
  

              

 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 

 نداء لإلعراب عن االهتمام رقم:
 

  صدر في:
 2017ديسمبر/كانون األول  31  الموعد النهائي لتقديم الطلبات:

 
 

 متنوعاسم الوظيفة:                   
  

 المهمة: نوع
 

 الزمالة
 متعدد مقر العمل:  

 المكاتب اإلقليمية أو اإلقليمية الفرعية أو القطرية  التنظيمية: الوحدة
 

وفقا التفاق محدد زمنيا مع  المدة:
 المكتب المعني

 
    

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

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

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

 
وتشِجع المنظمة بشدة المرشحين من بلدان الجنوب وجماعات السكان األصليين على تقديم طلبات استجابة لهذا النداء 

 االهتمام. لإلعراب عن
 

 
 السياق التنظيمي

يتمتعون بمستوى متقدم من المعارف والخبرات الفنية ذات الصلة في أي  إلى اجتذاب زمالء ةيهدف برنامج الزمال
مجال من المجاالت التي تعمل فيها المنظمة؛ وتحدوهم الرغبة في تحقيق أهداف التعلّم المتخّصصة الخاصة بهم، 

زمنيا مع منظمة األغذية  خالل ترتيبات محددة وفي الوقت نفسه، في المساهمة بالخبرة والمعارف الفنية من
. وينبغي للمهام ن واألساتذةيالطالب في مستوى الدكتوراه والباحثما يكون هؤالء الزمالء من عادة و، والزراعة

 .لألمم المتحدة لتنمية المستدامةاأهداف و للمنظمةاألهداف االستراتيجية  المسندة إلى المرشح أن تتماشى مع
 

وتأخذ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة( بزمام قيادة الجهود الدولية الهادفة إلى استئصال شأفة 
اعة ومصايد األسماك والغابات. وتتمثل الوالية الملقاة الجوع ودعم التنمية في البلدان األعضاء في مجاالت الزر

في رفع مستويات التغذية وتحسين اإلنتاجية الزراعية واالرتقاء بمستوى معيشة سكان الريف والمساهمة  هاعلى عاتق
 العالمي. يفي النمو االقتصاد

 
 المسؤولية التراتبية

 يرفع الزميل تقاريره إلى الشخص المشرف عليه.
 

 التركيز الفنيمحور 
 د إلى الزميل مجاالت مختلفة من العمل وفقا لمواصفاته والحتياجات المنظمة.نست  
 

 المهام والمسؤوليات
يؤدي الزميل الوظائف المحددة في االختصاصات التي أعدتها الشعبة/المكتب المعني قبل بداية المهمة ووافق عليها 

 الزميل.
 

 
 

 :سيتم تقييم المرشحين في ضوء المتطلبات التالية
  يجب أن يكون المرشحون حاصلين على شهادة جامعية أو شهادة للدرسات العليا )ماجستير أو دكتوراه( أو أن

 .برنامج دكتوراه يكونوا مسجلين في

http://www.fao.org/resources/videos/strategic-objectives/ar/
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  األقل من اللغات الرسمية للمنظمة )اإلنكليزية أو يجب أن يكون لدى المرشحين معرفة عملية بلغة واحدة على
الفرنسية أو اإلسبانية أو العربية أو الصينية أو الروسية(. وإن معرفة لغة ثانية من اللغات الرسمية للمنظمة 
ستعدّ ميزة إضافية. ووحدها شهادات الكفاءة اللغوية الصادرة عن الجهات الخارجية المعتمدة لدى األمم المتحدة 

( ستقبل إلثبات مستوى معرفة اللغات المشار إليه LPE ،ILE ،LRTو االمتحانات اللغوية الرسمية للمنظمة )و/أ
 .في الطلبات اإللكترونية المقدمة

 الدول األعضاء في المنظمةرعايا  يجب أن يكون المرشحون من. 

 السن: ليست هناك أي حدود تتعلق بالسن. 

  ينبغي للمرشحين أن يكونوا قادرين على التأقلم مع محيط دولي متعدد الثقافات وأن يتمتعوا بمهارات تواصل
 .جيدة وأن يتقنوا استخدام البرامج الحاسوبية األساسية

  إن المرشحين الذين يعمل أحد أفراد أسرتهم )أي األخ أو األخت أو األم أو األب( في المنظمة بموجب أي نوع
 .ةلزمالامن الترتيبات التعاقدية غير مؤهلين للمشاركة في برنامج 

 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 فعّالة 

 تبادل المعارف والتحسين المستمر 

 
 المهارات الفنية/الوظيفية

 خبرة عملية أو بحثية ذات صلة في أحد مجاالت المنظمة.
 

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

 
لجميع المرشحين التقيّد بقيم المنظمة المتمثلة في االلتزام تجاه المنظمة واحترام الجميع  ينبغيتجدر اإلشارة إلى أنه 
 والنزاهة والشفافية.

 

 

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


  

 معلومات إضافية
 ستخضع جميع الطلبات لالستعراض وسيتصل المكتب المعني مباشرة فقط بالمرشحين المؤهلين إلجراء 

 معهم. ةمقابل
 الشخصية  ال تفرض المنظمة أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف )تقديم الطلبات أو المقابالت

 أو تجهيز الطلبات(.

  تؤخذ الطلبات غير الكاملة بعين االعتبار. وإذا كنتم بحاجة إلى المساعدة، أو لديكم أي استفسارات، يرجى لن
 .iRecruitment@fao.orgاالتصال على العنوان التالي: 

  .لن تقبل الطلبات المقدمة بعد الموعد النهائي المحدد 

  اإلشارة إلى أن المنظمة ال تدفع أي أجر إلى الزمالء.وتجدر 

 :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 الشخصي اإللكتروني. ولن تؤخذ في االعتبار سوى
 ت الواردة من خالل نظام التعيين اإللكتروني.الطلبا

 ويطلب من المرشحين إرفاق اقتراح بحث.
)حسب توقيت أوروبا  59:23وستتم إزالة إعالنات الوظائف الشاغرة من نظام التعيين اإللكتروني عند تمام الساعة 

ع المرشحين على تقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي بفترة  الوسطى( من تاريخ الموعد النهائي لتقديم الطلبات. ون شّجِّ
 طويلة.

 وإذا كنتم بحاجة إلى المساعدة، أو لديكم أي استفسارات، يرجى االتصال على العنوان التالي: 
iRecruitment@fao.org 

 
 

 التدخين ممنوع في منظمة األغذية والزراعة
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