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الشرق  منطقة  من  المدنية  الخدمة  موظفي  هولندا  دولة  تدعو 
من للتقدم  إفريقيا  وشمال  دورة أجل    األوسط  في    المشاركة 

 .توظيفالماعية والشؤون االجتفي  التنمية المهنية
 

، لبنان، األردن، العراق، إيران، مصر ،جزائرال الدول المؤهلة هي:
 .وتونس طينيةاألراضي الفلس  ،عمان، المغرب، نياات يمور، ليبيا

 
يتش أن  هو  الدورة  من  الالهدف  المدنية  الخدمة  موظفو  في  ارك  عاملون 

التوظيف  مجال و  تتح لهم   الشؤون االجتماعية  خبراتهم ومهاراتهم حتى 

تحدي في  وملهمين  رواًدا  يكونوا  ألن  و    ثالفرصة  االجتماعية  الشؤون 
ب  التوظيف لتع .مهاندلفي  الدورة  هذه  تهدف  أواصر  كما  بين    الصلةزيز 

وال سيما بين العاملين في  هولندا والحكومة الهولندية،  لة دوالمشاركين و
 الخدمة المدنية الهولنديين ونظرائهم في الدول المستهدفة.

 
 الشؤون االجتماعية والتوظيف أهداف دورة 

 قيق األهداف التالية:لتحية ن هم  يةدورة تنمتُنظم وزارة الخارجية الهولندية 
جوانب  • بمختلف  المتعلقة  والمفاهيم  بالنظريات  المعرفة  زيادة 

 التوظيف السياسة في مجال الشؤون االجتماعية و
تعزيز المهارات العملية، مثل إدارة التغيير وإدارة المشاريع، والعمل   •

الت ومهارات  الثقافية،  االختالفات  مع  والتعامل  فرق،  إطار  فاوض في 
 رض والع

ا  • لمعرفة بالممارسة الهولندية والممارسة في منطقة الشرق زيادة 
وسياسة   االجتماعية  الشؤون  مجال  في  أفريقيا  وشمال  األوسط 

 التوظيف 
البلدان  • مختلف  من  المشاركين  بين  اتصاالت  وإجراء  العالقات  ربط 

 نوبين المشاركين وزمالئهم الهولنديي
 

المف الدورة  تمنح  ذلك  عن  لتفرال  نشاركيضالً  قي ِّمةصة  ع  م  كوين شبكة 
 آلخرين في المنطقة وفي هولندا. الخدمة المدنية االعاملين في 

 

 

 

 الشؤون االجتماعية والتوظيف
 

 

 ملخص الدورة ومحتواها 
وهذا يتماشى    علي،وتفاي  عملتدريبي طابع  سيكون للبرنامج ال

المعرفة مشاركة  هدف  الخدمة   مع  موظفي  بين  التعاون  وتعزيز 
 المدنية في الدول المشاركة.

 
كيف يمكن للحكومة زيادة النمو االقتصادي وخلق فرص عمل  
للشباب؟ كيف يمكن تنظيم الضمان االجتماعي؟ ما هي  أبرز  

األمثلة العملية من هولندا ومناطق أخرى؟ وما  الذي يمكن  تعلمه  
 من  تجارب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟ 

ستتم مناقشة هذه األسئلة والعديد من األسئلة األخرى خالل  
هذا البرنامج التدريبي الذي تقدمه أكاديمية الهاي للحكم  

 المحلي بالتعاون مع 
 

   :ن من وفي نهاية هذا التدريب سوف يتمكن المشارك
شامل   • فهم  على  اشؤ لاالحصول   توظيفو الجتماعيةون 

   ؛والمستويات المتعددة للحوكمة
تنظيم   • كيفية  على  االجتماعية االطالع    توظيف و الشؤون 

 ؛ي هولندالية فوكمة المحوالح
ا • وأفضل  المكتسبة  المعرفة  كمصدر  استخدام  لممارسات 

مع  إلهام   الالمركزية  للتعامل  بسياسات  المتعلقة  التحديات 
 ؛في بلدانهم

العمليا  بي ردت الحصول على • إلدارة  العملي  التطبيق    ت في 
 ومهارات عملية مختلفة  ،إدارة التغيير 

 
خالل الدورة، سيكون لدى المشاركين العديد من الفرص لتبادل 
مع   وكذلك  البعض  بعضهم  مع  ومعرفتهم   والمفاهيم  التجارب 
الزمالءو خبراء من هولندا بحيث يتم تعزيز التواصل و الشبكات  

 .الدولية بين موظفي الخدمة المدنية في العالم
 

 

 للتنمية المهنية  Shirakaدورة 
 

    CNV International 
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 التواريخ والموقع واللغة 
. يتكون الجزء  سوف تستغرق دورة التنمية المهنية المهنية جزئين 

أسابيع والجزء الثاني   ٤ة على موزعترنت األول من دورة عبر اإلن
 سيكون في المملكة الهولندية 

   :لجزء األولا
 ٢٠٢٢أبريل  ٣ -مارس  ٧

 دورة عبر اإلنترنت 
 بين ٤ و ٦ ساعات في األسبوع    

 

 *:الجزء الثاني
 ٢٠٢٢مايو  ٢٤ -مايو   ١٦

 الهاي 
 المملكة الهولندية 

  تواريخ التدريب تعترض للتغيير *
 ت  قدم الدورات باللغة اإلنجليزية، وتتوفر ترجمة لها باللغة  العربية 

 يجب أن يلتزم المشاركون بحضور كال الجزأين بالكامل .
 بعد استكمال الدورة، سوف يتلقى المشاركون شهادة . 

 
 

 والرسوم  التكاليف
سوف تتحمل الحكومة الهولندية كافة التكاليف ذات الصلة عن  

بقائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لواردة الدول ا المشاركين من 
. ويشمل ذلك تكاليف السفر  لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

الدولي والمأكل والمسكن، إلى جانب تكاليف التأشيرة والتأمين  
  .والرسوم الدراسية الخاصة بالدورة 

وسوف يسدد المشاركون من الدول غير الواردة في قائمة لجنة  
المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تكاليف  

السفر الدولي خاصتهم، وهي تتضمن تذاكر الطيران والتأشيرة.  
وتتولى الحكومة الهولندية سداد تكاليف المأكل والمسكن فضالً عن 

  رسوم التأمين والرسوم الدراسية للدورة
يتحمل كافة المتقدمين مسؤولية ا لتنظيم وتكاليف االنتقال إلى المطار  

في بلدانهم. وسيتعين على المشاركين من البلدان المدرجة في  
قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي  

والتنمية  المغادرين من مطار  دولي خارج بلدهم، تغطية تكاليف السفر  
 المحلية بأنفسهم وسيتم تعويضهم عن الجزء الدولي من رحلتهم 

يتحمل كافة المتقدمين أيضاً مسؤلية تنظيم وتقديم طلب التأشيرة  
  الخاصة بهم

وفي حالة عدم الحضور أو اإللغاء في غضون أربعة أسابيع من بدء  
الجزء األول من التدريب، يحق للمن ظمة المطالبة بكافة التكاليف  

 المتكبدة من  قبل المشاركين
 

 الطلب
تقديم  ل .٢٢٠٢فبراير  ٧ اإلنترنت قبل يجب تقديم الطلبات عبر 

الطلب، يتعين عليك أوالً إنشاء حساب يتيح لك ملء استمارة  
 lhttp://www.shiraka.n :ب موقع الويانتقل إلى . نترنتالتقديم عبر اإل

 

 يه معايير التأهل
ميع  التي تستوفي جتلقي الطلبات  اري.دالفحص اإل •

 .انات قبل الموعد النهائيالبي

ب الوظيفي وأهداف التعلم بموضوعات الدورة  مطابقة المنص •
 في تلقيها. لدافع وراء الرغبة وا

العمل في الخدمة  سنوات من   10و 5راوح بين خبرة تت •
لشؤون االجتماعية  باو عالقة ذ المدنية في مجال

 . والتوظيف
-Matraأو  Shirakaفيما مضى في برامج  اركةشعدم الم •

South ألخرىالتدريبية ا . 
 

فنحن   الطلباتة على تقديم الخدمة المدني نحث العامالت في
مكانًا متاًحا سيتم   25ناك ه  بين المشاركين. وعالتنجع دوماً شن

ولن يشكل   توزيعها بالتساوي بين الدول المدعوة للمشاركة.
رجاء  فب  ن.زية أية عوائق أمام المتقدمينجليعدم اإللمام باللغة اإل

 قدمين. خدم كمعيار الختيار المتالعلم أنه لن يست
 

 التدريبي  Shirakaج  برنام
تنظم هذه الدورة في إطار برنامج الشراكة الموجه للدول العربية  
كمبادرة من وزارة الشئون الخارجية الهولندية. برنامج الشراكة هو  
مجهود ثنائي هولندي يهدف إلى دعم التنمية على المستوى  

تهدف وزارة   هذا البرنامج،فمن خالل  .السياسي في المنطقة العربية
تدام في  سلتحول المعملية ا  عملهولندية لمحاكاة ود الخارجية ا

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتعزيز أواصر الصلة بين هولندا 
 .والدول المستهدفة

. 

 

 

 

 Social Affairs and Employment] إلى انتقل ثم " يلجتس" على انقر
 الخاص  االلكتروني  البريد  عنوان  خالإد  عليك  يتوجب  ".  تقديم"  على  انقر . [2022

f; على تنقر أن كفعلي   قبل، من حساب ئتنش لم  ذاإ . السر لمةك ىإل افةاإلضب  بك 
  كسيصل وبعدها"  جيلتس" على اضغط  .المطلوبة المعلومات وإدخال"  يلجتس"

 . زا  جاه  سيكون حسابك االلكتروني، عنوانك من كدالتأ بعد. التأكيد طلب بريد
  الخاصة  الطلب رةتماسا لىإ المطلوبة  المعلومات كافة وإدخال  دخولال لتسجي  عتاب 
  المعلومات فظحل نتبها. [Social Affairs and Empolyment 2022] ب
  . تقديمال كيدلتأ بريد كسيصل. اح بنج لاكتم قد  الطلب يكون ندهاوع

 
 

 
Ministry of Foreign Affairs 

Rijnstraat 8 
P.O. Box 20061 | 2500 EB 

The Hague, the Netherlands 

 

  فيةإضا  تلوما مع
o.nlIO@rv (؛جيل والموقع الكترونيبالتساألسئلة المتعلقة  )لطرح  
[info@thehagueacademy.com ](لمتعلقة األسئلة ا حلطر)بالدورة 
 

 یأتي برنامج Shiraka تدریبي ضمن مبادرات وزارة الخارجية الهولندیة. قسم

 ریادة األعمال الدولية  وتتولى وحدة المشاریع والمهام الدولية والتوفيق بوكالة 
 الهولندیة للمؤسسات تنفيذ برنامج  Shiraka التدریبي. بينما تتولى أكادیمية

  .الهاي للحكم المحلي تنظيم دورة التنمية المهنية
 

Ministry of Foreign Affairs 
Rijnstraat 8 

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

 

 

Netherlands Enterprise Agency 

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/
mailto:IO@rvo.nl

