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 العليا بالقيادة لمنصب الذاتية للسيرة نموذجية صيغة

 
 )اذكر اسم الوظيفة التي تتقدم لها( المنصب

 رفرققياالتحاد األ نائب رئيس مفوضية

 
 

 معلومات شخصية:

 الدكتورة نسانزاباجانوا مونيك :االسم

 (4004)منذ  346مدقنة كيجالي، شارع  :العنوان الفعلي

 oo.frhay@mnsanzabaganwa :عنوان البرقد اإللكتروني

 250788306730+ :رقم الهاتف

 08/10/1971 :تارقخ الميالد )قوم / شهر / سنة(

 رواندقة :الجنسية

 رواندقة :المواطنة

 انثى :نوع الجنس

 
 
 

 4036( كلمة. اذكر كيف تنوي تحقيق الطموحات الواردة رفي أجندة 0000رفي ما ال قزقد عن ألف )) :بيان الرؤية

 (ا والمفوضية رفي هذا المنصبأرفرققيومعالجة القضاقا األكثر إلحاحا التي تواجه 

 ا الت  نريدها"أرفريقيلتحقيق  رفريق تنفيذ وكفاءة ومساءلة مفوضية االتحاد األال"ضمان 

 

تواجه قارتنا تحدقات هائلة تتطلب قادة حقيقيين وعمليين للعمل معا لتعبئة مواطنيها رفي البحث عن حلول  

أن واحدا من كل اثنين قعاني من انعدام األمن  4040األزمات الغذائية لعام  حولمناسبة. وكشف التقرقر العالمي 

والصراعات  01 -إلى هذا الوضع نتيجة لجائحة كورفيدوهناك عدد أكبر على وشك االنزالق  أرفرققيهو  ،الغذائي الحاد

واإلرهاب والجراد والمناخ والكوارث الناتجة عن تغير المناخ وكذلك جيوب الفساد وسوء اإلدارة رفي أجزاء مختلفة من 

ل المثال، ا لدقها ما قلزم للتغلب على هذه التحدقات وغيرها من التحدقات الملحة. رفعلى سبيأرفرققيالقارة. ومع ذلك، رفإن 

ُوهبت القارة بالموارد والتراث الثقارفي الوارفر ومجموعة متنوعة من النساء والرجال الموهوبين والعاملين بدأب 

ا مخططات مدروسة جيدا للتحول أرفرققيغرارفية واعدة. عالوة على ذلك، تمتلك ووالشباب الذقن قمتلكون عوائد دقم

 .اه القصور رفي التنفيذ إلى تأخير إمكاناتهاالجتماعي واالقتصادي. ومع ذلك، رفقد أدت أوج
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بنصيبهم  أسهموا رفرققيحقيقة أن قادة الدول األعضاء رفي االتحاد األ ،لحسن الحظ، تؤكد جهود اإلصالح األخيرة 

من الواجب، مؤكدقن اإلرادة السياسية لمعالجة التناقض واالرفتقار الى المساءلة رفي التنفيذ. لقد أنشأوا هيكال مبسطا لالتحاد 

النيباد والمجموعات  -رفرققيدرفة القيادة وستكمل وكالة التنمية لإلتحاد األ رفرققيحيث تتولى مفوضية االتحاد األ رفرققياأل

 ا التي نرقدها. أرفرققيمية، بعضها البعض رفي تحقيق االقتصادقة اإلقلي

 

ا أرفرققيوقجب على  ،اأرفرققيوقنبغي على  ،ا تستطيعأرفرققيوهذا قعطيني الكثير من األمل. وأنني على اقتناع بأن  

نتيجة لزقادة ملكية مصيرها وتصميمها على تلبية توقعات انجازا ا أرفرققيحقق . وست4036أن تفي بوعدها رفي أجندة 

 .رفرققيمواطنيها من خالل الدول األعضاء رفي االتحاد األ

 

دي، رواندا. رفهذا بلد نهض اآلن من رماد اإلبادة الجماعية. قأتي جزء من األمل الذي أحمله معي من تجربة بالو 

بشكل مباشر من نموذج التنمية رفي رواندا أن الملكية واإلدماج وثقارفة المساءلة قمكن أن تغير اتجاه بلد رفاشل.  شهدتلقد 

 ا".أرفرققيا ترغب رفي أن تكون جزءا من الجهود لبذر بذور "قرن رفرققيبنة ألالقد كان هذا مصدر إلهام لي كقائدة وك

 

عاما كمسؤول حكومي كبير. تعلمت  01ن الخبرة المهنية و عاًما م 40ورواندا هي "مدرسة" تدربت رفيها لمدة  

أن هناك قوة رفي وضع رؤقة مشتركة ومراقبة عن كثب لتنفيذه. وتعلمت أن القيادة قجب أن تكون متعمدة رفي إنشاء 

 ورعاقة مؤسسات قوقة تضفي إحساسا كبيرا بالكرامة للشعوب.

 

وف الخبيثة وبناء دولة قوقة قادرة على وضع الناس رفي والواقع، اعترارفا بسجل رواندا رفي التغلب على الظر 

سعادة الرئيس بول كاجامي ليقود اإلصالحات المؤسسية  رفرققياختار االتحاد األ ،مركز التحول االجتماعي واالقتصادي

 .رفرققيلالتحاد األ

 

أتطلع إلى منصب نائب  ،لقد كنت محظوظة ألنني لعبت دورا رفي إعادة إعمار بلدي. وبشعور كبير بالفخر 

. وإنني أدرك أن هذه رفرصة رفرقدة ألنها أول انتخاب للقيادة العليا لمفوضية االتحاد رفرققيرئيس مفوضية االتحاد األ

تقدقرا لهدف اإلصالحات، أنني مقتنعة بأن التجربة من إعادة  ،. ورفي الواقعرفرققيبعد إصالح مفوضية االتحاد األ رفرققياأل

 .رفرققيمفوضية االتحاد األلقيمة  رفةي نوع المرشح الذي تبحث عنه إلضاإعمار بلدي تجعلن

 

، مع التركيز رفرققيإذا تم انتخابي، سأحضر رفي وقت حرج لتنفيذ اإلصالحات اإلدارقة والمالية لالتحاد األو 

 لي:الشدقد على االستدامة المالية والمساءلة الكاملة للمنظمة. وسيكون مخطط أولوقاتي على النحو التا

 
 
 

وتعزقز التخطيط وتعبئة الموارد المسؤولة  الكفاءة الماليةأود التأكيد على  :االبتكار من أجل االستدامة المالية .0

رفي تموقل االتحاد األرفرققي ليس رفقط من خالل الدول األعضاء رفيه  واالستدامة القدرة على التنبؤ المال لضمان 

ترشيد ولكن أقضا من خالل تعزقز الشراكات الهامة رفي سياق المساءلة المتبادلة. عالوة على ذلك، سأسعى إلى 

يم الفعال لالتحاد األرفرققي ومؤسسات االتحاد األرفرققي، وكذلك برامج االتحاد األرفرققي، مع مراعاة التقس التمويل

النيباد والمجموعات االقتصادقة اإلقليمية. -للعمل بين مفوضية االتحاد األرفرققي، ووكالة التنمية لالتحاد األرفرققي 

من خالل تيسير  حلوال مبتكرة للسوقأستكشف وف وأخيرا، بناًء على خبرتي وشبكاتي رفي القطاع المالي، س

لرئيسية والجهات الفاعلة األخرى رفي القطاع الخاص أرفكارا حول منتدى تقدم رفيه المؤسسات المالية األرفرققية ا

 من خالل آلية للسوق. 4036تقدقم أهم المشارقع رفي أجندة 

األكثر مالءمة  معايير المحاسبة الدوليةلالستدامة المالية. سأنفذ  ارئيسي اأساسقعتبر هذا : تنفيذ المساءلة المالية .4

سأطبق األدوات والضوابط، التي قتم مراجعتها  ،للمنظمة وأضمن شفارفية التقارقر المالية. عالوة على ذلك

المساءلة المناسبة من قبل مفوضية االتحاد لضمان  ،بانتظام من قبل مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين

توصيات المراجعات . عالوة على ذلك، سيتم التعامل مع عااءأمام الدول األ رفريق وأجهزة االتحاد األ رفريق األ

على محمل الجد دون حصانة من العقاب وتقدقم تقارقر عن التقدم المحرز والقاايا الت  أثارتها الدول األعااء 

 رفي التنفيذ إلى أجهزة السياسات على أساس منتظم.
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واجتذاب المهارات  رفرققيسأضمن تنفيذ الهيكل الجدقد لمفوضية االتحاد األ :تعزيز اإلدارة القائمة على األداء .6

ذات الصلة بالوظائف الجدقدة من خالل عملية تنارفسية وقائمة على الكفاءة وعادلة للدول األعضاء. وسيتم إنشاء 

داء الرئيسية نظام إدارة آلي قائم على األداء قتم بموجبه تدرقج األهداف التنظيمية وصوال إلى مؤشرات األ

 وقتم مراجعتها سنوقا. ،الفردقة

غيرها الدول األعضاء و ثقة وطمأنينة: قجب الحفاظ على إدارة العالقات بين الدول األعااء واألطراف المعنية .4

ا درفي جميع األوقات. وأود أن أضمن أن قتم تقييم الدول األعضاء بشكل كامل ودعمها جي من األطراف المعنية

وتحليل التكلفة اإلجمالية بشأن القرارات الرئيسية الت  النوع  األثر المال  رقر عن اتقدقم تق رفي قراراتها مع

مساهماتهم بمردود  عودوبالمثل، سأكثف التعاون مع الدول األعضاء والشركاء لضمان أن ت يُطلب منها اتخاذها.

وسيتم تشجيع النساء والشباب ، قصدة عن يشفارفبالالمشترقات وف تتسم س ،مقابل المال. عالوة على ذلك

 ة على المشاركة.رفرققيوالشركات من القارة األ

التعاون والشعور من خالل ضمان روح  :رفريق دعم التنفيذ الناجح لمجاالت البرامج الرئيسية لمفوضية االتحاد األ

 .رفرققيمفوضية االتحاد األبرامج مجاالت الرئيسية لال، سأدعم تنفيذ بالهدف المشترك

 

 

 

 

 

( كلمة، قدم ملخصا والنقاط الرئيسية لمهاراتك وخبرتك وأهدارفك 600رفي ما ال قزقد عن ثالثمائة )الملف التنفيذي: 

 وانجازاتك ذات الصلة(

  مختصة تتمتع بخبرة واسعة رف  القطاع الحكوم  والمال نسائية قائدة 

وشغلت منصب وزقرة الدولة المسؤولة عن التخطيط  ،عاما 64 تم تعييني عضوا رفي مجلس الوزراء رفي سن 

 ،هذه التجارب مهاراتي وكفاءاتي تاالقتصادي ووزقرة التجارة والصناعة واآلن نائب محارفظ البنك المركزي. وشحذ

 وخاصة رفي:

 ،صياغة السياسات االستراتيجية والقائمة على األدلة ورصدها وتقييمها -

 ،ر على مستوى المنظمةاإلدارة اإلستراتيجية وإدارة المخاط -

 ،بما رفي ذلك اإلدارة المالية العامة ،ادارة الشركات والمساءلة -

 ،حشد األطراف المعنية والشراكات -

 إدارة الفرق وإدارة األداء التنظيمي بما رفي ذلك بطاقة األداء المتوازن. -

 ،إعادة الهيكلة التنظيمية وتحدقد الحجم المناسب بما رفي ذلك تقليص عدد الموظفين -

 ،نظام إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات، وادارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مشارقع تكنولوجيا المعلومات -

 ،التفاعل والتفاوض رفي السياقات اإلقليمية والدولية -

 نشاء الشبكات.اتنسيق األطراف الفاعلة و -

 صوت مؤثر رف  الشمول المال  وإطالق العنان لقوة الوكالة للمرأة.

 ،حاليا شهادة ختم المساواة بين الجنسين للبنك الوطني الرواندي قودت -

 ،عضو لجنة شؤون الجنسين التابعة للتحالف من أجل الشمول المالي -

 ،لألعمال المصررفية العالمية للمرأة رفرققيخرقجة المجلس االستشاري األ -

تأسيس أول صندوق عضو مؤسس ورئيسة "وجوه جدقدة وأصوات جدقدة رفي رواندا" حيث أقود الجهود ل -

 ،استثماري للمرأة رفي البالد

النيباد رفي سياق  - رفرققيلوكالة التنمية لإلتحاد األ ةمشروع صغير ومتوسط" التابع 000000خبير رفي "مبادرة  -

 ،01-جائحة كورفيد 

 ا.أرفرققيماشيل بشأن الشمول المالي للمرأة واالقتصاد الرقمي رفي جراسا خبراء صندوق عضو رفي رفرقق  -

 

 شخصية أخالقية

وذكيا عاطفيا، وممتعا للعمل معه. وأتواصل  ،شخص قتمتع بالنزاهة، وقمكن االعتماد عليه، ومدركا للذاتإنني  
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كما بالتأثير.  ةبالغاقات ومتحفز ةمدرفوعوإنني وأرحب بالنقد البناء.  ،بشكل جيد وصرقح باللغتين اإلنجليزقة والفرنسية

 ز.يركالتو يةفعالأتسم بالعملية قوقة وشعور بالواجب والعب جماعي قتمتع بمهارات إنني 

 الهدف

 .اخلق تأثيرأن أو اأداء متميز ،كل ما أشارك رفيه، رفي أن أحقق رفيهدرفي قتمثل  
 

 قائمة بالهيئات المهنية التي تعد عضوا رفيها. اذكر المنصب عند االقتضاء(العاوية رف  المنظمات المهنية: )

 كلية جون إف كينيدي لإلدارة بجامعة هاررفارد ةزميل -

 اأرفرققيشرق  -ة رفرققيزميل معهد آسبن ومعهد القيادة األ -

 الجنسين التابعة للتحالف من أجل الشمول المالي )حاليا(مسائل لجنة التموقل الشامل ل ةعضو -

 ةرفرققيشبكة القيادة األ ةعضو -

مثل صوت المنظمين حيث أ –ا للخدمات المصررفية العالمية للمرأة رفرققيرفي المجلس االستشاري أل ةعضو -

 (لخرقجينل مت، ثم انضم4001)انتهى رفي 
 

 

 )حدد مؤهالتك األكادقمية والمهنية بدًءا بأعلى مؤهل( :المؤهالت األكاديمية والمهنية

 اسم المعهد
عنوان المؤسسة )العنوان البرقدي 

 وأرقام الهواتف والموقع اإللكتروني(
 المؤهل الذي تم الحصول عليه

عام الحصول 

 عليه

كلية سيد إلدارة األعمال 

 بجامعة أكسفورد

برنامج القيادة والتنوع  -شهادة  المملكة المتحدة ،أكسفورد

 للمنظمين

 بتمبرس–قناقر

4001 

 دقسمبر دكتوراة رفي االقتصاد اأرفرققيوقسترن كيب / جنوب  جامعة ستيلينبوش

4004 

 ةرفرققياأللقيادة امعهد 

بالتعاون مع  اأرفرققيلشرق 

 معهد آسبن

إي مقرها -ا )مع أولأرفرققيشرق 

 تنزانيا(ب

القيادة القائمة على  -شهادة زميل 

 القيم )من النجاح إلى المغزى(

 4001قوليو 

كلية جون إف كنيدي 

 بجامعة هاررفارد لإلدارة

ماساتشوستس/الوالقات  ،كامبرقدج

 المتحدة األمرقكية

التعليم التنفيذي رفي  -زميل شهادة 

 اإلدارة المالية العامة

 4003قوليو 

رتبة مماجستير رفي االقتصاد مع  اأرفرققيوقسترن كيب/ جنوب  جامعة ستيلينبوش

 الشرف

 4004مارس 

درجة البكالورقوس رفي االقتصاد  بوتاري / رواندا جامعة رواندا الوطنية

 "بتقدقر "امتياز كبير
أغسطس 

0111 

المدرسة مجموعة 

 الرسمية

 رفي بوتاري

بامتياز كبير مع تهنئة  "3-د"دبلومة  بوتاري / رواندا

 من هيئة الُحكم

 0114قناقر 

 

 

 

 
 

 (حدد الدورات التدرقبية المعتمدة األخرى التي حضرتها وذات الصلة بهذا الدور) تدريبات أخرى ذات صلة

عنوان 

 الدورة

الهيئة المعتمدة أو المعهد 

 المعتمد

عنوان المؤسسة )العنوان البرقدي، رقم الهاتف والموقع 

 اإللكتروني(

 عام الحضور

القيادة 

 والتمكين

)معهد بناء  630 .آي .بي .سي

 القدرات(

 ، نيروبي، كينيا0304100000ب  ص.

 20 254+هاتف 
2727887I2727890 

أكتوبر  –ماقو 

4002 
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خبرتك رفي العمل بدءا من الخبرة األحدث الحالية أو أحدث الخبرات السابقة. قدم سجل عمل شامال حدد ) :خبرة العمل

 (وقتعين تضمين/تحرقر الجدول ورفقا لذلك لتضمين خبرة العمل الخاصة بك

 البنك الوطني الرواندي )البنك المركزي( :اسم المنظمة / صاحب العمل

 :البرقدي وأرقام الهواتف والموقع اإللكتروني(عنوان المنظمة/ صاحب العمل )العنوان 

 رواندا -كيجالي  4ك. ن. طرقق 

)اسم شغله تم المنصب الذي 

 الدور(

 نائب محارفظ بنك رواندا الوطني

المدة )تارقخ البداقة حتى تارقخ 

 االنتهاء(

 حتى اآلن 4000ماقو 

عدد األشخاص الخاضعين 

 لإلشراف

 الرئيسي ورفي خمسة رفروع()المنظمة بأكملها رفي المقر  440

 

 

 

 المسؤوليات

نشكل  ،وباالشتراك مع المحارفظ ،أنا نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني لرواندا

 الجهاز اإلداري للبنك.

 ،واألعمال التجارقة الوظيفية ،تشمل مسؤولياتي التنسيق العام لعمليات البنك

واالستقرار  ،والمشارقع )من ستة مدقرقات تنفيذقة ]السياسة النقدقة ،والبرامج

واألسواق  ،والعمليات المصررفية، والخزانة الحكومية ،والعمليات )أي العملة ،المالي

والموارد البشرقة  ،والتموقل واالستراتيجية ،ومستودع األوراق المالية( ،المالية

الت[ باإلضارفة إلى أربع إدارات تقدم وتكنولوجيا المعلومات واالتصا ،واإلدارة

وأراجع جميع سياساتها وملفاتها المقدمة  ،تقارقرها مباشرة إلى اإلدارة من خاللي

وارفق على ملفات معينة ورفقا إلطار أو ،لموارفقة اإلدارة قبل وصولها إلى المحارفظ

 سلطة التفوقض.

نة السياسات النقدقة لج ابصفتي نائب رئيس لجنتي السياسات النقدقة بالبنك وتحدقدو

أقدم القيادة االستراتيجية وأشارك رفي صنع القرار رفي  ،ولجنة االستقرار المالي

 التفوقضات األساسية للبنك.

تشمل مسؤولياتي أقضا اإلشراف وتقدقم التوجيه االستراتيجي للمجاالت التقنية و

بين الوظائف. الرئيسية التي تتطلب مستوقات أعلى من التآزر والتنسيق والتعاون 

ولجنة إدارة  ،أنا رئيس اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات ،طارهذا اإل رفيو

ولجنة ختم المساواة بين  ،ولجنة استثمار صندوق ضمان الودائع ،االحتياطيات

 الجنسين.

أمثل البنك رفي العدقد من المحارفل الدولية وبشكل أكثر تحدقدا رفي اللجنة التوجيهية و

ولجنة شؤون  ،اأرفرققيساعدة الفنية اإلقليمي لصندوق النقد الدولي لشرق لمركز الم

الجنسين والشمول المالي للمرأة التابعة للتحالف من أجل الشمول المالي وهي لجنة 

لتحالف من أجل الشمول المالي. كما أمثل صوت المنظمين امجلس إدارة رفي دائمة 

المصررفية العالمية للمرأة، وقد عيّنني ا للخدمات رفرققيرفي المجلس االستشاري أل

الشمول المالي والتمكين مسائل  بشأنبطلة للبنك الوطني الرواندي  رفظحامال

البنك الوطني الرواندي بالجنسين  رفي مسائلوالتنوع  ،االقتصادي للمرأة بشكل عام

بما رفي ذلك برنامج شهادة ختم المساواة بين  ،رفي مكان العمل على وجه الخصوص

http://www.au.int/


 
 

AFRICAN UNION 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA        P.O. Box 3243      Telephone:   +251-115-517 700       Fax:  +251-115517844 
Website:   www.au.int  

     

6 
 

سين المنفذ بالتعاون مع مكتب مراقبة شؤون الجنسين التابع لحكومة رواندا الجن

 .بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

 االنجازات

البنك الوطني الرواندي حاصل على شهادة "المنظمة الدولية لتوحيد المقاقيس رفي  -

التي قتم اعتمادها رفي ( واألولى رفي رواندا ISO 9001: 2015أنظمة إدارة الجودة )

 ،( ISO / IEC 27001: 2013أنظمة إدارة أمن المعلومات )

العب مؤثر رفي الشمول المالي وشؤون الجنسين رفي  ،البنك الوطني الرواندي -

 ،المشهد العالمي

قعتبر البنك الوطني الرواندي رفي منتصف الطرقق رفي تنفيذ برنامج لتعميم مراعاة  -

 ،وشرع رفي عملية إصدار شهادات شؤون الجنسينمنظور شؤون الجنسين 

 اشؤون الجنسين رفي القطاع المالي الرواندي وتقدقمهبتعلق رفيما قالمساءلة بدرفع تم  -

 ،كجانب من جوانب ادارة الشركات ولوائح إعداد التقارقر

 ،سهم رفي نتائج استقرار االقتصاد الكلي والقطاع المالي للبالدأ -

المتكامل وواندي بنجاح نظام بطاقات النتائج اآللي المتوازن نفذ البنك الوطني الر -

داء إلى مؤشرات األتدرقجيا األهداف التنظيمية وتسلسلها  واءمةالذي قسمح بم

 وقسهل تقييم األداء. ،الرئيسية للموظفين الفردقين

نظام مستودع البيانات اإللكتروني وهو نظام معلومات إدارة البنك بشكل تم ادماج  -

جيد لمشارقع البيانات من التقارقر والمؤسسات المالية، وهو أساس تمد وقسكامل 

 الضخمة التي شرع رفيها البنك.

 4004للبنك الوطني الرواندي بنجاح رفي ماقو حجم تقليص  تم إجراء إعادة هيكلة/ -

 رة والصناعةوزارة التجا :صاحب العمل اسم المنظمة /

 :عنوان المنظمة/ صاحب العمل )العنوان البرقدي وأرقام الهواتف والموقع اإللكتروني(

 كيجالي 26الصندوق البرقدي: 

)اسم  الذي تم شغلهالمنصب 

  :الدور(

 وزقرة

المدة )تارقخ البداقة حتى تارقخ 

 االنتهاء(

 4000إلى ماقو  4001مارس 

األشخاص الخاضعين عدد 

 لإلشراف

ا رفي مركز الوزارة والعدقد اآلخرقن من الوكاالت التابعة للوزارة )مجلس فموظ 42

 ومكتب رواندا للمعاقير، والوكالة التعاونية الرواندقة( ،التنمية رفي رواندا

وإجراء كانت واجباتي تتمثل رفي تورفير القيادة السياسية واالستراتيجية للوزارة  المسؤوليات

اإلصالحات واإلشراف على التنفيذ رفيما قتعلق بمسائل التجارة الداخلية والخارجية 

وسياسة التصنيع وحركة التعاونيات وحقوق الملكية واالستثمارات وتنمية القطاع 

الخاص والسياسة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وإصالحات ممارسة 

 ة وحماقة المستهلك والحرف اليدوقة.األعمال والسياحة والحفاظ والمنارفس

 

تضمنت مسؤولياتي صياغة السياسات وإجراء اإلصالحات واإلشراف على و

الوكاالت المنفذة والمشارقع التابعة للوزارة وإثبات الرقابة الشاملة والتوجيه على 

ومثّلت الحكومة رفي جلسات  ،األداء التنظيمي. وحضرت اجتماعات مجلس الوزراء

ومثّلت رواندا على المستوى الدولي  ،البرلمان حيث تتم مناقشة ملفات الوزارة

ما إلى ومنظمة التجارة العالمية، و ،والكوميسا ،اأرفرققيواإلقليمي رفي )جماعة شرق 

 (.ذلك

كنت عضوا رفي اللجنة التوجيهية لبرنامج تكثيف المحاصيل التي تم إنشاؤها و

لتنسيق والتنفيذ الناجح لألنشطة رفي إطار برنامج تكثيف المحاصيل، السيما لضمان ا

قمت بإصالح  ،. وبموجب هذا الترتيباترفي إدارة ما بعد الحصاد وتسوقق المنتج

ونظمت قنوات توزقع التجارة  ،هيكل الوزارة إلنشاء وحدة للتجارة الداخلية
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أخرى لزقادة رفرص السوق وابتكرت شركة الحبوب رفي رواندا وآليات  ،الداخلية

 للمزارعين وتعاونيات المزارعين.

مادة  00 تأقيدتم إدخال إصالحات ممارسة أنشطة األعمال بنجاح، حيث تم  - االنجازات

مما جعل رواندا تحطم الرقم القياسي رفي  ،والتصوقت عليها رفي البرلمان يةقانون

موقعا رفي عام واحد )من  23 واقعب ها"االصالح الشامل" من خالل تحسين ترتيب

 (.32إلى  046

ابتكار آلية لتعوقض المجتمعات عن األضرار التي تسببها الحيوانات المحمية  -

واحدة من الصيغ القالئل التي أعررفها، وربما تعد )الحدائق( من خالل التأمين. رفهي 

 ة رفي القارة.يرفضل رفعالاأل

وكاالت بنجاح تحت إشراف الوزارة لتشكيل مجلس تنمية  مجإعادة هيكلة ودتم  -

قواصل وهذا المركز الجامع للمستثمرقن والسياحة وتنمية القطاع الخاص  ،رواندا

 لعب دور رئيسي رفي التسوقق/ العالمة التجارقة رفي رواندا.

ق التنفيذ الناجح إلدارة ما بعد الحصاد وقنوات التوزقع المحلية المبسطة )األسواتم  -

األغذقة( بالتعاون مع وزارة الزراعة وإدارة المخاطر لبرنامج تكثيف  وومجهز

ورفي ذلك الوقت سجلت رواندا معدل نمو رفي الناتج المحلي اإلجمالي  ،المحاصيل

 .برقم ثنائي

 وزارة المالية والتخطيط االقتصادي :اسم المنظمة / صاحب العمل

 :البرقدي وأرقام الهواتف والموقع اإللكتروني(عنوان المنظمة/ صاحب العمل )العنوان 

 كيجالي 011الصندوق البرقدي: 

)اسم  تم شغلهالمنصب الذي 

  :الدور(

 وزقر دولة مكلف بالتخطيط االقتصادي

المدة )تارقخ البداقة حتى تارقخ 

 االنتهاء(

 4001إلى مارس  4006أكتوبر 

عدد األشخاص الخاضعين 

 لإلشراف

التخطيط رفي الوزارة الرئيسية وكذلك )هيئة تنسيق المشارقع موظفون من ادارة 

 المركزقة والتموقل الخارجي(، والمعهد الوطني لإلحصاء تحت إشراف الوزارة

 

 

 المسؤوليات

 ،تنسيق استراتيجيات الحد من الفقر وخطط تنمية المناطق -

 ،تنسيق عمليات تقييم المشارقع الحكومية وتنفيذها ومراقبتها -

 ات،تنسيق اإلحصاء بما رفي ذلك إنشاء المعهد الوطني لإلحصاء -

المالية بالوكالة لمدة عامين خالل حملة الدكتور كبيروكا لرئاسة البنك  ةوزقر -

 ،للتنمية رفرققياأل

 -، ورقة استراتيجية الحد من الفقر4040ضمان جودة الوثائق الرئيسية )رؤقة  -

 االقتصادقة والحد من الفقر( المرحلة الثانية، استراتيجية التنمية

 

 

 االنجازات

 ،4040تم تحرقر ونشر وثيقة رؤقة رواندا لعام  -

 ،نجاحب تصميم وتنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر رفي روانداتم  -

ورقة استراتيجية الحد من الفقر )أُعيد تسميتها من تصميم الجيل الثاني تم  -

خطط تنمية المناطق تم مواءمة والحد من الفقر( واستراتيجية التنمية االقتصادقة 

 ،معها

ه تصميم هيكله، وتعيين موظفيتم تم تأسيس المعهد الوطني لإلحصاء رفي رواندا، و -

 .بنجاح

لرئاسة البنك  ،قيادة رفرقق حملة رواندا لوزقر المالية آنذاك الدكتور كابيروكا -

 ورفزنا! ،للتنمية رفرققياأل

 جامعة رواندا الوطنية :العملاسم المنظمة / صاحب 

 بوتاري، رواندا :عنوان المنظمة/ صاحب العمل )العنوان البرقدي وأرقام الهواتف والموقع اإللكتروني(
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)اسم  تم شغلهالمنصب الذي 

  :الدور(

 محاضر مساعد ثم محاضر بقسم االقتصاد

المدة )تارقخ البداقة حتى تارقخ 

 االنتهاء(

 4006أكتوبر إلى  0111رفبراقر 

 عدد األشخاص الخاضعين

 لإلشراف
-  

 

 المسؤوليات

تدرقس االقتصاد واالقتصاد القياسي واإلحصاءات والرقاضيات  -

 ،لالقتصادقين

 رسائل،اإلشراف على مذكرات/  -

 ،(4006-4004و   4000 -0111أمين قسم االقتصاد ) -

 (.4006-4004أمين اتحاد المحاضرقن والباحثين ) -

 رعاقة الماجستير ورفي وقت الحق الدكتوراة.  - االنجازات

  :اسم المنظمة / صاحب العمل

  :عنوان المنظمة/ صاحب العمل )العنوان البرقدي وأرقام الهواتف والموقع اإللكتروني(

)اسم  تم شغلهالمنصب الذي 

  :الدور(

 

المدة )تارقخ البداقة حتى تارقخ 

 االنتهاء(

 

عدد األشخاص الخاضعين 

 لإلشراف

 

  المسؤوليات

  االنجازات

  :اسم المنظمة / صاحب العمل

  :عنوان المنظمة/ صاحب العمل )العنوان البرقدي وأرقام الهواتف والموقع اإللكتروني(

)اسم  تم شغلهالمنصب الذي 

  :الدور(

 

المدة )تارقخ البداقة حتى تارقخ 

 االنتهاء(

 

عدد األشخاص الخاضعين 

 لإلشراف

 

 

 

 المهارات مع ومؤهالتك خبرتك تتوارفق كيف اشرح كلمة،( 100) خمسمائة عن قزقد ال ما رفي) :والكفاءات المهارات

 (إليه تتقدم الذي بالمنصب الخاص الدور تعرقف ملف رفي الموضحة والكفاءات

 دعم مع رفرققياأل االتحاد لمفوضية والمالية اإلدارقة للعمليات السلس التشغيل ضمان رفي المفوضية رئيس نائب دور قتمثل

 لإلصالحات ودؤوبًا منهجيا تنفيذا الدور قستلزم سوف التحدقد، وجه وعلى. لالتحاد الرئيسية والبرامج للمشارقع الناجح التنفيذ

 رفي موضح هو كما الدور هذا لمتطلبات تماًما مطابقة وكفاءاتي ومهاراتي مؤهالتي إن. السلطات أقرتها التي والمالية اإلدارقة

 .التالية المصفورفة

 رئيس نائب دور متطلبات المجال

 باقجاز المفوضية

 بالمتطلبات نسانزاباجانوا مونيك الدكتورة تفي كيف

 المؤهالت

 األكادقمية

 رفي الماجستير درجة

 ،الصلة ذات المجاالت

 إضارفية ميزة الدكتوراه

 ،االقتصاد رفي ودكتوراه ماجستير -

 جامعة رفي اإلدارة بكلية العامة المالية االدارة رفي تنفيذي تدرقب -

 .هاررفارد
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المهارات 

 المطلوبة
  التحوقلية القيادة -

 لمساءلة ل معاقير -

 الفكرقة القيادة -

 واالبتكار

  التغيير إدارة -

 بيئة رفي القيادة -

 الثقارفات متعددة

 على القدرة -

 بفعالية المشاركة

 االقتصادقة واإلصالحات السياسات قيادةاضطلعت بو القيادة موقع رفي كنت -

 والبنك ،التجارة ووزارة ،المالية وزارة) رئيسية مؤسسات 6 رأس على

 ،(المركزي

 المؤسسات من العدقد خالل من التعبئة رفي ومهاراتي المؤثر صوتي إظهار تم -

 المهنيين الزمالء إلهام أو اللجان أمام للتحدث تدعوني التي رواندا وخارج داخل

 ،لجانهم رفي الجلوس أو

 االتصاالت بإجراء واالستمتاع المؤسسات/ األشخاص بين التواصل رفي مهارة -

 .المماثل التفكير ذات األطراف بين التآزر لتعظيم

 المتوسطة المشروعات من مشروع 000000 مبادرة" بربط اضطلعت: مثال

 تعميم رفرقق) بمنظمتين النيباد - رفرققياأل لإلتحاد التنمية لوكالة التابعة والصغيرة

 والتحالف ،الجنسين شؤون منظور مراعاة تعميم أجل من الجنسين بين المساواة

 أجل من للتحالف التابع ارفرققيأل اإلقليمي المكتب) المالي الشمول أجل من

 (.والمتوسطة الصغيرة المشارقع تموقل أجل من -( المالي الشمول

 الكفاءات

 ةقالقياد
 الرؤقة -

 االستراتيجية

 والغرض

 التنظيمية القدرة -

 التغيير قيادة -

 المخاطر إدارة -

 االستراتيجية

! بالقيادة اضطلع ،المثال سبيل على) القيادة رفي مقصودة تدرقبات/ تمرقنات -

 .رفرقي تدرقب وأقضا!( بالتمكيناضطلع 

 رفي نالجنسيشؤون  منظور مراعاة تعميم أدخلت: مثال. المستمرة الممارسة -

 من العالمي المستوى على الدعوة وأخذت به، أعمل الذي المركزي البنك أعمال

 من الكثير قكتسب وهو" دقناراو عمل خطة" من 00 اإلجراء رعاقة خالل

 .الزخم

 خالل من دائما وظيفتي تقييم علي قفرض مما ،ةققظ ةمستمع وأنا بتعاطف أقود -

 .التأثير/  النتائج منظور

 واالهتمام األكادقمي االهتمامكل من  مع الحقائق تحريأو األدلة أقدر أنا -

 .بالسياسات

 والتشغيلية المالية) المخاطر لتحدقد رفعل رد بتطوقر قمت منظما، بصفتي -

 .التخفيف رفي والتفكير( ذلك إلى وما واإللكترونية بالسمعة والمتعلقة

 الكفاءات

 األساسية

 شراكات بناء -

 المساءلة ثقارفة درفع -

 والمرونة التعلم سرعة -

 التأثير مع التواصل -

 .أعاله المذكورة النقاط -

 عقود" رواندا رفي األداء على القائمة اإلدارة ممارسة: بالمساءلة قتعلق رفيما -

 التي والضوابط واألدوات الحكم، وهياكل ،القانونية األطر من والتمكن ،"األداء

 .ورفرضها الثقارفة لتعزقز وضعها منظمة أي على قجب

 الكفاءات

 الوظيفية

 المفاهيمي التفكير -

 الوظيفية المعررفة تبادل -

 النتائج أجل من الدرفع -

 والتأثير

 االبتكار تشجيع -

 ،أعاله أقضا مذكورة السمات -

 بشأن العمل وتوجيه للمرأة، استثماري لصندوق تصور وضع رفي دوري: مثال -

 انمائي تموقل مؤسسة وربط والشركاء، الخدمات ومقدمي وادارته، ،هيكله

على صعيد  احاسم امنعطف كان لقد. الصندوق هذا مع المشاركة قبلت ةأرفرققي

 .مساره رفي استمر المشروع ولكن التعلّم
 

 

 

أي إنجازات أخرى إلى جانب تلك الموجودة  اذكر( كلمة، 100االنجازات/ األعمال المحققة: )رفي ما ال قزقد عن خمسمائة )

 بموجب خبرة العمل، ترغب رفي إبرازها(

/ المراهقات األمهات مع تعمل ،"أصدقاء حقا منظمة" ،للربح هادرفة غير منظمة تأسيس رفي صدقق مع شاركت -

 من السوق/  العمل ورفرص ،للمرأة االقتصادي والتمكين ،الطفل حقوق مجاالت رفي عام بشكل والشباب الوحيدات

 .بي الخاص ةرفرققياأل القيادة مبادرة مشروع هو هذاو. الشباب أجل

 

بمثابة  هو الوحدة ونادي. التنفيذقة للجنة ورئيسة لرئيسه األول النائب بصفتي ،"الوحدة نادي" مع عمليتمثل  -

 الوحدة أجل من عملقو وأزواجهم، الوزراء بمجلس وحاليين سابقين أعضاء من تتألف مدني مجتمع منظمة
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 االجتماعي التماسك رفي تسهم التي البرامج وتنفيذ الدعوة بإدارة وقمنا - رواندا رفي المستدامة للتنمية كأساس

 .تجاربنا من ناميبيا مثل أخرى دول تعلمت لقد. للرواندقين والمصالحة تعارفيوال

 

" 00 رقم اإلجراء" ،(القرارات مستوقاتمختلف  على الموارفقة على والحصول تأقيدو واقتراح صياغة) رعاقةتم  -

(. للمرأة المالي والشمول الجنسين مسائل بشأن المالي الشمول أجل من التحالف التزام) دقنارو عمل خطة من

 بشأن التنوع رفي النظر إلى رفيه األعضاء والمؤسسات المالي الشمول أجل من التحالف "00 رقم اإلجراء" وقدعو

 .سياساتال ورفي عملال أماكن رفي الجنسين مسائل

 

 ذلك رفي بما ،رواندا رفي الرسمية غير االدخار مجموعات رقمنة لمبادرة والتنسيق االستراتيجي التوجيه تورفير -

 المالية التكنولوجيا شركات ودعم ،عام كل محدثة لكترونيةا خرقطة علىبقاء اال خالل من[ محلية/ مرئية جعلها

هذا و. الروابط إلنشاء المالية المؤسسات وإشراك االدخار، مجموعات على الرقمي الطابع اضفاء/ لرقمنة

 4 وبدأت مجموعة، 4000 حوالي رقمنةتم و ،مجموعة 42000 من بأكثر خرقطة رسم تم) مستمر المشروع

هذه  استكشاف رفي واحدة، استثمار ووحدة واحد ائتماني مرجعي ومكتب ،صغراأل تموقللل ناومؤسست ،بنوك

 .(روابطال
 

 
 

 المنشورات إلى للوصول روابط وقدم تأليفها، رفي شاركت أو ألفتها التي بالمنشورات قائمة قدم(: )وجدت إن) المنشورات

 (اإلنترنت على كانت إذا

 الوطني للبنك ةاالقتصادقمراجعة ال". للمرأة المالي لشمولل االقتصادي الوعد. "4001. م نسانزاباجانوا، -

 .01-0: أغسطسالسابع.  المجلد الرواندي

 دارةاو التآزر، استغالل: المستهلك وحماقة والنزاهة، واالستقرار، المالي، الشمول. "4004 ،.م نسانزاباجانوا، -

 .01-0: 4004 دقسمبر(. 003) رقم الرواندي الوطني للبنك ةاالقتصادق مراجعةال". التبادل عمليات

 ،رفونتيندار النشر : كيجالي. أمة واستعادة 10@رواندا الوطني بنكال. 4004 الرواندي، الوطني البنك -

 بعد ما رواندا رفي االقتصادقة التنمية لسياسة الخاص القطاع واستجابة اليقين عدم. 4004 ،.م نسانزاباجانوا، -

 جامعة رفي االجتماعية والعلوم اآلداب رفلسفة رفي ةالدكتورامقدمة للحصول على درجة  رسالة. الجماعية اإلبادة

 :hdl.handle.net/10019.1/71932/http ستيلينبوش

 جنوب مجلة". أرفرققي منظور: التجارة إصالح عجالت رفي حلقات. "4004 بالك. أ. ب و.  م نسانزاباجانوا، -

 .100-100: قونيو(. 1) 20 لالقتصاد اأرفرققي

 المنشآت مستوى على تمهيدي تحليل. رواندا رفي التنارفسية والقدرة التجارة إصالح. 4004. م نسانزاباجانوا، -

 .مارس ،ستيلينبوش جامعة ،منشورة غير صغيرة ماجستير رسالة السياسات، ومتطلبات للمشكالت

 شركةال حالة. رواندا رفي التصنيع عملية رفي الخاصة األجنبية االستثمارات دور. 0111. م نسانزاباجانوا، -

 .الوطنية رواندا جامعة ،منشورة غير مذكرة. "للصناعات رواندا وسولف"المساهمة 

 نسانزاباجانوا، مونيك الدكتورة قضم الثالث الجزء ،المالي الشمول رفي التغيير صانعات النساء: الحواجز كسر -

 على متاح. لمرأةل العالمية المصررفية لخدماتعن ا منشورة" بودكاست" صوتية ملفات ،4001 نورفمبر 01

 اإلنترنت

 -women-barriers-impact/breaking-and-womensworldbanking.org/insights.https://www

nsanzabaganwa-monique-3-ep-inclusion-financial-in-changemakers/ 
 

 

 

 

 

. أمثلة على مستوقات التالية رفرققي)حدد مستوقات إجادة التحدث والقراءة والكتابة بلغات العمل باالتحاد األ لغات العمل:

 الكفاءة: ممتاز، جيد، مقبول، أو ضعيف(
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 الكتابة القراءة التحدث لغات العمل

 ضعيف ضعيف ضعيف العربية

 ممتاز ممتاز ممتاز االنجليزقة

 ممتاز ممتاز ممتاز الفرنسية

 ضعيف ضعيف ضعيف البرتغالية

 

أحد المراجع، مهنيا واآلخر مرجعا شخصيا لتفاصيل الواردة أدناه. قجب أن قكون باالمراجع: حدد ثالثة أشخاص كمراجع لك 

 /للصفات الشخصية(

 رقم الهاتف البرقد اإللكتروني المنصب والمنظمة االسم

صندوق لمؤسسة ال جراسا ماشيل

ومؤسسة جراسا ماشيل 

 من أجل المجتمع

acheltrust.orgm@gracaVimlan +27 11325 0501 

الرئيس السابق للبنك  الدكتور دونالد كابيروكا

للتنمية وعضو  رفرققياأل

الفرقق االستشاري 

إلصالحات االتحاد 

 رفرققياأل

Dr.kaberuka@gmail.com +250788300700 

 ويرفيرا سونج

 )دكتوراة(

األمين التنفيذي للجنة 

المتحدة االقتصادقة األمم 

ا وعضو الفرقق رفرققيأل

االستشاري لإلصالحات 

 رفرققيباالتحاد األ

Vera.songwe@un.org +251115443336 

 

 

 إقرار

 .أقر أنا، الموقع أدناه، بأن هذه المعلومات تصفني بشكل صحيح وتصف مؤهالتي وخبرتي

 مونيك نسانزاباجانواالدكتورة  االسم

 

 التوقيع

 

. 

.,_...
-
. . 

- 

 04/09/2020 التاريخ
   

http://www.au.int/
mailto:Vimlan@gracamacheltrust.org
mailto:Vimlan@gracamacheltrust.org
mailto:Dr.kaberuka@gmail.com
mailto:Dr.kaberuka@gmail.com
mailto:Vera.songwe@un.org
mailto:Vera.songwe@un.org

