 
 أو 
 

درجة الماجستير أو ما يعادلها في القانون 
الدولي )القانون الدولي العام ، قانون المنظمات 

 الدولية من جامعة معترف بها 
 
 
 

 سنوات من الخبرة ذات الصلة 5
 
 
 
 
 
 
 

  سنتان من الخبرة العملية
 ذات الصلة 

تسوية  -موظف قانوني معاون 
 (P1المنازعات )

  واإلداري العام للفريق القانونيتقديم الدعم القانوني 

  صياغة أو المساعدة في صياغة و / أو مراجعة النصوص القانونية
 ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  تقديم المشورة بشأن القانون اإلداري والمسائل المتعلقة بالموارد
 البشرية

  والسياسات تقديم المشورة بشأن مواءمة وتنسيق االستراتيجيات
القانونية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية مع إطار عمل االتحاد 

 األفريقي

  المساعدة في إعداد وإنجاز مشاريع الصكوك القانونية 

  حضور االجتماعات وتقديم اإليضاحات والمساعدة القانونية حسب
 االقتضاء

 سب االقتضاء إعداد المراسالت والتقارير الخاصة والتقويم والتبرير ح
 للمهام العامة

  متابعة القرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة سياسة االتحاد
 األفريقي وضمان تنفيذها في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 أداء أي مهام أخرى قد يتم تعيينها 

ليسانس الحقوق أو بكالوريوس في القانون 
لمنظمات الدولي )القانون الدولي العام ، قانون ا

 الدولية من جامعة معترف بها 
 

  سنتان من الخبرة العملية
 ذات الصلة 

 قسم الشؤون القانونية العامة
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الشؤون القانونية  -مستشار قانوني أول 
 (5العامة )ف 

  تقديم المشورة لضمان التنفيذ الصحيح للنظام األساسي للموظفين
الموظفين في أمانة واألفعال ذات الصلة التي تغطي ظروف عمل 

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  المساعدة في عملية جمع األموال ، وإعداد المواد ، واتفاقيات الشراكة
، وتقديم المشورة بشأن وتوثيق ترتيبات اإلدارة والتعويضات ، 

 وإغالق معامالت تكوين الصناديق

 العام في معالجة  تخفيف منازعات العمل ، بما في ذلك مساعدة األمين
 األمور اإلدارية

  إدارة ومراقبة وتقديم الدعم والتوجيه االستباقي بشأن جميع جوانب
 القضايا والمخاطر القانونية القائمة والناشئة

  تقديم المشورة في مجال تشريعات حماية البيانات وضمان االمتثال
 لإلطار القانوني المعمول به

  تقديم المشورة لمديرية الشؤون القانونية في القيام بمهامه في الشؤون
 القانونية العامة 

درجة الماجستير أو ما يعادلها في القانون 
الدولي )القانون الدولي العام ، قانون المنظمات 

 الدولية من جامعة معترف بها 
 

 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

دريجي في مجال اتصاالت ت
 الشركات. 

 
( من هذه 7يجب أن تكون سبعة )

السنوات على مستوى اإلدارة 
)خمسة( يجب أن  5العليا و 

 تتضمن دوًرا إشرافيًا.

 (4استثمار )ف  -مسؤول قانوني رئيسي 

  قيادة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية حول الشروط
 المستثمرون التي يساهم / يستثمر بها

  االتصال بقسم االستثمار ، وتقديم الدعم القانوني أثناء التفاوض وتنفيذ
 بروتوكول االستثمار

  ، صياغة الوثائق التنظيمية المختلفة الالزمة إلنشاء صندوق استثماري
بما في ذلك مذكرة االكتتاب الخاص ، واتفاقية الشراكة المحدودة / 

 اك المستثمراتفاقية التشغيل واتفاقيات اشتر

  مساعدة المديرية المعنية في المسائل القانونية المتعلقة بقسم االستثمار 

 إجراء االجتهاد والتفاوض بشأن العقود 

  إسداء المشورة ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والدول
 األطراف بشأن األموال الجديدة

  القضايا التنظيمية واالمتثال إعالم العمالء وتقديم المشورة لهم بشأن
 المتغيرة باستمرار

  ، تقديم المشورة اليومية فيما يتعلق بقضايا مثل األداء واإلعالن
 وممارسات الوساطة وتداول المحفظة.

 التنسيق الوثيق مع قسم االستثمار بشأن مسارات العمل المختلفة 

  درجة الماجستير أو ما يعادلها في القانون
الدولي العام وقانون الدولي والقانون 

المنظمات الدولية والقانون االقتصادي 
الدولي وقانون االستثمار من جامعة 

 معترف بها 
 
 
 
 
 أو
 
 
 

  ليسانس الحقوق أو درجة البكالوريوس
في مجال مماثل في المجاالت المذكورة 

 أعاله 
 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
)اثنا عشر( عاًما من الخبرة  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

)ثالث( سنوات من الخبرة  3
يجب أن تكون على مستوى 
افي إداري أو خبير وفي دور إشر

 على التوالي.

القانون التجاري  -مسؤول قانوني رئيسي 
 ( 4الدولي العام )ف 

  تقديم المشورة لضمان التنفيذ الصحيح للنظام األساسي للموظفين
واألفعال ذات الصلة التي تغطي ظروف عمل الموظفين في أمانة 

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  المساعدة الفنية في المسائل القانونيةتصميم البرامج وتقديم 

  درجة الماجستير أو ما يعادلها في القانون
الدولي والقانون الدولي العام وقانون 
المنظمات الدولية والقانون االقتصادي 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 
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  المساهمة في صياغة الوثائق السليمة قانونيًا وغيرها من األعمال ذات
 الصلة

  تقديم المشورة لضمان التنفيذ الصحيح للوائح المالية ، بما في ذلك
 عمليات الميزانية والمالية والمشتريات

 منطقة التجارة  إعداد وتحديث المواد المرجعية بشأن قانون وممارسات
 الحرة القارية األفريقية وتنفيذ أنشطة التوعية

  إدارة ومراقبة وتقديم الدعم والتوجيه االستباقي بشأن جميع جوانب
 القضايا والمخاطر القانونية القائمة والناشئة

  تقديم المشورة في مجال تشريعات حماية البيانات وضمان االمتثال
 لإلطار القانوني المعمول به

 يم المشورة لمديرية الشؤون القانونية في القيام بمهامه في الشؤون تقد
 القانونية العامة

 تصميم البرامج وتقديم المساعدة الفنية في المسائل القانونية 

  المساهمة في صياغة الوثائق السليمة قانونيًا وغيرها من األعمال ذات
 الصلة

 ت منطقة التجارة إعداد وتحديث المواد المرجعية بشأن قانون وممارسا
 الحرة القارية األفريقية وتنفيذ أنشطة التوعية

الدولي وقانون االستثمار من جامعة 
 معترف بها 

 
 
 
 
 أو
 
 
 

  ليسانس الحقوق أو درجة البكالوريوس
في مجال مماثل في المجاالت المذكورة 

 أعاله 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 

 12  ًا من )اثنا عشر( عام
الخبرة في العمل ذات الصلة 
والمسؤولة بشكل تدريجي ، 

)ثالث(  3)ستة( و  6منها 
سنوات من الخبرة يجب أن 
تكون على مستوى إداري أو 
خبير وفي دور إشرافي على 

 التوالي.

 ( 4إداري )ف  -موظف قانوني رئيسي 

  قيادة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بشأن المسائل
 اإلدارية ، بما في ذلك شكاوى الموظفين واإلجراءات التأديبية

  تقديم المشورة لضمان التنفيذ الصحيح للوائح المالية ، بما في ذلك
 عمليات الميزانية والمالية والمشتريات

  مراجعة المستندات القانونية والتأكد من تنفيذ أسئلة المشتريات
 المؤسسية 

 ضيف واحترام االمتيازات والحصانات ضمان تنفيذ اتفاقية البلد الم
 واالتصال باللجان للحصول على مزيد من التوجيه 

  ضمان تنفيذ االتفاقات التي أبرمتها منطقة التجارة الحرة القارية
 األفريقية بشأن المسائل المؤسسية

  مراجعة القوانين واللوائح المحلية المطبقة على األمور المحددة وإعداد
 مور المذكورة أعاله.الوثائق ألي من األ

  درجة الماجستير أو ما يعادلها في القانون
التقاضي الدولي ، القانون الدولي العام ،

قانون المنظمات الدولية ، اإلداري 
القانون االقتصادي الدولي ، القانون 

 التجاري من جامعة معترف بها 
 
 أو
 

  ليسانس الحقوق أو درجة البكالوريوس
في مجال مماثل في المجاالت المذكورة 

 أعاله 

)عشر( سنوات من الخبرة  10
ذات الصلة والمسؤولة بشكل 

)ست( سنوات  6تدريجي ، منها 
يجب أن تكون على مستوى 

 3إداري أو خبير بما ال يقل عن 
)ثالث( سنوات من الدور 

 اإلشرافي.
 
ا من الخبرة )اثنا عشر( عامً  12

في العمل ذات الصلة والمسؤولة 
)ستة( و  6بشكل تدريجي ، منها 

)ثالث( سنوات من الخبرة  3
يجب أن تكون على مستوى 

إداري أو خبير وفي دور إشرافي 
 على التوالي.



ة|  94 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

ؤسسية المسائل الم -موظف قانوني أول 
 (3)ف 

 بار تقديم الدعم اإلداري والقانوني واللوجستي الالزم الجتماعات ك
 المسؤولين التجاريين ومجلس وزراء التجارة 

  تم توقيع مسودات النصوص القانونية برعاية أمانة منطقة التجارة
 الحرة القارية األفريقية 

  ضمان مواءمة اإلجراءات مع القواعد المحددة ألجهزة السياسة في
 ألفريقي االتحاد ا

  ضمان امتثال اإلدارة لإلطار التشريعي المتعلق بأعمال منطقة التجارة
 الحرة القارية األفريقية وااللتزام بقواعد ولوائح االتحاد األفريقي

  االهتمام بالمسائل المتعلقة بتحديد مسؤولية المسؤولين الذين تسببوا في
يث يتم العثور خسائر / أضرار لممتلكات الدولة و / أو المركبات ، ح

على المسؤولين أو األطراف الثالثة مسؤولين عن أي التزامات تجاه 
 اإلدارة. 

  إجراء دورات تدريبية ومشاركة المعلومات بشكل دوري فيما يتعلق
 باالمتيازات والحصانات 

  اإلشراف على وظائف اإليداع الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية
 ول وقاعدة البياناتاألفريقية على مستندات التدا

  المساعدة في المهام األخرى التي تهدف إلى ضمان التنفيذ السلس
 والسريع التفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

  ضمان التعاون الفعال مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وكذلك
 الشركاء اآلخرين 

درجة الماجستير )ماجستير( في قانون العمل 
تقاضي اإلداري أو حقوق الملكية الفكرية أو ال

 أو القانون البيئي أو الدراسات ذات الصلة.

 أو

شهادة في القانون على وجه التحديد في قانون 
العمل أو التقاضي اإلداري أو حقوق الملكية 
الفكرية أو القانون البيئي أو الدراسات ذات 

 الصلة

 

 3سنوات خبرة في العمل مع  7
 وى اإلشرافي سنوات على المست

 
سنوات من الخبرة العملية  10

سنوات على  3ذات الصلة مع 
 المستوى اإلشرافي

 
 

 ( 3إداري )ف  -موظف قانوني أول 

  تقديم المشورة لألمين العام والمسؤولين اآلخرين في المنازعات
 المتعلقة بإدارة شؤون العدالة 

  الدولي ، بما في ذلك التعامل مع مجموعة من القضايا المتعلقة بالقانون
تفسير وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، بالتشاور 

 مع كبار المسؤولين القانونيين

  إجراء أبحاث وتحليالت قانونية واسعة النطاق وإعداد التقارير
 والمراسالت 

  صياغة أو المساعدة في صياغة صكوك قانون التجارة الدولي
خرى لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والتوجيهات األ

 األفريقية 

  تقديم االستشارات القانونية في شؤون الموارد البشرية والمساعدة في
 مراجعة القرارات اإلدارية

 إدارة برامج المساعدة الفنية القانونية 

 ضمان تنفيذ قواعد ولوائح االتحاد األفريقي 

درجة الماجستير )ماجستير( في قانون العمل 
الفكرية أو التقاضي اإلداري أو حقوق الملكية 

 أو القانون البيئي أو الدراسات ذات الصلة.

 أو

شهادة في القانون على وجه التحديد في قانون 
العمل أو التقاضي اإلداري أو حقوق الملكية 
الفكرية أو القانون البيئي أو الدراسات ذات 

 الصلة

 

 3سنوات خبرة في العمل مع  7
 سنوات على المستوى اإلشرافي 

 
 
برة العملية سنوات من الخ 10

سنوات على  3ذات الصلة مع 
 المستوى اإلشرافي
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 درة عن أجهزة سياسات االتحاد متابعة القرارات ذات الصلة الصا
 األفريقي وضمان تنفيذها في أولويات االتحاد األفريقي 

  التشاور مع مفوضية االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية
 اإلدارية واآلراء القانونية المشتركة

 (2مؤسسي )ف  -موظف قانوني 

  إجراء البحوث وإعداد التقارير حول قضايا التجارة والتنمية في النظام
التجاري متعدد األطراف مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ اتفاقية 

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

  تنظيم اجتماعات اللجنة الفرعية لكبار المسؤولين التجاريين دعم
ومجلس الوزراء ؛ بما في ذلك إعداد سجالت االجتماعات ، 
والمساعدة في تنفيذ برنامج عمل منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية.

 .قم بإعداد إحاطات أساسية وإحصاءات ذات صلة ونقاط التحدث 

 ل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، دعم تنفيذ ورصد برنامج عم
 بما في ذلك إعداد المدخالت ووثائق العمل لالجتماعات.

  مساعدة كبار المسؤولين التجاريين ومجلس الوزراء في عملهم ، بما
في ذلك الدعم الفني والفني المتعلق بمشاركتهم في النظام التجاري 

 متعدد األطراف.

 ؤولين التجاريين ومجلس الوزراء اجتماعات خدمية لكبار المس 

  التشاور مع مفوضية االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية
 اإلدارية واآلراء القانونية المشتركة

شهادة في القانون أو التقاضي اإلداري أو 
حقوق الملكية الفكرية أو القانون البيئي أو 

 الدراسات ذات الصلة

 

 أو

ير( في قانون العمل درجة الماجستير )ماجست
أو التقاضي اإلداري أو حقوق الملكية الفكرية 
 أو القانون البيئي أو الدراسات ذات الصلة.

سنوات خبرة في العمل ذات  5
 الصلة

 
 
 
 
 
 

  سنتان من الخبرة العملية
 ذات الصلة

 ( 2عام )ف  -موظف قانوني 

 ، بما في ذلك  التعامل مع مجموعة من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي
 تفسير وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  إجراء أبحاث وتحليالت قانونية واسعة النطاق وإعداد التقارير
 والمراسالت 

  صياغة أو المساعدة في صياغة صكوك قانون التجارة الدولي
والتوجيهات األخرى لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية 

  إجراء مراجعة أساسية أو شاملة للوثائق القانونية أو األدوات أو المواد
ة األخرى باإلضافة إلى محتوى الوسائط المتعددة ؛ يحدد القضايا الهام

 في القانون الدولي ، وأوجه الشبه ، وعدم االتساق ، وما إلى ذلك

  إعداد أو المساعدة في إعداد مسودات أوراق الخلفية والدراسات
والتقارير والنصوص التشريعية والتعليقات في مجال القانون التجاري 

 الدولي

شهادة في القانون على وجه التحديد في قانون 
العمل أو التقاضي اإلداري أو حقوق الملكية 
الفكرية أو القانون البيئي أو الدراسات ذات 

 الصلة

 

 أو

درجة الماجستير )ماجستير( في قانون العمل 
اري أو حقوق الملكية الفكرية أو التقاضي اإلد

 أو القانون البيئي أو الدراسات ذات الصلة.

 

سنوات خبرة في العمل ذات  5
 الصلة

 
 
 
 
 
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
 الصلة
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  المشاركة في إعداد المطبوعات الخاصة بقانون منطقة التجارة الحرة
 ارية األفريقيةالق

  حضور االجتماعات وتقديم اإليضاحات والمساعدة القانونية حسب
 االقتضاء

  إعداد المراسالت والتقارير الخاصة والتقويم والتبرير حسب االقتضاء
 للمهام العامة

  متابعة القرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة سياسة االتحاد
التجارة الحرة القارية األفريقي وضمان تنفيذها في اتفاقية منطقة 

 األفريقية 

 أداء أي مهام أخرى قد يتم تعيينها 

 ( )إداري(2موظف قانوني )ف 

  تقديم المشورة لألمين العام والمسؤولين اآلخرين في المنازعات
 المتعلقة بإدارة شؤون العدالة 

  التعامل مع مجموعة من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي ، بما في ذلك
تفسير وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، بالتشاور 

 مع كبار المسؤولين القانونيين

  إجراء أبحاث وتحليالت قانونية واسعة النطاق وإعداد التقارير
 والمراسالت 

  صياغة أو المساعدة في صياغة صكوك قانون التجارة الدولي
والتوجيهات األخرى لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية 

  يساعد في تقديم المشورة القانونية بشأن مسائل الموارد البشرية
 يساعد في مراجعة القرارات اإلداريةو

 يساعد في إدارة برامج المساعدة الفنية القانونية 

 ضمان تنفيذ قواعد ولوائح االتحاد األفريقي 

  متابعة القرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة سياسات االتحاد
 األفريقي وضمان تنفيذها في أولويات االتحاد األفريقي 

 د األفريقي بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية التشاور مع مفوضية االتحا
 اإلدارية واآلراء القانونية المشتركة

شهادة في القانون على وجه التحديد في قانون 
العمل أو التقاضي اإلداري أو حقوق الملكية 
الفكرية أو القانون البيئي أو الدراسات ذات 

 الصلة

 

 أو

درجة الماجستير )ماجستير( في قانون العمل 
تقاضي اإلداري أو حقوق الملكية الفكرية أو ال

 أو القانون البيئي أو الدراسات ذات الصلة.

  

سنوات خبرة في العمل ذات  5
 الصلة

 
 
 
 
 
 

  سنتان من الخبرة العملية
 ذات الصلة

( 1موظف قانوني معاون )ف 
 )استثمارات(

  صياغة أو المساعدة في صياغة و / أو مراجعة النصوص القانونية
 بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ذات الصلة

  تقديم المشورة بشأن القانون اإلداري والمسائل المتعلقة بالموارد
 البشرية

درجة البكالوريوس في القانون على وجه 
التحديد في قانون العمل أو التقاضي اإلداري 

أو القانون البيئي أو أو حقوق الملكية الفكرية 
 الدراسات ذات الصلة

 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
 الصلة 
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  تقديم المشورة بشأن مواءمة وتنسيق االستراتيجيات والسياسات
القانونية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية مع إطار عمل االتحاد 

 األفريقي

  المساعدة في إعداد وإنجاز مشاريع الصكوك القانونية 

  حضور االجتماعات وتقديم اإليضاحات والمساعدة القانونية حسب
 االقتضاء

  إعداد المراسالت والتقارير الخاصة والتقويم والتبرير حسب االقتضاء
 للمهام العامة

 ء العمل عن كثب مع المديريات واألقسام المعنية ، والمساعدة في إجرا
 البحوث التي لها أبعاد قانونية 

  متابعة القرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة سياسة االتحاد
 األفريقي وضمان تنفيذها في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 ( )مؤسسي( 1موظف قانوني معاون )ف 

 تقديم الدعم القانوني واإلداري العام للفريق القانوني 

  صياغة أو المساعدة في صياغة و / أو مراجعة النصوص القانونية
 القارية األفريقيةذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة 

 تقديم المشورة بشأن المسائل القانونية المؤسسية ذات الصلة 

  تقديم المشورة بشأن مواءمة وتنسيق االستراتيجيات والسياسات
القانونية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية مع إطار عمل االتحاد 

 األفريقي

 ة المساعدة في إعداد وإنجاز مشاريع الصكوك القانوني 

  حضور االجتماعات وتقديم اإليضاحات والمساعدة القانونية حسب
 االقتضاء

  إعداد المراسالت والتقارير الخاصة والتقويم والتبرير حسب االقتضاء
 للمهام العامة

  متابعة القرارات ذات الصلة أجهزة سياسة االتحاد األفريقي وضمان
 التنفيذ في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

درجة البكالوريوس في القانون أو التقاضي 
اإلداري أو حقوق الملكية الفكرية أو القانون 

 البيئي أو الدراسات ذات الصلة

 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
 الصلة 

AHRM 

اإلدارة وإدارة الموارد البشرية  -مدير 
(D1) 

 فعالة  قيادة عملية تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وأنظمة إدارية
وسريعة االستجابة وفعالة تتماشى مع االحتياجات التنظيمية وأفضل 

الممارسات وتكون مسؤولة عن اإلدارة العامة للموارد البشرية للمديرية 
والميزانية واألداء والجودة والتدريب بما يتوافق مع قواعد ولوائح 

 االتحاد األفريقي ذات الصلة.

إدارة شهادة جامعية ماجستير في مجاالت 
الموارد البشرية أو اإلدارة العامة أو إدارة 
األعمال أو إدارة الشركات أو علم النفس 
الصناعي أو القانون أو غيرها من العلوم 

 االجتماعية ذات الصلة.

 

خبرة  -خبرة في العمل المهني 
عملية واسعة وذات صلة ال تقل 

عاًما في المناصب التي  12عن 
تتعامل مع وظائف إدارة 

الموارد البشرية و / أو اإلدارة 
في منظمة وطنية أو دولية ؛ 
 7يجب أن تشمل هذه الخبرة 
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سنوات على األقل من العمل في 
 منصب إداري.

 

 (GSA5سكرتير )ثنائي اللغة( )

  قادر على التواصل والتعامل مع المراسالت بأي لغتين رسميتين في
 االتحاد األفريقي. 

  ، يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة باتخاذ 

 اإلجراءات ، 

 للوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير يوفر الدعم لتوفير الترتيبات ا
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين 

 ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من تنفيذها ، 

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
ارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين والمعلومات ألغراض إعداد التق

وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية 
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

  صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة المكاتب 
 والسكرتارية والدراسات الكتابية 

 
المرشحون الحاصلون على درجة 

البكالوريوس في الخدمات اإلدارية وإدارة 
 المكاتب والسكرتارية والدراسات الكتابية هم 

سنتان من الخبرة في العمل 
السكرتاري ثنائي اللغة ذي 

الصلة في المنظمات العامة أو 
البعثات الدبلوماسية أو 

المنظمات الدولية أو المنظمات 
 لية.غير الحكومية الدو

سنة واحدة في دور إشرافي )إذا 
كان المنصب ينطوي على دور 
إشرافي مثل مشرف األمن وما 

 إلى ذلك( 

 

 GSA3مساعد تسجيل أول 

  استالم وتسجيل ومعالجة وإعادة توجيه البريد / المراسالت الواردة
 والصادرة إلى المرسل إليه ذي الصلة

  مسح ضوئي ورقمنة البريد الوارد والسجالت 

  فرز السجالت المكتبية وتنظيمها وصيانتها وتخزينها واستردادها بدقة 

  ًإنشاء وضمان تصنيف السجالت إلكترونيا 

 التأكد من تصنيف السجالت حسب مخطط الملفات 

  )حفظ جميع الملفات المادية بما في ذلك ملفات الموظفين )مفتوحة وسرية
 من لهم، والملفات المالية والقانونية ، وضمان الحفظ اآل

  تأكد من التقاط عناصر البيانات الوصفية الدقيقة من السجالت لتحميلها
 على نظام السجالت اإللكترونية من أجل اإليداع اإللكتروني

  إنشاء مجلدات وملفات جديدة والتخلص من الملفات القديمة وفقًا لجدول
 االحتفاظ المحدد

 احتفظ بسجالت آمنة ومأمونة في مكان مناسب 

  االحتفاظ باألرشيفات والتأكد من تخزين الملفات بشكل صحيح وإمكانية
 الوصول إليها 

  احتفظ بسجل لجميع الملفات الصادرة لضمان إرجاع المستندات في
 الوقت المناسب

  / ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب
و إدارة السجالت من مؤسسة اإلدارة أ

 معترف بها
  

  مطلوب من المرشحين على درجة
البكالوريوس في إدارة المكاتب / اإلدارة 
أو إدارة السجالت من مؤسسة معترف 

 بها

سنوات من الخبرة العملية  3
ذات الصلة في إدارة السجالت / 

 السجالت أو المهام الكتابية.
 
السجل سنة خبرة ذات صلة في 1
إدارة السجالت أو المهام  /

 الكتابية.
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  خدمة اجتماعات اإلدارات والتأكد من توزيع وثائق العمل على
 المشاركين في االجتماع. 

 جالتضمان السرية وعدم إفشاء الس 

  تأكد من الحفاظ على نظام ملفات موثوق ودقيق وفعال بما يتماشى مع
 سياسة إدارة المحفوظات والسجالت

  قدم إجابات على االستفسارات من خالل البحث عن السجالت
 واسترجاعها 

 االحتفاظ بنظام سجالت حركات الملفات داخل المكتب 

 ( GSA5مساعد إداري )
 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

 يانة العمليات واألنظمة التشغيلية ،يساعد في إنشاء وتحسين وص 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  المباشر ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية معترف 

 بها 
 
 
 

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 
األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 

 تعليمية معترف بها 
 

سنوات من الخبرة العملية  3
ذات الصلة في العمل اإلداري و 

 ة.أو السكرتاري /
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
 

 قسم اإلدارة وإدارة الموارد البشرية

اإلدارة وإدارة الموارد  -رئيس قسم 
 (5البشرية )ف 

  مسؤوليات إدارة األقسام العامة: تطوير االستراتيجيات والسياسات
واإلجراءات والعمليات من أجل التسليم الناجح لخدمات الموارد البشرية 

 واإلدارة 

  تحديد وتنفيذ استراتيجية القسم والمواءمة مع المديرية واالستراتيجية
ائح موظفي االتحاد العامة لألمانة العامة ؛ االلتزام واالمتثال للوائح ولو

األفريقي ، ومدونة قواعد األخالق والسلوك ، وكذلك األنظمة 
 والسياسات واإلجراءات

  تطوير والحفاظ على عالقات عمل منتظمة مع أصحاب المصلحة في
الوكاالت المناسبة للدول األعضاء والشركاء ؛ وإعداد التقارير المالية 

 والتقارير اإلدارية ذات الصلةالدورية وتنفيذ الميزانية والموظفين 

  اإلدارة: تطوير ومراجعة السياسات واإلجراءات والممارسات والمعايير
واألدوات اإلدارية التي تقدم الخدمات بفعالية ، بما في ذلك إدارة سلسلة 

درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو 
إدارة األعمال أو اإلدارة العامة أو اإلدارة أو 

القانون أو العالقات الصناعية أو إدارة 
الشركات أو غيرها من العلوم االجتماعية ذات 

 الصلة 
 

عاًما من الخبرة التدريجية  12
المسؤولة في إدارة الموارد 

البشرية والوظائف اإلدارية ، 
على المستوى اإلداري  7منها 
سنوات على المستوى  5و 

 اإلشرافي.
تعتبر الشهادة المهنية في 

الموارد البشرية من مؤسسة 
 معترف بها قيمة مضافة.



ة|  100 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

التوريد وأمن األمانة العامة ؛ تطوير السياسات اإلدارية وإدارة العالقة 
صيانة مباني أمانة منطقة التجارة الحرة مع مقدمي الخدمات. إدارة و

القارية األفريقية ومرافقها ؛ إسداء المشورة بشأن تحديد وتنفيذ الحلول 
المناسبة لدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومسائل الخدمات 

اإلدارية ؛ تأكد من أن أصول األمانة وموظفيها لديهم تغطية تأمينية 
 للمنظمة لتلبية االحتياجات المتغيرة

  المشتريات: تقديم المشورة الفنية والسياساتية االستراتيجية والموثوقة
بشأن جميع جوانب سلسلة التوريد ؛ سكرتير لجنة المشتريات الداخلية 

ومجلس المناقصات. مراجعة تقارير التقييم والموافقة على عقود 
قية المشتريات على السلطة المفوضة ؛ قم بتوجيه إعداد الردود المنط
المفصلة والدقيقة على استفسارات التدقيق بشأن األمور المتعلقة 

 بعمليات سلسلة التوريد

  السالمة واألمن: تطوير سياسات ومعايير وعمليات سالمة وأمن عالية
الجودة وأفضل ممارسات بما في ذلك الدرجة المناسبة من التوحيد 

 القياسي 

 المة واألمن والمعايير دعم التنفيذ ومراقبة االمتثال لسياسات الس
 واإلجراءات التشغيلية

  المراقبة واإلبالغ عن االمتثال لسياسات وممارسات وإجراءات السالمة
 واألمن

  إدارة الموارد البشرية: القيادة في تخطيط وتنسيق وإدارة وتقييم
وظائف الموارد البشرية ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛ 

الفعال ومراجعات الخطط واألنظمة والسياسات والعمليات  ضمان التنفيذ
الخاصة بتخطيط الموارد البشرية ، واكتساب المواهب ، واإلدارة 

والتطوير ، وإشراك الموظفين ، واالمتثال القانوني ، وعالقات 
الموظفين ، والتعويضات والمزايا ؛ والرواتب. الريادة في إضفاء 

لموارد البشرية والفلسفة والقيم الطابع المؤسسي على سياسات ا
والممارسات التي تتبنى وتحرك القيم واألهداف األساسية للهيئة ؛ 
إنشاء آليات لتنفيذ االستراتيجيات التي من شأنها إنفاذ مسؤوليات 

اإلدارات حول التوظيف والتوظيف ، ومعالجة التوظيف ، والتعويضات 
إدارة السجالت ، وعالقات ، والمزايا الصحية ، والتدريب والتطوير ، و

 الموظفين واالحتفاظ بهم.

 اختصاصي موارد بشرية رئيسي
 (4)ف 

 ي ، المشاركة والمساهمة تخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيم
في التخطيط االستراتيجي التنظيمي ؛ يقود تصميم وتطوير وتنفيذ 
البرامج والسياسات واالستراتيجيات واإلجراءات والعمليات لتلبية 

 احتياجات وأهداف التطوير التنظيمي الحالية والمتطورة

  درجة الماجستير في إدارة الموارد
البشرية أو األعمال التجارية أو اإلدارة 

العامة أو مجاالت الدراسات ذات 
 الصلة. 

سنوات من الخبرة  10
مسؤولية في التدريجية في ال

إدارة الموارد البشرية أو 
سنوات على  6التوظيف منها 



ة|  101 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  إدارة األداء والثقافة: تصميم وتطوير ودعم البرامج واألنشطة على
مستوى المؤسسة التي تغطي إدارة األداء وتنمية المواهب والتدريب 
وتخطيط التعاقب وتحليالت البيانات وإدارة العالقات ؛ تطوير الثقافة 

المؤسسية في االتحاد األفريقي بما يتماشى مع رؤية المنظمة وقيمها 
لتوفير المساءلة الواضحة واتخاذ القرار ؛ تعزيز تكافؤ الفرص 

برامج اإلدماج داخل االتحاد األفريقي ؛ يدير صيانة وتنفيذ والتنوع و
نظام إدارة األداء بما في ذلك األوصاف الوظيفية الحديثة ومعايير 

 األداء وأدوات تقييم األداء

  إدارة / تطوير القيادة والمواهب: يقود ويدير تصميم وتطوير وتنفيذ
اتيجية والتغيير نظام متكامل إلدارة المواهب لتحقيق األهداف اإلستر

الثقافي للجامعة ؛ يقيم االحتياجات التنظيمية الهامة والمهارات 
 والكفاءات التنموية

  المعامالت التشغيلية للموارد البشرية: يشرف على اإلدارة الفعالة
الستحقاقات الموظفين ومزاياهم ؛ يستعرض ويرصد العمليات اليومية 

الناشئة لإلبالغ عن المخاطر ، للقسم ، ويحدد االتجاهات والقضايا 
ومؤشرات األداء الرئيسية ويقترح التحسينات ؛ يضع آليات مراقبة 

الجودة من خالل استبيانات العمالء ومراجعات ضمان جودة البيانات 
 الدورية من أجل التحسين المستمر في تقديم الخدمة

 

  يجب أن يكون المرشحون الحاصلون
على درجة البكالوريوس حاصلين على 

 األقل 
 

 

  الشهادات المهنية في التوظيف قيمة
 مضافة.

 

سنوات  3مستوى الخبراء و 
على األقل على المستوى 

 اإلشرافي
  
 أو
 
عاًما من الخبرة التدريجية  12

في المسؤولية في إدارة الموارد 
 6البشرية أو التوظيف منها 

سنوات على مستوى الخبراء و 
سنوات على المستوى  3

 اإلشرافي 

 (2موظف توظيف )ف 

  صياغة وتحديد المناهج ، وصياغة إجراءات التشغيل القياسية
تخدمة في قائمة والسياسات والمبادئ التوجيهية واألدوات المس
 مختصرة ، وإجراء المقابالت واختيار الموظفين

  يراقب ويقيم فعالية المبادئ التوجيهية ذات الصلة ، وقواعد الموارد
البشرية ، وممارسات اللوائح واإلجراءات ، والتوصية بالمراجعات 

 للوحدة عند الضرورة

 ملية تقديم الدعم في تطوير خطة التوظيف السنوية والمساهمة في ع
 التوظيف

  يضمن االمتثال لممارسات التوظيف المعمول بها ولوائح وقواعد
 الموظفين في جميع عمليات التوظيف 

  / مراجعة فرص العمل بالتشاور مع مديري التوظيفHRBP  مما ،
 يضمن توافق معايير ومسؤوليات التقييم مع المستندات المعتمدة ؛

  تنشر الوظائف الشاغرة على موقع الجامعة ومنصات التواصل
 االجتماعي )لينكد إن وتويتر وفيسبوك( 

  يضمن المراقبة الشاملة للتعيينات والتطبيقات لضمان التوظيف في
 الوقت المناسب

  درجة البكالوريوس في إدارة الموارد
إدارة األعمال / اإلدارة أو  البشرية أو

اإلدارة العامة أو اإلدارة والتسويق أو أي 
 مجال ذي صلة 

 

  درجة الماجستير أو إدارة الموارد
البشرية أو إدارة األعمال / اإلدارة أو 

اإلدارة العامة أو اإلدارة والتسويق أو أي 
 مجال ذي صلة

 
 

  تعتبر الشهادة المهنية من مؤسسات
المعترف بها مثل الموارد البشرية 
SHRM-CP  أوPHR  أو ما يعادلها
 ميزة إضافية.

 

سنوات من الخبرة التقدمية  5
ذات الصلة في إدارة الموارد 

البشرية أو التوظيف في منظمة 
دولية مماثلة منها سنتان على 

 المستوى اإلشرافي.
 

سنتان من الخبرة في إدارة 
الموارد البشرية أو التوظيف في 

 ماثلة.منظمة دولية م
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  ينسق ويشارك في أنشطة القائمة المختصرة والمقابالت باستخدام
 وتسجيل النقاط. عامل النجاح إلنشاء قائمة المرشحين 

 يولد تقارير عن تمارين القائمة المختصرة والمقابالت من النظام 

 يضمن إدارة امتحانات اللغة المهنية والتقييم النفسي للمرشحين 

  يسعى للحصول على الموافقة على التعيينات والتأكد من إنشاء العقود
 ، وإعداد عروض العمل للمرشحين الناجحين SAPفي نظام 

  جميع المستندات الصادرة لضمان الدقةيراجع 

  ينسق مع فريق على متن الطائرة لبدء عملية على متن الطائرة
 للمرشحين الناجحين المعينين

  عمليات الترقية والترويج والنقل والطلبات األخرى ذات الصلة إلى لجنة
 الترويج والتنقل حتى الموافقة

  العليا والموظفين فيما يقدم الدعم في عملية بناء الوعي بين اإلدارة
يتعلق بالتدخالت القائمة على النقد واالختبارات السيكومترية وعملية 

التقديم ؛ سياسة التوظيف وقواعد ولوائح الموظفين والمبادئ 
 التوجيهية ذات الصلة

  يقدم إرشادات حول تفسير وتطبيق سياسات ولوائح وقواعد التوظيف
 ذات الصلة

 الشكاوى المتعلقة بالتوظيفينسق الفصل في التظلمات و 

  يشارك في عملية التخطيط طوال دورة حياة التوظيف لتحديد متطلبات
التوظيف والهيكل التنظيمي وإجراء التحليل لتقديم مدخالت بشأن 
 فجوات القدرات الناشئة المحددة المدة وفقًا لوالية البعثة / العمالء

 (1موظف توظيف )ف 

  يضمن التفسير والتوجيه لالمتثال لقواعد وممارسات التوظيف المعمول
بها ، وقواعد ولوائح الموظفين في جميع عمليات التوظيف ؛ صياغة 

وتحديد المناهج ، وصياغة إجراءات التشغيل القياسية والسياسات 
المختصرة ، والمبادئ التوجيهية واألدوات المستخدمة في القائمة 

وإجراء المقابالت واختيار الموظفين ؛ مراقبة وتقييم فعالية المبادئ 
التوجيهية ذات الصلة ، وقواعد الموارد البشرية ، وممارسات اللوائح 
واإلجراءات ، والتوصية بالمراجعات إلى الوحدة عند الضرورة ؛ تقديم 

ة الدعم في تطوير خطة التوظيف السنوية والمساهمة في عملي
 التوظيف

  مراجعة الوظائف الشاغرة والتأكد من أن معايير التقييم والمسؤوليات
تتماشى مع الوظيفة ؛ ينشر الوظائف الشاغرة على موقع الجامعة 
ومنصات التواصل االجتماعي )لينكد إن وتويتر وفيسبوك( ؛ ينسق 

ويشارك في أنشطة القائمة المختصرة والمقابالت ويولد تقارير وإدارة 
تحانات اللغة المهنية والتقييم النفسي للمرشحين ؛ يسعى للحصول ام

درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية 
أو إدارة األعمال / اإلدارة أو اإلدارة العامة أو 

 اإلدارة والتسويق أو أي مجال ذي صلة 
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
 الصلة 
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 SAPعلى الموافقة على التعيينات والتأكد من إنشاء العقود في نظام 
 ، وإعداد عروض العمل للمرشحين الناجحين

  يقدم الدعم في عملية بناء الوعي بين اإلدارة العليا والموظفين فيما
نقد واالختبارات السيكومترية وعملية يتعلق بالتدخالت القائمة على ال

التقديم ؛ سياسة التوظيف وقواعد ولوائح الموظفين والمبادئ 
التوجيهية ذات الصلة ؛ ينسق الفصل في التظلمات والشكاوى المتعلقة 

بالتوظيف. عمليات الترقية والترويج والنقل والطلبات األخرى ذات 
 قةالصلة إلى لجنة الترويج والتنقل عند المواف

مسؤول الموارد البشرية وكشوف 
 (P2المرتبات )

  يجمع رواتبJVs بما في ذلك  لكل شهر ويقدمها لمزيد من المعالجة
 الترحيل

  يتحقق من صافي المستحق لكل موظف والبيانات المصرفية المقابلة
 ويقدم المبلغ المستحق الدفع لكل منهم للحصول على إذن

 ( يستعرض صافي المدفوعات القانونيةSNP إلى الصفر بعد معالجة )
 التحويالت المصرفية ومدفوعات الرواتب بخالف المقر الرئيسي

 ت المبالغ المتعلقة بالخصومات األخرى مثل المعاشات يقدم لتحويال
 التقاعدية ، االتحاد االئتماني

  يقوم بمعالجة رواتب أخرى للموظفين المعينين من خارج االتحاد
 األفريقي )رابطة الموظفين والمسؤولين الصحيين

  عمليات السلف )بجميع أنواعها( وبدالت التركيب والفصل وقروض
 السيارات وغيرها

 مليات عDSA والسلف والمدفوعات األخرى ذات الصلة بالموظفين 

 يحقق في تقارير التباين الشهرية ويقدم تقريًرا 

  أشهر  6يستعرض تفاصيل التحويل المصرفي للرواتب لكل موظف كل
 ؛

  وضع أهداف األداء وإجراء مراجعات األداء لكل من منتصف العام
 والنهائي

  بكشوف المرتبات )العادية وقصيرة يحتفظ بجميع الحسابات المتعلقة
 األجل وغيرها( بما في ذلك إدخاالت دفتر اليومية

 مراجعة وتسوية كشوف المرتبات المعالجة للتناقضات 

 يتعهد تسوية كشوف المرتبات الشهرية 

 معالجة استقطاعات الرواتب )معاشات التقاعد ، التأمين ، إلخ( للتحويل 

 الحفاظ على معلومات كشوف  يجمع ويحسب ويدخل البيانات من أجل
 المرتبات وتحديثها

 اإلشراف وتوفير القيادة لموظفي الوحدة الفرعية 

  بكالوريوس جامعي في إدارة الموارد
 البشرية أو اإلدارة المالية أو المحاسبة 

 

  يجب على المرشحين الحاصلين على
درجة الماجستير في المجاالت المشار 
 إليها الحصول على درجة سنتين من
الخبرة التدريجية في إدارة كشوف 

 المرتبات.
 

سنوات من الخبرة التدريجية  5
 في إدارة الرواتب.
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 مساعد موارد بشرية
(GSA5) 

  تقديم المساعدة بشأن استفسارات الموارد البشرية العامة وإجراءات
المتابعة ، لضمان تقديم خدمات موارد بشرية متسقة وعالية الجودة 

 للعمالء

  تقديم التوجيه والتدريب أثناء العمل للموظفين اآلخرين ، لدعم تنميتهم
وزيادة معرفتهم بأنظمة الموارد البشرية واإلجراءات المطلوبة ألداء 

 واجباتهم. 

  االتصال بالوحدات / المكاتب الداخلية األخرى بشأن المسائل المتعلقة
إلى ذلك ، وتقديم بالموارد البشرية ، مثل كشوف المرتبات والعقود وما 

 المعلومات الالزمة لتمكين خدمات الموارد البشرية في الوقت المناسب

  استخراج وتجميع بيانات الموارد البشرية حول تعيين الموظفين
واختيارهم ، والشروط التعاقدية ، واالستحقاقات ، ومتطلبات األداء 

 والتدريب ، لدعم احتياجات التحليل وإعداد التقارير

  الدعم اإلداري في مختلف أنشطة الموارد البشرية في مجاالت تقديم
العمل المخصصة من قبل المشرف ، بما في ذلك صعود الموظفين 

 الجدد امتثاالً للعمليات واإلجراءات ذات الصلة

  االحتفاظ بسجالت الموظفين السرية وقواعد بيانات الموارد البشرية
الملفات وتحديثها بما والمحفوظات ، لضمان دقة تخزين البيانات و

 يتوافق مع المعايير المعمول بها. 

  صياغة وثائق الموارد البشرية المختلفة المطلوبة لمجال معين من
العمل )مثل عقود العمل ، وخطابات التحويل ، والوثائق المتعلقة 

بالتدريب ، وما إلى ذلك( لضمان الدقة والوفاء بالمواعيد النهائية 
 المحددة

 ة إدارة الموارد البشرية إلدخال وتحديث مجموعة متنوعة استخدم أنظم
من بيانات الموارد البشرية بما في ذلك المساعدة في مراقبة المواعيد 

، وما إلى ذلك( ،  SAPالنهائية المختلفة )مثل انتهاء صالحية العقد ، 
وضمان االمتثال للمواعيد النهائية المحددة ودقة بيانات الموارد 

 البشرية. 

  / المساهمة في تطوير مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية
 لوحات المعلومات. 

  تطوير التقارير والرسوم البيانية بناًء على البيانات المستخرجة من
SAP 

 أداء واجبات أخرى كما هو مطلوب 

  دبلوم في إدارة الموارد البشرية أو
 اإلدارة أو أي مجال آخر ذي صلة

 
 أو 
 

  بدرجة البكالوريوس في المرشحون
إدارة الموارد أو اإلدارة أو أي  اإلنسان

  مجال آخر ذي صلة
 

سنوات خبرة في العمل  3
اإلداري في المنظمات الدولية 

 المماثلة.
 
 أو 
 
سنوات خبرة في العمل  2

 اإلداري في منظمة دولية مماثلة
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 مساعد أول لسجالت الموارد البشرية
GSA3 

  السجالت اليومية ، بما في ذلك تقديم المشورة دعم أنشطة إدارة
والدعم الروتيني للموظفين بشأن تطبيق سياسة إدارة السجالت 

وممارساتها ، وصيانة صفحات اإلنترانت الخاصة بالفريق ؛ المساهمة 
 في مراجعة ونشر اإلرشادات واالتصاالت الداخلية في الشعبة

 رشيف ، واالتصال إدارة السجالت شبه الحالية المحفوظة في األ
بالمودعين لضمان إتالف المواد في الوقت المناسب بما يتماشى مع 

تعليمات التخلص المتفق عليها ؛ المساعدة في تخطيط وإعداد وتقديم 
دورات التدريب على إدارة السجالت وحجز الغرف والحضور وإدارة 

 وتوزيع وثائق التدريب

 لمنظمة بما في ذلك نظام إنشاء وتحديث وصيانة الملفات والسجالت ا
لتتبع ورصد وتحديد أولويات المهام ؛ ضمان سرية المعلومات 

 وسجالت اإلدارة مضمونة

  / ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب
اإلدارة أو إدارة السجالت من مؤسسة 

 معترف بها
 
 

  المرشحون حاصلون على درجة
البكالوريوس في إدارة المكاتب / اإلدارة 
أو إدارة السجالت من مؤسسة معترف 

 بها 

سنوات من الخبرة العملية  3
ذات الصلة في إدارة السجالت / 

 السجالت أو المهام الكتابية.
 
 
السجل سنة خبرة ذات صلة في 1
إدارة السجالت أو المهام  /

 الكتابية.
 

 (GSA 5اخصائي عمليات التوظيف )

  تقديم الدعم لتوفير معلومات أولية شاملة حول التوظيف في اإلدارات
والرد على االستفسارات المتعلقة بالتوظيف بطريقة سريعة االستجابة 

 ومركزة على العميل

 ينسق جدولة وتنظيم جلسات قائمة مختصرة ومقابلة إلدارات العمالء 

 يستية واإلدارية لقائمة مختصرة وتمارين اتخاذ الترتيبات اللوج
 المقابالت لألفرقة والمرشحين ؛ 

 تسليم قائمة مختصرة وتقارير المقابلة باستخدام عامل النجاح 

 يجري متابعة قرارات التوظيف لضمان تنفيذها في الوقت المناسب 

  يعد تقرير النشاط األسبوعي من القائمة المختصرة والمقابلة لتقديمه
 التوظيف إلى موظف

 يضمن التحقق من المراجع للمرشحين الناجحين 

  يوفر الدعم لمعالجة قرارات التعيين من خالل تقديم جميع المستندات
 ذات الصلة والكاملة إلى سلطة التعيين

  ينشئ عقوًدا علىSAP عند تعيين المرشح الناجح 

 يقوم باألعمال الكتابية واإلدارية المتعلقة بالتوظيف 

  لمرشح الطيرانينسق السفر 

  يحافظ على قاعدة بيانات المرشحين ويضمن حفظ السجالت لجميع
 أنشطة التوظيف

  دبلوم في إدارة الموارد البشرية أو
 اإلدارة أو أي مجال آخر ذي صلة

 
 أو 
 

  المرشحون بدرجة البكالوريوس في
إدارة الموارد أو اإلدارة أو أي  اإلنسان

  مجال آخر ذي صلة
 

العمل  سنوات خبرة في 3
اإلداري في المنظمات الدولية 

 المماثلة.
 
 أو 
 
سنوات خبرة في العمل  2

 اإلداري في منظمة دولية مماثلة

 (GSA 5أخصائي التشغيل والفوائد )

  المساعدة في توفير رعاية الموظفين )مثل التأمين والخدمات الطبية
 والمعاشات التقاعدية( للموظفين المحليين والدوليين 

  تقديم الدعم للموظفين في األمور المتعلقة بالرعاية والمزايا
 واالستحقاقات 

  دبلوم في إدارة الموارد البشرية أو
 اإلدارة أو أي مجال آخر ذي صلة

 
 أو 

سنوات خبرة في العمل  3
اإلداري في المنظمات الدولية 

 المماثلة.
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 إدارة نظام اإلجازة 

 تقديم الدعم للمديرين والموظفين في مسائل الرفاهية والمزايا 

  يساعد في االتصال بالموردين الخارجيين )مثل شركات التأمين
 والتقاعد(

 لموارد البشريةيساعد في تنفيذ سياسات وممارسات وإجراءات ا 

 المساعدة في مخططات تعويض الموظفين يتم تطبيقها بشكل صحيح 

  مطلوب لفهم قواعد ولوائح موظفي االتحاد األفريقي والتعليمات
 اإلدارية األخرى

  يعد التقارير ويشارك في برامج المنافع األخرى للموارد البشرية 

  واللوائح يساعد في تقديم المشورة بشأن تفسير وتطبيق السياسات
 والقواعد. 

  الدعم في تطوير سياسات وإجراءات التعويضات والتوصية بالتغييرات
 حسب االقتضاء

  يساعد في إعداد أوراق السياسة وأوراق المواقف ومالحظات اإلحاطة
حول مختلف القضايا المتعلقة بالموارد البشرية وخاصة فيما يتعلق 

 بالتعويضات والمزايا

 ازات يدير نظام إدارة اإلج 

 يدير ويقدم المشورة بشأن الراتب والمزايا واالستحقاقات ذات الصلة 

 قم بأية أنشطة أخرى مطلوبة 

 

  المرشحون بدرجة البكالوريوس في
إدارة الموارد أو اإلدارة أو أي  اإلنسان

  مجال آخر ذي صلة
 

 أو 
 
سنوات خبرة في العمل  2

 اإلداري في منظمة دولية مماثلة

 ( GSA5مساعد إداري )
 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

  و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي ،ينسق 

 ، يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
لمكان على الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب ا

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية معترف 

 بها 
 
 
 

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 
األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 

 تعليمية معترف بها 
 

سنوات من الخبرة العملية  3
ي و ذات الصلة في العمل اإلدار

 أو السكرتارية. /
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 (GSA4سكرتير )

  يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة 

 باتخاذ اإلجراءات

  الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير يوفر
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من 
 تنفيذها

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
مات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين والمعلو

وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية 
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

 صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

  دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة
الكتابية  المكاتب والسكرتارية والدراسات

 سنوات من السكرتارية ذات الصلة  3.
  المرشحون الحاصلون على درجة

البكالوريوس في الخدمات اإلدارية 
وإدارة المكاتب والسكرتارية والدراسات 

 الكتابية 
 

  :كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة 

خبرة في حكومة أو قطاع عام 
 أو منظمة دولية

 
سنتان من الخبرة السكرتارية 

الصلة في حكومة أو قطاع  ذات
 عام أو منظمة دولية ؛

 (P4الطب الباطني / دكتور )

  تقديم االستشارات الطبية العامة والمتخصصة والتشخيص والعالج إلى
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وموظفي السلك الدبلوماسي 

األفريقي وغيره من السلك الدبلوماسي المعتمد الموجود في أكرا 
ومعاليهم المؤهلين والمندوبين في اجتماعات منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية.

  توفير الرعاية الطبية الطارئة وترتيب نقلهم إلى المرافق الصحية
 األخرى

  إحالة الموظفين وعائالتهم عند الضرورة إلى األخصائيين الطبيين
 المناسبين محليًا ومتابعة إدارتهم

 رية على جميع المرضى البالغين المقبولين وتقديم إلجراء جوالت دو
 مدخالت عالية المستوى في إدارتهم

  للمشاركة في تطوير وتقديم برامج تعزيز الصحة والوقاية من األمراض
والصحة والسالمة المهنية للشعبة )بما في ذلك فيروس نقص المناعة 

 البشرية واإليدز في مكان العمل(

 اركة بنشاط في المجلس الطبي بجامعة للتواصل والمشاركة والمش
عجمان في تحديد ضرورة اإلجالء الطبي ، وإعداد المعلومات السريرية 

 وتقديمها إلى المجلس الطبي للتخليص.

  لعب دور فاعل في إدارة عملية اإلخالء ومراقبة تقدم األشخاص الذين
 تم إجالؤهم وتسهيل عودتهم

  الطبية الجتماعات ومنشآت منطقة للمشاركة وتقديم الخبرة في التغطية
 التجارة الحرة القارية األفريقية

 المشاركة في برامج التعليم الطبي المستمر للطاقم الطبي 

 تقييم أداء الموظف والتوصية باتخاذ إجراءات تأديبية 

 ( ماجستير في الطبMD ، MBBS ، 
BMBCh) 

 
 
 
 
 
 
 

  / العضويةMMED  لكلية األطباء
 اإلقليمية المهنية

 
 

 
 أو
 

زمالة الكلية اإلقليمية المهنية 
( سنوات من 5مع خمس )لألطباء

 الخبرة العملية في دور إكلينيكي.
 

سنوات من الخبرة ذات  10
الصلة داخل مستشفى حكومي 
أو عيادة خاصة ، والمنظمة 

الدولية ضرورية ، والتي يجب 
سنوات على مستوى  6أن تكون 

 3الخبراء / المتخصصين و 
 سنوات على المستوى اإلشرافي 

 
( سنوات من الخبرة 8ثماني )

العملية في دور إكلينيكي كبير ، 
وات ( سن5بما في ذلك خمس )

على األقل كأخصائي / استشاري 
 في الطب الباطني.
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  قد يوجه المتدربين والموظفين الطبيين اآلخرين في األمور المتعلقة
 بالخدمات السريرية

 لكاملة في وضع الميزانية المقترحة وتنفيذها ورصدها المشاركة ا
 وتقييمها للوحدة

 (1ضابط تمريض )ف 

 يوفر رعاية تمريضية عالية الجودة للموظفين وعائالتهم 

  يخطط وينفذ برامج الرعاية التمريضية باستخدام الحكم الجيد ومهارات
 التفكير النقدي القائمة على المعرفة العلمية

 يوفر بيئة آمنة ومواتية للعمالء 

 استقبال المرضى وإعدادهم لالستشارات المختلفة 

  يقدم رعاية تمريضية طارئة للمرضى المقبولين ويراقب ويسجل جميع
 النتائج

  يدير الحقن واألدوية واللقاحات والتدخالت األخرى للمرضى على النحو
 الذي يحدده الطبيب

 اإلشراف على توريد وصيانة المعدات 

  ليف المناسبين لجميع أدوات ومواد ضمان التعقيم والتعبئة والتغ
 العيادة. خياطة الجروح ووضع الضمادات

 يعقم ويحافظ على جميع المعدات واألدوات وفقًا لذلك 

 يشارك في التعليم الطبي المستمر- (CME) 

 تنسيق جميع الخدمات الطبية المعاونة 

 درجة البكالوريوس في التمريض السريري
 

ه للعمل يجب أن يكون مسجالً / مرخًصا ل
كممرض إكلينيكي في موطنه األصلي أو بلد 

 إقامته
 أو

 دبلوم في دراسات مماثلة والخبرة ذات الصلة
 

خبرة عمل لمدة عامين في دور 
تمريض إكلينيكي في مستشفى 

 مزدحم بمستوى عاٍل.
 

 GSA4السكرتير الطبي 

  اكتب وإثبات قراءة المستندات والتقارير والمراسالت والرسائل
واالستفسارات وما إلى ذلك كما قد يطلبها المشرفون المعينون استالم 

 ومسودة الردود على المراسالت الروتينية لتوقيع المشرفين.

  استقبال الضيوف / الزوار / الموظفين وتزويدهم بالمعلومات األساسية
 حول القضايا واإلجراءات ذات الصلة

 لبريد والمستندات الحفاظ على نظام حفظ وتسجيل مناسب لجميع ا
 الواردة والصادرة.

  قم بالرد على المكالمات الهاتفية / رسائل البريد اإللكتروني وفحصها
وتأكد من المتابعة مع المشرفين والشركاء. إلى خدمات الصيانة / 

 اإلمداد التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  االتصال باإلمدادات وخدمات التوثيق لتوفير أثاث مكتبي مناسب
ات مكتبية باإلضافة إلى نسخ المستندات المطلوبة. تقديم الخدمات وأدو

اإلدارية الروتينية اليومية لوحدات العمل المختلفة في مشروع مرفق 
 العملية ؛ وأداء أي واجب / مسؤولية أخرى ذات صلة

دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة المكاتب 
سنوات  3والسكرتارية والدراسات الكتابية .

 لسكرتارية ذات الصلة من ا
  المرشحون الحاصلون على درجة

البكالوريوس في الخدمات اإلدارية 
وإدارة المكاتب والسكرتارية والدراسات 

 الكتابية 
 

 كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة: 

خبرة في حكومة أو قطاع عام 
 أو منظمة دولية

 
سنتان من الخبرة السكرتارية 
 ذات الصلة في حكومة أو قطاع

 عام أو منظمة دولية ؛
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 (3كبير موظفي اإلدارة )ف 

  ضمان توفير الموارد )البشرية والمادية والخدمات( الالزمة لدعم
 األنشطة اليومية للموظفين في المكتب

 إدارة شؤون الموظفين والعمليات اإلدارية اليومية للمكتب 

  تأكد من أن بيئة العمل صحية ومحترمة وخالية من المخاطر أو
 المخاطر األمنية

  بالتنسيق مع الموارد البشرية إجراء مراجعات دورية للتأكد من إنشاء
 مباني المكتب 

 مراجعة الترتيبات اإلدارية وتقديم التوصيات المناسبة حسب الحاجة 

  صياغة وتنفيذ تدابير سالمة وأمن الموظفين ، بالتشاور مع ضباط
 (SOsاألمن )

 رجية األخرى في تقديم الخدمات االتصال بالحكومة والجهات الخا
الداعمة الحيوية )مثل معالجة التأشيرات ، واإلعفاءات الضريبية ، وما 

 إلى ذلك(

  حضور االجتماعات المشتركة بين الوكاالت مع وكاالت األمم المتحدة
األخرى مع التركيز بشكل خاص على اإلدارة العامة وسالمة الموظفين 

 لخدمات المشتركة(وقضايا الموارد البشرية )أي ا

  المشاركة في التوظيف والتعيينات واإلجراءات اإلدارية المتعلقة
 بالموظفين المحليين

  مراجعة والموافقة على تسوية مستحقات الموظفين بما في ذلك بدل
 (MIPاإلقامة اليومي والرواتب المحلية وخطة التأمين الطبي )

 جات اإلدارية والمتعلقة إسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة باالحتيا
 بالموظفين في الشعبة

  ، بالتعاون مع الموارد البشرية ، اعتماد استراتيجيات إدارة التوظيف
 وضمان االمتثال المحلي لمعايير مكان العمل في جامعة عجمان

  تنسيق أنشطة التدريب وبناء القدرات للموظفين في المجاالت اإلدارية
 ذات الصلة

 ابات الشهرية واألنشطة اإلدارية المختلفةمراقبة وتدقيق الحس 

 تأكد من وجود الضوابط الداخلية المناسبة 

  منح العقود )المحلية( وإصدارها وإنهائها وإطار االتفاقيات وفقًا
 للصالحيات المفوضة ولوائح وقواعد وإجراءات االتحاد األفريقي

 ( العمل كعضو في لجنة العقود المحليةLCC وفقًا للصالحيات )
 لمفوضةا

  فرض االمتثال للقواعد والسياسات والتعليمات المالية واإلدارية لالتحاد
 األفريقي

درجة الماجستير في الجامعة في إدارة األعمال 
أو اإلدارة العامة أو اإلدارة اإلدارية أو إدارة 

 المشاريع أو المجاالت ذات الصلة 
 

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال أو 
العامة أو اإلدارة اإلدارية أو إدارة اإلدارة 

 المشاريع أو المجاالت ذات الصلة
 
 
 

سنوات من الخبرة التدريجية  7
 المسؤولة 

 
 
سنوات من الخبرة  10

 3التدريجية المسؤولة ، منها 
سنوات على مستوى إشرافي في 

 منظمة دولية مماثلة.
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 (GSA4فحص األسطول ومراقبته )

  المركبة ، الصيانة والتتبعضمان كفاءة استخدام 

  إجراء فحص شهري / ربع سنوي للمركبات والترتيب للخدمة
 واإلصالح بناًء على المعايير

  إسداء المشورة لموظفي االتحاد األفريقي بشأن جميع المسائل القانونية
 والمتعلقة باالمتثال المتعلقة بالمركبات. 

 عة والمشاركة في تخطيط وتحديد أولويات وتعيين واإلشراف والمراج
 عمل الموظفين المسؤولين عن صيانة المركبات والمعدات. 

  إعداد الميزانيات السنوية والتقارير الدورية عن تكاليف التشغيل. شراء
أو تأجير المركبات ؛ شراء الوقود والتحكم في سالمة السائقين 

 وتدريبهم وصيانتها وإصالحها واستبدالها والتخلص منها

 الت صيانة المركبات والمعدات وتكاليف اإلصالحاالحتفاظ بسج 

 هندسة السيارات / دبلوم الدراسات العليا في
 مع.ميكانيكا من مؤسسة معترف بها

 
 

  المرشحون الحاصلون على درجة
في هندسة البكالوريوس في الجامعة

السيارات / ميكانيكا من مؤسسة معترف 
 مطلوبة.بها

 
 

سنوات خبرة العمل ذات  3
هندسة إدارة النقل والصلة في 

السيارات / الميكانيكا 
في منظمة دولية واللوجستيات

 مماثلة
 أو 
سنوات خبرة العمل ذات  2

هندسة الصلة في إدارة النقل و
السيارات / الميكانيكا 

في منظمة دولية واللوجستيات
 مماثلة.

 

 GSB7( × 7(السائقين 

  استقبال قيادة مركبات المكتب ونقل الموظفين المصرح لهم ؛
المسؤولين وإسقاطهم إلى المطار ؛ مراعاة الحد األدنى من معايير أمان 

( وضمان االمتثال ؛ جمع وتسليم رسائل البريد MOSSالتشغيل )
 والوثائق الرسمية وغيرها من العناصر ؛

  االعتناء بالصيانة اليومية للمركبات المخصصة ، وفحص الزيت والماء
فاظ بسجل السيارة وتسجيل جميع الرحالت والبطارية والمكابح ؛ االحت

 الرسمية واألميال اليومية واستهالك الغاز وتغيير الزيت والتشحيم

  االمتثال لجميع القواعد واللوائح والمهام المتعلقة بإدارة أمانة منطقة
 التجارة الحرة القارية األفريقية لتخطيط وتنسيق المركبات

  وصالحة ؛ وكذلك أداء واجبات التأكد من أن وثائق السيارة متوفرة
 أخرى ذات صلة حسب االقتضاء

الشهادات الثانوية أو دبلوم معهد التعليم 
 والتدريب الفني والمهني.

 
سيكون التدريب الميكانيكي والخبرة في 

 المنظمات الدولية المماثلة قيمة مضافة.
 

سنوات خبرة في العمل ذات  5
 الصلة

مساعد التسجيل / عداء البريد 
)GSB6( × 3 

  فرز البريد وتوزيعه: تتمثل المسؤولية الرئيسية لموظف غرفة البريد
في فرز البريد الوارد والبريد الداخلي وتوزيعه على الموظفين 

 واإلدارات. رقمنة أو أتمتة األنظمة لفرز البريد وتتبع تسليمه

  إدارة المخزون ومتابعة أوامر / قرطاسية المخزون واللوازم لالستخدام
الداخلي. إدارة مخزون هذه العناصر وإعادة طلب المواد حسب الحاجة 

 للحفاظ على الكمية المطلوبة من اإلمدادات في متناول اليد

  تحضير الطرود للشحن. استخدام أفضل الطرق للشحن وحزم الصناديق
والملصقات ، وإجراء الترتيبات مع شركات النقل ألوقات االستالم. جهة 

 البريد والطرود من الخارج والداخل االتصال الستالم

  تسليم واستالم وفرز البريد والطرود الواردة والصادرة وفقًا للوائح
 البريدية ومتطلبات الوحدة

  ما ال يقل عن شهادة الصف الثاني عشر
أو دبلوم المدرسة الثانوية في إدارة 

 المكاتب أو المؤهل ذي الصلة
 

  الحصول على مؤهل أعلى في سيكون
 التعامل مع المستندات ميزة إضافية.

 

سنوات من الخبرة  3مطلوب 
ذات الصلة في إدارة المكاتب 

 ومعالجة الوثائق
 

ستكون الخبرة مع المنظمات 
 الدولية ميزة إضافية

 



ة|  111 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  األوزان والطوابع أو إجراء الترتيبات للبريد الصادر والطرود ، وتشغيل
 آالت معالجة البريد حسب الضرورة

 يعيد توجيه عناصر الخطأ 

 رسوم البريد ونماذج اإليصاالت والسجالت األخرى كما  يحتفظ بسجالت
 هو مطلوب

 قد يكون مسؤوالً عن رفع ونقل األشياء الثقيلة 

 .يؤدي واجبات الوظيفة ذات الصلة كما هو مطلوب 

 GSB5( x 3(الموظفون المنزليون 

  األعمال والواجبات المنزلية العامة: الغبار ، الغسيل ، المفروشات 

 إدارة وتخطيط الوجبات 

  المساعدة في إدارة المهمات وتحديد العناصر التي سيتم شراؤها للمنزل
)البقالة والمواد الغذائية ومواد التنظيف والمواد االستهالكية واألدوات 

 والمعدات(

 ازم المراد استعادتهااالحتفاظ بجرد األصناف واللو 

 اإلبالغ عن أي مشاكل في المرفق ؛ التسرب ، وما إلى ذلك 

  البستنة والمحافظة العامة للكمبوند 

 أي واجبات أخرى قد يتم تكليفها 

شهادة فنية / مهنية في المجاالت ذات الصلة 
)التدبير المنزلي ، البستنة ، الخدمات العامة ، 

سة المتعلقة تقديم الطعام ، أو مجاالت الدرا
 بالمهام التي سيتم تعيينها(

 

( سنوات خبرة عمل 3ثالث )
ذات صلة في منظمات مماثلة 

ويفضل أن يكون ذلك في بيئات 
 العمل الدولية

 (3-كبير موظفي المشتريات )ف 

  تنفيذ إجراءات مجلس المناقصات وفقاً إلرشادات مشتريات االتحاد
 األفريقي

  من مجلس المناقصات للجان الفرعية مثل متابعة تنفيذ المهام الموكلة
مجلس المناقصات المحلية ولجنة التقييم ولجنة االفتتاح ولجنة 

 التفتيش.

 خذ محاضًرا واحتفظ بسجالت اجتماعات مجلس المناقصات 

  العمل كمسؤول مكتب في جميع قضايا مجلس المناقصات وتطوير نظام
 ات األخرىلحفظ محفوظات وثائق العطاء ومسائل مجلس المناقص

  إعداد وثائق المناقصة بالتنسيق مع رؤساء األقسام وفقًا للوائح
 الجامعة األمريكية والمعايير واإلجراءات المقبولة دوليًا

  قم بإعداد طلبات العطاءات الخاصة بالمناقصات التي ال تتطلب عملية
 المناقصة المعتادة على أساس

 ت فيما يتعلق بالعقود إعداد بيانات دورية عن أعمال مجلس المناقصا
 المنفذة والمشتريات المعتمدة

درجة الماجستير في اإلدارة والمشتريات 
وسلسلة التوريد والقانون والتجارة وإدارة 

 األعمال أو اإلدارة العامة
 
 

 أو
 

 8درجة البكالوريوس في دراسات مماثلة مع 
سنوات في  3سنوات من الخبرة ذات الصلة و 

Supervisor revel 
 
رة في نظام إدارة / تخطيط موارد المؤسسات خب

 .SAPعلى شبكة اإلنترنت ، مثل 
 

سنوات من الخبرة بعد التأهيل  5
في المشتريات وسلسلة التوريد 
والمشتريات العامة واإلدارة ، 

سنوات يجب أن تكون  3منها 
 على مستوى إشرافي

 

 (2موظف مشتريات )ف 

  المطلوبة وفقًا للوائح االتحاد الشروع في شراء السلع والخدمات
 األفريقي والمعايير واإلجراءات المقبولة داخليًا

  إعداد وثائق العطاء للسلع والخدمات التي سيتم الحصول عليها عن
 طريق المناقصة

درجة الماجستير في المشتريات والقانون 
المحاسبة / إدارة األعمال والتجارة والمالية / 
 واالقتصاد والهندسة

 

سنوات خبرة في حكومة  2
كبرى أو منظمة دولية أو 

منظمة كبيرة من القطاع العام 
 أو الخاص
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  بالتشاور مع إدارات المستخدمين ، قم بإعداد طلبات عروض األسعار
 للسلع والخدمات التي ال تتطلب عملية المناقصة

  التوفيق بين حساب الموردين على أساس منتظم وبدء إجراءات بشأن
 الحسابات المدينة / المدفوعات حسب الحالة

 تتبع الطلبات لضمان التسليم الفوري للخدمات 

 إنتاج بيانات دورية بأوامر الشراء وحالة تنفيذ العقود 

 الشروع في اتخاذ إجراء بشأن التحديث المنتظم لقائمة البائعين 

  الشروع في إجراءات شحن األمتعة الشخصية للموظفين عند التعيين
 األولي أو شحن األشياء نيابة عن اللجنة

 إعداد تقارير دورية عن أنشطة المشتريات 

 المشاركة في لجان تقييم العطاءات 

 إجراء التدريب على المشتريات 

 أو
 

 درجة البكالوريوس في دراسات مماثلة. 
 

 
 أو 
 
سنوات من الخبرة ذات  5

 الصلة

 (1موظف مشتريات مبتدئ )ف 

  الفنية والسياساتية بشأن جميع جوانب المساعدة في تقديم المشورة
 المشتريات ؛ تحضير أوامر الشراء

  إجراء مسح منتظم للموردين الجدد والمنتجات واألسعار في السوق
المحلي ؛ التوفيق بين حساب الموردين على أساس منتظم ، وبدء 

 إجراء بشأن حسابات القبض / المدفوعات

  والمذكرات واستالم التقارير ووثائق قم بإعداد وإنهاء أوامر الشراء
 الشراء األخرى ذات الصلة

  / مراجعة الفواتير لتحديد االمتثال ألوامر الشراء واستالم البضائع
 الخدمات

  في حالة عدم وجود خبير المشتريات ، احضر مجالس المناقصات
 المحلية كسكرتير 

درجة البكالوريوس في المشتريات والتوريد ، 
 ل ، والخدمات اللوجستيةوإدارة األعما

 
 

ستكون الشهادة المهنية واالنتماء إلى هيئة مهنية 
 مختصة بالمشتريات ذات صلة ميزة إضافية.

 
 
 
 
 

 

 سنتان من الخبرة المهنية 

 (GSA5مساعد مشتريات )

  إعداد والحصول على عروض األسعار والعينات للسلع المشتراة محليًا
 لعملية المناقصةوالتي ال تخضع عملية الشراء 

  تتبع الطلبات لضمان التسليم الفوري ؛ إنتاج بيانات دورية عن
المشتريات مثل الحالة الشهرية ألوامر الشراء ؛ الشروع في إجراءات 

 تخليص المواد المستوردة للجهاز

  المساعدة في إعداد وتوزيع الدعوات لتقديم العطاءات وإدارة / إجراء
 وعملية التقييمجميع جوانب اقتراح العطاء 

دبلوم في المشتريات وسلسلة التوريد وإدارة 
 األعمال واللوجستيات

 
 أو
 

درجة البكالوريوس في المشتريات وسلسلة 
 التوريد وإدارة األعمال واللوجستيات

 
 

ستكون الشهادة المهنية واالنتماء إلى هيئة مهنية 
 مختصة بالمشتريات ذات صلة ميزة إضافية.

رة ذات سنوات من الخب 5
 الصلة

 
 أو 
 
 سنوات خبرة ذات صلة 2
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 (4-موظف رئيسي لشؤون السفر )ف 

  مسؤول عن السفر التجاري للموظفين في مهمة ، أو المعينين أو إنهاء
الخدمة بعد مغادرة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، وعقود 

السفر الجوي ، وحجوزات الفنادق ، وشراء السلع والخدمات ، 
 وعمليات الشحن

 الوحدة مسؤولة أيًضا عن إدارة النقل البري لنقل المطار 

  ضمان حسن سير السفر في مهام رسمية لموظفي الجهاز أثناء المهام
، وتولي مهامهم ، ونهاية الخدمة ؛ وكذلك اإلشراف على اتفاقيات 
الشركات مع شركات الطيران وخدمات بطاقات السفر للشركات ؛ 

 ق والمطاعموحجوزات الفناد

  قم بتحديث نظامSAP Travel  بتفاصيل سياسة السفر وتذاكر
الطيران وأسعار الفنادق كما تم التفاوض مع شركات الطيران وسالسل 

 الفنادق الرئيسية

  تفاوض على أسعار تذاكر الطيران التفضيلية للشركات مع الخطوط
 الجوية الممثلة في البلد المضيف وجميع المواقع

 أن اتفاقيات الشراكة مع شركات الطيران للحصول على التفاوض بش
 تذاكر سفر

  إعداد العقود والتأكد من توقيعها ؛ إدخال التعريفات المتفاوض عليها
والتأكد من تطبيقها واالستخدام السليم من قبل  Amadeusفي 

 األجهزة

 تحليل بيانات وإحصائيات السفر 

 نوية ، سنوية(. حساب إعداد تقارير إحصائية دورية )شهرية ، ربع س
المدخرات المحققة فيما يتعلق بسقوف التعريفة المصرح بها بموجب 

إعداد طلبات اإلعفاءات وتحليل تكاليف االستثناءات  -سياسة السفر. 
 التي يمنحها المديرون فيما يتعلق بالسفر

درجة الماجستير في النقل واللوجستيات وإدارة 
 لصلة. األسطول أو مجاالت الدراسة ذات ا

 
 أو 
 

شهادة في النقل أو اللوجستيات أو إدارة 
 األسطول أو مجاالت الدراسة ذات الصلة. 

 
 

( سنوات من الخبرة 8ثماني )
العملية في دور إكلينيكي كبير ، 

( سنوات 5بما في ذلك خمس )
على األقل كأخصائي / استشاري 

 في الطب الباطني.
 
سنوات من الخبرة ذات  10

 6الصلة والتي يجب أن تكون 
سنوات على مستوى الخبراء / 

سنوات على  3المتخصصين و 
 المستوى اإلشرافي 

 

 (3-كبير موظفي السفر )ف 

  / تجهيز ترتيبات السفر لمسؤولي األجهزة والموظفين والمدعوين
 المشاركين في االجتماع وغيرهم

 من طلبات الشراء معالجة طلبات السفر والتحقق 

  معالجة التحقق من جميع الفواتير المقدمة من وكاالت السفر أو شركات
 الطيران قبل إرسالها للدفع

  ضمان تسوية الفواتير في الوقت المناسب بعد تسوية حسابات وكاالت
 السفر وشركات الطيران

درجة الماجستير في الجامعة في النقل أو 
 اللوجستيات أو إدارة األسطول أو مجاالت

 الدراسة ذات الصلة. 
 
 أو 
 

سنوات من الخبرة التدريجية  7
 المسؤولة 

 
 
سنوات من الخبرة  10

 3التدريجية المسؤولة ، منها 
سنوات على مستوى إشرافي في 

 منظمة دولية مماثلة.
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  التنسيق مع مديريةPBFA  بشأن مدفوعات خدمات السفر المقدمة
 إلى اللجنة

  الحفاظ على مطابقة سجالت فعالة لجميع التذاكر وMCO  الصادرة
 وكذلك غير المستخدمة

  إعداد وتقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية المتعلقة بكافة
 أنشطة السفر الرسمي للهيئة

  بدء االتصال بين الخطوط الجوية والمفوضية وكذلك المراسالت
 ويالمناسبة مع موردي خدمات السفر الج

  التعجيل بإبرام مذكرات التفاهم مع موردي خدمات السفر الجوي
 واإلشراف على جوانب إدارة العقود من أجل ضمان االمتثال

  توزيع المهام واإلشراف وتنفيذ تقييم أداء الموظفين في إطار وحدة
 السفر

شهادة جامعية في النقل أو اللوجستيات أو  
إدارة األسطول أو مجاالت الدراسة ذات 

 الصلة. 
 
 

 (1سفريات )ف موظف 

  اإلشراف على إدارة جميع طلبات السفر الرسمية للبعثات واالستحقاقات
 ومعالجة طلبات الشحن

  اإلشراف على عمل مساعدي السفر ومراجعته من أجل الدقة والتطبيق
 الصحيح للقواعد واللوائح ذات الصلة

  مراجعة مطالبات السفر والوثائق الداعمة للتأكد من اكتمالها ودقتها
صحتها ومطابقتها لقواعد األمم المتحدة قبل الموافقة عليها و

 والمصادقة عليها

  التنسيق مع قسم الشؤون المالية فيما يتعلق بسداد تكاليف السفر بعد
 انتهاء الفترة المالية

 ( التنسيق الوثيق مع مسؤولي التصديقTSA ومعالجات شحن السفر )
(TPO( ومعالجات مطالبات السفر )TCP) 

 وتنسيق التعديالت على االلتزامات الحالية عند االقتضاء ،  إعداد
 وضمان صالحية تخصيص الميزانية ومراكز التكلفة المعينة

  تجميع البيانات والمعلومات وإعداد التقارير المتعلقة بالسفر لمختلف
 مجموعات العمالء على أساس منتظم

 مات التنسيق مع المكتب المناسب للتوضيح أو الحصول على معلو
إضافية واالجتماع مع األقسام الفنية أو من البلدان المساهمة بقوات 

لمناقشة تفاصيل مطالبات معينة وشرح طبيعة المشاكل وحاالت التأخير 
 والتراكم عند حدوثها

 ( تأكد من االمتثال لنظام الدعوة لتقديم العطاءاتITB وأن تذاكر )
 سيةالطيران يتم شراؤها بأسعار السوق األكثر تناف

شهادة جامعية في النقل أو اللوجستيات أو 
إدارة السياحة أو إدارة األسطول أو مجاالت 

 الدراسة ذات الصلة. 
 
 
 
 
 
 

 سنتان من الخبرة المهنية
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  تقديم المشورة لألقسام / المكاتب الفنية وغيرها من المعلومات المتعلقة
 بوصول الموظفين

 (GSA5مساعد السفر )

  اليومية لوحدة السفر واإلقامة لتنسيق األمور المساعدة في المهام
 المتعلقة بالسفر داخل البعثة

  المساعدة في إدارة جميع رحالت السفر الرسمية للبعثات ، بما في ذلك
 معالجة طلبات التصريح عبر الحدود

  حساب تذاكر السفر جوا ، ومستحقات األمتعة الزائدة ، ومصروفات
ومي للموظفين ومعاليهم المسافرين محطات السفر ، وبدل اإلقامة الي

 في مهام ، وما إلى ذلك

  قم بتوفير المعلومات للموظفين حول المسارات األكثر مباشرة
 واقتصادية وخطة المسارات والمسارات وفقًا لذلك

  مراجعة مطالبات السفر والوثائق الداعمة للتأكد من اكتمالها ودقتها
فريقي قبل إرسالها إلى قسم وصالحيتها ومطابقتها لقواعد االتحاد األ

 الشؤون المالية

 التنسيق مع قسم الشؤون المالية بشأن سداد تكاليف السفر 

 المطالبات المرتبطة بتراخيص السفر أو مستندات االلتزام األخرى 

 قم بإعداد التعديالت على مستندات االلتزام الحالية عند االقتضاء 

 اإلنفاق المخصصة التأكد من صالحية مخصصات الميزانية ورموز 

  مراجعة نظام إدارة المعلومات للتأكد من عدم تكرار أي مطالبة واتخاذ
الترتيبات لتحصيل الرسوم عن أي انحراف عن مسار الرحلة المصرح 

 به

 حدد المبالغ واجبة السداد لكل رحلة سفر 

  التنسيق مع المكتب المناسب للتوضيح أو الحصول على معلومات
ع المسؤولين من المكاتب الفنية من أجل مناقشة إضافية واالجتماع م

 تفاصيل مطالبات معينة ، وشرح طبيعة المشاكل والتأخيرات والتراكم

  تحقق من أن الخدمات التي تقدمها سلطات الخطوط الجوية ُمرضية
 ووفقًا للعقد قبل معالجة فواتير الدفع

 ( تأكد من االمتثال لنظام الدعوة لتقديم العطاءاتITBوأن )  تذاكر
 الطيران يتم شراؤها بأسعار السوق األكثر تنافسية

 تنسيق جميع الرحالت الرسمية التي تبدأ عبر طائرات االتحاد األفريقي 

  تقديم المشورة للمكاتب الفنية ، والموظفين اآلخرين ذوي الصلة من
 وصول المعلومات.

دبلوم جامعي في النقل واللوجستيات وإدارة 
احة أو مجاالت الدراسة األسطول وإدارة السي

 ذات الصلة. 
 
 أو 
 

شهادة جامعية في النقل أو اللوجستيات أو 
إدارة األسطول أو مجاالت الدراسة ذات 

 الصلة. 
 

سنوات خبرة في العمل  3
اإلداري في المنظمات الدولية 

 المماثلة.
 
 أو 
 
سنوات خبرة في العمل  2

 اإلداري في منظمة دولية مماثلة
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 (1األصول )ف موظف إدارة 

  مفردات وتدوين األصول الثابتة وإجراء التحقق المادي الدوري 

 إدارة تحليل ومراقبة األداء لفعالية وتنفيذ إجراءات مراقبة األصول 

  ضمان المساءلة والتتبع السليم لألصول بما يتوافق مع إجراءات
 مفوضية االتحاد األفريقي

  الحفاظ على قاعدة بيانات األصول الثابتة المحدثة 

  ، تحديد وتنفيذ الحلول للمجاالت اإلشكالية لعملية مراقبة األصول
وتوقع استمرار وجود منظمة دعم فعالة لنظام مراقبة األصول والتحكم 

 فيها 

  اإلبالغ عن القضايا المتعلقة باألصول الثابتة )االستحواذ ، طلب التغيير
 تخلص( ، طلب ال

  العمل كشخصية محورية للتحقق المادي السنوي من األصول 

  أمين حفظ مفاتيح قسم أصول المخزن الرئيسي 

  صياغة المراسالت كما هو مطلوب 

 عضو لجنة االستالم والتفتيش الفرعية 

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة 
األعمال أو اإلدارة العامة أو سلسلة التوريد أو 

 مجاالت الدراسة ذات الصلة. 
 

 

سنتان من الخبرة المؤهلة ذات 
 الصلة 

كاتب إدارة المخزون واألصول 
(GSA4) 

 تخطيط وتنظيم العملية الشاملة للمخازن وإدارة المخزون 

  التوازن بين سجالت الجرد والجرد الماديالتوفيق بانتظام بين 

 االحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بعمليات المتجر 

  احتفظ بنسخة من اإليصال وإصدار القسائم لإلدارة المالية مثل أمر
 التسليم وصحيفة التحويل وإشعارات استالم البضائع

  .تنسيق الجرد الدوري وجرد المخزون 

  المناسب حتى ال تنفد المواد المطلوبة أبًداابدأ دورة الشراء في الوقت 

  إعداد تقرير دوري عن عمليات المستودع وتدفق المخزون واتجاهات
 االستهالك

  استالم وفحص جميع العناصر المشتراة من حيث الجودة والكمية مقابل
 مستندات أمر الشراء وتتبع األضرار والتناقضات

  وبالتالي الحفاظ على بيئة الحفاظ على نظافة مناطق المخزن وسالمتها
 عمل نظيفة وصحية

  جمع العناصر التالفة والمستعملة من جميع وحدات العمل
 والمستودعات بشكل صحيح

 الشروع في التخلص من الممتلكات المستخدمة والتعامل معها 

 إجراء تقييم للسوق واقتراح أفضل الوسائل للتخلص من العقارات 

  المقتناة وعملية بيع األصول إعداد تقرير عن حالة العقارات
 المستخدمة

دبلوم في سلسلة التوريد أو مجاالت الدراسة 
 ذات الصلة

 
سلسلة توريد درجة البكالوريوس أو مجاالت 
الدراسة ذات الصلة مع سنة واحدة من الخبرة 

 ذات الصلة

سنوات من الخبرة ذات  3
 الصلة
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موظف أقدم لتكنولوجيا المعلومات )ف 
3) 

  وتوجيه مشاريع أنظمة االتصاالت الرئيسية المتعلقة بأنظمة تخطيط
ووحدات تكنولوجيا المعلومات في منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية

  تقديم مشورة الخبراء بشأن تحليل وتصميم األنظمة المعقدة ، وتحديد
الحاجة إلى أنظمة جديدة )أو تعديالت على األنظمة الحالية( واالستجابة 

 بات المستخدمينلطل

  إعداد الخطط والتنفيذ التشغيلي الستراتيجيات االتصال المتعلقة بمنطقة
 التجارة الحرة القارية األفريقية

  ضمان تنفيذ نظام معلومات اتصاالت يتسم بالكفاءة والفعالية وااللتزام
 به لتقديمه في الوقت المناسب

 ها بشكل صحيح يضمن تحديد مستويات الخدمة لجميع التطبيقات وإدارت
وأن األداء إما يلبي أو يتجاوز األهداف المتفق عليها. يضمن 

استمرارية الخدمة من خالل تطوير وصيانة واختبار تكنولوجيا 
 (ICTالمعلومات واالتصاالت المناسبة )

  وضع خطة استمرارية ، بما في ذلك تحليل تأثير األعمال ، وتعزيز
قدرة الكاملة على التعافي من الكوارث البنية التحتية الحالية ، وإعداد ال
 والحفاظ على اإلجراءات المحدثة

  ضمان أمن تكنولوجيا المعلومات لجميع أنظمة التطبيق للحفاظ على
 سالمة المعلومات وتقليل تأثير الثغرات األمنية والحوادث

  تأكد من سالمة تكوين األجهزة والبرامج من خالل صيانة مستودع
 تكوين دقيق وكامل

  وضع خطط لتقييم الجدوى وتحديد المتطلبات والتصميم والتطوير
والتنفيذ ، بما في ذلك خطط المشروع والجداول الزمنية وتقديرات 

 الوقت والتكلفة والمقاييس ومقاييس األداء. 

  تتبع ومراقبة تقدم المشروع وفقًا لخطة فريق تكنولوجيا المعلومات
 والعمليات والمتطلبات ومقاييس الجودة والمعايير

  االتصال بالمستخدمين بشأن جميع جوانب قضايا تكنولوجيا المعلومات
 خالل جميع مراحل التطوير والتنفيذ

  توفير القيادة المهنية وتوجيه العمل لفريق المشروع المعين ، و / أو
المرشد واإلشراف على عمل الموظفين الجدد / المبتدئين والموظفين 

 المتعاقدين

 ي تنفيذ أكثر جوانب المشروع تعقيًدا )مثل تحليل يشارك بنشاط ف
 األنظمة والتطوير والبرمجة(

  اإلشراف على تطوير هياكل المستندات وقواعد البيانات ، والتأكد من
 معالجة جميع جوانب التصميم وإنشاء آليات التحكم واألمان

درجة الماجستير في نظم المعلومات. علوم 
الكمبيوتر؛ هندسة تكنولوجيا المعلومات؛ أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة
 
 

 أو
 

 8درجة البكالوريوس في دراسات مماثلة مع 
سنوات في  3سنوات من الخبرة ذات الصلة و 

Supervisor revel 
 

خبرة في نظام إدارة / تخطيط موارد المؤسسات 
 .SAPعلى شبكة اإلنترنت ، مثل 

 

سنوات من الخبرة بعد التأهيل  5
سنوات يجب أن تكون  3، منها 

 على مستوى إشرافي
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  تطوير وتنفيذ ومراقبة معايير وإرشادات المعلومات ، بما في ذلك
 االختبارنماذج 

  إعداد الوثائق الفنية وتوثيق المستخدم لألنظمة بأكملها والتطبيقات
المترابطة ، وإعداد المواد التدريبية والعروض التقديمية الفنية 

 التفصيلية

  مواكبة التطورات في المجال وتحديد الحاجة إلى اختبار وتقييم
لتغييرات المنتجات والتقنيات الجديدة ، وتوفير القيادة في إدخال ا

 التكنولوجية وإعداد التقارير الفنية المختلفة

 (P2مسؤول تطوير التطبيقات الرقمية )

 
 االتحاد في االجتماعية اإلعالم وسائل وجود على والحفاظ وبناء تصميم
 االجتماعية الوسائط منصات وإدارة الشركة سياسات مع يتماشى بما األفريقي
 والجديدة. الحالية

 
تقديم مجموعة واسعة من مشاريع التسويق الرقمي بما في ذلك التحسين 
العضوي والوسائط االجتماعية والبحث المدفوع وتنفيذ المدونات وبناء 

 الروابط
 

لتطوير التطبيقات  MISالويب وفرق  اعمل مع المسؤولين المبدعين وفريق
 والمحتوى لمنصات وتطبيقات األجهزة المحمولة

 
وضع خطة لتوليد الرصاص من شأنها زيادة حركة المرور إلى المنصات 
الرقمية ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وكذلك تطوير قواعد 

ل بشكل أكثر فعالية البيانات التي ستساعد االتحاد األفريقي على التواص
 بطريقة هادفة 

 
 تعاون مع فريق الويب إلنشاء صفحات مقصودة وتحسين تجربة المستخدم

 
 

تقييم التقنيات الناشئة في تطوير التطبيقات وتقديم المشورة والمنظور 
 العتمادها عند االقتضاء.

 

 
علوم درجة البكالوريوس في إدارة التسويق ، 

تكنولوجيا المعلومات؛ الكمبيوتر؛ تطوير أنظمة 
تطوير الويب أو مجاالت الدراسة األخرى ذات 

 الصلة
 
 

 أو
 

شهادة ماجستير جامعي في إدارة التسويق مع 
 اثبات سنتين )سنتان(

 
شهادة احترافية في تطوير التطبيقات ، يعد 

 التسويق الرقمي ميزة إضافية.
 
 

 
 

سنوات من الخبرة ذات  5
 الصلة 

 
 أو
 
الخبرة ذات سنوات من  2

 الصلة
 
 

 

 (1موظف تكنولوجيا المعلومات )ف 

  قم باإلشراف على التثبيت والتكوين والصيانة واستكشاف األخطاء
 وإصالحها ألجهزة الخلفية والبرامج واألجهزة الطرفية

  تفاعل مع البائعين والمقاولين لتأمين منتجات وخدمات الشبكة تحت
 الدعم.

لمعلومات. علوم درجة البكالوريوس في نظم ا
الكمبيوتر؛ هندسة تكنولوجيا المعلومات؛ أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة
 

 سنتان من الخبرة المهنية 
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  الشبكة وخدماتها وبروتوكوالتها إجراء البحوث على منتجات
 ومعاييرها لدعم شراء الخدمة وجهود التطوير

  إدارة جميع أجهزة ومعدات مراكز البيانات ، بما في ذلك أجهزة توجيه
 التيار المستمر والمحوالت وما إلى ذلك.

  يعمل بشكل مستقل لدعم جميع الخوادم التي تقدم خدمات االتصال
 DHCPو  SMTPو  DNSعلى يحافظ • للمؤسسة بأكملها. 

ووحدات التحكم بالمجال وتطبيقات الدليل النشط والطباعة والبريد 
، وخدمات  FTP، وخدمات  SharePointوخوادم الويب ؛ خوادم 

VMWare للمؤسسة 

  تثبيت وإدارة وإدارة قواعد البيانات المهمة للمهام ، والتي تحتوي على
، وعناوين  IPناوين معلومات سرية للمؤسسة ، وجداول تخصيص ع

 وغيرها من البيانات ذات الصلة Ethernetبطاقة 

  يضمن التشغيل اآلمن لجميع الخوادم والخدمات من خالل استخدام
ومن  IPSecو  PGPو  SSLو  SSHأدوات األمان والتشفير مثل 

 خالل تدريب وتوثيق مكثف للموظفين. 

 يراقب سجالت النظام والنشاط على جميع الخوادم 

  .يستبدل األجهزة المعيبة على الخوادم حسب الضرورة 

  يجتمع بانتظام مع مشغلي تكنولوجيا المعلومات اآلخرين لتقييم صيانة
 النظام وتطويره ، وتحديد أولويات العمل والتخطيط للتطوير المستقبلي

  يدير صيانة حسابWindows  بما في ذلك اإلضافات والتغييرات
 واإلزالة

 ة حسابات يحافظ على سالمWindows  والبيانات الموجودة على
 خادم ملفات المؤسسة. ينفذ االنتعاش عند الحاجة

  يدير ميزات أمانWindows  لحماية المعلومات السرية مع السماح
 بالوصول المناسب

  البحث عن تحديثات البرامج وتصحيحاتها وتثبيتها واختبارها للتطبيقات
 وفقًا لسياسة المؤسسة المدعومة وأنظمة التشغيل المختلفة

  يقوم بتحديث مخزون البرامج واألجهزة وتوثيق أي وجميع التغييرات
 على أي منهما. 

  يطور ويحافظ على اتفاقيات مستوى الخدمة مع مختلف إدارات
 المستخدمين ووحدات أعمال المنظمة

  يعمل عن كثب مع اآلخرين داخل وظيفة تكنولوجيا المعلومات لتحديد
 مستخدمة لقياس كفاءة وفعالية بيئة تشغيل الخدمةالمقاييس ال

 
 مع شهادة مهنية.
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  يفي بمتطلبات اإلدارة من حيث توفير تغطية العمل واإلخطار اإلداري
 خالل فترات مرض الموظفين أو اإلجازة أو التعليم

  يؤدي األداء وفقًا لمعايير أداء تقنية المعلومات الخاصة بالمؤسسة أو
 أعلى منها

 (1موظف نظم معلومات )ف 

  يشرف على تصميم وتنفيذ خدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى
المؤسسة )بريد المؤسسة ، الدليل النشط ، المحاكاة االفتراضية ، نظام 
اإلدارة والمراقبة ، نظام النشر اآللي ، التكامل مع حلول الطرف الثالث 

 ، النسخ االحتياطي ، االسترداد ، إلخ.( 

  في تلك الخدمات على النحو المطلوب لدعم يدير اإلضافات والتغييرات
 كل من الخطط اإلستراتيجية وخطط وحدة األعمال

  يدير استعادة الخدمة والبيانات نتيجة أعطال األنظمة سواء كانت محلية
 أو بعيدة

  يوفر األدوات والسياسات واإلجراءات لكل من موارد الخدمة المحلية
 ط استئناف األعمالوالبعيدة واألمان والنسخ االحتياطية وخط

 ( تطوير اتفاقيات مستوى الخدمةSLAs لكل من المستخدمين )
الداخليين والخارجيين لجميع الخدمات والموارد من أجل توفير تدابير 

 للمساءلة والتكلفة

  يحدد ويبدأ في إيجاد حلول لمشاكل المستخدمين واألعمال والمخاوف
صلة بما يرضي المرتبطة بالخدمات واألجهزة والبرامج ذات ال

 المستخدم من خالل تلبية أو تجاوز اتفاقيات مستوى الخدمة 

  يخطط وينسق شراء وتركيب وتنفيذ الخوادم واألجهزة والبرامج ذات
 الصلة وفقًا لمعايير وإجراءات المنظمة 

  يحافظ على تسجيل البرامج واألجهزة والمخزون لتوفير الترقيات حسب
 الت المناسبةالضرورة وضمان االحتفاظ بالسج

  يحافظ على الخبرة الفنية الحالية في تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت سريعة التغير ويستخدم أحدث التقنيات عند تنفيذ الحلول 

  يعد تقارير الحالة الشهرية تقريًرا كميًا عن نتائج أنشطة الموظفين
، واالستخدام ، ووحدة األعمال ، أي المقاييس التي تعطي رؤية لألداء 

 والموثوقية ، والتوافر ، والميزانية

  يتعرف ويحدد المجاالت المحتملة حيث تتطلب السياسات واإلجراءات
الحالية التغيير ، أو حيث يلزم تطوير سياسات وإجراءات جديدة ، 

 خاصة فيما يتعلق بتوسيع األعمال في المستقبل

 في جميع أنحاء  يوجه التقييم واالختيار وتركيب أدوات األتمتة
 المؤسسة

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات. علوم 
الكمبيوتر؛ هندسة تكنولوجيا المعلومات؛ أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة
 
 

 مع شهادة مهنية.
 
 
 

 سنتان من الخبرة المهنية 
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 (GSA5مساعد تكنولوجيا المعلومات )

  المكتب المعقدة إجراء تحليل في الموقع وتشخيص وحل مشكالت سطح
للمستخدمين النهائيين ، والتوصية بالحلول التصحيحية وتنفيذها ، بما 

 في ذلك اإلصالح خارج الموقع للمستخدمين عن بُعد حسب الحاجة

  تثبيت محطات عمل المستخدم النهائي واألجهزة والبرامج ذات الصلة
وتكوينها واختبارها وصيانتها ومراقبتها واستكشاف األخطاء 

 وإصالحها من أجل تقديم مستويات خدمة سطح المكتب المطلوبة 

  قم بتقييم الحاجة إلى ترقيات األداء وتنفيذها لصناديق الكمبيوتر ، بما
ات المعالجة المركزية وبطاقات اإلدخال / اإلخراج في ذلك تثبيت وحد

واألقراص الصلبة والطابعات ومحركات األقراص  NICوبطاقات 
الثابتة وذاكرة الوصول العشوائي وشرائح الذاكرة واألقراص 

 المضغوطة وما إلى ذلك

   تعاون مع فنييLAN  مسؤولي الشبكة لضمان التشغيل الفعال لبيئة /
 في الجامعة األمريكية بالقاهرةحوسبة سطح المكتب 

  عند االقتضاء ، قم بإدارة وحل المشكالت المتعلقة بمنتجات برامج
 شبكة محطات العمل الخاصة بالمستخدم النهائي

  تلقي والرد على المكالمات الواردة والصفحات و / أو رسائل البريد
 اإللكتروني المتعلقة بمشاكل سطح المكتب

  واإلضافات والتغييرات وتنفيذها حيث يتم الرد على طلبات الحركات
 تقديمها من قبل موظف مكتب الخدمة

  تأكد من أن اتصاالت سطح المكتب المادية )مثل مقابسRJ-45 
Ethernet  ومقابس مودم الهاتفRJ-11  والموصالت بين أجهزة

 الكمبيوتر والخوادم وما إلى ذلك( تعمل بشكل صحيح. 

  لمراقبة أداء سطح المكتب ، ثم تقديم إعداد االختبارات والتطبيقات
 إحصاءات وتقارير األداء

 مهام 

  المساعدة في إعداد وصيانة ودعم إجراءات التسجيل واإلبالغ
 والمراقبة اإلحصائية لعمليات سطح المكتب

  تطوير وصيانة قائمة بجميع معدات تكنولوجيا المعلومات مثل الشاشات
ابتة وأجهزة المودم ولوحات المفاتيح ومحركات األقراص الث

والمحوالت وأجهزة التوجيه وأجهزة رأس المال والخوادم والمكونات 
 والمعدات األخرى.

  قم بتوثيق مثيالت أجهزة سطح المكتب أو فشل المكونات واإلصالح
 والتثبيت واإلزالة بدقة

  متابعة تسليم المعدات المشتراة للقسم وتسهيل إزالتها لنشرها
 وتشغيلها الحقًا

 
لوم في نظم المعلومات المماثلة. علوم دب

الكمبيوتر؛ هندسة تكنولوجيا المعلومات؛ أو 
 المجاالت األخرى ذات الصلة

 
 أو 
 

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات. علوم 
الكمبيوتر؛ هندسة تكنولوجيا المعلومات؛ أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة
 
 
 
 

 مع شهادة مهنية.
 
 
 
 
 

 

 5  الخبرة سنوات من
 المهنية

 أو 
 

 سنتان من الخبرة المهنية
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 (GSA5مساعد نظم المعلومات )

  إجراء تحليل في الموقع وتشخيص وحل مشكالت سطح المكتب المعقدة
للمستخدمين النهائيين ، والتوصية بالحلول التصحيحية وتنفيذها ، بما 

 في ذلك اإلصالح خارج الموقع للمستخدمين عن بُعد حسب الحاجة

  تثبيت محطات عمل المستخدم النهائي واألجهزة والبرامج ذات الصلة
وتكوينها واختبارها وصيانتها ومراقبتها واستكشاف األخطاء 

 وإصالحها من أجل تقديم مستويات خدمة سطح المكتب المطلوبة

  ، قم بتقييم الحاجة إلى ترقيات األداء وتنفيذها على أجهزة الكمبيوتر
دات المعالجة المركزية وبطاقات اإلدخال / بما في ذلك تثبيت وح

واألقراص الصلبة والطابعات ومحركات  NICاإلخراج وبطاقات 
األقراص الثابتة وذاكرة الوصول العشوائي وشرائح الذاكرة واألقراص 

 المضغوطة وما إلى ذلك

  تعاون مع فنييLAN  مسؤولي الشبكة لضمان التشغيل الفعال لبيئة /
 في الجامعة األمريكية بالقاهرة حوسبة سطح المكتب 

  عند االقتضاء ، قم بإدارة وحل المشكالت المتعلقة بمنتجات برامج
 شبكة محطات العمل الخاصة بالمستخدم النهائي

  تلقي والرد على المكالمات الواردة والصفحات و / أو رسائل البريد
 اإللكتروني المتعلقة بمشاكل سطح المكتب. 

 ات واإلضافات والتغييرات وتنفيذها حيث يتم الرد على طلبات الحرك
 تقديمها من قبل موظف مكتب الخدمة 

  تأكد من أن اتصاالت سطح المكتب المادية )مثل مقابسRJ-45 
Ethernet  ومقابس مودم الهاتفRJ-11  والموصالت بين أجهزة

 الكمبيوتر والخوادم وما إلى ذلك( تعمل بشكل صحيح. 

 قات لمراقبة أداء سطح المكتب ، ثم تقديم إعداد االختبارات والتطبي
 إحصاءات وتقارير األداء

 مهام 

  المساعدة في إعداد وصيانة ودعم إجراءات التسجيل واإلبالغ
 والمراقبة اإلحصائية لعمليات سطح المكتب.

  تطوير وصيانة قائمة بجميع معدات تكنولوجيا المعلومات مثل الشاشات
ص الثابتة وأجهزة المودم ولوحات المفاتيح ومحركات األقرا

والمحوالت وأجهزة التوجيه وأجهزة رأس المال والخوادم والمكونات 
 والمعدات األخرى.

  قم بتوثيق مثيالت أجهزة سطح المكتب أو فشل المكونات واإلصالح
 والتثبيت واإلزالة بدقة

  متابعة تسليم المعدات المشتراة للقسم وتسهيل إزالتها لنشرها
 اوتشغيلها الحقً 

 
دبلوم في نظم المعلومات المماثلة. علوم 
الكمبيوتر؛ هندسة تكنولوجيا المعلومات؛ أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة
 
 أو 
 

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات. علوم 
الكمبيوتر؛ هندسة تكنولوجيا المعلومات؛ أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة
 
 
 
 

 مع شهادة مهنية.
 
 
 
 
 

 

 5  من الخبرة سنوات
 المهنية

 أو 
 

 سنتان من الخبرة المهنية 
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 [3إدارة األمن والمرافق ]م 

  إدارة المرافق: وضع معايير لإلدارة بما في ذلك االستخدام التجاري
 AUCلممتلكات وأصول 

  التحقق من أن جميع العقود واالتفاقيات تمتثل لسياسات وإجراءات
البرنامج وإدارة تقويم فعاليات االتحاد األفريقي ؛ اإلشراف على تنسيق 

 المراكز

  إعداد وإدارة ميزانية الوحدة ؛ إعداد الخطة المالية وإدارة الموارد
 المخصصة للوحدة

  يشرف على تأجير واستئجار المساحات والممتلكات ؛ يضمن أن
 الموارد المالية والموارد األخرى للمرافق يتم إدارتها وحمايتها بكفاءة

 ع خدمات مرافق المؤتمرات مطابقة للمعايير يضمن أن تكون جمي
الدولية بما في ذلك األطعمة والمشروبات واألحداث والفعاليات 

 واالجتماعات 

 األمن: ضمان سالمة وأمن األفراد واألصول 

  إقامة عالقات عمل وثيقة مع الحكومة المضيفة واألجهزة األمنية
لسفارات والقوات في البلد المضيف وشركات األمن التجاري وا

 والمنظمات الدولية ؛ 

  تطوير وتنفيذ األنظمة األمنية للجهاز 

  تأكد من أن المعدات واإلجراءات األمنية متوافقة مع إجراءات ومعايير
 االتحاد األفريقي

  إعداد وتحديث خطة األمان وخطة الطوارئ وتقييمات المخاطر األمنية
 (MOSSومعايير التشغيل األمنية الدنيا )

  الترتيبات األمنية لالجتماعات والمؤتمرات واألحداث التي يشارك إدارة
 فيها الجهاز وموظفوه

  ، الحفاظ على الوعي المستمر بالظروف األمنية المحلية السائدة
وتحديد التهديدات المحتملة وتقديم المشورة لموظفي االتحاد األفريقي 

وقائية وموظفي المشروع وغيرهم حسب االقتضاء التباع الخطوات ال
 المناسبة

  إدارة توفير اإلحاطات األمنية المنتظمة وتحديد الحاجة إليها وتوفير
التدريب والمشورة لموظفي االتحاد األفريقي بشأن تدابير األمن في 

 أماكن اإلقامة

 إدارة واإلشراف على التحقيق في الحوادث المتعلقة باألمن 

  وجميع الحوادث وضع إجراءات وإجراء تحقيقات بشأن جميع الوفيات
 والحوادث التي وقع فيها موظفو البعثة ضحايا للجريمة 

 درجة الماجستير في الدراسات األمنية ؛ هندسة
البناء و / أو األتمتة ؛ الهندسة المدنية أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة
 
 

 أو
 

 8درجة البكالوريوس في دراسات مماثلة مع 
سنوات في  3سنوات من الخبرة ذات الصلة و 

Supervisor revel 
 

 خبرة في خدمات األمن الشرطي أو العسكري
 

سنوات من الخبرة بعد التأهيل  5
يجب أن تكون سنوات  3، منها 

 على مستوى إشرافي
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  تقييم فعالية تدابير السالمة من الحرائق السائدة في مجاالت المسؤولية
المحددة ، بما في ذلك أجهزة الوقاية من الحرائق ومعدات مكافحة 

 الحرائق وخطط اإلخالء 

 (1موظف صيانة وإدارة المرافق )ف 

  إجراء المعاينة الالزمة عند وصول معدات السالمة حسب المواصفات
 وإبالغ الجهات المعنية بالتقصير

  تنفيذ أنشطة الصيانة الوقائية لتقليل احتماالت تعطل المعدات ؛ تنسيق
 التجميع ؛ تفكيك وصيانة مرافق السالمة

درجة البكالوريوس في هندسة البناء و / أو 
األتمتة ؛ هندسة مدنية؛ التسويق أو المجاالت 

 األخرى ذات الصلة
 

 سنتان من الخبرة المهنية 
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  التوصية باالستعانة بمصادر خارجية ألعمال الصيانة عند الضرورة
ومتابعة تنفيذها بالشكل الصحيح. طلب شراء مواد وقطع غيار ألنشطة 

 الصيانة المنزلية

  تحديد أولويات أنشطة الصيانة وتخطيطها بناًء على اإللحاح وتوافر
 الميزانية

  ؛ المساعدة في اإلدارة تنفيذ البرامج واألنشطة المحددة مسبقًا للقسم
 العامة للقسم

 
 مع شهادة مهنية.

 
 
 
 
 
 

 (GSA3مساعد إدارة المرافق )

  الحاجة لألحداث. مساعدة وتنسيق موظفي المنشأة والمقاولين حسب
قم بإعداد وصيانة وتنظيم الملفات المركزية لإلدارة والمعلومات 

 والتسجيل والرسائل

  إعداد واالحتفاظ بـRFP  طلب تقديم العروض( ومعلومات العطاء(
 ووثائق العقد األخرى لتسهيل الحدث وتنسيقه

  المساعدة في تجميع ونشر وتنفيذ وقياس خطة خدمات المرافق
 المخططة

 راجعة عقود / اتفاقيات خدمة المنشأة والتأكد من تنفيذ الشروط م
 واألحكام. 

  المساعدة في تخطيط الحاجة وجدوى اإلضافات والتعديالت والتعديالت
 على المرافق والمعدات القائمة

  يعمل مع اإلدارات األخرى لمعالجة قضايا االمتثال فيما يتعلق بخدمات
 المنشأة. 

 من حيث تقديم خدمات المرافق.  تحديد مجاالت التحسين 

  تنسيق وتخطيط الخدمات المركزية األساسية مثل االستقبال واألمن
والصيانة والبريد واألرشفة والتنظيف والتموين والتخلص من النفايات 

 وإعادة التدوير حسب االقتضاء. 

  االستجابة بشكل مناسب لحاالت الطوارئ أو القضايا العاجلة عند
 مل مع العواقبظهورها والتعا

 شهادة فنية / مهنية في المجاالت ذات الصلة 
 

صيانة المرافق أو مجاالت الدراسة المتعلقة 
 بالمهام التي سيتم تكليفها(

 

( سنوات خبرة 3ثالث )
عمل ذات صلة في 

منظمات مماثلة ويفضل أن 
يكون ذلك في بيئات العمل 

 الدولية

مساعد التدبير المنزلي والوظائف 
(GSA3) 

  تخطيط وتنفيذ األحداث. تنسيق مقدمي خدمات التموين ، والحفاظ على
 ساعة على حالة المكالمة خالل األحداث 24

  إدارة جرد التسهيالت عند وصول الحضور ومغادرتهم للوصول
 وحساب التالف

  التخطيط لألحداث األسبوعية والتواصل مع أصحاب المصلحة ؛ إعداد
لعقود ومخططات الطوابق والفواتير ؛ المقترحات وتقديرات التكلفة وا

إدارة ومراقبة وظائف التقويم والتأكد من معالجة جميع األحداث 
 وإبالغها وتنسيقها

شهادة فنية / مهنية في المجاالت ذات الصلة 
)التدبير المنزلي ، البستنة ، الخدمات العامة ، 
تقديم الطعام ، أو مجاالت الدراسة المتعلقة 

 بالمهام التي سيتم تعيينها(
 

( سنوات خبرة عمل 3ثالث )
ذات صلة في منظمات مماثلة 

ن يكون ذلك في بيئات ويفضل أ
 العمل الدولية
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  التفاعل مع مخططي األحداث والعمالء وأصحاب المصلحة أو تأجير
األحداث واإلعداد والعائدات ؛ تقديم توصية للمساعدة في تحسين 

الغ عن أي إصالحات مبنى أو مشاكل في خدمات التدبير المنزلي ؛ اإلب
 الصيانة

مساعد التدبير المنزلي والوظائف 
(GSB6) 

  ساعة على حالة المكالمة أثناء األحداث ؛ إدارة جرد  24الحفاظ على
 التسهيالت عند وصول الحضور ومغادرتهم للوصول وحساب التالف

  التفاعل مع مخططي األحداث والعمالء وأصحاب المصلحة أو تأجير
األحداث واإلعداد والعائدات ؛ تقديم توصية للمساعدة في تحسين 

خدمات التدبير المنزلي ؛ اإلبالغ عن أي إصالحات مبنى أو مشاكل في 
 الصيانة

  تنفيذ واجبات التدبير المنزلي شخصيًا في حالة حدوث أي شكل من
 أشكال الطوارئ / االستعجال و / أو نقص الموظفين

 لعملي لمقدمي الخدمات )التنظيف والحراسة ، المساعدة في التنفيذ ا
 ومكافحة اآلفات ، والمناظر الطبيعية والبستنة(

شهادة في المجاالت ذات الصلة )التدبير 
المنزلي ، البستنة ، الخدمات العامة ، تقديم 
الطعام ، أو مجاالت الدراسة المتعلقة بالمهام 

 المراد تعيينها(
 

( سنوات خبرة عمل 3ثالث )
لة في منظمات مماثلة ذات ص

ويفضل أن يكون ذلك في بيئات 
 العمل الدولية

 GSA4سكرتير 

  يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة 

 باتخاذ اإلجراءات ، 

  يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من 
 تنفيذها ، 

 يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات 
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 

وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية 
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

 صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

  دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة
الدراسات الكتابية المكاتب والسكرتارية و

 سنوات من السكرتارية ذات الصلة  3.
  المرشحون الحاصلون على درجة

البكالوريوس في الخدمات اإلدارية 
وإدارة المكاتب والسكرتارية والدراسات 

 الكتابية 
 

  :كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة 

خبرة في حكومة أو قطاع عام 
 أو منظمة دولية

 
  سنتان من الخبرة

السكرتارية ذات الصلة في 
حكومة أو قطاع عام أو 

 منظمة دولية ؛

 (2ضابط أمن )ف 

 مراقبة وبحث حالة األمن 

  مراقبة حالة االستعداد األمني 

 تحديث "نظام المعلومات األمنية" ؛ 

  إقامة اتصاالت منتظمة مع أخذ التقارير وتحليل التطورات المتعلقة
 باألمن

  الجانبية الحالية من وسائل اإلعالم ومن ابحث عن معلومات األمان
 الميدان ومصادر أخرى على أساس يومي

 
درجة البكالوريوس في الدراسات األمنية أو 

 الدراسات ذات الصلة 
 

 لعسكرية ؛ والدراسات البوليسية أو ا
 أو
 

درجة الماجستير في الدراسات األمنية أو 
 الدراسات ذات الصلة

سنوات من الخبرة ذات  5
 الصلة 

 
 أو 
 
 سنوات خبرة 2
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  تحليل المعلومات المتراكمة والحفاظ على صورة مستمرة لألحداث
 المحلية والوطنية واإلقليمية المتطورة التي تؤثر على أمن الموظفين 

  مراقبة المؤشرات التنبؤية ومعلومات نوع اإلنذار المبكر ؛ 

 االتجاهات األمنية والجنائية والسياسية والعسكرية التي من  تحديد
 شأنها زيادة المخاطر على الموظفين

 تنسيق مسودة التقارير الدورية والعرضية 

 اإلشراف على صياغة تقرير يومي عن التطورات األمنية 

  إعداد المسودة األولى للملخصات والمذكرات والتقارير والدراسات
 ايا الحرجة التي تهم اإلدارة العليا لصنع القراروالتوصيات بشأن القض

 متابعة تراكم مدخالت البيانات لتقارير اتجاهات الفترة 

 مراجعة المسودة األولى لتقارير اإلجراءات الالحقة لجميع الحوادث 

  واالمتثال للجهازمراقبة التأهب األمني 

 مراقبة التخطيط والجاهزية األمنية 

  المعدات والموارد المناسبة متوفرة لتنفيذ الخطة تحديد ما إذا كانت
 األمنية ، وخاصة المركبات وأنظمة االتصاالت في حاالت الطوارئ ؛

  تحقق من أن المعلومات الواردة في الخطة األمنية قد تم توزيعها بشكل
صحيح على جميع الموظفين وأن األفراد الرئيسيين على دراية بجميع 

 رة على القيام بهااإلجراءات المطلوبة وقاد

  القيام بمهام أمنية أو المشاركة فيها ، حسب االقتضاء ، بما في ذلك
 عالية المخاطر ، إلجراء تقييمات أمنية 

 )أداء أي واجبات أخرى حسب توجيهات المشرف )المشرفين 

 
 

 
 

 (P1ضابط أمن. )

  مراقبة موظفي األمن من خالل تسيير دوريات معهم بالسيارة أو سيًرا
 على األقدام ؛ 

  المستخدمة في المبنى ؛ قم بتعيين مراقبة معدات المراقبة اإللكترونية
مناطق لموظفي األمن للقيام بدوريات وتقديم قائمة بالمشكالت المحتملة 

 التي يجب على الضباط البحث عنها

 العمل مع الموظفين لتطوير خطط السالمة للمباني التي تم رصدها 

 قيادة تدريبات السالمة الدورية للموظفين والمستفيدين في الشركة 

 عن األنشطة والمخالفات اليومية مثل تلف المعدات أو الممتلكات  اإلبالغ
 أو السرقة ؛

  تحذير األشخاص من مخالفات القواعد أو االنتهاكات والقبض على
 المخالفين أو طردهم من المباني ، باستخدام القوة عند الضرورة 

  تشغيل أجهزة كشف لفحص األفراد والمركبات ومنع مرور المواد أو
 المحظورة إلى المناطق المحظورة األشياء

 
درجة البكالوريوس في الدراسات األمنية أو 

 الدراسات ذات الصلة 
 

 والدراسات البوليسية أو العسكرية ؛ 
 

 
 
 

 
 
 سنوات خبرة 2
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 × )GSA5(حماية الشخصيات المهمة 
3 

  مراقبة موظفي األمن من خالل تسيير دوريات معهم بالسيارة أو سيًرا
 األقدامعلى 

 مراقبة معدات المراقبة اإللكترونية المستخدمة في المبنى 

  قم بتعيين مناطق لموظفي األمن للقيام بدوريات وتقديم قائمة
 بالمشكالت المحتملة التي يجب على الضباط البحث عنها

 العمل مع الموظفين لتطوير خطط السالمة للمباني التي تم رصدها 

 ة للموظفين والمستفيدين في الشركةقيادة تدريبات السالمة الدوري 

  اإلبالغ عن األنشطة والمخالفات اليومية مثل تلف المعدات أو الممتلكات
 أو السرقة

  تحذير األشخاص من مخالفات القواعد أو االنتهاكات والقبض على
 المخالفين أو طردهم من المباني ، باستخدام القوة عند الضرورة

  والمركبات ومنع مرور المواد أو تشغيل أجهزة كشف لفحص األفراد
 األشياء المحظورة إلى المناطق المحظورة

 شهادة دبلوم 
 
 
 أو 
 

درجة البكالوريوس في الدراسات األمنية أو 
 الدراسات ذات الصلة 

 
 والدراسات البوليسية أو العسكرية ؛ 

 
 

 
 

 
 

سنوات من الخبرة ذات  5
 الصلة 

 
 أو 
 
 سنوات خبرة 2
 
 

 

 (1األمن )ف ضابط عمليات 

  إنشاء أو تنفيذ معايير وسياسات وإجراءات األمان ؛ تحديد أو التحقيق
أو حل الخروقات األمنية ؛ االستجابة لحاالت الطوارئ الطبية أو 

تهديدات القنابل أو أجهزة إنذار الحريق أو إنذارات االقتحام باتباع 
خالقية ؛ إجراءات االستجابة للطوارئ ؛ مراقبة وضمان بيئة سليمة وأ

تخطيط أو توجيه أو تنسيق األنشطة األمنية لحماية أصول الشركة أو 
 الموظفين أو الضيوف أو غيرهم في ممتلكات الشركة

  هندسة أنظمة األمان أو عناصر التحكم المنطقية القابلة للبرمجة أو
األنظمة اإللكترونية األخرى المتعلقة باألمان أو تركيبها أو صيانتها أو 

 إصالحها

  إجراء تحليالت للمخاطر حتى يمكن تطوير التدابير المضادة المناسبة ؛
إجراء عمليات تدقيق أمنية لتحديد نقاط الضعف المحتملة المتعلقة 

باألمن المادي أو سالمة الموظفين أو حماية األصول ؛ تقديم توصيات 
 تصميم وتكامل النظام

 
درجة البكالوريوس في الدراسات األمنية ؛ نظم 
المعلومات؛ أنظمة األمن أو الدراسات ذات 

 الصلة
 

 والدراسات البوليسية أو العسكرية ؛ 
 

 
 
 

 
 
 سنوات خبرة 2
 
 

 

موظف استقبال / سكرتير / أمين 
 GSA4( × 2(صندوق 

  اكتب وأدقق قراءة المستندات والتقارير والمراسالت والرسائل
 واالستفسارات وما إلى ذلك.

  المراسالت الروتينية لتوقيع المشرفينتلقي وصياغة الردود على 

  استقبال الضيوف / الزوار / الموظفين وتزويدهم بالمعلومات األساسية
 حول القضايا واإلجراءات ذات الصلة

  الحفاظ على نظام حفظ وتسجيل مناسب لجميع البريد والمستندات
 الواردة والصادرة

دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة المكاتب 
سنوات  3والسكرتارية والدراسات الكتابية .

 من السكرتارية ذات الصلة 
 
 

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في الخدمات اإلدارية وإدارة 

خبرة في حكومة أو قطاع عام 
 أو منظمة دولية

 
سنتان من الخبرة السكرتارية 

ذات الصلة في حكومة أو قطاع 
 عام أو منظمة دولية ؛
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 روني وفحصها الرد على المكالمات الهاتفية / رسائل البريد اإللكت
 والتأكد من المتابعة مع المشرفين والشركاء

  احتفظ بسجل محدث لتعيينات المشرفين وغيرهم من كبار الموظفين في
 مركز العمل المعني

  احتفظ بالمعدات في حالة جيدة وقم باإلبالغ عن عيوب الصيانة وغيرها
 من اإلجراءات الضرورية

 ية لوحدات العمل المختلفة تقديم الخدمات اإلدارية الروتينية اليوم
 بالمكتب

 أداء خدمات االستقبال 

 المكاتب والسكرتارية والدراسات الكتابية 
 

 كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة: 

 )GSA5(مساعد عمليات غرفة التحكم 
x 2 

  ، مسؤول عن أداء األعمال الفنية الماهرة في التركيب ، والصيانة
واإلصالح ، والتعديل ، واختبار التحكم في الوصول ، والدوائر 

 ( وأجهزة وبرامج أنظمة األمن CCTVالتلفزيونية المغلقة )

  والنوافذ وأجهزة قم بتركيب وربط لوحات التحكم ومالمسات األبواب
االستشعار وكاميرات الفيديو وتوصيل األسالك الكهربائية والهاتفية 

 لتوصيل المكونات

  ضمان كفاءة عمل غرفة التحكم من خالل ضمان تنفيذ جميع األعمال
 وفقًا إلجراءات التشغيل والتشريعات الحالية وقواعد الممارسة.

 ل مرٍض في جميع تأكد من صيانة غرفة التحكم وجميع المعدات بشك
 األوقات من خالل ضمان معالجة األعطال في أقرب وقت ممكن عمليًا 

  ضمان التسجيل الدقيق لجميع األحداث واإلجراءات التي تتم مراقبتها
 من داخل غرفة التحكم بما في ذلك االحتفاظ بالسجالت اليومية

 دعم  مراقبة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لتوفير غطاء وردية /
إضافي عند الضرورة التشغيلية )مثل أوقات االنشغال وغياب 

 الموظفين(

  حافظ على تحديث نظام المعلومات اإلدارية وإصدار تقارير أداء شهرية
 ربع سنوية ، حسب االقتضاء.  /

  تأكد من تخزين لقطات الفيديو بشكل آمن بموجب لوائح حماية البيانات
 لتحكم. والحفاظ على أمان بيئة غرفة ا

  فهم واالمتثال لمتطلبات التشريعات التي تحكم عمليات الدوائر
 CCTVالتلفزيونية المغلقة من أجل الحفاظ على أمن وسالمة نظام 

 للشركة. 

  تقييم التكنولوجيا الحالية والناشئة التي يمكن استخدامها لتحسين
 أنظمة األمن.

 
 دبلوم أو 

 
درجة البكالوريوس في الدراسات األمنية ؛ نظم 
المعلومات؛ أنظمة األمن أو الدراسات ذات 

 الصلة
 

 والدراسات البوليسية أو العسكرية ؛ 
 

 
 
 

 سنوات أو  5
 
 سنوات خبرة 2
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 لسيارة أو سيًرا مراقبة موظفي األمن من خالل تسيير دوريات معهم با
 على األقدام. 

  .مراقبة معدات المراقبة اإللكترونية المستخدمة في المبنى 

  قم بتعيين مناطق لموظفي األمن للقيام بدوريات وتقديم قائمة
 بالمشكالت المحتملة التي يجب على الضباط البحث عنها

  .العمل مع الموظفين لتطوير خطط السالمة للمباني التي تم رصدها 

 ادة تدريبات السالمة الدورية للموظفين والمستفيدين في الشركة. قي 

  اإلبالغ عن األنشطة والمخالفات اليومية مثل تلف المعدات أو الممتلكات
 أو السرقة. 

  تحذير األشخاص من مخالفات القواعد أو االنتهاكات والقبض على
 المخالفين أو طردهم من المباني ، باستخدام القوة عند الضرورة

  تشغيل أجهزة كشف لفحص األفراد والمركبات ومنع مرور المواد أو
 األشياء المحظورة إلى المناطق المحظورة

 (GSA5دورية وتدخل )

  مراقبة موظفي األمن من خالل تسيير دوريات معهم بالسيارة أو سيًرا
 على األقدام

 مراقبة معدات المراقبة اإللكترونية المستخدمة في المبنى 

  قم بتعيين مناطق لموظفي األمن للقيام بدوريات وتقديم قائمة
 الضباط البحث عنهابالمشكالت المحتملة التي يجب على 

  العمل مع الموظفين لتطوير خطط السالمة للمباني التي تم رصدها 

 قيادة تدريبات السالمة الدورية للموظفين والمستفيدين في الشركة 

  اإلبالغ عن األنشطة والمخالفات اليومية مثل تلف المعدات أو الممتلكات
 أو السرقة

 تهاكات والقبض على تحذير األشخاص من مخالفات القواعد أو االن
 المخالفين أو طردهم من المباني ، باستخدام القوة عند الضرورة

  تشغيل أجهزة كشف لفحص األفراد والمركبات ومنع مرور المواد أو
 األشياء المحظورة إلى المناطق المحظورة

 
 دبلوم أو 

 
درجة البكالوريوس في الدراسات األمنية ؛ نظم 

السالمة واألمن أو المعلومات؛ انظمة حماية؛ 
 الدراسات ذات الصلة

 
 والدراسات البوليسية أو العسكرية ؛ 

 
 

 
 

 سنوات أو  5
 
 سنوات خبرة 2
 
 

 

 (1موظف صيانة نظام األمن )ف 

  هندسة أنظمة األمان أو عناصر التحكم المنطقية القابلة للبرمجة أو
صيانتها أو األنظمة اإللكترونية األخرى المتعلقة باألمان أو تركيبها أو 

 إصالحها

  التوصية بالتحسينات في األنظمة أو اإلجراءات األمنية ؛ إجراء
تحليالت للمخاطر حتى يمكن تطوير التدابير المضادة المناسبة ؛ إجراء 

عمليات تدقيق األمان لتحديد نقاط الضعف المحتملة المتعلقة باألمن 
 المادي أو سالمة الموظفين أو حماية األصول

 
البكالوريوس في الدراسات األمنية ؛ نظم درجة 

المعلومات؛ أنظمة األمن أو الدراسات ذات 
 الصلة

 
 والدراسات البوليسية أو العسكرية ؛ 

 
 

 
 
 سنوات خبرة 2
 
 

 



ة|  131 ح ف  ص

 

 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

 يات بشأن تصميم النظام وتكامله ؛ فحص أو تشغيل أو تقديم توص
 اختبار اآلالت أو المعدات لتشخيص أعطال الماكينة

  تفكيك اآلالت أو المعدات أو األجهزة للوصول إلى األجزاء التالفة
وإزالتها باستخدام الرافعات أو الرافعات أو األدوات اليدوية أو األدوات 

 الكهربائية

 ينية ، مثل فحص المحركات أو األحزمة أو فحص إجراء الصيانة الروت
مستويات السوائل أو استبدال المرشحات أو القيام بإجراءات الصيانة 

 الوقائية األخرى

  تشخيص المشاكل الميكانيكية وتحديد كيفية تصحيحها ، والتحقق من
المخططات ، وكتيبات اإلصالح ، أو كتالوجات األجزاء ، حسب 

 الضرورة

 
 

مسؤول التهديد والطوارئ والتخطيط 
 (2واالستجابة )ف 

  تحديد وتلقي وجمع المعلومات األساسية المتعلقة بالسالمة واألمن من
مختلف مفتوحة و ؛ المصادر واألجهزة واألنظمة أو المدخالت المغلقة 
والتحقق من البيانات وتحليلها وربطها وتوصيف المعلومات في تقارير 

 يمكن نشرها

  متابعة التطورات السياسية واألمنية والتطورات األخرى الناشئة حديثًا
آلمن لالتحاد في جميع مناطق إفريقيا ، باإلضافة إلى التشغيل اآلمن وا

 األفريقي وأصوله

  إنشاء وإدارة قاعدة بيانات لمعلومات السالمة واألمن وإنتاج تقارير
منتظمة وتوثيق وتحليل االتجاهات في حوادث السالمة واألمن ؛ قاعدة 

( مع بيانات الحوادث ، مثل تقرير EOCبيانات مركز العمليات )
( واألخبار من SIR)( وتقرير الحوادث األمنية DSRالتحول اليومي )

مصادر مختلفة وما إلى ذلك. ابق متيقًظا ألحدث األخبار العاجلة على 
 مدار الساعة طوال أيام األسبوع

  تطوير وتوحيد قوائم مراجعة "الممارسات الجيدة" للتهديدات ذات
األولوية ومشاركة موارد األمان ذات الصلة ؛ قم بتشغيل المرسل 

 الرقمي كما هو مطلوب

 
البكالوريوس في دراسات السالمة درجة 

واألمن. نظم المعلومات؛ أنظمة اإلنذار المبكر؛ 
 أو الدراسات ذات الصلة

 
 والدراسات البوليسية أو العسكرية ؛ 

 
 أو 
 

درجة الماجستير في دراسات السالمة واألمن. 
نظم المعلومات؛ أنظمة اإلنذار المبكر؛ أو 

 الدراسات ذات الصلة
 
 

 
 

سنوات من الخبرة ذات  5
 الصلة 

 
 أو 
 
 سنوات خبرة 2
 
 

 

مسؤول السالمة المهنية وبيئة العمل )ف 
2) 

  تحديد المخاطر في مكان العمل ؛ جمع عينات من المواد السامة
لتحليلها ؛ فحص وتقييم بيئات العمل والمعدات والممارسات من أجل 

 بالشركات والحكومةاالمتثال لمعايير وأنظمة الصحة والسالمة الخاصة 

  تصميم وتنفيذ عمليات وإجراءات مكان العمل التي تساعد على حماية
 العمال من ظروف العمل التي يحتمل أن تكون خطرة

  التحقيق في الحوادث والحوادث لتحديد أسبابها وتحديد كيفية منعها في
المستقبل ؛ قم بإجراء تدريب على مجموعة متنوعة من الموضوعات 

 عداد للطوارئمثل االست

 
درجة البكالوريوس في الصحة المهنية ؛ 

 الدراسات المتعلقة بدراسات األمن والسالمة
 

 والدراسات البوليسية أو العسكرية ؛ 
 أو
 

سنوات من الخبرة ذات  5
 الصلة 

 
 أو 
 
 سنوات خبرة 2
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  إنشاء وتعزيز الحفاظ على ظروف عمل آمنة وصحية في شركة من
خالل صياغة سياسات وتدابير السالمة العامة والوقاية من الحرائق 

والصحة ؛ ابتكار وتنسيق برامج السالمة التي من شأنها زيادة الكفاءة 
 في الممارسات اآلمنة وتعزيز الوعي بالسالمة

  ة التنفيذية في الوفاء بالتزاماتهم بموجب مساعدة موظفي اإلدار
تشريعات الصحة والسالمة المهنية ذات الصلة ، مثل التثقيف المستمر 

 في مجال السالمة وتحديد المخاطر والتخلص منها

  تنسيق التدريب المستمر للسالمة والوعي البيئي على جميع مستويات
كل صحيح ؛ تنسيق القوى العاملة والتحقق بانتظام من تنفيذ المهام بش

 التدريب لفرق االستجابة للطوارئ التي تم إنشاؤها في أماكن العمل

درجة الماجستير في الصحة المهنية ؛ الدراسات 
 األمن والسالمةالمتعلقة بدراسات 

 
 

 
 

 

 (GSA4سكرتير )

  يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة 

 باتخاذ اإلجراءات

  اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير يوفر الدعم لتوفير الترتيبات
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من 
 تنفيذها

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
ير ، ويساهم في إنشاء وتحسين والمعلومات ألغراض إعداد التقار

وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية 
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

 صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

  دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة
المكاتب والسكرتارية والدراسات الكتابية 

 سنوات من السكرتارية ذات الصلة  3.
  المرشحون الحاصلون على درجة

البكالوريوس في الخدمات اإلدارية 
وإدارة المكاتب والسكرتارية والدراسات 

 الكتابية 
 

  :كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة 

حكومة أو قطاع عام خبرة في 
 أو منظمة دولية

 
سنتان من الخبرة السكرتارية 

ذات الصلة في حكومة أو قطاع 
 عام أو منظمة دولية ؛

 
 المالية
 

 المالية -مدير 
 
[D1] 

  يطور وينفذ اإلستراتيجية العامة لإلدارة ويضمن التوافق مع
 اإلستراتيجية التنظيمية الشاملة

  داخل المديرية ، ويضمن التسليم في الوقت يدير ويشرف على الموظفين
 المناسب ألهداف المديرية وتقييم أداء الموظفين الفعال

  يقود تنفيذ ورصد السياسات واالستراتيجيات والبرامج للمساهمة في
 التنفيذ الفعال لقرارات هيئات السياسات ذات الصلة باالتحاد األفريقي

  بما يتماشى مع األهداف العامة يضمن تحقيق األهداف السنوية للمديرية
 للمنظمة ويحافظ على أنظمة قوية للرصد والتقييم على مستوى اإلدارات.

  / يوفر القيادة الفنية ويضمن األداء الفعال لجميع األقسام داخل اإلدارة
 المديرية

محاسبة؛ المالية أو ماجستير جامعي في مجاالت
 االنضباط ذي الصلة

عضوية هيئة محاسبة مهنية معترف بها دوليًا 
(CA ، CPA ، ACCA ، CIMA ، 

Exper- Comptables )وما إلى ذلك 
-  

 

عاًما من الخبرة العملية  15

واسعة النطاق وذات الصلة في 

المناصب التي تتعامل مع 

التخطيط المالي والميزنة 

والمحاسبة واإلدارة في منظمة 

دولية ؛ يجب أن تشمل هذه 

سنوات على األقل من  7الخبرة 

 العمل في منصب إداري.
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  يدير عمل اإلدارة / المديرية ويشرف على التقارير المباشرة لضمان
 شى مع سياسة ونظام إدارة أداء المؤسسة.أدائها الفعال بما يتما

  يقود المديرية / القسم ويضمن اإلدارة الفعالة للموظفين والميزانية
واألداء وجودة البرنامج ومسائل عالقات الموظفين والتدريب بما يتوافق 

 مع القواعد والسياسات واإلجراءات ذات الصلة

 مديريات / اإلدارات يبني ويحافظ على عالقات عمل جيدة والتعاون مع ال
 األخرى

  يطور ويحافظ على عالقات عمل منتظمة مع كبار أصحاب المصلحة في
 الدولة العضو والمؤسسة الشريكة

 تنسيق االجتماعات بين المنظمة والشركاء المعنيين 

  ضمان إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير تنفيذ الميزانية وغيرها من
 التقارير ؛ 

 الفعالة لألموال المساهمة في المنظمة يضمن اإلدارة 

 تنفذ الشراكات المواضيعية وتحافظ عليها دعماً لوالية المديرية 

  يطور ويشرف على تطوير السياسات والمبادئ التوجيهية بما يتماشى مع
 اإلطار القانوني للمنظمة

  يصمم سياسات تتفق مع األهداف االستراتيجية لالتحاد األفريقي وواليته
 معالجة القضايا ذات الصلة في المجال ذي الصلة من أجل

 يعد ويشرف على البرامج والمشاريع المتكاملة واألنشطة العامة للمنظمة 

  يحافظ على بيئة عمل إيجابية تسهل التعاون ومشاركة المعلومات وتؤدي
 إلى جذب المواهب المتنوعة واالحتفاظ بها وتحفيزها

 يطور ويحافظ على إجراءات التشغيل ا( لقياسيةSOPلإلدارة ) 

  يدير المخاطر ويطور تدابير التخفيف ويضمن استمرارية أعمال اإلدارة
 المديرية.  /

 [GSA5سكرتير )ثنائي اللغة( ]

  قادر على التواصل والتعامل مع المراسالت بأي لغتين رسميتين في
 االتحاد األفريقي. 

  ، يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة باتخاذ 

 اإلجراءات ، 

 وجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير يوفر الدعم لتوفير الترتيبات الل
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين 

 ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من تنفيذها ، 

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
ير ، ويساهم في إنشاء وتحسين والمعلومات ألغراض إعداد التقار

دبلوم في الخدمات اإلدارية ، وإدارة المكاتب ، 
مع  والسكرتارية والدراسات الكتابية ذات الصلة

سنوات من الخبرة في عمل السكرتارية ثنائية  3
اللغة ذات الصلة في المنظمات العامة أو البعثات 
الدبلوماسية أو المنظمات الدولية أو المنظمات 

 غير الحكومية الدولية.
 

يُطلب من المرشحين الحاصلين على درجة 
البكالوريوس في الخدمات اإلدارية أو إدارة 

السكرتارية والدراسات الكتابية أن المكاتب أو 
يكون لديهم ما ال يقل عن سنتين من خبرة 

 سنوات 2سنوات أو  3

 

سنة واحدة في دور إشرافي )إذا 
كان المنصب ينطوي على دور 
إشرافي مثل مشرف األمن وما 

 إلى ذلك( 
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وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية 
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

 صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

العمل السكرتارية ثنائية اللغة ذات الصلة في 
المنظمات العامة أو البعثات الدبلوماسية أو 

المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية 
 الدولية.

 GSA3مساعد تسجيل أول 

  استالم وتسجيل ومعالجة وإعادة توجيه البريد / المراسالت الواردة
 والصادرة إلى المرسل إليه ذي الصلة

  مسح ضوئي ورقمنة البريد الوارد والسجالت 

  فرز السجالت المكتبية وتنظيمها وصيانتها وتخزينها واستردادها بدقة 

  ًإنشاء وضمان تصنيف السجالت إلكترونيا 

 التأكد من تصنيف السجالت حسب مخطط الملفات 

  )حفظ جميع الملفات المادية بما في ذلك ملفات الموظفين )مفتوحة وسرية
 من لهم، والملفات المالية والقانونية ، وضمان الحفظ اآل

  تأكد من التقاط عناصر البيانات الوصفية الدقيقة من السجالت لتحميلها
 على نظام السجالت اإللكترونية من أجل اإليداع اإللكتروني

  إنشاء مجلدات وملفات جديدة والتخلص من الملفات القديمة وفقًا لجدول
 االحتفاظ المحدد

 احتفظ بسجالت آمنة ومأمونة في مكان مناسب 

 ظ باألرشيفات والتأكد من تخزين الملفات بشكل صحيح وإمكانية االحتفا
 الوصول إليها 

  احتفظ بسجل لجميع الملفات الصادرة لضمان إرجاع المستندات في
 الوقت المناسب

  خدمة اجتماعات اإلدارات والتأكد من توزيع وثائق العمل على
 المشاركين في االجتماع. 

 ضمان السرية وعدم إفشاء السجالت 

 كد من الحفاظ على نظام ملفات موثوق ودقيق وفعال بما يتماشى مع تأ
 سياسة إدارة المحفوظات والسجالت

  قدم إجابات على االستفسارات من خالل البحث عن السجالت
 واسترجاعها 

 االحتفاظ بنظام سجالت حركات الملفات داخل المكتب 

  / ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب
السجالت من مؤسسة  اإلدارة أو إدارة

 معترف بها
  

  مطلوب من المرشحين على درجة
البكالوريوس في إدارة المكاتب / اإلدارة 
أو إدارة السجالت من مؤسسة معترف 

 بها

سنوات من الخبرة العملية  3
ذات الصلة في إدارة السجالت / 

 السجالت أو المهام الكتابية.
 
السجل سنة خبرة ذات صلة في 1
السجالت أو المهام إدارة  /

 الكتابية.
 

 [GSA5مساعد إداري ]
  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط

النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ ، واإلحداثيات و / 
 أو المشاركة في المساعدة الفنية و / أو العمل اللوجستي 

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
مؤسسة تعليمية معترف  أي مجال ذي صلة من

 بها 
 
 

سنوات من الخبرة العملية  3
ذات الصلة في العمل اإلداري و 

 أو السكرتارية. /
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  وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية ، وإعداد يساعد في إنشاء وتحسين
االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات ومسودة 

 التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

 المباشر  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

 
المرشحون الحاصلون على درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 
األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 

 تعليمية معترف بها 

  

سنتان من الخبرة العملية ذات 
في العمل اإلداري و / أو الصلة 

 السكرتارية.

  

رئيس قسم المحاسبة والميزانية 
 [P5واإلدارة المالية ]

 يشرف ويدير موظفي القسم فيما يتعلق بتنفيذ النشاط وتقييم األداء 

  يصمم االستراتيجيات والسياسات المتوافقة مع هدف اإلدارة من أجل
 معالجة القضايا ذات الصلة في المجال ذي الصلة

  يساهم في تطوير خطة استمرارية األعمال في القسم ويضمن التنفيذ على
 مستوى القسم

 يضمن إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها 

 يصمم ويخطط برامج السياسة لتحقيق االستراتيجيات 

 ( دليل في إعداد وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامIPSAS) 

 ألنشطة الحالية كمكونات يطور أنشطة جديدة ويتوسع في ا
 لالستراتيجيات والسياسات ؛

 يعالج المشاكل الناشئة عن النهج الحالية للمجال ذي الصلة ؛ 

  إشراك أصحاب المصلحة في الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية
 اإلقليمية في تصميم االستراتيجيات وتنفيذها

  يمثل المنظمة ويشرح موقفها في المؤتمرات 

  التمويل من جميع الجهات المانحة الستخدامه في تنفيذ حشد
 االستراتيجيات واألنشطة

  يساهم في إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير تنفيذ الميزانية ومراقبة
 تنفيذ الميزانية على مستوى األقسام.

 اإلشراف على موظفي القسم وإدارتهم فيما يتعلق بتقييم التنظيم واألداء 

 تراتيجيات والسياسات المتوافقة مع هدف اإلدارة من أجل يصمم االس
 معالجة القضايا ذات الصلة في المجال ذي الصلة

  يساهم في تطوير خطة استمرارية األعمال في القسم ويضمن التنفيذ على
 مستوى القسم

 يضمن إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها 

 األعمال إدارةماجستير في المالية والمحاسبة. 
  اإلدارة /

 أو مجال ذي صلة. 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
العملية ذات الصلة ، منها سبع 

( سنوات على المستوى 7)
( سنوات 4اإلداري وأربع )
 شرافي ؛على المستوى اإل
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 يصمم ويخطط برامج السياسة لتحقيق االستراتيجيات 

 طور أنشطة جديدة ويتوسع في األنشطة الحالية كمكونات ي
 لالستراتيجيات والسياسات ؛

 يعالج المشاكل الناشئة عن النهج الحالية للمجال ذي الصلة ؛ 

  إشراك أصحاب المصلحة في الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية
 اإلقليمية في تصميم االستراتيجيات وتنفيذها

  موقفها في المؤتمراتيمثل المنظمة ويشرح 

  حشد التمويل من جميع الجهات المانحة لدعم تنفيذ استراتيجيات وأنشطة
 الشعبة

  إعداد التقارير المالية الدورية وتقارير الميزانية ومراقبة تنفيذ الميزانية
 على مستوى األقسام.

   يشارك في صياغة ورصد وعرض الميزانيات لمراقبة األموال لتنفيذ
 مجأهداف البرنا

  يوجه تجميع البيانات بناًء على الدراسات والتحليالت اإلحصائية للسنوات
 الماضية والحالية إلعداد الميزانيات وتبرير األموال المطلوبة. 

  مراجعة ميزانيات البرامج بشكل دوري لتحليل االتجاهات التي تؤثر
ل على احتياجات الميزانية. يعد تحليالت مقارنة للبرامج من خالل تحلي

 التكاليف فيما يتعلق وتوصيات لمراجعات الميزانية

  تقديم المشورة والتوجيه ، بما في ذلك التدريب ، للموظفين بشأن سياسات
 وإجراءات الميزانية والمالية ، بما في ذلك الميزنة القائمة على النتائج ؛ 

  مراقبة تنفيذ الميزانية وتحديد أو التوصية بإعادة تخصيص األموال عند
 ضرورةال

  التخطيط لبرنامج عملهم ومناقشته مع الموظفين وتقييم أدائهم 

موظف المحاسبة واإلبالغ الرئيسي ]ف 
-4] 

  يشرف ويدير أنشطة المحاسبة العامة ، وإنشاء ضوابط داخلية فعالة مع
 ضمان االمتثال القانوني في جميع المبادرات المحاسبية

  يقود أنشطة إغالق المحاسبة في نهاية الفترة ويدعم تحليل أداء األعمال
 والتنبؤاتالدوري والميزانيات 

  يلعب دوًرا رائًدا في إنشاء وتعزيز السياسات واإلجراءات المالية عبر
 قسم المحاسبة باإلضافة إلى قسم الشؤون المالية األوسع

  يضمن وجود اتساق في اإلجراءات والسياسات عبر قسم المحاسبة وأن
هذه السياسات معدة بشكل مناسب لتحقيق األهداف والغايات العامة 

 لألعمال

درجة الماجستير في المحاسبة أو اإلدارة المالية 
 أو مجال ذي صلة

 
 أو
 

  درجة البكالوريوس في المحاسبة أو
 .اإلدارة المالية أو أي مجال ذي صلة

 

سنوات من الخبرة (10) عشرة
في المالية والمحاسبة واإلدارة 

( سنوات 6من بينها ست )المالية
ثالث على المستوى اإلداري و

( سنوات على المستوى 3)
 .اإلشرافي

 
 أو 
 
سنوات من الخبرة (12ويلف )تي

في المالية والمحاسبة واإلدارة 
( سنوات 6من بينها ست )المالية
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 ( يدير االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامIPSAS لوظيفة )
إعداد التقارير المالية الكاملة للمنظمة والتي تشمل عدًدا من العمليات 

 المختلفة والمتنوعة والحسابات المترابطة للنظام المالي

  يراقب التغييرات في اإلطار التنظيمي للمحاسبة وبدء التحديثات ذات
لة إلطار سياسة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ، والقواعد الص

واللوائح المالية لالتحاد األفريقي ، والتعليمات اإلدارية ، والتعاميم ودليل 
 المحاسبة

  يقدم مشورة موثوقة وتفسيرات مالية وإجراءات تصحيحية رًدا على
زام بالمعايير عمليات التدقيق وغيرها من االستفسارات لضمان االلت

 المحاسبية الدولية للقطاع العام

  يراقب التغييرات في اإلطار التنظيمي للمحاسبة وبدء التحديثات ذات
الصلة إلطار سياسة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ، والقواعد 
واللوائح المالية لالتحاد األفريقي ، والتعليمات اإلدارية ، والتعاميم ودليل 

 سبةالمحا

  يشرف على عمليات نهاية الفترة ويدعم تحليل أداء األعمال الدورية
 والميزانيات والتنبؤات

  إعداد التقرير المالي السنوي / البيانات المالية لمفوضية االتحاد األفريقي
 واالتحاد األفريقي

 ينتج تقرير اإلدارة الشهري وأي تقرير مخصص حسب الطلب 

 ة والذمم الدائنة والمدينين في الوقت يضمن تسوية الحسابات المصرفي
 المناسب وتسوية حسابات السفر والسلف

  ينسق المراجعين الداخليين والخارجيين لمراجعة التقارير والسجالت
 المالية لالتحاد األفريقي ويضمن تنفيذ توصيات المراجعة

  يقدم المشورة والتفسيرات المالية واإلجراءات التصحيحية رًدا على
لتدقيق واالستفسارات األخرى لضمان االلتزام بالقواعد واللوائح عمليات ا

( والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع FRRالمالية لالتحاد األفريقي )
 العام.

 أمين توثيق جميع الدفاتر والسجالت المالية 

  إعداد التنبؤات النقدية الشهرية والتقارير المالية األخرى ذات الصلة
 الستخدام اإلدارة ؛ 

  يدعو إلى اجتماعات االستثمار كل ربع سنة من أجل توجيه اللجنة لوضع
 الفائض النقدي في استثمارات جديرة باالهتمام

 يقوم بإعداد تقرير االستثمار الشهري وتقديمه إلى اإلدارة 

 ميزانية السنوية للشعبة وتقديمها للنظر فيها والموافقة عليهاإعداد ال 

ثالث على المستوى اإلداري و
( سنوات على المستوى 3)

 اإلشرافي
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  يستعرض فعالية النظام ويوصي بالتحسينات من أجل التخفيف من
 المخاطر المحددة

  مراجعة ومراقبة أنظمة المدفوعات لضمان معالجة المدفوعات بما في
ذلك كشوف المرتبات والمدفوعات في الوقت المناسب والتعامل مع 

 الستثناءات على الفور وفي الوقت المناسبجميع ا

  يدير عالقة العمالء مع جميع المؤسسات المالية والبنوك لضمان أن
أنظمة المدفوعات / الصرف المتكاملة )بما في ذلك المنصات المصرفية 

 عبر اإلنترنت( تعمل بسالسة:

  يصرح بجميع المدفوعات بصفته أحد الموق ّعين األساسيين الرئيسيين في
 من النظام المالي والئحته AUلفئة ا

  يضمن االمتثال للنظام المالي والقواعد المالية لالتحاد األفريقي
 والسياسات المالية

 يدير فريقًا متعدد الوظائف من المتخصصين الماليين 

  الحفاظ على أنظمة وعمليات وإجراءات اإلدارة المالية والضوابط
 عجمان وتحسينها باستمرارالداخلية والخدمات اإلدارية في جامعة 

  اإلبالغ بشكل صحيح عن الموارد المالية لمنطقة التجارة الحرة القارية
 األفريقية وحمايتها وضمان الفعالية والكفاءة في جميع المسائل المالية

  يصرح بجميع مدفوعات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ويضمن
 الوقت المناسب ؛ معالجة كشوف رواتب األمانة العامة في 

  يدير أنظمة جميع الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت لمنطقة التجارة
 الحرة القارية األفريقية

  يضمن إعداد التقارير المالية والتقارير المرحلية األخرى عن الوضع
 المالي لالتحاد وتقديمها في الوقت المناسب

 جة جميع بنود يضمن إعداد بيان تسوية البنك في الوقت المناسب ومعال
 التسوية في الوقت المحدد

  مراجعة وتصريح جميع التحويالت المصرفية )الدولية والمحلية( والتأكد
 من وجود تغطية كافية للنقد األجنبي في جميع األوقات

  يعد توقعات التدفق النقدي على أساس منتظم ويتعامل مع المراجعين
 الداخليين والخارجيين

 بين المواقف النقدية الفعلية والمتوقعة وأي أخطاء  يحقق في التباين الكبير
 في الحسابات المصرفية أو دفاتر األستاذ النقدية

  يقوم بإعداد وتحميل وإبالغ تقرير سعر الصرف الشهري لـSAP 

  يعمل كموقع على جميع البنوك العالمية ومدير العالقات المصرفية في
AU  
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 قضايا اإلدارة المالية يقدم المشورة والتوجيه االستراتيجي بشأن 

  التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة  -يدير النقد واألصول المتداولة األخرى
 والخارجة لضمان عدم وجود نقص أو فائض في النقد مع المنظمة ؛

  يضمن وجود ضوابط مالية كافية على الموارد النقدية من خالل تطبيق
النسبة والتنبؤ المالي الرقابة على الموارد المالية من خالل تحليل 

 والنفقات والسيطرة على الفائض

  يدعم تعبئة الموارد المالية من الشركاء لضمان التمويل الكافي
 لالحتياجات البرنامجية والتشغيلية

  يشرف على عملية المدفوعات )الذمم الدائنة( والمصروفات ويتأكد من
 جميع المدفوعات والنفقات

 لضوابط المعمول بها للتأكد من كفايتها مراجعة السياسات واألنظمة وا
 وتحديثها وفعاليتها التشغيلية

 يشرف ويدير فريق متعدد الوظائف من المتخصصين الماليين 

 دفتر األستاذ العام الدائنين والمدينين
 [2]ف 

  يحتفظ بأنظمة الحسابات الدائنة والذمم المدينة من أجل ضمان سجالت
 كاملة ودقيقة

 يقوم بتحديث السجالت المالية الدقيقة 

  تتسم يوفر الدعم العملي لعملية إدارة المالية والميزانية والصناديق التي
 بالكفاءة والفعالية

 إجابات االستفسارات المتعلقة بقضايا التمويل لمختلف أصحاب المصلحة 

 ينتج تقارير مالية منتظمة حسب الطلب أو الطلب 

 يجمع ويحلل البيانات المالية للتنبؤ والميزنة وتحليل خفض التكاليف 

 ذ ينتج جداول دعم وتسويات متسقة ودقيقة لجميع حسابات دفتر األستا
 العام

  إجراء مراجعة دورية مفصلة ألنشطة دفتر األستاذ العام وإجراء
تصحيحات دقيقة وفي الوقت المناسب في السجالت المالية لتكون جاهزة 

 للتدقيق في جميع األوقات

 يضمن تسوية جميع حسابات الضوابط في الوقت المناسب 

  دفتر يقوم بتسجيل ومراجعة إدخاالت دفتر اليومية وتحليل حسابات
األستاذ العام وتسجيل ضبط إدخاالت دفتر اليومية والنفقات المتراكمة كل 

 شهر

  يضمن أن جميع جداول اإلغالق الشهرية جاهزة للتدقيق. تقديم
المعلومات والوثائق إلى المدققين الداخليين والخارجيين ؛ المساعدة في 

 تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية والخارجية

 بكالوريوس دأegree  في المالية أو
المحاسبة أو البنوك والتمويل أو إدارة 

 األعمال أو أي مجال ذي صلة.
 

 أو
. 

 المحاسبة أو درجة في المالية أو ماجستير
البنوك والتمويل أو إدارة األعمال أو أي 

 مجال ذي صلة.

  

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات فيالعملية

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

 ( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات فيالعمل

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية
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  المحاسبة اليومية المتعلقة بالحسابات الدائنة والذمم مسؤول عن وظائف
 المدينة

  يشرف على التسوية في الوقت المناسب لجميع حسابات الدفع وحسابات
القبض ، بما في ذلك التحليل المنتظم للتحليل القديم واتخاذ اإلجراءات 

 العالجية لمعالجة القضايا المعلقة منذ فترة طويلة

 ات والمدفوعات المسبقة وتعديل المعامالت مسؤول عن حساب المستحق
بما يتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. تأكد من أن 

أرصدة الحسابات المدينة والدائنة متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية 
 للقطاع العام في جميع األوقات

 ات الدفعمسؤول عن أنشطة إغالق نهاية العام لحسابات القبض وحساب 

  يعمل كخبير معرفة فيSAP Accounts Receivable 
Module and Accounts Payable Module يؤدي واجبات .

 أخرى كما تم تعيينها

 [GSA5محاسب مساعد ]

  يوفر الدعم في إعداد البيانات المالية الدورية للبرنامج الممول من
 الشركاء

  يحتفظ بسجالت مالية دقيقة وينشئها ، بما يتماشى مع المعايير المحاسبية
 FRRالمعتمدة ، والمبادئ التوجيهية ، ولوائح االتحاد اإلفريقي 

 لواردة ويضمن حفظها بشكل يحلل جميع المستندات المالية الداعمة ا
 صحيح

 يوفق بين الذمم المدينة والدائنة من أموال الشريك 

  يوفر تحليالً تقادًما لمطالبات السلف والسفر بشكل منتظم للحفاظ على
 نظافتها وتحديثها

  يوفق بين المصروفات ووثائق المصدر ، والتأكد من أن االلتزامات
 لفترة طويلةالمتعلقة بالسلف والسفريات ال تصمد 

 يوفر الدعم في تحليل تقادم الذمم المدينة والذمم الدائنة من أموال الشركاء 

  إعداد مسودة أولية للردود على استفسارات المراجعة الخارجية والداخلية
 والمساعدة في تنفيذ نتائج التدقيق

  يقوم بإعداد مسودة البيانات األولية للتقارير المالية ويساعد في أداء
 بات الكتابية المختلفةالواج

  يوفر الدعم لضمان تسوية السلف ومطالبات السفر والسلف األخرى
 للبرامج الممولة من الشركاء 

  نشر إدخاالت دفتر اليومية في نظامSAP وتسوية الحسابات الداخلية 

  متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بأي مسائل تسوية
 أثيرت في التقارير

 المحاسبة أو المالية المصرفية أو دبلوم في
 ذات الصلة.قدم المالية 
 

 أو
 

 المحاسبة والمالية درجة البكالوريوس في
 و ذات الصلة.المصرفية والتمويأل

 ( سنوات من 3ثالث )
 الخبرة العملية ذات الصلة 

 

 ( من الخبرة 2سنتان )
 العملية ذات الصلة 
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 بإعداد التقارير المالية للنظر فيها من قبل المشرف  يقوم 

  يضمن أن أنظمة المحاسبة والتقارير والرقابة الداخلية الدقيقة والكاملة
 تعمل وأن جميع السجالت ذات الصلة يتم صيانتها بدقة 

 يؤدي أي واجبات أخرى قد يتم تعيينها 

 [GSA5محاسب مساعد ]

  يوفر الدعم في إعداد البيانات المالية الدورية للبرنامج الممول من
 الشركاء

  يحتفظ بسجالت مالية دقيقة وينشئها ، بما يتماشى مع المعايير المحاسبية
 FRRالمعتمدة ، والمبادئ التوجيهية ، ولوائح االتحاد اإلفريقي 

  يحلل جميع المستندات المالية الداعمة الواردة ويضمن حفظها بشكل
 صحيح

 يوفق بين الذمم المدينة والدائنة من أموال الشريك 

 حليالً تقادًما لمطالبات السلف والسفر بشكل منتظم للحفاظ على يوفر ت
 نظافتها وتحديثها

  يوفق بين المصروفات ووثائق المصدر ، والتأكد من أن االلتزامات
 المتعلقة بالسلف والسفريات ال تصمد لفترة طويلة

 يوفر الدعم في تحليل تقادم الذمم المدينة والذمم الدائنة من أموال الشركاء 

 داد مسودة أولية للردود على استفسارات المراجعة الخارجية والداخلية إع
 والمساعدة في تنفيذ نتائج التدقيق

  يقوم بإعداد مسودة البيانات األولية للتقارير المالية ويساعد في أداء
 الواجبات الكتابية المختلفة

  يوفر الدعم لضمان تسوية السلف ومطالبات السفر والسلف األخرى
 ج الممولة من الشركاء للبرام

  نشر إدخاالت دفتر اليومية في نظامSAP وتسوية الحسابات الداخلية 

  متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بأي مسائل تسوية
 أثيرت في التقارير

  يقوم بإعداد التقارير المالية للنظر فيها من قبل المشرف 

 لرقابة الداخلية الدقيقة والكاملة يضمن أن أنظمة المحاسبة والتقارير وا
 تعمل وأن جميع السجالت ذات الصلة يتم صيانتها بدقة 

 يؤدي أي واجبات أخرى قد يتم تعيينها 

 المحاسبة أو المالية المصرفية أو دبلوم في
 قدم ذات الصلة.المالية 
 

 أو
 

 المحاسبة والمالية درجة البكالوريوس في
 و ذات الصلة.المصرفية والتمويأل

 ( سنوات من 3ثالث )
 الخبرة العملية ذات الصلة 

 

 ( من الخبرة 2سنتان )
 العملية ذات الصلة 

 [2موظف تسوية مصرفية ]ف 

  يقود التحقيق والمتابعة لجميع البنود المعلقة في بيانات التسوية المصرفية
 وتقديم تقرير إلى "رئيس وحدة التقارير المالية"

  للمبالغ القديمة وغير القابلة لالسترداد في اإلشراف والتحديد التحليلي
 تسوية البنك وتقديم المشورة بشأن أفضل السبل لحلها

 بكالوريوس دأegree  في المالية أو
المحاسبة أو البنوك والتمويل أو إدارة 

 األعمال أو أي مجال ذي صلة.
 

 أو

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات فيالعملية

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية
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  يقدم ملخًصا شهريًا للتسويات المصرفية ليراجعها رئيس وحدة إعداد
التقارير المالية ، باإلضافة إلى التحقق من موثوقية ودقة األرصدة 

 مراجعةالمصرفية في دفتر األستاذ العام وأرصدة ال

  يعمل بشكل وثيق مع وحدة اإلدارة المالية ويضمن الحفاظ على الضوابط
 الداخلية الكافية في فتح وإغالق الحسابات المصرفية الجديدة والقديمة

  يراقب الرسوم المصرفية وجميع األنشطة المصرفية من أجل الكشف
 عن المخالفات واالحتيال ؛ 

 الخاصة لمنطقة التجارة الحرة يشارك في عمليات التدقيق القانونية و
 القارية األفريقية

  ينسق مع المسؤول المالي المسؤول عن الحسابات المدينة والذمم الدائنة
للتحقيق وتصحيح األرصدة المستحقة منذ فترة طويلة والتي تم ترحيلها 

 من التسوية المصرفية

 حاسبية يضمن أن األرصدة النقدية يتم المحاسبة عنها وفقًا للمعايير الم
 (IPSASالدولية للقطاع العام )

 يضمن تسوية الحسابات المصرفية في الوقت المناسب 

  يحتفظ بأرصدة نقدية دقيقة وكاملة في دفتر األستاذ العام وأرصدة
المراجعة بما يتماشى مع النظام المالي والقواعد المالية لالتحاد األفريقي 

 والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

 ؤدي واجبات أخرى ذات صلة كما هو مطلوب.ي 

. 

 درجة في المالية أو المحاسبة أو ماجستير
البنوك والتمويل أو إدارة األعمال أو أي 

 مجال ذي صلة.
 

 أو 
 
 

 ( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات فيالعمل

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

 [GSA5محاسب مساعد ]

  يوفر الدعم في إعداد البيانات المالية الدورية للبرنامج الممول من
 الشركاء

  يحتفظ بسجالت مالية دقيقة وينشئها ، بما يتماشى مع المعايير المحاسبية
 FRRالمعتمدة ، والمبادئ التوجيهية ، ولوائح االتحاد اإلفريقي 

  يحلل جميع المستندات المالية الداعمة الواردة ويضمن حفظها بشكل
 صحيح

 يوفق بين الذمم المدينة والدائنة من أموال الشريك 

  تحليالً تقادًما لمطالبات السلف والسفر بشكل منتظم للحفاظ على يوفر
 نظافتها وتحديثها

  يوفق بين المصروفات ووثائق المصدر ، والتأكد من أن االلتزامات
 المتعلقة بالسلف والسفريات ال تصمد لفترة طويلة

 يوفر الدعم في تحليل تقادم الذمم المدينة والذمم الدائنة من أموال الشركاء 

 عداد مسودة أولية للردود على استفسارات المراجعة الخارجية والداخلية إ
 والمساعدة في تنفيذ نتائج التدقيق

 المحاسبة أو المالية المصرفية أو دبلوم في
 قدم ذات الصلة.المالية 
 

 أو
 

 المحاسبة والمالية درجة البكالوريوس في
 و ذات الصلة.المصرفية والتمويأل

 ( سنوات من 3ثالث )
 الخبرة العملية ذات الصلة 

 

 ( من الخبرة 2سنتان )
 العملية ذات الصلة 
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  يقوم بإعداد مسودة البيانات األولية للتقارير المالية ويساعد في أداء
 الواجبات الكتابية المختلفة

  يوفر الدعم لضمان تسوية السلف ومطالبات السفر والسلف األخرى
 مج الممولة من الشركاء للبرا

  نشر إدخاالت دفتر اليومية في نظامSAP وتسوية الحسابات الداخلية 

  متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بأي مسائل تسوية
 أثيرت في التقارير

  يقوم بإعداد التقارير المالية للنظر فيها من قبل المشرف 

 الرقابة الداخلية الدقيقة والكاملة يضمن أن أنظمة المحاسبة والتقارير و
 تعمل وأن جميع السجالت ذات الصلة يتم صيانتها بدقة 

 يؤدي أي واجبات أخرى قد يتم تعيينها 

 [2موظف األصول الثابتة ]ف 

  إنشاء ومراقبة نظام الضوابط واإلجراءات والنماذج لتسجيل األصول
 الثابتة

  التوصية لإلدارة بأي تحديثات للسياسات المحاسبية المتعلقة بإدارة
 الثابتةاألصول 

  تسجيل عمليات اقتناء األصول الثابتة والتصرف فيها في النظام
 المحاسبي

  تتبع تكاليف المشروع في حسابات األصول الثابتة وإغالق تلك الحسابات
 بمجرد االنتهاء من المشاريع ذات الصلة

  تسوية الرصيد في دفتر األستاذ الفرعي لألصول الثابتة مع حساب
 األستاذ العام على أساس شهري مستوى الملخص في دفتر

 حساب وتشغيل اإلهالك لجميع األصول الثابتة 

  مراجعة وتحديث الجدول التفصيلي لألصول الثابتة واالستهالك
 المتراكم.

  التخطيط والمشاركة والتفاعل بين الشؤون المالية والمشتريات
 واللوجستية وإدارة األصول / المخزون

 وري لألصول الثابتةالمشاركة في الجرد المادي الد 

  التحقيق في التقادم المحتمل لألصول الثابتة وتقديم توصية بالتخلص منها
 إلى اإلدارة

  الحفاظ على رصيد أصول ثابت دقيق بما في ذلك التقادم وإغالق نهاية
الشهر / السنة وتسويات الحسابات وتحسين األصول وتقييم قرارات 

 الرسملة

في المالية أو المحاسبة  egreeبكالوريوس دأ
أو البنوك والتمويل أو إدارة األعمال أو أي 

 مجال ذي صلة.
 

 أو
. 

درجة في المالية أو المحاسبة أو البنوك ماجستير
والتمويل أو إدارة األعمال أو أي مجال ذي 

 صلة.
 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات فيالعملية

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

 ( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات فيالعمل

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية
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  مشكالت التدقيق التي حددها المدققون إعداد جداول التدقيق وحل
الخارجيون ، وإعداد اإلهالك وتعديالت اإلدخال األخرى المتعلقة 

 باألصول الثابتة

 تأكد من أن جميع عمليات نقل المخزون يتم احتسابها بشكل مناسب 

  البحث وتحديد القضايا التشغيلية التي تؤثر على محاسبة األصول الثابتة
 تحسين األنظمة والعمليات الحاليةوكذلك التوصية بطرق 

 [3-كبير موظفي الصرف ]ف 

  يقدم الدعم في إعداد وتنفيذ البرامج التي تم تطويرها من خالل الخطة
 االستراتيجية لألمانة العامة

 يضمن التنسيق والتنفيذ الفعال على مختلف المستويات 

 ( االتصال بالدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليميةRECs )
 وأصحاب المصلحة اآلخرين بما في ذلك األمور ذات الصلة

  يعد ويطور التقارير والميزانية وبرامج العمل المتعلقة بعمل منطقة
 جارة الحرة القارية األفريقيةالت

  يوفر الدعم لتطوير استراتيجية تعبئة الموارد بالتنسيق مع أصحاب
 المصلحة

  يدير ويشرف على الموظفين تحت إشرافه فيما يتعلق بالتنظيم وتقييم
 األداء

  إجراء تحليل معقد وإنشاء تقارير دقيقة في الوقت المناسب لالستخدام
 الداخلي للمؤسسة

 ع اإلدارات / الوحدات المختلفة في األمانة العامة ألغراض التنسيق م
 التنسيق والمواءمة

 إعداد ميزانيات القسم وفقًا لألطر ذات الصلة 

  يدعم الترويج ألنشطة الشعبة بما في ذلك إعداد النشرات والمبادئ
 التوجيهية وصحائف الوقائع حسب االقتضاء

  والبرامج والخططيساهم في تطوير االستراتيجيات والسياسات 

 درجة في المالية أو المحاسبة أو ماجستير
البنوك والتمويل أو إدارة األعمال أو أي 

 مجال ذي صلة.
 
 أو
 

  درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة
أو البنوك والتمويل أو إدارة األعمال أو أي 

 مجال ذي صلة
 

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3 منهاخارجالعملية ذات الصلة

سنوات على المستوى 
 .اإلشرافي

 
 أو 
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

سنوات على المستوى 
 .اإلشرافي

 [2-موظف تمويل الصرف ]ف 

  مراجعةSAP  وعمليات سير عمل العمليات األخرى لضمان تنفيذ
الوقت  طلبات الدفع في الوقت المناسب والتحقيق في أي تأخير وحلها في

 المناسب

  يقوم بتعيين المهام للموظفين ومراجعة عملهم بشكل دوري لضمان إتمام
 المدفوعات في الوقت المناسب

  إجراء مراجعات دورية للبيانات الرئيسية للبائع للتأكد من أن قاعدة
 البيانات محدثة ودقيقة لبيانات البنك وجميع التفاصيل المقابلة

 أكد من االحتفاظ بقائمة محدثة في نسخة مراجعة قائمة الموقعين والت
 ورقية وعلى جميع المنصات عبر اإلنترنت

 بكالوريوس دأegree  في المالية أو
المحاسبة أو البنوك والتمويل أو إدارة 

 األعمال أو أي مجال ذي صلة.
 

 أو
. 

 درجة في المالية أو المحاسبة أو ماجستير
البنوك والتمويل أو إدارة األعمال أو أي 

 ذي صلة.مجال 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات فيالعملية

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

 
 أو 
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  مراجعة كشوف المرتبات والتأكد من تسوية الفروق من شهر آلخر وأن
 حساب صافي المدفوعات القانونية قد تم استبعاده

 مراجعة توصيات التدقيق والتأكد من تحديث أداة التتبع حسب الطلب 

 لموردين / العمالء )الذمم الدائنة / المستحقات( والتأكد مراجعة حسابات ا
 من تقييم القائمة بشكل صحيح والتأكد من الحقوق وااللتزامات

  يضمن أن االلتزامات التي تمت تسويتها مدعومة بالكامل من قبل النظام
المالي والقواعد المالية والمستندات المعتمدة مع ضمان استالم الخدمات 

 لة باستثناء الحاالت التي تنطبق فيها السلف.والسلع المقاب

  يصرح بالدفع فيSAP ERP وكموقع 

  يتعهد بإعداد أهداف الموظفين في الوقت المناسب في بداية العام ويضمن
 االنتهاء من مراجعات منتصف المدة ونهاية العام في الوقت المناسب

 مستندات التأكد من أن جميع الخطط المالية والفواتير والتقارير وال
األخرى المتعلقة بالصندوق دقيقة وفي الوقت المناسب ومتسقة مع معيار 

 إدارة صندوق االتحاد األفريقي

 يقوم بإعداد وتقديم نشرة اإلصدار الخاصة بالصندوق 

  الحفاظ على وتحديث جميع المستندات المالية )التقارير والخطط( والتأكد
 من سرية المعلومات المالية للمشروع

  توافر األموال لجميع طلبات الدفع أو رسوم المنحيؤكد 

  يشارك في جميع عمليات التدقيق الخاصة بالجائزة وتقييمات الجهات
 المانحة

  مراجعة وتوحيد التقارير المالية لتوزيعها على أصحاب المصلحة
 المناسبين

 إعداد التقارير المالية الدورية 

 لحاجةيشرف على التصفية المنظمة وحل الصندوق عند ا 

  يضمن توفير الخدمات المهنية للبائعين / الموردين بطريقة فعالة وفي
نفس الوقت يضمن أن األنظمة والضوابط المالية المعمول بها داخل 

 المكتب كافية وتعمل طوال الوقت

  يوفر الدعم في الحفاظ على جميع المستندات المالية وتحديثها وضمان
 سرية المعلومات المالية

 الذمة من تصنيف جميع االلتزامات المالية للمدفوعات في  يضمن إبراء
 SAPالوقت المناسب وبدقة من خالل تنفيذ اإلصدارات المناسبة في 

ERP 

  يضمن أنSAP ERP  نظام الدفع( يعمل بشكل صحيح وأن عناصر(
التحكم المضمنة تعمل طوال الوقت ويتم التحقيق في أي استثناءات 

  ( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات فيالعمل

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية
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فيما يتعلق بإدارة الحقوق )مراجعة وإلغاء ومتابعتها مع تقديم الدعم 
وإضافة الحقوق على األنظمة األساسية عبر اإلنترنت( على جميع 

 البنوك المنصات

  تقديم الدعم لضمان أن تكون وثائق اإلطار التنظيمي ، بما في ذلك
 السياسات المعمول بها قيد االستخدام ، محدثة وكافية

  المعامالت المنشورة واالحتفاظ بسجالت يضمن صحة البيانات لجميع
 البائعين إلجراء عمليات تدقيق فعالة

موظف مالي بقسم استحقاقات الموظفين 
 [2]ف 

  يجمع رواتبJVs  لكل شهر ويقدمها لمزيد من المعالجة بما في ذلك
 الترحيل

  يتحقق من صافي المستحق لكل موظف والبيانات المصرفية المقابلة
 ويقدم المبلغ المستحق الدفع لكل منهم للحصول على إذن

 ( يستعرض صافي المدفوعات القانونيةSNP إلى الصفر بعد معالجة )
 ب بخالف المقر الرئيسيالتحويالت المصرفية ومدفوعات الروات

  يقدم لتحويالت المبالغ المتعلقة بالخصومات األخرى مثل المعاشات
 التقاعدية ، االتحاد االئتماني

  يقوم بمعالجة رواتب أخرى للموظفين المعينين من خارج االتحاد
 األفريقي )رابطة الموظفين والمسؤولين الصحيين

  التركيب والفصل وقروض عمليات السلف )بجميع أنواعها( وبدالت
 السيارات وغيرها

  عملياتDSA والسلف والمدفوعات األخرى ذات الصلة بالموظفين 

 يحقق في تقارير التباين الشهرية ويقدم تقريًرا 

  أشهر 6يستعرض تفاصيل التحويل المصرفي للرواتب لكل موظف كل 

  وضع أهداف األداء وإجراء مراجعات األداء لكل من منتصف العام
 نهائيوال

  يحتفظ بجميع الحسابات المتعلقة بكشوف المرتبات )العادية وقصيرة
 األجل وغيرها( بما في ذلك إدخاالت دفتر اليومية

 مراجعة وتسوية كشوف المرتبات المعالجة للتناقضات 

 يتعهد تسوية كشوف المرتبات الشهرية 

 ويلمعالجة استقطاعات الرواتب )معاشات التقاعد ، التأمين ، إلخ( للتح 

  يجمع ويحسب ويدخل البيانات من أجل الحفاظ على معلومات كشوف
 المرتبات وتحديثها

 اإلشراف وتوفير القيادة لموظفي الوحدة الفرعية 

في إدارة األعمال أو  egreeبكالوريوس دأ
 المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة 

 
 أو

 
 
 

درجة في إدارة األعمال أو المالية أو يتقن
 مجال ذي صلة. المحاسبة أو

 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات الصلة فيالعملية

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية.

 
( من الخبرة في 2سنتين )

في المجاالت ذات الصلة ، فيالعمل
ستكون الخبرة في اإلشراف ميزة 

 إضافية
 

 [GSA5مساعد اإلدارة المالية ]
  يجمع ويجمع ذممDSA  الدائنة )شركات الطيران والوكالء( استعداًدا

 للترحيل / اإلصدار
 المحاسبة أو المالية المصرفية أو دبلوم في

 قدم ذات الصلة.المالية 
 ( سنوات من 3ثالث )

 الخبرة العملية ذات الصلة 
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 يجمع السلف الجاهزية للدفع 

 يقارن ويفحص الذمم الدائنة بين المكاتب قبل اإلفراج عنها 

  عملية التحويالت بين البنوك 

  يحافظ على صحة البيانات فيSAP 

  بعثات الخدمة ومعالجة جميع المدفوعات األخرى 

 ندات للتأكد من اكتمالها ومعالجة جميع الذمم الدائنة مراجعة المست
(PTSD؛ ) 

  معالجة جميع المدفوعات الداخلية وإجراء المقاصة المستمرة للبائع 

  قم بمراجعة جميع البنود المفتوحة في البائعين بشكل دوري واتخذ
 اإلجراء المناسب كما هو مطلوب

 لمدينة الهاتفيةمعالجة مطالبات ضريبة القيمة المضافة والذمم ا 

  حماية جميع القسائم بما في ذلك المستندات الداعمة للمراجعة من قبل
 المدققين الداخليين والخارجيين 

  يوفر الدعم في إعداد التقارير المالية ويساعد في أداء الواجبات الكتابية
 المختلفة

  تسوية السلف ومطالبات السفر والسلف األخرى للبرامج الممولة من
 ءالشركا

  يضمن تحليل التقادم لمطالبات السلف والسفر بشكل منتظم للحفاظ على
 نظافتها وتحديثها

  يعد الردود على استفسارات المراجعة الخارجية والداخلية ويساعد في
 تنفيذ نتائج التدقيق

  نشر إدخاالت دفتر اليومية في نظامSAP  وتسوية الحسابات الداخلية 

 إلى وحدة  يحلل ويحمل البيانات المصرفيةSAP Bank Module  من
 المعدة Excelملفات 

 يشارك في إعداد تقارير التسويات المصرفية 

  التحقيق ومتابعة جميع البنود المعلقة في تقارير كشوف الحسابات
 التسوية المصرفية ؛ 

  متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بأي مسائل تسوية
 أثيرت في التقارير

 إجراءات إعادة التقييم الدورية للعمالت على نظام ساب متابعة 

  يعالج ويتحقق من جميع المدفوعات المصرفية والتأكد من أن المستندات
 الداعمة المصاحبة كاملة ودقيقة

  يعالج كشوف المرتبات الشهرية ومكافآت الموظفين ذات الصلة 

 يحتفظ بالسجالت المالية للمكتب ويقوم بتحديثها 

 
 أو

 

 المحاسبة والمالية درجة البكالوريوس في
 و ذات الصلة.المصرفية والتمويأل

 

 ( من الخبرة 2سنتان )
 العملية ذات الصلة 
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 بيانات الموظفين المحدثة )عقد الموظفين ، إدارة اإلجازات ،  يحافظ على
 معلومات الموظفين المحدثة ...(

 يحتفظ بملفات محدثة لمقدمي الخدمة / العقود 

  تسجيل الصرف الشهري والرسوم المصرفية على المدفوعات المختلفة
 التي تتم من خالل الحسابات المصرفية األجنبية والمحلية

 ك المحلي في نهاية كل شهريضبط رصيد البن 

 يعد البيانات المالية المراد تدقيقها 

 يقوم بإعداد التقارير المالية للنظر فيها من قبل المشرف 

 يضمن أن المحاسبة دقيقة وكاملة 

  تعمل أنظمة إعداد التقارير والرقابة الداخلية وأن يتم الحفاظ على جميع
 السجالت ذات الصلة بدقة

  قد يتم تعيينها أداء أي واجبات أخرى 

 GSA4سكرتير 

  يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة 

 باتخاذ اإلجراءات ، 

  يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير
اخليين التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الد

والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من 
 تنفيذها ، 

  يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 

ت تسمية وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءا
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

 صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

  دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة
المكاتب والسكرتارية والدراسات الكتابية 

 سنوات من السكرتارية ذات الصلة  3.
  المرشحون الحاصلون على درجة

 البكالوريوس في الخدمات اإلدارية
وإدارة المكاتب والسكرتارية والدراسات 

 الكتابية 
 

  :كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة 

خبرة في حكومة أو قطاع عام 
 أو منظمة دولية

 
  سنتان من الخبرة

السكرتارية ذات الصلة في 
حكومة أو قطاع عام أو 

 منظمة دولية ؛

 [GSA5محاسب مساعد ]

  الدورية للبرنامج الممول من يوفر الدعم في إعداد البيانات المالية
 الشركاء

  يحتفظ بسجالت مالية دقيقة وينشئها ، بما يتماشى مع المعايير المحاسبية
 FRRالمعتمدة ، والمبادئ التوجيهية ، ولوائح االتحاد اإلفريقي 

  يحلل جميع المستندات المالية الداعمة الواردة ويضمن حفظها بشكل
 صحيح

 ائنة من أموال الشريكيوفق بين الذمم المدينة والد 

  يوفر تحليالً تقادًما لمطالبات السلف والسفر بشكل منتظم للحفاظ على
 نظافتها وتحديثها

 المحاسبة أو المالية المصرفية أو دبلوم في
 قدم ذات الصلة.المالية 
 

 أو
 

 المحاسبة والمالية لبكالوريوس فيدرجة ا
 و ذات الصلة.المصرفية والتمويأل

 ( سنوات من 3ثالث )
 الخبرة العملية ذات الصلة 

 

 ( من الخبرة 2سنتان )
 العملية ذات الصلة 
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  يوفق بين المصروفات ووثائق المصدر ، والتأكد من أن االلتزامات
 المتعلقة بالسلف والسفريات ال تصمد لفترة طويلة

  الدائنة من أموال الشركاءيوفر الدعم في تحليل تقادم الذمم المدينة والذمم 

  إعداد مسودة أولية للردود على استفسارات المراجعة الخارجية والداخلية
 والمساعدة في تنفيذ نتائج التدقيق

  يقوم بإعداد مسودة البيانات األولية للتقارير المالية ويساعد في أداء
 الواجبات الكتابية المختلفة

  يوفر الدعم لضمان تسوية السلف ومطالبات السفر والسلف األخرى
 للبرامج الممولة من الشركاء 

  نشر إدخاالت دفتر اليومية في نظامSAP وتسوية الحسابات الداخلية 

  متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بأي مسائل تسوية
 أثيرت في التقارير

 ية للنظر فيها من قبل المشرف يقوم بإعداد التقارير المال 

  يضمن أن أنظمة المحاسبة والتقارير والرقابة الداخلية الدقيقة والكاملة
 تعمل وأن جميع السجالت ذات الصلة يتم صيانتها بدقة 

 يؤدي أي واجبات أخرى قد يتم تعيينها 

الخزانة  -كبير موظفي الشؤون المالية 
 [3-]ف 

 يتم حماية وتحسين الحسابات المصرفية الميدانية وتوفير النقد 

  تعزيز الضوابط الداخلية وتخفيف مخاطر االحتيال المصرفي والنقدي
 في الميدان ؛ 

  يتم تحليل وتوثيق االحتياجات والمتطلبات التشغيلية لجميع الحسابات
 المصرفية الميدانية والعمليات النقدية

  تم توثيق الحلول المصرفية السياقية للحساب المصرفي الميداني المتكامل
 وإدارة النقد

  يتم تنفيذ اإلشراف على العمليات النقدية ، وتناول توصيات المراجعة
 المتكررة المتعلقة بالخدمات المصرفية

  يتم تقييم مقدمي الخدمات المصرفية والخدمات المناسبة للعمليات
 المصرفية والنقدية

  تم تبسيط البنية التحتية للمدفوعات المصرفية اإللكترونية للحسابات
 الميدانيةالمصرفية 

  لتحليل وتوثيق هياكل الحسابات المصرفية السياقية ومتطلبات إدارة النقد
 في المقر الرئيسي وعلى المستوى الميداني

  للمساعدة في عملية التقييم واالختيار لمقدمي الخدمات المصرفية والمالية
النقدية في الميدان ، بالتنسيق مع العقود المصرفية للشركات المتفاوض 

 ا.عليه

  درجة الماجستير في المالية / المحاسبة أو
 مجال ذي صلة

 
 أو

 
 

 

  درجة البكالوريوس في المالية / المحاسبة
 أو مجال ذي صلة

( سنوات من الخبرة 7سبعة )
 3منها خارجالصلةالعملية ذات 

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
 3منها خارجالعملية ذات الصلة

 .سنوات على المستوى اإلشرافي
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 لتحليل وصياغة إجراءات التشغيل الموحدة لإلدارة المصرفية والنقدية 

  لتوفير المتطلبات المصرفية الفنية للميدان ، لتعزيز تطوير أنظمة البنية
 التحتية إلدارة البنوك والنقد

  لمعالجة فتح وإغالق الحسابات المصرفية الميدانية ، واختيار المستندات
 على المستوى الميداني وهيكل توفير النقد المحلي

  إدارة تقديم المفوضين المصرفيين بالتوقيع إلى البنوك المحلية على
 المستوى الميداني

 [2خزانة ]ف  -موظف مالي 

  لمراقبة االمتثال المحلي لسياسات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
 مصرفية والنقديةوعملياتها الخاصة بإدارة األعمال ال

  لتطوير إجراءات تشغيل معيارية للعمليات النقدية في الميدان ، ولتحديد
والتحقق من المتطلبات المصرفية التشغيلية للبيئات المختلفة: أ( المعيار ؛ 

 ب( في األماكن النائية. ج( في عمليات الطوارئ

  لتطوير إجراءات محددة ومالحظات توجيهية مالية لضمان العناية
 الواجبة للتخفيف من االحتيال المصرفي والنقد المرتبط

  لمراقبة وتقييم أداء مقدمي الخدمات المالية المحليين والتوصية بتعديل و
 أو إنهاء االتفاقيات المصرفية /

  لدعم إدارة النقد في الميدان مع تجميع التقييم الفني والوظيفي للعمليات
 المصرفية التشغيلية وبيئة إيصال النقد

  لتحليل وتوثيق البيئات المصرفية الفنية لالمتثال لمتطلبات التنظيم
 والتسوية والمقاصة المصرفية المحلية

  لتوفير بنية تحتية متكاملة للدفع والصرف المصرفي اآللي المعزز إلى
الميدان ، وفي هذا السياق ، للمساعدة في وظائف االتصال والتنسيق 

 التمثيلية مباشرة المهمة مع المكاتب اإلقليمية / 

  إلجراء بحث وتحليل متعمق لمسائل التدقيق والرقابة الرئيسية
 والتوصيات المتكررة المتعلقة بالخدمات المصرفية وإدارة النقد

  لرصد حالة التقدم في التدابير المتخذة من قبل الميدان لمعالجة توصيات
 المراجعة هذه

  المناسبة وفي الوقت المناسب لمساعدة الميدان والمساهمة في االستجابات
 لتوصيات وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية

  لالحتفاظ بسجالت لجميع المتطلبات التشغيلية في العمليات المصرفية
 الميدانية والنقدية 

  االتصال والتنسيق مع الميدان ومع وحدة المحاسبة بشأن جميع أنشطة
قد ، لضمان حسابات دفتر التكامل الفني والوظيفي للبنوك وإدارة الن

 األستاذ العام دقيقة وكاملة.

 بكالوريوس دأegree  في المالية أو
المحاسبة أو البنوك والتمويل أو إدارة 

 صلة. األعمال أو أي مجال ذي
 

 أو
. 

 درجة في المالية أو المحاسبة أو ماجستير
البنوك والتمويل أو إدارة األعمال أو أي 

 مجال ذي صلة.
 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات فيالعملية

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة فيالعمل
ستكون الخبرة في اإلشراف  ،

 ميزة إضافية
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  لتعزيز أفضل الممارسات في إدارة األعمال المصرفية والنقدية ونشر
 اإلجراءات ذات الصلة

 للقيام بأي واجبات أخرى حسب الطلب 

 (2موظف تصديق )ف 

  العمل كموظف تصديق مسؤول عن صحة ومالءمة جميع المدفوعات على
 النحو المنصوص عليه في القواعد واللوائح المالية ؛

  للتدقيق المسبق لجميع كشوف المرتبات والمطالبات والمعامالت المالية
الشخص المرخص له على أن المبلغ األخرى عند التصديق من قبل 

 مستحق وغير مدفوع وفقًا للسجالت والمعلومات ؛

  مراجعة المقبوضات والتسويات والمصروفات من اإلدارات / مديريات
 الهيئة ؛

  المساعدة في تحديد وتقييم ورصد المخاطر وتنفيذ الضوابط الالزمة من
 أجل الحفاظ على التعرض للمخاطر عند مستوى مقبول

 قبة جميع النفقات لضمان عدم تجاوز اعتمادات الميزانية ؛مرا 

  المساهمة في مراجعة القواعد المالية ؛ اللوائح والسياسات واإلجراءات من
 أجل التنفيذ الفعال ألنظمة المحاسبة واإلدارة المالية ؛

  وضع ضوابط ، باستخدام إرشادات السياسة ومعايير المحاسبة المقبولة
 الهدر واالحتيال وسوء اإلدارةبشكل عام ، لمنع 

 تقديم معلومات وتفسيرات دقيقة وموثوقة الستفسارات التدقيق 

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو 
المراجعة أو المالية أو مؤهل مهني 

أو  CPAأو  ACCAمعترف به مثل 
CA  أوCIMA أو ما يعادلها 

 
 أو
 

في المحاسبة أو المراجعة أو المالية 'س ماجستير
أو  ACCAمؤهل مهني معترف به مثل أو 

CPA  أوCA  أوCIMA أو ما يعادلها 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات فيالعملية

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة فيالعمل

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية

 [GSA 5مساعد الخزانة ]

 يقارن ويفحص الذمم الدائنة بين المكاتب قبل اإلفراج عنها 

  عملية التحويالت بين البنوك 

  يحافظ على صحة البيانات فيSAP 

  بعثات الخدمة ومعالجة جميع المدفوعات األخرى 

  مراجعة المستندات للتأكد من اكتمالها ومعالجة جميع الذمم الدائنة
(PTSD) 

  جميع المدفوعات الداخلية وإجراء المقاصة المستمرة للبائع معالجة 

  قم بمراجعة جميع البنود المفتوحة في البائعين بشكل دوري واتخذ
 اإلجراء المناسب كما هو مطلوب

  حماية جميع القسائم بما في ذلك المستندات الداعمة للمراجعة من قبل
 المدققين الداخليين والخارجيين

 اد التقارير المالية ويساعد في أداء الواجبات الكتابية يوفر الدعم في إعد
 المختلفة

  تسوية السلف ومطالبات السفر والسلف األخرى للبرامج الممولة من
 الشركاء

 المحاسبة والمالية والمصرفية دبلوم في
 أو ذات الصلة.والمالية 
 

 أو
 

 المحاسبة أو المالية درجة البكالوريوس في
 أو ذات الصلة.والمصرفية والمالية 

 ( سنوات من 3ثالث )
الخبرة العملية ذات الصلة 

المحاسبة أو مجاالتفي 
 المالية.

 

 ( من الخبرة 2سنتان )
العملية ذات الصلة في 

 المحاسبة أو المالية.مجاالت
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  يضمن تحليل التقادم لمطالبات السلف والسفر بشكل منتظم للحفاظ على
 نظافتها وتحديثها

  يعد الردود على استفسارات المراجعة الخارجية والداخلية ويساعد في
 تنفيذ نتائج التدقيق 

  نشر إدخاالت دفتر اليومية في نظامSAP وتسوية الحسابات الداخلية 

  يحلل ويحمل البيانات المصرفية إلى وحدةSAP Bank Module  من
 المعدة  Excelملفات 

  المصرفيةيشارك في إعداد تقارير التسويات 

  التحقيق ومتابعة جميع البنود المعلقة في تقارير كشوف الحسابات
 التسوية المصرفية ؛ 

  متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بأي مسائل تسوية
 أثيرت في التقارير

  متابعة إجراءات إعادة التقييم الدورية للعمالت على نظام ساب 

 وعات المصرفية والتأكد من أن المستندات يعالج ويتحقق من جميع المدف
 الداعمة المصاحبة كاملة ودقيقة

  يعالج كشوف المرتبات الشهرية ومكافآت الموظفين ذات الصلة 

 يحتفظ بالسجالت المالية للمكتب ويقوم بتحديثها 

  ، يحافظ على بيانات الموظفين المحدثة )عقد الموظفين ، إدارة اإلجازات
 حدثة ...(معلومات الموظفين الم

  يحتفظ بملفات محدثة لمقدمي الخدمة / العقود 

  تسجيل الصرف الشهري والرسوم المصرفية على المدفوعات المختلفة
 التي تتم من خالل الحسابات المصرفية األجنبية والمحلية

 يضبط رصيد البنك المحلي في نهاية كل شهر 

  الحفاظ على جميع تعمل أنظمة إعداد التقارير والرقابة الداخلية وأن يتم
 السجالت ذات الصلة بدقة

 أداء أي واجبات أخرى قد يتم تعيينها 

الموظف الرئيسي لتخطيط الميزانية 
 [4-واإلبالغ عن البرامج ]ف 

  توفير تحليل البيانات لتسهيل إعداد تقديرات التكلفة ومقترحات الميزانية
االستراتيجية لمنطقة التجارة الحرة القارية ، بناًء على التوجهات 

 األفريقية

  تقديم الدعم لرئيس الشعبة فيما يتعلق بتحديد االحتياجات من الموارد
 لتقديم الميزانية

 توحيد وتقديم الميزانية السنوية للموافقة عليها 

  تقديم المشورة والتوجيه ، بما في ذلك التدريب ، للموظفين بشأن سياسات
 الميزانية والمالية ، بما في ذلك الميزنة القائمة على النتائجوإجراءات 

درجة الماجستير في المحاسبة أو اإلدارة المالية 
 أو مجال ذي صلة

 
 أو
 

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو اإلدارة 
 .المالية أو أي مجال ذي صلة

 

سنوات من الخبرة (10عشرة )
في المالية والمحاسبة واإلدارة 

( سنوات 6من بينها ست )المالية
ثالث على المستوى اإلداري و

( سنوات على المستوى 3)
 .اإلشرافي

 
 أو 
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  تأكد من أن تخصيص الميزانية لكل نشاط كما تم ترحيله فيSAP 
 يتماشى مع الميزانية المعتمدة

  قم بتحرير ترحيالت مستندات الميزانية والمحاسبة فيSAP  عن ،
 طريق التحقق من صحتها لضمان دقة البيانات المسجلة

 توافر األموال بما يتماشى مع عملية بدء أي نشاط ضمان 

  مراقبة تنفيذ الميزانية وتحديد أو التوصية بإعادة تخصيص األموال عند
 الضرورة

  إجراء مراجعة منتصف المدة للميزانية بالتشاور مع جميع الوحدات ، بما
 يتماشى مع التغيير في والية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية خالل

 الفترة

 إعداد وتقديم حالة المخصصات على أساس شهري للميزانية اإلجمالية 

 مراقبة النفقات للتأكد من بقائها ضمن المبلغ المصرح به 

  إعداد وتقديم تقرير أداء شهري ، كل شهرين ، ربع سنوي وسنوي عن
تنفيذ الميزانية مع التفاصيل المتعلقة بكل وحدة ، وكذلك التمييز بين 

 ة التشغيلية والميزانية البرنامجيةالميزاني

  للتأكد من إعداد البيانات المالية المرحلية ونهاية العام بدقة وفي الوقت
 المناسب كما هو موضح في اتفاقية المنحة

  إعداد البيانات المالية المطلوبة والجداول الداعمة وإتاحة المستندات
 نوالمعلومات المالية للمراجعين الداخليين والخارجيي

  مراجعة الحسابات المعينة والحسابات المصرفية األخرى والتأكد من
 إجراء التسويات البنكية في الوقت المحدد لجميع حسابات الشركاء

  تسهيل إتمام المراجعة السنوية للبيانات المالية للمشروع في الوقت
 المحدد

  التأكد من أن جميع األصول الثابتة التي تم الحصول عليها من خالل
 أموال المشروع يتم االحتفاظ بها في مكان آمن وتزويدها برقم التعريف

 قم بإعداد تفسيرات الفروق الرئيسية في الميزانية 

 

 سنوات من (12ويلف )تي
الخبرة في المالية 

والمحاسبة واإلدارة 
( 6من بينها ست )المالية

سنوات على المستوى 
( 3ثالث )اإلداري و

سنوات على المستوى 
 اإلشرافي

موظف لالستعراض والرصد الماليين 
 [2-)أموال البرامج( ]ف 

  يحتفظ بأنظمة الحسابات الدائنة والذمم المدينة من أجل ضمان سجالت
 كاملة ودقيقة

 يقوم بتحديث السجالت المالية الدقيقة 

  التي تتسم يوفر الدعم العملي لعملية إدارة المالية والميزانية والصناديق
 بالكفاءة والفعالية

  يستجيب لالستفسارات المتعلقة بقضايا التمويل لمختلف أصحاب
 المصلحة

 ينتج تقارير مالية منتظمة حسب الطلب أو الطلب 

 بكالوريوس دأegree  في المالية أو
المحاسبة أو البنوك والتمويل أو إدارة 

 ال أو أي مجال ذي صلة.األعم
 

 أو
 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات فيالعملية

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

 
 أو 
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  يجمع البيانات المالية ويحللها في مجاالت مثل التنبؤ والميزنة وتحليل
 خفض التكاليف

 ي الحسابات. وتنفيذ توصيات يوفر المعلومات والوثائق المطلوبة لمراجع
 المراجعة والرد على استفسارات المراجعة

  يؤدي واجبات أخرى ذات صلة كما هو مطلوب ، مثل التقارير
 المخصصة والتوظيف وما إلى ذلك.

 يستعرض العوائد الشهرية والبيانات المالية 

  ضمان توافر األموال بما يتماشى مع عملية بدء أي نشاط 

  مراقبة تنفيذ الميزانية وتحديد أو التوصية بإعادة تخصيص األموال عند
 الضرورة 

  االحتفاظ بجميع سجالت وسجالت األصول ، من خالل ضمان المراقبة
 الدقيقة وإعداد التقارير ، بما في ذلك الجرد المنتظم

  التأكد من أن أنظمة المحاسبة وإعداد التقارير والضوابط الداخلية تعمل
دقيق وكامل وأن جميع السجالت المالية ذات الصلة يتم االحتفاظ  بشكل

 بها ؛ يتم تقديم المراجعات والتقارير المخصصة شهريًا

  إعداد تقارير مالية شهرية ونصف شهرية وربع سنوية وسنوية لمراجعة
 رئيس الوحدة وتوزيعها على أصحاب المصلحة ؛ 

 مبادئ التوجيهية / القضايا التي مواكبة للقرارات / الوثائق / التقارير / ال
لها تأثير على المسائل المتعلقة بميزانيات البرامج ، حسب االقتضاء ، 
وضمان االمتثال لتوصيات وقرارات هيئات السياسات وكذلك سياسات 

 وإجراءات االتحاد األفريقي

 درجة في المالية أو المحاسبة أو ماجستير
البنوك والتمويل أو إدارة األعمال أو أي 

 مجال ذي صلة.
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات  فيالعمل

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

 x2[ 2موظف مالي ]ف 

  إدارة وظائف مالية وإدارية كاملة للمكتب والتي ستشمل عدًدا من
 العمليات المختلفة والمتنوعة والحسابات المترابطة للنظام المالي

  للصندوق المشاركة في التخطيط والميزنة لضمان تخصيص النفقات
المناسب ومراقبة االستخدام المناسب للميزانية للتأكد من عدم تجاوز 

 اعتمادات الميزانية

  معالجة والتحقق من جميع مدفوعات الموردين والتأكد من أن المستندات
 الداعمة المصاحبة كاملة ودقيقة

  الحفاظ على األنظمة المصرفية وكشوف المرتبات والتدفقات النقدية التي
بالكفاءة واالستجابة ، باإلضافة إلى إعداد التسويات المصرفية تتسم 

 الشهرية

  معالجة كشوف المرتبات الشهرية ومكافآت الموظفين ذات الصلة ، مما
يضمن امتثال مكاتب االتحاد األفريقي لجميع قوانين وسياسات 

 بكالوريوس دأegree  في المالية أو
المحاسبة أو البنوك والتمويل أو إدارة 

 األعمال أو أي مجال ذي صلة.
 

 أو
. 

 درجة في المالية أو المحاسبة أو ماجستير
أي البنوك والتمويل أو إدارة األعمال أو 

 مجال ذي صلة.
 

( سنوات من الخبرة 5خمس )
في المجاالت ذات فيالعملية

الصلة ، ستكون الخبرة في 
 اإلشراف ميزة إضافية

 
 أو 
 
 

( من الخبرة في 2سنتين )
في المجاالت ذات الصلة فيالعمل

، ستكون الخبرة في اإلشراف 
 ميزة إضافية
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وإجراءات الموارد البشرية والعمالة والمساواة في التوظيف والرواتب 
 بها المعمول

  إعداد تقارير / بيانات مالية شهرية وسنوية للنظر فيها من قبل مقر
 االتحاد األفريقي والجهات المانحة وكذلك التصديق على النفقات العامة

  تأكد من أن أنظمة المحاسبة وإعداد التقارير والرقابة الداخلية الدقيقة
 بها بدقةوالكاملة تعمل وأن جميع السجالت ذات الصلة يتم االحتفاظ 

  أداء أي واجبات مالية أخرى ذات صلة كما قد يتم تعيينها من قبل
 المشرفين

 

 GSA5[ x 2[مساعد الميزانية 

   تحليل تقديرات التكلفة ومقترحات الميزانية ، بما في ذلك الجوانب
 البرنامجية. 

  .ضمان االمتثال لإلطار االستراتيجي والواليات التشريعية األخرى 

  مراقبة تنفيذ الميزانية لضمان بقائها ضمن المستويات المصرح بها 

 المعتمدة  إعداد تقارير أداء الميزانية وتحليل الفروق بين الميزانيات
 والنفقات الفعلية

  ضمان االمتثال لألنظمة والقواعد المالية والسياسات واإلجراءات
 المعمول بها

 تقديم الدعم الفني للهيئة في صياغة الميزانية ومراجعتها وعرضها 

  يوفر الدعم في إعداد البيانات المالية الدورية للبرنامج الممول من
 الشركاء

 وينشئها ، بما يتماشى مع المعايير المحاسبية  يحتفظ بسجالت مالية دقيقة
 المعتمدة والمبادئ التوجيهية والقواعد واللوائح المالية لالتحاد األفريقي 

 يوفر الدعم في تحليل تقادم الذمم المدينة والذمم الدائنة من أموال الشركاء 

  إعداد مسودة أولية للردود على استفسارات المراجعة الخارجية والداخلية
 المساعدة في تنفيذ نتائج التدقيقو

  نشر إدخاالت دفتر اليومية في نظامSAP وتسوية الحسابات الداخلية 

  متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بأي مسائل تسوية
 أثيرت في التقارير

 يقوم بإعداد التقارير المالية للنظر فيها من قبل المشرف 

  السلف ومطالبات السفر والسلف األخرى يوفر الدعم لضمان تسوية
 للبرامج الممولة من الشركاء

 أو ذات الصلة.المحاسبة أو الماليةدبلوم في 
 

 أو
 

 المحاسبة أو درجة البكالوريوس في
 أو ذات الصلة.المالية

 ( سنوات من 3ثالث )
الخبرة العملية ذات الصلة 

المحاسبة أو في مجاالت
 المالية.

 

 ( من الخبرة 2سنتان )
العملية ذات الصلة في 

 المحاسبة أو المالية.مجاالت
 

 GSA4سكرتير 
  يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب

، ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة 
 باتخاذ اإلجراءات ، 

  دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة
المكاتب والسكرتارية والدراسات الكتابية 

 سنوات من السكرتارية ذات الصلة  3.

حكومة أو قطاع عام خبرة في 
 أو منظمة دولية
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  يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من 
 تنفيذها ، 

 يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات 
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 

وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية 
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

 صياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة المرافق والمواد المكتبية 

  المرشحون الحاصلون على درجة
البكالوريوس في الخدمات اإلدارية 

وإدارة المكاتب والسكرتارية والدراسات 
 الكتابية 

 
  :كلمة في الدقيقة 50سرعة الكتابة 

  سنتان من الخبرة
السكرتارية ذات الصلة في 
حكومة أو قطاع عام أو 

 منظمة دولية ؛

 المسائل المؤسسية وتنسيق البرنامج 

الشؤون المؤسسية ومنسق  -مدير 
 (D1البرنامج )

  تقديم المشورة الفنية واالستراتيجية لألمين العام ومؤسسات منطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية من خالل تقديم الدعم لجميع المديريات 
الفنية. باإلضافة إلى ذلك ، نظًرا لألهمية االستراتيجية لهذا المنصب في 

تنفيذ ما تبقى من مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، 
 يضطلع المدير بالمسؤوليات التالية:

 واالستراتيجية لألمين العام ومؤسسات منطقة  تقديم المشورة الفنية
 التجارة الحرة القارية األفريقية ؛

  تقديم المشورة لألمين العام بشأن المسائل الفنية لمنطقة التجارة الحرة
 القارية األفريقية

  تصميم وتطوير برامج ومشاريع مبتكرة لمساعدة الدول األطراف وغير
 لمعلقةاألطراف في التفاوض بشأن القضايا ا

  لتوفير تقييمات ومراجعات مستقلة وموضوعية لسياسات الدول األطراف
 تجاه اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 .دعم األمين العام في تطوير وإدارة البرامج 

 لضمان تنفيذ المشاريع 

  المساهمة في تنمية قدرات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية
 األفريقية

 ن اإلدارة اليومية ألنشطة مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية لضما
 األفريقية

درجة الماجستير في االقتصاد أو ماجيستير 
سياسة التنمية الدولية أو التجارة الدولية أو 
إدارة المشاريع أو أي تخصص آخر ذي 

 صلة
 

 

( عاًما من 15خمسة عشر )
الخبرة العملية ذات الصلة 

تدريجي ، منها والمسؤولة بشكل 
( سنوات يجب أن تكون 8ثماني )

 5على المستوى اإلداري و 
)خمس( سنوات تنطوي على 

 مسؤوليات إشرافية

 [2-موظف إدارة برنامج ]ف 

  ، توفير مرافق المؤتمرات المناسبة )حجز المكان ، نظام الخطاب العام
التحريريين المعدات المكتبية( وخدمات الدعم )التعاقد مع المترجمين 

والفوريين ، وموظفي السكرتارية( لجميع االجتماعات على المستويات 
حيث يتم ذلك  -المختلفة لمؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 
 بالتعاون ، حيثما كان ذلك مناسبًا. مع المديريات األخرى

  درجة البكالوريوس في االقتصاد أو
اإلحصاء أو العلوم االجتماعية أو إدارة 

األعمال أو  البرامج أو المشاريع أو إدارة
 المجاالت األخرى ذات الصلة

   

( سنوات خبرة في مجال 5خمس )
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 مماثلة في مؤسسات
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  ضمان توزيع الوثائق الداعمة في الوقت المناسب الجتماعات المستويات
المختلفة لمؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ومحاضر ما 

 بعد االجتماع )التقارير( ؛ 

  تأكد من توفير األماكن المناسبة ، والعناوين العامة ، ومرافق المؤتمرات
ية والشفوية ، ودعم السكرتارية األخرى ، وخدمات الترجمة التحرير

 لجميع اجتماعات مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  إحالة جميع الموافقات الالزمة بشأن أنظمة اإلدارة المالية واإلدارية
لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إلى مكتب األمين العام بمجرد 

 اعتمادها من قبل المدير

 دير في الحفاظ على جدول محدث ونشره لجميع االجتماعات مساعدة الم
الحالية والمستقبلية لجميع مستويات مؤسسات منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية

  ضمان جمع وحفظ وإحالة وحفظ نسخ من جميع الوثائق الداعمة وتقارير
الدراسة قصيرة المدى والتوصيات وجداول األعمال والمحاضر 

ألخرى التي تم إعدادها واستخدامها من قبل جميع اجتماعات والوثائق ا
 المستويات المختلفة لمؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 أداء أي واجبات أخرى قد يكلف بها المدير 

 أو
 

درجة الماجستير في الجامعة في االقتصاد 
أو اإلحصاء أو العلوم االجتماعية أو إدارة 
البرامج أو المشاريع أو إدارة األعمال أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة

 أو 

 
سنتان من الخبرة العملية ذات  

الصلة في التنمية االجتماعية 
واالقتصادية ، في مؤسسات 

 مماثلة. 

 

 [GSA5مساعد إداري ]

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

  في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي ،ينسق و / أو يشارك 

 ، يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات واألنظمة التشغيلية 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 واألنشطةالميزانيات 

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
في مجاالت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول 

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 لتواليا

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية 

 معترف بها 
 
 
 

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 
 تعليمية معترف بها 

 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
لعمل اإلداري و / أو الصلة في ا
 السكرتارية.

 
سنتان من الخبرة العملية ذات 

الصلة في العمل اإلداري و / أو 
 السكرتارية.

 

 [GSA5سكرتير )ثنائي اللغة( ]
  قادر على التواصل والتعامل مع المراسالت بأي لغتين رسميتين في

 االتحاد األفريقي

دبلوم في الخدمات اإلدارية وإدارة المكاتب 
 والسكرتارية والدراسات الكتابية 

 

سنوات من الخبرة في العمل  3
السكرتاري ثنائي اللغة ذي الصلة 

العامة أو البعثات في المنظمات 
الدبلوماسية أو المنظمات الدولية أو 
 المنظمات غير الحكومية الدولية.
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  والرسائل تدقيق المستندات والتقارير والمراسالت مشروع و
واالستفسارات وما إلى ذلك بلغتي عمل رسميتين في االتحاد األفريقي 

 ؛حسب ما قد يتم تعيينه من قبل المشرفين

  ، يحتفظ بمذكرات المدير / الرئيس ويبلغه وفقًا لذلك وفي الوقت المناسب
ويتلقى ويحافظ على المراسالت المناسبة في القسم ، والمطالبة باتخاذ 

 اإلجراءات ، 

  يوفر الدعم لتوفير الترتيبات اللوجستية ، وتنفيذ األنشطة وتوفير
التحديثات ، والتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين 

 ، ومتابعة قرارات االجتماع ونتائج المراسالت والتأكد من تنفيذها ، 

 يعد مسودة االتصاالت المكتبية الروتينية ويساعد في تجميع البيانات 
والمعلومات ألغراض إعداد التقارير ، ويساهم في إنشاء وتحسين 

وصيانة أنظمة السجالت واالسترجاع ، ويحافظ على إجراءات تسمية 
 ملفات الكمبيوتر الجيدة

  الحفاظ على نظام حفظ وتسجيل مناسب لجميع المراسالت والوثائق
 الواردة والصادرة ؛ 

   المرافق والمواد المكتبيةصياغة الطلبات األولية لتوفير وصيانة 

درجة البكالوريوس في الخدمات اإلدارية ، 
وإدارة المكاتب ، والسكرتارية والدراسات 

 الكتابية
سنتان من الخبرة في العمل 

السكرتاري ثنائي اللغة ذي الصلة 
في المنظمات العامة أو البعثات 
الدبلوماسية أو المنظمات الدولية 

أو المنظمات غير الحكومية 
 الدولية.

 GSA3مساعد تسجيل أول 

  استالم وتسجيل ومعالجة وإعادة توجيه البريد / المراسالت الواردة
 والصادرة إلى المرسل إليه ذي الصلة

  مسح ضوئي ورقمنة البريد الوارد والسجالت 

  فرز السجالت المكتبية وتنظيمها وصيانتها وتخزينها واستردادها بدقة 

  ًإنشاء وضمان تصنيف السجالت إلكترونيا 

  السجالت حسب مخطط الملفاتالتأكد من تصنيف 

  )حفظ جميع الملفات المادية بما في ذلك ملفات الموظفين )مفتوحة وسرية
 ، والملفات المالية والقانونية ، وضمان الحفظ اآلمن لهم

  تأكد من التقاط عناصر البيانات الوصفية الدقيقة من السجالت لتحميلها
 إللكترونيعلى نظام السجالت اإللكترونية من أجل اإليداع ا

  إنشاء مجلدات وملفات جديدة والتخلص من الملفات القديمة وفقًا لجدول
 االحتفاظ المحدد

 احتفظ بسجالت آمنة ومأمونة في مكان مناسب 

  االحتفاظ باألرشيفات والتأكد من تخزين الملفات بشكل صحيح وإمكانية
 الوصول إليها 

 مستندات في احتفظ بسجل لجميع الملفات الصادرة لضمان إرجاع ال
 الوقت المناسب

ما ال يقل عن دبلوم في إدارة المكاتب / 
اإلدارة أو إدارة السجالت من مؤسسة 

 معترف بها. 
 

 
 

مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة 
المكاتب أو إدارة السجالت من مؤسسة 

ة ذات صلة في سنة خبر 1معترف بها 
 السجل / إدارة السجالت أو المهام الكتابية.

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
الصلة في إدارة السجالت / 
 السجالت أو المهام الكتابية.

سنة واحدة في دور إشرافي )إذا 
كان المنصب ينطوي على دور 
إشرافي مثل مشرف األمن وما 

 إلى ذلك( 
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  خدمة اجتماعات اإلدارات والتأكد من توزيع وثائق العمل على
 المشاركين في االجتماع. 

 ضمان السرية وعدم إفشاء السجالت 

  تأكد من الحفاظ على نظام ملفات موثوق ودقيق وفعال بما يتماشى مع
 سياسة إدارة المحفوظات والسجالت

  من خالل البحث عن السجالت قدم إجابات على االستفسارات
 واسترجاعها 

 االحتفاظ بنظام سجالت حركات الملفات داخل المكتب 

 تعبئة الموارد والشراكاتالتخطيط االستراتيجي شعبة 

رئيس التخطيط االستراتيجي لتعبئة 
 5ف  -الموارد والشراكات 

تنسيق تطوير وتنفيذ وتسليم الخطة اإلستراتيجية طويلة األجل ومتوسطة • 
المدى ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ، بما يتماشى مع أجندة 

إضفاء الطابع المؤسسي على الثقافة تعزيز • لالتحاد األفريقي ؛  2063
• الموجهة نحو النتائج داخل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛ 

توفير التوجيه االستراتيجي للمديريات داخل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية 
 األفريقية وصياغة خطط عمل المديريات والميزانية ؛

يجية عبر أمانة منطقة التجارة الحرة القارية رصد وتقييم تنفيذ االسترات• 
إعداد التقارير الدورية المطلوبة ألنشطة أمانة منطقة التجارة • األفريقية ؛ 

الحرة القارية األفريقية والتأكد من االلتزام الصارم بالمواعيد النهائية المتفق 
 عليها لهذه التقارير.

 االتحاد األفريقي.  إدارة أداء موظفي الشعبة وفقا لقواعد وأنظمة 
  إدارة المخاطر داخل القسم والتوصية باستراتيجيات التخفيف ؛ 
  بناء شراكات قارية وعالمية ذات صلة بوالية أمانة منطقة التجارة

 الحرة القارية األفريقية ؛ 
  المساهمة في العمل العام ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية

• في فريق اإلدارة العليا ؛ األفريقية من خالل لعب دور فعال 
تطوير أداة رصد وتقييم لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية 

ضمان إعداد تقارير منتصف • األفريقية من قبل الدول األطراف ؛ 
العام والتقارير السنوية عن حالة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية 

قليمية والدول األفريقية داخل األمانة والمجموعات االقتصادية اإل
 األطراف ؛

درجة الماجستير أو ما يعادلها في االقتصاد 
أو المالية أو إدارة المشاريع أو اإلدارة 

 اإلستراتيجية أو أي مجال دراسي ذي صلة 

 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
في العمل المسؤول بشكل تدريجي 
في وظائف التخطيط االستراتيجي 

( 7والتقييم ، منها سبع )والمراقبة 
سنوات يجب أن تكون على 

 المستوى اإلداري.
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  تيسير تقييم منتصف المدة ونهايتها للخطة االستراتيجية لمنطقة
 التجارة الحرة القارية األفريقية ؛ 

  قيادة االستشارات ودراسات الجدوى لمشاريع أمانة منطقة التجارة
 الحرة القارية األفريقية. 

 لتجارة حضور االجتماعات الفنية واالستراتيجية ألمانة منطقة ا
 الحرة القارية األفريقية ؛ 

 

مسؤول أول تعبئة الموارد والشراكات 
 (3)ف 
 

  المساهمة في الجهود األوسع التي تبذلها الشعبة لضمان بيئة مواتية
للشراكات بما في ذلك من خالل إدخال تحسينات على أنظمة إدارة 

المواجهة داخليًا وخارجيًا ، ومبادرات المعرفة ، وتعزيز مواقع الويب 
تعزيز الروابط التشغيلية بين أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

 ومفوضية االتحاد األفريقي واألجهزة األخرى

  قادرة على إيصال استراتيجيات الشراكة ، والجهود المبذولة لتحسين
 والشراكة.جودة البيانات واإلبالغ عن تعبئة الموارد 

  ، تنسيق تقييم شامل ، في جملة أمور ، فيما يتعلق بعائد االستثمار
وتحديد أفضل الممارسات ، بهدف تعزيز تأثير الدعم المستقبلي لتعبئة 

 موارد المكاتب الميدانية

  يدعم تطوير استراتيجيات تعبئة الموارد الموجهة نحو زيادة اإليرادات
 الخاص والمانحين وفاعلي الخير  مع القطاع الخاص والعام والقطاع

  قيادة وتنفيذ مواد الدعوة ودعم البحوث التطلعية لتعزيز قدرة شراكات
 القطاعين العام والخاص

  تعزيز العمل الجماعي والتواصل بين الموظفين من خالل أنشطة تعبئة
الموارد عبر أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وغيرها من 

 حادأجهزة االت

  درجة الماجستير الجامعي في االقتصاد
، أو مجاالت الدراسة ذات الصلة ، من 

 مؤسسة معترف بها ، 
 أو
 

  درجة البكالوريوس الجامعي في
االقتصاد ، أو مجاالت الدراسة ذات 
 الصلة ، من مؤسسة معترف بها ، 

سنوات من الخبرة العملية ذات  7
 3الصلة في بيئة دولية أو قارية و 

من الخبرة على المستوى  سنوات
اإلشرافي. يعتبر التأهيل اإلضافي 
أو العالي في المجال ذي الصلة 

 ميزة إضافية.
 
سنوات من الخبرة العملية  10

ذات الصلة في بيئة دولية أو قارية 
( سنوات من الخبرة 3وثالث )

 على المستوى اإلشرافي
 

 (3كبير موظفي الرصد والتقييم )ف 

  العام لرصد المشروع وتقييمه ، وتحديث مصفوفة إطار تطوير اإلطار
سجل المشروع ، بشأن تنفيذ البرامج واالستراتيجيات مقابل األهداف 
والمعالم الرئيسية )استعراض منتصف المدة للمشروع ، وتقييم األثر ، 

 والتقييم النهائي ، ونظام جمع البيانات ، إلخ(

 لمخرجات والنتائج تساهم تأكد من أن مؤشرات المشروع واألهداف وا
وتتوافق مع وثيقة المشروع واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية والوثائق األخرى ذات الصلة

 مراجعة وتجميع تقارير المراقبة وتقارير تقدم المشروع وتقارير التقييم 

 تقديم الدعم الفني للموظفين لجميع األنشطة المتعلقة بالرصد والتقييم 

درجة الماجستير أو ما يعادلها في العلوم 
االجتماعية أو اإلحصاء أو االقتصاد أو 

غيرها من المجاالت ذات الصلة من جامعة 
 معترف بها

 
 أو
 

درجة البكالوريوس في العلوم االجتماعية أو 
أو أي تخصص آخر  اإلحصاء أو االقتصاد

 ذي صلة.

)سبع( سنوات من الخبرة  7
 3العملية ذات الصلة ، منها 

)ثالث( سنوات يجب أن تكون 
على مستوى إشرافي وفي مجال 

  إدارة البرنامج / المشروع 
 
 أو 
 
)عشر( سنوات من الخبرة  10

 3العملية ذات الصلة ، منها 
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 ميم تصTOR  والمواد التدريبية ومواد االتصال المتعلقة بالمشروع
  M&Eونظام 

 

)ثالث( سنوات يجب أن تكون 
في مجال على مستوى إشرافي 

 عمل إدارة البرنامج / المشروع
 

كبير مسؤولي التخطيط االستراتيجي )ف 
3) 
 

  قيادة وتنفيذ إطار سياسة التخطيط االستراتيجي للوفاء بااللتزامات
 القانونية وأولويات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  األساسية ابتكار وسائل لضمان الجودة ومراجعة التقارير والدراسات
 وتقارير التقييم.

  وضع اإلجراءات التشغيلية وممارسات العمل فيما يتعلق بالتخطيط
 االستراتيجي

  دعم الشؤون المالية / مساعد االمتثال على رصد التقدم المحرز في
 أنشطة اإلدارة المالية

  توجيه إجراء البحوث في قضايا محددة ذات صلة بمنطقة التجارة الحرة
 يقيةالقارية األفر

  إجراء مراجعة تفصيلية لالستراتيجيات القطاعية لتحديد أوجه القصور
 وفرص التآزر والدروس المستفادة 

  ضمان مواءمة أنظمة تقارير الشركات بما في ذلك مؤشرات التأثير
 والنتائج في أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

 ة )إدارة المعرفة( للمشروعالمساهمة في تطوير وإدارة المنتجات المعرفي 

 استكشاف وتصميم وتطوير وتجريب األساليب المبتكرة في جمع البيانات 

  توليد وتبادل الدروس المستفادة من طرق جمع البيانات المبتكرة للرصد
 والتقييم مع فريق المشروع وخارجه

  يعزز العمل الجماعي والتواصل بين الموظفين من خالل التخطيط
عبر أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وأجهزة  االستراتيجي ،
 االتحاد األخرى

  درجة الماجستير الجامعي في االقتصاد
، الشراكة والتنمية الدولية ، التعاون 

الدولي ، إدارة البرامج أو المشاريع أو 
مجاالت الدراسة ذات الصلة ، من 

 مؤسسة معترف بها ،
 أو

 صاد أو بكالوريوس جامعي في االقت
التنمية الدولية أو مجاالت الدراسة ذات 

 الصلة من مؤسسة معترف بها.
 

)سبع( سنوات من الخبرة  7
المهنية ذات الصلة في بيئة دولية 

سنوات من الخبرة  3أو قارية و 
 على المستوى اإلشرافي.

 
)عشر( سنوات من الخبرة  10

المهنية ذات الصلة في بيئة دولية 
سنوات من  )ثالث( 3أو قارية و 

 الخبرة على المستوى اإلشرافي.

 [P3مدقق داخلي أول ]
 

  إجراء التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ، وإجراء عمليات التدقيق
 الداخلي ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

  ، تقديم إرشادات ومبادئ التدقيق من خالل فهم وتوثيق العمليات التجارية
وتفسير السياسات واإلجراءات المالية ، وممارسات الحوكمة ، 

وااللتزامات التنظيمية ، وتقييم االمتثال لقوانين وسياسات وإجراءات 
 االتحاد األفريقي 

  على تلك دعم حماية األصول من خالل مراجعة الضوابط الداخلية
 األصول والتحقق من وجود هذه األصول

درجة الماجستير في التدقيق أو المحاسبة أو 
اإلدارة المالية أو إدارة األعمال أو االنضباط 

 ذي الصلة 
 
 أو
 

درجة البكالوريوس في المراجعة أو المحاسبة 
أو اإلدارة المالية أو إدارة األعمال أو 

 االنضباط ذي الصلة

سنوات من الخبرة العملية منها  7
سنوات على المستوى اإلشرافي  3

في مجال المراجعة والمحاسبة 
سنوات على  5والمالية ، منها 
 األقل في المراجعة

 
 أو 
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  تحديد مخاطر التشغيل أو المالية أو االمتثال المحتملة التي تتطلب اهتمام
 المراجعة

  المساهمة في تطوير برنامج إجمالي للمراجعة الداخلية والتدقيق ألمانة
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من خالل تحديد السجالت 

 التي سيتم تحليلها وتخطيط مهام العمل لمراجعة اإلداراتواألنشطة 

  إعداد تقرير التدقيق وتقديم المشورة بشأن نتائج التدقيق ، والمشاركة في
تثقيف اإلدارات والموظفين في مجال الضوابط والسياسات الداخلية 

 ومراقبة إجراءات التدقيق التي تتخذها اإلدارة

 همة في النجاح الشامل ألمانة منطقة إجراء العناية الواجبة ، والمسا
التجارة الحرة القارية األفريقية من خالل العمل كعضو فريق في عمليات 
التدقيق والمشاريع الخاصة وأداء جميع الواجبات والمسؤوليات األخرى 

 كما تم تعيينها.

 
ستكون الشهادة المهنية ذات الصلة ، مثل 

"Expert Comptable"  أو تعيين
و  ACCAمحاسب عام معتمد / معتمد )مثل 

CPA  وCIMA  وCA  )وما إلى ذلك
واالنتماء إلى هيئة مهنية ذات صلة ميزة 

 إضافية.
 

سنوات من الخبرة في العمل  10
سنوات في اإلشراف في  3، منها 

 5ممارسة المراجعة ، منها 
 سنوات على األقل في المراجعة.

 (2موظف رصد وتقييم )ف 

  تنفيذ خطةM&E  للمشروع لتوليد معلومات منتظمة تتعلق بتقدم
 المشروع

 والتقييم  تقديم الدعم الفني لموظفي المشروع بشأن تنفيذ خطة الرصد
 وإطار النتائج.

  االتصال بتنفيذ المشروع وإدارته لجمع البيانات وتحليلها وتحديد التقدم
 المحرز

 تتبع نتائج المشروع ونتائجها على أساس دوري 

  العمل عن كثب مع فريق التنفيذ لتعزيز قدرتها على جمع البيانات
 المناسبة وإعداد التقارير

 ات تنفيذ المشروع وأساليبهالقيام بمراقبة جودة استراتيجي 

  مساعدة فريق المشروع على إعداد التقارير الدورية للمشروع من خالل
 توفير المعلومات المتعلقة بالرصد والتقييم

 المساهمة في تطوير وإدارة المنتجات المعرفية )إدارة المعرفة( للمشروع 

 المشاركة بنشاط في مجتمع الممارسة العالمي بشأن ممارسات الرصد 
 والتقييم المبتكرة

  االتصال بشكل وثيق مع قسم االتصاالت لضمان توثيق الدروس
 المستفادة من تقييمات المشاريع بشكل صحيح

درجة البكالوريوس في المراقبة والتقييم أو 
االقتصاد أو اإلحصاء أو دراسات التنمية أو 

 الديموغرافيا أو المالية العامة.
 
 أو
 

في المراقبة حاصل على درجة الماجستير 
والتقييم أو االقتصاد أو اإلحصاء أو دراسات 

 التنمية أو الديموغرافيا أو المالية العامة.
 
 

)خمس( سنوات من الخبرة  5
العملية ذات الصلة في مجاالت 
التخطيط االستراتيجي وإدارة 
البرامج وتقييم الرصد داخل 

منظمة دولية ، مع إشارة خاصة 
 إلى الوضع األفريقي.

 
سنتان )سنتان( من الخبرة العملية 

ذات الصلة على مستوى 
متخصص في مجاالت التخطيط 

االستراتيجي وإدارة البرامج 
وتقييم الرصد داخل منظمة دولية 
، مع إشارة خاصة إلى الوضع 

 األفريقي

 (1موظف برنامج مبتدئ )ف 

  الرصد واإلبالغ عن تنفيذ خطط العمل الخاصة بتعبئة الموارد 

 مة في المراجعة المستمرة لجهود تعبئة الموارد الحالية ودعم المساه
 توثيق إطار العمل 

  المتابعة وتقديم التوجيه بشأن تطوير وتحديث خطط تعبئة الموارد
 الخاصة بهم وتنظيم اجتماعات حول جميع الخطط لضمان التنسيق 

المراقبة شهادة جامعية في درجة جامعية في 
والتقييم ، االقتصاد ، اإلحصاء ، دراسات 

أو  التنمية ، الديموغرافيا أو المالية العامة
 االنضباط ذات الصلة 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
 الصلة.

أو تخصص ذي صلة مع خبرة 
 عمل ذات صلة ال تقل عن سنتين. 
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  العمل مع فريق المراقبة والتقييم لضمان تنفيذ الخطط وفق المعايير
 لموضوعة ا

  تحديد االزدواجية والمساهمة في التنسيق السلس وتبادل المعلومات بشأن
 تعبئة الموارد 

  المساهمة في بناء قدرات الدول األطراف في مجال تعبئة الموارد ودعم
 حوارات التمويل المنظمة

  الحفاظ على عالقات وبرامج فعالة بين اإلدارات لتعزيز وتقوية الدعم
 التمويلي المنسق

 التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطةقسم النساء والشباب في 

النساء والشباب في التجارة  -رئيس قسم 
 [P5والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ]

  تقديم التوجيه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب في
 التجارة 

  مباشرة نحو الشركات الناشئة المملوكة للشباب والنساء ، أو الشركات
والمتوسطة في دورة االستثمار ، أو الكيانات األخرى التي تنفذ الصغيرة 

 برامج التدريب المهني

  المساهمة في المراقبة الفعالة للمشاريع والمنح المدعومة داخل قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولة عن تنفيذ المشاريع 

 المخصصة

 مالمساهمة في تنسيق تنفيذ أنشطة القطاع مع خدمات الدع 

  المساهمة في تطوير الوثائق وتوفير المدخالت الالزمة لتنفيذ أنشطة
 القطاع

  مسؤول عن تقييم ودمج الجوانب االجتماعية في األنشطة ، بما في ذلك
تمكين المرأة والشباب ، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 وتعزيز التأثير على المجتمعات المحلية

 ين الشركات الصغيرة والمتوسطة والدول دعم الحوار والتعاون ب
األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين في القطاعين الخاص والعام 

بهدف تحديد فرص الشراكة ومبادرات التنمية االجتماعية واالقتصادية 
 المشتركة

  قيادة التحليل النوعي والكمي للسياسة ذات الصلة والتطورات الخارجية
 وكذلك أداء القطاع

جستير في دراسات النوع درجة الما
االجتماعي أو التنمية أو االقتصاد أو القانون 
أو دراسات التنمية أو مجال دراسة العلوم 

 االجتماعية ذي الصلة
 

عاًما من الخبرة المناسبة في  12
مجال الوظيفة ذي الصلة مع 
معرفة قوية بسياق التنمية 

األفريقية على المستوى الوطني 
 7ي ، منها أو اإلقليمي أو الدول

سنوات على األقل على المستوى 
سنوات على  4اإلداري و 

 المستوى اإلشرافي.
 

مطلوب خبرة في إدارة برامج 
 تنمية الشباب 

 
سنوات من الخبرة في دورة  5

إدارة المشاريع وخاصة في 
الرصد والتقييم وإعداد التقارير 

 أمر ضروري.
 

الخبرة في تطوير البرامج بما في 
السياسات واالستراتيجيات ذلك 

واألطر الخاصة بتنمية الشباب 
 أمر ضروري.

 
خبرة في حوار السياسات على 
المستوى الدولي وكذلك بناء 

 الشراكة وتعبئة الموارد
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النساء والشباب في  -كبير المسؤولين 
 (4التجارة )ف 

 

 قيادة جهود تطوير مشروع جديد حول النساء والشباب في التجارة ، بما في
 ذلك المشاركة مع المنظمات الشريكة وأصحاب المصلحة اآلخرين.

المساهمة في جهود جمع األموال من خالل تحديد فرص التمويل وإعداد 
 المذكرات والمقترحات المفاهيمية ؛ كتابة تقارير مرحلية للجهات المانحة

 دعم مدير البرنامج وأعضاء الفريق اآلخرين في التوعية بالسياسات من خالل
صياغة مذكرات السياسة والتخطيط وتنفيذ أحداث النشر وتقديم النتائج إلى 

 صانعي السياسات

اإلشراف على جهود االتصاالت الخاصة ببرنامج الشركات الصغيرة 
والمتوسطة من خالل كتابة وتحرير وتصميم مواد النشر ؛ زيادة تطوير 

رير منشورات الموقع اإللكتروني واإلنترانت وصيانتهما ؛ وكتابة وتح
 المدونة.

بناء أنظمة تعمل على تحسين الكفاءة واإلدارة الداخلية لبرنامج الشركات 
 الصغيرة والمتوسطة.

درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في 
إدارة األعمال أو االقتصاد أو التسويق أو 

السياسة العامة للتجارة الدولية أو الدراسات 
 األخرى ذات الصلة

( 12اثنا عشر ) -( 10عشر )
 سنة 
 

من الخبرة ذات الصلة منها سبع 
( سنوات على المستوى 7)

( سنوات على 4اإلداري وأربع )
 المستوى اإلشرافي.

 

 )SME's )P4 -موظف رئيسي 

اإلشراف على برامج نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال ، 
 ر ،بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحص

 صياغة طلب مقترحات التمويل

قيادة جهود تطوير المشاريع الجديدة ، بما في ذلك المشاركة مع المنظمات 
 الشريكة وأصحاب المصلحة اآلخرين.

المساهمة في جهود جمع األموال من خالل تحديد فرص التمويل وإعداد 
 المانحةالمذكرات والمقترحات المفاهيمية ؛ كتابة تقارير مرحلية للجهات 

دعم مدير البرنامج وأعضاء الفريق اآلخرين في التوعية بالسياسات من خالل 
صياغة مذكرات السياسة والتخطيط وتنفيذ أحداث النشر وتقديم النتائج إلى 

 صانعي السياسات

اإلشراف على جهود االتصاالت الخاصة ببرنامج الشركات الصغيرة 
مواد النشر ؛ زيادة تطوير والمتوسطة من خالل كتابة وتحرير وتصميم 

درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في 
يق أو إدارة األعمال أو االقتصاد أو التسو

السياسة العامة للتجارة الدولية أو الدراسات 
 األخرى ذات الصلة

( 12اثنا عشر ) -( 10عشر )
 سنة 
 

من الخبرة ذات الصلة منها سبع 
( سنوات على المستوى 7)

( سنوات على 4اإلداري وأربع )
 المستوى اإلشرافي.
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الموقع اإللكتروني واإلنترانت وصيانتهما ؛ وكتابة وتحرير منشورات 
 المدونة.

بناء أنظمة تعمل على تحسين الكفاءة واإلدارة الداخلية لبرنامج الشركات 
 الصغيرة والمتوسطة.

النساء والشباب في  -موظف برنامج 
 [2التجارة ]ف 

  المصلحة الوطنيين لجمع وتحليل المعلومات حول المرأة تنسيق أصحاب
 والشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  مسودة االختصاصات والوثائق الفنية والتقارير األخرى 

  التخطيط والمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية والندوات
 كخبير.

 تطوير وتقديم المواد التدريبية 

 هو مطلوب من قبل المشرف القيام بواجبات أخرى كما 

  المساهمة في تحديد وتبادل الدروس المستفادة من البرنامج وأفضل
 الممارسات

درجة البكالوريوس في السياسة العامة 
والقانون واإلدارة واالقتصاد والتنمية الدولية 

 النوع دراسات ، العامة السياسة، 
 التنمية دراسات ، االجتماع علم ، االجتماعي

 العامة ةاإلدار ،
 أو االنضباط المتعلق بالشباب. 

 
 
 أو
 

درجة الماجستير في السياسة العامة أو 
اإلدارة أو االقتصاد أو التنمية الدولية أو 

 التخصصات المتعلقة بالشباب
 

 سنوات من الخبرة ذات الصلة. 5
 

الخبرة في المسؤوليات اإلشرافية 
 ميزة إضافية.

 
 
 

مطلوب سنتين على األقل من 
 الخبرة العملية ذات الصلة.

النساء والشباب -موظف برنامج مبتدئ
 [P1في التجارة ]

 

  المساهمة في تقديم دعم البرنامج لتعزيز القدرة التنافسية للشركات
الصغيرة والمتوسطة للدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية

   المساهمة في تطوير وتحديث خطط واستراتيجيات البرنامج بما في ذلك
 تحديد وتقييم المخاطر وتنفيذ تدابير التخفيف 

  دعم المسؤول األول عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنسيق
 عمل القطاع 

 المساهمة في إنشاء وصيانة أرشيف خاص بأنشطة القطاع 

 شركاء الحكوميين لوضع خطة عمل العمل مع مسؤول البرنامج وال
 وميزانية ألنشطة المشروع

  مراقبة ودعم تنفيذ أنشطة مشروع الجودة من خالل توفير أو تنسيق
 مساعد فني

شهادة جامعية في االقتصاد أو العلوم 
السياسية أو اإلدارة العامة لإلحصاء أو 

التنمية الدولية أو التجارة أو تخصص العلوم 
 لة.االجتماعية ذات الص

 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
 الصلة

مسؤول المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 (2)ف 

  عرض دعم البرنامج لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة
 والمتوسطة للدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في 
إدارة األعمال ؛ اقتصاديات؛ تسويق؛ التجارة 

 الدولية والدراسات األخرى ذات الصلة

 سنوات من الخبرة ذات الصلة. 5
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 وتقييم  تطوير وتحديث خطط واستراتيجيات البرنامج بما في ذلك تحديد
 المخاطر وتنفيذ تدابير التخفيف

  دعم المسؤول األول عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنسيق
 عمل القطاع 

 المساهمة في إنشاء وصيانة أرشيف خاص بأنشطة القطاع 

  العمل مع مسؤول البرنامج والشركاء الحكوميين لوضع خطة عمل
 وميزانية ألنشطة المشروع

 ذ أنشطة مشروع الجودة من خالل توفير أو تنسيق مراقبة ودعم تنفي
 مساعد فني

الخبرة في المسؤوليات اإلشرافية 
 ميزة إضافية.

 
 
 

سنتين على األقل من مطلوب 
 الخبرة العملية ذات الصلة.

)الشركات  -موظف برنامج مبتدئ
 [1الصغيرة والمتوسطة( ]ف 

 

  المساهمة في تقديم دعم البرنامج لتعزيز القدرة التنافسية للشركات
الصغيرة والمتوسطة للدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية

  تحديث خطط واستراتيجيات البرنامج بما في ذلك المساهمة في تطوير و
 تحديد وتقييم المخاطر وتنفيذ تدابير التخفيف 

  دعم المسؤول األول عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنسيق
 عمل القطاع 

 المساهمة في إنشاء وصيانة أرشيف خاص بأنشطة القطاع 

 خطة عمل  العمل مع مسؤول البرنامج والشركاء الحكوميين لوضع
 وميزانية ألنشطة المشروع

  مراقبة ودعم تنفيذ أنشطة مشروع الجودة من خالل توفير أو تنسيق
 مساعد فني

شهادة جامعية في االقتصاد أو العلوم 
السياسية أو اإلدارة العامة لإلحصاء أو 

التنمية الدولية أو التجارة أو تخصص العلوم 
 االجتماعية ذات الصلة.

 

العملية ذات  سنتان من الخبرة
 الصلة

 مراجعة السياسات وقسم البحث

رئيس مراجعة وبحوث سياسة منطقة 
 [P5التجارة الحرة القارية األفريقية ]

 

  تقديم تقييمات ومراجعات مستقلة وموضوعية لسياسات الدول األطراف
 تجاه اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  التجارة الحرة القارية األفريقيةإجراء مراجعات سياسة منطقة 

 إعداد التقارير االقتصادية واإلحصائية 

 تطوير المشاريع الخاصة 

درجة الماجستير في االقتصاد أو اإلحصاء 
أو السياسة العامة أو دراسات التنمية أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة ؛
 
 
 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
العملية ذات الصلة في مناصب 

مسؤولة بشكل تدريجي ، مع سبع 
( سنوات من الخبرة اإلدارية 7)

في منظمة دولية تتعامل مع 
القضايا ذات الصلة وخبرة أربع 

 ( سنوات في دور إشرافي.4)
 

التدريب على تحليل السياسات 
والبحوث ومراجعة السياسات 

 وصياغتها.
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خبرة مثبتة في صياغة السياسات 
 والبحوث.

 
 

 [P4سالسل القيمة ]تطوير وتنفيذ 

  التعاون مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي / الدول األطراف
والقطاع الخاص في تطوير سلسلة القيمة لتعزيز اإلنتاج القاري والتجارة 

 داخل أفريقيا

  اإلشراف على وضع المفاهيم والتخطيط وتنفيذ المشروع ، مع التركيز
سلة القيمة وإضفاء الطابع على تعزيز اإلنتاجية ، ودفع تطوير سل

 الرسمي على المؤسسة.

  قيادة البحوث حول سالسل القيمة اإلقليمية المحتملة التي يمكن أن
 تحفزها منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  العمل على تحديد تحديات التنفيذ التي تواجه البلدان األفريقية بشأن
 التجارة وتطوير سالسل القيمة

  المساعدة في تطوير خطط المشروع / مذكرات المفاهيم أو الشروط
 المرجعية من أجل تطوير 

  تقديم المساعدة للدول األعضاء في االتحاد األفريقي / الدول األطراف
بمبادرات بناء القدرات لصانعي السياسات للعب دور قيادي في التجارة 

 والسياسة الصناعية

 ة اإلقليمية لضمان المواءمة الفعالة االتصال بالمجموعات االقتصادي
الستراتيجياتها الصناعية والفرص التي تقدمها منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية

ماجستير في االقتصاد أو االقتصاد الزراعي 
أو الرياضيات أو اإلحصاء أو األعمال 
الزراعية أو ماجستير إدارة األعمال أو 

 المجاالت األخرى ذات الصلة

سنوات من الخبرة (10عشرة )
( سنوات على 6من بينها ست )

( 3ثالث )المستوى اإلداري و
 .سنوات على المستوى اإلشرافي

 
 أو 
 
سنوات من الخبرة (12ويلف )تي

( سنوات على 6من بينها ست )
( 3ثالث )المستوى اإلداري و

 سنوات على المستوى اإلشرافي

 AfCFTAكبير منسقي أكاديمية 
[P3] 

 

 المشورة للمديرين بشأن القضايا االستراتيجية المتعلقة باألكاديمية  إسداء
بما في ذلك نشر المعلومات ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية

  لتنسيق التعاون مع إدارة جامعة عموم إفريقيا في االتحاد األفريقي بشأن
التجارة الحرة الدراسات العليا وتطوير منهج قانون التجارة لمنطقة 

 القارية األفريقية 

  تحديد )وإبقائها قيد المراجعة( ورصد وتقييم معايير وأداء األكاديمية
 وتطبيق التمويل المخصص

  المساهمة في تعزيز قدرة الدول األعضاء على التخطيط اإلنمائي
التشاركي األفضل ، بما في ذلك الرؤية طويلة المدى ، وتصميم 

 السياسات القطاعية 

  تعزيز قدرة الدول األطراف على تطوير واعتماد نهج أفضل في صياغة
 السياسات التجارية وإدارتها ورصدها وتقييمها 

أو التجارة ماجستير في التعليم أو التجارة 
الدولية أو ماجستير إدارة األعمال أو أي 

 دراسات أخرى ذات صلة 
 
 أو 
 

البكالوريوس في التعليم أو التجارة أو 
التجارة الدولية أو ماجستير إدارة األعمال أو 

 أي دراسات أخرى ذات صلة 
 

)سبع( سنوات من الخبرة  7
المهنية ذات الصلة في بيئة دولية 

ت من الخبرة سنوا 3أو قارية و 
 على المستوى اإلشرافي.

 
)عشر( سنوات من الخبرة  10

المهنية ذات الصلة في بيئة دولية 
)ثالث( سنوات من  3أو قارية و 

 الخبرة على المستوى اإلشرافي. 
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  تطوير أدوات التخطيط وبرامج وأنشطة حوار السياسات الهادفة إلى
 تعزيز قدرة الشباب في إفريقيا في مجال القانون التجاري الدولي 

 [P3األحداث والمشاريع الخاصة ]
 

  ، إلجراء البحوث حول مجموعة متنوعة من موضوعات التجارة الدولية
األمين العام ، وتوفير الخبرة البحثية ومهارات اإلدارة حسب توجيهات 

 والتحليل واالتصال والتمثيل

  إسداء المشورة للمدير بشأن تسليم المشاريع ذات األولوية واألحداث ذات
 األهمية الحاسمة ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

 ات منطقة التجارة تقييم البيئة الخارجية لتحديد الفرص لتعزيز أولوي
 الحرة القارية األفريقية

  القيادة والتنسيق مع الزمالء في أمانة منطقة التجارة الحرة القارية
 األفريقية والدول األطراف لتحديد البرامج وتنفيذها

 .ضمان ودعم االتصاالت الفعالة بشأن المشاريع واألحداث ذات األولوية 

في ماجستير في إدارة المشاريع ، ماجستير 
إدارة األعمال ، التسويق ، العالقات العامة ، 

 االتصال والمجاالت األخرى ذات الصلة 
 
 أو
 

بكالوريوس في إدارة المشاريع ، ماجستير 
في إدارة األعمال ، التسويق ، العالقات 

العامة ، االتصال والمجاالت األخرى ذات 
 الصلة 

 

)سبع( سنوات من الخبرة  7
بيئة دولية المهنية ذات الصلة في 

سنوات من الخبرة  3أو قارية و 
 على المستوى اإلشرافي.

 
)عشر( سنوات من الخبرة  10

المهنية ذات الصلة في بيئة دولية 
)ثالث( سنوات من  3أو قارية و 

 الخبرة على المستوى اإلشرافي.

 [P3كبير اإلحصائيين ]
 

 قل جمع البيانات من الدول األطراف وغير األطراف وضمان جمع ون
 البيانات بشكل منتظم وفي الوقت المناسب

  تصميم مشاريع بحثية تطبق تقنيات علمية صحيحة وتستخدم المعلومات
التي تم الحصول عليها من خطوط األساس أو البيانات التاريخية من أجل 

 هيكلة تحليالت فعالة وغير منقوصة
  والطرق تطوير واختبار التصاميم التجريبية وأساليب أخذ العينات

 التحليلية.
  تقييم مصادر المعلومات من أجل تحديد أي قيود من حيث الموثوقية أو

 قابلية االستخدام
  التحقيق في البيانات الشاذة وحلها باستخدام مصادر البيانات البديلة أو

 األساليب اإلحصائية / االقتصادية القياسية عند االقتضاء.
 تغطي مجموعة من األنشطة  إدارة قواعد البيانات اإلحصائية التي

 اإلحصائية اعتماًدا على منطقة العمل التي تم تعيين المرشح لها
  ضمان والحفاظ على قابلية المقارنة الدولية للبيانات بما في ذلك إدارة

 التغييرات المنهجية بشكل صحيح )مثل إدخال تعريفات دولية جديدة(.
 قتصادي القياسيمسودة منشورات / تقارير للتحليل اإلحصائي واال 

ماجستير جامعي في اإلحصاء أو 
الرياضيات أو االقتصاد أو المجاالت ذات 

 الصلة
 

 أو
 

 
درجة البكالوريوس الجامعي في اإلحصاء 

أو الرياضيات أو االقتصاد أو المجاالت ذات 
 الصلة.

 

)سبع( سنوات من الخبرة  7
التدريجية المسؤولة في جمع 

 وتصنيف وتحليل ونشر البيانات
اإلحصائية أو المجاالت ذات 

سنوات على  3الصلة منها 
 المستوى اإلشرافي. 

 
 أو 
 
 3)عشر( سنوات خبرة منها  10

)ثالث( سنوات على المستوى 
 اإلشرافي

كبير مسؤولي مراجعة السياسة التجارية 
[P3] 

  تطوير العالقات مع مجموعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة
 لبناء شبكة للمعلومات والتأثير والصناعة واألعمال

  تطوير ومشاركة فهم أولويات السياسة التجارية وتحديد الحواجز
 التجارية الناشئة

  درجة الماجستير في االقتصاد أو
التجارة الدولية أو مجال دراسي ذي 

 صلة
 أو

 

( سنوات خبرة في 7سبع )
التكامل اإلقليمي في أفريقيا ، مجاالت
( 3وثالث )التجارة الدوليةقضايا 

 سنوات على المستوى اإلشرافي.
 أو
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  ، معالجة الحواجز التجارية الخاصة بالبلد / قضايا الوصول إلى األسواق
والتأثير من خالل الشبكة المنشأة أو من خالل القنوات األخرى ذات 

 الصلة
 ستراتيجيات اإلقليمية لمعالجة قضايا السياسة التنظيمية المساهمة في اال

 والتجارية األوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
  تقديم المشورة واألولويات حيث يجب أن تركز منطقة التجارة الحرة

القارية األفريقية مواردها واهتمامها لمعالجة أولويات السياسة التجارية 
 والحواجز التجارية

 دعم تطوير الخبرة في السياسة التجارية عبر القارة 

  درجة البكالوريوس في االقتصاد أو
التجارة الدولية أو مجال دراسي ذي 

 صلة
 

( سنوات خبرة في 10عشر )
التكامل اإلقليمي في أفريقيا مجاالت

وثالث ، قضايا التجارة الدولية
( سنوات على المستوى 3)

 اإلشرافي.

 [3كبير الباحثين ]ف 

  تصميم وتنسيق / إجراء البحوث ذات الصلة بالسياسات وتطوير مناهج
 مبتكرة لتنفيذ التجارة الدولية 

  تصميم وتنسيق / إجراء البحوث المتعلقة بالسياسات حول جوانب أخرى
 من التجارة الدولية 

  كتابة تقارير بحثية مصممة للتأثير على السياسة وتنفيذ المناصرة
، من خالل نشر التقرير ، واالجتماعات الفردية ، باستخدام نتائج البحث 

 والتدريب ، وحضور االجتماعات ذات الصلة ، إلخ.
  تطوير والحفاظ على العالقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

والمحاورين من أجل بناء شبكات يمكن من خاللها التعلم وتبادل رسائل 
 الدعوة

 لبحثية في المساهمة في تطوير البحث وتنسيق األنشطة اAlert  من
 خالل االنخراط مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

  درجة الماجستير في االقتصاد أو
التجارة الدولية أو اإلحصاء أو مجال 

 دراسي ذي صلة
 أو

 
  درجة البكالوريوس في االقتصاد أو

التجارة الدولية أو اإلحصاء أو مجال 
 دراسي ذي صلة

 

( سنوات خبرة في 7سبع )
التكامل اإلقليمي في أفريقيا ، مجاالت

( 3وثالث )قضايا التجارة الدولية
 سنوات على المستوى اإلشرافي.

 أو
( سنوات خبرة في 10عشر )
التكامل اإلقليمي في أفريقيا مجاالت

وثالث ، قضايا التجارة الدولية
( سنوات على المستوى 3)

 اإلشرافي.

مسؤول مراجعة السياسة التجارية 
[P2] 

 

  إجراء البحوث والتحليالت وإعداد التقارير حول قضايا السياسة التجارية
 المتعلقة بالمجاالت الموضوعية 

  توفير المعلومات لإلدارة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى بشأن
 القضايا الموضوعية التي تقع ضمن مسؤولية الشعبة

  .المساهمة في تطوير المواد التدريبية 
  في الموضوعات الفنية المتعلقة بعمل الشعبةتطوير الخبرة 
  العمل عن كثب مع فريق االتصاالت على تطوير مواد الدعوة والتوعية

 لتعزيز نتائج البحث
  ، المساهمة في االتصاالت على مستوى الفريق وإدارة المعرفة

والمشاركة في األحداث والمناقشات على مستوى المنظمة حول مواضيع 
 مشاريع التجارة /

  درجة البكالوريوس في االقتصاد أو
التجارة الدولية أو مجال دراسي ذي 

 صلة
 
 
 أو

  درجة الماجستير في االقتصاد أو
التجارة الدولية أو مجال دراسي ذي 

 صلة

 
 
 
 
 
 
)خمس( سنوات من الخبرة  5

العملية ذات الصلة على المستوى 
 الوطني أو الدولي

 
)سنتان( من الخبرة العملية ذات  2

على المستوى الوطني أو  الصلة
 الدولي.
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 [P2إحصائي ]
 

  ينظم ويصمم ويخطط ويوجه جمع وتقييم البيانات اإلحصائية ، بما في
ذلك تحليل وتجميع ونشر تقديرات التدفقات المالية عن طريق اختيار 

 وتنفيذ األساليب المناسبة لمعالجة البيانات
  قواعد( البيانات يشارك في استخدام وتطوير وتنفيذ وإدارة قاعدة(

 اإلحصائية.
  يوفر التوجيه والتدريب والدعم الفني بشأن برامج جمع البيانات

 والممارسات القطرية والمعلومات األخرى ذات الصلة.
  يشارك في تطوير أو مراجعة المعايير المتعلقة بالمفاهيم والتعاريف

والتصنيفات اإلحصائية من خالل إجراء بحث منهجي حول قياس 
 ويل غير المشروع.التم

  يقي ّم الجودة وينصح بتكامل البيانات والحسابات لتحليلها 
  البحث في البيانات الجديدة ومصادر البيانات لتوسيع تغطية قاعدة

 البيانات من أجل تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 
 المساهمة في تحسين وزيادة كفاءة جمع ومعالجة البيانات 

رجة البكالوريوس في مجال اإلحصاء أو د
الرياضيات أو االقتصاد أو التخصصات 

األخرى ذات الصلة مع التدريب في 
اإلحصاء األساسي والتطبيقي. ستكون 
المعرفة بعلوم الكمبيوتر وتطبيقها على 

 العمل اإلحصائي مطلوبة أيًضا.
 

 أو 
 

يجب أن يكون لدى المرشحين درجة 
وخبرة سنتين الماجستير في الجامعة 

)سنتان( في مجال اإلحصاء أو الرياضيات 
أو في االقتصاد أو التخصصات األخرى 
ذات الصلة مع التدريب في اإلحصاء 

األساسي والتطبيقي. ستكون المعرفة بعلوم 
الكمبيوتر وتطبيقها على العمل اإلحصائي 

 مطلوبة أيًضا.
 

يجب أن يكون لدى المرشحين ما 
ات من )خمس( سنو 5ال يقل عن 

الخبرة العملية ذات الصلة على 
 الصعيدين الوطني أو الدولي

 
 أو 
 

يجب أن يكون لدى المرشحين ما 
ال يقل عن سنتين )سنتين( من 
الخبرة العملية ذات الصلة على 
 الصعيدين الوطني أو الدولي.

 

موظف مبتدئ الستعراض السياسة 
 [1التجارية ]ف 

 

 المحددة المتعلقة بالتجارة مع  قم بإجراء بحث حول عدد من القضايا
 أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتوفير مدخالت للنتائج كما هو مطلوب

  تابع التطورات الرئيسية المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالتجارة ، وقم
 بإعداد ملخصات السياسة والمالحظات حسب االقتضاء

 األخرى  التنظيم والمساعدة في إعداد ورش العمل والحوارات واألحداث
 ؛

 تحديد فرص االتصال ومسودة المحتوى لمواد االتصال 
  دعم عمل فريق السياسات والمساهمة في المناقشات الداخلية لمنطقة

 التجارة الحرة القارية األفريقية المتعلقة بالسياسة التجارية

درجة البكالوريوس في االقتصاد أو التجارة 
 الدولية أو مجال دراسي ذي صلة

 

من الخبرة العملية ذات  (2سنتان )
الصلة في مجاالت التكامل 

اإلقليمي في أفريقيا ، وقضايا 
 التجارة الدولية.

 

 قسم االرتباط باالتحاد األفريقي -منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

رئيس مكتب اتصال منطقة التجارة 
 (5الحرة القارية األفريقية )ف 

  شبكة تفاعلية فعالة ومنصة سياسات بشأن أمانة منطقة التجارة الحرة
القارية األفريقية ، تجمع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ، وتوجه 

 االستراتيجيات واألطر والمبادرات القارية. 
  اإلشراف على وتنسيق ومراقبة تنفيذ قرارات وحدة االتصال لمنطقة

 ية التجارة الحرة القارية األفريق
  تأكد من وجود تنسيق مناسب في تنسيق أنشطة منطقة التجارة الحرة

 القارية األفريقية مع أنشطة مفوضية االتحاد األفريقي 

درجة الماجستير في إدارة األعمال؛ اإلدارة 
العامة؛ أعمال عالمية؛ دراسات التنمية أو 

 الدراسات ذات الصلة
 
 

( عاًما من الخبرة 12اثنا عشر )
العملية ذات الصلة في مناصب 

مسؤولة بشكل تدريجي ، مع سبع 
( سنوات من الخبرة اإلدارية 7)

في منظمة دولية تتعامل مع 
القضايا ذات الصلة وخبرة أربع 

 ( سنوات في دور إشرافي.4)
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 خبرة الحد األدنى من المؤهل التعليمي المسؤوليات المناصب

  تنسيق ورصد تنفيذ قرارات أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
، والتعاون الوثيق مع مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة الفرعية للجنة 

لين الدائمين المعنية بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية الممث
بشأن مدخالتها وشموليتها واعتمادها قبل تقديم التقارير إلى أجهزة 

 االتحاد األفريقي األخرى ؛ 

 
التدريب على تحليل السياسات 
والبحوث ومراجعة السياسات 

 وصياغتها.
 

خبرة مثبتة في صياغة السياسات 
 والبحوث.

 
 )REC )P4منسق 

  تأكد من وجود تنسيق مناسب في تنسيق أنشطة منطقة التجارة الحرة
 القارية األفريقية مع أنشطة المجموعات االقتصادية اإلقليمية

  تأكد من إطالع المجموعات االقتصادية اإلقليمية جيًدا على القرارات
 لتجنب أي ازدواجية.المتخذة 

  إنشاء شبكة تفاعلية فعالة ومنصة سياسات بشأن أمانة منطقة التجارة
الحرة القارية األفريقية ، تجمع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ، 

 والتي تُعلم االستراتيجيات واألطر والمبادرات القارية. 
 

درجة الماجستير في إدارة األعمال؛ اإلدارة 
لمية؛ دراسات التنمية أو العامة؛ أعمال عا

 الدراسات ذات الصلة

سنوات من الخبرة (10عشرة )
( سنوات على 6من بينها ست )

( 3ثالث )المستوى اإلداري و
 .سنوات على المستوى اإلشرافي

 
 أو 
 
سنوات من الخبرة (12ويلف )تي

( سنوات على 6من بينها ست )
( 3ثالث )المستوى اإلداري و

 اإلشرافيسنوات على المستوى 

مكتب االتصال  -مساعد إداري 
[GSA5] 

  يوفر الدعم التشغيلي للشعبة في الوقت المناسب ، ويساعد في تخطيط
 النشاط ، ويعد جداول العمل التشغيلي ومتابعة التنفيذ

 ، ينسق و / أو يشارك في المساعدة التقنية و / أو العمل اللوجستي 

 واألنظمة التشغيلية ، يساعد في إنشاء وتحسين وصيانة العمليات 

  إعداد االتصاالت المكتبية على المستوى التشغيلي وتقديم التحديثات
 ومسودة التقارير

  يساعد في تجميع وصيانة البيانات والمعلومات إلعداد وتنفيذ ورصد
 الميزانيات واألنشطة

  ينسق مع إدارة الموارد البشرية واألقسام األخرى لتقديم الدعم المباشر
ت مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، البروتوكول في مجاال

والمشتريات وإدارة السفر ؛ إدارة اإلجازات ، إدارة العقود ، إدارة 
الميزانية ؛ قضايا الترجمة الشفوية والترجمة وترتيب المكان على 

 التوالي

دبلوم في إدارة األعمال أو إدارة األعمال أو 
أي مجال ذي صلة من مؤسسة تعليمية 

 معترف بها 
 
 
 

المرشحون الحاصلون على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال أو إدارة 

األعمال أو أي مجال ذي صلة من مؤسسة 
 تعليمية معترف بها 

 

سنوات من الخبرة العملية ذات  3
اإلداري و / أو الصلة في العمل 

 السكرتارية.
 

سنتان من الخبرة العملية ذات 
الصلة في العمل اإلداري و / أو 

 السكرتارية.
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