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يّة بيّة السور يّة العر الجمهور
ع مستجدات مشرو

 تحسين إنتاج األلبان والحفاظ على أصول الثروة الحيوانية
ومنع سوء التغذية وزيادة صمود سبل العيش 

السياق

أدت عشر سنوات من النزاع وانعدام األمن والنزوح يف الجمهوريّة العربيّة السوريّة إلى 
استمرار تدهور الحالة اإلنسانية، حيث يعاني 60 يف المائة من السكان السوريين من 

انعدام األمن الغذائي ويعاني 26 يف المائة من األطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية 
المزمن ومن التقزم.

يف عام 2020، كان هناك 4.9 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بما يف ذلك 
2.2 مليون نازح ونازحة داخلياً يف شمال غرب الجمهوريّة العربيّة السوريّة. وقد تنقل 

العديد من هؤالء النازحين والنازحات داخلياً مع مواشيهم. يف أوائل عام 2021، أفاد 
تعداد للماشية أجرته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أن 42 يف المائة من رعاة 

األغنام و36 يف المائة من مربي الدواجن و16 يف المائة من مربي الماشية يف شمال غرب 
الجمهوريّة العربيّة السوريّة كانوا من النازحين داخلياً. ومقارنة بعام 2019، تضاعفت 

أعداد المجترات يف شمال غرب الجمهوريّة العربيّة السوريّة تقريباً.

ومنذ عام 2011، شحت خدمات التلقيح االصطناعي وعالج الخصوبة الخاصة بالماشية 
المنتجة للحليب يف شمال غرب الجمهوريّة العربيّة السوريّة. ونتيجة لذلك، فإن الخدمات 

غائبة وإنتاجية الماشية من األلبان آخذة يف التدهور التدريجي.

المستفيدون المستهدفون
000 1 من صغار مربي الماشية 

و250 من رعاة األغنام

التمويل
000 500 دوالر أمريكي 

من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

فترة التنفيذ
من 15 فبراير/شباط 2021 
حتى 14 أغسطس/آب 2021

مناطق التنفيذ
محافظتي حلب وإدلب

رمز المشروع
OSRO/SYR/002/IIC



منطق التدخل

يعد االستهالك المنتظم لألغذية من المصادر الحيوانية، بما يف ذلك منتجات األلبان، أمراً 
ضرورياً للحد من سوء التغذية والتقزم. وينصب التركيز االستراتيجي لهذا التدخل على 

تحسين سبل العيش واألمن الغذائي والحالة التغذوية لألشخاص المتضررين من األزمة 
يف شمال غرب الجمهورية العربية السورية من خالل تحسين إنتاجية الماشية المنتجة 

لأللبان. وسيتحقق ذلك من خالل توفير خدمات التلقيح االصطناعي وعالج الخصوبة 
للماشية المنتجة للحليب الخاصة بصغار منتجي األلبان ورعاة األغنام.

أهداف المشروع

لتحسين سبل العيش واألنظمة الغذائية لألسر الضعيفة المتضررة من األزمة، 
ع إلى:  يهدف المشرو

مكافحة سوء التغذية البشرية من خالل زيادة وفرة الحليب ومنتجات األلبان 	 
المنتجة محلياً. 

دعم االعتماد على الذات لألسر المتضررة من خالل حماية وبناء أصول الثروة الحيوانية 	 
المنتجة، وبالتالي تأمين فرص مدرة للدخل.

االستجابة المخطط لها والنتائج المتوقعة

سيزيد التدخل من أصول سبل العيش ويحسن مهارات األسر، مما سيعزز سبل العيش 
الريفية والقدرة على الصمود يف واحدة من أكثر المناطق تضرراً من األزمة، مع تحقيق 

فوائد غذائية للمجتمع. 

وسيعمل التدخل على تحسين األداء اإلنجابي لـ000 1 بقرة و000 1 رأس من األغنام من 
أجل زيادة الطاقة اإلنتاجية للحليب لـ250 1 من صغار المزارعين ورعاة األغنام من خالل 

ثالث مخرجات:

النتيجة األولى: تحسين منفذ 000 1 منتج ألبان من أصحاب الحيازات الصغيرة 
و250 من رعاة األغنام إلى خدمات الثروة الحيوانية من خالل توفير التلقيح االصطناعي 

لألبقار وعالجات الخصوبة للماشية المنتجة لأللبان.

النتيجة الثانية: تعزيز معرفة 000 1 منتج ألبان من أصحاب الحيازات الصغيرة 
و250 من رعاة األغنام بشأن الممارسات الجيدة لتربية المواشي.

النتيجة الثالثة: تحسين كفاءة مقدمي خدمات الثروة الحيوانية المحلييّن وتوفير 
األدوات الخاصة بمجال التلقيح االصطناعي لألبقار المنتجة لأللبان وعالجات الخصوبة 

لألبقار واألغنام.

إن توفير خدمات التلقيح االصطناعي 
وعالج الخصوبة للماشية الخاصة 

بصغار منتجي األلبان ورعاة األغنام 
سيحسن سبل عيشهم وأمنهم الغذائي 

وحالتهم التغذوية.
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يتم تمويل هذا المشروع من قبل:

 ممثلية منظمة األغذية والزراعة يف
الجمهوريّة العربيّة السوريّة

@FAOSyria  |  FAO-SY@fao.org 

دمشق، الجمهوريّة العربيّة السوريّة

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

)OER( مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود
OER-Director@fao.org

@FAOemergencies  |  fao.org/emergencies

روما، إيطاليا

جهة االتصال
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