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تدريب حول االنتقال ال ّ
طاقي
الكهرباء
برنامج الشراكة للتطوير المهني

تدعو هولندا موظفين حكوميين ومنظمات شبه حكوميّة معنيّة وممثلين عن
القطاع الخاص من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى الترشح
لل ُمشاركة في برنامج تدريبي للتطوير المهني حول االنتقال ال ّ
طاقي بالتركيز
على قطاع الكهرباء .الدّول المؤهّلة للمشاركة هي :الجزائر ومصر وإيران
والعراق واألردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعُمان واألراضي
الفلسطينيّة والسودان وتونس.
تهدف هذه الدورة إلى تمكين العاملين في قطاع الكهرباء من صانعي السياسات
و ُمشغلي الشبكات ومؤسسات ّ
الطاقة من تبادل معارفهم ومهاراتهم لقيادة مسار
االنتقال ّ
ّ
الطاقي في بلدانهم ومجتمعاتهم المحلية و ُمدنهم .كما تهدف أيضا إلى
تعزيز عالقات المشاركين مع هولندا ومع الفاعلين في قطاع ّ
الطاقة في هولندا.
أهداف دورة التطوير المهني حول االنتقال ال ّ
طاقي (الكهرباء)
تنظم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية دورة التطوير المهني للمساهمة في:
•
•

•
•

تطوير وتعزيز معرفة المشاركين وفهمهم لجدوى االنتقال ّ
الطاقي الشامل
ومتعدّد القطاعات،
تمكين المشاركين من المهارات المطلوبة لصياغة وتنفيذ سياسات طاقيّة
ناجعة وفعّالة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص واعتماد
مقاربة االنتقال ّ
الطاقي،
الدّفع بالتعاون بين هولندا والمنطقة العربية ،فضال عن التعاون داخل
المنطقة،
باإلضافة إلى ذلك ،ت ُوفّر الدورة للمشاركين فرصة لتعزيز شبكاتهم
المهنيّة.

برنامج ومحتوى ال ّدورة
تتو ّزع هذه الدورة على أسبوعين غير متتاليين .يُنتظم التدريب خالل األسبوع
األول عن بُعد عبر االنترنيت خالل شهر ديسمبر  2021ويهدف إلى تطوير
ّ
ّ
وتعزيز المعارف النظر ّية والسياقيّة لل ُمشاركين بخصوص االنتقال الطاقي مع
التركيز أساسا على قطاع الكهرباء .يُشرف على تقديم ال ُمحاضرات ُخبراء من
برنامج كلينغندال الدّولي حول الكهرباء ( )CIEPفي حين تتولّى أكاديميّة
كلينغندال توفير المهارات التدريبيّة .كما سيتم تنظيم جولة دراسيّة افتراضيّة.
سيكون التدريب رقميا بالكامل باستخدام منصات أكاديمية كلينغندال على
اإلنترنت .اكتسبت أكاديمية كلينغندال خالل جائحة الكوفيد  19خبرة واسعة في
مجال توفير دورات تدريبية عالية الجودة عبر اإلنترنت.
تطورات جائحة الكوفيد 19
يُنتظم التدريب خالل األسبوع الثاني -حسب
ّ
والقيود المفروضة على السّفر – في هولندا يتفاعل فيه ال ُمشاركون بشكل فاعل
في ورش عمل لتعزيز المهارات (حول التفاوض وإدارة التغيير) مع خبراء
من قطاع الطاقة/الكهرباء في هولندا .سيت ّم أيضا تنظيم العديد من زيارات
العمل في مختلف أنحاء هولندا لتعريف باستعدادات البلد النتقاله الطاقي.
كما سيعمل المشاركون خالل أسبوعي التدريب والفترة الممتدّة بينهما على
"خطة العمل لما بعد العودة إلى األوطان" .سيُم ّكن هذا التعاون المشاركين من
تطبيق معارفهم ومهاراتهم ال ُمكتسبة في مؤسساتهم بعد استكمال الدورة.
األول من هذا التدريب ُمكثف ويتطلب العمل على
تجدر اإلشارة إلى أن األسبوع ّ
االنترنيت وخارجها .نوصي بأن يتم إعفاء ال ُمشاركين من االلتزامات المهنيّة خالل أيام
الجلسات الحية وال ُمباشرة .أ ّما بالنسبة لألسبوع الثاني ال ُمزمع تنظيمه في هولندا يخضع
السفر إليها لتطورات جائحة الكوفيد 19-وبالتالي ال يجوز ال ُمطالبة الحقا بأي حقوق قد
تُستم ّد من محتوى هذه النشرة.

التاريخ والمكان واللغة المستخدمة

انقر على " "Registerوابحث أسفل الصفحة على "االنتقال ال ّ
طاقي" .انقر على
"  "Applyسيُطلب منك تجيل الدّخول باستخدام عنوان البريد االلكتروني وكلمة
العبور .إن لم يكن لديك حساب انقر على ” “Registerوامأل البيانات المطلوبة ثم انقر
على ” “Registerوسيصلك بريد يطالبك بتأكيد عنوان بريدك االلكتروني .بعد التأكيد
يكون حسابك قد أنشأ .يُمكنك االن النفاذ إلى الحساب وملء استمارة الطلب لبرنامج
"االنتقال ال ّ
طاقي" وحفظ االستمارة لتأكيد استالم طلبك للمشاركة .سوف تتلقى رسالة
تأكيد بالبريد اإللكتروني.

األول) وفي هولندا
تنعقد هذه الدورة للتطوير المهني عن بُعد (خالل األسبوع ّ
تطورات جائحة الكوفيد 19-والقيود المفروضة
(خالل األسبوع الثاني) حسب
ّ
على السّفر إلى هولندا..
األول (عن بُعد) :من يوم االثنين  13ديسمبر إلى غاية يوم الخميس 16
األسبوع ّ
ديسمبر
األسبوع الثاني (في هولندا) من يوم االثنين  21مارس (الوصول يوم  20مارس)
(الرحيل يوم  26مارس)
إلى غاية يوم الجمعة  25مارس ّ
سيتم تقديم الدورة باللغة اإلنجليزية مع إمكانية توفير الترجمة نحو اللغة العربية
أو الفرنسية إن تتطلّب األمر ذلك .يتعيّن على ال ُمشاركين حضور جميع وكامل
صل المشاركون بعد استكمال ال ّدورة على شهادة.
عناصر الدّورة التدريبيّة .يتح ّ
والرسوم
التكاليف ّ
تتولّى الحكومة الهولندية تغطية جميع تكاليف ُمشاركة ال ُمتدربين من الدول
ال ُمسجلة على قائمة  .OECD-DAC listتشمل التكاليف تذكرة السفر الدّولي واإلقامة
والتغذية والتأشيرة والتأمين ورسوم التسجيل في الدّورة التدريبيّة .يتعيّن على
المشاركين من البلدان غير المدرجة في قائمة  OECD-DACدفع تكاليف سفرهم
والتأشيرة .بينما تتولى الحكومة الهولندية تغطية رسوم اإلقامة والتغذية والتأمين
والرسوم الدراسية للدورة .يتح ّمل جميع المترشحين مسؤولية تنظيم ودفع تكاليف
السفر الداخلي إلى المطار في بلدانهم .يتع ّين على المشاركين من البلدان المدرجة
في قائمة  OECD-DACالمغادرين من مطار دولي خارج بلدهم تغطية نفقات
السفر المحلية بأنفسهم وسيتم تعويضهم عن الجزء الدولي من رحلتهم.
المشاركون مسؤولون أيضا عن طلب التأشيرة .في حالة عدم الحضور أو اإللغاء
ّ
يحق للمنظمة
في غضون أربعة أسابيع قبل انطالق الجزء األول من التدريب،
المطالبة باسترجاع جميع التكاليف المتكبدة من صاحب عمل المشارك المعني.
المتطلبات التكنولوجيّة
ينتظ ُم الجزء األ ّول من 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) .توفر أكاديمية كلينغندال
للمشاركين رابطا يوميّا لالنضمام إلى االجتماعات عبر اإلنترنت .كما سيت ّم
صة الرقمية مودل ( )Moodleلتبادل الوثائق والمستندات بوصفها
استخدام المن ّ
صة للتواصل مع ال ُمشاركين.
من ّ
مطلب ال ُمشاركة
يجب تقديم مطالب ال ُمشاركة وإرساله عبر االنترنيت قبل يوم  22نوفمبر
 .2021لذلك يجب أوال إنشاء حساب خاص يُم ّكنك من ملئ مطلب الترشح عن
بُعد .االتصال أوال بالموقعhttp://www.shiraka.nl :

شروط األهلية للمشاركة
•
•
•

المراجعة اإلدارية :طلبات ال ُمشاركة مملوءة بالكامل وردت قبل الموعد
النهائي
التوافق بين الوظيفة واألهداف التعليمية ومواضيع الدّورة وحوافز
المشاركة
تجربة تتراوح بين  5و 10سنوات في قطاع الكهرباء.

• 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 ألننا نُث ّمن كثيرا
ّ
تسمح الدورة بمشاركة  25متدربا سيتم توزيعها بأكبر قدر من التساوي بين
الدول المدعوة .تُمثل المعرفة السلبية للغة االنجليزيّة ميزة إضافيّة لكن تجب
اإلشارة 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 األماكن 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 تنمية السياسات
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .تهدف وزارة الخارجية الهولندية من
خالل هذا البرنامج إلى تشجيع ودعم االنتقال المستدام في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وتعزيز العالقات 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 حول االنتقال ّ
الطاقي.
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