إعالن

منح ر
مشوع مدد لألنشطة الزراعية وخلق فرص العمل
المنحة المالية ستدعم األنشطة
الزراعية التالية:










أنظمة الري والتسميد الحديثة
إنتاج أشتال الخضار والفاكهة
إنتاج الخضار والفاكهة واألعالف
تدري ج وتعبئة المنتجات الزراعية
تربية الماشية
إنتاج الحليب ومشتقاته
األنشطة الزراعية األخرى الصديقة
للبيئة
اض الزراعية
استصالح األر ي
األنشطة الزراعية المتعلقة بالغابات

تعلن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) الفاو) يف
األردن بالتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل من االتحاد
األوروب عن بدء برنامج المنح المالية وخلق فرص العمل.
ي
ر
المشوع منظمة األغذية والزراعة لألمم
ينفذ هذا
الدول للتنمية الزراعية
المتحدة بالتعاون مع الصندوق
ي
)(IFADوبرنامج األغذية العالم ) (WFPف إطار ر
مشوع
ي
ي
الغذاب
"تعزيز سبل العيش المستدامة واألمن
ي
للمجتمعات المستضيفة لالجئي السوريي يف األردن
ولبنان من خالل تعزيز التنمية الزراعية المستدامة"
األوروب.
بتمويل من اإلتحاد
ي

تولي منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة أولوية خاصة للمساواة بين الجنسين وتمكين
الشباب ،وتشجع النساء والشباب أصحاب األعمال التجارية الزراعية على التقديم لهذه المنح.
آخر موعد لتقديم الطلبات  10تموز 2022
تقدم الطلبات في المناطق المستهدفة التالية:
المحافظة

المنطقة

معان
مادبا
عجلون
اربد
اربد
البلقاء
الكرك
الطفيلة

كل المحافظة
كل المحافظة
كل المحافظة
الكريمة
الرفيد
دير عال
كل المحافظة
كل المحافظة

للمزيد من المعلومات و طلب التقديم يرجى زيارة إعالنات الموقع
اإللكتروني لوزارة الزراعةwww.moa.gov.jo :

إرشادات إلعداد وتقديم الطلبات
مقدمة
يستجيب ر
الغذان نتيجة لألزمة السورية يف األردن ولبنان
لتدن المستويات المعيشة واألمن
مشوع "مدد"
ي
ي
تحسي اإلنتاجية الزراعية
السلب عىل المجتمعات المضيفة من خالل دعم قطاع الزراعة يف
لتأثيه
وسيتصدى ر
ر
ي
السوريي .سيعمل
والنازحي
ارعي باإلضافة إىل خلق فرص عمل لكل من المجتمعات المضيفة
ر
ر
ودخل المز ر
ر
النازحي .لقد تم إعداد
اع المضيف والسكان
ر
المشوع عىل تعزيز آليات الحماية االجتماعية لصالح المجتمع الزر ي
ليتماش مع ر
ر
ر
اسياتيجية السياسة الوطنية
المشوع بالتعاون مع وزارة الزراعة يف لبنان ووزارة الزراعة يف األردن،
ومع الخطة اإلقليمية الحالية لالجئي والقدرة عىل الصمود (.)3PR
المحىل للمجتمع المضيف.
الالجئي هو دعم االقتصاد
إن أفضل نهج كما هو متعارف عليه عىل نطاق واسع لدعم
ر
ي
الصغية يف
للجانبي كل من رواد األعمال الصغار لتعزيز أعمالهم ،وأصحاب الملكيات
سيدعم هذا النهج الداعم
ر
ر
ارعي و /أو المجموعات
اإلستثمار يف أصولهم اإلنتاجية وممارساتهم لتعزيز قدرتهم اإلنتاجية ،ومجموعات المز ر
التعاونية لتعزيز وصولهم إىل األسواق المحلية.
ر
ف األردن :سيقترص دعم ر
األكي
الصغية
ارعي أصحاب الملكيات
ر
المشوع عىل أصحاب األعمال الزراعية والمز ر
ي ً
ر
.
الصغية
الب تتطلب العمالة المكثفة سيكون المزارعون أصحاب الملكيات
ر
ترصرا و كذلك عىل العمليات ي
المشاركون ف ر
األردنيي من
الالجئي أو المواطني ري
مسؤولي عن تشغيل األيدي العاملة المكثفة (من
المشوع
ر
ر
ر
ي
ً
وف مواقع العمل الخاصة بمشاريعهم
عليها
المتفق
الضعف
معايي
عىل
بناء
)
لالجئي
ة
المضيف
المجتمعات
ر
ر
ي
العالم أجور األيدي العاملة.
وسيدفع برنامج األغذية
ي
أمريك
ستدفع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) نفقات ِ 110منحة بحد أقىص يبلغ  4000دوالر ً ي
ر
األكي ترصرا و/
الصغية
ارعي من أصحاب الملكيات
ر
لكل منحة لزيادة القدرات اإلنتاجية ألصحاب األعمال والمز ر
صغية الحجم والمؤسسات ،وخلق فرص عمل بشكل عمالة
الصغية الميلية
أو أصحاب أعمال األغذية الزراعية
ر
ر
المنح لدعم األنشطة الزراعية الصديقة للبيئة.
زراعية مكثفة ،من خالل ِ

األهلية
ر
اع المؤهل
أ -المشوع أو النشاط الزر ي
ر
المنحة كافة المتطلبات التالية:
اع المؤهل للحصول عىل دعم ِ
يف المشوع أو النشاط الزر ي
يجب أن ي
ً
ر
األكي ترصرا و /أو مشاري ع األغذية الزراعية
الصغية
ارعي من أصحاب الملكيات
ر
 .1زيادة القدرات اإلنتاجية للمز ر
الصغية ،وخلق فرص العمالة المكثفة "العمالة الزراعية".
الميلية
ر
ً
ر
المشوع  4أشهر وفقا لتاري خ اتفاقية دعم ِمنحة ر
 .2كما يجب أال تتجاوز فية تنفيذ ر
المشوع أو النشاط .كما ويمكن
ً
التأخي الحاصل وفقا لعوامل خارجة عن
استثنان ،دون أي تكلفة إضافية بسبب
تمديد مدة االتفاقيات ،وبشكل
ر
ي
سيطرة المستفيد.

ب -األنشطة المؤهلة للحصول عىل ا ِلمنحة
اض الزراعية
 .1استصالح األر ي
 .2األنشطة الزراعية المتعلقة بالغابات
 .3أنظمة الري والتسميد الحديثة
 .4إنتاج أشتال الخضار والفاكهة
 .5إنتاج الخضار والفاكهة واألعالف
 .6تدري ح وتعبئة المنتجات الزراعية
 .7تربية الماشية
 .8إنتاج الحليب ومشتقاته
 .9أنشطة زراعية أخرى صديقة للبيئة
ر
ر
المقيح ضمن أحد األنشطة المؤهلة للحصول عىل الدعم وحسب
اع
 يجب أن يكون المشوع أو النشاط الزر ي
التخصصات لكل محافظة.
ر
ر
أمريك.
اع المقيح  4000دوالر
 يجب أال تتجاوز قيمة طلب ِ
ي
المنحة للمشوع أو النشاط الزر ي
 يجب أال تزيد مدة العمالة ف ر
المشوع عن شهرين.
ي
ر
ر
اع المقيح أي من أشكال الرصر أو استغالل العمالة أو أن
 يجب أال يؤدي أو يتضمن المشوع أو النشاط الزر ي
التميي ،وتكافؤ الفرص ،والسالمة والصحة المهنية ،و /أو منع عمل األطفال بما
ينتهك المبادئ األساسية لعدم
ر
المعايي البيئية واالجتماعية لمنظمة األغذية والزراعة.
قواني العمل الوطنية المعمول بها و /أو
يتعارض مع
ر
ر
ر
ر
سلب عىل البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وأن يتضمن
اع المقيح ر
تأثي ي
 يجب أال يكون للمشوع أو النشاط الزر ي
ً
ً
وتدابي التخفيف المتوافقة مع القواعد واللوائح الوطنية المعمول بها.
واضحا للمخاطر البيئية
تحليال
ر
ت -المناطق المستهدفة واألنشطة
المنح يف المناطق ذات األولوية يف وزارة الزراعة كما هو مذكور أدناه الجدول:
يتم توزي ع ِ
اع
النشاط الزر ي
زراعة األشجار المثمرة
الحيوان –
زراعة الخرصوات  -اإلنتاج
ي
الغذان –
صناعة األلبان واألجبان – التصنيع
ي
تربية النحل
الحيوان – صناعة األلبان
المشاتل  -اإلنتاج
ي
واألجبان
زراعة األشجار المثمرة و/أو الخرصوات –
الحيوان – صناعة األلبان واألجبان
اإلنتاج
ي
زراعة األشجار المثمرة و/أو الخرصوات –
المشاتل
زراعة األشجار المثمرة و/أو الخرصوات –
المشاتل
الحيوان –
زراعة الخرصوات  -اإلنتاج
ي
صناعة األلبان واألجبان – المشاتل
الحيوان –
زراعة الخرصوات  -اإلنتاج
ي
الغذان
صناعة األلبان واألجبان – التصنيع
ي

المنطقة
الكرك

المحافظة
الكرك (كل المحافظة)

الطفيلة

الطفيلة (كل المحافظة)

مادبا

مادبا (كل المحافظة)

عجلون

عجلون (كل المحافظة)

الكريمة

اربد

الرفيد

اربد

دير عال

البلقاء

معان

معان (كل المحافظة)

ر
اع غي المؤهل
ث -المشوع أو النشاط الزر ي
ر
ر
يىل:
اع المقيح ر
غي مؤهل للحصول عىل الدعم إذا انطبق عليه أي مما ي
يكون المشوع أو النشاط الزر ي
ر
ر
المقيح ينطوي أو يؤدي إىل أشكال ضارة أو استغاللية من العمل وينتهك
اع
 .1إذا كان المشوع أو النشاط الزر ي
التميي ،وتكافؤ الفرص ،والسالمة والصحة المهنية ،و /أو منع عمالة األطفال بما يتعارض
المبادئ األساسية لعدم
ر
قواني التوظيف والعمل الوطنية المعمول بها والمعايي البيئية واالجتماعية لمنظمة األغذية والزراعة.1
مع
ر
ر
ر
سلب عىل البيئة واستدامة الموارد الطبيعية 2و /أو ال يتضمن
اع المقيح ر
تأثي ي
 .2إذا كان للمشوع أو النشاط الزر ي
ً
ً
وتدابي التخفيف المتوافقة مع القواعد واللوائح الوطنية المعمول بها.
واضحا للمخاطر البيئية
تحليال
ر
المنحة
ج -المتقدمون المؤهلون لطلب ِ
ً
 .1يجب أن يكون مقدم الطلب مز ً
ً
مستأجرا أو مالكا لمؤسسة غذائية زراعية
الصغية أو
ارعا من أصحاب الملكيات
ر
صغي.
اع
ميلية
ر
ر
صغية الحجم أو عمل زر ي
حكوم.
 .2أال يعمل المتقدم كموظف
ي
 .3يجب أن يمتلك مقدم الطلب مشاري ع أو أنشطة قائمة ،باستثناء أفكار المشاري ع المبتكرة الجديدة المؤهلة.
أردن الجنسية.
 .4أن يكون المتقدم بطلب ِ
المنحة ي
المنحة هو مالك أو مستأجر لألرض /للمكان الذي ينوي إقامة ر
المشوع أو األنشطة
 .5يجب أن يكون مقدم طلب ِ
الزراعية فيه.
ً
مستفيدا من ر
مشوع مازال قيد التنفيذ أو أي دعم من وزارة الزراعة لمدة ثالث سنوات عىل
 .6أال يكون مقدم الطلب
األقل.
ً
ر
بالمشوع.
 .7أن يكون المتقدم مقيما يف المناطق المستهدفة
 .8أال يكون مقدم الطلب ُمفلس أو خاضع للتصفية أو تدار أعماله من قبل القضاء.
 .9يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مرصف ّ
فعال.
ي
 .10أن يكون المتقدم حاصال عىل لقاح الكوفيد .19
ح -آلية تقديم الطلبات
التاىل لتسجيل كامل معلوماته المطلوبة يف
يجب أن يقوم الراغب بالتقديم عىل المنحة بالتسجيل عي الرابط
ي
نموذج التسجيلhttps://ee.humanitarianresponse.info/gaFJ0RNp :
ر
ذان من خالل الدخول عىل الرابط أعاله.
يمكن ألي متقدم التسجيل بشكل ي
بعد تسجيل كامل المعلومات بشكل دقيق وصحيح سوف يتم استالم هذه المعلومات من قبل منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة.
يمكن اإلستعانة بمديرية الزراعة الموجودة يف منطقتك لالستفسار عن نموذج التسجيل أو تعبئته.
ه مسؤولية مرسل النموذج وسيتم التأكد من
يرج العلم بأن صحة المعلومات المذكورة بنموذج التسجيل ي
المعلومات المذكورة قبل الحصول عىل المنحة من خالل طلب كافة األوراق الرسمية والزيارات الميدانية.

 1على وجه الخصوص المعيار البيئي واالجتماعي  - )ESS( 7العمل الالئق .منظمة األغذية والزراعة :2015 ،المبادئ التوجيهية لإلدارة البيئية واالجتماعية.
 2ينطبق هذا إذا كان المشروع أو النشاط الزراعي يتضمن تقنيات وممارسات ال تفي بالمعايير البيئية واالجتماعية لمنظمة األغذية والزراعة على النحو المبين
في إرشادات اإلدارة البيئية واالجتماعية  ،منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة.2015 ،

ومعايي التقييم
ستقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بإرسال الطلب مع كافة تفاصيل صياغة الطلب
ر
واألوراق المطلوبة لإليميل المذكور يف رابط التسجيل (نموذج التسجيل) خالل ثالثة أيام عمل من تاري خ استالم
ر
ون.
نموذج التسجيل اإللكي ي
اغبي بالتقديم عي اإليميل هو  5تموز .2022
آخر موعد الستالم نماذج التسجيل وإرسال الطلبات للر ر
ر
ون مع جميع الوثائق
يجب إرسال الطلب كامال باستخدام النموذج المرسل إليكم وباللغة العربية عي الييد اإللكي ي
التاىل FAOJO-Grants@fao.org :بموعد أقصاه  10تموز .2022
المطلوبة إىل اإليميل ي
خ -األسئلة واالستفسارات
التاىل بموعد أقصاه  5تموز :2022
الرجاء إرسال جميع استفساراتكم لإليميل ي
FAOJO-Info@fao.org
ر
ون المسجل
سيتم اإلجابة عن جميع األسئلة واالستفسارات بتاري خ  7تموز  2022من خالل نفس الييد اإللكي ي
بنموذج التسجيل.

النهاب لتقديم الطلبات
د -الموعد
ي
ر
المسجلي لطلب المنحة
الب سيتم تزويد
ر
يجب إرسال الطلبات كاملة لإليميل المخصص فقط وفق اإلرشادات ي
ر
ون يف موعد أقصاه  10تموز .2022
بها عي الييد اإللكي ي

ذ-









معايي لتقديم الطلبات
ر
يحق لكل متقدم تقديم طلب واحد فقط ،وال يمكن تنفيذ أكي من ِمنحة واحدة من قبل نفس مقدم الطلب.
إذا تم تقديم ر
أكي من طلب واحد من قبل نفس مقدم الطلب ،فسيكون الطلب األول فقط هو الطلب المؤهل
للنظر فيه.
سيتم اعتبار ر
دفي العائلة الصادر عن األحوال المدنية هو المرجع لكل مقدم طلب حيث ُيسمح لفرد واحد فقط
من أفراد العائلة ُمسجل ف ر
دفي العائلة الصادر عن األحوال المدنية بتقديم الطلب.
ي
ر
بمجرد تقديم الطلب ال يمكن اسيجاع الطلب أو استبداله بطلب آخر لنفس مقدم الطلب.
ر
الب ال تستخدم النموذج المخصص ،أو ال تتضمن جميع العنارص والمستندات الداعمة
سيتم رفض الطلبات ي
المطلوبة يف نموذج الطلب.
المتقدمي من المناطق المستهدفة.
سيتم فقط دراسة طلبات
ر
النهان المحدد لتقديم الطلبات.
لن يتم النظر يف أي طلبات يتم استالمها بعد الموعد
ي
ر
الب ال تتوافق مع هذه المتطلبات.
لن يتم النظر يف الطلبات ي

التالFAOJO- :
* الرجاء التواصل مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة فقط من خالل اإليميل
ي
Info@fao.org

