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مرشوع تربية املوايش

متكني اقتصادي

نيبا ل

سرياها

 20امرأة

معلومات عامة
عن املنطقة

دولة نيبال واسمها الرسمي جمهورية نيبال الدميقراطية االتحادية وتقع عند سفح جبال الهياماليا يف جنوب آسيا .تحد الدولة الصني والهند .وهي موطن لجزء من إيفرست وهي أعىل
نقطة يف العامل .يتم التحدث بـ  123لغة يف البالد لكن النيبالية هي اللغة الرسمية .يشكل املسلمون  5٪من سكان البلدان التي يُعتقد فيها أن الهندوسية هي املعتقد السائد .عىل
الرغم من ظروفها االقتصادية املحدودة فقد استقبلت نيبال الهجرة عرب التاريخ وأصبحت واحدة من املراكز املهمة يف املنطقة سياسياً وثقافياً .تعتمد الدولة باقتصادها إىل حد كبري
.عىل الزراعة والتي تعترب واحدة من أفقر البلدان يف العامل .تم إدراجها يف فئة “أقل البلدان منوا ً” يف العامل من قبل األمم املتحدة حيث يعيش ثلث سكانها تقري ًبا تحت خط الفقر

تكافح منطقة سرياها يف نيبال مع الفقر واألزمات التي متر بها البالد .ويبلغ معدل البطالة مرتفع للغاية يف سرياها والتي تعاين من مشاكل موسمية لكونها تقع يف منطقة رياح
ملخص قصري عن موسمية .مجاالت العمل محدودة جدا يف املنطقة .يف نطاق هذا املرشوع سيتم إعطاء العائالت املحتاجة االبقار لتلبية احتياجاتهم الخاصة لبيع حليبها ولتوفري دخل ثابت دون
املرشوع
.الحاجة إىل مساعدة خارجية
 ارتفاع معدل البطالة وانعدام فرص العمل يف املنطقةمربرات املرشوع . -املنطقة مالمئة لرتبية املوايش والحيوانات
 .عدم قدرة العائالت املحتاجة عىل توفري دخل ثابت منتظم لتلبية احتياحاتهم األساسية التقليل من اعتامدهم عىل املساعدات الخارجية من خالل توفري فرص عمل لهماهداف املرشوع  -تحسني املستوى املعييش للعائالت من خالل الحد من اآلثار السلبية للفقر
 ألجل تحفيز االقتصاد من خالل توفري فرص عمل جديدة ألهايل املنطقةيهدف املرشوع إىل توفري مصدر دخل ثابت إضايف من خالل إعطاء العائالت املحتاجة األبقار لتلبية احتياجاتها الخاصة وبيع حليبها
تفاصيل املرشوع
وتوفري دخل ثابت لهم

مراحل التطبيق

 تحديد العائالت املراد مساعدتهن توزيع االبقار واملوايش عىل العائالت متابعة العائالت املستفيدة بشكل منتظم -إعداد التقرير النهايئ وتسليمه إىل املعنيني

ميزانية املرشوع

ا لصنف

سعر الصنف

العدد

ا ملجمو ع

بقرة

€ 350

20

€ 7.000

