
 
 

 : تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعينجاحهامشروع 

تواجه الشابات عوائق اقتصادية واجتماعية حيث . سنة 91-91من الفئة العمرية  الريادياتالفلسطينيات إلى تمكين الشابات  يهدف مشروع” نجاحهــــا"
قائمة على النوع االجتماعي، مما يعيق فرص تطوير أعمالهن في قطاع الزراعة. يركز مشروع نجاحها بشكل خاص على سالسل القيمة المستهدفة 

قوم إنقاذ ت ،نواتشروع مدته أربع سالموالنفايات، وتجهيز األغذية، والتغليف والتسويق.  المياهوإلدارة نتاج لإلواالبتكارات والتقنيات الخضراء الجديدة 
 وزارة بالتعاون معو  موي )معا( وبتمويل من حكومة كندا" بالشراكة مع جمعية اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ومركز العمل التننجاحها" مشروعالطفل بتنفيذ 

 االقتصاد الوطني.

 التعليمية واجزحللشابات ذوات الدخل المنخفض في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقليل ال والرفاهيةالمشروع إلى تعزيز التمكين االقتصادي هذا يهدف 
 من خالل: ويكون ذلك ،ريادة األعمالقطاع  فيتعرض لها الشابات التي تواالجتماعية االقتصادية والمالية 

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

ريع التي تعترض تطوير الشابات للمشااألساسية عمال التجارية من خالل تحديد العوائق لأل مناسبةعمل المشروع على تطوير بيئة كما ي
   .الصغيرة والمتوسطة

التي  ويةالنس اتوالتعاوني بشكل فردييقدم المشروع العديد من منح التمويل إلنشاء وتطوير مشاريع إنتاج ريادة األعمال التي تستهدف كل من النساء 
 زراعية.ن في إنشاء أعمال ريادية أعمال زراعية ناشئة أو يفكر  يقمن بإدارةو  نيمتلكالالتي نساء رياديات. هؤالء النساء  تقودها

 الفئات المستهدفة وشروط التقدم : التقدم للمنح

و تطوير أنشاء إلتغطية معا عن فتح باب التقديم لمنح  –، وبالشراكة مع مركز العمل التنموي الوطني االقتصاد وزارة مع بالتعاون  نقاذ الطفلإعلن ت
 .على معالجة تحديات ظهرت بسبب وباء الكورونا ةقادر  ةريادي مشاريع

 منحة  لكل أقصى كحد $ 00655  المنحة سقف

 

  معايير األهلية للمتقدمين:

 
 ،على معالجة تحديات ظهرت بسبب وباء الكورونا ةقادر ةريادي تطوير مشاريعو أنشاء إلتغطية الهدف من هذه المنح هو  .1

افظات قطاع غوار( ومحبالطلب تعمل وتسكن في المواقع المستهدفه في المشروع وهي )طولكرم، جنين، نابلس، طوباس، األ ةن تكون الفتاة المتقدمأ .9
 ،غزة

 ول من الطلب،جميع أعضاء الفريق تقديم معلوماتهم حسب القسم األيجب على و ،اثنين يقل عنن ال أعدد أعضاء الفريق يجب  .3

 ن تكون قائدة الفريق فتاة،أ، ويجب ن يكون الفريق المتقدم للمنحة مكون من فتاتين على األقلأيجب  .4

 . مع األخذ بعين االعتبار االستثناء في النقطة التالية،92 – 11ن يكون عمر الفتيات المتقدمات يتراوح بين أيجب  .5

ا هذلوجود ن يحتوي الفريق على رجل واحد على األكثر، وعلى األكثر فتاة واحدة بعمر أكبر من العمر المحدد أعاله. ولكن يجب ذكر المبرر أيمكن  .6

 االستثناء،

ة في المجال الذي تتمحور حوله الفكرة الرياديالعملية المثبتة الخبرة و أخلفية العلمية ( لديها الواحدة )على األقلفي الفريق ن تكون الفتيات أيجب  .7

 المقدمة،



 
 

عمال ن يلتزم باالشتراك بتدريب الرياديات الذي يقدمه مشروع "نجاحها" لكي يتم تحضير الفريق لعملية الدخول في مجال األأيجب على الفريق  .1

 44 االشتراك بمخيم الرياديات، حيث سيتم العمل على تحضير خطة العمل التفصيلية للمشروع. مدة المخيم ستكونالريادية. يجب على الفريق أيضا 

 على فترة شهر. موزعةساعة 

 بأي أثر سلبي. في حال وجود أثر سلبي للمشروع على البيئة، يجإلزالة سيتم خالل تدريب الرياديات دراسة األثر البيئي للمشروع، وسيتم وضع خطط  .2

 في حال رفض التغيير، قبول المشروع لن يتمتغيير خطة العمل لمنع هذا األثر، أو 

م عسيتم تقديم المنحة للفرق الفائزة على شكل شراء مواد عينية وماكنات واستئجار خدمات حسب خطة العمل المتفق عليها، ولن يكون هناك أي د .14

 عمار،إو إعادة ألجزئيات البنية التحتية من مباني 

 

 التقييم: تؤخد بعين االعتبار في معاييرضافة للمعايير المذكورة أعاله فيما يلي إلبا
 

 ختلفة موبيئية على المجتمعات المحلية في جوانب اجتماعية واقتصادية  يجابيإولوية للمشاريع التي تقوم بترك تأثير أسيتم إعطاء  .1

 وظائف لفتيات شاباتسيتم منح األولوية للمشاريع التي تؤثر بشكل مباشر على خلق  .9

 ة شابة واحدةو يعمل فيها أكثر من فتاأسيتم منح أولوية للمشاريع التي تعود ملكيتها  .3

 للخبرات الالزمة لنجاح مشاريعهن يجب على المتقدمات للمنحة المشاركة في تدريبات الرياديات، لضمان امتالكهن .4

  عمار(إعادة إو أ)بناء  ال يوجد دعم لجزئيات البنية التحتية .5

 بعيدا عن الظروف الشخصية ومستقل سيتم تقييم فكرة المشروع بشكل شفاف .6

 للخطر. هموحقوقاألطفال ن ال يعرض المشروع المقترح حياة أ .7
 

 

 مالحظات:

o  عصرا 4::0الساعة  31/21/1212الطلبات هو الموعد النهائي لتقديم 

o المستوفية للشروط. وغير لن يتم النظر إلى الطلبات غير المكتملة 
o  النقر هنا.الطلب الكترونيا من خالل  تعبئة نموذجيتم قبول الطلبات فقط من خالل  
o  من خالل: مركز معا التنموي ( من خالل التواصل مع فريق ::40 – ::80ي )الدوام الرسمالدعم الفني خالل أوقات يمكن الحصول على 

 لى البريد االلكتروني التالي: إ ارسال االستفساراتg.aljamal@maan-ctr.org 
 على الجواالت التالية / واتسابباالتصال وأ: 

 879696-0598الضفة الغربية: 

 671243-0599الضفة الغربية: 

 239812-0597قطاع غزة: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsU5CT_n5urLZZtzYeHFvvvoNHtmfYSEru3HNm8xo6aG2YPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsU5CT_n5urLZZtzYeHFvvvoNHtmfYSEru3HNm8xo6aG2YPQ/viewform

