
 

كة،ية "استشار جهة  استقطاب اتيجية لتعزيز خطة  لوضع" افراد شر ي  المرأةبرنامج  استر
 
المؤسسة ف

اتيجية  وفق  المتاحة  الموارد  و الرؤية االستر

 
 

 

، تلعب دورا  1991غير ربحية، مستقلة، تأسست عام   فلسطينيةجمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية 
حقوق األطفال والشباب والمرأة   وتعزيزقياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير 

 في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.   
 

 مقدمة عن المؤسسة 
ي  1991تأسست عام   مؤسسة أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة،جمعية الثقافة والفكر الحر، وهي  

 ف 
ً
 قياديا

ً
، تلعب دورا

ي  
ي الفلسطين 

ي المحافظات الجنوبية  من خالل العمل عىل  تطوير المجتمع المدن 
تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة ف 

: والوسىط من قطاع غزة. تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر عىل تحقيق أهدافها ا اتيجية وهي  السير
ي الذي يستجيب  الهدف العام ▪ ي للتأثير من أجل التغيير اإليجان 

ي بناء مجتمع يتم فيه تمكير  كل فلسطين 
: المساهمة ف 

 للعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان. 
األول ▪ ي  اتيج  االستر التحول  الهدف  عىل  المؤسسية  وقدرتها  الحر  والفكر  الثقافة  جمعية  استدامة  تعزيز  الرقمي  : 

 لالستجابة األمثل الحتياجات المجتمع ضمن نهج تشاركي قائم عىل حقوق اإلنسان 
ي  ▪

ي الثان  اتيج  ي  الهدف االستر
: تعزيز المرونة والمعرفة والمهارات والخدمات المقدمة لألطفال والشباب والنساء بما ف 

ي مجتمعاتهم 
ي ف   ذلك ذوي اإلعاقة للتأثير والتغيير اإليجان 

اتي ▪ ي الثالث الهدف االستر ي قضايا  CRECs: تمكير  لجان تعزيز الصمود المجتمعي )ج 
ي ف 
( ومنظمات المجتمع المدن 

 العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان وخاصة قضايا المرأة وذوي اإلعاقة 
ي الرابع ▪ اتيج  ي الهدف االستر

: تفعيل وتعزيز دور المجتمع المحىلي وصانعي التغيير من األطفال، الشباب والنساء ف 

 المحىلي والدولي قضاي
 ا التأثير والحشد والمنارصة القائمة عىل األدلة عىل المستويير 

 
 تقدم جمعية الثقافة والفكر الحر خدماتها المختلفة من خالل مراكزها التالية: 

وق واألمل ) - ي منطقة خانيونس بلوك  12-6ليخدم األطفال من عمر  1991(: تم تأسيسه عام 1مركز الشر
 Cسنة ف 

وق واألمل ) - اق الواقع غرب    12-6ليخدم األطفال من عمر    2019(: تم تأسيسه عام  2مركز الشر ي منطقة حي الي 
سنة ف 

 مخيم خانيونس.  

.  12-6ليخدم األطفال من عمر  2006مركز نوار تأسس عام  - ي منطقة بطن السمير 
 سنة ف 

: تأسس عام  - ي حي األمل.  1993مركز بناة الغد لليافعير 
 ف 

ي للشباب: تأسس عام المركز الثق -
ي حي األمل.  1997اف 

 ف 

ي    ج.  1995مركز صحة المرأة: تأسس عام  - ي مخيم الي 
 ف 

اق.  2006شبكة وصال: تأسست عام  - ي حي الي 
 ف 

 
اتيجية من خالل العمل عىل: تحقيق جمعية الثقافة والفكر الحر أهدافها اال   ستر

 مع النساء
ً
اإلنجابية والكشف المبكر والوقاية والتغذية والصحة الجنسية والصحة  : وتشمل الصحة  التمكي   الصجي وتحديدا

 القانونية والخدمات الصحية المتخصصة بتنظيم األرسة وتقديم المشورة. 
بويوالتمكي   التعليم   : وتشمل المخيمات الصيفية والمعارض والدعم الدراسي )التعلم النشط( والتدريب عىل القيادة. التر

 : ويشمل حمالت الضغط والمنارصة لقضايا المرأة وحقوق األطفال والدمج. تعبئة المجتمعالدفاع والتوعية و 
 : ي
 
، المهرجانات الثقافية والمبادرات الشبابية التمكي   الثقاف ي

 وتشمل المهرجانات الثقافية، ملتقر اإلبداع، الحكوانر
 :  الدراما النفسية والمخيمات الصيفية. وتشمل النشاطات الثقافية والرحالت والمشح و  التمكي   النفسي االجتماعي

 .ويشمل هذا بناء قدرات الفريق والمؤسسات المحلية والقاعدية التدريب وبناء القدرات: 

 



 

كة،ية "استشار جهة  ستقطابال تعلن جمعية الثقافة والفكر الحر عن حاجتها   خطة  لوضع" افراد  شر

اتيجية لتعزيز  ي  المرأةبرنامج  استر
 
اتيجية  المؤسسة وفقف  المتاحة  الموارد  و الرؤية االستر

ة تنفيذ  ي ،  هرانش  :     المهمةفتر
 2022ر سبتمي  شهالثالث من  األسبوعيبدأ ف 

 
 $1500 :  للمهمة القيمة المالية  

 

 المطلوبة   والمسئوليات هام والم

اتيجية اعداد خطة  • ي   المرأةبرنامج  لتعزيز  لثالث سنواتاسير
اتيجية  المؤسسة وفقف    و مؤسسة للالرؤية االسير

يةباللغتير  العربية و "  المتاحة الموارد  عىلي   القائمةج النه ،و  شاركي ج الت يتم العمل عليها وفق النه،  " اإلنجلير 

 ةالدولي اإلنسانيةحقوق االنسان و ضمن المعايير  

اتيجية  الخاطار النتائج   •  اص بالخطة االسير

   لموزانة التقديريةا •

 : الشروط والمؤهل العلمي

  والتخطيط اإلداريةلعلوم ماجستير في االدكتوراة او العلى شهادة  ة/حاصلعلي الجهة المتقدمة ان تكون   •
   او التخصصات ذات العالقة  االستراتيجي، 

 سنوات    5لفترة ال تقل عن قتصادية اال في المشاريعخبرة واسعة ولديه تجارب  •

 نامج المراة  بربة المتعلق والخاصةخبرة في اعداد الخطط االستراتيجية  •

 والخبرة ءة لمن لديهم الكفا اإلعاقةذوي   لألشخاصصة متاحة الفر •

 

 

واألساليب  النتائج المتوقعة، ض فني يشمل المنهجية و و عرتقديم السيرة الذاتية يطلب من المهتمين/ات 

 ، و ذلك عبر البريد االلكتروني   السابقة  باألعمالمة و قائ  المستخدمة

 ps.org-trainer@cfta  ، 

 

، وسوف تقوم الجمعية باالتصال   2202/  9/   21 :   الموافق    بعاءاالرم الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يو

 . بالمرشحين الذين  سيقع عليهم االختيار فقط 

mailto:trainer@cfta-ps.org

