
   

 

    
عالن عن   اراةــــــــــــــمبالإ

رشيف  لتوظيف  
 
طار مكلف با  اإ
نسان المجلس الوطني لحقوق  الإ

 
  + ن يكون حاصال على دبلوم باكلوريا

 
دبير في مجال ت 5أ

رشيف، حاصل على دبلوم 
 
و ما مدرسة علوم أإلعالم من أل

 
أ

  يعادلها
  ن يتوفر على خبرة

 
قل  3أ

 
 في وظيفة مماثلةسنوأت على أل

 : ةالمهارات المطلوب
 رشيف ؛

 
 إلمام جيد بالنصوص ألقانونية وألمسطرية ألخاصة بال

 رشفة وألتوثيقات تقنيأإللمام ب
 
  أل

  ألقدرة على ألتحليل 
  نظمة ألمعلوماتيةمهارأت في

 
 إدأرة ألوثائق ألمتعلقة ب أل

 لغتين ألعربية وألفرنسية لألقدرة على ألتحرير با  
  مرغوبة أإلنجليزيةباللغة ألقدرة على ألتحرير  

 :ملف الترشيح
 : يتكون ملف ألترشيح من

  ة؛ألمطلوب وظيفةوألمؤهالت لل برز ألحوأفزي ترشيحطلب 
 ؛عن ألشوأهد ألمحصلة نسخة مصادق عليها 
  ألوطنية؛نسخة عن بطاقة ألتعريف 
 شهادة )أت( ألعمل ألتي تبرر ألخبرة ألمطلوبة؛ 
 سيرة ذأتية حديثة للمرشح؛ 
 ؛توصية شهادأت 

طـــار:   الإ
رشيف دبيرتب ةمكلف وحدةإنشاء  في إطار

 
علن ألمجلس ي ،يألمؤسسات أل
رشيف.ب ختص في مجالمإطار  ألوطني لحقوق أإلنسان عن توظيف

 
 ال

مهام  ترتكزلمجلس، ألمدير ألتنفيذي لتحت إشرأف : رئيسيةمهمة الال
ساسا على  ألمنصب

 
رشيف و تدبيرتنظيم أ

 
ألوثائق وتثمين حفظ أل

رشفتها المؤسسة ب خاصةأل
 
وألقوأعد وألمعايير  للقوأنينوفقا وضمان أ

  .مجالهذأ ألبها في  مولألمع
 لرباط.بمدينة أمقر ألمجلس ألوطني لحقوق أإلنسان  :قر الوظيفةم

 :وصف الوظيفة 
  رشيف رتطويإدأرة وضمان

 
  ؛مساطر ونظام تدبير أل

  رشيف؛ عملياتألسهر على
 
 تسليم وحفظ مكونات أل

 في  لمختلف مكونات ألمجلسوألدعم ألتقنية  توفير ألموأكبة
رشفة؛

 
  مجال أل

 رشفة  حفظللوألتجهيزأت ألالزمة  أتألفضاء تدبير
 
  ؛وأل

 مع قبتنسيظ لحفألزمنية ل ولةتصنيف وألجدتحيين منهجية أل 
 ألتابعة للمجلس؛  ألهياكل

 يشترط في المرشح)ة(:
  ن يكون حاصال على

 
 ألجنسية ألمغربيةأ
 

  الموعد النهائي لتقديم الطلبات
جل إل

 
خر أ

 
و ل يحت ،2018يناير  18يوم  هورسال ملفات ألترشيح أ

 
وي على جميع يرفض وجوبا كل طلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق ألترشحات أ

و تاريخ ألتسجيل بمك تب ألضبط دليال. ألمطلوبة، وألوثائق 
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