
  )األغنام والماعز( الحيواني اإلنتاجمقترح مشروع دعم وتحسين قطاع 
تحسين إنتاج الثروة الحيوانية المنزلية الزراعية من خالل تحسين ظروف إنتاج المجترات   عنوان المشروع 

  )األغنام والماعز(الصغيرة 
  شھرا24    الفترة الزمنية

 ٪ من األصول المقدمة 20سيساھم المجتمع  ب  $ 229,000رية تبلغ مجموع الميزانية التقدي الميزانية التقديرية 
 .والبنية التحتية

  
المؤسسات الذات 

  العالقة
 .وزارة الزراعة، الجمعيات الزراعية المحلية ، والمنظمات غير الحكومية

المناطق 
  المستھدفة

 الجبعة  والمعصرة / العبيدية ، زعترة، كيسان، الشواورة، نحالين

خريطة التجمعات 
  المستھدفة

 
الفئة المستھدفة 

 في المشروع
 يكون بحيث)  نسمة 730( أسرة 100لمشروع بصورة مباشرة حوالي سوف يستفيد من ھذا ا
   . راس من الماشية30-15معدل الملكية لالسرة 

ال سيما في منطقة الريف (تتوزع مزارع المجترات الصغيرة في  كثير من المناطق الريفية   وصف المشروع
 محدودية البنية وذلك بسبب. في محافظة بيت لحم، حيث ظروف التربية السيئة) الشرقي

التحتية كما أن فقراء المزارعين يجدون أنفسھم مضطرين إلى اقتطاع أجزاء من بيوتھم 
 ظروف التربيةالصغيرة لحماية حيواناتھم من الحرارة والبرودة والتي تؤدي إلى تقليل جودة 

دي إلى لديھم وتزيد من المشاكل البيئية داخل البيوت باإلضافة إلى أن ظروف التربية ھذه تؤ
ومن جھة أخرى . نقص كمية الحليب المنتجة وتقلل معدل النمو والخصوبة للمجترات الصغيرة

التي تؤثر على دخل لدى رؤوس الماعز واألغنام المرباة تزداد األمراض ومعدل الوفيات 
 األغنام رأس من 30-15فقراء المزارعين، لھذا فان مساعدة فقراء المزارعين الذين يملكون 

 ظروف تربية قطعانھم من خالل تأھيل المزارع الموجودة والبركسات وأنظمة التغذية لتحسين
  .كون مفيد جدا لھمتباإلضافة إلى تحسين ظروف التعقيم سوف 

  
إلنتاج وذلك للحيوانات لتغذية  االعالفھذا المشروع سوف يزود المستفيدين أيضا ببعض 

ذائي وتزيد من دخلھم من خالل بيعھم  والتي سوف تحسن أمنھم الغبشكل أكبرحليب ولحوم 



  .لفائض اإلنتاج
 المھمشة شديدة الفقر في المناطق أسرة 100التخفيف من وطأة الظروف المعيشية ل. 1  أھداف المشروع 

  .والزراعية في محافظة بيت لحم
  .إنتاج المزيد من الغذاء الستھالك المحلي والتسويق على  الفقيرةتحسين قدرة األسر . 2
، السليمةزيادة القدرات والمھارات لألسر المستھدفة في مجال الممارسات الزراعية . 3

  .والتخطيط الزراعي وصنع القرار، ال سيما في صفوف النساء المزارعات
اللحوم إنتاج  الحيوانات المجترة الصغيرة في مجال ي لمزارعاإلنتاجيةزيادة الطاقة . 4

  .والحليب
فراد األسرة المستھدفة وزيادة إمكانية وصول المجتمعات إلى  الحالة الغذائية ألتحسين. 5

 .المزيد من الغذاء
  

  . لجان المجتمع المحلي واختيار المستفيدينتشكيل عن المشروع، اإلعالن. 1  النشاطات الرئيسة
 الزراعية بما في ذلك وزارة المؤسسات عن انطالق المشروع مع لإلعالن ععقد اجتما 2

  .مات غير الحكومية النشطة في محافظات بيت لحمالزراعة ، والمنظ
 زيارات التحقق الميداني بالتعاون الكامل مع لجان إلىاستنادا (اختيار األسر المستھدفة . 3

  .ياتوتوقيع االتفاق) المجتمع المحلي في المشروع
  .إعداد دليل تنفيذ المشروع. 4
 القائمة ، وتحسين الوضع إعادة تأھيل المزارع الصغيرة(تنفيذ أنشطة المشروع . 5

، وتوفير الخدمات البيطرية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتوفير للحظائرالصحي 
  التجھيزات المناسبة واألدوات الالزمة لتحسين نظام إدارة المزرعة

تدريب النساء المزارعات في تجھيز الحليب والتطبيقات الصحية ، وبناء قدرات . 6
  ).ونالمزارعين في مجال التعا

  .المعلومات ونشر التقارير إعداد.7
 المتابعة والتقييم. 8

  
   . متر مربع لكل حظيرة30 حظيرة ماشية بمعدل مساحة 100 تأھيل. 1  النتائج المتوقعة

 رأس من الماشية وھذه 000,3 متر مربع  بقدرة استيعابية 000,3تأھيل حظائر بمساحة . 2
لماشية من أشعة الشمس والمطر والبرد مما يؤدي الحظائر سوف تلعب دورا مھما في حماية ا

   .إلى زيادة إنتاجية األغنام
  . طنا من األعالف الحيوانية على المزارع التي تم تأھيلھا 25توزيع . 3
  ) لحوم وحليبجدد، مواليد(اإلنتاجية واإلنتاج في مزارع الثروة الحيوانية زيادة . 4
  .وم وبأسعار أرخصزيادة وصول األفراد إلى الحليب واللح. 5

 


