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 إطار مكلف بمشروع  لتوظيف
 على صعيد مديرية التعاون والعالقات الخارجية

  بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

III- :(ة)يشترط في المرشح 

ن يكون حاصال على دبلوم باكلوريا + 
ٔ
قل 5ا

ٔ
 على اال

و ما يعادله
ٔ
 في مجال القانون الدولي ا

ن يتوفر على خبرة 
ٔ
قل في نفس 3ا

ٔ
 سنوات على اال

 المجال 

 إلمام بمجال حقوق اإلنسان

مهارات في التواصل (الشفهي والكـتابي)  

 التحليل الجيدالقدرة على 

 الفرنسية و اإلنجليزيةإتقان اللغتين 

 :ملف الترشيح

 من:يتكون ملف الترشيح 
 وظيفةالمؤهالت لل و تبرز الحوافزرسالة تعليلية  -

 ة؛المطلوب
 نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية؛ -
 سيرة ذاتية حديثة للمرشح؛ -
قصى) 3مذكرة ( -

ٔ
 المرشح حاتترمق تبرز  صفحات كحد ا

نشطة المجلس الوطني لحقوق ية الدولالرؤيةلتطوير 
ٔ
 ال

 .اإلنسان

 

I -  :اإلطـــار
إطار مكلف  يعلن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان عن توظيف

ية بالمجلس بمشروع على صعيد مديرية التعاون والعالقات الخارج
 الوطني لحقوق اإلنسان.

  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان - بمدينة الرباط-.:مكان العمل

II - وصف الوظيفة: 

تحت إشراف مدير العالقات الخارجية والتعاون، ترتكز المهام المنوطة 
 على : باإلطار المكلف بمشروع

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في اإلسهام في تنفيذ سياسة  -
 ؛التعاون الدوليمجال 

 فيما يتعلق الخاصة به وخطة العمل تنفيذ توجهات المجلس -
الناشئة (الهجرة، المقاولة وحقوق اإلنسان،   والقضايابالعمليات

 الحق في البيئة...)؛

 العالقات مع الشركاء والمنظمات الدولية غير الحكومية تتبع -
 الناشئة؛ قضاياالمعنية بهذه العمليات ال

خبارالقيام بعملية ر -
ٔ
 الدولية في ميدان حقوق  والمستجداتصد اال

  ؛ الناشئةالقضايااإلنسان، بما في ذلك 

البحث وتعبئة الموارد المالية الضرورية للمجلس المشاركة في  -
 ؛ في مجال التعاون الدوليالوطني لحقوق اإلنسان

نشطة العمل على النهوض ب -
ٔ
لدى الفاعلين الدوليين في  المجلسا

 مجال حقوق اإلنسان؛

يقوم بها المجلس الوطني لحقوق  التي وإعداد الدراساتلمساهمة ا -
 ؛ بالقانون الدوليالمتعلقة منها، ال سيما اإلنسان

نشطة  -
ٔ
  التعاونمديريةإعداد التقارير والمذكرات المتعلقة با

 والعالقات الخارجية.

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات
جل إل

ٔ
خر ا

ٓ
و 2018  فبراير 19 يوم هورسال ملفات الترشيح ا

ٔ
، يرفض وجوبا كل طلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق الترشحات ا

و تاريخ التسجيل بمكـتب الضبط دليال. 
ٔ
  البريدي:العنوانال يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة، ويكون ختم البريد ا

، حي الرياض - الرباط - المغرب.  21527ص.ب ، 22 رقمالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان-شارع الرياض، 
 

 


