
  مقترح مشروع تأهيل الينابيع الزراعية
  

   الزراعيةينابيع التأهيل  عنوان المشروع
  شهرا12 مدة المشروع

  .  دوالرا أمريكيا1,023,000 النشاطات المقترحة حوالي ذتقدر التكلفة اإلجمالية لتنفي الميزانية المقترحة

، السلطات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني وزارة الزراعة، سلطة المياه الفلسطينية الجهات  ذات العالقة
 .والمنظمات غير الحكومية

  ، سعير وشيوخ العروبتفوح، حلحول، بيت أمر المناطق المستهدفة
 . بصورة مباشرة)  شخص2,200( أسرة 400سوف يستهدف المشروع  الفئة المستهدفة

  وصف المشروع
 

امة في فلسطين، والتي يجب المحافظة عليها، الينابيع هي إحدى المصادر الطبيعية المائية اله
وبسبب عدم . خاصًة في ظل شح المياه الذي يتزايد يومًا بعد يوم، نتيجة لسنوات الجفاف المتعاقبة

وجود برك تخزينية مرتبطة بمعظم الينابيع المستهدفة في هذا المشروع، الستخدام مياهها عند 
  .ابيع ال يتم استغاللها بكفاءة عاليةالحاجة، فان آميات آبيرة من مياه هذه الين

  
 واستعمال الحد  آما يهدف المشروع الى تقليل الفاقد من المياة، والمحافظة على مياة الينابيع،

االقصى الممكن منها في عمليات الري، لزيادة مساحة االراضي المروية، وزيادة االنتاج 
خلق زراعية حول الينابيع المستهدفة، واالقتصادي للحقول الالزراعي، وبالتالي زيادة الردود 

وتعزيز األمن الغذائي لألسر المستهدفة، إضافة إلى المحافظة على جمالية الموقع فرص عمل 
  .وسالمة البيئة

  
 برك زراعية لتخزين المياه، بسعة تخزينية 10 نبعا وإنشاء 15يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل 

إضافة إلى ترميم او . برآة أخرى من البرك الموجودة15ب، وترميم واستصالح  متر مكع250
 500الى برك التخزين، او الى الحقول بطول ) النبع(إنشاء قنوات وشبكات نقل المياه من المصدر 

   دونم في المناطق المستهدفة 100متر، عالوة على توزيع نظام ري بالتنقيط لمساحة 

  أهداف المشروع
 

  .ل األمثل لمصادر المياه الطبيعيةاالستغال •
تحسين الظروف  زيادة المساحات الزراعية المروية، وزيادة آمية اإلنتاج، بالتالي  •

 .  المعيشية لصغار المزارعين في منطقة المشروع
  خلق فرص عمال أثناء وبعد انتهاء مراحل تنفيذ المشروع •

  نشاطات المشروع
 

  طالع المواطنين على أهداف وأهمية المشروعتنظيم لقاءات مع المجتمع المحلي إل •
 .تحديد الينابيع المستهدفة والمستفيدين وفقا لمعايير اختيار المشاريع •
 طرح العطاءات وبدء التنفيذ والمتابعة  •
 .  نبع ماء في مناطق المشروع15ترميم  •
 .  برآة زراعية موجودة في مناطق المشروع15ترميم  •
 متر 250يدة في مناطق المشروع بسعة تخزينية  برك تجميع زراعية جد10إنشاء  •

 .مكعب
 . دونم في القرى المستهدفة100توزيع نظام ري بالتنقيط لمساحة  •
دعم مدخالت اإلنتاج الزراعي من خالل تزويد المزارعين المستفيدين من المشروع  •

 . بالبذور واالشتال المطلوبة
  .إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج •

   المتوقعةالنتائج
 

 .المحافظة على مياه الينابيع و زيادة آفاءة استغاللها  •
 .نظام الري بالتنقيطاالستخدام األمثل للمياه من خالل استخدام  •
 . زيادة مساحة األراضي الزراعية المروية •
 . خلق فرص عمل  •
 .تحسين المستوى المعيشي لألسر المستفيدة •
  .ة إنتاجية األراضيزيادة آمية اإلنتاج الزراعي من خالل زياد •

 


