
 المتوسطاألبيض الجمعية البرلمانية للبحر 

 

 باحث سياسي مبتدئ  -فرصة تدريب  

 للتعاون االقتصادي واالجتماعي والبيئي الثانيةاللجنة الدائمة  -: باحث سياسي مبتدئ يالوظيفالمسمى 

 العمل: نابولي، إيطاليامكان 

 شهر   12 - 3: التدريب مدة

 عام تاريخ البدء: يناير ومارس وسبتمبر من كل

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

 . دراسية عند توفر األموال وفي حاالت محددة

 

 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  ليج. الهدف الرئيسيوالخ 

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

 نتدى فريد للنقاش بين الدول األعضاءم 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

جان الدائمة الثالث التنسيق والدعم لعمل اللوالمساعدة ويقومون بتقديم  عن متابعة القرارات التي تتخذها الجمعية

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

 الذين تم اختيارهم.بعدد من المتدربين وهي ترحب 

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

 . نابولي في   اإلقليمي الجمعية مكتب وذلك بللتعاون االقتصادي واالجتماعي والبيئي  الثانية اللجنة الدائمة  عمل

 

 الرئيسية: المهام 

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

الستثمارات ودعم الشركات الصغيرة وا االقتصادية حول التكامل االقتصادي والتحدياتأبحاث إجراء  •

 ةالتجارة وخلق فرص العمل وتغير المناخ والبيئة في المنطقسهيل والمتوسطة والشركات الناشئة وت

 الساحل والخليجمنطقتي األورومتوسطية و

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

 الموضوعات المذكورة أعالهالمتعلقة ب

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

البحر المتوسط منطقة والرؤساء المشاركين لفريق التجارة واالستثمار في اللجنة الدائمة الثانية لرئيس 

 بيئةبالورئيس فريق العمل المعني 

 اللجنة الدائمة الثانيةلتنظيمي واإلداري واللوجستي لتنفيذ أنشطة تقديم الدعم ا •

 االضطالع بمهام أخرى على النحو المطلوب •

 

 : المطلوبةالمؤهالت 

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

دراسات  وأالدراسات البيئية  وأاالقتصاد  وألية العالقات الدو وأالعلوم السياسية في الماجستير درجة 

 القانون الدولي، وما إلى ذلكأو  المناخ

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

 موضع ترحيبستكون إقليمية أخرى 

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

 األدنى من اإلشراف

 

 الكفاءات المفضلة: 

 ال سيما الطاقة والمياه والبيئة ،المواضيع المتعلقة بتحديات التنمية المستدامةالقدرة على رصد وتحليل  •

المتوسطة وتأثيرها الشركات الصغيرة ووالقدرة على رصد وتحليل المواضيع المتعلقة بتسهيل التجارة  •

 االستثمار والتمويل إلى جانب على المجتمع،



التقارير واإلحاطات والمالحظات حول العالقة بين االتفاقات متعددة األطراف  عدادالقدرة على إ •

 وأهداف التنمية المستدامة

لة قبل  القدرة على التفكير النقدي في المواقف العصيبة وحل المشكالت بسرعة وتوقع المشاكل المحتم •

 حدوثها 

 اتصاالتاالستعداد إلجراء االهتمام بالتفاصيل من خالل طرح األسئلة و •

 ناسب مع الجمهوربشكل يتواألناقة 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:


