
  دعم وتحسين إنتاج المحاصيل الحقلية والعلفيةمقترح مشروع 
  

 تحسين واقع زراعة المحاصيل الحقلية والعلفية في المناطق المهمشة في محافظة الخليل  عنوان المشروع
  شهرًا 24 مدة المشروع

  أمريكيًا  دوالرًا550,000تبلغ الميزانية المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع حوالي  الميزانية المقترحة
 وزارة الزراعة الفلسطينية، الجمعات الزراعية المحلية، المنظمات األهلية  الجهات  ذات العالقة

دورا، الظاهرية، يطا، السموع، بني : (يستهدف المشروع المناطق المهمشة في محافظة الخليل منها المناطق المستهدفة
  ) إذنا بيت عوا ونعيم، صوريف، بيت أوال، ترقوميا،

 ) فردًا28000( عائلة 4000يستهدف المشروع بشكل مباشر حوالي  الفئة المستهدفة

  وصف المشروع
 

خالل السنوات األخيرة عانت محافظة الخليل آباقي محافظات الوطن من تعرضها للجفاف األمر 
  . الذي اثر سلبًا على المزارعين الفلسطينيين وخاصًة مربي الثروة الحيوانية

ألراضي التي تزرع بالمحاصيل الحقلية والعلفية معتمدًة على مياه األمطار حوالي تبلغ نسبة ا
من اإلنتاج الكلي، آما وقد سبب % 60ونتيجة لتأثرها المباشر بالجفاف فقد تم فقد حوالي % 99.95

 ذلك تهديدًا لتوفر بذور المحاصيل الحقلية والعلفية لزراعتها في المواسم المتعاقبة وفي نفس الوقت
زيادة أسعار البذور ومستلزمات اإلنتاج الزراعي زاد من صعوبة حصول صغار المزارعين عليها 

  .لعدم مقدرتهم على شرائها
لذا جاءت فكرة هذا المشروع تلبية الحتياجات المزارعين ويهدف إلى شراء بذور المحاصيل الحقلية 

ين األآثر تضررًا بسبب الجفاف، والعلفية من المزارعين المحليين وإعادة توزيعها على المزارع
بحيث يتمكن هؤالء المزارعين من إعادة زراعة أراضيهم خالل المواسم القادمة وبالتالي يؤدي إلى 

 زيادة اإلنتاج من المحاصيل الحقلية والعلفية إضافة إلى زيادة إنتاج الثروة الحيوانية             

  أهداف المشروع
 

 تحسين المستوى المعيشي لالسر المستهدفة  •
 زيادة مساحات األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية  •
 تحسين إنتاج أعالف  الحيوانات  •
 تحسين إنتاجية الماشية من اللحوم والحليب  •
 التقليل من تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي •
 تخفيف من حدة تأثير الجفاف  •
  التصحر في المناطق المهمشة الحد من تأثير ظاهرة •
 خلق فرص عمل لألسر المحتاجة      •

  نشاطات المشروع
 

 دونم باألصناف 20،000 عائلة محتاجة متأثرة بالجفاف وذلك عن طريق زراعة 4000مساعدة  •
 .المحلية المناسبة من القمح، الشعير، الكرسنة، البيقيا والعدس

  بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية متزويد المستفيدين باإلرشاد الزراعي الالز •
 جمعية زراعية تهدف من 20خلق آلية عمل سهلة لتنفيذ نشاطات المشروع من خالل التشارك مع  •

 خاللها إلى تنظيم عملية اختيار المستفيدين، شراء البذور وإعادة توزيعها 
ماعي والبيع الجماعي بناء قدرات الجمعيات الزراعية في مجاالت ادارة البذور والشراء الج •

 باإلضافة إلى خلق نظام امن غذائي متكامل 
 بناء قدرات المزارعين على إدارة المحاصيل الحقلية، تخزين البذور والمكافحة المتكاملة  •

  النتائج المتوقعة
 

 زيادة دخل وإنتاج األسر المستفيدة  •
 ة  طن من بذور القمح، الشعير، العدس، البيقيا و الكرسن3500إنتاج  •
  طن من األعالف الخضراء والجافة 5000إنتاج   •
  مزارع ومزارعة مع الجمعيات الزراعية الموجودة 4000تشبيك حوالي  •
  جمعية زراعية في مجال إدارة البذور  20بناء قدرات حوالي  •
 .   مزارع على إدارة البذور والمكافحة المتكاملة والتخزين والتعاون4000بناء قدرات حوالي  •

 


