دعوة للمشاركة
تدريب في فلسطين
على الحفاظ على التراث والترويج له
مقترح من املشوو األوروبي
"تواثي ...هويتي"
(تعزيز الحوكمة واملواطنة في فلسطين )ENI / 2017 / 390-692
كانون اول 2019 -
املوعد النهائي لتقديم الطلبات 20 :تشوين الثاني 2019

تقوم جامعة بيت لحم /معهد الشراكة املجتمعية ،ومؤسسة افرات الفرنسية ،واملركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب و مؤسسة تيتراكس
الفرنسية ومسار ابراهيم الخليل ،بإطالق دعوة للمشاركة في تدريب مدته يومان على الترويج للتراث الثقافي ونقله في فلسطين مرتبط بحفظ
التراث املادي وغير املادي والترويج له.
يقترح هذا التدريب في إطار املشروع املمول من االتحاد االوروبي "! “My Heritage! My Identityواملشروع املمول من الوكالة الفرنسية
للتنمية "مسار إبراهيم  ،أداة مستدامة وذات صلة بالتنمية املحلية في فلسطين" .
سيتم تنفيذ التدريب في فلسطين في كانون اول  .2019وسيتم تنفيذ ما مجموعه  4دورات تدريبية .تتألف كل جلسة من يومين وستحضرها
 20جهة فلسطينية فاعلة رئيسية تعمل في مجال الحفاظ على التراث والترويج له.
أهداف التدريب هي:


توفير أدوات ومنهجيات جديدة لرفع الوعي لتحسين الترويج للتراث وتكييفها مع مختلف الفئات املستهدفة



تقديم وتسهيل ملكية أدوات التوعية التي طورت في إطار مشروع االتحاد اوأوروبي لتعزيز التراث



املساهمة في تعزيز شبكات التواصل بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة لتعزيز التراث

التدريب سيتيح املجال لك/ي:


نقاش ,وتبادل للمعلومات حول إدارة التراث املادي وغير املادي وكيفية الحفاظ عليه ورفع الوعي نحوه  ، .....إلخ.
اكتساب معرفة جديدة في كيفية تطوير استراتيجية تواصل فعالة حول التراث الثقافي  ،والتي سيتم توحيدها مع استراتيجية
السلطات املحلية



التعرف على استراتيجيات الترويج للتراث الثقافي املتبعة وأهميتها مثل  :استخدام ادوات ووسائل التوعوية واملواقع اإللكترونية
ووسائل التواصل االجتماعي .وغيرها .



التعرف على كيفية استخدام أدوات التوعية املنتجة ضمن املشروع  ،والتي يمكن استخدامها لغرض التعريف بالتراث الثقافي
في فلسطيني في عدة مجاالت .
تحديد حاالت دراسية مختلفة في فلسطين التي تركز على كيفية تعزيز وحفظ التراث الثقافي في فلسطين  .ستكون دراسات
الحالة هذه هي اوأساس للمرحلة التالية من التدريب في عام . 2020





من هم املشاركين/ات؟
هذه الدعوة مخصصة للجهات الفاعلة الفلسطينية الرئيسية ذات الخبرة في مجال التراث والقطاعات اوأخرى ذات الصلة .سيستهدف
التدريب منظمات املجتمع املدني الفلسطينية وممثلي السلطات الوطنية واملحلية الفلسطينية.

يجب أن ال تقل أعمار املتقدمين/ات عن  25سنة ويجب أن يكونوا مواطنين/ات ومقيمين/ات في فلسطين( .انظر/ي أدناه "معايير االختيار"
ملزيد من التفاصيل).

أين و متى؟
سيتم تنفيذ الجلسات اوأربع في أربع مواقع فلسطينية مختلفة .سيكون البرنامج التدريبي هو نفسه لكل جلسة وسيتم تكييفه حسب ملف
تعريف الحضور .وسيتم ادارة التدريب من قبل مدرب فلسطيني.
لغة الدورات التدريبية هي اللغة العربية.
مواعيد ومواقع الجلسات التدريبية هي كما يلي:

الجلسة

التاريخ

املنطقة

الجلسة األولى
الجلسة الثانية
الجلسة الثالثة
الجلسة الوابعة

 2 – 3كانون اول
 4 -5كانون اول
 9 -10كانون اول
 11 -12كانون اول

بيت لحم
الخليل
نابلس
رام هللا

كيف تقدم/ي للمشاركة بالبرنامج؟
قم/ي بصياغة طلبك في ملف واحد من  3صفحات كحد أقص ى بما في ذلك:
 .1السيرة الذاتية (باللغة اإلنجليزية أو العربية) (التعليم  ،اوأنشطة الحالية التي تركز على املوضوعات املتعلقة بموضوع التدريب ،
إلخ)  ،مع اسمك الكامل كما هو موضح في جواز السفر  ،تاريخ امليالد  ،وكذلك البريد اإللكتروني الحالي ورقم الهاتف ( 2صفحة
كحد أقص ى).
 .2رسالة حول الدافعية وسبب الرغبة لاللتحاق بالدورة التدريبية (باللغة اإلنجليزية  ،أو اللغة العربية) لشرح اهتمامك باملشاركة في
هذا البرنامج  ،وكيف تخطط لالستثمار في هذه املعرفة لتطوير مشروع (صفحة واحدة).

عملية االختيار
ً
شخصا لكل منطقة وكل دورة تدريبية من جميع الطلبات الواردة (الحكومية والغير حكومية) الذين تزيد أعمارهم
ستقوم اللجنة باختيار 20
عن ً 25
عاما وقت تقديم الطلب . .وسيتم إيالء اهتمام خاص ملقدمي الطلبات الذين تقل أعمارهم عن  35سنة واملساواة بين الجنسين.
ومن املتوقع أن يكون املرشحون/ات املختارون/ات ملتزمين/ات بالكامل بهذا البرنامج خالل التدريب الذي تم تقديمه ملدة  6أيام.
تتألف لجنة االختيار من فريق شركاء املشروع اوأربعة .يتم اختيار املرشحين/ات بناء على تقييم طلباتهم.

معيار االختيار
يجب على املرشحين/ات:
 .1متحدث/ة للغة العربية .معرفة للغة اإلنجليزية هي مطلوبة10( .نقاط)
 .2العمل في املجال الثقافي والتراثي ،او املجاالت املرتبطة (التعليم ،االبحاث ،التنمية املستدامة ،السياحة ،االدماج االجتماعي ،حقوق
االنسان ،الخ) داخل املجتمع املدني /املنظمات الثقافية ،القطاع العام ،او املستقلين/ات 30( .نقطة)
 .3أن تكون متواجد/ة وتلتزم باملشاركة في املدة اإلجمالية لجلسات ورش العمل التدريبية20( .نقطة).
 .4إظهار الدافعية القوية وشرح اهتمامهم/هن باملشاركة في هذا البرنامج وكيف يخططون الستثمار هذه املعرفة لتطوير مشروع40( .
نقطة).

ال تفوت املوعد النهائي!
يجب تقديم طلبك في موعد أقصاه  20تشرين الثاني  2019في ملف واحد بتنسيق  PDFبحد أقص ى  3صفحات باللغة اإلنجليزية أو العربية

وإرسالها إلى البريد اإللكتروني التاليinfo@myheritage.ps :
يرجى التأكد من إضافة العنوان أدناه إلى البريد اإللكتروني الخاص بك ،وإال لن تقوم اللجنة بمراجعة طلبك" :التقدم بطلب للحصول على

تدريب في فلسطين" .والوجاء اختيار جلسة التدريب التي تود/ي املشاركة فيها وحسب املنطقة.
تنبيه :إذا كان الطلب يحتوي على أكثر من ملف أو تم استالمه بعد املوعد النهائي  ،فلن يؤخذ في بعين االعتبار لألسف.
سيتم اإلعالن عن النتائج بحلول  25تشرين الثاني  .2019وسيتم إخطار املرشحين/ات املختارين/ات عن طريق البريد اإللكتروني.
مالحظة :سيتم تغطية نفقات املواصالت العامة للمرشحين/ات املختارين/ات من خالل مشروع "تراثي! هويتي!"

ملزيد من االستفسارات يوجى االتصال
ميسون رمضان علىmramadan@bethlehem.edu :
أو
آنا كاستيلنوفو فيanna.castelnuovo@afrat.com :
او
سماح قمصيةsamah@masaribrahim.ps :

