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إعادة إعالن رقم AFCHPR/2017/007
مترجم لغة فرنسية( P3 ،عقد محدد المحدة)
المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
(آخر موعد لمتقديم يوم  32يونيو )3108
تأسست المحكمة األفريقية لحقوق اإلسنسنن والعوو
منلميثنق األفريقي لحقوق اإلسنسنن والعوو

مموب

المنة

 )1من المروتوكول الخنص

معأن إسنعنء محكمة أفريقية لحقوق اإلسنسنن والعوو  ،والذي تم

اعتمنةه في التنسع من يوسنيو عنم  1998وةخل حيز التسنفيذ اعتمن اًر من  25يسننير عنم  ،2004والمحكمة هى

الهيئة القضنئية القنرية األولى المسئولة عن ضمنن حمنية حقوق اإلسنسنن والعوو
أسنعطتهن عنم  2006ويوبة مقرهن ممةيسنة آروعن مبمهورية تسنزاسنين المتحة .

 .وقة مةأت في مزاولة

وتةعو المحكمة األفريقية لحقوق اإلسنسنن والعوو مواطسني الةول األعضنء في اآلتحنة األفريقي إلى

التقةم لعغل الوظيفة التنلية :
 -0الوظيفــــة

اســـم الوظيفة:

الدرجـة الوظيفية:

المشرف عمى عممو:

اإلدارة التابـع ليا:
مقر العمل

:

 -3أغراض الوظيفـة

مترجم لغة فرنسية

P3
مراجع المغة الفرنسية.

قمم المحكمة.

أروشا

تقةيم خةمنت متخصصة لممحكمة في مبنل تربمة الوثنئق الخنصة منلمحكمة من المغة اإلسنبميزية إلى

المغة الفرسنسية.
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الواجبات والمسئوليات الرئيسيــة :
يقوم مرابع المغة الفرسنسية منلمهنم التنلية تحت اإلعراف الونم لرئيس إةار المغنت واإلعراف الممنعر

لمرابع المغة الفرسنسية:

 )1قراء الوثنئق األصمية وتربمتهن من المغة اإلسنبميزية إلى المغة الفرسنسية ،وضمنن أعمى مستوى
من الةقة ،والحفنظ عمى روح السنص وسينقه وبوةته والبنسن

التقسني لمغة والتونمير الةقيقة في

السنسخة األصمية ،من أبل إسنتنج سنص لغوي صحيح سنحوينً ومومر مةقة في صيغته السنهنئية لمسنص

المتربم يتضمن سنصن ةقيقن وواضحن ذا مصطمحنت مسننسمة مستمة من المونبم المؤسسية وقواعة

المينسننت المتومقة منلمصطمحنت الخنصة منلمحكمة ،وكذلك المستمة من القواميس المتخصصة
والمواة المربوية األخرى ،وذلك من خالل التعنور مع الخمراء والزمالء في المبنالت

المتخصصة.

 )2استخةام مرمبينت التربمة في المحكمة كأةا لضمنن االتسنق ،فضال عن الكفنء في بميع
مراحل عممية التربمة؛

 )3إعطنء األولوية لمومل من أبل الوفنء منلمواعية السنهنئية؛
 )4االلتزام ممونيير بوة التربمة لضمنن االلتزامنت القنسنوسنية واألخالقية؛

 )5التواصل البية مع المختصين منلتربمة في المبنالت التي تهم المحكمة؛
 )6المسنهمة في تطوير مصطمحنت /مونبم المحكمة.
 )7إسنعنء عمكنت واتصنالت مهسنية.

 )8القينم مأي مهنم أخرى قة توكل إليه.
 -2المؤىالت الدراسيــة
يب

أن يكون المتقةم حنصالً عمى األقل عمى ةربة بنموية في المغنت واآلةا

والوموم اإلسنسنسنية

أو في أي مبنل ذا صمة من مؤسسة موترف مهن ويوتمر الحصول عمى ةربة المنبستير أو أي

ةربة متخصصة في التربمة من بنموة أو مؤسسة موترف مهن ميز إضنفية لصنلح المتقةم.
 -4الخبــرات العمميـة

يتوين عمى المتقةم أن يكون لةيه خمر عممية لمة ال تقل عن  8سسنوات في الومل كمتربم يفضل
ان تكون في إحةى المسنظمنت الةولية وسيسنظر عمى خمر في تربمة الوثنئق والمستسنةات القنسنوسنية
عمى أسنهن ميز إضنفية لصنلح المتقةم.
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 -5الميارات األخرى ذات الصمــة
 )0توافر المهنرات االحترافية.

 )2القةر عمى الومل مةقة ومتركيز ومنلحة األةسنى من اإلعراف .
 )3الحفنظ عمى السرية والتكتم والقةر عمى مسننء عالقنت عنمة بية .

 )4القةر عمى تكوين عالقنت عخصية بية  ،والومل تحت ضغط وفي ميئة متوةة الثقنفنت.
 )5توافر مورفة بية موموم القنسنون والتمكن من تربمة الوثنئق والمستسنةات القنسنوسنية.
 )6توافر مهنرات بية لالتصنل والتخطيط والتسنظيم.
 )7مورفة ممتنز منلمسنظمنت والهيئنت الةولية.
 )8توافر مهنرات التونمل مع الحنس
اآللية ممسنعة الكمميوتر.

6

اآللي ،ممن في ذلك التمكن من استخةام مرامج التربمة

 -المتطمبات الخاصة بالمغــات

إتقنن وتمكن متميزان لمغتين الفرسنسية واإلسنبميزية  .وتوتمر مورفة لغة أخرى أو أكثر من لغنت عمل
االتحنة األفريقي ميز إضنفية في صنلح المتقةم.

 7ـ مــدة التعاقــد

سيتم التونقة لعغل هذه الوظيفة لمة سسنة واحة  ،وموةهن يبوز ان يبةة الوقة لمة ممنثمة وفقنً
لمستوى أةاى المتونقة وتوفر التمويل.

 8ـ النوع االجتماعي

تىفر المحكمة األفريقية فرصا متساوية أمام الجىسيه وهى تشجع كافة الىساء المؤهالت للتقدم بطلباتهه لشغل هذي

الىظيفة.

 9ـ المكافـآت والتعويضـات الماليـة
ابمنلي المرت

لهذه الوظيفة هو  91,076.17ةوالر امريكي في السسنة مهسني  3الةربة  5ةولي).

منلسنسمة لمموظفين الةوليين ،وابمنلي المرت

 75,354.52ةوالر أمريكي في السسنة منلسنسمة

لمموظفيين المحميين مهسني  3الةربة  5محمي) ،ويعمل هذا المرت

الكنمل بميع االستحقنقنت.

 01ـ المستندات والوثائـق المطموبـة لمتقديم
يربى تقةيم من يمـي-:

 )1خطن

يوضح األسمن

اإلسنسنن والعوو .

التي ةفوتك إلى المحث عن وظيفة لةى المحكمة األفريقية لحقوق
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 )2سير ذاتية مفصمة ومحةثة موضح مهن البسنسية والسن والسنوع يربى الربوع إلى المتطممنت
المحةة لمراغمين في التقةم لعغل وظنئف لةى المحكمة األفريقية).

 )3أسمنء ثالثة أعخنص يمكن الربوع إليهم وعسننوين االتصنل مهم ممن في ذلك عسنوان المرية
االلكتروسني لكل مسنهم) .

 )4صور موتمة من العهنةات والةربنت الوممية المتحصل عميهن.
يب

تقةيم الطممنت في موعة أقصنه  23يوسنيو  ،2018عمى الوسنوان المريةي أو المرية االلكتروسني

الوارة أةسننه:

African Court on Human and Peoples’ Rights
P.O. Box. 6274
Arusha, Tanzania
Tel : + 255 27 29 70 430/1/2/3/4
E-mail : humanresources@african-court.org

سيتم االتصال فقط بالمتقدمين الذين يستوفون شروط التقدم ليذه الوظيفة.
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