
	

	

	

 طلب ترشیح

	

	

CGLU-Afrique	 زنقة السعدیین حسان، الرباط  22ھي منظمة تمثیلیة للجماعات اإلقلیمیة بإفریقیا والتي یوجد مقرھا بـ
ھي أیضا القسم 	CGLU-Afriqueالمملكة المغربیة حیث تحظى بالصفة الدیبلوماسیة باعتبارھا منظمة دولیة إفریقیة. 

 CGLUنظمة العالمیة للمدن والحكومات المحلیة المتحدة اإلقلیمي إلفریقیا التابع للم

	

	:رئیسیة أھداف ثالثة تحقیق بغیة CGLU-Afrique أحدثت

 الشخصیة القانونیة على یتوفر الحكامة من كمستوى اإلقلیمیة بالجماعات واالعتراف الالمركزیة تعزیز •
 .والمالیة السیاسیة واالستقاللیة

 على للجماعات الوطنیة الجمعیات وتكوین ودعم للمواطنین، الخدمات أفضل تقدیم على الجماعات قدرة تقویة •
 المدنیة، والمجتمعات الوطنیة، الدول مع فعال سیاسي حوار إجراء ضمان أجل من أفضل بشكل نفسھا ھیكلة

 والتعاون؛ الالمركزیة سیاسات وتقییم تنفیذ بشأن الدولي والمجتمع التنمیة وشركاء الخاص، والقطاع

	.والدولي اإلفریقي المستوى على وتمثیلھا إفریقیا في اإلقلیمیة الجماعات یل آراءتوص •

عن توظیف مكلف (ة) ببرنامج المكتب اإلقلیمي إلفریقیا الشمالیة  CGLU-Afriqueتعلن   ومن أجل تحقیق أھدافھا
(NARO)	

 

 

 

 

 

 

 

	
	



	 	
 البنود المرجعیة

 NARO/01                                   المرجع

 صب                                 مدیر المكتب اإلقلیمي لشمال إفریقیانالم

 CGLU-Afriqueتحت إشراف                          األمین العام لـ 

 

 

 المسؤولیات الوظیفیة
	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
وضمان توفره على الكفاءات التدبیریة الالزمة  اإلقلیميتسییر فریق المكتب  )1

 المقاطعة التي یوجد فیھالخدمة 
	

      تطویر ووضع بنك للمعلومات حول الجمعیات الوطنیة للحكومات المحلیة 	 )2
 واألعضاء الذي ینتمون لإلقلیم

 
	

ضمان یقظة سیاسیة واستراتیجیة حول القضایا المرتبطة بالالمركزیة والمتعلقة  )3
كالیات بالحكومات المحلیة في اإلقلیم، بغیة صیاغة أجوبة مالئمة لالش

	والتحدیات المشخصة

	

بتقییم حاجیات الجماعات المحلیة 		CGLU-Afriqueلـ  األمانة العامةإخبار 	 )4
األولوي الذي یقدم كل ثالث  وجمعیاتھا، بغیة اتخاذھا بعین االعتبار في البرنامج

  سنوات
	

	

 مجبرناال وكذلك		CGLU-Afrique لـ المدى طویلة اإلستراتیجیة الخطة نشر )5								
	تنفیذھا في وجمعیاتھا المحلیة الحكومات ومساعدة المنطقة في سنوات ثالث لمدة األولوي

	

 الحكومات مع حوارھا في المنطقة في المحلیة للجماعات الوطنیة الجمعیات دعم )6
	التنمیة وشركاء الوطنیة

	

 برامج ذلكوك األقران، تقییم برامج ذلك في بما القدرات، لتعزیز إقلیمیة برامج صیاغة)	7
	وأعضائھا المحلیة حكوماتلل الوطنیة جمعیاتال ستفید التي الرعایة

	

8	  الجماعات بین الحدود وعبر الالمركزي التعاون في شراكات إقامة وتسھیل تعزیز)
 المنطقة في وجمعیاتھا المحلیة

	

9	  ،اإلفریقي مجلسال أعضاء( المنطقة في		CGLU-Afrique إلدارة التقني الدعم تقدیم)
 في المساھمات لجمع) الرئیس نائب التنفیذیة، اللجنة وأعضاء ،REFELA مكتب وأعضاء
	المنطقة

	

10	  تمثل مؤسسة إنشاءو ،اإلقلیمي االقتصادي المجتمع مع دائم حوار على الحفاظ)



  .اإلقلیمي االقتصادي المجتمع داخل المحلیة السلطات
	

 المالیة الجدوى لتعزیز المالیة الموارد وتعبئة األموال لجمع استراتیجیة وتنفیذ وضع)	11
 اإلقلیمي للمكتب

	

 المنطقة ونتائج وإنجازات أنشطة عن سنوي تقریر تقدیم) 12
 

	

		
	 	ةوالخبرات المطلوب والمھارات األھلیة

	
	

	
	تدبیر وتسییر الكفاءات

	
	رؤیةلقدرة على تطویر تحلیل استشرافي وبلورة ا

	
	القدرة على تدبیر المشاریع

	
	القدرة على االحتضان/ التأطیر

	
القدرة على اإلشراف وتنظیم عمل الفریق، وتحدید األولویات العمل في جمیع الظروف 

 وفي بیئة متعددة الثقافات
	

 أن یكون المرشح مراعیا لظروف العمل مع القادة السیاسیین
	

	أن یتوفر المرشح على روح المبادرة وحس المسؤولیة
	

المعلومیات، خاصة على مستوى تطبیقات البرمجیات الرئیسیة أن یكون المرشح ملما ب
	الحالیة

	
	باستمرارالجاھزیة للسفر 

	
 التوفر على مھارات ممتازة في العروض الشفویة والكتابیة

	
 التحكم الجید في أدوات التواصل الرقمي

 
	

	
	مؤھالت مرغوب فیھا

	
 معرفة جیدة ببیئة الحكومات المحلیة بإفریقیا

	



 بالمقاربة الترابیة للتنمیةمعرفة جیدة 
 

	تجربة في قیادة المحادثات والنقاشات حول القضایا التي تھم الحكومات البلدیة والمحلیة

	
	معرفة جیدة بنظم المعلومات الجغرافیة وأنظمة تدبیر بنك المعطیات

	
	تدبیر المھارات

	
	تدبیر المواقع اإللكترونیة والشبكات االجتماعیة

	
	  

الحاصلین على  األفارقةالمرشحین  في وجھ مفتوح المنصب               المستوى التعلیمي
أو دبلوم یعادلھا محصل علیھ من جامعة مرموقة، في  ، األقل على ،درجة الماجستیر دبلوم

المجاالت التالیة: التخطیط الحضري واٌإلقلیمي، االقتصاد، الجغرافیا، القانون، اإلدارة 
 فریقیاإ شمال منطقة في التالیة األعضاء البلداناطني وأن یكونوا من مو العمومیة،

 بشكل الترشیحات النسائیة تشجیع یتم). تونس لیبیا، موریتانیا، المغرب، مصر، الجزائر،(
	.خاص

	
	 	

	 ، في منصب األقل على سنوات 10 خبرة المرشحین لدى یكون أن یجب         التجربة
سنوات في منصب  5، مع ما ال یقل عن مماثل مرموق في القطاع الخاص أو العمومي

. ویشكل االشتغال من قبل في منصب مرموق للتسییر في إدارة محلیة أو جمعیة مسیر
	حكومیة محلیة میزة مرحب بھا

	

	

	 . اإلنجلیزیة باللغة بسھولة التعبیر على قادرین المرشحون یكون أن یجب               اللغة
	.إضافیامؤھال  ستكون العربیة أو الفرنسیة إتقان

	
	 	

	العقد تفاصیل

	)مصر( القاھرة: العمل مكان

	.أشھر 3 مدتھا تجریبیة فترة مع عامین، لمدة ، كامل بدوام العقد

	2019 أكتوبر 1: الوظیفةالبدء في  تاریخ

 المقبول للمرشح والخبرات والمھارات المستوى التعلیمي على الراتب یعتمد

	

	
	 	

	طلب الشغل محتوى

	:على الوظیفة طلب ملیشت أن یجب

 للمنصب مرشح أفضل أنھ یعتبر الطلب مقدم تجعل التي األسباب وضحت ةتحفیزی رسالة. 1



	راتبھ؛ متطلبات ویذكر

	.مفصلة ذاتیة سیرة. 2

	.الدیبلومات من مصادق علیھا نسخ. 3

 ؛ المھنیة المراجع وكذلك العمل شھادات. 4

 .صورة شخصیة. 5 

	

	
	 	
	 		

	
	رینتشغ بتوقیتالرابعة والنصف  الساعة ،2019 یولیو 18             :التوظیف طلب لتقدیم آخر أجل

	

 المغرب ،10020 ،حسان الرباط السعدیین، شارع 12: الطلب استالم عنوان

	062/063	260	537	212+الھاتف: 

	060	260	537	212+الفاكس: 

 recruitment@uclga.org: اإللكتروني البرید

 

 لھذا المرشح عن اإلعالن. المتوصل بھا الطلبات من  مرشحین ثالثة تضم مختصرة قائمة تحدید سیتم      الطلب تتبع
 فيكأقصى حد  وتحدیده العقد على التفاوض سیتم ، الوقت ذلك في. 2019 غشت 24 یتجاوز ال موعد في سیتم المنصب

 .2019 أكتوبر 1 بدایة من وع في العملمن أجل الشر 2019 شتنبر 30

 


