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TITLE: Facilitator 

 : ميرس أنشطةالمسىم الوظيفى  

LOCATION:  Cairo 

القاهرةمكان العمل:  

TEAM/PROGRAMME:  Refugees & Migrants Program  

الالجئين والمهاجرينبرنامج   

POST TYPE: FTA 

مدة محددثابت بنوع التعاقد:   
GRADE:  6   

6درجة:   

START DATE: ASAP 

CONTRACT END DATE: 11 months with possible 

extension based on performance and budget availability. 

Contingent upon confirmation of funding 1 
 شهًرا مع إمكانية التمديد بناًء عىل األداء وتوافر  11مدة العقد: 

انية. رهنا بتأكيد التمويل ى  المي 
Child Safeguarding: Level 3:  the role holder will have contact with children and/or young intensively (e.g. 

four days a week or more). 

 وأ ) المثال سبيل عىل   كي   أو أسبوع كل مرة(متكرر بشكل سواء وبالشباب باألطفال اتصال عىل سيكون الدور هذا متول  : 3المستوى 
ي أيام أرب  ع المثال سبيل عىل( مكثف بشكل  

 
ي أو الواحد الشهر ف  ) الليل أثناء أو أكث 

ORGANISATION PROFILE / PROGRAMME SUMMARY: 

Save the Children International is the world’s leading independent organization for children. We work in 120 

countries and work, together with our partners, to inspire breakthroughs in the way the world treats children 

and to achieve immediate and lasting change in their lives. In Egypt, Save the Children International has been 

working to ensure that children’s rights are respected, protected and promoted since 1982. We carry out both 

long-term development work and, more recently emergency humanitarian work.  

 

As per both UNHCR and SCI assessment, given the current lack of any CP partner in Alexandria and the 

number of identified high-risk cases, particularly related to early marriage and child labor, there is a need to 

expand the CP SCI project there: groups Activity target of 75 children in Alex (children-at-risk and UAC) and 

supported PSS team in the groups activity in Cairo. 

 

نامجالتعريف   :بالمنظمة / التعريف الير

في  إلنجازات للوصولا دولة ونعمل مع شركائن 120في العالم. نحن نعمل في  فى حماية األطفالرائدة هيئة مستقلة إنقاذ الطفولة الدولية هي  هيئة

لضمان احترام حقوق  إنقاذ الطفولة الدولية هيئةالطريقة التي يعامل بها العالم األطفال وتحقيق تغيير فوري ودائم في حياتهم. في مصر، تعمل 
 .ونة األخيرةن أعمال التنمية طويلة المدى والعمل اإلنساني الطارئ في اآل. نقوم بتنفيذ كل م1982األطفال وحمايتها وتعزيزها منذ عام 

 

في اإلسكندرية وعدد  حمايةلل ، نظًرا لالفتقار الحالي ألي شريكالدولية هيئة إنقاذ الطفولة وفقًا لكل من المفوضية السامية لشؤون الالجئين وتقييم

ماية التابع لهيئة إنقاذ الح هناك حاجة لتوسيع مشروع بالزواج المبكر وعمالة األطفال، فيما يتعلقالحاالت عالية الخطورة التي تم تحديدها ، خاصة 
ودعم فريق  واألطفال غير المصطحبينمن األطفال المعرضين للخطر) طفالً في اإلسكندرية 75) مجموعات من األنشطة تستهدف:  هناكالطفولة

 .في القاهرة مجموعات األنشطة التى تتمفي  الدهم النفسى
 

ROLE PURPOSE: To deliver training and capacity building activities for children and youth refugees, on 

prevention, resilience and protection interventions. S/he will work closely with target refugees and migrants at 

risk children and youth to ensure their life skills, personal resilience and psychosocial support for them. 

 :الدور من الغرض

الميسر أو  مل/ستعمل وسيع .والحماية والتكيف  الوقاية أنشطة خالل من ،والمهاجرين الالجئين والشباب لألطفال القدرات وبناء التدريب أنشطة تقديم

النفسى  وتكيفهم والدعم الشخصية قدراتهم ضمان تعزيز أجل من والمهاجرينو  الالجئين من للخطر المعرضين والشباب األطفال مع الميسرة
 .واالجتماعى لهم

SCOPE OF ROLE: (الدور نطاق): 
Reports to: MHPSS Officer 

 مسئول الحماية "الدعم النفسى واإلجتماعى" :المباشر المدير

Staff directly reporting to this post: None 

 اليوجد :المنصب هذا إلى مباشرة تقارير يقدمون الذين الموظفون

KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY: 

 : للمساءلة الرئيسية المجاالت

 : المشروع تنفيذ

Project Implementation 

                                                 
1 Contingent upon confirmation of funding means that the recruitment process has been 
initiated and will proceed only if funds are confirmed. رهنا بتأكيد التمويل يعني أن عملية التوظيف قد بدأت  
 .ولن تستمر إال إذا تم تأكيد األموال
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• Conduct vulnerability assessments to select at risk children and youth for entry point activities 

 االنشطة مسارات تحديد جلأ من لشباباو لالطفال االحتياجات بتقيم القيام. 

• Facilitate and co-facilitate a rolling program of life skills training programs. 

 والمهارات الحياتية الشخصية القدرات بناء فى برامج تيسييروالمساعدة فى التيسيير . 

• Build capacity small group of interested youth who wish to participate in dialog in local and national policy levels 

 والوطنية المحلية السياسات مستوى على الحوار في المشاركة في يرغبون الذين المهتمين الشباب من صغيرة مجموعة قدرات بناء . 

• Support at risk children and youth to engage in research initiatives led by national and regional actors.  

 واإلقليمية الوطنية الفاعلة الجهات تقودها بحثية مبادرات في للمشاركة للخطر المعرضين والشباب األطفال دعم. 

• Support case management and livelihood activities as needed. 

 الحاجة حسب والحماية المعيشة وسبل بإدارة الحالة  المتعلقة المشروع أنشطة دعم . 

• Develop monthly reports reflecting the progress in the project implementation, highlight success cases and 

document challenges encountered during the implementation of activities; 

 . األنشطة تنفيذ أثناء تواجه التي التحديات وتوثيق النجاح حاالت على الضوء وتسليط المشروع، تنفيذ في المحرز التقدم تعكس شهرية تقارير تقديم

• Participation of the working group in planning and implementing recreational and psychosocial support activities 

and setting up the monthly plan for children and parents in the community schools and implementing them. 

 مور في المدارس ووضع الخطة الشهرية المتعلقة باألطفال وأولياء اال أنشطة الدعم النفسىمشاركة فريق العمل في التخطيط لألنشطة الترفيهية و
 .المجتمعية وتنفيذها

 

• Ensure that activities are implemented in accordance to the Plan of Action (POA) in timely manner and in line 

to project budget; 

 المناسب الوقت وفي العمل لخطة وفقا تنفذ األنشطة أن من التأكد  ً  .المشروع ميزانية مع وتماشيا
• Ensure that the activities are implemented in a full respect to the child safeguarding polices of SC. 

 الطفولة إنقاذ بهيئة الخاصة الطفل حماية لسياسات االحترام بكامل تنفذ األنشطة كل أن من التأكد.  
• Contribute in the development of project data base, monitoring system, and carry out activities according to the 

agreed upon indicators on a regular basis. 

 المراجعة مع دائم بشكل عليها المتفق للمؤشرات وفقا األنشطة تنفيذ في والمشاركة المتابعة ونظم المشروع بيانات قاعدة تطوير في المساهمة 
 .دوري بشكل والتقييم

• Facilitate, when necessary, orientation sessions, workshops, follow up visits and other activities for the project. 

 المشروع وأنشطة المتابعة وزيارات العمل، ورش وفي األولية، التعريفية والمقدمات التوجيهات تقديم في االقتضاء عند– الميسر بدور القيام 

 .األخرى

• Cooperate with the team members aiming the best interest of the child and his/her family; 

 وأسرته للطفل الفضلي المصلحة مستهدفين العمل فريق أعضاء مع التعاون. 
 : والتوثيق التقارير

Reporting and documentation: 

• Draft concise, useful and analytical reports, reporting to the line manager. 

 وتقديمها للمدير المباشر وتحليلية ومفيدة موجزة تقارير إعداد. 

SKILLS AND BEHAVIOURS (our Values in Practice): 

 :)القيم ممارسة(والسلوكيات المهارات

Accountability: 

 :المسائلة

 Holds self-accountable for making decisions, managing resources efficiently, achieving results together with 

children and role modelling Save the Children values. 

 إنقاذ هيئة لقيم تطبيقي كنموذج األطفال مع جنب إلى جنبا النتائج وتحقيق بكفاءة، الموارد وإدارة القرارات، التخاذ الذاتية المسؤولية تحمل 
 .الطفولة

 Holds the team and partners accountable to deliver on their responsibilities, giving them the freedom to deliver 

in the best way they see fit, providing the necessary development to improve performance and applying 

appropriate consequences when results are not achieved. 

 لتحسين التطويرالالزم توفير مع مناسبا، يرونه ما أفضل تقديم في الحرية ومنحهم بمسؤولياتهم، الوفاء عن المسؤولية والشركاء الفريق تحمل 
 .النهائية النتائج تتحقق ال عندما مناسبة منطقية مخرجات وتحقيق األداء،

Ambition: 

 :الطموح

 Sets ambitious and challenging goals for self and team, takes responsibility for own personal development and 

encourages team to do the same. 

 ذاته تنمية على الفريق ويشجع الشخصية تنميته عن المسؤولية ويتحمل العمل، ولفريق لنفسه وصعبة طموحة أهداف يضع  ً  .أيضا
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 Widely shares personal vision for Save the Children, engages and motivates others. 

 تبنيها على األخرين تحفيز مع الطفولة إنقاذ هية رؤية واسع بشكل يشارك. 

 Future oriented, thinks strategically and on a global scale 

 عالمي نطاق وعلى استراتيجيا يفكر ، االتجاهات ٌمستقبلي. 

Collaboration: 

 :التعاون

 Builds and maintains effective relationships, with own team, colleagues, members, donors and partners 

 والشركاء والمانحين واألعضاء أوالزمالء فريقه، مع فعالة، عالقات على ويحافظ يبني. 

 Values diversity, sees it as a source of competitive strength 

 التنافسية للقوة مصدرا القيم في التنوع يرى أن. 

 Approachable, good listener, easy to talk to 

 ويسر بسهولة معه التحدث ويمكن جيد ومستمع معه التواصل يسهل. 

Creativity: 

 :اإلبداع

 Develops and encourages new and innovative solutions 

 والمبتكرة الجديدة الحلول ويشجع يطور. 

 Willing to take disciplined risks 

 المدروسة المخاطر التخاذ استعداد على. 
Integrity: 

 :النزاهة

 Honest, encourages openness and transparency 

 ،وشفاف منفتح شجاع، أمين. 

 Always acts in the best interests of children 

 للطفل الفضلي المصلحة لتحقيق دائما يعمل. 
QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

 

 Degree in a Social Sciences, humanities, psychology, Or any relevant degree 

 مناسب مؤهل أي أو النفسية، اإلنسانية، االجتماعية، العلوم مجال في علمي مؤهل على حاصل 

 Minimum of 1-3 years of successful experience on the field work preferably in raising awareness and positive 

discipline and strong experience of dealing with children and youth. 

 القوية إلى الخبرة باإلضافة اإليجابي، والتهذيب الوعي رفع مجال في الخبرة ويفضل سنوات، ۳ إلى سنة من الميداني العمل في ناجحة خبرة 
 .والشباب األطفال مع التعامل في

 Proven Expertise in designing and facilitating Life skills programs for children between 8 and 18 years old. 

 عام. 18 و 8 سن بين لألطفال المهارات تنمية برامج وتيسير تصميم في مثبتة خبرة 

 Proven knowledge and skills in activity planning, implementation, monitoring and evaluation. 

 وتقييمها. ورصدها وتنفيذها األنشطة تخطيط في المثبتة والمهارات المعرفة 

 Proven expertise in child protection and Child Resilience 

 أمنين. والبقاء المحيط المجتمع مع التكيف عبلى األطفال وقدرة الطفل حماية مجال في المثبتة الخبرة 

 Evidence of analytical understanding and a commitment to improving child rights 

 الطفل. حقوق بتحسين والتزام التحليلي الفهم على دليل 

 Good working knowledge of English and Arabic (reading and writing). 

 وكتابة قراءة( واإلنجليزية العربية اللغتين في جيد معرفي مستوى(. 

 Good training and facilitation skills 

 والتدريب التيسيير في الجيدة المهارات 

 Familiarity with Refugees context is an absolute advantage 

 مطلقة أفضلية يعتبر الالجئين بسياق المعرفة 

 Report writing skills required 
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Additional job responsibilities 

The duties and responsibilities as set out above are not exhaustive and the role holder may be required to carry 

out additional duties within reasonableness of their level of skills and experience. 

 :اإلضافية الوظيفية المهام

 .وخبراته مهاراته نطاق ضمن إضافية بمهام الموظف يطالب أن الممكن ومن حصرية ليست اعاله المذكورة والمسئوليات المهام

Equal Opportunities 

The role holder is required to carry out the duties in accordance with the SCI Equal Opportunities and Diversity 

policies and procedures. 

 :المتساوية الفرص

 .والتنوع المتساوية بالفرص الخاصة الطفولة إنقاذ هيئة وإجراءات لسياسات طبقا عمله بمهام يقوم أن الموظف من سيطلب

Child Safeguarding: 

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our 

commitment to the protection of children from abuse. 

 :الطفل حماية

 نحو حماية إلتزامنا تعكس المتقدمين، خلفيات فحص تتضمن والتي بنا، الخاصة اإلختيار إجراءات لذلك آمنين األطفال على نحافظ أن نحتاج
 .األذى من األطفال

Safeguarding our Staff: 

The post holder is required to carry out the duties in accordance with the SCI anti-harassment policy. 

 :العاملين حماية

 بالهيئة الخاصة التحرش منع لسياسة طبقا عمله بمهام يقوم أن الموظف من مطلوب
Health and Safety 

The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and 

procedures. 

 :والسالمة الصحة

 .بالهيئة الخاصة والسالمة الصحة لسياسة طبقا عمله بمهام يقوم أن الموظف من مطلوب

JD written by: Hebat Allah Saber Date: 17.05.2021 

JD agreed by:  Date:  

Updated By:  Date: 

Evaluated: Date: 

 

 

 

 

 

 

 


