
 

Ministry of Foreign Affairs 

 

 

  
 ملخص الدورة ومحتواها

 
سيكون للبرنامج التدريبي طابع عملي وتفاعلي، وهذا يتماشى مع هدف 

وتعزيز التعاون بين موظفي الخدمة المدنية في الدول  مشاركة المعرفة

 المشاركة.

 

ويتمحور حول ثالثة مكونات  ،يقوم البرنامج بتحفيز تفاعل المشاركين

 وهي: ومترابطة، ،متكاملة ،متوازنة

 المفاهيم األساسية وعناصر عملية الالمركزية• 

 المهارات العملية مثل مهارات التفاوض• 

 الحكومية الهولندية زيارات دراسية إلى المؤسسات• 

 رسميةالحفلة اإلستقبال  ي،وستسهل البرامج االجتماعية مثل العشاء الترحيب 

من  تلف البلدانمن مخ بين المشاركين التشبيك ونشاطات إجتماعية أخرى

 من جهة أخرى.نظرائهم الهولنديين بينهم وبين  و جهة

 

  :ن منوفي نهاية هذا التدريب سوف يتمكن المشارك 
  ؛الحصول على فهم شامل لالمركزية والمستويات المتعددة للحوكمة •
 ؛ي هولندااالطالع على كيفية تنظيم الالمركزية والحوكمة المحلية ف•

المكتسبة وأفضل الممارسات كمصدر إلهام للتعامل مع استخدام المعرفة  •

 التحديات المتعلقة بسياسات الالمركزية في بلدانهم ؛

 ،إدارة التغيير تتدريب في التطبيق العملي إلدارة العمليا الحصول على•

 ومهارات عملية مختلفة ؛
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تدعو دولة هولندا موظفي الخدمة المدنية من منطقة الشرق 
جل المشاركة في دورة األوسط وشمال إفريقيا للتقدم من أ

 .٢٠١٩الحوكمة المحلية التنمية المهنية في 
 

الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق  الدول المؤهلة هي:
واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان 
واألراضي الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية 

 يمن.والسودان وتونس ودولة اإلمارات وال
 

الهدف من الدورة هو أن يتشارك موظفو الخدمة المدنية العاملون في 
خبراتهم ومهاراتهم حتى تتح لهم الفرصة ألن  الحوكمة المحليةمجال 

كما  في بلدانهم. الحوكمة المحليةيكونوا رواًدا وملهمين في تحديث  
دولة هولندا زيز أواصر الصلة بين المشاركين وتهدف هذه الدورة لتع

والحكومة الهولندية، وال سيما بين العاملين في الخدمة المدنية 

 الهولنديين ونظرائهم في الدول المستهدفة.

 
 ٢٠١٩ الحوكمة المحليةأهداف دورة 

 تُنظم وزارة الخارجية الهولندية دورة تنمية مهنية لتحقيق األهداف التالية:
 ية.الالمركزية والحوكمة المحل علىزيادة وعي المشاركين  -
صناع السياسة والقرار في الشؤون والمشاركين  بين لمعرفةاتبادل  -

تلك المحلية على األصعدة المركزية و المختصة في الالمركزية والحوكمة
 .المتفرعة منها

حصول المشاركين على معرفة وافية عن سير عمل الالمركزية  -
 وتمكينهم من تنسيقها وتحقيقها في بالدهم.

ين ألهمية الحوكمة الجيدة واإلطالع على العناصر التي إدراك المشارك -
 تساهم في إنشاء عالقات إدارية فعالة.

وضع  و المشاركين من تقييم مستوى الالمركزية في بلدهم تمكين -
 خطة عمل لدعم الحوكمة الجيدة على الصعيد المحلي.

 
ع فضالً عن ذلك تمنح الدورة المشاركين الفرصة لتكوين شبكة قي ِّمة م

 العاملين في الخدمة المدنية اآلخرين في المنطقة وفي هولندا.

 
 

 

٢٠١٩الحوكمة المحلية   
 للتنمية المهنية Shirakaدورة 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

معايير االختيار هي:
 تلقي الطلبات التي تستوفي جميع البيانات قبل   و الفحص اإلداري

الموعد النهائي.

  مطابقة المنصب الوظيفي وأهداف التعلم بموضوعات الدورة والدافع
وراء الرغبة في تلقيها.

  العمل في الخدمة المدنية في سنوات من  10و 5خبرة تتراوح بين
إلى جانب التحلي بالخبرة الدولية.مة المحلية الحوك مجال

  عدم المشاركة فيما مضى في برامجShiraka  أوMatra-South 
التدريبية األخرى.

مكانًا  25هناك  نحث العامالت في الخدمة المدنية على تقديم الطلبات.
ولن يشكل  متاًحا سيتم توزيعها بالتساوي بين الدول المدعوة للمشاركة.

رجا العلم أنه لن يف مام باللغة اإلنجليزية أية عوائق أمام المتقدمين.عدم اإلل
 يستخدم كمعيار الختيار المتقدمين.

 التدريبي Shirakaبرنامج 
، وهي إحدى مبادرات وزارة Shirakaتُقدَّم هذه الدورة في إطار برنامج 

ية الجهود الهولندية الثنائ Shirakaوُيجسد برنامج  الخارجية الهولندية.
الُمكرسة للمشاركة في إحداث التنمية السياسية في منطقة الشرق 

فمن خالل هذا البرنامج، تهدف وزارة الخارجية  األوسط وشمال إفريقيا.
الهولندية لمحاكاة ودعم عملية التحول المستدام في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا وتعزيز أواصر الصلة بين هولندا والدول المستهدفة.

 التواريخ والموقع واللغة
سوف تستغرق دورة التنمية المهنية أسبوعين في المجمل.

:الجزء الثاني   الجزء األول:
٢٠١٩ايار  ٣ -نيسان  ٢٩

    الهاي
۱٤ -۱۸ تشرين األول ٢٠١٩  

تونس المملكة الهولندية

 .العربيةيزية، وتتوفر ترجمة لها باللغة تُقدم الدورات باللغة اإلنجل
 يجب أن يلتزم المشاركون بحضور كال الجزأين بالكامل.
 بعد استكمال الدورة، سوف يتلقى المشاركون شهادة.

التكالیف والرسوم 
سوف تتحمل الحكومة الھولندية كافة التكالیف ذات الصلة عن المشاركین 
من الدول الواردة بقائمة لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمیة. ويشمل ذلك تكالیف السفر الدولي والمأكل 
والمسكن، إلى جانب تكالیف التأشیرة والتأمین والرسوم الدراسیة 

الخاصة بالدورة. 
وسوف يسدد المشاركون من الدول غیر الواردة في قائمة لجنة 

المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة تكالیف 
السفر الدولي خاصتھم، وھي تتضمن تذاكر الطیران والتأشیرة. وتتولى 

الحكومة الھولندية سداد تكالیف المأكل والمسكن فضًال عن رسوم 
التأمین والرسوم الدراسیة للدورة. 

ويتحمل كافة المتقدمین مسؤولیة التنظیم وتكالیف االنتقال إلى المطار 
في بلدانھم. سیتعین على المشاركین من البلدان المدرجة في قائمة 

لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 
المغادرين من مطار دولي خارج بلدھم، تغطیة تكالیف السفر المحلیة 

بأنفسھم وسیتم تعويضھم عن الجزء الدولي من رحلتھم. 

وفي حالة عدم الحضور أو اإللغاء في غضون أربعة أسابیع من بدء الجزء 
األول من التدريب، يحق للمنظمة المطالبة بكافة التكالیف المتكبدة من 

طرف المشاركین.

الطلب 
يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت قبل ۷ آذار ۲۰۱۹ . لتقديم الطلب، 

يتعین علیك أوًال إنشاء حساب لكي يتیح لك ملء استمارة التقديم عبر 
http://www.shiraka.nl/en/courses/ :اإلنترنت. انتقل إلى موقع الويب

Netherlands Enterprise Agency 

" )تقديم طلب( ثم انتقل إلى Applyانقر فوق "
 Shiraka Local Governance 2019. 

" )تقديم الطلب هنا: استمارة Apply here: application formانقر فوق "
 الطلب(.
إلنشاء حساب وأدخل بياناتك الشخصية " create an account" انقر فوق

 وبيانات تسجيل الدخول.
 للتسجيل." register"انقر 

 بعد التسجيل، يتم إنشاء حساب لك.
سج ِّل الدخول لملء بيانات استمارة الطلب ألجل

Shiraka Local Governance 2019 ثم قم بحفظھا.

ن عملية تقديم الطلب قد تمت بعد حفظ استمارة الطلب مباشرًة، تكو
 بنجاح.

ذلك. على للتأكيد إلكترونيًا بريًدا تتلقى سوف

  معلومات إضافية
IO@rvo.nl  ؛بالتسجيل والموقع الكتروني()لطرح األسئلة المتعلقة 
demy.cominfo@thehagueaca  )لطرح األسئلة المتعلقة بالدورة(

قسم ريادة األعمال الدولية  التدريبي ضمن مبادرات وزارة الخارجية الهولندية Shirakaيأتي برنامج 
تنفيذ برنامج الهولندية للمؤسسات وكالة الوتتولى وحدة المشاريع والمهام الدولية والتوفيق ب

Shiraka .تنظيم دورة التنمية المهنية. اديمية الهاي للحكم المحليأكبينما تتولى  التدريبي 

Ministry of Foreign Affairs
Rijnstraat 8

P.O. Box 20061 | 2500 EB
The Hague, the Netherlands

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
http://www.shiraka.nl/en/courses/
mailto:IO@rvo.nl
mailto:info@thehagueacademy.com



