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 ملخص الدورة ومحتواها 

ت  ما على  تساعد  التي  السياسات  مفهوم هي  المتكاملة    فعيل  اإلدارة 
 المائية؟ كيف يتم تنظيم إدارة المياه في هولندا؟ ما الذي يمكن  للموارد

هذه مناقشة  ستتم  المشاركة؟  الدول  في  العملية  الخبرات  من   تعلمه 
تدريبي برنامج  أكاديمية الهاي للحكم  تنظمه  مدمج  األسئلة وغيرها في 

 .ينينغن خجامعة ومركز أبحاث فاالمحلي بالتعاون مع  
 
خالل   و الالمن  الخبراء جلسات  سيقدمها  ميدانية    ،الدوليين   تي  وزيارات 

هولندا ودول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، سيكتسب   وأمثلة عملية من
لعالقة  سوف يدركون أهمية ا و   ،معرفة واسعة في إدارة المياه المشاركون

أيًضا بين  يستكشفون  والمعرفية. سوف  والخاصة  الحكومية   المؤسسات 
المتكاملة المياه  سياسات  بين  المأمونة  توفير  و  ،العالقة  الشرب  مياه 

 .قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وتنمية
 

سبق  إضافة ما  يكتسبإلى  سوف  مثل  المشاركون  ،  عملية   مهارات 
وتحليل   أصحابمواقف  تأثير  المشكال و،  المصلحة  مدى  وإدارة    ت، تحديد 
 لية في تطويرعا المساهمة بفكيفية  على    التدريب   . وذلك من خاللالتغيير

 .وتنفيذ سياسات إدارة المياه في بلدانهم األصلية
 

األنشطة   تساعد  الدورة  االجتماعية  سوف  في  عشاء المدرجة  مثل 
تكوين   الترحيب على  األخرى  الفعاليات  من  بين    القاتوع شبكات    وغيره 

وكذلك بين المشاركين ونظرائهم   المنطقة،  بلدانف  مختل المشاركين من
   .ةلهولنديمن المؤسسات ا

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

] 
 
 
 

وموظفي   ندا موظفي الخدمة المدنيةتدعو دولة هول
من منطقة الشرق األوسط وشمال  شبه الحكوميةالمؤسسات 

 مشاركة في دورة التنمية المهنيةإفريقيا للتقدم من أجل ال
 .المياه إدارةللعاملين في مجال 

 
  الدول المؤهلة هي:

، موريتانيا، ياليب، لبنان، األردن، العراق، إيران، مصر ،الجزائر
 . وتونس، األراضي الفلسطينية، عمان، المغرب

 
ن في مجال ي العاملإتاحة الفرصة للمشاركين من الهدف من الدورة هو 

تمكنوا من المساهمة في يخبراتهم ومهاراتهم حتى  لبناء المياه إدارة
كما تهدف هذه  في بلدانهم. المياه إدارةتحديث  عملية  قيادة وتحفيز

  الجهات الفاعلةدولة هولندا و لمشاركين و صلة بين ازيز أواصر اللدورة لتعا
 . في قطاع المياه بها

 
   المياه إدارة أهداف دورة  

 دورة لتحقيق األهداف التالية: هذ التُنظم وزارة الخارجية الهولندية 
   وتطوير المياه    إدارة نظريات  ل  هموفهمالمشاركين  معرفة  تعزيز 

 . ابهالمتعلقة  والمفاهيم
  مفهوم لل  دارةاإل  التعرف على  المائيةالمتكاملة  عالقته  و  موارد 

 االجتماعية واالقتصادية.  التنميةب
   المهارات مثل  الشخصيةتعزيز    ،عرضال  ومهارات  ، التغيير  إدارة ، 

 . الجماعيوالعمل 
 بال المعرفة  الشرق  ممارسات  زيادة  منطقة  و  بهولندا  الناجحة 

 .المياه دارةإاألوسط وشمال إفريقيا في مجال  
 ال بين تحفيز  و   تعاون  وشمال منطقة  هولندا  األوسط  الشرق 

 المنطقة.  ي بين دولداخلالوكذلك التعاون  أفريقيا
 

  تتضمن الدورة زيارات دراسية وأنشطة اجتماعية، كما أنها تتيح الفرصة
في المنطقة وفي ائهم نظر قيِّمة مععالقات لمشاركين لتكوين شبكة ل

 هولندا. دولة 

 
 

 

 

 دارة المياهإ
في إطار  للتنمية المهنيةدورة تدريبية 

 Shirakaبرنامج 
 



  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

 : التأهل للمشاركة بالدورةمعايير 
 بيانات قبل  ال مكتملتلقي الطلب  ي، أي التأكد من الفحص اإلدار

 الموعد النهائي.
 الخاصة بالمتقدم  الوظيفي وأهداف التعلم  موقعمطابقة ال

 . االشتراك بهاموضوعات الدورة والدافع وراء الرغبة في ل
  دارة المياهإ  العمل في مجالسنوات من   10و 5خبرة تتراوح بين. 
  برامج أي من فيما مضى في المتقدم مشاركة عدمShiraka   أو

Matra-South  .التدريبية األخرى 
بين   للتنوع ولي أهمية كبيرةالنساء على التقديم، ألننا ن حن نحث ن

بالتساوي بين الدول  ممكانًا متاًحا سيتم توزيعه 25اك هن .المشاركين 
سوف تكون قدرة المتقدم على فهم اللغة  و . إن أمكن  المدعوة للمشاركة

  أن ة له، ولكن يرجى العلم(دون التحدث بها بالضرورة) ميزة أضافي  اإلنجليزية
 المتقدمين.  من معايير اختيار ستخدم كمعيار تلن  هذه النقطة

  
  
  
  
  
  
 
  

 التدريبي   Shirakaبرنامج 
أطلقتها   ةمبادرهو عبارة عن ، و Shirakaتُقدَّم هذه الدورة في إطار برنامج  

  برنامج الجهود الهولندية الثنائيةهذا الوُيجسد   وزارة الخارجية الهولندية.
في   على صعيد السياسات العامةالتنمية   عمليةفي  مساهمةكرسة للالمُ 

فمن خالل هذا البرنامج، تهدف   منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
  ةالمستدام الممارسات الديموقراطيةودعم  تحفيزلوزارة الخارجية الهولندية 

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

  19وجائحة كوفيد  Shirakaبرنامج 
في حالة فرض إجراءات صحية أو إجراءات معيقة للسفر الدولي بما ال يدع  

إمكانية لتنفيذ الجزء الثاني من الدورة في هولندا، فسوف يتم توفير حل بديل  
 ترنت.  الستكمال الدورة، وقد يتمثل هذا الحل في استكمال الدورة عبر اإلن

                    الجزء األول:
   2022) سبتمبر( أيلول 16إلى ) أغسطس( آب  22من 

 عبر االنترنت 
 

 الجزء الثاني:
 2022ين الثاني (نوفمبر) تشر 15إلى  7من 

                         الهاي 
                المملكة الهولندية

 
  .العربيةباللغة  فورية  يزية، وتتوفر ترجمةباللغة اإلنجل ة تُقدم الدور

 يجب أن يلتزم المشاركون بحضور كال الجزأين بالكامل. 
بإتمام   شهادةعلى  المشاركون  حصل بعد استكمال الدورة، سوف ي

 . التدريب
 

 التكاليف والرسوم 
ت الصلة عن  سوف تتحمل الحكومة الهولندية كافة التكاليف ذا

قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة  ب المدرجةالمشاركين من الدول 
ليف السفر الدولي  ويشمل ذلك تكا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

واختبارات   ،تأمين الو ،التأشيرةاستخراج ب تكاليف ، إلى جان اإلقامةو
  والرسوم الدراسية الخاصة بالدورة. ،المطلوبة للسفر PCRال

السابق  قائمة الب المدرجةالدول   ين من خارجلمشاركل أما بالنسبة
تكاليف السفر الدولي خاصتهم، وهي   ، فسوف يكون عليهم تحمل ذكرها

وتتولى الحكومة   التأشيرة.رسم استخراج تتضمن تذاكر الطيران و
عن رسوم التأمين والرسوم   الً فض قامةالهولندية سداد تكاليف اإل

  الدراسية للدورة.
المطار في تأمين وسيلة االنتقال إلى  يتحمل كافة المتقدمين مسؤولية  

االنتقال  بلدانهم هذا  البلدان  و .  وتكاليف  من  المشاركين  على  سيتعين 
لجنة  قائمة  في  التعاون  المس  المدرجة  لمنظمة  التابعة  اإلنمائية  اعدة 

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

  .من رحلتهم
الحصول تقديم طلب  ل  حجز موعدة  ليومسؤ اأيضً  يتحمل كافة المتقدمين 

بهعلى   الخاصة  الطلب،  مالتأشيرة  هذا  ال   وملء  باختبار   . PCRوالقيام 
من   المفروضة  واللوائح  باإلجراءات  االلتزام  المشاركين  على  وينبغي 

السفر   حركة  على  الهولندية  انتشار وغيرها  الحكومة  من  الحد  بهدف 
وطوال فترة    ، وذلك منذ وصولهم إلى األراضي الهولندية19فيروس كوفيد  

هولندا في  العلومات  إقامتهم  من  وللمزيد  زيارة  .  يرجى  األمر  هذا  حول 
 Government.nl-Coronavirus COVID | 19الرابط التالي:  

  
بدء الجزء   اإللغاء في غضون أربعة أسابيع  وفي حالة عدم الحضور أو
جهة العمل الخاصة بالمتدرب للمنظمة مطالبة  األول من التدريب، يحق 

  ته. مشاركمن أجل الترتيب ل تي تحملتهابكافة التكاليف الالغائب 
  

 المشاركة   طلب
نيسان  17قبل عبر اإلنترنت المشاركة في الدورة  طلبات يجب تقديم 

 حا. لتقديم الطلب، يتعين عليك أوالً إنشاء حساب لكي يت 2022(أبريل) 
موقع ال ويمكنك القيام بذلك عبر .،التقديم عبر اإلنترنتلك ملء استمارة 

 http://www.shiraka.nl :اإللكتروني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netherlands Enterprise Agency 

  – Water Management " ثم انتقل إلىيلجتس - Registerقر على "ان
    إدارة المياه.

يتوجب عليك إدخال عنوان سوف  . "تقديم -  Applyانقر على "بعد ذلك، 
. السر الخاصة بحسابكباإلضافة إلى كلمة  البريد االلكتروني الخاص بك 

ر على  يك أن تنقمن قبل، فعللى الموقع ع حساباً  يكن لديكإذا لم 
"Apply  - انقر.  إلنشاء حساب جديد المطلوبة بياناتال ثم أدِخل يل" جتس  

رسالة لتأكيد عنوان بريدك  صلك ستتسجيل" وبعدها   -  Applyعلى "
  . احسابك جاهزً  يكون قيامك بالتأكيد بعد و. اإللكتروني

مات المطلوبة  كافة المعلو ثم أدخل الدخول  بعد ذلك قم بتسجيل 
وال تنس أن تقوم بحفظ    بدورة إدارة المياه،خاصة الطلب ال باستمارة 

  تالطلب قد اكتمل عملية تقديم  تكون االستمارة بعد ملئها. بعد الحفظ
  لتأكيد التقديم. ك اإللكترونيبريدوسوف تصلك رسالة على  بنجاح. 

بين الحكومات   " إلى تقريب المسافةShirakaيهدف برنامج "
ويستهدف البرنامج  .به الحكوميةش  لمنظماتبما يشمل ا ،مواطنين الو

ذلك،   رغم. والعاملين في قطاع الخدمة المدنية بشكل أساسي
شبه  للمشاركين من المؤسسات  من األماكن سيتاح عدد معين 

  سات التي تعملبالمتقدمين من المؤس أيًضا نرحب  نحن  .الحكومية
  والتي لها ،اعلة في قطاع المياهية الفالحكوم مع الجهات بشكل وثيق

بشكل مباشر   تتأثرالتي أو  ،فعال في سلسلة القيمةدور مباشر أو 
الموجهة إلى قطاع المياه، مما يكسبها أهلية المشاركة   بالسياسات
  .  في الدورة

 
 

  معلومات إضافية
IO@rvo.nl  ؛والموقع الكترونيبالتسجيل  المتعلقة (لطرح األسئلة(  

info@thehagueacademy.com  (لطرح األسئلة المتعلقة بالدورة) 
 

وتتولى     قسم ريادة األعمال الدولية   التدريبي ضمن مبادرات وزارة الخارجية الهولندية.  Shirakaيأتي برنامج  
بينما   التدريبي.  Shirakaتنفيذ برنامج    الهولندية للمؤسساتوالتوفيق بوكالة    م الدولية يع والمهاوحدة المشار

 .جامعة ومركز أبحاث فاغينينغنمع تتولى  أكاديمية الهاي للحكم المحلي تنظيم دورة التنمية المهنية 
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