
  استصالح األراضي الزراعيةمقترح مشروع 
  

  إلنتاج النباتيلزيادة مساحة وآمية ا استصالح األراضي عنوان المشروع
 ا شهر36 مدة المشروع

 الميزانية المقترحة
  800 دونم، وبتكلفة تقديرية لدونم الواحد تصل إلى  20,000يستهدف هذا المشروع حوالي 

مساهمة المستفيدين ( ، أمريكي  دوالر18,880,000صل إلى دوالر أمريكي ، وبتكلفة تقديرية ت
  )  من الميزانية% 25

، برنامج األمم المتحدة لإلنماء وزارة الحكم المحلي،  العامةاألشغالوزارة ، وزارة الزراعة الجهات  ذات العالقة
)UNDP(،غير الحكوميةنظمات  والم، الجمعيات الزراعية. 

سعير، بني نعيم، الشيوخ ، دورا ، بيت أومر ، صوريف ، خاراس (رق محافظة الخليل شمال وش المناطق المستهدفة
 ) وإذنا  بيت عوا و، ترقوميا ،

 ) نسمة38,500 (أسرة 5,500حوالي مباشرة ورة سوف يستفيد من هذا المشروع بص الفئة المستهدفة

  وصف المشروع
 

ى المشروعيهدف   ي 20,000 حوالي استصالح   إل م  ف ستهدفة ال دون ى . تجمعات الم باإلضافة إل
  . بئر 2,000 يوم عمل لإلنشاء 92,000، و  يوم عمل لإلستصالح األراضي 336,000خلق 

داران       اء الج ات، وبن ة  والجراف تخدام اآلالت الزراعي ي  إس صالح األراض ة إست شمل عملي ت
 10لكل  ( نشاء بئر مياه  اإلستنادية ، و تسيج األراضي ، وزراعة األشجار المثمرة ، باإلضافة إلى إ            

  ).دونمات 
  
ي   وزارة الزراعة منسجما مع إستراتيجيةويأتي هذا المشروع    دعم القطاع الزراعي من خالل      ف

ادة استصالح   ل    وإع ة من اجل      األراضي  تأهي ادة   :  الزراعي ساحة زي ة  الم اج،     ، الزراعي ادة اإلنت زي
ستهدفة  األسر معيشة أفراد لمساهمة في رفع مستوى     ، ا  دائمة إضافيةخلق فرص عمل     ة  ، و  الم حماي

  . من خطر المصادرةاألراضيتلك 

  أهداف المشروع
 

  .محافظة الخليل المزروعة في الزراعية األراضيزيادة مساحة  •
 . عن طريق خلق فرص عمل دائمة،المساهمة في الحد من مشكلة البطالة •
   . الغذائياألمن المساهمة في رفع مستوى  •
  . الهامشيةاألراضي طريق زراعة صحر، عنالتالحد من ظاهرة  •
   المحاصيل الزراعيةإنتاجية التكميلي، لزيادةالحصاد المائي من اجل الري  •

  نشاطات المشروع
 

 .تنظيم لقاءات مع المجتمع المحلي إلطالع المواطنين على أهداف وأهمية المشروع •
 سبة إعداد دراسة أولية لتحديد واختيار المستفيدين والمواقع المنا •
 .طرح العطاءات وبدء التنفيذ والمتابعة •
 االستصالح  تنفيذ عمليات  •
  المناسبةواألشجار المستصلحة بالمحاصيل األراضيزراعة  •
 .تنفيذ زيارات لمتابعة المستفيدين •
  .إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج •

  النتائج المتوقعة
 

  .دفة  في المناطق المسته دونم 20,000استصالح وزراعة  •
المساهمة في حل مشكلة البطالة عن طريق خلق فرص عمال أثناء وبعد انتهاء مراحل  •

 تنفيذ المشروع
 تحسن مستوى األمن الغذائي الذاتي •
 المساهمة في التقليل من تأثير ظاهرة التصحر  •
 زيادة إنتاجية وحدة المساحة الزراعية  •
  .تفعيل اإلآتفاء الذاتي عند األسر المستهدفة  •

 


