
 المتوسطاألبيض الجمعية البرلمانية للبحر 

 

 باحث سياسي مبتدئ  -فرصة تدريب  

 لتعاون السياسي واألمنيالمعنية با اللجنة الدائمة األولى  -: باحث سياسي مبتدئ يالوظيفالمسمى 

 العمل: نابولي، إيطاليامكان 

 شهر   12 - 3: التدريب مدة

 تاريخ البدء: يناير ومارس وسبتمبر من كل عام

منحة  الجمعية  مقد تقد  التدريب بدوام كامل. يعمل المتدربون خمسة أيام في األسبوع تحت إشراف أحد الموظفين. 

 . عند توفر األموال وفي حاالت محددةدراسية 

 

 سياق: ال

األورومتوسطية   ةالمنطقمن دولة  34هي منظمة دولية تضم  الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسطإن 

هو إقامة تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول األعضاء من أجل للجمعية  الهدف الرئيسيوالخليج. 

البحر دول تعزيز السالم واالزدهار لشعوب إلى جانب إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة، 

 فريد للنقاش بين الدول األعضاءمنتدى  ي للدبلوماسية البرلمانية اإلقليمية، وهمتميز مركز الجمعية هي المتوسط. 

 .على قدم المساواة ا ي يتم تمثيلهتوال

، وهم مسؤولون  مهامهموجميع األعضاء واألمين العام في تنفيذ الجمعية ومكتبها  يساعد موظفو األمانة رئيس

لدائمة الثالث والدعم لعمل اللجان االتنسيق والمساعدة ويقومون بتقديم  عن متابعة القرارات التي تتخذها الجمعية

، ةيطالياإلنابولي مدينة في  مكتب إقليمي جديدبتأسيس مؤخًرا التابعة للجمعية. قامت الجمعية وجميع الهيئات 

 الذين تم اختيارهم.بعدد من المتدربين وهي ترحب 

شهًرا لدعم   12أشهر و 3باحث سياسي مبتدئ لمدة تتراوح بين للعمل ك  متدرب  للحصول على الجمعية  سعى ت

 . نابوليفي  اإلقليمي الجمعية مكتب وذلك بلتعاون السياسي واألمني اللجنة الدائمة األولى المعنية با لعم

 

 الرئيسية: المهام 

 ، سيقوم المتدرب بما يلي:في اللجنة الدائمة األولىتحت إشراف مسؤول البرامج 

 كافحة اإلرهاب والتطورات السياسية في المنطقة األورومتوسطية في مجال مبحث إجراء  •

في إعداد الخطب والتقارير والبيانات الصحفية ومختلف المشاريع البحثية مساعدة مسؤول البرامج  •

 المتعلقة بالموضوعات المذكورة أعاله

، ال سيما  عيةالجمفي إعداد مذكرات إعالمية وعروض تقديمية ألعضاء وفود  مساعدة مسؤول البرامج •

 مكافحة اإلرهاببورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة اللجنة الدائمة األولى لرئيس 

 اللجنة الدائمة األولىتقديم الدعم التنظيمي واإلداري واللوجستي لتنفيذ أنشطة  •

 االضطالع بمهام أخرى على النحو المطلوب •

 

 : المطلوبةالمؤهالت 

ويُفض ل الحاصل على ، على األقلدرجة البكالوريوس لى وحاصل عحديث التخرج أن يكون المتدرب  •

اإلدارة العامة، وما إلى  وأالقانون الدولي  وأالعالقات الدولية  وأالعلوم السياسية في الماجستير درجة 

 ذلك

معرفة لغات  و، أو العربيةالفرنسية و/شرط أساسي، ويُفض ل أيضا إجادة اللغة  اللغة اإلنجليزيةإجادة  •

 موضع ترحيبستكون خرى إقليمية أ

القدرة على إدارة العديد من المهام المختلفة ذات األولوية المتفاوتة، وضمان إنجازها جميعًا مع الحد  •

 األدنى من اإلشراف

 

 الكفاءات المفضلة: 

 القدرة على رصد وتحليل التطورات السياسية واألمنية •

كالت بسرعة وتوقع المشاكل المحتملة قبل  القدرة على التفكير النقدي في المواقف العصيبة وحل المش •

 حدوثها 

بين الشؤون السياسية واألمنية في المنطقة األورومتوسطية  عالقة تقارير حول العداد القدرة على إ •

 وقضايا مكافحة اإلرهاب

 اتصاالتاالستعداد إلجراء االهتمام بالتفاصيل من خالل طرح األسئلة و •



 ناسب مع الجمهوريت بشكلواألناقة واألسلوب  اللغة إتقان  •

البريد  باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية إلى التقديملمرشحين المؤهلين إرسال سيرتهم الذاتية وخطاب يمكن ل

 .الرسالة موضوعخانة ، مع ذكر المسمى الوظيفي في secretariat@pam.int :اإللكتروني


