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 شروط املرجعية 

 تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي ضمن قضايا النوع االجتماعي، العنف، املبادرات والقيادة التحويليةتنفيذ مهمة 

 

i. :خلفية 

اتحاد جمعيات الشابات املسيحية في فلسطين هي جمعية أهلية فلسطينية غير ربحية، قائمـة علـى العضوية، أنشـأت فـي  

وهي جزء من الحركة العاملية لجمعية الشابات املسيحية.  1918وأعلـن رسميا عـن وجودهـا فـي القـدس عـام  1893یافـا عـام 

باب من خالل تبنيها للبرامج واملشاريع الهادفة والعمل على تحسين وضعهم االقتصادي تهدف الجمعية إلى تمكين املرأة والش

واالجتماعي من خالل تعزيز إمكانية وصولهم إلى املوارد املالية والفنية والتأثير على صناع القرار، وخلق وتطوير الفرص 

 ية.توعيتهم لحصولهم على حقوقهم الفردية والوطن االقتصادية املتاحة لهم، وزيادة وعيهم الوطني واالجتماعي والدعوة إلى

النساء  تمكين يستهدفوالذي   AWDF" بتمويل منفي صنع القرارلشابات الفلسطينيات اشاركة متعزيز "مشروع 

ة ، ويأتي ضمن الرؤيطولكرم، الخليل، رام هللا، طوباس""في والفتيات من املشاركة الفاعلة في املجال السياس ي 

ت وتحديدا النساء الفلسطينيات في مختلف املجاال  التمكين السياس ي  وتعزيز مشاركةملساهمة في با لالتحاداالستراتيجية 

 املجال السياس ي.

 ام هللار   محافظتيطينيات في رات للشابات الفلستنفيذ برنامج بناء قدبهدف  ة/مع مستشارب االتحاد في التعاقد يرغ

النوع االجتماعي وحقوق املرأة متنوعة ضمن قضايا مواضيع  ضمن وتنفيذ دورة تدريب الخليل، إلعدادو ، والبيرة

 ، على النحو التالي: أيام تدريبية 3مدة  الفلسطينية

 

i. الفئة املشاركة 

وفريق  عن المجموعات والشركاءة مشاركة ممثل 40في التدريب  ستشارك، (الخليل، رام هللا)مجموعة الشابات المشاركات 
 جل نقل المعرفة في القضايا التي سيتم تناولها خالل التدريب.أمن  المشروع

 
 

ii.  التدريبتنفيذ وموقع مدة 

 18  رام هللا، الخليل(  في كل موقع لقاء/أيام ثالثموزعة على ساعة تدريب( 
  يشمل االستراحاتساعات  6لقاء /يوممدة كل 
  :2022 حزيران -آذارالموعد المتوقع لتنظيم التدريب 
 هللا، الخليل : مدينة رامتنظيم التدريب مكان 

 
iii. تعزيز املشاركة السياسية للفتيات والنساء ات في /مدربينلنطاق العمل ل 
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  بحيث يتضمن كافة املهمات املطلوبة لتحقيق الهدف املنشود من املهمة، يتضمن منهجية عمل  خطة عملإعداد

 واضحة للتدريب وذلك بعد االجتماع مع الفريق الفني في االتحاد.

 عداد إ 
 
الفتيات من لتمكين النساء و  مقترح برنامج تدريبي يتضمن الجوانب املعرفية، املهاراتية والتوجهاتية أيضا

ا ساعات 6بواقع  ةتدريبي أيام 3)السياسية  املشاركة  ، بحيث يتضمن:(يومي 

املشاركة و ن تمكيفي مجال ال اعداد واعتماد منهجية التدريب والخطة التفصيلية واملواعيد املقترحة للتدريب .1

 البرنامج التدريبي:  نتوقع أن يتضمن السياسية، 

o املشاركة السياسية وأهميتهاو  املواطنة الفاعلة 

o  1325قرار  
 
 وتوطينه فلسطينيا

 
 ، ملاذا املرأة؟ آليات التنفيذ واالستفادة منه فلسطينيا

o )املساءلة لصناع القرار )ماهيتها، أهليتها، ممارستها كحق من حقوق املواطنة 

o  مفاهيم القيادة التحولية واملساحات االمنة 

o  للمرأة واالمن والسلم 1325قرار مجلس األمن الدولي لألمم املتحدة 

o عنف املبني على النوع االجتماعي وأشكاله ال 

o  السالمة الجسدية ومن ضمنها مواضيع التزويج املبكر والتنمر والشمولية في التعامل مع

 ذوات اإلعاقة والحيض

  اتحاد جمعيات الشابات املسيحية.، واعتمادها من والوسائل املساعدة املواد التدريبيةاألجندة و اعداد  .2

 .الالزمة للتطبيقات العملية واألنشطة، وتقديم تفصيل األنشطةتصميم النماذج . 3

حليلها ، تتقييمات قبل وبعد التدريب لقياس األثر واملعارف واملهارات والتوجهات املكتسبة من التدريب. 4

 . وعكسها كما ونوعا في التقرير النهائي للمهمة

يعتمد  بداعية وغير تقليديةإبطرق ، ايام في موقعين 3تدريبية بواقع  ةساع 18بواقع تنفيذ البرنامج التدريبي . 5

 .شراك املستفيدات في عملية التدريبإ، و على أسلوب التعليم التشاركي والتفاعلي
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ة ، املنهجيأيضا وأنشطة التدريب يوثق سير العمل وتحقيق األهداف املتوقعة تقرير فني شاملاعداد . 10

دريب، للخدمات التدريبية، األهداف و النتائج املتحققة من الت اتاملستفيد، تقييم رضا اتاملتبعة، تقييم املتدرب

 وعكسها في التقرير. قياس األثر، التوصيات واملالحظات و الدروس املستفادة و قصص النجاح

للمض ي مع املجموعات لالستفادة بشكل خاص وعمل االتحاد بشكل عام في مجال التمكين  تقديم التوصيات. 11

 السياس ي.

 

iv. الشروط واملؤهالت 

القانون، التنمية والنوع االجتماعي، حقوق االنسان درجة املاجستير على األقل في شهادة علمية ويفضل  .1

 .والديمقراطي، الحكم املحلي

 في مجال  10ما ال يقل عن  .2
 
ف تمكين املرأة والعنسنوات من الخبرة املهنية ذات الصلة في مجال التدريب تحديدا

 ع االجتماعي واملشاركة السياسية.املبني على النو 

 والتمكين االقتصادي للنساء في السياق الفلسطيني.بين الجنسين  الةاملعرفة الجوهرية وفهم قضايا العد .3

 مهارات شفهية ممتازة في العرض وكتابة التقارير باللغتين العربية واإلنجليزية. .4

 وعن بعد./وجاهيا أو ستهدفةالفئة املمع  التدريبية القدرة والخبرة على تيسير الجلسات .5

 النساء والفتيات.مهارات عالية في االتصال وإدارة النقاش، وخاصة مع  .6

 .واالنجليزية/التحليلية باللغة العربية أو وإعداد التقارير القدرة على الكتابة  .7

 

 مع جزيل الشكر واالحترام،

فلسطين -اتحاد جمعيات الشابات املسيحية   

 

 


