
  

  

  

ب�ون  ال�اف ة م$ ال����# ال"�ال!قل	��ة ل��اء و�عادة تأه	ل ال��ران ال����ة ف�ي اع�اد دل	ل ارشاد� 

  ) Dry Stone( ةم(ن

     مق�مة 

� أرض ال����ن والع��، ال��ه� ال�قافي  تع���  �م� ب���    -   )��ب الق�سلع�ارة ال()� ال)اف في م�قع ال��اث العال�ي: فل �

العال�3ة االس���ائ3ة ال�ي @(�لها    ةال� ّ)ل على الئ(ة ال��اث العال�ي :�ا وتع89 ج�ءا أساس3ا م� ال�34  ال����ة لل���ل2  الّ �ات

�ل�م��ات عّ�ة  Aوح�سانال��قع؛ س�اء ال)�ران ال()��ة ال���ّ�ة ل ،��دون  ال���3ة م� ال()�   على �Jل وادG ال��Fور Eات)اه ب�

    .اس��Fام ال��نة :�ادة الصقة أ@ًا :ان ن�عها

  PQر ل�ال�ا   GRال واالن )ام   S3ّAال�  Tل�� ع�ل3ا  انع9اسا  ال)اف  Eال()�  ال��اء  العال�ي   @ع���  ال��اث  م�قع  قا�Jي وم�ارعي 

��Vه  �EU(3�هQوU  ة ال�ي دفع�ه@���� مل3ّا في أفWل ال�سائل ال�ي ت��9ّه  Uال�قلAار وال�فAالى االب�U  اس�غاللها على أك�ل وجه �  . م

ال���3ة   ال�قل��@ة  ال()��ة  ع�لb ال السل،  غ�اف��ها وان(�ارها� �JرغU صع�Qة  وفي _ل ال(اجة ال�اّسه الى تع��� األرض وزراع�ها  

��S م3اه األم�ار ورPQ ق�ع األراضي 9�Eل م��اسg وح � خ��e  ��ع ان)�اف ال��Qة وال �اح ب�cل  م� ال()� ال)اف :�س�لة

خالب �Eا @(��ه م�  ثقافي  م�ه�    خلg  ال���Aر م�ا أسهU في ت(��ل ال��(�رات الى ق�ع أراض سهلة ال�راعة واألهU م� ذل2 

  Gة ر�kهأن�Aم��    bن نقل  سهل���    ال�)اورة  ال�3اه م� الع�ام ف��� ل��ز�ع ال�3اه  وض�� نkالى تل2 األراضي ل�cل(ة ال��ارع

 .��� والGR ال زال قائ�ا م�R مVات ال ��  على ال��ارع

  ه�ف ال�ل	ل االرشاد� 

�o یه�ف هRا ال�ل�ل االرشاد إلى  )E ،ال()� ال)اف �ت�ف�� ت�ج�هات ف�3ة ارشاد@ة ل��اء وqعادة تأه�ل ال)�ران ال()��ة ال����ة م

العل�3ة ل�tادs ال(فاr  وت�اعي األس8 الع�ل3ة   ال��ج�هات على األس8  ال�قل��@ة �Eا ال���ائ�ة مع  تق�م هRه  ال��Fات ال�(ل3ة 

ّ��  العال�3ة االس���ائ3ة ل���ل2 ال��اث العال�ي  ة�3ال(فاr على ال4 وأهّ�های��افg مع ال�عای�� ال�ول3ة Wوسالم�ه وأصال�ه، وأن ی�

� على فهU االJار العل�ي والع�لي ل3cانة وتأه�ل ال)�ران �� وم�ارع��خ��ات ع�ل3ة ت اع� ال)هات ال�ع�3ة م� مuس ات وف�ّ

� ما یلي:  فة، وعل3ه 3v)ال���3ة م� ال()� ال)اف Eأسل�ب مP ّt ومفه�م ل� ���ات م�Fل�Wان ی� �  



�مق�مة ح�ل ع�ارة ال()ارة ال)افة   -��  في العالU وفل ��� . وت��ل ا@Wا تار�خ ت ل ل ب�اءها وعالق�ها مع ال 9ان ال�(ل

� 9�Eل عام وال��قع 9�Eل خاص. ال()��ة ال��ج�دة في ال��قع وخcائcها وأن�اJها ال السل تع��E Sأن�اع  -� Eفل �

-  sادtال� ح...الخ) ال��خل  ل� ���اتاألساس3ة ال� ،g� ( ت�مU3، حفاr، ح�ا@ة، إعادة تأه�ل...الخ) م� ح�o ال��ث

سل ال()��ة و:Rل2 ال��ارسات ال�ي  الال)��ة في ال(فاr على ال ع�ض أم�لة ورس�مات وص�ر ت�ض3(3ة لل��ارسات   -

 .ی�tغي ت)ّ��ها

 .ذات 3�Jعة م�ابهه االس�فادة م� ت)ارب م(ل3ة ودول3ة ل��ار�ع حفا_3ة في م�اقع  -

�o  ومt �ةوضع معای�� واض(ة  -)E rلل(فا � .ج�3ع الفVات ال� �ه�فةق�ل @ هل فه�ها م

� معای�� واض(ة   -��W3عي لل��قع ت��قافي وال�مع ال 3اق ال U( ا ی��E ال()� ال)اف �لل(فاr على الع�ارة ال���3ة م

 غ�اه Eال��اث ال�قافي.والGR @ع��� غ�3ا Eال���ع ال(��G وال��3عي اضافة الى 

  �ها في ال"!ق�م	$  ال�8و7 ال!ي ��6 ت(فّ 

 . مع�فة E��3عة ال��قع ال� )ل واتفا~3ة ال��اث العال�ي واالتفا~3ات وال��اث�g وال��ص3ات ال�ول3ة ذات العالقة -1

ال��مU3  /ت(�ل  @(�ل -2 أو  ال�ع�ار�ة  اله��سة  في  ال�قافي    شهادة عل�3ة  Eال��روث  له عالقة   �cFت Gأ او او 

 ال)��ل�ج3ا او االثار.

   في اع�ال م�اثلة ال تقل ع� خ�8 س��ات  في هRا ال�)ال على ان  م���ه ع�ل3ةخ��ة  ه /ل�یهال�@ -3

 وال���آت ال�ع�ار�ة ال���3ة Eال()ارة ال)افة.   تأه�ل ال)�رانخ��ة في مtادs ت�مU3 وqعادة ل�@ه /ل�یها  -4

5- ��(@ ��   .اللغة اإلن)ل���ة /ت)

 الق�رة على الع�ل ال���اني وال�عامل مع ف��g ع�ل م� ع�ة تccFات.   ه /ل�یهال�@ -6

�  ه /ل�یهال�@ -7�� ال�(ل��ل��ث�g ال��Fات ال�(ل3ة وادراجها ض��    الق�رة على ت�U3k ورشات ع�ل ولقاءات مع الف�

Gل االرشاد� .ال�ل

 $1000كفالة دخ�ل ع�اء �34Eة  -8

  

  المخرجات

1-  Gل ارشاد�� اإلن)ل���  ف�يدل� والع�3Qة.  ةل��اء وqعادة تأه�ل ال)�ران ال()��ة ال����ة م� ال()� ال)اف، Eاللغ�

�o ی�U ارفاق ال��اجع مع ت�~�3ها.  -2)Qو o)tام ال��هج العل�ي في ال�Fاس� Uان ی� 

 ان ت�Aن ال�cر وال�F��ات واG م�فg م�قU وواضح وQ)�دة م��ازة ت �ح Eال�tاعة. -3

 قابلة لل�ع�یل.  د@)��الان ان ی�U ت لU3 ن Fة م���عة ون Fة  -4

 .ان ت�Aن ال��اد ص(3(ة م� ن�cص، ووثائg، وم�اجع، ورس�م، وما إلى ذل2 -5



 .ان ت�Aن ج�3ع ال��اد م(�رة -6

  شروط أخرى

� ع�د    الع�لالق�رة على    أن @�9ن ل�T ال� ��ار -1�Wع� ال�عاق� معه ت�E ة @ق�مها�ح � خ ���� م��ان�مع Eاح�

�.   ون�ع وتAلفة� الtاح�

 ال�ي @ق�مها له ال��ف االول  ال�الحkات الف�3ة :افة یل��م ال��عاق� ب�ع�یل  -2

 الزمني  اإلطار

�o ال ت�)اوز )Qالع�ض و � . 2021م� عام  2شه� أشه� وعلى ان ال ت�)اوز  4على ال� ��ار ت لU3 خ�ة زم�3ة ض�

  التقييم: 

  س��U تق�U3 الع�وض ف�3ا وم� ثU مال3ا وذل2 وفg االتي E( � ال)�ول ال�الي  

  ال!ق	#: الف�ي 

 ���  ال(زن  ال

  20  ال ��ة الRات3ة لل� ��ار   - 1

  10  ج�ول زم�ي مق��ح ل��ف�R ال�راسة   - 2

  20  م�ه)3ة الع�ل مع تق�@U خ�ة ت�ف�R@ة ل��احل الع�ل  - 3

  دراسات م�ابهه تU ت�ف�Rها م� ق�ل ال� ��ار   - 4
 

20  
  

5 -  Uات3ة لهRة ال��  20  ف��g الع�ل ال�ق��ح وال 

  100  ال�)��ع

  

ال!ق	#: الف�ي لها  ال!عاون Eال��D في ا�ة ع�وض مال#ة ل: ت!�اوز عالمة    -  الق��"ةل$ �ق(م ب�نامج الق�س إلع"ار ال�ل�ات  

70.%  

  تسليم العروض: 

� ع�ض ف�ي وع�ض مالي  �� م�فcل�مuس ة ال�عاون   وذل2 فيعلى م� ی�غ� Eال��ار:ة في ال��اقcة ت لU3 ع�ضه في _�ف

��ن شارع :��ا، رام  -cاه  ح�ى،  هللال�cح�االم�ع� أق    gه�ا 12:00ح�ى ال اعة  6/9/2020ال��اف_  

ح�ى تار�خ     waocjrp@taawon.orgفي حال وج�د أG اس�ف ارات @�UA�9 ال��اصل �cFEصها على ال���� االل��Aوني  
  2/9/2020األرQعاء وس��U ال�د على اس�ف اراتUA ع�� نف8 ال���� االل��Aوني في تار�خ أقcاه  1/9/2020ال�الثاء أقcاه 


