Ministry of Foreign Affairs

الحوكمة المحلية ٢٠١٩

دورة  Shirakaللتنمية المهنية

تدعو دولة هولندا موظفي الخدمة المدنية من منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا للتقدم من أجل المشاركة في دورة
التنمية المهنية في الحوكمة المحلية .٢٠١٩
الدول المؤهلة هي :الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق
واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان
واألراضي الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية
والسودان وتونس ودولة اإلمارات واليمن.
الهدف من الدورة هو أن يتشارك موظفو الخدمة المدنية العاملون في
مجال الحوكمة المحلية خبراتهم ومهاراتهم حتى تتح لهم الفرصة ألن
يكونوا روا ًدا وملهمين في تحديث الحوكمة المحلية في بلدانهم .كما
تهدف هذه الدورة لتعزيز أواصر الصلة بين المشاركين ودولة هولندا
والحكومة الهولندية ،وال سيما بين العاملين في الخدمة المدنية
الهولنديين ونظرائهم في الدول المستهدفة.

أهداف دورة الحوكمة المحلية ٢٠١٩

ُتنظم وزارة الخارجية الهولندية دورة تنمية مهنية لتحقيق األهداف التالية:
 زيادة وعي المشاركين على الالمركزية والحوكمة المحلية. تبادل المعرفة بين المشاركين وصناع السياسة والقرار في الشؤون]
المركزية وتلك
المختصة في الالمركزية والحوكمة المحلية على األصعدة
المتفرعة منها.
 حصول المشاركين على معرفة وافية عن سير عمل الالمركزيةوتمكينهم من تنسيقها وتحقيقها في بالدهم.
 إدراك المشاركين ألهمية الحوكمة الجيدة واإلطالع على العناصر التيتساهم في إنشاء عالقات إدارية فعالة.
تمكين المشاركين من تقييم مستوى الالمركزية في بلدهم و وضعخطة عمل لدعم الحوكمة الجيدة على الصعيد المحلي.
فضالً عن ذلك تمنح الدورة المشاركين الفرصة لتكوين شبكة قيِّمة مع
العاملين في الخدمة المدنية اآلخرين في المنطقة وفي هولندا.

ملخص الدورة ومحتواها

سيكون للبرنامج التدريبي طابع عملي وتفاعلي ،وهذا يتماشى مع هدف
مشاركة المعرفة وتعزيز التعاون بين موظفي الخدمة المدنية في الدول
المشاركة.
يقوم البرنامج بتحفيز تفاعل المشاركين ،ويتمحور حول ثالثة مكونات
متوازنة ،متكاملة ،ومترابطة ،وهي:
• المفاهيم األساسية وعناصر عملية الالمركزية
• المهارات العملية مثل مهارات التفاوض
• زيارات دراسية إلى المؤسسات الحكومية الهولندية
وستسهل البرامج االجتماعية مثل العشاء الترحيبي ،حفلة اإلستقبال الرسمية
ونشاطات إجتماعية أخرى التشبيك بين المشاركين من مختلف البلدان من
جهة و بينهم وبين نظرائهم الهولنديين من جهة أخرى.
في نهاية هذا التدريب سوف يتمكن المشاركون من:
• الحصول على فهم شامل لالمركزية والمستويات المتعددة للحوكمة؛
•االطالع على كيفية تنظيم الالمركزية والحوكمة المحلية في هولندا؛
• استخدام المعرفة المكتسبة وأفضل الممارسات كمصدر إلهام للتعامل مع
التحديات المتعلقة بسياسات الالمركزية في بلدانهم ؛
•الحصول على تدريب في التطبيق العملي إلدارة العمليات ،إدارة التغيير
ومهارات عملية مختلفة ؛

التواريخ والموقع واللغة

سوف تستغرق دورة التنمية المهنية أسبوعين في المجمل.

الجزء األول:
 ٢٩نيسان  ٣ -ايار ٢٠١٩
الهاي
المملكة الهولندية

الجزء الثاني:
 ۱۸- ۱٤ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ٢٠١٩
تونس

تُقدم الدورات باللغة اإلنجليزية ،وتتوفر ترجمة لها باللغة العربية.
يجب أن يلتزم المشاركون بحضور كال الجزأين بالكامل.
بعد استكمال الدورة ،سوف يتلقى المشاركون شهادة.

اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺮﺳﻮم

ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ .وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺄﻛﻞ
واﻟﻤﺴﻜﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪورة.
وﺳﻮف ﻳﺴﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻦ اﻟﺪول ﻏﯿﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﺎﺻﺘﮭﻢ ،وھﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻄﯿﺮان واﻟﺘﺄﺷﯿﺮة .وﺗﺘﻮﻟﻰ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﺳﻮم
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺳﺪاد ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﺴﻜﻦ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪورة.
وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر
ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ .ﺳﯿﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر دوﻟﻲ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪھﻢ ،ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ وﺳﯿﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ رﺣﻠﺘﮭﻢ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺤﻀﻮر أو اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺠﺰء
اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻣﻦ
طﺮف اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ.

اﻟﻄﻠﺐ

ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺒﻞ  ۷آذار  . ۲۰۱۹ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ،
ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻚ ً
أوﻻ إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب ﻟﻜﻲ ﻳﺘﯿﺢ ﻟﻚ ﻣﻞء اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻳﺐhttp://www.shiraka.nl/en/courses/ :

انقر فوق "( "Applyتقديم طلب) ثم انتقل إلى
. Shiraka Local Governance 2019
انقر فوق "( "Apply here: application formتقديم الطلب هنا :استمارة
الطلب).
انقر فوق " "create an accountإلنشاء حساب وأدخل بياناتك الشخصية
وبيانات تسجيل الدخول.
انقر " "registerللتسجيل.
بعد التسجيل ،يتم إنشاء حساب لك.
سجِّل الدخول لملء بيانات استمارة الطلب ألجل
 Shiraka Local Governance 2019ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺤﻔﻈﮭﺎ.
بعد حفظ استمارة الطلب مباشر ًة ،تكون عملية تقديم الطلب قد تمت
بنجاح.
سوف تتلقى بري ًدا إلكترونيًا للتأكيد على ذلك.

معايير االختيار هي:





الفحص اإلداري و تلقي الطلبات التي تستوفي جميع البيانات قبل
الموعد النهائي.
مطابقة المنصب الوظيفي وأهداف التعلم بموضوعات الدورة والدافع
وراء الرغبة في تلقيها.
خبرة تتراوح بين  5و 10سنوات من العمل في الخدمة المدنية في
مجال الحوكمة المحلية إلى جانب التحلي بالخبرة الدولية.
عدم المشاركة فيما مضى في برامج  Shirakaأو Matra-South
التدريبية األخرى.

نحث العامالت في الخدمة المدنية على تقديم الطلبات .هناك  25مكانًا
متا ً
حا سيتم توزيعها بالتساوي بين الدول المدعوة للمشاركة .ولن يشكل
عدم اإللمام باللغة اإلنجليزية أية عوائق أمام المتقدمين .فيرجا العلم أنه لن
يستخدم كمعيار الختيار المتقدمين.

برنامج  Shirakaالتدريبي

تُق َّدم هذه الدورة في إطار برنامج  ،Shirakaوهي إحدى مبادرات وزارة
الخارجية الهولندية .و ُيجسد برنامج  Shirakaالجهود الهولندية الثنائية
ال ُ
مكرسة للمشاركة في إحداث التنمية السياسية في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا .فمن خالل هذا البرنامج ،تهدف وزارة الخارجية
الهولندية لمحاكاة ودعم عملية التحول المستدام في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وتعزيز أواصر الصلة بين هولندا والدول المستهدفة.

معلومات إضافية
( IO@rvo.nlلطرح األسئلة المتعلقة بالتسجيل والموقع الكتروني)؛
( info@thehagueacademy.comلطرح األسئلة المتعلقة بالدورة)
يأتي برنامج  Shirakaالتدريبي ضمن مبادرات وزارة الخارجية الهولندية قسم ريادة األعمال الدولية
وتتولى وحدة المشاريع والمهام الدولية والتوفيق بالوكالة الهولندية للمؤسسات تنفيذ برنامج
 Shirakaالتدريبي .بينما تتولى أكاديمية الهاي للحكم المحلي تنظيم دورة التنمية المهنية.
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