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 نبذة تاريخية: .1

( هي هيئة PENGON-FoE Palestineفلسطين )صدقاء األرض أ –شبكة المنظمات االهلية البيئية الفلسطينية 

ؤسسة تعمل في م 14ا لف المنظمات االهلية الفلسطينية العاملة في مجال البيئة. تضم الشبكة حاليتنسيقية بين مخت

 مجال البيئة.

ظمات االهلية , عندما شعر عدد من المن1996تبلورت فكرة تأسيس شبكة للمنظمات البيئية الفلسطينية في عام 

تلف صل بين مخلمتواابيئية الفلسطينية عبر التنسيق الفلسطينية بالحاجة الماسة لتنسيق جهودها لخدمة القضايا ال

 عالقات معير الالمنظمات االهلية الفلسطينية العاملة في مجال البيئة، وتطوير دور المؤسسات الشريكة، وتعز

 غيرها من المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال البيئة.

ن وعة ممؤسسات تعنى في هذا المجال بادرت مجم انطالقا من أهمية العمل على حماية البيئة ووجود عدة

اكات دي لالنتهللتص المؤسسات االهلية العاملة في مجال البيئة الى تشكيل الشبكة إليمانها بأهمية توحيد الجهود

 البيئية والوقوف امام التهديدات االسرائيلية.

ي عام مية فة اصدقاء االرض العالحصلت شبكة المنظمات االهلية البيئية الفلسطينية على العضوية في جمعي

2008 . 

 مقدمة:  .2

العدالة  مناصرةمشروع  " لتنفيذ مؤسسة هنرش بيل االلمانية حصلت شبكة المنظمات البيئية على منحة من 

 لمستوى ان على فلسطي الدفاع عن الحقوق البيئية فيوالذي يهدف الى  ."البيئية في فلسطين على الصعيد الدولي

مية قدرات تنلى  كما يهدف المشروع ا نهج قائم على الحقوق مع التركيز على النوع االجتماعي. من خالل دوليال

ية على اعالم عن حقوق االنسان البيئية في تنظيم حمالت الضغط والمناصرة الدولية وتنظيم حمالتالمدافعين 

 ت المؤثرة . المستوى الدولي وكيفية استخدام اهم الوسائل واالدوات الفاعلة وتحديد الجها

يم ل  تنظالعداد تدريب في مجاتنوي شبكة المنظمات البيئية تخصيص جزء من هذه المنحة لتعيين استشاري 

مالت ظيم حستتناول الدورة التدريبية موضوعات مثل تن ،دوليا الفلسطينية حمالت مناصرة للحقوق البيئية

صلحة وأصحاب الم المؤثرة، والجهات  علةالفا المناصرة على المستوى الدولي ، وأفضل أدوات الحمالت

على  يبتدرالو فتعريالى الأيًضا كما يهدف التدريب  . لالزمة الحداث التغييرستهدفين ، وأفضل المهارات االم

 . هامةنصات وأدوات توثيق حقوق اإلنسان البيئية الدولية الاستخدام م
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 الهدف من هذه الخدمة االستشارية:  -3
 
ة وتنظاليم عن حقوق االنسان البيئية في تنظيم حمالالت الضالغط والمناصالرة الدوليالالمدافعين تنمية قدرات  -

الجهالات  حمالت اعالمية على المستوى الالدولي وكيفيالة اسالتخدام اهالم الوسالائل واالدوات الفاعلالة وتحديالد

 المؤثرة وتطوير مهارات التوثيق وكيفية استخدام منصات التوثيق دوليا.

 
 .للمستشار والمسؤوليات المهام-4
 تــدريش ساســية التــب انــش اه اشــملها الاال لنقــاا المضاعــيس التدريبيــة،  االجتمــام مــس منســر المشــ وماوال : 

 وت تيش االمضر الفنية واللضجستية. 

  ... تحضي  المادة التدريبية وتقدامها لمنسر المش وم البداء المالحظات اه وجدتثانيا: 
 هبالتنسير مس منسر المش وم حسش المضاعيد والب نامج الذي يتم االتفاق علي تنفيذ التدريشثالثا: 
 تسليم تق ي  نهائب للتدريش.رابعا: 

 

 

 

 المؤهالت المطلضبة:  -5
 

    ادرمسةةس  مافيجيةةا، يا يا  قةةس، م  ةة ،  ةة  ماقسنونيةةا ما ماوقوةيةةامادرمسةةس  درجةةا ماجسجيةةفي   ةة ،
اتوديةدم للة  تيظةي  مجة   ماطةوا اماجيس ة ة  قةس، فةسةة  ة  ماجع  ا ماكس لا اماخب ة ماعجليا ماجج

 ماجيفوى ماداا  اتوثيق مالنفهسكس  اكيفيا مسفخدمم ماجيصس  ماداايا ماجؤث ة.

  مافةدر    ة  مطةستس تفعلةق    ملدمد   قس، ماخد س  مالسفشسر ا مألمل   لل   خجيا سيوم خب ة
 .بساوقوق مابيئيا امدمرة مج   ماطوا اماجيس  ة

 داايا.ماوسسئل امالدام  ماجؤث ة مالل  يا اغي هس ما ة ا    مج   ماجيس  ة ما    مادرمتا ماقيدة  

  ،اتوم ل لسايا هسرم  إتصس. 

 

 مدة الخدمة:  -6
  ن تسر خ توةي  ماعقد شه  خ ،ماخد ا مالسفشسر ا تيفيذ  دة 

 الضثائر المطلضبة:  -7
 السي ة الذاتية  -

 ة عمل تفصيلية تقدام ع ض فنب مس خط -

 تقدام ع ض مالب  -

 2021-6-10حتـ  تـاري   0599776429لمنسقة الشبكة عبي  البطمـة  يتم تسليم الضثائر المطلضبة -
 مضقعة ومختضمة  info@pengon.orgعب  الب يد االلكت ونب 
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 المخ جات المتضقعة:  -8
 

   امآلايةةةةةس   تيفيةةةةةذ مافةةةةةدر   اليس ةةةةة ة مالسسسةةةةةيا اماخ ةةةةةا ماففصةةةةةيليا لةةةةةنمسةةةةةفه ا  تيةةةةةلي  تق  ةةةةة
 ماجيفخد ا.

  سسلا تدر بيا خ ، يو ين 12   تيفيذ تدر   بومم. 

 ماجسدة مافدر بيا مايهسئيا ماجعفجدة تقدت  نيخا  ن. 

   تقدت  تق    نهسئ  الفدر 

 


