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خبير في قطاع العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية        
 قسم التنمية االجتماعية األهلية وقضايا النوع

إعالن توظيف
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I. هدف الوظيفة

II. مهام الوظيفة   

III. المواصفات والمؤهالت المطلوبة
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• يضع الخطط العامة و البرامج و األنشطة ذات العالقة بالتنمية اإلجتماعية األهلية و قضايا النوع 
• يجــري البحــوث و الدراســات و اإلحصــاءات فــي مجــال العلــوم اإلنســانية و اإلجتماعيــة و مقاربــات اإلدمــاج النوعــي 

 ¶��	א��  � ������ א����� ����� א��א·��� א�	�� ������ � א��� א�� �א�
• يقــدم المشــورة لتطويــر سياســات الــدول األعضــاء و يتابــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال العلــوم 

���� �¸ א�	א��� ����� ���א���� � א�����א�� �א�
• يعــد البحــوث و الدراســات الميدانيــة ألهــم القضايــا االجتماعيــة ذات األثــر المباشــر علــى التنميــة اإلجتماعيــة 
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• يقــدم المحاضــرات وورش العمــل حــول التحديــات االجتماعيــة و اإلنســانية التــي تواجــه الــدول األعضــاء و ســبل 
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• يقتــرح برامــج تســهم فــي نشــر الوعــي االجتماعــي و اإلنســاني بيــن أفــراد المجتمعــات و يطــور آليــات مبتكــرة 
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•أية مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.

المؤهل العلمي : 
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الخبرات والمهارات المهنية المطلوبة :   

:��• خبرة ال تقل عن 8 ���א� ��  �א© � א���א¨� א� א�

• المساواة بين الجنسين وبرمجة أنشطة تمكين المرأة؛ 

• التمكين النوعي واالقتصادي؛ 

• العنف القائم على النوع؛

• النوع ومعالجة األزمات والنزاعات؛ 

.����� ����• أن تكون له خبرة مهنية ال تقل عن 3  ���א� �� 

• مهارات تواصلية وكتابية ممتازة والقدرة على تقديم المعطيات بإتقان؛

• القدرة على العمل كفريق والتعاون مع باقي القطاعات وتنظيم اجتماعات مثمرة؛



اللغات :
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المهارات الشخصية المطلوبة :  
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• الفاعلية العملية والتطويرية؛

• مهارات تحليلية ممتازة خاصة فيما يتعلق بالعمليات االجتماعية؛

• مهارات تواصلية وتحريرية جيدة؛

على  والقدرة  والعمرية،  والقومية  والعرقية  والدينية  والنوعية  الثقافية  الخصوصيات  احترام  على  الحرص   •
;��א� כ

 IV. الراتــب والتعويضــات واالمتيــازات
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