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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

مشروع   لتنفيذ  دنفلسطين واالر  - مؤسسة هنرش بيل االلمانيةحصلت شبكة المنظمات البيئية على منحة من 

 ة فيالبيئي الدفاع عن الحقوقوالذي يهدف الى  ."مناصرة العدالة البيئية في فلسطين على الصعيد الدولي"

يشمل  .نهج قائم على الحقوق مع التركيز على النوع االجتماعي من خالل دوليال فلسطين على المستوى 

 . فةلقضايا بيئية مختل من اوراق حقائق وتقارير لحمالت الضغط والمناصرة  مواد  المشروع انتاج 

ث بحي يةلتصميم مجلة الكترونتنوي شبكة المنظمات البيئية تخصيص جزء من هذه المنحة لتعيين استشاري 

 .مع خانات تفاعلية لوضع مالحظات او تعليقات مجلة على تقارير وصورتحتوي هذه ال

 
 

 الهدف من هذه الخدمة االستشارية:  -3
 
 .يةعلى الحقوق البيئية الفلسطين تطوير مجلة الكترونية تتناول عدة قضايا بيئية وتسلط الضوء -

 
 .للمستشار والمسؤوليات المهام-4



 نـيــةاألهليـــة الفـلسطيالبيئية بكــة المنظمـــات ــش

The Palestinian Environmental Non-Governmental Organizations Network 

 

  تصميم مواقع الكترونية شروط  مرجعية الستشاري

Tel.02-2966315                 Fax.02-2966319           : Ramallah 

 

 مكونات المجلة والشكل المقترح لها.لنقاش ،  االجتماع مع منسق المشروعاوال : 

  ... وجدت وتقديمها لمنسق المشروع البداء المالحظات ان تصميم المسودة االولى للمجلة االلكترونيةثانيا: 
والتقارير  وتفريغ المعلومات كيفية تحديثهامنسق المشروع على تصميم المجلة بشكلها النهائي وتدريب ثالثا: 
 والتعامل معها. فيها

 
 

 

 المؤهالت المطلوبة:  -5
 

   أو أي مجال قريبنظم المعلومات او التصميم الجرافيكيفي  جامعيةدرجة ،. 

   ومجررر ت تصرررميم مواقررر  فررري  مجرررال الارررالمات ايات رررارية األقررري فررريعلررر   خمسرررة اررر واتخبرررر
 .الكترونية 

 

 مدة الخدمة:  -6
 من تاريخ توقي  العقال شهر خ لالاالمة ايات ارية ت فيذ مال  

 الوثائق المطلوبة:  -7
 السيرة الذاتية  -

 ارفاق نماذج تم تنفيذها سابقا.تقديم عرض فني مع  -

 تقديم عرض مالي  -

 2021-6-13حتى تاريخ  0599776429لمنسقة الشبكة عبير البطمة  يتم تسليم الوثائق المطلوبة -
 موقعة ومختومة  info@pengon.orgعبر البريد االلكتروني 

 
 

 المخرجات المتوقعة:  -8
 

  لط الضوء عل  الحقوق البيئية الفلسطي ية. دورية تسنموذج الكتروني لمجلة 

 

mailto:info@pengon.org

