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تبادل الخبراء
في برنامج الحمایة المدنیة

مشاركة الخبرات  -المعلومات و مھارات الحمایة المدنیة من خالل 
برامج تبادل قصیرة المدى.

ھذا التبادل متاح:
لخبراء ومنظمات الحمایة المدنیة المشاركة في الیة الحمایة المدنیة 

في االتحاد االوروبي او الدول الثالثة المؤھلة.
  

خبراء الحمایة المدنیة یتقدمون للذھاب بمھمة التبادل
منظمات الحمایة المدنیة تستضیف الخبراء لمشاركة خبرتھم.

لماذا تتقدم بالترشیح؟
مشاركة خبرتك ومعرفتك 

تحسین المعرفة من خالل خبرات التعلیم الحقیقیة  
الوصول الى معرفة خبرة محددة ، والى شبكة من المعرفة والثقة 

المشتركة 

یعتمد نجاح المشاركة في برنامج تبادل الخبراء على موافقة 
منسق التدریب الوطني في دولتك.  

ّالمتطلبات اللغویة :
یجب ان یكون لدى الخبراء مستوى لغوي كافي  (اللغة 

االنجلیزیة و/او لغة الدولة /الدول المستضیفة ) 

تكافؤ الفرص :
ّالبرنامج یشجع الطلبات المقدمة من قبل الخبراء اإلناث.

للتواصل مع:
CN APELL-RO مؤسسة المركز الوطني إلدارة الكوارث

IGSU – المفتشیة العامة لحاالت الطوارىء الرومانیة

فور حجز ترتیبات المواصالت والسكن للخبراء ،
سیقوم  فریق المشروع بارسل دلیل سفر یحتوي على جمیع 

المعلومات التي تعود إلى التبادل .
یكون فریق المشروع دائما ممتن  لالقتراحات المتعلقة ّ

بخیارات السكن للخبراء الزائرین . 
 

القضایا االداریة :
البرنامج یغطي جمیع مصاریف النقل والسكن من اموال 

المشروع. 
تقریر حول تبادل الخبرة : 

�ردود الفعل تلعب دورا مھما في تحسین استمراریة  ً
البرنامج ، مما ساھم إلى حد كبیر، في السنوات االخیرة، في ّ

نجاحھ.
ردود الفعل تساعد على تحسین الخبرات المتبادلة في 

المستقبل، وھي اداة مفیدة  لمساعدتكم على تحدید فوائد 
الدروس المكتسبة من خالل تبادل الخبرات . 



من ھو المسؤول عن برنامج تبادل الخبراء ؟

ّتمول المفوضیة االوروبیة برنامج تبادل الخبراء.
منسق البرنامج :   CN-APELL رومانیا  مدعومة من 
المفتشیة العامة لحاالت الطوارىء ( IGSU / قسم حاالت 

الطوارىء من وزارة الداخلیة .

برنامج تبادل الخبراء متاح لجمیع الناشطین العاملین 
كمتخصصین او متطوعون في مجال الحمایة المدنیة او من 

المؤسسات التي لدیھا ھدف معروف في الحمایة المدنیة،مثل  
اقسام حكومیة، خدمات الطوارىء او المؤسسات التعلیمیة . 
یجب ان یكونوا الخبراء و المؤسسات الحاضنة، متواجدون 
في احدى الدول المشاركة ل  UCPM او في الدول الثالثة 

المؤھلة .

ما ھو البرنامج الخاص بتبادل الخبراء ؟

البرنامج یوفر للخبراء في الحمایة المدنیة فرصة لتبادل ً
الخبرات ،كسب معرفة قیمة و تحسین المھارات العملیة . 

الخبراء یمكنھم التقدم للمشاركة في تبادل او مؤسسات 
الحمایة المدنیة یمكنھن دعوة الخبراء. 

مدة التبادل یمكن ان تكون من عدة ایام الى ثالثة اشھر . 
یمكنكم المشاركة في التبادل بشكل فردي او ضمن مجموعة 

صغیرة .

المشاركة في التبادل :

الخبراء في الحمایة المدنیة یمكنھم زیارة مؤسسة واحدة 
او اكثر في دولة واحدة  او في عدة دول .

یمكنكم على سبیل المثال مالحظة الھیاكل التشغیلیة في 
الدولة المستضیفة و تعلم تقنیات جدیدة او یمكنكم المشاركة 

في دورات تدریبیة او في تمارین تمثیلیة .

دعوة الخبیر :

یتم دعوة الخبیر/الخبراء من مختلف الدول  من قبل 
المنظمة المستضیفة لعمل معین (مثاال)  لمالحظة  الھیكل 

التشغیلي ، لتعلم تقنیات جدیدة و للمشاركة  في الدورات 
التدریب او في  التمارین التمثیلیة .

برنامج تبادل الخبراء یساھم بشكل كبیر في تطویر مستمر ل 
 UCPM و یبني القدرات في مجال الحمایة المدنیة .

خبراء الحمایة المدنیة:
تقدیم طلبات المشاركة في التبادل:

ُیستكمل طلب االشتراك الموجود على موقعنا االلكتروني و 
ُیرسل الى منسق التدریب الوطني في دولتكم .

ُھذه الموافقة إجباریة كي یتاح لفریق المشروع حسن 
التطبیق.

ُالطلب یجب ان یشیر ویركز، بكل وضوح، على الدافع 
والنیة من عملیة التبادل، وأن یذكر الفوائد والنتائج المتوقعة  

من ھذه العملیة.
فریق المشروع یبحث عن شریك التبادل المناسب لطلباتكم.، 

ان  من قبلكم و في حالة في حال عدم اقتراح شخص معیّن
المؤسسة الشریكة المقترحة من قبلكم غیر متوافرة. عندئذ 

نقترح البدائل .
فریق المشروع یتولى بترتیبات السفر والسكن للشخص ّ

 الذي تم اختیاره
مؤسسات الحمایة المدنیة :

دعوة الخبراء لمؤسستكم 

تكملة الطلب على الموقع االلكتروني وإرسال طلب لفریق 
البرنامج

ننصح ان یكون منسق التدریب الوطني في دولتكم على علم 
بنوایا استضافة التبادل في اسرع وقت ممكن،

یمكن لفریق المشروع المساعدة على تحدید الخبیر \الخبراء 
المناسبون للتبادل الذي تم الموافقة علیھ

یجب على الخبراء اخذ موافقة منسق التدریب الوطني 
لتمكینھم من المشاركة .


