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ﺗعزيز الﺗجارة والديبلوماسيّة اﻻقﺗصاديّة
برنامج الشراكة للﺗطوير المهني

تدعو هولندا موظفين حكوميين ومنظمات شبه حكوم ّية معن ّية من منطقة
الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا إلى الترشح لل ُمشاركة في برنامج تدريبي عن
بُعد للتطوير المهني حول تعزيز التجارة والديبلوماس ّية اﻻقتصاد ّية.
الدّول المؤهّلة للمشاركة هي :الجزائر ومصر وإيران والعراق واﻷردن
ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعُمان واﻷراضي الفلسطين ّية والسودان
وتونس.
ﺗهدف هذه الدورة عبر اﻹنﺗرنت إلى ﺗمكين موظفي الحكومات وغيرهم من
المهنيين ذوي الصلة العاملين في مجال الدبلوماسية اﻻقﺗصادية من ﺗبادل
معارفهم ومهاراﺗهم لقيادة مسار ﺗحديث اﻵليات والوسائل الﺗي من شانها ﺗعزيز
الﺗجارة في بلدانهم .كما ﺗهدف أيضا إلى ﺗعزيز عﻼقات المشاركين مع هولندا
ومع الفاعلين في مجال ﺗعزيز الﺗجارة في هولندا.
أهداف دورة التطوير المهني حول تعزيز التجارة والديبلوماسيّة اﻻقتصادّية
ﺗنظم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية دورة الﺗطوير المهني للمساهمة في:

•

•

•

ﺗطوير وﺗعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدبلوماسية اﻻقﺗصادية ودعم
الﺗجارة،
ﺗمكين المشاركين من المهارات المطلوبة لصياغة وﺗنفيذ سياسات اقﺗصادية
وﺗجارية ناجعة وفعّالة،
الدّفع بالﺗعاون بين هولندا والمنطقة العربية ،فضﻼ عن الﺗعاون داخل المنطقة,
باﻹضافة إلى ذلك ،ﺗوفر الدورة للمشاركين فرصة لﺗشكيل شبكة ثمينة لربط
العﻼقات مع موظفين حكوميين آخرين من المنطقة ومن هولندا.

برنامج ومحتوى ال ّدورة
ﺗحﺗوي هذه الدورة عبر اﻹنﺗرنت على ثﻼث وحدات ﺗُنﺗظم على ثﻼثة أيام
موزعة على ثﻼثة أسابيع مﺗﺗالية خﻼل شهري نوفمبر وديسمبر  .2021يُر ّكز
البرنامج على ﺗطوير وﺗعزيز المعرفة النظرية والسياقية للمشاركين حول
الدبلوماسية اﻻقﺗصادية ودعم الﺗجارة .يُساهم خبراء من معهد كلينغندال ومن
مركز برينشخوت باﻹضافة إلى محاضرين خارجيين بخبراﺗهم ورؤيﺗهم
وﺗأمﻼﺗهم حول أفضل الممارسات .سيكون الﺗدريب رقميا بالكامل باسﺗخدام
منصات أكاديمية كلينغندال على اﻹنﺗرنت .اكﺗسبت أكاديمية كلينغندال كما
اكﺗسب معهد برينسخوت خﻼل أزمة الكوفيد  19خبرة واسعة في مجال ﺗوفير
دورات ﺗدريبية عالية الجودة عبر اﻹنﺗرنت.
باﻹضافة إلى ذلك ،سﺗركز الدورة على ﺗطوير المهارات الشخصية الﻼزمة
للﺗعامل مع الشركاء اﻻقﺗصاديين المحﺗملين والﺗأثير عليهم وأيضا على ﺗنظيم
البعثات الﺗجارية بشكل فعال وكيفية إحداث ﺗغيير في الهيئات والمنظمات الﺗي
يعمل بها المشاركون عﻼوة على ﺗغيير وﺗطوير مناخا اﻻسﺗثمار في ُمخﺗلف
البلدان.
خﻼل اﻷسابيع الﺗدريبية الثﻼثة ،سيعمل المشاركون على "خطة العمل لما بعد
العودة إلى اﻷوطان" .سيُم ّكن هذا الﺗعاون المشاركين من ﺗطبيق معارفهم
ومهاراﺗهم ال ُمكﺗسبة في مؤسساﺗهم بعد اﻻنﺗهاء من الدورة.

ﺗجدر اﻹشارة إلى أن هذا الﺗدريب ُمكثف يﺗطلب العمل على اﻻنﺗرنيت والعمل
غير ال ُم ّﺗصل بالشبكة .نوصي بأن يﺗم إعفاء ال ُمشاركين من اﻻلﺗزامات المهنيّة
خﻼل أيام الجلسات الحية وال ُمباشرة.

التاريخ والمكان واللغة المستخدمة
سيﺗم ﺗوزيع دورة الﺗطوير المهني على مدى ثﻼثة أسابيع بعقد اجﺗماعات عبر
اﻹنﺗرنت أيام اﻻثنين والثﻼثاء والخميس من ك ّل أسبوع .يقوم المشاركون بإعداد
المواد والوحدات وفقا لنسقهم الخاص بين مخﺗلف المواعيد .ﺗساوي الدورة
الﺗدريبية عبر اﻹنﺗرنت ما يُعادل  10أيام من الﺗدريب الحضوري.
اﻷول يبدأ يوم اﻻثنين  22نوفمبر )على اﻻنﺗرنيت(
اﻷسبوع ّ
اﻷسبوع الثاني يبدأ يوم اﻻثنين  29نوفمبر )على اﻻنﺗرنيت(
اﻷسبوع الثالث يبدأ يوم اﻻثنين  6ديسمبر )على اﻻنﺗرنيت(
سيﺗم ﺗقديم الدورة باللغة اﻹنجليزية مع إمكانية ﺗوفير الﺗرجمة نحو اللغة العربية
أو اللغة الفرنسية إن ﺗﺗطلّب اﻷمر ذلك .يﺗعيّن على ال ُمشاركين حضور جميع
صل المشاركون على
وكامل عناصر الدّورة الﺗدريبيّة .بعد اﻻنﺗهاء من الدورة يﺗح ّ
شهادة.
والرسوم
التكاليف ّ
ﺗﺗولّى الحكومة الهولندية ﺗغطية جميع ﺗكاليف ال ُمشاركة وﺗشمل رسوم الﺗسجيل
في الدّورة الﺗدريبيّة .في صورة عدم الحضور أو إلغاء المشاركة خﻼل اﻷسابيع
اﻷربعة
الﺗي ﺗسبق موعد الﺗدريب ،يُمكن لل ُمنظمة ال ُمطالبة باسﺗرجاع كامل الﺗكاليف
نجرة من لدى المؤسسة ال ُمشغّلة لل ُمشارك.
ال ُم ّ
المتطلبات التكنولوج ّية
ﺗنﺗظ ُم الدورة عبر اﻹنﺗرنت على منصة زوم الرقمية .يجب أن يكون لدى
المشاركين خط اﺗصال إنﺗرنت موثوق به وجهاز يسمح باﻻﺗصال على ﺗطبيقة
زوم ) ZOOMمع كاميرا وميكروفون( .ﺗوفر أكاديمية كلينغندال للمشاركين
صة
رابطا يوميّا لﻼنضمام إلى اﻻجﺗماعات عبر اﻹنﺗرنت .كما سيﺗ ّم اسﺗخدام المن ّ
صة للﺗواصل
الرقمية مودل ) (Moodleلﺗبادل الوثائق والمسﺗندات بوصفها من ّ
مع ال ُمشاركين.
مطلب ال ُمشاركة
يجب ﺗقديم مطالب ال ُمشاركة وإرساله عبر اﻻنﺗرنيت قبل يوم  1نوفمبر .2021
لذلك يجب أوﻻ إنشاء حساب خاص يُم ّكنك من ملئ مطلب الﺗرشح عن بُعد.
اﻻﺗصال أوﻻ بالموقعhttp://www.shiraka.nl :

انقر على " "Registerوابحث أسفل الصفحة على "تعزيز التجارة والدبلوماسية
اﻻقتصادية" .انقر على "  "Applyسيُطلب منك تجيل الدّخول باستخدام عنوان البريد
اﻻلكتروني وكلمة العبور .إن لم يكن لديك حساب انقر على ” “Registerوامﻸ
البيانات المطلوبة ثم انقر على ” “Registerوسيصلك بريد يطالبك بتأكيد عنوان بريدك
اﻻلكتروني .بعد التأكيد يكون حسابك قد أنشأ .يُمكنك اﻻن النفاذ إلى الحساب وملء
استمارة الطلب لبرنامﺞ "تعزيز التجارة والدبلوماسية اﻻقتصادية" وحفظ اﻻستمارة
لتأكيد استﻼم طلبك للمشاركة .سوف تتلقى رسالة تأكيد بالبريد اﻹلكتروني.

شروط اﻷهلية للمشاركة
• المراجعة اﻹدارية :طلبات ال ُمشاركة مملوءة بالكامل وردت قبل الموعد
النهائي
• الﺗوافق بين الوظيفة واﻷهداف الﺗعليمية ومواضيع الدّورة وحوافز
المشاركة
• ﺗجربة ﺗﺗراوح بين  5و 10سنوات في مجال الديبلوماسية اﻻقﺗصادية ودعم
الﺗجارة.
• عدم المشاركة سابقا في أي من الدورات الﺗدريبية في إطار مشروعي
الشراكة أو ماﺗرا ساوث
الﺗنوع بين ال ُمشاركين.
نشجع السيدات على الﺗرشح لل ُمشاركة ﻷننا ُنث ّمن كثيرا ّ
ﺗسمح الدورة بمشاركة  25مﺗدربا سيﺗم ﺗوزيعها بأكبر قدر من الﺗساوي بين
الدول المدعوة .ﺗُمثل المعرفة السلبية للغة اﻻنجليزيّة ميزة إضافيّة لكن ﺗجب
اﻹشارة بأن هذه المهارة لن ﺗُمثل معيارا في اخﺗيار ال ُمشاركين.
يهدف برنامج الشراكة إلى سد الفجوة بين الحكومة والمدنيين من ذلك القطاع
شبه العام .يُمثل الموظفون الحكوميّون الفئة المسﺗهدفة الرئيسية .لكن ﺗ ّم
ﺗخصيص عدد محدود من اﻷماكن للمشاركين من المنظمات شبه العامة .نرحب
بالمشاركين من المنظمات الﺗي ﺗرﺗبط ارﺗباطا وثيقا بالجهات الفاعلة العامة في
المجال المذكور أو الﺗي ﺗلعب دورا مباشرا أو نشطا في سلسلة القيمة أو ﺗﺗأثر
بشكل مباشر بﺗطوير السياسات والﺗي يجب بالﺗالي إشراكها.
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 اﻷوسط وشمال أفريقيا .ﺗهدف وزارة الخارجية الهولندية من
خﻼل هذا البرنامج إلى ﺗشجيع ودعم اﻻنﺗقال المسﺗدام في منطقة الشرق اﻷوسط
وشمال أفريقيا وﺗعزيز العﻼقات بين هولندا والدول المسﺗهدفة.

لمزيد من المعلومات
أسئلة ﺗﺗعلق بطلبات الﺗسجيل وبقاعدة 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 اﻻقﺗصادية.
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