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 باحث سياسي مبتدئ  -فرصة تدريب  

 اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق اإلنسان -: باحث سياسي مبتدئ يالوظيفالمسمى 

 العمل: نابولي، إيطاليامكان 

 شهر   12 - 3: التدريب مدة

 متاريخ البدء: يناير ومارس وسبتمبر من كل عا 

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  . الهدف الرئيسيوالخليج

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

 ى فريد للنقاش بين الدول األعضاءمنتد 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

الدائمة الثالث  التنسيق والدعم لعمل اللجانوالمساعدة 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 

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

 . نابولي في  اإلقليمي الجمعية  مكتب وذلك باللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق اإلنسان  عمل

 

 الرئيسية: المهام 

 ، سيقوم المتدرب بما يلي:الثالثةفي اللجنة الدائمة تحت إشراف مسؤول البرامج 

 ةيم والهجرة في المنطقحول حقوق اإلنسان والتراث الثقافي وقضايا التعلفي مجال بحث إجراء  •

 الساحلمنطقة األورومتوسطية و

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

 المتعلقة بالموضوعات المذكورة أعاله

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

 ةاألكاديميالمنصة المساهمة في تعزيز مبادرة الثالثة، وكذلك اللجنة الدائمة لرئيس 

حقوق اإلنسان المتعلقة بالسياسات العامة على  هالذكاء االصطناعي وتحليل تأثير بحث حولإجراء  •

 واألخالق )مثل خطاب الكراهية والتمييز(

 الثالثةاللجنة الدائمة تنفيذ أنشطة تقديم الدعم التنظيمي واإلداري واللوجستي ل •

 االضطالع بمهام أخرى على النحو المطلوب •

 

 : المطلوبةالمؤهالت 

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

 القانونأو اإلنسان حقوق الدولي ل القانون وأالعالقات الدولية  وأالعلوم السياسية في الماجستير درجة 

 ، وما إلى ذلكالتنمية الدولية أواإلنساني  الدولي

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

 موضع ترحيبستكون إقليمية أخرى 

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

 األدنى من اإلشراف

 

 الكفاءات المفضلة: 

على رصد وتحليل التطورات الجديدة بشأن القضايا األساسية، مثل العنف ضد المرأة والسالم  القدرة  •

حقوق  ، إلى جانبواألمن وسيادة القانون ودور المجتمع المدني والدور الناشئ للذكاء االصطناعي

 الدول بشأن الهجرة واللجوءياسات ساإلنسان و



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

 حدوثها 

ومواد إرشادية ومالحظات حول االنتهاكات األساسية للمعايير والقواعد تقارير عداد القدرة على إ •

األورومتوسطية   ةلمنطقاقضايا الهجرة في بينها وبين القة الدولية لحقوق اإلنسان وضمان تغطية الع

 الساحلمنطقة و

 اتصاالتاالستعداد إلجراء االهتمام بالتفاصيل من خالل طرح األسئلة و •

 ناسب مع الجمهوربشكل يتواألناقة واألسلوب  اللغة إتقان  •

البريد  ليزية أو الفرنسية إلىباللغة اإلنج  التقديملمرشحين المؤهلين إرسال سيرتهم الذاتية وخطاب يمكن ل

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


