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تعزيز التجارة والديبلوماسيّة االقتصاديّة
برنامج الشراكة للتطوير المهني

برنامج ومحتوى الدّورة
تحتوي هذه الدورة عبر اإلنترنت على ثالث وحدات تُنتظم على ثالثة أيام
موزعة على ثالثة أسابيع خالل شهر فبراير  .2021يُر ّكز البرنامج على
تطوير وتعزيز المعرفة النظرية والسياقية للمشاركين حول الدبلوماسية
االقتصادية وتعزيز التجارة .يُساهم خبراء من معهد كلينغندال ومن مركز
برينشخوت باإلضافة إلى محاضرين خارجيين بخبراتهم ورؤيتهم وتأمالتهم
حول أفضل الممارسات .سيكون التدريب رقميا بالكامل باستخدام منصات
أكاديمية كلينغندال ععلى اإلنترنت .اكتسبت أكاديمية كلينغندال خالل أزمة
الكوفيد  19خبرة واسعة في مجال توفير دورات تدريبية عالية الجودة عبر
اإلنترنت.
باإلضافة إلى ذلك ،ستركز الدورة على تطوير المهارات الشخصية الالزمة
للدفع بالشركاء االقتصاديين المحتملين على المساهمة والتأثير عليهم وعلى
تنظيم البعثات التجارية بشكل فعال وكيفية إحداث تغيير في الهيئات
والمنظمات التي يعمل بها المشاركون عالوة على تغيير وتطوير مناخات
االستثمار في ُمختلف البلدان.

تدعو هولندا موظفين حكوميين من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
إلى الترشح لل ُمشاركة في برنامج تدريبي عن بُعد للتطوير المهني حول
تعزيز التجارة والديبلوماسيّة االقتصاديّة.
الدّول المؤهّلة للمشاركة هي :الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق
واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعُمان واألراضي
الفلسطينيّة وقطر والعربية السعودية والسودان وتونس واإلمارات العربية
المتحدة واليمن.
تهدف هذه الدورة عبر اإلنترنت إلى تمكين موظفي الحكومات وغيرهم من
المهنيين ذوي الصلة العاملين في مجال الدبلوماسية االقتصادية من تبادل
معارفهم ومهاراتهم لقيادة مسار تحديث اآلليات والوسائل التي من شانها
تعزيز التجارة في بلدانهم .كما تهدف أيضا إلى تعزيز عالقات المشاركين مع
هولندا والحكومة الهولندية؛ خاصة بين الموظفين الحكوميّين الهولنديين
ونظرائهم في البلدان المستهدفة.
أهداف دورة التطوير المهني حول تعزيز التجارة والديبلوماسيّة االقتصادّية
تنظم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية دورة التطوير المهني للمساهمة في:

خالل األسابيع التدريبية الثالثة ،سيعمل المشاركون في إطار مجموعات على
"خطة عمل العودة إلى الوطن" .وسيُم ّكن هذا التعاون المشاركين من تطبيق
معارفهم ومهاراتهم ال ُمكتسبة في مؤسساتهم بعد االنتهاء من الدورة.

•
•
•

تطوير وتعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدبلوماسية االقتصادية
وتعزيز التجارة،
تمكين المشاركين بالمهارات المطلوبة لصياغة وتنفيذ سياسات
اقتصادية وتجارية ناجعة وفعّالة،
الدّفع بالتعاون بين هولندا والمنطقة العربية ،فضال عن التعاون
داخل المنطقة,

باإلضافة إلى ذلك ،توفر الدورة للمشاركين فرصة لتشكيل شبكة ثمينة لربط
العالقات مع موظفين حكوميين آخرين من المنطقة ومن هولندا.

التاريخ والمكان واللغة المستخدمة
انقر على " "Applyوابحث أسفل الصفحة على "تعزيز التجارة والدبلوماسية
االقتصادية" .انقر على " ."Apply here: Application Formانقر على إنشاء حساب
وأدخل معلوماتك الشخصية ومعلومات تسجيل الدخول .انقر على "."Register
بعد التسجيل ،يتم إنشاء حسابك .تسجيل الدخول لملء استمارة الطلب لبرنامج "تعزيز
التجارة والدبلوماسية االقتصادية" وحفظ االستمارة لتأكيد استالم طلبك للمشاركة .سوف
تتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني.

سيتم توزيع دورة التطوير المهني على ثالثة أسابيع بعقد اجتماعات عبر اإلنترنت أيام
االثنين والثالثاء والخميس من ك ّل أسبوع .يقوم المشاركون بإعداد المواد والوحدات
وفقا لنسقهم الخاص بين مختلف المواعيد .توازي الدورة التدريبية عبر اإلنترنت ما
يُعادل  10أيام من التدريب الحضوري.
األول يبدأ يوم االثنين  1فبراير (على االنترنيت)
األسبوع ّ
األسبوع الثاني يبدأ يوم االثنين  8فبراير (على االنترنيت)
األسبوع الثالث يبدأ يوم االثنين  15فبراير (على االنترنيت)

شروط األهلية للمشاركة
• المراجعة اإلدارية :ملفات تحتوي على جميع الوثائق وردت قبل
الموعد النهائي
• التوافق بين الوظيفة واألهداف التعليمية ومواضيع الدّورة
وحوافز المشاركة
• تجربة في وظائف حكومية تتراوح بين  5و 10سنوات في
مجال الديبلوماسية االقتصادية وتعزيز التجارة .سيتم أيضا
النظر في طلبات المشاركة النابعة عن هيئات خاصة أو نصف
حكومية تُعنى بمجاالت الدّورة
• عدم المشاركة سابقا في أي من دورات ماترا ساوث أو الشراكة
الهولندية
نشجع السيدات على الترشح لل ُمشاركة .تسمح الدورة بمشاركة  25متدربا سيتم
توزيعها بشكل مثالي بالتساوي بين الدول المدعوة.

يتم تقديم الدورة باللغة اإلنجليزية دون ترجمة شفوية لذلك يجب أن يكون المشاركون
قادرين على التخاطب بطالقة باللغة اإلنجليزية للمشاركة في هذه الدورة ال ُمكثفة ذي
النسق العالي لذلك نوصي المشاركين بالتقليص من التزاماتهم المهنية خالل هذه
الدورة التدريبية.
صل
يتعيّن حضور جميع عناصر الدّورة التدريبيّة .بعد االنتهاء من الدورة يتح ّ
المشاركون على شهادة ختم التدريب.
المتطلبات التكنولوج ّية
تنتظ ُم الدورة عبر اإلنترنت على منصة زوم الرقمية .يجب أن يكون لدى المشاركين
خط اتصال إنترنت موثوق به وجهاز يسمح باالتصال على تطبيقة زوم ( ZOOMمع
كاميرا وميكروفون) .ستوفر أكاديمية كلينغندال للمشاركين رابطا لالنضمام إلى
االجتماعات عبر اإلنترنت.

برنامج الشراكة التدريبي
تُنتظم الدورة في إطار برنامج الشراكة وهو مبادرة من وزارة الخارجية الهولندية.
يمثل برنامج الشراكة تعاونا ثنائيا هولنديا للمساهمة في التنمية السياسية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .تهدف وزارة الخارجية الهولندية إلى من خالل هذا
http://www.shiraka.nl/en/courses/
البرنامج إلى تشجيع ودعم االنتقال المستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وتعزيز العالقات بين هولندا والدول المستهدفة.

مطلب ال ُمشاركة
يجب تقديم مطالب ال ُمشاركة قبل يوم  29ديسمبر  .2020يجب أوال إنشاء حساب
خاص يُم ّكنك من ملئ مطلب الترشح على االنترنيت .االتصال أوال بالموقع:

لمزيد من المعلومات
أسئلة تتعلق بقاعدة البياناتIO@rvo.nl :
أسئلة تتعلق بالدورة التدريبيةhwurzer@clingendael.org :
برنامج الشراكة للتدريب هو مبادرة من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية .تُشرف إدارة تنظيم
المشاريع الدولية التابعة للوكالة الهولندية لل ُمبادرة على تنفيذ برنامج الشراكة التدريبي .بينما تتولى
أكاديمية كلينغندال تنظيم دورة التطوير المهني لتعزيز التجارة والدبلوماسية االقتصادية.
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