
Climate and Livestock: 

Mainstreaming Appropriate technologies – CLIMAT-2 

The Environment and Sustainable Development Unit (ESDU) at the American University of Beirut 
(AUB), with the World Food Programme (WFP), are implementing the project Climate and Livestock: 
Mainstreaming Appropriate technologies – CLIMAT 2 

This project is under the WFP’s “Sustainably improving household food security and community 
resilience to economic and climatic shocks and stresses for Lebanese and displaced women and 
men” programme. 

CLIMAT-2 is an eight-month project (October 2021 – June 2022) targeting three outcomes:  

- Assessment and guidelines for grazing and sustainable management plans of rangelands are 
available and used by local stakeholders. 

- Improved skills and productive capacities for small livestock farmers and feed providers  

- Improved access to training and successful adoption of innovation and technology, through 
piloting interventions (renewable energy, sprouting units, composting and rain harvest system) 

CLIMAT-2 will be implemented in Akkar, Hasbaya, and Baalbek. In response to the agricultural sector 
crises, not only the economic downturn, but also the impacts of climate change and natural disasters, 
this project aims at strengthening the resilience and adapDve capaciDes of farmers and rural 
communiDes, to decrease the negaDve impact of climate change on agricultural acDviDes in areas with 
low levels of climate change resilience and high climaDc shocks, with a special focus on the livestock 
sector. Sustainable soluDons will be promoted based on sustainable circular economy principles and 
piloted in living labs. 

This project builds the capacities of beneficiaries through training on: (1) Climate change (causes impact 
and trends), (2) Mitigating climate change, (3) Circularity in agriculture (4) Business development, 
Marketing and social skills, and (5) Livestock management. 

The main project activities include: 

- Providing training sessions and technical support to 75 vulnerable Lebanese small ruminant 
Shepherds and/or feed providers (25 / Region) (Each beneficiary shall complete 40 hours of 
training and will be reimbursed for each hour of training through e-cards). 

- Selecting 21 shepherds and/or feed providers (7 / Region) out of the 75 (mentioned above) to be 
provided with an advanced 50 h training on livestock management, in addition to the provision of 
in-kind support in the form of solar systems for climate smart production. 



- Assessing rangelands and developing guidelines for each of the four intervention areas, and 
conducting workshops by the end of the project with local authorities and relevant stakeholders to 
advocate for sustainable grazing and land management. 

- Establishing living labs and pilot interventions, in order to improve access to training and 
successful adoption of innovation and technology (renewable energy, sprouting units, composting 
and rain harvest system) 

The project’s targeted region as well as the proposed ac4vi4es are in line with WFP’s CLEAR study and 
its recommenda4ons: 

- Based on the CLEAR study, the zones with highest agricultural density were also the most 
vulnerable to climate change and food insecurity including Akkar, Bekaa, Baalbeck, and 
Hasbaya. Climate change reflects negatively on the crops as well as the communities’ livelihoods 
in these areas. The resulting changes in chilling hours, temperature and precipitation would also 
have a direct effect on the availability of water and forage on which the small herders depend to 
sustain their flocks.  

- Herders and farmers in these most vulnerable areas complement each other in completing the 
circular approach. Fruit, vegetable or crop farmers, that were covered in the CLEAR study, can 
contribute to the production of local feed sources through approaches such as intercropping or the 
adoption of climate smart technology such as hydroponic sprouting barley units. In return, the 
livestock provide an important source of manure for the agricultural soils and major products for 
supporting local food security.  

- With that being said, this project promotes circularity in the livestock sector, decreasing the 
impact of livestock on climate change and mitigating the impact of climate change on livestock. It 
promotes sustainable feed production and innovative practices enhancing the resilience of 
vulnerable small livestock keepers against climate change and economic stress.   

Brief about ESDU 

The Environment and Sustainable Development Unit (ESDU) at the American University of Beirut 
(AUB) is an inter-disciplinary research and development center specialized in rural community 
development, local food systems and sustainable agriculture hosted at the Faculty of Agricultural and 
Food Sciences (FAFS) of AUB. For more than 20 years through large community development projects, 
ESDU has been promoting sustainable rural livelihoods all over Lebanon focusing on participatory 
development and capacity building especially with particular attention to smallholder farmers, women 
and youth in the rural areas. 

  (CLIMAT-2) تأقلم اإلنتاج الحیواني مع التغیّر المناخي من خالل تعمیم التقنیّات المالئمة



تـقوم وحـدة الـبیئة والـتنمیة المسـتدامـة (ESDU) فـي الـجامـعة األمـیركـیة فـي بـیروت مـع بـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي (WFP)، بـتنفیذ 
مشروع "تأقلم اإلنتاج الحیواني مع التغیّر المناخي من خالل تعمیم التقنیّات المالئمة". 

ھـذا المشـروع یـندرج ضـمن إطـار مشـروع بـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي (WFP) "التحسـین المسـتدام لـألمـن الـغذائـي األسـري وقـدرة 
المجتمع على الصمود أمام الضغوط االقتصادیة والمناخیة للبنانیین والنازحین من النساء والرجال". 

CLIMAT-2  ھـو مشـروع تـمتد فـترة الـعمل بـھ لـمدة 8 أشھـر، مـن شھـر تشـریـن األول 2021 الـى شھـر حـزیـران 2022، ویـسعى 
تحقیق ثالثة أھداف: 

 تحسین مھارات وبناء قدرات مربي المجترات الصغیرة ومقدمي األعالف.  1)

 تـقییم الـمراعـي ووضـع مـبادئ تـوجیھـیّة وخـطط اإلدارة المسـتدامـة، عـلى أن تـكون مـتاحـة للسـلطات المحـلیّة 2)
وأصحاب المصلحة المعنیین والمجتمعات المحلیة ضمن نطاق عمل المشروع. 

 تحسـین الـوصـول الـى الـتدریـب واإلعـتماد الـناجـح لـالبـتكار والـتكنولـوجـیا، مـن خـالل تـعمیم الـتقنیّات الـمالئـمة 3)
(الطاقة المتجددة، وحدة تنبیت البذور، وحدة التسبیخ، ونظام تجمیع میاه األمطار) 

سـیتم تـنفیذ ھـذا المشـروع فـي بـلدات ضـمن نـطاق عـكار، حـاصـبیا، وبـعلبك. فـي ظـّل أزمـات الـقطاع الـزراعـي، لـیس فـقط األزمـة 
االقـتصادیـة، وإنّـما أیـضاً تـأثـیر الـتغیّر الـمناخـي والـكوارث الـطبیعیّة، یھـدف ھـذا المشـروع إلـى تـعزیـز صـمود وقـدرة تـأقـلم الـمزارع 
والـمجتمعات الـریـفیّة، مـن أجـل تـخفیف الـتأثـیر السـلبي لـلتغیّر الـمناخـي عـلى األنشـطة الـزراعـیّة فـي الـمناطـق األكـثر تـأثـراً، مـع 
الـتركـیز عـلى قـطاع اإلنـتاج الـحیوانـي وبـالتحـدیـد مـربـي الـمجترات الـصغیرة. سـیتم الـتركـیز عـلى حـلول مسـتدامـة تـقوم عـلى مـبادئ 

االقتصاد الدائري وتعمیم التقنیات المالئمة. 

یھـدف المشـروع إلـى بـناء قـدرات المشـتركـین مـن خـالل اعـطائـھم دورات تـدریـبیة حـول: (1) الـتغیّر الـمناخـي (أسـبابـھ، تـأثـیره 
واتـجاھـاتـھ)، (2) كـیفیّة الـتخفیف مـن تـأثـیر الـتغیّر الـمناخـي، (3) الـنظام الـدائـري فـي الـزراعـة، (4) تـطویـر األعـمال، الـتسویـق 

والمھارات االجتماعیة، (5) إدارة الثروة الحیوانیّة. 

تشمل أنشطة المشروع الرئیسیة ما یلي: 

- إقـامـة دورات تـدریـبیّة لـ 75 فـرد مـن مـربـي الـمجترات الـصغیرة أو مـقدمـي األعـالف (25 / مـنطقة) الـذیـن یـنتمون الـى الـمجتمعات 
األكـثر ضـعفاً: سـیحضر كـل مسـتفید 40 سـاعـة مـن الـتدریـبات وسـیحصل عـلى بـدل مـالـي مـقابـل كـل سـاعـة تـدریـب مـن خـالل 

البطاقات اإللكترونیة 

- بـناًء عـلى خـطة عـمل تـنافسـیة، سـیتم اخـتیار 21 فـرد (7 / مـنطقة) مـن بـین ال 75 (الـمذكـورة أعـاله) وسـیحضرون 50 سـاعـة مـن 
الـتدریـب الـمتقدم والـمكثف وبـاإلضـافـة الـى تـوفـیر نـظام لتخـزیـن الـطاقـة الشمسـیّة، كـدعـم لتحسـین الـقدرة اإلنـتاجـیة ونشـر ثـقافـة 

إستخدام الطاقة النظیفة. 

- تـقییم الـمراعـي ووضـع الـمبادئ الـتوجیھـیّة وخـطط اإلدارة المسـتدامـة لـكل مـنطقة مـن الـمناطـق األربـعة الـتي تـقع ضـمن نـطاق عـمل 
المشـروع، عـلى أن تـكون الـنتائـج مـتاحـة مـن خـالل إقـامـة ورش عـمل فـي نـھایـة المشـروع مـع السـلطات المحـلیّة لنشـر الـدراسـة ونشـر 

ثقافة إستدامة الرعي وإدارة المراعي. 



- بـناء شـراكـة محـلیّة، مـن أجـل تحسـین الـوصـول الـى الـتدریـب واإلعـتماد الـناجـح لـإلبـتكار والـتكنولـوجـیا، ومـن خـالل تـعمیم الـتقنیّات 
المالئمة (الطاقة المتجددة، وحدة تنبیت البذور، وحدة التسبیخ، ونظام تجمیع میاه األمطار) 

تتماشى المنطقة المستھدفة من المشروع واألنشطة المقترحة مع دراسة CLEAR وتوصیاتھا: 

- بـناًء عـلى دراسـة CLEAR، إتـضح أن الـمناطـق ذات الـكثافـة الـزراعـیّة الـعالـیة ھـي مـن األكـثر تـأثـراً بـالـتغیّر الـمناخـي وانـعدام 
األمـن الـغذائـي، بـما فـي ذلـك عـكار والـبقاع وبـعلبك وحـاصـبیا. یـنعكس تـغیر الـمناخ سـلبًا عـلى الـمحاصـیل وكـذلـك عـلى سـبل عـیش 
الـمجتمعات فـي ھـذه الـمناطـق. كـما أن الـتغیّرات فـي  عـدد سـاعـات الـبرودة، درجـات الحـرارة والـمتساقـطات، سـیكون لـھا تـأثـیر 

مباشر على توافر المیاه واألعالف التي یعتمد علیھا صغار الرعاة إلستمراریّة قطعانھم. 

- الـرعـاة والـمزارعـون فـي الـمناطـق األكـثر ضـعفًا، یـتكامـلون ضـمن الـنھج الـدائـري. و بـالـتالـي، یـمكن لـمزارعـي الـفاكـھة أو الـخضار 
أو الـمحاصـیل، و الـذیـن تـمت تـغطیتھم فـي دراسـة CLEAR، الـمساھـمة فـي إنـتاج األعـالف المحـلیة مـن خـالل تـعمیم الـتقنیات 
الـمالئـمة، مـثل الـزراعـة الـبینیة، إعـتماد الـتكنولـوجـیا الـذكـیة، مـثل وحـدات تـنبیت الـشعیر. وبـالـمقابـل، تـوفّـر الـثروة الـحیوانـیة لـلتربـة 

سماداً عضوي، وأیضاً منتوجات رئیسیة لدعم األمن الغذائي المحلي. 

- بـناًء عـلیھ ، فـإن ھـذا المشـروع یـعزز إعـتماد الـمنھج الـدائـري فـي قـطاع الـثروة الـحیوانـیة، ولـلتخفیف مـن تـأثـیره عـلى تـغیّر الـمناخ و 
تـأثـره بـھ. و یـشجع المشـروع أیـضاً عـلى اإلنـتاج المسـتدام لـألعـالف وتـعمیم الـتقنیات الـمالئـمة، الـتي تـعزز مـرونـة الـمجتمعات 

الضعیفة و خصوصاً رعاة المجترات الصغیرة، لمواجھة التغیّر المناخي والضغوط اإلقتصادیة. 

نبذة عن وحدة البیئة والتنمیة المستدامة: 

وحـدة الـبیئة والـتنمیة المسـتدامـة (ESDU) فـي الـجامـعة األمـریـكیة فـي بـیروت ھـي مـركـز بـحوث وإنـماء مـتخصص بـتنمیة 
الـمجتمع الـریـفي، تـعزیـز نـظام الـغذاء المحـلي، والـزراعـة المسـتدامـة. تسـتضیفھا كـلیة الـعلوم الـزراعـیة والـغذائـیة (FAFS) فـي 
الـجامـعة األمـریـكیة فـي بـیروت. مـنذ أكـثر مـن 20 عـاًمـا، تـعمل ESDU عـلى تـعزیـز سـبل الـعیش الـریـفیة المسـتدامـة مـن خـالل 
مشاریع التنمیة المجتمعیة في جمیع أنحاء لبنان مع إیالء اھمیة خاصة لصغار المزارعین والنساء والشباب في المناطق الریفیة. 

 


