
  

  

  

ة م)  �' ال"�وال"�&آت ال"ع"ار�ة ال!قل	��ة  ل��اء و�عادة تأه	ل ال��ران ال����ة ف�ي اع�اد دل	ل ارشاد� 

  ) Dry Stone(  ةب�ون م,ن  ال�اف ال���

    مق�مة 

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

 @(�لها  ال�يالعال�8ة االس���ائ8ة    ة?�ا وتع<= ج�ءا أساس8ا م� ال�89  العال�ي  ال��اث  الئ(ة  على  ال� ّ)ل   لل���ل2   ال����ة  الّ �ات

�ل�م��ات  ال���ّ�ة�ة  س�اء ال)�ران ال()�   ال��قع؛Bوح�سان  عّ�ة  ل ،����/الق�Kر   أو   ،على �Jل وادG ال��Fور Eات)اه ب�Jال��ا  

 م�ها  ت_ّقى  ما  ع�د   ی���  وال�ي  ،?�ادة الصقة أ@ًا ?ان ن�عها  دون اس��Fام ال��نة  ال()�   م�  ال���8ة)  Watchtowersال�را8Nة (

��f  ال��Fور  م��قة  في   خاصة  ال��قع  ح�ود  داخلم�ّزعة على ع�ة م�اcJ    م��ار/ ق�K  250  عgمها   وق�؛  جاال  و�Fاس�

  . ال(Kاد م�اسi خالل خاصة  ورعای�هاحق�لهi  ل��اh_ةال��ارع�ن 

ال)اف    @ع��� Eال()�  رlg    انع<اساال��اء  ل�ال�ا   Gmال واالن )ام   n8ّBال�  oل�� العال�ي ع�ل8ا  ال��اث  م�قع  قا�Jي وم�ارعي 

iه�8)�E  ه�p�gوi    ة@���� مل8ّا في أفqل ال�سائل    iدفع�ه  ل�ياال�قلBار وال�فBت�ّ<�ه  ال�يالى االب�i  �  . وجه  أك�ل  على  اس�غاللها  م

  ال�قل��@ة   ال()��ة  ع�لf ال السل،  وان(�ارها  ارغi صع�gة �g�Jغ�اف��هتع��� األرض وزراع�ها    الى  ال�اسة  ال(اجة  vل  وفي

وح �    م��اسcق�ع األراضي �E<ل    ورlgان)�اف ال��gة وال �اح ب�n��K م8اه األم�ار    ��عل  ال���8ة م� ال()� ال)اف ?�س�لة 

خالب �Eا @(��ه ثقافي    م�ه�  خلc  ذل2  م�  واألهi  ال�راعة  سهلةم�ا أسهi في ت(��ل ال��(�رات الى ق�ع أراض    ال���Bر  خ��|

�    األراضي  تل2  الى  ال�)اورة   الع��ن   م�ه  ال�8ا  نقلسهلf    م���Bه  رG م� أن��ة  � ال�8اه   ل��ز�ع  ف���  ن�ام  وض��ل�Kل(ة ال��ارع

� على�� مpات م�m قائ�ا زال ال والGm ال��ارع�  . ال �

  



  ه�ف ال�ل	ل االرشاد� 

م� وال���آت ال�ع�ار�ة    ت�ف�� ت�ج�هات ف�8ة ارشاد@ة ل��اء و�عادة تأه�ل ال)�ران ال()��ة ال����ة  یه�ف هmا ال�ل�ل االرشاد إلى  

�� تق�م هmه ال��ج�هات على األس= العل�8ة ل�_اد� ال(فا�  وت�اعي األس= الع�ل8ة  )E ،ات  ال���ائ�ة مع  ال()� ال)اف��Fال

وسالم�ه  العال�8ة االس���ائ8ة ل���ل2 ال��اث العال�ي    ةال(فا� على ال�89  هّ�هاوأ ال�(ل8ة ال�قل��@ة �Eا ی��افc مع ال�عای�� ال�ول8ة  

� على فهi االJار العل�ي والع�لي  �� وم�ارع��ّ�� خ��ات ع�ل8ة ت اع� ال)هات ال�ع�8ة م� م�س ات وف�ّqوأصال�ه، وأن ی�

� ما یلي:  ات م�Fلل8Kانة وتأه�ل ال)�ران ال���8ة م� ال()� ال)اف Eأسل�ب م_ّ l ومفه�م ل� ����qفة، وعل8ه �8)� ان ی�  

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

� �E<ل عام وال��قع �E<ل خاص. ال()��ة ال��ج�دة في ال��قع وخKائKها وأن�اJها ال السل تع��E nأن�اع  -� Eفل �

- nتع�� ��Jال��اE 8ةNها ال�راJها ال�ع�ار�ة وأن�اKائKوخ  

 ، حفا�، ح�ا@ة، إعادة تأه�ل...الخ) م� ح�� ال��ث�c، ال� ح...الخ) (ت�مi8ال��خل  األساس8ة ل� ���اتال�_اد�  -

لل��ارسات   - ت�ض8(8ة  وص�ر  ورس�مات  أم�لة  ال ع�ض  على   �ال(فا في  ��ال()��ة  سل  الال)��ة Jل2   وال��اm?و

 .ال��ارسات ال�ي ی�_غي ت)ّ��ها

 م�ابهه.في م�اقع ذات 8�Jعة  حفا8vهاالس�فادة م� ت)ارب م(ل8ة ودول8ة ل��ار�ع  -

��  وم_ �ةوضع معای�� واض(ة  -)E � .ج�8ع الفpات ال� �ه�فةق�ل @ هل فه�ها م� لل(فا

� معای�� واض(ة   -��q8عي لل��قع ت��قافي وال�مع ال 8اق ال i( ا ی��E ال()� ال)اف �لل(فا� على الع�ارة ال���8ة م

 والGm @ع��� غ�8ا Eال���ع ال(��G وال��8عي اضافة الى غ�اه Eال��اث ال�قافي.

 

  ال&�و; ال!ي ��: ت,ّف�ها في ال"!ق�م	)  

 مع�فة E��8عة ال��قع ال� )ل واتفا8hة ال��اث العال�ي واالتفا8hات وال��اث�c وال��ص8ات ال�ول8ة ذات العالقة.  -1

او  -2 ال�قافي  Eال��روث  له عالقة   �KFت Gأ او   i8ال��م أو  ال�ع�ار�ة  اله��سة  في  /ت(�ل شهادة عل�8ة  @(�ل 

 ر.ال)��ل�ج8ا او االثا

 ل�@ه /ل�یها خ��ة ع�ل8ة م���ه في هmا ال�)ال على ان ال تقل ع� خ�= س��ات في اع�ال م�اثلة    -3

 وال���آت ال�ع�ار�ة ال���8ة Eال()ارة ال)افة.   تأه�ل ال)�رانل�@ه /ل�یها خ��ة في م_اد� ت�مi8 و�عادة  -4

�� /ت)�� اللغة اإلن)ل���ة.   -5(@ 

 وال�عامل مع ف��c ع�ل م� ع�ة تKKFات.   ل�@ه /ل�یها الق�رة على الع�ل ال���اني -6



7-   �� ل��ث�c ال��Fات ال�(ل8ة وادراجها ض��� ال�(ل��ل�@ه /ل�یها الق�رة على ت��i8 ورشات ع�ل ولقاءات مع الف�

.Gل االرشاد� ال�ل

 $1000كفالة دخ�ل ع�اء �89Eة  -8

  

  المخرجات

� اإلن)ل���ة والع�8gة. دل�ل ارشادG ف�ي ل��اء و�عادة تأه�ل ال)�ران ال()��ة   -1� ال����ة م� ال()� ال)اف، Eاللغ�

�� ی�i ارفاق ال��اجع مع ت��8hها.  -2)gام ال��هج العل�ي في ال_(� و�Fاس� iان ی� 

 ان ت�Bن ال�Kر وال�F��ات واG م�فc م�قi وواضح وg)�دة م��ازة ت �ح Eال�_اعة. -3

 قابلة لل�ع�یل. د@)��الان ی�i ت لi8 ن Fة م���عة ون Fة  -4

 .ان ت�Bن ال��اد ص(8(ة م� ن�Kص، ووثائc، وم�اجع، ورس�م، وما إلى ذل2 -5

 .ان ت�Bن ج�8ع ال��اد م(�رة -6

  شروط أخرى

� ع�د   -1�qع� ال�عاق� معه ت�E ة @ق�مها�ح � خ ���� م��ان�أن @<�ن ل�o ال� ��ار الق�رة على الع�ل مع Eاح�

�.  و � ن�ع وتBلفة ال_اح�

 یل��م ال��عاق� ب�ع�یل ?افة ال�الح�ات الف�8ة ال�ي @ق�مها له ال��ف االول   -2

 الزمني  اإلطار

�� ال ت�)اوز )gالع�ض و � . 2021م� عام  2أشه� وعلى ان ال ت�)اوز شه�  4على ال� ��ار ت لi8 خ�ة زم�8ة ض�

  التقييم: 

  س��i تق�i8 الع�وض ف�8ا وم� ثi مال8ا وذل2 وفc االتي E( � ال)�ول ال�الي  

  ال!ق	'= الف�ي 

 ���  ال,زن  ال

  20  ال ��ة الmات8ة لل� ��ار   - 1

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

  20  م�ه)8ة الع�ل مع تق�@i خ�ة ت�ف�m@ة ل��احل الع�ل  - 3

  دراسات م�ابهه تi ت�ف�mها م� ق�ل ال� ��ار   - 4
 

20  
  



5 -  iات8ة لهmة ال��  20  ف��c الع�ل ال�ق��ح وال 

  100  ال�)��ع

  

ال!ق	'= الف�ي لها  ال!عاون Gال��F في ا�ة ع�وض مال'ة ل= ت!�اوز عالمة    -ل) �ق,م ب�نامج الق�س إلع"ار ال�ل�ات الق��"ة  

70.%  

  تسليم العروض: 

� ع�ض ف�ي وع�ض مالي  �� م�فKل�م�س ة ال�عاون   وذل2 فيعلى م� ی�غ� Eال��ار?ة في ال��اقKة ت لi8 ع�ضه في �vف
��ن شارع ?��ا، رام    -Kاه    ح�ى،  هللا ال�Kعاءم�ع� أقgاالر    cال�ص�ل الى  2020/ 11/ 11ال��اف �، في حال ع�م ت�<�iB م

  waocjrp@taawon.orgم�ی�ة رام هللا E �� ا@ة اغالقات @�<�iB ال�ق�م Eالع�وض الFاصة i>E ع�� ال���� االل��Bوني 

ح�ى تار�خ     waocjrp@taawon.orgي  في حال وج�د أG اس�ف ارات @�<�iB ال��اصل �KFEصها على ال���� االل��Bون
ال��افc  أقKاه   ال���� االل��Bوني في تار�خ أقKاه  ،    2020/ 11/ 4االرgعاء  ال�د على اس�ف اراتiB ع�� نف=   i��ال8�F= وس

5/11 /2020  

 


