
  

              

 

                                                               منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 

 4437IRC نداء لإلعراب عن االهتمام رقم:
 

ديسمبر/كانون األول  31  الموعد النهائي لتقديم الطلبات:
2017 

 

 

 متنوع اسم الوظيفة:
  

 المهمة: نوع
 

 تدريب داخلي
 متعدد العمل: مقر  

 الوحدة

 التنظيمية:
مكتب المنظمة اإلقليمي للشرق األدنى وشمال 

 أفريقيا
)المكتب اإلقليمي( والبلدان التابعة للمكتب 

 اإلقليمي

 شهرا 11أشهر إلى  3من  المدة:
 

    

تسعى المنظمة إلى كفالة التنوع الجنساني والجغرافي واللغوي من أجل خدمة الدول األعضاء في المنظمة في 
 وجه. أكملجميع األقاليم على 

شّجع اإلناث المؤهالت والرعايا المؤهلون من البلدان األعضاء غير الممثلة أو الناقصة التمثيل على تقديم ت  
 الطلبات.

 من ذوي اإلعاقة على تقديم طلباتهم.شَجع األشخاص كما ي  
 وسيتم توخي أقصى درجات السرية في معالجة جميع الطلبات.

 

على تقديم طلبات استجابة لهذا  بلدان الجنوب وجماعات السكان األصليينشِجع المنظمة بشدة المرشحين من وت  
 عن االهتمام. النداء لإلعراب
 

 

 السياق التنظيمي
الموهوبين من الرجال والنسةةاء البين لديهم الشةةبا  يمثل برنامج التدريب الداخلي فرصةةة للتعل م تهدإ إلى اجتبا  

نظرهم الجديدة وأفكارهم االبتكارية وأحدث خبرات البحوث في المجاالت التي تعمل  حوافز قوية لتبادل وجهات
ها  حدة )المنظمة(في عة لألمم المت ية والزرا يار، . منظمة األغب لبين يقع عليهم االخت هبا البرنامج للطال  ا ويتيح 

لين في برنامج تعليمي جامعي أو للدراةةةةات العليا أو البين تخرجوا مفخرا، الفرصةةةةة الاةةةةتكمال معارفهم  المسةةةةج 
األكاديمية بخبرة عملية في مجال ذي صةةةةةلة بعمل المنظمة. واةةةةةيمك نهم من اكتسةةةةةا  فهم أفضةةةةةل لوالية المنظمة 

 الوقت نفسةةه، يوفر هبا البرنامج للمنظمة مسةةاعدة أفراد أكفاء متخ ةة ةةين في مجاالت ذات صةةلة وفيوبرامجها. 
 .لألمم المتحدة لتنمية المستدامةا وأهداإ باألهداإ االاتراتيجية للمنظمة

 
بزمام قيادة الجهود الدولية الهادفة إلى ااةتص ةال شةأفة الجوع ودعم التنمية في البلدان األعضةاء في المنظمة  وتأخب

في رفع مستويات التغبية وتحسين  هااألاماك والغابات. وتتمثل الوالية الملقاة على عاتق مجاالت الزراعة وم ايد
 العالمي. يزراعية واالرتقاء بمستوى معيشة اكان الريف والمساهمة في النمو االقت اداإلنتاجية ال

 
 المسؤولية التراتبية

 يرفع المتدر  تقاريره إلى الشخص المشرإ عليه.
 

 محور التركيز الفني
 د إلى المتدر  مجاالت مختلفة من العمل وفقا لمواصفاته والحتياجات المنظمة.نست  
 

 والمسؤولياتالمهام 
يفدي المتدر  الوظائف المحددة في االخت ةةةةاصةةةةات التي أعدتها الشةةةةعبة/المكتب المعني قبل بداية المهمة وواف  

 عليها المتدر .

 
 

 سيتم تقييم المرشحين في ضوء المتطلبات التالية:

http://www.fao.org/resources/videos/strategic-objectives/ar/
http://www.fao.org/resources/videos/strategic-objectives/ar/


  

  تمدة )أي جامعي أو للدراات العليا في مفاسة تعليمية معيجب على المرشحين أن يكونوا مسجلين في برنامج
ن المتخرجين ممدرجة في قاعدة بيانات الرابطة الدولية للجامعات/اليونسكو( عند تقديم الطلب، أو أن يكونوا 

ي ل للتعليم الجامعبلد ال ي قسَّم فيه التعليم العالي إلى مراح حديثا. وعلى المرشحين البين يتابعون درااتهم في
كمال مستوى إوالدراات العليا أن يكونوا قد أكملوا ثالث انوات على األقل من الدرااات بدوام كامل من أجل 

 معين. ويجب أن يكونوا متخ  ين في مجال ذي صلة بمهمة المنظمة وعملها.
 كليزية أو إلنيجب أن يكون لدى المرشحين معرفة عملية بلغة واحدة على األقل من اللغات الرامية للمنظمة )ا

لرامية للمنظمة االعربية أو ال ينية أو الرواية(. وإن معرفة لغة ثانية من اللغات  والفرنسية أو اإلابانية أ
دى األمم المتحدة اتعد  ميزة إضافية. ووحدها شهادات الكفاءة اللغوية ال ادرة عن الجهات الخارجية المعتمدة ل

لمشار إليه إلثبات مستوى معرفة اللغات ا ( اتقبلLPE ،ILE ،LRT)و/أو االمتحانات اللغوية الرامية للمنظمة 
 في الطلبات اإللكترونية المقدمة.

 المنظمةيا الدول األعضاء في ارع يجب أن يكون المرشحون من 
  انة. 30و 21ينبغي أن يترواح ان المرشحين بين 
 هارات تواصل ينبغي للمرشحين أن يكونوا قادرين على التأقلم مع محيط دولي متعدد الثقافات وأن يتمتعوا بم

 جيدة وأن يتقنوا ااتخدام البرامج الحااوبية األاااية.
  ب أي نوع أو األم أو األ ( في المنظمة بموجإن األشخاص البين يعمل أحد أفراد أارتهم )األخ أو األخت

 من الترتيبات التعاقدية غير مفهلين للمشاركة في برنامج التدريب الداخلي.
 .ينبغي أن تكون لدى المرشحين إقامة صالحة أو وضع مهاجر قانوني في بلد التعيين

 

 الكفاءات األساسية للمنظمة
 التركيز على النتائج 
 العمل الجماعي 
 التواصل 
 بناء عالقات فع الة 
 تبادل المعارإ والتحسين المستمر 

 

 المهارات الفنية/الوظيفية
 خبرة أكاديمية ذات صلة في أحد مجاالت المنظمة.

 

 معايير االختيار
 يمكن أن يسند إلى المرشحين مجال ذو صلة بمهمة المنظمة وعملها.

 

اه المنظمة واحترام الجميع لجميع المرشحين التقي د بقيم المنظمة المتمثلة في االلتزام تج ينبغيتجدر اإلشارة إلى أنه 
 والنزاهة والشفافية.

 

http://www.fao.org/legal/home/fao-members/en/


  

 معلومات إضافية
  جراء إلفقط بالمرشحين المفهلين باالت ال المكتب المعني وايقوم اتخضع جميع الطلبات لالاتعراض

 معهم.مقابلة 
 ابالت ال تفرض المنظمة أي راوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف )تقديم الطلبات أو المق

 الشخ ية أو تجهيز الطلبات(.
  ،لن تفخب الطلبات غير الكاملة بعين االعتبار. وإذا كنتم بحاجة إلى المساعدة، أو لديكم أي ااتفسارات

 iRecruitment@fao.org ى االت ال على العنوان التالي: يرج
  .لن تقبل الطلبات المقدمة بعد الموعد النهائي المحدد 
 :بالنسبة إلى المسائل األخرى، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمنظمة الخاص بالوظائف 

/http://www.fao.org/employment/home/ar 
 
 

 كيفية تقديم الطلبات
لتقديم الطلبات، يرجى زيارة الموقع الخاص بنظام التعيين اإللكتروني على العنوان التالي: 

/http://www.fao.org/employment/irecruitment/ar  وملء الملف الشخ ي اإللكتروني. ولن تفخب في االعتبار اوى
 الطلبات الواردة من خالل نظام التعيين اإللكتروني.

 
 طلب من المرشحين إرفاق راالة تحفيزية وما يثبت التسجيل في جامعة معترإ بها.وي  
 

ب توقيت أوروبا )حس 59:23واتتم إزالة إعالنات الوظائف الشاغرة من نظام التعيين اإللكتروني عند تمام الساعة 
ع المرشحين على تقديم طلباتهم قب ل الموعد النهائي بفترة الواطى( من تاريخ الموعد النهائي لتقديم الطلبات. ون شج ِّ

 طويلة.
 

 كم أي ااتفسارات، يرجى االت ال على العنوان التالي: وإذا كنتم بحاجة إلى المساعدة، أو لدي
iRecruitment@fao.org 

 
 

 ممنوع في منظمة األغذية والزراعة التدخين
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