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االتصال مع العموم
برنج الشراكة للتدريب المهني
تدعو دولة هولندا موظفي حكومات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا للترشح
والمشاركة في دورة تدريب مهني في مجال االتصال مع العموم.
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 العربية
المتحدة واليمن.
الهدف من الدورة هو أن يكسب الموظفون في مجال االتصال الحكومي معارف
جديدة وأن يبادلوا الخبرات والمهارات للدّفع إلى تحديث وتطوير االتصال
الحكومي في بُلدانهم .كما يهدف التدريب إلى تعزيز العالقات بين المشاركين
ودولة وحكومة هولندا ،ال سيما بين ال ُموظفين الهولنديين ونظرائهم في الدول
المستهدفة.
أهداف الدورة التدريبية حول االتصال الحكومي
تُشرف على تنظيم هذه الدورة التدريبية وزارة الخارجية الهولندية وتهدف من
خاللها إلى:
 تعزيز معارف ال ُمشاركين ال ُمتعلقة بنظريّة االتصال الحكومي وفهمهم للدورالذي يلعبه االتصال العمومي في المجتمعات الديمقراطية،
 تحديد مختلف عناصر عملية االتصال العمومي ومجال التفاعل بين الحكومةوال ُمواطنين،
 كسب مهارات عملية وكفاءات فنية في مجال االتصال.فضالً عن ذلك تمنح الدورة المشاركين الفرصة لتكوين شبكة ق ِّّيمة مع موظفين
مختصين من المنطقة ومن هولندا.
شكل الدورة ومحتواها
تحتوي الدورة التدريبية المهنية حول االتصال مع العموم على ثالثة
عناصر مندمجة و ُمترابطة :جزء نظري ومهارات تطبيقية وزيارات
دراسيّة

األول :هولندا خالل شهر يونيو/جوان 2020
األسبوع ّ
األول على طبيعة العالقة بين
يتعرف المشاركون خالل األسبوع
ّ
الحكومة وال ُمواطنين والصحافة في عالم ديمقراطي وكذلك الدور الذي
يتطرق البرنامج إلى تنظيم االتصال
يلعبه االتصال الحكومي .كما
ّ
الحكومي ووظائف ترتبط به على غرار وظيفة الناطق الرسمي أو
ال ُملحق اإلعالمي/الصحفي .يُوفّر البرنامج فرصة لل ُمشاركين لتطوير
مهاراتهم العملية في مجال االتصال الحكومي من خالل ورشات حول
مواضيع متعدّدة كتحليل وسائل اإلعالم واألطراف الفاعلة  ،واالتصال
بين الثقافات واتصال األزمات عالوة على زيارة إلى قسم االتصال
األول من الدورة للتعرف
ببلدية كبرى في هولندا خالل هذا األسبوع ّ
على وظيفة االتصال العام في مثل هذه المؤسسات.
األسبوع الثاني – في دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
لم ت ُحدّد بعد – سبتمبر 2020
سبل إحداث التغيير في
أما في األسبوع الثاني سيُر ّكز البرنامج على ُ
البيئة السياسية واإلداريّة من خالل فتح قنوات الحوار مع مختلف
األطراف .يشمل البرنامج محاضرات حول فنون التفاوض والتواصل
بين الثقافات وإدارة التغيير .سيتمكن ال ُمشاركون من كسب مهارات
عملية حول االتصال الحكومي من خالل ورشات تعالج محاور عديدة
على غرار تحليل وسائل اإلعالم وأصحاب المصلحة كما تتعزز
مهارات ال ُمشاركين في تقنيات العرض وتحرير الخطابات .كما يلتقي
ال ُمشاركون خبراء ومهنيين في مجال االتصال الحكومي واالتصال مع
الجمهور

معايير االختيار هي:
•

الفحص اإلداري :تلقي الطلبات التي تستوفي جميع البيانات قبل
الموعد النهائي.

•

مطابقة المنظمة :ال ترتبط هذه الدورة بمجال محدد للسياسات لكنها
تستهدف أساسا الهياكل التي يلعب فيها االتصال مع العموم دورا
محوريا فقد تكون للمؤسسة عالقات مكثفة مع اإلعالم أو قد تهدف
إلى تفعيل مشاركة العموم في برامجها أو ربما ألن برامجها أو
تنفيذها يُؤثر على عدد كبير من المواطنين على ال ُمستويات الوطنية
واإلقليمية والمحلية.

•

مطابقة المنصب الوظيفي :من ال ُمحبّذ أن يعمل المشاركون في

خ ّ
طة العمل ا بعد العودة إلى الوطن ()BHAP
تُوفّر الدورة التدريبية أيضا فرصة لتطبيق ُمختلف المهارات
والمعارف ال ُمكتسبة في مشروع عملي :خطة لما بعد العودة إلى الوطن
( )BHAPحيث يتعيّن على ُكل مشارك وصف مشروع ُمحدّد في
مجال االتصال مع العموم على غرار صياغة (أو تطوير) خطة عمل
لقسم االتصال بالمؤسسة أو خطة إلضفاء مزيد من المهنية على أحد
عناصر االتصال (االستشارة االتصالية أو العالقة مع وسائل اإلعالم
ّ
خطة اتصالية لمشروع ُمحدّد حيث يلعب
أو البحث) ،أو إعداد
ص الفترة ال ُممتدّة بين جزئي الدّورة
االتصال دورا محوريا .تُخ ّ
ص ُ
التدريبية إلى العمل على خطة العمل لما بعد العودة باإلضافة إلى
الفترة التي تلي الجزء الثاني.

المجاالت التالية :االتصال التنظيمي ،االتصال المؤسساتي ،االتصال
الخارجي ،شؤون اإلعالم والصحافة ،تقديم المعلومات إلى العموم،
أصحاب المصلحة ،االتصال بخصوص السياسات الحكومية،
العالقات العامة واإلشهار بالعالمات الخاصة.
•

التجربة :خبرة تتراوح بين  5و 10سنوات في الوظيفة العمومية في
مجال متصل بموضوع الدورة :االتصال أو وظيفة يكون فيها
االتصال عنصرا هاما من األفضل أن تكون الوظيفة صلب قسم
االتصال أو تشمل صياغة وإعداد خطط أو مشاريع اتصالية

•

الخصال والمهارات :يتعين أن تكون لدى ال ُمشارك الرغبة في كسب
معارف ومهارات (جديدة) والحرص على القيام باألشياء بصفة
مغايرة بعد العودة وأن تتصل أهداف المشاركين ورغبتهم في التعلم
بمحتوى ومجال الدورة وأن تكون لديهم تجربة دولية مع التأكيد على
عدم المشاركة سابقا في برامج الشراكة أو ماترا ساوث التدريبية
األخرى.

•

اللغة :يجب أن يتحدّث ال ُمشاركون باللغة اإلنجليزية أو العربية أو
الفرنسّية بقدر يسمح بتبادل المعارف حول موضوع االتصال مع
العموم.

تاريخ ومكان ولُغة التدريب
األول في
تتوزع الدورة التدريبيّة على أسبوعين يكون األسبوع
ّ
هولندا واألسبوع الثاني في دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا لم تُحدّد بعد.
األول من  15إلى  19يونيو/جوان 2020
الجزء ّ

مدينة الهاي بهولندا

الجزء الثاني من  21إلى  25سبتمبر 2020
دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يت ّم تحديدها الحقا
تُ
عرض الجلسات باللغة اإلنجليزية مع ترجمة من وإلى اللغة العربية
ُ
أو الفرنسية عند الضرورة .يلتزم المشاركون بحضور كامل الدورة
التي تمت ّد على أسبوعين ويتحصلون إثرها على شهادة ُمشاركة.
التكاليف والرسوم
تتحمل الحكومة الهولندية كافة التكاليف عن المشاركين من الدول
الواردة بقائمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .OECD-DAC
ويشمل ذلك تكاليف السفر الدولي والمأكل والمسكن ،إلى جانب
تكاليف التأشيرة والتأمين والرسوم الدراسية الخاصة بالدورة.
يُسدد المشاركون من الدول غير الواردة في قائمة منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية تكاليف السفر الدولي والتأشيرة بينما تتولى
الحكومة الهولندية تكاليف المأكل والمسكن فضالً عن رسوم
التأمين والرسوم الدراسية للدورة.
يتحمل ال ُمشاركون مسؤولية التنظيم وتكاليف االنتقال إلى المطار في
بلدانهم .في حالة عدم الحضور أو اإللغاء في غضون أربعة أسابيع من بدء
التدريب ،يحق للمنظمة المطالبة بكافة التكاليف المتكبدة من جهة عمل
المشاركين.

نحث الموظفات على تقديم ترشحاتها .يوجد  25مكا ًنا متا ًحا سيتم توزيعها
بالتساوي بين الدول المدعوة للمشاركة.
تقديم الترشحات
يجب تقديم الترشحات عبر اإلنترنت قبل يوم  26أبريل  .2020لتقديم
الطلب ،يتعين عليك أوالً إنشاء حساب لملء استمارة الترشح عبر اإلنترنت
على موقعhttp://www.shiraka.nl/en/courses/ :
.1
.2
.3
.4
.5

اضغط على "( "Applyتقديم طلب) ثم انتقل إلى قسم االتصال مع
العموم
اضغط على "( "Apply here: application formتقديم
الطلب هنا :استمارة الطلب).
اضغط على " Create an Accountإنشاء حساب" وأدخل
بياناتك الشخصية وبيانات تسجيل الدخول ثم اضغط على التسجيل
Register
بعد التسجيل ،يتم إنشاء حساب لك .س ِّ ّجل الدخول لملء بيانات
استمارة الطلب لبرنامج االتصال مع العموم ثم قم بحفظها.
بعد حفظ استمارة الطلب مباشرةً ،تكون عملية تقديم الطلب قد
تمت بنجاح .ستتلقى بريدًا إلكترونيًا للتأكيد على ذلك.

برنامج الشراكة التدريبي
تنعقد هذه الدورة في إطار برنامج الشراكة ،وهي مبادرة لوزارة الخارجية
الهولندية .ويُجسد برنامج الشراكة الجهود الهولندية للتعاون الثنائي لدعم
التطورات السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .من خالل
برنامج الشراكة ،تهدف وزارة الخارجية الهولندية إلى تشجيع ودعم
االنتقال المستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتعزيز أواصر
الصلة بين هولندا والدول المستهدفة.

معلومات إضافية
( IO@rvo.nlلطرح األسئلة المتعلقة بقاعدة البيانات) ؛
السيدة كليمنتين فان دير رايت (أسئلة بخصوص الدورة التدريبية)
اإليمايلshiraka@berenschot.com :
الهاتف00 31 (0)30 - 291 6813 :

يندرج برنامج الشراكة التدريبي ضمن مبادرات وزارة الخارجية الهولندية .تتولى وحدة المشاريع والمهام الدولية والتوفيق بوكالة Netherlands Enterprise
 Agencyتنفيذ برنامج الشراكة التدريبي .بينما تتولى مؤسسة بيرينسخوت تنظيم دورة االتصال مع العموم.
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