وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ

إدارة العدالة
دورة شراكة للتدريب المهني
تدعو دولة هولندا موظفي القطاع الحكومي في منطقة الشرق
اﻷوﺳط وشﻤال إفريقيا إلى التقدم من أجل الﻤشارﻛة في دورة
التدريب الﻤهني "شراﻛة ﻹدارة العدالة"
الدول الﻤؤهلة هي :الجزائر ومصر وإيران والعراق واﻷردن
ولبنان وليبيا وموريتانيا والﻤغرب وعﻤان وفلسطين والسودان
وتونس.
يتمثل الهدف مﻦ هذه الدورة في أن يتشارك موظفو القطاع الحكومي
العامﻠون في مجال إدارة العدالة خبراتهﻢ ومهاراتهﻢ حتﻰ تتاح لهﻢ فرصة
أن يكونوا روا ًدا ومﻠهميﻦ في تحديث إدارة العدالة في بﻠدانهﻢ .كما تهدف
هذه الدورة إلﻰ تعزيز أواصر الصﻠة بيﻦ المشاركيﻦ ودولة هولندا
والحكومة الهولندية ،وﻻ سيما بيﻦ العامﻠيﻦ في القطاع الحكومي
الهولندييﻦ ونظرائهﻢ في الدول المستهدفة.

أهداف دورة شراﻛة ﻹدارة العدالة

ُتنظﻢ وزارة الخارجية الهولندية دورة تدريب مهني لتحقيق اﻷهداف
التالية:
 تقديﻢ تدريب ﻋالي الجودة لخمسة وﻋشريﻦ ) (25موظفا مﻦ القطاعالحكومي العامﻠيﻦ في مجال إدارة العدالة في بﻠدانهﻢ؛
 تعريف المشاركيﻦ بالممارسات الفضﻠﻰ في مجال إدارة العدالة؛ تمكيﻦ المشاركيﻦ مﻦ العمل كوكﻼء لﻠتغيير في بﻠدانهﻢ.فضﻼ ً ﻋﻦ ذلك تمنح الدورة المشاركيﻦ فرصة لتكويﻦ ﻋﻼقة متينة مع
العامﻠيﻦ في القطاع الحكومي اﻵخريﻦ في المنطقة وفي هولندا.
]

ملخص الدورة ومحتواها
ويتألف برنامج الدورة التدريبية ﻋﻠﻰ إدارة العدالة مﻦ جزء أول ﻋبر اﻹنترنت
يمتد ﻋﻠﻰ مدار خمسة أسابيع )يوم واحد في كل أسبوع ،أي خمﺲ
حصص في المجمل( ،يتبعﻪ جزء ثان في هولندا يمتد ﻋﻠﻰ  11يوما )بما
في ذلك أيام السفر( .هذان الجزءان مﻦ الدورة التدريبية مرتبطان يتﻢ
تصميمهما لدﻋﻢ ﻋمﻠية التعﻠﻢ مﻦ خﻼل المتابعة ومراجعة التغذية الراجعة
الخاصة بالممارسة القضائية لﻠمشاركيﻦ في الحياة الواقعية.
سيكون التدريب تفاﻋﻠياً وموجهاً نحو الممارسة والتعاون ،مع تزويد
المشاركيﻦ برؤى ونظرات جديدة أو مقارنة حول:







النظام القضائي الهولندي
حقوق اﻹنسان وأهمية وجود نظام قضائي ﻋادل
التمسك بأخﻼقيات القضاء وسﻠطتﻪ
إدارة تدفق القضايا بطريقة بنجاﻋة وكفاءة
اﻋتماد سياسة الطرق البديﻠة لحل النزاع وتطبيقها
اكتساب المهارات وتعﻠﻢ اﻷدوات الﻼزمة ﻹدارة التغيير والقيادة
الشخصية

وسيتﻢ تكميل جميع العناصر النظرية بأمثﻠة ﻋمﻠية ونشاطات فردية
وجماﻋية ،فضﻼ ً ﻋﻦ نقاشات ومناظرات جماﻋية .سيتعرف المشاركون
ﻋﻠﻰ اﻷدوات التي يستخدمها موظفو القطاع الحكومي الهولنديون
وسيطبقونها ،ومﻦ المتوقع أن يساهموا إسهاما فاﻋﻼ في الدورات
التدريبية.
ﻛﻤا ﺳيشﻤل التدريب تبادل اﻵراء والخبرات مع الﻤوظفين
الحكوميين الهولنديين وﺳتكون وزارة العدالة واﻷمن الهولندية
م ﱠ
ُ
ﻤثلة في هذا التدريب باﻹضافة إلى زيارة الﻤؤﺳسات
الهولندية الرئيسية اﻷخرى ،مثل مكتب النائب العام ومحكﻤة
اﻻﺳتئناف في ﻻهاي ومحكﻤة العدل الدولية.

التواريخ والﻤوقع واللغة
سوف تستغرق دورة التنمية المهنية أسبوﻋيﻦ في المجمل.
الجزء اﻷول:
 31مايو –  02يوليو 2021
ﻋبر منصة زوم )(Zoom

الجزء الثاني:
أكتوبر 2021
هولندا  -ﻻهاي

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

التكاليف والرﺳوم

سوف تتحمل الحكومة الهولندية كافة التكاليف الخاصة بالمشاركيﻦ مﻦ
الدول الواردة بقائمة لجنة المساﻋدة اﻹنمائية التابعة لمنظمة التعاون
اﻻقتصادي والتنمية .ويشمل ذلك تكاليف السفر الدولي والمأكل
والمسكﻦ ،إلﻰ جانب تكاليف التأشيرة والتأميﻦ والرسوم الدراسية
الخاصة بالدورة.
وسوف يسدد المشاركون مﻦ الدول غير الواردة في قائمة لجنة
المساﻋدة اﻹنمائية التابعة لمنظمة التعاون اﻻقتصادي والتنمية تكاليف
السفر الدولي خاصتهﻢ ،وهي تتضمﻦ تذاكر الطيران والتأشيرة .وتتولﻰ
الحكومة الهولندية سداد تكاليف المأكل والمسكﻦ فضﻼ ً ﻋﻦ رسوم
التأميﻦ والرسوم الدراسية لﻠدورة.
يتحمل كافة المتقدميﻦ مسؤولية التنظيﻢ وتكاليف اﻻنتقال إلﻰ المطار
في بﻠدانهﻢ .وسيتعيﻦ ﻋﻠﻰ المشاركيﻦ مﻦ البﻠدان المدرجة في قائمة
لجنة المساﻋدة اﻹنمائية التابعة لمنظمة التعاون اﻻقتصادي والتنمية
المغادريﻦ مﻦ مطار دولي خارج بﻠدهﻢ ،تغطية تكاليف السفر المحﻠية
بأنفسهﻢ وسيتﻢ تعويضهﻢ ﻋﻦ الجزء الدولي مﻦ رحﻠتهﻢ.
يتحمل كافة المتقدميﻦ أيضاً مسؤلية تنظيﻢ وتقديﻢ طﻠب التأشيرة
الخاصة بهﻢ.
وفي حالة ﻋدم الحضور أو اﻹلغاء في غضون أربعة أسابيع مﻦ بدء الجزء
اﻷول مﻦ التدريب ،يحق لﻠمنظمة المطالبة بكافة التكاليف المتكبدة مﻦ
طرف المشاركيﻦ.

الطلب
يجب تقديﻢ الطﻠبات ﻋبر اﻹنترنت قبل تاريخ  15مارس/آذار  .2021لتقديﻢ
الطﻠب ،يتعيﻦ ﻋﻠيك أوﻻ ً إنشاء حساب لكي يتيح لك ملء استمارة
التقديﻢ ﻋبر اﻹنترنت .انتقل إلﻰ موقع الويبhttp://www.shiraka.nl :

انقر ﻋﻠﻰ ") "Registerتقديﻢ طﻠب( ثﻢ انتقل إلﻰ إدارة العدالة.
انقر ﻋﻠﻰ ") "Apply here: application formتقديﻢ الطﻠب هنا :استمارة
الطﻠب(.
انقر ﻋﻠﻰ " "create an accountﻹنشاء حساب وأدخل بياناتك
الشخصية وبيانات تسجيل الدخول.
انقر " "registerلﻠتسجيل.
بعد التسجيل ،يتﻢ إنشاء حساب لك.
س ّ
جِل الدخول لملء بيانات استمارة الطﻠب ﻷجل إدارة العدالة ثﻢ قﻢ
بحفظها.
بعد حفظ استمارة الطﻠب مباشر ًة ،تكون ﻋمﻠية تقديﻢ الطﻠب قد تمت
بنجاح.
سوف تتﻠقﻰ بري ًدا إلكترونيًا لﻠتأكيد ﻋﻠﻰ ذلك.

شروط الﻤشارﻛة هي:





الفحص اﻹداري .تﻠقي الطﻠبات التي تستوفي جميع البيانات قبل
الموﻋد النهائي.
مطابقة المنصب الوظيفي وأهداف التعﻠﻢ مع موضوﻋات الدورة والدافع
وراء الرغبة في تﻠقيها.
خبرة تتراوح بيﻦ  5و  10سنوات مﻦ العمل في القطاع الحكومي في
.المؤسسة القضائية و  /أو النيابة العامة
ﻋدم المشاركة فيما مضﻰ في برامج  Shirakaأو Matra-South
التدريبية اﻷخرى.

نحث النساء الموظفات في القطاع الحكومي ﻋﻠﻰ تقديﻢ الطﻠبات أننا نقدر
تنوع المشاركيﻦ ونستحسنﻪ .هناك  25مكانًا متا ً
حا سيتﻢ توزيعها
بالتساوي بيﻦ الدول المدﻋوة لﻠمشاركة .ولﻦ يشكل ﻋدم اﻹلمام بالﻠغة
اﻹنجﻠيزية أية ﻋوائق أمام المتقدميﻦ .لذلك فإن الﻠغة لﻦ تستخدم كمعيار
ﻻختيار المتقدميﻦ.

برنامﺞ  Shirakaالتدريبي

ُتق ﱠدم 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
اﻷوسط وشمال إفريقيا .فمﻦ خﻼل هذا البرنامج ،تهدف وزارة الخارجية
الهولندية لمحاكاة ودﻋﻢ ﻋمﻠية التحول المستدام في منطقة الشرق
اﻷوسط وشمال إفريقيا وتعزيز أواصر الصﻠة بيﻦ هولندا والدول المستهدفة.

معلومات إضافية

) IO@rvo.nlلطرح اﻷسئﻠة المتعﻠقة بالتسجيل والموقع الكتروني(؛
) shiraka@cilc.nlلطرح اﻷسئﻠة المتعﻠقة بالدورة(
يأتي برنامج  Shirakaالتدريبي ضمﻦ مبادرات وزارة الخارجية الهولندية .قسﻢ ريادة اﻷﻋمال الدولية
وتتولﻰ وحدة المشاريع والمهام الدولية والتوفيق بوكالة المؤسسات الهولنية تنفيذ برنامج Shiraka
التدريبي .بينما يتولﻰ المركز الدولي لﻠمساﻋدة القانونية ) (CILCتنظيﻢ دورة التدريب المهني.

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
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