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 إعالن عن وظيفة شاغرة
 

ز لموضوع تشغيل مركِّلعن حاجتها  ة العربيةء السلطات المحليتعلن اللجنة القطرية لرؤسا
 ط التالية:لشروامكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي بموجب المواصفات و

 
 .ساعة شهرية 180  :الوظيفة حجم

 
 .مكاتب اللجنة في الناصرة ومكاتب جمعية الجليل في شفاعمرو : مكان العمل

 
ذ خسنوات وبراتب يتم تحديده مع األ 3العمل ضمن اتفاقية خاصة حتى  : يتمالعملشروط 

اختياره، مع إمكانية بعين االعتبار المؤهالت والخبرة للمركز الذي سيتم  
 التعاقد ضمن اتفاقية تزويد خدمات. 
 

 :وصف الوظيفة
 

  القطرية،عمل لجنة توجيه عليا تشمل ممثلين عن اللجنة وتركيز إقامة 
اجتماعية مهنية و مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة وشخصيات

لمكافحة العنف  مختلفة والتي هدفها بلورة خطة تنفيذية بعيدة المدى
حاث واوراق العمل التي تم اعدادها عن األب على والجريمة، ترتكز

المدني، وطرح مقترحات مؤسسات المجتمع و الهيئات التمثيلية طريق
 جديدة.

 

 ُّمهنية تشمل خبراء في موضوع القضاء، وصية إقامة طواقم عمل تخص
والخدمات االجتماعية، والتربية والتعليم، والثقافة، واالقتصاد، 

ويل المقترحات النظرية لخطوات تح , بهدفوالتخطيط والبناء وغيرها
 تنفيذية.

 

 إدارة الجلسات وطواقم العمل الدعوة الى اجتماعات لجنة التوجيه ،
 .ومتابعة تنفيذها وتعميم قراراتها وتوثيق محاضرها

 

 والفعاليات  المختلفة،ق العمل بين لجنة التوجيه والهيئات الحكومية يتنس
والسلطات المحلية  لعربي،االسياسية واالجتماعية الفاعلة في المجتمع 

 العربية.
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 وراق عمل للبحث في لجنة التوجيه، والمؤسسات الرسمية إعداد أ
 ., نحو بلورة خطة شاملة في هذا الخصوصوالحكومية

  عداد اإلالعالقة ومع الدوائر الحكومية ذات المشاركة في االجتماعات
 لهذه اللقاءات ومتابعة تنفيذ نتائجها.

 للخطة بالتعاون مع خبراء  زمةّلاالعمل على تحديد وتجنيد الميزانيات ال
 مختصين.

 ت الالزمة, تنسيق الجانب اإلعالمي للجنة التوجيه واعداد البيانا
 بالتنسيق الكامل مع مكتب اللجنة القطرية.

 سات الرسمية والسلطات المحلية، متابعة تنفيذ الخطة مقابل المؤس
 عن سيرورة التنفيذ على جميع المستويات.عداد تقارير شهرية وإ

 
 :متطلبات الوظيفة

 الثقافة:التعليم /                         

 علم   على شهادة ماجستير في العلوم االجتماعية/ القضاء /ةحاصل/
 السياسية. /العلوم الجريمة  

        
 :تجربةال       

 ة/دائرعيةاو مجتم خبرة عملية مثبتة في إدارة مؤسسة مدنية  
 5لمدة مجتمعية  وآفات خطارأتوعوي لمكافحة  /مشروع  بلدية  
 سنوات على األقل.  

  والسلطات  الحكومية المؤسساتالمعرفة والخبرة في العمل مع
 المحلية.  

  بالعنف والجريمة ذات العالقةالمجتمع المدني  بمؤسساتإلمام. 

 علىنوات س 5لمدة  وادارة طواقم عملتفعيل  في خبرة عملية 

 .األقل  

 ومتابعة تنفيذها.مل عخطط  اعداد خبرة عملية مثبتة على 

 توظيف المواردتجنيد لمعرفة والخبرة في ا. 

 ظروف واوقات غير اعتيادية.لعمل في ل االستعداد  

  مستقل.العمل بشكل  علىالقدرة 

 باللغة العربية والعبريةوالتعبير الكتابة  القدرة العالية على.  

  والعمل مقابل عالم الظهور في وسائل اإل عالية علىالالقدرة 
 .جمهور واسع  

 
   nalcci@gmail.comبواسطة البريد االلكتروني لمكتب اللجنة القطرية  قتراحاتقدم اإلت  

ثبات المستندات الالزمة إل وكامل السيرة الذاتية رفاقإ _ معحتى يوم ___________
 استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة.

 .ستدعاء المتقدمين المالئمين لمقابلة امام لجنة القبول المنبثقة عن اللجنة القطريةسيتم إ
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