Ministry of Foreign Affairs

إدارة المياه

دورة تدريبية للتنمية المهنية في إطﺎر
برنﺎﻣج Shiraka

تدعو دولة هولندا موظفي الخدمة المدنية وموظفي
المؤسسات شبه الحكومية من منطقة الشرق اﻷوسط وشمال
إفريقيا للتقدم من أجل المشاركة في دورة التنمية المهنية
للعاملين في مجال إدارة المياه.
الدول المؤهلة هي:
الجزائر ،مﺼر ،إيران ،العراق ،اﻷردن ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا،
المغرب ،عمان ،اﻷراضي الفلسطينية ،وتونس.
الهدف ﻣن الدورة هو إتﺎحة الفرصة للمشﺎركين ﻣن العﺎﻣلين في ﻣجﺎل
إدارة الميﺎه لبنﺎء ﺧبراتهم وﻣهﺎراتهم حتى يتمكنوا ﻣن المسﺎهمة في
قيﺎدة وتحفيز عملية تحديﺚ إدارة الميﺎه في بلدانهم .كمﺎ تهدف هذه
الدورة لتعزيز أواصر الصلة بين المشﺎركين ودولة هولندا و الجهﺎت الفﺎعلة
في قطﺎع الميﺎه بهﺎ.

أهداف دورة إدارة المياه

تُنظم وزارة الخﺎرجية الهولندية هذ الدورة لتحقيق اﻷهداف التﺎلية:
تعزيز وتطوير ﻣعرفة المشﺎركين وفهمهم لنظريﺎت إدارة الميﺎه

والمفﺎهيم المتعلقة بهﺎ.
التعرف على ﻣفهوم اﻹدارة المتكﺎﻣلة للموارد المﺎئية وعﻼقته

بﺎلتنمية اﻻجتمﺎعية واﻻقتصﺎدية.
تعزيز المهﺎرات الشخصية ،ﻣثل إدارة التغيير ،وﻣهﺎرات العرض،

والعمل الجمﺎعي.
زيﺎدة المعرفة بﺎلممﺎرسﺎت النﺎجحة بهولندا و ﻣنطقة الشرق

اﻷوسط وشمﺎل إفريقيﺎ في ﻣجﺎل إدارة الميﺎه.
اﻷوسط وشمﺎل
تحفيز التعﺎون بين هولندا وﻣنطقة الشرق

]
أفريقيﺎ وكذلك التعﺎون الداﺧلي بين دول المنطقة.

تتضمن الدورة زيﺎرات دراسية وأنشطة اجتمﺎعية ،كمﺎ أنهﺎ تتيح الفرصة
للمشﺎركين لتكوين شبكة عﻼقﺎت ق ِي ّمة ﻣع نظرائهم في المنطقة وفي
دولة هولندا.

ملخص الدورة ومحتواها

ﻣﺎ هي السيﺎسﺎت التي تسﺎعد على تفعيل ﻣفهوم اﻹدارة المتكﺎﻣلة
للموارد المﺎئية؟ كيف يتم تنظيم إدارة الميﺎه في هولندا؟ ﻣﺎ الذي يمكن
تعلمه ﻣن الخبرات العملية في الدول المشﺎركة؟ ستتم ﻣنﺎقشة هذه
اﻷسئلة وغيرهﺎ في برنﺎﻣج تدريبي ﻣدﻣج تنظمه أكﺎديمية ﻻهﺎي للحكم
المحلي بﺎلتعﺎون ﻣع جﺎﻣعة وﻣركز أبحﺎث فﺎﺧينينغن.
و ﻣن ﺧﻼل الجلسﺎت التي سيقدﻣهﺎ الخبراء الدوليين ،وزيﺎرات ﻣيدانية
وأﻣثلة عملية ﻣن هولندا ودول الشرق اﻷوسط وشمﺎل إفريقيﺎ ،سيكتسب
المشﺎركون ﻣعرفة واسعة في إدارة الميﺎه ،وسوف يدركون أهمية العﻼقة
بين المؤسسﺎت الحكوﻣية والخﺎصة والمعرفية .سوف يستكشفون أي ً
ضﺎ
العﻼقة بين سيﺎسﺎت الميﺎه المتكﺎﻣلة ،وتوفير ﻣيﺎه الشرب المأﻣونة
وتنمية قطﺎعﺎت الزراعة والصنﺎعة والخدﻣﺎت.
إضﺎفة إلى ﻣﺎ سبق ،سوف يكتسب المشﺎركون ﻣهﺎرات عملية ﻣثل
تحليل ﻣواقف وﻣدى تأثير أصحﺎب المصلحة ،وتحديد المشكﻼت ،وإدارة
التغيير .وذلك ﻣن ﺧﻼل التدريب على كيفية المسﺎهمة بفﺎعلية في تطوير
وتنفيذ سيﺎسﺎت إدارة الميﺎه في بلدانهم اﻷصلية.
سوف تسﺎعد اﻷنشطة اﻻجتمﺎعية المدرجة في الدورة ﻣثل عشﺎء
الترحيب وغيره ﻣن الفعﺎليﺎت اﻷﺧرى على تكوين شبكﺎت وعﻼقﺎت بين
المشﺎركين ﻣن ﻣختلف بلدان المنطقة ،وكذلك بين المشﺎركين ونظرائهم
ﻣن المؤسسﺎت الهولندية.

الجزء اﻷول:
ﻣن  22آب )أغسطس( إلى  16أيلول )سبتمبر( 2022
عبر اﻻنترنﺖ
الجزء الثﺎني:
ﻣن  7إلى  15تشرين الثﺎني )نوفمبر( 2022
ﻻهﺎي
المملكة الهولندية
تُقدم الدورة بﺎللغة اﻹنجليزية ،وتتوفر ترجمة فورية بﺎللغة العربية.
يجب أن يلتزم المشﺎركون بحضور كﻼ الجزأين بﺎلكﺎﻣل.
بعد استكمﺎل الدورة ،سوف يحصل المشﺎركون على شهﺎدة بإتمﺎم
التدريب.

معايير التأهل للمشاركة بالدورة:

التكاليف والرسوم

سوف تتحمل الحكوﻣة الهولندية كﺎفة التكﺎليف ذات الصلة عن
المشﺎركين ﻣن الدول المدرجة بقﺎئمة لجنة المسﺎعدة اﻹنمﺎئية التﺎبعة
لمنظمة التعﺎون اﻻقتصﺎدي والتنمية .ويشمل ذلك تكﺎليف السفر الدولي
واﻹقﺎﻣة ،إلى جﺎنب تكﺎليف استخراج التأشيرة ،والتأﻣين ،واﺧتبﺎرات
ال PCRالمطلوبة للسفر ،والرسوم الدراسية الخﺎصة بﺎلدورة.
أﻣﺎ بﺎلنسبة للمشﺎركين ﻣن ﺧﺎرج الدول المدرجة بﺎلقﺎئمة السﺎبق
ذكرهﺎ ،فسوف يكون عليهم تحمل تكﺎليف السفر الدولي ﺧﺎصتهم ،وهي
تتضمن تذاكر الطيران ورسم استخراج التأشيرة .وتتولى الحكوﻣة
الهولندية سداد تكﺎليف اﻹقﺎﻣة فض ًﻼ عن رسوم التأﻣين والرسوم
الدراسية للدورة.
يتحمل كﺎفة المتقدﻣين ﻣسؤولية تأﻣين وسيلة اﻻنتقﺎل إلى المطﺎر في
بلدانهم وتكﺎليف هذا اﻻنتقﺎل .وسيتعين على المشﺎركين ﻣن البلدان
المدرجة في قﺎئمة لجنة المسﺎعدة اﻹنمﺎئية التﺎبعة لمنظمة التعﺎون
اﻻقتصﺎدي والتنمية المغﺎدرين ﻣن ﻣطﺎر دولي ﺧﺎرج بلدهم ،تغطية
تكﺎليف السفر المحلية بأنفسهم وسيتم تعويضهم فقط عن الجزء الدولي
ﻣن رحلتهم.
يتحمل كﺎفة المتقدﻣين أي ً
ضﺎ ﻣسؤولية حجز ﻣوعد لتقديم طلب الحصول
على التأشيرة الخﺎصة بهم وﻣلء هذا الطلب ،والقيﺎم بﺎﺧتبﺎر ال.PCR
وينبغي على المشﺎركين اﻻلتزام بﺎﻹجراءات واللوائح المفروضة ﻣن
الحكوﻣة الهولندية على حركة السفر وغيرهﺎ بهدف الحد ﻣن انتشﺎر
فيروس كوفيد  ،19وذلك ﻣنذ وصولهم إلى اﻷراضي الهولندية وطوال فترة
إقﺎﻣتهم في هولندا .وللمزيد ﻣن العلوﻣﺎت حول هذا اﻷﻣر يرجى زيﺎرة
الرابط التﺎليCoronavirus COVID-19 | Government.nl :
وفي حﺎلة عدم الحضور أو اﻹلغﺎء في غضون أربعة أسﺎبيع بدء الجزء
اﻷول ﻣن التدريب ،يحق للمنظمة ﻣطﺎلبة جهة العمل الخﺎصة بﺎلمتدرب
الغﺎئب بكﺎفة التكﺎليف التي تحملتهﺎ ﻣن أجل الترتيب لمشﺎركته.

طلب المشاركة

انقر على " - Registerتسجيل" ثم انتقل إلى – Water Management
إدارة الميﺎه.
بعد ذلك ،انقر على " - Applyتقديم" .سوف يتوجب عليك إدﺧﺎل عنوان
البريد اﻻلكتروني الخﺎص بك بﺎﻹضﺎفة إلى كلمة السر الخﺎصة بحسﺎبك.
إذا لم يكن لديك حسﺎبﺎً على الموقع ﻣن قبل ،فعليك أن تنقر على
" - Applyتسجيل" ثم أدﺧِل البيﺎنﺎت المطلوبة ﻹنشﺎء حسﺎب جديد .انقر
على " - Applyتسجيل" وبعدهﺎ ستصلك رسﺎلة لتأكيد عنوان بريدك
اﻹلكتروني .وبعد قيﺎﻣك بﺎلتأكيد يكون حسﺎبك جﺎه ًزا.
بعد ذلك قم بتسجيل الدﺧول ثم أدﺧل كﺎفة المعلوﻣﺎت المطلوبة
بﺎستمﺎرة الطلب الخﺎصة بدورة إدارة الميﺎه ،وﻻ تنس أن تقوم بحفظ
اﻻستمﺎرة بعد ﻣلئهﺎ .بعد الحفظ تكون عملية تقديم الطلب قد اكتملﺖ
بنجﺎح .وسوف تصلك رسﺎلة على بريدك اﻹلكتروني لتأكيد التقديم.

يجب تقديم طلبﺎت المشﺎركة في الدورة عبر اﻹنترنﺖ قبل  17نيسﺎن
)أبريل(  .2022لتقديم الطلب ،يتعين عليك أوﻻ ً إنشﺎء حسﺎب لكي يتﺎح
لك ﻣلء استمﺎرة التقديم عبر اﻹنترنﺖ .،ويمكنك القيﺎم بذلك عبر الموقع
اﻹلكترونيhttp://www.shiraka.nl :

الفحص اﻹداري ،أي التأكد ﻣن تلقي الطلب ﻣكتمل البيﺎنﺎت قبل

الموعد النهﺎئي.
ﻣطﺎبقة الموقع الوظيفي وأهداف التعلم الخﺎصة بﺎلمتقدم

لموضوعﺎت الدورة والدافع وراء الرغبة في اﻻشتراك بهﺎ.
ﺧبرة تتراوح بين  5و 10سنوات ﻣن العمل في ﻣجﺎل إدارة الميﺎه.

عدم ﻣشﺎركة المتقدم فيمﺎ ﻣضى في أي ﻣن براﻣج  Shirakaأو

 Matra-Southالتدريبية اﻷﺧرى.
نحن نحﺚ النسﺎء على التقديم ،ﻷننﺎ نولي أهمية كبيرة للتنوع بين
المشﺎركين .هنﺎك  25ﻣكﺎنًﺎ ﻣتﺎ ً
حﺎ سيتم توزيعهم بﺎلتسﺎوي بين الدول
المدعوة للمشﺎركة إن أﻣكن .وسوف تكون قدرة المتقدم على فهم اللغة
اﻹنجليزية )دون التحدث بهﺎ بﺎلضرورة( ﻣيزة أضﺎفية له ،ولكن يرجى العلم أن
هذه النقطة لن تستخدم كمعيﺎر ﻣن ﻣعﺎيير اﺧتيﺎر المتقدﻣين.
يهدف برنﺎﻣج " "Shirakaإلى تقريب المسﺎفة بين الحكوﻣﺎت
والمواطنين ،بمﺎ يشمل المنظمﺎت شبه الحكوﻣية .ويستهدف البرنﺎﻣج
العﺎﻣلين في قطﺎع الخدﻣة المدنية بشكل أسﺎسي .ورغم ذلك،
سيتﺎح عدد ﻣعين ﻣن اﻷﻣﺎكن للمشﺎركين ﻣن المؤسسﺎت شبه
الحكوﻣية .نحن نرحب أي ً
ضﺎ بﺎلمتقدﻣين ﻣن المؤسسﺎت التي تعمل
بشكل وثيق ﻣع الجهﺎت الحكوﻣية الفﺎعلة في قطﺎع الميﺎه ،والتي لهﺎ
دور ﻣبﺎشر أو فعﺎل في سلسلة القيمة ،أو التي تتأثر بشكل ﻣبﺎشر
بﺎلسيﺎسﺎت الموجهة إلى قطﺎع الميﺎه ،ﻣمﺎ يكسبهﺎ أهلية المشﺎركة
في الدورة .

برنامﺞ  Shirakaالتدريبي

تُق ﱠدم هذه الدورة في إطﺎر برنﺎﻣج  ،Shirakaوهو عبﺎرة عن ﻣبﺎدرة أطلقتهﺎ
وزارة الخﺎرجية الهولندية .و ُيجسد هذا البرنﺎﻣج الجهود الهولندية الثنﺎئية
ال ُ
مكرسة للمسﺎهمة في عملية التنمية على صعيد السيﺎسﺎت العﺎﻣة في
ﻣنطقة الشرق اﻷوسط وشمﺎل إفريقيﺎ .فمن ﺧﻼل هذا البرنﺎﻣج ،تهدف
وزارة الخﺎرجية الهولندية لتحفيز ودعم الممﺎرسﺎت الديموقراطية المستداﻣة
في ﻣنطقة الشرق اﻷوسط وشمﺎل إفريقيﺎ ،وتعزيز أواصر الصلة بين هولندا
والدول المستهدفة.

برنامﺞ  Shirakaوجائحة كوفيد 19
في حﺎلة فرض إجراءات صحية أو إجراءات ﻣعيقة للسفر الدولي بمﺎ ﻻ يدع
إﻣكﺎنية لتنفيذ الجزء الثﺎني ﻣن الدورة في هولندا ،فسوف يتم توفير حل بديل
ﻻستكمﺎل الدورة ،وقد يتمثل هذا الحل في استكمﺎل الدورة عبر اﻹنترنﺖ.

معلومات إضافية
) IO@rvo.nlلطرح اﻷسئلة المتعلقة بﺎلتسجيل والموقع الكتروني(؛
) info@thehagueacademy.comلطرح اﻷسئلة المتعلقة بﺎلدورة(
يأتي برنﺎﻣج  Shirakaالتدريبي ضمن ﻣبﺎدرات وزارة الخﺎرجية الهولندية .قسم ريﺎدة اﻷعمﺎل الدولية وتتولى
وحدة المشﺎريع والمهﺎم الدولية والتوفيق بوكﺎلة الهولندية للمؤسسﺎت تنفيذ برنﺎﻣج  Shirakaالتدريبي .بينمﺎ
تتولى أكﺎديمية ﻻهﺎي للحكم المحلي تنظيم دورة التنمية المهنية ﻣع جﺎﻣعة وﻣركز أبحﺎث فﺎغينينغن.
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