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 مسودة
 اعالن عن شغور منصب امین عام الجمعیة البرلمانیة

 (PA-UfM) االتحاد من أجل المتوسط

 

 األمین العام عنوان المنصب:
 روما مقر العمل:

 ۲۰۲۱حزیران سنة \من شھر یونیو  ۲۲تاریخ إصدار اإلعالن عن الوظیفة الشاغرة: 
 ظھراً  الساعة الثانیة عشرة  ۲۰۲۱ة تموز سن\من شھر یولیو ۲۲آخر موعد للتقدیم: 

 

 

 معلومات عامة -) PA-UfMالجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط ( .1

) منتدى للحوار والتعاون بین المندوبین المنتخبین لجمیع الجمعیات PA-UfMتوفر الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط (
عضًوا موزًعا بالتساوي جلسة  280األوروبي. حیث یعقد  الوطنیة لجمیع شركاء االتحاد من أجل المتوسط باإلضافة إلى البرلمان

عامة بمعدل مرة واحدة على األقل في السنة. وتعمل الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط على تعزیز وضوح وشفافیة 
الشرعیة الدیمقراطیة  الشراكة األورومتوسطیة، ومواءمة عمل االتحاد من أجل المتوسط مع المصلحة والتوقعات العامة؛ من حیث

للتعاون داخل منطقة البحر األبیض المتوسط؛ والحوار بین المندوبین المنتخبین اإلسرائیلیین والفلسطینیین وكذلك التابعین للدول 
 العربیة األخرى، (لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط:

)./https://paufm.org 

https://paufm.org/
https://paufm.org/
https://paufm.org/
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 األساس القانوني .2

من میثاق أمانة الجمعیة البرلمانیة  4) من القواعد اإلجرائیة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط. المادة 2( 15المادة 
 لالتحاد من أجل المتوسط

 واجبات األمین العام .3

اإلشراف على أعمال األمانة وتنسیقھا. یتولى األمین العام إدارة األمانة الدائمة من أجل مساعدة الجمعیة وأجھزتھا یتولى األمین العام 
من میثاق  4والمادة  2في إعداد أعمالھا وإدارتھا ومتابعتھا على نحٍو سلیم. ترد مھام األمانة الدائمة وواجبات األمین العام في المادة 

 ذ ھذه الواجبات تحت سلطة الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط وتستلزم ما یلي على وجھ الخصوص:األمانة العامة. تُنف
 

مساعدة المكتب والھیئات األخرى للجمعیة في عملھا من خالل ضمان إعداد القرارات التي تتخذھا الجمعیة البرلمانیة  •
 لیة؛ لالتحاد من أجل المتوسط وھیئاتھا وتنفیذھا بكفاءة وفعا

مساعدة الرئاسة في إعداد وإدارة اجتماعات اللجان ومجموعات العمل والمكتب والمكتب الموسع وقمة الرؤساء والجلسة  •
 العامة للجمعیة؛ 

 مساعدة الرئاسة حسب الضرورة في تمثیل مصالح الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط دولیًا وبین المؤسسات؛ •

 ائمة وضمان االستخدام األمثل للموارد البشریة والمالیة المتاحة لھا وفًقا لالئحة المالیة للجمعیة.تنسیق عمل األمانة الد •

 

 مھام األمین العام:
a(  مراجعة مسودة الموازنة السنویة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط، كما أعدھا المحاسب، وتقدیمھا إلى

 المكتب للموافقة علیھا؛ 

b(  تنفیذ المیزانیة وإدارة الشؤون المالیة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط وتحمل المسؤولیة عن استخدام
 األموال على النحو الذي وافقت علیھ الجمعیة؛ 

c(  الحفاظ على الروابط مع الھیئات األخرى داخل االتحاد من أجل المتوسط؛ 

d( المالیة للمكتب. تقدیم تقاریر األنشطة السنویة والحسابات 

 الجدارة .4

 یجب على المرشحین استیفاء الشروط الموضحة أدناه في الموعد النھائي لتقدیم الطلبات:

 أن یكونوا من مواطني إحدى الدول الشریكة في االتحاد من أجل المتوسط؛  •

أن یكونوا من الموظفین الرسمیین في أحد برلمانات شركاء الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط. كما یحق أیًضا  •
لموظفي الدائرة األوروبیة للشؤون الخارجیة ومسؤولي السلك الدبلوماسي للدول الشریكة في الجمعیة البرلمانیة لالتحاد 

 من أجل المتوسط التقدم للوظیفة؛ 

م خطاب دعم رسمي من المؤسسة األصلیة التي سیُعار المرشح الناجح منھا. ویجب أن یؤكد الخطاب أیًضا أن تقدی •
المؤسسة األصلیة ستتكفل بالراتب وجمیع التكالیف األخرى المتعلقة بتعیین المرشح الُمختار في روما (بما في ذلك 
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 السفر من/إلى موطنھ، واإلقامة، وما إلى ذلك)؛

مؤھل تعلیمي معادل لدورة كاملة من الدراسات الجامعیة ُمصدق بشھادة حیث تبلغ المدة العادیة للتعلیم الحصول على  •
الجامعي أربع سنوات أو أكثر، أو ما یعادلھ من تدریب أكادیمي أو مھني، أو الحصول على مؤھل تعلیمي معادل لدورة 

بة لمدة سنة واحدة على األقل حیث تكون المدة العادیة كاملة من الدراسات الجامعیة ُمصدق بشھادة وخبرة مھنیة مناس
 للتعلیم الجامعي ثالث سنوات على األقل؛ 

 امتالك خبرة مھنیة ال تقل عن خمس سنوات مع الصعود التدریجي لمستوى المسؤولیات في المؤسسة المعنیة؛  •

 ل.أن یكون السن قبل سن التقاعد المعمول بھ في موطنھ األصلي بعامین على األق •

 معاییر االختیار .5

 سیُقیَّم المرشحون وفًقا للمعاییر التالیة

 المعرفة الممتازة باالتحاد من أجل المتوسط والجمعیة البرلمانیة التابعة لھ، بما في ذلك عملھما ومجاالت نشاطھما؛  •

 المعرفة الممتازة بالسیاسة الدولیة وسیاسات التعاون؛  •

اإلداریة والمتعلقة بالمیزانیة، وكذلك اإلطار القانوني الذي یحكم أنشطة إحدى  امتالك خبرة في التعامل مع اإلجراءات •
 المؤسسات الوطنیة أو األوروبیة؛ 

 القدرة على التنسیق الفعال مع الجھات الفاعلة والشركاء الداخلیین والخارجیین؛  •

 ة العربیة میزة قویة.اإلجادة االحترافیة للغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة بطالقة. تُعد الدرایة باللغ •

 إجراءات االختیار .6

بعد االختیار األولي ومراجعة معاییر الجدارة التي وضعتھا األمانة المؤقتة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط تحت 
من خالل مقابلة إشراف رئاسة الجمعیة، یتعین على إدارة أعضاء المكتب دعوة المرشحین إلجراء مقابلة. سیتم االختیار النھائي 

 مع مكتب الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط، والذي سیحدد المرشح المختار.

 إجراءات التقدیم .7

وإلى أمانة  rapporti.internazionali@ camera.it ((یجب إرسال جمیع المرشحین المھتمین إلى مكتب األمناء العامین المؤقتین 
د الموعبحلول  empa@europarl. europa. eu-xp ((ة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط رئاسة البرلمان األوروبي الحالی

 المحدد
 خطاب دوافع وسیرة ذاتیة ُمفصلة؛  -
تأكید كتابي رسمي من المؤسسة العامة األصلیة للمرشح بأنھا ستتكفل بالراتب وجمیع التكالیف األخرى المتعلقة بتعیین  -

 روما (بما في ذلك السفر من/إلى موطنھ، واإلقامة، وما إلى ذلك).المرشح الناجح في 
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 شروط اإلعارة .8

، 2021تكون مدة اإلعارة سنتین قابلة للتجدید مرة واحدة. یجب أن یتم االستالم الرسمي للواجبات في أقرب وقت ممكن خالل عام 
لسة العامة لمجلس الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل بحیث یكون األمین العام الجدید بإمكانھ تقدیم خطة عمل ُمفصلة إلى الج

 .2021المتوسط في نوفمبر 
 تتكفل المؤسسة العامة األصلیة للمرشح الناجح بالراتب وجمیع النفقات األخرى. 


