
 

 

 

: منسقشاغر  ي
    وعمش   ة/ وظيف 

 

، تلعب دورا  1991تأسست عام   غير ربحية، مستقلة،  فلسطينيةمؤسسة أهلية    ،جمعية الثقافة والفكر الحر 
ي  
ي من خالل العمل عىل تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة ف 

ي الفلسطين 
ي تطوير المجتمع المدن 

قياديا ف 
   غزة. قطاع   جميع محافظات

الثقافة  مض فان جمعية  ي قطاع غزة 
ف  القاعدية  االهلية  المؤسسات  تمكير   برنامج  الي    والفكر ن  بحاجة  الحر 

وعمنسق/ة       وصالشبكة      -مش 
 

ي جمعية الثقافة    تأسستشبكة وصال  
  مؤسسة مجتمعية   40من    أكي  ، مكونة من  2008الحر عام    والفكر ف 
   دمة قضايا المراة ود لختوحيد الجه  الي سعي ، تغزةمن جميع محافظات 

 

ي  المسىم
وعمنسق/ة    :     الوظيف      مشر

 انيونس  خ -صال و شبكة  –جمعية الثقافة و الفكر الحر :          مقر العمل      

    عقد محدد المدة   -دوام كىلي  العقد              : نوع 

ة تجريبية "شه  3" اول   -"يجدد سنويا "  سنوات   3:            الشاغر مدة   ور فير

 

   والمسؤوليات:  المهام

ي تطو  اعداد خطة -
اف المختلفة يرية متكاملة مع المؤسسات األعضاء والنر  تشمل خطة لمتابعة واالشر

 وخصوصا فيما يتعلق بالحمالت التوعوية وحمالت الضغط والمنارصة المختلفة 

سات األعضاء بشكل دوري والتأكد من سالمة الملفات لكل مؤسسة بيانات المؤس   مراجعة وتحديث -

المطلوبة واالحتكام  العضويةللم   والوثاق  ي 
المتفق عليها ف  األعضاء   بياناتتوثيق  و   عايير  المؤسسات 

ي عي  
 عي  نظام إدارة المعلومات المحوسب ملفات و وفق األصول بما يشمل التوثيق الرقىمي والورفر

لتعزيز االتصال الجيد مع مؤسسات شبكة وصال األعضاء والجهات ذات العالقة    فيذ خطةوضع وتن -

 بالعمل

ي تحديد االحتياجات والتخطيط وا  -
ي آليات صنع    نشطةلتنفيذ لجميع األ العمل بالنهج التشاركي ف 

وف 

 القرار بير  أعضاء الشبكة 

لش  - اتيجية  االسير لألهداف  والمنارصة  الضغط  خطة  مطابقة  من  ي  التأكد 
ف  للمساهمة  وصال  بكة 

وال اتيجية  االسير ورسالتها  أهدافها  األعضاءتحقيق  مع  دوري  بشكل  تحديثها  عىل  ذ فيتنال و   عمل 

اف    والمنارصةالضغط حمالت لجميع   والمتابعة واالشر

والمهارات  - التدريبات  متضمنة  وصال  شبكة  بمؤسسات  الخاصة  قدرات  بناء  خطة  وتنفيذ  اعداد 

ي لتن
 فيذ الحمالت والمحتفلة وحمالت المنارصة الالزمة لألعضاء ف 

ي تخطيط و   والفئاتذوي اإلعاقة  لألشخاصالعمل عىل دمج المؤسسات الممثلة  -
المهمشة األخرى ف 

 لضغط و المنارصةيذ أنشطة افتن

مع   - للزيارات  الكامل  بالتوثيق  ام  وااللير  وصال  شبكة  ألعضاء  دورية  ميدانية  بزيارات    منسقة القيام 

الز و الشبكة   المبادرات    المتبادلة  المعرفيةيارات  تنظيم  كةبير  األعضاء وتفعيل  بينهم لخدمة   المشير

ي 
 . بشكل دوري ومستمر  المجتمع المدن 



االحتياجات   - مع    التطويريةتحديد  والتواصل  والتشبيك  والتنسيق  مستمر  بشكل  المؤسسات  لدى 

فردي  القاعدية  المؤسسات ج  بشكل  ي أو 
ف  قدراتهم  تطوير  بهدف  ا  ماعي  من   ةوتقني  ةداريمجاالت 

ات  األعضاء ومن خالل لدى   المتاحة خالل الموارد والقدرات . بالنهج التشاتبادل الخي    ركي

 حة والدروس المستفادة والممارسات الجيدة للشبكة. توثيق القصص والتجارب الناج  -

ا  هكد من تعميمأ مل والتطلبات العمتعىل    بناء   2019عام  ُمعدة  خلية الحة الدائمراجعة وتطوير الال  -

 يع األعضاء عليها. جمتم وتوقيع وخ

 ية واالنجلير  باللغتير  العربية و  ية وفق متطلبات العملاعداد التقارير الشهرية والدور  -

وط  :والمؤهالت الش 

ي علوم اإلدارة أو التنمية المجتمعية أو العلوم ذات   بكالورريسالمتقدم حاصال عىل درجة الأن يكون   -
ف 

 لة درجة الماجستير ويفضل حم العالقة،

ة - ي العمل  خي 
 األهىلي ال تقل عن خمس سنوات ف 

ة ال تقل عن   - المرأة    4لديه/ها خي  ي قضايا 
ال سنوات ف  ي عىل  والعنف 

المنارصة و   تماعي النوع االجمبن 

 والتشبيك

 امتالك مهارات المدرب  -

ي قيادة حمالت الضغط والمنارصة   -
ة ف   خي 

يةاجادة  -  تامة. اجادة   اللغة اإلنجلير 

 ة استخدام برامج الحاسوب المختلفة اجاد -

 وقادرة عىل حل مشكالت العملرة تع بشخصية مرنة دبلوماسية مبتكالتم -

ي م -
 ماعي والعمل الجال جال االتصقدرات خاصة ف 

 القدرة للعمل تحت الضغط والتحىلي بروح العمل التطوعي  -

 اإلعاقة للتقدمي المؤسسة تشجع األشخاص ذوو  -

 
  

ي للوظيفةالطلب كامال عي  الرابط تقديم   ير  يطلب من المهتم 
ون   عي  الرابط التالي : المطلوبة  االلكير

  
hr.cfta.ps/public/20/applicants//http: 

ي لتقديم الطلبات هو 
تقوم الجمعية   وسوف  2022  سبتمب  11، الموافق االحد وم ي الموعد النهائ 

 فقط. هم االختيار علي الذين يقعبالمرشحي     االتصالب

http://hr.cfta.ps/public/20/applicants

