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نموذج طلب استفادة
يرجى دراسة كامل الطلب ومراعاة المالحظات الواردة فيه قبل القيام بتعبئته.
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 .3هل أنتي على استعداد للمشاركة في العمل التعاوني او الجماعي و اتباع القوانين و اإلرشادات المقررة من قبل اللجنة و طاقم المشروع الفني ؟
ال 
نعم 
 .4هل أنني على االستعداد لاللتزام بحضور جميع الدورات التدريية و االرشادية التي سيتم عقدها خالل المشروع ؟
ال 
نعم 
 .5هل انتي على االستعداد لاللتزام بتعبئة جميع النماذج و تقارير المتابعة للممارسات الفنية خالل فترة حياة التجربة و مشاركتها مع الطاقم الفني
ال 
للمشروع ؟ نعم 
ال 
 .6هل استفدتي من مشاريع سابقه ان الفاو؟ نعم 
ال 
 .7هل أنت حاصلة يلى شهادة ازاولة اهنة سارةة الافعول صادرة ان نقابة الاهندسةن الزرايةةن – اركز القدس .نعم 
مالحظات هامة :يرجى من مقدم/ة الطلب مراعاة ما يلي:
 .1ةتجب إرفاق شهادة ازاولة اهنة سارةة الافعول صادرة ين نقابة الاهندسةن الزرايةةن – اركز القدس.
 .2تعبئةةةةةةة الطلةةةةةةب ال تعنةةةةةةي قبةةةةةةول االمهندسةةةةةةة فةةةةةةي المشةةةةةةروع ،حيةةةةةة أن هنةةةةةةاك لجنةةةةةةة خاصةةةةةةة سةةةةةةتقوم بدراسةةةةةةة جميةةةةةةع الطلبةةةةةةات
الختيار المهندسات حسب معايير معينة.
 .3يجةةةةةةب علةةةةةةى المهندسةةةةةةة ان تكةةةةةةون مالكةةةةةةة /او مسةةةةةةتاجرة ارض زراعيةةةةةةة صةةةةةةالحة لزراعةةةةةةة االشةةةةةةجار و ان مكااااااون علةةةةةةى اسةةةةةةتعداد
لتةةةةةةةوفير االوراق الثبوتيةةةةةةةة الخاصةةةةةةةة بالملكيةةةةةةةة مصةةةةةةةحوبة بمخطةةةةةةةط مسةةةةةةةاحة ( طةةةةةةةابوا  /اخةةةةةةةراج قيةةةةةةةد /عقةةةةةةةد ايجةةةةةةةار  /كمااااااااب
اوافقة ان الاالك يلى إسمخدام األرض لادة اليقل عن  11سنوات ..الخ )
 .4ان تلتزم االمهندسة بحفر الحفر الخاصة بالزراعة قبل التوريد بفترة ال تقل عن  15يوم و سيتم عمل زيارة فنية للموقع للتاكد من ذلك .

 .5تلتزم المهندسة بتوفير كافة متطلبات زراعة المحصول وحمايته وتحضير األرض للزراعة وتوفير مستلزمات اإلنتاج (مياه ،أسمدة،
مبيدات...إلخ).
 .6ستقوم لجنة بزيارة المهندسات اللواتي يقع عليهم االختيار ،والكشف على الموقع ،والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطلب و اذا ثبت
العكس سيتم الغاء طلب المستفيد دون الرجوع اليها .
 .7أن تكون المهندسة على استعداد للتعاون مع فريق المشروع ،والتزامها بحضور الدورات التدريبية الخاصة بالنشاط المقدم لها وفقا للمواعيد
واألماكن التي يحددها فريق العمل بالمشروع.
 .8على المهندسة في نهاية الموسم أن تقدم تقريرا لفريق المشروع حول جميع الممارسات الزراعية التي قامت بها و يعتمد ذلك على نوع النشاط
المستفيد منه (تقنية زراعية  ،صنف زراعي جديد ..الخ )
 .9سةةةةةةةيقوم فريةةةةةةةق المشةةةةةةةروع المخةةةةةةةت بزيةةةةةةةارة االمهندسةةةةةةةات المسةةةةةةةتفيدات ،ومتةةةةةةةابعتهن فنيةةةةةةةا ،وتقةةةةةةةديم النصةةةةةةة واإلرشةةةةةةةاد لهةةةةةةةن
بشكل دوري خالل فترة تنفيذ المشروع.
 .11سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين المشروع والمهندسة.
اقر أنا الموقعة اسمي أدناه مقدم الطلب بصحة المعلومات المقدمة أعاله وعليه فان أي معلومة خاطئة تفقدني حق االستفادة من المشروع.
توقيع مقدم الطلب  ........................رقم الهاتف  ........................تاريخ تقديم الطلب

/

/

توقيع نقابة الاهندسةن الزرايةةن ....................................... :
توقيع وزراة الزراعة الفلسطينية .........................................
توصيات اللجنة المشرفة في الموقع :
قنوات االتصال
إذا كانت لديك أسئلة أو اقتراحات أو ترغب في أي استفسار  ،فيمكنك الوصول إلينا عبر البريد اإللكتروني  info-WBGS@FAO.orgأو الفاكس 02-5400027
أو الخط األرضي02-5339414 :
إذا كنت تريد اإلبالغ عن حالة احتيال أو سوء سلوك  ،فيرجى تقديم المعلومات التالية:
• ماذا حدث؟ صف األحداث بأكبر قدر ممكن من التفاصيل ذات الصلة.
• متى حدث ذلك؟ التواريخ والوقت وعدد المرات وما إلى ذلك.
• أين حدث هذا؟
• من تعتقد أنه كان متورطا؟
• من المتورط؟
• من آخر ربما شارك؟
• اسمك الكامل وتفاصيل االتصال بك؟
يرجةةةةةةةى إرسةةةةةةةال المعلومةةةةةةةات المةةةةةةةذكورة أعةةةةةةةاله إلةةةةةةةى مكتةةةةةةةب المفةةةةةةةت العةةةةةةةام فةةةةةةةي المنظمةةةةةةةة باالتصةةةةةةةال بةةةةةةةالخط السةةةةةةةاخن )53 +( 03555 076 60
أو الفاكس  )53+( 00006 076 60أو البريد اإللكتروني Investigations-hotline@fao.org
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