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ي  منبر   (EUDiF)الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروب 
 الشتات  واخصائيين في مجال خبراءل االمدقصير  لتوظيف دعوة مفتوحة

 

  قدراتدعم تنمية 
 الشتات راء في مجالخب واستقطاب

 

  (2022ديسمبر كانون االول/)الدعوة مفتوحة حتى نهاية المشروع ،  2020أغسطس اب/____  تاريخ النشر:

في البلدان الشريكة للمديرية  موقع العملفي  المداقصيرة : من المنزل ، مع إمكانية تعيينات افتراضية و / أو تعيينات لوظيفةنوع ا
   العامة للتعاون الدولي والتنمية 

 

 معلومات أساسية عن المشروع

وعال كونه ي ال االول مشر ي مجاليتخذ نهًجا عالمًيا الذي ممول من االتحاد األوروب 
الشتات العالمي   منب   الشتات من أجل التنمية ، يهدف ف 

ي  ي لزيادة التعاون والمشاركة بي   منظمات اتباع نهجإىل  EUDiF( )2019-2022(التابع لالتحاد األوروب  ي مجال  تنميةب تعب   تجريب 
الشتات ف 

ي المديرية العامة للتعاون الدوىلي والتنمية أوروبا  
يكة ف  . واالتحاد األور  والدول الشر ي  وب 

 
ابطة:  وع من أربعة مكونات مبر  يتكون المشر

  ي متعدد االفاقوإنشاء مركز معرفتطويرابحاث  (1

 تنمية القدرات لبلدان المنشأ ومنظمات الشتات في أوروبا  تستهدف نشاطات (2

 النظام البيئي للشتات ب المرتبطةتواصل وشراكات واجتماعات مع مجموعة واسعة من الجهات  (3

 تنمويةمشاريع تطويرشتات لرؤوس أموال ال حشد (4

 

 أهداف الدعوة

يتم تطبيقها من خالل   بهدف دعم ومواكبة تطوير وتنفيذ أنشطة خبرات استقطاب إلىلعالمي التابع لالتحاد األوروبي الشتات ا منبر يدعو
 المشروع. 

  :ي  الهدف العام اء الشتات عىل المستوى األوروب    تكوين مجموعة من خب 

  ة  : 1الهدف المحدد ي االستفادة من خب 
اء ف  ي  االنخراطالخب 

   الشتاتمجال  ف 

  اتحشد  : 2الهدف المحدد ي ال خب 
ي  شتاتف 

  رئيسيةقطاعات ف 
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 في مجال الشتات المختصينمؤهالت الخبراء و

ة األجل. من الممكن التسجيل بصفة خبب  / متخصص ضمن كال الفئتي    اء الذين يعملون بعقود قصب  تستهدف هذه الدعوة فئتي   من الخب 
نت.  ي نموذج التسجيل عب  اإلنبر

 
 عن طريق تحديد كال الخيارين ف

  الشتات مجال خبراء في .1
 تنمية القدرات  منصة لدعم  

ي المديرية العامة للتعاون لتعزيز قدرات منظمات الشتات في أوروبا والسلطات  اساليبتنمية القدرات إلى اختبار  منصة هدفت
 
يكة ف ي الدول الشر

 
ف

 الشتات. في مجال مساهماتلالبيئات التمكينية ل لتطويروتعزيز تعاونهم ، وكذلك  الدوىلي والتنمية 

)التدريبات التعليم تنمية القدرات مجموعة متنوعة من أساليب منصة ستخدم تالشتات، ساالنخراط في مجال لتجريبية وتعقيدات بالنظر إلى طبيعته ا

، واالستشارات ، وتطوير السياسات ، والخبرة الفنية ، وما إلى ذلك(. في هذا السياق ، سيتم تشجيع لمواكبة ، والتعلم عن بعد ، واإلرشاد ، وا

)مثل الرقمنة وريادة  الشتات في مجال المنخرطةقطاعات السيتم تقديم الدعم بناًء على الطلبات وسيغطي مختلف و األقران تبادل م علىالقائ النهج

 األعمال والتعليم والتدريب المهني وإدارة األزمات وما إلى ذلك(.

 تصنيف دعم تنمية القدرات )قائمة غير شاملة(: 

  الشتات أو وثائق سياسات اخرى وخطط  مجال واللوائح الداعمة للبيئات التمكينية واستراتيجيات استثمارالمساعدة في صياغة التشريعات

 التنفيذ ذات الصلة ؛

  التدريب ، والمناهج والكتيبات ، وإجراءات التشغيل الموحدة ، والمبادئ التوجيهية ، إلخ.; مناهجتطوير 

 وتحليل السياسات واإلطار المؤسسي والقانوني ؛االحتياجات والتقييمات تحديد تقييم الثغرات و 

 والدورات التدريبية وعمليات تبادل المعلومات بين األقران والزيارات  لتي تعالج مواضيع محددةتدريب المدربين وورش العمل ا

 الدراسية ؛

  تطوير منهجيات وأدوات لجمع البيانات ؛ 

 تواصلو ميةاعالالمعلومات والتوعية وغيرها من أنشطة  جمع حمالت. 

 

 الشتات ختصوم .1

 الشتاتمجال  الحشد فيآلية في  لالنخراط  

ي مجال الحشد آلية  تشمل
ي للتغيب   صغب   الشتات برنامج ف  نامج يسىع.  ةتجريبي وله خطةيعتمد عىل  رأس المال البشر إىل إنشاء قاعدة  الب 

ي تبيانات لمخ
. سيعمل  دعم صي الشتات المهتمي   بالمساهمة ف  ي عىل تسهيل عمليات  منب  بلدهم األصىلي الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروب 

يكة للمديرية العامة للتعاون الدوىلي والتنمية 
ي الدول الشر

ي الموقع لمشاري    ع التطوير ف 
اضية و / أو ف   ختصي خالل حشد م منالتوزي    ع االفبر

ي دورة التنمية وسيختب  كيفية  منب  سيجمع و  الشتات
ة الشتات ف  ي تدعم دراسة الجدوى لخب 

ي  األدلة البر الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروب 

وع التنمية عندما يكو  ي تنفيذ مشر
ة الشتات ف  ي تعميم خب 

ي بهدف طويل األجل يتمثل ف  ن بإمكانها إضافة القيام بذلك عىل المستوى األوروب 

      قيمة. ستعىط القطاعات التالية األولوية: الصحة والتعليم والبيئة وريادة األعمال والرقمنة. 

 

 في الشتات )قائمة غير شاملة(: يةالبشر الخبرات نقلتصنيف دعم 

 :أنشطة نقل المعرفة األساسية 

 تدريب المدربين في البلد األصلي. -

 وتوجيه وإنشاء مجموعة من الخبرات الرفيعة والتدريب وجلسات تبادل المعلومات.ادوات متخصصة وورش عمل  -
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 :المهام في المؤسسات المضيفة 

المساعدة في صياغة الوثائق االستراتيجية مثل السياسات والقوانين واالستراتيجيات وإجراءات التشغيل الموحدة والتوصيات وخطط  -

 العمل والبرامج ، إلخ.;

 دوات العملية مثل األدلة والمناهج والكتيبات والمنهجيات ؛ دعم تطوير األ -

 تقييم الثغرات واالحتياجات وتقييم الهياكل المؤسسية ودراسات الجدوى ؛ -

 دعم تطوير حمالت اإلعالم والتوعية وكذلك مهارات االتصال ؛ -

 تبادل البيانات.تمارين  جمع البيانات و -

 
 الخبرة والمؤهالت

 

 الشتات ختصون في مجالم الشتات  مجال في االنخراطخبراء 

 10  الشتات. مجالسنوات على األقل من الخبرة في   أن يكون مهاجًرا أو سلياًل لمهاجرين من دولة شريكة في المديرية

مع بلده األصلي  وثيق ولديه ارتباطالعامة للتعاون الدولي والتنمية 

 .في تطوير بلده االصليومستعد للمساهمة 

 في تنمية القدرات على المستويين الوطني  خبرة مثبتة

 والدولي ، بما في ذلك تسهيل التدريبات والتعلم عن بعد.

  سويسرا ،المملكة المتحدة ،أن يكون مقيًما في االتحاد األوروبي، 

النرويج أو في دولة شريكة أخرى لـلمديرية العامة للتعاون الدولي 

 والتنمية. 

  منظمات الشتات وحكومات خبرة مثبتة في العمل مع

 البلدان األصلية.
  سنوات في أحد قطاعات التنمية المستهدفة   5خبرة ال تقل عن

)الصحة والتعليم والبيئة وريادة األعمال والرقمنة( والقدرة على 

 نقل المعرفة التقنية.

 الروسية أو  ،اإلسبانية  ،الفرنسية  ،اللغة اإلنجليزية  اجادة

 العربية تحدثاً وكتابة.
  الروسية أو العربية ،اإلسبانية ،لفرنسية ،االلغة اإلنجليزية اجادة

 إتقان إحدى اللغات اإلدارية الرسمية لبلده األصلي. تحدثاً وكتابة.

 قصيرة المدى ، بما في ذلك  استعداد للعمل في مهمات

يكون مؤهالً للحصول على ان المهام االفتراضية. 

التوزيع العمل بحسب التأشيرة المناسبة لفترة )فترات( 

 .بحسب متطلبات العمل

  زيارات قصيرة ب والقيام متطلبات العملبحسب  للتوزيعاستعداد

. يكون مؤهالً العمل افتراضيااألجل إلى بلده األصلي و / أو 

والتوزيع  العمل للحصول على التأشيرة المناسبة لفترة )فترات( 

 .متطلبات العملبحسب 

 

 التعويض والدعم

 المشروع ؛  لقوانينأجًرا ثابتًا وبدل إقامة يومي وفقًا  ختصونيُمنح الخبراء والم 

 يقوم المشروع بترتيب السفر الدولي وسداد رسومه؛ 

  طوال المراحل المختلفة للتعيين والتوزيعيدعم فريق مرفق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي جميع الخبراء والمتخصصين 
 .بحسب متطلبات العمل
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 عملية التسجيل

اء التسجيل عب   ي يجب عىل الخب 
وب  ي  لمنب  الموقع اإللكبر ". " من خالل النقر عىل زر  الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروب  فهذا الزر  أنا خبب 

تك الذاتية جاهزة للتحميل.   ينتج استمارة التسجيل. يرج  التأكد من أن سب 

ية   الروسية أو العربية. ،اإلسبانية ،الفرنسية ،يمكن إكمال الطلبات باللغة اإلنجلب  

التوزيع اتهم في أقرب وقت ممكن لزيادة احتمالية على الرغم من أن الدعوة تظل مفتوحة طوال مدة المشروع ، يتم تشجيع الخبراء على تقديم طلب
 .بحسب متطلبات العمل

 الشتات ومتخصص في الشتات.مجال في االنخراط لكلتا فئتي الخبراء: خبير في  بتقديم الطلبات يمكن للمرشحين المهتمين

ا للمعايب  المحددة أعاله قبل  بعد ذلك
ً
ي عىل كل ملف شخصي وفق  للمهامجعله مفعال يوافق فريق الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروب 

 . المطلوبة

 وهو أداة من أدوات االتحاد األوروبي والمركزالشتات العالمي  لمنبرستتم إضافة الملفات الشخصية للخبراء إلى مركز خبراء الشتات التابع 

مع لعالمي التابع لالتحاد األوروبي الشتات ا منبرالدولي لتطوير سياسات الهجرة، وسيتم استخدام هذه الملفات لألغراض المهنية فقط. يتوافق 

 ( بشأن حماية األفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. GDPRالئحة حماية البيانات العامة لالتحاد األوروبي )

الشتات العالمي التابع لالتحاد األوروبي أن  منبرر الذاتية من قائمة المرشحين من أجل تسهيل تنفيذ أنشطة المشاريع. ال يضمن سيتم اختيار السي

 يتلقى جميع الخبراء في القائمة مهاماً.

 . سنويابعملية التحديث  ويفضل ان يقوموا للخبراء المسجلين تسجيل الدخول وتحديث ملفاتهم الشخصية يمكن

 

 الخطوات التالية
 

 
 

 

 

الخبراءدعوة :2020صيف
لتقديمدعوةأول :2020خريف
رةخبودعمالقدراتلتنميةالطلبات

الشتات
االولية للخبراءالمهام :2020نهاية
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