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CGLU-Afrique	 زنقة السعدیین حسان، الرباط المملكة  22ھي منظمة تمثیلیة للجماعات اإلقلیمیة بإفریقیا والتي یوجد مقرھا بـ

ھي أیضا القسم اإلقلیمي إلفریقیا التابع 	CGLU-Afriqueالمغربیة حیث تحظى بالصفة الدیبلوماسیة باعتبارھا منظمة دولیة إفریقیة. 

 CGLUة العالمیة للمدن والحكومات المحلیة المتحدة للمنظم

	

	:رئیسیة أھداف ثالثة تحقیق بغیة CGLU-Afrique أحدثت

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

 .والمالیة السیاسیة

 نفسھا ھیكلة على للجماعات الوطنیة الجمعیات وتكوین ودعم للمواطنین، الخدمات ضلتقدیم أف على الجماعات قدرة تقویة •
 وشركاء الخاص، والقطاع المدنیة، والمجتمعات الوطنیة، الدول مع فعال سیاسي حوار إجراء ضمان أجل من أفضل بشكل
 والتعاون؛ الالمركزیة سیاسات وتقییم تنفیذ بشأن الدولي والمجتمع التنمیة

	.والدولي اإلفریقي المستوى على وتمثیلھا إفریقیا في اإلقلیمیة الجماعات آراءتوصیل  •

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

 المرجعیة الشروط 

 NARO/03                                   المرجع

 إلفریقیا الشمالیةمساعد المكتب اإلقلیمي                                المصب  

 تحت إشراف                          مدیر المكتب اإلفریقي لشمال إفریقیا

 

 ) توفیر دعم عام لمدیر المكتب اإلقلیمي لشمال إفریقیا في مزاولة مسؤولیاتھ1المسؤولیة الوظیفیة       

 ) إعداد وتنظیم المھام ومسؤولیات مدیر المكتب اإلقلیمي لشمال إفریقیا2                             

 ) تنفیذ عمل السكرتاریة لفائدة المكتب اإلقلیمي لشمال إفریقیا3                         

، وكذلك شركاء Afrique	CGLUعامة لـ ، والكتابة ال) ضمان واجھة بین مدیر المكتب اٌلیمي لشمال إفریقیا4                          

 Afrique	CGLU	المكتب اإلقلیمي و

)  االضطالع بمھام الكتابة بالنسبة لالجتماعات التنسیقیة للمكتب اإلقلیمي لشمال إفریقیا، صیاغة ونشر 5                         

 محاضرھا تحت مسؤولیة مدیر المكتب اإلقلیمي لشمال إفریقیا

 ) ضمان تنفیذ كل المھام في عالقة مع المنصب، بطلب من مدیر المكتب اإلقلیمي لشمال إفریقیا6                      

 



 المطلوبةوالخبرات  والكفاءات األھلیة

	الحالیة الكمبیوتر وبرمجیات الرئیسیة بالتطبیقات معرفة التوفر على       

	والمكتوبة الشفویة العروضتقدیم و ،في التواصل ممتازة مھارات التوفر على

	الثقافات متعددة بیئة وفي الضغط تحت العمل على القدرة التوفر على

	والمسؤولیة المبادرة على حس التوفر

	صارم أخالقي سلوك التوفر على

	التوفر على حس التشبیك

	التنظیم الجید التوفر على حس

	ماعیةاالجت والشبكات ،اإللكترونیة والمواقع اإلنترنت،التعامل مع  إتقان

	لتعلما منفتحا على كونی أن

ً  أن یكون 	معھ التعامل وسھولة الحوار على منفتحا

 متكرر بشكل للسفر استعداد على أن یكون

 

 مرغوب فیھا مؤھالت

 

 حس االتصال

 تدبیر المعارف

 تقنیات اإلنتاج، ومعالجة ونشر المعلومة

 

 أو/  و التواصل مجال في ، األقل على ،عال الحاصلین على دبلوم قةاألفار في وجھ مفتوح المنصب               المستوى التعلیمي
 یتم). تونس لیبیا، موریتانیا، المغرب، مصر، الجزائر،( فریقیاإ شمال منطقة في التالیة األعضاء البلدان ومواطني ،السكرتاریة

 .خاص بشكل المرشحات تشجیع

 

	.األقل على واتسن 5 خبرة المرشحین لدى یكون أن یجب         التجربة

 .میزة مماثلة وظیفة لشغل التكوین مؤسسة في ویعتبر اشتغال المرشحین

 

مؤھال  كونیس العربیة أو الفرنسیة إتقان. اإلنجلیزیة باللغة بسھولة التعبیر على قادرین المرشحون یكون أن یجب               اللغة 
 .كذلك

 

	العقد تفاصیل



	)مصر( القاھرة: العمل مكان

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

	2019 أكتوبر 1: البدء في الخدمة تاریخ

 المقبول للمرشح والخبرات والمھارات المستوى التعلیمي على الراتب یعتمد

 

	طلب الشغل محتوى

	:على الوظیفة طلب یشتمل أن یجب

	راتبھ؛ متطلبات ویذكر للمنصب مرشح أفضل أنھ یعتبر لبالط مقدم تجعل التي األسباب وضحت ةتحفیزی رسالة. 1

	.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

 

 سیتم المنصب لھذا المرشح عن اإلعالن. المتوصل بھا الطلبات من شحینمر ثالثة تضم مختصرة قائمة تحدید سیتم      الطلب تتبع

من أجل  2019 شتنبر 30 فيكأقصى حد  وبلورتھ العقد على التفاوض سیتم ، الوقت ذلك في. 2019 غشت 24 یتجاوز ال موعد في

 .2019 أكتوبر 1 بدایة من الشروع في العمل

	


