
 تعاونيات زراعية إنشاء منح 

الضفة في  )نباتي وحيواني ( تعاونيتين زراعيتينإنشاء مشروع إطالق عن  في جامعة بيرزيتيعلن مركز دراسات التنمية 

 . الغربية

 لمحة عن المشروع:

 ا  في منحهم دورتساهم توفير فرص عمل  عبرالفلسطيني تمكين وتقوية دور الشباب والنساء في المجتمع إلى يهدف المشروع 

توفير مساعدات مالية وفنية النشاء تعاونيات زراعية في المناطق المهمشة  إضافة إلى الدخل المادي، وذلك من خالل ا  مجتمعي

 والمهددة بالمصادرة من قبل االحتالل. 

 أهداف المشروع:

من خالل وتمكينهم من المشاركة االقتصادية والمجتمعية لفئتي الشباب والنساء المعيشية األوضاع تحسين إلى يسعى المشروع  

المشاريع في المناطق الريفية، والمهمشة والمصنفة تطوير تثبيت ووتسهم في  ،العدالة االجتماعية تحقق  زراعية خلق فرص عمل

عمل لمحدودي الدخل وحـديثي  فرص المشروع يوفر  .وبالتالي تحقيق االكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية  (،)ج

مساحة لزيادة يعطي أنه واالجتماعي والسياسي، السيما االقتصادي ولالستقرار  ا  أساسي عامال   ، كما ويعتبرالتخـرج الجـامعي

ة العملية في العملية اإلنتاجية مما يحقق إعادة دمجهم في الحيا االجتماعية المقصاة من الحيز العام )الشباب والنساء(تفاعل الفئات 

أحد آليات دمج المرأة في األنشطة االقتصادية واالجتماعية المختلفـة بمـا يعزز من كما ويعتبر  مـن خالل تعبيرهم عن ذاتهم.

دورها في التنمية االقتصادية. إضافة لكونه محاولة لخلق نموذج تنموي قائم على االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية 

من خالل تعميق ثقافة االعتماد على الذات عالوة على ذلك، يسهم المشروع في  ة هذه الموارد من الهدر والسيطرة.المتاحة وحماي

وبناء نموذج تنموي قادر على الصمود في ظل حالة  ،العمل الجماعي المنتج عبر تعزيز ثقافة اإلنتاج كبديل لثقافة االستهالك

 االستهداف الممارس بحق الشعب الفلسطيني. 

 :ةحقيمة المن

  . قصىأكحد أمريكي دوالر  10,000المنحة  قيمة 

 من كال الجنسين، ضمن الشروط التالية: الفئة العمرية الشابةالفئات المستهدفة وشروط التقديم:

متقدمين مجموعة من أصحاب الدخل المحدود أن  .1  العاطلين عن العمل من الشباب. وأيكون ال

 العمل لتكوين تعاونية نسوية.مجموعة نساء من العاطالت عن  .2

لتعاونية عن أعضاء ال يقل عدد أن  .3  أعضاء. 5ا

 االستعداد للعمل الجماعي ضمن ثقافة وفهم التعاونيات الزراعية. .4

مياه في المنطقة المراد إقامة يفضل أن تكون قريبة من ينابيع المساحات أراضي زراعية و توفر .5

 التعاونية فيها.



عامة )مشاع، وقف( أن يفضل  .6 أراضي خاصة أو تكون األراضي المستهدفة ضمن األراضي ال

للتعاونية وليس أن . على أو أحدهمالتعاونية ألعضاء  )في الستخدام الفردي ليسمح باستخدامها 

  .سوف يزيد من فرصة الحصول على التمويل(أراضي حال التوصل التفاق على استخدام 

% وكلما زادت المساهمة 20ال تقل عن أن في المشروع على  القدرة على المساهمة الماليه .7

دة الماليه ستعطي مقدم الطلب فرصه   .المنحةمن أفضل لالستفا

البيئة.أثرا ال يترك المشروع أن  .8  سلبيا على 

التعاونيات اجتماعيا واقتصاديا  .9 ثقافة  ل تقديم تصور مكتوب عن المشروع يعكس فهم األعضاء 

تعزيز ثقافة اإلنتاج والمشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية في في وأهميتها وسياسيا 

 )انظر الطلب( المجتمع المحلي.

التعاونية. تصور ماليوضع  .10   عن 

التعاونية لمدة ال تقل عن سنتين. .11   تقديم ضمان باستمرارية 

 يستثنى من المنحة كل من: 

 الحاصلين على تمويل سابق إلنشاء تعاونيات. .1

القائمة.أصحاب  .2 لتعاونيات   ا

 

مدينة رام هللا لتسهيل المتابعات الميدانية أرياف يكون المتقدمين من مناطق أن : يفضل  مالحظة

 بسبب محدودية الموارد المتاحة. 

 

تالي:   يمكن تعبئة الطلب من خالل الرابط ال

 اإللكترونيعبر البريد والمرفقات المطلوبة )انظر الطلب( يتم إرسال الطلبات على أن 

تالي: تنمية )مبنى سعيد خوري لدراسات  cds@birzeit.eduال أو يسلم ورقيا إلى مركز دراسات ال

ثاني( في جامعة بيرزيت،  تنمية الطابق ال لتواصل مع مقدمي  .2019-10-8 في موعد أقصاهال سيتم ا

 .2019-10-17الطلبات المقبولة في موعد أقصاه 

رسال رسالة عبر البريد االلكتروني إو أ 2982021-02 هاتف رقملالستفسار الرجاء االتصال على 

 المذكور أعاله.
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