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 2019 بريلأ 30: لترشحآخر أجل ل                                                  

 )عربي-إنجليزي/إنجليزي -مترجم تحريري/فوري )عربي مسمى الوظيفة

 

 الهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان مجال العمل

 اململكة العربية السعوديةجدة،  العملقر م

 )ت( الفئة التخصصية الدرجة  /فئةال

  الراتب 
 
 بحسب الخبرة املهنية خصص خزمة تعويضات ومزايا تنافسية ت

 

 :ةالوظيفياملهام 

 املواضيع واضيع التي تعالجها الهيئة، بما فيهامجموعة واسعة من امل تغطي ئقترجمة وتدقيق ومراجعة وثا •

السياسية واالجتماعية والثقافية والحقوقية والقانونية واملالية واإلدارية إلى لغتي عمل املترجم "أ" و "ب"، مع 

 إعطاء األفضلية للمرشحين القادرين على الترجمة من اللغة "ج".

 للهيئة. أداء جميع املهام املطلوبة في إطار مجال خبرته وفقا ملتطلبات العمل ولتوجيهات املدير التنفيذي •

عمل املترجم "أ" و "ب"، مع إعطاء األفضلية للمرشحين القادرين على الترجمة من اللغة  الترجمة الفورية من لغتي •

 "ج"، وذلك خالل اجتماعات الهيئة.

 مراجعة الوثائق استعدادا للقيام بالترجمة التحريرية والفورية في اجتماعات الهيئة ومؤتمراتها.  •

العصرية في مجالي رصد املصادر املكتوبة واملرئية حتى يكون املرشح على اطالع دائم على االستعماالت اللغوية  •

 مسارد وقوائم للمصطلحات وتجميعها.   السياسة واإلعالم الدوليين، وكذلك االبتكارات واالختصارات، وإعداد

املراجع األسلوبية سارد و املاملتخصصة و العامة و للمصطلحات  ورقية وإلكترونية مصادروتجميع اختيار وإعداد   •

 والنحوية الستخدامها في أداء املهام املوكلة له.

تعاون اإلسالمي، سواء من داخل تنسيق مهام الترجمة التحريرية والفورية املشتركة مع زمالء العمل في منظمة ال •

 أو من خارج إدارة املؤتمرات، ومع منسقي الترجمة ورؤساء فرق الترجمة الفورية. 

 البوابةاالحتفاظ بأرشيفات وثائق الترجمة التحريرية والفورية واالستعداد لتبادلها مع الزمالء املعنيين عبر  •

 اإللكترونية الداخلية للمنظمة.

فاملطلوبأداء املهام  •
َّ
كل  .بها ة األخرى التي ي 

 

 : املؤهالت العلمية

 



وقة أو من مؤسسة لها مركز مماثل شهادة جامعية في الدراسات اللغوية والترجمة، أو شهادة مماثلة من جامعة مرم

  املاجستير أو الدكتوراه( شهادةوتعطى األفضلية لحاملي )

 : املهنيةخبرة ال

املؤتمرات الدولية في مجال في  باللغات ذات الصلة والفوريةمجال الترجمة التحريرية في من الخبرة  نواتس 5على األقل 

 منظمة إقليمية أو دولية كبرى أو كمترجم حر.

 : مهارات أخرى 

 مهارات تدوين املالحظات والقدرة على الطباعة بسرعة. -

 تدوين املالحظات والقدرة على الطباعة بسرعة. -

 وبرامج معالجة النصوص. ،وأوفيس ،استخدام البرمجيات بمهارة، بما فيها ميكروسوفت ويندوز القدرة على  -

تجميع املسارد، وقواعد البيانات اللغوية واملعاجم اإلملام بمجال اإلنترنت ومحركات البحث، واملصطلحات و  -

 اإللكترونية.

ترجمة الفورية للمؤتمرات، وبرامج الترجمة، إتقان استخدام تكنولوجيا املعلومات: اإلملام باستخدام تجهيزات ال -

 والحواسيب واألجهزة املكتبية الحديثة، إلخ.

 

 معايير أخرى قد تشكل مزايا إضافية للمترشحين:

 من املفضل دائما توفر الكفاءة في اللغة الفرنسية -

لساعات العمل خالل املؤتمرات القدرة الجسدية والنفسية على التأقلم والقدرة على العمل وفق برنامج متغير  -

 واالجتماعات، والسفر لفترات متقطعة لحضور مؤتمرات خارج مقر الهيئة.

 .القدرة على العمل تحت الضغط وااللتزام باملواعيد -

خبرة سابقة في الترجمة التحريرية والفورية بصفة مستقلة مع منظمات دولية، بما فيها منظمة التعاون  -

 مي للتنمية.اإلسالمي والبنك اإلسال 

قدرات التخطيط، والتنظيم، والتواصل، والتعامل مع اآلخرين، وروح العمل ضمن فريق والقدرة على االندماج  -

 في بيئة دولية متعددة اللغات والثقافات.

 اإلملام باللغة العربية وبالثقافتين والتقاليد العربية واإلسالمية. -

 نظمة التعاون اإلسالمي وشعوبها.السفر واملعرفة الجيدة بالبلدان األعضاء في م -

 

 :متطلبات عامة

 أن يكون املترشح مسلم -
 
وإذا كان متزوجا، أن  .التعاون اإلسالمي إحدى الدول األعضاء في منظمة مواطنيمن  ا

  تكون زوجته مسلمة.

 سنة. 50اقل من عمر املترشح  يكون  نأ -

ا من األمراض واإلعاقات التي قد تعيق أدا - أحد  في)وأن يتم تأكيد ذلك بفحص  ملهامهه ءأن يكون سليم 

 املستشفيات املعتمدة(.

ا من  -  تعيينه.ال يكون لدولته أي اعتراض على دولته أو أطرف أن يكون مرشح 

 



 :يرسل طلب الترشح وبيان السيرة الذاتية إلى العنوان التالي

 التعاون اإلسالمي،املدير التنفيذي للهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان ملنظمة 
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 اململكة العربية السعودية
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