
ھذه الدورة لمن؟

تسجیل في ھذه الدورة  نحن ندعو جمیع الموظفین العاملین في الخدمة المدنیة و الطامحون إلى احتراف خدماتھم العامھ في مجال الشؤون االجتماعیة والتوظیف .لل

أن تكون في طلیعة الرواد والملھمین في  التدریبیة، التي تتیح لك فرصة فریدة لتقاسم معارفك ومھاراتك مع المشتركین اآلخرین. ویمكنك إثر ھذه الدورة التدریبیة

بلدك األم. 

المدنیة الخدمة لموظفيمخصصةالتدریبیة الدورةھذه 

والعراقومصرالجزائر المؤھلةالبلدان في

وُعمانوالمغربوموریتانیا ولیبیاولبنانواألردن

وتونس الفلسطینیة واألراضي 

سنوات من الخبرة العملیة ذات الصلة في مجال الشؤون االجتماعیة والتوظیف. و لكونھا فرصة فریدة من نوعھا ال یمكن ١٠إلى ٥للتسجیل، یجب أن تمتلك 

. Shirakaإال مرة واحدة،  حیث یجب أال تكون قد شاركت في برنامج تدریبي آخر تابع لمبادرة Shirakaالمشاركة في الدورة التدریبیة لـ 

إننا نثمن التنوع بین المشاركین معنا، ومن ھذا المنطلق نشجع السیدات على التسجیل. 

زیز إلى تعShirakaبرنامج وزارة الخارجیة الھولندیة. ویھدفإحدى مبادرات-التدریبي Shirakaیجري تقدیم ھذه الدورة التدریبیة في إطار برنامج 

اإللھام المتبادل.األوسط وشمال أفریقیا في القطاع المدني وتقدیم فرصة لتحسین الخدمات المدنیة من خالل الشرقنطقة الثنائیة بین ھولندا وم وتحسین العالقات 

، نحن ندعوك للتسجیل في دورة كان ھو الحالفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا؟ إذًاھل أنت موظف خدمة مدنیة
تدریبیة للتنمیة المھنیة في  

الشؤون االجتماعیة والتوظیف

وزارة الخارجیة



أھداف الدورة التدریبیة 

في مجال الشؤون االجتماعیة والتوظیف على:  Shirakaسوف تساعدك دورة التطویر المھني

 ؛التزود من معرفتك بالنظریات والمفاھیم المتعلقة بالجوانب المختلفة للسیاسة في مجال الشؤون االجتماعیة والتوظیف

، ؛ومھارات التفاوض والعرض التقدیمياالختالفات الثقافیة ،والعمل في فرق ، والتعامل مع  مثل إدارة التغییر وإدارة المشاریع ، تعزیز مھاراتك العملیة

 ؛ف تعزیز من معرفتك بالممارسات والممارسات الھولندیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا في مجال الشؤون االجتماعیة وسیاسة التوظی

 ؛المشاركھ بمعرفتك ومھاراتك في وطنك

لدك وفي ھولندا؛تكوین شبكة قیّمة مع النظراء في منطقتك وب

تعزیز عالقاتك مع ھولندا وأصحاب المصلحة في قطاع الشؤون االجتماعیة والتوظیف الھولندي.

موضوعات الدورة التدریبیة 

تغطي الدورة التدریبیة الموضوعات التالیة: 

 ؛الشؤون االجتماعیة والتوظیف في سیاق اجتماعي اقتصادي

 ؛واألشخاص ذوي اإلعاقة توظیف الشباب والنساء

؛العمالة والقطاع غیر الرسمي

 ؛إدارة متعددة المستویات الخاصھ بالشؤون االجتماعیة والتوظیف

 دور الفاعلین المحلیین في الشؤون االجتماعیة والتوظیف.

تفاصیل الدورة التدریبیة 

 المشارك بمستوى متوسط في فھم اللغة اإلنجلیزیة. تُقدم جمیع الجلسات باللغة اإلنجلیزیة، ولذلك نوصي بأن یتمتع

 .تتوفر ترجمة حیة مباشرة أثناء االجتماعات والجلسات إلى اللغة العربیة و/ أو الفرنسیة

 شخًصا. وسوف نقوم بتوزیع ھذا العدد بین البلدان المشاركة استناًدا إلى جودة الطلبات المقدمة. ٢٥یمكننا تقدیم الدورة التدریبیة إلى

أیام عمل). ونتوقع من المشاركین حضور جمیع الجلسات. ١٠()٢(تستمر الدورة التدریبیة بأكملھا أسبوعین اثنین

 .الزیارات الدراسیة واألنشطة االجتماعیة جزء من الدورة التدریبیة

 ،یحصل المشاركون على شھادة بالمشاركة. س في ختام الدورة التدریبیة

للدورة التدریبیة الجدول الزمني  

):٢) وتُعقد في موقعین (٢تنقسم ھذه الدورة التدریبیة إلى جزأین ( 
البلد المدینة التواریخ 

تونس تونس یونیو١٦-١١٢الجزء

الھاي ھولندا اكتوبر١٣-٢٩الجزء 

اإلنترنت) التعلم المختلط (جزء عبر اإلنترنت وجزء بدون الدورة التدریبیة شكل  أخذ جزء ید ق

فسوف یتم تقدیم حل بدیل، والذي یمكن أن یأخذ شكل  إذا تعذر تنظیم الدورة التدریبیة في ھولندا جراء القیود الدولیة المتعلقة بالصحة والسفر
تدریب عبر اإلنترنت. 

في حالة تنظیم التدریب عبر اإلنترنت، نتوقع من المشاركین امتالك مھارات كمبیوتر جیدة وقدرة كافیة على الوصول إلى جھاز كمبیوتر 
Zoom، Word، Powerpointیعمل بنظام تشغیل حدیث ولدیھم اتصال جید باإلنترنت (یجب أن یستطیع المشاركون استخدام البرامج 

وغیرھا).



٢٠٢٣مارس ١٩األحد ، آخر موعد للتسجیل ھو.

 :نظرة عامة على الدورات التدریبیة لبرنامج یُرجى زیارة موقعنا اإللكترونيShiraka وتحدید الدورة التدریبیة المطلوبة بالنقر فوق الزر

 "apply .(تقدیم) "

أو قم بإنشاء حساب باستخدام الزر " سجل الدخولregister (تسجیل) .لتقدیم الطلب "

معلومات إضافیة 

IO@rvo.nl(لألسئلة المتعلقة بالطلب وقاعدة البیانات)

shiraka.sae@thehagueacademy.com(لألسئلة المتعلقة بالدورة التدریبیة)

دورة التنمیة  تنظیم  تتولى،التدریبيShirakaتنفیذ برنامج  تابع للوكالة الھولندیةالدولیة الیتولى قسم ریادة األعمال والتدریبي ھو إحدى مبادرات وزارة الخارجیة الھولندیة. Shirakaبرنامج 

 (The Hague Academy for Local Governance) أكادیمیة الھاي للحكم المحليمن قبل الشؤون االجتماعیة والتوظیفالمھنیة 

Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat 8

P.O. Box 20061 | 2500 EB

The Hague, the Netherlands

عام لجمیع المشاركین 

 المشارك تنظیم وسداد تكالیف االنتقال إلى المطار في  على  یجب

بلده. 

 طلب التأشیرة  عملیة یتولى المشارك المسؤولیة عن تنظیم

(فیروس كورونا) في بلده. PCRواختبارات (تحالیل) 

  یجب على المشارك اتباع تدابیر وتنظیمات السفر الخاصة

بالحكومة الھولندیة فیما یتعلق بجائحة فیروس كورونا المستجد  

ندا ووصولھ إلیھا وإقامتھ بھا. ) أثناء سفره إلى ھول ١٩-(كوفید

للحصول على المزید من المعلومات باللغة اإلنجلیزیة، تفضل  

موقع الویب:  بزیارة 

Coronavirus Covid-19 | Governement.nl

البلدان الُمدرجة فيالتكالیف الخاصة بالمشاركین من

قائمة لجنة المساعدة اإلنمائیة لمنظمة التعاون والتنمیة في  

المیدان االقتصادي 

 الھولندیة كافة التكالیف ذات الصلة. وھي  سوف تتحمل الحكومة

تشمل السفر الدولي اإلقامة والوجبات أثناء أیام التدریب، وكذلك  

والرسوم  PCRتكالیف التأشیرة والتأمین واختبارات (تحالیل) 

الدراسیة. 

  في حالة سفر المشارك من مطار دولي خارج بلده األصلي، فسوف

االنتقاالت المحلیة. وسوف یتلقى تعویًضا  یتحمل المشارك تكالیف 

عن الجزء الدولي من الرحلة. 

مدرجة في  غیرالتكالیف الخاصة بالمشاركین من بلدان 

قائمة لجنة المساعدة اإلنمائیة لمنظمة التعاون والتنمیة  

في المیدان االقتصادي 

 المشارك بتنظیم وسداد تكالیف السفر الدولي وتذاكر  یجب أن یقوم

الطیران والتأشیرة. 

  سوف تغطي الحكومة الھولندیة تكالیف اإلقامة والتأمین واختبارات

والرسوم الدراسیة. PCR(تحالیل) 

التكالیف في حالة عدم الحضور أو اإللغاء 

 أسابیع قبل بدایة الدورة  ٤في حالة عدم الحضور أو اإللغاء خالل

التدریبیة، یحق للمنظمة مطالبة جھة عمل المشارك بدفع كافة  

التكالیف. 

كیفیة تقدیم الطلب 
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