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 إعـــالن وظيفــــة
متشيًا مع قرارات االجتماع الوزاري العربي اإلفريقي املشرتك للتنمية الزراعية واألمن  الذنئا ي األو    

م والثنايي النئي عقند يف الرينا      0202الئي عقد يف شرم الشيخ جبمهورية مصر العربية يف فرباير 

االحتناد األفريقني واألماينة العامنة     م، فإن مفوضنية  0202باململكة العربية السعودية يف أكتوبر 

خطة العمل العربينة اإلفريقينة املشنرتكة    تنفيئ  جلامعة الدو  العربية بصدد إيشاء وحدة تسهيل 

 .حو  التنمية الزراعية واألم  الذئا ي

ستكون وحدة التسهيل مسئولية مسؤولية كاملة ع  ختطيط وتنسيق ومتابعة تنفيئ املشناريع  

العمل املشرتكة، اليت أقرتها القمة العربية اإلفريقية الثايينة النيت عقندت يف     ذات األولوية يف خطة

م، كأداة للشراكة بني شعوب أفريقيا والعامل العربي م  خال  0202مدينة سرت بليبيا يف أكتوبر 

يف تعزيز املبادرات األربع ذات األولوية األساسية للتنمية الزراعية واألم  الذئا ي، وهي مبادرة التكث

بحث الزراعي لومبادرة البنية التحتية والتجارة، ومبادرة تطوير ا ،ومبادرة االحتياطي الذئا ي ، الزراعي

تذن  املننا    : باإلضافة للقضايا املتقاطعة يف خطة العمل املشرتكة وهي . ويقل التقايات الزراعية

 .وبناء القدرات

مشناريع خطنة العمنل املشنرتكة ، جباين       وتعمل وحدة التسهيل على تعزيز االستثمار املننت  يف  

تسهيل التفاعل والتعاون بني القطاعني العام واخلاص يف البلدان اإلفريقية والعربية، ومتثل مصدر 

بيايات سياسات االستثمار يف البلدان اليت يقرتح إقامة مشروعات خطة العمل املشرتكة االستثمارية 

 .فيها

  ةدتها وتبنتهنا املنطقتنان اإلفريقين   عن االسنرتاتيجيات النيت أ   ومبا أن خطة العمل املشرتكة تنبع م 

لتنمينة الزراعينة املسنتدامة    افريقيا، وإسنرتاتيجية  ام  الشامل للتنمية الزراعية يف إالربي)العربية و

، فإن وحدة التسهيل ستكون مبثابنة مصندر للمعرفنة لضنمان أن بنرام       (0202 - 0222)للعقدي  

وعالوة على ذلك تعمنل وحندة   . ة تتسق مع هاتني اإلسرتاتيجيتني ومشاريع خطة العمل املشرتك

التسهيل على حتديد االختالفات بني سياسات االستثمار الزراعي يف البلدان العربية واإلفريقية حبيث 

 .ميك  التصدي هلا م  قبل السلطات املختصة

ضية االحتاد األفريقي واألماية تقدم وحدة التسهيل تقاريرها إىل جلنتها التوجيهية اليت تتألف م  مفو

العامة جلامع الندو  العربينة، لثلنة يف املن منة العربينة للتنمينة الزراعينة، وعندد من  املن منات           

 .واملؤسسات املالية واإلمنا ية اإلفريقية والعربية األخرى

 .ر يس وحدة تسهيل تنفيئ خط العمل املشرتكة: املسمى الوظيفي -0

 .للمن مة العربية للتنمية الزراعية باخلرطوم ن مجهورية السودان املقر الر يسي: مكان العمل -0

 .توجيه وتنسيق ومتابعة تنفيئ خطة العمل املشرتكة: الذر  -2
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 : املهام واملسؤوليات الرئيسية  -4
حتت إشراف اللجنة التوجيهية، واإلشراف املباشر م  ر يسها، يتعني على ر يس وحدة التسنهيل مهنام   

تقوم بتسهيل إيشاء وحدة التسهيل / ويقوم . نفيئ السليم خلطة العمل املشرتكةتنسيق ومتابعة الت

 : وبصورة أكثر حتديدًا، يقوم ر يس وحدة التسهيل مبا يلي. وتنسيق عملها واإلشراف عليه

والعربينة وعنند املن منات الوطنينة      ةفريقيطة العمل املشرتكة يف البلدان اإلالتعريف خب -

 .استقطاب الدعم السياسي واملادي الالزم لتنفيئهاواإلقليمية، وذلك بهدف 

إعداد وتنسيق وتطوير برام  ومشاريع خطة العمل املشرتكة يف إطار جماالتها ذات األولوية  -

 .وتقديم تقارير املتابعة والتقييم الدورية للجنة التوجيهية

ا واالسنتثمار  إفريقين اإلشراف على إيشاء قاعدة بيايات حو  االسنتثمار الزراعني العربني يف     -

فريقي يف العامل العربي، وإعنداد اسنرتاتيجيات لتحسنني االسنتثمار الزراعني يف      الزراعي اإل

 .املنطقتني

وحتليل البيايات إلتاحة املعلومات حو  سياسات االستثمار يف دو  املنطقتني لصنايعي   مجع -

 .اعية واألم  الذئا ياحملتملني يف جما  التنمية الزر بوالعر  السياسات واملستثمري  األفارقة

تشجيع املبادرات املشرتكة يف إطار خطة العمل املشرتكة لتنفينئ املسنوح والدراسنات ذات     -

وكئلك تطوير الصنناعات الزراعينة    ،الصلة اليت تهدف إىل تعزيز اإليتاجية واإليتاج الزراعي

 .واألعما  التجارية الزراعية يف إفريقيا واملنطقة العربية

ل باملن مات العامة واخلاصة، واملؤسسات األكادميية والبحثية ومن مات ربط وحدة التسهي -

نطقتني الراببة يف املساهمة يف حتقينق أهنداف خطنة العمنل     اجملتمع املديي داخل وخارج امل

 .املشرتكة

إجراء تقييم مستمر الحتياجات تنمية القندرات املؤسسنية والبشنرية لتنفينئ خطنة العمنل        -

 .املشرتكة وتقديم توصيات بشأن االحتياجات املطلوبة

خطة العمل املشرتكة واملساهمة يف اقرتاح إسرتاتيجيات سليمة حلشد املوارد الالزمة لتنفيئ  -

ك لالسنتثمار الزراعني، وإيشناء    العمل على إيشاء وتفعيل صنندو  إفريقني عربني مشنرت    

 .صندو  إفريقي عربي لضمان االستثمار الزراعي لتشجيع االستثمار اخلاص

العمل م  أجل تعزيز التجارة يف السلع الذئا ية واملندخالت الزراعينة بنني الندو  اإلفريقينة       -

 .والعربية م  خال  توف  البيايات واملعلومات الالزمة حو  جتارة تلك السلع

االجتماعنات وور  العمنل واملنتنديات وب هنا لتسنهيل دعنم تنفينئ خطنة العمنل          تن يم  -

 .املشرتكة

 .لقرارات اللجنة التوجيهية السليم  ضمان التنفيئ -

 .متثيل الوحدة على مجيع املستويات -

 .إدارة الشؤون اإلدارية واملالية لوحدة التسهيل -

 .حشد املوارد الالزمة لتشذيل الوحدة -

 .ايية السنوية للوحدة وإعداد تقاريرها الدوريةإعداد اخلطة وامليز -

 .اإلشراف على موظفي الوحدة وس  العمل فيها -

 .القيام بأية مهام إضافية تصدر له م  قبل اللجنة التوجيهية -
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 :املؤهالت األكادميية -5

قتصاد أو شهادة الدكتوراه أو املاجست  يف االقتصاد الزراعي، التنمية االقتصادية، إدارة األعما  واال

 .أي جما  آخر ذي صلة م  جامعة معرتف بها

 :اخلربة العملية -6

 :جي  أن يكون لدى املرشح

الدرجة سنوات على األقل بعد ييل  2عامًا يف جما  ذي صلة منها  02خربة ال تقل ال يقل ع   -

 .فو  اجلامعية

أو إدارة /إدارة املشاريع، وخربات مهنية وفنية ذات صلة بربام  األم  الذئا ي والتنمية الزراعية و -

 .املوارد البشرية

 .املعرفة اجليدة بالقطاعات الزراعية اإلفريقية والعربية -

 .معاجلة النصوص وبرام  العر ومهارات حاسوب لتازة تشمل املعرفة بربام  وحزم التحليل  -

 :مهارات أخرى ذات صلة -7

 .املعرفة التامة بدورة وإدارة املشروع -

 .واملقدرة التحليلية اجليدةمهارات القيادة  -

 .القدرة على العمل حتت احلد األديى م  اإلشراف -

القدرة على إيشاء عالقات شخصية لتازة، والقندرة علنى العمنل حتنت الضنذط يف بيئنة        -

 .متعددة الثقافات

 .مهارات لتازة يف جماالت كتابة املسودات، والتخطيط وإعداد التقارير ومهارات التواصل -

 :اللغةمتطلبات  -8

 : جي  أن يكون املرشح قادرًا على احلديث والكتابة بطالقة باثنني م  اللذات التالية

 .العربية، اإلجنليزية و الفريسية 

 :شروط اخلدمة -9

 .تعتمد فرتة اخلدمة اعتبارًا م  تولي مهام الوظيفة -

منها مبثابنة  سنوات، وسوف تعترب األشهر الستة األوىل  2سيكون التعيني يف الوظيفة لفرتة  -

 .فرتة اختبار

سننويًا مبنا يف ذلنك    دوالر   020222سيدفع لنر يس وحندة التسنهيل مبلذنًا مقطوعنًا قندره        -

 .العالوات وبد  السك  تدفع على اثنيت عشر قسطًا متساويًا
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 :أحكام أخرى  -01

و  أن يكون املتقدم م  مواطين إحدى البلدان األعضناء يف االحتناد اإلفريقني أو جامعنة الند      - أ

 .العربية

يتمتع ر يس وحدة التسهيل يف الدولة املضيفة باحلصاية واالمتيازات املعادلنة لتلنك النيت     - ب

 .يتمتع بها موظفو املن مة العربية للتنمية الزراعية م  يفس درجته الوظيفية

 :تقديم  الطلبات

 :للتقديم للوظيفة يرجى تسليم املستندات التالية

 .يف وحدة التسهيل رسالة توضح أسباب السعي للعمل - أ

 .س ة ذاتية مفصلة وحمدثة - ب

لثالثة أشخاص ميكن   ( مبا يف ذلك عناوي  الربيد اإللكرتويي)أمساء وتفاصيل االتصا   - ج

 .الرجوع إليهم

 .يسخ موثقة م  الشهادات األكادميية والدبلومات - د

د اإللكرتويني  وترسل إىل العنوان الربيدي أو الربين  م22/4/0202تقدم الطلبات يف موعد ال يتجاوز 

 :املوضح أدياه

ر يس اللجنة التوجيهية لوحدة  تسهيل تنفيئ خطة العمل اإلفريقية العربية حو  التنمية 

 .الزراعية واألم  الذئا ي، املن مة العربية للتنمية الزراعية

 info@aoad.orgالربيد  اإللكرتويي 
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