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لتنفيذ تدريب تقديم عروضل دعوة  

 شروط مرجعية 

التطرف العنيف واجهة ومنعوم ورشة تدريبية في موضوع األمن اإلنساني   

 

 النوع تقديم استشارات 

 نوع الخدمة  دورات تدريبية لألعضاء النواة في شبكات الوقاية المجتمعية الثالث 

 الطرف المتعاقد معهد غرب آسيا وشمال افريقيا 

شبكة المدن القوية في لبنان واألردن: بناء قدرة المجتمعات المحلية في الشرق األوسط 

 على مواجهة ومنع التطرف العنيف من خالل شبكات الوقاية المجتمعية

 اسم المشروع

 –تدريب ستة أيام كاملة حول مفاهيم األمن اإلنساني والوقاية ومنع التطرف العنيف 

  يومين لكل شبكة 

التدريبموضوع   

۲٠۲١كانون الثاني  ۲۸ -۲۳  مواعيد التدريب 

۲٠۲١كانون الثاني  ١۲  آخر موعد لتقديم 

 

 هدف المشروع:

الهدف العام من مشروع شبكة المدن القوية، والذي يمتد تطبيقه على مدى سنتين، هو ضمان تعزيز تنسيق البرامج الهادفة إلى الحد من 

ومواجهة التطرف العنيف في بلديات مختارة في األردن ولبنان. في األردن، يقوم معهد غرب آسيا وشمال افريقيا على تصميم برامج من 

شأنها أن تساهم في بناء قدرات البلديات المشاركة، والممثلة بشبكات الوقاية المجتمعية في محافظات إربد والزرقاء والكرك. ۲٠٠٦.  كما 

 يتم تنفيذ برنامج مماثل وبالتزامن في ثالثة بلديات مختارة من لبنان. المزيد عن المشروع عبر هذا الرابط. 

 منهجية ونطاق العمل: 

من المتوقع أن يقوم الخبير المدرب بتقديم تدريب/ ورشة عمل لمدة ستة أيام في البحر الميت. يتضمن هذا التدريب/ ورشة العمل جلسات 

 لبناء المعرفة لدى ۲۸ من أعضاء شبكات الوقاية المجتمعية في األردن حول:

  "مدخل "األمن اإلنساني 

 مفاهيم الراديكالية والتطرف العنيف: مقاربات ما بين الوقاية والمكافحة 

  األردني في مكافحة التطرف العنيفالسياق 

وإدارة المبادرات ذات العالقة بموضوع الوقاية من التطرف  التخطيط االستراتيجي بإجراء تدريب حول المدربعالوة على ذلك، سيقوم 

 العنيف.

 :اآلتيب المدرببالتعاون مع فريق المشروع سيقوم 

 التدريب تفاعليًا ذو محتوى يحفز النقاش.إعداد منهجية التدريب/ ورشة العمل، يجب أن يكون  .1

 بواقع تدريبين / ورشتي عمل لكل واحدة من شبكات الوقاية المجتمعية.  –أيام  ٦على مدى عمل ال ةتدريب / ورشال ذتنفي .2

 إعداد المادة التدريبية باللغة العربية. .3

 إعداد أجندة تدريبية ليومين باللغة العربية.  .4

مقترحات لمبادرات ذات عالقة بموضوع الوقاية من التطرف العنيف بواقع  ٦وشمال افريقيا ب تزويد فريق معهد غرب آسيا  .5

 مقترحين لكل شبكة وقاية مجتمعية. 

http://wanainstitute.org/ar/project/strong-cities-network-lebanon-and-jordan-building-local-pcve-capacity-middle-east-through
http://wanainstitute.org/ar/project/strong-cities-network-lebanon-and-jordan-building-local-pcve-capacity-middle-east-through
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 عداد عرض تقديمي يغطي كافة مواضيع التدريب / ورشة العمل. إ .6

 عمل تقييم )قبلي وبعدي( للمهارات والقدرات المكتسبة من التدريب / ورشة العمل.  .7

 إعداد التقرير النهائي للتدريب / ورشة العمل.  .8

 

 المدة واإلطار الزمني: 

 على النحو اآلتي:  ۲٠۲١كانون الثاني  ۲۸ -۲۳سيتم تنفيذ التدريبات / ورش العمل في الفترة ما بين 

 ۲۳-۲الزرقاء( -)شبكة الوقاية المجتمعية  ۲٠۲١كانون الثاني  ٤ 

 ۲٥-۲اربد( -الوقاية المجتمعية )شبكة  ۲٠۲١كانون الثاني  ٦ 

 ۲٧-۲۸  الكرك( -)شبكة الوقاية المجتمعية  ۲٠۲١كانون الثاني 

من المستحسن عقد جلسة عصف ذهني مع فريق األمن اإلنساني في معهد غرب آسيا وشمال افريقيا قبل صياغة البرنامج التدريبي 

 ومنهجيته بشكل نهائي.

 

 الخبرة والمؤهالت:

 العالقات الدولية، العلوم السياسية، دراسات الصراع والسالم، الدراسات اإلستراتيجية األمنية أو  درجة جامعية متقدمة في

 المجاالت ذات الصلة.

  خبرة واسعة في تصميم وتقديم التدريب للمنظمات في مجال األمن اإلنساني والوقاية ومكافحة التطرف العنيف باإلضافة لفض

 النزاعات. 

  .مهارات اتصال وتواصل ممتازة 

 

 على المهتمين إرسال اآلتي: 

 .عرض فني يتضمن خطة عمل مبدئية وشرحاً عن منهجية التدريب وملخص لمحتواه 

 .وصف للخبرات السابقة في هذا المجال 

 .سيرة ذاتية 

 .عرض مالي يتضمن الرسوم اليومية 

  روني للتواصل(.من المعرفين )مع أرقام هواتفهم والبريد االلكت ۲أسماء 

 

 الموعد النهائي والتقديم: 

في  info@wana.jo يرجى إرسال كافة الوثائق عبر البريد االكتروني بعنوان "خبير تدريب األمن اإلنساني" في خانة الموضوع إلى: 

 . ۲٠۲١كانون الثاني  ١۲موعد أقصاه 
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