اﻷمانة العامة للسوق المشتركة للشرق والجنوب اﻷفريقي )الكوميسا(

دعوة لتقديم الطلبات لوظيفة خبير في مجال الرصد والتقييم لمشروع تسهيل التجارة بمنطقة
البحيرات العظمى
 -1معلومات أساسية
إن السوق المشتركة للشرق والجنوب اﻷفريقي )الكوميسا( هي مجموعة للتكامل اﻹقليمي تضم واحد
وعشرين من الدول اﻷفريقية التي وافقت على تعزيز التكامل اﻹقليمي من خﻼل تنمية التجارة وتسهيل
النقل .وقد أنشأت الكوميسا أيضا ً عدد من المؤسسات لدعم عملية التكامل .يمكن الحصول على المزيد من
المعلومات في الموقع اﻹكتروني للكوميسا .www.comesa.int
أما مشروع تسهيل التجارة بمنطقة البحيرات العظمى فهو مشروع إقليمي لﻺقراض مدته خمس سنوات،
وتتولى تنفيذه حكومات جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جمهورية يوغندا ،والسوق المشتركة للشرق
والجنوب اﻷفريقي )الكوميسا( .ويتبع المشروع نهج متعدد القطاعات من أجل تحسين ظروف التجارة
والتجارة الخارجية في خمس معابر حدودية رئيسية والمناطق المجاورة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية
ورواندا ويوغندا ،ويعزز التكامل اﻹقليمي من خﻼل الشراكة مع الكوميسا .ويتمثل الهدف التنموي الرئيسي
لمشروع تسهيل التجارة في منطقة البحيرات العظمى في "تسهيل التجارة عبر الحدود من خﻼل زيادة
قدرات التجارة وتخفيض التكاليف المفروضة على التجارة وﻻ سيما على صغار التجار من فئة النساء،
وذلك في مواقع مستهدفة في المناطق الحدودية.
وقد تلقى السوق المشتركة للشرق والجنوب اﻻفريقي منحة من البنك الدولي لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع
تسهيل التجارة بمنطقة البحيرات العظمى ،ويعتزام استخدام جزء من من أموال هذه المنحة على مدفوعات
مشروعة في إطار عقد لخبير في مجال الرصد والتقييم في إطار مشروع تسهيل التجارة بمنطقة البحيرات
الكبرى .فعملية الرصد والتقييم تعتبر مهمة لقياس التقدم المحرز في المشروع صوب تحقيق الهدف التنموي
للمشروع .وهي أيضا ً مفيدة في مساعدة اﻹدارة في إجراء التعديﻼت الضرورية وأي تدابير تصحيحية
لتعزيز التنفيذ الفعّال للمشروع.
مكون الكوميسا في توحيد تقارير الرصد
وتتمثل المهمة الرئيسية للخبير في مجال الرصد والتقييم في إطار ّ
والتقييم القطرية في تقرير إقليمي واحد .ويتوقع أن يقوم الخبير أيضا ً بتوفير المساعدة الفنية لدول المشروع
من أجل تحسين قدراتها في مجال الرصد والتقييم .وسيكون الخبير في مجال الرصد والتقييم جز ًء من فريق
الكوميسا لتنفيذ مشروع تسهيل التجارة بمنطقة البحيرات العظمى.
 -2وظيفة الرصد والتقييم
يستلزم قياس التقدم المحرز وتحديد النجاح في تحقيق الهدف قياس صارم ومستمر لمؤشرات اﻵداء
الرئيسية في جميع دول المشروع وطوال فترة المشروع .ويستلزم هذا الجانب اتساق طرق جمع البيانات
والقياس الدقيق وتصنيف المؤشرات في جميع دول المشروع .وتشمل المؤشرات الرئيسية التي سيتم تقييمها
) (1متوسط الزمن الذي يستغرقه التجار لعبور المعابر المستهدفة (2) ،حاﻻت التحرش بصغار التاجرات،
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) (3حجم السلع التي يتم التعامل معها خﻼل بنية التجارة الرئيسية )المعابر الحدودية ،اﻷسواق بالمعابر
والمطار( (4) ،المستفيدون المباشرين من المشروع المصنفين حسب النوع.
ويوجد عشرين مؤشر وسيط إضافي لتقييم اﻵداء الشامل للمشروع في إطار مكونات البرنامج اﻷربعة.
 -3التزامات وتوقعات الرصد والتقييم
في حين أن دور جمع البيانات الﻼزمة للرصد والتقييم وغيرها من اﻷغراض هي مسؤولية أي دولة من
دول المشروع ،فإن دور الكوميسا أيضا ً هو ضمان اتساق طرق جمع البيانات والتصنيف مع كتيب الرصد
والتقييم ويعكس بدقة آداء المشروع .وسيكون أخصائي الرصد والتقييم ﻷي دولة مسؤوﻻً عن إدارة جمع
مكون .عﻼوة على ذلك ،ستعمل الكوميسا على ضمان قيام
البيانات واﻻبﻼغ عنها للكوميسا في إطار أي ّ
فرق المشروع بتنسيق وجدولة عملية جمع البيانات لضمان اﻻبﻼغ الفوري عن النتائج وتجميعها.
والكوميسا مسؤولة عن تجميع النتائج والتحقق من جميع المؤشرات الخاصة بالتجارة عبر الحدود وابﻼغ
البنك بالنتائج .وستقوم الكوميسا أيضا ً بتبادل أفضل الممارسات على مستوى لجنة التنسيق اﻹقليمية وتيسير
الردود إلى لجنة الحدود المشتركة على المستوى المحلي.
 -4المهام الرئيسية
كون الكوميسا في مشروع تسهيل
إن الدور الرئيسي للخبير في مجال الرصد والتقييم يتمثل في دعم تنفيذ ُم ّ
التجارة بمنطقة البحيرات العظمى والمتعلق بالرصد والتقييم.
سيقوم الخبير في مجال الرصد والتقييم بتجميع وإعداد التقارير اﻹقليمية الموحدة الناتجة من التقارير نصف
السنوية المستلمة من الدول اﻷعضاء المنفذة لتتوافق مع متطلبات البنك الدولي اﻹبﻼغ عن تقرير حالة
التنفيذ والنتائج في شهري مايو ونوفمبر من كل عام .ويجب أن يقدم خبير الرصد والتقييم إلى فريق البنك
الدولي آخر المستجدات حول إطار النتائج مع تحديث للمؤشرات من كل دولة من من دول المشروع كل
ستة شهور وعلى أساس إطار النتائج الذي يتم استخدامه لرصد تنفيذ برنامج العمل السنوي .وتقع على
عاتق خبير الرصد والتقييم مسؤولية التأكد من أن طرق جمع البيانات وتجميعها تتماشى مع دليل الرصد
والتقييم ،وبالتالي يجب أن يتم التحقق من النتائج مع الفرق القطرية قبل اعداد التقارير اﻹقليمية .ستكون
اﻷدوار المحددة لخبير الرصد والتقييم هي:
.1
.2
.3

.4
.5

اعداد وتنفيذ خطة الرصد والتقييم على مستوى الكوميسا؛
رصد وضمان اتساق طرق جمع البيانات على المحطات الحدودية وعلى نطاق الفرق القطرية؛
دعم أخصائي الرصد والتقييم القطريين في مجال رصد وتقييم جمع البيانات وتجميع واعداد
تقارير آداء المشروع .ويشمل ذلك ضمان فهم أخصائي الرصد والتقييم لعمليات حساب
المؤسرات والتعريفات وضمان صحة البيانات اﻷولية وتجميعها بصورة دقيقة من المسوحات
الميدانية؛
تقديم الدعم لمنسق مكتب المعلومات التجارية لتحديد مؤشرات فعاليات مكاتب المعلومات
التجارية وآداء التدخﻼت التي يقوم بها موظفي مكتب المعلومات التجارية في جميع حدود
المشروع؛
سيتولى الخبير في مجال الرصد والتقييم التنسيق مع فرق الرصد والتقييم القطرية بغرض
استﻼم البيانات والتقارير من أجل تجميع البيانات في تقرير شامل للمشروع .ويستلزم هذا اﻷمر
تجميع البيانات من أي فريق قطري لتحليل المؤشرات واحتسابها ﻹطار النتائج على مستوى
المشروع؛
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 .6التنسيق مع فرق الرصد والتقييم حول توقيت المسوحات الميدانية التي تجرى كل ستة أشهر
وعملية جمع البيانات إلى جانب المتابعة مع الفرق لضمان اعداد تقارير الرصد والتقييم فضﻼً
عن تحديث إطار النتائج في الوقت المحدد لﻼستيفاء بالموعد النهائي الذي يحدده البنك الدولي
للتقارير الداخلية )يونيو وديسمبر من كل عام(؛
 .7أن يكون مسؤوﻻً ،من خﻼل التعاون مع قسم اﻹحصائيات بالكوميسا ،على تحليل البيانات
اﻹقليمية ،وعرض ونشر التقارير السنوية والتقارير التي تقدم كل ستة شهور وغيرها من
التقارير ذات الصلة؛
 .8مراقبة عملية جمع البيانات والمشاركة في ورش العمل المتعلقة بالرصد والتقييم حسب الحاجة؛
 .9استعراض كتيب الرصد والتقييم على نحو منتظم لضمان تحديثه حتى يعكس آي معلومات
مستجدة في اﻹجراءات والمنهجيات وأدوات اﻻستبيانات وغيرها ،وتقديم التوجيه الفني في تنفيذ
كتيب عمليات الرصد والتقييم؛
 .10تقديم الدعم الفني في بناء قدرات أخصائي الرصد والتقييم على المستوى القطري وبالتنسيق مع
أنشطة الرصد والتقييم على المستوى اﻹقليمي ،إلى جانب التنسيق بين مختلف اﻷطراف وﻻ
سيما فيما يتعلق بمواصفات المنهجيات وتوقيت القياس؛
 .11متابعة سير عمل تنفيذ المشروعات على نحو منتظم حسب مؤشرات اﻵداء الرئيسية واﻷهداف
المتفق عليها؛
 .12دعم عملية جمع البيانات بشأن حالة الشكاوي والقضايا الموضوعاتية التي يثيرها الت ّجار ونشر
المعلومات والدروس المستفادة على المستوى القطري؛
 .13تيسير نقل الردود حول آداء المشروع إلى لجان الحدود المشتركة؛
 .14العمل مع منسق المكتب اﻹقليمي للمعلومات التجارية لرصد وتقييم نظام التجارة المبسط.
ويشمل ذلك متوسط حجم معامﻼت نظام التجارة المبسط ،وتقدير حجم المعامﻼت خارج نظام
التجارة المبسط التي ينفذها صغار التجار والسلع الرئيسية التي يتم اﻻتجار فيها في إطار نظام
التجارة المبسط؛
 .15اعداد تحديثات وايجازات عن عملية الرصد والتقييم مسبقا ً ﻻجتماعات لجنة التنسيق اﻹقليمي
ومتابعة/تنفيذ التوصيات واعطاء تعليقات إلى فرق المشروع والمحطات الحدودية.
 -5النتائج المتوقعة
 .1اعداد اﻷمانة العامة والبنك لخطة الرصد والتقييم على مستوى الكوميسا وادراجها في كتيب
عمليات الرصد والتقييم؛
 .2توحيد جدول عملية جمع البيانات عن كل ربع لجميع الفرق القطرية؛
 .3اعداد التقارير المو ّحدة للرصد والتقييم على أساس تقارير الرصد والتقييم القطرية وتشاطرها
مع الجهات المعنية الرئيسية؛
 .4اعداد التقارير نصف السنوية والتقارير السنوية عن التقدم المحرز في المشروع وتشاطرها مع
الجهات المعنية ذات الصلة؛
 .5بناء قدرات خبراء الرصد والتقييم على مستوى الدولة؛
 .6تشتمل التقارير نصف السنوية على تقارير مو ّحدة عن تصورات الت ّجار وتقارير استقصائية
عن الزمن المستغرق للعبور؛
 .7تصميم وتنفيذ أداة لتقييم موظفي مكاتب المعلومات التجارية ،واعداد التقارير ذات الصلة؛
 .8استعراض وتحديث كتيب الرصد والتقييم على نحو منتظم؛
 .9اعداد آخر المعلومات المستجدة واﻻيجازات مسبقا ً ﻻجتماعات لجنة التنسيق اﻹقليمية؛
 .10تقديم تقارير عن الردود إلى لجنة الحدود المشتركة والفرق القطرية.
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 -6لمحة عن الخبير في مجال الرصد والتقييم لمشروع تسهيل التجارة بمنطقة البحيرات العظمى
أ .المؤهﻼت والمهارات
 .1كفاءة مثبتة في تحليل البيانات والتحليل اﻹحصائي باستخدام برنامج مايكروسوف
إيكسل أو البرمجيات اﻻحصائية اﻷخرى )مثل برامج .(STAT, R, SPSS
 .2الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها كأدنى حد في مجال الرصد والتقييم
وتخطيط وإدار المشروعات أو أي درجة عليا أخرى ذات صلة بالعلوم اﻻجتماعية.
 .3تعد العضوية في اﻻتحادات المهنية للرصد والتقييم ميزة إضافية.
ب .الخبرات المهنية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

خبرة ﻻ تقل عن خمس سنوات في مجال رصد وتقييم البرامج متعددة اﻷقطار؛
خبرة مثبتة ذات صلة برصد وتقييم البرنامج أو المشروع ،بما في ذلك تصميم نظم
الرصد والتقييم ،ورصد المشاريع واﻹبﻼغ عنها؛
خبرة في إجراء الرصد والتقييم على المشروعات الممولة من البنك الدولي و/أو
مشروعات ممولة من مانحين آخرين ،مع خلفية /تدريب في أساليب الرصد والتقييم
وجمع البيانات وتحليلها؛
القدرة واﻻستعداد للعمل الميداني في مواقع المشروع ،وإدارة الفرق التي تقوم بعمليات
العد في إجراء المسوحات ،وتطوير العﻼقات مع الوكاﻻت الشريكة في الحكومة؛
خبرة مثبتة في مجال تصميم و/أو تنفيذ برنامج لبناء القدرات لبناء القدرة على التخطيط
والرصد والتقييم ؛
مهارات ممتازة في مجال البحوث النوعية والكمية،
مهارات ممتازة في التعامل مع اﻵخرين؛
يجب أن يكون مستعدا ً على اﻻنجاز خﻼل مواعيد نهائية صارمة؛
القدرة على تنسيق وجميع التقارير والنتائج من بين فرق قطرية مختلفة في تقرير شامل
واحد؛
معني بتحقيق النتائج ومبادر وقادر على العمل مع أقل قدر من اﻻشراف.

ج .فترة ومكان العمل
هذه الوظيفة بدوام عمل كامل وسقوم خبير الرصد والتقييم بالعمل استنادا ً على احتياجات المشروع
واﻹطار الزمني ﻷنشطة الرصد والتقييم .وليس مطلوبا ً من خبير الرصد والتقييم أن يكون مقر
عمله بلوساكا ويمكن أن يكون مقره في أي واحدة من دول المشروع )جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،رواندا ،يوغندا ،وزامبيا( ،وﻻ سيما أنه سيكون من المفيد أن يكون قريبا ً من المحطات
الحدودية .وقد يكون مطلوبا ً من خبير الرصد والتقييم السفر إلى اﻷمانة العامة للكوميسا بلوساكا،
زامبيا بين فترة وأخرى.
د .رفع التقارير عن العمل
يعمل الشخص المرشح تحت اشراف منسق المشروع.
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ه .اﻷهلية لتقديم الطلبات
الشكل القانوني للمتنافسين :الوظيفة مفتوحة لجميع الخبراء من إقليم الكوميسا المقيمون في الدول
الثﻼثة لمشروع تسهيل التجارة بمنطقة البحيرات العظمى.
و .اللغة
إجادة اللغة اﻹنجليزية و/الفرنسية )تحدثا ً وكتابةً( .وتعد إجادة أي واحدة من هاتين اللغتين أو
اجادتهما معا ً ميزة إضافية.
ز .الراتب
سيستند الراتب على النتائج المحققة على النحو الموضح في العقد.
ح .نوع العقد
سيتم تعيين الخبير كمستشار بموجب عقودات الكوميسا النموذجية للموظفين من الفئة المهنية غير
الدائمين.
ط .فترة العقد
الفترة المتوقعة للعقد هي لغاية ديسمبر  2019مع امكانية التمديد وفقا ً لﻶداء وتوفر التمويﻼت من
شركاء التعاون.
ي .التاريخ النهائي ﻻستﻼم الطلبات
يجب تقديم الطلبات على استمارة التقديم الخاصة بالكوميسا والتي يمكن الحصول علها من خﻼل
الموقع اﻻلكتروني للكوميسا  http://comesa.intأو من خﻼل ارسال بريد الكتروني إلى:
. recruitment@comesa.int
يجب أن تصل الطلبات إلى العنوان أدناه بحلول  25يناير .2019
سوف لن يتم اﻻتصال إﻻ بالمرشحين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة.

