وزارة التخطيط والتعاون الدولي

جنى – المفرق
عن مبادرة جنى
أطلقت مبادرة جنى املفرق في عام  ،2020وتهدف املبادرة إلى تعزيز تنافسية القطاع الزراعي في األردن ،وباألخص ذلك املوجه نحو التصدير .وستركز مبادرة
جنى على تقديم طرق جديدة للعمل وتعزيز القدرة التنافسية في األسواق العاملية للمزارعين والشركات في منطقة املفرق .كما ستعمل املبادرة على تشجيع
االبتكارات ومساعدة املزارعين على تلبية متطلبات السوق بشكل أفضل ،وبالتالي تحسين بيئة العمل وتحفيز نمو الشركات املحلية.
الشكل :األهداف العامة ملبادرة جنى املفرق
المفرق
القطاعات في
تعزيز
املفرق
الزراعي في
تنافسيةالقطاع
تنافسية
تعزيز

تحليل الخيارات االستراتيجية
املستقبلية وتحسين موارد
املدخالت

تحسين بيئة األعمال بهدف تعزيز
نمو الشركات املحلية

تهدف املبادرة إلى الوصول إلى تحليل استراتيجي مفصل للقطاع ،يشمل رؤيا مستقبلية ملا يطمح أصحاب املصلحة للوصول إليه .ويتم صياغة هذه
االستراتيجية بمنهجية تشاركية مما يساعد املزارعين في املفرق على رفع تنافسيتهم .وفي النهاية ،تقدم املبادرة خطة عمل تشتمل على اإلجراءات التي ينبغي
تنفيذها للوصول إلى الرؤيا.
بعد ذلك سيقوم فريق عمل املبادرة بتقديم الدعم الفني الالزم لتنفيذ خطة العمل خالل السنوات القادمة والتي سيتم من خاللها تطوير بيئة العمل
للمزارعين وخلق أسواق مستقبلية وفرص استثمارية جديدة ،باإلضافة إلى تحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص ،ورفع تنافسية الشركات االردنية في
األسواق العاملية.
أصحاب العالقة للمبادرة
ً
ً
سيعمل فريق مبادرة جنى املفرق مع جميع املعنيين في القطاع الزراعي ،وبما يضمن شمول سلسلة القيمة كاملة بدءا من املزارعين واملوردين ووصوال إلى الوكالء
العاملين في مجاالت النقل والتصدير والتسويق ،وستعمل هذه املبادرة على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص لتخطي أهم التحديات في منطقة
املفرق.
عند صياغة خطط العمل املستقبلية لتعزيز التنافسية ،سيتم االعتماد بشكل رئيس ي على أصحاب املصلحة (املزارعين ،الشركات الخاصة ،الخ) كأهم مصدر
للمدخالت حيث سيشاركون بشكل نشط خالل كامل مدة املبادرة وسيتم إعالمهم باملجريات ،سيتواصل فريق املبادرة مع أصحاب العالقة بهدف:
•
•
•

إرشاد فريق املبادرة من خالل املقترحات واملعلومات عن القطاع واملقدمة من أصحاب العالقة
حضور االجتماعات العامة ودعوة الشركات األخرى التي قد يكون فريق املبادرة قد غفل عنها.
املساهمة في تعريف خطوط العمل خالل املرحلة الثالثة من هذه املبادرة
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سيعمل فريق املبادرة على مساعدة أصحاب املصلحة من خالل:
•
•
•

تيسير عملية التفكير
تنسيق االجتماعات
التواصل خالل كل خطوة من خطوات املبادرة

ً
ً ً
رغم أن املبادرة ال تقدم دعما ماليا مباشرا إال أن فريق املبادرة يأمل بترسيخ التعاون بين أصحاب املصلحة للوصول إلى فهم مشترك حول البدائل االستراتيجية
لوضع االردن على خارطة العالم كمصدر ملنتجات زراعية عالية الجودة.
مراحل املبادرة
ستقسم هذه املبادرة إلى ثالث مراحل.
املرحلة األولى :تحديد التحديات والفرص الضائعة .ستبدأ املبادرة مراحلها الفرعية من خالل فهم القطاع بوضعه الحالي وبشكل خاص في منطقة املبادرة
من خالل التنسيق مع املزارعين للتوصل إلى فهم أفضل .وتنتهي املرحلة بعقد اجتماع عام حيث يمكن للمزارعين وأصحاب املصلحة اآلخرين مناقشة
التحديات التي تواجههم.
املرحلة الثانية :توجيه االستراتيجية :توفر هذه املرحلة تحليل استراتيجي مفصل لتجمع املزارعين لتحليل الفجوات بين وضع الشركات/املزارع الحالي وأين
تطمح أن تكون في املستقبل .كما سيعمل فريق املبادرة على تيسير التفاعل مع الرائدين في القطاع واالجتماعات مع الخبراء حتى يتم التوصل إلى إجماع حول
الرؤيا املستقبلة.
املرحلة الثالثة :إطالق اإلجراءات :في هذه املرحلة ،ستجمع املبادرة أصحاب العالقة الرئيسيين بهدف صياغة مجموعة من اإلجراءات والتي ستنشأ عن
ً
التحليالت االستراتيجية .وستساعد هذه اإلجراءات األفراد الراغبين في تبني طرق جديدة للعمل ،وسيتفق أصحاب العالقة على خطة لالستمرار بالعمل معا
من أجل تعزيز التنافسية.
الشكل :مراحل مبادرة جنى
 .1تحديد
التحديات

 .3إطالق
اإلجراءات
االصالحية

 .2توجيه
االستراتيجية

تحليل الدراسات
السابقة ومقابالت
ميدانية

دراسة االسواق
العالمية واجراء
المقارنات المعيارية
مع أفضل
الممارسات ،رحلة
مرجعية.

مجموعات العمل
الفنية؛ خطوط
العمل

فريق عمل التنافسية
يضم فريق مبادرة جنى املفرق مجموعة من املوظفين الحكوميين املتفانين من خلفيات مهنية ومعارف وخبرات مختلفة .ويمكن ألي من أصحاب العالقة
الراغبين في التحدث عن التحديات التي تواجههم التواصل مع الفريق.
النا أبو نوار
رند عبد هللا
ميرا مانغو

lanaabunowar@yahoo.com
randsawalha@gmail.com
meramango1993@hotmail.com
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sireen.a@hotmail.com
mayssam.mahadin@gmail.com
ola.ali89alarabiat@yahoo.com
khalidalheesa@yahoo.com
ahmad1aloweidi@gmail.com
dianaalaqtash@yahoo.com
gaithalhalaby@yahoo.com
fatima.masadeh2@gmail.com

سرين عدوان
ميسم محادين
عال عربيات
خالد الحيصة
أحمد العويدي
ديانا األقطش
غيث الحلبي
فاطمة مساعدة

.نشجعكم على التواصل معنا في حال رغبتم بمعرفة املزيد عن مبادرتنا وكيف يمكنكم املشاركة بشكل نشط
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