
 

 املتحدة: األمم لدى املتحدة العربية اإلمارات لدولة الدائمة لبعثةا

 في تأسيسها منذ اإلمارات دولة له انضمت الذي املتحدة األمم مجتمع من يتجزأ ال جزًءا اإلمارات لدولة الدائمة البعثة تعد

 حفظ في خاصة املستويات كافة على املتحدة األمم به تضطلع الذي الهام العمل دعم في البعثة تساهم حيث ،1971 العام

   الدوليين. واألمن السلم

 

 مقدار يتضاعف أن املتوقع من فإنه ،2023-2022 للفترة األمن مجلس في دائم غير ملقعد     اإلمارات دولة  رشحت ظل وفي

 للبعثة.  العامة االتصاالت

 

 املتحدة: األمم لدى اإلمارات دولة بعثة في العربية( )باللغة مبتدئ إعالمي باحث : املطلوبة الوظيفة

 بمستوى  العمل ليبدأ ، اإلعالم قسم في العربية اللغة بمحتوى  مختص  مبتدئ إعالمي باحث تعيين إلى اإلمارات دولة بعثة تسعى

رشح الشخص على يتعين حيث البعثة، في مبتدئ
ُ
  يكون  أن للمنصب امل

ً
  يدعم الذي البعثة عمل في بكفاءة املساهمة على قادرا

 إلى فعال بشكل   الدولة رؤية إبراز خالل من وذلك ،الخارجية وسياستها اإلمارات لدولة الدبلوماسية الجهود اساس ي بشكل

ستهدفة الجماهير
ُ
  خارجها، أو نيويورك في سواءً  األوسع، مجتمعها وفي املتحدة األمم منظومة في امل

ً
 التطورات أهم نقل عن فضال

   األوسط. الشرق  نطقةوم اإلمارات في الجماهير إلى املتحدة األمم في تحقيقها يتم التي واإلنجازات

 

 :املسؤوليات 

 مجال في املختّصين من فريق مع والتعاون  اإلمارات، دولة بعثة في االعالم قسم رئيس مع مباشر بشكل   العمل املرشح على يتعين

 العربية، باللغة الصحفية والبيانات االجتماعي التواصل وسائل ومحتوى  منشورات صياغة املرشح على وسيتعين االعالم.

  املرشح سيعمل كما اإلمارات. دولة ثةبع موقع في العربي املحتوى  ومراجعة
ً
 األفكار وصياغة لوضع املعنية الجهات مع أيضا

  عليه وسيتعين املتحدة، األمم في اإلمارات دولة مبادرات لدعم واالتصاالت االعالم الستراتيجيات املناسب واملحتوى 
ً
 أيضا

 املحلية الصحافة تطلبها التي املقابالت أسئلة على العمل إلى باإلضافة بالبعثة، الصلة ذات والعربية اإلماراتية ( األخبار متابعة

   البعثة. من

 واإلشراف الفرعيين، املتعاقدين إلى باإلضافة والفعاليات، اإلعالم لفريقي اآلخرين األعضاء مع التعاون  املرشح على سيتعين

 العربية. باللغة إعالمي محتوى  أي على

 ذلك ويشمل منشور، أو حملة أو حدث أي نجاح لضمان مطلوبة مهام   أي تولي في رونةبامل التمتع ئهأعضا جميع على يتعين 

    لها. واالستجابة بسرعة املتغيرة األولويات على التعرف على والقدرة األحيان، بعض في أطول  لساعات   العمل

 العمل: متطلبات 

 بكالوريوس بدرجة جامعية  شهادة ·



 

  اإلنجليزية، اللغة إجادة  إلى باإلضافة طالقةب الفصحى العربية اللغةب كتابةالو  تحدثال على القدرة ·
ً
  علما

  صدار ا  إلى  الحاجة امكانية  مع العربية باللغة  أعاله  الواردة واملدونات األبحاث  معظم  اصدار   سيتم انه

 .ايضا اإلنجليزية باللغة بعضها

  واضحة  بلغة   ريدات(،التغ )مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل على قصيرة أو  طويلة مقاالت  كتابة  على القدرة ·

 وموجزة.

    العربية. اللغة يتحدثون  ال  الذين  خاصة الزمالء مع  فّعال  بشكل   التعامل على القدرة ·

 عملهم.   نتائج عن الكاملة املسؤولية  األفراد فيها  يتحمل بيئة في والتفوق  التفاصيل  إلى  االنتباه على القدرة ·

  التفكير أي الحاجة،  عند األفكار   من ومتنوعة مختلفة مجموعة  طرح على  والقدرة يةاستباق  بصورة العمل ·

 للمساعدة. أخرى  مبتكرة طرق   إليجاد األساسية  الوظيفية املهام   وراء فيما

   املتحدة. األمم  أعمال  وجدول  اإلمارات  دولة وثقافة وسياسة األوسط الشرق  ملنطقة  جيد فهم ·

 

 التأشيرة ومتطلبات املزايا

 املؤهلين.   للمرشحين تنافسية حزمة البعثة قدمت ·

   املتحدة.  الواليات في للعمل تصريح   إلى يحتاجون  الذين  للمرشحين  G-1 تأشيرة توفير البعثة بإمكان  ·

 

  التقديم طلب

 نّصار تاال السيدة البشرية املوارد مديرة إلى كفاءاتهم عن مختصرة ونبذة الذاتية سيرتهم إرسال بالترشح الراغبين من يرجى

  tala.nassar@mofaic.gov.aeاإللكتروني البريد على

   املنصب. بهذا تتعلق إضافية معلومات أي عن منها االستفسار يمكن كما
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