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ھول دولة  الشرق الخموظفي  ا  ندتدعو  منطقة  من  المدنیة  دمة 
من للتقدم  إفريقیا  وشمال  دورةأجل    األوسط  في   المشاركة 

 .الحوكمة المحلیةفي  التنمیة المھنیة

 ،لبنان، األردن، العراق، إيران، مصر  ،جزائرال الدول المؤھلة ھي: 
 .نسوتو طینیةاألراضي الفلس ،عمان ، المغرب، نیاات يمور، لیبیا

الدورة   من  يتشالھدف  أن  الھو  المدنیة  الخدمة  موظفو  في  ارك  عاملون 
المحلیة  مجال ومھاراتھم    الحوكمة  في  لخبراتھم  وملھمین  رواًدا  یكونوا 
زيز أواصر  كما تھدف ھذه الدورة لتع .مھ ان دلفي ب  الحوكمة المحلیة  ثتحدي

ا  ةصلال وركشالمبین  الھولندية،    لةدوین  والحكومة  بین ھولندا  وال سیما 
في   الھولنديینالعاملین  المدنیة  الدول   الخدمة  في  ونظرائھم 

 المستھدفة. 

 الحوكمة المحلیةأھداف دورة 
 قیق األھداف التالیة:لتحیة نھ م  یةدورة تنمنظم وزارة الخارجیة الھولندية تُ 
 حول عملیات الالمركزیة یقةمعمعرفة سیكتسب المشاركون  •

 .بشكل أفضل  وسیصبحون قادرین على تنفیذھا وتنسیقھا
نظرة   لقيیس • مبادئالمشاركون  على  المحلیة فاحصة   الحوكمة 

 ت. الرشیدة والعالقات الفعالة بین اإلدارا
الحوكمة المحلیة لدعم  سیتمكن المشاركون من تصمیم خطة عمل   •

 .في بلدانھم الفعالة

البرنامج میدا  يضم  إجتماعیةزيارات  ونشاطات  ذلكف  .نیة  عن  تمنح   ،ضالً 
الم قیِّمةتل  صةفرال  نشاركیالدورة  الخدمةالعاملین في  ع  م   كوين شبكة 

ادنلما فيیة  وشمالي منطقة    وفي ھولندا  آلخرين  األوسط  الشرق 
 .أفريقیا

الحوكمة المحلیة   

 ملخص الدورة ومحتواھا
اإلنس على  التدريب  لوجه.ترنینظم  ووجھاً  له  ت  أن  طابع  كما 

التعاون  یتماشى مع ھدف تبادل المعرفة وتعزیزعملي وتفاعلي  
 . بین موظفي الخدمة المدنیة في البلدان المشاركة

عل مبني  وھو  المشاركین  تفاعل  البرنامج  عناصرسیحفز  ى 
 وداعمة ومتكاملة، وھي:  متوازنة

ال للحوكمة  الرئیسیة  والعناصر  المفاھیم  الرشیدة  •  محلیة 
 الالمركزیة . وعملیات

 • المھارات العملیة مثل مھارات التفاوض.
و ھولندا  في  الحكومیة  للھیئات  دراسیة  زیارات  وزيارات   • 

 وشمال إفریقیا . منطقة الشرق األوسطل افتراضیة
ستعمل  مثل البرام   •  االجتماعیة  التشبیك ج  واألنشطة  حفل 

تطو تسھیل  على  األخرى،   بین  العالقاتیر  االجتماعیة 
البلدان   مختلف  من   نظرائھمبین  و بینھم    وكذلك  ، المشاركین 

 الھولندیین .

 عند االنتھاء من التدریب، سیتمكن المشاركون من :
ا تكوين•   و  لالمركزیة  األساسیة  للمفاھیم  ةلحوكمفھم شامل 

 متعددة المستویات .
على ط التعرف  المحلیة•  والحكومات  الالمركزیة  عمل  في  ریقة 

 ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا .  ھولندا
الممارسات كمصدر المكتسبة وأفضل  المعرفة  لإللھام   استخدام 

في   الالمركزیة  بسیاسات  المتعلقة  التحدیات  مع  للتعامل 
 . بلدانھم

التدری العملي إلى الب عل• سیتم  التغییرتطبیق  والمھارات   دارة 
 .المختلفة

 للتنمیة المھنیة Shirakaورة د
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

يھ معايیر التأھل

انات میع البیالتي تستوفي جتلقي الطلبات  اري.دالفحص اإل •
 .قبل الموعد النھائي

ب الوظیفي وأھداف التعلم بموضوعات الدورة  مطابقة المنص •
 .في تلقیھا غبةلدافع وراء الروا

 العمل في الخدمة المدنیةسنوات من ۱۰و ٥راوح بین  خبرة تت •
 لحوكمة المحلیة باو عالقة ذ في مجال

Matra-Southأو   Shirakaفیما مضى في برامج  اركةشعدم الم •
.ألخرىالتدريبیة ا

فنحن   الطلباتة على تقديم الخدمة المدنی نحث العامالت في
مكانًا متاًحا سیتم  ۲٥ناك ھ  ین.اركبین المش وعالتنجع دوماً شن

  .لدول المدعوة للمشاركةاتوزيعھا بالتساوي بین 

إن اإللمام باللغة اإلنجلیزية بمستوى متوسط ھو ضروري لفھم 
المواد التدريبیة المكتوبة باإلنجلیزية في قسم الدورة األول على  

 .تاإلنترن

 التدريبي Shirakaج برنام

.

تنظم ھذه الدورة في إطار برنامج الشراكة الموجه للدول العربیة  
كمبادرة من وزارة الشؤون الخارجیة الھولندية. برنامج الشراكة ھو 

مجھود ثنائي ھولندي يھدف إلى دعم التنمیة على المستوى  
السیاسي في المنطقة العربیة. تھدف وزارة الشؤون الخارجیة من 

خالل برنامج الشراكة للتدريب إلى تعزيز ودعم الممارسات  
الديمقراطیة في المنطقة العربیة وتعزيز العالقات بین ھولندا والدول  

المعنیة بالبرنامج  

                                                                           

 التواريخ والموقع واللغة
دورة   ھوء األول جزال تكون ھذه الدورة التدريبیة من ثالثة أقسام:ت

الثاني ھو إرشاد عبر اإلنترنت   ،أسابیع ٤ة على موزعترنت عبر اإلن
في المملكة    تدريب والجزء الثاني سیكون ،لتصمیم خطة عمل 

 .نديةوللھ ا

ساعات من   ۸اإلنترنت (  على ۲۰۲۲أيار  ۳۱إلى  ٤ الجزء األول:
 سبوع على األقل)في األ على التدريب العمل 

 ٥ مجموع(على اإلنترنت  ۲۰۲۲تموز  ٥حزيران إلى   ۱الجزء الثاني: 
 ) على التدريب العمل  ايام من

٥:۰۰صباحا إلى   ۹:۰۰دا (تموز في ھولن ۱٤إلى  ٦الجزء الثالث: 
  بعد الظھر)

وقیود السفر بتنظیم   الحالة الصحیة الدولیةفي حال لم تسمح 
بديلة قد تكون إكمال حلول الجزء التدريبي في ھولندا، سوف تبحث 

  التدريب على اإلنترنت.
خالل باللغة اإلنجلیزية، وتتوفر ترجمة باللغة العربیة  ة تُ قدم الدور

المناقشات المباشرة على االنترنت والتدريب وجھاً لوجه في  
 بالكامل الثالثةاألجزاء  بإكماليجب أن يلتزم المشاركون. ھولندا.

بعد استكمال الدورة، سوف يتل قى المشاركون شھادة . 
 للتغییر   قابلة  تواريخ التدريب

والرسوم التكالیف
سوف تتحمل الحكومة الھولندية كافة التكالیف ذات الصلة عن 

بقائمة لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لواردة الدول ا المشاركین من
. ويشمل ذلك تكالیف السفر  لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

الدولي والمأكل والمسكن، إلى جانب تكالیف التأشیرة والتأمین 
 . والرسوم  الدراسیة الخاصة بالدورةفحوص ال 'بي سي ار'و

سوف يسدد المشاركون من الدول غیر الواردة في قائمة لجنة  
المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة تكالیف  

السفر الدولي خاصتھم، وھي تتضمن تذاكر الطی ران والتأشیرة.  
وتتولى الحكومة الھولندية سداد تكالیف المأكل والمسكن فضالً عن 

  المشتركین  يتحمل كافة .  رسوم التأمین والرسوم الدراسیة للدورة
م سؤولیة التنظیم وتكالیف االنتقال إلى المطار في بلدانھم. وسیتعین 

على المشاركین من البلدان المدرجة في قائمة لجنة المساعدة 
اإلنمائیة التابعة ل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة المغادرين من  
م طار دولي خارج بلدھم، تغطیة تكالیف السفر المحلیة بأنفسھم 

يتحمل كافة . وسیتم تعويضھم عن الجزء الدولي م ن رحلتھم
  فحوص ال 'بي سي ار'  تنظیم  مسؤولیة عملیة  المتقدمین أيضاً 

التدابیر  بلتزام على المشاركین اإل. خاصة بھموتقديم طلب التأشیرة ال
والقوانین المتعلقة بكوفید-۱۹ والتي وضعتھا الدولة الھولندية وذلك  

خالل سفرھم إلى ھولندا، وعند وصولھم إلیھا وإقامتھم فیھا.  
وفي حالة عدم الحضور أو اإللغاء في غضون أربعة أسابیع من بدء 
الجزء األول من التدريب، يحق للمنظمة المطالبة بكافة التكالیف  

المتكبدة من  قبل المشاركین.  

 الطلب 
تقديم الطلب، ل .۲۰۲۲اذار  ۲۰ ل اإلنترنت قب يجب تقديم الطلبات عبر

يتعین علیك أوالً إنشاء حساب يتیح لك ملء استمارة التقديم عبر  
 l://www.shiraka.nhttp :بموقع الوي انتقل إلى . نترنتاإل

انقر . ] Local Governance 2022[ إلى انتقل ثم "یل جست" على  انقر
 بك الخاص  االلكتروني البرید  عنوان  خالإد علیك یتوجب ".  تقدیم" على

 على  تنقر أن كیفعل قبل،  من حساب ئتنش لم  ذاإ . السر  لمةك ىإل افةاإلضب
وبعدھا" جیلتس"  ىعل اضغط .المطلوبة المعلومات  وإدخال " یلجتس"

حسابك االلكتروني، عنوانك من  كدالتأ  بعد. تأكیدال طلب  برید كسیصل
 . زاً جاھ  سیكون

 الطلب رةتماسا لىإ  المطلوبة المعلومات كافة وإدخال دخولال لتسجی عتاب
المعلومات فظحل  نتبھا. [Local Governance 2022] ب الخاصة

 . تقدیمال كیدلتأ  برید ك سیصل. اح بنج لاكتم قد الطلب یكون ندھاوع

  فیةضا إ ت لومامع
o.nlIO@rv جیل والموقع الكترونيبالتسئلة المتعلقة األس (لطرح( 

info@thehagueacademy.com  )بالدورة)لمتعلقة األسئلة ا حلطر

 یأتي برنامج Shiraka تدریبي ضمن مبادرات وزارة الخارجیة الھولندیة. قسم
 ریادة األعمال الدولیة وتتولى  وحدة المشاریع والمھام الدولیة والتوفیق بوكالة
 الھولندیة للمؤسسات تنفیذ برنامج Shiraka التدریبي. بینما تتولى أكادیمیة

المركز   باإلشتراك مع تنظیم دورة التنمیة المھنیة  للحوكمة المحلیة  الھاي
 .الدولي للتنمیة المحلیة والحكم الرشید
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