
 

 

و�ل�ة   التعاون الدولي التا�عة للجمع�ة األلمان�ة لتعل�م الك�ار �الشراكة بین مؤسسة 
 دار الكلمة الجامع�ة للفنون والثقافة 

 

 دعوة للترشح للشراكة ضمن  

 مشروع حكا�ا من فلسطین

دعم برامج التعلم الثقافي للش�اب والك�ار في المراكز والمؤسسات المجتمع�ة  
 �ما فیها مدینة القدس وضواحیها  الغر��ة ةفالض في  المحل�ة

 

 (اإلرشادات) اإلطار المرجعي لتقد�م الطل�ات

 

 2022 ثاني  كانون 

 

 

 

 

Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong. 



1 
 

 . المقدمة 1

الك�ار لتعل�م  األلمان�ة  للجمع�ة  التا�عة  الدولي  التعاون  مؤسسة  مهن�ة  International  DVVتعد  والتعاون   مؤسسة  الك�ار  تعل�م  مجال  في  متخصصة 
تعمل مؤسسة التعاون الدولي التا�عة للجمع�ة األلمان�ة لتعل�م الك�ار �التعاون    عام.  50�قارب  ار ما  على مد  الح�اة  بدعم التعلم مدى  تلتزم  ذاإلنمائي، إ

ب  مع الشر�اء في فلسطین على تطو�ر ودعم برامج تعل�م الك�ار والتطور الشخصي للش�اب والك�ار. وتسهم المؤسسة من خالل تحسین وصول الش�ا 
الممكنة، حتى في ظل الظروف الحال�ة االقتصاد�ة والس�اس�ةلتنم�ة  تحقیق اوالك�ار لسوق العمل، و  واالجتماع�ة الصع�ة. وضمن خططها    المستدامة 

 .في تطو�ر ودعم مراكز تعل�م الش�اب والك�ارمع المؤسسات الفلسطین�ة للشراكة تسعى االسترات�ج�ة 

للفنون   الجامع�ة  الكلمة  دار  أهل�ة كل�ة  مؤسسة  العالللتعل�  والثقافة هي  برامج  م  في  العال�ة  الجودة  ذات  التعل�م�ة  الفرص  تزو�د  مهمتها  فلسطین  في  ي 
والثقافة أول مؤس  للفنون  الجامع�ة  الكلمة  دار  �افة، وتعتبر  الفلسطیني  المجتمع  الطل�ة من قطاعات  إلى  المعتمدة  والدبلوم  تعل�م عالٍ ال�كالور�وس    سة 

عدة تخصصات متنوعة وفر�دة من  ئ�ة والتراث الفلسطیني والتصم�م، وتمنح درجة ال�كالور�وس في  ة والمر األدائ�على الفنون  �ز تخصصاتها  فلسطین�ة تر 
كر  وتعنى بنشر ق�م الد�مقراط�ة وحر�ة التعبیر والف كما. ، وتعمل على تطو�ر مهارات ومواهب طالبها لتخرجهم سفراء لوطنهم وثقافتهم وحضارتهمنوعها

 . وحریني واعٍ ني فلسطمن أجل بناء مجتمع مد

مع�ة  ار الكلمة الجاعلى مدار أعوام من الشراكة القو�ة واالسترات�ج�ة بین �ل من مؤسسة التعاون الدولي التا�عة للجمع�ة األلمان�ة لتعل�م الك�ار و�ل�ة د 
تعل�م الك�ار �حق إنساني    الذي یرى   مبدأالقًا من  انطال   في فلسطین،   الك�ارتعل�م  تعلم و م�ادرات من أجل دعم وتطو�ر  عدة  تم تطو�ر  للفنون والثقافة،  

دعائم الرفاه الشخصي واالجتماعي واالقتصادي،   ءال غنى عنه إلرسا  �عد في جم�ع أرجاء العالم أساساً  م مدى الح�اة لجم�ع، فالتعلل  اً �جب أن �كون متاح
 .فض نس�ة ال�طالة وتحقیق التنم�ة ال�شر�ة المستدامة لفقر وخكافحة ان األفراد والمجتمع من م. و�عتبر تعل�م الك�ار أداة لتمكیا والمحافظة علیه

ز  من أجل دعم المراك لمشروع "حكا�ا من فلسطین"لفتح �اب االنضمام  ، �أتي هذا اإلعالن  وتوس�ع الشراكات المجتمع�ة  هذه الجهود تعز�ز  وضمن إطار  
ار من نساء ورجال من أجل دعم فرصهم في المشار�ة الفاعلة في  ب والك�ف الش�ابرامج تعلم ثقافي تستهد  والمؤسسات المجتمع�ة المحل�ة في تطو�ر

     الحفاظ على هو�تهم الوطن�ة والمحل�ة، وعلى موروثهم وثقافتهم، وتطو�رها وتعز�زها. 

   نبذة عن مشروع "حكا�ا من فلسطین". 2

التا�عة للجمع�ة األ  فتنفذ مؤسسة التعاون الدولي  الك�ار  للفنون والثقافة، و�التعاون مع  ن، �الشي فلسطی لمان�ة لتعل�م  راكة مع �ل�ة دار الكلمة الجامع�ة 

عمل  برامج  مشروع إستمرارًا ل ال�عتبر    مشروع "حكا�ا من فلسطین".   والقدس   ثمان�ة مراكز مجتمع�ة لتعل�م الش�اب والك�ار في الضفة الغر��ة وقطاع غزة 

تشكیل الهو�ة    فيأساسي    �اعت�ارها مكون   ، ترس�خ الثقافة الفلسطین�ة ضمن منهج�ات التعل�م المحل�ة   يف  لعامةواتساقًا مع رؤاها ا�ه،  ات القائمة عل مؤسسال

دني  جتمع المالفلسطین�ة، �حیث �عتمد جوهر المشروع في االستفادة من مساحات التقاطع الكبیرة بین مجالي الثقافة والتعل�م من أجل إشراك مؤسسات الم

 .التحرري  لفني، و�كسابها األدوات الالزمة لبناء منهج�ات التعل�م الثقافيقافي وا عمل الثالفلسطیني في عمق ال

 أهداف المشروع:  

مراكز  مساهمة ال  ، عبر اثراءتعز�ز مشار�ة المجتمع المدني الفلسطیني في الحفاظ على الثقافة الفلسطین�ة والترو�ج لها المشروع یهدف �شكل عام الى  إن

  واألقل تعرضًا لمختلف أشكال التعبیر الفني والثقافي في احتضان التعل�م والفعل الثقافي.   المهمشةفي المناطق الر�ف�ة    والك�ارالش�اب  تمع�ة لتعل�م  المج

 ة.ادي والتنم�والوزارة االتحاد�ة األلمان�ة للتعاون االقتص بتمو�ل مشترك من اإلتحاد األورو�ي  ، ثالث سنوات مدة �ستمر المشروع ل

 روع:  یذ المش مراحل تنف

 :من خالل ثالث مراحل المرجوة  �طمح مشروع "حكا�ا من فلسطین" في تحقیق أهدافه
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 .مراكز الثمان�ة المجتمع�ة لتعل�م الك�ار في تقد�م التعل�م الثقافي و�دارة األنشطة الفن�ة والثقاف�ة المختلفةالبناء قدرات  المرحلة األولى:

 .في التعبیر الثقافي والفني عبر ز�ادة فرص التعل�م والفعل الثقافي  مستهدفة معات التعز�ز مشار�ة المجت ن�ة:المرحلة الثا

 ، في فلسطین وأورو�ا.  الموروث الثقافي الفلسطیني والسرد�ة الفلسطین�ة رفع الوعي العام حول   المرحلة الثالثة:

 أهم�ة المشروع:

التي    الحت�اجات نتائج �افة عمل�ات تحدید ا بناًء على   المشروعاالحت�  �حثت فيالسا�قة  المستهدفة، �شجع  ضرورة    اجات المختلفة للمجتمعات المحل�ة 
ضمن برامج أخرى    �منظور مجتمعي وتنموي، وذلك   برامج التعلم الثقافيإنخراط المراكز المجتمع�ة لتعل�م الش�اب والك�ار �فاعل أساسي في تبني وتقد�م  

، والتي تساهم جم�عها في اعطاء الفرصة  �رنامج التعلم المجتمعي والم�ادرات المجتمع�ةو ، لشخصيتمكین ارنامج ال و�، ر من األم�ةبرنامج التحر � : عدیدة 
من خالل المشروع:    من هنا تكمن أهم�ة نشاط المر�ز المجتمعي لتعل�م الش�اب والك�ارلشرائح مجتمع�ة متعددة لممارسة حقهم في التعلم مدى الح�اة، ف

الم  ونح للمجتمع  فرص  للم توفیر  فحلي  عن  ساهمة  تعبر  أصیلة  ثقاف�ة  نشاطات  ومساهماته    ثقافته ي  والتنم�ة  الهو�ات�ةوق�مه  التطو�ر  في  و�ساهم   ،
 .المجتمعيأفراد المجتمع في التغییر المجتمعي اإل�جابي وفي الح�اة االقتصاد�ة والثقاف�ة، وتعز�ز التضامن  تعز�ز انخراطالمجتمع�ة والشخص�ة، وفي 

 

 المشروع؟ التي یتم اخت�ارها لالنضمام إلى  لمراكزال عل�ه  ما الذي ستحص 

ل�س منحًا تمو�ل�ة    ، هنا   و�ل�ة دار الكلمة الجامع�ة للفنون والثقافة  مؤسسة التعاون الدولي التا�عة للجمع�ة األلمان�ة لتعل�م الك�ار�عرضه الشر�اء:  إن ما  
تنفیذ مشار�ع   قبل المؤسسات التي یتلیتم استخدامها في  (   رها. بلم اخت�ا من    الشر�اء المذ�ور�نإن ما نعرضه هو شراكة تسعى إلى اندماج الطرفین 

، والمساهمة  المتعلقة �التعل�م الثقافي  المجتمع�ة  من التأمل في الحاجات واالهتمامات واألولو�ات  المختارة) في عمل�ة تعتمد على النهج التمكیني  جهاتوال
   لتلك االهتمامات واألولو�ات واالحت�اجات المجتمع�ة. ة ألن تطور عملها وفقًا المختار مؤسسات  لى تطو�ر قدرات تساعد ال في الوصول إ

طار تعاوني وشراكة  إ أهمها: العمل ضمن    ،عدة مرتكزات أساس�ةمن    س�ض�ف المشروع للمراكز الشر�كة اضافة نوع�ة على عملها المجتمعي، انطالقاً 
الالمراحق�ق�ة مع   والترو�جليح متمع ال�ممثل للمجمجتمع�ة  كز  التعل�م والثقافة،  للثقافة    -محل�ًا وعالم�اً -  ، وتشج�ع االبداع في المساحة المتقاطعة بین 

همة المراكز  حول تعز�ز مسا  "حكا�ا من فلسطین"في  �المجمل  سیتمحور العمل  و�التالي    . حدى الرافعات األساس�ة للهو�ة الفلسطین�ة إالفلسطین�ة �اعت�ارها  
لى  إضافة  تعل�م ثقافي، �اإل   ج قدرات المراكز وتصم�م مناهوتطو�ر  في احتضان التعل�م الثقافي، وذلك عن طر�ق العمل على بناء  لشر�كة  ا  مجتمع�ة ال

ال المختلفة في  المجتمع�ة  الشرائح  أكبر عدد ممكن من  ف�ه، وادماج  الثقافیین  والفاعلین  المحلي  للمجتمع  متعددة  الثقاف�ةتدر��ات  یوفر  ، �ما سفعال�ات 
م ال في تغط�ة جزء من     صغیرة نحاً مشروع  المختلفة، �ما س�ساهم  الشر�كة  المراكز  للدخل في  ناشئة مدرة  ثقاف�ة  تأس�س خمس مشار�ع  للمساهمة في 

 تكال�ف المشار�ع التوث�ق�ة وتكال�ف تطبیق نشاطات ثقاف�ة متنوعة.  

 ؟مشروعل ام للالنضم   یتم اخت�ارهاس التي   زراكالمما هي االلتزامات التي نتوقعها من 

  ��ار ذات نهجو   ش�اب   هي مؤسسات تؤمن بنوع�ة تعلم وتعل�م مختلفة و�نوع�ة خدمات تعل�م  مشروع، التي سیتم اخت�ارها لالنضمام إلى هذا ال  راكزإن الم
عمل هذه المؤسسات ومكمًال  عمًا لفكرًا دا   فلسطین"من خالل مشروع "حكا�ا من    تعل�م الش�اب والك�ار في    عملنا المشتركمبتكر. ولذلك نتوقع أن �كون  

 :  مشروعالتي ستنضم لل مراكز. وحتى �كلل التطبیق الفعلي لهذا الفكر �النجاح والتمیز، نتوقع من الا ومطورًا له

والتعاون   - المختلفة  التجر�ة  هذه  لالنخراط في  األمثلالجاهز�ة  �الصورة  تطب�قها  االلتز   لضمان  العا  ام عبر  للمشر �الخطوط  وجدول مة  ه  وع 
 .  الزمني

 .  للمشروع   الممول الرئ�سيدار�ة لالتحاد األورو�ي �اعت�اره االلتزام �االرشادات المال�ة واإل  -
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ال  - من  نتوقع  مشترك،  �شكل  وتنفیذها  تدخل  خطط  و�ناء  احت�اجات  تحلیل  عمل�ات  سیتضمن  المسار  هذا  أن  أن    جهات وحیث  الشر�كة 
یث المشار�ة في عمل�ات تحلیل احت�اجات التطو�ر المؤسساتي و�ناء القدرات ووضع  �ات من حف المستو ن التزام موظفیها على مختلتضم

 المسارات التدر�ب�ة.في الخطط التطو�ر�ة والمشار�ة �ذلك 
   . المشروع  المشار�ة الفاعلة ضمن على أن تتعاون في التواصل مع الفاعلین الثقافیین المحلیین والتواصل مع المجتمع المحلي وتشج�عه و  -

 وط التقدم �طلب االنضمام. شر 3

 المناطق المستهدفة ضمن هذا اإلعالن 

 .�ما فیها القدس وضواحیها غر��ة جم�ع أنحاء الضفة ال في  (وفقًا للمعاییر المذ�ورة في األسفل)   �ستهدف هذا اإلعالن �شكل حصري، المؤسسات المؤهلة

 الترشح  �م طل�اتالمؤسسات المؤهلة لتقد

 :، مثلالتعل�م الثقافي تطو�ر المستعدة لالنخراط في مشار�ع  احیهاوضو  لقدس مدینة ا�ما فیها  الضفة الغر��ة  ة فيالمجتمع�ة المحل�المؤسسات 

 .المؤسسات الثقاف�ة العاملة في مجاالت الفنون المختلفة  •
 .الك�ار الش�اب و المؤسسات التعل�م�ة التي تهتم بتعل�م   •
 ت العمل المجتمعي �إطارها العام.مؤسسا •

 لمراكز الشر�كة لرئ�س�ة لمعاییر االخت�ار ا 

وتستهدف �خدماتها المجتمع المحلي للمنطقة   ، أو ضواحیها  مدینة القدس �ما فیهاة �� الضفة الغر  �الطلب في ع المؤسسة المتقدمة �كون موقأن  )1
 التي تتواجد فیها.  

تنوعة من الش�اب والك�ار من حیث  على تقد�م خدمات تعل�م�ة/ تثق�ف�ة/ ثقاف�ة تستهدف فئات م أن تكون المؤسسة المتقدمة �الطلب تعمل   )2
 التعل�م�ة والخلف�ة االجتماع�ة االقتصاد�ة.  الخلف�ة العمر والجنس و 

 .تكون المؤسسة، مؤسسة فلسطین�ة مسجلة �جهة غیر ر�ح�ة أن  )3
 .  رفتي تدر�ب/ أنشطة تشمل على األقل غ �م الثقافي لجمهورها من المجتمع المحليأن یتوفر لدى المؤسسة مقر/ مساحات لتقد�م خدمات التعل )4
 .  سنوات على األقل على تأس�سها 3د أمضت �الطلب قأن تكون المؤسسة المتقدمة  )5
 .  سنو�ة ة و�دار� ة �ر مال�ار أن �كون لدى المؤسسة نظام إداري/ مالي ومحاسبي وتق )6
التعل�م�ة الثقاف�ة والعمل على تأن تؤ�د المؤسسة المتقدمة �الطلب است  )7 طو�رها ضمن إطار االحت�اجات واألولو�ات  عدادها لمراجعة برامجها 

 شاور والتشارك مع مجتمعها المحلي.  �ة و�التالمجتمع
 أن تتمتع المؤسسة المتقدمة �الطلب �عالقات شراكة وتعاون متنوعة مع مجتمعها المحلي والجهات األخرى الفاعلة ف�ه.   )8
 حها المشروع.لتي س�طر تها) �البرامج التدر�ب�ة و�رامج بناء القدرات اااللتزام (ضمن فر�ق عملها و�دار لدى المؤسسة القدرة على  أن �كون  )9

 . مراحل تقد�م الطل�ات واالخت�ار 4

مرشحة، في حین یتم في المرحلة الثان�ة  ال  اكزللمر من التقی�م. یتم في المرحلة األولى اخت�ار قائمة أول�ة    �مرحلتینالراغ�ة بتقد�م الطل�ات    المراكزستمر  
�شكل  الجدید  الشراكة    عقد  سیتم اتخاذ قرار   یهما و�ناًء عل  .ع "حكا�ا من فلسطین"�مشرو   حق المر�ز الذي سیلتالخت�ار  مراكز  ز�ارات لل  تنفیذ من التقی�م  

 ة لتعل�م الك�ار.  �ل�ة دار الكلمة الجامع�ة للفنون والثقافة والجمع�ة األلمان� مشترك بین �ل من

 التعر�ف�ة   ةفتح �اب الترشح والورش
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بیت لاللتحاق  الترشح  �اب  فتح  عن  اإلعالن  المر   برنامجم  والك�اردعم  الش�اب  لتعل�م  المجتمع�ة  �الجمع�ة    اكز  الخاص  االلكتروني  الموقع  طر�ق  عن 
 ) التواصل االجتماعي  الك�ار ووسائل  لتعل�م  الخاصة  األلمان�ة  الف�س بوك  األلمان�ة  صفحة  الك�ار   �الجمع�ة  بهدف    ة�ف� تعر   ةوسیتم عقد ورش.  ) لتعل�م 

لمز�د من المعلومات    و�عمل�ة ومراحل تقد�م الطل�ات، واإلجا�ة عن أ�ة استفسارات حول هذه العمل�ة.  مجبرنا�ال   الراغ�ة بتقد�م الطل�ات   جهاتتعر�ف ال
   على جدول المواعید في األسفل.الرجاء اإلطالع  ةالتعر�ف�   ةحول مواعید وأماكن عقد الورش

 مرحلة التقی�م األولى 

لت�مك )1 واإلرشادات  االلتحاق  نموذج طلب  على  الحصول  الطن  التالي:  قد�م  الرا�ط    international.jo-http://www.dvvل�ات من خالل 
 Vacancies and Announcements تحت عنوان: 

تطبیق  عبر    12:00  –  10:30  الساعة  2.2021.020  الموافق  لخم�س ا   یوم  للمراكز والمؤسسات المهتمة �التقد�متعر�ف�ة    ة ورش  عقدتم  سی )2
info@dvv-ني  إرسال إ�میل إلى عنوان البر�د اإللكترو من خالل  وذلك    ، الرجاء تأكید الحضور(تجدون الرا�ط في جدول المواعید)   زووم

 international.ps   2.2021.019 ر�عاءاأل  تأكید المشار�ة عبر نفس اإل�میل قبل نها�ة یومالرجاء .   
  �التوقیت المحلي لفلسطین. مساءً  4:00  الساعة  24.01.2022الموافق  ثنین األ  هو یومالموعد النهائي لتقد�م الطل�ات   )3
  psinternational.-info@dvv : البر�د اإللكتروني إلى العنوانترسل الطل�ات ومرفقاتها عبر  )4
 وثائق التي �جب إرسالها للترشح:  ال )5

  نموذج الطلب �اللغة العر��ة.    تتم تعبئة، على أن  المؤسسة   ة/مدیرنموذج الطلب مكتمل موقع من 
 ري متوفر لدى المؤسسة ن آخر تقر�ر سنوي إدانسخة م  . 
 العمل نسخة من الخطة االسترات�ج�ة/ خطة  . 

 الفاكس.سلة عبر لن تقبل أ�ة طل�ات مكتو�ة �خط الید أو مر  )6
للفنون والثقافة ومؤسسة التعاون الدولي التا�عة للجمع�ة األلمان�ة    قبل ستتم مراجعة الطل�ات من   )7 فر�ق مكون من �ل�ة دار الكلمة الجامع�ة 

لك حتى  ، وذتقی�مال�ة من  د من المراكز المتقدمة لز�ارتها ضمن المرحلة الثانهذه المرحلة سیتم اخت�ار عد  تقی�م  نتائجبناًء على    ك�ار. لتعل�م ال
 .  2022 �انون ثاني نها�ة شهر 

 مرحلة التقی�م الثان�ة  

التا�عة للجمع�ة األلمان�ة لتعل�م الك�ار   قومس� للفنون والثقافة    فر�ق مشكل من مؤسسة التعاون الدولي  المراكز    �التواصل مع و�ل�ة دار الكلمة الجامع�ة 
مرحلة ثان�ة من التقی�م، مكونة من    إلى   راكز. حیث ستخضع هذه الم واتصاالت هاتف�ة   ل رسائل رسم�ة ى من خال التي تم اخت�ارها في مرحلة التقی�م األول 

� تقی�م�ة  بها  ز�ارة  الز�ارات  قوم  وتهدف  الفر�ق.  عن  الم  تفصیالً   أكثر تقی�م    إلى ممثلین  �   جاهز�تهو ر�ز  لوضع  األعلى والتزامه  في  المذ�ورة    المعاییر 
   ص �المشروع.عمل الخالالنخراط ضمن اطار ال

 :  ف�ما یلي الجدول الزمني لعمل�ة الترشح واالخت�ار و�طالق الشراكة

 الجدول الزمني للترشح واالخت�ار   .54
 مالحظات  الوقت   التار�خ   الوصف  #

 ة معلومات تعر�ف�ة  عقد ورش 1

 

تأكید الحضور من الرجاء    ،سیتم عقد الورشة عبر زووم من خالل الرا�ط التالي 12:00 – 10:30 20.01.2022
إلى   إ�میل  یوم   international.ps-info@dvv خالل إرسال  نها�ة  قبل 

19.01.2022  . 

 عبر الزووم: الجتماعرا�ط ا
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https://us06web.zoom.us/j/86159529624?pwd=N 
FJKSFVDM2FoVnBZZm5Hc3hQZUtJUT09 

الطل�ات   2 لتقد�م  النهائي  الموعد 
 ومرفقاتها

الط مساءً  04:00 24.01.2022 إرسال  اإللكتروني:  الرجاء  البر�د  إلى  info@dvv-ل�ات 
 nternational.psi 

الم 3 الخت�ار  النهائي  راكز  الموعد 
األولى    ةرشحالم المرحلة  من 
لمرحلة  مواعید  و  المیدان�ة  الز�ارات 

    التقی�م الثان�ة

24.01  – 
31.01.2022  

   سبق مع المؤسسات المختارة. ستتم �التنسیق الم  -

واإل 4 النهائي  القرار  عن  اتخاذ  عالن 
 تم اخت�اره    ذيالمر�ز ال

06.02.2022   
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