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 إعالن عن وظيفة شاغرة: مسؤول برنامج ، تخطيط ونمذجة الطاقة ، تجمع الطاقة وسط إفريق 
NEPAD / 22/05-)CAPP( VA / AUDA 

 
خالل تعزيز الوحدة  تأسس االتحاد األفريقي كهيئة قارية أفريقية فريدة من نوعها ، وهو مكلف بقيادة التكامل األفريقي السريع والتنمية المستدامة من  

في أديس   والتضامن والتالحم والتعاون بين شعوب أفريقيا والدول األفريقية وكذلك تطوير شراكة جديدة في جميع أنحاء العالم . يقع مقرها الرئيسي
 أبابا ، عاصمة إثيوبيا. 

 
في لوساكا ، زامبيا ، ويهدف في المقام األول    2001في عام    الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد( هي برنامج لالتحاد األفريقي تم تبنيه

ا في هياكل  إلى التخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا. نتيجة لدمج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقي
  بموجب القرار الرابع عشر(  NPCAعة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )وعمليات االتحاد األفريقي ، تم إنشاء وكالة التخطيط والتنسيق التاب

 كهيئة فنية لالتحاد األفريقي ، لتحل محل أمانة نيباد.   2010مؤتمر االتحاد األفريقي في فبراير   ذ
 

األفريقي هو تبسيط وتحسين الفعالية والكفاءة في  لقد تحولت وكالة نيباد إلى وكالة التنمية التابعة لالتحاد األفريقي. الهدف من إصالحات االتحاد  
تنفيذ قرارات وسياسات وبرامج االتحاد األفريقي عبر جميع أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي. تتمثل إحدى توصيات اإلصالحات في تحويل  

تم اتخاذ القرار خالل الدورة العادية الحادية  (.  AUDA-NEPADالهيئة الفنية لالتحاد األفريقي ، وكالة النيباد إلى وكالة تنمية االتحاد األفريقي ) 
 . 2018والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في نواكشوط ، موريتانيا ، رؤساء الدول والحكومات األفارقة ، في يوليو 

 
AUDA-NEPAD   القرار بشأن وكالة التنمية التابعة لالتحاد األفريقي تأكيًدا  . يعد 2063هي وكالة قارية مملوكة ألفريقيا وتقودها ، وتقود أجندة

الل تنفيذ أجندة  من قبل الدول األعضاء اللتزامها بامتالك أداة من شأنها أن تدعم دعم التنمية للبلدان والهيئات اإلقليمية في النهوض بأولوياتها من خ
2063 . 

 
 ؛  2063لوية لتعزيز التكامل اإلقليمي من أجل تسريع تحقيق أجندة تنسيق وتنفيذ المشاريع اإلقليمية والقارية ذات األو .1
 تعزيز قدرة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والهيئات اإلقليمية ؛   .2
 لتعزيز الدعم االستشاري القائم على المعرفة ،   .3
 للقيام بمجموعة كاملة من تعبئة الموارد ، و   .4
 ميع أصحاب المصلحة في التنمية في أفريقيا وشركاء التنمية  لتكون بمثابة الواجهة الفنية للقارة مع ج  .5
 

كمكتب مؤقت لالتحاد    AUDA-NEPADاتفاقية مضيفة بين حكومة جمهورية جنوب إفريقيا واالتحاد األفريقي من أجل أن تعمل    على أساس
  ل األعضاء في االتحاد األفريقي لشغل منصب المتقدمين من مواطني الدو AUDA-NEPADتدعو  األفريقي يعمل خارج مقر االتحاد األفريقي ، 

 (. CAPPموظف برنامج تخطيط الطاقة والنمذجة ، تجمع الطاقة في وسط أفريقيا )
 

A. نشر 
 

 المسمى الوظيفي: مسؤول برنامج تخطيط الطاقة والنمذجة 
 5الخطوة : P2مستوى المنصب: 

 برازافيل ،   CAPPمركز العمل: 
 AUDA-NEPADالتكامل االقتصادي ورئيس  CAPPالمشرف: أمين عام 

 

B.  مجاالت األداء الرئيسية 

يقدم مسؤول البرنامج  ،    CAPPواإلشراف اليومي العام لألمين العام    AUDA-NEPADتحت اإلشراف التعاقدي لرئيس التكامل االقتصادي  
( ،  CMPوير القارة الخطة الرئيسية )في تط  CAPPالموظفين في تنسيق مساهمة  /    CAPPتخطيط الطاقة والنمذجة الدعم المباشر لخبراء  

لتطوير البنية التحتية في أفريقيا ذات األولوية لخطة  ( RECsودعم إعداد المشروع وإمكانية تمويل مشروعات المجموعات االقتصادية اإلقليمية )
 مالمح المشروع.   PIDA PAPو  CMPوضمان جمع البيانات بانتظام ، وتحديث عمل نمذجة ( PIDA PAPالعمل ذات األولوية )

 

 وبالتحديد، سيتولى شاغل الوظيفة: 

 

 . CMPلتطوير  CAPPلتنسيق مدخالت  CAPPالعمل عن كثب مع خبراء / موظفي   .1
والعمل بشكل مكثف    )CMP )Eviews ، MESSAGE ، SPLAT ، PSS / Eالمشاركة الكاملة في جميع التدريبات المتعلقة بنمذجة   .2

 . CMPفي   CAPPالمطلوبة ونمذجة عناصر على توفير البيانات 
 . CMPلضمان التطوير السلس لـ  CMPوالشركاء اآلخرين الذين يدعمون تطوير   AUDA-NEPADو   CAPPالعمل كواجهة بين  .3
 المساهمة في النمذجة اإلقليمية والتحقق من صحة التنبؤ بالطلب والتوليد وتخطيط اإلرسال.   .4
 في مكونات بناء القدرات لتطوير المخطط الرئيسي القاري.  CAPPالتنسيق مع  .5
 ي منطقة شرق أفريقيا. واالتجاهات العامة في تطوير البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة ف PIDAوتنفيذ   CMPتقرير عن حالة تطوير  .6
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مالكي مشروع   .7 تنفيذ مشاريع    CAPPدعم  قدًما في  القابلية    PIDAللمضي  أو  الفنية  الجدوى  التنفيذ عبر  إلى  التصميم  بهم من  الخاصة 
( PIPsأو خطط االستثمار العام )(  NDPsفي خطط التنمية الوطنية )  PIDA PAP 2المصرفية التجارية وتعزيز وتسهيل إدراج مشاريع  

 التحاد األفريقي الدول األعضاء. ل
مع إمكانية تقاسم المخاطر    PIDA PAPمساعدة مالكي المشروع في التحقيق وتسهيل إعداد / تطوير المشروع ، وتمويل مشاريع الطاقة   .8

أو أساليب االستثمار  مع القطاع الخاص ؛ وتقديم توصيات لمثل هذه المشاريع ليتم تنفيذها من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،  
 الخاص. 

 أداء أي واجبات أخرى ذات صلة قد يتم تعيينها.  .9
 

C.  المهارات والكفاءات المطلوبة 
 

i.   ، إظهار خبرة واسعة في تصميم وتحليل التكامل الواسع النطاق لمصادر الطاقة المتجددة )الرياح ، والطاقة الشمسية ، والطاقة المائية
 . HVDCاقة الكبيرة ، ونظام وما إلى ذلك( ، ودراسات نظام الط

ii.  .إظهار المعرفة ولديهم خبرة في النمذجة على األقل ، والتنبؤ بالطلب ، وتخطيط التوليد وتخطيط اإلرسال 

iii.   ، األمثل  الطاقة  ، وتدفق  الدائرة  ، وقصر  الجهد  ، واستقرار  والطوارئ   ، الحمل  )تدفق  الطاقة  نظام  تحليل  إظهار خبرة واسعة في 
 والتحليالت الديناميكية العابرة(.  واإلشارة الصغيرة

iv.  .إظهار المعرفة والخبرة في نشاط واحد على األقل لسلسلة القيمة الرئيسية لدورة إعداد المشروع 

v.   سنوات باستخدام برامج النمذجة مثل    3خبرة مثبتة في استخدام أدوات برامج تخطيط التوليد و / أو اإلرسال ، خبرة ال تقل عنE-
Views    أوSPLAT  و  أMESSAGE    أوPSS-E    أوDIgSILENT PowerFactory    أوMATLAB  

SimPowerSystems  .أو أدوات نمذجة الطاقة المماثلة 

vi.  .خبرة في التخطيط اإلقليمي للتوليد والنقل مع الحد األدنى من الخبرة في مشروع تخطيط أنظمة الطاقة واحد 

vii. الهيئات القارية ، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ، ومجمعات الطاقة ،  خبرة في العمل مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ، و
 والمنظمات الدولية ، وشركاء التنمية ، ومؤسسات تمويل التنمية في مجال الطاقة. 

viii.   .المعرفة والخبرة السليمة في تمويل المشاريع و / أو إدارة المشاريع 

ix. معرفة وخبرة ممتازة في طرائق شراكات البنية التح( تية بين القطاعين العام والخاصPPP  .) 

x.  .القدرة على العمل تحت الحد األدنى من اإلشراف مع الحكم السليم ، والتسليم في الموعد المحدد بدقة 

xi.  .مستوى عال من النزاهة والمساءلة ، مناهج مرنة للعمل مقرونة بالحماس وااللتزام والحيوية 

xii.  و    2063معرفة جيدة بمشاريع وبرامج البنية التحتية ذات األولوية القارية واإلقليمية مثل أجندة ،PIDA   ،  .إلخ 

xiii.  .القدرة على أداء مهام متعددة والعمل تحت الضغط مع مجموعة واسعة من األفراد والمؤسسات 

xiv.  .القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات ومتعددة اللغات 

xv.  وكتابة التقارير ومهارات اتصال ممتازة. مهارات عرض 

xvi.  مهارات الكمبيوتر مع المعرفة العملية ببرنامجMicrosoft Office Suite . 
 

D. التعليم و الخبرة  : 

درجة الماجستير من جامعة معترف بها في إما هندسة الطاقة الكهربائية أو الهندسة الميكانيكية والكهربائية أو تخطيط الطاقة أو مجال  
( ويفضل أن يكون ذلك في بيئة متعلقة بتطوير البنية التحتية داخل مؤسسات  2مع خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن سنتين )  ذي صلة

 القطاع العام أو المنظمات المماثلة وطنيا وإقليميا و / أو دوليا. 
 
 أو
 

ية ، أو تخطيط الطاقة ، أو الهندسة اإللكترونية أو  درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة الكهربائية ، أو الهندسة الميكانيكية والكهربائ
( سنوات من العمل ويفضل أن يكون ذلك في بيئة متعلقة بتطوير البنية التحتية  4مجال ذي صلة مع خبرة ذات صلة ال تقل عن أربع )

 داخل مؤسسات القطاع العام أو المنظمات المماثلة على الصعيد الوطني ، إقليميا و / أو دوليا. 
 

E. إجادة إحدى لغات عمل االتحاد األفريقي التالية ؛ اإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية. ستكون معرفة لغة أو أكثر    تطلبات اللغةم :
 من لغات العمل األخرى في االتحاد األفريقي ميزة إضافية. 

 

F. ( فترة اختبار. سيكون  2( ، حيث يعتبر أول شهرين )2يتم التعيين بموجب عقد محدد المدة لالتحاد األفريقي لمدة عامين )  :  مدة التعيين
 هذا متجدًدا رهناً باألداء المرضي وتوافر األموال. 

 

G. تشجيع المرشحات المؤهالت    وكالة تنمية االتحاد األفريقي هي صاحب عمل يتسم بتكافؤ الفرص ويتم  :  تعميم مراعاة المنظور الجنساني
 بشدة على التقديم.  

 

H.  :دوالًرا أمريكيًا سنويًا باإلضافة إلى المستحقات األخرى مثل تسوية مقر العمل    35،044.83الراتب األساسي اإلرشادي البالغ    تعويض
(46( السكن  بدل   ، األساسي(  الراتب  من   ٪22،932.00  ( مكافأة   ، سنويًا(  أمريكيًا  من  15دوالًرا  للقواعد  ٪  وفقًا  الراتب(  إجمالي 

 واإلجراءات المطبقة على الموظفين المعينين دوليًا من االتحاد األفريقي. 
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I.  يجب إعادة توجيهها باستخدام الخط " التطبيقاتArial" 11.5 :  :للتقديم ، يرجى تقديم ما يلي 
a. فريقي خطاب تحفيزي يوضح أسباب البحث عن عمل لدى وكالة التنمية التابعة لالتحاد األ 
b. ( صفحات توضح جنسيتك وعمرك وجنسك. 5سيرة ذاتية مفصلة ومحدثة ال تزيد عن خمس ) 
c. ( محكمين لديهم معرفة جيدة بعمل المرشح ، ويقدمون تفاصيل االتصال الكاملة والهاتف والفاكس وعناوين البريد اإللكتروني3ثالثة ) 
d.  نسخ مصدقة من الشهادات والدبلومات 

 
 . انقر فوق االرتباط للتقديم:   2022مارس   12 ناالثني يجب أن يتم استالمها في موعد ال يتجاوز التطبيقات 

_a_startpage_ext_candrecruitment.nepad.org:44310/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf-https://e 

 .  يرجى مالحظة أنه سيتم االتصال بالمرشحين فقط على القائمة المختصرة

فهم مشترك لضرورة القضاء على   هي رؤية وإطار عمل استراتيجي لتجديد أفريقيا يقوم على( AUDA-NEPADوكالة تنمية االتحاد األفريقي )
(  AUCتعمل نيباد بشكل وثيق مع مفوضية االتحاد األفريقي )   -الفقر ووضع البلدان األفريقية على طريق النمو االقتصادي المستدام والتنمية. اودا

، والحكومات الوطنية ، ومؤسسات البحث ، ومنظمات المجتمع المدني الفقر في    ، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  في جهودها للقضاء على 
 www.nepad.org أفريقيا ، بينما تعبر أيًضا عن مخاوف إفريقيا على المستوى العالمي. لمزيد من المعلومات ، انتقل إلى:
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