
تعزيز فرص الوصول إ� السوق
للمزارع� اصحاب الحيازات الصغ�ة

البلد

الضفة الغربية وقطاع غزة

 يهدف م�وع "تعزيز فرص الوصول إ� السوق للمزارع� اصحاب الحيازات الصغ�ة" � الضفة الغربية وقطاع غزة إ� التعزيز ا�ستدام �مكانيات

 ا�زارع� أصحاب الحيازات الصغ�ة وقدرتهم ع� ا¡عت�د ع� الذات �نتاج محاصيل عالية القيمة ومحاصيل �كن تصديرها. وهذا سيمنح

منتجاتهم القدرة ع� ا�نافسة � ا»سواق ا�حلية والدولية من خ©ل تطوير أنظمة تسويق وتصنيع تجاري مستدامة.ا

نبذة

مزارعة من أصحاب الحيازات الصغ�ة تلقت

الدعم لتحس� سلسلة القيمة �نتجاتها. 

مزارع فلسطيني من مستخدمي ا��رسات

الزراعية الجيدة يحصد محصول الفراولة عا°

الجودة من مزرعته لتصديره.

 يواجه ا�زارعون � الضفة الغربية وقطاع غزة العديد من التحديات التي �نعهم من ا�شاركة

 والتنافس � ا�سواق ا�حلية والدولية. يؤدي ا�فتقار إ� القدرات ا�تطورة بعد الحصاد (�ا �

 ذلك التعامل مع ا�نتجات الزراعية وفرزها وتصنيعها وتحولها وتخزينها) إ� الحد من قدرة

 منتجي ا�غذية ع¢ تلبية متطلبات الجودة والس�مة ا�تزايدة � ا�سواق ا�حلية والدولية

 وبالتا¬ تحس» ربحية اªنتاج. منتجي الفواكه والخ§وات الطازجة هم أك¥ عرضة للتقلبات �

 ا�سواق ا�حلية ومحدودية القدرة ع¢ اªنتاج، وهذا يقلل من اªنتاجية وبالتا¬ من ربحية

̄ة وا�توسطة.ا ا�نشطة الزراعية، و� سي³ بالنسبة للمنتج» أصحاب الحيازات الصغ

مدة ا��وع: 2016-2013

عمل الفاو

̄ة وا�توسطة والتعاونيات  يهدف ا�´وع إ� تعزيز قدرات ا�زارع» أصحاب الحيازات الصغ

الزراعية وزيادة اعت³دهم ع¢ الذات من خ�ل تنفيذ ا�نشطة التالية:ا

تطوير م³رسات زراعية جيدة لزيادة كمية ونوعية ا�حاصيل ذات القيمة العالية

تعزيز تآزر س�سل القيمة

بناء قدرات التعاونيات الزراعية

̄ة النطاق الزراعة ا�ºُية الصغ



̄ة  تم استفادة 770 1 شخص من ا�زارع» أصحاب الحيازات الصغ

 وا�توسطة من ضمن 26 جمعية تعاونية للمزارع» والنساء �

الضفة الغربية وقطاع غزة.ا

وبيع

2016 �

طن محلياً

الزراعية الجيدة �
دونم مزروعة �حاصيل

عالية الجودة

مزارعاً بتطبيق ا�³رسات

زيادةانخفاض
� الربح بفضل قيام 

زراعة

تصدير

طن من ا�حاصيل عالية الجودة

انتاج

تقديم

من ا�حاصيل عالية الجودة

تجارياً

نوعاً جديد

ا�حاصيل عالية الجودة باستخدام

طن من

نوع جديد مندونم بـ 

ا�حاصيل عالية الجودة باستخدام 

ا�³رسات الزراعية الجيدة 

النتائج

� تكاليف ا�نتاج

ا�³رسات الزراعية الجيدة

ا�عتمدة لبيعها �

ا�سواق ا�حلية والدولية 

ا�ستفيدون

ال�كاء
اتحاد لجان العمل الزراعي

Çكة جبل الزيتون ا�خ§ للتسويق الزراعي

الجمعية الفلسطينية لصاحبات ا�ع³ل

مزارع يزرع الكوسا ºق خان يونس، قطاع غزة.
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