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  ختم وتوقیع الشركة   

  � م�جع�ةش�و 

  ت�ف�� ب�نامج ت�ر��ي ح�ل 

 ح�الت ال��اص�ة وال�أث��  �دارةال��ار�ة ال��ن�ة الفاعلة و 

  م� ن�� ؟

عـ� األك�ـ� تـأث��ا فـي د دواتاأل تع�ـل علـى اسـ���ار، 2006ال����� االج��اعي ال����� ه� م�س�ة أهل�ة تع�ل فـي فل�ـ��� م�ـ� عـام 

 ة.ى اح��ام حق�ق اإلن�ان والق�� ال��ن�ة إلح�اث تغ��� م���عي ب�وح و�اقة ش�اب�اإلن�ان الفل����ي وف� م�هج ش��لي �ق�م عل

  

  Yalla Change III –م��وع تع��� دور ال��اب �قادة تغ��� في م���عات غ�ة 

ســـ� لهـــ�ا ال��  م�ـــ�وع تع��ـــ� دور ال�ـــ�اب �قـــادة تغ��ـــ� فـــي م���عـــات غـــ�ة، هـــ� أحـــ� م�ـــار�ع  ال���ـــ�� االج��ـــاعي ال���ـــ�� ال��فـــ� 

. ون�ـعى مـ� خـالل ال��ـ�وع  لـ�ع� 2019د��ـ���  – 2019خـالل الف�ـ�ة ی�ل�ـ�  NPA -�ال��اكة مع ال��اع�ات ال�ع��ة ال��و���ة 

تع��ـ� ال�اضـ�ة إلـى ضـافة فاعـل ضـ�� إ�ـار أك�ـ� شـ��ل�ة، �اإل حق�ق ال��اب وت���� واقعه� وت����ه� م� م�اص�ة ق�ـا�اه� ��ـ�ل

ل�اســة امــ� ت�ــ��� ال����ــع الفل�ــ���ي علــى قاعــ�ة ال��ا��ــة الفاعلــة، وجــاء ال��ــ�وع  �����ــة لل�اجــة  اً ال����ع�ــة لهــ� �اع��ــاره� جــ�ء

ا �أه��ــة ��انــًا م�ــو�ال��ع�ــة وال��اصــ�ة وخ��صــًا ال�ق��ــة م�هــا مــع ت�ایــ�  أه���هــا  دواتل���ــ�� دور ال�ــ�اب ورفــع �فــاءة اســ���امه� أل

  دور ال��اب في ع�ل�ة ال�غ��� ال����عي.

وم�اصــ�ة حقــ�قه� ب��ــاثف جهــ�د ال�ــ�اب  وال����ــع  مــ� خــالل هــ�ا ال��ــ�وع  ل�قــ��� ن�ــ�ذج حق�قــي �ع�ــ� عــ� ق�ــا�ا ال�ــ�اب ن�ــعى

  ل����ي.ال�اش��� وال��س�ات ال���لة وال�ه��ة وال����عات ال��اب�ة ل��س�خ ق�� ال���ل واح��ام ال�ع�د واالخ�الف في ال����ع الف

  :  ما یلي �ون���لع أ��ا لل��اه�ة في ت�ق�

 ب�اء ق�رات ال��اب في ال��ار�ة ال��ن�ة وال��اص�ة وال�أث��. - 

 ت���ع وتع��� م�ار�ة ال��اب االج��اع�ة وال��اس�ة م� خالل ق�ادة ال��ادرات ال����ع�ة. - 

 تع��� ال��ار ال�ّ�اء وت�ادل األف�ار ب�� ال��اب. - 

 ال����ع�ة وم�ادرات ال��اص�ة ال�ي �ق�دها ال��اب.إح�اث تغ��� إ��ابي على م���� ال����ع م� خالل ال��ادرات  - 
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  ختم وتوقیع الشركة   

  

  اله�ف م� ه�ه ال��مة:

یهــ�ف ال��ــ�وع إلــى تع��ـــ� دور ال�ــ�اب �فــاعل�� فـــي م�اصــ�ة حقــ�قه� وال�ــعي إلحـــ�اث أثــ� إ��ــابي فـــي ال����ــع الفل�ــ���ي ودعـــ� 

ام �ع فــ�ص ال�ع��ــ� عــ� ق�ــا�اه� وواقعهــ� �اســ���م�ــار��ه� فــي ال��ــاة االج��اع�ــة وال��اســ�ة مــ� خــالل ب�ــاء وعــ�ه� وقــ�راته�، وت�ــ�

  .حق�قه� وف� نهج حق�قي شاملال�فاعل�ة ال��ی�ة في ت�ق�� أه�افه� وال�فاع ع�  دواتاأل

 رة�داال��ــار�ة ال��ن�ــة الفاعلــة و  حــ�ل " ي��ف�ــ� ب�نــامج تــ�ر��بال��ــ�وع  أن�ــ�ةســ�ق�م ال���ــ�� مــ� خــالل  ؛ول��ق�ــ� هــ�ا الهــ�ف

اره� شــاب وف�ــاة ت�ــ�اوح أع�ــ ) 60(��ــاه� ال�ــ�ر�� فــي ت�ــ���  مهــارات ومعــارف مــ� ال���قــع أن ح�ــ� �ــأث��"  ح�ــالت ال��اصــ�ة وال

عــام فــي مهــارات الق�ــادة وال�ــأث��، ال���ــ�� وال��ــ���، ال��ــاءلة ال����ع�ــة وت�ــ��� ح�ــالت ال��اصــ�ة علــى أســاس  24إلــى  18مــ� 

 ن/ات � وســ�ق�م ال��ــار�  ،م�ت��ــة أخــ�� ال��اصــ�ة ال�ق��ــة وم�ضــ�عات  ��لي،الــ�هج القــائ� علــى حقــ�ق اإلن�ــان ومعــای�� ال�ــ�هج ال�ــ

  .ن��ة مع ال����ع ال��ليال��الت وال��ادرات واأل �ع� نها�ة ال��ر�� ب��ف�� م���عة م�

  ن��لع م� خالل ال��ر�� إلى:

 ل ات ورفع مهاراته� في الع�ل ال��اعي وق�ادة ف�ق الع/�صقل ال�هارات ال��ات�ة لل��ار��� 

  ــــار��ر ــ ـــارف ال��ــ ــ ــــارات ومعـــ ــ ـــع مهــ ـــ ــي ات/�فــ ــ ــ ــ��� و  فــ ــ ـــ ـــغ� والت�ـ ــ ـــالت ال�ـــ ـــ ــادة ح�ــ ــ ـــ ـــ�ةق�ـ ــ ــ ـــع  ��اصـ ــ ــالت رفـــ ــ ــ وح�ــ

 .ال�عي

 ات ل�فه�م ال��اص�ة ال�ق��ة/تع��� فه� ال��ار���. 

  ــــادة ــ ــاراتز� ــ ـــ��� مهـــ ــ ـــي ال��ـ ــ ــار���/ات فــ ــ ــة ،ال��ـــ ـــ ــــ��ات ال��ل�ــ ــاء ال�ـــ ـــ ــة ،ب�ــ ـــ ـــة الفاعلــ ـــاه�� ال��ا��ــــ ــ ــــار  ،مفـ �ة ال��ـــ

 .ال��ن�ة

 ــارات ال� ـــ ــــع مهـ ـــــ�ة رفــ ـــالت ال��اصـ ـــي ح�ـــ ــ ـــاعي فـ ـــل االج��ـــ ــ ــــ��ات ال��اصـ ـــ���ام شــ ـــي اســـ ـــار���/ات فـــ ــ ــة�ـ ــ  ،وال��ع�ــ

 .�دارة و�ن�اج ال����� و  دوات��ا ���ل الق��ات واأل ،ال��ادرات ال��ل�ة وال����� ال�اتي

 والف�ات اله�ة رفع وعي ال��ار���/ات في ال��اق الفل����ي وال����� على حق�ق ال��اب. 

 االج��اعيال��ار���/ات لل�هج ال���لي، وال�هج ال���ي على حق�ق اإلن�ان ومفاه�� ال��ع  ز�ادة م���� ح�اس�ة. 

 .رفع وعي ال��ار���/ات ��فاه�� أه�اف ال����ة ال����امة 
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  : ال��ار��ن في ال��ر��

  3 علــى �مق�ــ��، مــ� �افــة م�اف�ــات ق�ــاع غــ�ة، عــام )24 – 18مــ� �ــال ال���ــ�� مــ� الف�ــة الع���ــة ( ام�ــار� 60عــ�د 

 ش�� ل�ل م���عة. 20م���عات ��ع�ل 

 اإلعالم واالت�ال.دارة�الب أو خ���ي ال�امعات م� ت���ات العل�م اإلن�ان�ة، العل�م ال��اس�ة، اإل ،  

 ل�یه� مع�فة ج��ة ����ات ال��اصل االج��اعي و��ف�ة ال�عامل معها. 

 والع�ل ال���عي ،ال�ق��ةال��اص�ة ، ل�یه� اه��ام ���ض�عات ومهارات (ال��اص�ة، ال�غ��� ال����عي(. 

 شغف في الع�ل ال����عي وح�الت ال��اص�ة وال�عي ال����عي. یه�ل� 

   ال�هة االس��ار�ة:مهام وم��ول�ات 

 ـة ال�ـي سـ��� اسـ���امها مـع تقـ��� �ـ�ق ت�ر� دواتتق��� ع�ض مالي وف�ي م�ض�ًا ف�ه م�ه��ة الع�ل وال��ق وال�سائل واأل��

 عل�ا �أن ال��ض�عات ال��ر���ة ال���وحة هي: ة وأن ت��ن م�ه��ة الع�ل تفاعل�ة وذات س�اق م��ل.ر�اد�ة و�ب�اع�

 الق�ادة وال�أث��، ال����� وال�����ال�هارات ال��ات�ة،  -

 ����امةال��ا��ة الفاعلة، مفاه�� حق�ق اإلن�ان، ال��اواة م� م���ر ال��ع االج��اعي، وأه�اف ال����ة ال -

 ال��اص�ة ال�ق��ةوال��� وال��اص�ة، و ، لة ال����ع�ةال��اءمفاه��  -

  ــي ی�اعــــي تقـــ��� ال�ـــ�ر�� ��ـــ�ل فاعـــل �عـــ�ز اك��ـــاب ال��ـــار��� لل�هــــارات ــي ســـ�اق م��ـــل وت�اك�ـ ــة فـ ــة ت�ر���ـ تقـــ��� خ�ـ

 وال�عارف ال��ل��ة �ان��ام مع ف��� ال��ر�� ال�ق��ح .

 و��اعـي ت�لعــات ال��نــامج ال�ـ�ر��ي وال��ــ�وع  ��ــا هــ� یـ�� ت�ــ��� خ�ــة ال�ـ�ر�� ��ــ�ل خــاص لل���ـ�� االج��ــاعي ال���ــ ��

 م�ضح في ال�ث�قة.

 .تق��� س��ة ذات�ة خاصة ��اق� ال��ر�� وال���ة م�ض�ا ال���ات ال�ا�قة في ت�ف�� أع�ال م�ابهة 

 ـــ�اب ام �ـــاق� ال�ـــ�ر�� ال�ق�ـــ�ح مـــ� ح�ـــ� ال��ـــ�ات وال�هـــارات واألدوار وال��ـــ�ة فـــي الع�ـــل مـــع ال���ـــ� ال�ـــ�ص علـــى ان�ـــ�

 .ذل� على م�ار الع�ل�ة ال��ر���ة النع�اس

 .تق��� م��دة ال�ادة ال��ر���ة ال�ق��حة و��� ت���� مادة خاصة لل��ار��� ق�ل ال��ء �الع�ل�ة ال��ر���ة 

 ة على ح�ة./تق��� تق��� خاص ��ل م�ارك 

 .تق��� تق��� ی�ث� �افة م�احل ال��ر�� و�ع�� ع�ه ���ل ش��لي و�ق�م ت�ص�ات ع�ل�ة 

  ال���وع. إدارةال��مة وف� آل�ة ی�� اإلتفاق عل�ها مع  ان�هاءی�م �ع�  60تق��� خ�مة اإلرشاد واإلس��ارة ل��ة 
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  ال��هالت ال��ل��ة:

 ) رة.) س��ات في ال��ر�� في ال��االت ال���5خ��ة ال تقل ع�� 

 .الق�رة على ال�عامل مع الف�ات الع���ة ال���ه�فة 

 .فه� واضح ل�ق�ق اإلن�ان وق�ا�ا ال��اب وال��اق الفل����ي 

  وتق��� االح��اجات.الق�رة على ت���� ال��� ال��ر���ة وتق��� االح��اجات و�ع�اد ال��اد ال��ر���ة 

 ي ال�ث�قة ال��جع�ة.الق�رة على إع�اد ال�قار�� واالل��ام ��ل ما ه� م�ل�ب ف 

  

  معای�� ال�ق��� 

  % ح�� معای� ال�ق��� ال�ال�ة:30% للع�ض الف�ي والع�ض ال�الي ب���ة 70س��� تق��� الع�وض ال�ق�مة ب���ة 

  ال�رجة   ال�ع�ار   #

  20  وض�ح الع�ض الف�ي وال��ة ال�ق�مة .1

  20  ارت�ا� ال����� ال�ق�م مع ت�لعات ال���وع .2

  20  ل�����مة ووض�حهافعال�ة ال��ه��ة ا .3

  10  ال���ات ال�ا�قة لل��ق�م في ال��ال .4

  30  الع�ض ال�الي ومالءمة ال��لفة  .5

  100  إج�الي ال�رجات   
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  :ت�ف�� ال��مةم�ة 

 �3د لعــ ،ســاعة ت�ر���ــة) 162(ب�اقــع  ت�ر���ــة أ�ــام  9ل�ــ�ة  05/09/2019 – 25/08/2019الف�ــ�ة س��� ت�ف�� ال��ر�� خالل 

  .ش�� 20ال���نة م�  ) ساعة ت�ر��ة لل����عة ال�اح�ة54س��� الع�ل معها �ال��از� ب�اقع (، ح�� ت�ر���ة م���عات

 

  :االل��امات ال�ال�ة

�ــاعي ���ــ�� االج�مــ� ت�ف�ــ� ال��مــة وتقــ��� ال�قــار�� واع��ادهــا مــ� ق�ــل �ــاق� ال ن�هــاءس��� الــ�فع �ع�لــة الــ�والر األم���ــي �عــ� اال 

  ال��مة. ان�هاءالل ـ��الة ب���ة أو ش�� خالل شه� ��� أق�ى م� تار�خ ال�����، وذل� م� خ

  

  ال��اصل:

  :إلس�ف�ار ح�ل ه�ه ال��مة م� خالل������ ال��اصل مع ال����� اإلج��اعي ال����� ل

  �2824290 العل�ي على هاتف رق�: م��� ال���وع: م��ال��اصل مع  

  :أو ال���� اإلل���ونيpal.org-info@sdf  

  ل�اب� ال�ادس، شارع ح��ش، غ�ةا –أو م� خالل ز�ارة مق� ال����� في ع�ارة ح�ي  
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  ش�و� عامة: 

 .ه�ا الع�ض م��� لل���ات االس��ار�ة ال����ة فق� 

 .ال��ق�ع وال��� على �افه أوراق ع�ض ال�ع� ���  

 س��راج وال ���ز اس���ام الفاك� أو ال�����.�ق�م ال�ع� فق� على ه�ا ال���ذج ال�اص �اال  

 .ع��� ع�ض ال�ع� الغ�ًا فى حال ال��� أو الق�� أو اس���ام ال���ل أو قل� ال�صاص�  

 .األسعار ��� أن ت��ن �ال�والر وال��س�ة غ�� م��ولة ع� تقل� أسعار الع�الت خالل ف��ة ت�ف�� ال��مة 

 ت�ف�� ال��مة. ان�هاءة مع شهادة خ�� ال���ع �ع� تل��م ال���ة ال��ف�ة ب�ق��� فات�رة ض���� 

 .على ال��ق�م�� تق��� س��ة ذات�ة خاصة �ال���ة، وال��ل ال��ار� 

 .تق��� ع�ض ف�ي ت� ت����ه ل�الح ال����� االج��اعي ال����� ل��ف��ه ال��مة ال��ل��ة ���ل خاص ���  

 .ال��س�ة غ�� مل�مة �ق��ل أقل األسعار  

 دون إبـ�اء األسـ�اب و�ـ�ون أن ��ـ�ن  أخـ�� لغاء ج��ع الع�وض ال�ق�مـة و�عـادة �ـ�ح عـ�ض ال�ـع� مـ�ة لل��س�ة ال�� فى إ

  ل�ق�م ع�ض األسعار ال�� فى ال��ال�ة �أ� تع���.

  ی�مًا م� ال�ار�خ ال���ود لف�ح ع�ض ال�ع�. �90ع� ع�ض ال�ع� سار� ال�فع�ل ح�ى  

 لــ��  08/08/2019ال��افــ�  ال��ــ��ل�ان�ــة ع�ــ�ة �هــ�ًا مــ� یــ�م آخــ� م�عــ� الســ�الم العــ�ض الف�ــي وال�ــالي هــ� ال�ــاعة ا

  ال�ائ�ة ال�ال�ة لل����� االج��اعي ال����� على الع��ان ال��ضح أعاله في ال�ث�قة.

 ،ســ��� عقــ� اج��ــاع ت�ه�ــ�� لل�هــات االس��ــار�ة ال�ع��ــة �ال��ــار�ة لإلجا�ــة علــى اس�ف�ــاراته� ���ــ�ص ال�ث�قــة ال��جع�ــة 

 �ه�ا في مق� ال����� االج��اعي ال�����. 12:00ال�اعة  04/08/2019ح� ال��اف� في ی�م األوذل� 

 .س��� ال��س�ة على الع�ض األك�� اس��ا�ة لل�عای�� ال��ل��ة م� ح�� الق�رات الف��ة وال�ال�ة لل��ف�� 

  ث�قة.% ح�� معای� ال�ق��� ال��ض�ة �ال30% والع�ض ال�الي ب���ة 70س��� تق��� الع�ض الف�ي ب���ة� 

 .ت�ال�ف إعالن الع�ض على ال�هة الفائ�ة  

 :في حال االع��ار ع� ال��ار�ة ی�جى ت�ج�ه رسالة اع��ار ع�� ال���� اإلل���وني 

  pal.org-info@sdf .أو ت�ل� �ال�� ل�ق� ال��س�ة  

  ُم��ـــ� اإلغـــالق وت�ـــ�ن ج��ـــع األوراق ب�اخلـــه وم�قعـــة ح�ـــ� فـــى ملـــف  أخـــ�� ُی�ضـــع العـــ�ض الف�ـــي وال�ـــالي وأ� م�فقـــات

 األص�ل. 
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  ختم وتوقیع الشركة   

 

  ب�انات ال��ق�م:

    :اس� ال���ة

    رق� ال���غل ال��خ�:

    اس� م��ل ال���ة:

    الهاتف ال�ل��: 

    ال���� اإلل���وني: 

  

  :ب�ان ال��لفة

  $ ج�ال�ةال��لفة اإل  ت�لفة ال�ح�ة $  ع�د ال�ح�ات   ال�ح�ة   ال���   #

      162  ساعة ت�ر���ة  ت�ف�� ب�نامج ت�ر��ي   1

    �األرقام  ج�ال�ةالق��ة اإل  

    �ال��وف  ج�ال�ةالق��ة اإل  

  

ــــــــــــــــــــ أنــا ال��قــع أدنــاه: ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أتعهــ� أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقــ�م ب�قــ��� ال�ــ�مات  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفقًا لل��و� وال�ع��ات واألسعار ال����رة أعاله. ��ا أق� �ا�العي وم�افق�ي على ال��و� وال���د ال�ا�قة. ال����رة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�ق�ع وخ�� ال��ق�م:  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ار�خ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

وام ل���ــ� مــ� ال�عل�مــات ���ــ� ز�ــارة مقــ� ال���ــ�� ال�ــائ� فــي غــ�ة شــارع ح�ــ�ش ع�ــارة ح�ــي ال�ــاب� األول خــالل ســاعات الــ�

  .2824290ال�س�ي أو ال��اصل مع ال�ائ�ة ال�ال�ة م� خالل الهاتف رق�: 


