
تطوير الخطة اإلرشادية،وذلك لزيادة المعرفة ورفع الكفاءة الزراعية، في إدارة  (2)_4

.المزرعة  

تزويد المزارعين باالدوات االرشادية( 2)_5  

.تنفيذ الخطة اإلرشادية( 2)_6  

.المنفذة من قبل المزارعين عة خطوات عمل إدارة المزرعةمتاب( 2)_7  

نقل المعارف والتقنيات الحديثة للمزارعين، وإجراء التحاليل المختبرية،  (3)_1

.واعطاء التوصيات  

3-1 تدريب المرشدين واعطاءهم التقنيات الحديثة والمعرفة للنقاط من (3)_2  

 

 الهيكل التنظيمي لتنفيذ المشروع

المشروع من قبل وزارة الزراعة، بدعم ومساندة من قبل فريق خبراء جايكا،  سيتم تنفيذ

كما هو موضح في الشكل أدناه، ولجان وفرق العمل سيتم تشكيلها من مدراءالدوائر 

الرئيسية من اإلدارات العامة ذات الصلة، ودوائر الزراعة في المحافظات، وسوف 

لمساعدة المزارعين والجمعيات  نشطةتكون هي صلة الوصل والنواة لمختلف األ

.الزراعية   
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 "األغوارمنطقة في  االرشاد الزراعي كفاءةمشروع  تحسين ورفع "

 

:خلفية عن المشروع  

تلعب الزراعة دوراً مهماً في االقتصااد والتطاور االجتمااعي الفلساطيني، ويسااهم القطااع 

رات الزراعياة ماا نسابت  من مجموع الدخل القومي، وتمثال الصااد% 8.2الزراعي بقيمة 

من مجموع العاملين % 1557من مجموع الصادرات، ويوظف هذا القطاع حوالي % 25

ضاااعف ( 1: مااان الساااكان، ومااان أهااام المشااااكل الرئيساااية للزراعاااة فاااي منطقاااة األ اااوار

عاد  ( 4.زيادة ملوحة الترباة( 3.ضعف إدارة المياة وقلة توفرها( 2.التكنولوجيا الزراعية

عااد  تااوفر عمليااة ( 6.ضااعف عمليااة التسااويق( 5.مدة والمااواد الكيماويااةتااوفر بعااس األساا

ومع وجود كل المشاكل السابقة، إال أن  لم ياتم اتخااذ تادابير . االرشاد الزراعي بشكل كاف

 .فعالة لمعالجة هذه المشاكل

 

 :النتائج الرئيسية لمشروع تعزيز الخدمات الزراعية في أريحا واألغوار 

المشروع أساساً فعاالً لنظا   ا، وأنشأ هذ2010-2007روع ما بين عا  تم تنفيذ هذا المش

رشاد الزراعي، وذلك من خلا  رب  عملية البح  الزراعي مع اإلرشاد الزراعي، و اال

تم ذلك من خلا  المشاهدات والمحطات الزراعية، ومن خلا  بعس نتائج المشروع  كان 

هناك عملية تطوير لبعس التقنيات الزراعية، من ضمنها عملية تطوير االنتاج الزراعي، 

.التي نشر هذه التقنيات على المزارعينالتسويق والتمويل الزراعي، و  

 

EVAP  مشروعأهداف   

يهاادف هااذا المشااروع الااى زيااادة الااربح لااد  صاااار ومتوسااطي الماازارعين فااي منطقااة 

 .اال وار

 

:مدة المشروع  

2014"كانون أو " وحتى 2011" أيلو "من شهر   

 

:منطقة تنفيذ المشروع   

لشرقية للضفة الاربية، ويقع جزء منها منطقة أريحا واال وار والتي تقع في المنطقة ا

..في محافظتي نابلس وطوباس  

 

:للمشروع المتوقعة النتائج  

تحسين قدرات صاار ومتوسطي المزارعين، وزيادة قدرة الجمعيات الزراعية _ 1

.لإلستجابة لمتطلبات السوق  

رفع زيادة معرفة الفئة المستهدفة بالتقنيات والمعلومات، وذلك من أجل تحسين و_ 2

.كفاءة االنتاج الزراعي  

إكساب المرشدين الزراعيين بعس التقنيات والمعلومات والمهارات اللازمة _ 3

.لتحسين االنتاج الزراعي  

 

:نشاطات المشروع  

.تشكيل فريق عمل يختص بالتسويق في المشروع (1)_1  

إجراء عملية مسح لدراسة وضع السوق والوضع الحالي للتسويق لصاار  (1)_2

.سطي المزارعين والجمعيات الزراعيةومتو  

.اختيار جمعيات للمزارعين للعمل معها بموضوع التسويق الزراعي (1)_3  

توفير التدريب للمزارعين، وذلك من خلا  الجمعيات الزراعية التي هم أعضاء  (1)_4

.فيها  

.تنظيم إدارة المزرعة واالعما  الزراعية للمزارعين أعضاء الجمعيات (1)_5  

.المزارعين بالمعلومات التسويقية تزويد  (1)_6  

.وفير التدريب للجمعيات في مواضيع البيع والشراء الجماعيت (1)_7  

.فريق عمل لتنفيذ المشروعتشكيل  (2)_1  

اجراء عملية مسح اساسية لدراسة الوضع الحالي لصاار ومتوسطي المزارعين  (2)_2

.وللجمعيات الزراعية  

.لتنفيذ المشروع معهمسسات زراعية اختيار مزارعين ومؤ (2)_3  

 

  
 

 اإلدارة العامة لإلرشاد والتنمية الريفية

الفلسطينية وزارة الزراعة  

/را  هللا 197صندوق بريد   

www.ershad.moa.pna.ps 

Tel/:+ 972-2-2412585 

Fax/:+972-2-2410840 
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