ممول من طرف االتحاد االوروبي

سيداتي سادتي الكرام،

يسرنا أن نتصل بكم في اطار أنشطة يوروميد للهجرة ( (EMM4و هو برنامج ممول من طرف االتحاد األوروبي ُويشرف
على تنفيذه املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة) . (ICMPDويتمثل هدفه في دعم إرساء إطار شامل ّ
وبناء و عملي
للحوار والتعاون ،مع التركيز على تعزيز اآلليات واملهارات ،من أجل تطوير وتنفيذ سياسات قائمة على األدلة ُومتماسكة،
للهجرة و التنقل و الحماية الدولية و اللجوء بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول الجنوب الشريكة في اآللية
األوروبية للجوار (الجزائر ،مصر ،إسرائيل ،األردن ،لبنان ،املغرب ،فلسطين ،تونس  -ليبيا وسوريا في االنتظار).
وكجزء من أنشطة البرنامج ،أطلق  EMM4مؤخرا الدورة التدريبية االولى لـ i.Mapحول حوكمة الهجرة للطالب
واملهنيين الشباب من دول االتحاد األوروبي و دول الجنوب الشريكة .ومن املقرر أن تبدأ الدورة التدريبية في أيار /
مايو  2017وسوف ُتعقد في دورات متتالية تدوم كل واحدة ثالثة أشهر حتى منتصف عام  .2019وتهدف هذه ّ
الدورة
في املقام األول إلى تعزيز خبرات املتدربين في مجال حوكمة الهجرة ،مع مناهج مصممة لتحقيق التوازن بين النظرية
والتطبيق مع فهم عملي أكثر لكيفية عمل مختلف الجهات الفاعلة معا ،من أجل حوكمة الهجرة في البحر األبيض
املتوسط.
ّ
الهجرية املبتكرة
وسيعمل املتدربون في كنف خزان رائد لألفكار ومنظمة دولية متخصصة في تطوير السياسات
الشاملة واملستدامة .وعليه فإن برامج الدراسة ستسمح للطالب الحريصين على االستمرار مهنيا في مجال الهجرة
بربط النظرية مع املمارسة من خالل التعرض املباشر ملختلف الجهات الفاعلة في مجال الهجرة ،من املؤسسات
الحكومية واألوساط األكاديمية واملجتمع املدني و املنظمات الدولية ،ووسائل اإلعالم ،و التي تعمل معا لدعم
سياسات سليمة للهجرة.
باإلضافة إلى ذلك ،سيساهم املتدربون فعليا في تطوير الخريطة التفاعلية حول الهجرة ) .(i.Mapوبهذا سوف
يكتسبون أيضا خبرة مباشرة في تطوير منبر معلومات ومعرفة حول الهجرة على شبكة اإلنترنت ،الذي يتمحور حول
البحوث ،وجمع البيانات ،و تصور البيانات الى جانب إشراك وسائل اإلعالم.
وسيستفيد الطالب من فرصة اكتساب خبرة عمل في مجال حوكمة الهجرة الدولية وتعميق معرفتهم حول وضع
ّ
الهجرية في منطقة البحر األبيض املتوسط .وعالوة على ذلك ،سيعمل فريق  EMM4طوال فترة التدريب
السياسات
وما بعدها ،على تشجيع إنشاء شبكة من خريجي املتدربين ،ودعم أدوارهم املستقبلية كمهنيين في مجال حوكمة
الهجرة.
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ّ
و قد تم مؤخرا إطالق دعوة مفتوحة لتقديم طلبات الترشح للدورة التدريبية  i.Mapلحوكمة الهجرة  ،كما هو متاح
على هذا الرابط ، www.icmpd.org/work-for-us/current-vacancies/ويسعى املركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة إلى دعوة الجامعات واملؤسسات األكاديمية في االتحاد األوروبي و دول الجنوب الشريكة و التي تقدم حاليا
برامج املاجستير والدكتوراه  ،لتعزيز هذه املبادرة بين طالبها وشبكات الخريجين .ونظرا لسمعة مؤسستكم الجيدة،
سيكون املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ممتنا لو أمكنكم نشر هذه املعلومات مع أقسام أو مجموعات البحوث
حول الهجرة أو ارشادنا إلى املؤسسة املناسبة ذات الصلة في حوكمة الهجرة ليقوم فريق EMM4باالتصال بها.

ونود أن نذكر بضرورة التوفر على مستوى عال من املعرفة في اللغة اإلنجليزية ،كلغة عمل للمرشحين في هذا
التكوين.
ملزيد من املعلومات حول التدريب ،وعملية تقديم طلب الترشح والتواريخ الهامة ،يرجى االطالع على املذكرة اإلعالمية
املرفقة بهذه الرسالة .وملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ جولي مارشال عن طريق البريد اإللكتروني
 i.map_traineeship@icmpd.orgأو عن طريق الهاتف .+356 27 79 2612

و في انتظار جوابكم ،تقبلوا ّ
مني فائق االحترام و الشكر.
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