
   مقترح مشروع دعم وتحسين إنتاج المحاصيل الحقلية والعلفية
  تحسين زراعة المحاصيل الحقلية واألعالف في المناطق المھمشة في محافظة بيت لحم  عنوان المشروع 

  شھرا24    الفترة الزمنية

  الميزانية التقديرية 
ر إجمالي الميزانية حوالي  دونم، لذلك، يقد6,000تبلغ المساحة اإلجمالية المستھدفة حوالي 

٪ من تكاليف البذور وتساھم 20وسوف يساھم المزارعون بنسبة .  دوالر أمريكي807,500
  .٪ من  ثمن المعدات الزراعية المطلوبة25التعاونيات بنسبة 

المؤسسات الذات 
  العالقة

 .وزارة الزراعة، الجمعيات الزراعية، والمنظمات غير الحكومية

المناطق 
  فةالمستھد

زعترة، الشواورة، دار (يستھدف المشروع المناطق المھمشة في محافظة بيت لحم بما في ذلك 
صالح، العبيدية، جاناتا، تقوع، بيت فجار، مراح رباح، بيت اسكاريا، كيسان، جبة الذيب، 

 .الرشايدة، الخضر، المعصرة،  خلة الحداد، الخاص والنعمان،  بيت ساحور وبيت تعمر
عات خريطة التجم

  المستھدفة 

 
الفئة المستھدفة 

 في المشروع
 .)  نسمة7,800حوالي ( أسرة 1,200سيستفيد من المشروع بشكل مباشر 

   وصف المشروع
تعاني محافظة بيت لحم خالل السنوات القليلة الماضية، وكذلك المحافظات األخرى في الضفة 

. على المزارعين الفلسطينيين والرعاةالغربية من مواسم الجفاف التي كان لھا أثر سلبي كبير 
 ٪ من المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في محافظة بيت لحم على 99.8يعتمد 
وكنتيجة مباشرة لظروف الجفاف في الضفة الغربية وخاصة المناطق الجنوبية . األمطار

وھذا يھدد بشدة توافر . عام٪ من حبوب المحاصيل الحقلية ھذا ال50والشرقية فقد تم فقدان نسبة 
 ارتفاع البذور للمواسم الزراعية المقبلة، في الوقت الذي يعاني فيه  المزارعين الفلسطينيين من

أسعار المدخالت الزراعية، وخاصة بذور المحاصيل الحقلية والعلفية لتغذية الماشية، ونقص 
 .يطةفي توافر األصناف المحلية المتأقلمة مع الظروف البيئية المح

يھدف ھذا المشروع إلى شراء  البذور من المزارعين المحليين والتعاونيات الزراعية، من 
. أصناف متحملة للجفاف، وإعادة توزيعھا على المزارعين المحتاجين والمتضررين من الجفاف

مما يمكنھم من زراعة حقولھم في الموسم المقبل، وزيادة المساحات المزروعة وزيادة اإلنتاج 



وفي النھاية سيؤدي ھذا . فير المزيد من اإلنتاج  وتغذية الحيوانات لزيادة اإلنتاج الحيوانيوتو
المشروع إلى تحسين وصول الناس في محافظة بيت لحم إلى الغذاء بأسعار معقولة تساعد في 

 .الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية
  

 .تحسين مستوى  معيشة األسر المستفيدة   أھداف المشروع 
 زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الحقلية واألعالف. 
 زيادة كميات إنتاج الحبوب الغذائية والبقول. 
 لتحسين إنتاج علف الحيوان واألعالف الخضراء. 
  اللحوم الحمراء والحليب(تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية.( 
 باتيتقليل تكلفة اإلنتاج الن. 
 الحد من تأثير الجفاف. 
 تقليل تدھور األراضي وتآكل التربة في المناطق المھمشة. 
 خلق فرص عمل لألسر الفقيرة. 

  
 مزارع من المزارعين األشد حاجة والمتضررين من الجفاف لزراعة 1200مساعدة    النشاطات الرئيسة

قية البلدية، والكرسنة  دونم من األصناف المحلية المالئمة كالقمح والشعير والبي6,000
 .والحمص

  توفير خدمات اإلرشاد الضرورية في الوقت المناسب إلى األسر المستفيدة، وذلك 
 .بمساعدة من وزارة الزراعة

  شراء البذور، واختيار المزارعين ( المشاركة المجتمعية في تنفيذ أنشطة المشروع
المشروع في المناطق عن طريق إنشاء لجان المجتمع ) وتوزيع البذور والمتابعة

أيضا، التنسيق مع التعاونيات الزراعية النشطة الموجودة لخلق برنامج . المستھدفة
 . مستدام  إلنتاج وتوزيع  البذور

  تعاونيات زراعية عاملة في مجاالت إدارة البذور وتحسين التنسيق 8 تحسين قدرات 
 .اء نظام لألمن الغذائيبين المزارعين والشراء الجماعي، ونظم البيع، فضال عن إنش

  بالمعدات، ) بمشاركة التعاونيات المستھدفة(تزويد بنك البذور المجتمعية المؤسس
 .واآلالت، والمرافق الالزمة

  بناء قدرات المزارعين ومعارفھم في مجال إدارة المحاصيل والبذور والتخزين
 . واإلدارة المتكاملة لآلفات

 ينوكذلك التعاون المشترك بين المزارع.  
 .زيادة الدخل واإلنتاج للمزارعين المستفيدين•    النتائج المتوقعة

  ألف طن من بذور القمح والشعير والعدس والبيقية والكرسنة540إنتاج    . 
   طن من األعالف الخضراء والجافة1500 إنتاج  . 
    مزارع من الرجال والنساء بالتعاونيات الفعالة500دمج وربط  . 
 ر المجتمعية  وتوفير التجھيزات  واألجھزة والمرافق المناسبةإنشاء بنك للبذو. 
   تعاونيات زراعية في مجاالت  تطوير وإدارة بنك البذور المجتمعية 8بناء قدرات  

 .ونظام إدارة التعاونية
  مزارع في  مجاالت إنتاج المحاصيل ومكافحة اآلفات، وتخزين 1200 بناء قدرات 

  .البذور والتنسيق
 

 


