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 إعالن استدراج عروض اسعار لمدرب/ة بناء قدرات في مجال التفاوض

  

الممول من مؤسسة  2لحل النزاعات ومركزها مدينة القدس وفي إطار تنفيذها لمشروع قضايا  ACTتعلن مؤسسة 
ساعة  15هينرش بل مكتب فلسطين واألردن، عن رغبتها بالتعاقد مع مدرب/ة بناء قدرات في مجال التفاوض لتنفيذ 

من شهر أيار لغاية الثالثين من نفس  تدريبية موزعة على ثالثة لقاءات في مدينة القدس في الفترة الواقعة بين األول
 .                                .2021الشهر 

يستهدف المشروع الذي ُيعنى بتعميق فهم الشباب الفلسطيني المقدسي بأثر اتفاقيات أوسلو على حاضره ومستقبله في 
 مشاركًا/ة من فئة الشباب.  12السياق السياسي والقانوني العام، 

 ديم:محددات التق

o .شهادة جامعية في مجال العلوم اإلنسانية او االجتماعية 
o .خبرة أكاديمية و/أو عملية في مجال حل النزاعات خاصة في مجال التفاوض 
o  ومالحقها(.2، أوسلو 1إلمام واسع في اإلتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية المرحلية )إعالن المباديء، أوسلو ، 
o ي الفلسطيني والمسار التفاوضي وخاصة ما يعرف بقضايا الحل النهائي والمحطات فهم شامل لبنية النظام السياس

 التفاوضية األهم التي تناولت ملف القدس. 

 المهام المطلوبة:

o  ساعة موزعة على ثالثة لقاءات مدة كل لقاء خمس ساعات يتضمن المحتوى التدريبي  15اعداد برنامج تدريبي لمدة
 والمنهجية. 

o  بناء قدرات المشاركين/ات في معرفة وفهم للمباديء األساسية لعلم التفاوض ومراحله، ومنهجياته. ومقارنتها مع التجربة
 التفاوضية الفلسطينية اإلسرائيلية. 

o  تعميق قدرة المشاركين/ ات على الفهم والتحليل والمقارنة بين مباديء ومهجيات التفاوض كعلم، والتجربة التفاوضية
 طينية اإلسرائيلية كتطبيق.الفلس
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o .اعداد تقيم قبلي وبعدي لقياس مستوى تقدم المشاركين/ ات 
o إعداد تقرير فني يعكس مخرجات التدريب 

 عاما 35 - 20ناشط/ة شبابي ومجتمعي من الفئة العمرية  12 الفئة المستهدفة:

 مكان التنفيذ ) القدس (

 .السيرة الذاتيةو العرض الفني والمالي بعملة الشيكل وارفاق  بتعبئة النموذج على الراغبين/ ات بتنفيذ التدريب، التكرم

 .10/04/2021ولغاية  2021من نيسان  1/04/2021يبدأ استالم الطلبات من 

-2353861 لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع أ. أمل ُبربار منسقة المشروع على هاتف المؤسسة رقم
 aburbar@actconflictresolution.org البريد االلكتروني:أو إرسال إيميل على  02
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