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 ليبيا( –مبنعمة )شبكة صناع السالم العالقات والتواصل اإلعالمي ضابط 

  متهيد

  ً20180118)( ذحد سقٌ 8108ىيثيا( ٕي ٍْظَح ٍجرَغ ٍذّي ٍحييح ذٌ ذغجييٖا ألٗه ٍشج مَْظَح ػاً ) –ٍْظَح )شثنح طْاع اىغال-

ا يْرَُ٘ ئىٚ ) 88، ٕٗي ٍْظَح ٍثْيح ػيٚ أعاط اإلّؼَاً ئىيٖا تاىؼؼ٘يح حيس ذرنُ٘ ٍِ  (01 -22 ً٘ ( ٍْطقح ٍِ مافح أسجاء 29ػؼ

ىيثيا ، ٍِ تيٌْٖ أػؼاء تيذياخ ّٗشطاء ٍجرَغ ٍذّي ٗأػؼاء ٍجاىظ اجرَاػيح ٗأػؼاء ٍِ اىنشافح ٗاىٖاله األحَش ٗأعاذزج جاٍؼييِ 

 يشٌٕ ٍِ اىْشطاء ٍِ ٍجرَؼاخ ٍخريفح ٍِ مال اىجْغيِ ٍِٗ ٍخريف األػَاس ٍٗنّ٘اخ األٍح اىييثيح .ٍٗحاٍيِ ٗغ
 

  ئىٚ اىر٘عغ ٍِ أجو ذحفيض طْاع اىغالً ٍِ ػذج ٍذُ ىيثيح ىثْاء جغ٘س اىر٘اطو تيِ اىزيِ  ىيثيا( – شثنح طْاع اىغالًٍْظَح )ذٖذف

 .يغؼُ٘ ىثْاء اىغالً في ىيثيا

 الغرض

  ػيٚىيثيا(  –ٍْظَح )شثنح طْاع اىغالً  ىَغاػذج ئّشاؤٕا ذٌ جضئي تذٗاً ٕي ٗظيفح اىؼالقاخ ٗاىر٘اطو اإلػالٍي ػاتؾٗظيفح 

ا اىَؼي ًٍ   االعرقشاس( )تْاء إذاف سؤيح ذحقيق في قذ

 ٌٗأيؼاً تَا  االعرقشاس( )تْاء سؤيحفي  اىَحذدج األٕذاف ٍغ يرَاشٚ تَا ىيثيا(  –ٍْظَح )شثنح طْاع اىغالً  ٍغ اى٘ظيفح ػيٚ اىرؼاقذ عير

 تاىرؼاُٗ اىري ذٌ ئػذادٕا ٍغ اىخطؾ يرَاشٚٗمزىل تَا  ، اىذٗسيح اجرَاػاذٌٖ في اىَْظَح أػؼاء ٗػؼٖا اىري االعرذاٍح( يرَاشٚ ٍغ )خطح

 . اىشثنح ٗأػؼاء (PCI) ٍغ ٍثادسج اىرغييش اىغيَي

 خطح ئػالٍيح ٗذ٘اطو ئػالٍي ٍرَيض يَنْٖا ٍِ ئيظاه سعاىرٖا   ىذيٖا اىَْظَح أُ ٍِ اىرأمذ ٕ٘ اى٘ظيفح ٍِ األعاعي اىغشع 

 املسؤوليات

ظفحاخ ، اىٍحر٘ياخ ّقض في تحيس يرٌ اىرأمذ ٍِ ػذً ٗج٘د  ىيثيا( – شثنح طْاع اىغالًَْظَح )اذَاً ٍنّ٘اخ اىَ٘قغ اإلىنرشّٗي ى.0

 . اىَحر٘ٙٗاىؼَو ػيٚ ذحغيِ اىَ٘قغ ذذسيجياً ٍِ اىْاحيح اىثظشيح ٍِٗ ّاحيح 

 : ئػافح ٍحر٘ياخ حذيصح في طفحح "األخثاس" تاىَ٘قغ ٗطفحح اىفيغث٘ك ٍِ خاله.8

 .اىَثادساخ اىري شاسم٘ا فيٖا ّشاؽاذٌٖ ٗ ىيرؼشف ػيٚ جَيغ اىَْاؽقٍِ  اىَْظَحأػؼاء ٍغ اىر٘اطو اىَغرَش  - أ

 .اىَْظَح ىيرؼشف ػيٚ اىفشص اىَراحح اىري قذ ذٌٖ أػؼاء  اىَْظَحػاتؾ دػٌ تْاء اىغالً في  ٍغاىر٘اطو اىَغرَش  - ب

 .اىَْظَح ز ئػافيح ح٘ه إٌٔ األحذاز في ىيثيا ٗاىري ذرؼيق تؼَو أػؼاء ٘ئجشاء ػَيياخ تح - خ

  في رىلتَا اىَْظَح تحيس ذأخز تؼيِ االػرثاس مافح األتؼاد اىَرؼيقح تإٔذاف األػؼاء ٍِ ّاحيح ئتشاص  ىيَْظَحٗػغ اعرشاذيجيح اػالٍيح .8

 .اىَْظَحتؼَو أػؼاء  ثطحذاىَشٗاىَثادئ ّشش اىقيٌ  - أ

 .اىَْظَحصيادج ئتشاص ّشاؽاخ أػؼاء  - ب

 . ىإلّؼَاً ئىيٖاٗاعرقطاب طْاع اىغالً اآلخشيِ تإٔذاف اىَْظَح صيادج اى٘ػي  - خ

اىثظشيح ٗاىْششاخ  اىظ٘ذيح ٗٗػغ ٍ٘اد ئػافيح ىيَحر٘ٙ االىنرشّٗي ىذػٌ االعرشاذيجيح االػالٍيح )ٍصو اىَ٘اد اىَطث٘ػح ٗاىَ٘اد .4

 .( اىظحفيح، اىخ

ٍِ أجو تْاء ٍجَ٘ػح اسشيفاخ ٗق٘اػذ ىيثياّاخ ٗاىري قذ يغرفاد ٍْٖا في ذْفيز اىَْظَح ٍشاجؼح األػَاه اىغاتقح ٗاىحاىيح ألػؼاء .5

 االعرشاذيجيح االػالٍيح.

 .ِ أُ األػؼاء ػيٚ دسايح تؼَو تؼؼٌٖ اىثؼغٗاعرخذاٍٖا ىيرأمذ ٍاىَْظَح ئّشاء قْ٘اخ ذ٘اطو تيِ فشيق اإلداسج ٗأػؼاء .6

 .تحيس يرٌ ذقييو ٍِ ع٘ء اىفٌٖ، ٗذؼضيض اىصقح، ٗذق٘يح اىؼالقاخاىَْظَح ٗػغ اإلجشاءاخ ٗاىََاسعاخ اىالصٍح ىير٘اطو اىذاخيي في .7
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 اى٘ظيفحَو اىخاطح تٖزا ؼاىح٘ه ذفاطيو خطح  (PCI) اىششيل األعاعي ىيَْظَح ٕٗي ٍثادسج اىرغييش اىغيَي اىرشاٗس تشنو ٍْرظٌ ٍغ.8

 . ٗذقذيٌ اىرقاسيش ػِ عيش اىؼَو

 املخرجات الضرورية

 ٍ٘قغ اىنرشّٗي جإض تحيس ذظٖش مافح طفحاخ اىَ٘قغ تشنو ٍحرشف  .0

 .ذغزيح ٍغرَشج ىألخثاس ػيٚ اىَ٘قغ ٗطفحح اىفيغث٘ك تَا ال يقو ػِ تْذ في األعث٘ع .8

 .أسشيف ىيظ٘س ٍِ اػَاه اىشثنح .8

 .اىشثنحأسشيف ىقظض ّجاح  .4

 قاػذج تياّاخ ىي٘عائو اإلػالٍيح في ىيثيا ذرؼَِ تياّاخ اىر٘اطو ٍؼٖا .5

 .اىغياعح االػالٍيح تشأُ ٍا يَنِ ّششٓ ػيٚ اىَ٘قغ ٍٗا يَنِ ّششٓ ػيٚ طفحح اىفيغث٘ك .6

 ٍذّٗح ق٘اػذ اىغي٘ك ذحذد ٍثادئ اىر٘اطو تَغإٗىيح خاله األصٍاخ ٗاىْضاػاخ. .7

 العالقات التسلسل اإلداري و

 :يرطينة  ىيثينا -سئيظ ٍجيظ االداسج ىشثنح طنْاع اىغنالً ت٘اعطح يرٌ ذْظيٌ ػَو ػاتؾ اىؼالقاخ ٗ اىر٘اطو االػالٍي   اإلداسج اىَثاششج

 .اىَٖاً اىالصٍح إلّجاص ٍْٖٗجيح اىؼَو خطؾ ػيٚ اىرفإٌ أجو ٍِ اىَثاشش اىَذيش ٍغ ٍشاٗساخ ٍْرظَح ْٕاك ٕزا اىَْظة أُ ينُ٘
 

  فشيننق ٍثننادسج اىرغييننش اىغننيَيPCi  ٚاىؼَننو ٗ اىر٘اطننو اىَثاشننش ٍننغ فشيننق ػنناتؾ اىؼالقنناخ ٗ اىر٘اطننو االػالٍنني : يرؼننيِ ػيننPCi 

 تاػرثاسٌٕ اىذاػٌ االعاعي ىيشثنح ىؼَاُ ذط٘يش ٍإعغي ىيشثنح.
 

 ىيثينا( –ىشنثنح )طنْاع اىغنالً  االداسجٍجينظ ٍنغ أػؼناء  ٍْنرظٌاىرشاٗس تشنو   : يرؼيِ ػيٚ ػاتؾ اىر٘اطو االػالٍيٍجيظ االداسج  ٗ

 .ئحاىح ذقاسيش دٗسيح ىَجيظ االداسج
 

 يرؼيِ ػيٚ ػاتؾ اىر٘اطو االػالٍي اىحفاظ ػيٚ ػالقح جيذج ٍغ مافنح أػؼناء اىشنثنح ٍنِ خناله اىر٘اطنو ٍؼٖنٌ تشننو أػؼاء اىشثنح :

 ذٌٖ تطشيقح ىثقح.اعرثاقي تشأُ اىَثادساخ اىري ىٖا ذأشيش ٍثاشش ػييٌٖ ٗاىشد ػيٚ اعرفغاسا
 

 يرؼيِ ػيٚ ػاتؾ اىر٘اطنو االػالٍني ئقاٍنح ػالقناخ ق٘ينح ٍٗحرشٍنح ٍنغ اإلػالٍينيِ اىَحرنشفيِ فني ىيثينا ٍنِ أجنو   : اىؼالقاخ اىخاسجيح

ئّشاء قْ٘اخ ذ٘اطو ٍغرَشج ذؼ٘د تاىْفغ ػيٚ اىشنثنح ٍنِ خناله ئتنشاص ػَنو أػؼنائٖا فني ٗعنائو اإلػنالً ٍنِ خناله ذضٗينذٌٕ تَنادج ػاىينح 

 .اىج٘دج ح٘ه ٍ٘ػ٘ع تْاء اىغالً في ىيثيا

 شروط ومعايري الوظيفة

 أُ يرقِ اىيغريِ اىؼشتيح ٗاإلّجييضيح . .0

 .ال ذقو ػِ عْريِ ٍغ اىَْظَاخ اىغيش حنٍ٘يح في اىَجاه اإلػالٍيخثشج  .8

 أُ يجيذ مراتح ٗذحشيش اىَقاالخ تاحرشافيح . .8

 .ٍغ اىقْ٘اخ ٗاىَ٘اقغ اىْشطح ئػالٍياً  ذ٘اطو جيذأُ يَريل  .4

 ، ٗتؼغ ٍٖاساخ اىف٘ذ٘ش٘ب .يظ ٍؼشفح جيذج تثشاٍج ٍاينشٗع٘فد أٗف .5

 اٍرالك تشيذ ئىنرشّٗي يرؼاٍو تٔ تظفح ٍغرَشج . .6

 


