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   مقدمة

  
تراليا والشرق ا�وسط وأفريقيا، في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا واس الشتات ا
ريتري، انتشر     

مجھزة الكفاءات المختلفة، وا�فكار . * يقدر بثمن للدولة الواقعة فى ك$ المنشأ والبلد المضيف صيد رك
والخبرات المكتسبة في الداخل والخارج، من ا
ريتريين في المھجر تحمل معھا رؤية جديدة، وتمثل قوة 

  . إيجابية للتغيير
ن النامية، يمكن الشتات من البلدا وغيرھا عاني منھا اريتريا تالتي " ھجرة الكفاءات"كع$ج ل و     

، وخصوصا في القطاعات من أجل التنمية في وطنه يعمل لعب دورا حاسما باعتباره تجمع ي ان  ا*ريتري
  . الحيوية مثل التعليم والتكنولوجيا والصحة وا�عمال التجارية

ھدف إلى استيعاب رغبة من يتريا نظام قاعدة بيانات دولة إروقد أدخلت وزارة الشؤون الخارجية ل     
 قاعدة(' DEAIMS':  ھم كفاءاتي المھجر للمساھمة في تنمية بلدھم ا�صلية من خ$ل خبرتھم وا
ريتريين ف

.  رتريين ومواردھم تسعى إلى تحديد وتقييم اوضاع ا*) الخارج نظام إدارة المعلومات  في  البيانات
 ا*رتري لشتاتلصل إلى نظام قاعدة بيانات شاملة تعمل جاھدة من أجل التو" DEAIMS"وباختصار، فإن 

 و   الشخص الذي يجمع المعلومات، مثل ا*سم الكامل، تاريخ المي$د، مكان المي$د، بلد ا
قامة، وعنوان
  البيانات او معرفة  قافرد ا*ستبيان في ايفعندما تر'  DEAIMS. "الخ... مية والخلفية المھنية العلالدرجة 

   .ستبيان ا* DEAIMSاضغط ھنا لتحميل . المطلوب
  

   الھدف من نظام قاعدة البيانات
  

مؤسسات الة ويلمكاتب الحكوملداة مفيدة اكون بمثابة تل DEAIMSھا جمعتوالقصد من المعلومات التي       
وا . من ا
رتريين في الخارج  ا ومھني احديد وتوظيف المعرفة المتاحة واجتماعيالقطاع الخاص في تات ذ

ستقوم . تريين المقيمين في الخارجيانات أكثر دقة بشأن عدد من ا*رب  يجاد ا ن المعلومات تساعد أيضا، إلى
  . كل فرد تخزين ھذه المعلومات وتبادلھا مع ا*حترام الكامل لخصوصية وسريةب وزارة ال

في  للمساھمة في تطوير بلدك كالتعاقد مع  يتمأووفق التعريف الخاص بك، قد يطلب منك طوعا      
  : قطاعات رئيسية مثل

  الزراعة • 
  التحتية  البناء والبني• 
  التعدين والطاقة • 
  ا�عمال والتجارة • 
  التعليم  • 

         
'DEAIMS'  قاعدة البيانات 

           دولة إريتريا                                                                                                

             لشؤون الخارجيةا  وزارة       

قسم المغتربين ا�رتريين              
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  الصحة • 
  النقل • 
  القانون • 
  ا*دارة العامة والخدمات • 
   ا�راضي والمياه والبيئة  إدارة •

  ... نولوجيا وغيرھا العلوم والتك• 
  

   ؟ التسجيل عليھم من ھم من
  
 كما  .www.nueys.orgو متوفرة في الاستمارة التسجيل   الثامنة عشر  ملئ  سن بلغ  اريتري    كل وعلي  

أو  استكمال وتقديم نموذج للبعثة الدبلوماسية. يرجى تحميل ا*ستبيان في شكل مطبوع من المواقع المدرجة
  .  ةدتواج ةالقنصلية ا*ريترية في منطق

  
   قاعدة البيانات ھاالفوائد التي يمكن أن تقدم  

  
سوف يتم تسھيل المعلومات الخاصة بك مرة واحدة ،  في قاعدة البيانات كل المعلومات  وضعت  اذا 

وتقاسمھا وفقا لذلك مع أصحاب المصلحة المحتملين، مثل المكاتب الحكومية ' DEAIMS"بواسطة 
تريين الذين  فعال في تحديد العدد الدقيق ل$ر قاعدة البيانات أيضا دورلوستكون . والمؤسسات الخاصة

رة شاغالظائف الو، و  المشاريعف مختل ھم فيتعيينل بھم وبالتالي، قد يتم ا*تصال . ارجيعيشون في الخ
  . تريامشاريع وا*ستثمار المتاحة في اروفرص تنظيم ال

  
   ستتم حماية الخصوصية  

  
سيتم  كما.بطريقة سرية للغاية  بصاحب  الشان  صالوا*ت جمعه  تم   الذيسيتم تخزين الملف     

ية أ ويمكن إزالة. حت أرقام الترميزلضرورة القصوى، كما أنھا سوف تكون محمية ت ا ةلاحفي  استخدامھا 
 ب من خ$ل ا*تصال  ت متاحة مسجلة من قاعدة البيانات، إذا كان اريترية بيانات

eriabroad2013@gmail.com .  

 
 

 


