
 

 

 

  إعالن

منح مشروع منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة ألنظمة تجميع مياه األمطار 

 و التصنيع الغذائي في محافظة معان

مع وزارة الزراعة تعلن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( في األردن بالتعاون 
عن بدء برنامج  الحكومة  اإليطالية من خالل الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي وبتمويل من

"اإلنتاج الُمستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية في  المنح المالية تحت مشروع
 محافظة معان"

 المنحة المالية ستدعم األنشطة التالية :
  المائيإنشاء آبار الحصاد 
 مشاريع تصنيع غذائي 

 وتمكين الجنسين بين للمساواة خاصة أولوية الزراعة ووزارة والزراعة األغذية منظمة تولي
 .المنح لهذه التقديم على الزراعية األعمال أصحاب والشباب النساء وتشجع الشباب،

 آلية تقديم الطلب مذكورة أدناه – 2023أذار  25آخر موعد لتقديم الطلبات 

 :المناطق المستهدفة لمشاريع إنشاء آبار الحصاد المائي في محافظة معان

 ايل جبال الشراه المريغة الشوبك وادي موسى
     

 :المناطق المستهدفة لمشاريع التصنيع الغذائي في محافظة معان

 قصبة معان الحسينيه الشوبك وادي موسى / البتراء
  



 

 

 

 األهلية

وع أو النشاط  -أ  الزراعي المؤهلالمشر

وع أو النشاط الزراعي المؤهل للحصول عىل دعم الِمنحة كافة المتطلبات التالية ي المشر
 :يجب أن يف 

لية  .1  و/ أو مشاري    ع األغذية الزراعية المي  
ً
را ة األكير تض  زيادة القدرات اإلنتاجية للمزارعير  من أصحاب الملكيات الصغير

ة.   الصغير

ة كما  .2 وعيجب أال تتجاوز فتر وع أو النشاط. كما ويمكن تمديد  أشهر 5 تنفيذ المشر ا لتاري    خ اتفاقية دعم ِمنحة المشر
ً
وفق

 لعوامل خارجة عن سيطرة المستفيد. 
ً
، دون أي تكلفة إضافية بسبب التأخير الحاصل وفقا ي

 مدة االتفاقيات، وبشكل استثنائ 

 

 األنشطة المؤهلة للحصول عىل المنحة:  -ب
 

ي المناطق المستهدفةإنشاء آبار الحصاد الما .1
 
ي ف

 ئ 

ي المناطق المستهدفة .2
 
ي ف

 مشاري    ع تصنيع غذائ 

 

  ح ضمن أحد األنشطة المؤهلة للحصول عىل الدعم وع أو النشاط الزراعي المقير يجب أن يكون المشر

ي فقطفقط ) 
ي او التصنيع الغذائ 

 (الحصاد المائ 

  ح وع أو النشاط الزراعي المقير وع الحصاد  1700يجب أال تتجاوز قيمة طلب الِمنحة للمشر دينار لمشر

ي 
 
( و ان ال تتجاوز دينار 200... بقيمة ال تقل عن )بما يشمل معدات اخرى مثل مضخات/ انابيب المائ

ي د  1800
 
ط  . ينار لمشاري    ع التصنيع الغذائ  اإلجمالية التكلفة من٪ 15 عن المستفيد مساهمة تقل أالشر

 .مؤهلة غير العينية المساهمة. فقط نقدية المساهمة تكون. المقترح للمشروع

  ر أو استغالل العمالة أو ح أي من أشكال الض  وع أو النشاط الزراعي المقير يجب أال يؤدي أو يتضمن المشر

، وتكافؤ الفرص، والسالمة والصحة ا لمهنية، و/ أو عمالة األطفال أن ينتهك المبادئ األساسية لعدم التميير 

بما يتعارض مع قوانير  العمل الوطنية المعمول بها و/ أو المعايير البيئية واالجتماعية لمنظمة األغذية 

 والزراعة. 

   ي عىل البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ح له تأثير سلب 
وع أو النشاط الزراعي المقير يجب أال يكون للمشر

 واضًح 
ً
ا للمخاطر البيئية وتدابير التخفيف المتوافقة مع القواعد واللوائح الوطنية وأن يتضمن تحليال

 .المعمول بها

 اء او استأجار معدات و مواد و معدات، البناء و اعادة التاهيل بما يخص ... المضوفات المسموحه: شر

ي : النشاطير  
ي و التصنيع الغذائ 

 . الحصاد المائ 

  وع ح عن يجب أال تزيد مدة تنفيذ المشر  أشهر.  5المقير

 

 



 

 

وع أو النشاط  -ت  المؤهل غت  الالزراعي المشر

ح غير مؤهل للحصول عىل الدعم إذا انطبق عليه أي مما يىلي 
وع أو النشاط الزراعي المقير  :يكون المشر

حإذا كان  .1 وع أو النشاط الزراعي المقير ينطوي أو يؤدي إىل أشكال ضارة أو استغاللية من العمل وينتهك  المشر

، وتكافؤ الفرص، والسالمة والصحة المهنية، و/ أو منع عمالة األطفال بما  المبادئ األساسية لعدم التميير 

والمعايت  البيئية واالجتماعية لمنظمة األغذية يتعارض مع قوانير  التوظيف والعمل الوطنية المعمول بها 

 . 1لزراعةوا

حإذا كان  .2 وع أو النشاط الزراعي المقير ي عىل البيئة واستدامة الموارد الطبيعيةله  للمشر تأثير سلب 
و/ أو ال   2

 واضًحا للمخاطر البيئية وتدابير التخفيف المتوافقة مع القواعد واللوائح الوطنية المعمول 
ً
يتضمن تحليال

 . بها 

وع و .3  او النشاط المنوي القيام به غير واضح.  /ان كان طلب تقديم المشر

 

ي  -ث
ن ألنشطة الحصاد المائ   : معايت  األهلية للمتقدمي 

ي الجنسية .1
 .أن يكون المتقدم أردئ 

وع. ال يمكن لمقدم الطلب تعيير   .2 ي المناطق المستهدفة بالمشر
 
للتقديم وتوقيع  وكيليجب أن يكون المتقدم مقيًما دائًما ف

ي حالة الموافقة عىل  دفعاتاالتفاقيات واستالم ال
 
حف وع المقير  .المشر

ي الحكومة أو القطاع العام.  يمكن للمتقاعدين التقدم بطلب للحصول عىل المنحة .3
 
ا حالًيا ف

ً
 .أال يكون المتقدم موظف

وع سابق / جار  .4  . األغذية والزراعة لألمم المتحدة لمنظمة ييجب أال يكون مقدم الطلب قد استفاد من مشر

 .الماضية سنوات ثالثال خالل  الزراعة وزارة من دعم أو قائم مشروع من مستفيدًا طلبال مقدم يكون أال .5

 لديه أو فيه الزراعية واألنشطة المياه حصاد مشروع إقامة ينوي الذي المنزل/  األرض مالك هو الطلب مقدم يكون أن يجب .6

 .بالتملك ينتهي إيجار عقد

 دونم                 0.7 بين( المشروع عليه سيقام الذي) الطلب مقدم اقترحه الذيالعقار /  المنزل/  األرض يجب أن تكون مساحة .7

 .التنظيم خارج كانت إذا دونم 3.4 أو أكثر من التنظيم داخل كانت إذا دونم 3.4 و( 2 م 70 -+/)

 مقدم لدى يكون أن ويجب ،( مربع متر 70)+ دونم 0.7 الطلب مقدم حصة تكون أن يجب ، مالك من أكثر لألرض كان إذا .8

 . قانوني تعهد الطلب

 إذا( )2 م 70)+ دونم 0.7 وهو األرض مساحة من األدنى الحد لتحقيق مجاورة أراضي قطع استخدام الطلب لمقدم الممكن من .9

 .لهذه األراضي الوحيد المالك أنه طالما( التنظيم خارج كان إذا) دونم 3.4 أو( التنظيم داخل كان

 لديها/  لديه كان حال في( نقابات ، تعاونيات ، خيرية جمعية) األفراد لغير مملوكة أرض باستخدام يتقدم أن الطلب لمقدم يمكن  .10

 .المعنية الجهة من رسمية وثيقة

 .المقترحة األرض قطعة/  المنزل/  األرض في المياه حصاد نظام الطلب مقدم لدى يكون أال يجب .11

 

 200 هطول ال يقل عن معدل( المشروع عليها سيقام التي) الطلب مقدم اقترحها التي العقار/  المنزل/  األرض تتلقى أن يجب .12

 .ملم

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

 .2015 والزراعة، األمم المتحدة لألغذية منظمة ، واالجتماعية
 

 



 

 

 مكعب متر لكل ديناًرا 50 إلى يصل ما الفاو ستغطي في حين ؛ 3م 30 عن المقترح المائي الحصاد نظامال حجم  يقل أال يجب .13

 .مبني

 .للزراعة صالحة مربعمتر 300مساحة ال تقل عن   الطلب مقدم اقترحها التي األرض قطعة/  المنزل/  العقار حتويي .14

ل يجب أن ال يقل حجم السطح عن  .15 ي لجمع المياه من سطح المي  
 . 2م 100إن كام نقدم الطلب ينوي إنشاء نظام حصاد مائ 

 مستأجرة.  الطلب مقدم اقترحها التي األرض قطعة/  المنزل/  العقار يكون أال يجب ، المياه حصاد نظام لدعم إنشاء .16

 . القضاء قبل من أعماله تدار أو للتصفية خاضع أو ُمفلس الطلب مقدم يكون أال .17

 

:  -ج ي
ن لمشاري    ع التصنيع الغذائ   معايت  األهلية للمتقدمي 

 

ي الجنسية .1
 أن يكون المتقدم أردئ 

وع. ال يمكن لمقدم الطلب تعيير   .2 ي المناطق المستهدفة بالمشر
 
للتقديم وتوقيع  وكيليجب أن يكون المتقدم مقيًما دائًما ف

ي حالة الموافقة عىل  الدفعاتاالتفاقيات واستالم 
 
حف وع المقير  .المشر

 .أال يعمل المتقدم كموظف حكومي أو عام. يمكن للمتقاعدين التقدم بطلب للحصول عىل المنحة .3

وع سابق / جارى لمنظمة .4  ة. األغذية والزراعة لألمم المتحد يجب أال يكون مقدم الطلب قد استفاد من مشر

 .الماضية سنوات الثالث خالل  الزراعة وزارة من دعم أو قائم مشروع من مستفيدًا الطلب مقدم يكون أال .5

 .التصنيع الغذائي أنشطة في سابقة خبرة المتقدم لدى يكون أن يجب .6

يتم في حالة المستأجر، يجب ان   .التصنيع الغذائي فيه مشروع إنشاء ينوي الذي للمنزل المالك هو الطلب مقدم يكون أن يجب .7

 .المشروع داخل المنزل المستأجرممارسة انشطة مع المالك على امكانية االتفاق 

 .المشروع )الموسم( فترة خالل يمكن تنفيذها التصنيع الغذائي المقترحة أنشطة مشروع تكون أن يجب .8

 .المنزل مساحة من أقصى كحد٪ 15 تعادل المنزل في مساحة المقترح المشروع يستخدم أن يجب .9

 .التحتية للحي والبنية هيكل وال السكنية المنطقة أو الجيران يزعج المقترح المشروع يكون أال يجب .10

 .العامة والسالمة العامة والصحة النظافة وأنظمة قواعد المقترح المشروع يتبع أن يجب .11

 .المنزل/  المبنى على الفتة المقترح المشروع يستخدم أال يجب .12

 

 آلية تقديم الطلبات -ح
  يجب أن يقوم الراغب بالتقديم عىل المنحة بالتسجيل عي  الرابط التاىلي لتسجيل كامل معلوماته المطلوبة

ي نموذج التسجيل: 
 
 ف

https://ee.humanitarianresponse.info/x/kY8HRalD 

  ي من خالل الدخول عىل الرابط أعاله. يمكن ألي
 متقدم التسجيل بشكل ذائر

 

 

 االقراض مؤسسة معان، محافظة في الزراعة مديريات مكاتب الى التوجه بالتسجيل يرغب لمن يمكن 

 ايام خالل  االلكتروني الرابط على التسجبل في المساعده طلب لغايات التعاونيه المؤسسة مكتب و الزراعي

 .االسبوع

https://ee.humanitarianresponse.info/x/kY8HRalD


 

 

 

 10:00 الساعه من اسبوع كل من االربعاء يوم معان في الزراعة مديرية في المنظمة موظفوا سيتواجد 

 اية او المشروع من لالستفاده التقديم يخص فيما المساعده لغايات ظهرا 1:30 الساعه حتى صباحا

 . استفسارات

 ورقيه طلبات اية تقبل وال االلكتروني الرابط على مسجل غير طلب اي قبول يتم لن . 

 06/03/2023 بتاريخ لطلبات ا تقديم موعد يبدأ  ً  25/03/2023 الطلبات لتقديم موعد اخر يكون و صباحا

 مساًء.

  بعد تسجيل كامل المعلومات بشكل دقيق وصحيح سوف يتم استالم هذه المعلومات من قبل منظمة

 األغذية والزراعة لألمم المتحدة. 

المذكورة بنموذج التسجيل هي مسؤولية مرسل النموذج وسيتم التأكد من  يرجى العلم بأن صحة المعلومات

 المعلومات المذكورة قبل الحصول عىل المنحة من خالل طلب كافة األوراق الرسمية والزيارات الميدانية. 

  ستقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بإرسال الطلب مع كافة التفاصيل عند قيام صاحب

 بتعبئة نموذج التسجيل. الطلب 

ي مع جميع الوثائق 
وئ  يد اإللكير يجب إرسال الطلب كامال باستخدام النموذج المرسل إليكم وباللغة العربية عي  الي 

 :  25/03/2023بموعد أقصاه    Grants@fao.org-FAOJOالمطلوبة إىل اإليميل التاىلي

 

 قديم الطلباتمعايت  ت -خ
  يحق لكل متقدم تقديم طلب واحد فقط، وال يمكن تنفيذ أكير من ِمنحة واحدة من قبل نفس مقدم

 .الطلب

  إذا تم تقديم أكير من طلب واحد من قبل نفس مقدم الطلب، فسيكون الطلب األول فقط هو الطلب

 .المؤهل للنظر فيه

  المدنية هو المرجع لكل مقدم طلب حيث ُيسمح لفرد واحد سيتم اعتبار دفير العائلة الصادر عن األحوال

ي دفير العائلة الصادر عن األحوال المدنية بتقديم الطلب
 
 .فقط من أفراد العائلة ُمسجل ف

 جاع الطلب أو استبداله بطلب آخر لنفس مقدم الطلب.  بمجرد تقديم الطلب  ال يمكن اسير

 ي ال تستخدم النموذج المخ
صص، أو ال تتضمن جميع العنارص والمستندات سيتم رفض الطلبات البر

ي نموذج الطلب. 
 
  الداعمة المطلوبة ف

  .سيتم فقط دراسة طلبات المتقدمير  من المناطق المستهدفة 

  ي
ي أي طلبات يتم استالمها بعد الموعد النهائ 

 
 . المحدد لتقديم الطلبات لن يتم النظر ف

 ي ال تتوافق مع هذه الم
ي الطلبات البر

 
 . تطلباتلن يتم النظر ف

  ي للن يتم النظر
ي الطلبات البر

 
 رابط التسجيل. م تسجل عىل ف

 

: الرجاء التواصل مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة فقط من خالل اإليميل التالي * 

Grants@fao.org-FAOJO 

mailto:FAOJO-Grants@fao.org
mailto:FAOJO-Grants@fao.org

