
 
 

 منح اعالن 
 الزراعي القطاع في الفلسطينيات الرياديات الشابات تمكين: نجاحها مشروع

 تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعيلمشروع نجاحها عن اطالق وبتمويل من الحكومة الكندية تعلن وزارة االقتصاد الوطني 
. رياديات نساء تقودها التي النسوية والتعاونية فردي بشكل النساء من كل تستهدف التي األعمال ريادة إنتاج مشاريع وتطوير إلنشاء التمويل منح

 .زراعية ريادية أعمال إنشاء في مبادرات أو ناشئة زراعية أعمال يمتلكن النساء هؤالء
إلدارة المياه والنفايات، وتجهيز لالنتاج و يركز مشروع نجاحها بشكل خاص على سالسل القيمة المستهدفة واالبتكارات والتقنيات الخضراء الجديدة 

 .والتغليف والتسويق األغذية،

 .(معا)موي بالشراكة مع جمعية اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ومركز العمل التن مشروع الإنقاذ الطفل بتنفيذ  تقوم مؤسسة 

إلى تعزيز  يهدفو  سنة 91-91مشروع مدته أربع سنوات يهدف إلى تمكين النساء الفلسطينيات الشابات المهمشات من الفئة العمرية  هو" نجاحهــــا"
تعرض لها الشابات من حواجز االقتصادية والمالية التي تت الدخل المنخفض في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقليل الللشابات ذواالتمكين االقتصادي 

 :من خالل ويكون ذلك ريادة األعمال

 .زيادة وصول الشابات وسيطرتهن على موارد ريادة األعمال المتنوعة واألصول اإلنتاجية •
 .الزراعي التي تراعي الفوارق بين الجنسين والعالقات مع األسواق المحلية والدوليةتحسين وصول الشابات إلى خدمات اإلرشاد  •
 .  توفير التمويل األولي لالبتكارات الخضراء المستدامة التي تخطط لها شابات األعمال •

 الفئات المستهدفة وشروط التقدم : التقدم للمنح

 (:سنة 91-11) اتالمنح الفردية للشابات الريادي (1)
ريادة األعمال بالقطاع الزراعي و خاصة تلك المشاريع التي تعزز المتعلقة الريادية المشاريع لدعم االفكار و يقدم المشروع منًحا فردية 

خلق فرص عمل الدخل و  زيادةالتي تهدف إلى و   (المدخالت واإلنتاج والتصنيع والتسويق والتوزيع ) الخضراء على طول سلسلة القيمة
 .العامالت في القطاع الزراعيللشابات 

 كحد أقصى لكل منحة $ 5,600: الفردية المنحة سقف

 :معايير األهلية للمتقدمين

 . عاما 91و  91يتراوح عمر المتقدمه للطلب ما بين أن  .9

( طوباس، االغوارطولكرم، جنين، نابلس، ) المستهدفه في المشروع وهيالمواقع في وتسكن  تعملتكون الفتاة المتقدمه بالطلب ان  .9
 .غزةومحافظات قطاع 

مدخالت، انتاج، ذات عالقة بالقطاع الزراعي و التي تشمل الريادة الخضراء على طول سلسة القيمة من مشاريع ان تكون أفكار ال .3
 .و توزيع تصنيع، تسويق



 
 

للمشاريع التي اعطاء أفضلية  معو التطوير ابلة للتنفيذ والتطبيق مجدية اقتصاديا وق, غير تقليدية، مبتكرة ،ان تكون فكرة المشروع ريادية .4
مبادئ الزراعة الذكية مناخًيا، والزراعة  :مثل)أو الممارسات الخضراء /تأخذ في االعتبار االستدامة البيئية وتعزز استخدام التقنيات و

  (الخ, الزراعة المائيةو الزراعة المستدامة، و العضوية، 

المشروع ضمن المواصفات  إلقامةموقع مناسب كتوفر البنية التحتية ، وأن تالمقترح مبدئية للمشروع اقتصادية وجود دراسة جدوى .5
 .والمعايير الفنية الخاصة بطبيعة المشروع

 .التي يوفرها المشروع التقديريه فرص العملعدد ان يوضح المقترح  .6

 9299-9292خالل  نشطة المشروعأوا اتتدريبالمشاركة في االلتزام ب .7

سيتم  حيث .عندما يكون ذلك ممكًنا يستخدم الفرص لتحسين حالة البيئةبل و  أثرا سلبيا على البيئةالمقترح المشروع تحتوي تفاصيل  أال .8
أي تقييم ذاتي بيئي األخذ باالعتبار تقييم المشروع باستخدام أداة تقييم بيئي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسيتم 

 .سابق أجراه مقدم الطلب

 .للخطر هموحقوقاألطفال ان ال يعرض المشروع المقترح حياة  .1

 :الجمعيات التعاونية منح (9)

التي تلعب فيها ( نساء ورجال)المشتركة  باالضافة الى الجمعيات نساءيقدم المشروع منح مالية للجمعيات التعاونية النسوية التي تقودها 
 .بكافة تخصصاتها وتمارس أعمالها بشكل قانوني ومنظم تعملالمرأة دورا فاعال بحيث تكون الجمعية مسجلة 

 كحد أقصى لكل منحة $  15,000: التعاونية اتللجمعي سقف المنحة

 :معايير األهلية للمتقدمين

 .رسميا بحسب األصول القانونيةأن تكون الجمعية المقدمة للطلب مسجلة  .9
 .ان تكون الجمعية التعاونية ملتزمة باإلجراءات المالية واإلدارية المطلوبة حسب القوانين واألنظمة المتبعة .9

طولكرم، جنين، نابلس، طوباس، )ان تكون الجمعية التعاونية المتقدمه بالطلب عامله في أحد المواقع المستهدفه في المشروع وهي  .3
 .ومحافظات قطاع غزة (االغوار

 . ان تكون الجمعية المتقدمه بالطلب ملتزمه لكافة االجراءات القانونية واإلدارية وفقا للقوانين والتنظيمات المتبعة في فلسطين .4
فعال في يجب ان تلعب النساء دورا اساسي و ( ورجالنساء )مشتركة  تقودها امرأ اما في حال الجمعيات ان تكون الجمعية التعاونية نسوية  .5

 . قيادتها بحيث بكون ذلك بشكل واضح ومؤثر
 .ان يكون للجمعية التعاونية مبادرات لدعم المجتمع المحلي .6
مدخالت، انتاج، ذات عالقة بالقطاع الزراعي و التي تشمل الريادة الخضراء على طول سلسة القيمة من ان تكون أفكار المشاريع  .7

 .و توزيع تصنيع، تسويق

للمشاريع التي اعطاء أفضلية  معو التطوير ابلة للتنفيذ والتطبيق مجدية اقتصاديا وق, مبتكرة، غير تقليدية المشروع ريادية،ان تكون فكرة  .8
مبادئ الزراعة الذكية مناخًيا، والزراعة  :مثل(أو الممارسات الخضراء /تأخذ في االعتبار االستدامة البيئية وتعزز استخدام التقنيات و

 (الخ, الزراعة المائيةو الزراعة المستدامة، و العضوية، 

موقع مناسب إلقامة المشروع ضمن المواصفات كوجود دراسة جدوى اقتصادية مبدئية للمشروع المقترح، وأن تتوفر البنية التحتية  .1
 .والمعايير الفنية الخاصة بطبيعة المشروع



 
 

 .ان يوضح المقترح عدد فرص العمل التقديريه التي يوفرها المشروع .92

 9299-9292نشطة المشروع خالل أوا اتتدريبالمشاركة في االلتزام ب .99

سيتم  حيث .عندما يكون ذلك ممكًنا يستخدم الفرص لتحسين حالة البيئةبل و  أثرا سلبيا على البيئةالمقترح أال تحتوي تفاصيل المشروع  .99
أي تقييم ذاتي بيئي األخذ باالعتبار تقييم المشروع باستخدام أداة تقييم بيئي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسيتم 

 .سابق أجراه مقدم الطلب

 .للخطر هموحقوقاألطفال ان ال يعرض المشروع المقترح حياة  .93

-COVID اكورونفايروس مصممة لالستجابة لجائحة  ريادية مبتكرة مشاريع فكارالتقدم بأعلى " األفراد والتعاونيات" اتالمتقدمنشجع بشدة 

 ينبغي أن تكون أفكار المشاريع هذه ضمن سياق سالسل القيمة في القطاع الزراعياال انه  . 19

 

 :مالحظات

o  عصرا 4:::الساعة  11/6/9292الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 

o  وغير المستوفية للشروط الطلبات غير المكتملةلن يتم النظر إلى. 
o  الطلب الكترونيا من خالل الرابط التالي تعبئة نموذجيتم قبول الطلبات فقط من خالل: arc.org-www.pal  باستخدام بريد الكتروني ضمن الG mail>  
o  من  (اإلغاثة الزراعية)من خالل التواصل مع فريق جمعية التنمية الزراعية ( 9022 – 1022)ي الدوام الرسميمكن الحصول على الدعم الفني خالل أوقات

 :خالل

 الى البريد االلكتروني التالي ارسال االستفسارات :  arc.org-she.succeeds@pal  
 على الجواالت التالية واتساب/ باالتصال او: 

   22179518199843رقم : الضفة الغربية

  97259760436322رقم : قطاع غزة

http://www.pal-arc.org/
mailto:she.succeeds@pal-arc.org
mailto:she.succeeds@pal-arc.org

