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ة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لخدمة المدنیاتدعو دولة ھولندا موظفي 
 .الحوكمة المحلیةم من أجل المشاركة في دورة التنمیة المھنیة في تقدلل

ھم: جزائر، مصر، إیران، العراق، األردن، لبنان، لیبیا، موریتانیا، الدول المؤھلة 
 .المغرب، عمان، األراضي الفلسطینیة، السودان، وتونس

الحوكمة  ال مج  الھدف من الدورة ھو أن یتشارك موظفو الخدمة المدنیة العاملون في
خبراتھم ومھاراتھم حتى تتح لھم الفرصة ألن یكونوا روادًا وملھمین في  المحلیة 
زیز أواصر الصلة بین  ورة لتعتھدف ھذه الد كما  في بلدانھم.  الحوكمة المحلیة تحدیث

بین العاملین في الخدمة المدنیة   خاصةوالحكومة الھولندیة،  دولة ھولنداالمشاركین و
 . ائھم في الدول المستھدفةنظر الھولندیین و

 لحوكمة المحلیة لShiraka أھداف دورة 

 داف التالیة: تُنظم وزارة الخارجیة الھولندیة دورة تنمیة مھنیة لتحقیق األھ

الالمركزیة   • عملیات  حول  الكافیة  المعرفة  المشاركون  سیكتسب 
 وسیصبحون قادرین على تنفیذھا وتنسیقھا في بلدانھم. 

المش  • المعرفة مع صانعي  اركسیتبادل  العاملین  ون  السیاسات والقرارات 
و بالالمركزیة  المتعلقة  القضایا  المحلیة  في  المستویات  الحوكمة  على 

 . المحلیة و  الحكومیة الوطنیة
عناصر • على  ثاقبة  نظرة  المشاركون  یكتسب  المحلیة   سوف  الحوكمة 

 .بین اإلدارات  الفعالة  والعالقات الرشیدة
المشاركون   • تسیتمكن  الالمركزیة وصمن  لدعم  عمل  خطة  الحوكمة  میم 

 في بلدانھم.   المحلیة الرشیدة

ك تمنح الدورة المشاركین الفرصة لتكوین شبكة قیِّمة مع العاملین في  فضالً عن ذل
 في المنطقة وفي ھولندا.   الخدمة المدنیة

محلیة لاالحوكمة  
 للتنمیة المھنیة Shirakaدورة 

 ملخص الدورة ومحتواھا 

تكون البرنامج التدریبي من جزأین: جزء عبر اإلنترنت واآلخر وجھاً لوجھ في ی
ادل المعرفة وتعزیز  طابع عملي وتفاعلي یتماشى مع ھدف تب للتدریبھولندا. 

 المدنیة في البلدان المشاركة.  التعاون بین موظفي الخدمة

سیحفز البرنامج تفاعل المشاركین وھو مبني على عناصر متوازنة  
وداعمة ومتكاملة، وھي: 

وعملیات   لحوكمة المحلیة الرشیدةلالمفاھیم والعناصر الرئیسیة   •
 الالمركزیة. 

 ات التفاوض.المھارات العملیة مثل مھار •
زیارات دراسیة للھیئات الحكومیة في ھولندا ومنطقة الشرق األوسط   •

 شمال إفریقیا. و
، وحفل استقبال الشبكات  ستعمل البرامج االجتماعیة مثل عشاء الترحیب •

، على تسھیل تطویر الشبكة بین  واألنشطة االجتماعیة األخرى
كین ونظرائھم  المشاركین من مختلف البلدان وكذلك بین المشار

 ندیین. ولالھ

 : سیتمكن المشاركون من  ،عند االنتھاء من التدریب
 المستویات.  ةمتعدد الحوكمة  فھم شامل للمفاھیم األساسیة لالمركزیة و •
التعرف على طریقة عمل الالمركزیة والحكومات المحلیة في ھولندا   •

 ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. 
الممارسات كمصدر  ضل القدرة على استخدام المعرفة المكتسبة وأف •

 لإللھام للتعامل مع التحدیات المتعلقة بسیاسات الالمركزیة في بلدانھم. 
ي إلدارة العملیات، إدارة التغییر  على التطبیق العمل التدریب سیتم   •

 والمھارات العملیة المختلفة. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ھي:  عايیر التأھل م
 

تلقي الطلبات التي تستوفي جمیع البیانات قبل الموعد     .الفحص اإلداري •
 النھائي. 

ابقة المنصب الوظیفي وأھداف التعلم بموضوعات الدورة والدافع وراء  طم •
 ا. یھقلفي ت الرغبة 

ل كموظف مدني في الحكم  سنوات من العم۱۰و  ٥خبرة تتراوح بین   •
   .المحلي

التدریبیة   Matra-Southأو   Shirakaعدم المشاركة فیما مضى في برامج  •
 األخرى. 

 
مكانًا متاًحا   ۲٥. ھناك  المشاركینلتنوع بین نشجع النساء على التقدیم، ألننا نرحب با

تشكل معرفة اللغة اإلنجلیزیة  المدعوة للمشاركة.  ل دو سیتم توزیعھا بالتساوي بین ال
 لن یستخدم لكن یرجى العلم أن اإللمام باللغة اإلنجلیزیة مضافة بشكل بسیط قیمةً 

 .كمعیار الختیار المتقدمین
 

 التدريبي  Shirakaبرنامج 
 

، وھي إحدى مبادرات وزارة الخارجیة  Shirakaتُقدَّم ھذه الدورة في إطار برنامج 
ي  ة الُمكرسة للمشاركة فی ئالجھود الھولندیة الثنا  Shirakaامج د برنویُجس ة.ندی الھول

فمن خالل ھذا   إحداث التنمیة السیاسیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.
ستدام في  البرنامج، تھدف وزارة الخارجیة الھولندیة لمحاكاة ودعم عملیة التحول الم 

لة بین ھولندا والدول  واصر الصوتعزیز أیا منطقة الشرق األوسط وشمال إفریق
 . ھدفة المست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التواريخ والموقع واللغة 

 
 تنقسم دورة التطویر المھني إلى جزأین غیر متتالیین:

 
 :الجزء الثاني     الجزء األول:

 ۲۰۲۱تشرین الثاني  ۲  -تشرین األول   ۲٥ ۲۰۲۱حزیران  ۲۷  -  ایار  ۳۱
 للتغییر)  اریخ قابل لتا (   (٤ أسابیع عبر اإلنترنت)         

 ھولندا  ،الھاي                        
 

ستشمل الفترة بین جزأي الدورة التدریب على تطویر خطة عمل. سیكون الجزء  
، مع ترجمة فوریة إلى  األول باللغة العربیة والجزء الثاني باللغة اإلنجلیزیة

جزأي   نمبعد االنتھاء   ن بالكامل.جزأیالعربیة. یلتزم المشاركون بحضور كال ال
 ، سیحصل المشاركون على شھادة.ةالدور

 
 التكالیف والرسوم

 
ن المشاركین من  الیف ذات الصلة عسوف تتحمل الحكومة الھولندیة كافة التك

ادي قائمة لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون االقتصب لدول الواردةا
جانب تكالیف   ىلوالمأكل والمسكن، إ شمل ذلك تكالیف السفر الدولي ی و والتنمیة.

  ة الخاصة بالدورة.التأشیرة والتأمین والرسوم الدراسی 
في قائمة لجنة المساعدة   غیر الواردة  لوسوف یسدد المشاركون من الدو

فر الدولي  اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة تكالیف الس
ندیة  مة الھول و كوتتولى الح  ر الطیران والتأشیرة.، وھي تتضمن تذاكخاصتھم

لرسوم الدراسیة  سداد تكالیف المأكل والمسكن فضالً عن رسوم التأمین وا
  للدورة.

 
كافة المتقدمین مسؤولیة التنظیم وتكالیف االنتقال إلى المطار في بلدانھم.   ل میتح 

المساعدة اإلنمائیة    ي قائمة لجنةلبلدان المدرجة فسیتعین على المشاركین من او
المغادر والتنمیة  االقتصادي  التعاون  لمنظمة  خارج  التابعة  دولي  مطار  من  ین 

تعویضھم عن الجزء الدولي    م وسیتمھسیة تكالیف السفر المحلیة بأنفبلدھم، تغط
رحلتھم المتقدمینی   .من  كافة  ً  تحمل  طلب  أیضا وتقدیم  تنظیم  التأشیرة    مسؤلیة 

 الخاصة بھم. 
الحضور أو اإللغاء في غضون أربعة أسابیع من بدء الجزء   وفي حالة عدم

  طرفلتكالیف المتكبدة من األول من التدریب، یحق للمنظمة المطالبة بكافة ا 
 ین. رك اشالم 
 

 الطلب 
 

. لتقدیم الطلب، علیك  ۲۰۲۱اذار   ۲۸الطلبات عبر اإلنترنت قبل    یجب تقدیم
انتقل إلى موقع   أوالً إنشاء حساب لكي تملء نموذج الطلب عبر اإلنترنت.

 lhttp://www.shiraka.nالویب:  
 
 

   

 ."applyانقر فوق ". Shiraka Local Governanceثم انتقل إلى" Registerانقر فوق "
رور. إذا لم  سیُطلب منك تسجیل الدخول باستخدام عنوان البرید اإللكتروني وكلمة الم

وامأل المعلومات المطلوبة. انقر فوق   "register"یكن لدیك حساب بعد ، فانقر فوق 
"register  ك  برید". ستتلقى اآلن رسالة برید إلكتروني تطلب منك تأكید عنوان

 Shirakaل الدخول لملء استمارة طلبسج التأكید ، یتم إنشاء حسابك.   اإللكتروني. بعد 
Local Governance  النموذج. بعد حفظ نموذج الطلب الخاص بك ، قمت   حفظاو

بالتقدیم بنجاح. سوف تتلقى اآلن رسالة تأكید بالبرید اإللكتروني.سوف تتلقى بریدًا  
 . كللتأكید على ذلإلكترونیًا 

  معلومات إضافیة
IO@rvo.nl (لطرح األسئلة المتعلقة بالتسجیل والموقع الكتروني)  

info@thehagueacademy.com   لدورة)با (لطرح األسئلة المتعلقة 
 

قسم   ت وزارة الخارجیة الھولندیة.ادراالتدریبي ضمن مب  Shirakaیأتي برنامج  
الدولیة  األعمال  بوكالة     ریادة  والتوفیق  الدولیة  والمھام  المشاریع  وحدة  وتتولى 
للمؤسسات  برنامج    الھولندیة  تتول بي.التدری  Shirakaتنفیذ  كادیمیة  أ ى بینما 
  التنمیة المھنیة. تنظیم دورة  الھاي للحكم المحلي
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