
مشروع المشاركة اإلقتصادية للمرأة

للتعاونيات طلب إستمارة  
للمشاركة في المشروع()

یھــدف مشــروع المشــاركة اإلقتصادیــة للمــرأة، الممــول مــن قبــل حكومــة كنــدا. إلــى معالجــة صعوبــة وصــول المــرأة إلــى الفــرص
اإلقتصادیــة وتحكمھــا بھــا وقدرتھــا علــى  اإلستفادة منھا. یتــم تنفیــذ ھــذا المشــروع فــي الشــمال  وجبــل لبنــان بالشــراكة ییــن برنامــج األمــم 

المتحــدة اإلنمائــي ومؤسســة رینیــھ معــوض (RMF) ، ومؤسســة بیریتــك (Berytech)، وتعاونیــة أطایــب الریــف ( Atayeb Al-Rif)، ودوت
لبنــان (DOT Lebanon) ، واللجنــة األھلیة لمتابعة قضایا المرأة (CFUWI) .یھدف المشروع إلى تمكین المراة في اإلقتصاد من خالل

معالجة :محدودیة الوصول، السیطرة واإلستفادة من الفرص االقتصادیة من خالل:
. -تعزیز قدرة النساء اللبنانیات والالجئات السوریات على اإلندماج في سالسل القیمة الخاصة باألسواق وفقًا لقانون العمل اللبناني

-تحسین مستوى اإلنتاجیة والقدرة التنافسیة للمشاریع التجاریة والتعاونیات التي تقودھا نساء، من خالل تسھیل الوصول إلى الموارد اإلنتاجیة وإدارتھا، وتحفیز اإلبتكار لتطویر األنشطة 
. اإلقتصادیة

. -تفعیل دور البلدیّات واتحاد البلدیّات في التنمیة اإلقتصادیة المحلیة وتمكین النساء على مستوى اإلقتصادي، من خالل تعزیز المعرفة والمھارات الخاصة بتعمیم منظور النوع اإلجتماعي
-تعزیز بیئة داعمة للمشاركة اإلقتصادیة للمرأة إنطالقاً من المنزل والمجتمع ووصوالً إلى أماكن العمل والبلدیّات.

اسم التعاونيّة:_______________________  تاريخ تعبئة اإلستمارة:______________________

اسم ممثل التعاونية:___________________

شتراك في المشروع؟اإلل ها ة المعايير التالية التي تخو  هل تستوفي التعاوني  

يجب أن تكون التعاوني ة:

                      تعاونيّة نسائيّة تعاونيّة مختلطة

ة؟ في إدارة التعاونيّ  في حال كانت مختلطة هل للمرأة دور رئيسيّ 

حدد:

   للتعاوني ة:  الوضع القانوني 

كالنعم هل باإلمكان تأمين المستندات التاليّة:

سنوات 3افادة بأن  التعاوني ة قائمة منذ أكثر من 

صورة عن محضر آخر انتخابات مجلس إدارة

2019و  2018ة نسخة عن ميزاني  تقديم 

اتتوفر مركز للتصنيع مع معد  

  ة:من سالسل القيمة الزراعي ة التالي   واحدة أو أكثرهل تعمل التعاوني ة على

  والمزروع(أ )البريّ الزوباع

 الفريكة 

 المجترات الصغيرة 

 .العسل   

  عم يساعد المشروع الجديدلنفس أهداف هذا المشروع إال  إذا كان الد   2018مالي  منذ التأكيد على عدم اإلستفادة من دعم تقني  و.

 غیره   تأكید
حدد وإشرح:



 ية:حال مطابقة التعاوني ة للمعايير المطلوبة الرجاء تزويدنا بالمعلومات التال  في 

اسم العالمة التجاري ة/ إذا وجدت

اسم رئيس التعاوني ة

منطقة عمل التعاوني ة

ةأهداف التعاوني ة األساسي  

التقريبي ة المركز مساحة 

)إرفاق الموجودة   األساسي ةالمعد ات 
 الئحة بالموجودات(

سنة التأسيس و رقم التسجيل

العنوان

الهاتف/الجوال

لكتروني  إفاكس/بريد 

األساسيّة  منتجات التعاونيّة

مالحظاتكميّة اإلنتاج )كغ(/السنةإسم المنتج



تصريف اإلنتاج األساسي ة: طرق 

عدد أعضاء التعاوني ة: 

ال الموسمي ونالعدد   عدد اإلناث:__________  عدد الذكور:_____________)في حال وجدوا( عم 

كال  نعم هل تقومون بفحص جودة منتوجاتكم:  

كال نعم   ات ملصقات:  هل لدى التعاوني  

كالنعملإللتزام الكامل بنشاطات المشروع:هل أنتم كأعضاء مستعدون 

تكريس الوقت المطلوب للتدريب

تكريس الوقت و الموارد البشري ة لتطوير منتجات خاص ة بسالسل اإلنتاج المذكورة

قيام التدريبلالسماح بإستعمال مركز التعاوني ة ل

خارج المنطقةاإللتزام بالمشاركة بنشاطات تسويقي ة و ترويجي ة داخل أو 

في حال فوزكم بهبة مقّدمة من المشروع هل تتعّهدون بإدارة هذه الهبة وفقا لمعايير و لدراسة معّدة بالتعاون معكم من قبل المشروع.

                                         نعم    كال 

مالحظة:

  .النشاطات مجاني ة 

  حال تغي ب ممثلينها أو أعضائها  عن الحضور ألكثر من مرتين بدون عذر مقبول.تعتبر التعاوني ة خارج المشروع في

 .التوقيع على الطلب يلزم الموقع باإللتزام التام  بمتابعة نشاطات المشروع 

قريبًا! للتحقق وسنتصل بك يخضع طلبك
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