
	

	

	

	طلب ترشیح

	

CGLU-Afrique	 زنقة السعدیین حسان، الرباط  22فریقیا والتي یوجد مقرھا بـ إب للجماعات اإلقلیمیةھي منظمة تمثیلیة
القسم ھي أیضا 	CGLU-Afriqueمنظمة دولیة إفریقیة. ة حیث تحظى بالصفة الدیبلوماسیة باعتبارھا المملكة المغربی

 CGLUظمة العالمیة للمدن والحكومات المحلیة المتحدة للمنالتابع فریقیا اإلقلیمي إل

	

	:رئیسیة أھداف ثالثة تحقیق بغیة CGLU-Afrique أحدثت

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

 على للجماعات الوطنیة الجمعیات وتكوین ودعم للمواطنین، خدماتال 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 راءآل توصی •

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

 

 

 

	المرجعیة الشروط

 

	المرجع NARO/02		
	

		المنصب 	(NARO)	مي إلفریقیا الشمالیةمكلف ببرنامج المكتب اإلقلی
	

	تحت إشراف
	

	 CGLU-Afriqueاألمین العام، 



	
	المسؤولیات الوظیفیة
	

 
 مع ، اإلقلیمي المكتب سینفذھا التي لألنشطة الزمني والجدول السنوي البرنامج إعداد	)1

	واآلثار والنتائج اإلنجازات إبراز

	

 سیتولون الذین االستشاریین وتوظیف األنشطة لتنفیذ االختصاصات مشروع إعداد) 2
	مسؤولیتھم

	وإجراءات لقواعد وفقًا ، األنشطة تنفیذب المكلفین االستشاریین اختیار عملیة إطالق	)3

CGLU	-A	

	خدماتھم على والموافقة عقودھم وإدارة االستشاریین عمل على اإلشراف) 4

	بأمانة االتصال) ضمان 5 CGLU	 -A	للحكومات یةالوطن لجمعیاتا دعم أنشطة لتنسیق 
	االستراتیجیة خططھا في الواردة األنشطة تطویرمن أجل  المحلیة

	لـ العامة األمانة إلى لتقدیمھ اإلقلیمي للمكتب السنوي النشاط تقریر مشروع إعداد) 6
CGLU	-A	

 المالحظات وإنتاج لنشر اإلقلیمي المكتب أنشطة من المستقاة الدروس من االستفادة	)7
 .إلى غیر ذلك ، االتصال أدوات من یرھاغ أو العمل وورقات

 
	

			األھلیة، المھارات والخبرات المطلوبة 	المشاریع إدارة مھارات
	المسؤولیة وحس المبادرة

	الحالیة الرئیسیة البرامج بتطبیقات یتعلق فیما وخاصة ، الكمبیوتر مھارات في العمل على
 متعددة بیئة وفي الضغط تحت ملوالع األولویات وتحدید ، فریقال في العمل على القدرة
	الثقافات
	باستمرار للسفر الجاھزیة
	 ةوالكتابی ةالشفوی في العروض ممتازةقدرات 
	الرقمي التواصل  وسائلب جیدة معرفة

	
	مرغوب فیھا مؤھالت

	
	إفریقیا في المحلیة الحكومات ببیئة جیدة معرفة
	للتنمیة ةاإلقلیمی بالمقاربة جیدة معرفة

	والمحلیة البلدیة الحكامة قضایا حولإدارة النقاش  الخبرة في
	البیانات قواعد إدارة وأنظمة الجغرافیة المعلومات بنظم جیدة معرفة

	تدبیر المھارات
	االجتماعیة والشبكاتاإللكترونیة  المواقع تدبیر

	
		المستوى التعلیمي 	

 أو األقل على جستیرالما درجة على الحاصلین األفارقة لمرشحینأمام ا مفتوح المنصب ھذا
 ، واإلقلیمي الحضري التخطیط: التالیة المجاالت في مرموقة جامعة من یعادلھا ما

 في التالیة األعضاء البلدان ومواطني العامة واإلدارة ، والقانون ، والجغرافیا ، واالقتصاد
نصر الع). تونس ، لیبیا ، موریتانیا ، المغرب ، مصر ، الجزائر( إفریقیا شمال منطقة

	.خاص بشكل النسوي مرحب بھ

	 	

		التجربة  في مماثل كبیر منصب في سنوات 10 عن تقل ال خبرة المتقدمین لدى یكون أن یجب
 شغل إن. تسییري منصب في األقل على سنوات خمس وجود مع ، العام أو الخاص القطاع
	.میزة یكون قد محلیة حكومیة جمعیة أو محلیة حكومة في علیا إداریة مناصب

	
	اللغة  میزةالفرنسیة والعربیة ستكون  .على المتقدمین للوظیفة إتقان التحدث باإلنجلیزیة بطالقة



	ةإضافی
	

	تفاصیل العقد
	

	

	)مصر( القاھرة: العمل مكان

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

	2019 أكتوبر 1: البدء في الوظیفة تاریخ
	المقبول للمرشح خبراتو مھاراتو المستوى التعلیمي على الراتب یعتمد

	
	محتوى طلب الوظیفة
	

	

	:على الوظیفة طلب یشتمل أن یجب

 للمنصب مرشح أفضل أنھ یعتبر الطلب مقدم تجعل التي األسباب توضح تحفیزیة رسالة	.1
	راتبھ؛ متطلبات ویذكر

	.مفصلة ذاتیة سیرة	.2

	.الدیبلومات من علیھا مصادق نسخ.3

	؛ المھنیة المراجع وكذلك العمل شھادات	.4
	.شخصیة صورة.5

	
یفظآخر أجل إلیداع طلب التو 		 	غرینتش بتوقیت والنصف الرابعة الساعة ،2019 زیولیو	18

	 	
		عنوان استیالم الطلب 	المغرب ،10020 حسان، الرباط السعدیین، شارع	12

	062/063 260 537 212: +الھاتف

	060 260 537 212: +الفاكس

	recruitment@uclga.orgي: اإللكترون البرید

	
	تتبع الطلب  اإلعالن سیتم. بھا، المتوصل الطلبات من مرشحین ثالثة تضم مختصرة قائمة تحدید سیتم

 سیتم ، الوقت ذلك في. 2019 غشت 24 یتجاوز ال موعد في المنصب لھذا المرشح عن
 العمل في الشروع أجل من 2019 رشتنب 30 فيكأقصى حد  وبلورتھ العقد على التفاوض
	.2019 أكتوبر 1 من بدایة

 


