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  خطاب ترحيب خطاب ترحيب   

  FFAAOO  ––  IICCAARRبندوة بندوة     
__________________________ 

 
 
 

 :السيدات والسادة 
 

، أرحـب بـكم في هذه النـدوة عن تنـمية نــظم ناجـحة  (ICAR)آرئيس لللجنة الدولية لتسجي الحيوان 

 .لتسـجيل الحـيوان للبالد االنتــقالية والنامية

 ل، وخاصة دآتور صاموي (FAO)لغذاء والزراعة لألمم المتحدة أود أن أوجه جـزيل الشكر لمنظمة ا

 من قـسـم  Dr. Juhani Mäki-Hokkonen ودآتور جوهان ماآى هوآنين Dr. Samuel Jutziجوتزى 

 . ، لدعـمـهم لـلنـدوة(AGA)اإلنـــتاج والصـحة الحيوانية 

  

 ، ودآــتور آريستوف Dr. Ulrich Witschiدآتور أولريخ ويتشى  أشكر المنظـمين المحليـين، خاصة

 والســـيـد فـــرتز Dr. Hanz Ratzer ودآــتـور هـــانز راتـــزر Dr. Christoph Böbnerبوبنار 

 . لــما أنجزوه من عمل جيد جدا Mr. Fritz Schneiderشـنايـــــــــدر 
 

ICAR االسـترشـادية لتسجيل  اليوم هي المـنظمة التي تعمل على مستوى العالم أجمع لوضع األوعـية

 .الحـيوان وتقـييم اإلنـتاجـية 

وهدفها هو الترويج لتحسين وتقييم حيوانات المزرعة من خالل وضع التـعاريف والمعايير لقـياس الصفـات 

 .ذات األهـمية االقتـصادية
 

 :ءة بمفردهم هي إمداد المنظمات األعضاء بمزايا من خالل فعاليات ال يمكنهم أداؤها بكفاICARورسالة 
توفير معلومات وخدمات من شأنها مساعدة المـنظمات األعضاء في إقـامة وتشـغيل وإدارة  •

 ؛أعـمالهم
توفير معلومات وخدمات من شأنها الترويج لمزايا التسجيل والتقييم، ومن ثم زيـادة الـطلب  •

 ؛ ICARالتي تتيـحها المنظمات األعضاء في  للـخدمات
ويات التي تـسهل إقـامة الخدمات وتـبادل المعلومات بين الـدول األعـضاء توفير المعايير والمست •

  وآذاك؛ على المـستويين القطري والدولي
 . توفير آيان يتم من خالله للمنظمات األعضاء العمل معا لتحقيق أهداف مشترآه •
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 -كومية، ال تسعى للربح، تتيـح ألعضائها آمنظمة مسـجلة مسـتقلة، غـير حICARوالترآيبة الحالية لل 
 المـشارآة الكاملة في إيجاد األدلة االسـترشادية والتوصيات على أسس وقرائـن -ضمن مميزات أخرى

وتمثل األدلة االسترشادية الحد األدنى من االحتياجات التي وضعت لضـمان درجة . علـمية راسخة
 األعضاء ، وحدا أعال من المرونة في اختيار طرق مقـبولة من تـجانس التـسجيل فيما بين الدول

 .التسجيل
 

إن التوقيع على االتفاقية الدولية هو االلتزام االساسى الى عضو عند االلتحاق بالمنظمة وفى الواقع، 
 . دولة49 منظمة تنتمي إلى 60 لديهــا في عضويتها  ICARفان

 
 . مجموعة عمل دائمة أو مؤقتة12  على عمل ثالث لجان فرعية، وICARويعتمد نجاح نشاط 

 

ت   ـاضية، نظم ـنوات الم ـالل الس ن ال   ICARوخ ـال م ـم فع ـة بدع ـمل دولي ـس ورش عـ  FAO خم
 : ، بيانها آالتالي EAAP والجـمعـية األوروبـية لإلنـتاج الحـيواني

ـر    Amanda (India)) الــهند(في أمـانـدا  • ي أآـتـوب ـيوا   1997، ف ـيل الحـ دى   عن تــســج ن ل
 ؛صـغار الـحائزين في الـبالد النامية

و  • ي وارس دا(ف ي أغـسـطس  Warsaw (Poland)) بولن ـيوانات 1998ف ـف الح ـن تـعـري  ع
 ؛وتـسـجيل اللـبن في بـالد وسط وشرق أوروبا 

ي  1999  في سبــتمبرBella (Italy)) أيـطاليا(في بيال  •  عن وضـع اســتـراتيـجـيات للتــربية ف
 ؛نتاج الحـيواني ذات المدخالت المتدنية بيـئات اإل

ي   2000 في مايو Bled (Slovenia)) سلوفانيا(في بليد  • ة ف  عن دور منظـمات المربين والدول
 ؛تعريف الحيوانات وتسجيلها في بالد أوروبا الشرقية 

    و
د   • ي بلي لوفانيا(ف ايو  Bled (Slovenia)) س ي م راض   2000 ف ات ألغ جيل الحيوان ن تس  ع

 .راتيجيات المحسنة في تربية ورعاية الجاموساالست
 

 : والدورة الحالية سوف تتيح لكم إمكانية 

ـصادي           • ـحت ظـروف التحول االقت وان ت مناقشة حاالت نجاح تطويع أو تطبيق نظم تسجيل الحي
 ؛أو التـغير الهيـكلي الديناميكي

التغير المؤسسي، واله             • ة ب ي، واالدارى والتحول     الحصول على رؤية متعمقة للقضايا المتعلق يكل
تويات  د مس ة للسوق عن واني الموجه اج الحي م اإلنت وان، متضمنة نظ ة تسجيل الحي ي ممارس ف

 ؛متنوعة من التكثيف 
 
 
 
 

 ينظم تسجيل الحيوان ف
 البالد االنتقالية والنامية

خطاب ترحيب
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تقييم االحتياجات للبحث والتنمية في نظم تسـجيل حيوانات المزرعة، وآذلك االحـتياج  •

 ؛نتقالية والناميةلتـدريب مـتـخذي الـقرار والمالك في البالد اال

 للتعامل مع القضايا التي تقع في مجال تأثيرهم، FAO و  ICARوضع توصيات لل  •

 .وتبادل الخبرات فيما بين المشارآين

 
ذه الجلسة الخاصة                              ي ه ارآوا ف د ش ر األعضاء، ق بالد غي ي ال د من ممثل ومن دواعي سروري أن العدي

ال اج     ICARب راء اإلنت رص لخب ة الف م ، إتاح ن ث ـطة ال   وم راض وأنش دقيق أغ واني لت  ICARالحي

 . متاحة دائما لكل البالد ، للمـساعدة والنصح لهم والتعلم منهم ICARوسوف تـكون ال

 

ى               ر األعضاء ، إل ـها    ICARربما في السنوات القادمة سوف تنضم ، بعض هذه البالد غي ـشارك مع  وت

 .األهداف المشـترآة مع المنظـمات األخرى

 

 .  ناجحة ، وإقامة مبهجة في سويسرا ICARدوة مثيرة لالهتمام ، وجلسة أتمنى لكم ن

 

 

 

  Joseph Crettenand 

   رئيس اللجنة الدولية لتسجيل الحيوان 

ICAR  
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 تمهيد

 
 هوآنين. ماآى . ج 

 
J.  Mäki. Hokkonen 

 
  قطاع إنتاج وصحة الحيوان

  FAOمنظمة الغذاء والزراعة 
 Rome, Italy  00100 Viale delle Terme di Caracalla, 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
اع ال      ون الجتم ة والثالث ة الثالث دت الجلس ة   (ICAR ، Interbullعق ق الدولي رالآن   ) الطالئ ي انت ف

Interlaken ـدوة      2002 ، 31 إلى 26 بسويسرا خالل الفترة من مايو ان ن ياق، ف ذا الس ى ه  / ICAR، وف
FAO  بالد ي ال ة ف ات المزرع ـتواصلة لحيوان ـنمية الم ـزيز الت ن تع اقش آيف يمك دت لتن ـد انعق ترآة ق  مش

ارات     النامية واالنتقالية مـن خـالل التنظيم ا      ا      . لفعال لتسجيل الحيوان وتنمية المه ذا تسلسال منطقي ان ه د آ وق
ة  ت رعاي دت تح رى عق ات أخ دة اجتماع واني  FAO و  ICARلع اج الحي ة لإلنت ة األوروبي  والجمعي

EAAP    ـند ـاندا ، الهـ ي ام ـماضية ف ـيلة ال نوات القـل ي الس ا ف ا بتنظيمه ت مع و، ) 1996(  ، وقام ، وارس
للترويج ) 2000(، باإلضـافة إلى ورشـتي عمـل في بليد، سلوفانيا         ) 1999( بيال ، إيطالـيا     ،)1998(بولـندا  

 .لتسجيل الحيوان في األقاليم النامية من العالم
 

ادة السريعة   . هناك عدة توجهات في إنتاج حيوانات المزرعة لها مفعول على تسجيل الحيوان      وقد أخذت الزي
ة تت       ـتاج               على طلب المنتجات الحيواني اه اإلن ي اتج ـزيادة ف ى جانب ال ـقالية، إل ـامية واالنت بالد الن ي ال ضح ف

ي                      .الحيواني نحو اإلنتاج التجاري والتكثيف       ة وأيضا ف ى األسرة الريفي ة عل نظم المبني ي ال ذا ف د حدث ه وق
ـابعة                    ابع الصناعي الت ـنازير والدواجـن ذات الط ـبان والخ اج األل نظم إنت  للقطاع   القطاع الخاص الصناعي ل

، وآذلك في المناطق     (CIS)و آومنولث الدول المستقلة   ) CEE(الخاص في آـثير من بالد أوروبا الشـرقية        
 .المحيطة بالحضر في البالد النامية

 

ى              اره عل واني واقتص نيع الحي اج والتص ن اإلنت ام م اع الع حاب القط ع انس ا م ك زمني ق ذل  ويتواف
ا يخص تخطيط       . الفعاليات العامة   ذلك من هالسياسات،والتشريع، والتنظيم وما شاب    رار فيم اذ الق وة اتخ إن ق

الك       توى الم ى مس ى وصلت إل د حت ـشكل متزاي ة ب ر مرآزي د أصبحت غي ة واإلدارة ق ادر الحيواني المص
ارات ذات          ـنمية للمه المحليين مما يستدعى تحوالت وتوافقاتفي المؤسـسات المختصة بحيوانات الـمزرعة وت

ل                    وتت. العالقة ـقرار مث ـم الـ ـامة أدوات لدع ـطاع الخاص إلق ادرات الق واجد بيئة مواتية تمكن من تسريع مب
تفادة      بة لالس وعي بالنس و ال ب نم ى جان ة إل ع، والدول ة، والمجتم ـستوى المزرع ى مـ ـيوان عل ـجيل الح تس

 .المتواصلة من التنوع البيولوجى في الحيوان والنبات
 
 
 

 
−א 8  ICAR 



 6

 

 

 

ز ورش   ان ترآي د آ نظم تسجيل      وق اجح ل تخدام الن ق باالس ا يتعل رة فيم ارآة الخب تثمار ومش ى اس ة العمل عل

ـمل بصفة خاصة      . الحيوان في تنمية حيوانات المزرعة في البالد االنتـقالية والنـامية     ـة الع واستهدفت ورش

ـقالية الناتج  ـغيرات االنت ـالل الت ـيوان خ ـجيل الح ـظمات تس ع من ـايا تطوي ـبة قضـــ ـحوالت مخاط ة عن الت

 .الرئيسية في قـطاع اإلنـتاج الحيواني

 

ـالد                  ICARوقد نوقـش أيضا آيـف يمكن لل        ي الب ـدد ف ـلين الج ا أو األعضاء المحتـم  والبـالد األعضاء به

تويات       ة ذات المس روة الحيواني زارع الث النامية االستـفادة من جـذب مشـارآة أآـبر من تسجيل الحيوان في م

 . من التكثيف االنتاجى أو الحجم بغض النظر عن ساللة أو نوع الحيوانات التي تحتفظ بها المزارعالمتباينة
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 توجهات في الزراعة الحيوانية
 في البالد النامية وتطبيقاتها
 على تسجيل الحيوان

 

J. Mäki. Hokkonen & S. Jutzi 
 

Animal Production and Health Division, Food and 
Agriculture Organization, Viale delle Terme di 

Rome , Italy  00100 Caracalla,  
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ك بالتأسيس           يـقـدم هـذا البـحث ع  ة وذل ي الزراعة الحيواني تقبلية ف ات المس ابقة والتوقع ات الس رضا للتوجه

ى         ة عل ـنمية الزراعي على مطبوعة حديثة لمنظمة الغذاء والزراعة والبنـك الدولي عن المنـظور العـالمي للت
 .أساس تطوير النظم المزرعية في ست مناطق نامية في العالم

 مـن المناطق السـت بـعد استبعاد اقليمى شرق    خـمـسة الحيوانية في    وقد جرى تحليل منظور الزراع    
 . ضمن هذه الندوةFAOأوروباووسط آسيا والتي يغطيها بحث آخر لل 

وقد أوضح التحليل أنه بصفة عامة، فان المخرجات والربحية للنظم المزرعية الرئيسية قـد نمت بشكل           
ين الماضية خ       وام الثالث ـيكي والشـرق األوسـط        الفت للنظر خالل األع ـيا والباسف اطق آس ي من اصة ف

ا   ـو                            . وشمال أفريقي ذي أتاحه نـم ز الطلب ال دافع من تحفي تمر، ب ع أن يس ذا ، ومن المتوق د حدث ه وق
 .االقتصاد الحضري المحلى وزيادة تعداد السكان

ى          الرئيـسي ةويـدفع إلى تـطوير نـظم اإلنتاج الحيواني في بلـدان أمـريكا الالتيني          وى عل ا الطـلب الق ة إم
ـيفة    ـظم الكث ـبة للن ـناطق الحضـرية بالنس ي الم ب ف ادة الطل المي أو زي ي السوق الع ة ف وم البقري اللح
ا تحت الصحراء        لأللـبان،والخنازير والدواجن في مـناطق الجيره الحضرية، وقـد أظهرت أفـريقيا فيم

ـد  . ة والمسـتقبلية بالنسـبة للزراعة الحيـوانية    صورة متشائمة نوعا ما فيما يتعلق بالتوجـهات الماضي        وق
ة      اع المزرعي ة لألوض جيل ناجح ف وتس م تعري ال نظ ات إدخ ن إمكاني ة ع ـترحات للمناقش دمت مق ق

 .لإلنتاج الحيواني شـديدة التنوع في مختلف البالد واألقاليم
 
 

 .نظم مزرعية، توجهات، سياسات، مؤسسات، تسجيل الحيوان: آلمات مفتاحية
 
 

د                         ي ق واني الت اج الحي ـات اإلنت ـر بوضوح إن توجه ـدوة، ذآ ـذه الن ـهوم ه في المـذآرة التحضيرية لمف
                         :تؤثر على  التنمية والتنظيم في تسجيل الحيوان يمكن أن تلخص آما يلي 

  

 لنامية ؛الزيادة السريعة للطلب على المنتجات الحيوانية في البالد االنتقالية وا •
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ـير     في الزيادة • ـجاري       (تتج ـتاج الت ى اإلن اه إل ـن            ) االتج ـل م ي آ ـيواني ف ـاج الحـ ـيف اإلنتـ وتكث
ي            ـطابع الصناعي ف ـطاع الخـاص ذو ال النــظـم القـائمة على األسرة الريفية ، وآذلك انبـثاق الق

ـ  ن ب د م ي عدي ـن ف ـنازير والدواج ـان والخـ اج األلب ـومنولث إنت ـة ودول الك ا الشـرقي الد أوروب
 المـسـتقـلة والمـناط

 ؛ـق المحيطة بالحضر في البالد النامية •
يم    • ريع والتنظ ات، والتش ام السياس ي مه ده ف اجى وتحدي اع االنت ن القط ام م اع الع حاب القط انس

 ؛وغيرها من المهام المشابهة 
ب      • رار بالنس اذ الق وة اتخ ق بق ا يتعل ة فيم ل المرآزي ـها   تقلي ـعية وإدارت وارد الطبي يط الم ة لتخط

 ؛وإسـنادها إلى أصحاب المصالح على المستوى المحلى 
ـمية     • ـوانية، وتن ـروة الحي ـية بالث ـسات المـعن ي المـؤس ـية ف ـواءمات الرئـيس والت والم التح

 ؛المــهـارات المرتبطة بها 
ادرات القطاع الخاص والتجاوب معه           • م    البيئة القادرة على تسريع مب اد أدوات دع ك إليج ا، وذل

 ؛القرار مثل تسجيل الحيوان على مستوى المزرعة والجماعة والدولة 
 .الوعي المتنامي فيما يخص االستغالل المتواصل للتنوع البيولوجى في الحيوان والنبات •

 
تقبلية المخططة لل      نظم والغـرض مـن هذا البـحث هـو إعطاء الحاضرين فـكرة عريضة عـن التطورات المس

ـى الضوء       . المزرعية لإلنتاج الحيواني في مناطق نامية متـعددة مـن العالم         خـاصة تلك النـظم التي سوف يلق
وارد                   عليها والتي يمكن منحها فرصة لتنمو وتطبق نظما لتعريف وتسجيل الحيوان تؤدى إلى إدارة أفضل لم

 .الثروة الحيوانية في البالد النامية
ـنك              المصدر الرئيسي للبـيانا   ـزراعة والب ت والتنـبؤات المسـتعملة في هذا البحث هو آتاب منظمة الغــذاء وال

ي    ادر ف دولي الص وان ) 2001(ال ر  " بعن ة والفق نظم المزرعي الم     -ال ي ع زارعين ف ة الم ـين معيش  تحـس
ا عن دور اإلسهامات الم                   ".متغير يال وافي اب تحل ة  وفى سياق التطور الكلى للنظم المزرعية، يجرى الكت مكن

 .لحيوانات المزرعة تحت المؤثرات الخارجية المدونة أعاله
 

ابهة لمصادرها،      عشيرةيعرف النظام المزرعى بأنه     ا متش ا أسس ك عموم  من نظم المزارع الفردية التي تمتل
بة للنظام المزرعى،      . وأنماطها آمؤسسات تجاريـة، واألحوال األسـرية والمعيشـية ومحددات اإلنتاج        وبالنس

ـبة  ) مـثل تسـجيل الحيـوان(ن استراتيجيات متشابهة للتنمية والتدخالت  فا ـون مناس ان    . قد تك ـعا للحجم، ف وتب
 .العمل الزراعي أو نظام اإلنتاج الحيواني المزرعى قد يمس من عشرات إلى ماليين من األسر

ـظم م                ـطوير الن ة         وتأخذ وجهة نظر النظم المزرعية في اعتـبارها عـند النـظر في ت اد الحيوي ن آل من األبع
ه بالمحددات            / الملموسة واالجتماعية   / االقتصادية مما يؤدى لدمـج التـحليل متـعدد المجاالت لإلنتاج وعالقات

 .الرئيسية للنظام المزرعى
 

 :ويمكن وضع المحددات ذات األهمية في المجموعات التالية
 ؛قاعدة المصادر الطبيعية والمناخ  •
 ؛ والسياسات ؛لمؤسسات ورأس المال البشرى  ا؛العلم والتقنية  •
 ؛تحرير التجارة ونمو السوق  •

 
 
 
 
 
 
 
  
 

نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي
 Mäki- Hokkonen & Jutziالبـالد االنـتقـالية والــنامــية
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إن توصيف النظم المزرعية الحيوانية الرئيـسية يتـيح إطـار عـمل مفــيد يمكن بداخله تحـديد اســتراتيجيات              
ـدوى     وفى هذه الندوة سوف نرآز على مناقشة أين يمكن لتسجيل الحي          . وتدخالت مالئمة  وان أن يكون ذو جـ

 .وأن يكون تدخال مالئما
 

 :ومعايير تصنيف النظم المزرعية تؤسس عادة على 
  و؛قاعدة المصادر الطبيعية المتاحة  •
 .النمط السائد لألنشطة المزرعية والمعيشية  •

 
اط من   وتأسيسا على هذين المعيارين، فان تقرير منظمة الغذاء والزراعة والبنك الدولي يميز بين ثمان            ية أنم

ي     (وألغراض هذه الندوة، فان السـبعة أنـماط       . النظم المزرعية  ي  ) باستبعاد نظام الصيد الشاطئي الحرف والت
 :تلعب الثروة الحيوانية فيها أيضا دورا رئيـسيا والتي يمكن مـن أن تكون مفـيدة للمناقـشات الحاليـة ، وهى

 

 ؛ـن إنتاج المحاصيل النقدية مع الثروة الحيوانيةالنظم المزرعية المروية بإدمـاج مـدى عـريض م
 ؛النظم المزرعية المبنية على األرز  •
النظم المزرعية المطرية في المناطق الرطـبة ذات اإلمـكانات العـاليـة مـن حيث المصـادر سواء         •

آانت المزارع صغيرة تدمج فيها المحاصيل مع الحـيوانات أو مـزارع متخصصة في المحاصيل              
 .ى متخصصة في اإلنتاج الحيوانيوأخر

نظم                • ـيها ال النظم المزرعية المطرية في البقاع المنـحدرة والمـرتفعـات، والتي عــادة مـا تـمارس ف
 .المختلطة للمحاصيل والثروة الحيوانية

ـظم          • ـع النـ ة ، م النـظم المـزرعية المـطرية في االراضى الجـافة أو الـباردة ذات االمكانات المتدني
 ؛مختلطة للمحاصيل والثروة الحيوانية والنظم الرعوية ال

عبر مناطق  )  آبيرة الحجم وصغار الحائزين    ةالمزارع المختلطة التجاري  (النظم المزرعية الثنائية     •
   و؛ مناخية مختلفة مع أنماط إنتاجية متنوعة 

 .ي أو البستاني النظم المزرعية بالمناطق الحضرية والتي تتميز بالترآيز على اإلنتاج الحيوان •
 

وقد طبقت هذه المعايير والتصنيف العريض على ست مناطق في العـالم النـامي بأسـلوب واقــعي مـن أجل                 
ى          . استخالص استنتاجات فيما يتعلق بمستقبل النمو الزراعي       نظم العريضة إل وقد أدى التحليل المستفيض لل

ـفرعية    72تحديد   ر من الحاالت، ف      .  من النظم ال ى آثي ايير        وف ي المع ـروق ف ـج من ف ـفرعي نت ام ال ان النظ
ل ال -مث بيل المث ى س ـمناطق   – عل ـن ال ـة، أو م ـمزارع التـجاري ـحجم أو ال ـغيرة ال زارع ص ن الم  م

ي أوجـزت              . الــمرتفــعة أو المنخفضة    ية الت ـظم الرئيس ة لكي تعكـس الن نظم الفرعي د أختيرت أسماء ال وق
ة من    ولـمزيد من التحلي  . فيـما قبـل  ـان أو ثالث ل المتعمق لتوقعات النمو واألهمية االقتصادية ، فقد أختـير اثن

ـظم            . النظم الفـرعية بـكل إقليم جغرافي     ـواء الن ية س ة الرئيس ـظم المزرعي إن النمو السريع المتواصل في الن
ع أن يكون ل                  د يتوق واني ق اج الحي ر جوهري من     المخـتلطة للمـحاصيل والثروة الحيوانية أو نظم اإلنت ا أث ه

 :والعوامل التي تحدد امكانات النمو الواضحة للنظام لتشمل.ترابط الحلقات التسويقية
 

 ؛المصادر الطبيعية المناسبة الممنوحة للنظام  •
   و ؛الحق التفضيلي لالستفادة من البنية األساسية والخدمات، متضمنا األسواق  •
 .إمكانية إزالة معوقات النمو  •
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ـية    ـتجارة العالم ـمة ال ـة مـنـظ ـدولية وإقـام ـاقات ال ديثا، أدت االتف ـجارة  (WTO)وح ـتعاش الت ى ان  إل
رات         ،وآنتيجة لتناقص معوقات التجارة الدولية واالستثمار       .جـوهريا ـولد تغي ـجارة ت ـحرير الت ـملية ت ـان ع  ف

ة المستويات          ى آاف ة عل دو  . في هـيكل الزراعة الحيواني ذا ب ادة        وه ـط زي يس فـق أنها ل ا من ش ق ظروف ره يخل
ـوق            ة بالس نظم المدفوع ك ال ة لتل فة خاص رص بص ـنح الف ا م ل أيض ـزين ب غار الحائ ارة ص ـميش تج ته

 .ولديـها المقدرة على مواجهة التحديات) المحـلى/ التصديري (
 

ـادة   ومع تقـدم برامج اإلصالحات الهيكلية، فان صناع السـياسات قـد حولوا انتباههم         ى زي  بـمعدل متـسارع إل
د                   ي العدي آفاءة توصيل الـخدمات مـن خـالل إعـادة هيكلة المؤسسات وقد أنتجت هذه اإلصالحات تحوالت ف

ـيل   ،من األدوار التقـليدية التي آان يلعبها الـقطاع العام إلى الجمـعيـات المـدنيـة والقـطـاع الخـاص              ى تقـل  وال
وفير      مـرآزية ما تبقى مـن الخـدم     ات الحكومـية والى مـزيد مـن التـناقص في االستثمار الحكومي في مجال ت

دعم      . الـخدمات العامة  وقـد آانت خدمـات تسجيل الحيوان ضمن الفعـاليات التي ضعفت نتـيجة الضمحالل ال
ـذه    . الحكومي ـتر . وآل هـذا يـمـثل أحـد القــضايا المـطروحـة للنــقـاش في نــدوتـنا هـ ة  إن اس اتيجية المواجه

ة                     ـهاماتها بحرص من وجه ى إس ـنظر إل ي ت ـة والت ـير الحكـومي ـن األطراف غ تتضـمن مواءمات أفضل م
 .نظر التكلفة والعائد

 
ي   – بشكل عام –وفى الفقرات التالية ، جرت محاولة لتحديد    واني الت  امكانـات النـظم المزرعية لإلنتـاج الحي

ـختلف         –ين قد يبدو من وجهة نظر المؤلف     ي م ـوان ف ـسجيل الحي ـعريف وت ـظم لت ـامة ن  أنها تمنح الفرص إلق
ة  اطق النامي يم      المن م اإلقل ـا، يض ـزرعيا فــرعي ـا م ـر نظام ـة عشـ ت خمس ـن  279تح ا م ـون رأس  مـليـــ

ـاشية، و  ـز، و 194الم ن الماع ـون م ـنام189 مـلي ـن األغ ـيون م ـام .  مـل ذ ع ان 1970ومن ـتى اآلن ف  وح
يا                          ان هامش ذي آ بن واللحم وال اج الل ي إنت ادة ف ذلك الزي ( أعداد الماشية والماعز واألغنام قدنمت باعتدال وآ

ي                           )1جدول   ادة ف واني يواآب الزي ذاء ذي األصل الحي اح لالستهالك اآلمن من الغ در المت ، وبالكاد فان الق
 .تعداد السكان

 
 :ظم المزرعية هي وبالنسبة لطاقات الثروة الحيوانية، فان أهم الن

 النظم المزرعية المختلطة مع االذره  •
 النظم المزرعية المعمرة بالمرتفعات •
 النظم المزرعية التجارية آبيرة الحجم ولدى صغار الحائزين •
 النظم المزرعية بالمناطق الحضرية •
 النظم المزرعية الرعوية •

 
ـنوب       ويعـتـبر النظام المزرعى المختلط مع االذره هو أآثر النظم أهم          ي شـرق وج ية من حيث إنتاج الغذاء ف

ـن              ـرتفع م ى    800أفــريـقـيا على امـتـداد مـسـاحـات مــن الـهضاب والمرتفـعات التي ت ـن     1500 إل ـترا م  م
وازيالند،    ـيا، س ـوب أفـريـق ـوى، جـن ـاالوى، زيــمباب ـبيا، م ى زامـ ـانزانيا إل ـندا، وت ـنيا ، أوغـ آـي

وتو ـ.وليس ـاشية والم ـلي  الم ـقدي العـائ دخل الن ـامة لل ـيرة وه ـداد آب ـغيرة ذات أع ـات . جترات الص وتـوقـع
ـواق      ـمواصالت واألس ـمتع بال ي تت ـساحات الت ي الم ـشجعه ف ـثيف م ة والتك ـثروة الحيواني ـنمية ال إال أن . ت

ـة                 ـلطات المحلي ـحتية وضـعف الس ـنية الت  والمجتمعات   المساحات الطرفية تعـانى مـن نقـص الخدمات، والب
نظم                . التي تـدير المتطلبات الخدمية    ى ال ة وعل ـثروة الحيواني ـظم ال ى ن ـسها عل ـذه المالحظات نـف وتنطـبق ه

 .المزرعية في المرتفعات الطرفية والنظم الرعوية
 

    
 
 
 
 
 
 

    

توجهات في الدول النامية

نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي
 Mäki- Hokkonen & Jutziنامــيةالبـالد االنـتقـالية والــ

 أفـريــقـيــا ما
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 2000-1970ء اتجاهات تعداد العشائر الحيوانية والمخرجات في أفريقيا ما تحت الصحرا) 1(جدول 
 

 النوع مليون رأس متوسط التغير السنوي
  (%)2000 -1970 2000 في سنة 

 
 1.5      219ماشيه 
 1.4      189أغنام 
 2.3      194ماعز 

 3.2     19خنازير  
 2.9     809دجاج 

 
 (%)متوسط التغير السنوي )  مليون طن (2000منتج  مخرجات 

 
 2.0     8   اجمالى اللحم

 1.8     19   جمالى اللبنا
 3.7     1   اجمالى البيض

 1.7     0.5  اجمالى جلود الماشية
 

 FAOSTAT: المصدر
 
 
 
 

ي                ـيكلية الت ـواءمة اله رامج للم وعبر العقود الحديثة فان بالد إقليم أفريقيا ما تحت الصحراء قـد مـرت خالل ب
اج            أدت إلى انسحاب القطاع العام من عديد من الخدمات و          ا اإلنت ـما فيه فعـاليات اإلنتاج والتصنيع والتسويق ب

ى اضطالع القطاع الخاص              . والصحة الحـيوانـية وصناعات األلبـان واللحوم     ـحول إل وعلى أي حال، فـان الت
ـت                      ـاصة آـان ـات الخ اء الخـدم ة بن بهذه الخدمات والفعاليات قد تم غالبا بدون الترتيبات المالئمة، آما إن عملي

ـبيرة            . ة  بطيئ ـمتوسطة والك ـان، اللحوم   (وفى جـزء آبـيـر مـن االقليـم، فـان مـزارع اإلنـتاج الحـيواني ال األلب
ك سـوف يتطلب خدمات           ) البقرية، الضأن والدواجن   ة إال أن ذل تمـتلك فـرصة ال يسـتهان بـها لـزيادة اإلنتاجي

ى           أآثر وأآفأ في مجـاالت التـمويل، وإمـداد المدخالت، واال        ائمين عل ـعين الق ستـشارات والتي مـن شـأنها أن ت
ه                . هذه المزارع على تحـمل أعـبائها     ـأخذ ب ـفرص لكي ت ومـن الواضح أن تسجيل أداء الحـيوان لـديه أفضل ال

 . هذه النظم
 
 

ـان ا          -وفيما يتعلق بالنظم الرعـوية والنـظم الرعوية      ـمرتفعات، ف ي ال دفاع   الزراعـية وحـائزي الحـيوانات ف الن
ـصدير                ـمدة لت الرئيسي سوف يكون باتجاه ابتكار وتنفـيذ مخـطط لـرصد األمـراض وإصدار الشـهـادات المـعت

وبصفة خاصة، فان الجزء الخاص بتعريف الحيوان في نظام التعريف          . الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية   
ة بتصدير          والتسـجيل والـرقابة الصحية الـمرتبطة به قـد أصبح بـالغ          اليم المعني األهـمية للبـالد العـديدة في األق

 .الحيوانات الحية واللحوم في السوق الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 

    

توجهات في الدول النامية
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اد         وتتهدد األفضلية التقليدية التي تتمتع بها المستعمرات األوروبية السابقة في الدخول إلى سوق اللحوم باالتح
رة            االوروبى تحت وطأة المنافسة المتزايدة       من أقاليم أخرى وبأن تجارة الحيوانات الحية إلى بالد شـبه الجزي

وب  . العـربـية ال يحد مـنها عدم االلتزام بالمتطلبات الصحية  وقد التزمت الدول األعضاء في جماعة تنمية جن
عة   بتخطيط وتنفيذ نظم لتعريف الحيوان، وفى هذا السياق فقد دعيت منظمة الغذاء والزرا             (SADC)أفريقيا  
 FAOإلبداء المعونة الفنية لمالوي لتصميم إطار وطني للتنفيذ التدريجي لمثل هذا النظام . 

 
  ا 

ـماط   .  بـلدا أو مقاطعة تمتد من إيـران حتى المـغرب        14يضم إقليم الشرق األوسط وشمال أفـريقيا        وتتبايـن أن
ـليم  . كـبيرة في المناطق الريفـيةاالستيطان البشرى إال أن السكان يتزايـدون في المدن والقرى ال    وى اإلق  ويحت

ـبة         اطق الرط ـين المن ـرتفعات وب ـهول والـم ين السـ ـميا ب ون موســ ذين يتنقل دو ال ن الب ؤثر م دد م ى ع عل
ـة ـوها،     .والبادي ات نم ـلك امكان ة وتم ـروة الحيواني ـمية للث ـرعية ذات أه ـزرعية ف ـظم م ـية ن ـد ثـمان ويـوج

ـظم المز  ـها الن ـروية  أهـم ة الـم م (رعي ـغيرة الحج ـيرة والص ـم   )الكـب ـطة، والنـظ ـطرية المختل ـظم الم ، الن
 . المـناطـق الحضريةىالـرعــويـة والنـظم المرتكزة عل

 
 مجموع تعداد    1/7 مليون رأسا، تمثل     197ويحتل اإلقـليم أهمية آبيرة في إنتاج األغنام والماعز حيث يضم           

 :وتربى هذه األعداد تحت نظم مزرعية متعددة تضم). 2جدول (  النامية األغنام والماعز في البالد
 .النظم الرعوية االنتشارية •
 االستخدام الموسمي لمخلفات المحاصيل في المساحات المنزرعة، و •
 مزارع التسمين في المراآز الحضرية الرئيسية وما حولها •

 
ـبلغ نحو               قـد   ) 2000 مليون عام    900(وحديثا، فان أعـداد الدواجن      ـدل ي دا بمع رة ج دت بسرعة آبي  6تزاي

 .بالمائة سنويا، وهو ما يساوى ضعف المعدل في باقي العالم النامي تقريبا
 

 
 

 2000-1970اتجاهات تعداد العشائر الحيوانية والمخرجات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) 2(جدول 
 

                                متوسط التغير السنوي مليون رأس                                  النوع
  (%)2000 -1970                                  2000                                    في سنة 

 
 0.8     21       ماشيه
 1.6     143       أغنام
 1.5     54       ماعز
 0.3     1      جمال
 5.8     905      دجاج

 
 (%)متوسط التغير السنوي )                  مليون طن (2000منتج                      مخرجات 

 
 4.5     6  اجمالى اللحم
 3.4     17  اجمالى اللبن
 5.4     2  اجمالى البيض

 
 FAOSTAT: المصدر

 
 
 
 
 

نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي
 Mäki- Hokkonen & Jutziالبـالد االنـتقـالية والــنامــية

 الـشـرق األوسط
وشـمـال أفــريـقــيا

الناميةتوجهات في الدول 
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ذا    0.8تبلغ  أما أعداد األبقار والجاموس، فقد تزايدت بنسبة معتدلة          ع أن يستمر ه  في المائة سنويا، ومن المتوق
رات          . المعدل بالرغم من أن المنطقة غير مؤهلة إلنتاج المجترات الكبيرة          ان نظم المجت وفى العديد من البالد ف

ا يحد من               ة مم الكبيرة مستقطبة بدرجة عالية، حيث يسـود هذه الصناعة عـدد قـليل جدا من الوحدات اإلنتاجي
ـيت     . غار المنتجين على المنافـسة في السـوق     فرصة ص  ذي بق ـفع ال وتعطى هذه الحقيقة تفـسيرا للمستوى المرت

 .عليه التحسينات في إنتاجية اللحوم واأللبان
 
 

ي             وقد اتسم تحرير التجارة بمحاباة آبار المنتجين في المنطقة مما أدى إلى خروج صغار المربين من العمل ف
ـمجال  ذا ال نيع. ه ـاج      إن تص ـشدة بإنت ـرتبط ب ـقليدية م ة الت ي ذو األهمي ة الحرف ات الحيواني ويق المنتج  وتس

 .صغارالحائزين، وهناك حد أدنى لتحديث صناعات األلبان واللحوم صغيرة الحجم
 
 
 

د ترآزت    .وقد انحازت السياسات العامة واالستثمارات في السلع العامة للمناطق الحضرية منذ عقود عديدة             وق
ذاء            آثرة من    المؤسـسات العـامة بشدة، آما أعـطت سياسات التنمية أفضلية لسكان الحضر مـن حيث توفير الغ
رخيص ة        .ال نظم الرعوي ي ال ائر ف ل الج اقم التحمي ى تف ة إل اج الحيواني ة لإلنت ات الوطني ت السياس د اتجه وق

ـ          ـشجيع اس الل ت ـن خ ك م ناعي، وذل واني الص اج الحي ي اإلنت ـتثمار ف تنفار االس ف  واس ـوب العل تيراد حب
ات   ـداد الحيوان ق بإع ا يتعل يم فيم ـياب التنظ ـوة   . الرخيصة وغ اط ق ى إحب ا إل ات أيض ـذه السياس د أدت ه وق

ى  م إدارة المراع ة ونظ ات التقليدي ـتاج     .المؤسس م اإلن ي نظ ـتنوع ف ـار وال ـان االبتك باب ف ـذه األس ـفس ه ولن
ادرات والمشارآات         الحيواني قـد أعيقـا، آما أن نظم اإلرشاد من ال   ـقاعدة ترآت مجاال ضئيال للمب ى ال ة إل قم

ون  ـدمها المزارع ي يق دريب    . الت اد والت ـظم اإلرش دد، إال أن ن ـل مح اد عام و بالك رى ه ال البش إن رأس الم
 .ومعلومات السوق ليست متاحة بسهـولة للمزارعين الريفيين

  
 
 

ان     (في بعـض بالد األقاليم     ) أو أنها ظلت عاملة   (إن نـظم تـسـجـيل الحيوان تعمل       ) مصر، تونس، األردن ، لبن
 ، فان فرص     FAOومن وجهة نظر ال     . وزمالؤنا من هذه البالد سوف يبصروننا بالخبرات خالل المناقشات        

ق                 االسـتفادة من تسجـيل الحـيوان جـيدة أساسا في مزارع اإلنـتاج الحـيواني التجارية الكبيرة حيث يـمكن تطبي
ية تكمن       . ت ذات التـقنـية العـالية في مثل هذه الظروف       االستخداما إن أآبر محدد لنظم تسجيل الحيوان المؤسس

فمثال، ال يوجد نظام على مستوى       . في صعوبة تبيان الفائدة التي يتوقع العضو أن تعود عليه من مشارآته فيها            
ه   . ئل المنوي بدال من ذلك    الدولة الختبار النسل لثيران التلقيح االصطناعي الصغيرة ويستورد السا         وأحيانا، فان

وفى آـثير من الحاالت، تـطبق     . حتى اسـتيراد العـجالت الحـوامل ألغراض اإلحـالل في القـطعان يـتم دعمها         
ي        ـكفاءة ف القـطعان التجارية الـكبيرة بـرامج الحاسوب إلدارة القـطيع من تلك المتاحة في الـسوق وتسـتعملها ب

 . تناسل، والصحة، وتقنين الغذاءإدارة ومراقبة ال
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ا  - مليون نسمة 1344يتكون إقـليـم جـنوب آسـيا مـن ثمـانية دول ويـضم عـددا من السكان يبلغ        1000 تقريب
ين   نهم ريفي ون م ـة األراضي     . ملي داد السكان ومحدوديـ اع تع ة من ارتف ة المكون تج عن التوليف د ن  514(وق

ار مليون ه  ة         ) كت وارد الطبيعي ى الم يا عل ـيا يمكن              . ضغطا قاس ا فرع د عشر نظام يم أح ذا اإلقل ي ه د ف ويوج
ا    ي معظمه ـظر الحجم وألغراض      . تمييزها عـن بعضها ويحتل اإلنتاج الحيواني مكانة هامة ف ة ن ومن وجه

 :التحلـيل في هذا البحث، فان أهم هذه النظم المزرعية
 نظام األرز، •
 طرية المختلطة،نظام الزراعة الم •
 نظام الزراعة المختلطة في المرتفعات ، و •
 .النظام الحضري أساسا •

بن،          . ونـمط تنمـية الثـروة الحيـوانية يتماثـل بصفـة عـامـة في النظم األربعة الريفية           م، والل اتج اللح ا ن د نم وق
ى تحسين الك      ا يشير إل ود     والبـيض بـسرعة تـفوق نـمو تعـداد الـثروة الحيوانية، مم ة خالل العق اءة اإلنتاجي ف

  ).3جدول  ( األخيرة
 

ـبة                       تزايدت ـبن بنس ـتاج الل ـما إن ا ن نويا بينم ة س  أعداد األبقار والجاموس بمعدل متواضع يقل عن واحد بالمائ
ـحوم             . أربعـة بالمائة  ى الل ـب عل ـستمر الطل ـمتوقع أن ي ـن ال ـانه م ـدواجن  ( ومع تـزايد الدخـل ف ـخاصة ال ) ب

ـبي ـلموسة وال ة م ـمو بدرج ي الن ة،    . ض ف نظم المزرعي ي ال وع ف ف والتن ـتمرار التكثي ع اس انوم دة ف  الفائ
م صغار      ي نظ ـل ف ـيد الدخ ـنمو وتول ـاطرة لل ي أصبحت ق ان الت ة األلب ا يخص تنمي ا خاصة فيم تعودعليه

ـيا  ـنوب آس ي ج ريفيين ف ائزين ال ـيص أع  . الح ى تـقل ـيكنة إل ـتوى الم ـزايد مس د أدى ت ل وق ران العم ـداد ثي
ـلبن   ـتاج ال ى إن ـثر إل ول أآ ة     . والتح واتج الثانوي ات والن ف، والمخلف وب العل ن حب اح م ادة المت بب زي وبس

ا                   ـزداد تكثيف ـائلي وان ت ـستوى الع ى الم ـان عل ـتاج األلب ـليات إن ـو عم ـع أن تـنم . للمحاصيل، فانه من المتوق
ـبه              وبالقرب من األسواق الحضرية الرئيـسـية، فـا      ـة أو ش ـانات صـناعي ن النظم المـزرعية سـوف تصبح آي

 .صناعيـة متخصصة آبيرة الحجم
 

  2000 -1970اتجاهات تعداد العشائر الحيوانية والمخرجات في جنوب آسيا ) 3(جدول 
 

 سنوي   النوع                            مليون رأس                                    متوسط التغير ال
  (%)2000 -1970                                   2000                                    في سنة 

 
 1.9     122        جاموس
 0.6     277        أبقار

 2.1     321       مجترات صغيرة
 3.8     742        دجاج

 
 (%)متوسط التغير السنوي )                 ون طنملي (2000   منتج                      مخرجات 

 
 3.2     8        اجمالى اللحم
 4.2     105        اجمالى اللبن

 0.9     1        اجمالى الصوف
 6.2     2        اجمالى البيض

 
 FAOSTAT: المصدر

 
 
 
 
    

توجهات في الدول النامية

نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي
البـالد االنـتقـالية والــنامــية

Mäki- Hokkonen & Jutzi 

 جــنــوب آسيا
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و               ومع تفـكيك مـرآزية السيطرة ، فانه مـن المتوقع أن ت          زارع، وسوف تنم ـقرار من الم اذ ال ة اتخ قترب عملي
زارعين      ـظمات                . في المستقـبل أهـمية منظمات الم ع من ـطاع التجاري الخاص بالتضامن م ـلعب الق وسوف ي

 .المـزارعـين دورا أآـبر في التجريـب، واالسـتشارة وخـدمات السوق
ان         ـية األلب د وفي   NDDP إن الـبرنامج الـوطني لتنم ي الهن ـميز         ف دا وتـت ة جي نجالديش معروف ي ب ان ف ا لأللب ت
ل  . إنتاج األلبان في المنطقة، وتوجد أمثلة أخرى آذلك بهيكل مؤسسي قـوى مندمـج مع نـظم ويمكن تفعـيـل مث
ان    ـية واإلدارة       هذه النظم في إدخال تسجيل األلب ـين التـرب ـرامج تحـس دعم ب ـية ل ة إضاف ى   . آخدم والتحول إل

ى            مزيد من اإلنـت   ى تحسين انسياب المعلومات إل دعو إل ة سوف ي اج التجاري والـنظم المزرعية آثيفة المعرف
ام         المزارعين، والى خدمات مساعدة  ى مشارآة القطاعين الخاص والع ى عل ى تصنيع مبن ان   .وال د ف وبالتأآي

ي ظله                          ي يمكن ف د من التفصيل الظروف الت ـترحون بمزي ـيا سوف يق اج   زمالءنا من منطقة جـنوب آس ا إدم
 .تسجيل الحيوان في األنماط السائدة لتنمية النظم المزرعية

 
 

ـم            60أآثر من    الغ عدده ة الب ي الزراعة            1.8 بالمائة مـن تعداد سكان المنطق ـملون مباشرة ف ون نسمة يع .  بلي
ـما الصين             ـلدين ه ي ب ون  1.28(يقـطن معظم السكان ف ـيا   )  بلي ون  205(واندونيـس ـد ع    ).  ملي شر  ضمن األح

  :               نظاما مزرعيا فرعيا التي أمكن تحديدها، فان أهمها
 ؛سهول األرز  •
 ؛التكثيفى المختلط في المرتفعات  •
 ؛المختلط المعتدل  •
 و، الرعوي  •
 .النظم الحضرية أساسا •
 
 

دا التحضر السريع، األراض                       يا، وتحدي وب آس ك الخاصة بجن ع تل ات م ي وتتشابه المالمح األساسية والتوجه
ـصة  ة المتـناق ـتناثرةالزراعي ى صغار والم ـبنية عل ـزراعة الم ـبيعية، وال ـوارد الط ى الم ـزايد الضغط عل ، ت

ة                        ود القادم تتزايد خالل العق ة والصناعية س ـبه التجاري اج ش ـن أن نظم اإلنت ـرغم م ـد  . الحائزين، وذلك بال وق
ـد  .ع السريع في قطاع الثروة الحيوانية بالصين  حدث معظم النمو السابق في اإلنتاج الحيواني مدفوعا بالتوس         وق

ى وصلت                     ـيرة حت ـقود األخـ ـدار الع ى م تـزايدت أعـداد الخنازير والدواجـن في المنطقة بمعدالت مرتفـعة عل
  ) .4جدول (  مليون رأس على الترتيب 6000 ، 500إلى 

 
 

ن   ر م ان أآث ا، ف ازير و  50وحالي ن الخن ة م ن ا36 بالمائ ة م ذه    بالمائ ي ه د ف الم توج ي الع دواجن ف ل
د          .المنطقة ة ق ي           حلت وخالل نفس الفترة، فان السالالت العالمي ة الت ا محل السالالت المحلي  بشكل آامل تقريب

ي      . آانت مميزة من عشائر الخنازير والدواجن في الصين        وهذا أيضا يفـسر مـتوسط النـمو السـنوي الـمرتفع ف
ق   . إنـتاجية اللحم والبيض    د تحق ـشار                   وق ـتيجة النت ـاسا آن ـلبن أس اج ال ي إنت ع ف ـو سنوي مرتف دل نم  أيضا مع

 .الهولشتين في قطعان األلبان المتخصصة والعائلية، وبخاصة في الصين
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 2000 -1970اتجاهات تعداد العشائر الحيوانية والمخرجات في شرق آسيا والباسيفيكي  )4(جدول 
 

           مليون رأس                           متوسط التغير السنوي        النوع 
  (%)2000 -1970                                        2000                      في سنة 

 
 1.9     38   أبقار

 0.3     152   جاموس
 2.8     338  مجترات صغيرة

 3.0     501   خنازير
 5.6     6 073   دجاج

 
                                 متوسط التغير السنوي 2000منتج                        مخرجات 

  (%)2000 -1970)                                   المليون طن                               (
 

 6.9     74  اجمالى اللحم
 6.1     16  اجمالى اللبن
 2.8     0.3  وفاجمالى الص

 7.7     26   البيضاجمالى
 

 FAOSTAT: المصدر
 

ى طلب                 د عل وسوف تـؤدى األسـواق الحـضرية المـتنـامية والـدخـول المـتزايـدة لألفـراد إلى مـواصلة التزاي
ـبه الحـض           . المنتجات الحيوانية في السـنوات الـقادمة     ـزراعة الحـضرية وشـ رية ومـن المـتوقع أن تتـوسـع ال

 .وتزداد تكثيفا مع زيادة الطلب على الفاآهة والخضروات واللبن والمنتجات الحيوانية
 

ـدو أن األفضل                   ه يب وبالنـظر إلى الـتوقعات المـستقـبلية إلدخال وتبـنى نـظم تسـجيل الحيوان في المنطقة، فان
ـع ا     ة بالتصني ـة المدفوع ـيواني الكثـيف ـتاج الح نظم اإلن ة ب ون مرتبط ـطلب  أن تك ـقوى وال ـزراعي ال ل

ـليه الشكل          .الحضري ) أو األشكال (وربـما أسـتطاع بـعض المـشارآين هـنا إخـبارنا عـما يـمكن أن يـكون ع
ـجاح     ـبرامج بن ـذه ال ـل ه ـيق مث ي لتـطب ـظم      . المؤسس ع الن ـكامل م ـزء مت ـوانية آج ـروة الحي ـتبر الث وتع

ة،         ي المنطق ـوان ال                   المزرعية الـريفـية الرئيـسية ف ـشارية وأن تسجيل الحي ـير انت ـد آب ى ح ـظل إل ـها ت إال أن
 .يمثل خدمة ذات أولوية في المستقبل القريب

 
ـبلغ                 على عكس األقاليم التي سـبق التعليق عليها، فان أمـريكا الالتينية تتميز بانخفاض الكـثافة السكانية التي ت

ات .  بالمائة 75 شخص في الهكتار، مع معـدل تحضـر يـبلغ         0.25  وهى أيضا مـميـزة بـمدى واسـع مـن البيئ
ـية  ـروة الحيوان ـة والث ـة لـلزراع ا   . المواتي ة عموم ـواسطة الزراع ـبيعية ب ـوارد الط ى الم غط عل والض

 :وضمن الستة عشر نظاما مزرعيا فرعية ، فان الثروة الحيوانية تعتبر ذات أهمية في.معــتدل
 ؛ختلطة النظم المزرعية الكثيفة الم •
 ؛ (Cerrados & LIanos)النظم المزرعية االنتشارية المختلطة  •
 ؛ (Campos)النظم المزرعية لنباتات الحبوب واإلنتاج الحيواني  •
 ؛النظم المزرعية الكثيفة المختلطة بالمرتفعات  •
 ؛ (Pampas farming systems)النظم المزرعية المختلطة المعتدلة  •
 .النظم الحضرية أساسا  •

 
 
  
 

ل الـحــيـوان فـينـظـم تـسـجـيـ
 Mäki- Hokkonen & Jutziالبـالد االنـتقـالية والــنامــية

 أمـريـكا الالتـينـيـة
 والكاريبى
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 بالمائة من إجمال العالم 26 مليون نحو 356وتشكل الثروة البقرية في اإلقليم البالغ تعدادها 
 ) 5جدول (  بالمائة سنويا خالل العقود الثالثة الماضية 1.6النامي وقد تزايدت بمعدل 

 
 

 2000 -1970يبي اتجاهات تعداد العشائر الحيوانية والمخرجات في أمريكا الالتينية والكار) 5(جدول 
 

 النوع                           مليون رأس                                    متوسط التغير السنوي
  (%)2000 -1970                                   2000                                في سنة 

 
 1.6     356   أبقار

 -0.8     119  مجترات صغيرة
 0.6     75   خنازير
 4.9     2 396   دجاج

 
 (%)متوسط التغير السنوي )                    مليون طن (2000منتج                 مخرجات 

 
 3.5     31   اجمالى اللحم
 2.9     60   اجمالى اللبن

 -2.0     0.2  اجمالى الصوف
 4.3     5.0  اجمالى البيض

 
 FAOSTAT: المصدر

 
 
 

ع أن  .وعلى العكـس، آان معـدل النمو في األنـواع األخرى باسـتثناء الدجاج أبطأ وحتى بالسالب          ومن المتوق
ة         .  بالمائة سنويا  0.9ينـمو تـعداد األبـقـار بمعدل      والزيادة في إنتاجية الثروة الحيوانية متواضعة أيضا مقارن

ى       بعديد مـن المناطق األخرى في األغلب بسبب أن وفــرة ا          ـؤدى إل وان ال ت ـذاء الحي ألراضي ومـصادر غـ
 .تكثيف نظم اإلنتاج

 
روة                   ارة الث وأمـريكا الالتيـنية، على أي حال، هي المـنطقة الـنامية الـوحيدة التي تحقـق صافيا موجبا من تج

ـة  )  طن سنويا874000( الحيوانية   ـوم (ومن المتوقع أن تتـضاعف صادرات الـثروة الحـيواني ـ ) اللح الث ث
واردات       .  ، وذلك بعـكس المـناطق الـنامية األخـرى      2003مرات بحلول عام     ومن المتوقع أن يزيد صافى ال

ـوجه   .  مليون طـن من منـتجات األلبـان لتـواآب النمو المـستقبـلي لتعداد السـكان          6.3الحالية البالغ    وهـناك ت
تعمل   . طت بشدة بعملية التواؤم الهيكلي    رئيسي سابق آخر في المنطقة وهو تفكيك المرآزية التي ارتب          وقد أس

ه    . ذلك في إلقاء مسئوليات مالية على عاتق المستويات الحكومية المحلية واإلقليمية       ا عملي ـك دائم ولم تكن تل
 .سلسة حيث قاوم المستوى المرآزي قوى التحول

 
ـريف       وحـيث أن اإلقـليم ذو أهمية في تصدير اللـحوم، فانـه يـبدو أن تـعريف ال             ام التع ـحيـوان جـزء مـن نظ

اليم        ي األق والتسجيل وأن الـسيطرة الصحـية الـمرتبطة به سوف تصبح بالغة األهمية لتلك النظم المزرعية ف
ل،             ـين، أوروجواي، البرازي ـنى األرجـنت ـية وسـوف تع الضالعـة تقـليديا في تصدير اللحوم لألسواق العالم

ـجارة الد  ـات الت ـيلى باحتياج فها دول      وش ك بوص وم، وذل ى اللح د عل ب المتزاي روف الطل ـحت ظ ـية ت ول
 .مصدرة هـامـة لتـلك الـسلع
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ـسجيل             ـظم ت ى ن ـبال إل  وفى النـهـاية، فـان بــرامـج التـعريـف الوطنية سوف تتـيح الفـرصة لالنـتشار مـسـتق
ع ال    وتـجرى بـالدا عديـدة في اإل  . اللـحوم أآـثر شـمولية   ـصاالت م ـيا ات ـاعدة   FAOقــليم حـال  لطـلب المـس

ال              ـفني ب ـة        .  FAOفي تصمـيم نـظم للتـعـريف مـن خـالل بـرنامج التعـاون ال ـيلى الـدول وسـوف تصبح ش
ي            . األولى لتلـقى هـذه المـساعدة    ـخصص ف وفى مـنـاطق الجــيرة الحضارية فـان النـظم الصناعية عـالـية الت

ـسجيل                األلبـان و  ـن ت ـتفادة م ـثالية لالسـ الخـنازير والـدواجن سـوف تـســود، إذا تــوفـرت لـهـا الـظروف الم
ـشارآة             . الحـيوان لتـحقيـق عديـد مـن األهداف     ق م ـنح لتحقي ويتـبقى تـحديد مـا إذا آانت الظـروف سـوف تم

ة      ورب. عـادلة في األهـداف والتـكاليف بيـن القـطاعين الخـاص والعام    ا الالتيني ا من أمريك ما استطاع زمالؤن
 .عرض توجيه مفيد في هذا الشأن

 
 

 المنـطقة، فـان االستــنتاجات التالية يمكن استخالصها لمزيد من -مـن االسـتعراض الذي جـرى على اتـساع
      :النقاش

ـادة           .1 ى الزي يا، تتجل وب شرق آس ـيا، وجن ـمال أفـريـق اطق الشـرق األوسـط وش ي من ـة للطلب  ف  السريع
ريع،    ـثيف الس ى التك ـما أدى إل ـاصة م فة خ ة بص ات الحيواني ى المنتج ري عل ى الحض المحل

ـجير ارة(والتت ى التج اه إل ات)االتج ة الحيوان ين إنتاجي ذه  . ، وتحس ي له ع الجغراف ان التوزي ا، ف وعموم
ى      التحسينات ليس متساويا أيضا على مستوى البلد الواحد مما يقترح أن نظم تسج             ـحلية إل يل الحيوان الم

ـن         ـقيقي يكم ا والتحدي الح ـدولة بأآمله حـد ما قـد تكون أآـثر جدوى إلى حد ما من النظم التي تـشمل ال
ـة      (في الــتوصل إلى اتـفـاق مـؤسـسي بـين مـالك القـطاع الخـاص            ـم، صـناع ـين، جـمعـياتـه الـمزارع

ة نظم      ) حـكومـة، البحوث، اإلرشـاد  ال( والـقطاع الـعام   ) األلــبان أو الـلحوم   للـمشارآة في أهـداف وتكلف
اإلنتاج، واال فان نـظم التـسجـيل إلدارة القـطعان الـفـردية سـوف تـكون لـها السـيادة على نظم التسجيل                 

 .المجمـعة في المزارع الصناعية آبيرة الحجم
 

ان ا .2 ة ف ـبارة عام ـريقية، بع ا تحـت الصحراء األف يم م ي إقل واني ف اج الحي و ومنتجات صناعة اإلنت لنم
ب ـكانيتواآ ـمو الس ي الن ـدم ف اد التق ينات  .  بالك ى تحس ل عل ـوجد دالئ ه ال ت ـيم فان توى اإلقل ى مس وعل

ـيوانية      ـروة الح ـزارعي الث ـمنح م ن أن ي ب الحضري أضـعف م ة، وال زال الطل ي اإلنتاجي ة ف حقيقي
ى     /  إدخال برامج تسجيل الحيوان      ومن ثم يحتاج اختيار مواقع    . حـوافز آافـية  األلبان لعناية آالترآيز عل

ية              ـدن الرئيس ـمد الم ي ت ك الت ـثل تل أوضاع تكون اسـتثناء مـن النمـط السـائد في اإلقـلـيم، وفى أمـاآن م
ة             . باأللبان ة ورعوي ى        / وفى بعض البالد، يـوجد، على أي حال، نـظم رعوي ـليديا عل ادرة تـق ة ق زراعي
ـان الجزء الخاص بتعريف        .  بالـحيوانات للـذبح أو للتصدير الحي     اإلمـداد نظم، ف بالد وال ـذه ال ولمـثل ه

ة   ـغ األهمي ـسيطرة الصحية أصبح بال ـبط بال جيل مرت ـام للتعريف والتس وان ضمن نظ المصدر (الحي
SADC.( 

 
الي   .3 ـتمر الوضع ع ـوقع أن يس ن المت اريبي، م ـنية والك ـكا الالتي ـطقة أمـريـ ي من ث ف ـتقطاب، حي  االس

ة لصـناعة     ـسمنة والموجه ـيوانات الم ـتجة للح ـية المن ية والطرف واني الرئيس اج الحي م اإلنت د نظ تتواج
 والنـظم الكثيـفة في منـاطق الجـيرة الحضرية لتمد المستهلكين) البـقريـة والـضأن(تصـدير اللـحوم

 . الحضريين المحليين باأللبان، والبيض، والخنازير
 

 من حــيث المنـشأ وصـحــة المنتجات WTOالمتوقع أن متطلبات تصاريح منظـمة التـجـارة الـعالمـية ومن 
 . الحيوانية المتداولة دوليـا سـوف تـسـرع في تـبنى نظم تعريف الحيوان في آثير من بالد المنطقة

 
 

نـظم اإلنتاج الحيواني الموجهة  تحديا سوف تكون إدخال وتبـنى نـظم تسـجيل األداء لتـكملة األآثروالمهمة 
 .للتصدير أو لمساندة نظم إنتاج األلبان التجارية في مناطق الجيرة الحضرية

 
 
 

    
 

نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي
البـالد االنـتقـالية والــنامــية

Mäki- Hokkonen & Jutzi 
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ى قطاع     ـثرها عل ـصادية وأ ـمية االقت ى التن ـامة عل ـظرة ش ى ن ا تلق ارة آم ع قضايا مخت ة م ذه الورق تتعامل ه
ا              ـالد وسـط وشـرق أوروب ي ب ـستقلة    (CEEC)الـثروة الحيوانية ف ـدول الم وحـيث أن  . (CIS) وآومنولث ال

ـ    ـناخ االقت ـستقال عن الم ـكون م ه أن ي ة ال يمكن روة الحيواني ـعزل عن  قطاع الث ي م اعي، أو ف صادي واالجتم
وقـد برهـنت بالد وسط     . التنمية الزراعية، فقد جرت محاوله إللـحاق دور قـطاع الثـروة الحيوانية بهذا الـسياق           

ا     ة                         (CEEC)وشرق أوروب ي مواجه اج ف ي نظم اإلنت رات السريعة ف ع المتغي ى تطوي درة عل  خالل التحول ق
نوات العشر الماضية               وقد واجـهت ال  .التحديات المستمرة  ية واقتصادية خـالل الس منـطقـتان عـدة تغيرات سياس

ـحور             . منذ انهيار االشتراآية في أوائل التسعينات      ع ت ـدما بسـرعة م ـحرك ق ي الت ـبالد ف ـعض ال وقـد نجـحت ب
ان والقوق       . اقتـصادها وخـطـت األخرى باعتـدال في التحول إلى اقتصاد السوق          ـلدان البلق از ووسط   ومازالت ب

ة عن المنازعات                         تثنائية المتخلف ات االقتصادية واألحوال االس تقرار السياسي والتقلب آسيا تعانى من عدم االس
 .والحرب
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ة لعبت           .  وقد آان لقطاع الثروة الحيوانية دور متنوع في بالد التحول          روة الحيواني ان الث ك، ف ى ذل عالوة عل
ي      . خل البلد الواحدأدوارا متنوعة في دا راء ف بة للفق ـامة بالنس ة ه  فالـثروة الحيوانية والزراعة تحتالن مرتب

CEEC   و CIS         ـتوى الخدمات الخاصـة ى مس ـر عل  وقـد أدى قـطاع الثـروة الحيوانية دوره في التحول وأث
ـ               ة والمصادر ال ـبطة   بتحسين اإلنتاج الحيواني وقد آانت أوضاع تحسين خدمات الـثروة الحيواني وراثية مـرت

 .بشدة بمستوى التنمية االقتصادية في البالد أثناء التحول
 

ـنظمات       ظهـور وتعتـمد تـوقـعات نـمو الـثروة الحيوانـية على   ـة وم ـين الحـكوم ـفاعل ب ـوق، والت ـوى السـ  ق
 .المزارعين وعلى الخبرة وتقدم المهارات اإلدارية في القطاعين العام والخاص

 
 
   

ـرلين                    مضت اث   ـائط ب ـقوط ح ـاحبت الترحيب بسـ ي صـ ـة الت الم البهجـ ى  . نتي عشــرة ســنة منذ شهد الع وف
ا         ـرق أوروب ـط وش ين وس ق ب ل عمي د فاص دث ح دة، ح ة الجدي ـة األلفي ـدول  (CEE)بداي ـومنولث ال  وآ

ـتماع         (CIS)الـمـســتقلة   يا أو اج واحي     وبالد التحول ليست مجموعة متجانسة اقتصاديا أو سياس ـن الن يا م
دا  CIS   ، 27 و   CEE منطقتي   فيويبلغ مجموع البالد التي جرى بها التحول        .الجغرافية م    . بل واألسلوب األع

 :في تجميع هذه البالد في مجموعات هو آما يلي
 :(CEEC)بالد شرق ووسط أوروبا  •

 .جمهورية التشيك، المجر، بولندا، سلوفاآيا، وسلوفانيا: بالد وسط أوروبا 
 ألبانيا، بلغاريا، آرواتيا، رومانيا، جمهورية ماسدونيا: نوب أوروبابالد ج 
 .ويوغسالفيا (FYROM)اليوغسالفية السابقة  
 .استونيا، التفيا، ولتوانيا: بالد البلطيق 

  :(CIS) آومنولث الدول المستقلة  •
 .بيالروس، مولدوفا، روسيا، وأوآرانيا: الجزء الغربي من االتحاد السوفيتي السابق 
 أرمانيا، أذربيجان، وجورجيا: لقوقاز ا 
 .آازاخستان، آيرجستان، طاجيكستان، ترآمينستان، وأوزبكستان: وسط آسيا 
  

 
وذج التخطيط المرآزي،                       ي ظل نم ات ف  وبالرغم من أن اقتـصاديات التـحول قـد تقاسمت آثيرا من اإلخفاق

ـنهم        ـذه االختـ  . إال أن هـناك اختـالفات جوهدـرية فـيما بي وارث، التوجه           وهـ ة المت ـكل الملكي ى هي ـات تعن الف
ـية   ـة، والثــقاف ـياسية، واإلداريـ ـاريخية، والس ث الت ـيت اإلصالحات، والمواري ـوار، تـوق ـرافي، الـم . الجغـ

ـداف العريضة                        ات نفس األه ـعت آل الحكوم ـد تاب ـية ، فـق ـالف االسـ،تراتيج ـروق واخـت وبـالـرغم مـن الف
 .فاءة االقتصاد، واالستقرار األمني واالستدامةنمو وآ: للسياسة

 
الد        ـن ب ى     CIS وبالنسـبة للكثـير م ذ                  CEEC، وحت ـكل ملحوظ من ـير بـش ـد تغـ ـصاد ق ـكل االقـت ان هي  ، ف

ـطاعات خـالل                     ـم الق ان أه ذي آ ـة، وال ى للصـناع ى المحل ـاج الكل ـم اإلنت أوائل التسـعينات، وتضـائل تـقـاس
 .العهد االشتراآي
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 ، إال أن نـصيب الـزراعة في اجمالى CIS و  CEEC بالمائة في    40ورغم تـنـاقـص اإلنـتاج الـزراعي إلى      

ى             : الناتج المحلى تزايد بدرجة ملموسة     اتج المحل الى الن ـضاعف اجم ا ت ا وأرميني الد وسط      . ففي ألباني وفى ب
اقص نصيب             أوروبا وآذلك بالد البلطيق، بقى اإلنتاج ا       تونيا، حيث تن تثناء اس لزراعي على ما هو عليه، باس

دة آالصناعة ،                    .  بالمائة 50الزراعة بأآثر من     نفس الح دهور الزراعة ب م تت بالد ل ـن ال وعموما، ففي آثير م
ويشـكل . وحمدا آثيرا لبرنامج إصالح األراضي المتواصل الذي جـرى تطبيـقه في المراحل المبكرة للتحول            

ة        اإلنتاج   ة هام ـيها الزراعة مكان ـتل ف دور  . الحيواني جانـبا هـاما مـن الثـروة الـوطنية في الـبالد التي تح وال
 بالمائة  11.6الذي يلعبه اإلنتاج الحيواني في الهيكل االقتصادي في أرمينيا هو األعلى بدرجة ملموسة مكونا               

  .1999من اجمالى الناتج المحلى عام 
 
 

ي  دأت الخصخصة ف د ب ي وق بالد ف م ال عار1992 –1991معظ وفيتي . ، وتحررت األس ـحاد الس ى االتـ وف
ية  لع األساس ن الس دد م دادات لع ع تناقصات اإلم واق م ابق تناقصت األس وب، ( الس ة الرخيصة، الحب الطاق

الطلب  /وقد شارك اإلصالح النقدي مع اقتصاد السـوق في تغـيير توازنات الـعرض     ) والمواد الخام الصناعية  
توردة                وال لع المس ة ألسعار الس ق ألسعار السلع المحلي ت، خفضت        . تي تأثرت بالتداعي الوثي وفى نفس الوق

ـيكلة   . آثير من الحكومات دعمها الكبير للزراعة ووقعت على اتفـاقات التجارة الحرة           ادة اله وقـد استدعت إع
وقـد تـبـع التحرر السياسي في   . ويقإلى تقـلصا مفـاجئا لدور الحكومة في اإلنتاج الزراعي، والتصنيع، والتس         

CEE عولمة التجارة واألسواق . 
 
 

ـل  ـعا ل ي FAOSTST وتب كان ف ـعداد الس ـان ت ي CIS  478و  CEEC ، آ ا ف ا 1999 مليون  154، منه
ـيين  كان الريف ن الس ا م ة32( مليون ر و).  بالمائ ـة أآب ـل الـزراع م  / وتـظ ي معظ ـل ف م مصـدر للعـم أو أه

CEEC   وCIS .                        اد ي االتح ـتلها ف ي تحـ ك الت م من تل ة أه وآجزء من قوة العمل الكلية تحتل الزراعة مكان
ة                     . (EU)االوروبى   الى العمال ي اجم ة ف ـة الزراعي ـصيب العمـال ـلغ ن ا يب ففي ألبانيا وأرمينيا وآذلك روماني
ن  ر م ن  35أآث ـسبة م ـذه الن رب ه دا تقت ى بولن ة، وف ـ25 بالمائ ى نف ة، وف زارع  بالمائ غل الم ت تش س الوق

 . بالمائة من اجمالى المساحة المنزرعة70الخاصة الصغيرة في هذه البالد أآثر من 
 
 

رة التحول  . وقـد أثـر التـحول بوضوح على المـسـتوى االجتماعي للمعيشة     ـعا  .ازدادت حدة الفقر خالل فت وتب
ام      ) ,1999WB(للبـنك الدولي    ـقراء ع ـليونا 1987آـان عـدد الف دا  م ـن      (  واح ـل م تهلكون أق ذين يس م ال وه

ـيا        ـد للشـخص يـوم ي   ) دوالر أمـريكي واح ام      . CEEC   ، CISف ـول ع ـرقم       1998وبحل ـذا ال  تضاعـف ه
ي            .  مـرة 24 ـر ف اد    CIS و   CEECوال زال الـسـكان الذيـن يـعيـشـون تـحـت خـطر الـفــق ي ازدي ـزايد  :  ف يت

ـ   ى أق ـيشون عل ـذين يـع ـدد السكان ال ـوميا من  ع ـد ي ـن دوالر أمريكي واح وم 1.5ل م ي الي ة ف ام ( بالمائ ع
ى ) 1990 ة 5.1إل ام ( بالمائ دة  ). 1998ع م المتح ـرير األم ـشير تق ام  (UN)وي ـشرية ع ـنمية الب ـن الت  ع
ـلدان                  2001 ، أن مـستوى المـعيشة يصـنف آـمـرتفـع في ثمـانية بالد فـقـط ، بـيـنما يسـير عدد مـساو مـن الب

 .وفي نفـس الوقت، فـقد تناقص مستوى المعيشة في غالبية البلدان وزاد الفقر. في اتـجاه الـزيادة
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 التـغيرات في النـظم
لمـزرعية والخدماتا

المسـاندة

 
 
 

 
 

الغ   ـقر االقتصادي الب ـط الف ـيشون تحت خ ـذين يع ـكان ال ـسبة الس ـتراوح ن ـيا 4وت ـية يـوم  دوالرات أمريك
 . بالمائة في عشرة بالد أخرى66 -51ة، وبين  بالمائة في سبعة من بالد المنطق50 -21بين

 
 
 

ي        ـن ف ـدار، والتـباي ي المـق ـتالف ف والبـحـث عـن مـبررات لتـبايـن النـتائج االقتـصاديـة، واألســباب، واالخـ
ـظام                    ـيك ن ى تفكـ ـترتبة عل ـصدمات الم االستمرارية قـد رآـز على خصائص البالد عـنـد بـدايـة التحول، وال

دة للتحول                 التخطيط   ة، والسياسات الممه ات المدني وفييتي، والحروب والخالف اد الس . المرآزي، وتحلل االتح
ي التحول                    ة ف ومع تحرير اقتصادها، نجحت بعض البالد في التقدم بسرعة بينما أخذت أخرى خطوات معتدل

 :جموعتينوتبعا للنتائج االقتصادية، فانه يمكن تقسيم بالد المنطقة إلى م. إلى اقتصاد السوق
برهنت بالد في وسط أوروبا والبلطيق على قدرتها : البالد ذات اإلنجاز السريع في اقتصاد السوق) 1

 .على تطويع التغيرات السريعة، وقد نجحت للتحرك قدما بالنسبة لتحرير اقتصادياتها
ـحو اقتصاد السـ ) 2 ـحول ن ي الت ـعتدلة ف ـطوات م ـخذت خ ي ات ى الت ـثانية وه ة ال  ، CIS( وق المجموع

ي وجـدت     ) وبـالد جنـوب شرق أوروبا    ـة، والت وقـد وقـعت بعـض البـالد في فـخ اإلصالحات الجزئي
ـأثرة         . بين التخطيط والسوق  " أرض التيه " نـفسها في  وال زالت بلدان البـلقان والـقوقاز ووسط آسيا مت

ا المنازعات     سـلبيا بسبب عدم االستقرار السياسي والتغيرات االقتصادية والطوارى        ء التي تسببت فيه
 ). بالد بطيئة اإلصالح( والحرب 

 
 
 

وتسببت اإلصالحات   . CIS و   CEECاعي في   رقادت عملية التحول إلى تغيرات هيكلية عميقة بالقطاع الز        
ية، والضغوط االقتصادية  كانيةالسياس ةوالس نظم المزرعي ي ال رات ف ي تغي ذه الضغوط .  ف ؤدى ه ا ت وبينم

ى    ان      عالمي إل ة، ف نظم بصفة عام ذلك   CEES و CISتكثيف ال تثناء ل ـثالن اس ام،    .  تم ـستوى الع ى الم وعل
 .يمـكن قياس ذلك آميا بمقارنة أحجام المزارع وأعداد الحيوانات في آفه وحجم اإلنتاج في األخرى

 
 
 

ة  فانـه في أغـلب البالد آانت السـياسة ا  ) بولندا، يوغسالفيا سابقا  ( وباستثناءات قليلة  لعـامة بعد الحرب العالمي
ـت    . الثانية تستهدف إحالل المزارع االشتراآية الكبيرة مـحل الـمزارع العائلية         ومـنذ أواخر الثـمانينات توجه

CEEC      ى ز عل اص المرتك ي الخ ـيان الزراع ـشأة البـن ـهد لن ـروف تم ـلق ظ ي لخ و اإلصالح الزراع  نح
ـان اإلص           .السوق ـسرعات           ومن خالل اإلصالح الزراعي، ف ـأثرت ب ـلكية ت األرض والم ـخاصة ب ـالحات ال

دان           ع البل ـصادية سـرعة            . مختلفة ومـا زالت آذلك إلى اليوم في جمي ـياسية واالقت ـاندت األوضاع الس د س وق
ة   ى غالبي لوفاآيا حافظت عل ة س ر وجمهوري يك، والمج ة التش ين أن جمهوري ي ح دة، ف ـزارع جدي ـشاء م إن

 .لمالك جدد) جعلتها ملكا خاصا( يرة دون تفتيت وإعادة هيكلتها وخصخصتها الممتلكات الحكومية الكب
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ـزارع صغيرة   ـادة أوضاع األراضي م ـج عن إع ـديدة حيث نت ـشاآل ع ة الخصخصة م د خلقت عملي  وق
ـرة ي   . ومـتـناث ـية ف ـيرات الـهيكل ـة للتغ ائص العامـ ط  CISو  CEECوالخص ـص متوس ي تـناق ام  ه  أحج

ة       اج واإلنتاجي ي اإلنت ـخفاض ف اثرة، وان ة متن ات مزرعي ـمزارع، آيان ة    . ال زارع الدول ـقاب حل م  وفى أع
ى          CEECوالتـعاونيات، فـان بالد     ا وف  تجرى عمليـة إقـامة قـطاع للثروة الحيوانية قادر على المنافسة داخلي

ـزر  وعلى. األسواق العالمية ـير      أي حال، فانه آنتـيجة لإلصالح ال ي آث ـراجعة أوضاع األراضي ف اعي وم
دان  ن بل ـيدCEECم ـزارع الصغيرة   ، أع ـامة الم يإق ة  الت ـتجات الحيواني ـائض الـمن ـع ف ـعوض تجمي  ت

 . المتاحة للتسويق مما جعل من الصعب تقديم خدمات اإلنتاج الحيواني على أساس اقتصادي
 
 

وق، ي    ـطة الس ـاليا بـواس ـعار ح ـتحدد األس ـيث ت ـية   وح ـعار الحقـيق ي األس ـصاعدا ف ـون ت ـواجه المـزارع
ات   عار المخرج ي أس ـدهورا ف دخالت وت ـنافس   ( للم ـنمو آم ـيئة ال ـلة بط ة البدي ـسويقية الخاص ـنوات الت الق

د بشدة               ). للقنوات الحكومية  وفى مراحل التحول المبكرة، فان زراعة الكفاف غير المقننة بدرجــة آبيرة تعتم
ر            ) أو شبه الحكومية  ( مع المنظمات الحكومية  على المقايضة    ك غي ـالف ذل ي آانت بخـ بة للمنتجات الت بالنس

ي                            .متاحة اقص الشديد ف بة للتن ـه بالنس ـادة طاقتـ ه وزيـ ي آفاءت ديد ف ـصور ش ـن ق ـعانى م ـصنيع ي آما أن الت
ات ام المنتج ـرة    . أحج رة مندث ـزارع الكبي ممة للمـ دفق المص م الت ل ونظ بح النق د أص اليف وق أو أن تك

 .استمراريتها عالية جدا
 
 

رية        ـين الحض واق المستهلـك ي أس ـيرات ف رأت تـغ ادي ط ـتحول االقتص ع ال ـفقر   . وم ـم ال ـد أدى تـفاق وق
ة                روة الحيواني ـطاع الث م  (وتنـاقص الدخول األسرية إلى تـدهور الطلب المحلى على منتجات ق ). خاصة اللح

ـمزارع يف، أنتج لبن ومنتجات ألبان أآثر واستهلكت داخل  مع سرعة نهوض زراعة الكفاف في الر .  ال
الرغ . وتـسود زراعة الكـفاف في بالد الـوسط الشـرقي بأوروبا وآذلك في البالد القـوقـازية          م   موب  من إن حج

اقص بشكل جوهري          غ   ( قطاع الثروة الحيوانية قد تن ة  60 – 40بل ـزال          ) بالمائ ـية ال ت ـروة الحـيوان ان الث ، ف
 .هـامـة جـدا للمعيشة الريفية حيـث تمثل مصدرا رئيسيا للدخل لعديد من العائالت الريفية

ام            واد الخ ذاء والم درا للغ ون مص تراآي أن يك د االش الل العه واني خ اج الحي ا لإلنت ان مخطط ا آ  وبينم
ـقاص المخاطرة         ة إن ي مهم دريجي، ف دخل،   للصناعة، فـان الثروة الحيوانية تسهم حـاليا، بـشكل ت ادة ال ، وزي
 . والمساعدة في دعم أرزاق السكان الريفيين الذين يعانون من فقر مدقع في آثير من الحاالت

 
 
 

اع             ل القط ت مح ة حل ات خاص ـناء منش ن ب اش م ي االنتع ر ف وطا أآب ت ش ي قطع بالد الت ت ال د تمكن وق
ة الم                 .الحكومي ة تصنع والمنتجات ذات القيم ه جعل المنتجات الحيواني ا أن ي السوق       آم اع ف د  . ضافة وتب وق

 . توجيهها للبالد الصناعيةوإعادةنجحت هذه البالد في زيادة صادراتها 
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ي         ة ف ة الحالي ار اتساع المساحة، ومتخصصة،             CEEوالنظم المزرعي رة بمعي اج آبي ا نظم إنت  توصف بأنه
ة  رة المخرجات(وآثيف ا)غزي ر ب د آبي ى ح ائزين ، وهى مختلطة إل ة لصغار الح منخفضة ( لنظم المزرعي

 .حيث تتباين األنماط المزرعية من بلد إلى بلد)  منخفضة المخرجات –المدخالت 
 

ا          ا لتاريخه ة ؟                . ويمكن تمييز المزارع في االقتصاد االنتقالي تبع ا أو قديم دت هيكلته ة ، أو أعي هل هي حديث
اريخ واألداء         :آـما يمكن تمييزها أيضا حسب األداء االقتصادي     ان الت ك ف ى ذل  هل هي منتجة؟ وعالوة عل

ي        . مترابطان ـجمعة الت ـمزارع الم ا من ال ر إنتاج وقد آان من المتوقع أن تكون المزارع الخاصة الجديدة أآث
ـدولة  ـزارع ال ا أو م دت هيكلته ـول، أن    . أعي ـنوات التح ـت سـ ـيا، وأثـبـت اريخ تـدريج ـد ضعف دور الت وق

ا ،                 الـبالد التي ت   ي بلغاري ا ف ة مثلم دا ، أو حديث ي بولن ـسود فــيها المزارع الصغيرة سواء آانت قديمة مثلما ف
ا        سـوف تواجه تـحديات أآـثر مما ستواجهه البالد التي بقيت فيها مزارع الدولة غير مقسمة أو أعيدت هيكلته

 .آمنشات زراعية
 

اذا يم      ة، م ادة الهيكل ن إع د م د عق ى اآلن بع ر حت م يظه نظم     ول ـتدامة ال ى اس ر إل كل أآب ؤدى بش ن أن ي ك
 .  الـمزرعية في المستقبل، آما أنه ليس من الواضح تماما أي النظم المزرعية تسير على درب االستدامة

 
 :وتواجه مختلف النظم المزرعية عددا من التحديات في المستقبل

 : تحديات للمزارع الصناعية الكبيرة
 ؛ق غير األآفاء االعتماد على التصنيع والتسوي •
 طلب المستهلكين أم قرار سياسي ؟: متطلبات الجودة  •
 احتياجات االستثمار ؛ •
 هيكل الملكية ، الخصخصة غير المكتملة ؛ •
 التقنية آثيفة العمالة ؛ •
 .البيئة  •

 : تحديات للمزارع الصغيرة
  ؛االستدامة االقتصادية ، والفاعلية •
 غياب الخدمات المساندة ؛ •
 اق ؛النفاذ إلى األسو •
 ؛) في المزارع الصغيرة الجديدة( التقنيات غير المالئمة  •
 احتياجات االستثمار ؛ •
 غياب المهارات والعرف ؛ •
 غياب الخدمات واالرتفاع النسبي ألسعارها ؛ •
 .متطلبات الجودة  •

 :تحديات لزراعة الكفاف  
 ؛الرؤية المحدودة للمعيشة  •
 البدائل ؛ •
 النفاذ إلى المعلومات والتعليم ؛ •
 شارآة في المجتمع ؛الم •
 اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ؛ •
•  
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ـتاج      ؛سوف تواجه تحديا إضافـيا خـارجيا      ) EU(وفى الـبالد التي اقتـربت من االتحاد االوروبى         وهو حصة إن
ـفروضة بواسـطة ال     ـبان الم ى الـتـوسـع  EUاأللـ ؤثر عل     .  عل ـبان سوف ت ـب ىفحـّصة األل ـزارع  ل مـستـق  م

 . األلبان في مختلف أنحاء المنـطقة وسـوف تزيد من مخاطر تضخيم مشاآل الزراعة والمجتمع
 
 

ى حد        CISو  CEECوعمـوما، فان النـظم المزرعية في   ـالة ومازالت إل ـيفة العم ـشارية، آثـ ـظم انتـ   هي ن
ي ا  لآبير أقـ ـسة ف ـة    إنـتاجية من البـالد الغـربية، مـما يعـوق المـناف ـواق الـمحلي ـفتوحة عل  ( ألس ـاعها   الم اتس

ـمية       ) للـتجارة الـعالمـية ـواق التصدير العال ارة ضمن أس ـكانات التج ـن ام الرغم من  . ويقــلل م أن دراسات   وب
ـان أن       حديثـة أوضحت ـموارد، ف ـدريجيا لل ـجا ت ي    أن هـناك تزايدا بطيــئا في حجم المزرعة، ودم ـروق ف الـف
ـية وا ـطء اإلنـتاج ـي بـب ت تخـتـف ـتصادي ال زال ى  . ألداء االقـ ـل عل اد ح ـفاءة وإيج د زادت الك ـستوى  وق الم

ات                ـظم حكوم ـذ مـع ـف   CEECالسـياسي للمــشاآل المتـعلقـة بتـفتـت هـيـكل متطلبات المزرعة، وأخ  التــكـثي
ـ ـن الكف ـسوق زادت م ى ضوابط اقتصاد ال ـاجحة للتحول إل ـيلة ن ـتدام آوسـ ـانالمـس ـنا ف ـتمام  اءة، وهـ االهـ

 . الـمـتواصل للحكـومات ومـسـاندة خدمات تسجيل الحيوان من شأنها أن تلعب دورا مؤثرا
 
 
 
 

وزارات      يم لل ادة تنظ ـؤسسي، إع ـير م ا تغ ـرى أيض ـد ج ـزراعة والخصخصة، فـق ـكلة ال ادة هي ـواآبا إلع  م
ـدمات    ـظمات الخ ـمية ومـن ـد األآادي ـ. والـمعاه ـومات  وقـ ـت الحك ـياتد طبـق ـم  اسـتـراتيج ـباينة لتــقـدي  متـ

دان                . اإلصالحات ي بل د التحول، خاصة ف دا عن تمر بعي م يس  CISوالـتنوع الصارخ في التحديات والـظروف ل
ى و     . (SEE)وجنوب شـرق أوروبـا  ـظ عل ـامة    أو/ وبينما تمـكنت بـلدان وسـط أوروبا من أن تـحاف ـادة إق إع

ي                       أهم الخدم  ـقا ف ـدولة سـاب ـدمها ال ي آانت تق ات لمزارعي الثروة الحيوانية الجدد، فان العديد من الخدمات الت
CIS   و SEE                ه،  .  لم تـعد مـتاحة، أو أنها أعـدت بطريقة ال تتمشى مع الخدمة المطلوبة للمزارعين الجدد وعلي

دان من                     ذه البل تعلم ه دم حاالت بأمل أن ت ا           فان هذا الجزء من البحث يق ي وسط أوروب  اإلصالحات الناجحة ف
 .والبلطيق

 
ن   دا م ـيل ج ادرة وقل اد أي مب ـناك بالك ان ه ه آ ـحو الخصخصة، إال أن ـان ن ام آ ه الع ـن أن التوج الرغم م  وب

ة          . االهتمام من المزارعين لتولى اإلدارة الفعالة      اندة القوي وقد حظيت إقامة منظمات المزارعين بالتشجيع والمس
 .مة ومشروعات المساعدة الفنية الدوليةمن قبل الحكو

 
دا    ( ولم تكن هناك فروق جوهرية بين البالد ذات المزارع التقليدية            لوفاآيا، وبولن بالد ذات     ) المجر، وس ين ال وب

 .الـمزارع الخاصة الجديدة، ففي آل الحاالت آانت خـدمات تـربية الحيوان تدار بواسطة مؤسـسات الدولة
 

ات وسط ت حكوم د أجل ـنيت   وق ا ع ـديمة بينم دمات الق ة الخ ادة هيكل ق آالم تصفية وإع دان البلطي ا وبل  أوروب
ة  ا الدول ي تؤمنه دمات الت ئولية الخ ولى مس اء لت ة اإلنش ـن حديث ات المربي وفرت لجمعي ي ت اندة الت سجل : المس

طناعي     يح االص اب، التلق ان، االنتخ بن  (AI)القطع جيل الل ات  (MR) ، وتس ة البيان يم (DP) ، معالج  والتقي
وراثى ذه    . ال ـالت ه ـة أخرى ن ـن جه اع الخاص ، وم ـسئوليات للقط ن الم دا م ـدولة مزي ة أعطت ال ن جه وم

 .األنشطة دعما فائقا
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ة            . وبالنظر إلى ما فـات، فـان هـذا القرار آان هـاما         رات بسبب فرض الخصخصة الكامل فالبالد اآتسبت خب
ـمبكرة للتحول   ) آما في الدول الغربية( لثروة الحيوانيةلخدمات تنمية ا  ـمراحل ال ـقد    . في ال ال، ف ى أي ح وعل

ـد فشلت المنظمات            . آانت هـذه الفـتـرة واحدة مـن فـتـرات الشـدة المتناهية للمزارعين         وفى آل الحاالت فـق
ـوا          . الجديدة في بناء عمليات الخدمة     ـدأ ب ود تب ـذه الجه ة وتظل       وفى األغلب، آانت ه ـشروعات التنمي سطة م

 .فقط حتى ينتهي المشروع
 

تعلم أساسيات                      وقد نجحت البالد التي آان فيها القطاع العام شريكا قويا في تسجيل الحيوان في آسب الوقت ل
ة              . اقتصاد السـوق واآتساب الخبرة    ات الخارجي ـضل للطلب وعـموما، فـفي تلك البالد، آانت هناك استجابة أف

 .ي مناخ األعمالوالداخلية ف
 
 

فـان هـناك خـمسة مجاالت رئيسية للخدمات ) عـامة أو خاصة(وبغض النظر عن ملكية منظمات الخدمات 
 :المستدامة

 
التخطيط االستراتيجي، اإلدارة (اإلدارة االستراتيجية والتنـفيذية  .1

 ).التنـفيذية، ضوابط الجودة، إدارة األزمات، التغير التقني
 ).استرجاع التكلفة، تسعير الخدمات، عمل الميزانيات، وضبط التكلفة(اإلدارة المالية  .2
احـتياجات العمالء، توجيه العمالء، (خـدمـة العمالء وتـنمية الخدمة  .3

 ).تنمية الخدمة، التدريب على التقنية
 ).تعديل األطر التشريعية والسياسية(األطر التشريعية والسياسية  .4
 ).ة مع المنظمات األخرى، الالمرآزية، التداخلتنسيق األنشط(الكفاءة اإلدارية  .5

 
 

ام                CEECوقد أوضحت    ـطاعين الع ـواسطة مشارآة الق  أن هـناك بـدائل متـعددة لتـطويع تـلك االحتياجات ب
ة فرضت بوضوح              . والخاص في تنفيذ المهام    تراتيجية والتنفيذي في المراحل المبكرة للتحول فان اإلدارة االس

ئولية جزء               بواسطة الحكومة، وفـ   قط بـعد فـترة مـن الزمن صارت منظمات المزارعين قـادرة على تولى مس
ـموال بواسطة                  ـقني م مـن المهام اإلدارية االستراتيجية والتنـفيذية، بينما ال زالت إدارة الـمخاطر والتغيـير الت

ة، لكن      المؤسسات والم : وفى آثير من البالد تدخلت الدولة هنا      . الحكومة في معظم الحاالت    نظمات ذات أهمي
ي السـوق دون          السياسات هامة أيضا، والتي يجب أن تشجع إيـجاد مــنظمات جديـدة قـادرة على المـنافـسـة ف

 .البحث عـن مزايا خاصة من الدولة
  
 

تراآية            ةالمالي اإلدارة   وتمثل أساسيات  د االش ا بع الد م ي ب اس ف ذين   . مجاال جديدا تماما لكل الن فاألشخاص ال
ة        عم م اإلدارة المالي م تعل ي حين أن المنشئات الصغيرة،     . لوا في المؤسسات الخاصة بالميزانية لم يسبق له ف

  .ومن بينها المزارع، استطاعت أن تتعلم أسلوب استرجاع التكلفة بسرعة آبير
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ة للمن اط اإلدارة المالي رأ نش د ط ر المحسوب  وق ة والتضخم غي ة لإلصالحات النقدي ات آنتيج وبغض . ظم
ـطبق                               ـيف ي ـعلم آ ـد ت م ق ان معظمه ة أو خاصة، ف ة عام روة الحيواني ة الث ة بتنمي ة المعني النظر عن أن الهيئ

 .أسلوب التمويل الذاتي ومبادىء استرجاع التكلفة
 

ـبان    ـجيل األل ـمنظمات تس ـذاتي ل ـمويل ال ـعضلة عـ MR والت دا و   م غيرة ج ـزارع ص ـكون الم أو / ندما ت
ة      ئيلة للغاي يح االصطناعي ض ان والتلق جيل األلب دمات تس ي خ ارآتها ف ة (مش ـفاع التكلف بب ارت أو / و) بس

د               اع متزاي دا     . تناقص التعداد الكلى للماشية، مما يجعل التكلفة العامة لوحدة الخدمة في ارتف والوضع حرج ج
 . ذات مكون التكلفة الثابتة المرتفع ، MRخاصة بالنسبة لمنظمة ال 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 حــــالــــــة اســـــتــونـــيـــا
 

 تـولت منظـمتان آبيرتان1994وفى عام  . 1992تـأسسـت ثالث جـمعيات لتـربية الماشـية عام 
، وقــد استـخدمت طاقـم العامـلـين الحكومـييـن(AI)خـصخصة مــرآز التـلقــيح االصطـناعي 

وقـد شـكل الدخل الرئيسي. من الدولة) HB(ن، آما تولت مسئولية سجل القطعان السابقي
وقـد واجهت.  بالمائة من الميزانية السنوية30-10 مع دعم الدولة ؛ AIالـمتحصل من خـدمات 
 ،AIالـتناقص المـستمر في تعـداد األبقـار، انخـفاض اإلقبال على ال : المـنظمات أوقاتا صعبة

 أعضاء أآثر، خدمات أقـل، متطلبات؛يرة أعلى بسبب صغر حجم المزارع تـكلفة متغ
وآمـحصلة لـذلك أخـذ الوضع االقتصادي.  المـحليةAIاالستثمار، حـدة المـنافسة في سـوق 

وبالرغم من أن حكومة أستونيا آانت قد اقترحت دمجا للمنظمات. للمنظمات الجديدة في الضعف
نظمات آانت مستمتعة باستقالليتها وآان المزارعون عازفين عنمنذ سبع سنوات، إال أن الم

وأخـيرا، اتـخـذ الـقـرار.رؤية الحاجة إلى تجميع الموارد حتى صار الـوضع االقتـصادي حـرجا
وآانت المسئوليات الرئيسية لجمعية التربية التي . 2002بدمج ثالث منظمات في واحدة عام 

التسجيل في سجل القطعان، اختبار الثيران، االتجار: الماشيةتكونت حديثا تغطى آافة سالالت 
.في السائل المنوي وحيوانات التربية، توزيع السائل المنوي، تسجيل التلقيح، اإلشراف واإلرشاد

 فان منظمة واحدة قوية سوف تخدم المزارعين أفضل مما تخدمهم عدة؛وفى المستقبل المنظور 
 . منظمات ضعيفة

تسجيل(أن تتولى المنظمة الجديدة خصخصة مرآز تسجيل الحيوان المملوك للدولة ومن المتوقع 
، ولن يمضى)األلبان، ضوابط الجودة في األلبان، خدمات التعامل مع البيانات، والتقييم الوراثى

والدولة ليست معنية باإلدارة التنفيذية للمنظمة. وقت طويل حتى تصبح المنظمة مستقلة اقتصاديا
وتوضح الخبرة األستونية أن توقيت. ندة تستهدف أساسا تنمية وتغيير التقنياتوالمسا

يجب أن يؤجل حتى تبدأ) تحويل النشاط من مؤسسة عامة إلى المنظمة الخاصة( اإلصالحات
المنظمات في التفعيل آجمعية أعمال، آما أن دور الحكومة ظل هاما في استمرار الخدمة خالل

 .ذلك

CEEC توجهات لتنمية الثروة الحيوانية في /  تطبيقات

−א 8  ICAR 



 30

 
 
 
 
 

ي             ICARوتتبعا للمسح الذي أجرته ال       ـبن ف ـفة تسجيل الل ـزايدا من تكل  ، فان المزارعين يدفعون نصيبا مت
ة         ) ليتوانيا وسلوفاآيا (وفى بعض البالد    . آل البالد  آانت تكلفة خدمة تسجيل اللبن تسدد بالكامل بواسطة الدول

ات    . وقت قريب وهناك خطط للتخلي عن ذلك  حتى   ل من منظم ي  MRوهناك عدد قلي ة   CEE ف ديها الطاق  ل
 في المجر أديرت لمـده أآـثر مـن عشر        MRوعلى سبيل المثال، فمنظمة     . إلدارة هذه المنظمة آعمل تجارى    

ـقرب    ويتحمل الم . سنوات آمنـظمة ذات مسئولية محـدودة، وتـمتـلك الدولة فـيها آل األنـصبة     ـا ي زارعون م
ن  ـدمة  100م ـغيل خ ـكلفة تش ـن ت ـمائة م ر MR بال تونيا والمج يك، واس ة التش ي جمهوري تونيا .  ف ى اس وف

 . فقطBيستعمل تسجيل
 
 

ديثا       ـأسست ح ي ت . وتؤدى التغيرات في هيكل الزراعة إلى استمرار انكماش الوضع المالي في المنـظمات الت
ـحدى              CEEة في ال    وتتقدم التوجهات في النظم المزرعي     ة ت ذ مواجه ة، وال تحب  ضد االتجاه في البالد الغربي

ام          . تطبيق مبادىء استرجاع التكلفة في تسجيل اللبن       زارع ذات األحج دا من الم ددا متزاي وتخدم المنظمات ع
ذلك             . المتنوعة واالحتياجات المختلـفة   ـخفاض وآ ي ان ا زال ف ع م وفى نـفـس الوقت فـان مـتـوسط حجم القطي

 .التعداد الكلى لألبقار، وعليه فان التكلفة بالنسبة للبقر وبالنسبة للمزرعة تتزايد باستمرار
 
 

ي                 العمالء وتنمية الخدمة،     وعند البحث عن أمثلة جيدة لخدمة      بالد الت ار ال ي االعتب ا ال يجب أن نضع ف فإنن
ة لخدم       . تتولى الحكومة سداد تكلفة الخدمة بالكامل       ل  وأفضل الحاالت الموجه زارع ( ة العمي ـالد    ) الم ي الب ف

  .MRالتي بها نمو سريع وآبير في المشارآة في خدمات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 الـحـالـة الـمـجــريـــة
 

ظلت المجر تلميذة نجيبة في تطبيق مبادىء استرجاع التكلفة وتسعير آافة الخدمات خالل
وقد فرض عمل الميزانية ووضع ضوابط التكلفة بواسطة. المرحلة المبكرة لعملية التحول

وقد آان االستثمار المستمر في التنمية الفنية يهدف إلى تحسين. (L+d)ة المهنية العملي
 يعد من األآبر في العالم، فان تمويلMRوبالرغم من أن متوسط حجم القطيع في . الخدمات

التسجيل فد أدخل بواسطة خفض التعداد الكلى لألبقار بثبات، وبصفة خاصة خفض متوسط حجم
وتحت هذه الوضع فان.  بسرعةMRيد عدد القطعان المشارآة في خدمة القطيع، بينما يتزا

استدامة استرجاع التكلفة تعتبر تحديا مثلها آاستمرار جودة الخدمة دون وضعها تحت رعاية
  ، وهى طرق أرخص4Aويتزايد إحالل طرق أخرى للتسجيل محل طريقة . مباشرة

 . في تسجيل اللبنC,B,AT وتبحث المجر لتوفير طريقة.  تكلفة بدرجة ملحوظة
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ة              ـمارسات اليومي ى معظم    .  وقد أصبحت الخدمة وتنمية التقنية وتدريب المزارعين ورجـال اإلرشاد من الم وف
 10وتبلغ نسبة األبقار في تسجيل اللبن في بلغاريا         . ه مرغوبة  ، آمؤشر لخدم   MRالبالد ارتفعت المشارآة في     

ـشيك   30بالمائة، وفى آرواتيا     ـتونيا    95 بالمائة، وفى جمهورية الت ى اس ة، وف ـجر    70 بالمائ ة، وفى الم   بالمائ
ـيا      73 ـيا      37 بالمائة، وفى التف ى ليـتوان ة، وف ـلوفاآيا    24 بالمائ ى س ة، وف ة، وفى سلو   75 بالمائ  45فانيا  بالمائ

 . بالمائة18 بالمائة وفى روسيا 11بالمائة، وفى بولندا 
 
 

ـنظمات   ـلمت م ـد تع ـدمة  MR وق ى الخ اذا تعن دريجيا م طة    :  ت ـرار بواس اذ الق ـية اتخ ـدعم عـمل ـالخدمة ت ف
ـة خالل                . المزارع ـليلها ألغـراض حكومي ـجيلها وتح م تس ات ت وعموما فكمية ضخمه من البيانات عن الحيوان

ويـعـتمد التنـظيم الناجح لخدمات تسجيل  . عهد االشتراآي إال انه لم تتخذ قرارات آثيرة على مستوى المزرعة     ال
ات   ـها منظم ي أصبحت ب دى السرعة الت ى م رة التحول عل بن خالل فت ل MRالل ى تفعي ة وال ـوجهة للخدم  م

 .قرارات المزارعين
 
 

ي تسـدى           )  البروتين -هنقياس آمية اللبن والد   ( وتسجيل اللـبن التقـلـيدي     دة الت ة الوحي ة المعلوماتي ليست الخدم
دد           . إلى المـزارع  ـظمات   : وتنـشـر منـظمات تسجـيل الـلبن خدماتها للـمزارعين وتبحث عن عمالء ج  ،  AIمـن

HB       ائل        .  ، والخدمات البيطرية، ومصانع األلبان، والقطاع العام ار وس بالد بسرعة نحو ابتك وتتحول بعض ال
ـر     200فأآثر من   :  العمالء بمعـلومات مـوقـوتة     إلمداد  مـزرعة في استونـيا تـسلـك سـبيلها يـوميـا لبـياناتهم عب

 . والتي تصبح مرغوبةSSC فيـما يختص باالختبارات المعملية و  SMSاالنتـرنـت ورسائل 
 
 

ر، آان  . األطر التشريعية والسياسية ويتحكم القطاع العام في    بالد تعمل بموجب     وفى التحول المبك ت معظم ال
ة             نظام قانون اشتراآي وآانت المحاوالت األولى التي بذلت لتقنين المنشات التجارية الخاصة والهيئات الحكومي

ه دة ذات أهمي اد     . الجدي ريعات اإلتح ين تش ة وب ريعات القطري ين التش يق ب م التنس ه ت االت فان م الح ى معظ وف
ي  ـاEUاألوروب ون ق ل أن يك ن المحتم ذ  وم ث من اني أو الثال و الث ـاليا ه ـبق ح وان المط ـربية الحي نون ت
 .التسعينات

 
 

ات              الكفاءة اإلدارية   أصبحت ـفيذية للمنظم  عنصرا هاما في البالد التي انسحبت حكوماتها من توفـير مساندة تن
ا          . الجديدة ذا الصدد تلعب    . مجموعات جديدة من العالقات المؤسسية آان ال بد من إقامته ى ه ة دورا  وف  الحكوم

 .مرآزيا في تـهيـئة القـطاع الخاص غير المستعد لـتولى إدارة وتنـظيم الروابط المؤسسية
 
 

ي الحال أن اإلصالحات يجـب أن                         را، وتعلمت ف ق اإلصالحات مبك  وقد بدأت بلدان أوروبا الوسطى والبلطي
ـستمر اع ال      . ت ان القط ة ف ات التربي ـيوان ومنظم ـيل الح الح تسـج ى إص ي  وف ام ف  ال زال CIS و CEECع
 .مستجدا
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 : ويمكن توفير المساندة الحكومية بطريقتين
 )الميزانية والدعم المباشر( المحافظة على االستمرار  .1
 ).إجراءات الحوافز، المساندة المستهدفة( التشجيع  .2

 
 

ـتهد       ـجب أن يس ـحول، ي ـقدم، وتشجيع مشارآة      إن تـوفير المـساندة الـعامة في بـالد الت ـز الت ـوفر حواف ف وي
 .وفى مجال الثروة الحيوانية فان خدمات التحسين وإجراءات الحوافز متاحة في معظم الحاالت. المزارعين

 
 

ة  ا . وضعت المبادىء الخاصة بالمنظمات المعتمدة على نفسها بواسطة الدول الغربي ) H. Nygaard(وتعريف
ـجارية لصالح             فان المنظمة المعتمدة على نفس     ها هي المنظمة التي تضطلع بالمهام المهـنية، والتـنظـيمية والت

ـواسطة                   ـاسا ب ـدار أس ـمول وت منتجي الثروة الحيوانية، من المحتـمل التعاون مع منـظمات أخـرى، إال إنـها ت
ا       ومبدئيا يـدفع آل مـن مـنتجي الثروة الحيوانية ثمن        . مـنتـجي الـثروة الحيوانية أنـفسهم    ي يطلبه  الخدمات الت

ية لرسوم    . بـواسطة المنظمة المعتمدة على نفسها إما مباشرة أو عـن طـريق رسوم العضوية         ة الرئيس والمهم
 .العضوية هي أن تساهم في تأمين استمرارية المنظمة واستشاراتها المهنية وخدماتها

 
 

ـالد التحول ذات      يرجع تاريخ المنظمات المعتمدة على نـفسها في أوروبا إلى مائـة     د طبقت ب عام مضت، وق
ـملياتها         ـة      . اإلصالحات الناجحة مبادىء المنظمات المعتمدة على نفسها تدريجيا في ع ـن األهمي ـان م ـنا ف وه

ـد حدث تحت ظروف                   بـمكان مالحظة أن تنـمية هيـكل تسجيل الحـيوان التربـية الحالي في الـبالد الغربـية ق
ـادة                    لألسواق، آ  تالنمو الثاب  ي إع ا ف ـعب دورا هام ما أنه في آثـير من األحـيان ينـسى أن الحكومة آانـت تـل

 .تنظيم ومساندة منظمات المزارعين
 
 
ـدمات             ى خ ـاذ إل ـمزارعين النف ـتسنى لل في الـبـالد التي انـهار فـيها تسـجيل الحـيوان والـتـربـية، وحـيث ال ي

 :احتياجات التنمية إلى مجموعتينالمعلومات وضبط الجودة، فانه يمكن تقسيم 
 ).علم الحيوان والتقنية ذات العالقة(  فنيه  .1
 ).إقامة وإدارة منظمه في ظل اقتصاد السوق(  تنفيذية  .2
 

 
ـهارات                     ة سهلة الحل إال أن م ه من التحول أن المشاآل الفني ة متقدم وقد أثبتت البالد التي وصلت إلى مرحل

 .اهااإلدارة تحتاج إلى رفع مستو
 
 

ة                      وان والتربي ي تسجيل الحي ام والخاص ف ل ألدوار القطاعين الع . وسوف يستمر النقاش حول النصيب األمث
ي أنشطة                    ادر وتستمر ف ي يجب أن تب بالد الت ي ال ا ف فالحكومة والمؤسسات الحكومية سوف تلعب دورا هام

 .التسجيل والتربية
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ان                والسؤال الذي قد يفرض نفسه      هو هل هناك حاجه على اإلطالق لتسجيل الحيوان؟ وأجزم أنه هام مثلما آ
ى                   ة االقتصادية لنشاط الزراعة، عل ادة األهمي م زي ة، ومن ث ي تحسين اإلنتاجي هاما للدول المتقدمة ليسهم ف

ـال       ـديري أع ـل تـص ـص، أو دخ ام أرخ ـالل طع ـن خ ـثال م ـبيل الـم ـتم   . س ديها اه ـدولة ل ـان ال ذا ف ام ول
ـشكل                            ي ت بالد الت ي ال ـربية خاصة ف ـتسجيل والت ة لل ـاندة األنشطة العام ي مس اقـتـصادي وسياسي واضح ف

 . جزءا رئيسيا من االقتصاد وقوة العملالزراعة
 
 
 
 

ـستدام   فء وم ـيواني آ اج ح ـاما إلنت ـيوانية مصدرا ه ـوراثية الح ـصادر ال ـثل الم امل .  تم ـديل ش د تع وبع
ة ة لمقابل ـيئية     ومواءم ـالت البـ ل المدخ ة تمث ـثروة الحيواني ـوراثية لل ادر ال ان المص ع، ف ات المجتم  احتياج

واني  اج الحي نظم اإلنت ية ل ـظم   . األساس توى ن وع ومس رة ن ة آبي دد لدرج وراثى يح زون ال تعمال المخ إن اس
 . قد واجهت تحديات آثيرةCIS و CEECاإلنتاج الحيواني المستخدمة وفى هذا الشأن فان 

 
 

ولم توضح فـترة التحول مفهوم النظم المزرعية المستديمة حتى يتسنى          .  فـقـد تغـيرت نظم اإلنتاج بشكل حاد     
ة                  النظم المزرعي ـق ب ـيما يتعل ـتقلة ف ة مـس ـنمية المدفوعة      . أسـاس لـتعريف وصنع قضايا تنفيذي ـحتاج الـت وت

 . تنوع المصادر الوراثية الحيوانيةبالتقنية إلى أداء اقتصادي يعرقل قضايا االستدامة، وبينها 
  
 

ي     نه ف ـرى رصده بصورة حس ـية يج ات المحل ـتنوع الحيوان الي ل ات CEECوالوضع الح  إال أن المعلوم
ي  ـوضع ف ـول ال ـتاحة ح ي  CISالـم وان ف ـية الحي ـيكل تـرب ان هـ ـد آ ـة وق دودة للغاي  CIS و CEEC مح

ـغرب       ـدول ال ي ال ـو ف ـما ه ـا ع ـا نـوع ك      مخـتـلف ـتراآي أدخلت سالالت من تل ـد االش ـه خـالل العه ية، إال أن
ة   ين السالالت المحلي رامج لتحس ـلدان ب ـدة ب ي ع ـفذت ف ا ن ا آم رة عالمي ن ل . المنتش دم CEECويمك  المتق

ي               رامج ف ذه الب ل ه اك مث د هن م تع ا ل اقتصاديا إقامة خدمات تسجيل الحيوان والمحافظة على استمرارها بينم
  .CISمعظم ال 

 
 

ارب                ة األق أثير تربي ا هو مدى ت ا يعنين ان م ـمة، ف ى     . فـيما يخص التربية المـستدي ارب عل ة األق د تربي وتعتم
لية  اءة التناس ـاء، الكف ي اآلب ـتخاب ف ـة االن ل ( آـثاف زامن ونق ويض المت يح االصطناعي، والتب تعمال التلق اس

ة  ـنساخ MOETاألجن ـاء، وا )  ، واالست ـيل اآلب ـليل ج ماح  وتق ات والس اء واألمه ـترك لآلب ـخاب المش النت
 .بالتزاوج بينهم

 
 

وع  ل التن ـفترض أن تآآ ـد ن ـا ق ـياق فـإنـن ـذا الس ى ه ويوف دد الحي وراثى ال يه ـمو CIS ال ـقق الن ى يتح  حت
د            CEEأما في   . االقتـصاى رامج، والح  فـان التـآآل يـجب أن يبـطأ عـن طريق إنقاص آثافة االنتخاب في الب

  .MOET و AI استعمال من
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ي آل                            د سجل ف ة ق روة الحيواني داد الث ي إع ادا ف ان نقصا ح ال، ف داد        CEECعلى أي ح  ، حيث نـقـص تع
ـدد من السالالت            50الثروة الحيوانية ب     ـفى ع ة، واخت ـوانات التربي ي حي  بالمائة وقد وضح النقـص أيضا ف

وراثى ال             . على التنوع بين السالالت   الصغيرة، والتي آان لها تأثير       رامج التحسين ال ط من ب وعدد محدود فق
 .زالت عاملة، بينما يتزايد التحسين الوراثى المستورد

 
 

ب      ـام المكت ـد ق ـية، فـق ن الماش ة م ـوراثية الحيواني تخدام المصادر ال ى اس ول إل أثير التح يم ت ل تقي ن أج وم
الد            FAOزراعة  االقليمى الفـرعي لمنظـمة الغـذاء والـ      CEE بـوسط وشـرق أوروبا بدراسة في ثالثه من ب

ر خالل سنوات التحول             .  استونيا، المجر، وسلوفاآيا وآانت المـؤشرات الرئيسـية التي درسـت لـرصد التغي
 :العشر هي

 مزارع الماشية،  •
 هيكل التربية، •
 تدفق الجينات فيما بين العشائر الحيوانية، •
 حجم العشيرة، •
 .ستخدام التنوع الوراثىمتابعة وا •

 
 

 :ونتائج الدراسة لم يكتمل تلخيصها، إال أن بعض االستنتاجات األولية يمكن ذآرها
تين                        .1 ـير لصالح الهولش ـد تغ بن ق ار المنتجة لل خالل السنوات العشر للتحول، فان ترآيب سالالت األبق

ي شملتها الدراسة           ) HF( فريزيان   ة الت د زاد ت   . في األقطار الثالث داد   وق ـحو    HFع ـة   175 بن  بالمائ
ية      راء ب              . خالل فترة تناقص تعداد الماش ـتون الحم ـاللة األس ـصت س ـيا تنـاق ى اسـتون ة   75وف  بالمائ

 . بالمائة43 فقط HF النقص في غبينما بل
 .تم الحفاظ على تعداد السالالت المحلية بواسطة الدولة .2
ه، ويوج         .3 ا زال مستخدما بفاعلي ل من السالالت م ـن السالالت       عدد أق رامج تحسـي د عدد صغير من ب

 .للعشائر الحيوانية الصغيرة
ن  .4 ـالل م ة، اإلق ة األجنبي ـرامج التربي ى ب ـتماد عل ـادة االع ـؤيد زي ة ي ـيرة العامل ـجم العـش إن صغر ح

ـستوردة   ـطالئق الـم ـتعمال ال ـة واس ـية المحلي ـرامج الـترب ـن ب ـختبرة م ـق الم يالـطالئ ـح ف  التـلقـيــ
 .الصطناعيا

 
 

اذ  ة اتخ تفهم بشكل أفضل عملي ود أن ن ا ن ية، فإنن ائر الماش ـي عش ـتنوع ف ـآآل الم ـباب الت ـن أس ـحث ع وللب
ة          ةالقرار بواسط   المزارعين واإلخفاقات في إدارة برامج التربية فضال عن تأثير فتح األسواق للتجارة العالمي

 .وتأثير التنمية االقتصادية
 
 

عالوة . روة الحيوانـية دورا متـنـوعا في آافـة بـالد التحول       يمـتلك قـطاع الث   •
 على دوره المـتنوع في داخل البلد الواحد                                              

 . الفقيرةCIS و CEEC والزراعية ذات أهمية في بالد الحيوانيةالثروة  •
 
 
 
 
 
 
 
  

Vares et al. 
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 الحيوانية والمصادر الوراثية الحيوانية مرتبطة بقوة مع  إن أوضاع خدمات تنمية الثروة •
 :مستوى التنمية االقتصادية في بالد التحول، وتوقعات التنمية تتوقف على

 .ظهور قوى السوق •
 .التفاعل بين الحكومة ومنظمات المزارعين •
 .تحسين المهارات اإلدارية في القطاعين العام والخاص •
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 مــلــخـــص

 
 
 

    
 الـتـنمية الـدولـية للـثروة الحـيوانية 

 بعض الخبرات. ونظم تسجيل الحيوان
 مـن البـنك الـدولي

 
 

  T .W. Schillhorn van Veen  
  

Europe and Central Asia Region 
World Bank¹, Washington DC 

 
 
 
   

ة      ذائي وحماي ن الغ ي األم ام ف اع الع تثمارات القط دولي اس ك ال ل البن ة مث راض الدولي ات اإلق دعم مؤسس ت
رامج              ى أي   .المستهلك وتعـتبـر متـابعة تنـمية الحيوانات والمنتجات الحيوانية بصفة عامة جزء من هذه الب عل

ي            ـضع ف ى       حال، فان نظم المتابعة مكلفة ويجب على الـدول أن ت دام عل ـبل اإلق ة ق ـوائد والتكلف ـتبارها الف  اع
ة   رامج المتابع روة        / ب ة للث ـراتيجية حازم ـظاهرها است ـثمارات ت ـذه االست ـثل ه ـن أن م د م ـريف، والتأآ التع

ـراء     ى الفـق ا عل ا           . الحيوانية وقيـاس آثاره ا وأمريك ي أوروب ع ف ـيد النظام المتب ى تقـل ـلجأ إل ة ت دول النامي وال
ة               الشمالية ـروة الحيواني ـظم الث ة لن ـساندة الحكوم ة        .  دون تفـكـير آافي للفـرق في م بالد النامي دى معظم ال ول

اج                  ذا اإلنت وبالد االتحاد السوفييتي السابق عدد آبير من صغار الحائزين، وتكاليف إجراءات الوصول إلى ه
 .دا وفـوق الطاقةالحيواني المتناثر، بـما في ذلك التسجيل الوقـتي للتغيرات، عـالية ج

 
ي آل                  والمقترحاتأوضح استعراض للمشاريع     تم ف م ت  المقدمة إلى البنك الدولي أن المشروعات المقترحة ل

ـات قطاع الزراعة                      ى أسـاس أولوي ـوطني وعل ام ال رأي الع روة  /األحوال مناقـشتها بالكامل على نطاق ال الث
ات     ( يث التقييم الفني  الحيوانية، آما أنه لم يتم إمـعان الـنظر فيها مـن ح          ا يختص بتسجيل التحرآ ) خاصة فيم

 .، واالستدامة المالية، والجهة المسئولة
 

ذا              ا من ه ـزءا هام ـون ج التخطيط الجيد والمتابعة الدقيقة للتكلفة واألثر المترتب على المشروع يجب أن تك
 .البرنامج

 
ذائي، اقتصاد        تعريف : آلـمات مـفـتاحــيه  وان، األمن الغ روة     الحي ة يات الث ة،       الحيواني د التكلف ل العائ ، تحلي

 .استرجاع التكلفة، البنك الدولي، الفقر، المراقبة
 
 
 

دة   . المؤلف، وليست بالضرورة آراء البنك الدولي أو مؤسساته الفرعية         آراء اآلراء المذآورة في هذا البحث هي        ¹ والتعليقات المفي
 .ان والتقدير هي محل االمتنCornelis de Haanالتي أبداها 
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ـسجيل       ـدو ت ـر، يـب ـنى والـفـقـ ـن الغ ـجوة بي ى الـف ـية، تخط ـية الـدول ـديدة لـلتـنم ـات الع ي ضوء التـحـدي ف
ـكن               . الحيوان قضية فرعية   نة يم ومن جهة أخرى، فان هناك اعتقادا واسع االنتشار أن التجارة الدولية المحس

ارة       . إنجاز تنمية أآثر عدالة تشمل الدول النامية حاليا       عامال هاما في     أن تـكون  التحام أفضل بين شرآاء التج
خ   .... في اإلجراءات، وفى الجودة     ( وضمانات أفضل    ـه،             )ال ـة بصفة عـام ارة الدولي ـسير التج ه لتي ، متوقع

 .المنتجوفى الـزراعة والمنتجات الحيوانية بصفة خاصة حيث يصعب التوحيد القياسي لجودة وأمان 
 
 

 ، ومرض التهاب القدم (BSE)المخاوف الحديثة بالنسبة للطعام مثل تلك التي تسبب فيها مرض جنون البقر             
ام                FMD)(والفم  األوروبي الغربي، قد نشطت إلى حد بعيد االهتمام بسالمة الغذاء وهناك بصفة خاصة اهتم

ـان      ". لمائدةالمزرعة إلى ا  "متزايد من التمكن من تتبع منتجات المزارع من          وعبر السنوات القليلة الماضية ف
نظم التعقـب المـستعملة في تـعريف الحيوانات، ورصد تحرآانـها، ومـتابعة المنتجات الحيوانـية قـد تطورت             

رة              ى     (بشكل ملحوظ، في الغالب بسبب االشتراطات التي تمليها التكتالت التجارية الكبي اد االوروب  EUاالتح
وقـد طالب بعض المقترضين من البنك الدولي       . تـقضى بأن تكون آل الحيوانات مسجله     والتي  ) بصفة خاصة 

ود                   دعـم القـطاع الـعام في إقـامـة أو تحـسين نـظام لتـسجيل الحـيوان في بالدهم وقد مولت بالفعل بعض الجه
 .االسترشادية في بعض بالد منطقة البحر األبيض المتوسط، والبلقان، وجنوب أمريكا

 
 

ة   )  ، اليابانEU ، US( ليا، فان التوحيد القياسي مسير بواسطة الكتل التجارية الكبيرة      حا بالد النامي وعلى ال
ـذه          . أن تكـون يـقـظة ومـدرآه لهـذه القـواعد الجديدة في التجارة العالـمية          ى أن ه ـة إل وأن تكون أيـضا متنـبه

ـيد           حيث أن  ؛المستويات المنـسقـة ليـست دائمـا في صالحها      ـها باهـظة التكـلفة، وتحتاج لـدرجة آبيرة من التعق
ا (االدارى وقد تستغرق وقتا طويال قبل التطبيق الكامل          ـدة     ). بشكل مـقبول دولي ـد وصـفت دراسـات عـدي وق

ا      ذاء، أو تنوعه اج الغ ذا  . الطرق والتـقنـيات المـستعملة على اتـساع الـعالم عـند آل مـرحلة في سـلسلة إنت وه
بالد              الب ي ال رار ف حث ال يفعل ذلك، لكنه يقـدم عـددا من القضايا، واألمثلة، والخبرات التي قد ترشد صناع الق

 . النامية التي تعتزم تبنى نظم تسجيل الحيوان الفردية
 
 

ة،                 ي التنمي دولي ودوره ف ك ال قبل مناقشة موضوع هذا االجتماع، فقد يكون من المفيد التوضيح قليال عن البن
ه حي ول دوره ومهمت ا ح اك لبس دو أن هن اهمه   . ث يب بالد المس ه لل ة مملوآ ه تنموي و مؤسس دولي ه ك ال البن
ه ا      .²في ق اجتماع ن طري ديرين ع ن الم ة م ة دائم طة هيئ اهمين بواس ك المس الح أولئ ل مص وتمث

ة نوية(دوري ـنفيذية ).س ـيئة الت ذه اله ـموافقة ه ـم ب ية تت ه الرئيس دولي ومداخالت ك ال روض البن ـخاذ .وق ا ات  أم
ي معظم               القرارات اليومية فـيتـزايد عـدم مرآزيتها وتـوآل إلى المـكاتـب اإلقـليـمية، وتـوجد مـكاتب للبـنك ف

 .عواصم البالد المقترضة
 
 
 
 
 

 معلومات غزيرة عن البنك الدولي، مهمته وإقراضه متاحة على موقعه الخارجي على شبكة االنترنت .  ²
 http: l worldbank.com   
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ـثال إصدار             وتحـصل مـوارد البـنك الدولي ومؤسساته بصفه عامه في األسواق المالية العالمية، على سبيل الم
ـمادات ) IDA(االستثناء الـوحيد هـو جمعية التنمية الدولية  . سـندات دول األغن    هالتي تتلقى اعت ة من ال ى ا المالي

ل          (إلقراضها للبالد الفقيرة جدا آمنح       ـل ل ـفاصل للتأه ان الحد الـ ـحلى         IDA حاليا ف ـالي الم اتج اإلجـم  هو الن
ـاوى  ذي يـس ـرد ال ـيا885للف ـط ).  دوالرا أمريـك ـضاءه فـق ـنك أع ـرض الب ات(ويـق ـد) أي الحكوم ـيما ع  افـ

ات الخاصة   التي تـقـرض أيضا أو (IFC)بالنسبة لشرآة التمويل الدولية      .  التي تـسهم أيـضا بنصيب في الكيان
ادية         تدامة االقتص راض االس ع أغ ق م ه ليتواف دقق إقراض ى منحا،وي ك ال يعط ان البن ة، ف تثناءات قليل وباس

ـصيحة الخاصة            .وحاليا، فان الهدف العام لبرنامج البنك هو خـفـض الفقـر        . والبيئية ك بطرح الن ـعل ذل وهو يف
 .اض ومساعدة الحكومات لتحـسين النفـاذ إلى االستثمارات األجنبيةبالســياسـات، وإقــر

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 الحلقة االقراضيه. 1صندوق 
 

ك الدولي للمقترضين بالمشارآة في وضععموما تبدأ مساعدة البن
في آثير من البالد فان ذلك) . CAS( استراتيجية قطرية متفق عليها

 تضع بشكلCAS، إال أن )والنمو( شيستكمل باستراتيجيه للفقر واالنكما
أو آخر النمو المتوقع للبلد العضو، متضمنا المعوقات والفرص وتحدد

CAS تقديمها غالبا) والمانحين(البنك الدولي  أيضا المساعدة التي يستطيع
وقد يتضمن برنامج المساعدة عمال. على مدى إطار زمني متوسط

 .اقتصاديا أو تحليليا باإلضافة إلى اإلقراض
 
 

 اإلقراض
 ويظل مطلوباCAS إن برنامج اإلقراض أو أي نشاط آخر مما تتضمنه 

يستغرق الجزءمن الحكومة سوف يتطلب مزيدا من التخطيط واإلآمال و
التخطيطي من دورة حياة برنامج اإلقراض البنكي، والموضح في موقع

4إلى  1   ما بين   البنك الدولي على شبكة اإلنترنت، 
وتقع. سنوات اعتمادا على مقدرة الحكومة وتعقد العمليات المقترحة
وفى. مسئولية وضع مقترح اإلقراض على عاتق الحكومة المقترضة

ي تكون فيها مقدرة مثل هذه الحكومات منخفضة، فانه يمكنهاالحاالت الت
االستعانة بمعاونة خارجية وبصفة خاصة فان اليابانيين وبعض الحكومات
األوروبية آانوا آرماء في توفير دعم مالي غير مقيد لمقترضي البك

وبمجرد أن يتم تصميم المشروع، يقوم فريق من. الدولي لوضع المشاريع
التصميم والوصول مع الحكومة إلى المنتج) تثمين(لي بتقييم البنك الدو

 .النهائي الذي يقدم إلى مجلس مدراء البنك الدولي
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  اعـتـبـارات 
اإلقراض والـتـقـيـيـم

تـنـمـية الـثـروة 
 الـحـيوانـيـة

 
 
 
 
 

ـنمية  – على أي حال     –والبنك يدرك تماما    . يمنح البنك قروضه للحكومات فقط أي القـطاع العام         أن معظم الت
ـتثماراته وعلى هـذا فهو يعطى اهتماما مـلمو. االقتصادية تأتى من مبادرات القطاع الخاص    سا ليضمن أن اس

يم أي      . تؤدى إلى تحسين وظيفة القطاع الخاص دون إحباط مبادرات القطاع الخاص           ة لتقي واالعتبارات العام
ـشمل    ـروع ت ـج أو مش ا،        (i): برنـام ة عموم داث التنمي ـقر وإح ـاص الف ي إنق هامه ف رره  (ii) إس  مب

ام، و         (iii)االقتصادي، ول أو يتضمن                  إ (iv) مـبرر آاسـتثمار قطاع ع ر مقب ان يفرض أي رهن غي ا آ ذا م
 .²المخاطر سواء للمقترض أو للبنك 

 
 

ان   .  فان الموارد المتاحة للحكومة تكون غير آافـيه لتوفير خدمات شامله جيده            معظم البالد النامية،   في وقـد آ
. ذه في الظـهور  فان القـضية آخFSUوفى  . , Anteneh) 1984( لفترة من الزمن اذلك واضحا في أفـريقي

ات                لذا، فان الخيارات يجب أن تصاغ، ويبدو البنك في بعض األحيان مرنا للغاية من حيث األولويات ومتطلب
 استدامة استثماراته

 
 

ون عن   – تحت ظـروف محددات مـيزانية الحكومات وهيئات التنمية       –ومن جهة أخرى، فان المنتجين        يبحث
بيل            وسائل أخرى لتأآيد توصيل الخدمات،       ى س ويدهشون في بـعـض األحـيان عندما يجـدون أن البـدائل، عل

 .المثال من خالل توصيل القطاع الخاص، ليست فقط ميسره بل أحيانا تعمل بطريقة أفضل
 
 
 

اد     . اجتاز إقراض البنك الدولي لتنمية الثروة الحيوانية تغيرا رئيسيا خالل العقد األخير            االتجاه العام هو االبتع
ي     عن ا  ات الت ة العقب لمشروعات واالستثمارات التي يمكن أن يقـوم بـها القـطاع الخاص، والـترآيز على إزال

ام               ه،    . تواجه نمو القطاع الخاص، وعلى البرامج التي من شأنها مساندة الكفاءة المطورة للقطاع الع اء علي وبن
ـواء  ( ع آبيرة الحجم المـملوآة للدولة    فان البرامج المبكرة التي مولت مشروعات اإلنتاج الحيواني والتصني         س

ـشاطا     .  ³قـد ترآت لحد آبير     ) تصـنيع األعـالف أو الـمجازر    ـعتبر ن ي ت وتـربية الحيوان ضمن األنـشطة الت
ـؤسسات اإلقراض        للقطاع الخاص وهى خارج مجال الدولة، ومن ثم فهي خارج مجال التمويل عن طريق م

 . آالبنك الدولي
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 . أو بطريق غير مباشر من خالل اعتماد غير آامل للتمويلIFC تمول حاليا بواسطة االستثمارات مثل هذه .3
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اعـتـباراتلإلقـراض
ولالستثمار في 

 الحـيـوان تسجيل

 
   
 

ة                       ـكونات تنمي اه م ـغير باتج ذاتها يت ة ب ة القائم روة الحيواني أيضا، فان االتجاه السابق بالنسبة لمشروعات الث
ـن          ـزءا م ـيئي             الثـروة الحيوانية التي تـمـثل ج ـريفي، أو الب ان الزراعي، أو ال ر لالئتم ـشروع أآب ى  . م وعل

ـشروعا                   ـضمن م ـيا تت ا ووسط آس ة شرق أوروب ي منطق دولي ف سـبيل المـثال فـان المحفظة الحالية للبنك ال
ـل            ى األق ل الريفي       ( مشروعا    12واحدا قـائما بذاته لـلثروة الحيوانية، لكن عل تبعاد قروض التموي ا  ) باس به

ق بالمشروع االقليمى                  . ثروة حيوانية مكون   ـما يتعل ان في ي االئتم تحكم األضيق ف ام، أن ال ومما يثير االهتم
ة       روة الحيواني ي الث ـيد مزارع ه يف دو أن ي يب ل الريف ن      ؛للتموي رب م ا يق ان مم بالد، ف ن ال د م ي عدي  فف

 . نصفاالئتمان مخصص لإلنتاج الحيواني والتصنيع
  
 

ار                   حاليا فـان التحديات الر    اقم مخت ديثا بواسطة ط دها ح م تحدي ا ت ئيسية للتنمية الدولية للـثروة الحيوانية، آم
دولي  ة         ,.de Haan et al) 2001( من البنك ال روة الحيواني راء، الث ة الفق ة، خدم ذائي، البيئ  هي األمن الغ

أمين إطار سياسي منا             . والمستهلكين وخير الحيوان   دولي ت ك ال ى      ويتضمن الدور الرئيسي للبن اذ إل سب ونف
ـمراعى     (المـعرفة، والى المـوارد     ـثل صحة              ) خاصة أراضى ال ـات م ى خـدم ـل، وال ى خدمات التمـوي وال

ى              . الحيوان والتربية  ا، والحصول عل ـير الحصول عليه ة يختلف عـن تـوف وتأمين حق الوصول إلى الخدم
ئ                ة مس ـظل الدول ـطاع الخاص لكن ت ـواسطة الق ـر ب ه      الخدمة يمكن أن يتوف ذا الحق بعدال ولة عن ضمان ه

 .ومراقبة الجودة
 
 

ية للمنتجين          م السوق          . النـفاذ إلى األسـواق هـو أحـد االهتمامات الرئيس ي تحك د الت ان القواع ولسوء الحظ ف
ددا                        ـكون مح ـد ي ى األسواق ق اذ إل ي النف ة ف األسباب  . الدولي نادرا ما توفر أرضا ممهدة، وحق البالد النامي

ة       ( يها نقص األرض الممهدة هي اقتصادية     التي يعزى إل   دعم والحماي ع ال ة م ي       الجمرآي اج الزراعي ف  لإلنت
  . 4وربما تـكون مـتعلقة بمعايير متحيزة نوعا للجودة وسالمة الغذاء) أوروبا وأمـريكا الشـمالية والـيابان

ـتبعد آل مـ         ا تس ى أنه ـيما    والقـوى الحـاآمة في ذلك آخـذة في التعقـيد ومكلـفـه حت الم الثالث ف نتجي الع
 . عدا أآثرهم شجاعة

 
   
 

ـزخم الخاص بسـالمة                      ى الـ ـها يجب أن تنضم إل ـشعر أن بالد ت ـعض ال ـان بـ بالرغم مـن هــذه التعقيدات فـ
ر        ي أواخ ـا ف تهلتها أوروبـ ي اس ـات الت ودة المنتجـــ ات وج ة الحيوان ى حرآ يطرة عل ادة الس ـذاء وزي الغ

ـنامية   . ته حـاليا أمـريكا الشـمالية وغـيرها مـن الـدول المـصدرةالثمانينات وتبع  ـدول ال وتعـتـــــزم بعـض ال
ي    ـاد األوروب ـاورة لالتـح ى     ) EU(الـمجـ ة إل ـات الحيواني درة للمنتجـــــ ـيابان EU ، USوالمص  ، وال

ى   . األخذ بتـلك المعايير القيـاسية المعمول بها في السوق العالمي         دة           عالوة عل ة عدي ان منظمات دولي ك ف  ذل
 .5 ومنظمة الغذاء والزراعة (WTO) بشدة لسالمة الغذاء مـثل منظمة التجارة العالمية تروج

 
 
 
 
 

على ســبيل المـثال، تســتهدف قـواعـد سـالمـة الـغذاء حمايـة المــستهلكين لكن مع تـجاوز عـام، على . 4
 .كون أحيانا هي القوى الدافعةحماية األسواق المحلية ت: سـبـيل المثال

وليـس دائما ألســباب مـتعلـقـة بالصالح الـعام، حــيث أن بـيــروقراطـية هــذه المــنظمات ربـما تحـتاج . 5
 .لهـذه المبادرات لبقائها
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 وتعطى قواعد أحد نواتج حرآة سالمة الغذاء هو الرغبة في تحسين تتبع الحيوانات، والمنتجات الحيوانية،
 .  حاليا تفويضا لفعل ذلك من خالل التسجيل الفردي للحيوانات والملصقات الغذائية الشاملةEUال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـيوانات  ( تّتبع تـحرآـات الحـيـوان قـديمـة قــدم تـسويـق الحـيوان تـقريبا        .6 األمـثلة في وشـم الح
ـريكي ـرب األم ي الغ ـرن  ف ي الق ـمتحدة ف ـكة ال ي المـمل ـعمرة، أو ف ـريا الـمـست ى نـيـجـي ، وف

  ),Landais 2001أنـظر أيـضا . الـسادس عـشر
 
 
 
 
 
   

 
  التمييز بين االستثمار العام والخاص2.صندوق

 
لقـطاعين الخاص مـقابل العام فـيما يتعلقتـوجد مطـبوعات غـزيرة عـن مـوضوع ا

 بالنسبة للثروة. بأدوار االسـتثمارات والخـدمات، وتــتراوح اآلراء والزالت تـتـغـير
الحيوانية أنظر

)1992 (Umali et al. ، )1993 (Leonard و  )1994 (Gross.  
فشل األسواق،عـموما، فـان مـدخالت القـطاع العـام مطـلوبة لتلـك األنـشطة حيث ت

وحـيث ال يـمكن أن تتـناسب العوائـد مع المستفيدين الفرديين ولكنها متاحة للمجتمع
، حيث الجودة)أي السلع العامة مثل التفتيش على األغذية والحجر الصحي(آكل 

، أو في األوضاع التي)التـحكم في جــودة األدويــة واألمـصال(غير واضحة 
ويلعب). التدخالت اإلجبارية مثل حمالت التحصين(هتــتضـمـن خارجيات جوهري

القطاع العام أيضا دورا هـاما لـضمان مـعامـلة عادله ومـتساوية لكافة جـوانب
 وعلى أي حال، فـان االســتثمــار العـام ال. المـجتمع، خـاصة الفـقـراء والمـعـوزين

.ت الخاصةيجب أن يقود الى منافسة غير عادلة مع، أو بتر ، المبادرا
السـلع الخاصة، على الجانب اآلخر، هي أيضا سلع وخدمات مطابقة إذا ما آان
المستفيد محددا، ويتفهم المزايا وربما يكون راغبا في أن يدفع ثمن أو يساهم بشكل

والسلع الخاصة النموذجية في قطاع الثروة. آخر للحصول على هذه السلع والخدمات
حيث يدفع(ف الجافة والخضراء، وشراء خدمات التلقيح الحيوانية هي شراء األعال

المزارع بالكامل ثمن التلقيح سواء آان طبيعيا أو سداد ثمن السائل المنوي وخدمات 
. وشراء الخدمات الطبية البيطرية؛) التلقيح االصطناعى

والتوازن بين الخاص والعام يختلف، ويعتمد إلى درجة آبيرة على التاريخ
وعلى سبيل المثال، فهناك سيادة واضحة للقطاع العام في بعض. للبلداالقتصادي 

البالد مثل آوبا وعديد من بالد أوروبا الشرقية وبالد االتحاد السوفييتي السابق
(FSU) .وهناك اعتقاد راسخ في مزايا القطاع الخاص في البالد األنجلوسكسونيه

وعة األخيرة هناك اختالفاتلكن حتى في المجم. وفى البالد الرأسمالية عموما
 .واضحة في الرأي

 العام، سواء آان مبنيا على النظرية–على أي حال، فان التقسيم على أساس الخاص 
 .االقتصادية أم ال، فهو في النهاية قرار سياسي

نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي
البـالد االنـتقـالية والــنامــية
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ـقدر      : القدرة على تحمل النفقات     م ي ذي ل بناء على التفاعالت مع مختلف المقترضين، فان المحدد الرئيسي ال

ات        حق قـدره بالنـسبة لسالمة الغـذاء و      ى تحمل النفق درة عل ي     . 7تـسجيل الحيـوان هو المق وان ف وتسجيل الحي
ة    ـمزارعون       . صـيغته الحالية هـو مفـهوم وتطبيق يعـزى إلى الحكومات الغربي ـها ال ال في الد ين ك ب ا، تل عموم

ـقيال   ـما ث ـتسجيل      (دع روط بال دعم مش ى ال ول عل ان الحص ا ف ـطيع    )وأيض ـقاومة الق ت م ث تناقص ، وحي
اء        ( راض  لألمـ ي لوب ـر الحقيق ام    FMDقـارن على سبـيل المثال األث ي ع ه   2000 البريطاني ف ه، إال أن  بمثيل

ا وحظ عالمي اد ل يا؛بالك ـط آس ي وس ـجر ف ذي انف ر ) ال تهلكين أآث ل المس ذاء تجع تهالك الغ ث سرعة اس ، وحي
 . عرضة للتسمم الغذائي متعدد المستهلك

 
 

ى تز  ا إل ـزارعين أدى أيض م الم دمات      ودع وفير خ راءات ت ـكلفة إج ـناقصت ت ذلك ت زارع، وب م الم د حج اي
ـصناعة             . المزرعة ـن ال ـاملة م ـكلفة الك ع  . وتظل، حتى في هذه البالد، هناك معارضة ملموسة لتقاضى الت وم

ـعام  ـان الرضا ال ـل، ف ـتصادية –آ ة االق ن الناحي ون صائبا م ـد يك وال - الخـاص ق ـما مقب ون دائ ه ال يك  لكن
 .سياسيا

 
 

ذاء، أنظر                 ـظيم سالمة الغ ـقات تن ذي   Antle) 1999( والستعراض أشمل للجدل حول القـدرة على سداد نف  ال
ـالمة   ـيمة س اس ق ة، حيث يصعب قي د التكلف ـدة بسبب صعوبة تحدي ـذاء معـق وجد أن اقتصاديات سالمة الغ

ا    " الـغـذاء ـد ذاته ذاء ممكن             . في ح ـهوم سالمة الغ ان مف د، ف ات          وبالتأآي ي المجتمع ـسيره ف ى تف االختالف عل
ي  فحوصات اللحوم      (المختلفة حيث تتفاوت عادات تـجهيز الغذاء واستهالآه         على سبيل المثال، فان التوسع ف
 ). تعنى قليال في المناطق التي تغلي اللحم في الحساء تقليديا

) 1996(Shin et al.ة    قدم عرضا واقعيا لالختالفات اإلقليمية من حيث الر غبة في سداد ثمن منتجات غذائي
 .أآثر أمانا

 
 
 

ـدد من األسباب       نظم                      . هناك ع اع القواعد وال ي إتب ـها مشكلة ف ة األصغر لدي بالد النامي عن لماذا،خاصة ال
ون         ة         .تـسـجيل الحـيوان التي يتـبعها شـرآاؤهم عـن التجاريون المرتقب ـضايا الحماي دا عـن ق ة وبعي  الجمرآي

ـدة                         والدعم، فـان وص   نظم المعق ـين ال ـماثل ب ـدم الت ك هي ع ي تعوق ذل ية الت غـار الـحائـزين   العقبة الرئيس
ة        ) وإقـناع (ىالالزمة للتجارة الـدولية وتكـلفـة إجراءات الوصول إل       ـالد النامي ي الب ـزين ف ي  . صغار الحائ ف
ـنحو  ـدر ب ا يــق ـوجد م ـمثال ي بيل ال ى س ـدا، عل ية 30000هـولن ـز للماش ـتلكون  حائ ا 1.5يـم ـليون رأس  م

دره  ـمتوسط ق ـواحدة50ب ة ال ـرة للمزرع د .  بـق ا يوج ل ألباني د مث ى بل و 310000وف ـكون نح ـائز يـمـتل  ح
ة       .  بـقـرة أي أن حـجم الـمزرعة يـقـل عـن بـقرتـين    430000 اليف احراءات أي خدم ان تك ـليه، ف ـناء ع وب

ي أ              ون أعال ف ا التسجيل، تك ا فيه دا             للمزرعة، بم ي هولن ه ف ا هو علي اس عم ا بالقي دا      . لباني ا ليست بل وألباني
ـيطا                             ه يجب أن يكون بس ام، فان ذا النظ ل ه ار المزارعون مث ا، وإذا اخت مصدرا والتسجيل قد ال يكون ملح

 . وواضحا
ـدرجة      EU وعلى أي حال، فان ماسـيدونيا المجاورة تصدر جانبا من إنتاج المجترات الصغيرة إلى                ، وهى ب

ـكلف أو ام تسجيل م ى نظ ى تبن ـرغمة عل بة أخرى م ـمزارعي بالنس ـهال ة ب ـروة الحيواني ـك، إذن، . 8 الث وذل
روة           ـزارع الث ـن م ـط م ـددا فـق ـددا مـح ـث أن ع ـكومة حـي ـة للح ـبة بالنـسب ـية صعـ ـية سيـاس بح قـض أص

 . امـل والتتبع تسـتدعى التسجيل الكEU، لكن نظم ال )والمنتفعون(الحيوانية هم المصدرون 
 
 
 

 ,Antle 1999. سالمة الغذاء أنظر اقتصادياتالستعراض . 7  
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هناك مزيد من المشكالت المتعلقة بإجراءات الوصول        ) المذآورة أعاله (بغض النظر عن قضية الحجم      
ا     إلى السكان الريفيين المتناثرين في بالد ليس بها طرق ممهدة، أو تلفونات أو نظم                 د عليه . تسجيل يعتم

ـا             ـة مـنـخـفـضـة تـمام ـن تـصـميم نـظـم      . ومن جهة أخرى، فـان تـكاليـف العـمالـة بـصفـة عـام ويـمـك
ة  ـطة للغاي ـتابعة بـسـي ل )  ,Landais 2001أنظر( م ن قب ا م ادر قبوله ن الن ال، م ى أي ح والتي،عل

دوليين ار ال ر االهت. التج ي تثي ة الت كلة ذات العالق زون والمش احثين يرآ ال اإلدارة والب ام هي أن رج م
ى             ) غـطاء( على   همعـظم االنتـبا  تـبنى النظم من الغرب، ونادرا ما ينفقون الموارد على ابتكار نظام محل

  .(WTO)أرخص ربما يكون مقبوال مـن شـرآاء التجارة، وحتى من منظمة التجارة العالمية 
 
 
 

ا   ردي للحيوان ف الف افية للتعري دة إض رق    فائ ل الط د أفض ين لتحدي راد المنتج اعدة األف و مس ت ه
ابها            . والممارسات في اإلدارة   اتهم وأنس وهذه ليست قضية بالنسبة لصغار الحائزين الذين يعرفون حيوان

ر    م المتوسط والكبي زارع ذات الحج ي الم ى تحسين اإلدارة ف ؤدى إل ه سوف ي م، ولكن ذلت .باالس د ب وق
م إدارة م  ة نظ ود إلقام ة أو الجماعة  بعض الجه ـذه  ). ,.Faugère et al 1991(سجلة للقري ـثل ه م

 ).صغار الحائزين(النظم تبدو مرهقة ومكلفة ولكنها قد تكون مفيدة تحت ظروف الملكية المتناثرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1996لقان عام  في البFMD بشدة بسبب انتشار وباء (EU)تضررت صادرات ماسيدونيا إلى االتحاد األوروبي . 8
 
 
 
 
 
  
 

 
  التـطـبـيـق3.صندوق 

 
في معظم البالد الغربية، فان تطبيق تسجيل الحيوان يكون منوطا بمنظمات خاصة أو موازية

هيئة تعريف الماشية الكنديةففي آندا، على سبيل المثال، فان التطبيق موآول إلى . للدولة
(CCIA) وفى هولندا تدار قاعدة. وهى هيئة ال تسعى إلى الربح انبثقت عن الصناعة نفسها

هيئة السلعمع مراقبة من ( الموازية للدولة خدمة صحة الحيوانالمعلومات بواسطة 
.الموازى للدولةمكتب الثروة الحيوانية والمراعى ، وفى تونس بواسطة )الحيوانية واللحوم

 ، بخليط من النظم اإلقليميةUS ، آما في الواليات المتحدة UK وقد بدأت المملكة المتحدة
 .والتي ترآزت اآلن في خدمة تحرآات الماشية البريطانية
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 استثمار خاص
 أو عام

 
 
 

ـعريف   ـمزارعون بت ـوم ال ـديا، يق ـم( تـقلي ع   ) ترقي ة أو لمن راض التربي أخرى ألغ ة أو ب ـيواناتهم بطريق ح
م   . السرقة  ات باالس ة تعرف الحيوان ان العائلي ى معظم القطع ادرات خاصة   . وف ا مب ذه آله ـثر . وآانت ه أآ

ـدولة       ان ال ال، ف ى أي ح ة، عل ة      إ( حداث ـنظمات موازي ا مباشرة أو من خالل م ة بتعريف   ) م صارت معني
وان فة . الحي ة بص ا الدول ـها تتحمله ـدء في اليف الب ا، وتك ا حالي ارى تطويره ذه ج ع ه م التتب م نظ معظ
فإذا آانت فـقـط لسالمة  . وتقسيم التكاليف بين المزارع والدولة سوف يعتمد على اسـتعماالت التعريف    .عامة

ام            الغـذاء، فانه  وى للصالح الع ـبرر ق ـاك م ام من خالل               .  يكون هـن ـن النظ ـمنتجون أيضا م ـاد ال وإذا استف
ه المزارعون                     اليف يمكن أن يتحمل ر من التك ان نصيبا أآب ة، ف ي      . استعمال خدمات التربي ه ف د، فان وبالتأآي

 .ف نصيبا متزايدا من التكالي9يتحمل حائزو الثروة الحيوانية ) الغربية(معظم البالد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ى أي حال،     .بفرض أن التتبع يحسن من سالمة الغذاء، فان المستهلكين يصبحون مستفيدين مثلهم مثل المنتجين              . 9 عل

تج                          ـيف المن ذلك ضمن تكال ـونه ل ا يدفع ذين يجب أن يضـمنوا م ـل، وال ـون أسه ـفة يك ـمزارعين بالتكل ـميل ال فان تح
 . أن الجانب السلبي آذلك هو أن بعض المستهلكين سوف يستفيدون أآثر من آخرينإال. النهائي

 
 
  
 

    
 

 
 لعام أن هل يجب على القطاع ا4.صندوق 

 يمول تسجيل الحيوان ؟/ يدعم
 

 مؤيد
 .السيطرة على التحرك وتحسين التتبع ستعود بفائدة عامة على المجتمع •
 تكاليف اإلجراءات بالنسبة للقطعان المرتحلة والمتنقلة، أو بالنسبة لصغار  •

 .   الحائزين، أآبر من أن يتحملها المنتجون وحدهم
 .آة الحكومةتنفيذ أفضل وإحصاءات أدق عند مشار •
 .منع احتساب الضرائب •
 .التمويل العام مطلوب لزيادة الوعي والتغلب على اعتراض المنتجين •
 المستهلكون سوف يستفيدون في النهاية من المنتجات األآثر أمنا ومن  •

   المخاطرة األقل من األمراض الوبائية الحيوانية المكلفة 
  

 
 معارض

 سوف تحصد الفوائد)  الحيوانيةمنتجو الثروة(مجموعة صغيرة مختارة  •
  سيكون؛ومخاطر سوء استعمال قوة الدولة(إقحام الدولة في األنشطة الخاصة  •

 ).  الخطوة األولى لمزيد من اإلقحام، والبحث عن ربح، وفساد
 .مكلفة بالنسبة للمنتجين وفى النهاية للمستهلكين •
 .التكلفة عالية نسبيا لصغار المنتجين •
 وان ضد الوشم، واالستعمال غير السوي لعالماتاعتراضات حقوق الحي •

 .الخ...   األذن 
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ي                 على أي حال، فان تكلفة تنفيذ نظام لترقيم أو تعريف الحيوان في البالد النامـية يكون أعـال آثيرا عما هو ف
دخل ال      ) 4أنظر صندوق   (باب  البالد الغربية، وبعض هذه البالد تبرر إقحام الدولة لعدد من األس           ـذا الت مثل ه

ام من     . يعنى بالضرورة الـدولة الـمرآزية    ـطاع الع في عـديد مـن البالد تـنبع الـمبادرات مـن أجل مـساندة الق
ـؤديها           . الحكومة اإلقليمية أو حتى من مستويات أدنى       ففي الهند، على سبيل المثال، فان تكلفة خدمات مـعينة ي

عالوة على ذلك، فتلك األنشطة يمكن التعاقد عليها        .قسم بين الدول المرآزية والحكومة اإلقليمية     القطاع العام ت  
ـطريين     NGOsمع القطاع الخاص مثل تعاونيات المنتجين وغيرها مـن المنظمات غـير الحكومية              أو إلى بي

ى عل            . خاصين، أو خدمات التـربية الـخاصة الخ      اذج تبن ـذه النم ـن ه ـثير م ـمزارع       أيضا، آ ي ال ى تجارب ف
 . الكبيرة ومحطات البحوث، حيث البيئة قد ال تمثل دائما نظام الحائز الصغير أو مصالحه

 
 
 
 

ـفة يجب   ) جزءا من(إذا آان من الضروري أن تدفع الصناعة       تكلفة النظام، فان طـريقة عادلة السترداد التكل
ة أو  أآثرها ا. عديد من الوسائل يمكن استخدامها. أن تؤسس  نتشارا فرض رسوم على مبيعات الثروة الحيواني
ى    0.20 بـها من خالل تحصيل ضريـبة إضافـية قـدرها         CCIAوتمول آـندا هـيئة    . ملكيتها ديا عل  دوالرا آن

ـمة  US-CIS(في الـواليات المـتحدة ) اللحم(مـبـيعات عـالمات األذن في نظام تعـريف ماشـية         ، وهى مـنظـ
ـيعات عالمات         (i): نوقـشت ثالث نـظم مـحتملة   ) للربحتـطوعية ال تسـعى      تـحصيل ضريبة إضافية على مب

ى أي      ( تقاضى ثمن ما يقدم من خدمات        (iii) فرض رسم على آل رأس ، أو         (ii)األذن، اخذ في االعتبار، عل
 ). حال، في الحالة األخيرة أن تحصيل الفواتير يمكن أن يمثل مشكلة

 
 
 
 

دا    )  الفنية ICARأنـظر سـلسلة   ( المنـشور حـول الـجوانب الفـنية للتـسجيل      بالرغم من ضـخامة     فان قلـيال ج
ـواليات  ,.Disney et al)2001). ( الـتكاليف–أي الـعوائـد (معروف عن اقتصادياتها   قـرر أنه، بالنـسبة لل

في مخاطر أمراض الحيوان    ، تعـريـف الـماشية قـد يدر عائدا اقتصاديا مجزيا باعتبار النقص           )US(المتحدة  
ـخنازير  ـة لل ـيس صحيحا بالنـسب ك ل ة، إال أن ذل م وضعت تحت  . الخارجي ـنظرية الخاصة به ـالدراسة ال ف

اليفهم منخفضة    . في الواليات الـمتحدة)  مليون حيوان40(النظر نظام تسجيل ضخم      2-2.5نحو  (وآانت تك
وتـتباين تـكاليف عـملية الـبدء    .  والتـكاليف إلي الـمزارع     إال إنها استبعدت تكاليف عملية البدء     ) دوالراللرأس

ين  راوح ب ـنها تت ى 500 000لك ئيلة إذا  4000 000 دوالر إل ر ض ي تعتب م، والت رة الحج نظم آبي  دوالر لل
 2000التكـاليـف الفعـلية لـخدمات حـرآة الحيوانات البريطانية للعام        . استهلكت على مـاليين مـن الحـيوانات    

ـغت   2001/  ـنيا    22.6بل ـنيها إسـترلي ـيون ج ا  33( مل ون دوالر أمريكي ـكاليف    )  ملي ـبعدت ت ا است إال أنه
ـف    .  ) ,.2001Hoskin et al(ضبط الجـودة بـواسـطـة الــدولـة / التـفتيش ـون توظي ـد يك أآـثـر إيـضاحا ق

ان   ، مما تطلب نحو نصف تكاليف التشغيل ا  )فقط لحفظ السجالت   (400أآـثـر من    يض، ف إلجمالية وعلى النق
CCIA           ـها ـيانات الخاصة ب ة         ( الكندية أقـامت قـاعـدة الب ـيانات الدولي ـدة الب ـن قاع ي      QCم ا ف ، تمت إقامته

 . مليون دوالر آندى 1.6 مليون رأس من الماشية بدعم من الدولة قدره 14لعدد يبلغ ) نحو ثالث سنوات
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ات األذن      10بواسطة طاقم يقل عن عشرة   وتخطط لتشغيل ذلك      ى عالم ا  ( ممول من رسوم مفروضة عل حالي

 . دوالرات بما فيها العالمات5 يتقاضون USللمقارنة فان مربى السافولك المتحدين في  ). دوالرا آنديا0.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .Ms. Stitt, CCIAاتصال خاص، . 10  
 
 
 
 

    
 

 األعمال/ المخطط العريض لألنشطة. 5صندوق 
 
Ι .الجدوى 

 .ازدياد الوعي والحوار حول االحتياجات المحسوسة •
 .تحديد التوافق مع االستراتيجية القطرية للثروة الحيوانية وفرص السوق •
 .وآليات التمويل المستدام) لمرحلة اإلنشاء( اختبار الجهاز التنفيذي الكفء  •

 
П .التخطيط 

 .ضبط التحرآات/ شاء استراتيجية قطرية للتعريف إن •
 .تحديد أي أنواع الحيوانات سيشملها التسجيل الفردي مقابل التسجيل بالدفعة •
 .تخصيص الموارد الالزمة •
 مزيد من التعلم والمعلومات لزيادة الوعي •
 .إيجاد خطه لتنمية قاعدة البيانات واالختبار االسترشادي •

 
III . إلنشائيةالمرحلة ا(التنفيذ( 

 .خطة المشروع، الميزانية وطريقة تأمين قاعدة البيانات •
 .إنشاء وتنفيذ خطه استرشادية •
 .إنشاء نظام للمراقبة وضبط الجودة •
 .تخصيص الموارد الضرورية للميزانية المطلوبة للتنفيذ الكامل •
 .العروض/ إنشاء خطه تنفيذية والتعيين  •

 
IV . االستكمال(التنفيذ( 

 .يل الكامل للنظاماإلعداد للتشغ •
 ).على مراحل( تسيير النظام  •
 .تقييم العملية والتكاليف/ مراقبه  •
 .االستمرار في تحسين التعليم والوعي •

 
V .متابعة التنفيذ 

 .تشغيل التسجيل/ اإلشراف الكامل •
 .مراقبة الجودة وااللتزام بالتكلفة •
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 بعض الخبرات في

 مشاريع البنك

  الدولي

 الـسـيـاســة

 
 
 
 
 

ـراض، آانت             – التي بـدأهـا المزارعون     –البـرامج    مـبكرا، سـواء آـان الـهدف تـربية الـحيوان أو مـنع األم
خاصة برامج التربية التي بـدأت محليا، ففد بدئت وأديرت         . مـصحوبة بـالتأـكـيد بتحاليل خام للتكلفة والعوائـد     
 طيب، وآثير من عـناصر التكلفـة خفـضت بسـبب الخدمات  بالمزارعين، وآانت التكلفة مسيطر عليها بشكل    

واستعراض  . وبطبيعة الحال، حتى الـيوم بـعض بـرامج التـربـية ال زالت تـستخدم التـكلفة بكـفاءة           . التطوعية
ـربية والسيطرة                ـرامج الت بعض هذه البرامج وارد حيث أنها قد توفر دروسا مستفاده للبالد والمناطق حـيث ب

 .حيوان تحت اإلنشاء حالياعلى ال
 
 

ر من                         ي آثي ة ف درة المالي ط خارج المق يس فق وان ل وتـبنى األنـماط الغـربـيـة الـمكلفة نـسبـيا لتعريف الحي
ة  . الدول النامية، بل قد يكون غير ضروري    على أي حال، هذا يستدعى أن يقدم المزارعون والبيروقراطي

ـ  ي المحاف ـدروسة ف ـة م م حـال اندة له ـظمهم  المس ـق ن ـساوى وتواف ـن ت ة ع نظم 11ل الدولي ـذه ال  ، وان ه
 .ولسوء الحظ هذا نادرا ما يحدث. تتناسب تماما مع صناعتهم

 
 
 

في بـعض الحاالت آانت    . شارك البنك الدولي في تمويل عدد من الـبرامج التي تـهدف إلى تسجيل الحيوانات            
ان المشروع         هـذه برامج استكشافـية إلقامة نـظام للـتوضيح        أو ألغـراض البحث العلمي، وفى حاالت قـليلة ف

ذه         . مول جانبا ضخما من تكاليف البدء وتكاليف التشـغيل األساسية        ) المكون  ( وآما هو متوقع آانت معظم ه
ـرار                 البرامج في أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا حيث يلعب تأثير االتحاد األوروبي دورا متزايدا في اتخاذ الق

وفى أغـلب الحاالت، لم تكـن الـقرارات لـبدء نـظام للتعريف مـدروسا جـيـدا، خاصة فـيما يـتعلـق              . كوميالح
وينـظر إليـها في معظم األحوال على إنـها امتداد        . التكلفة وإدراج المـيزانية  / باالحـتياجات، والمهـمة، والعائد  

دامات الشـاملة، وضـبط التحرآات وتغـيير التسجيل، و       للنـظام لتـعـريف السـاللـة، دون تقـدير آامل لالستـخ      
الحوار          . التكاليف اإلدارية السـتمرارية قـاعدة البيانات     وقـد بـرزت عدة قضايا وخبرات خاصة فـيما يتعلـق ب

 :حول السياسة، وتخطيط المشروع وتنفيذه وهذه تتضمن ما يلي
 
 
 

تفيد   آما سبق مناقشته أعاله، فان القضية األساسية ف     امج يس يما يتعلق بالسياسة هي تبرير إقحام الدولة في برن
ادا  .  من المجتمع صغيرمنه فقط جزء     وهذا سؤال سياسي قد يكون له إجابات مختلفة في البالد المختلفة، اعتم

 .على ميزانية الدولة ، والفوائد المحسوسة للبلد، والقوة االقتصادية والسياسية لقطاع الثروة الحيوانية
 
 
 
 
 
 
 

 USفـفي الواليات المـتحدة . هـذه الفـروق تـمـتد إلى وجـهات نـظر النظام الـتشريعي في الـمسئولية الـقانونية. 11
 الالحقة تدفع اإلنتاج ونظام السوق، بينما في أوروبا فان السيطرة رآزت أآثر على –فـان المسئولية القانونية السابقة 

 ).الدولة(عملية المنتج وسيطرة 
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 االستخـدامات
  السياسـية

 لتسجيل الثروة
 الحيوانية االجبارى

 التأثيرات 
 على الفقراء

 
 
 
 

وفر لكل                        ة يجب أن يت م الحكوم ان دع ا إذا آ والثانية، وهى بشكل أو بآخر قضية سياسية ذات عالقة، هي م
اليف                 )األقاليم(المنتجين أو  ط ألولئك حيث اإلجراءات باهظة التك ذهب فق ه ي ـان        . ، أو أن ثال، ف ونس، م ي ت ف

ـوان         مـزارعي األلـبـان في الشمال منـظمون بـشكل حسـن ويـس        ا لتسجيل الحـي تعملون نظاما مزرعيا ونظام
ي نما  ـبي ؛  ذا طـابع أوروبي     ى        ف ونس، عل وب ت ك              أي جن د تمتل ة حضرية ق ازات منزلي ال، يوجد حي وة    ح بق

ـيذ     .  أو اثنتين، آما أن هناك نظام مـرتحل آـبير لألغـنام      واحدة ـقدرة لتنـف ة أو الم ديهم الرغب وهـؤالء ليست ل
و  ـجيل الحي ام لتس ـجيل       . اننظ ـظم تس ال ن الي إلدخ دعم الم دا لل ة جه ذل الحكوم ك تب ـبول ذل رويج لق وللت

ـية              . الحـيوان ـباب إجـرائ ان ألس على أي حـال، فـان اسـتهداف مجموعات خاصة هـو أمر من الصعوبة بمك
ه  . ـةوسياسـية، ولذا، فان دعم مزارعي األلبان في الشمال أيضا قد يستفيدون أساسا من  دعـم الـحكـوم        إال ان

دء النظام                )ومـتوقع أيضا في تـونس   (في بـالد أخرى     اليف بمجرد ب ـون آل التك ـجين يدفـع ار المنت ، فـان آب
ع  . في العمل، أما صغار الحائزين فسوف يستمرون في تلقى بـعـض الدعم من الدولة         مجددا فان هذا في الواق

زا      ؛قرار سياسي إلى حد آبير       رة     وفى معظم األحوال فان الم د تكون مصدرة       ( رع الكبي ي ق م أيضا    ) والت ه
 .المستفيدون الرئيسيون

 
د ضمن                        وان هو بالتأآي ان تسجيل الحي ا إذا آ بالد هو م ـن ال ـير م ي آث  ثـالثـا، السؤال الذي يجب طرحه ف

ين أداء االقتصاد الزراعي    بيل تحس ي س ات ف ن االحتياج ة م ـمة الطويل ي القـائ ـقدمة ف ات المت ي . األولوي ف
ن،  (العائد يستحق االحترام ونظاما السترداد التكلفة       / ـاالت قـليـلة فـقـط قـدمت الحكومات تحليال للتكلفة        ح لك

ة           ـالية              ). وآما ذآر أعـاله، فان ذلك ليس نمطيا في البالد النامي اليف اإلجم ك بالتك رتبط ذل ياق أعم، ي ى س وف
ة،   بالد األوروبي ي ال ى ف ذي حت ذاء، ال المة الغ ـرنامج س ه  لب ة مانع ا لدرج ون مكلف د يك ـفله(  ق ر أس ). أنظ

ا استخدامات                      ـسجيل هم ي الت ـدولة أو الصناعة ف ـصالحيات ال ـة ب سـؤاالن سـياسـيان إضافـيان لـهـما عـالق
 .صالحيات التسجيل والتأثير على الفقراء

 
 

ي                     اك شك صحي ف نظم الشمولية، هن ـوها من ال ـخلصت لت ي ت ـالد الت ي الب  أوساط منتجي   بصفة خاصة، ف
ـة    ـحام الـدول ـول إق ـة ح ـروة الحيوانـي ـبير بالتسجيل     . الث ـتمام آ ـوجد اه ـهة أخرى ي ـن ج خ : ....وم ين . ال ب

 .المسئولين الرسميين حيث يرون في ذلك فرصة الستعادة بعض من نفوذهم المفقود خالل التحول 
 
 
 

حو      ان مص ة إذا آ القوة، خاص روض ب ارى المف جيل االجب ـترداالتس ـن    دبا باس ـكلفة م ى للت ـزئي أو آل  ج
ـعه      ـوية للس اديات ق ـناك اقتص ث أن ه ـقراء حي ى الف لبيا عل ـؤثر س د ي ين، وق ـماالمنتج ـجيل في ق بتس  يتعل

ك               12وفـقـراء المـنتجـين   . الحـيوان ي التجارة أو التحري ـجون ف ا يـندم ـادرا م ـمر  ن ا     المست ات، وربم  للحيوان
ـلي     دفعهم خارج النشاط بـسـبب              آانت هـناك فوائد ق اليف األعال ومخاطر أعظم ل ـط التك م، فـق لة مباشرة له

ـهم ـدم تجـاوب ـال   . عـ عارا أع ـون أس وف يـدفـع تهلكين س ـقراء المس ـدو أن فـ ين ؛ويــب ـا الن المنتج  جــزئـي
ـيل الرسـمي يك                ـيا ألن الـتسـج دة، وجـزئـ ـي     والمصنعين عليهم أن يسترجعوا التكاليف الزائ ـصحوبا ف ون م

 )األرخص ( 13بـعـض األجـيال بتحـصيل أفـضـل للضرائب ومن ثم فرصا أقل لالقتصاد الرمادي 
 
 
 
 
 
ة              االقتصادأيضا، في آافة البالد النامية، فان نصيب الزراعة في          . 12   بالد المتقدم ا هو في ال ر مم وطني أآب ذا،  . ال ل

ـطاع الزراعي من خالل الضرائب والرسوم              حتى إذا تحملت الدولة النفقات، فان جزءا آبير        ـن الـق ـستمد م ا سوف ي
 .الخ....
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 قضايا فنية وتمويلي

 قـصـور الـتمـويـل

   الـتـنـفـيـذ

 
 
 
 
 

 .  قصور التمويل والتنفيذ الشاملوالماليةتشمل القضايا الفنية 
 
 
 
 

دا  . بدأت بعـض البالد عـملية تسجيل الحيوان آعمل إرشـادي ضمن النظام المبكر لتسجيل السالالت                وبعي
د    ة            عن الـصراع ال ة المتعلق وان، أو المصالح المعني ة لصحة الحي ـددة الممثل ـن الجـمـاعـات المتع اخلي بـي

جالت           ظ الس ث، أن حف امج، حي ل البرن ي تموي ور ف ي القص رى، ه ة أخ ة عام ـناك عاقب الحيوان، فـه ب
بـعـض  . ألغراض المتابعة من الصعوبة لـمكان، وأآـثر تكـلـفة عـن حـفـظ السـجـالت ألغـراض التـربـية           

والبرامج، وتـتدنى  ) عـالمات األذن، الحاسـبات  ( البـالد آانت معنية فـقـط بالحصول على تمويل المهمات         
تالك                         تغرقه ام ذي يس ذلك الوقت ال وان وآ وارد واإلدارة وتشغيل نظام تسجيل الحي في تقدير التكاليف الم

 .نظام في حالة عمل
 
 
 

وان                    آما ذآر ففي بـعض البالد آان الـمربو       ة نظام لتسجيل الحي ادرة إلقام ـزمام المب ـن أخذ ب م أول م ن ه
يير                    يقـترحعـندما  ). أي تسجيل اللبن  ( ـوموا بتس ه يجب أن يق ون أن ـشعر المرب ي للتسجيل، ي امج وطن  برن

بأنفسهم، بالرغم من حقيقة أن هدف النظام على المستوى القطري هو التتبع ألغراض السيطرة               المشروع  
ـيطري          . لـحيوان وسـالمـة الغـذاء  على أمراض ا   ـهنة الطب الب ى م ـظام إل ـة أخرى إذا أوآل الن ـن جه وم

 .فسوف تكون هناك مخاطر االحتكار التي تقود إلى ارتفاع نسبى في تكاليف اإلجراءات
 
 
 

رك      ب للتح بط المناس م الض ي تفه نقص ف و ال ل واضح ه اك خل ة   . هن ى حرآ يطرة عل ياع والس واالنص
ة  . ء أساسي مـن أي نـظام للـتسجـيل  الحيوانات جـز  هـذه قـضية حاسـمه في بـرامج الـعديد مـن البالد النامي

ـتنقل و                     ـرعي الم ي الــ ـشارك ف ـرية، ت ـة حـول الق ـات بـحري دام       / حيث تتجول الحيـوان ى األق ل عل أو تنق
ـزين        ـلف الحائ ال، ه       . حيث هناك مخالطة لحيوانات مخت ى أي ح ـيل التحرك، عل ـتبع    وتـسج ـظم ت و لب ن

ـوانات  وان    (الحي جيل الحي دير تس ي ت ـيئات الت ـة اله ي مـيزانـي ـد ف ـية أضخم بـن و بالتبع اج ). وه ي إنت ف
اص     اع الخ ـتزايد القط ـن، ي ازير والدواج ا (الخن املون أفقي ذ   ) أي المتك ية للتنفي ئولية الرئيس ذين المس آخ

 ).والتكاليف(
 
 
 
 
 
 
 

دا أدنى          ) لتعامل مع صغار الحائزين   عند ا  (الحكوماتتدرك بعض   . 13 ارتفاع تكاليف اإلجراءات، وتضع ح
بة لسالمة   ) لآلن(وهذا ليس ).  االقتصادي ألغراض فـرض الضريبة    الحدمثل  (ال تتدخل عنده     هو الحال بالنس

  %.100حيث من المتوقع تجاوب بنسبة ) وبالتالي تسجيل الحيوان( الغـذاء 
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ام تسجيل                           تشـير الخـ  ـامة نظ تغرقه إلق ذي تس ل ال ى الوقت الطوي دولي أيضا إل ك ال ـشاريع البن برات في م
ـمزارعين           ـواسطة ال ـظ السجالت ب ي التسجيل أو حف اريخ ف ـها ت ـس ل ي لي ـالد الت ي الب ـيق ف ذه  . دق تحت ه
ل أن يصبح آ                ل قب ى األق امال عل دا آ د يستغرق عق ذا ق ام تسجيل آه ـة نظ ة   الظروف فـان إقـام امل الفاعلي

ـيانات           ـودة الب ـن ضمان ج ـولة م ـون          . بـدرجـة معـق ـندما يواجه نهم ع ي ذه ك ف ـظ المخططون ذل ـد يحف وق
ل    . مسئولين رسميين لديهم سيناريوهات متفائلة لإلدخال السريع لمثل هذه النظم     ة مث ات دولي وقد تتروى هيئ

ة  ارة العالمي ة التج ى CODEX ، و WTOمنظم كEU ، وحت ول ذل بالد  ح ة ال ي مطالب ـأمل ف ـندما ت  ع
 .النامية أن تأخذ بنظمها وتلتزم بها

 
   

ا  ة في النهاية، يوجد جزء شائع الغياب في خطة المشروع وهو عملي     المراقبة ووضع مؤشرات الرصد وآم
ا                 ـاس آمي ا تـق ادرا م وان ن ـسجيل الحي ي     . ذآر أعاله فـان تـأثير بـرامج ت ى ف ذي طورتسجيل     EUوحت   ، ال

اه ر االنتب ه تثي ـوثوق ب ـييم االقتصادي الم ـدرة التق ان ن ـدة، ف وان بش ـييم . الحي ان التق ـدير، ف ر تق ى أآث وعل
ـمسجلة       (يـستـعمل معايــير الـتغيير     ات ال ـمزارع أو الحيوان واطن الخطر      ) عـدد ال واألحداث  .أو مالحظة م

وان        توضح وجود مـثل هـذه المواطن و      FMD و   BSEالحالية عـن أمراض     ـيل الكامل للحي صعوبة التسج
 . وتسجيل التحرآات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نموذج لمعايير التغير والتأثير. 6صندوق 

 
 

    التغـييـر
 
 ثــر األ

 
الحيوانات أو ) أو نسبة مئوية(عدد •

 .المزارع في النظام
تكاليف التسجيل للحيوان الواحد  •

 ).لكل مزرعة أو لكل منتج(
وقت الدوران عندما يقتضى األمر  •

خصوصا فيما يتعلق (تغيير البيانات
 ).بالتحرآات

نسبة البيانات غير الصحيحة أو  •
 ).للحيوانات(أجازات المرور 

ستغرقه حصول الوقت الذي ي •
 الخ على المعلومات...المنتجين 

 
 
 
 

 
تحسين وقت االستجابة لمخاوف الغذاء  •

 .أو انتشار األمراض
تناقص نوبات انتشار األمراض أو  •

 .تناقص أثر مخاوف الغذاء
خفض تكاليف سالمة الغذاء بالنسبة  •

أي قبل وبعد إدخال نظام ( لوحدة المنتج
 ).جديد

 .معدل التحسين الوراثى •
 المزارعين والمصنعين رضاء •

 .الرئيسيين
 .التكلفة على االستثمار قبل وبعد/ الفائدة •
التغير في عدد المنازعات في التجارة  •

 .الوطنية والدولية
التغير في وقت الدوران في حالة  •

 .منازعات التجارة
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 سـتـنـتــاج

 
 
 
 
 
 

ات                الخـبرة في االتـحاد األوروبي صاحب التاريخ الطويل في حفظ السجالت ونظام االتصال وقاعدة البيان
ل المعقدة ال تبشر بسهولة إدخال مـثل هـذه النـظم في البالد المؤهلة بدرجة              أثير       . أق اس المناسب للت إن القي

أثير                    ـة للت ـير دقـيق . يقتضى وضوح أهـداف االسـتثـمار ، دراسة أساسية ، أهـداف واضحة ، ووضع معاي
أثير               ) 6انظر صندوق     ( وبعيدا عن معايير التغيير      ايير الت ـن مع ـلسلة م ى وضع س ـدعو إل ان الحاجة ت ف

ة يجب أن تتضمن ا. ورصدها بالد النامي ى ال ـذاءوف ى الغ ـير عل ـير التأث تهلكين( لمعاي ين والمس ) المنتج
 .وصغار المنتجين والمصنعين مقابل آبارهم وعلى االستدامة بصفة عامه

 
 
 

ـرضت          . نظم تسجيل الحيوان ليست حديـثة     ـلما ف ات مث ع الحيوان ي تتضمن تتب املة الت ة الش والنظم القطري
ـبيا     هذه النظم مؤخرا في االتحاد األوروبي وحال       ه نس الد أخرى، حديث ة     . يا في ب بالد النامي نظم ال وتشعر ب

ك              وا ذل رون ليفعل ا يجب نهم ربم را م أنهم ربما آان عليهم ا أن يتبعوا مثال الكتل التجارية الكبرى، وان آثي
د        . إذا خطط منتجوهم للتصدير إلى تلك األسواق       اليف والعائ نظم التسجيل      / لسوء الحظ، فان التك اليف ل تك

اليف وااللتزامات                المتك املة ليسـت موثـقة، والحكومات التي تخطط إلقامة نظام للتسجيل ربما تجد أن التك
ا           . ضخمه للغاية، وأن التنفيذ الكامل قد يستغرق عقدا آامال         ة م خاصة وأن البالد غير المصدرة قد تقيم بدق

ي          . إذا آانت تكاليف مثل هذا النظام ستفوق فوائده        د تفكر ف الد أخرى ق ل      ب ادل أن مث ـفه وتج ل تكل نظم أق
ة          ارة العالمي ة التج ـواعد منظم ـحت ق ـها، ت ـترف ب ب أن يع نظم يج ذه ال اوية  (WTO)ه نظم مس  ، آ

 .ومتوافقة
 
 
 

ددا من                     دولي توضح ع والخبرة المتحصلة من األمثلة القليلة لنظم تسجيل الحيوان الممولة بواسطة البك ال
ـ   ـصور ت ـيها ق ا ف ـرار الخاص  المخاطر األخرى، بم ـطول والق ام، الجدل الم ـئةمويل النظ ذة، بالهي  المنف

ـط                    ـاب ضـواب ات، وغـي ـى التحرآ نقص تفهم أن تسجيل الحيوان وتتبعه يتـطلب ضوابط أآثر صرامة عل
 .الجـودة والحاجة إلى مـراقـبـةالتكاليف والتأثير يجب أن تكون جزءا رئيسيا من هذه البرامج
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 a Kulatova Street,1 Central Asian Breeding Services Ltd.,  
, Kyrgyzstan720000Bishkek, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه أز                 تج عن ا ن رة، مم ه الكبي زارع الجماعي زارع الخاصه         أصابت األزمة االقتصادية الراهنه الم ي الم ة ف م
زارع                           . الجديده ه، الم ه المحلي زارع العائلي واع من الم ة أن ين ثالث وزع ب وفرة تت يه المت ان آل الماش حاليا، ف

رة  ة الكبي زارع التعاوني يح  . الصغيرة، والم ا التلق د فيه م يزي ع ذروة . وفى الوقت الحاضر تحدث مواس وتق
ـريل          ـر اب ي              . مـواسم التوالد في القـرى خالل شـه ـمارس ف ي ت ـطيع الت إدارة الق ـرتبط ب ك م ي ذل والسبب ف

دما                  . وتلقح األبقار طبيعيا في أغلب األحوال      . القرى ي الغالب صيفا عن ة ف ان العادي ي القطع ك ف ويحدث ذل
ـمراعى الصيفيه         ي ال زارعين لكي تضع          . تـكون األبقـار تـرعى ف دى الم اك أفضليه ل ك، هن ى ذل إضافة إل

 .وقد أدى هذا االتجاه إلى إنتاج آميات أقل من اللبن شتاء في آيرجيزستان. الربيعأبقارهم غالبا في 
 

ت  رآة  تأسس ياش طى آس دمات الوس دوده لخ ه المح ام   التربي ه   2000ع اريع الخاص ـس المش ى أس  عل
ـوق ه. واقتصـاد الس روتهم الحيواني ين أداء ث زارعين لتحس ـا للم ـديم خـدماته ـو تق ـدف الشرآة ه ان ه . وآ

ى بتسجيل                      و يح االصطناعي وتعن وي للتلق ائل المن زارعين بالس زود الشرآة الم ضمن عدد من الخدمات، ت
  .أداء الحيوانات

 
ان  دوده  واآلن، ف ه المح دمات التربي يا الوسطى لخ ي شرآة آس جيل األداء ف ال تس ي مج دماتها ف دم خ تق

ـسجيل أداء      . ه على حد سواء   الحيوان إلى المزارع التعاونية الكبيرة والمزارع الخاصه الصغير        ـدء ت ومنـذ ب
م تسجيلها      16 بقرة من    7000الحيوان، فان نحو     ات            .  مزرعه قد ت دة بيان ى قاع ات المسجله إل دخل البيان وت
ـقارهم وتسهيل                     . في حاسب مرآزي   ـضل أب د أف نهم من تحدي ا لتمك م تحليله ات ت ويتلقى المزارعون معلوم

انهم  ى مج(إدارة قطع ع إل يم القطي ة تقس والدة، والحالب ة ال ه، حديث ار الجاف ن األبق خ.... اميع م وتراقب ) ال
 . انساب األبقار بدقه لتفادى تربية األقارب في القطعان
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 مــقــدمــــه

 
 
 

ديرها بشكل               ات يمكن تق بناء على نتائج تحليل البيانات التي تقدم للمزارعين، فان الجدارة الوراثيه للحيوان
ا  أفـضل بـواسطة تـصحيح مـظ    ـر عليه ـتوسط   . هر األداء المـنسوب للـعوامل المختلفة التي تـؤث ق م وبتطبي

ـجاب                     ى يمكن إن ه حت االختالفات هذا على مظهر الحيوان، فان تقريرا أآثر دقه لألداء يمكن الحصول علي
 .حيوان ذو ترآيب وراثي أفضل

 
ـمنوي للـتلق     ـل ال ـدادات الـسائ ـضا إم ـر أي رى توف ـؤسسات أخ ـناك م ي  وه طناعي ف ـح االص ي

ك   وأفـضلها أداء هي     .آيرجيزستان ره،          ايمجي ه آبي ـائمه بمزرعه تعاوني ق صغيره ق ـحطة طالئ ، وهى م
 .في آيرجيزستاناألالتو وتحتفـظ بنواة أمهات ثيران 

 
اظ           . عدد قليل من المزارع التعاونيه يجرى تسجيال للحيوانات بمعرفته         زارع تمكن من االحتف ذه الم مثل ه

ام ل عينيات            بنظ ي التس ار ف ذي أنه وفييتي ال اد الس ي االتح ا ف ان قائم ذي آ ـلوب ال ـفس األس جيل بن لتس
التقييم المرآب                      .المبكره ا يسمى ب ـيعطى م ـن الصفات ل ـدد م ـظام تسجيل ع ل      (ويـتضمن الن وع من دلي ن

اب ه).االنتخ رة تشكل إحدى المجموعات التالي ان البق ب، ف يم المرآ ى التقي اء عل واه ال: وبن ار ن ه، أبق تربي
ران         . حالبه عـاديه، وأبقار مستبعده    ة للثي ـزرعة    . مزرعة واحده هي ايمجيك، تقدر القيم التربوي ـدر الم وتق

 .ويشمل التقدير مقارنه بسيطة بين نسل الثيران وباقي القطيع. نـسل الثيران التي تستعمل سائلها المنوي
 

اخ السوق،      وقـد واجه نـظام تـسـجيل الحـيوان مـشكله ترجع إل        اخ السياسي ومن ي المن ى التغيرات الحاده ف
وان                  ة تسجيل الحي وسجل  . وهى غـياب سياسة فـعاله للـتربية على المستوى القـطرى، وهـو ما يعوق تنمي

اس ويمول بواسطة   شرآة آسيا الوسطى للخدمات المحدوده        القطيع، الذي ترعاه     ه   هيلفيتن ، وهى منظم
د        ول. سويسريه للتنمية والتعاون   ات يعتم وان وبخاصة تسجيل أداء الحيوان ذا، فان تنمية خدمات تربية الحي

 .إلى درجة آبيرة على المعونة األجنبية
 

ـادة                  ـه إلعـ ـديث للغاي تبنى دراسة حالة آـيرجيزستان، إحدى جـمهوريات آسـيا الوسـطى، على بـرنامج ح
ـمزارع  استخدام التربـيه المنـهجيه في الماشـيه بعـد التحول من        ى الخاصه        ال رة إل ـجماعيه الكبي ـعض  .  ال ب

ذه                      د تمكنت ه ـلكيه خاصه، وق رة ذات م المـزارع الجماعيـه تحولت إلى تعاونيات خاصه، أو مـزارع آبي
ـزراعه       . المزارع من االحتفاظ بحيـوانات تربيه عالية القيمة       ي ال ـية ف ـروة الحيوان ـطاع الث وتتحدد أهمية ق

 )1جدول (للمراعى بإتاحة مساحات آبيرة 
 
 

 )  2 آم200 000 : لكيرجيزستانالمساحه الكليه (األراضي الزراعيه ) 1(جدول 
)1996 Ibragimova, ( 

 
 

   النسبة المئويه    2المساحه آم   نوع األرض
 الجمالى المساحه                                                                           

 
 31.2       62 520    الصيفي الرعي 

  متر فوق3500 إلى 1500(
 )مستوى البحر

 11.3       22 590    الرعي الشتوي
 42.5       85 110    اجمالى مناطق الرعي

 8.0       16 000    أراضى زراعيه
 6.0       12 000     غابات
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 تـوصـيف نـظـام
 اإلنتاج الحيواني

الـسـالالت

ترآيب القطيع

 
 
 
 
 

 
ه عـن            . Alatooاألالتو  اللة   المـاشـيه في آيرجيزستان تـتبع س     وقـد نمت هذه الساللة على مدار فترة طويل

ـه     ـة المحلي ـمرآب للـسـالل ـلط ال ق الخ ز طري ـة    Kyrgyzآيرجي ـس وسـالل ـراون سـوي ـة الب  بـسـالل
ـسكايا  ـة   .Kostromskayaالـكوسـتروم و ومـاشـي م،    األالت ـبن ولح ـغرض، ل ـية ال ـسالالت ثـنائ ـن ال م

ي  بن والت ل سعر الل ـلغ معام ـيث يـب ه للسوق ح ع األوضاع الحالي ـتناسب م ى–ت م -إل درة  . 15:1 اللح والق
ـيه   ـاجيه الـوراث ى  3000(االنت بن 4000 إل م من الل ين    ) آج ود تحس ـن جه ر م ـدر آبي ى ق ـو إل ـذي يـدع ، ال

ـم أ . اإلدارة ـها حج ـويس، إال أن ل راون س اللة الب وذج س ذا النم ات ه به حيوان ـق، وتش صغر، وصدر أعـم
ى  10الضرع حسن النـمو ويـتراوح نـاتـج اللبن بين      . ومـواضع بـدايات األرجـل أآـثر انـخفاضا     م  15 إل  آج

ـمها         . يـومـيا ا وتـأقل ى اتناجيته الد أخرى إل ى ب بالد وف ويعـود الفـضل في انتـشار هـذه الساللة على اتساع ال
ـاسي        ـتاء الق ـوسطى   مع الصيف الحار الجاف والـش ـا ال ي آسـي ال الساللة، صـدرت      .  ف ـرات اآتم خالل فـت

ـتان  رى،    59 500آيـرجـيزس ـصغرى األخ ـيا ال ـهوريات آس ى جـم ـره إل ـات الصغـي ـن الحـيوان ـا م  رأس
ومـن المحتمل أن تكون نسبة دم البراون سويس       . والقـوقــاز ومــنجـولــيا، وآـوريــا، والصين وأفـغـانسـتان    

ـل          ) األمريكي(الـمحـسن   ـمال السـائ ان اسـتع ـره، حيث آ ـبع األخـي ـنوات الس قـد انـخـفـضت على مـدار الس
ـترة             ك الـف ي تل ـل ف راون سويس أقـ ـة       . الـمـنوي للب ـعداد مـاشـي ـدر ت و يقـ ام      األالت ي ع ـحو    1997 ف  000 بن

  .,.Wageningen et al) 1998( رأس 680
 
 

 
ـية   ـون مـاش ـز تـتك ـضاءالالـكيرجـي ـوداء / بيـ ـنالسـ ـر م ـالث عــشـائـ ـسكاأول:    ث ـه،  ـيـكاتـينـ  األصلـي

و تين  ،األالت ـدرجه بالهولس كا الم تين، واألولينش ـدرجه بالهولس اطق   .  الم ي المن ع ف يه تق ة للماش ال آثاف وأع
ز البيضاء. المحيطه بالحضر ـة الكيرجي ـها/ ومـاشـي ـترف ب ـر مـع ا غـي ن أنه الرغم م وداء ب ـحتى الس  رس

ـن     ) سالله (اآلن، اال أنـه يـمـكن تـعـريـفـها آـمجـموعه        دة مـ ـيوانات جدي بن  ح ذ التحسين       .  الل ويمكن أن يأخ
ي    ـل ف ذي اسـتعـم ذلك ال ـماثل ل ـية م امج ترب ا ببرن ه فيه وراثى طريق و ال ـة  . األالت ـن سـالل دأ تكـوي ـد ب وق

ان    المالكيرجيز   بـخلـط أبـقـار    1974عـام  اآلولينسكا   رة          .حليه بطـالئق الفريزي بن للبق اتج الل غ متوسط ن ويبل
و    وحتى اآلن، فـان عـمـلية تـدريـج       1980ومـنـذ  .  آجم في مـوسم الحليب    4000نحو تين    األالت ـو الهولس نـح

ـبن            26بـدأت في    ـتاج الـل ـادة إن ـهدف زي ـيه ب ـزرعه جـمـاع ـيه       .  مـ داد المـاش ـدر تع ز   وقـ / البيضاء الكيرجي
 . ,.Wageningen et al)1998(  رأسا170 000 بنحو 1996ء عام السودا

 
 
 

 
ـصاديه  ة االقت ـثه أضـرت األزم ه، الحدي المزارع الجماعي دثت ب زارع الخاصه  وأح ي الم ـارئه ف ه ط  حال

ا هو           . الجـديده زارع آم واع من الم ة أن ـين ثالث ـوزع ب وفى الـوقت الحاضر فـان آل الـماشـيه المتواجدة تـت
 .2ح في جدول موض
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 نـظــام الــرعـــايه

 جهود التحسين

-مبادرات آيرجى

 سويس

 
 
 
 

 :يوجد نوعان من نظم الرعاية في آيرجيزستان
ا                         • ر تكثيف ام أآث ذا النظ ـنه، وه ـدار الس ى م ـر عل ات داخل الحظائ ـيه الحيوان النظام الذي تؤوى ف

 ؛ويستعمل  عادة في التعاونيات الكبيرة المتواجده حول المراآز الصناعيه والحضريه 
ى المراعى                 خليط نظام • ي الصيف عل ط ف ي الحظائر والرعي صيفا أو الرعي فق ه ف ين التغذي  ب

ـذا       ؛الطبيعية والتغذيه في الحظائر شتاء       ـمزارع الصغيره ه  وتتبع الحيازات العائـليه المحليه وال
 .النظام بشكل أوسع

 
 

زارع الصغيره يالحظ ترآ                     ه والم ازات المحلي ي الحي ة ف ي نظام الرعاي ـواسم        حاليا، فانه ف ي م ـيح ف ز التلق ي
ي                             .محدده ـطيع ف إدارة الق ـرتبط ب ك م ي ذل ل والسبب ف ي شهر ابري رى ف ي الق والدات ف وتبلغ ذروة موسم ال
ـرى ي  . الق ار ف ون األبق ـندما تك ة ع ـعان العادي ي القـط ك ف ـحدث ذل ـالب، وي ي الغ ـيا ف ـقار طبـيع ـح األب تـلق

د  . ـضليـه لدى الـمزارعين لكي تـضع أبقارهم في الربيع       إضافة إلى ذلك، هـناك أف    . المرعى خالل الصيف   وق
 . أدى هذا االتجاه إلى إنتاج آميات أقل من اللبن خالل الشتاء في آيرجيزستان

 
 

  ).850 000: اجمالى تعداد الماشيه (المزارع الخاصة في آيرجيزستان ) 2(جدول 
)1998 (Wageningen et al., 

 
 

 عدد األبقار  وية الجمالى النسبة المئ   نوع المزرعه
           في آل مزرعه  التعداد                

 
 5    إلى   1             67      الحيازات المحليه 
 30  إلى   10                25  مزارع صغيره

   1000 إلى  200              8 المزارع التعاونية الكبيرة
 
 
 
 

وبدأ المصنع . 1996 مصنعا للجبن في منطقة ريفية من آيرجيزستان عام  سويس-آيرجىأنشأ مشروع لل 
وتلى ذلك إنشاء عـدة مـراآز .  قرية20في شراء األلبان من ثمان قرى ومؤخرا امتدت مساحه أعماله إلى 
بيعي وقد وفر المشروع ثيرانا للتلقيح الط. للتلقـيح االصطناعي في القرى والمزارع الجماعية حول المصنع

 .   في قطعان القرى وأطلق مشروعا استكشافيا لتسجيل األداء في الحيوانات بالقرى
  

    
 

 على أسـس المشاريع 2000، تأسـست الشرآة عـام  لخدمات التربيه المحدوده الوسطىشرآة آسيا 
. م الحيوانيهوآان هدف الشرآة هو تقديم خدماتها للمزارعين لتحسين أداء ثروته. الخاصه واقتصاد السوق

وضمن عدد مـن الخدمات، تـزود الـشرآة المـزارعين بالـسائل المـنوي للتلـقيـح االصطناعي في القرى و 
 . وتزود هذه المراآز بالسائل المنوي، والنتروجين السائل والمعدات. في المزارع الجماعيه16

 
 
 
 
 

              
 

يـوان فـينـظـم تـسـجـيـل الـحــ
البـالد االنـتقـالية والــنامــية
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تـسجـيـل 
 أداء

 
 
 
 
 

ا إم   ـر أيض رى توف ـؤسسات أخ اك م تان    وهن ي آيرجيزس يح االصطناعي ف وي للتلق ائل المن . ـدادات الس
ي   لها أداء ه ك وأفض واة      ايمجي تفظ بن ر، وتح ه آبي ة تعاوني ه بمزرع غيره قائم ق ص ة طالئ ى محط ، وه

ق    700وتـمـتلك المـزرعه . في آيرجيزستاناألالتو أمـهـات ثـيـران    ـن طالئ ا م  بقره، وتـشترى سائال منوي
تخ ل وتس ره بالنس ا مختب ـمنوي الخاص به ائل ال اج الس توردت . دمه إلنت ـد اس كوق ن 200 ايميجي ه م عجل

ـرة     ي الفـت ـانيا ف ا وألم ن النمس ي م ويس النق راون س ـل   . 1990 – 1998الب ـن نـس ذآور م ـان ال واآلن ف
وي وا                    ائل المن اج الس ق إلنت ـتعملها محطة الطالئ ي تس يح  الـحيوانات المـستـوردة هي ثـيران الـتلقيـح الت لتلق

 . الطبيعي
 
 

ي   رى الت تبعده من         وهناك قناة ثانويه للتدفق الوراثى، بالذات في الق ران المس ادت أن تجوس خالل الثي اعت
ـددا              . الـمزارع الجماعية في الماضي    إن ع بعد أن تحولت المزارع الجماعية إما إلى تعاونيات أو أغلـقـت، ف

لى درجه جيده من الجودة للتلقـيح الطبيعي في المزارع الخاصه          صغـيرا للـغايه من القـرى يقــتنى ثـيرانا ع      
ى                      . الجديدة ه عل ه المملوآ ه ذات الجودة العالي ـيران التربي ـليه ث ـازات المح ـمل الـحي ـادر أن تـسـتع ومـن الن

 .المشاع وبدال من ذلك ينتشر التلقيح غير المميز
 
 
 

امج ت   افي لبرن امج االستكش دئي للبرن دف المب ان     اله بن آ نع الل ول مص رى ح ي الق وان ف جيل أداء الحي س
ر                      دد آبي رب بع ه، واالتصال عن ق الختبار جدوى مثل خطط التسجيل هذه بالنسبة للحيازات العائليه المحلي

اج  ـمنهجيه لإلنت ـقارنه ال ـواسطة الم ران ب ة للثي ات المحتمل د األمه زارعين وتحدي ن الم جيل . م م تس ـد ت وق
 .2000 إلى 1996ع قرى خالل الفترة من أربعمائة بقرة في أرب

 
 

ـدم  ـيا، تـق دوده  وحال ـربيه المح دمات الت ـيا الوسطى لخ ـرآة آس ى  ش وان إل جيل أداء الحي ي تس دمات ف خ
، سـجلت  1997ومنذ بدء التسجيل عام     . التعـاونـيـات الكـبـيرة والـمزارع الصغيرة الخاصة على حـد سـواء       

ـن     7000نـحـو   ي الحاسب المرآزي                 . ه مزرع  16 بـقـره م ات ف دة بيان ى قاع ات المسجله إل دخل البيان . وت
انهم             ارهم وتسهيل إدارة قطع د أفضل أبق ـقسيم  (ويـتلقى المـزارعون معلومات تم تحليلها لتمكنهم من تحدي ت

ه                   والده، والحالب ة ال ـه، وحديث ـقار الجاف اميع من األب ى مج خ ... القـطيع إل ار بد      ) ال ه  وتراقب أنساب األبق ق
 .لتفادى تربية األقارب في القطعان

 
 

ام  ى ع ـزارعين    1999 وف ـل الم ـريبا آ ـمشارآة تـق تان ب ي آيرجيزس يه ف رض للماش يم أول مع م تنظ ، ت
ـطيع  ـجل الق ي س جلين ف ـيه    . المس ـربى الـماش ـوي لـم ـحدث السن ـرض ال بح المـع ين أص ك الح ـنذ ذل . وم

اس ال      ى أس تم عل ية ي رض الماش ي مع يم ف ويس      والتحك راون س الالت الب ا لس ا طبق ارجي غالب يم الخ تقي
ـرتيب  أسود/ والهولشتين، وتـطبق على األالتو واألبيض       دخولها المعرض هي          . ، بالت ية المسموح ب والماش

 . المسجلة في سجل القطيع وتجدد الدرجات التي تحصل عليها في التقييم في المعرض التالي
 
 

ـدول   ـكلين 3 ويلخص ج ائج بع2، 1، والش ى. ض النت دول ويعط امج  3 ج م البرن ن حج ه ع ره عام .  فك
ـزارع           غيرة والم ـمزارع الص ـابل ال ـيه مـق ـليه المـحل ـيازات العائ ـن الح ـمجمعة م ـانات ال ـارن البي وتـق

 .التعاونية الكبيرة
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ه للحي          دارة الوراثي ان الج زارعين، ف دم للم ي تق ديرها بشكل     بناء على نتائج تحليل البيانات الت ات يمكن تق وان
ين      1ويوضح شكل   . أفضل بواسطة تصحيح مظهر األداء المحسوب للعوامل المختلفه         العالقات المرصوده ب

والده        بن وفصل ال اتج الل ين ن ب، وب ى      . ناتج اللبن وترتيب موسم الحلي ـذا عل ات ه ق متوسط االختالف وبتطبي
ن  ألداء يمك ه ل ر دق ديرا أآث ان تق وان، ف وان ذو ترآيب مظـهر الحي ن انتخاب حي ى يمك ه حت الحصول علي

 .وراثي أفضل
 

تان                        ) 2(يقدم شكل    ي آيرجيزس ا هو حادث ف ه م ل بدق ذي يماث اثر وال بن والتك المؤثر الثاني على مستوى الل
ـصل الصيف     ي ف دث ف ومي يح ـتاج ي ال إن ى أن أع ر إل م األيس ير الرس ا، ويش ببين  . حالي ـحدث لس ـذا ي وه

يين  ف       األول ه؛أساس درة العل يفيه ون ى الص ى المراع ي عل ى الرع ع إل ميه الراج ة الموس اوت التغذي و تف
تاء               ي الحظائر ش ات ف دم للحيوان ذي            . األخضر إلى حد ما والذي يق ـيح وال ـمية التـلق اني هو موس والسبب الث

ة                  ات قليل تج آمي م تن بن    ينتج عنه أن تلد معظم األبقار في الربيع ويتم تجفيفها في الشتاء، ومن ث ه من الل  للغاي
 . في تلك الفترة

 
ـدول  ـموسم     ) 3(ج ي ال بن ف ـتاج الل ـوسط إن ة      305مـت ـمزارع الخاص ـيه، وال ـازات المحل ي الحـي وم ف  ي

 .الصغيره، والمزارع التعاونية الكبيره
 

   ي الموسممتوسط اللبن ف عدد                 الساللة           الحيازات قريه                عدد        
   آيلوجرام- يوم 305 األبقار                المحليه                                

 
1            Tokoyan             Alato     71          100          521 1 
2    Sary Tologoi      Alat           79          101          711 1 
3          Ken Suu      Alato     80          97          091 2 
4  Santash       Alato     72          102          130 2 

 Alato     76          100          897 1              متوسط               
 Alato     302          400              مجموع              

  
 نية الصغيرة والكبيرةالمزارع التعاو

1 KOSS                  Alato           300 
2         Kelechek     Alato           115 
3                Jaiyl  Alato              343 
4Panfilov                Alato           58 
5           May st1       Alato           42 
6                Niva              Alato          162 
7             Jenish         Alato          204 
8     Zarya                       Alato          849 
9Pahar                      Alato          387 

10  Engels                         Alato          250 
11          Drujba        Alato          290 
12     Kirovents Alato                          779 
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13         Emgek                 Alato          700 
14           Bakyt   Alato             28 
15 Vetka                      Black &          940 

   White 
16             MIS            Black &       467 1 

    White 
 432           متوسط  
 6 914           مجموع           
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 صيف      خريف    ربيع    شتاء                                 ترتيب الموسم

 صل الوالدة            ف

 

 

 

 يوم وترتيب الموسم، وناتج اللـبن       305العالقات بين ناتج اللبن فى موسم حليب طوله         : 1شكل  

 . يوم وفصل الوضع305فى موسم حليب طوله 

             
 

 

 

 

 

 .التأثير الموسمى على مستوى إنتاج اللبن ونسبة الوالدات: 2شكل 
 

ي  والسبب الثاني هو موسمية التل ار ف تاء،       قيح والذي ينتج عنه أن تلد معظم األبق ي الش ا ف تم تجفيفه ع وي الربي
 .ومن ثم تنتج آميات قليلة للغايه من اللبن في تلك الفتره

 
ـام                      اظ بنظ زارع تمكن من االحتف ذه الم عـدد قـليـل مـن المـزارع يجـرى تـسجيال للحيوانات بـمعرفته مثل ه

ا ذي آ لوب ال ـس األس جيل بنف ـبكره التس ـينات الم ي التـسع ـار ف ذي انه ـتي ال اد السـوفيـي ي االتح ـائما ف . ن ق
التقييم المرآب           ) 3جدول   (ويـتـضمـن النـظـام تـسجـيل عدد من الصفات       ا يسمى ب ل      (ليعطى م وع من دلي ن

 ). االنتخاب
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 الـمـناخ
 السـيـاسي

 
 
 
 
 
 
 
 

ره     اء عل  . ويعنى بالتعامل مع البيانات يدويا، على بطاقة خاصة بكل بق ـرة     وبن ـان البق يم المرآب، ف ى التقي
 :تشكل إحدى المجموعات التاليه

 ؛ أمهات الجيل التالي التي تنتج نسال للقطيع–نواة التربيه  •
 ؛أبقار حالبه عاديه •
 .أبقار مستبعده •

 
ـئه                 ـيران الناش ـتج الث ة لتن ـواة التربي ـن ن ـقار م ـضل األب ى          . تنتخب أف ـيم المرآب عل ـائج التقـي ـاعد نت وتس

ده تصح  ى ح رامج التلقيحات آل عل ات   . يح ب ـع بالحيوان تكمال القـطي يم خطه الس ى تقي اعد أيضا عل وتس
 .الصغيره، تحسين أداء األبقار إلنتاج اللبن، وبيع وشراء الحيوانات

 
 
 

 الصفات التي يشملها التقييم المرآب لألبقار وأوزانها اإلحصائية بالنقاط ) 4(جدول 
 
 

 د األقصى للنقاطالح      الصفه  العدد
 
 
 70     آمية الحليب المنتجة ومحتوى الدهن 1
 10        الترآيب 2
 5       )الوزن(النمو  3
 5      سرعة حلب الضرع 4
 10      التقييم المرآب لألب واألم 5

 100        المجموع 
 
 
 
 

ط،      ك مزرعة واحده فق ران         ايميجي ة للثي يم التربوي در الق در المز  . ، تق تعمل          وتق ي تس ران الت رعه نسل الثي
د  . ويشمل التقـدير مقـارنه بسيطة بـين نسل الثيران وباقي القطيع       . سائـلها المنوي  على أي حال فانه ال يوج

 .حتى اآلن برنامج لتقدير القيم التربوية على نطاق واسع خارج المزرعه الواحدة
 

اج الل   ـسبة إلنت ـدولة بالن ه ال ذي اختارت ام ال ي   إن النظ ده ف ز بش يه تترآ ت الماش ـتضاه آان ذي بمق بن، وال
ك                د ذل اح بع ر مت ة غي دعم          . المزارع الجماعية، قد انهار فأصبح دعم الدول رارا ب ة ق د أصدرت الحكوم وق

بن                    . المزارع إال انه لم ينفذ فعليا      ي تسويق الل ا ف اد عليه ي يمكن االعتم ولم يسمح غياب وحدة التسويق الت
ان   تج األلب ائض لمن ا الف ا ثابت ق ربح د      . إن يحق ى عوائ ول عل مان للحص ه ض يس لدي بن ل تج الل ذا، فمن ل

 . الستثماراته
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 اسـتـنـتـاجـات

 
 

            
 
 
 
 
 

وهدفهم هو تحسين آفاءة اإلنتاج  . وتحاول المزارع المنشأة حديثا والمنظمات أن تستجيب للمتغيرات الحالية
 :بتحسين 

 ،نوعية الحيوانات وراثيا •
 رة القطيع،التغذية وإدا •
 إقامة وتفعيل البنية التحتيه لتسويق اللبن واللحم، •
 .الخدمات البيطرية •

                                    
الهدف من تـربية الماشيه هو إتاحة ماشيه ذات نوعـيه جـيده للمربين في جميع أنحاء القـطر، بحيث تمتلك 

والهدف .  تحويل الموارد المتاحه إلى لبن ولحم بكـفاءةهذه الماشيه اإلمكانات الوراثيه التي تمكنها من
 : الرئيسي له مكونان

 ماشيه متفوقه تقدم حيوانات تربيه منسبه للجيل التالي ؛ •
 .مراآز للتلقيح اإلصطناعي وثيران على جودة عاليه للتلقيح الطبيعي •

 
 

 تواجه نـظم تسجيل الحيوان مشكله، وهى  نتيجة للتغيرات الحالية الحاسمة في البيـئة السياسية والتسويقية،
. هـذه الـظروف تعـوق إقامة نظام لتسجيل الحيوان.  فاعـله للتـربية على النطاق القـطريسـياسةغـياب 

 .وبالرغم من غياب األساس القانوني فانه ال يوجـد تمويل لتسـجـيل الحيوان ال من الحكومة وال القطاع العام
لذلك، فان تنمية . ، وهى مـنظـمه سـويسرية للتنميه والتعاون هافيتزول بمنح من  القطيع يمسجلاآلن، فان 

.  المعـونـة األجـنـبيةىالخدمات في مجال تربية الحيوان وخاصة تـسجـيل أداء الحـيوانات يعـتمـد آثـيرا عل
ن المزارعين وفى المـدى الطويل، فال يمكن استدامة هذه الخدمات دون مبادرات  محليه من الحكومة وم

 .على حد سواء في آيرجيزستان
            

فعن . ومـع ذلك، فـان الـمنظمات التي تـؤدى حاليا خدمات التربـيه، هي بالتبعية مسئوله عن معدل التنمية
 جـذب مـزيـد مـن المـزارعين والموارد الضرورية مقدورهمطريق تقديم خدمات ذات جوده عالية فانه في 

وهناك عامـل محوري للـتنمية وهو األشخاص المحترفين . لترويج للتنمية المستدامهلداخل القطاع ل
 .الملتزمين بقطاع التربيه، والذين يحتاجون للتعلم واالتصال مع المنظمات الدولية لتسجيل الحيوان

 
 

مال البيانات شـرط مـسبق لتنـمية تسـجيل الحيـوان هـو استعداد المزارعين لقبول الطرق الجديدة لفهم واستع
لـذا فان تسجيل أداء الحيوانات هو . لتحقيق هذا الـهدف فـان إحداث التغـييرات أصبح ضروريا. لالنتخاب

 .في واقع األمر جزء من حزمة التنمية الشاملة لتحسين الماشيه
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يض   ي حوض البحر األب رات الصغيرة ف ـطاع المجت ة بق اج المعني م اإلنت ـختلف نظ ـحث م ـذا الب ل ه يحل
 .المتوسط وبالد الشرق األدنى

 
 
يم                     22عت استمارات استـبيان في     وز ـقدير الق ـعت عن ت ي جـم ات الت ـعملت البيان   بلدا من الحوض واست

ادية  الخدمات   عنو؛  التربوية واالنتخاب    ا ف    اإلرش اط          يها  ـ بم اثر واألنم ات التك ة، ومعلوم ـننات الغذائي المق
  . دعم استراتيجيات تنمية الثروة الحيوانيةعنو ؛ المرضيه

 
 

ي آل                         يـؤآـد البـ  ة ف ل أهمي ة أق اعز مرتب ل الم ا تحت ام بينم ة األغن حث على األهـمـية النـسبـية لقـطاع تربي
ام             (مكان   داد األغن ل من ثلث تع دادها أق غ تع ة         ). يبل رامج المختلف ر أيضا اإلطار القطري للب وذآر التقري

 .دلتسجيل سالالت األغنام والماعز وآذلك األهداف المختلفة للتربية في شتى البال
 
 

ادية           : وصفت مزايا برنامج التسجيل بالمزرعة لصفات اللحم           ة اإلرش ى نشاط الخدم ا إل ك أساس يرجع ذل
ذآور        رون ال اتهم   (الذي يؤديه فـنيون عندما يزورون القطعان ويختب ـطعان،    ) من خالل بن ـختلف الق ي م ف

ه     ـئات متباين ة الدراسة    ؛مما يعنى أن ذلك يتم تحت ظروف وبي ـد ذآرت حال اءة    وق ال للكف ـرنسية آمث .  الف
ـطاع الخاص و                   ـارآة الق ـن حـيث مـش ـة م رامج التسجيل المخـتلف ـمادا عل    / وتم وصف ب ام، اعـت  ىأو الع

 . وتترآز الجهود في هذه  البالد أساسا على تسجيل صفات اللحم واللبن؛التنظيم القطري 
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 مـــقـــدمــــة

 
 
   
   
 
 
 
 
 

ـبر            ةفي البالد األوروبي  وتسجيل أغنام اللبن، الذي يترآز أساسا        ـسبب آ م ب ـنام اللح ، تجلى اختالفه عن أغ
رامج        . أعـداد الحيوانات المنتسبة إلى البرامج وألن هذا النشاط بدأ منذ عقـود عديدة            ة من ب وقد ذآرت أمثل

 .تسجيل اللبن في مختلف البالد وحللت التكاليف وفحصت
 

رامج للتسجيل م              بن، حيث وضعت ب ـيذ،            وصف قطاع ماعز الل ام موضع التنف ك الخاصه باألغن ه لتل ماثل
ـيها                           ـسجل ف ي ت ـبالد الت ي آل ال ام، ف بن األغن ورغم أن لبن الماعز أقل أهمية من الناحية االقتصادية من ل

 .األغـنام اللـبن، إال أن برامج التسجيل منفذه بالكامل في الماعز أيضا
 

ي          : ج اللبن أو اللحم   عنصران ضروريان لنـجاح بـرامج التسجيل سواء إلنتا       اس ف ذي يق وراثى ال اه ال االتج
ة                         اط، وآمي ين من السنين للنش رور عدد مع د م ة بع ـدف للتربي ا آه م اختياره عشيرة واحده للصفة التي ت

 .التكاليف الخاصه بالتسجيل التي تم سدادها من قبل المزارع الخاص
 
 

رات الصغيرة من أنشطة        يهدف هذا البحث إلى تقديم دليل على األسلوب الذي تستفيد    اج المجت ه نظم إنت  ب
 . تسجيل الحيوان

 
 
 

ية ة أغراض رئيس ي ثالث نظم ف ك ال ن خالل تل ا م ات المتحصل عليه تعمل البيان ا، تس يم : عموم دير الق تق
اط المرضيه             ؛  التربوية واالنتـخاب    اثر واألنم خدمات اإلرشاد بـما فـيـها المقننات الغذائية، ومعلومات التك

 .ى المساعدة على وضع استراتيجيات قطريه لتنمية الثروة الحيوانيه وف؛
 
 

ـام    / يتـضـمن تنـظيم التحـسين الوراثى      ي األغـن ـوما           , اإلنتاجي ف ة عم ـروة الحيواني ي الث ـو ف ا ه ـدة  , آم ع
ات         ؛ القطعان   ؛جمعيات المربين   : آيانات ردي للحيوان ار النسل        ؛ محطات قياس األداء الف  ؛ محطات اختب

واه     ـح    ؛قطعان الن ـراآز التلـقـي بة لكل سالله،              .  وم ررون، بالنس ذين يق ـك ال ـدور الرئيسي أولئ ويـلعـب ال
طة    ا بواس د، إم ا بع داف، فيم ذه األه ة ه ن متابع ا يمك ن خالله ي م ائل الت م الوس ن ث اب وم داف االنتخ أه

 .  منظمه بحثيهجمعيات المزارعين، أو آيان مرآزي، أو الحكومة نفسها أو في بعض األحيان
 
 

ود                       ي تع د الت يم الفوائ تم تقي في هـذا الـبحث، سوف تـخـتبر األمـثلة القـائمـة مـن برامج التسجيل، وسوف ي
 .من آل نظام على حده 

 
 

ـحر                          ـالد الب ي ب ـطيع ف ة الق ـتراتيجيات رعاي ذلك اس اعز وآ ام والم ـزارع األغن ي م تتنـوع نـظم اإلنـتاج ف
وان        الش/ األبـيض المتوسط    رق األدنى بشده، والدليل األآثر إثارة لالنتباه هو أن األغنام يمكن أن تعتبر حي

ي آل                      ا ف لبن أو حيوان لحم، لذا،فان المنتجين لكي يحققوا الهدف المحدد للتربية يتبعون أساليب تختلف آلي
 .من نظامي اإلنتاج، وقد تمت دراسة آل نظام منفصال عن اآلخر
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 الـمـادة الـعـلمـــية
 وطـرق البـحـث

 الـنـتــائــج

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 الشرق األوسط/ الماعز في بالد البحر األبيض المتوسط / أهمية األغنام ) 1(جدول   
 

 مزرعه/       خروف مـــاعز  النسبة المئوية  األغـنـام   البلد     
 للحيوانات الحالبه)        باأللف رأس(                    

    
 1.1  2 200  0   6 400  ليبيا

 0.9  5 520  100   9 290 اليونان
 0.9  1 200  0   15 000 سوريا
 0.8  25 757  0   53 900  إيران
 0.7  1 300  1   6 600  تونس

 0.6  5 114  0   16 576 المغرب
 0.6  3 400  0   18 200 الجزائر
 0.6  793  16   5 850 البرتغال
 0.6  2 600  25   23 751 أسبانيا
 0.5  8 376  0   30 238  ترآيا
 0.4  795  0   2 000 األردن
 0.3  300  100   250 قبرص
 0.19           1 365  60   10 770 ايطاليا
 0.17  1 199  30   10 240  فرنسا

 
Authors’ survey.53 , 1999 ؛ Source : FAO yearbook, production, vol 

 
 :لي في االعتباروفى هذا السياق، فسوف يؤخذ ما ي

 ؛الـشرق األدنى / التـوزيع الجغرافي وموقـف المـجترات الصغيره في الـبحر األبيـض المـتوسط  •
 ؛تجارب تسجيل األداء التي أجريت، ونشاط االنتخاب ومبرراتهما  •
 .الفوائد المتحصل عليها •

 
 

رص،      ألب: أجـرى مـسح مـن خـالل اسـتـمارات استـبيـان في البالد التاليـة         انيا، الجزائر، بـلغاريا، آرواتيا، قب
راق، ايطالي     ران، الع ر، إي ان، المج ا، اليون ر، فرنس لوفانيا،    امص ـبرتغال، س ـولندا، ال رب، ب ان، المغ ، لبن
ونحن نشكر الذين   . ، تونس، وترآيا   ) TFYRM( أسبانيا، سوريا، جمهورية يوغوسالفيا السابقة لمسادونيا       

ث باإل   ذا البح ي ه هموا ف ئلتنا أس ى أس ة عل دوات،     .جاب ارير الن ات، وتق ع المطبوع ات م ت البيان د أدمج وق
 وصفحات المعلومات على اإلنترنت، وغيرها من المصادر

) 1999Boujenane, I,   ; 1995 (www.dgv.min-agricuctura.pt;Benyousef et al., 
   

          
جيل     م التس ـامة نظ ـمبذول إلق ـهد ال اتالج ام       للتربومخطط رامج ه ذه الب ـدف ه ـمام وه تحق االهـت ة يس ي

ـتوسط   . اقتصاديا ى،   / وللحصول على فكره عـن مدى أهـمية األغـنام في بالد البحر األبيض الم الشـرق األدن
، نسبة أغنام اللبن،    )إجمالي الرؤوس ( تعداد األغنام   :  ليشير إلى األرقـام والمقاييـس التالية     1فقد صمم جدول    
  ,FAO , yearbook, Production)   1999(لكل فرد من السكان /  نسبة أعداد األغنامتعداد الماعز،

 
 

 نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي 
لــنامــية     البـالد االنـتقـالية وا

Moioli et al. 
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 .ُسالالت األغنام والماعز التى خضعت لنوع ما من برامج التسجيل، وأهداف تربيتها: 2جدول          
 النوع البلد

 -أغنام(
 )ماعز

 هدف الُسالالت/ الساللة

 التربية

 المسئول الرئيسى تاريخ البدء

 ,Karagouniki, Lesvos, Sfakion, Serres, Hios, Frisarta, Mountain Ipiros أغنام اليونان
Kephalinias, Zakynthou 

 حكومة 1980 لبن

 حكومة 1980 لبن Skopelou ماعز اليونان
 حكومة 1979 لحم Awassi أغنام سوريا
 حكومة 1979 لبن Shami, Mountain ماعز سوريا
 حكومة 1990 جلد/لحم  QaraquI, Zandy, Kabudeh, Shiraz أغنام إيران
 ,Zell, Sangsary, Shall, Lorybaktyary, Moqani, Lory, Afshari, Mehraban, Araby أغنام إيران

Qashqae, Dalaq, Kordy, Taleshy, Kordy-khorasan, Bahmaee, Torkashwand, 
Haraky, Jomhoor, Kalhor, Shinbeh, Qezel 

 حكومة 1990 لحم

 حكومة 1990 صوف/لحم Makuee, Sanjaby, Baluchi, Kalekuhy, Nainy, Kermany أغنام إيران
 حكومة 1990 لبن Najdi, Adany, Talyi ماعز إيران
 حكومة 1990 أنجوراه Markhoz ماعز إيران
  1990 آشمير Raieny, South Khorasan ماعز إيران
 حكومة 1990 لحم  Barbarine, Noir de Thibar, Queue Fine أغنام تونس
 بحوث 1990 لبن Siculo-Sarde أغنام تونس
 زارعينم 1987 لحم Timadhite, Beni Guil, Sardi, Boujaad أغنام المغرب
 حكومة 1994 لحم Hamra أغنام الجزائر
 Merino Branco, Merino Preto, Campanica, Churra: Badana, Algarvia, Tenta أغنام البرتغال

quente, Galega bragancana, Galega mirandesa, Merino da Beira Baxa, 
Mondegueira 

 /حكومة  لحم
 مزارعين

 /حكومة  لبن Saloia, Serra da Estrela أغنام البرتغال
 مزارعين

 /حكومة  لبن Algarvia, Bravia, Charnequeira, Serpentina, Serrana ماعز البرتغال
 مزارعين

 ....)ُيتبع(                     
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 :  2ل تابع جدو                        

 النوع البلد
)ماعز أغنام(

 هدف الُسالالت/ الساللة
  الرئيسىالمسئول تاريخ البدء التربية

 مزارعين 1982 لبن Laxta blond-faced, Laxta black-faced, Carranzana أغنام أسبانيا
 مزارعين 1986 لبن Laxta black-faced أغنام أسبانيا
 مزارعين  لبن Churra أغنام أسبانيا
 حكومة 1987 لبن Manchega أغنام أسبانيا
 /حكومة 1990 لحم Segureno أغنام أسبانيا

 مزارعين
 /حكومة 1994 لحم Aragonesa أغنام أسبانيا

 مزارعين
 /حكومة 1975 لحم Merino أغنام أسبانيا

 مزارعين
 /حكومة  لبن Malaguena, Murciano-Grenadina ماعز أسبانيا

 مزارعين
 حكومة 1980 لحم/لبن Chios أغنام قبرص
 حكومة 1980 لحم/لبن Damascus ماعز قبرص
 مزارعين 1930 لبن Sarda أغنام إيطاليا
 مزارعين  لبن Langhe, Comisana, Massese أغنام إيطاليا
 ,Appenninica, Barbaresca, Bergamasca, Biellese, Fabrianese, Laticauda, Gentile أغنام إيطاليا

Sopravissana 
 مزارعين 1980 لحم

 مزارعين 1980 لبن Saanen, Alpine, Maltese, Ionica ماعز إيطاليا
 مزارعين 1960 لحم pure breeds, Lacaune (meat) 44 أغنام فرنسا
 مزارعين 1955 لبن Lacaune, Manech, Basco-Bearnaise, Corsica أغنام فرنسا
 مزارعين 1968 لبن Alpine, Saanen ماعز فرنسا
 بحوث 1999 لبن Alpine, Saanen, crossbred with local ماعز مقدونيا

 ....)ُيتبع(                   
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 :  2تابع جدول                              
 

 النوع البلد
 المسئول الرئيسى تاريخ البدء التربية هدف الُسالالت/ الساللة )ماعز أغنام(

 بحوث 1982 لبن ,Bovec, Istrian, Bela krajina أغنام سلوفانيا
 بحوث 1982 لحم Jezerskosolcava, Texel أغنام سلوفانيا
 بحوث 1988 لبن Saanen, Alpine, Boer أغنام سلوفانيا
 بحوث 1966 لحم Awassi أغنام العراق
 بحوث 1990 لحم Awassi, Arabi أغنام العراق
 بحوث 1990 لحم Black goat, Damascus goat ماعز العراق
 بحوث 1970 لحم Barki, Ossimi, Rahmani أغنام مصر
 بحوث 1996 لحم Farafra, Saidi أغنام مصر
 بحوث 1996 لبن Zaraibi ماعز مصر
 بحوث 1996 لحم Egyptian Baladi, Barki ماعز مصر
 مزارعين/ حكومة 1994 لحم breeds 16 أغنام آرواتيا
 عينمزار/ حكومة 1994 لبن   Sanska, Alpine, Njemacka, Burska, Domaca ماعز آرواتيا

 
 .Authors' survey, Cahiers Option Méditerranéennes, 1995; www.agv.min-agricultura.pt:   المصدر                             
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 .ُمسجلة والكيانات المعنية بهعدد األغنام ال: تسجيل آداء اللحم: 3جدول        

 هيكل التسجيل )ألف(تعداد حيوانات اللحم  البلد
  

 الُمسجلة% 
 نواة محطات آداء الذآور بالمزرعة

 
 ُمالحظات

اإلنتخاب داخل  1.7 6600 تونس
 القطيع

 .ثمن نشاط التسجيل ُمسدد بالكامل بواسطة الحكومة -- ال يوجد

  --    -- 6400 ليبيا
إنتخاب أفضل الذآور للتوزيع  ال يوجد ال يوجد غير محسوسة 15500 سوريا

 للمزارع الخاصة
 .ب يتم بواسطة طاقم بحثى حكومىاإلنتخا

اإلنتخاب داخل  1.0 53900 إيران
 القطيع

إنتخاب أفضل الذآور للتوزيع   يوجدال
للمزارع الخاصة والتلقيح 

 اإلصطناعى

اإلنتخاب يترآز فى القطعان الحكومية بواسطة وزارة 
 ).ال يوجد أى صلة بالبحوث(الزراعة 

اإلنتخاب داخل  1.7 16576 المغرب
 القطيع

إنتخاب أفضل الذآور للتوزيع  ال يوجد
 للمزارع الخاصة

ُيسدد : يجرى اإلنتخاب بواسطة إتحاد ُمزارعين
=  دوالر أمريكى لكل رأس فى البرنامج0.2المزارع 

.  شهور6 من ثمن النعجة البالغ عمرها 1/150
 سنوات، ويقوم 4ويتسلم اإلتحاد إسهامًا حكوميًا عن 

 ).ًا شخص42(بتعيين العاملين به بنفسه 
 .اإلنتخاب يتم بواسطة طاقم بحثى حكومى    غير محسوسة 18200 الجزائر
     غير محسوسة 30238 ترآيا
     - 2000 األردن

 وزارة الزراعة/ جمعيات الُمزارعين     1.7 5200 رتغالالب
 أسبانيا

 
إنتخاب أفضل  2.9 17000

الحيوانات فى 
 قطعانجميع ال

إنتخاب أفضل الذآور 
للتوزيع للمزارع 

 )آل الُسالالت(الخاصة 

إنتخاب أفضل الذآور للتوزيع 
 للمزارع الخاصة

تبلغ تكلفة . ُيجرى اإلنتخاب بواسطة إدارة إقليمية
سنة، /حيوان/ يورو10-6التسجيل فى المتوسط 
 %.20-15وُيساهم الُمزارع بنحو 

اإلنتخاب داخل  4.6 4000 إيطاليا
 القطيع واإلدارة

إنتخاب أفضل الذآور 
للتوزيع للمزارع 

 )آل الُسالالت(الخاصة 

إنتخاب أفضل الذآور للتوزيع 
فقط ساللة (للمزارع الخاصة 
 )فبريانيز

ويجرى . الهدف من التسجيل بالمزرعة هو اإلدارة
التى تتسلم (اإلنتخاب بواسطة جمعيات الُمزارعين 

 ).تمويًال حكوميًا% 80
اإلنتخاب بين  1.5 6000 فرنسا

خل القطعان ودا
 واإلدارة

إنتخاب أفضل الذآور 
للتوزيع للمزارع 
الخاصة والتلقيح 
 اإلصطناعى

 ساللة واحدة،
 INRA 401 ، 

  عامًا20نشاط لمدة 

تكلفة التسجيل تساوى ثمن آيلو جرام واحد من 
 .بواسطة الُمزارع% 80نعجة، ُيسدد /سنة/اللحم

اإلنتخاب بين  13 461 آرواتيا
وداخل القطعان 

 واإلدارة

إنتخاب أفضل الذآور 
للتوزيع للمزارع 

 الخاصة

ُيجرى اإلنتخاب بواسطة المرآز الكرواتى إلنتخاب  
 .الثروة الحيوانية

 .Authors' survey; Gabina, 1995; Cahiers Option Méditerranéennes, 1995:  المصدر        
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 .نشاط اإلنتخاب فيما يختص بأغنام اللحم فى البالد التى ُيمارس فيها تسجيل اآلداء: 4جدول 
 

 سنة/عدد الكباش الُمنتخبة وسيلة اإلنتخاب البلد
  الُمنتخب من المقيَّم% و

 عدد وإستعماالت
 أفضل الكباش

 عدد وإستعماالت
 ثانى أفضل الكباش

 عدد التلقيحات
 سنة/اإلصطناعية

 مباعة 210  يحتفظ بها فى القطعان190 %)44 (400  نعجة1800خمس قطعان تجريبية بها  سوريا
للمزارعين الخاصين

-- 

 بواسطة حكام) حكومى وخاص(داخل القطيع  إيران
 من ذوى الخبرة

 مباعة 6687  لجمع السائل المنوى500 %)7.4 (7187
للمزارعين الخاصين

30000 

 مباعة 182  --  قطيعًا ُمسجًال250 تونس
للمزارعين الخاصين

-- 

 -- --  للبقاء فى النواة20 %)4 (202 ) قطيعًا20(نواة مفتوحة  المغرب
 مباعة 149  %)46.8 (149 محطات اآلداء الفردى لثمان ُسالالت إيطاليا

للمزارعين الخاصين
-- 

  محطة إلختبار اآلداء23 قطيعًا ُمسجًال؛ 1648 فرنسا
  قطيع نواة1 محطة إلختبار النسل؛ 2الفردى؛ 

 ُمباعة للمزارعين الخاصين 550 %)1 (1548
 لجمع 298للتزاوج الموجه؛ 

 السائل المنوى

 مباعة 700
للمزارعين الخاصين 

 ت التزاوجلمجموعا

60000 

 لجمع 50 للبقاء فى النواة؛ 110 %)2.6 (160 ) نعجة12000(سجًال  قطيعًا ُم97 )Sugurenoساللة (أسبانيا 
 السائل المنوى

-- 3000 

 10000 -- -- -- ) نعجة45000( قطيعًا ُمسجًال 172 )Aragonesaساللة (أسبانيا 
 ُمباعة للُمزارعين الخاصين 500 %)0.7 (500 ) نعجة68000( قطيعًا ُمسجًال 114 )Merinoساللة (أسبانيا 

 للتزاوج الموجه
-- -- 

 -- --  -- ) نعجة30000( ُمسجًال  قطيعًا739 آرواتيا

 .Author's Survey, Gabino, 1995. Cahiers Option Méditerranéennes, 1995:  المصدر
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ءتـسـجـيـل أدا  
 الـلـحـم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـققت من                  وتعطى هـذه الن   ي تح سبة دليال على أهمية تربية األغنام في آل بلد،ومن ثم عن فرص النجاح الت
ـسبة        .إقـامة برنامج التربية   ـذه الن ـا له ـيها              .وقـد رتبت البالد وفـق ي تجاوزت ف بالد الت ـد ضم الجدول ال وقـ

 هـامه للتـربيه حتى لو أن       ، فيـما عـدا الحاالت التي مارست بـرامج       0.4الـفرد من السكان      / نـسبة األغنام 
 .هذه النسبة آانت أقل بكثير

 
ى                         1يتضـح  مـن جـدول       ـشرق األدن ي ال الد ف ـتة ب ي س ـتصاد ف ي االق يا ف ـلعب دورا أساس ـام ت  أن األغـن

 ).اليونان( وبلدا أوروبيا واحدا ) الجزائر، إيران، ليبيا، المغرب، سوريا، تونس(
 

 ويـبلغ تعـدادها أقـل مـن ثـلث تعداد األغـنام، فــيما عـدا قـبـرص، حيث        .الماعـز أقـل أهـميه في آل مكان     
اعز                        ـداد الم ـبلغ أع ـران حيث ت ـيونان وإي ى ال ام، وف ة   60،  50يـزيد عـدد الماعـز قـليال عن األغن  بالمائ

ام   ( ن إلى   الفـرد مـن الـسكا  / لذلك فـان تـعديل نـسبة األغـنـام      . مـن أعـداد األغـنام، على الترتـيب     + األغن
اعز ن   ) / الم ده م ـن واح ـرد ع ـصيب الف ـد ن ـران يـزي ـونان وإي ي الي ه ف ه أن تج عن كان، ن ن الس ـرد م الف

 . المجترات الصغيرة
 

ـرات    ـة المجت ـج تـربـي ـه بـرام ـذت ب ـالد نـف ـذه الب ـن ه ـين أي م ـمام تب ـثيرا لالهت يكون مـ ه س ـذا، فان ول
 . هياآلها، وفى المحصله نتائجهاالصغيرة ومـا هي خلفياتها،

 
ة أخرى هو                       ـن جه ا م ـنام أوروب الفـرق األسـاسي بيـن أغـنام شـمال أفـريـقـيا وغـرب آسـيا من جهة وأغ
دخل           ا ال ت ر أن ألبانه ا غي ا أحيان ا يمكن حلبه ام، أو ربم أنه في المجموعة األولى من البالد ال تحلب األغن

ويقيه  وات التس ج . القن ذا، فالتس م   ل فات اللح ـين ص ا لتحس ان آلي ـخاب يوجه ي  . الصوف/ يل واالنت ا ف أَم
ـبرص                ان وق  % 100أوروبا، وعلى العكس، فـإن ألبان األغـنام ذات أهمـيه في نـظام التـسويـق فـفي اليون

بن                ( من األغنام أغـنام لبن      ـنام الل م تسجل ألغ ـإن صـفات اللح ـرص، فـ ا   ؛) رغم أنـه في قــب  وفى ايطالي
 %. 16،  والبرتغال %25 أسبانيا ؛ بالمائة 30بالمائة،  فـرنسا  60

 
ـدول        ى أي من      2أوجـزت جـمـيـع اإلجابـات التي أمكـن التحـصل عـلـيها في ج ـت اإلشارة إل ـث تم ، حـي

ى   ه، باإلضافة إل ي تجري ة الت امج، والمنظم دء البرن اريخ ب جيل، وت امج للتس السالالت خضعت ألي برن
 .  بأهداف االنتخا

  
 
 

 ضمن الكيانات الضرورية لتحسـين أغـنام اللحم، وتالـيا لجمعية المربين المسئولة عـن اتخاذ القـرار فـيما            
يا  ردي لتلعب دورا أساس جيل األداء الف ة تس أتى محط ه، ت داف التربي ق بأه ـإن : يتعل ر، ف ع األم ى واق وف

ذه المحطات      .ـعه ويمكن قـياسها على الذآور    تـقــديـرات الـمعامل الـوراثى لـمعـظم الصفات مـرتـف      يح ه تت
اس            . قياسات دقيقه وسيطرة صارمه على البيئة      ي محطات قي ولذا، فان االنتخاب الفردي لصغار الكباش ف

ي المزرعة                       .األداء يتميز بكفاءة خاصة     ا ف ي المحطات عنه ل ف ة التسجيل أق إن تكلف ك، ف ى ذل . عالوة عل
ـ       ـزاوج مخطط         وأآثـر أشكال محطات األداء تق ذآور من ت ا ال تج فيه ي ين ك الت ـواه   . دما هي تل ـع الن قـطي

 .يـبرر للعشائـر ذات الحجم الصغير، ألنـها تـوفـر المحافظه والتكاثر لصغار حيوانات التربيه
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ـامج               ي بـرن ؤهلين للمشارآة ف ر م ه، أو  وهى مـبررة أيـضا في بعض البالد النامية،حيث الرعاة غي  للتربي
 .   توفــير الكباش الصغيرة لاللتحاق بمحطات تسجيل األداء أو اإلسهام في تكلفة التسجيل في المزرعة

 
 

ـطعان                   ـن ق وع م ويـمـكن اعـتبار القـطعان الحكوميه أو القـطعان البحـثـيه أيضا في بعض البالد الناميه آن
ى              ـشاط االنتخاب عل ـسجيل ون ـديها بغرض            النواه ألنها تجرى الت ـين ل ـم العـامل ا بـواسـطة طاق حيواناته

 .نشـر التحـسـين الـوراثي للمزارعين الخاصين من خالل حيوانات أفضل لهم
 
 

ـور     ى الذآ ـياس عل ـله للق ـير قـاب جل غ ي تس ت الصفات الت ل إذا آان ار النس ات اختب رر محط ـثل (وتب م
 .وصفات الذبح) الخــصوبة

 
 

ار النسل بالمزرعة         التسجيل بالمزرعة ضروري     ور   ( النتخاب اإلناث داخل القطيع، والختب تعمال ذآ بإس
 .وهى مبرره إذا أبدى المزارعون استعدادهم لسداد الثمن. وألغراض اإلدارة) التلقيح اإلصطناعى

 
 

ـدد               .  يـوضح أهـمـية بـرامج التسجيل للحم     3جدول   ى ع ـده، إل ى ح ـلد عل ـل ب ويـشير الجدول، بالنسبة لـكـ
ـواء                ( غنام غـيرالحلوب، نسـبة المـسجله   األ ـدث، س ـد ألي ح ـكال التسجيل والقـي باعتبار أي شـكل من أش

ه   ي محط ة أو ف ان بالمزرع ا )آ ـمة واإلمكاني ات القـائ اط    ت، والكيان ـذ نش ن تنـفـي ا يمك ن خالله ي م  الت
ى نفس          وحقيقة أن آيانات متعددة قد ذآرت في نفس البالد ال تعنى            . التربيه/ التسجيل ق آل شيء عل تطبي
ا الخاص                            . الساللة ا برنامجه دى آل واحده منه دة سالالت، ل د ع بالد توج ع ال ي جمي بل على العكس، فف

 ).2جدول( وأحيانا أهداف مختلفة للتربيه
 
 

ـن جدول    ي           3وم ـسجيل ف ى الت ى عل ـالد تبن ـيع الب ي جـم ـظم االنتخاب ف ى هي أن ن ة األول ـإن الدالل  ، ف
ـرنسا،   (  في قطعان مضمومة إلى بـعضها، أو قـطعان حكومية أو قـطعان نواه            الـمزرعة، إما  ـزائر، ف الج

ونس         ـبانيا، سوريا، ت إن محطات              ) إيران، المغرب، البــرتغـال، أس ـط، ف ـا فـق ي إيـطالي ـس، ف ى العك وعل
ـذآور ال  أمـا في فــرنـسا، فـإن محـ   . أداء الذآور تمثل الوسيلة األسـاسـية لـبرامج االنتـخاب       طات األداء للـ
ي  . تعـدو أن تكون أحـد مـكونـات بـرامج االنتخاب فحـسب  وقد حاولنا تحليل الفروق واالهتمام بالتسجيل ف

ـيله            ـضل وس ـماذا تـف ـهم ل ذلك تـف المـزرعة مـقابـل محطات األداء وإزاء مـحطات اخـتـبار التـسـجيل، وآ
ـطة  ـة والنقـ بالد المختلـف ي ال رى ف ـدمة  دون أخ ـشاط الخ ي ن ـمزرعة ه جيل بال ي أفضلية التس ى ف  األول

اجح ال    . اإلرشـادية الذي يـقـوم به الفـني عند زيارته للقطعان    ـيل الن ـام التسج وتـجـدر اإلشـارة إلى أن نـظ
د، خاصة            ( يـجب أن يـؤسـس فـقـط على هـدف االنـتخـاب         ى المدى البعي األهــداف الوراثيـه لها نتائج عل

ات القاسية   في ا  ـصير                         )لبيئ ـدى الق ى الم ـاط عل ـذا النش ـوائد من ه ى بعـض الف ا يمكن الحصول عل ، بينم
ى                . بتحسين ظروف اإلدارة في القطيع     ه النصح إل ع وتوجي ى القطي فنشاط التسجيل هو وسيله إليفاد فني إل

 .المزارعين
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الح ال    ه لص ة هام تطيع أن نضيف نقط ك، نس ى ذل الوة عل ار   ع ـيح اختب ه يت ى أن ة وه ي المزرع جيل ف تس
ه                ) من خالل بناتهم  (الذآور ات متباين ي ظروف وبيئ ار ف . في مـختلف القـطعان، مـما يعنى أن يـجرى االختب

ة                 ات المالءم أقلم وجين ات الت ه        . والنتيجة أننا ال ننتخب جينات اإلنتاج فحسب، بل أيضا جين د ذات ي ح ذا ف وه
ـونة               عظيم األهمية، حيث يمكن بي        أقلم والخش دان الت ى فق ؤدى إل ي     (ان أن االنتخاب ال ي ه ف وهى نقطه هام

 ). ظروف البحر األبيض المتوسط بالنسبة للسالالت المحليه والظروف القاسيه
 
 

ه           ي          . القيد الوحيد على التسجيل بالمزرعة هو التكلف ه ف ـو علي ـما ه ي محطات األداء أرخص م فالتسجيل ف
ـلة                      المزرعه،وهذا هو السبب     وى العام اليف الق ا، حيث تك ي إيطالي ام ف ذا النظ الوحيد الذي يفسر استعمال ه

ـذا،  .  بالمائة من هذه التـكاليف    20البشـريـة عـاليـة جـدا، والمـزارع ليس لـديه االستعـداد لسـداد أآـثر من            ول
اط بو     ـذا النش ـظم ه ث ين ات األداء، حي غيل محط اء وتش ل إنش ة تفضل تموي ـإن الحكوم ات ف طة تعاوني اس

ـديم                    . المزارعين أنـفسهم  ي تـق ـين ف اون الـمـزارع ى تع على أي حال، يحـتاج نـظام محـطات األداء أيضا إل
ذه       اليف ه ي تك ـهام ف ى اإلس ط وال ـزاوج المخط ي الت ـمشارآة ف ى ال ـات، وال ى المحط ـهم إل صغار آباشـ

ات ى  . الكيان وا عل ـب أن يكون ـين يج إن المزارع ه ف اء علي ـدما  وبن ـنحهم تـقـ ـطة تـم ـذه األنش أن ه اع ب اقتن
ة                  . جـماعـيا اش متفوق اج آب في إيـطاليـا، تسجيل األداء في األغـنام ألغـراض اللحم يكـتمل بشكل صارم بإنت

 .تباع للرعاه في المزادات
 

  : في فرنسا، في النهاية، تستعمل آل الوسائل الثالث لبرامج االنتخاب
ه للحلب         تسجيل األداء بالمزرعة     • دل    ( للحصول على بـيانات عـن الخصوبة، القابلي ـاس من مع تقـ

 ؛ يوم معدل نمو70 – 30وأحيانا ) النمو قبل الفطام
، حيث تغذى للشبع صغار الكباش، بعد فتره من         )محطات تسجيل األداء الفردي   (محطات التسجيل    •

ابيع      ة أس ـمر خـمس             ( التأقلم، لمدة ثماني ى ع ـور حت ة شـه و،     )ة شـهور  من عمر ثالث ، ويسجل النم
  ؛والشكل، والمالءمه 

م     • اج اللح ل إلنت ار النس ات إختب جيل   ( محط ات التس ن محط ه م اش المنتخب ل الكب اش ).أفض الكب
ك      )  حمال لكل أب   30(المستعملة آطالئق تتـزاوج مع نـعاج والنسل الناتج         يقيم لنمو الجسم وبعد ذل

ذبح عدد آبير من الصفات يسجل عند .لصفات الذبيحه   10نحو  . الذبح للتقييم الوراثي لمواصفات ال
رامج االنتخاب             ي إجراء ب ا وضع     .سالالت في فرنسا تستعمل الوسائل الثالث ف اقي السالالت له ب

 .أبسط، غالبا بدون خطوة اختبار النسل
                  

ك      ت ذل ام واالنتخاب،ويثب اج األغن ام إنت مل لنظ يطرة أش ت س د حقق ا ق إن فرنس ام  إذن،ف ا نسب األغن أيض
ـباب     ). 3جـدول  (المسجلة ألغـراض اللحم     ـاريخ الطـويل لنشاط     : ووراء هـذا النجاح ثالثة أس ـو الت األول ه

ة،    ـمعيات مختلف ـعة لج ات تاب ن خالل تعاوني نين م رات الس ذه لعش ذي يجرى تنفي ا، وال ي فرنس جيل ف التس
زارعين           ه، الم ر أهمي اني    ؛الحكومة، البحوث، وأآث ي                 والث دة، وهو أعال ف ربح للنعجة الواح هو هامـش ال

ا،   . فرنسا بسبب ارتفاع قـيمة منتجات لحوم األغـنام مـقـارنة بالبالد األخرى   ل وزن تقـليـديا، فـإن الحمالن أثق
ر        . والضأن يحتل مكانه ممتازة في الـسوق الفـرنسي       ي آثي ام ف وعلى النـقـيض في إيـطاليـا، يعتبر لحم األغن

 .ت آناتج ثانوي للبن والطلب عـليه مـحدود باألسـواق الـمحليـة فـقـطمن الحاال
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دعونا اآلن نحلل الفروق في النظم األخرى من التسجيل بالمزرعة أو قـطعان النـواه التي بـرزت من المسح                  
باني ( ال، أس رب، البرتغ ران، المغ ورياإي ـرد  ). ا و س ا متف ـل منه ن آ ـشابهة، ولك ـبدو مت ـا ي ـلى م ـها ع . آل

ي   ام األوروب بها للنظ ا ش و أقربه ي ه ـثال المغرب زارعين  : الـم ة الم واه بجمعي دار الن ون ؛ت دد المزارع  يس
ي      ة الت رسوما عن آل حـيوان مسجل ويستطيع شراء أفضل الكباش التي تنتجها النواه، لكن ليست آباش القم

زاوج المخطط          يح واه للت ا داخل الن ة ضروري            . تفظ به ويلي للحكوم هام التم م أن اإلس ـنظمة    ( ورغ لم م تتس
اط  ذا النش ه له ة بصفة منتظم دادات مالي ـغاربه إم ـزارعين الم ـنه) الم ـر م ـن ال مف هام المزارعي . إال أن إس

اط ا  ذ نش زارعين تنفي ة للم ة التعاوني ـتولى الجمعي ـا، ت ي أسـبانـي ى وأيضا ف ل عل اب بالكام جيل واإلنتخ لتس
ـة المشرف    . وتربى آل سالله من سالالت األغنام في إقـليم المـنشأ   . المستوى المحلى  ـوزارة مـهم وتـؤدى ال

ـزارعين      ـيا للم ـما جـزئ ـعطى دع ـاط وت ى النـش ـخاب      . عل ـسجيل واالنت ـشاط الت ـذ ن ـال ينف ى البـرتـغ وف
ـة  ، Sociedate Portuguesa de Ovinotecnica e Caprinotecnicaبـواسـط
ه   .  سجل القطعانفيمباشر   إال أن المزارعين يقومون بدوربالحكومةشكل صارم ـ بالمـرتبـطة ويجب التنوي

ى ط ـق ـدف فـه ـ ال تالمذآورة الجمعيةإلى أن  ة  إل م   تحسين إنتاجي ا       اللح من خالل التسجيل واإلنتخاب، لكنه
وع       ويتم. ناتج مـن آل سـاللهأيضا تروج للمنتج الحيواني الخاص ال اج للن وائح اإلنت ذلك من خالل تعريف ل
ي   . من الحمالن الذي يتلقى تسمية خاصة     ة الت وتتضمن اللوائح العمر والوزن عند الذبح، نوع الغذاء والمنطق

ل تعطى             . يجب أن تنتج فيها، الخ    ـن مجرد أغراض التسجيل واالنتخاب، ب ـد م ى أبع ذهب إل ذه السمة ت وه
ي تحسين                            مثاال ا ف اونون مع ع بعضهم ويتع ـشارآون م ـندما يت ا المزارعون ع ي يمكن أن يجنيه د الت  للفوائ

 .الساللة
 
 
 
 

ام ـالك      جالبرن ـوقت الم ي ذات ال ي ف ي ه ة، والت طة الحكوم ل بواس رى بالكام س، يج ى العك ي، عل  اإليران
ان والمحطات ليست                ذه القطع ية لكل سالله،ومثل ه ا         لقـطعان النواه الرئيس تم فيه رة الحجم ت ا آبي  إال قطعان

اج داخل           ة وصفوة النع اش المتفوق د الصفات وتنتخب الكب متابعة أهداف االنتخاب، حيث تقيم القياسات وتقي
ـنوي،                     . القـطيع نـفسه  ـائل الم ع الس ي جم ي سوف تستعمل ف على أي حال، فإنه باستثناء الكباش المتميزة الت

ع               يـوزع البـاقي من هـذه الكـباش ا      ـسجيل م ـج الت ي برنـام ـشارآين ف لمتميزة لمزارعي القـطاع الخـاص الم
إن التسجيل بالمزرعة ال              ة، ف ذه الحال ي ه انهم، ف تطـمينهم بأن نـشاطا بسيطا للتسجيل سوف يجرى في قطع
ـعاج لإلحالل               ـتاروا الن زارعين آي يخ اعد الم ان، ولكن يس ين القطع ا ب ة فيم اش القم . يساهم في انتخاب آب

ارآةي ي المش ه ف زارع رغبت ـبدى الم ـظام أن ي ـذا الن ـتلزم ه ة( س وما معقول دد رس ي بعض الحاالت يس ). ف
 .  إلى إنه يهدف إلى تحسين طويل المدى إلنتاج األغنام في إيراناإليرانيويعود تفرد النظام 
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ـؤسسات البحوث   نيطر الحكومة على أنشطة التسـجيل واالنتخاب، إال إ في سوريا، تس    ذلك يتم مـن خـالل م

يم وتنتخب            . الوطنية ام، وتق ه   . القطعان آبيرة الحجم عددها قليل وبها تسجل األغن اش القم ـا    . آب ـثناء م وبإست
ـ         ه بسبب    سـوف يتم االحـتفـاظ به في قـطعان االنتخاب، تـباع باقي الكباش لـمزارعي الق طاع الخاص، إال إن

 .صغر أعـداد الكـباش التي يتم تـقييمها، فإن مردود ذلك على القطر آكل غيرملموس
    
  

اتج اللحم                 ي آل    / وحتى اآلن، فإنه يمكن استخالص أن الهدف النهائي لتسجيل األغنام لصفات ن الصوف، ف
إن أفضل مؤشر        وإذا شـئن. البالد، هو التحـسين الـوراثي للثروة الحيـوانية  ـذه األنشطة، ف ـيم نجاح ه ا أن نـق

نين       ن الس ت م ـدد ثاب ـبر ع وب ع وراثي المحس ار ال الطبع المس و ب ة ه د الناجم إن  . للفوائ ال ف ى أي ح عل
يرة                 ي العش . المؤشرات الوسطية قد تكون ذات فائدة قـصوى، على سبـيل المـثال، انتـشار حـيوانات أفـضل ف

ـقد صمم جدول  ذا ف ذي4ل ي  وال ات الت داد الحيوان ـر أع ع ذآ ات المسجلة م ـداد الحيوان ى أع ـه إل ير فـي  أش
اعتبرت أفضل الكباش،والحيوانات التي بيعت للمزارعين من القطاع الخاص، وحيـث أن آل ما وصـلنا من               

اش المنتخب                     دد الكب ي لع دير تقريب ى تق ة إجابات لم يحـدد أعداد الكباش التي قـيمت، وحتى يمكن الحصول عل
امج االنتخاب                ي برن اج ف ـدد النع . مـن بـين ما تم تـقييمه، فقد إفترضنا أن إجمالي عـدد الكباش يبلغ نصف ع

ـف سبل       ـمكن أن تخـتل وليس هـدفـنا هـنا أن نـتناقـش حول آثافـة االنـتخاب، لكن ببـساطه أن نوضح آـيف ي
ى        40من  :  ويتباين عـدد الكـباش الـمنـتجة بدرجه آبيرة       . ممارسـته ـوريا إل ي س ـائة ف ي   30  بالم ه ف   بالمائ

ه      1 بالـمائه في بعض السالالت في أسـبانـيا، وإلى    3إيـطاليـا، إلى أقــل من      ـسا، وواضح أن ي فـرن ة ف  بالمائ
ر من                  ـدد آبي ع ع ـضل توزي ـشطة االنتخاب تف في بالد مثـل سوريا أو إيـطالـيا فإن المنظمة المسئولة عن أن

ة                    الكباش المحس  ـفعا للغاي ى المستوى مـرت اظ عل دال من الحف ك ب ا أمكن ذل ر من األشخاص        . ـنة م ـدد آبي ع
ـما إذا              ـر ع مقـتنعون أنه من األفـيـد أن تـجعل نظـام التـسجيل مـعروفا ومـقبـوال من خالل بـيع حيـوانات أآث

 .تحدد عـدد الكباش الموزعة بتلك شـديدة التميز
 
 

ان          .  التعليقات  لـمزيد من  4ويحتاج جـدول    فـقـد تلـقـينا في معظم اإلجابات من البالد التي بها عـديد من القطع
ث أن االتصال      ا، حي ة مع ـطعان مختلف ي ق اش ف ـييم آب ن الصعب تق ه م ى أن ائعة، وه ارة ش جلة، عب المس

ذه الق   . ضعيف فـيما بـين هـذه القطعان     ان من   وفى واقع األمر، حتى إذا آان هناك اتصال مقـصود بـين ه طع
ى أي حال   ـيح . خالل تبادل حيوانات التربية فيما بينها فسوف يكون ضعيفا عل ذي هو     فالتلق االصطناعي، ال

ام                 ي األغن ذه     ). 4جدول   ( الطريق الوحيد إليجاد اتصال موثوق به، هو في الحقيقة ضعيف التطبيق ف ي ه ف
ـد   الحالة، فإن تقييم الكباش في إحدى محطات تقـييم أداء الـذآور           ـق، وق وحـدها يعد وسـيله لتجاوز هـذا العائ

ام اللحم     ـيح الصناعي ألغن ـية     اختارت إيطاليا أيضا هـذا النظام ألن التلق ـرا بالدرجة الكاف يس مـنـتش ي  .  ل ف
ـد   م، بع ـر         محطات األداء، يقـيم الكـباش ببـساطه على أساس أدائه ذ أصغر عم ـيئة من ـس الب ي نف ـئتهم ف تنش

 .مثل الخصوبة ال يمكن تسجيلها حال، فإنه بـهـذا النظام، فإن صفات اإلنـاثعلى أي . ممكن
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ى جدول      ادر           4تعليق إضافي عل زال ن ا ال ي و عملي يح اإلصطناعى، فه  نحتاجه لفحص مدى انتشار التلق
يس          ويعد هـذا عائـقا إضافيا للتحسين    . التطبيق حتى في البالد األآثر نموا      ام ول يره أغن  الوراثي في آل عش

 .فقط لدى مجموعه صغيره من المزارعين
 

و               دل النم رغم تفاوت الصفات المسجلة من بلد إلى بلد، فـإن الصفـه التي تعتـبر هـامه في آل مكان هي مع
دواعي            . في األعمار القليلة األساسيه    و سجلت ل ى ل اث، حت إن الخصوبة وصفات اإلن ك، ف ى ذل عالوة عل

 .ديدة، فإنها، عموما، ال تدخل ضمن أي برنامج للتقييمع
 

ل               وضعنحن نفترض أن ذلك نتج عن صعوبة         ايير الضروريه مث ة بالمع  دليل شامل، بسبب نقص المعرف
ع     . االرتباط الوراثي بين الصفات وإمكانيات الحساب  إن تجمي ال، ف ى أي ح ل عل د يثبت     مث ات ق ذه البيان  ه

 فائدته في المستقبل 
 

ا، فإنه يجـدر بالذآر أن تـسجيل صفات تختلف عن صفات اللحم، مثل محصول الجلد والجزه، ليست                  أخير
وفى الـواقـع فـهي ال تـسجل إال في إيــران فـقـط لبعـض سـالالت األغـنــام المتخصصه              . مرغـوبة بالمره 

ع   وفى هـذه الحاالت، فإن مقاييس جودة   ). 2جدول  (وفى فـرنسا في أغـنام المرينو       ق م  الجلد أو الجزة تطب
 .الوزن واألداء التناسلي

 
ا   / خبرتان إضافيتان من أنشطة التسجيل       الرغم من أن      . االنتخاب يجدر ذآرهما هن ر، وب ـيقة األم ـي حق فف

ـروة         ـتاج الث ـظم إن ي ن ـاسيا ف ـام دورا أس ـيها األغن ب ف ي تلع بالد الت ى ال ا إل ان موجه الي آ ح الح المس
ـإن إج ة، ف ـراق أيضاالحيواني ـصر والع ـن م ـيمه وصلت م ات ق رات . اب ـتل المجت دين تح ـن البل ي هـذي ف

ي   ؛الصغيرة مـوقعا أقــل أهـميه من األبـقـار والجاموس       سـواء على المستوى المحلى أو تـقـليديا، فهي الت
لالنتخاب  في مصر، يجرى برنامج مـستمر      . تسـهم في إمداد السكان بكـميات ضخمه من الغذاء الحيواني          

ـذ    م من ـنام اللح ي أغ ـالالت  1970ف ـالث س انى ( لث يمى، الرحم ى ، األوس ذ ) البرق اللتي 1996ومن  لس
اقم                 . الفـرافـره والصعيدى    ا ط ـمرآزية ويجريه ـة ال ـتلكها الحكوم واه، تم وينـفـذ ذلك في أربعـة قــطعان ن

ى    . آبشا 172جة و    نع 2000ويؤوي قطيع النواه نحو     . بحثى من المرآز القومي للبحوث     ويتم االنتخاب عل
ام  د الفط و بع ذآور(أساس النم ي ال ين،  )ف ين والدت رة ب ـوالدة، الفت ـد ال ـبكر عـن ـوزن الم ـة، ال ، الخصوب

ـي      كون الجنس مية للس ـترة الموس ير الف اث (وتقص ي اإلن ة     ) . ف غيرة المباع ـباش الص بة الك ـلغ نس وتبـ
واه و  30 بالمـائه، بيـنما 62اتجة من النـواه للمزارعين الخاصين من إجمالي الكباش الن    بالمائه تبقى في الن

ائل      ).  تلقيحه سنويا  770(  بالمائه تستعمل لجمع السائل المنوي     8 ي الس د البحوث التصرف ف ويتـولى معه
 .المنوي وإدارة التلقيح اإلصطناعى

 
 نعجة من ساللة  927ضم  أجري برنامج للتربية في جامعه الموصل،  1995 حتى   1966في العراق، من    

ام، صفات الصوف                     ؛العواسى   د الفط ر للحمالن، النمو بع ـو المبك ذآور ( تم االنتخاب على أساس النم ) ال
 . والخصوبة

 
 
 
 
 
 
 
 

Moioli et al. 

−א 8  ICAR 

استنتاجات حول 
 نظم أغنام اللحم



 81 

 تسجـيل أغـنام
 الـــلـبـن

 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

ذ   م أجري من ـنام اللح ي أغ ـخاب ف ـستمرا لالنت ـرنامجا م ـإن ب ك، ف ى ذل ـالوة عل ـن 1995ع اللتين م  لس
ـنام  ـربى (األغ ى والع داد،        ) العواس ات بغ ى جامع رة أو إل ة مباش ا للحكوم ـمي إم ـواه تنت ـطعان ن ي ق ف

ـوصل   ـطعان     2000نحو  . والبصرة ، والم ـذه الـق ي ه ـربى ف ا ت ـها عل   ؛ رأس تم االنتخاب فيـ  أساس ى وي
درة األمومية،صغ   ) الذآور(النمو بعد الفطام، تكوين الجسم، والحجم البالغ     د   ، والخصوبة، المق ر العمر عن

ـترة السكون الجنسي                 ين، وتقصير ف ين والدت ـترة ب اث (الوالدة، الف ـية          ) . اإلن ـإن آم ك، ف ى ذل عـالوة عل
ـنه وزع        .الصوف وجـودتـه أخذت أيضا في االعـتبـار      زارعين الخاصين         300وفى آل س ى الم ـشا عل  آب

 .الستعمالها في تزاوج المجموعات
 
 

ا        ي إنت ة                يختلف تسجيل األداء ف بن آلي ـنام الل ي أغ بن عن نشاط االنتخاب ف ك ألسباب    ) 5جدول (ج الل وذل
 البالد لذا فإن    معظم بكثـير تشـملها البرامج، أن النـشاط بدأ منذ عـقـود آثيرة في            أآبرأعداد  : رئيسيه ثالثة   

ـليقات  واالعتبارات السابقة تسمح بعدد صغير من ا       .  وأنها أجريت فقط في أوروبا     ؛الفـوائد قد اتضحت     لتع
ك باب ذل ئلة عن أس طة  . واألس اليف أنش ـدد تك ـذي يس ربح ال اط الم ك النش ي ذل ـل ه ـنام، ه ـربية األغ فـت

ـجاب             ؛التسجيل واالنتخاب    ـسؤال باإلي ـذا ال ة ه ورد بعـض     .  هـناك احتمال آبـير أن تكون إجاب و سوف ن
ى األ     ـا، تعط ث، وحالي ـذا البح ـهاية ه ي ن ـكاليف ف ن الت ات ع ـمية   الملحوظ ى أه دليل عل ة ال ـام التالي رق

 .االنتخاب في أغنام اللبن
ين    .1 راوح ب بة تت ا، ونس ية يسجل إنتاجه بن الفرنس اج الل ن نع ة م تون بالمائ ة وس ـمائة 7، 4ثالث  بال

ـو    ـلوفانيا، ونح ـرتغال، وس ـاليا، والب تمرار، وإيط ـانيا باس ي أسب ـجل ف ي 1تس ـسجل ف ـة ت  بالمـائ
 .تيااليونان، وقبرص وآروا

بالد               .2 ع ال ي جمي ه لنشاط التسجيل ف ان مشارآه           . توجد سمات عام ذ بواسطة قطع ه ينف ـقط  (هي أن ف
ـتوحه  واه المف ام الن د نظ ث يوج ـيس، حي ده هي بيل ـالية واح الله إيط به لس ة ؛)بالنس   وتلعب جمعي

اط   ي النش ي ف دور الرئيس زارعين ال ـقيح اإلصطناعي   ؛الم طة التل ـتاح بواس ال ي   أو(AI) االتص
ـمل    ـة تش ـوراثيه واألدل دارة ال ـسابات الج ـيع ؛ ح ـربيه بالب ـيوانات الت ـادل ح ـالل تـب ـه خ بـبـساط

ة   ـية والتاريخي ات الح ر  ( الحيوان د األخي الل العق جلت خ ي س ات الت اج ؛) أي الحيوان ـميع النع  ج
وراثي         ـيم ال ـدخل نظام التقي ر هو عامل رئيسي لجعل الراعي             . المسجلة ت د األخي ة     البن ى دراي  عل

ـه يصـبح من الصعب                      . بفائدة نشاط التسجيل     وراثي، فإن ـيم ال ي التـقي م تستعمل السجالت ف إذا ل ف
ـظام  ـذا الن ى ه ـهم إل ـبب النـضـمام ـن سـ ـمزارعين ع ـل . التوضيح لل ـة لك ـة الـوراثي ـر األدل نـش

ـاش   ـوائم الكب الل ق ن خ ات م ـانيا(الحيوان ـطيع ) أسب ـشرات الق ـطا( ، ن ـياإي ـلفات )ليا وأسـبان ، م
ـين  ة للمزارع ه متاح ـرنسا( إلكتروني الد   ) ف ي ب ـين،  ف ـود المـزارع ه لجه تجابة محسوس ـو اس ه

ى              ) قبرص، اليونان، سـوفانيا  (أخرى   ـهدف أيضا إل بن ي فإن نشاط تسجيل األداء بالنسبة ألغـنام الل
 .  الحصول على هذا النوع من المخرجات في المدى القريب

حالتان تستحقان االهتمام في أغنام الالآون بفرنسا وأغنام الكيوس في قبرص، حيث تسجل              وجدت   .3
ة خاصة      . وتنتخب أيضا صفات اللحم    أ   " (الآون اللحم   "فعرق : وساللة الالآون تمثل حال ذي أنش ال

ه؛ لصفات النمو وخواص             ) عاما 50منذ  "الآون اللبن "منفصال عن  ، ينظم إختبار النسل الخاص ب
يح اإلصطناعى       " الآون اللحم" نعاج اللبن ؛ آباش   الذبيحه في  ق التلق زاوج بالمزرعه عـن طري تت

 ". الآون اللبن"مع 
 

 
 
 
 

−א 8  ICAR 

Moioli et al. 



 

 

82 

 

 

 

 .نشاط تسجيل اآلداء واإلنتخاب فى أغنام اللبن: 5جدول        

 

 تعداد اإلناث البلد

)1000( 

عدد النعاج الُمسجلة 
 %ونسبتها

النعاج التى 
لها أدلة 

 )نشيطة(

النعاج التى لها أدلة 
 )تاريخيًا+ نشطة(

الكباش التى لها 
 )نشطة(أدلة 

ُمختبرة للنسل 
 AIوتستعمل فى 

 نةس/آبش

الكباش التى لها 
 )تاريخيًا(أدلة 

ُمخرجات للمزارعين 
توضح الجدارة 

 الوراثية

/ لتر لبن(التكلفة 
التى % و) السنة

 يسددها الُمزارع

 877747 1395 فرنسا

)63(% 

ملفات إليكترونية  21270 690 1030 1492000 289000
 INRAتحررها 

4 

)60(% 

 %)20( 8.35 قائمة؛ نشرة للنتاج 17820 586 5241 444905 100420 %)4.7( 111900 2377 أسبانيا

 418271 6147 إيطاليا

)6.8(% 

منشور الكباش  1300000 80 5000 3780000 183000
 بمجة المزارعين

25 

)20(% 

 %)0(؟  -- بسبيل اإلعداد -- -- %)0.6( 55832 9261 اليونان

 ؟؟ -- -- -- -- -- -- %)4( 21400 500 البرتغال

 %)0( 25 -- بسبيل اإلعداد -- -- %)6.8( 1162 2.8 سلوفانيا

 ؟ بسبيل اإلعداد -- -- 3500 -- 4000 %)1( 7500 73.6 قبرص

 %0  -- -- -- -- -- 2000 -- تونس

 -- -- -- -- -- -- -- %)1.7( 1141 85000 آرواتيا
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   رات الوراثية الُمتحصل عليها فى صفات اللبنقيم المسا: 6جدول رقم          
 

 المراجع المسار الوراثى السنوات البلد الساللة الصفة

 .Barillet F. and Boichard D. (1994) السنة/ لتر5.7 1992-1980 فرنسا الآون موسم/ناتج اللبن

Proc. 5th WCGALP, 18:111-114. 

 .Sanna S.R., Carta A.,and Casu S السنة/ لتر2.1 1992-1984 فرنسا مانيش موسم/ناتج اللبن
(1995). In Proc Symp. SIPAOC 7 Dec, 

1995, p. 89-95. 

 السنة/ لتر1.6 1994-1990 إيطاليا ماردا موسم/ناتج اللبن

 السنة/ لتر1.1 1993-1985 أسبانيا الآتا ذو الوجه األشقر موسم/ناتج اللبن

 السنة/ لتر0.8 1993-1985 أسبانيا الآتا ذو الوجه األسود موسم/ناتج اللبن

Ugarte E., Urarte E., Arrese F., Arranz 
J., Beltran de Heredia I. and Gabina D. 

(1995). Cahier Options Medi terra 
neennes, 11:155-164. 

 Jurado J.J., Serrano ML, Perz-Guzman السنة/ لتر0.8 1992-1986 أسبانيا مانشيجا موسم/ناتج اللبن
M.D. and Montoro V. (1995). Cahier 

Options Mediterraneennes, 11:133-141. 
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ي      . تسمن الحمالن بعد ذلك داخل الحظائر وتقاس الذبيحة في المجزر      وس يؤخذ ف ام الكي ى أغن وف
 .  الفطام والخصوبةداالعتبار في بـرنـامج االنتخاب إلنتاج اللـبن أيضا النـمو بـعـ

 
 

ع ان           لبيا م ـرتبطة س ة م ذه الخدم ـفي  . ـتشار النشاط تبـدو التكـاليف التي يتكبدها المزارع مقابل ه ف
ـط        ـف التسجيل            20إيطاليا وأسـبانيا، يـسدد الـمزارعون فـق ـمالي تكالـي ـن إج ـه م ـع  (  بالـمائ وتدف

ة  ـة80الحكوم ـون  )  بالـمائ ـدد الـمـزارع ـا، يــس ى فــرنـس ـرص،  % 60، وف ي قــب ، وف
ـارير     ويمكن  م  . والـيـونـان، وسـلوفـانـيـا ال يتـكلف المزارعـون شـيئـا      ـام ومن التـق ـذه األرق ن ه

دة، استخالص   الد عدي ي ب ة ف روة الحيواني ـواع الث ـشاط التسجيل لمختلف أن ـف ن الخاصة بتكالي
ب أ   ـن يج و أن المزارعي راح وه د الت نإقت وا أوال الفوائ ـشاط   ي يع ن ن ـليهم م ود ع  تع

ـسي              .التسجـيل ـمزارع الفرن ان ال ه إذا آ ـا     ويـجدر بالذآر،على أي حال، أن ـدد حالي ة   60يـس  بالمائ
امج  ـة البرن ي بـداي ان ف ـكلفة،فإنه آ ـن الت بعينيات(م تينيات والس ـن )الس ـل م ـما أق ـدد رب  10، يس

ـددون              . بالمائـة ـد أصبحوا اآلن يـس ـرنامج فـق ـمائة   60وبـسـبب نجاح الب ة أن نظام     .   بال وبمعرف
ل يجب أن تك                  ى المدى القصير ب ائج عل ه نت ة     التسجيل ليس ل ـإن الحكوم ة، ف ـبرامج تراآمي ون ال

ومع . ومن المـهم أن يحدث التحول عـندما يحرز البرنامج نجاحا        . يـجب أن تستثمر فيه عند البداية     
ه         )أومعهد البحوث ( ذلك فإن الحكومة   ـشطة التجميعي حساب  (يجب أن يستمر في تحقـيق بعض األن

ـانات التـ ـزين بـي ـمع وتخ ة ، ج ـم التربوي ـشر القي ـجيل ون خ....س ـجيل ) ال ـشاط التس ـإن ن ـذا ، ف ل
ـوم               أي رس ي بعـض   ؛يجب أن يـبدأ بتوفـير حـوافـز للـمزارعين أوعلى األقـل دون مطـالبتـهم ب  ف

ـا   ـاحات مـجـان ـا أو لـق ـنحهم أعـالف ـين بم اح انضمام المزارع ـت نج ـية  ثب بالد النام   2000. (ال
Trivedi, K.,.( ـرديا،  فـقـط بعد تكلفـه منخ فـضة لمعلومات مفيدة تتاح للمزارع عن الحيوانات ف

ـداد جـزء                      ـستعدا لس زارع م ـد يصبح الم ـر الصحية، قـ مثل ناتج اللبن، معدل اإلخصاب، المعايي
ارة                   ـن خالل الزي ـذية م مـن التكاليف ليتلـقى مزيدا ومـزيدا مـن المعلومات، بما فـيها مـشورة التغ

ـعه           الشـهرية التي يقوم بها      ي قـطي ـيوان ف ـشاط    . المـسجـل، وحتى الجداره الوراثيه لكل ح ـذا الن ه
ـحصلوا           ـمزارعين أن ي ـكن لـل ي يـم ـوائد الت ـوعي بالف ـزيادة ال ـواصل ل يجب أن يـدعـم بـجهـد مت

ي           . عـليـها من هـذا النـشاط    ـمية ف الغ األه ـنظمات التسجيل تلعب دورا ب ـإن م وفى هــذا السياق ف
ـمزارعين       إيجاد أآث  ى ال ـل        : ر الوسائل مالءمـة للوصول إل ـات عـم ـدوات، ورشـ ـات، ون اجـتماع

 . الخ....حـيـث يـدعى عـلمـاء، ويـتم تحفـيز الـمزارعـين للتنافس فيما بينهم، 
 
 

ي آل              ه ف ـمية االقتصادية ، إال إن بـالرغم مـن أن لـبن الماعز أقـل مـن لبن األغـنام من حيث األه
ـدول     . التي يـوجـد بـها تـسجـيل ألغـنام الـلبن يـنفـذ أيضا برنامـج مثـيل للماعز          البالد    7يلخص ج

ق                   .الـموقـف ـز هو نسخه طب ي المـاع ـيا، فاالنتخاب ف ـان، وإيطال ـسا، واليـونـ في قـبرص، وفـرن
 . األصل من نظام االنتخاب في أغنام اللبن
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 ).ناتج اللبن( تسجيل اآلداء واإلنتخاب فى الماعز نشاط: 7جدول 
إجمالى تعداد  البلد

 )1000(اإلناث 
للماعز % عدد و

 الُمسجلة
الماعز إناث 

التى لها أدلة 
 )نشطة(

إناث الماعز 
التى لها أدلة 

+ نشطة (
 )تاريخيًا

الجديان التى لها أدلة 
 )نشطة(

جديان ُمختبرة 
بالنسل للتلقيح 

اإلصطناعى 
 )سنويًا(

الجديان التى لها 
 )تاريخيًا(أدلة 

تكاليف 
) سنة/لبن/لتر(
مثسددة % و

بواسطة 
 الُمزارعين

 %)0(؟  -- 44 370 -- -- %)1.2 (7200 6000 إيران
 %)50 (70 1600000 180 46000 -- -- %)35 (300000 800 فرنسا
 %)20 (70 -- -- 2800 49000 22054 %)3.6 (25000 700 إيطاليا
 %)0(؟  -- -- -- -- -- %)0.09 (4254 2600 اليونان
 -- -- -- -- -- -- %)0.5 (24500 470000 البرتغال
 %)0 (25 -- -- -- -- -- -- 13 سلوفانيا
 %)0(؟  -- -- -- جارى التنفيذ -- 3500 8 قبرص
 -- -- -- -- 200 800 غير ملموس 740 سوريا

 -- -- -- -- -- -- 800 ؟ ماآدونيا
 -- -- -- -- -- -- %)7 (2774 39 آرواتيا
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 تـعـقـيـبـات
  عـامـه

 واستـنـتاجات

 
 
 
 
رى ألن       ة أخ ن جه ددا، وم ـل ع اعز أق ة ألن الم ن جه ام، م ملهم النظ ات يش ن الحيوان ل م دد أق ع
ذلك مشارآة                 وعين وآ ـاثلة في الن ـجيل مـتم البرامج نـفـذت في وقـت الحـق، أيضا فـإن تكـلفـة التس

ه    وفي الحـقي . نفس المنهج يستعمل في تجميع البيانات وحساب التـقـييـم الوراثي        . المزارعين ـة، فإن ـق
ـسا  . في قـبـرص، اليـونان وإيـطالـيا، تـدير البرنامج نـفـس المنـظمة لألغـنـام والـماعز مـعا        في فـرن

راء و        ن الخب تفادة م ـيزة االس ذت م ة أخ لة، إال أن الثاني ه منفص امجين منظم ـن البرن ل م ـذ آ يـنـف
ـطاليا،      عالوة على ذلك، فإن     . الخبرات المتوفرة في المنظمة السابـقـه     ـونان، وإي قـبـرص أيضا، والي

ـرنسا   ن فـ ا م ي حصلت عليه دريب الت ارات والت ية،من خالل الزي رة الفرنس ن الخب ـت م ـد انـتفع ق
 .باإلضافـة إلى التبادل المنتظم للمعلومات

 
ـظام       ى أي ن وع إل بن، دون الرج اعز الل جيل لم ام تس ه نظ ـيم ب ذي أق ـيد ال ـبلد الـوح ي ال ـران ه إي

بن  لتـسجي ـنام الل ران      ( ل أغ ي إي بن ف ام ل ي    ). حيث ال توجد أغن ، واستهدف   1990أنشىء النظام ف
ران                  ي إي . تحقيق تحسين وراثي لحيوانات التربية للبن، في إطار هدف عام لزيادة إنتاج لبن الماعز ف

ى درجه ع                  ة  وآما هو الحال في أغنام اللحم، فإنه في الـماعز، ـيـستعمل نظام تسجيل وانتخاب عل الي
ـة    ـن الحكوم ـدعوم بالكامل م ـو م ة، وه ـده  . من المرآزي ـطعان رائ ي ق ـسجيل ف ـاط الت ـذ نش ( وينف

 .بواسطة طاقم حكومي) حـكومية أو مشترآه
 

 يشير إلى بيانات ماعز اللبن ذات العالقة، فإنه يجدر بنا ذآر أن إيران لديها نظم                7حـيـث أن جـدول    
وتلك هي حـالة إنـتاج األنجوراه  مـن ساللة . عز لصفات األليافتسجيل وبرامج انتـخاب أخرى للما 

ارخوز،  جال، أي 1200م ا مس ـربية 4 حيوان ات الت ـالي حيوان ن إجم ه م اج ، بالمائ ـا إنت  وأيض
ان،  وب خراس ى وجن اللتي رايين ن س ـمير م ا مسجال، أي 8600الكش الي 2 حيوان ن إجم ة م  بالمائ

ـده                وأي. حيوانات هاتين  السـالالتين    ان رائ ي قطع ا، ف نظم مرآزي ضا، فـإن تسـجيل هـذه السالالت ي
ـشعر           . ومشترآه، خاضعة لسيطرة طاقم حكومي     ـتاج ال ى إن ثالث، فعالوة عل ـسبة للسالالت ال وبالن

اف    بة لصفات األلي ان بالنس و، ويجرى االنتخاب داخل القطع ـجل أيضا صفات النم ـودته، تس وج
 .واللحم معا

 
ـمج  ـرآز ال ية     تـت ـمناطق القاس ي ال ـبا ف غيرة غـال ي    (ترات الص ة، المراع اطق الجاف ال، المن الجب

ـقيرة ـية ) الف ة بالماش ـيه بالمقارن ل أهـم زة أق ة أو المع بة للنعج ربح بالنس امش ال ـقائق . وه ـذه الح ه
ا لم توضح أن نظم التسـجيل أقـل نـمـوا عـما هي في الـماشـية وأآـثر صعوبة عـند إقـامتها خاصة إذ           

ية   ي الماش تعملة ف ائل المس ـوع الوس ـبن   . نط جيل الل م تس ـسيط نظ إن تب ة، ف ـيل (وبالتبعي ى سـب عل
ـن تصـميم  AC أو ATالـمـثال اسـتعمال طرق  ـمجترات الصغيرة،      A 4  بـدال م ي ال ـدا ف ـام ج ، ه

 .إذا ما رغــبنا في أن تكون نامية وناجحة
 

ة،  جيل ناجح م التس ون نظ ى أن تك و معن ا ه ـل م ى األق دان عل اح ؟ بن يم النج ن تقي ف يمك وآي
رت                ) 6جدول  (األول المـسار الـوراثي    :ضروريان ي اختي يرة واحده للصفة الت ي عش اس ف ذي يق ال

دء النشاط   ا   . آهـدف للتربية بعد عدد معين من السنوات من ب ي فرنس ـت   )  ,1997Barillet(ف ، ثب
ـنام الالآون       أن نـشاط تسجيل اللبن في األغنام آان ناجحا بس         ي أغ ه ف بب أن متوسط الجدارة الوراثي

ان  ـشاط     6آ ن الن نه م ل س ـد آ ـثر بع بن أآ ـن الل ـرات م رى  .  لت الالت األخ ي الس ـة (وف اإليطالي
 . لترا2 و 1تـراوح التحرك الوراثي بين ) واألسـبانية
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اج   جيل الن ام التس ى أن نظ ـشديد عل ا الت ـب أيض ن   ويج دف م ى اله ط عل يس فق وم ل ح يجب أن يق
ـظام      ؛) الوراثي له نتائج بعيدة المدى، خـاصة تحـت الظـروف القاسية        (االنتخاب    ويجب أن يضع ن

اء   ع وإلعط ي داخل القطي ال فن يلة إلرس اد، فهي وس ة اإلرش ـسبانه أغراض خدم ي ح التسجيل ف
 .المشورة للمزارعين

 
ا        ي تسدد                   مـعـيار ثاني للحكم على نجاح النش اليف التسجيل الت غ تك ـتبار بمبل ي االع ـو األخذ ف ط ه

ـمنحهم          : بـواسطة المزارع الخاص   زارعين أن النشاط ي ـتناع الم آلما آان المبلغ مرتفعا آلما زاد اق
ة                     . بعض الـفوائد  ا الحكوم دة لعبت فيه بقتها سنوات عدي ة س ة اإليجابي على أي حال، فإن هذه األمثل

ه دورا أساسيا في تـوجي  ـياق،    . ه نشاط التـسجيل واالنتـخاب وتخصيص اإلعتمادات ل ـذا الس ي ه وف
يرة                  فـإنه من األهـمية بمكان اإلشارة إلى أن نظام التسجيل الناجح يجب أن يقوم بغرض تحسين عش

ربين            ـقدم           : معينه وليس فقط لصالح مجموعه صغيره من الم ـو لب مشكلة نشر الت ـذا ه ومن  . وه
ي م  ه ف ظ ، أن وء الح ـيئا   س ـشار بط ـدل االنت ان مع االت آ م الح تعمال الضعيف  (عظ ال، االس آمث

على أي حال، فإن إدماج الحكومة أساسي لبداية أي نشاط تسجيلي، وأن يهيأ           ). للتلقـيح االصطناعي 
ة                ـنيه لتنمي تراتيجيات وط ي وضع اس صناع القرار إلى أن نتائج نشاط التسجيل سوف يساعدهم ف

 .الثروة الحيوانية
 
ـرنامج،                      ب ـراحل الب ي بعض م ا زالت مندمجة ف اإلضافة إلى ذلك، فإن األمور األآاديمية آانت وم

وراثي   يم ال ات، طرق التقي ع البيان ل م ـل التعام ي  ...مث ـمية ف الغ األه ؤدي دورا ب ت ت خ، والزال ال
اط  رويج للنش ـكومة و   . الت دمها الح ود تق ـسجي    / إن أي جه امج للت يم برن ي لتنظ ـعهد بحث / لأو م

ر       ه غي االنتخاب يجب أن يقابل باالمتنان، حتى لو آان على نطاق ضيق في البداية، وحتى إذا بدا أن
ابي   . مؤثر على نظام إنتاج الثروة الحيوانية في القـطر        لهـذا السبب فـنحن نود أن نعبر عن رأي ايج

ه               د بحثي ـها معاه ام بالنشاط في را   ). 2جدول   (بالنسبة لألمثلة التي ق ـنام اللحم،       مصر والع ي أغ ق ف
بة        ـانيا بالنس بن، وسلوف ـز الل بة لماع ادونيا بالنس ابقه  لمس ـوسالفيا الس ة يوغ لوفانيا و جمهوري س

ـا            . ألغـنام اللبن  وراثى إذا م ـحسين ال ـبرنامج أوسع للت ة ل ـطة البداي ل نق ـثلة ممكن أن تمث هـذه األم
 .نجـحت األآاديـميـات في جـذب المزارعين وصناع السياسه

 
تج،                        ع المن املين م ع المتع ـفاعل م تم بال ـداف االنتخاب يجب أن ت في النهاية، فإن نظم التسجيل وأه

ـأنها             . وصناعة األلبان، والذبح، وأيضا المستهلكين     ـن ش رز م ذ أخرى تب إن مناف في نفس السياق، ف
ـثر                 ـتجين أآثروأآ ذا األسلوب من ـثل   تسجيل صف   . أن تـوسع مـن نشاط التسجيل وأن تضم به ات م

ة     ة األهمي الي بالغ ـت الح ي الوق ـتبع أضحت ف حة والت ـنتج، الص المة الم يع  . س الل توس ن خ وم
ـجنون             ـهم سوف ي زارعين أنفـس إن الم تهلكين، ف وتحسين الخدمات التي تقدم إلى المزارعين والمس

ر ـوائد أآث ات السالالت البرتغا. ف ـدة لجمعي ره أخرى اإلجراءات المـفي ـرز م ود أن نب ـن ون ـة م لي
ـية              خـالل توطيد اللوائح المنظمة إلنتاج بعض أنـواع المنتجات الحيوانية لسالالت األغـنام البـرتغال

تلزم إجراءات إنضباطيه، لكي تصل        ) األجـبان التـقليـدية وأنواع من الحمالن   ( الي تس ي بالت ، والت
 .  إلى السوق آمنـتجات ذات جودة متميزة
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 مـــلـــــخـص

 مـــقــــدمــــه

 
 
 

  
  نظم الـتسـجـيل لتحسين السالالت وإدارة اإلنـتاجنظم الـتسـجـيل لتحسين السالالت وإدارة اإلنـتاج

  رؤيـةرؤيـة. . في البالد اإلنـتـقـالـيه والنامـيةفي البالد اإلنـتـقـالـيه والنامـية
  ـقـبليه لصناعـة األلـــبانـقـبليه لصناعـة األلـــبانمسـتمسـت

 
J. PPhheellaann  

 
FAO Consultant, Via dell Terme di Caracalla 1, 

    00100 Roma, Italy 
                                            

 
 

يصـف البحث واقـع إنـتاج اللحم والـلبن في البالد النامية والمتقدمة وعالقة ذلك باالتجاه المستقبلي 
ةل اج المختلف ي . لسكان أو نظم اإلنت اج ف تويات اإلنت ادة مس ى زي ة إل د أوجزت تفاصيل الحاج وق

 IFPRI ضوء توقعات 
   

 
ة      : وقـد وصفت نظم إنـتاج اللبن بإيجاز بمقـارنة مختلف البالد           ـريكا الجنوبي ـتسم    (بالد أم ي ت والت

ومناطق ) لوآه للقـطاع الخاصبوجود نظام ترعى فـيه األبـقار على مراعى طبيعية ومزروعة مم
ـامه                    ه ع ع ملكي ـلبن، م اع ال ة أرب ية ثالث تج الماش أخرى مثل أفـريقـيا ما تحت الصحراء، حيث تن

ي  ة، الت ـرللمراعى الطبيعي ـرتوف اتتوف ذاء للحيوان ـظم الغ اموس  .  مع ـار والج تج األبق يا، تن ي آس ف
بن         دادات الل الي إم ـد لخصت بإيجازا    . أنصبه متساوية مـن إجم ين        وق ـمة ب ـة القـائ ات الـوثيـق لعالق

ـذاء   ـدخالت غ ى م ـبر عل ـيطرة أآ ـيح س ا يت ـظاما إنتاجي وفرة ن ة، م روة الحيواني المحاصيل والث
ـوية             ـوية أو الرع نظم الرع ـضل لتسهيل           -الحيـوان عـما هــو في ال ـاسا أف ة، وتعطي أس  الزراعي

 .التسجيل واإلدارة
 

افزا               وقد أآد البحث على ضرورة نظام فع       ـدية ح د النق ـر العوائ بن حيث تـوف ال وآفء لتسجيل الل
ر اال للتغيي ى    . فع وة األول ي الخط ذه ه ث أن ه ة حي بن الناجح جيل الل ـثلة تس ـتذآار أم ن اس ويمك

وفي نفس الوقت، فإن الحاجه إلى سياسه مالئمه للتسعير  . لإلسهام الجوهري في التحسين الوراثي    
 .تبادل للحم واللبن يحتاج إلى وقفه بالنسبة لسياسات التربيهوالتسويق حيث أن االعـتماد الم

 
 

رد  بالمائه من سكان العالم في الدول المتقدمة،ويبلغ نصيب        23حاليا، يعيش نحو      من استهالك   الف
ة     دول النامي ي ال تهالك ف ـتة أضعاف االس ة و س بن خمس كان،  . الل و الس ال، فبسبب نم ى أي ح عل

ـن                 والتـمدن وارتـفاع الدخـ   ـذاء م ـنتجات الغ ـلي لم ي االستهالك الك ول، فقد حدثت زيادة سريعة ف
 . 1995  و 1971أصل حيواني في الدول النـاميه فـيما بين 
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ـائه  60 بالمائه مـن استهـالك العالم من اللحم و  62، تـقـترح أن 1999  في IFPRIوتوقـعات    بالم
ـدول       ي ال ـيكون ف ـبن س ـن الل ـام    م ـول ع ة بحل ـذا  . ,.Delgadi et al)  1999 ( 2020النامي وه

 41 بالمائه للحم و  40يـتعارض مع الوضع في بداية التسعينات عندما آانت التقديرات المقابله هي          
 .بالمائه للبن

 
 

ر مسبوق                       ى ضغط غي ه،أدت إل بالد النامي ي ال ة ف ثالثة تغييرات في الطلب على المنتجات الحيواني
بالد    على الم اج   Nicholson et al., (2001)وارد التغـييرات في إنـتاج اللبن في ال ـية لإلنت الحال
في منطقتين . 1998 إلى 1984الناميه خالل الفترة من  (LAC)وقـد استعـرض وأفريقيا. الحيواني

ادات في           ر بالزي اج بشكل أآب ادات في اإلنت أثرت الزي داد  ناميتين، أمريكا الالتينية والكاريبي، ت  أع
التغيرات   ات وب ار         (SSA)الحيوان ادة األبق الح زي ع لص ب القطي ي ترآي حراء ف ت الص ا تح م

ه              . الحالبه،عما تأثرت بزيادة اإلنتاجية    ر أهمي ة أآث ادات اإلنتاجي اطق أخرى آانت زي ي  . وفي من ف
ـسبة              ـاج بن الي اإلنت ه، زاد إجم ا    4.0البالد الناميه بصفة عام ـنويا، منه ـمائه س ه عن    2.0 بال بالمائ

ـد       . زيادة إنـتاج اللـبن للـبقرة الواحدة     ى اآلن، ق ـبن حت وحيث أن حصة جوهريه من زـيادة إنتـاج الل
ى تعظيم                         تقبال يجب أن يترآز عل د مس إن التأآي ات، ف داد الحيوان تحققت من خالل الزيادات في أع

ـات أ دة األرض وعـالق ـد ولوح ـحيوان الـواح ـنتج لل درة بالم اءة مق ـدات الكف ـين وح ـاءة ب ـثر آـف آ
 (Phelan and Henriksen,  1995 ).اإلنـتاج وقـنـوات التسـويـق 

 
يم                             ة وتقي ـيث أن تسجيل ومتابع ديات، ح ـير التح ـده ويث ي موع أتي ف دوة، ي ـذه الن إن شعار ه لذا، ف

اءة    ادة الكف ـتاح زي ي مف ات ه ـ    . المعلوم ادة اإلن ي زي ـزي ف ه دور تحفـي ـيوان ل ـجيل الح تاج وتس
ـتاجية ي    . واإلن ين، ومهمت ين األول ي البحث ة ف ـروة الحيواني ـمية الث ي وضع تن ـد وصف زمالئ وق

انFAOأن ناعة األلب ن ص ورا ع ي تص ـزراعة أعط ـذاء وال ة الغ ن منظم ابقون م م . الس معظ
المشارآين لديهم صالت قويه مع التسجيل وتربية الحيوان لكن هذا البحث سوف يتناول الموضوع               

 .نظر أآثر شموال لتنمية األلبانمن جهة 
 
 

بالد              ـن ال ر م ي آثي وقـد أصبح تـحسـين السـالالت مـقـدمه لتـنمية األلـبان في آافـة أنحاء العالم، وف
وراثي           . فإن تسجيل الحيوان مرادف لتسجيل اللبن      وقد أصبح زيادة إنتاج اللبن من خالل التحسين ال
ا          والتغذية أحد المكونات الهامه لمشاريع ت      نمية األلبان، وهي المشاريع التي ظل المؤلف مشارآا فيه

ا لمستوى اإلدارة                . على مدار عشرات السنين    ر مالئم ار الساللة غي هناك عدة أمثله حيث آان اختي
اون                   ـرامج التع وتـحديات األمراض في البالد المتلقية، إال أن ذلك آان على الـدوام مـندمجا ضمن ب

ـند   . شال مدويا الحكومية، وبعضها مـثل فـ    إن آل مشروعات    NDDB’sوعلى صعيد آخر، في اله ف
روع    ـثل مش اح، م ـها بالنج هود ل ان المش ة األلب ـوفان"تنمي ة ط روع " العملي ا"ومش بن فيت ي " ل ف

 .بنجالديش، تدين بنجاحها إلى التربية المحسنه واإلدارة باإلضافة إلى روابط السوق
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ذ يستعرض نظم  ه، وبعدئ بالد النامي ي ال بن ف اج الل م إنت ذا البحث أوال،نظ وسوف يفحص ه

بية         التسجيل المستعملة، وأخيرا ينظر إلى تأثير سياسات التسعـ        ـيمة النس ى الق ير والتسويق عل
 .لمكونات اللبن، والتي بدورها تملي أولويات التربية واإلدارة

 
إن مواقع وأنماط نظم إنـتاج اللـبن في المناطق الناميه تمليها إمكانات الدخول إلى السوق أآثر 

ى                      ا عل ة له ـوامل خاصة بالمنطق ـناك ع ـصها    أيمن أي عوامل أخرى، لكن ه .  حال خصائ
ار هي    إن األبق بن، ف ر من نصف الل تج الجاموس أآث تان، حيث ين د وباآس ـدا الهن ـما ع وفـي

 .المصدر الغالب إلمدادات اللبن
 

ـزروعة     ـة وم ى مراعي طبيعي ار ترعى عل ن أبق أتي م بن ي م الل ه، معظ ا الالتيني ي أمريك ف
ـيه خاصة     ه ملك اع     . (de Leeuw et al., 1999)مملوآ ة أرب ا ثالث ي أفريقي تج   ف بن ين الل

ـذاء           ـظم غ ـمشاع مع ى ال ـملوآة عل ـطبيعية الم ـمراعي ال وفر ال ث ت ار، حي طة األبق بواس
ان      . الحيوان ى إتساع معظم    . في آسـيا، تنتـج األبقـار والجاموس أنصبه متساوية من األلب وعل

ـبان المتوسطه           ـزارع األل ة للسو     /المناطق النامية، فـإن صغار الحائزين وم رة الموجه ق الكبي
تنزع إلى التمرآز حـول أو حتى داخل تجمعات حضريه لـتحصل على نفـاذ أفضل لألسواق                 

ان           . وخدمات مسانده ذات آـفاءة    فـقط عـندما تكون البـيئة التحتيه لألسواق أآفأ فـإن إنتاج األلب
ـد وجزء                      ي الهـن ـتواجد سـوى ف ربما ينقـل إلى مـسافـات أبـعد إال أن مـثل هـذه الظروف ال ت

ة             . (LAC)مـن أمريكا الالتـينيه والكاريبي      بن إمكاني ل الل ع ونق ده لتجمي وتحدد تكاليف الوح
 .  إنتاجه في هذه المواقع

 
اج              ذه  . وفي داخل الـمناطق، تـوجـد تبـاينات واسـعة مـن حيث نـمط ومـستوى تكثيف اإلنت وه

ـ  -تعكس التباينات الواسـعة في الـمناطق الـزراعية      ه، ووف وان     المناخي ـذاء الحي ـصادر غ رة م
 ( Nilson et al., 2001 )والثقافـة والتقـاليد التي تتحكم في اقتناء الحيوانات 

 
ي        ا في ثلث في أفـريـقـيـا تحـت الصحراء، تـسـهـم السـودان، آـينـيا، إثيوبيا، الصومال، تنزاني

ـات،            . إنتاج اللبن  ة وفي المرتـفـع ـيق      وفي الـمناطـق الجافـة ونصف الجاف راث عـم ـد ت يـوج
بن      ية واستهالك الل ة الماش ي رعاي ـثر    (de leeuw et al., 1999). ف ـمناطق األآ   وفي ال

اما،     راد والتريبونوس رة الق ن حش ة ع األمراض الناجم ددت ب يه ح ة الماش إن رعاي ة ف رطوب
بن              اج الل ـتبر المرتفعات أآ    . وسادت األغنام والماعز مع الحـفاظ على حد أدنى من إنت ر  وتع ث

ـة السكانية        . المناطق إنتاجيه من حيث إنتاج اللبن من وحدة المساحة         اطق ذات الكثاف وفي المن
ى              بن بسرعة نتيجة لتبن اج الل ع إنت ا، ارتف ي تنزاني ـل ف العالية في مرتفعات آينيا، وإلى حد أق

ـبن                   ار الل ة من أبق ـار الخليطه والرتب العالي ة واألبق اج الكثيف ـ   . نظم اإلنت ا يـق ـطيع   وربم در ق
ا    % 75األلبان الكيني بأآثر من  وب أفريقي ي شرق وجن  ) من آـل ماشية اللبن المتخصصة ف

Muriu8ki, 2001 ) .  
            

وي     ام الرع ي النظ يا، يغط ي آس ن   –وف ر م ـشاري، أآث ي اإلنت الي  % 70 الزراع ن إجم م
ـج         ه ينت ـي         % 15أراضي الرعي إال أن تويات متـدن ـن اللحوم ومس ـط م بن      فـق ـن الل ه م . ة للغاي

ه والمحاصيل                     نظم المطري ي ال توائيه ف يا اإلس ي آس بن ف اج الل ة     –ويترآز إنت روة الحيواني  الث
اموس        بن والج ـار الل م أبق ى معظ وي عل ي تحت ي الت د، وه ي الهن ه ف د  . المروي هم الهن وتس

 .من األلبان المنتجه في آسيا اإلستوائيه% 90وباآستان  بأآثر من 
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ـفات المحاصيل    ـو مخل  Singh). وفي الـهند فإن مصدر غـذاء حيوانات اللبن الرئيسي ه
et al., 1997)  25 أوضحوا أن ثلثي غذاء الحيوان نشأ من أراضي المحاصيل، حيث %

من  % 14والرعي يسهم بنحو      % 12محاصيل العلـف األخضر توفـر نحـو      . منها مرويه 
وان     يه                   وف . إجمالي غذاء الحي ـن الماش ـبان م ـاج األل اوت نظم إنت يا، تتف اقي أجزاء آس ي ب

زارع        ى الم بيا، إل ة نس ـضة الجاف ات باألراضي المنخـف ي جماع ى ف ي ترع ة الت المحلي
ي       1500الكثيفـة عـديمة الـرعي التي تـربي األبقـار الخليـطه التي تنـتـج           بن ف  آجم مـن الل

زارع   طـنا مـن اللبن مـن الهك11السـنه وحتى   ,.de leeuw et al )ـتار في أراضي الم
1999 )  

 
اطق     (LAC )في أمـريكا الالتينيه والكاريبي  ا للمن ة تبع روة الحيواني  يمكن تقـسيم نظم الث

اطق                  اج في المن نظم اإلنت ا ل ـعات، وتبع ـناطق المرتف ه وم به الجاف اطق ش المناخيه في المن
ـبه ـامان. الرط ـناك نظ ى ا: ه ـتند إل ذي يس ـمرعى، و المحصول ال ة–ل ـروة الحيواني .  الث

يحتـفـظ بالثروة . مـن األراضي % 50من الماشـيه  و  % 70واألخير أآثر أهـميه ويضم   
ـة     –الحيوانية في النظام األول في مرتفعات األنديز وفي نظم المحاصيل              ـثروة الحيواني  ال

هول    ي الس ا وف ل ارتفاع اطق األق ي المن ة ف . ف ي  األراضي المزروع امين ف ال النظ ي آ
ـالي األراضي إال        % 5المناطق شـبه الجـافه بشمال شرق البرازيل تشكل         فـقـط مـن إجـم

 de leeuw )مـن األلبـان في المنطـقـة  % 17مـن الـماشـيـه وتنـتـج  % 15أنـهـا تعـول 
et al., 1999 ) 

 
ـكن لمزارعي نظام المحاصيل               بالد، يم ع ال ـروة الحي –وفي جمي ـن     الث ـتفادة م ه االس واني

اءة    الي الكف ن إجم د م ي تزي ه، والت واد الغذائي دوير الم ه وت ة المكمل ادر الغذائي المص
ـظم                   . المزرعيه ـيحه الن ـما تت ـثر م ة أآ ى مدخالت التغذي ر عل وفر سيطرة أآب هذه النظم ت

. داره الزراعية، وتعطى قـاعـدة أفـضل لتـسهيل التسجيل واإل –الرعـويه والـنظم الرعوية    
ة              -وتساند نظـم المحاصيل   ـيين عالي ـه تجمعات السكان الريف  الثـروة الحـيوانيه بصفة عام

م المزرعه           ـثل تناقـص حج الكثافة السكانية وما يتبعها مـن ضغوط على نـتائج التكـثيف م
زات           ـتراه والمرآ بن        . وتزايد االعتماد على األعـالف الخـضراء المش اتج الل د ن ـد تزاي وق

دو أن  (de Long, 1996)ضعاف في بعض الحيازات الصغيره المنتجه للبن خمسة أ  ويب
ا                    ه إال أنه بالد النامي ـبن في ال اج الل هذه النظم األآثر تكثيفا هي األآثر إسهـاما في حجم إنت

 .تحتاج إلى صقل إدارتها لتقليل األثر البيئي ولتحقيق تنميه متواصله
 

بالد،             آانت التغـيرات التي صاحبت التحول ع         ـد من ال ي عـدي ـرآزي ف ـصاد الم ـن االقـت
ـددا           . حاسمه ومؤلمه في آثير من الحاالت        بن مح ـتاج الل ان إن ـتي، آ ام السوفيي تحت النظ

ة لمنتجات                      ه للدول ـويق تابع ـرآزي ونظم تس ـصنيع م ع ت ات م ـدولة والتعاوني بمـزارع ال
ـرا التـكال     ـبارها آـثي ي اعـت ـذ ف ي ال تأخ ـبان، والت نيع    األل ع والتص ـة للتجمي ـف الفـعلي ي

تقله               . والتوزيع ـامة نظم مس المزارع إلق املين ب ه للع ـرص محدوده للغاي ـناك ف ان ه آما آ
بن  اج الل ية        . إلنت ـييرات سياس ن تغ احبه م ا ص وفييتي وم اد الس ـهيار اإلتح ـد أدى ان وق

ي    اد ف ـص ح ـزراعي، نق اع ال ي القط ائره ف ـيكليه غ والت ه ى تح اديه، إل ـداد واقتص  تع
واني   ـمتاحه ذات األصل الحي ـذية ال ي األغ ـفاض ف ه وانخ ـروة الحيواني م . الث ا أن نظ آم

اإلدارة ووضع التقـارير التي آانت مطبقـه داخل الوحدات الكبيرة، بدرجات مـتفـاوتة من             
ي                        ـزين الناتجة عن المشارآه ف ـدات صغار الحائ ى صلة ضـئيلة بوح النجاح، آانت عل

ى أنصبه          . ألراضي الحيوانات وا  ـسئولين عل ار الم ائرا حيث يحصل آب ع ج ان التوزي وآ
ـالي                       ـد، وبالت دورهم الجـدي ه ل ي الخدم داد وتلق م إلع دريب مالئ ـناك ت أآـبر، آما لم يكن ه

 .فـقـد آانت مستويات اإلدارة متدنيه للغايه
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ـ ـلم، ف ن التأق رقية م ا الش ـالد أوروب ا تمكنت بعض ب ـسويق وبينم ه للتصنيع والت ـية التحتي إن البن
رة  الد آثي ي ب ارت ف ل   . انه د ل ي وف وا ف ف عض ان المؤل د آ ـروة  IFADوق ـدراسة وضع الث  ل

ي   ـيا ف ان وجـورج ي أذريبج ة ف ات   1999الحيواني ع حيوان ين لبي ن المنتج د م ر عدي ث أجب  ، حي
ي دفعت النشاط اإلقتصادي                 ة الت ـان الدوام ى أسفل   منتجة للحصول على دخل إب يوجد حاجه   .  إل

روة        ي الث ات مرب ـقابلة إحتياج ويق لم اد، والتس دريب، واإلرش به للت دمات مناس ة خ ه إلقام ماس
 .الحيوانية أولئك، ولوقف التدهور

 
 

  
وان    1998في عام  ـسجيل الحي ة لت د      (ICAR )، نظمت اللجنة الدولي ي الهن ه ف  ورشة عـمل دولي

ـز       ة من ال      عن تسجيل الحـيوان لدى صغار الحائ انحين  NDDB و FAOين، بمعون .  آخرين وم
ـة       25 مـشارآا من    45وقـد جـذبت ورشـة العمل      ـمل رؤي   بلدا وقـد وفـر آتاب بحوث ورشــة الع

وان            رامج تسجيل الحي ذ ب داخليـه قــيمه في المعوقـات والتحديات المطلوب التغلب عليها، عند تنفي
  ICAR 1998)في البالد الناميه 

 
 

ا                   وقــد ـة العمل  آانت آله ي صدرت عـن ورش ـثمان الت ـتباه أن التـوصـيات الـ ـرا لالن  آان مـثي
ى  ة إل بالدFAO \ ICARموجه ـذه ال ـن هـ ـا تضـم ـير أن بعـضه ـة غ بالد المـشـارآ .  دون ال

ـوائد اإلقتصاديه       FAO / ICARوحثـت التوصية األولى   ان الف ده لبي ـشروعات رائ دء م  على ب
افزا              لنظم التسج  يح ح دي يت يل، وال أدري إذا آان قد حدث أي تقدم نحو هذا الهدف إذ أن العائد النق

ر اال للتغيي ي   . فع ارآة ف زارع، المش ارآه الم يات مش ى أساس ي عل ل مبن ـترح إصدار دلي ـد أق وق
ـيع         . الخدمات اإلرشادية / التكلفه، التكامل بين الخدمات المحلية     ى جم ام عل ويجب أن يـشـتمل النظ

ق         ال معاييـر الالزمة للتقييم االقـتصادي للحيوانات، آما يجب أال يكون معقدا بأآثر مما ينبغي لتحقي
 .أهداف البرنامج، وأن يتوفر التدريب الكافي

 
 
 
ـناولت صغار                          ـها ت ـيزه إال أن ـح مـم ـنها مـالم ـد م ـد، لكل واح ـن الـهـن ـرامج صـدرت م ثالثـة ب

ـن   5  إلى 1الحائزين الذيـن يـملـكون     ـبابوي            .  بـقـرات لـب ي زيم ـظم التسجيل ف ـضمن ن ـما تت وبيـن
ي                          رامج أخرى ف ل ب ر مث ان األآب ا للقطع ـها أساس ائزين، إال أن وآيـنيا بـرامج خاصه لصغار الح

ل ه  . البرازي ود القطري ـن الجه ـام، والفـلبي ـيريالنكا، فيـتن ا، س ـن ماليزي ـقارير ع ـد وصفت الت وق
ـداد صغار الحائـز ـاءة   إلم ـين آـف ـناعي لتـحس يح اإلصط ـها التلق ـما في ـيه، ب ـخدمات التـرب ـن ب ي
 ,.Walshe et al)وقـد ذآرت إتاحة مـصادر لتراآيب وراثيه للبن بواسطة . الحـيوانــات وراثـيا

ة للسوق           (1990 لعة          .  ، آعامل هام في إقـامة صناعة ألبان موجه ا آس ه يمكن إعتباره ذه الخدم ه
 .ن مساندة الحكومهعامه وبهذا تضم
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ار أو      واء األبق بن س ـطعان الل ين ق رامج لتحس ديها ب ـررت أن ل ـشارآة ق بالد الـم ة ال آاف
ـهات والـنسـل              . الجاموس ـييم الطـالئق واألم أما برامج التسجيل المصاحبه والخاصه بتـق

ى مـس   ـسات أو عل ة أو المـؤس ـا بالحكوم ـهي أسـاس ـمانح ف ـروع ال ـوى المش ى أي . ت عل
ا                     تم جمعه ي ي ات الت ة المعلوم ـفاصيل ونوعي ي ت حـال، فـقـد آان هـناك تـفاوت مـلموس ف

ـيانات     ـل الب ـغايه        . وصرامة تحلي ان محدودا لل ـفرد آ ـنتج ال ـتوى الم ى مـس ـيل عل . التـسج
دمت لورشة العمل الصعوبات                  ي ق ة الت ـقارير القطري ي تواجه     وقـد أبـرزت معظم الت  الت

ـية    ى سجالت بدائ ـظ حت ـين، لحف ـرة أو بقرت ـملكون بـق ذين ي ائزين، ال ز صغار الح تحفي
ا أسواق               . بسبب عـدم االقـتناع بفوائد مرتقبة     ي به اآن الت ي األم وقد تحقق بعض النجاح ف

ى              ـسلم إل ي ت بن الت ـية الل ات عـن آم ى بيان بيا الحصول عل منظمه حيث أنه من السهل نس
ى                   . التـجـميع، أو تبـاع   مـراآـز ـذل للحصول عل ود يجب أن تب إن آل الجه على أي حال ف

تقـديرات للكميات التي تـستعمل لالستهالك المـنزلي،والكميات التي يرضـعها النتـاج حتى          
ـنويا             وان س ـجها الحي ـمجرد الوصول    . يمكن وضع تـقـدير إلجمالي آمية اللـبن التي ينت وب

ـصيال    إلى تـقـديرات آـميه له    ـذه المعلومات األساسـية ، فإنـه يمـكن إضافة بـيانات أآثر تف
ة، وهي المحددات الرئيسية                      ة التغذي د أول والدة، تكلف ين، العمر عن عـن الفترة بين والدت

ذا دون                 . للربحية ر إنضباطا، وه ا آانت اإلدارة أآث وآلما آانت السجالت أآثر شموال آلم
 .خالف يقود إلى هامش ربح أفضل

 
 

زارعين                    ات السالالت ومنظمات الم ـواسطة جمعي نظم ب ـرويج للتسجيل الم وقـد أسهم الت
بشكل جوهري في التحسين الوراثي، وزيادة اإلنتاجية والربحيه في صناعة إنـتاج األلـبان        

بالد               . في آل مـناطق العالم المتـقـدمه     ي ال ره ف ان الكبي ي القطع بن ف وقـد أعـطى تسجيل الل
اريخ مبكر من       .  مماثال في بالد مثل زيمبابوى، آينيا، وجنوب أفـريـقـيا        الناميه أثرا  وفي ت

ـيد      الغ التعق جيل واإلداره الب ام التس هام نظ ة إس ثال لكيفي ف م هر، رأى المؤل ذا الش ه
ALPRO         بن اج الل اليف إنت ـض تك ي خـف ا ف ى آيني ال إل رآة ألفاالف ـه ش ذي قـدمـت .  ال

ق        ويـعرف النظام آل حـيوان ويخصص ا     ه ويطل ه المأآول ابع الكمي اج ويت ا لإلنت ذاء تبع لغ
ى      . إنذارات عندما يكون مطلوبا إتخاذ إجراء ضروري      اج إل ـة اإلنت ـديرات تكلف ـشير تق وت

ي               أنها أآثر إنخفاضا بدرجة ملموسه مما هي عليه في المزارع العشر التي تمت زيارتها ف
 .المنطقه

 
 

بالد النامي   ي ال بن ف جيل الل ر تس ان أث ن   وآ بن م اج الل ق بإنت ا يتعل دودا، خاصة فيم ه مح
ه الضروريه                ك المعرف الحيازات الصغيره، وذلك ناتج عن النقص في المنظمات التي تمتل

تدامة نظم التسجيل          ة وإس ـضان  ."والموارد التمويليه الالزمه إلقام ه في د و   " العملي ي الهن ف
ـيتا" بن ف ـثال" ل ـبق، م ـما س ا في ان ذآرت نجالديش، اللت ي ب ا أنجح ف ا آان ـيان وربم ن واقع

ه الماضيه    بن المسوقه     . مشروعات تنمية األلبان خالل العقود األربع ات الل د زادت آمي وق
ل      ى أوائ ـنيات وحت ـتصف الثماني ـن من ـترة م الل الف وس خ كل محس دا بش ي أوغن ف

ـقيح     FAO/ UNDP.التـسعينيات بـسبب مـشروع ـد روج المشروع للتل ان وق  لتنمية األلب
بن    اإل مشروعات ال  . صطناعي وتسجيل اللبن آجزء مـن مـكون الزيادة الحقيـقة إلنتاج الل

FAO  ـيح ات التـلق ـميعها إمكان ـينت ج ـتنام ب وادور، وفي ـيا، إآ ي تـنزان ـبان ف ـمية األل  لتن
 .حيوانات اللبن إلى أعال وزيادة اإلنتاج اإلصطناعي في تـدريـج
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ـارها                        ـلبن تعكس آث ـحم وال ـن الل ـتقاللية آل م ـان واللحوم وإس إن احتياجات قطاعي تصنيع األلب

ج وتيـسر األراضي تـؤثر بطبيعة الحال على إختـيار        آما أن ظروف اإلنـتا   . على سـياسات التربيه  
والبرامج الحكوميه المسانده تستطيع أيضا أن تؤثر على . الحيوانات المتخصصه أو ثنائية الغرض

في . توجهات الصناعه إال أن اإلتجاهات الدولية نحو التحرير قد حـجمت أثـر السياسات الحكومية             
ـه، وسادت            إيـرلنـدا، على سـبيل المـثال، روج     ات مخـتلف ـت سياسات الحكومه للحم واللبن في أوق

ى         ان    EECالحيوانات ثنائـية الغرض حتى السبعيـنيات عـندما انضمت إيرلندا إل د قطاع األلب  ويم
ورد               اير، الشورتهون، والهيرف صناعة اللحوم بغالبية العجول في إيرلندا، وبرزت سالالت اإليرش

ى                ويسدد ثمن صادرات    . في الصوره  بن عل د والل ي الغالب من الزب األلبان والتي آانت حصريا ف
ـنتجات    EECوفتح الدخول إلى . أساس محتوى الدهن فقط ـبن وم بن، والج   األسواق لمسحوق الل

راء          ـدة للحوم الحم واقا جدي ر            . األلـبان األخرى وأس ـديه أآث ان اإليرلن ـد أصبحت صناعة األلب وق
 .EEC   التي قدمت لها بواسطة الضمانات السعريه للتخصصا حتى تتمكن من إستغالل الفرص

 
ـناك                      ان وه ـطاع األلب ه، تسود ق ة، وآندي ة، نيوزيلندي ة، أمريكي أبقار الفريزيان من أصول هولندي

ـبان واللحوم             ـطاعي األل ـن ق ـبادل بي ـطاع     . درجة أقـل من اإلعتماد المت ـد أصبح ق ـوازي فـق وبالت
ـمراء         اللـحوم أيـضا أآـثر إسـتجابه      ـن اللحوم الح ـمو    . لمتطلـبات أسـواق التصدير م ـد حدث ن وق

ورد             سـريع في سالالت اللحم مثل الشاروليه والسيمنتال لتكـملة سـالالت األبردين أنجـس والهيرف
ى نظم             . التـقليدية ر عل د أآب ي اإلداره وتأآي ادة التكثيف ف وقـد صاحب التحول تجاه التخصص زي

ات اإلداره ـد. معلوم ـواسطة ال   وق ـرض الحصص ب ات،  EEC وضع ف ي منتصف الثمانيني  ف
ود الحصص         ل قي ه داخ يم الربحي ل تعظ ن أج ى اإلداره م ر عل غطا أآب ك   . ض ن تل الرغم م وب

ن   ـل م ـإن أق ـم % 25الضغوط، ف ـجيل منظ ـضع لتس بن يخ ـطيع الل ـن ق ع . م ارض م ـذا يتع وه
ـولندا حيث    ـسجله وحيث الج      % 75ه بن م ات الل ـن حيوان ي     م ه أيضا ف ل أهمي ه تمث دارة الوراثي

وي    ائل المن دير الس ياق تص ة       . س ان الموجه ه لأللب رى منتج ة أخ ي دول دا، وه ك نيوزيلن وتمتل
ـنين ـن األث طا بي تويات للتسجيل وس ث تضمن أن . للتصدير، مس ه أيضا بحي اط التربي دار أنم وت

وفر          ـند ال ـلد ع بن ي ذاء      ةمعظم قـطيع الل ـ ). العشب ( القصوى للغ اج الموسمي        وق ـط اإلنت د أدى نم
ي             دات والتحول ف ل للمع تعمال تحت األمث ـفة التصنيع بسبب اإلس ادة تكل المصاحب لذلـك إلى زي

بن            ـثل مسحوق الل رف م ى ال ل عل وألن معظم  . توليفة اإلنتاج نحو المنـتجات القابلة للحفـظ الطوي
تج موسميا تعطي     التكلفه تستنفذ قبل باب المزرعه،فإن إجمالي تكلفة إنتاج منت  ي تن جات األلبان الت

بعض أسواق التصدير بة ل ا بالنس ون حرج د يك ل وق ح أق امش رب ه . ه ـإن الربحي ال ف ى أي ح عل
ـتاء                 بن ش ـلى لل . النسبيه للمنـتجات ذات فـترة البـقـاء القـصـيره عـلى الـرف قـد تـبرر اإلنتاج األع

دادات   وربما يمـكن تبـرير ضبط أنماط اإلنتاج الموسميه ف    وازن لإلم ي البالد الناميه أيضا بإيجاد ت
 .في أوقات التدفق وأوقات الشحه

 
وي   . يـتأثـر إخـتيار الـسالله وحتى النـوع بتوليـفة المنتجات   بن المحت فتفضيل المستهلك في الهند لل

ـوس ـن الجام ى لب نح عالوة طلب عل ع، يم ون دهن مرتف ى مك ـناك . عل ـطاليا، ه ي إي ـثل ف وبالم
واالهتمام الرئيسي ينصب    . ية سعـريه آبيرة لجبن الموتـزاريال المصنوع من لبـن الجاموس        أفضل

ع منتجات   ـدد ري ـبن يح ـل إال أن ترآيب الل بن السائ داد سوق الل د إم بن عن اتج الل الي ن ى إجم عل
ـلى                      ـبن تكون أغ ـسحوق الل ـبن وم ـروتيني آالج ـان ذات األساس الب  األلـبان آما أن منتجات األلب

.                   ولذا فإن معايير االنتخاب عند التربيه سوف تتأثر بإنتاج المنتج السائد. مـن ذات األساس الدهني
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اج  ـع إنت ـد رف ه واإلدارة ق واحي الرعاي ة ن ي آاف رات ف رامج اإلنتخاب والتغيي ي ب النجاح ف
ل الصحة وا        يم                حيوانات اللبن عندما تحت ادة تقي ا يجب إع ر وربم ة أآب لقضايا األخرى أهمي

ـرآز            . األدلة اإلنتخابيه  وقد تضمنت مطبوعه حديثه أنجزها عـدد من الزمالء السابقـين في م
ي     Moorepaekأبحاث   وان ف ـلوم الحي د ع اد  , Wageningen  معه يه    وإتح ي الماش مرب

ـرل  ي إي بن ف ية الل ة ماش داف تربي دي، إستعراضا أله ة اإليرلن يناريوهات مختلف ندا تحت س
ـسبي  (Veerkamp et al., 2002)لحصة اللـبن  تعمل في   (RBI)  دليـل التـربيه الن   المس

روتين       ـن والب وى الده بن ومحت اتج الل ع لن ـارق المتوق ى الف ـتمل عل ـرلندا يش ـترح . إي وتق
ـيم اإلقتصاديه                إن لق ربح    الدراسه أنه تحت ظروف الحصص السـائده في إيرلنـدا، ف درة ب مق

روتين            اتج الب الكيلوجرام، ن البقـره في سنه، آانت مرتفعه للنسبة المئويه للبقاء، ناتج الدهـن ب
وستستعمل . بالكيلوجرام وآانت سالبه بالنسـبة لناتج اللبن ولليوم الواحد للفـترة بين الوالدتين          

 .ي إنتاج اللبن بإيرلنداهـذه القـيم اإلقتصاديه في دليل إنتخابي إلنتخاب الطالئق للربحيه ف
 
 

ة           ات مكان حيه للحيوان ه الص ه والحال ة الميكروبيولوجي ـن الناحي بن م ـودة الل ل ج وتحت
بالد                      ي ال ـديا ف ـبن تح ـتاج الل ـوانب إن ـثر ج ـذه هي أآ مرتـفعه بالنسبة لقطاع التصنيع وه

ه ـ   . النامي ي الم ـروف الصحيه ف ـه، وضعف الظ ـويه العالي راره الج ـدرجة الح زارع، فـ
ـودة     ـن ذو ج ـكان توصيل لب ـن الصعوبه بم ت م رق، جعل ـحتيه للط ـيئة الت ـف الب وضع

ع      . عـاليـه لمصانع األلـبان أو الوصول إلى األسواق غـير التـقليـديه         ـل م الفــشل في التعام
ان                  ـوائد منتجي األلب ر ع ى نحو خطي ـوق عل بن سوف يع اج الل . هـذا الـوجه من أوجه إنت

بالد               وذلك مـن شأن   ي ال بن ف ه أن يبطل اإلمكانات المؤآده للتسجيل والتربيه لزيادة إنتاج الل
 .الناميه
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ر          تتزايد مساهمة قطاع الثروة الحيوانيه في      ـد األخي ات خالل العق ـند بثب ي لله ويسهم  .  إجمالي الناتج المحل
بن    ه      % 67بنحو  الل روة الحيواني الي مخرجات قطاع الث ة     . من إجم ه لتربي د السياسه الوطني وتؤآ

دريج    ارج وت ن الخ ه م بن المجلوب ه بسالالت الل يه المحلي ين الماش ى تهج اموس عل يه والج الماش
 .الجاموس بالموراه

 
 

ام جيل األداءالبرن ي لتس زارع   (FPR)ج الحقل ديال أفضل للم دم ب ه يق رامج التربي ع ب ل م  المتكام
يح   المؤسسيه النتاج  ـل تناسب نظام                .  الطالئـق للتلق ي الحق بن ف ه لتسجيل الل ـيذ طريق م وضع وتنف ـد ت وق

ـثروة الحـ         الحجمالـمدخالت والقـطيع صغير    اإلنتاج الحيواني منخفض     ة ال ـيئة تنمي يوانيه  بواسطة ه
ي موسم                .1978 مـنذ   (KLDB)في آـيراال    بن ف اتج الل ي ن ـنويه ف وتأثـير ذلك مقـدرا بالزياده الس

ه   ار المهجن ب األول لألبق ن (الحلي ى 1480م م إل ـن  2372 آج ـترة م ـالل الفـ م خ  – 1983 آج
رت    KLDB، يساوي خـمـسـة أضعاف األسـتثـمارات التي وضعتها الحكومة         )1999  799 إختب
اج            1978 دفـعه مـنذ    23را في   ثـو ا إلنت  وفـيما تالهـا من سنوات وتستخدم الثيران المتفوقه روتيني

ه     . الجـيل التالي من الثيران    تخدم    (BAIF)  مؤسسة باراتيا للصناعات الغذائي   إلنتخاب    FRP تس
ه            ه والمهجن يه المحلي اج الماش ام     . أمهات ثيران الصفـوه ولتقييم إنت ذ ع ـعاون    1994من   BAIF تـت

ه       (ICAR)مع برنامج المجلس الهندي للبحوث الزراعيه        ران المهجن ـد  .  إلختبار النسل في الثي وق
رامج  رت ب ان DIPAأختب ة األلب ه لتنمي ـيئة الوطني ه لله ـحول 270 نحو NDDA) التابع ـن ف  م

اموس و  دد 50الج ه لع يم التربوي درت الق ه وق ـثيران المهجن ن ال ران10 فحال و 123 م ن الثي   م
ـياسي                  . المهجنه ـم حليب ق ي أول موس بن ف اتج الل ام لن ـرا للجاموس و      1806وبلغ المتوسط الع  لت
ادات    FPRنجحت في إدماج     NDDB لترا لألبقـار المهـجنه     2585  في برنامج التربيه العام إلتح
 (HF) هولشتين فريزيان    30 إلختـبار النسل في إعـتباره إخـتبار         ICARويضع برنامج   . األلبان

 .ثورا مهجنا فى آل دفعة
 
 

ؤدي  د أداء    FPRت ى رص افه إل ران باإلض ات الثي اب أمه ق وإنتخ يم الطالئ ي تقي ـاما ف   دورا ه
ـن         ـستوى صغار الحائزي ـن            . الثروة الحيوانيه على م ه وحدها م ـنت المنظمات الحكومي ـد تمك وق

 .بإسهام من المزارعينFPR إقـامـة وتـسيير برنامج 
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 FPR السريعه و السهله لتـقـدير نـاتج اللبن ضروريه  للواليات التي يكون أدخال            FPR وطريقة    
اج         . النضج صعبا  المكتملة ـواليه         FPRإن إستراتيجيه  طويلة المدى إلدم ـربيه بال امج الت ى برن  ف

 .وخطوات إسـترجاع التكلفة ربما حان تشكيلها
 
 

اج   الريـفـيهوانيه في الهـند بمعـيشة الماليين من الحيازات       يرتبط قـطاع الثروة الحي    ان اإلنت ، وقـد آ
دا           % 75نحو  . الحيواني دائما مندمجا مع النظم المزرعيه      ـوعا واح ـملك ن ة ت من الحيازات الريفي

ـوارد األراضي                ـيقة أن      . من الثروة الحيوانيه أو آخر وتـتوزع بعدالة أآثر من م ـضد حق  60وتع
ال  %  ه                     من م دخالت المتعلق ى أن الت دعوى إل ه هامشيين وال يملكون أرضا ال ـروة الحيواني كي الث

 .حدة الفقربالثروة الحيوانيه تفيد في إستراتيجيات تهدئة 
 

و    ـند نح ك اله يه و   219تمتل ن الماش ـليون م ن  94  م ون م ـوس  ملي ام  الجام ي ع   2000 ف
(FAO,2002) ي ت نوي ف ـو الس دل النم غ متوسط مع يه  ويبل داد الماش اموس % 0.75ع ي الج وف

ك، % 2 يه     وذل يرة الماش ة عش ي ديناميكي ا ف رات أيض رين وتتضح التغي ـدين  األخي الل العـق  خ
اث                ): 1أنظر جدول   ( ه بإضطراد لصالح اإلن ي العشيره البالغ ه ف حيث تتحرك نسبة اإلناث البالغ
 مـع تـناقـص    ؛) جامـوسفي ال  % 86إلى   %  78في الماشيه ومن     %  50.4إلى   % 43.1من  (

به                    ادة متناس ه تصاحبها زي ـاث المحلي ـن اإلن ثابـت في حصة اإلنـاث الناضجه الجاهـزة للتلقـيح بي
  . (GOI , 1992)في عدد الماشيه المهجنه 

 
 .التغيرات الهيكيلية فى عشائر الماشية والجاموس فى الهند: 1جدول  

 *1997 1992 1987 1982 1977 1972 السنة/التفاصيل
 الماشية

 210.4 204.5 192.4 162.4 180.0 178.3 )م( إجمالى 

 65.1 64.3 62.1 62.7 57.9 56.5 )م( اإلناث البالغة 

 13.7 10.1 7.4 4.8   اإلناث البالغة% 

اإلناث البالغة من إجمالى % 

 الحيوانات البالغة

43.1 43.6 46.3 45.4 46.4 50.4 

       الجاموس

 91.8 84.2 76.8 69.8 62.0 57.4 )م(إجمالى 

 47.4 43.1 39.1 37.1 31.9 29.2 )م(إناث بالغة 

اإلناث البالغة من إجمالى % 

 الحيوانات البالغة

78.4 79.2 82.4 84.0 84.2 86.3 

 تقديرى* 
 مليون= م

 GOI, 1997: المصدر
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 نـظم إنـتـاج
 الـثروه الحيوانيه

 مـدخـالت الثـروة
 الحـيوانـيه

ةمخرجات الثرو
 الحيوانيه

 
 
 
 

داد               –يسود الهند نظام مزرعي مـختلط محاصيل        ي واألع اج الكل اييس اإلنت ك بمق ه وذل روة حيواني  ث
ه   تفيدين بخدمات دد المس ات المحاص        . وع ى مخلف ه عل روة الحيواني ذى الث ام تتغ ذا النظ ي ه يل وف

ـديا       ال نقـ ـج دخ ـقابل تنت ي الم ـثانويه وف ا ال ـويا   ؛ونواتجه ـمادا عـض ه وس ـوه عامل ـظام .  وق ون
يل  ـها      –المحاص ـي يـمارس ـمزرعيه الت ـه ال ا للـثقاف ـلف تبع ـمزرعي يخت ه ال ـروة الحيواني  الث
ـزون ه . الحائ ـمدخالت العالي ـظم ال ـناك ن ـمارس  -فـه ا ت ـيه آم ـات العال م Punjab المـخرج   ونظ

ـضه  ـمدخالت المنخف ي  -ال ـضه ف ات المنخـف  Haryana & Western Uttar  ) المخرج
Pradesh) ( Orissa & Bishar) مخرجات منخفـضه  –  ونظم الكفـاف صفـر مدخالت      

 
و  د نح د   11.85يوج ي الهن ي ف تديمه وأراضي الرع ي المس ن المراع ار م ون هكت  ,Sastri) ملي

ـ . (1993 ى باإلضاف اد     12.1ة إل ـد حص ـت بع ي المؤق ي الرع ـغل ف ـريبا تـست ـكتار تق ون ه   ملي
ـناسب إلعـطاء        . محاصيل الحبوب وغيرها من المحاصـيل المـوسـميـه      وال تـدار المـراعي بـشكل م

ره         . أعـال إنـتاج ولـذا ال يمكنها الحفاظ حـيـوانات اللـبن عالية اإلنتاج            ه الكبي روة الحيواني زارع الث م
رة          . نادره وغالبا مـا تكون مـزارع مؤسـسيه      دن الكبي والمزارع التجارية القـليلة التي توجد قـرب الم

ـوس الحـالب           ـطعان ضخمه من الجام ا ال             . تحتفـظ بق ـم أنه ه رغ ـيه المرتحل ـروة الحيوان ـظم الث ون
ـذا الن ـش تـحـت هـ ي تعـي ات الت ـداد الحيوان ـند إال أن أع ي اله ـده ف ـذين زالت سـائ ـشر ال ـام والب ظ

 .يعيـشون حـياة بـدويه ضـئيل لغايـة ويتناقص باستمرار
 
 

ـوية للمحاصيل            . الغذاء والعلف الخضر     واتج الثان ـن الن احــتياجات األعـالف الخــشـنة تـسـتوفي م
ـتاج         ـكتار مـ   7وغـيرها مـن النـواتج الثانـويه الزراعـيه ويـقدر إن ـن ه اء  األعـالف الخضر  ن ماليي

ـنه      %  0.5 بنحوالمزروعه   ـذاء        . فـقط من إحتياجات األعـالف الخـش الي للغ ـتاج اإلجم ـدر اإلن ويـق
ـإن نحو          .  ماليـين طن  5المـتوازن للماشـيه في الـبالد بـنحو       ام المتاحه ، ف ـواد الخ ـمالي الم ومن إج

  .(Chawla et al,. 2002)يصنع آأغذيه متوازنه والباقي يقدم للحيوانات  % 25
 

ـوق            . اإلدارة والرعايه الصحيه     به تف ـتهت بنس ـبوله وإن ـجنه ليست مقـ إدارة حـيوانات الـتربية المه
بن             اج منخفـض لل م، وإنت ـه        . مرتفعه في النتاج، ونمو متأخر، وعق ـده اإلرشـادي ا توجه المـسان وبينم

ـواليات نحـو             وان بال ـة الحي ـير       لقـطاع الثـروة التي تـوفـرهـا أقـسام رعاي ـدادات المدخالت وتوف  إم
ـيه             ـير الحكوم ان و المنـظـمات غ ـيات األلب ـده بـواسـطة تعـاون . الـدعم إال أن هـناك مـحاوالت واع

اج  ي اإلنت ه ف ائر محسوس ببة خس رره، مس ة المتك ـن األوبئ ـعاني م ـند ت ي اله ـه ف ـروة الحـيواني والث
ـقرابة     وتـقـدر خـسائـر اإلنتـاج النا. وتخلـفا مـرضـيا  ـه عـن األمراض ب اج    % 10جم ة اإلنت من قيم

ا      زارعين أساس حيه للم ـيوانيه  الص ـروة الح ـطاع الث ـمل ق ـنوي لمج دم (GOI , 1996)الس  تق
ـات           ي الـوالي ـوان ف ـاية الحـي ي           . الخدمـات بـواسـطة أقـسام رع ـجانا ف ـدم م ـدمات تقـ ـم أن الخ ورغ

ط من الميز   % 5المؤسسات، إال أن نحو    ه       فق ه واللقاحات المجاني دادات األدوي ي إم ه تستعمل ف . اني
 .وتنـتج الهند تقريبا آل األدويه واللقاحات التي تحتاجها البالد

 
ي             ه ف روة الحيواني الي تزايد إسهام قطاع الث ي من     إجم اتج المحل ـام  % 5 - 4 الن   1981 – 1980ع

والي  ى ح ي %  6إل درت قيم . (GOI, 2000)  1999-1998ف د ق روة وق اع الث ة مخرجات قط
  %.67 ، يسهم اللبن فيها بنحوINR بليون روبية1 230.76 بنحو 1999 -1998الحيوانية في
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 بـرامـــج الـتـربـيـه

الـتـربـيـه سـيـاسـة

 
 

 
 

الم                ـن الع ـناطق أخرى م الم وفي م ي الع و ف ـكل  (آان النمو في إنتاج اللبن في البالد أسرع من النم ) 1ش
بن نحو    NDDB طة ويـعزى ذلك إلى ظهور سوق للبن نما بواس اج الل  5ويبلغ معدل النمو المجمع في إنت

ي                 . سنويا خالل العقود الثالثة الماضية    %  ازة لألعضاء ف ان من دخل الحي اج األلب وقد أوضح نصيب إنت
ـما زادت           % 5مختلف فئات حيازة األراضي، أنـه يـوفـر        ه آـل ـن، وأن مـن الـدخـل للـمزارعـيـن المـعدمـي

  .(NCAER, 1999)زة آـلـما نـقـص نصيب إنـتاج اللبن مـسـاحة الحـيـا

 
                                     السنة

 ■          العالم   ▲         المتقدمة ▄      النامية    ∗  الهند    

 .النمو الموحد إلنتاج اللبن: 1شكل 

 .2002 على شبكة المعلومات FAOموقع : المصدر
 

 
  
 

ـقار و       % 20 سالله من الجاموس أقل من  15 سالله من الماشيه، و 26تشكل   داد األب الي تع ط من إجم فق
د        % 40 ي الهن داد الجاموس ف الي تع د أعطى إنطالق    ( Kirshnamorthy S., 1993 )من إجم  وق

ا لبـرامج في الستينيات المبكره في جميع أنحاء البالد إتجاه   ( ICDP )مشروعات تنـمية الماشيه الكثيفة 
ـبلغ       . تربـية األبـقار والجاموس   ي ي ـان، والت ات األلب وقد أحدث الطلب على األلبان المنتجه بـواسطة تعاوني

ـددها اآلن  ت ال   96000ع تظم تح ي     NDDB تن وراثي ف ين ال ا للتحس عور به ال الش ي ط ه الت   الحاج
 .العشيره

 
اج  1962موس التي إعتنقت في وقـد رآزت السـياسه القـطريه لتربـية األبقار والجا       على الحاجه لزيادة إنت

ـهند                 ي ال ار والجاموس ف ـن األبق تخدام      .اللبن من خـالل إستعـمال سالالت اللبن المـنتقاه م ـسب إس ـد إآت وق
ة          ان تحت مظل ات األلب دما وفرت شبكة تعاوني ا عن دافع التسويقي   NDDB سالالت اللبن الوافـده زخم ال

  .وبين بشدهوالحافز السعري المطل
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 الـتربـيـه

 
 
 

ول    ـد ح ـوراثي الواف توى ال يم المس ه تحج تهدفت السياس الالت   % . 50وإس تعملت س ـد اس وق
ـريزيان           ا الجيرسي، البراون سـويس، الرد دان و الهـولشـتين ف ي    أساس ـبار إنحـصر ف ، إال أن اإلخـت

 .الجـيرسي والهولشتين
 
 

  محطه 63وبوجود  . أحد أهم الخدمات التي توفرها حكومات الواليات       وسوالجامالتلقيح اإلصطناعي للماشيه    
يح  44 مـليـون جـرعـه سـنويا و 36إلنتـاج السـائل المـنوي المـجـمد بـطاقـه إنـتاجيه قـدرهـا      ألف منفـذا للتلق

ميه ولممارسين   ألفـا للتعاونيات والـباقي للجمعيات غـير الحكو      12 ألفـا تابـعه للحكومه، و      30( اإلصطناعي  
 (GOI , 2000) خاصين فإن الهند تمتلك أضخم بنيه تحتيه للتلقيح اإلصطناعي في العالم 

 

                              

 
 

 .نمو التلقيح اإلصطناعى فى الهند: 2                          شكل 
 

ي الهن             27وفي الجـمله، فإن نحو      ذت ف د نف أنظر شكل     (1999 -2000د خالل     مـليون تلقيحه إصطناعيه ق
ه،         ). 2 ى والي ه إل اوت السعر من والي ويتم تـقاضي سعر رمزي للتلقيح عـند نـقطة التلقيح اإلصطناعي ويتف

ة          (INR ) روبيه 35وأعال سعرهو  ة التلقيحه اإلصطناعيه الواحده تكلف ات تساوي تكلف  وفي معظم الوالي
ه، ودون إختالف       %50تنفذ حوالي   . آيلوجرام واحد من اللبن    اب المزرع د ب  من التلقيحات األصطناعيه عن

إن حوالي   . فإن الملـقح يتـقاضى أجرا إضافـيا لتوصيل الخدمه        12ورغم النمـو الثابت للتلـقيح اإلصطناعي ف
اطق     . فـقط من تعداد الحيوانات يلقح سنويا  %  ين المن د ب ـد بعي ى ح ويمكن  . ويتباين تأثير التحسين الوراثي إل
ات مشا ي والي ه ف ـثله إيجابي ـدة أم روع   : ه طة المش ـيم بواس ذي أق ق المنهجي ال ه للتطبي اراال، آنتيج ل آ مث

ه               –الهندي   دي العامل ـشل    .  السويسري، وفي البنجاب، وهي واليه غـنيه بموارد العلف األخضر واألي ـد ف وق
ى     ؛تطبيق برامج التربيه في عـدة واليات     ي المحافظه عل رات ف دد بسبب      وآان هناك عث ـدم المح مستوى ال

ـنوي                        ائل الم ـودة الس ـيا، وضمان ج ـاه وراثـ ـيه المنتـق ـيران الترب ـعمال ث ه، و إست ران المهجن عدم آفاية الثي
 .المجمد وتوصيل خدمة التلقـيح اإلصطناعي
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FPRبرامج 

 FPR صـلة ال
 ببـرامـج الـتحسين

 بـــرامـــــج
FPR في الهـنــد  

 
 

 
 
 

ـير خ                   ـوس يتضمن توف يه والجام ة الماش ـيح    وهناك مشروع مقترح على المستوى القطرى لتربي ة التلق دم
ـم            ـطر، دع ـستوى الق ى م ـوس عل اإلصطناعي عـند باب المـزرعه، إيجـاد قـطيع لبن مـن األبـقـار والجام
ـرداد           ـل إسـت طناعي، تفــعي ـيح اإلص ـدمات التلـق ـفاءة خ ـحسين آ ـوراثي، ت ـنوع ال ى الت ـظه عل المحاف

ـات،  ة الخـدم ـة خصخص طناعي بـواسـط ـيح اإلص ـات التـلق ـقيح نـفـق ـدمات التـل ـطاق خ ـع ن وتـوسـي
  .  (GOI ,.1997)في الـسنوات العشـر الـقادمه  % 40اإلصطناعي لـتغطي 

 
ي                        يه والجاموس ف ي الماش وراثي ف ئولية التحسين ال ي تحمل مس زارع ف تستمر المؤسسات الحكوميه والم

ـدير            ويمكن الجدل حول ما إذا آانت قـطعان صغار الحائزين متـباي         . الهند ي ال تسمح بتق ى الدرجه الت نه إل
ره              معقـولهعلى درجـة     مـن الدقه لإلمكانات الوراثيه، بينما يمكن للمزارع الحكوميه التي تمتلك قطعانا آبي

ا              . بدرجه معقوله أن تعطي تقـديرات أفضل      ذه المزاي على أي حال، فإنه لم يكن في اإلمكان اإلستفاده من ه
وفر             بسبب مواطن الضعف في النظا     ئوليه، عدم ت دام المس ل نقص األهداف الواضحه، إنع م الحكومي، مث

يه             داخالت السياس .... اإلعتمادات الماليه في التوقـيت المناسب، وإتخاذ القـرار في غير مواقع النشاط، والت
 .الخ

 
FPR           غار دى ص غيره ل ان الص ـين القطع ن ب ـثيران م ـهات لل ات آأم ل الحيوان ارت أفض ا إخت   إذا م

اج   ا ة إنت ه أعال وخفض تكلف ة إنتخاب ى آثاف ه للحصول عل زه اإليجابي ي المي ـها سوف تجن ـن، فإن لحائزي
دون ال              . أمهات الثيران  ار النسل ب داني إلختب زارعين بشكل      . FPRوال يمكن تنفـيذ برنامج مي اج الم فإدم

ار ب       FPR الرئيسيه لمنظمات      المهاممناسب هـو أحد     ي أوت ـيات    والمحاوله الحديـثه ف اراديش لجعل جمـع
رامج         ده      FPRاألنـواع تقـوم بشكل مـؤسـسي بمتابعة ب ا واع رامج      .  أثبتت أنه د     FPRورغم أن ب ي الهن  ف

ا                  –غير مدعومه    ى م وراثي، ستؤدي إل  ذاتيا، فإنه يمكن توضيح أن الفائده اإلقتصاديه، آنتيجه للتحسين ال
 .هو أآثر من تعويض ما صرفته الحكومه من أموال

 
 

واني          KLDB ، أنشأت 1977منـذ عام    اج الحي ـبن تـناسـب نظام اإلنت ـسجيل الل ـليه لت ه حق ونفـذت طريق
ان ي القطع ـخرجات  ف ـض  الـم ـدأت  BAIF. الصغيره  ومـنـخـف ـات FPR  ب ـة أداء الحـيوانـ   لـمتـابـع

ي    ـه ف دأت    ,(GOE, M R et al. 1998 ) 1980 الـمـهـجـن د ب ر   FPR وق امج المجلس   آجزء من ب
ـبل أن             الهندي للبحوث الزراعيه وتوقفت في الثمانينيات المتأخره، وعدلت أو حولت إلى مجاالت أخرى ق

ـعت .  NDDBيتـضح لهـا أي تأثيـر ملموس  يه        FPR. دف ه للماش ـيران وفحول التربي ـم ث ي تـقيي ـبدء ف  لل
ذ  اموس من ه والج أت  . 1987المهجن د أنش ى FPRوق اعز ف ـويسري  ال1998  للم ـندي الس ـشروع اله م

ـاعز  ـحليه   (ISGR)للم ـيروهي الم اللة س ن س ـوقه م ديان المتف ـخاب الج ـته إلنت ـستان، ووظف   راج
ي ـيح الطبيع ـراض التلق ـدول . ألغ ـخص ج ـرامج 2ويل ـأة ب اعز FPR نش ـوس والم يه والجام  للماش

(Chacko, CT, 1998)  
 
 

ـطعان           جزءا مـن برنامج التر    FPRs وأينما آانت    ي الق وراثي ف ي التحسين ال ـتها ف بيه فـإنها أثبتت فـاعلي
رى             . التي يـمتلكها المزارعون   ي ق ي الجاموس ف بن ف ي   1600 من  DIPAفقد زاد متوسط ناتج الل را ف  لت

ات المسجله                  1933فترة ما قـبل البرنامج إلى       ـوسم الحليب األول للحيوان ي م بن ف  لترا األن وزاد ناتـج الل
ـيراال   ي آ ى   1480 من  ف رة من    2372 آجم إل ي الفت ى  1983 ف  KLDB, .( ISGP  2002( 1999 إل

أعال مما   % 75 -50راجـستان ذآر أن ناتج اللبن ووزن الجسم للماعز المحليه من ساللة سيروهي آانت              
  .(Groot, B.de, 1996)آانت في النتائج السابقه ، والتي آانت تقدر في القطعان المؤسسيه 
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 البرامج الجاريه
 في القطر

 هـيئـة تـنمية الثـروة
آيراال الحيوانيه في  

(KLDB) 

 
 
 
 

.                                               برامج تسجيل اآلداء الحقلية فى الهند: 2جدول       

تاريخ المنظمة

البدء

 الهدفالساللة أو النوع

KLDB 1978سوناندينى 

 لبحوث التنمية

BAISمؤسسة 

هولشتين فريزيان، جرسى 1980

وهجنها، سورتى، مورا، 

جافرابادى

إختبار النسل كجزء 

 من برنامج التربية

NDDB 1987  حسنة وماشيةم CB

مورا، هولشتين فريزيان، AHD 1988أندرا بارديش 

جنهاجرسى وه

 

مشروع سيكيم الهندى 

 السويسرى

إنتخاب طالئق للتلقيح هجن الجرسى1995

 الطبيعى

ISGPإنتخاب الجديانماعز سيروهى1988  راجاستان 

جامعة كيراال الزراعية 

  تريشور–

ماشية مهجنة1986

جاموس الموراه1988 جامعة بنجاب الزراعية

 بحوث

 
 
ـرنامج    .   آجز مـن بـرنامج اختبار النـسل FPR الطريق إلقـامة نظام     KLDBـدت  مه ـير ب ان تأث  FPRوآ

ـساوي   ـباشرة ي ـزارعون م ـنها الم تفاد م ي اس ه والت يه المهجن ي الماش بن ف اتج الل نويه لن ادة الس درا بالزي مق
ومي   تثمار الحك عاف اإلس ة أض و   . خمس امج نح مل البرن ه ش ي البداي ه5000ف ر   عجل ي عم وماندينى ف  س

ى   ـيح، زادت إل ام 80 000التلق ول ع ـن (Chacko, 1998) 1997 بحل ران الصغيره م الي الثي غ إجم وبل
ار         40ساللة سوماندينى حوالي     ا لإلختب ـحا إصطناعيا    1500 لقح آل منه اث        .  تلـقي ـن اإلن ـتاج م وسجـل الن

ب األول  ـوسم الحلي ـال م ى إآتم ـته حت ـمت مـتابع ي. وت ـم تعي والي ت ـود50ن ح ـواسطة عق بن ب ـسجال لل  ؛ م
ة  ـوا بمتابع نويا 2000وآلف رة س ـبرت KLDB بق ي 799 إخت ورا ف ـذ 23 ث ـعه مـن ى اآلن. 1978 دف . حت
ـله          % 79 بـقـره للبن وأعـطت     64090، سـجلت     2001وحـتى مـارس    ـيب آام ـواسم حل ـها سـجـالت لم من

(KLDB , 2000  ـيم ال ـديرات الق دفعات الخمـس عشرة          واسـتكملت تق ي ال ي أختبرت ف ران الت ه للثي تربوي
ـائل      ـح الس ا أتي ران، آم ن الثي الي م ل الت اج الجي ق إلنت ا آطالئ ت تفوقه ي ثب ران الت تعملت الثي ى واس األول

ذ            ـار من ـوة األبق ـيح صف امج   .  بسعر تشجيعي    1995المنـوي المتفـوق لتلق ـار         FPRبرن ز أبق  تمكن من تميي
ـيران لإلحالل                   القـمه في مناطق   ـاج الث ه أيضا إلنت ـيران القم ـيحها بث ى تلق .  عـمله، وأعـقـب ذلك بالتعاقـد عل

ـراؤها   123 ـم ش ـميزة ت ـهات المت ـك اإلم ـولوده لتل ذآور الم ـاج ال ـن النت ـضمن (KLDB, 2000) م  ويت
ة ومضادا    برنـامـج دعم المزارعين تأمينا إجباريا على الحيوان، ـيلية  وتوزيع خلطات معدني دان الطف . ت للدي

 .وقـد مولت الحكومة الهندية تكلفة تشغيل البرنامج طوال هذه السنين
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NDDB 

BAIF

GO 

 
 
 

 
 

 
ه ال          ـرنامجها الشامل للتربي ي ب ـبان ف ـنمية األل ا بخدمات    FPRأدمـجت الهـيئـة الـوطـنيه لت ك بربطه  وذل

ـه آ  ـستوى القـري ى م طناعي عل ـيح اإلص ـان   التلق ـان األلب ـة قـطع امج تنـمي ـاليات برن ـن فع زء م ج
( DIPA) .     ـج دأ بـرنام ـد ب ـام    (DIPA)وق ـنه ع ي محس ـادات      1987 ف ـتة إتح ى س ـدريجيا إل ـد ت  وإمـت

ـل األنـشـطه           . أخـرى في جـوجارات    ى تـمـوي م الحـصول عل ـوائد           FPRوت ـن والف ـيع اللب  عـن طـريق ب
ماليه    اهمة من ال    المتحصله مـن منحه رأس ـن المختـص    NDDBتأسست بمس ـحاد اللب  ,Trivedi) وإت

ـإن ال  (1987 ـتصه، ف ـبان المـخ ـادات األل ـق إتح ى عـات ـج عل ـذ الـبرنـام ـية تنـفـي ـع مـسئـول ـنما تـق  وبـي
NDDB        ـح     .  هـو المـنوط بـه توفـير التـوجـيه الفـنـي والـدعـم المـهني ي      (ويضطلع الملق ـوظف ف ـو م وه

ـبان         ) عية األلبان المـحليه  جـم ـنه        ؛بمـهمة تسـجيل اللبن في آافـة إتحـادات األل ـاد محـس إن إتح ل، ف ع آ  وم
ام   ـذ ع ك مـن الك ألداء ذل ـتذب الم ـيه 1996يج ـس تـجريب ـلى أس ن  .  ع ـموعه م ـوضع مـج ورا 20وت  ث

ـه     اال      2000لإلخـتبار سـنويا آل مـنها ل ـتاج م ـرض إن ـقيحه اصطناعيه بـف ـل عـن    تل  سجل حليب   60يق
ور       ـن             NDDBآامل لبنـات آل ث ه م وراثي طريق ـد شـق التحسين ال ئه، وق ـيران الناش ـرنامجا للث ـذ ب  تنف

ور               ى الث ره إل ور، والبق ى الث ـور إل ـسارى الث ـن                .خالل م ـجت م ي نت ذآور الت ـوه من ال ار الصف د أبق موالي
ـظ        ـوقه تشـترى بواسـطة من ق المتف ع الطالئ ـزاوج م ق     الت ـشئتها آطالئ تم تن ـيح اإلصطناعي وت مات التلق

ى                     . مستقبليه ذى عل يح اإلصطناعي فتتغ ار التلق اث المخصصه إلختب ـن اإلن د م ا الموالي  آجم من     250أم
ه  ي للعجل ـمو الطبيع اط مشروطه بالن ة أقس ى خمس ا عل نح له يه تم ذاء الماش امج . غ ـيذ البرن ـب تنف وتراق

  .NDDBضروريه لجـنة إداره تـضم ممثـلين من إتحاد األلبان و وتوفـير المـساعـده الفـنـيه ال
. 
 
 
 
 

 FPR التنميه هي منظمه غير حكوميه، تستخدم        لبحوث مـؤسسه   –مؤسـسة باراتيـا للصناعات الـزراعـيه     
اج      ار الصفوه إلنت رانإلنتخاب أبق ـتب      الثي ئة تخ ران الناش ه  والثي ه والمهجن يه المحلي اج الماش يم إنت ر  ولتقي

يه      ه األساس يح أفضل        . بالنسل بإسـتعمال نـفس البني ه لتلق ق المتفوق وي للطالئ ائل المن تعمل الس  % 30ويس
 .من قطعان األبقار المسجله

 
 
 
 

ونظرا لغـياب الهدف الواضح،      .  حكومة الـهند تمـد الواليات المتعدده بالدعم المالي الختبار النسل الحقلي         
 جـزءا مـن بـرنامج التنميه، فـإن البـرامج التي نـفـذت في واليات أخرى             وحيث أن اختبار النسل ال يـشكل     

ن   م تك ـس ل درا برادي راال وأن ـير آي هغ ا   . ناجح راديس برنامج درا ب ي أن وان ف ة الحي ـسم رعاي ـيدير ق و
ـنذ     ـجنه م ـثيران المه ى اآلن  1988إلختبار النسل بدعم مالي من حكومة الهـند لتقيـيم ال  ,Chacko) وحت

درابراديس                 FPR و ال    (1998 ي أن دي السويسري ف  (ISPA) المنـشأ للجاموس بواسـطة المشروع الهن
  .           1995 فى ISPAيواجه معوقات ماليه منذ إنقطاع ال 
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استعمال المعلومات

 
 

 
 
 
 

    
ـريل   ي إب دأ ف ه، ب دي للبحوث الزراعي ران المهج1986المجلس الهن ل للثي ار النس ا إلختب ي  برنامج ه ف ن

ران                المناطق ار نسل الثي تعمال السجالت إلختب د توقف    . الريفيه بهدف إيجاد نظام للتسجيل الحقلي وإس وق
ـه     ه حكومي ـتمادات مالي ـين إع ـهل تأم ـجلس س ـداه الم ذي  أب ـمام ال ن اإلهـت ك ولك ـد ذل روع بع ذا المش ه

ـي           . لبـرنامج إخـتبار النسل   ار النسل للث د إلختب امج جدي ق برن ـقليه     وإنطل ـجنه تحت الظـروف الح ران المه
ام                           ق خالل ع ه للطالئ يم الوراثي ديرات الق ة تق وراثي وحساب دق يم ال ـساب التقي ـجيه لح بـهدف إيـجاد منه

1994. BAIF    ي بنجاب ه ف في ماهارشترا،جامعه آيراال الزراعيه في تريشور، وجامعة بنجاب الزراعي
ـريزيان         30مي البرنامج إلى إختبار     ير.  فـصاعدا 1998نـفذت هـذا البـرنامج منذ      ـهولشتين ف ـن ال ورا م  ث

ي            . المهجن في آل دفـعه    السـائل الـمنوي إلختـبار التلقيح اإلصطناعي يتم إمداده بواسطة مديرية الماشيه ف
ه تحت الظروف              . ميروت يه المهجن ات عن اداء الماش وتؤدي هـذه المشاريع إلى إيجاد آم  آبير من البيان
 . المناخيه-ي مختلف المناطق الزراعيهالحقليه ف

 
 
 
 FPR   لمـشارآة المـزارعين في التـربيهحـسنه قـد تـكون نقـطة بـدايه  .FPR     ـين ـكنها جـذب المزارع يم

ى المزارع  إل ـواه ب ـطعان ن ـشاء ق ـضل ذا جدوى إلن ـديال أف ـكون ب ـمكنها أن ت ا ي ـيه، آم ـشارآه حـقـيـق م
ـؤسسيه  ائجأوضحت  . الم ا     KLDB  نت ي تملكه ك الت وق تل زارعين تف ان الم ه لقطع ات الوراثي أن اإلمكان

ا هي      . القطعان المؤسسيه  ر مم عالوة على ذلك، فإن آثافة اإلنتخاب، التي يمكن تطبيقها ميدانيا، أعال بكثي
 .في القـطعان المؤسسيه

 
 
 
 FPR  ه  قـد تكون وسيله للحفاظ على السالله ا المحلي ط   .  وتنميته ديثا فق ات    وح ا إمكان    FPRطبقت حقلي

وجي         ـنوع البيول ـمكن إستخالصها          . لتحسين السالله المحليه والمحافـظه على الت ي ي ه الت والملحوظه العام
          FPR هي إضافة قيمه للحيوانات تحت FPR.مـن المـناطق التي يجري بها

 : أخرى لم يتم إنسيابها بعد هيمحتملهفوائد 
وتستطيع جمـعـيات اللـبن إصدار . ن المزارعين في إدارة قـطعانهممنافـسه صحيه فـيما بـي •

 .تـرتـيب لألبقار في ظل تسجيل اللبن في المنطقه
بـواسطة المـزارعين مبنيه على ناتج اللبن اليومي واألخـذ " سهلة التطبيق"إقـتراح نظم للتغذيه  •

 .في اإلعتبار بالمواد الغذائيه المتاحه محليا
للمـزارعين فـيما يتعلق بالتطبيقات ذات الكفـاءة اإلقتـصاديه والمـبنيه عـلى تـوجيـه النـصح  •

 .FPRأسـاس بيانات التكاثر التي تتيحها 
 .اإلستعمال في التدريبات على تخطيط برامج التربيه •
  .FPRتستطيع المنظمات البحثيه أن تحسن إستعمال المعلومات من  •
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 نـتـــائـــــج

     
 
 
 
 
 

 FPR ملخصا لألنشطه المنوط تنفيذها بالمنظمات الرئيسيه التي تتحمل مسئوليه ال 3ول يقدم جد
 ونتائجها

 
 

تم تثبيت متوسط ناتج اللبن في أول موسم حليب قياسي للحيوانات المسجله مـقابل مـتوسط بنات 
 KLDB أن برنامج 4 حيث يؤآد شكل 1998 إلى 1983 من السنواتالطالئـق المختبره خـالل 

قـد أسـهم معنويا في التحسين الوراثي للماشـيه في الواليه، حيث يـزداد أول مـوسم حليـب قـياسي 
 .سـنويا و يزداد أيضا متوسط البنات بثبات % 3.3بمعدل 

 
 . فى الهندFPRبيان ُملخص لبرامج : 3جدول  

 KLDB BAIF NDDB AHDAP KAU 
 00-92 97-88 01-87 99-80 00-78 الفترة

 49 60 320 151 535 ثيران ُمختبرة
 34 60 123 112 441 ثيران ُقيمت
 & CB HF, JY, CB Mehsani نوع الثور

CB
CB& Murrah CB 

 NA 2700 2000 1200 1500  للثورAIمتوسط 
 1000 3000 5000 2000 3000 سائل منوى ُمخزن

  YB YB YB YB إنتخاب
 1810 1439 2585 2919 2372 موسم أول  أبقار
 -- -- 1807 -- --             جاموس

مواسم حليب آاملة 
% 

79 70 20-25 62 46 

 ُمتشكك ُمتشكك نعم نوعًا ما ُمتشكك وعى الُمزارعين

YB = ،ثور ناشئHF = ،هولشتين فريزيانJY = ،جيرسىCB =هجين 
 KLDB, 99-00; KAU, 2000; Trivedi, ,KR, 2000;MR,et al., 1997: المصدر

 
 

  يوم305وسطات محسوبة بطريقة الحد األدنى للُمربعات لناتج اللبن فى مت: 4جدول 
  أعال إنتاج مدى اإلنتاج بالكيلو جرام تأثير

 معنوى فصل ُممطر 1975 - 1710 الفصل
 غير معنوى   سنت99 – 50 1769 – 1700 مساحة الحيازة
 معنوى  فما فوق6 1857 – 1563 حجم القطيع

 
لبن في موسم الحليب القياسي لبنات المحساني الناتجة من آباء مـخـتبره ويتراوح متوسط ناتج ال

والمالحظ من .  آجم على مدار الدفعات الست األولى2013 و 1910 بين DIPAفي برنامج 
FPR  بواسطة  KAU أن موسم الوضع وحجم القطيع لهما تأثير ) 4أنظر جدول (  يوضح

 .معنوي على اإلنتاج
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 لـقـوهمـواطـن ا

FPRوالضعف في 

 مـواطـن الـقـوه
 

 
 

 
                                

 

 ▄    البنات   ٠                                 متوسط اإلنتاج   

 إنتاج اللبن فى موسم الحليب األول لألبقار المهجنة فى كيراال: 4شكل 

 .Kerala; KLD Annual report, 2000: المصدر
 
 

ـ   ـاليه وال ـمادات الم ـاحة اإلعـت روع  ضمان إت ـدامة أي مش ـقان إلست ـرطان مـسب ـما ش ويجب أن . موارد ه
ـمتع   امج    تت ذه لبرن ه المنف م أفضل           FPRالمنظم ل، وفه ا أن تعم ى يمكنه تقالليه حت ه من اإلس  بدرجه معقول

ـه و              . للحاجه إلـيها وأفراد مؤهلين إلدارتها     ـيات التـربي ى إسـتراتـيج ـني الخاص عل ولم يحـصل الـتدريب الف
FPR ومعـظم المـشكالت الفـنـيه داخل .  على أولويـه متدنـيه في العـقـود األخيره  إالFPR    ا ا أنه  من طبيعته

ه        ي               . يمكن حلها بجهد معقول في البحث والتنمي ـبكره ف ـده الم ـروح الرائ أن ال ـعور ب اك ش د     FPRوهن م تع  ل
ـرامج      ليس مشروعا بحـثيا، بل إن FPR في القطر  FPRمـوجوده في آثـير من برامج ي ب ه جـزء أساسي ف

 .التربيه ولذلك فهو آيـان مستمر
 
 

   
•  FPR      ـسل       يوظـف:  في آــيراال وجـوجارات  :  آـجزء مـن بـرنامج تـربـيه بالغ التحديـد ـتار الن ي إخت  ف

ـوه  ـار الصف ـل ؛وإنتخاب أبـق ال عـم ـيين FPR ومج ل المعن ـن آ ـبوالن م ـحديد ومـق ـغا الت  ودوره بال
 .م الشخصيات الرئيسيه، والمزارعونبمـن فيه

• FPR ه    آنقـطه ارآة  بداي ـربيه        لمش ي الت زارعين ف ـن           FPR:  الم ـيه م ـارآه حـقـيـق ـكنها جـذب مـش  يم
زارعين ـبل الم ا  FPR. ق ون فيه ـندمج المزارع ـندما ي ـط ع ا فـق ـق نجاح ا أن تحق رامج .  يمكنه ي ب وف

KLDB و ISGP ـمي ر أه ـذا األم ال ه ـقد ن تان ف بين راجس ا مناس ر األدوات FPR. ة وإنتباه ي أآث  ه
 .آفاءة في مراقـبة أداء الثروة الحيوانيه على مستوى صغار الحائزين

• FPR   تـوضح خـبرات  :  المؤسـسيه الكـبيره  للمزارع بـديلKLDB ، NDDB ، ISGP راجـستان أن 
FPR    ل ه أن يح ائزين يمكن ن صغار الح ون م ه المزارع ذي يملك ـوه ال ـطيع الصف ان  ، ق ل القطع  مح

ا   ل جزئي ى األق ه عل ا الحكوم ي ترعاه ران الت ات الثي ي  . أمه ا ف ن تطبيقه ي يمك اب الت ة اإلنتخ إن آثاف
 .الحقـل، يمكن أن تكون أعال آثيرا عما هي في القطعان المؤسسيه
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 مواطن الضعف

 
 
 
 
 

• FPR     ـات    :   آأسـاس لتـنمـية السـالالت المـحليه ـمية السالال    FPRأصبحت إمـكان ه محل      لتن ت المحلي
ـدولي                 ـك ال ـرنامج البن ـش تحت ب ـار برادي ي أوت ـان ف ـدرالي لأللب تقدير مـؤخرا بواسطة اإلتحاد الفـي

 .لتنـمية ماشـية الساهيوال و جاموس الباداواري
 
 
 

• FPR          ـطاق واسـع ى ن ه،            .   لم يتم تـطويـعها عل ا أنشئت من أجل ـها بم ـن صلتها المعترف ب الرغم م ب
ـوده، إال أن            ونتائجها ه من الج ـيت             FPR الموثقه بدرجه مقبول ى نطاق واسع، وبق ا عل ـذ به م يؤخ   ل

 .داخل عـدد محدود من المنظمات ولم تصبح بعد إتجاها منهجيا سائـدا
ـج                • ي توصيل بـرام ـدورها ف ـم ب م تق ـيه ل ي       . FPRالهـياآل الحكوم ـتها ف ي يجب مواجه ـشاآل الت الم

ومي       عـدد من الواليات التي ت     از الحك أن الجه ـؤشرات ب مولها حكومة الهـند هي األمثله التي تعطي م
 . بنجاح FPRغـير قـادر على تشغيل 

 ،  FPRبالرغم من القرائن الموثقه جيدا عن جداره          .  غير آاف  FPRالتأآيد على خلق الوعي ببرامج       •
  غيرمقنعهFPRفـإن الجهود على المستوى القطري إليجاد الوعي بفوائد 

ـن     .  إنتاج صغار الحائزين غير موصل    نظام • دا م ل واح ان يمث بالنسبة لصغار الحائزين، فإن أنتاج األلب
ى             FPRبعـض منظمات   . عـدة مـوارد للـدخل   ـمه إل ـذ بأسلوب التعامل من الق ـليها أن تأخ ا زال ع  م

 .القـاع لتدارك الفشل في الحصول على مشارآة حقيقيه من صغار الحائزين
ـترض     . ريه والمؤسسيه لم تتلق عـناية آافـيه التنـميه البشـ  • ي تع يه الت ـات الرئيس ي   FPRاإلختناق  هي ف

اذ       . مجال التنميه البشريه والمؤسسيه   تديره إلتخ دة مس اء حول مائ ين العلم المحاوالت إلجراء حوار ب
ذا               NDDB  لم تكن شائعه      FPRإجراء منسق في مجال      ي ه دء التحرك ف ان الجدير بب  قد تكون الكي

 شأن ال
ـر     FPRنـظم تـحليل البـيانات لمخـتلف مـنظمات       • ـلوب متوات ـستعمله هي        .  نمت بأس اذج الم ع النم جمي

ى أبحـاث خاصه           FPRنـسـخ مطوعه من نماذج خاـصه بالقطعان الكـبيره في نظم            ر إل ـتاج األم  يح
 .أآثر وتنـمية لذلك المجال الهام

 
 
 

ـدائل     . فـإن اإلنتـخاب يصبح حتمـيا   إذا آان ال بـد من إحـداث تحـسين وراثي،          ـوجد ب ه ال ي وبالرغـم من أن
درآون ضرورتها          FPRعـديده لل    ـن ال ي ديها            .  فإن المخططين واإلداريي د أن يكون ل ـواليات ال ب فكل ال

ه                  ران المهجن اموس، والثي تقبل خاصة الج ق للمس اج الطالئ وحدات صغيره تـدار جيدا إلختبار النسل وإنت
ار الصفوه            . و واسعة اإلنتشار  وثيران الزيب  دد مناسب من أبق وهذا القطيع يجب أن يكون أيضا مصدرا لع

 .إلنتاج الثيران لإلحالل مـن خالل التزاوج الموجه
 
 

ولى    تطيع أن تت ه ال تس ام الحكومي ث أن األقس ئوليةوحي ات   FPR مس ع التعاوني د م ن التعاق ه يمك /  ، فإن
ر   ه   المنظمات غي ات ا / الحكومي رة          الكيان اهم محدده بوضوح وطوال فت ذآرات تف ى أساس م تقله عل لمس

 .آافيه
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جالت       ي س ع التالعب ف د لمن راءات وقواع ال إج ت إلدخ ان الوق د ح ه ق د، فإن ي الهن ات  . FPRف والعقوب
 .  يجب أن تكون موازيه لتلك السائده في الدول المتقدمهFPRالمقرره للجرائم في 

 
ل      ي ه سريعه وسهله ل اد طريق امج          FPR  جب إيج ا ببرن دء فيه ي يصعب الب ات الت بن للوالي اتج الل دير ن   لتق

FPR ئه ق الناش اج الطالئ ار الصفوه إلنت اب أبق ار بإنتخ ي اإلعتب ذ ف ع األخ ل النضج، م ن .  مكتم ذا يمك وه
ـه،     الحكومه من التخـلص مـن قطاع  ضخم مـن الحيوانات عـديمة الفـائـده التي تر         ـمزارع الحكومي ي ال ى ف ب

 .والفـائض عـن األغراض التي تربى من أجلها
 

ـبرنامج      FPRجمعيات المربين يمكن تشكيلها في المناطق التي تأخـذ بال    ـيير ال ي تس ـها ف ـمكن إدماج   آما ي
ـوعي بضرورة             ـمله              FPRمع شـن حـمله شامله إليـجاد ال ى أن تـشـمل الح ـنصر أساسي للتحسين، عل  آع

 ).من المخططين إلى المزارعين( آل المستويات 
 

   في برنامج التربيه في الواليات يجب أن توضع، وخطوات إلستردادFPRإستراتيجيه طويلة المدى لتكامل 
ذ ا تتخ اليف ربم ـتشارات . التك ـمن إس ـقاضي ث ره، وت ق المختب ـنوي للطالئ ائل الم افه للس ـمه المض القي

ـرامج           . ين في اإلجراءات الخاصه   الـرعـايه، ومساعدة المزارع   ـساند ب ـأنها أن ت  FPRبحيواناتهم، الخ من ش
 .على المدى الطويل
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قطيعا تحت  6127 بقـرة مـن أبـقار اللبن، أو 4A .74000يتم تسـجيل اللبن في سـلوفـانـيا تـبعا لطريقة 
يقـوم بتسجيل  . بقـره لبن فـقـط 12.4هذا يعني أن القطيع المقـيد في هـذه الطريقة يضم في المتوسط . القيد

 مـسجال، يعملون آموظفـين في مـراآز الزراعه والغابات، التي أسسهتها 235اللبن في هـذه القـطعان 
 خـبيرا وفـنيا 12ام الرقابه العليـا، و عـشـرون مـشرفا يقـومون بمه. غرفـة الزراعه والـغابات السـلوفانيه

 314 مـزرعه، أي 25فإن المسجل الـواحد يتولى القيـد في , وفي الـمتوسط . يتولون التعامل مع البيـانات
ويمـول تسـجيل اللبن إلى درجه آبيره بـواسطة الحكومه آأحد الواجبات المهـنيه لـوزارة الزراعـه . بقـره

 بلغ مجموع 2002في عام .(SCC)ـدد المربون فـقط نفقات تحليل الخاليا الجسميه ويس. والغابات والغـذاء
ما يتكلفه التسجيل األساسي، والرقـابه العـليا وتحلـيل البيـانات، وآذلك تزويد المربـين بالنـتائج نحو 

14091 SIT 65 آجم من اللبن عـنـد سعـر شـراء 217 للبقـرة الـواحده، والذي يعنـي ثـمن SIT . 
وبـسـبب صغـر حـجم القـطـعان والضـرورات اإلقـتـصاديه لخـدمات التـسجيل ، فإن نـظما جـديده 

 ، على أن تستعمل طريقة 4B وAT أصبحت محل إعتبار مثل طريقتي ICARللتـسجيل، معـتمده من 
4A ئق الجوده فـحسب وفي القـطعان التي تنتج لبنا فـا)  قطيعا350(   المرجعيه في قـطعان أمهات الثيران

وأيضا في المنشئات ( بقرات فأآثر 5 في آل القطـعان التي يـمتلك آل مـنها ATوتـستعمل طريقـة 
وفي آل القطعان األخرى والتي يمتلك آل منها أقـل مـن خـمس بـقـرات لبن، فإن ). المزرعيه األآبر حجما

 يتم التسجيل لثـالث مـرات سـنويه بـواسـطة  هي التى تستعمل ويقوم بها المربون أنفسهم، بيـنما4Bطريقة 
مـن .  المرجـعيه في جـميع القـطـعان للرقـابـه الـعليا4Aومن المخطط أن تسـتعمل طريـقة . مـسجل رسمي

من القطعان يجب أن ) B 4لطريقة  % AT ، 25لطريقة %  10 و 4Aلطريقة  % 5 % ( 25إلى  % 5
 .تجرى الرقابه العليا سنويا

 
 
 

 أبقار اللبن، نظم تسجيل الحيوان، تكاليف:  مفتاحيهآلمات
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 مــــقـــدمـــــــه
 

 
تـسـجـيـل الـلـبن
 في سلوفانيا

             
 
 
 
 
 
 

في ماريبور، 1904في داخل حـدود جمهـوري سلوفانيا الحاليه، تأسـست أول مـنظمه لتسجيل اللبن عام 
تسجيل فـقـط آان يتم ال( المجريه السابقـه -والتي آانت فى ذات الوقت أول منظمه في المملكه النمساويه

وبدأ تسجيل اللبن لدى صغار الحائزين في سيزينجس، وهي مستوطنه قريبه ).لحائزي الملكيات الكبيره 
وبـعـدهـا مباشـرة، تبـعتـها جـمعـيات . 1906من سيلشى، وتولت مسئوليتـه منظمه تربية الحـيوان في 

 وبعـد الحرب العالمية . المربيـن في أجـزاء أخرى مـن القـطر
 ، 1930ولى، إتسعت جـمعيات المربين إلى ما آان يسمى حينئـذ درافـيـسكا بانوفـينا، خاصة بعـد عـام األ

وفي البـدايه ،آان . بدأت أعـداد األبقـار المـسجله في اإلرتـفاع تدريجـيا  الثانـيه،العالميةوبعـد الـحرب 
، انتشر 1980  إلى  1970وام من  في األع. تسجـيل اللبن يجـرى في قـطعان مزارع الدوله الكبيره

. تسجيل اللـبن ليشـمل أيضا مـزارعـيـن أصغر، وهـم الـذيـن بـدأ عـملهـم مع اإلنـتاج الكـثـيـف لأللبـان
 تقـدمت سلوفانيا 1984في عـام .1956  لتـسـجيل اللبن منذ 4Aفي سـلـوفـانـيـا، أسـتعـمـلـت طـريـقـة 

             ICAR  ( Fersej, 1984 ; Pgacar, 1985 ; Osterc, 2001 )بطلب لعضوية   
عند إنعقاد إجتماع 1986رغم أنها آانت ال زالت جزءا من يوغوسالفيا في ذلك الوقـت، وفي عام 

ICAR في الكامله في بروآـسل، حصلت سلوفانيا على العضويه ICAR واللجنه الفرعيه 
INTERBULL . لطاقه للحصول على خاتم ال ولـمدة عـشر سنوات آنا نحاول قدر اICAR 

 حصلنا في النهـايه على فرصه إلستقبال إثنين 1996في مايو . إلستعـماله على الوثائق ونـتائج التسـجيل
 من إنجـلترا، حيث قـاما Dr. batchelor من سويسرا و Dr. J.Crettenand  هما ICARمن مفتشي 

لها، من الرقـابه على القـطعان، أخـذ العـينات، تحليل اللـبـن بإختبار عمـلية تسجيل اللبن في سلوفانيـا بأآمـ
وفي . في المعامـل، تحليل البيـانات، حـفـظ سـجل القـطيع في المراآز اإلقليـميه، وحتى قـيد الحيوانات

"  في هولندا، وبناء على تقرير المفتشين، منحت سلوفانيا حق إستعمال خاتمICARاإلجـتماع الثالثـين لل 
Quod Scriptum est manet"  على آافـة وثــائـقـهـا وتـقــاريـرهـــا، وتوصـيـف مـنـشــأ بـيــانــات

  ( Klopcic,; Pogacar, 1996 )اإلنــتــاج الـخـاصـه بـحــيـواناتـنا المسجله ونتاجها 
 
 
 

ـسـموح بـها بـيـن تسـجيلين  المرجعـيه، والفــترة المA 4في سلوفـانيا، ينفـذ تسجيل اللبن طبقـا لطريقـة 
في آل عـام، أحـد عـشر تسجيال على األقـل يجب أخـذها لكل قـطيع .  يـوما37 إلى  22متتاليـن هي 
يعاير المسجل آمية اللبن في حـلبتـي المـساء والصـباح، لـكل األبـقـار، التي حلبت في . خاضع للرقابه

لكـل األبـقـار باألجـزاء التي    ICARــلبن طـبـــقا لتوصيات وتـؤخـذ عـيـنات ال. نـفـس اليوم المراقـبـه
تـؤخـذ العـينات إلى أقـرب مـعـمل في المـراآز اإلقـليميه بحيث تـصل . تتـناسب مع آـل مـن الـحلبـتيـن

بأقـصر الطرق حـيـث يـتم تحديـد مـحتويـات الـلبن مـن الـدهــن، الـبروتين، والالآتوز، وآـذلك عــد 
بـعـض الـمـعـامـل مـجـهــزة أيـضـا لـتـقــديـر محـتوى اليــوريا في عـينات لبن . خـاليا الجـسمـيـهال

 . )ICAR 2000 إتـفـاقـية  ؛ 1996  توصيات ( األبقـار
 
 
 

 ، تضاعـف أآـثر 2000 إلى 1970، فــإن عـدد األبـقـار الـمسجـله مـن 1آمـا هـو مـوضح في جـدول 
من آل األبـقـار في  % 55 بقرة يتم التسجيل لها، بما يمثل 7100 واآلن، نحو .مـن ثالث مرات

 32(، تليها ساللة األسود واألبيض  %42وتـبلغ نـسبة األبقـار المـسجله من ساللة السيمنتال . سـلـوفـانيـا
  %) . 24(والبني %) 
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 . لكل ساللة على حده2000 – 1970 من عدد األبقار الُمسجلة خالل الفترة: 1جدول  

 المجموع أخرى أسود/ أبيض البنى سيمنتال السنة
1970 5091 9247 3982 1703 20023 
1980 16063 11362 8694 1638 37757 
1985 29306 18692 10348 548 58894 
1990 29253 17038 11402 431 58124 
1995 31613 17813 16231 555 66212 
1997 30888 16774 18219 879 66760 
2000 29968 17165 23106 891 71130 

 
بـنـاء عـلى تـقـرير خـدمـات تـربـية الماشـيه فإنـنا يـمـكن أن نـسـتنتج أن هــناك فـروقا آبـيره بيـن األقاليم 

 أبـقـار الـلـبن التي  بلـغ إجـمالي2000ويمـكـن أن نسـتـنتـج أيضا أنـه في عام . بالنسبه للسـالالت المخـتلـفـه
 ). 2جدول ( بـقـره في سـلوفانيا، 128180يــسـجل لـها 

 
فبـينما . في العـقــد األخـير، حـدثت إخـتالفات ملحوظه في ترآيـبة السالالت بالقـطعان التي تشملها المراقـبه

األبيـض / ن ساللة األسـودبقيت أعداد السيمنتال والسالله البنيه على ما هي عـليه، فإن أعـداد األبقـار مـ
وإتضحت اإلختالفات في ترآيبة السالالت لقـطعاننا بشكل  .2000 حتى 1990تضاعـفــت في السنوات من 

 األخيره 15أآبر عـند النـظر إلى بـيانات أول تـلقيحه إصطناعـيه في القـطعان آل على حـده في السنوات ال 
وآان النقـص أآثر وضـوحا . في هـذه الفـتـره % 15األولى بنسـبة وقـد تـناقـص عـدد التلقــيحات ). 3جدول (

والنـقـص  . 2000 في العـام 27600 إلى 1985 في عـام 73000في الساللة البـنيه حيث نـزل العـدد مـن 
يـمكن مالحظـته في ساللة السيمنتال، بـينـما تـزايـد عـدد التلقيحات بسائل منـوي من ثيران  % 15بنـسـبة 

ثالثة (، وقـد حـدث نفس الشىء في عـدد التلقيحات بالسائل المنوي لسالالت اللحم %) 75(أبيض / ألسودا
 ).أضعاف

 
 ).2000عام ( القطيع ونسبة األبقار الُمسجلة لكل إقليم على حده حجم: 2جدول 

المراآز 
 اإلقليمية

عدد أبقار 
 اللبن

عدد األبقار 
 الُمسجلة

نسبة األبقار 
 الُمسجلة

عدد 
المزارع 
 الُمسجلة

عدد مواسم 
الحليب 
 الكاملة

عدد أبقار 
 مزرعة/اللبن

Murska 
Sobota 

17599 10079 57.27 1549 7569 6.7 

Ptuj 23970 14440 60.24 1089 11451 14.6 
Celje 26575 13447 50.60 973 10782 14.5 
Kranj 14729 7777 52.78 373 5892 20.9 

Ljubljana 36141 19234 53.22 1543 15802 12.7 
Nova 

Gorica 
9166 6153 67.13 670 4107 8.8 

 11.4 55603 6197 55.49 71130 128180 المجموع
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 األخيره، فـإن عـدد القـطعان 15وبالرغم من التزايد الكبير في أعـداد األبـقار المسجله في السـنوات ال 
وقـد هـجر صغار الحائزين . ى الترآيز والتخصص في عملية إنتاج اللبنويعزي ذلك إل. المسجله هبط 

والمزارعـون المسـنون إنتـاج اللبن بسبب اإلشـتراطات الصحيه الصارمه ومـعايير الجـوده لشراء اللبن، وألن 
لعديد من لذا، فقـد هجر ا. مـصانع منـتجات األلبان توقـفـت عن تجميع اللبن من المناطق المتطرفه والجبليه

وقـد أعـيد توجيه . المربيـن إنـتاج اللبن آليا، آما أن بعضهم توقـف عـن إنتاج الماشيه وعـن إنتاج أبقـار اللبن
ولألسف، بقى الكثير من . البعض إلى إنـتاج األبقـار المراضع، والبعض اآلخر إلى إنتاج المجترات الصغيره

جهـة أخرى آان لدينا مربون ممن آثفـوا إنتاج اللبن، وزادوا من إال أنـه من . الحظائر ومظالت األبقار خاليه
وحيث أنه ال يوجـد في . حجم قـطعانهـم، ووسعـوا مساحات مزارعـهم بإضافـة أراضي عـن طريق التأجير

، فـليس هنـاك مـن النـاحـيه العمليه حدود لحجم ) نظام اإلنتاج بالحصص(سلوفانيا قيـود على إنتاج الـلبن 
لسـنين عديده في . 2003إال أنه من المتوقع إدخال النظام المقيد بحلول عام . عان أو آمية محصول اللبنالقط

الماضي، آان الوضع اإلقتصادي لمزارعينا مـتدنيا، خاصة في قـطاع إنتاج اللحوم، آما آان آذلـك بالنـسبة 
ترآيـبة القـطعان تصبح مفـهـومه، وبالتحديد ومن ثم، فإن التغـيرات في . للظروف المواتيـه لتنمية إنتاج اللبن

 آجم مـن اللـبن في مـوسـم الحليب القـياسي أآثر 1750في حالة سـاللة األسـود واألبـيض والتي تنـتج أبقـارها 
  .  ,Klopcic )  2002( آجم أآثر مما تنتجه أبقار السيمنتال 2270مما تنتجه أبقار السالله البنيه و 

 
 

 2000 إلى 1985بيانات عـن التغيرات في عـدد األبقـار المسجله في القطعان خالل الفترة من  4ويقدم جدول 
 ؛وقـد تناقص عـدد مزارع الدوله سريعا . بالنسبة للمزارع العائليه ولمـزارع الدوله آبيرة الحجم آل على حده

 .1985حيث يربى بها نصف حيوانات التربيه التي آانت بها عام 
  

 . اإلصطناعية لُمختلف الُسالالت فى الخمس عشرة سنة الماضيةالتلقيحاتد عد: 3جدول 
 

أ/أبيض سيمنتال البنى السنة
 سود

 مجموع لحم مونتبيليارد سيكا

1985 73505 126521 20103 160 0 6864 227162 
1990 56262 116642 22672 42 0 7436 203054 
1993 49923 115283 22800 125 0 6500 194631 
1995 45079 119291 25468 170 0 10557 200565 
1997 36880 119513 25597 298 1780 15745 199813 
2000 29338 113827 33257 359 0 20703 197848 
2001 27682 112161 35410 417 0 22644 198314 
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 .أعدد الُمربين واألبقار الُمسجلة فى القطاعات الُمختلفة: 4جدول 

  عد األبقار الُمسجلة عدد الُمربين الُمشارآين فى تسجيل اللبن
 مزارع السنة

 عائلية
 مزارع
 الدولة

 مزارع مجموع
 عائلية

 مزارع
 الدولة

 مجموع

1985 10030 56 10086 49147 9747 58894 
1990 7905 48 7953 50063 8061 58124 
1995 7797 31 7828 59404 6808 66212 
1997 7430 27 7458 59412 6311 65723 
2000 6196 23 3219 65709 5421 71130 

 
 

 .متوسط عدد األبقار لكل قطيع ُمسجل فى آل قطاع على حده ولكل ُمسجل واحد: 5جدول   

  متوسط عدد األبقار لكل قطيع ُمسجل
 عمزار السنة

 عائلية
 مزارع
 الدولة

 مجموع
مجموع عدد 
 الُمسجلين

متوسط عدد 
 األبقار لكل ُمسجل

1990 6.3 168 7.3 245 237 
1993 6.9 159 7.7 241 270 
1995 7.6 220 8.5 243 272 
1997 8.0 234 8.8 237 277 
2000 10.6 246 11.4 235 303 
2001 11.3 209 12.1 236 314 

 
 

ا، يبـلغ متوسط حالي.  يحتوي على التغـيرات في حجم القـطعـان بالمزارع العائلـيه ومزارع الدوله5جـدول 
 بقره ، وهـو مـتوسـط أعـال آثـيرا مـن مـتـوسـط العـدد في آافـة 12.4عدد أبقار اللبن في القطيع المسجل 

وبسبب الحجم األآبـر للقـطعان، فـإن عـدد األبـقار ). مـزرعه/  بقـره 4.17فـقـط (الـمزارع السـلوفانـيه 
وحاليا، . 2002 بقره في عام 314 إلى 1995 بقره في عام 237المسجله بالنسـبة للمسجل الواحد زاد من 

 . قطيعا في المتوسط شهريا26يكلف المـسجل الواحد بالعمل في 
 
 

يمكننا أن نالحظ الفروق .  تـوزيـع القطعان واألبقار المسجله على المراآز اإلقليميه6يوضح جـدول 
ـرك إنـتاج اللـبن والمـاشـيه إلى حـد آـبيـر في فـقـد ت. الكبيره في تـرآـيبـة السـالالت وحجم المـزارع

 ، بـينـما إتـجـهـت أعـداد أبـقـار اللبن إلى Nova Goricam, Murska Sobotaالـمراآـز اإلقـلـيمـيه 
  .Kranjالصعود في مرآز 
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 .عدد الُمربين واألبقار الُمسجلة فى آل مرآز إقليمى على حده: 6جدول 
عدد الُمربين الُمشارآين فى تسجيل 

 اللبن
  عدد األبقار الُمسجلة

 المراآز اإلقليمية
 مزارع
 عائلية

 مزارع
 الدولة

 مزارع مجموع
 عائلية

 مزارع
 الدولة

 مجموع

Murska Sobota 1500 -- 1500 10300 -- 10300 
Ptuj 994 1 995 14235 165 14400 

Celje 998 2 856 12498 80 12578 
Kranj 374 6 380 7107 1093 8200 

Ljubljana 1147 8 1155 12738 2462 15200 
Nova Gorica 749 5 754 5354 951 6305 
Novo mesto 486 1 487 6958 59 7017 

 74000 4812 69188 6127 23 6104 المجموع
 
 
 

 ).2002لعام (متوسط عدد األبقار لكل ُمسجل فى ُمختلف القطاعات :  7جدول 
 المراآز اإلقليمية ط عدد متوس عدد الُمربين الُمشارآين فى تسجيل اللبن

 مزارع
 عائلية

 مزارع
 الدولة

 مجموع
مجموع عدد 
األبقار لكل  الُمسجلين

 ُمسجل
القطعان 
 لكل ُمسجل

Murska Sobota 6.9 -- 6.9 35 294 43 
Ptuj 14.3 165 14.5 47 306 21 

Celje 14.6 40 14.7 38 331 23 
Kranj 19.0 182 21.6 19 432 20 

Ljubljana 11.1 308 13.2 50 304 23 
Nova Gorica 7.1 190 8.4 25 252 30 
Novo mesto 14.3 60 14.4 22 319 22 

 26 314 236 12.1 209 11.3 المجموع
 
 
 

ـراآز     على أي حـال، فـإن األخـير، هــو أصـغـرها حـجــما، لكنه يـمتـلك نتـائج إنتـاجيه متــميزه             ـة بالم  مـقـارن
ام  . األبيـض/ اإلقلــيميه األخـرى، خـاصة في صـالـح العــدد الكبــير مـن أبـقـار األسـود       ـحت  2001وفي ع   لق

 8بالسـيمنتال ، وفـقـط     % 36األبيـض،  / مـن األبـقار بـســائـل مـنـوي مـن ثيـران مـن سـاللة األسـود           % 36
    السالالت األخرى  ( O C Report, 2002 ) بـســائل مــنـوي مـن آـل % 

 
ه              7في جـدول    تدل  . ، نستطيع أن نتبـين متوسط عـدد األبـقـار لكل قطيع مسجل في مختـلـف المراآز اإلقليمي يس

ي                       ـازير، وف ـاج الخن بن لحساب إنت اج الل أن أصغر القـطعان في الجزء الشرقي مـن سلوفانـيا، حيث تـراجع إنت
دم       )  إقـليم بريمورسكا  (الجزء الغربي    ادم وع ى تق ه، وإل ، فإن ذلك يعزى إلى الظـروف المزرعيه غـير المواتي

 .مناسبة ملكية األراضي، وإلى أن المزارع هجرت إلى حد آبير
 
 
 
 
 

الجوانب اإلقتصاديه في سلوفانيا
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تنمية الحاسـبات
والتعامل مع 
 البيانات

 
 
 
 
 
 
 

ي جدول    . عـدد آبير من األهالي في هـذه المنطقه آخذين في ترك ممتلكاتهم، بينما يتقدم الباقون في السن                ف
ـن   :  يمكن أيضا النـظـر إلى عـدد األبـقـار المسجله لكل مـسجـل            6 كا ،          252م ـليم بريمورس ي إق ـره ف  بـق

زارع - إلى حد آبير- بقـره في جورينجسكا ، إعتمادا432إلى   ي  .  على حجم القطعان، والمسافه بين الم وف
ي   ه ف د عمل ـارس المسجل الواح ـتوسط يم ا26الم ز اإلقليم.  قطيع ي المرآ رد فف جل الف رانج يس ي آ ي ف

ـن التسـجيل                     20الواحد في    ا يمكن المسجل م يم مم ذا اإلقل ي ه دا ف ره ج ان  آبي ـد قطع ا، حيث توج  قطيع
ي         . طوال اليوم في مـزرعه واحـده     ا  43يختلـف األمر في إقلـيم مورسكا سوبوتا حيث يتم التسجيل ف  قطيع

د        ا، حيث            وال. بمعدل مزرعتين، وأحيانا ثالثة في اليوم الواح ز اإلقليمي نوفاجوريك ابهفي المرآ وضع مش
 . قطيعا شهريا30يسجل في 

 
 
  

ة الزراعه                          ي إطار غرف ي تعمل ف بعه الت ه الس ـراآز اإلقليمي ـميع الم ـسة معامل لج يتولى تحليل اللبن خم
ـزة      . والغابات في سلوفانيا   ه     ( milkoscansوهذه المعامل مجهزه بأجه زة ، وأجـه  ) ذات السعات المختلف

fosomatic ميه ا الجس دد الخالي ـديد ع وم   . SCC  لتح ي تق رى الت ل األخ ه والمعام ل الخمس المعام
ات "بمتطلبات تحليل اللـبن لمصانع األلبـان في سلوفانيا وسداد ثمن األلبان، تنتمي إلى شبكة         " . تبادل العين

ا   ويعتبر معمل قسم تـقنية الحيوان، بكلية التقـنيه الحيويه، بمعهد األ     ان معمال مرجعي وم    . لب ذا المعمل يق وه
ا     ) فرنسا، ألمانيا، الدنمارك  (بتبادل العينات مع المعامل المرجعيه األخرى في أوروبا          ـياساته تبع ويضبط ق

المعامـل األخرى في سـلوفانيا تضبط قياساتها مع المعمل المرجعي في           . INTERLABللمنظمه الدوليه   
 ).آلية التقنيه الحيويه(روديكا 

 
 
 
 

ـوبه بأسلوب             ا مكت ـخاب آله ـطيع واإلنت ظ سجل الق اج، حف ة اإلنت ابات لمراقب رامج الحس  . CLIPPERب
ـكتوب بأسـلوب       . ORACLEومنـذ بداية السنه الحاليه ، يطبق بـرنامج معلومات جديـد إلنتاج الماشيه م

بات الشخـصيه  ـزه بالحاس اليم مجه ي األق بعه ف ـسام الس ام 486، 336( األق ـبكات ) ، بنتي ي ش ـندمجه ف م
ة        (بالمثل، ولكن بحاسـبات أقوى جهزت المؤسسات المرآزيه        . محليه لوفانيا، قسم تقني المعهد الزراعي بس

ـندمج      .  مع البيانات وتحسب القيم التربويه     التعامل، حيث يتم      ) اإلنتاج بكلية التقنيه الحيويه    ـضا، ت ـنا أي وه
ـليميه تتصل               ال. الحاسبات مع الشبكه المحليه    ـبن، والمـؤسـسات اإلق ـيل الل ـليميه، ومعامل تحل ـمراآز اإلق

ا، أو أسبوعيا،       ،األقاليم   ومن أقـسام   . ببعضها بـواسطة اإلنترنت والبريـد اإللكتروني     ترسل البيانات يومي
ع ا   ل م تم التعام ث ي ـيا، حي د الزراعي بسلوفان ي المعه ه ف ات المرآزي دة البيان ى قاع هريا إل ات أو ش لبيان

ه                . وتطبع النتائج للتوزيع   ات المرآزي ـدة البيان ات من قـاع ـذيه اإلسترجاعيه بالمعلوم وتجرى بإنتظام التغ
 .إلى القاعده المحليه بواسطة البريد اإللكتروني في المراآز اإلقليميه وإلى المعامل
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مجـال خـدمات

 التـسجـيـل

 
       

 
 
 
 
 

ـدم الصالت ـد     تق ـسجيل ، والقـي ائج الت ـيانات ونت ـميع الب ـيح تج ـده تت ـرصا جدي بات ف ـين الحاس ـه ب  الحديث
اآن       ين أن أم ي ح ه، ف ات المرآزي دة البيان ي قاع ه ف ارات المختلف ائج اإلختب ذلك نت ات، وآ ة الحيوان وحرآ

ه، المجازر،      المربين، المسجلين، المعامل، المر   ( مصادر البيانات تكـون على مسـتويات متباينه        ز اإلقليمي اآ
 ).الخ.... مكاتب التفتيش 

 
 
 
 

ـدمون،                    ـون متق ا مزارع ي يملكه زارع الت ي الم ا تكون ف ـالبا م وتوفر معدات الحاسب اآللي الحديثه، التي غ
لوفانيا الزراعي                          د س ي معه يه ف ات الرئيس لمها مباشرة من قاعدة البيان فـرصة تسجيل النتائج حتى يمكن تس

يبواسطة البري يم  . د اإللكترون ديرات الق ه لتق ات اليومي ى البيان ى اإلنترنت للحصول عل اذ إل ـتاح النف ا ي آم
ـريق من                    . التربويه لألبقار والطالئق   بن وصفات الخصوبه ف اتج الل ه لن يم التربوي ـدير الق ويتولى مسئولية تق

مكوا في وضع نظام ، يمكن من الجمع        ومـؤخـرا، إنه . الخبراء في آلية التقـنيه الحيويه، قـسم تقـنـية الحيـوان       
بن                  أجهزة تسجيل الل ز ب وسوف يكون   . اليومي لبيانات آمية اللبن لكل بقره مباشرة من المحلب اآللي، المجه

ام التسجيل   ال نظ ى إدخ ـوه عل اعده بق ات المس ـذه البيان أن ه ن ش ـبه ATم ذه . B ، أو المراق ى ه اء عل وبن
ن اإلطالع   ن الممك ات سيصير م ـمتابعه   البيان م، ال ن ث ده، وم ى ح ـرة عل ل بق بن لك ـق الل ى تدف ى منحن عل

ه           . المسـتمره لتذبذب ناتج اللبن فرديا لكل بقـره       اقالت الكتروني ـحيوانات بن ـز ال في هـذه القـطعان، حيث تجه
ـن  ـن م ـرة لب ل بق زه لك ـناول األعـالف المرآ ى رصد ت ـادرين عل ون ق ـكيه، سـوف نك ـغذيات أوتوماتي وم

وهـذا يعني، أنه بواسطة تقنيات الحاسبات الحديثه وبرامج المعلومات سوف يمكن            . ل نظام تسجيل اللبن   خال
ـع               ي القـطي ـئه،        (مراقبة التغذيه على المرآزات وآل المظاهر األخرى ف ـصحيه، األوبـ ـاآل ال ـبق، المش الش

ى    وفي ال). الخ... الحراره، الطقـس، الفتره بين حلبتي الصباح والمساء،        ـربون عل مـقـابل، سوف يحصل الم
د                     ـق البري ع عن طري ي القطي البـيانات المجهـزة بعد إعـدادها مـباشرة مع مالحـظات على األحداث اليوميه ف
ـسين إدارة            ى تح ربين عل ـدة الم أنها مساع ن ش ي م ـذيرات الت ـيات والتح ـوعة بالتوص ي، مشف اإللكترون

ـم ـ. مـزارعـه ـن الم ت الصالت بي داول  وال زال ـيما يخص ت د ف ى توطي اج إل ـنيه تحت ـدمات المه ربين والخ
 .المعلومات، والتغيرات التي تحدث في القطيع

 
 
 
 
 

ـارير الصادرة         . يشمل تسجيل اللبن في سلوفانيا عـددا من المهام في ميادين متعـددة           ـبن والتق نتائج تسجيل الل
ـزارعه        ر      عنـها تساعـد المربين على إدارة قـطعانهم وم د آبي ى ح ـون          . م إل ان أن تك ـميه بمك ائج ومن األه  نت

ة  ) يومين أو ثالثه بعد التسجيل( تسجيل اللبن دقـيـقه ومـتاحـه للمربين في أسرع وقـت ممكن         ، ويقوم بمعاون
ـيح                      ـطره، والتلق راء من خدمات اإلنتخاب ، واإلشراف، والبي انهم خب اآل قطع ـتائج  . المربين على حل مش ن

اج              التسجيل والم  علومات األخرى المتحصل عـليها بـواسطة خدماتنا ذات فائده لكافة الخبرات التي يتطلبها إنت
 .لبن عالي الجوده، وبالمثل إنتاج حيوانات تربيه متميزه
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 تنظيم وتمويل
 تسجيل اللبن

 وفي المستقبلاآلن

 
 
 
 
 

اب  دمات اإلنتخ ره أيضا لخ ـميه آبي بن ذو أه جيل الل ح . تس لوفانيا تلق ي س ـره و 200 000ف  20 000 بق
ـحت  )  حـيوانا في المجموع    198 314( من األبقار والعجالت     % 90في العام الماضي ،     . اعجله سنوي  لق

التلقيح الطبيعي يتم عادة في القطعان التي تضم        ( من األبقار والعجالت لقحت طبيعيا       % 10إصطناعيا، و 
بن            % 55 بقرة ، تمثل     74000). األبقار المراضع  بن يشملها تسجيل الل ار الل رة   600نحو   . من آل أبق  بق

ل من            ـثل أق ـه     % 1هي أمهات الثيران وهي تم ـار المسجل ـن األبـق ـقبليه تنتخب        . م ـيران المست ـهات الث أم
ها       تم قياس وتقـيد آأمـهات لثيـران المستقـبل على أساس القيم التربويه المحسوبه والصفات الجسمانيه التي ي

ر الخارجي    ـديرات المظه ـح   . وتـق ران تلق ـهات الثي دده      أم ران من ساللة مح وي من أفضل الثي ائل من بس
 ).محليه أو مستورده(

 
 

ه             ات أيضا بواسطة         .فضال عن ذلك ،فإن تسجيل اللبن هام من وجهة النظر القطري تعمل البيان ا تس ا م فغالب
ـلوفانيا،             ي س ات ف مؤسسات ومنظمات أخرى مثل وزارة الزراعه، الغابات والغذاء، غرفة الزراعه والغاب

ب  ب      المكت وم، والمكت ـيز اللح ناعة تجه لوفانيه، ص ـبان الس انع األل ـبن، مص ـعيات المربي رى، جم البيط
ـمية أيضا            . اإلحصائي لجمـهورية سلوفـانيا   ـويه أه وتمـثل نتـائجنا في تسجيل الـلبن وحسابات القـيـم التـرب

ـن   ـل م اريس وأويساال ل  . INTERBULL  و ICARلك ى ب ام إل ا ترسل بإنتظ ه فنتائجن غرض المقارن
 . الدوليه

 
 
 

ات                في سلوفانيا، تـؤدى خدمـة تسجيل اللبن آخدمة عامـه بناء على حق مـمنوح مـن وزارة الزراعه، الغاب
ـسبة              .والغذاء ـيزانياتها لن ـن   % 95فـبالنسبه للمهــام المكتمله، تؤمن الوزارة المذآورة إعـتـمادات في م م

اج                وتقـوم أيضا . إجـمالي التـكاليف  ى اإلنت ـابه عل ؤدى من رقـ .  بالتفتيش الفني الحيواني وتشرف على ما ي
ـل                          ـام تسجـي ا يخـص ترتيب نظ امج الجاري وآل م ـداد البرن لوفانيا بإع ي س تتكفل خدمة تربية الماشيه ف

ـة          . اللبن ـدمة المـرآزي ـن الخ ك م ه، وقسـ             ( ويتكون ذل ه الحيوي ة التقني لوفانيا، وآلي د الزراعي بس ـم المعه
ـو            (، وسبعة مـراآز إقليميه   ) تقنية الحيوان  ـوبلجيانا، نـوف ـج، لجـ ـوج، سـيلجـي، آـران مورسكا سوبوتا، بت

 .، والتي تأسست بواســـطة غرفة الزراعه و الغابات في سلوفانيا) ميـستو، ونـوفا جوريكا
 
 

ـريبا       بن تق ـف تسـجيل الل ه تغطى بواسطة الحكو  %) 95( حـاليا، فـإن آل تكالي ـط    . م ون فـق ويمول المرب
 مشرفا ،  20 مسجال و 236يوجد في سلوفانيا نحو .  ألبقار اللبن فرديا SCCتكاليف عد الخاليا الجسميه 

ار األداء،            وان، وإلختب د الحي ف وقي ا لتعري اب، وجزئي بن واإلنتخ جيل الل ن تس ئولية ع ـوظفون آمس ي
ـطيع       ى سـجل الق ى       . ولإلشـراف عل ذا باإلضافه إل د الزراعي             م 12ه ي المعه ات ف ع البيان ا للتعامل م هني

 .بسلوفانيا وتنمية نظام تسجيل اللبن في قـسم تقـنية الحيوان
 
 

ه          ى        217 يبـلغ مـتوسط تكلفـة تسجيل اللبن للبقـرة الواحده ما قيمت ـسنه، محسوبه عل ي ال بن ف م من الل  آج
ـوضح جدول    .  التكـلفـه بواسـطة الحكومه   وتمـول. SIT 65أساس سعر شـراء اللـبن، والذي يـبلغ حاليـا         ي

 . 2002 تكاليـف التسـجيل األساسي للبن، والرقابه العليا، والتعامل مع البيانات لعام 8
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 .2002لعام ) SIT(عدد األبقار الُمسجلة وتكلفة التسجيل بالعملة السلوفانية : 8جدول  
 

عدد األبقار  المراآز اإلقليمية
 الُمسجلة

التكاليف 
األساسية 
لتسجيل 
 بقرة/اللبن

تكاليف 
الرقابة 
 بقرة/العليا

تكاليف 
التعامل مع 

 *البيانات

إجمالى تكاليف 
 بقرة/التسجيل

Murska Sobota 10300 12472 1123 950 14545 
Ptuj 14400 12636 1113 950 14426 
Celje 12578 12472 1123 950 14545 
Kranj 8200 9741 877 950 11568 

Ljubljana 15200 11406 1027 950 13383 
Nova Gorica 6305 13907 1253 950 16110 
Novo mesto 7017 12507 1127 950 14584 
 14091 950 1086 12055 74000 المجموع

 .انيا الزراعىتكاليف التعامل مع البيانات واحدة فى جميع أنحاء سلوفانيا ويتم تنفيذ ذلك فى معهد سلوف* 
 
 
 
 

ـات      (للتسجيل األساسي      % 85.6ضمن التكاليف اإلجمالية لتسجيل اللبن، تخصص نسبة         ـسجلين، نـفـق ـرتبات الم م
ا    . السفـر والمواد ، ورسوم تحليل اللبن      ـع               % 7.7يضاف إليه ي تـق ا واإلشـراف الرسـمي والت ة العلي اليف الرقاب تك

واد، رسوم            ( في آل من المراآز اإلقليميه      في مسـئوليتها العمل الحقلي الصافي       ات السفر والم اليف التشغيل، نفق تك
ا         ه العلي بن ألغراض الرقاب د            ) . تحليل الل ي المعه ه ف ات المرآزي دة البيان ي قاع ات ف ع البيان اليف التعامل م ل تك تمث

و  لوفانيا، نح اليف  % 6.7الزراعي بس ك تك ث يتضمن ذل ـبن، حي جيل الل ـقات تس الي نف ن إجم غيل، صيانة م  التش
 ).المطبوعات ، البريد( معـدات الحاسب اآللي ونظام المعلومات، ونفقات المواد 

 
 
 

اس خواص                        د وقي بن تحدي ونظرا لالهـتمام المتزايد الذي يبديه المربون السلوفانيون آي تتضمن خدمات تسجيل الل
بن، االهتم                  ي الل ـوريا ف وى الي ا الجـسميه، محت ـد الخالي إن      أخرى، مثل ع ـية، ف ى مطبوعات إضاف ام بالحصول عل

ـسهم           اليف بأنف ـن التك ـزءا م ي         . عليهم أن يتحملوا ج ه ف ـمادات الحكومي ـع اإلعت ه ال ينتظر أن ترتف ذا السبب فإن وله
ي الزراعه                      . المستـقـبل ه ف ام الخدمات العام يم مه ا يجري تنظ . لذا، فـإنه يـوجد برنامج ترشيدي تحت اإلعداد، مثلم
ـطيع،                          الموارد ا  ـظ سجل الق بن، حـف يد من أجل تسجيل الل لماليه، لذلك ، سوف يكون لزاما أن تستعمل بأسلوب رش

ارات صارمه    . اإلنتـخاب، ولتحسين الكـفاءه في حدود نفس المتاح تقريبا من الدعم المالي     وقد بدأ بالفعل األخذ بإعتب
بن  ICAR، وآلتيهما معتمده من AT  ,4 Aفيما يتعلق بإدخال طريقتي   ، وتقليص المعامل التي تحدد مواصفات الل

 ).أو أثنين سوف يقومان بأداء العمل الضروري في المستقبل، معمل واحد فـقط( وتقوم بتحليل جودته 
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ـة      تعمل طريق ـل، أن تس ي المستقب ع ف ـن المتوق ـط    4Aم ـران فـق ـهات الثي ـطعان أم ي ق ا350( ف ي )  قطيع وف
ي نحو                  4Aفطريقة  . متميزه في إنتاج اللبن   القـطعان ال  ك، ف ى ذل اء عل ـستعمل ، بن ـطيع   500 المرجعيه سوف ت  ق

في هـذه القـطعان، فقـط    .  مـسجال ومشرفيـن أثـنين   25ويحتاج هـذا النوع مـن التسجيل إلى       .  بقرة لبن  15000بها  
ا % 5 ة العلي ا الرقاب إن . سوف تحتاجه م، ف ن ث ن25وم ل م ى األق ه عل ؤدي  عملي ا سوف ت ة العلي ال الرقاب  أعم

 . واحده لكل مشرف؛سنويا
 

بن، وأيضا                        ATأما طريقـة    رات ل ل خمس بق ى األق ا عل ي به  فـسوف تطبق حينـئذ في جميع القطعان األخرى الت
ـددها  ـبلغ ع ي ي م ، والت رة الحج زارع الكبي ي الم ى مصانع 7000ف ـبن إل ن الل ـاجها م ـورد إنت ي ت ـزرعه، الت  م

بن                 األلبـا ن وبالتالي فهـي تحتاج إلى نتائج تسجيل اللبن لمراقـبة الجوده وعـدد الخاليا الجسميه، وآذلك مكونات الل
بن          (لكل بقـرة لبن على حده       ار تسعير الل ا معي بن          ).محتوى الدهن والبروتين، وهم إن تسجيل الل ذا األسلوب ف وبه

ي     ( مسجال 150نحتاج إلى   وإلنجاز هذا العمل، فسوف     .  بقره 60 000يمكن إجراؤه لنحو     يسجل آل واحده منهم ف
ي  ATوفي القـطعان التي سوف تطبق فـيها طريقة   .  مشرفا 14، و   ) مزرعه 50  10 ، سوف تنـفـذ الرقابه العليا ف
ـا     700هـذا يعني أن المشرفيـن سوف يـؤدون سنويا        . منـها%  ة العلي ـمال الرقاب ـيرات    .  من أع ـم من التغ وبالرغ

ه الحق ا  الهيكلي ي به زارع الصغيره، الت ن الم ـدد م دينا ع ه، فسوف يظل ل زود 4 -1يقي ي ت بن والت ـقار الل ن أب  م
ي المجموع حوالي    6000وال يزال هـناك نحو   . مصانع األلبـان بإنتـاجها    000 من هـؤالء المـزارعين يـملكون ف

ون      ومن المتوقع أن يتناقص عدد هذه المزارع في المستقبل، حيث أن آ         .  بقـره 20 را من أصحابها سوف يتوقف ثي
إال أنهم حتى هذه اللحظه يحصلون على حـد أدنى من الدخـل من اللبن، باإلضـافه إلى مـقابل بـيع                 . عن إنتاج اللبن  

بن            ام تسجيل الل ملهم نظ ي أن يش ه ف ديهم الرغب نهم من مالحظة     (حيوانات التربيـه، ولذلك، فال زالت ل ذي يمك ال
ه         مكونات اللبن وجودته، و    ية التربي ه            ) . الحصول على معلومات عن صفقات ماش ذي من أجل ذا هو السبب ال وه

ـويليه                 4Bأخـذنا في اإلعـتبار إدخال طريقة       ـظر التم ـهة الن ـضا من وج ـن، وأي ـقه لصـغار الحائزي . آأنسب طري
ة         ا لطريق نويا تبع ل س ى األق ى أن    ستكون  4Aولتفـادي التـالعب في النـتائج، فإن ثالث قراءات عل ضروريه عل

ـشرف رسمي ـريها م ا. يج ات علي الث رقاب ي نفس الوقت ث تكون ف ثالث س ـراءات ال ن . والق وع م ذا الن ل ه لمث
إن   .  مشرفين ألداء العمل    4 مسجال و     60التسجيل يلزم    ه، ف ذه     %) 25(  تسجيال  1500وعلي ي ه ا ف يجب أداؤه

 .المزارع بواسطة مسجل له الصفة الرسميه
 
 
 

 235، فـإن مجـموعا قـدره    )  بقـره لبن   95 000(لمـتناميه لتسـجيل اللبن األساسي لكل إنتاج اللبن        وبسبب الطاقة ا  
ه   4A يكلفون بتسجيل اللبن في المزارع التي تطبق طريقة 25  مسجال، منهم ـطيعا و  500(  المرجعي  15000 ق

بن رة ل ة   150، ) بق ا طريق ق به ي تطب زارع الت جال للم ا، AT) 7000 مس بن60 000 قطيع رة ل تين )  بق ، وس
ـة   ـعا لطريق هم تب جيل بأنفس ون التس ولى المرب ث يت ائزين حي ا و 4A) 000 6مسجال صغار الح  20 000 مربي

ـنويا                       ). بـقـرة لبن  ـرات س ـهر، والسـجل الرسـمي ثالث م ي الش ـدة ف ـره واح ـربون م . وفي هذه الحاله يسجل الم
ه ا       ون أيضا للرقاب ميه تك ـسجيالت رس ات          ثالث ت ي البيان ـقه ف ـادة الث ؤدى من أجل زي ت، وت ي نفس الوق ا ف لعلي

 225 مشرفا يقومون بأداء     20 قطيع جميعها فسوف نحتاج إلى       15 000وألداء الرقابه العليا في     . وتدقـيق النـتائج 
 . المرجعيه4A رقابه عليا على األقل سنويا تبعا لطريقة 1
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استـنـتـاجـــات

              
 
 
 
 
 
 

ل             ن العم الرغم م ات ب دار المطبوع ات وإص ع البيان ل م املين للتعام ن الع د م ر لمزي اج األم ال يحت
ـين،               .اإلرشادي مصادر تمويليه جديدة يجب أن تكون محل بحث فقط للتعليم المستمر للمسجلين والمشرف

ي         ICARتتبع توصيات    ولتنمية عمـلية تسجيل اللبن، والتي يجب أن         وفي نفس الوقت تأخذ بالمزايا الت
 .تمنحها الفرص الجديدة بواسطة معدات الحاسب اآللي ونظام المعلومات الذي أحسنت تنميته

 
 
 
 

     .          4Aيتم أداء تسجيل اللبن حاليا في سلوفانيا تبعا للطريقة المرجعيه . 1
ـره        . 2 نه     / تبلغ تكاليف تسجيل اللبن لكل بق ا يساوي   SIT 14091س د     217  أي بم بن عن م من الل  آج

  .SIT 65متوسط سعر شراء يساوي 
ـوظف   . 3 بن، ي ي لل جيل األساس ل التس ن أج ـسجال 236م ى  20 و م افه إل ـا باإلض ـيرا 12 مشرف  خب

ي                   إن آل مسجل يعمل ف ع نحو     26للتعـامل مع البيـانات، وفي المتوسط ، ف رة  314 مزرعه م  بق
 .شهريا

ـ. 4 ـثل م ه تم ن التكلف ر م ب األآب ـات المواصالت الجان جلين ونفـق م . رتبات المس ي معظ وهي أعال ف
زارع عن بعضها            ـدا          . األحيان بسبب التوزيع غير المالئم وإبتعاد الم ـالية ج بن ع ل الل ة تحلي وتكلف

أيضا، وهي تؤدى حاليا في خمـسة مـعامل، وهي عاليه ألن الطاقات واألطقم في هذه المعامل غير                
 .تعمله بشكل آاف أو بالكاملمس

ه     4Aالطريقة  ( لترشيد استـعمال مـصادر تمـويل عـملية تـسجيل اللبن بقدر اإلمكان          . 5 ة مكلف  المرجعي
ا       ) نسبيا ة العلي مع الزيادة اإلجبارية في عدد األبقار المسجله، باإلضافه إلى زيادة آفاءة نظام الرقاب

ى               في المراآز اإلقليميه، فإنـنا مجبرون عل      ى األخذ في اإلعتبار بإدخال نظم تسجيل رخيصه ، عل
  .ICARأن تظل دقيقه و معتمده من 

دمات   . 6 الي للخ ى األداء الح ـعه عل ل مـوس ـذاء تحالي ات والغ ـزراعه، الغاب ي وزارة ال ا ف اري حالي ج
ا         ة العلي ل الرقاب ي عم ل ف اءة أفض يد وآف افيه للترش ات إض اد إمكان ـهدف إيج ك ب ه، وذل . المهني

بن                          ي نظام تسجيل الل راء ف تيفاء عمل الخب ـترح الخاص بإس ا للمـق ـقبلي طبق ـل مست وسيجري عم
 : بالنسبه للبنود التاليه

o  ة تعمل طريق بن     4Aتس اج الل ي إنت زه ف ـطعان المتمي ي الق ران وف ات الثي ان أمه ي قطع  ف
 ). بقرة لبن15 000 قـطيع و 500( 

o    تستعمل طريقةAT            ا خمس ي به ان الت ي القطع ـشئات             ف ي المن ـل، وف ى األق بن عل ـار ل أبق
 ). بقرة لبن60 000 قطيع و 7000( الـزراعيه األآـبر التي تزود مصانع األلبان باللبن 

o   4 طريقةتستعملB               ـل من ـلكون أق ـذين يم ائزين ال ذين       5  لدى صغار الح بن، ال ـرات ل  بـق
ـجون أيضا حيـوانات التـربيه    يمدون مصانع األلبان باللـبن الناتج في مزارعـهـم، والذين ينت        

على األقل ثالث تسجيالت سنويه، وهي   ). األقـالـيم غـير المالئـمه، المـزارعون المسنون    ( 
ا    6000( في نفـس الوقـت للرقـابة العليا لفحـص جـودة العمل ودقـة البيانات             000 قطيع به

 .سوف يتم أداؤها)  بقرة لبن20
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 مـــراجـــع

 
 
 
 
 
 
 

، الذين يزودون مصانع األلبان باللبن،       ) 95 000( من أبقـار اللبن     % 90ألسلوب ، فإن    بهـذا ا . 7
ى  20 مـسجال و 235وهـذا التـوسع سيـحتاج إلى , مسجله سـوف تصبح  12 مـشرفا باإلضافة إل

الزيادة المحتمله سوف   (وهذا يعني أنه بنفس حصة التمويل       . خبيرا وفـنيا في التعامل مع البيانات     
ربين   )طي التضخم فقط  تغ ى    ،مع مساهمة الم ـيل          % 30 - % 10حت ـدء العمل بطرق تسج ، وب

يدا، يمكن أن تضم       ر ترش ى    21 000أرخـص وأآث بن إضافيه إل ـرة ل بن    بق ة تسجيل الل . عملي
  SIT 65 آجم مـن اللبن للبقرة الواحده عند متوسط سعر    160التكلفة في مثل هذه الحاله تبلغ 

 . لكيلوجرام اللبن
اني                  . 8 ي تع اطق الت ي المن ا ف يه حي اج الماش اظ بإنت التسجيل في القطعان األصغر ضرورية لالحتف

ر                ـطعان أآب اج ق ـرافي ال يسمح بإنت ه ونسق جغ ر المالئم اطق    . من الظروف غي ـذه المن وفي ه
 .يظل المزارعون قـادرين على إنـتاج ماشيه للتربيه، ومن ثم الحصول على دخل إضافي

ت . 9 وف ي بن         س جيل الل ة تس ن طريق ر ع ـض النظ ـطعان، بغ ع الق ي جمي ا ف ه العلي م أداء الرقاب
ه    ه المرجعي ا للطريق يه، طبق ـة    . A4األساس ـدربين بصف راء م وا خب ب ان يكون رفون يج المش

ـوزاره           ام ال ـسئولين أم م م ل، إال أنه ـلين بالكام ق ،     . خاصه، مستق ـيش الزراعي سوف يطب التفت
 . الحيواني الجديد، التفـتيش الحيواني التقـني للمهام بشكل أآثر تكراراتبعا لقـانون اإلنتاج

ل آامل      . 2002) شباط( فبراير   12قانون اإلنتاج الحيواني الجديد تم تفعيله في        . 10 وقد أتى بتحوي
ق        EUلقـوانين اإلتحاد األوروبي   ي المتعل  إلى النظام التشريعي السلوفاني، ليقنن آل العمل المهن

 .سجيل اللبن واإلنـتخاببعملية ت
ا، من                   . 11 د، حسب توقعاتن إتساع أعمال تسجيل اللبن بنفس عدد المسجلين والمشرفين سوف يزي

ع                 ربين م جودة التسجيل واإلنتخاب ، ويزيد من آثافة اإلنتخاب، ويحسن الخدمات التي تؤدى للم
اج     توفير نتائج التسجيل الشـهريه، ويساعد المربين على إدارة مزارعهم، و         ة إنت يحسن من نوعي

دخل           . اللبن الموجه إلى السوق    ادة ال ى فرصه لزي ربين سيحصلون عل ـإن الم ك، ف ى ذل إضافة إل
 .لكل مزرعه بسبب فرص السوق األآبر لمربي الماشيه
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 صـالت صـحـة الحيـوان بـنـظم التـسـجـيل                     
                      مـقاومة الطـفـيليات الداخليه في األغـنام
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ا محدودا من               ه بالصحه إهتمام ه      .  ICARحصلت الصفات المتعلق ات المعدي ه   –تشكل الطفيلي  المعوي
ـشاري                 ـنام خاصة تحت ظروف الرعي اإلنت اج األغ ياعلى إنت ـهامه هي       . عبئا رئيس إحدى الصفات ال

روث  ـويضات ال ـدد ب تع(FEC)عـ ذي يس ـاومة   ال ـير، ومق ـويه للعقاق دان المع ـاومة الدي ـياس مق مل لق
ات            . األغـنام للطفيـليات الداخلـيه في ذات الوقت      ة الطفيلي ى أن مقاوم وهناك وفره في األدله الحاسمه عل

الم              اء الع ـيع أنح ي جم ـاميه ف ى     . الداخليه للعقاقـير أصبحت مشـكله متن ه عل ـطره المتكامل دو أن السي ويب
اج                  (IPC)ات  الطفيـلي ي نظم إنت تدامه ف تراتيجيه مس  بما فـيها المقـاومه الوراثيه في األغنام أصبحت إس
ام ل  FEC. األغن تعمال التحوي ى إس ات إل ل البيان اج تحلي ل ويحت التوزيع اإلحصائي المائ م ب  صفة تتس

وراثي     . اللوغاريتمي ا ال ـمة معامله غ قي ـدود   (Heritability )وتبل ي ح ت التحـدي    تحـ 0.30 0.25 ف
ـي    ـدي الطـبيـع ـت التـح ـاضا تح ـر إنخـف ـدو أآـث ـاعي، وتب ـتكرار  . اإلصـطـن ـل ال ـا معـام أم

( Repeatability) ـفيليات    . 0.40 فيتراوح حول ام للط ة األغن وقد وضعت بروتوآوالت لقياس مقاوم
ين     . الداخلـيه لكن يجب إخضاعها لمزيد من البحث         ة ب د أيضا من       والصفات اإلنتاج   FECالعالق ه الب ي

ـنام،             . الكشف عـنها  هناك فـرص وفــيره للبـحث في مـجال وراثـة مقــاومة الطفـيليات الباطنـيه في األغ
ه           تراتيجيات التربي ي إس ـنوميات وف ه مجاالت          FECإن  . في آل من الجي اس المقاوم  و بروتوآوالت قي

 .مستوى الدولي  أن تـوسع بهـا أنـشطه البحث والتنميه على الICARتسـتطيع 
 

 

 العقاقـير، المقاومه الوراثيه، الطفيليات الباطنيه، السيطره       مقاومة،  الصحهتسجيل  : آلـمات مفـتـاحيه 
 .المتكامله، عدد بويضات الروث
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 مــــقــدمــــه

 
 الـمــشـكـلـه

 
 

 

 
 
 
 
 

ا       (ICAR)اللجنة الدولية لتسجيل الحيوان      ى     "  تتخذ شعارا له دون يبق ا ي م فإنه    "م ر  ، ومن ث ا تعب
ه يمكن                     ة، الصحة، والتربي ـثل اإلدارة ، التغذي ه م عن فكرة أن االنتاج الحيـواني الحديث ومكونات

ام مناسب للتسجيل               ق نظ ـكن تطبي رة      ICAR. التعامل معه ترشــيديا واقـتصاديا إذا أم ك خب   تمتل
ه  ـشمل الصفات الوظيفي ا لي ا حالي د وسعت مجاله اج، وق ي تسجيل صفات اإلنت ة ف م . طويل ورغ

ة    ـيل الصفات ذات العالق ي تسج ـقدم ضـئيل ف م يحدث سوى ت ا القصوى، فل راف بأهميته االعت
 .بالصحة

 
 
 

ي                      ة بالصحة والت وقد يكون خارج نطاق هذا البحث أن نستعرض المدى الواسع للصفات المتعلق
روث آ سوفإال أن الترآيز    . يمكن اعتبارها مرشحه للتسجيل    صفة   ينصب على عـدد بـويضات ال

ام              ي األغن ة بالصحة ف ـات ذات العالق ـن الصف ا نبعت من              . هامه م دمها هن ي نق ه الت دراسة الحال
روع  ـه  FAOمش ه الوراثي ن المقاوم ي ع اون الفن ـدان للتع ه لدي ـماتودا المعدي ي – الني ه ف  المعوي

ي أوروجواي            ي      . (SUL)األغنام، الذي نفذ بواسطة سكرتارية الصوف ف ه ف  والخدمات البيطري
ـكله وبعض      . (DILAVE )أوروجواي  ـاما للمش وهـذا البحث سـوف سيتضـمن أيضا وصـفا ع

 .النـتائـج ذات العـالقـه المتحصل عليها من بالد أخرى
 
 
 
 
 

وأآثر . الداخليهالغالبية العظمى من األغنام في العالم تربى تحت ظروف الرعي وهي معرضه للطفـيليات              
ا    ه                    الطفـيليات الداخلية انتش ا الجنوبي ة من أمريك اطق المعتدل ي المن ام ف ى األغن أثيرا عل ه وت ي   -را وأهمي  ف
واي ذه أوروج ا ه  Haenchus contortus, Trichostrongylusspp., Ostertagia:  هي-حالتن

spp., Coperia sp., and Nematodirus spp  .   ويحتاج قـياس المـقاومه إلى التـشخـيص والتسـجيل
ار           هـناك  . المـناسـب ي االعتب ذا ف ه        : نوعـيـن من المـقاومه يجب أن يؤخ ات الداخلي ام للطفيلي ه األغن مقاوم

 )1صندوق (ومقاومة الطفيليات الداخليه للعقاقير 
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 مقاومة الطفيليلت
 الداخليه للعقاقير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستـعمال المستمر والكثيف    فقـد أدى اإل؛) , FAO) 1999 Nari and Hansenتبعا للمسح الذي أجرته 
الم          –للعقاقير إلى زيـادة نسـبة الديـدان المعديه        اء الع ع أنح .  المعـويه التي تمـتلك خاصية المقـاومه في جمي

ات                     ـليه للمرآب ـارجيه والداخ ـليات الخ ـاومة الطفي ة مشكلة مق وقـد أجريت هذه الدراسة أساسا لتحديد أهمي
ـو                 و. الكيمـيائيه األآثر إسـتعماال   ر ه ذا التقري ي ه ه ف تعمل للمقاوم ذي أس إآتشاف، بواسطة    " التعريف ال

ى تحمل                ادرة عل إختـبارات الحساسيه، الزيادة الجوهـريه في أفراد النوع الواحد وعشيرة من الطفيليات الق
ـو       . جرعات من عقاقير ثبت أنها مميته لمعظم األفراد مـن نـفـس النوع           أن واإلستـنتاج الرئيسي للدراسه ه

ه         77من بـين    % 86 دولي لألوبئ ون  (OIE) بلدا عضوا في المكتب ال م العضويه،     % 52 ، يمثل من حج
 .أقروا بحدوث حاالت مقاومه للعقاقير الطارده للديدان

 
 
 

ر بشكل حاسم                         م تتغي ا ل ده لكن السيطره عليه ـميه متزاي د  . وخالل العقد األخير ، نالت هـذه المشكله أه وق
 - تقـريبا حصريا  – ذلك   ذ بـعض اإلجراءات لمنع مـقاومة الطفيليات للعقاقيـر بتنفـي       إتخذت قامت البالد التي  

ا ا آلي اوب أو بتغييره ات بالتن ائط المضاده للطفيلي ـتعمال الوس ود . بإس ـدم وج اء الوضع بسبب ع ـد س وق
ة البحث،   إلرت)  , Nari and Hasen 1999( إمـداد دائم بالعقاقـير الجديده في المنظور القريب  فاع تكلف

اقير،           ه إلستحداث عق وطول فـترة التنميه الالزمه للوصول إلى السوق، ووجود مجاالت أخرى أآثر ربحي
ه                   . مثل العقاقير التي يستعملها اإلنسان     ـدمه عام ـطريه خ ـد الخدمات البي م تع الم ل وفي آثير من أجزاء الع

ـليه     ت ع ي آان ـظه الت ة اليق ن حال ـلل م ل، ـمما ق راء  بالكام ه إلج ه الالزم ه التحتي ك البني د تمتل م تع ا، ول
 .اإلختبارات على مقاومة العقاقير

 
 
 
 
 
 
 

        

1صندوق   
 نوعان من المقاومه يؤخذا في اإلعتبار

 
 

 مقاومة الطفيليات الداخليه للعقاقير  •
تعتمد على العوامل الوراثيه للطفيل، وتنشأ بسبب اإلنتخاب الذي تسببه العقـاقـير الطارده 

 .من مجال إختيار العقاقيرله، وهي مشكله متناميه، وقد قللت 
 
 
 مقاومة األغنام للطفيليات الداخليه  •

تعتمد على العوامل الوراثـيه لألغـنام، وهي أسـاسا صفه متعـددة الجـينات ومعاملها 
الوراثي يتراوح بين المنخفض والمتوسط، ومع تنفيذ برامج إنتخاب لمقاومة الديدان 

 .ت تمتلك مقاومة أعال المعويه، فإن بعض السالالت أصبح-المعديه
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ـدوثها               ـدم ح ي ع ـاومه ال يعن ـود مق ـناك     . لذا، فـإن عـدم قـيام بلد ما باإلعـتراف بوج ـدو أن ه ال، يب ى أي ح عل
ـير الطارده               إتجاه نحو إنخـفاض نسـبة مـقاومة الطفيـليات الداخلي       ـمال للعـقاق ـليلة اإلستع بالد ق ي ال ـير ف ه للعقاق

 .للديـدان أو تلك التي ال تستعملها على اإلطالق
 

من  % 80 مزرعه موزعة عشوائيا على مناطق تربية األغنام في أوروجواي وتمثل            252تم إجراء مسح لعدد     
ي القطر  ام ف داد األغن الي تع ـد أ ,.Nari et al )1996(إجم ـر المسح عن أن ، وق ـزارع  % 92سف من م

تعمله    . األغـنام في أوروجواي يوجد بها قدر من المقاومه للعقاقير الطارده للديدان    اقير المس اميع العق وآانت مج
ي  دول (ه فت    ) :   1ج االت أآتش ن الح د م ى عدي  Trichozimidazoles Levamisole andف

Avermectin دده ـاومة متع زارع  أظ % 28 مق ن الم اقير،  م ن العق ده م ه واح ه لمجموع رت مقاوم   %64ه
 لكل المجاميع المختبره  % 1لمجموعتين، 

 
 
 

ى أورجواى             ـ الط األدويــةمقاوومــة  : 1جدول   ام ف اتودا األغن اردة للديدان المعوية فى طفيليات نيم
)Nari et al., 1996.(  

 
  %نسبــة المقاومة 

Benzimidazoles Levamisole Ivermectin 
Trichostrongylus 91.7 95.0 0.0 

Haemonchus 61.3 28.5 1.2 
Ostertagia 18.4 12.8 0.0 

 
 
 
 

ه                  كلة مقاوم ـد  . إن عـدم إستجابة قـطيع للمعامله بالعقاقـير الطارده للديدان ال يعني بالضروره أنه تـوجد مش فـبع
ـقاومة العـ         ار لم ـمكن إجراء إختب ـتمله أخرى، ي تبعاد أسباب مح ـدان   إس ـر الطارده للدي  Nari ) , 1987( قاقي

ـن مجـموعات    . 2 ، آما هــو ملخص في صندوق   FEC ( RFEC)مبني على قـياسات النـقـص في  تم تكوي ي
ـشكله          10آل منها    ا الم ـيتين         .  حـيوانات على األقل من القطعان التي به ـتين أساس ـناك مجـموع : سوف يكون ه

ـقارنه     ـعامله للم ـر م ه غي كله    (C)مجموع احب المش ار ص ه بالعق ه معامل وعتين   .(T) ومجموع اك مجم هن
ه           ؛إضافيتين يمكن تكوينهما من األغنام من نفس القطيع الذي لديه المشكله              ات معامل ال، حيوان بيل المث ى س  عل

ات      . بمنتج آخر، وسـائل أخرى لتعاطي العقار، أو إعـطاء جرعات مخـتلفه          خالل اإلختبار توضع جميع الحيوان
وم     تؤخذ عـينة الماده الروثيه. مختبره في نفس الحوش تحت نفس نظام الرعايهال ي الي ـرديا ف وم   = ف صفر والي

ـرة                      .  بعد المعامله  10=  ـر بالتساوي بفـت ى تتأث ده حت نفس الم ه ل ي الحظائر المجمع ات ف يحتفـظ بجميع الحيوان
ـضات          لكي يصبح أي تحلـيل إحـصائي صحيحا،     . الصيام السابقـه لإلختبار   ـد البـوي ي ع  فـإن األسلوب المتـبع ف

ـدرها  يه ق ـسم بحساس ـويضه 50يجب أن يت ـه  / ب ه محقق ـاك تكراري ون هن ا يجب أن تك ـل آم ى األق رام عل ج
ـجموعات              . مقـبوله للقياسات  ـن الم ويمكن التحقـق مـن نـوع النيماتودا بمطابقـة اليرقات في المخلفـات الناتجه م

ا            FECبيانات  . المختلفه ه لوغاريتمي ام تحول بصفة عام ي     ) 2صندوق   ( الخ دل النقـص ف  FECويحـسب مع
(RFEC)ـادله ث = (%)2C /1C × 1T / 2T – 1 [     RFEC [ × 100:    بالمع ي T و C ،  حي   ه

ب    ـعامله، بالترتي ه الم ه والمجموع ة المقارن ـيه لمجموع ـتوسطات الحساب ات 2 ، 1 ؛الم زان قياس  FEC  تمي
 . عقب المعامله10ة بالترتيب في يوم صفر ويوم المأخـوذ
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ى  2وللتأآيد يتم تشريح جثث     . تعتبر مؤشرا للمقاومه ضد األدويه الطارده      % 95القيـم اإلعـتباطيه األقـل من       4 إل
ـمكنه     وهنـاك.  يوما من المعامله   14 إلى   10حيوانات من آل مجموعه لمعرفة أسباب النفوق بعد           خـطوات تاليه م

 .هي إجراء تجارب معمليه باستعمال عترات مرجعيه وتجارب عدوى مسيطر عليها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رر      تعمال المتك اثر واإلس ى التك ه عل ل الهائل درات الطفي ـير؟ ق ات للعقاق ـاومة الطفيلي اب لمق ل اإلنتخ ـف يعم آي
األساس الوراثي لهذه المقاومه ال زال غير       . قاومه في عشائر الطفيل   للعقاقير يزيد من تكرار الجينات الخاصه بالم      

ه            ـع الصفات الكمي ى مواق ـدده أو إل ـينات متع ى ج ـد يرجع إل ا، وق ـصل    ( QTL )معروف تمام ى ف  ، وأيضا إل
يه    رعيتين        . جـينات مفرده رئيس ل عشيرتين ف ه          : تتضمن دورة الطفي ـيرة المرحل ـليه، وعش ه الطفي يرة المرحل عش

ي ثالث مراحل        ا ات ف ي تشـمل البيض واليرق ـير الطارده      )  3L  , 2L  , 1L(لحره والت أثر بالعقاق ذه ال تت وه
ى المرعى،                  . للديدان ات إل آل من العشيرتين مستقله عن اآلخرى وترتبطان من خالل معدالت التلوث من الحيوان

دان        وتعتمد آفاءة عـملية اإلنتـخاب في إت     . ومن المرعى إلى الحيوانات    ـير الطارده للدي ـيل للعقاق ـجاه مقـاومة الطف
ـار  ى العق ـناول( عل ـة الت ه، طـريق وع، الجرع ـبئية ) الن ـوامل البي ى الع ـنه، الظروف ( وعل المرعى، فصل الس

وعلى سبيل المثال، فإن أفرادا آثيرين من عشيرة المرحله الحره الفرعيه قـد تفـقـد نتيجة              ). الجويـه، إدارة القـطيع  
ل                      ى العائ تطيع الوصول إل م تس ا ل للتعرض للشـمس، للحراره، لظروف الجفاف، لإلفتراس، أو ببساطه بسبب أنه

 .المالئم
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 ,Nari )  1987( بروتوآول تحديد المقاومه للعقاقير ) 2(صندوق 
 

 FECالنقص في : تحديد قياس المقاومه 
 )قياسي(التصميم التجريبي الحقلي 

 
 < C ( N  10=    ( أغنام المقارنه  •
        < T ( N   10= ( األغنام المعامله بالعقار  •
  )C , 1 T 1( العينه عند اليوم صفر •
  ) 2C  , 2T ( 10العينه عند اليوم  •
 ) N =  3 ( 14تشريح الجثه لتحديد سبب النفوق عند اليوم  •
• RFEC  =  % 100 ×  ] 2C  / 1C  × 1T  / 2T  - 1 [ 

 )T و C =  المتوسطات الهندسيه( 
• RFEC  < 95 % تشير إلى المقاومه المحتمله 
 تجارب معمليه على عترات مرجعيه •
عدوى مسيطر عليها •
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 مقاومة األغنام
 للطفيليات الداخلية

 

 
 
 
 
 

ا    د تمت التوصية به ارده ق اقير الط اتودا للعق ة النيم امي مقاوم ه ضد تن راءات المانع ـشمل . اإلج ي ت وه
اقير ذات النطاق                 إسـتعماال أقـل تكرارا للعقاقير أو م      ديدة اإلصابه، إستعمال العق ات ش ي الحيوان تقاتها ف ش

ي              ـفه ف ـموعات مختل ـير الطارده من مج ـعمال العقاق المحدد، جرعات عاليـه لضمان اإلبـاده الكامـله، إست
 تكون  ، وربما )قـتل الديدان   ( دورة بطـيئه، اإلستعمال التبادلي للعقاقـير ذات النطاقـين العالي والمنخـفض          

ل    ى الطفي ذه     . ( IPC )أآفأ إستراتيجيه وأآثرها منطقـيه هي ما يسمى السيـطره المتكامله عل د بنيت ه وق
ه        : األخيره على إستعمال توليفه من اإلجراءات المانعه والمسيطره على الطفيل          ه من التغذي تويات عالي مس

اقير    ، اإلستعمال اإلس    ) األغنام جيدة التغذيه تكون أآثر مقـاومة       (  ـيه        ( تراتيجي للعق ى توج ـذا إل اج ه يحت
) ماشيه وأغـنام  ( والذي يشمل الرعي التبادلي ألنواع مختلفه       ) لتقليل التلوث   ( إدارة المرعى   , )مهني جيد 

ه     ه العمري اس المجموع ى أس ي عل ات   (والرع ة للطفيلي ل مقاوم غيره أق ام الص ـيطره  ). األغن رق الس ط
ـلي                الحيويه، على سـبيل المثال، ال     ـبيق العم ـيتها إال أن التط ل، يجرى تنم ات الطفي ذي يفترس يرق فـطر ال

ب ـرحلة التجري ي م ا ال زال ف ن  . له زء م ود آج ر منش ون آخ ـاك مك ـإن هن را، ف دان IPCوأخي ي الدي  ف
ه        -المعديه ه          .  المعويه هو المقاومه الوراثيه لألغنام للطفيليات الداخلي ي المقاوم ر ف وازى للتفكي والسبب الم

ي   ون رئيسي ف ام آمك ي األغن ات ف ه للطفيلي ـر  IPCالوراثي ه للعقاقي ـيا الكيمائي ن أن البقا ـق م و التحق   ه
ـد                    ـر والجل ـثل الصوف أو الشع . المضاده للطفـيليات قـد تتراآم في ألياف الحيوان العائـل أو في منتجات م

 .وربما آون ذلك مدمرا لصحة اإلنسان وللتجاره العالميه على حد سواء
 
 
 
 

ر من                       ـاومه أآب رون مق ـطيع يظه منذ زمن بعيد أوضحت المالحظات الحقليه أن هناك أفرادا من داخل الق
ه  ـيليات الداخلي رهم لإلصابه بالطف ى إجراء . غي ك إل ـد أدى ذل اربوق ـاومة تج ـوزيع صفه مق ـدراسة ت  ل

ـذ       –األغـنام للـديدان المعديه     ـيه له ـس الـوراث ان وضع خطط لإلنتخاب            المعـويه والمقـايي ـه، وإمك ه الصف
ـا                   . لها داخل العـشائر   ـسالالت، مـم ـن ال ـير م ـدد آـب ـليه لع ونـفـس النوع من المـالحظات تم الحـصول ع

ه                ات الداخلي ـدو للطفيلي ك      . يـؤآـد أن هــناك سـالالت مـقـاومه أآـثر مـن غــيرهـا عـلى مـا يب ى ذل اء عل بن
ـد           فإن هـناك خطين رئيسيين ل     ى وجه التحدي لبحث في مجال مقـاومة األغـنام للطفـيـليات الداخليه، هـما عل

ـالله          ه داخـل الس ه من أجل المقاوم ى التربي  ودراسة  ,Woolaston and Baker ) 1996(السعي إل
  ).,Baker 1998( الـسالالت المقاومه  

  
 
 
 

يه لإلنتخاب داخل السالله آانت   تراتيجيه الرئيس ه، اإلن: اإلس ة المواءم ه، اإلنتخاب لمرون تخاب للمقاوم
امالت    درة     , Woolaston and Baker ) 1996(واإلنتخاب لإلقالل من عدد المع ه بق  وتعرف المقاوم

ومرونة المواءمه  . أو إستبعاد ثقل الطفيل   / العائل على إيجاد ومداومة إستجابة إلحباط ترسيخ الطفيليات و          
 .في مستوى إنتاج طبيعي أمام تحدي الطفيلهي قدرة العائل على اإلستمرار 
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 عدد البويضات

 (FEC )في الروث 
 آمقياس للمقاومه

 
 
 
 

ـحتاج                    ي ت ات الت ك الحيوان اإلنتـخاب لعـدد أقـل مـن المعامالت يتـوقـف على قـرة المربي على إآتـشاف تل
ـيد    ـتاج ج ـتوى إن ى مس ـف للحصول عل ـكل مختل ـم بش ر، ومعاملته ـالت أآث ى معام ـذه. إل ـدو أن ه  ويب

ذا  . اإلسـتراتيجيه األخيـره صعبه نـوعا ما عـند تطبـيقها عـمليا، خاصة تحت ظـروف الرعي اإلنتشاري    ل
ـواءمه     ـرونة الم ـاب لم ـاومه أو اإلنتخ اب للمق ـين اإلنتخ ورا ب دو محص ار يب إن اإلختي ن  . ف ـه م م أن رغ

نم        وألسباب مبنيه على مفـهوم   . المحتـمل أن تكون الصفـتان مرتبطتان وراثيا      ين الغ يولوجيه ب ه الفس  العالق
ـذه                    ـضيل ه م تف ـد ت ه، فـق وراثي أعال لصفه المقاوم ى أن المعامل ال دليل عل ى ال العائله والطفـيليات، وعل

ـخاب تراتيجية اإلنت ـه إلس تعمل . الصف ابFECوأس ار لإلنتخ ل  .  آمعي وراثي ل ل ال غ متوسط المعام ويبل
FEC        ـكرر         0.25  من خالل دراسات وعشائر عـديده ـل الت ـوسط معـام ى أي حال،      . 0.35 ويـبلغ مت عل

ه               Swan) 2001(فـقـد حصل    ـديرات مبدئي ى تق  0.27 و 0.09 ، مـن تحلـيل بيـانات من أوروجواي، عل
ي تحت                          . على الترتيب   اين البيئ ادة التب ه بسبب زي اييس الوراثي ـفاض المق ى إنخ ارة إل ك إش ـد يكون ذل وق

ي أ   اري ف ي اإلنتش روف الرع ـقة أن     ظ ى حقـي ا إل ع أيض دل، أو يرج اخ المعت ه ذات المن ـريكا الجنوبي م
ع                     ر من التحدي يق وع األخي ـذا الن دال من التحدي اإلصطناعي، وه التحدي الطبيعي للطفيل قـد أستعمل ب
وراثي ومعامل التكرر ل                     تحت سيطرة تجريبيه أفضل ويفـترض الحصول منه على قيـم أعـال للمعامل ال

FEC.  
 

ه                   توجد ات الداخلي ـنام للطفيلي ة األغ ق بمقاوم ا يتعل ين السالالت فيم ه ب ـد أجريت دراسات      .  فروق هام وق
ديثتان،                    ـتان ح ـذه الدراسات إثن عـديـده والزالت تجرى مـن أجل تحديـد وتوصيف هـذه المـقاومه، ومن ه

ال     ـهما آمث ـن   ). ,.Baker et al 2001 ؛ ,.Rege et al 2002( يشار إلي ـس ه ـذه    ولي ي ه اك مجال ف
ه للعمل هي                 . الـورقه إلسـتعراض هاتين الدراستين    ل فرضية منطقي ي تمث واحده من األفكار األساسيه الت

ـهجين السالالت        . أنه بمرور الوقـت طورت الـسالالت المختلـفه آليات للـمقـاومه        وفي مرحله تاليه، فإنه بت
 . عالية المقاومهالمـقاومه يمكن الحصول على عشائر مرآبه من األغنام

 
 
 

رة  ه مباش اس المقاوم ن قي ر الممك ن غي ـخاب  FECصفة . م تعماله آخاصيه لإلنت ن إس د يمك ر جي  مؤش
تعمل   . ,Balcer ) 1998 (للمقـاومه  راح أن تس د   –وهناك إقت ه للع يه  Mc Master – آتقني  ذات الحساس

ل                ـد تمث ي الع ـضة واحده ف ـضه  50المحسنه، حيث أن بـوي ى           الجر /  بوي ـنه إل ـراء من العي ـند اإلستق ام ع
ا  . الحـيوان م إقتراحه ـوانيه      . بروتوآوالت متنوعه ت ـروة الحي بن والث ة الل ـوم لجن ه   (MLC )تق ي المملك  ف

ات      ع تقني د المسح        CBSالمتحده بالمشارآه م ات عن ذ عين ه المتحده يأخ ي المملك د  )  أسبوعا 20(  ف  4زائ
دان   ابه بالدي ـدم اإلص ن ع ابيع م ـودة    وا. أس قات، ج زه بملص ا ممي من أآياس تيه تتض راءات اللوجيس إلج

اين      ـتوسط وتب ع  FECالبيانات، ورقـابه عـن طـريق ضبط م دولي لبحوث     .  داخل القطي د ال ك المعه ويمتل
ه         (ILRI )الثروة الحيوانيه  ام ويستخدم بروتوآوالت مماثل ة األغن اس مقاوم ـجال قي ي م  خبـره واسـعه ف

 )  ,.2001Baker et al ؛,.FEC )2002Rege et alلل
 
 

ـوث  ـلوم والـبح ـولث لـلع ـظمة الكـومن ـتعمل من ـاتس ـذيه ,CSIRO ) 1992( بـأسـتـرالي ـه تنـفـي  طـريق
ـيه  ـيرت  /CSIRO SOP No. PR ) 02(قـياس ي أخت ـديدان، والت ـدي ال الل تح ـام خ  إلدارة األغـن

 .  ,Swan ) 2001( ومه في األغنام بأوروجواى  للمقا(FAO)بواسطة مـشـروع منظمة الزراعه والغذاء 
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د          ى الح وث المرعى إل وقـد ذآر أنه خـالل تحـدي الـديدان فإنه يجب إدارة األغـنام باألسـلوب الذي يقـلل من تل
ى  ه، صالح  . األدن ـيه أو طبيعي ـواء آانت إصـطناع ات بحيث ال تعـرض اإلصابه، س م رصد صحة الحيوان ث

ة                . طيع لإلشـتباه القـ ـله لكاف ـائيه قات ـادة آيمي تخدام م تجرع آل األغنام في القطيع قبل العدوى اإلصطناعيه، بإس
ـرحله               . Ivomectionالنيمـاتودا الطفيلـيه المـوجوده، مثل      ا من الم ـق عليه ـة متف ـنام بجرع وتتم عـدوى األغ

III       يوم العدوى يتوقف على العقار المستعمل في التطهـير       وتحديد  .   لليرقـات من النـوع المطلوب من الـديـدان .
تعمال  ـد إس ـعامل  Ivomectinفعن ه م ـوصي ب ـذي ت دى  CISRO ، وال ر، ال يجب أن تع ار مطه ا آعق  حالي

ـبل    ع   7األغنام ق ام من التجري م           .  أي ـر وحج ـدوده، عـم ـوع ال ـثل ن ى عوامل م ـات عل ـة اليرق ـف جـرع وتـتوق
ـثال،    . رعى، الحاله الجسمانيه لألغنام، وطول الفـتـرة المخطـطه لإلصابه       األغـنـام، حالـة المـ   وعلى سـبـيل الـم

ـعدد   Haemonchus contortusفـإنـه في حالـة  ـدوى ب رة    10000 يـنـصح بأن تـتم الع ـه لكل رأس لفت  يـرق
ـيعيه خالل      .  أسـابيـع 4-3صراع ع المـرض قـدرها      ـحت ظـروف طب ـنام ت ى من     18تـرعى األغ ـوما األول ي

ـها                      ي وضع بويـضات ـدأ ف ى النضج وتب ات إل ـتره تصل اليرق ذه الف ـت يصبح        . اإلصابه، بعد ه ك الوق ـنذ ذل وم
عند إآتمال أخذ عينات الروث، تجرع األغنام بعقار مناسب    . المـرعى ملوثا بعدد آبير من البويضات واليرقات      

 .عه قبل أن تتحرك إلى مرعى طازج سا24لنوع الطفـيل المـتحدي، تترك األغنام لمدة 
 

د      ) 2 وشكل   1شكل  ( غــير متماثـل    FECالتوزيع اإلحصائي لل     اه طرف واح مع أدله جوهـريه على الميل تج
ي                      .والتحدب ـوزيع الطبق ى الت د عل ذي يعتم ل اإلحصائي ال ات ليسمح بالتحلي اريتمي للبيان أجرى التحويل اللوغ

 ).1شكل. (للملحوظات
 
 
 

 
 

 .مثال للتوزيع المظهرى لعدد بويضات الروث فى األغنام فى المملكة المتحدة: 1ل       شك

  .Nieuwhof and Evans, 2002:          المصدر
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 استنـتاجات
 وتـوصـيـات

 
 
 

تعمال  1.1  يساوي FEC+ Ln) 25 (  أن متوسط تباينNieuwhof and Evans) 2000( وقد وجد  أيضا بإس
ـساو   ي ي ـل وراث ـبا       . 0.30ي مـعام ـضا وسال ـبر منـخف ـتاج يعـت ـات اإلن ع صف ـوراثي م ـباط ال ، )-0.1(اإلرت

ري    اط المظه ان االرتب ـذلك آ ه  ). -0.5(وآ ه المتوقع يم التربوي امنه،   (EBV)الق ا متض ه ولكنه ت تجميعي  ليس
ل  -EBV = 1والقيمه التربويه المتوقعه +. 0.7  إلى -  0.7  وتـراوحت بين ـضا % 37 تمث ـارنه   بوي ـل مـق ت أق

ه      2.7  تمثل EBV+ = 1 ، وفي أقصى الطرف اآلخرEBV = Øب   ه القاعدي د القيم دد البويضات عن  ضعفا لع
0 = EBV.  

 
 
                             

  
 

 .مثال لتوزيع أعداد بيض الروث فى األغنام فى أرجواى: 2شكل                             
 
 
 
 

ـناميه                مقاومة الطف  ـت مشكله مت ـس الوق ي نف ويجب التعامل    . يليات الداخليه للعقاقير مشكله عالميه وهي ف
ـت            . معـها دون إبطاء   ا أن   . حـيث أن الخـيارات بين أدويـه جـديده مـتاحه وفعـاله تضيق مع مـرور الوق آم

ي         اقير ف تعمال العق ادة إس ى زي ه وصحة اإلنسان إل ه بالبيئ ـناك أيضا دواعي متعلق الم ه اء الع ع أنح .  جمي
ـسيطر   (IPC)السيطره المتكامله على الطقيليات      ع وت  على أساس إستعمال توليفـه من اإلجراءات التي تمن

ـفعه       ـه المرت ـستويات الغذائي ـمرعى     ،على الطفـيـليات مثل الم ـير، إدارة ال تراتيجي للعقـاق تخدام اإلس  اإلس
واع من     ـدة أن ـبادل بع ـيها الرعي المت ـا ف رره    بم ـد أصبحت مب ـمريه، ق ـيع الع ات وحسب المجام  الحيوان

ـحو دراسة           . آإـستراتيجيه مسـتدامـه  ـيه ن ه،       FECويوصى بأن توجه الجهـود البحث اس المقاوم  آصفه لقي
ـس   اذا تقي ال، م بيل المث ى س ه، فعل ب بيولوجي ك جوان من ذل ر FECويتض ي النظ ن وجهت ة م  حقيق

ـيانات             الفسيولوجيه واإلنتاجيه، وبالمثل   ـناول  الب  جوانب إحصائيه مثل تـوزيع الصفـات وأفـضل السـبل لت
ـل          . بالتـحليل واع العائ ه وأن مجـال آخر للبحث هـو النظر في الـمدى الـواسـع مـن أنواع الطفـيلـيات الداخلي

ـوي . وسالالته، ومدى البيئات  ـديه أو  -هووراثة المقـاومه، سواء آانت مقـاومة األغـنام للطفـيليات المع  المع
ول       اد حل ي إيج هام ف عا للبحث لإلس اال واس ل مج دان تمث ارده للدي اقير الط اتودا للعق دان النيم ـاومة دي مق

ع       . عمـليه رده أو مواق النمط األول من البحوث ربما يتضمن جينوميات المقاومه برسم خرائط للجينات المف
ـله ع       (QTLs)جينات الصفات الكميه   ـينوميات الفاع ات آي              أو الج ـف تعمل الجين ـشاف آي ق إآت ـن طري

ـدير    ـن السالالت، وتقـ ـارنه بي ـليه، والمـق ـيليات الداخ ـاومه للطف ـينه مق ـالالت مع ـوانات أو س ل حي تجع
ل          ـه ل ين      FECالمقـاييـس الـوراثيـه مـثل المعامالت الوراثي وراثي ب اط ال ه، واإلرتب  والصفات ذات العالق

FECالبيئي×اخل الوراثي  وصفات اإلنتاج، والتد . 
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ى      .  يلـخص اإلسـتنتاجات والتـوصيات الرئـيسـيه    3صندوق   ـإن عل ـه، ف   أن ICARومـن وجـهـة نـظر دولي
ـبار      ا يجب                  FECتـأخـذ في االعت ـبليه آم ـداخالت المستـق ـها للم ـاومه ضمن مـجاالت ـوآوالت المـق   وبـروت

ه             أن تـسا   FAOعلى   ات المعوي ة الطفيلي ه من أجل مقاوم  -ند المشروعات التي تتضمن إستراتيجيات للتربي
 .المعديه في األغنام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحة الحيوان ونظم التسجيل

 
 

 إستنتاجات وتوصيات)  3(صندوق 
 
 

 مقاومة العقاقير تؤثر تقريبا على آل البالد •
 . المعديه إستراتيجيه مستدامه-السيطره المتكامله للطفيليات المعويه •
 :هناك متطلبات بحثيه فيما يختص باآلتي •

1( FECآصفه لقياس المقاومه  . 
 .يات الداخليه بروتوآوالت لتحديات الطفيل )2
 ).األغنام والطفيل( وراثة المقاومه  )3

                                                     
• ICAR يجب أن تأخذ في اإلعتبار FECوبروتوآوالت قياس المقاومه . 
• FAO المعديه في األغنام-  يجب أن تساند إستراتيجيات التربيه لمقاومة الطفيليات المعويه  . 

 

  تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي نـظـم
     البـالد االنـتقـالية والــنامــية
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ان بنحو ثلث      يقـدم البحث بإختصار بيانات عـ     ن الماشيه والجامـوس في مـصر، حيث يسـهم قـطاع األلب
ه          ى مستوى الدول ـتوسطه           ؛الدخل الزراعي عل ـزارع الصغيره أو الم بن للم ـد سجالت ل ـد  .  ال تـوج وق

ـانات عـن                         ـما ذآرت أيضا بي ـطعان، آ ـام الق ـوزيعها وأحج ـيوانات وت ـداد الح أوجزت بيانات عـن تع
 .ـن الـماشيه والجاموسإنـتاج اللـبن م

 
ـام     يه                     1989في ع ات الماش ام لمعلوم ـامة نظ ـغرض إق وان ب ـسجيل الحي ـامج لت ـدأ بـرن  ،  (CISE) ، ب

امج           ي      ؛ويتضمن البحث وصفا ألنشطة البرن ائج الت ات      يصدرها  النت ع، معلوم  تشمل ملخصا للقطي
 .هذه التقارير تصدر شهريا. فرديه عن الحيوانات، وقائمة أولويات

 
ا من نظام المحصول                  ي مصر إم ا ف اج        / ينتج اللبن أساس ام اإلنت ـليدي أو من نظ ـه التق روة الحيواني الث

ن خالل أنشطة ). الكثيف(الصناعي  ات اإلحصائيه CISEم ـيز اإلمكاني ـراد وتجه ـدريب األف م ت . ، ت
ارات شهريه        ى زي ـناء عل ـسجيل ب ـتم الت ة  ( وي ات عل    ) 4ICAR – Aطريق تمارة  وتسجل البيان ى إس

ـندي لـسجـالت األداء     . مـدخالت فـرديه لكـل حـيوان ـرنامج الك ، (ROP )تـحلل البـيانات بـواسـطة الب
  .ILCA  الصادره عن LIMS و IDEAS، و  DHISو  

 
ي األساس                 ه ف ه، وتمويلي التوصيات  . محـددات تنـمية األلبان يمكن تصنيفـها إلى هيكليه ، ثقافـيه، تعليمي

 .لى هذه المحددات وصفت بإختصارللتغلب ع
 

ات  .  من القـيمه اإلجـماليه لإلنتـاج الزراعي  %30يسهم قطاع األلبان في مصر بنحو        ويبـلغ تعداد حيوان
ـوس      6.7اللبن نحو    ـبن نحو             .  مـليون رأسا من الماشـيه والجام ـتاج الل الي إن ـلغ إجم ا يب ـليون   3.6آم  م

  ).,MALR 2000(  راضي وزارة الزراعه وإستصالح األ( طـنا 
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 ).بالمليون(تعداد الماشية والجاموس : 1جدول  
 % )مليون(العدد  

   الماشية
 35.0 2.373    محلية

 2.0 0.133    أجنبية نقية
 13.5 0.912 )خليط(   ُمهجنة 

 50.5 3.418 مجموع الماشية
 49.5 3.330 جاموس
 100.0 6.748 موع الكلىالمج

 .MALR, 2000قطاع اإلنتاج الحيوانى، وزارة الزراعة وإستصالح األراضى، : المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) رأسًا50أقل من                               (               )            رأسًا فأآثر 50(                                                   
 الثروة الحيوانية/           نظام المحصول            نظام اإلنتاج الكثيف                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ام المحصول        ذي يضم      / النظامان الرئيسيان إلنتاج اللبن في مصر هما نظ دي وال ه التقلي روة الحيواني الث
و  داد ال%96نح ـن تع اج   م ام اإلنت اموس ونظ يه والج ناعي"ماش زارع  " الص مل الم ذي يش ف ال الكثي

اج     50التجاريه الكبيره التي يربي آل منها        ة اإلنت ه عالي د  .  رأسا فأآثر، أساسا من السالالت األجنبي يوج
ره ألغراض                  دن الكبي نظام آخر لإلنتاج يضم مزارع الجامـوس الطيـاره متوسطة الحجم في أطراف الم

 .للبنإنتاج ا
 
 
 
 
 
 
 

 تسجـيل اللـبن في مـصـر

 نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي 
     البـالد االنـتقـالية والــنامــية

 تعداد حيوانات اللبن
) مليون6.7(  

عان آبيرةقط  
3.75%

 قطعان صغيرة
96.25%  

 ماشية
2.75%  

 جاموس
1%  

 %35= محلية

 %12.5= مهجنة

 %0.5= أجنبية

%0.45=محلية

%0.8=مهجنة

%1.5=أجنبية

 جاموس
48.25%  

 ماشية
48%  
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 .توزيع الماشية والجاموس تبعًا لحجم القطيع: 2جدول      
 مجموع عدد الماشية عدد الجاموس )رأس(حجم القطيع 

 2899809  رؤوس10أقل من 
)43(% 

2830881 
)42(% 

5730690 
)85(% 

 1687986= عدد الحائزين
  رأس10-24

279339 
)4.1(% 

319749 
)4.7(% 

0599088 
)8.8(% 

 45021= عدد الحائزين
  رأس25-49

84486 
)1.25(% 

81275 
)1.20(% 

165761 
)2.45(% 

 7194= عدد الحائزين
  رأس فأآثر50

66066 
)1(% 

185672 
)2.75(% 

251738 
)3.75(% 

 1166= عدد الحائزين
 المجموع

3329700 
)49.35(% 

3417577 
)50.65(% 

6747277 
)100.0(% 

 .MALR, 2000 الزراعة وإستطالح األراضى، قطاع اإلنتاج، وزارة: المصدر
 

بن    ـالت لل ـياره بـسج ـتوسطه أو الط غيره أو الم ـزارع الص ـظ الم ـزارع  . ال تحتـف ـظم الم ـظ مع وتحتف
وث  راض اإلدارة والبح جالت ألغ ـجريبيه  بس ب    . الت رامج الحاس رة ب ة الكبي زارع التجاري ق الم ا تطب بينم

 .لضبط األنشطه المزرعيه واتخاذ القراراإللكتروني إلدارة مزارع األلبان و
 

ع    الهدف من هذا البحث هو مناقشة أنشطة تسجيل اللبن الجـاريه تحت نظـم إنتاج اللبن المـختلفة في مصر، م
 .اهتمام خاص بالمعوقات التي تواجه إقامة نظام قطري لتسجيل اللبن

 
 
 

 .إنتاج اللبن من الماشية والجاموس: 3جدول      
 تج اإلجمالىمن النا%  )مليون طن(ناتج اللبن  

   الماشية
 15.0 0.544    محلية

 7.5 0.274    أجنبية نقية
 21.5 0.778 )خليط(   ُمهجنة 

 44.0 1.596 مجموع الماشية
 56.0 2.018 جاموس

 100.0 3.614 المجموع الكلى
 .MALR, 2000قطاع اإلنتاج، وزارة الزراعة وإستطالح األراضى، : المصدر
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 خـلـفـــيـه

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) رأسًا50أقل من          (                             )                        رأسًا فأآثر 50(                                                
 الثروة الحيوانية/      نظام المحصول              ثيف                             نظام اإلنتاج الك                                               

 

 

 

 

 

 إنتاج اللبن من كل نظام من نظامى اإلنتاج الرئيسيين. 2                                           شكل 
 
 

ـصر    ، تعداد الماشيه والجام    MALR، من البيانات المنشوره عن      1يلخص جدول    ا يوضح    . وس في م آم
كل  يين 1ش اج األساس امي اإلنت ى نظ اموس عل يه والج ـوزيع الماش دول .  ت ـيه 2ويوضح ج ع الماش  توزي

 .والجاموس على األحجام المـختلـفه للقطعان
 

يه والجاموس            ين الماش ـبه الضئيله من          . وينقسم تعداد حيوانات اللبن بالتساوي تقريبا ب ـمية النس وتكمن أه
 .األجنبيه في مساهمتها الجوهريه في إمدادها المنتظم لسوق اللبن ولمصانع األلبانالسالالت 

 
ـين   ( وفيما يختص بالترآيب العمري، تمثل اإلنـاث البالـغه من الماشـيه والجامـوس              %45) أآبر مـن عام

ى من اإل    .  من إجمالي تعداد الماشيه والجاموس، على الترتيب       %50و     ـبه األعل ـؤآد النس ـغه   وت اث البال ن
 .في الجامـوس نـظرة المـزارع إليه آحيوان اللبن الرئيسي في مصر

  
 ، فإن إجمالي ناتج اللبن من الماشيه والجامـوس       2000 عام   MALRطبقا لإلحصاءات المنشورة من قبل      

و   غ نح ا 3.6يبل ون طن دول ( ملي والي). 3ج اموس    %55ح ن الج أتي م اج ي الي اإلنت ن إجم ل .  م ويفض
ه                     المستهلك دهن ب بة ال اع نس اض، وإرتف ه الناصع البي ) %7نحو   (ون المصريون لبن الجاموس بسبب لون
ي نحو         . ونكهته بن المحل اتج الل ا من     %30ويبلغ إسهام السالالت األجنبيه وهجنها في ن تج أساس ذي ين  وال

 . إسهام الجاموس والماشيه في إجمالي إنتاج اللبن2ويوضح شكل . المزارع التجاريه
 

ـموال                   1989م  في عا  ـيا م ـره مشروعا إستكشاف ة القـاه ـزراعه، جامع ـلية ال ، بدأ قسم اإلنتاج الحيواني، بك
 . (CISE) إلقامة نظام معلومات الماشيه في مصر (IDRC )من مرآز بحوث التنميه الدوليه الكندي 

 

بن في مـصـرتسجـيل اللـ  

  مليون  طن3.6

 قطعان آبيرة
30%  

 قطعان صغيرة
70%  

 ماشية
29%  

 جاموس
1%  

 جاموس
55%  

 ماشية
15%  

 إجمالى إنتاج اللبن
2000عام   
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نـظـم إنـتـــاج
 الـلــــبـــن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واسـتصالح األراضي إلعـدادهم آمسجلين    تم تـدريب عـدد مـن المـرشدين بالقـرى تابعين لـوزارة الـزراعة          
جـمعت . حقليين، وعدد آخر من أعـضاء هـيـئة التدريس الجامعيـين وطلبة الدراسات الـعليا للعمل آمشرفـين            

 حيث آانت ترسل بإنتظام  CISEالبيانات خالل زياره شهريه واحده، وتصدر التقارير الشهريه بالنتائج عن           
ولتشـجيع المزارعـين على اإللتحاق بالبرنامج، أتـيح للمـزارعين اإلنـتفاع        . اءإلى المـزارع المسـجله آأعـض   

ق   ـن طري م ع دم له ه، وتق ترجاع التكلف اس إس ى أس م عل نح له ه، تم دمات الفني ن الخ ه م  CISEبحزم
 ).الخ..... مرآزات، خدمات بيطريه، تشخيص الحمل، عالج العقم، ( 
 
 

ى مرآ        1996في عام    ربح                ، تحول المشروع إل ع وال يسعى لل ة المجتم ل لخدم ي التموي يعمل  . ز خاص ذات
ا                . بـهذا المرآز مجموعه مدربه جيدا من األفراد، ويمتلك شبكه مجهزه جيدا لتجميع البيانات وتحليلها وتقييمه

 :  تقارير شهريه للمزارعين المشارآين، تحتوي علىCISEيصدر 
  ;ملخص للقطيع  )1
 معلومات فرديه عن الحيوانات ، و )2
 .قائمة رعايه للمساعده في إدارة القطيع )3

 
 

 لتـوسيع نـطاق خـدمات برنامج FAO و MALR بين (TCP ) صمم برنامج التعاون الفني 1996في عام 
CISE  ـسمى ـحت م ر     "  ت ي مص ان ف ـطعان األلب ـين ق ـلي لتحس ام األه ـتارت   ". DHIS)(النظ ـد إخ وق

 .ن المعمل المرآزي لتحليل البيانات على مستوى القطر ليكوCISE  برنامج DHISالوثـيقـه الخاصه ب 
 
 

ي                CISEوقد نجح    بن ف امج لتسـجيل الل ـيذ برن ه لتنف ود المؤسسات ذات العالق ع جه ـظات 9 في تجمي .  محاف
 . ويتبع إرشاداتها في تسجيل اللبنICAR حاليا عضوا في CISEوقـد أصبح 

 
 
 

 :يوجد نظامان أساسيان إلنتاج اللبن في مصر
ـد         / النظام األول هو نظام المحصول      )1 ام الزراعي السائ . الثروة الحيوانيه التقليدي وهو مندمج في النظ

تج حوالي        %96يضم هذا النظام حوالي      يه والجاموس وين ـاتج    %70 من تعداد الماش الي الن  من إجم
 :ويمكن توصيف هذا النظام باآلتي. المحلي من اللبن

 .من الحيوانات المحليه منخفضة اإلنتاج) المزرعه/ ؤوس ر5-1(   حيازات وقطعان صغيره -
 . عمليات مزرعيه آثيفة العماله تستخدم فيها تقنيات وممارسات بسيطه-
 . ال يوجد تسجيل للبن أو ألي أنشطة أخرى-
 . اللبن الفائض يباع عند باب المزرعه لوسطاء بسعر منخفض، وتباع الحيوانات الحيه في أسواق القرى-
ت المزارعين هم المستهلكون الرئيسيون للبن، لذا فإن إمدادات هـذا النظام من اللبن إلى  عائال-

 .األسواق المنتظمه ال تتناسب مع تعداد الحيوانات فيه
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موقف الحـاليال  
 لـتـسجـيل الـلبـن

مــنـظـــمـات

 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

ـيف (النظام الثاني، هـو نظام اإلنـتاج الصناعي        )   2 ـاريه الك      ) الكث ـزارع التج ذي يضم الم ي   وال ـيره الت ب
ر من            ى أآث ـنها عل ـية اإلدرار          50تحتوي آل م ـبيه عال ـيه األجن ـن سـالالت الماش ا م ا ، أساس .  رأس

تج حوالي       %4تـضم المزارع التـجاريه    ا تن يه والجاموس ولكنه داد الماش ـن  %30  من إجمالي تع  م
ـوق   ي الس ـطروح ف بن الم الل ب      . الل ن خ ذ م زارع ينف ـذه الم ي ه بن ف ـجيل الل بات تس رامج الحاس

م                 ه ودع ـغيل األنشطه المزرعي اإللكترونـيه إلدارة مـزارع األلبـان، وهي تـستعمل أساسا لضبط وتش
راد            . إتخاذ القرار  ات أو أف بعض الشرآات    . المزارع الكبيره تخص إما شرآات متخصصه أو تعاوني

ان ومصانع لألعالف  ك مصانع لأللب ا . الضخمه تمتل ان أعض ي األلب م مزارع ـمعيه معظ ي الج ء ف
ه   روة الحيواني ه للث ـيه العام اهره، أو (GCDAW)التعاون ي الق ة  /  ف ل جمعي رى مث ات أخ و جمعي

 .(EMPA) أو الجمعيه المصريه لمنتجي األلبان (EBPA)منـتجي الجاموس 
 
 

ـزارع جامـ                 )   3 ـضم م ـبن، وي وس يوجد نـوع ثانـوي مـن مـزارع األلـبان يعـمل بنظام صارم إلنتـاج الل
ره           ـدن الكبي ي أطـراف الم ـذا النظام، يوضع الجاموس الحالب            . صغيـره نسـبيا ومتمـرآز ف وفي ه

ـهلك ى المست رة إل تم توصيله مباش دهن ي الي ال بن ع اج ل ه إلنت ه آثيف م تغذي اث . تحت نظ ـترى إن تش
ا             ذا النظام،   من خالل ه     . الجامـوس الحلوب أثناء مـوسم الحليـب وتـباع للـذبح مباشرة بمجرد جفافه

ات ـضل الحيوان ن أف ر م د الكثي الي  . تفق اموس ع اب الج ـييز وإنتخ ـمام حول تم ـترآز اإلهت ا، ي حالي
 .نـواه ألغـراض التحسين الـوراثي في قـطعان الجاموس) أو قـطعان( اإلنتاج وشراؤه لتكوين قطيع 

 
 

ـيه    )   4 ـن الماش ا م م إم ـتج اللح ـصر، وين ي م م ف ـالالت لح ـوجد س ـن  ال ت ـوس أو م ـحليه أو الجام الم
 .العـجول المـستورده للتسمين أو الجاهزه للذبح

 
 
 

دم    ه أو بسبب ع يوله نقدي ى س زارع إل اج الم دما يحت ه عن ه حي اع العجول المحلي ـليدي، تب ام التق ي النظ ف
ه  الحيتها للتربي ـهات         . ص ـبن أم ـير ل ـدا لتوف ـير ج ـر صغ ى عـم ـح عل ـباع للذب ـوس ت ـول الجام ها عـج
ائلي ـتهالك الع ي  . لإلس ره الت ـروض الميس مين، بواسطة الق زارع التس ـشجع المزارعون وأصحاب م وي

 .يتيـحها مشـروع البتـلو، على اإلحتفـاظ بـذآور الجاموس لفترة أطول لتصل إلى أوزان أعال
 
 
 

ـيه تقـريـبا لـديها سجالت    أنشطة متباينه لتسجيل اللبن يجرى تنفيذها حاليا في مصر، آل المـزارع التجريب           
رار        اذ الق رامج خاصه                . لـبن لضبط عملياتها ولدعم إتخ ه وب ك حاسبات إلكتروني زارع تمتل ذه الم بعض ه

اإلداره  ـرامج اإلداره        . ب ـن ب ـدده م ـواعا متع ـستعمل أن ره ت ه الكبي زارع التجاري ـحوث   . الم ـد ب ـح معه ويتي
ـدمات       (APRI)عه وإستصالح األراضي    اإلنتـاج الحيـواني الـتابـع لـوزارة الـزرا     ـين حـزمة خ  للمزارع

ه             ( وفي نفس    ). تحليل آامل للبن، عـد الخـاليا الجـسميه، ومعاملة مـواد العلف الخشنه لزيادة قيمتها الغذائي
 .الوقت يعاير إنتاج اللبن أثناء زياره شهريه للمزارع المسجله لديه
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إمـكـانـيــات

 مـنـهـج

 
تجميع البيانات

 
 
 
 
 

                 
 
 
 

ا،  ذي يسمح  عموم انس ال افي من التج در الك ز بالق ا ال تتمي ابق ذآره ـل الس ـة أنشـطة التسجي إن محصل  ف
ه  ه الفعال رامج التربي از ب ي إنج تعمالها ف دير . بإس ي  CISEوي بن ف جيل الل ـطريا لتس ـجا ق ا برنام  9 حالي

ـإن      . محافظات ام     CISEوآما سبـق ذآـره، ف ذي تأسـس ع ـافي م  1989 ، ال ـن    آمشـروع إستكش ـول م م
IDRC      ام ـول ع ر، تح ي مص يه ف ات الماش ـنظام لمعلوم ـمل آ ـنديه ليع ة  1996 الك ـرآز لخدم ى م  إل

ي تسجيل         ICARالمجتمع مـمول ذاتـيا وال يسـعى إلى الـربح، والمرآز عضو في            اداتها ف تعمل إرش  ويس
 .الماشيه والجاموس

 
 

ـناثره    توجد في مصر إمكانات إلقامة نظام لتسجيل اللبن على ا   ا مت ـطري، إال أنه ـلى سبيل   . لمستوى الق ع
إن  ال، ف ـوزارة   APRIالمث واني ب اج الحي اع اإلنت ره، وقط بق ذآ ا س دمات آم ن الخ ه م ه فعال ه حزم  لدي

ـريبا             ـليه        . الزراعه لديه شبكه من مرشدي القرى ينتشرون في آل قرى مـصر تق ـعيات أه يوجد أيضا جم
ر      ـظم الكثي ـربين، وينت ل         رئيـسيه للم ا، مث ر منه ي عضويه واحده أو أآث زارعين ف  ، GCDAW من الم

EMBA ، EMPA.  
 

رامج  ( ومعمال مجهزا للتحليل اإلحصائي      مدربون متخصصون   CISEويعمل لدى    ى    ) معدات وب ادر عل ق
ى       امج             100تحليل السجالت حت ي البرن ـيدة ف ـيوانات المق ـف سـجل للح ـعدات        .   أل دى المرآز أيضا م ول

 .هن، إآتشاف إلتهاب الضرع، والتشخيص المبكر للحملالختـبار الد
 

ـيه          وبالرغم من وجود العناصر الضروريه لتسجيل اللبن، إال أن الصالت والتنسـيق بـين المـؤسسات المعن
ه                 CISEويعمل. بذلك ليس قويا بالدرجه الكافيه     ات المهتم ين المنظم يه ب ات مؤسس اد عالق ى إيج ا عل  حالي

 .بتسجيل اللبن
 
 
 

ـريه      CISE تنفذهيعتمد مخطط تسجيل اللبن الذي       ي         (  على زياره شه بن ف  24النظام الرسمي لتسجيل الل
ة   ـوم محدد           . -ICAR  A )  4 ساعه، طريق ي ي ي المزرعه ف ات ف ع البيان ـوم بتجمي " مسجل رسمي يق

ـرآزي ـوم الم ـدده " الي ذي تح ى  CISEوال وان عل ـريف الحي امج لتع ود برن ـدم وج ـبب ع ـتوى  وبس مس
ا                ي األذن يوفره . CISEالقـطر، ترقـم الحـيوانات في المزارع الصغيره والمتوسطه بعالمات بالستيكيه ف

ات بواسطة المالك                 رقم بعالم ره فت زارع الكبي ه،       ( أما الحيوانات في الم تيكيه أو معدني ات أذن بالس عالم
ـد            ى الجل ـل عل ى             ).وشم على األذن، وأحيانا الوشم بالنتروجين السائ ـل عل ـانات يعم ع البي ام التعامل م  نظ
 .رقـم إستـمارة المدخـالت التي تعتـبر مفـتاح تعريف الحيوان

 
 

ايرة الل              ـومون بمع زارع حيث يق ون الم وم             بيزور المرشدون الزراعي ي ي ـه ف ـيد الحلب العادي ي مواع ن ف
زارع                  . اإلخـتبار ي الم ا ف زارع الصغيره أم ي الم تعمل ف اس      موازين بسيطه تس دات قي وفر مع ره فتت الكبي

دة               . اللبن اإللكترونيه أو األواني الزجاجيه المدرجه       ـرده ، واح ـدخالت مف تمارة م ى إس ات عل تسجل البيان
ـاليه    . لكل حيوان  ـيانات الت ـتماره الب ـيح،       : وتسجل في هذه اإلس ات التلق وان، معلوم ة الحي ـبن، حال ـج الل نات

ات          ت. تـشخيص الحمل، ومعلومات الوالده    نقل إستمارة المدخالت بواسطة المسجلين إلى معمل تحليل البيان
 .CISEفي 
 
 

                             
 . 
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 خــدمـــــات

 

 
مـــحــــددات

 
إدخال وتحليل
 البيانات

 
 
 
 

             
  
 
 
 
 

   مـنLIMS  و IDEA وبرنامج ؛  DHIS وبرنامج ؛ (ROP)بـناء على طريـقة سجـالت األداء الكنديه 
ILCA يل اللبن، فـقـد وضع  والخـبره األلمانـيه في تسج؛CISE     ة إلدخال ـلغة العربي ه بال  برنامجا خاصا ب

ا         ـروني        . وتحليل البيانات على الحاسب اإللكـتروني للماشـيه والجاموس مع ـج الحاسـب اإللكت ـذ برنام ويـؤخ
ـحليه،                  CISEالخـاص ب    ـيره، وخـصائص السالالت الم ـطعان الصغ ـتبار الظروف الخاصه بالق  في اإلع
ـوسخاصة ا ـزارعين CISEيصدر  .لجام ى الم ـباشرة إل ـرسله م ـعربية وي ة ال هريا باللغ ـيا ش را فن .  تقري

ه    : أجزاء  يحـتوي التقـرير على ثـالثة ة الرعاي وان، وقائم . ملـخص للقـطيع، قـائـمة فردية بمعلومات آل حي
ـطيع، متوسطات    ات المسجله والحال      يشـمل ملخص الق ومي للحيوان ـبن الي اتج الل ه ن وتتضمن المعلومات   . ب

ر،            : الفـرديه عن آل بقـره أو جاموسه      اريخ التقري معلومات التكاثر، إجمالي ناتـج اللـبن، فـترة الحليب حتى ت
ي         ع ف بن المتوق وم  305وناتج الل د،                  .  ي ـمل بع م يح ذي ل ـار والجاموس ال ى األبق ـير إل ه فتش ة الرعاي ا قائم أم

 .الخ..... تي حل موعد فحصها للحمل، والتي يحل موعد تجفيفهاالحيوانات التي حل موعد تلقيحها، وال
 
 

ـهاب       ـن إلت ل، والكشف ع ـشخيص الحم بن، ت ي الل ـن ف ـتبار الده ائج إخ ـني نت ـرير الف ا، يتضمن التق حالي
ـطيع واحد              . الضرع ا ق ـرير    . بالنـسبه للمـزارع الصغيره، فـتعامل القطعان في آل قـريه على أنه اند التق ويس
 . إرشادي على مستوى القريهبعـمل

 
 
 

ى أسـاس                   تمنـح لكل من صغار الحائزين وللـمزارع التجاريه المتوسطه حزمتان مختلفـتان مـن الخدمات عل
 .إستراجاع التكلفه

 :CISEتمنح الخدمات التاليه لصغار المزارعين بواسطة  ) أ
 .تصنيع اللبن بإستعمال الفرازات والخضاضات -
 . إلستعمالها آغذاء للحيوانتقطيع مخلفات المحاصيل -
 .الحلب اآللي بواسطة آالت حلب متنقله صغيره -
 .اإلمداد بأعالف مرآزه ذات نوعيه جيده -
 .خدمات بيطريه -

 متوسطة الحجم خدمـة إختبـار الدهـن، تشخيص الحمل التجاريهع ر للمزاCISE  حاليا، يقدم  ) ب
 . الخدمات خالل الزياره الشهريهتتم هذه. بإستـعمال جهاز السونار، وإآتشاف إلتهاب الضرع

 
 
 

   :  تحد من إقامة نظام تسجيل اللبن على المستوى القطري في مصر فيما يليالتي العوامل تلخيصيمكن 
 محددات هيكليه )  أ

ـثل حوالي             (    تبعثر الحيوانات      - ل من عـشرة رؤوس تم ى أق وي عل ي تحت ان الصغيره الت القطع
 ). من التعداد85%

 .علية جمعيات المربين الحاليه عدم فا
 . غياب التنسيق بين المؤسسات المعنيه

 . غياب برنامج قطري لتعريف وقيد الحيوان
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 محددات ثقافيه وتعليميه )                                     ب
 .ة األمية المرتفعه   نسب-                                           
 .   التقاليد والمعتقدات المعاآسه-                                           
 .أو لألمان المالي/    صغار المزارعين يحتفظون بالحيوانات أساسا للغذاء و -                                           

 
 دات فنيهمحد)                                     جـ

    غياب برامج التربيه-                                          
 .   عدم فاعلية الخدمات اإلرشاديه-                                          
                                           

 محددات ماليه)                                     د
 .   صغار المزارعين غير قادرين وغير راغبين في سداد رسوم تسجيل اللبن-                                          

 .   عدد صغير من المزارع التجاريه فقط تسدد التكلفه الفعليه-                                          
 .إرتفاع تكلفة التسجيل نتيجة لضآلة عدد القطعان المسجله -
-  
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البحـوث الحاليـة

تسجـيل اللبن في
 الظـروف تحـت

 الـمصـرية

 
 توصيات لتنمية

  األلبانقـطاع

 دور تسجيل اللبن فى تحسين كفاءة قطاع األلبان. 3شكل 
 
 
 
 
 

               
 
 
 

 تنمية الموارد )  أ
    الوصول للحجم األمثل للقطيع                                               -
 .                                                          بيه   وضع أهداف وبرامج التر-
 .   تحقيق المستويات القياسيه العالميه في اإلنتاج-

 
 التنظيم)  ب

 .   التوسع في أنشطة مزارع األليان والتعاونيات المتخصصه-
 .  تقوية برامج الخدمات القائمه-
 .معنيه بتسجيل اللبن  تقوية الصالت والعالقات بين المؤسسات ال-

 
 نظم)  جـ

 .   وضع برامج لتعريف وقيد الحيوان-
 .  تشجيع مفهوم تسجيل اللبن-
 .  تشجيع إنتاج اللبن الموجه إلى السوق-

 
 تمويل)  د

 .  وضع سياسات تمويليه لنظام مستدام لتسجيل اللبن-
 .  وضع معايير لضمان القروض لمنشئات األلبان الكبيره-

 
 .دور تسجيل اللبن في زيادة فاعلية قطاع األلبان 3يوضح شكل 

 
 

ه         ـض التكلف جيل لخف رامج للتس دة ب ر، وضعت ع ي مص بن ف جيل الل ين تس ددات تحس ى مح ب عل للتغل
ره  -في هذا اإلتجاه، تمت دراسة برامج التسجيل مره       .  في التسجيل  يبذلوالوقـت والجهـد الذي      - شهريا ، م

زارعين  - بصفه خاصه  – لتالئم    آل ثالث شهور،   -آل شهرين، ومره   ذين يرفضون   - ظروف صغار الم  ال
 آثيرا في منازلهم ) جامعي عينات وبيانات اللبن(إستقبال الغرباء 

 
Abdel –Aziz (1996) و  Abou- Bakr (1996) و Sadek et.al (1994)  وجدوا أن نظام تسجيل

ـبن  بن      -الل اتج الل دير ن ق لتق ن أن يطب هريا يمك ده ش ره واح ي     م ه ف يم التربوي ه والق اييس الوراثي والمق
    (r2 = 0.98)الجاموس المصري بنسبة دقه عاليه  

 
 

Abou- Bakr (1996) و   Hamed (1995)      ـن ة استعمال نظم التسجيل مـرتي ي  – اختبرا إمكاني  – ف
ـتين والجاموس              – في   –الشـهر و ثـالث  مرات       ي الهولش ي ف بن الكل د أن     الشهر في تقدـير إنتاج الل ، ووج

 0.59 و  0.79نـسبة دقـة التقـدير تـراوحت بين 
 
 

  Abd EL- Lattef and Hoda, M. A. (2002)       ـبن ـلفه لتسجيل الل ـتعمال طرق مخت ا إس  درس
تحت نظم    ) الصباح / المساء وتـناوب حلبتي المساء   / حلبة الصباح، حلبة المساء، تناوب حلبتي الصباح        ( 

ي الجاموس              تسجيل اللبن الشـهريه، وآل    بن ف اتج الل ـد توصال    .  شــهرين، وآل ثالثة أشهر في تقـدير ن وق
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ـذه الطرق  ة هـ ى أن آاف اء(إل ة المس ـدا حلب ـما ع ل  ) في بن، والمعام اتج الل دير ن ي تق تخدامها ف ـمكن اس ي
  .الوراثي، والقيم التربويه للجاموس بدرجات دقة معقوله

 
 
 
 
 
 

              
 
 

 .الحيوانات الُمسجلة: 4جدول        
 عدد السجالت عدد الحيوانات عدد القطعان الُمحافظة
 4858 2195 28 الجيزة

 1244 622 5 اإلسماعيلية
 196 98 3 الغربية

 399 220 18 بنى سويف
 1221 580 1 الفيوم
 1271 477 )قرى (9 البحيرة
 390 194 2 الشرقية
 466 254 2 القليوبية
 1808 930 1 ندريةاإلسك

 11553 5570 70 مجموع
 
 
 .صفات إنتاج اللبن: 5جدول          

نظام 
 اإلنتاج

 عدد
السجال

 ت

ناتج اللبن 
  الكلى

 )آجم(

فترة 
 الحليب

 )يوم(

ناتج اللبن 
 اليومى

 )آجم(

إنتاج اللبن 
 305/الكلى
 )آجم(يوم 

 الدهن
(%) 

الفترة 
بين 
 والدتين

 )يوم(
 الماشية

        التجارى  
 450 ير متاحغ 7650 23.0 360 8280 3037 هولشتين
 380 3.5 6600 21.5 317 6805 183 فريزيان

× هولشتين 
 فريزيان

3537 7040 337 20.9 7005 3.3 425 

محطات 
 التجارب

       

× هولشتين 
 فريزيان

50 6830 340 20.1 6780 3.3 429 

× فريزيان 
 محلية

614 2445 325 7.5 2340 3.8 413 

        التقليدى
 395 غير متاح 1005 4.4 230 1005 210 محلية

 الجاموس
 415 6.9 2105 6.9 305 2105 2334   التجارى
محطات 
 التجارب

340 1560 270 5.8 1560 8.0 420 

 495 غير متاح 2390 7.4 370 2750 842 الزرابة
 435 غير متاح 1815 5.7 330 1865 664 التقليدى

 

Sadek 
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األنشطة الجارية 

 CISE .ل
 

 
مــــــراجــــع

 
 
 
 

           
 
 
 

ات المسجله)   1 ـدره  : الحيوان ا 5570مجموع ق اموس( حيوان يه وج ى ) ماش ه عل ي 70موزع ـطيعا ف  ق
      ).               4جدول (تـسع محافظات تربى تحت نظم إنتاج مختلفه 

ة )   2 اتإتاح ه  معلوم ه واألجنبي بن المحلي ات الل ـن حيوان ـترة   :  ع بن والف اج الل ـن إنت ات ع ين معلوم ب
 ).5جدول (والدتين للماشيه والجاموس تحت نظم اإلنتاج المختلفه 

ي    CISEعـناية خاصه يوليها   :  الجامـوس تحسينبرنامج  )   3 ـن الرئيسي ف   للجاموس، بصفتة حيوان اللب
ـمبر         . مصر ـنذ سبت امج م ـظم                2000وقد أنـشىء برن ـوس تحت ن ـطعان الجام ي ق ـن ف ـسجيل اللب   لت

 : وآانت أهداف هذا البرنامج هي. تلفـه في ثـمان محافظاتاإلنتـاج المخـ
 ـ   تسجيل اللبن في عدد آبير من مزارع الجاموس

 ـ   تمييز الجاموس المتفوق
 ـ   إنشاء قطيع نواه

ـ   بناء قاعدة بيانات لصالح المزارعين لمساعدتهم في إنشاء قطعان جـديده وتوفير ثيران منسبه 
 .  إنتاجيه جيدهتياوعجالت تربيه ذات إمكان

ـدد     CISEأمكن للمتخصصين في : نواه للجاموس ) قطعان( قطيع   إنشاء)  4 دئي لع ـليل المب  من خالل التح
ي 2065 ـوس   58  ف ـوة الجام ز صف ن تميي ـحافظات م ـمان م ي ث ـة ف ـتاج مختلف ـظم إن ـطيعا تحت ن  ق
م  2000 مـن الجاموس المسجل أنتجت أآثر من        %20حـوالي  . الحالب ـرة حليب       آج ي فـت بن ف من الل

 . يوما، وهـو متوسط أآبر معنويا من متوسط القطر314متـوسط طولها 
ـيم             ) قطعان(قطيع   ـتوقع أن    . نواه من الجاموس المنتخب سوف تنـشأ، حيث يحتفـظ بها لمزيد من التقي من الم
بة ألغراض      النواه عجالت جيده لإلحالل في مزارع ألبان الجاموس، وثيرا        ) قطعان( قطيع   ينتج ن ناشئة منس
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 مـــلـــخــــص

 
 مــــقـــدمـــــه

 
 
 

اإلحتياجات إلى البحث والتنميه في 
 نظم

   (LRS )تسجيل الثروة الحيوانيه
 في البالد اإلنتقاليه والناميه

 
 

K. J. Peters & B. Zumbach 
 

Humboldt University Berlin, Institute for Animal Science, Philippstr 13,  
Berlin, Germany                                                  10115 , 9 House No.      

  
 
 

ه             روة الحيواني روة             (LRS)إحدى محددات نظام تسجيل الث ـطاع الث ي ق ه ف ق بالمشاآل الهيكلي  تتعل
اته ه ومؤسس د      . الحيواني ى ضرورة التوحي ز عل اك ترآي إن هن ه، ف اج المختلف م اإلنت ل نظ ي داخ ف

جيل   نظم التس ي ل ـلد أ  ؛القياس ان الب ا آ الجوده      وآلم م ب اج لح دخالت إلنت ا زادت الم وا آلم ر نم آث
له                     . المطلوبه ين شتى عناصر السلس ه والصالت ب اج المختلف إن نظم اإلنت ـاليه ف بالد اإلنتق ي ال أما ف

ا  ل وثوق ه أق ه    ؛اإلنتاجي يه والطبيعي ه األساس وطني والبني اد ال و اإلقتص ة نم ى مرحل ك إل ع ذل  يرج
 .والمؤسسيه

 
 LRS فء يجب أن ه    الك وفير بيئ ائزين بت ـتمامات الح ـؤمن إه ـيه، وي ات المعلومات ي باإلحتياج يف

 .تعاونيه، ويدمج أصحاب المصالح معا على إختالفهم، ويثبت بعدا عمليا وتمويليا
 

اج           نظم اإلنت به ل ه         (LS)واإلتكال المتبادل المتعدد بالنس روة الحيواني سوف  (LRS)ونظم تسجيل الث
ومن أجل    . معلوماتـيه إلتخاذ القـرار وتنفـيذ البرامج سوف تلخص        يوصف بإختـصار، والصالت ال   

ة                       ي تتضمنها عملي ة العناصر المتنوعه الت ل آاف ه، سوف تحل تسهــيل عـملية تحديث البالد اإلنتقالي
ى                 ـد اإلدن ـريه، والح التسجيل، أي طرق أخـذ العيـنات حتى تـكون البـيانات ممثـله للمعلومات المظه

ـامة          مـن مستويات ال   معلومات حتى تـصل إلى األغـراض المـطروحه، ووضع أهـداف للتـربيـه، وإق
 .نـظام للتعـريف للتغلب على مقـاومة الحائزين وتقييم تقدير األداء

 
ى  ى اآلن، ينظر إل ي القطاع الزراعي LRSإل ات ف ن نظم المعلوم ه جزء م ى أن  بشكل واسع عل

روة الحيو       ه    تستهدف تحسين آفاءة نظام الث ه واإلداره المزرعي داف      LRSويسعى   . اني دة أه  وراء ع
اع        ات القط ع سياس تج، ووض ودة المن ه، وج ع والمزرع وان، وإدارة القطي ين أداء الحي ل تحس . مث

ه     وتحتاج القرارات في جميع مستوياتها إلى معلومات قابله للتحليل لكي تفي بأهداف تحسين اإلنتاجي
 . والكفاءه
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 تـقـديـر

تياجاتاإلح  
 LRSفي  

 
 الـسـياق
  النـظامي

   LRSل 

 
 
 

ـ      لذ ـثروة الحيواني نظم ال ـيف ل اج الكث ـى السوق   ةا ، فـإنه تحت ظروف اإلنت ـة إل ،  (LS) المـوجهـ
ـدة   أداة وتكــــون   ة  تكون ضـروريــــLRSفإن  ـ الـفـاعـل  شـــــدي ـة   ةـيــ ـام     لـتـنـمـيــ النظــــ

)2001 ;  Meyn et al.,  1998 , James,  1998  Flamant, (  الرغم من ا ـوائد    ب لف
ل     ـباتها ل م إث ي ت ق     LRSالت إن تطبي ـليتها، ف ي  فاع طرد ف ـقدم المض اطق  LRS  والت ي من   ف
ـئ ـتصاديات الناش ـةاإلق ـثروة الحـيواني ـهم ة ونظم ال ـضيه ت ـشكله وق ل م ـيفا ال زال يمث ل تكث  األق

 .بـشكل رئيسي المشتغلين بالبحث والتنميه
 
 

 :اآلتي بة متصلةويبدو أن المشكالت الرئيسي
د المرتقب )    أ نخفض بالفوائ وعي الم روة الحيواني ةال ائزي الث ل ح ن قب جيل م ن ة بالتس ، وم

   ومن صناع القرار،(R + D )قطاع البحث والتنميه   
 مشاآل العثور على المنظمة الصحيحه لتسجيل الحيوان وتحقيق المشارآة الواجبة،)   ب
 الزمه لتنفيذ التسجيل واإلستفاده منه، و نقص أو عدم آفاية المهارة الفنيه ال)   جـ
ات   )    د ة نفق ه لتغطي ه الالزمن ادات المالي تدامة اإلعتم دم إس .  LRS   ) 1998نقص أو ع

( Trivedi,. 
 

ف   ي تعري هام ف ذا البحث اإلس اول ه ى R + Dويح ز عل ع الترآي ف LRS م ي مختل  ، LS ف
 .ية التكلفه، طرق التسجيل، وفاعلةأغراضها، إحتياجاتها التنظيمي

 
 

ي                LRSأحد المآزق التي يواجهها      ـكليه ف ق بالمشكالت الهي ه الناشئه يتعل  في نظم الثروة الحيواني
حـدود التخصصات والحـواجز المؤسسـيه بيـن الهيـئات ذات      . قـطاع الثروة الحيـوانيه ومؤسـساته   

ـ ام     ة والمعنيةالعالق ذ المه اهيم وتنفي ة المف ات، وتنمي ع السياس روة     بوض ة الث ل سياس ي تحلي  ف
ـدمة المزرع  ين إدارة وخ ه، وتحس دمات  ةالحيواني رامج، والخ ـيذ الب ـربيه وتنف ـياسة الت ، وس

ـترآ        ـداف المـش ـريف األه ى تع ـظ عل ـه ب   ةالبيـطريه غـالبا ما تتحف  . LRS واألغـراض المتعلق
ائزى      والعاملين عـالوة على ذلك، فإن الصالت بـيـن هـيئات البحث والتنمية          بها، وبين مشارآة ح

 . ال زالت بعيده عن الحد األمثلةالثروة الحيواني
 

لذا ، فإن تتـبع األهـداف الجزئـيه وتعريف اإلحتياجات التي تترآز حول الذات يمكن أن  تسهم في             
 ).    ,LRS    )1998Flamant غير الكافيه  لل ةالخبر

 
 

ـام           ـداف ، وأغـراض، ومه ـف أه روة        LRSيحـتاج تعري ع نظام الث ـيق م رابط وث ى ت ـيذه إل  وتنف
هةالحيواني ـوم بخدمت ه سيق ذي يفترض أن النظم المختلف.  ال ـفةف ـدافا وأغراضا مختل ب أه ، ة تتطل

 .  في األساليب وطرق التسجيلةويقتضي ذلك مهاما مختلف
 
 
 
 
 
 

              

الناميه/  في البالد اإلنتقاليهLRSالبحث والتنميه في 

ن فـي نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوا  
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ـه    ـروة الحيواني ـظم الث ـتاز ن امل ،       (LS) تج اد الش روف اإلقتص له بظ ـكيه متص ـية دينامي  تنم
ـدول                . وتغيرات في تكاليـف العناصر    ي ج ـها ف ـها وتجـميع ـم وصف . 1ثالثـه من هـذه المـراحـل ت

ـيل                   ـماليه تم ة الرأس ـاع التكلف نخفض بالسـوق وارتـف ـصال الم ة اإلت ـكون      LSفي مرحل ى أن ت  إل
ـليل           متـنوعه، يعـتمد على الـموارد      العائليه في تحقيق األمن الغذائي، وتسهم في تأمين األسره، وتق

اطر ائده  . المخ اج الس اطر اإلنت دخالت، ومخ درة عناصر الم دده بسبب ن ون مح ه تك دائل التنمي ب
 .وخيارات المخرجات المحدده

 
ن تحت ظروف تزايد روابط السوق والمدخالت الخارجيه فإن منشئات الثـروة الحيوانيه تنقـص م         

ل      . عـدد فعالياتها واألهداف التي تخدمها في النظام، وتتجه نحو التخصص            ى لتقلي رارات األول الق
ـرص السـوق                        دريجيا نحو ف ـوجه ت ـذ في الت ه يأخ ـروة الحيواني ـظام الث . التنوع يجب أن تـتخذ ون

ـدخالت   الخـيارات المطروحه لتحـسين أداء الثـروة الحيوانيـه وإدارتها تعتمد أصال على إتاح           ة الم
ارات والمعلومات         ـيه،           . وتكلفتها، لكن بشكل متزايد على المه ـنيه التحت دعيم الب راب من ت إن اإلقت

 .والدعـم المؤسـسى وفـرص الـسوق اآلمنه ترعى تنمية النظام والحاجه إلى تحسين آفاءة النظام
 

ه،والمتطل روة الحيواني ه للث ى منتجات معين امي عل ودة إن الطلب السوقي المتن بات المصاحبه لج
روة                   ر تخصصا للث المنتجات مع الحاجه لزيادة إنتاجية العماله واألرض سوف تقود نحو نظام أآث
ـر      ـيات تـوف ـعمال تكنـولوج ـتاج وإست ـزيادة اإلن ـماليه ل ـدخالت الرأس ي الم و ف ع نم ه م الحيواني

ا    ، وزيـادة   ) اإلستثـمارات(إن نـمـو الـمدخالت الخارجيه     . العـماله ـتاج والطـلب آله مخـاطـر اإلن
 .مـقاييـس إلدامة وتحسـين اإلنتاجيه والكفاءه

 
ـن نظام منخفـض المدخالت               ـزءا م ه ال زالت ج بالد النامي ي ال ه ف روة الحيواني عديد من نظم الث
اآن الحضريه أو                   ي األم ه أو ف الخارجيه الذي سبق وصفه، وفقط في اإلقتصاديات القـطريه النامي

 .لها بـدأ الدخول إلى نظام شبه آثيف أو حتى نوع متخصص من النظمالمتاخمه 
 

مع إعادة هيكلة القطاعات اإلقتصاديه في البالد اإلنتقاليه، وحيث اعيد إقامة نظم صغار الحائزين، 
ـيه محدوده        العوامل  . فـإن نظم الثروة الحيوانيه تكون متنـوعه، أيضا، ويكون لديها إتصاالت سوق

 :  تنوع النظم هيالتي تـسهم في
ـناصر                   ) أ اليف ع ى المنتجات، وتك ى الطلب عل مرحلة النمو في اإلقتصاد الوطني، بتأثيرها عل

 .القـوى العامله ورأس المال
ـليتها    ) ب ـسيه وفاع ه والمؤس ـيه الطبيعي ه التحت ـاد   ( البني ات، اإلرش ى المعلوم ـاذ إل ـل، النف النق

 ).والخدمات األخرى
ـيكله    (CEEC ) أوروبا الوسطى والشرقـيه التاريخ الحالي لبالد)  جـ ) ت ـادة اله  فـيما يخص إع

ـه        ـئات الزراعـي ـليدي للمنـش ـيكل التـق ا اله ـزرعي، و أيض اع الم ي القط ـجم  ( ف ـدد وح ع
  .CEECفي بعض بالد ) المزارع الصغيره

 
روة                LRSمن الواضح أن أهداف وأغـراض          ام الث ـرحله اإلقتصاديه لنظ ى الم د عل   سوف تعتم

 .1الحيوانيه آما هو مبين في جدول 
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تـنظيم وأغراض

LRS 
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 ).LRS(اإلتكال الُمتبادل بين ُنظم اإلنتاج وأغراض ُنظم تسجيل الثروة الحيوانية : 1جدول                        
 LRSغرض  سمات ُنظم اإلنتاج

مدخالت خارجية ُمنخفضة تنوع 
 على، إتصال محدود بالسوق

نظام 
 توسطم

نظام عالى التخصص 
ُمدخالت خارجية عالية 
 معتمد على السوق

إتخاذ القرار فى سياسة 
 الثروة الحيوانية

 عالى عالى عالى

المعلومات ذات العالقة 
 بالسوق

   

 نامى نامى منخفض التنبؤ بالعرض* 
ضمان جودة * 

 الصحة العامة/الُمنتج
 عالى نامى منخفض

 تحسسن إدارة
 القطيع/المزرعة

 عالى نامى منخفض

    تقييم آداء الثروة الحيوانية
توصيف  •

المصادر 
 الوراثى

 منخفض منقوص عالى

/ مقارنة الساللة •
 العشيرة

 عالى نامى منخفض

 ممكن ممكن ممكن تحسين الساللة •
 عالى متوسط منخفض جودة الُمنتج •

 
 

بينما يجب أن تعطى قضايا  في نظم المدخالت الخارجيه المنخفضه يوجد بالكاد أي غـرض فـني،          
ـمية                   ـيل تن ـه بتسه ـرارات متعلق ا، حيث يمكن أن تتضمن ق ذات عالقه بسياسة القطاع أولويه علي

يه                     . القـطاع ـضايا السياس ع الق ق بالصالت م ه تتعل ـذه المرحل ـند ه ه ع أغـراضا أخرى ذات عالق
ه   ـوراثيه الحيواني وارد ال ـثل الم ه م دي(AnGR)العالمي ه   توصيف وتق ائر الحيواني ة العش ر قيم

 .المحليه آخطوة هامه لرسم سياسة قطريه للتربيه
 

ـظم   ي الن ـط ، ف ـههفـق ـيه   الموج ـالت الخارج ـخصصه، ذات المـدخ ـوق، المت ل للس  بالكام
  .LRSالمرتفـعه، يمكن تتـبع مجموعه آامله من األغراض في 

 
 

ـبادىء         بالغرض المزمع إستيف    LRS ألي   التنظيمييعرف اإلطار    ـاؤه والذي يجب أن يـفي بالم
 :التـاليه

 ..الوفاء بمتطلبات أصحاب المصالح من المعلومات الضروريه)    أ
 إهتـمام حائـزي الثـروة الحيوانيه بتوفـير بـيئه تسـمح تأمين)  ب

 .بالمشارآه والتغـذيه العكسـيه بالمعلومات أو الخدمات
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ـيذي، واإلحتياجات                  علىإلحتواء  ا)   جـ ـد التنف د البع ه وتحدي الثروة الحيواني ه ب  مختلف المؤسسات المعني

 .التمويليه ومصادر التمويل
 

ـابل ألصحاب                       ـدى المق ـظام والم ي األغـراض وإحتياجات الن التنوع ف ـتبار ب ي اإلع ومع األخذ ف
 وتنفيذيه، وشرآاء، وأجهزة تمويليه      لديها، أساسا، هياآل تنظيميه    LRSالمصالح المشارآين، فإن    

 .مختلفه
 

ـيه    ـف المصادر الوراث ـط أو لتوصي واق فـق ـرار واألس ات لصناع الق ـير المعلوم ـرض تـوف ولغ
ـه  ـدمج AnGR)(الحيواني ـوف ت ام LRS س اع الع ـيه ومؤسسات القط ـثروة الحيوان ـزي ال   حائ

ات      مثل وزارة الزراعه، وهـيئات التـسويـق، ومراآز اإلر       ـيه والجامع ذا  . شاد والبحوث الزراع ه
ـطع ـسجيل متق ـتوفي بت ـد يس ـه وق ـلعه عـام ـير س ا لتـوف ه بالكامل تقريب ـإن . الغرض يوج ـذا، ف ل

LRS           مـشارآة مـرتكـزه على المجتمع    "  يجب أن ينـظم ويـدار بـواسطـة الـمؤسـسات العامـه مع
 .خصوصيه، والتغـذيه العـكسيه بالمعلومات ال"من المربين

 
ه وأصحاب   دده لمختلف المجموعات المعني ة التخصص بأغراضها المتع ه عالي نظم الكثيف ي ال ف

 :المصالح، فإن نظم تسجيل الثروة الحيوانيه
اج )   أ ام اإلنت ـه لنظ ـكونات المتبـاين ـه للم ـكرارات متـفـاوت ـات بت ـمع المعـلوم ـتاج لج ن (تح م

 ).المنتج إلى المستهلك
 ،)تربيه، إداره(ها غرض خاص لرفع األداء واإلنتاجيه أن يكون ل)  ب
 أن توفر سلعا عامه وخاصه ذات عالقه بالقطاع العام، و)  جـ
 .أن تكون ذات أهميه إقتصاديه متزايده لمنتج الثروة الحيوانيه)  د
 

ـن   (وجهـت التحديات التنـظـيميه نحو إدماج أصحاب المصالح           ي تخطيط ال     ) خاصة المزارعي ف
LRSة  و ي إقام تم  LRSف ي ي ات الت ال للمعلوم تخدام الفع اهيم لإلس ذ مف ي تنفي ه، وف ة التكلف  فعال

 .تجميعها، وآليات فعاله للتغذيه العكسيه للمعلومات والمشارآه فيها وتوفير الخدمات
 

تراتيجي ل            يم إس ى الحاجه لتنظ وتشير التغيـرات الدينـاميكيه لألغراض واإلحتياجات التنظيميه إل
LRS ـيه             خـ ـمشكالت الـوراث ـيه الخاصه بال ـاط الخـمس التـال ـاة النـق ع مراع ـطر، م اصة بـكل ق

 :Schreyögg )  1999( لتنـظيم التـنـميه 
 ،)نوع، توقيت الحدوث(هيكل لألغراض  .1
جـمعيات المزارعين، / مزارعين فـردييـن( الشـرآاء/ تكامـل أصـحاب المـصالح  .2

 ).منظمات عامه وخاصه
 ه وقانونيه للمنظمات،بيئه سياسي .3
 هيكل وأدوات صناعة القرار، .4
 .أداة إداريه لرعاية التغيرات آما تتطلبها ظروف النظام .5
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صالت المعلومات إلتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج. 1شكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سة الثروة الحيوانية سيا

 معلومات السوق
 سياسة التربية

  النُظم المزرعية

 أداء الثروة الحيوانية

توصيف المصادر الوراثية الحيوانية

 تحسين اإلنتاج

       إستراتيجية التربية وبرامج تحسين 

الُلسالالت

 إدارة المزارع

تحسين السالالت

ظم
 ن

ان
يو
لح
ل ا
سي
سج
 ت
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 تـرابـط المعلومات

 أسـاليـب جـمـع
 الـمـعـلومات

 
               

 
 
 
 

ل     ـفه ل ـون تتجه للوصول        LRSإن األغـراض المختل ـلبها أصحاب المصالح المخـتلف ي يتط  والت
ـيوانيه         روة الح م الث ـس نظ ه لـنف ـوانب خاص ـغطي ج ـه ت ات مخـتلف م معلوم ى نظ ) 1999. (إل

Pollot      ـياب ية غ ار قض ه، وآث روة الحيواني ناعة الث ي ص وده ف جيل الموج ـظم التس   لخص ن
ـين مج روابط ب نظم    ال وث ال اه، بح ه، إدارة المنش وارد الوراثي ة الم ل تنمي راض مث ات األغ موع

ـعدده األخرى         نظم المت ـيجه            . المزرعيه، سـياسة الحكـومه، وال ا يكون نت ـالبا م روابط غ ـياب ال غ
ـس               للتنفـيذ غـير المنـسق للتسـجيل بواسطـة هيـئات مخـتلفه ألغـراض مخـتلفه إال أنها تستهدف نف

وربما أمكن تـفهم هذا الوضع أثـناء المرحله التأسـيسيه لل . نفس مزارع الثروة الحـيوانيهالنـظام و
LRS            ـن األغـراض ـسوق          (  في ظل وجود فـروق واضحه بي ـه وال روة الحـيواني ثال قضايا الث م

ـف  ـقابل توصي ـيهAnGR )م ـيئات المعن ي  .  واله دما ف ـمجرد  المضي ق ه ب ال، فإن ى أي ح عل
ـمية  ـيةLRSتن ى فاعل ـر عل ـه وتؤث رابط مكلف ـشكالت الت ـراض، تصبح م ـيد األغ ات   وتوح نفق

 .جمع البيانات والتحليل المناسب
 

ي         ). 1شكل(مثال بسيط سوف يشـرح الحاجه إلى التـرابط         ه ف تدامه للتربي يحتاج تشكيل سياسه مس
ـيئه  (AnGR )يوانيه  الحـالـوراثيهبلد ما إلى معلومات عن القـاعـده البيـولوجيه لمصادرها  ، والب

ـتغل   ـيوانيه وتس ـه الح ك المصادر الوراثي ـتها تل ـربى تح ي ت ـصاديه الت ـيه واإلقت ام (المـناخ النظ
ـمزرعي وق )ال ط الس ه، ورواب روة  الحالي اع الث وفر لقط ي المت ار السياس وره، واإلط  والمنظ
ـه المخـتصه بكل     . الحيوانيه ـسق     وبالتبعيه، فإن المؤسسات ذات العالق ى أن تن ـتاج إل  غـرض تح

 . عاما، وتـؤمن إستعماال عاما للمعلوماتLRSمهامها، وتقـيم 
 

ـخاب                مثال آخر ربما يكون مألوفا للغايه للمربين المعنيين ببرامج تنمية السالالت المبنيه على اإلنت
يره            داخل ى مستوى العش ى مستوى المزرعه أو عل ـداف الت  . السالله سواء عل ـديد أه ه  إن تح ربي

ة         اإلقتصاديهيمكن فـقط بعد معرفة األهميه       اج عملي  للصفات تحت أوضاع السوق المنظوره،وتحت
ـه      ـوامل ذات العالق اج والع ريص لإلنت ـيم ح ى تقي ـطعا إل جيل األداء ق اس تس ى أس اب عل اإلنتخ

 .بنـظام اإلداره حتى يمكن تحقيـق درجة دقه مفيده في مقارنة األداء
 

ـجموعة                       ال اإلرشـادخـدمات   ى م ـيد إل ـحتاج أيضـا بالتأآ ـاج ت ـفاءة اإلنت ى تحسين آ ـهدف إل ي ت ت
 .آامله من المعلومات إذا أريد للخدمة المتوفره أن تكون ذات فاعليه

 
 

ا   يس به ي ل بالد الت ن ال ـديد م ين  LRSع رابط ب ي الت ـشاآل ف ـريئه وم جيل ج ـياآل تس ا ه  أو به
ن ـمجموعات الغاي ىLRSات م ـتاج إل ـر  تح تراتيجيه لتطوي ـراض LRS إس ـالئم األغ ال لي  فع

 .المتغـيره، والوسائـل الفنيه، والقدرات الماليه
 
 

ـة     ـطوه إلقام ـطوه خ لوب الخ ع أس ـية تتب ـروابط  LRSإن إستـراتيج ارآات وال ـين المش  ، وتأم
ـامة                   ات الغـرض من إق ه بمتطلب ات ذات عالق ،  LRSالمـصاحبه للنظام، والحصول على معلوم

 آلها أمـور جـديره بأن تؤخذ في االعتبار
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أخــــذ الــــعـيـنه

 
           

 
 
 

ه      • روة الحيواني ام الث ل نظ ي تحلي ه ف وات المتتالي ات والخط ذ العين اهيم أخ  و (LSA )مف
LRS. 

 الحد األدنى من مستوى المعلومات، و •
 .وإحتياجات المعلومات التي تستهدف غرض تقييم األداء •

 
و  ذي ال يك ة  إن الوضع ال ان إقام ه باإلمك روة   LRSن في ـطاع الث عه لق ـطية واس ى تغ ادر عل   ق

ـنات أصغر                      ـه من عي ـانات مـوثـوق ى بي ـجيه للحصول عل ـاليب منه ـاع أس الحيوانيه يستدعي إتب
 ).2أنظر جدول (بكثـير من تلك التي تـستخلص من المجموع 

 
 .ي تسجيل أداء الحيوان الحد األدنى من البيانات فلتعريفحساب حجم العينه . 2جدول 

 

             
2/12

e
2
a

2
s

2
10 )]ijk/ij/i/()tt(2[LSD δ+δ+δ+= 

 حيث
 LSD)         =    بوحدات إنحراف قياسي(الحد األدنى من اإلختالف 

 0t                                         =         0.05 عند إحتمال tقيمة 
 1t        =               0.20   أو  Z) 1 -0 ,90(  عند إحتمال tقيمة 

 

                                =    h  ¼ ) 2( التباين النسبي بين اآلباء 
2
sδ 

h    =                              2  ¾ ) 2 ( النسبي بين النسل التباين
aδ 

 

                      =   التباين النسبي داخل الحيوانات                  
2
eδ 

 i=        عدد اآلباء                                                            
 j=        عدد األمهات أو النسل لكل أب                                   

 k         =         لكل حيوان                              عدد المكررات
 

  ) ,Bruns 1992:          المرجع(
 
 

 : أساليب أساسيهثالثةوتسود 
 AnGRالحصول على معلومات ممثله لتقـنيات نظام الثـروة الحيوانيه، وعن أهمية )    أ

 ومتوسط إنتاجيتها،
داره الحصول على معلومات عـن الصفـات المظهريه للسالالت، ولتحليل التباين في اإل)  ب

 وفي األداء بـين المزارع وبين الحيوانات داخل المزارع،
 .تعـريف السالله وأولويات الصفـات وفـرص اإلنتخاب)  جـ

 
ـضا              نـوقـشتوقـد    المناهج العامه للخطوات المتـتاليه التي تـستعمل في تحليل نـظام الثـروة الحيـوانـيه وأي

ي دراسات توصيف السالالت بواسطة                1994 (Rey and ( , and Flamant)  1994(ف
Fitzhugh , ) 1992 (Matheron and Planchenault 
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الحد األدنى لمستوى
 المعلومات

 
               

 
 
 

 :وهي تتكون من
ـير رسميه سبق                 LSمسح تشخـيصي لل    .  1 ات رسميه وغ ـويه، بيان ـانات ثان   بإسـتعمال بي

وائ           ه عش ه طبقي ه      إستعمالها في المسموح، بحيث تغطى عين ى المستوى    (يه لكل منطق عل
 ).الشامل

روة         .  2 ـشائر الث ائف ع ـواع ووظ ـف ألن ـظم، وتعري ـمي للن ـوعي إقـلـي ـز ن ع ترمـي وض
 ).على المستوى الشامل(الحيوانيه، وقـائمة بمحددات اإلنتاج والموارد 

ى      .  3 ول عل ـيه للحص ـينات الطبق ـذ الع رق أخ ى ط ـبنيه عل ـتكرره م يه م ـوح تشخيص مس
ـيه،         معـ ـنح الـمزرع ـوارد الم ـيه، وم لومات ممـثلهلخصائص الـمزرعـه والحـيازه العائـل

وحجم  )المستوى المتوسط (هيكل منشأة الثروة الحيوانيه، الخصائص المظهريه للسالالت  
ه               العينه هو دالة للتباين بين المزارع،التباين بين الحيوانات داخل المزارع، وهيكل التربي

ـجب أال      . ة عدد األباء التي تستعمل سنويا     داخل المزارع، خاص   والحـد األدنى للـمزارع ي
ـن  ـل ع ـتوى المتوسط 40يـق ى المـس ـمي عل ـيه إقـلي ـروه حيـوان ـظام ث  1992(   ألي ن
( Baker, .  

ه        .  4 ات المتعلق ـاصيل المعلوم ق بتف ـذا يتعل ـينه ه ـذ الع ـلوب أخ ي أس ـيه ف ـطوه النهائ الخ
ـوراثي للسالالت   بالحيوان من أجل ال    ع     . وصـف المظـهري وال ه يجب أن يتب ـذ العين فأخ

ه واسعه من                     ه وراثي ى عين د الحصول عل ه لتأآي ـوائيه الطبقي طريقـه أخـذ العيـنات العش
ل       . أآبر عـدد ممكن مـن المزارع     ى األق ـشمل عل ه و       200مجموعه ت اث التربي  10 من إن

ين  روق ب ن الف ف ع ه للكش الله مطلوب ل س ن آ ور م و ذآ الالت لنح ن % 10الس م
إن األمر يتطلب        . المـتوسط ه، ف ـس الوراثي ـدير المقايي ا      20ولتق ل آل منه ى األق ـا عل  أب

ـر    20يتـزاوج مع    ـطلب حساب    ) .,Bruns, ; 1992 Baker 1992 (.   أنـثـى فـأآث ويت
 ).المستوى المصغر (2حجم العينة توفيرالمعلومات المحدده في جدول 

 
ـلوب الخطـوه   يح       إن أس ـصغره سوف يت امله، المتوسطه، والم ـستويات مسوحاته الش  خـطـوه بم

ة            LRSمعلومات قـيمه لكل أغراض      ه لتنمي ـرصا آافي ـياسي   "  ، آما يعطي ف ـتوى ق ـيط  " مس يح
 .بكل نـظم تـسجيل الثروة الحيوانيه

 
 

ـياسات مت ب ق ي تتطل االت الت ي الح ة ف ه ، خاص ه مكلف ات ممارس اب المعلوم رره إن إآتس ك
ـاسا           . للحصول على أساس تقييمي آامل ودقيق      ه أس ات مطلوب لذا، فإن أقصى عنايه في جمع البيان

ا هو         . للغـرض الذي تجـمع من أجله     ين أسلوب     " علمي "والمطلوب تمييز واضح بين م   LRSوب
 .المـوجه للغرض عـند جمع البيانات وتحليلها

 
يه المرتب  ات األساس ن المعلوم يه م ات قياس ه  مجموع وب اإلجاب ئله مطل دده وبأس داف مح ه بأه ط

ى    ي الحصول عل ات، خاصة ف ـراعاة اإلحتياج ى م ع الحرص عل ـته م ا يجب إقام ا هي م عليه
يه  ات األساس ى المعلوم ه للحصول عل ائل البديل ه، والوس ـكلفه المتضمنه، والدق ـلومات، والت المع

ه( ي). الصفات الثانوي ـبيانات ف ـموعات ال ـد جمعت بعـض مج ا 3 جدول وق ي تغطي أساس  والت
ـتطلب           . النظـام المـزرعي، ونظـام اإلنتاج، وتقـييم األداء      ذي ي ات، إن السؤال ال لكل مجموعة بيان

ـدد    ه، وع ه، والدق اس، والتكراري ات،وطرق القي ـلق بضرورة المعلوم ا يتع و م ـليه ه ـابه ع اإلج
 .لتقدير المعلومات المبتغاهالمرات الضروريه لتسجيل البيـانات، والمقـدرة على التنـبؤ 
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 معـلومات أداء
الثـروة الحيوانية

 
           

 
 
 

ن              ـيه م له زمن ى سلس اج إل ي تحت ـانات الت ـمجموعات البي ـرتبطه ب ه م ـشكالت خاص د م توج
ـستمرة         )اللبن والبيض (المعلومات   ى أحداث م ه عل إال أنها مرتبطه أيضا مع تلك المعلومات المبني

ات  دخالت والمخرج ن الم ن م . م داألدنى م ل    إن الح ن أج ي م ـمط مزرع ات لن ات المعلوم تطلب
ـسيطا للمشكله     4حساب الهامـش اإلجمالي أو دوال الربح، آما هو مـبين في جـدول             ، يتـيح بعـدا ب

ا                ل تنظيم ات اإلقتصاديه األق ي البيئ ـمزرعيه ف ـظم ال ـات عـن الن . للحصول على مـثل هـذه البـيان
ـ رق أخ ـق ط ـلق بتطبي ام يتع ن مه اح م و مت ا ه موحات وم ـائها، والمس ـينات، واسـتدع ذ الع

ه       ) الهيكله المتكرره ( والتسجيالت التي تجرى لمرة واحده       ات العام ـعمال البيان دعمها إست ي ي والت
 ).أسعار مكونات المدخالت والمخرجات(عـن الـسوق

 
 

ـمام ح           ـضا محل إهـت ـكون أي ـد ي ـيات ق ـه والميـزان ـظم التـغـذي ـيم الـمناسـب لن ـظم  التقــي يث أن ن
ـه   ت والتكلف ن الوق ر م تهلك الكثي ره تس ـه والمباش اج الدقـيق ـه  . اإلنت وارد العلفـي ـييم الم ا أن تق آم

المـتاحه في المـزرعه يتطلب أن تتميز بفاعلية التكلفه، وتوفـر طرق بديله آتلك المطبقـه بـواسطة             
)2000  (Abdinasir      زارعين     وقد أ .   لنـظام األلبان لـدى صغار الحائزين ستعملت معلومات الم

ـن       عـن إستخدام األراضي ونـوعـية المحاصيل المزروعه، مع معـلومات تجريبيه عـن عـالئـق تب
ـين عـن محصـول                 دى المزارعـ ـزنه ل الحبوب لـكل محصـول واإلستـفـاده من المعلـومات المخـت

اده الخضراء   وتـسـتخدم طـريقـه مماثـله للتـ. الحبوب في التنـبؤ بمحصول التبن   نبؤ بالمتاح من الم
 .ومحصولها

 
 

ـوعة    ـا متن دده إال أنه ـراض مح ات ألغ ـربى الحيوان ـيه، ت روة الحيوان م الث ع نظ ي جمي ذه . ف وه
ـط  ) متعددة األغـراض (األغـراض يمكن أن تتضمن عـددا آبيرا من الصفات          أو صفات خاصه فق

ـرض ( ـدة الغ ـال  ). وحي فات األداء،إذن غ تخدام ص ن      إس ـدد م ـن ع ر ع ى التعبي د عل ا يعتم با م
ـدة   ـذ ع ده أخ ي ظروف الصفات الوحي ى ف ب حت ي تتطل ـيولوجيه أو الصفات، والت الوظائف الب

د هدف                 . صفات في االعـتبار   ا هو تحدي / لذا، فـإن واحدا مـن القـرارات األولى التي يجب اتخاذه
ـو         . رة الـوراثيه  عـن الجدا  رغـاية التربيه والصفات التي يشـملها التعبي      ـربيه ه ـدف الت د ه إن تحدي

 فـإنه غالبا مـا يتجه نحو العفويه، James) 1998(قـرار يتخذه حائز عشيرة التربيه، وآما يجادل     
ات حول                          ر من المعلوم ـدر آبي ى ق ي عل ي مبن ه بأسلوب هيكل ومؤخرا فـقط حددث أهداف التربي

 .تـباين الصفه ودوال اإلنتاج
 
 

به                    في آثير من األح    ـبوال بالنس اليب ق إن أوسع األس ه، ف ـير متكامل ـدة المعلومات غ وال حيث قاع
ـير ذات جدوى      ـتاج تكون غ ه     . لتحديد أهـداف التربيه مـن دوال اإلن ادرات مطلوب ـإن المب ذا، ف ول

ـن                   ـه م ـه من خـالل مجـموع لمساعـدة المربين على إتخاذ القـرارات فـيما يختص بأهـداف التربي
 :ـوه خـطـوه استجـابة لمـصادر المعلومات المتاحهطـرق الخط
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ـليها             -أ  ـليديا يمكن الحصول ع معلومات مبـدئيه عـن الهدف القـائم للتربيه سـواء آان عفـويا أو تق

ـيق   ـالل تطب ـن خ ع   "م ى المجتم ـنيه عل ـشارآه المب ب الم ـة رت ـضله،  " مصفـوف ـدوال المف لل
ـها في نظم          والصفـات،  و مـصادراإلنتـخاب و قـرارات اإلنتخاب مثـلما سبـق إقـتراحها وتطبيق

  ،Steiglich and Peters)  2001 (أقـل نـموا للـثروة الحيوانيه بواسطة
ـينات (معلومات من مسوح عن النظام المزرعي             -ب  اج، ومؤشرات األداء،         ) ع اليف اإلنت عن تك

ع مقـأي  ـديرات، م اين األداء، وتق ـيره وتب ـور (ـيس العـش ـو منـش ـما ه ـاه م ـة ) مستق ورؤي
ا               ـه آم المزارعـين ألهمية الصفـات، آل ذلك يـتيح تـقـييـما إقــتصاديـا مـبدئـيـا ألهـداف الـتربـي

ـة   ـترح بـواسـط ـو مـق ت  ) ,.Kosgey et al)  2001(ه غيره تح رات الص نظم المجت    آ
 ظروف الرعي الجماعي،

ي       معـلومات من دراسـ   -ج  ـو وراث ا ه ة مـتوسـطه وتـفـصيليه بإسـتعمال عـيـنه طبقـيه مـرتـبطه بم
ـما وصفها  ا  Bruns )1992(آ ـبار مع يره موضع اإلخت ـقاييس العش ـقدير م مح بت  سوف تس

ل النظام المزرعي                 تقاه من تحلي ه   (باإلضافه إلى معلومات اإلنتاج اإلقتصادي المس ه طبقي ) عين
 . كلي أولي لهدف التربيهيمكن عـندئذ تطبيق تحديد هي

 
  والحاجه إلى حد أدنى لمستوى المعلوماتLRSمجموعات البيانات في .  3جدول 

 
   بـيـئـة اإلنـتـاج1.

 الموقع ، المناخ
 النظم المزرعيه ، نظم اإلنتاج
 الميزانيه/ الموارد العلفيه ونظم التغذيه 

 نظام اإلداره
 

  التعريفبيانات  2.
  للحيواناتنظام التعريف الفردي

 )الخ..... تاريخ الميالد، السالله، الجنس، نوع الوالده (البيانات البيولوجيه للحيوان 
 بيانات النسب

 
  باألداءالمتعلقه المعلومات  3.

   الصفات الوظيفيه3.1
 حدوث الشبق واإلخصاب بعد الوضع، آفاءة اإلخصاب:   الخصوبه
  األمراض ومقاومتهاالضرع، األرجل، األقدام، حدوث:    الصحه  

 .الفقد قبل وأثناء الحمل:    الفقد التناسلي
 سهولة الحلب، سلوك الحيوان، إنسياب اللبن:    المقدره على الحلب
 المقاييس الطوليه للجسم:    صفات جسمانيه

  اإلنتاجصفات 3.2
 الناتج، المكونات، الجوده:    اللبن
 ة اللحم، تحويل الغذاءزيادة الوزن، اللحم األحمر، جود:    النمو
 حجم العنقود، عدد العنقود، آتلة البيض، جودة البيض:    البيض
 ، معدل الرعايه)عدد التوائم(حجم البطن :    الخصب

  اإلنتاج    وآفاءة اإلنتاجيه 3.3
   الكفاءة البيولوجيه لإلنتاج
   الكفاءه اإلقتصاديه لإلنتاج
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 الربح / د األدنى للنمط المزرعي لحساب دالة الهامش اإلجمالي الح.  4جدول 
 

 )األلبان(حساب الهامش اإلجمالي  •
 )حجم، سعر( إجمالي المخرجات  

    لبن ، نتاج ، أبقار مستبعده ، سماد عضوي-
 التكاليف المتغيره  

   إحالل-
 نتاج المزرعه ، مشتري:    نوع -
 )مقننات غذائيه(  علف  -
 شغيليه  تكاليف ت-
 متطلبات الموارد 

 )ساعات، نوع (   قوى عامله -
   متطلبات رأسماليه لألصول الجاريه-
   متطلبات رأسماليه لألصول الثابته-

 
 

 معلومات مطلوبه  •
 )سالله، الوزن الحي( نوع الحيوان  
 )نوع، تكلفه، العمر اإلقتراضي، اإلهالك( نظام اإليواء  
 )اإلستبدال(حجم القطيع  
 لقوى العاملهمدخالت ا 
 )ناتج اللبن، الفتره بين الوالدتين: مثال( معايير اإلنتاج  
 )المتطلبات الغذائيه، نوع العلف: مثال( معايير المدخالت  
 سعر المدخالت والمخرجات المسوقه 

 
 

 األغـراض •
   لتقييم األداء اإلقتصادي والقدره التنافسيه للمؤسسه اإلنتاجيه 
 ميا  لتقدير إحتياجات الموارد آ 
   لتوفير أساس للتخطيط المزرعي 
   لحساب مقاييس الكفاءة للمزرعه 
   للمساعده في تعريف هدف التربيه ذي القاعده اإلقتصاديه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الناميه/ البالد اإلنتقاليه في LRSالبحث والتنميه في 
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 تحديد الهويه

 )التعريف(

 
              

 
 
 

 العائد لمختلف الصفات يتطلب إستقـصاءا واسعا للحصول –على أي حال، فإن وضع تحليل للتكلفـه 
وق       يم المنتجات         على معلومات موث ـكلفه، وق ـيكل الت ـيره، وه اييس العش ا عن مق ى   . به باإلضافه إل

وعـندئذ فـقـط . تـفهم جيد عـن التأثـير الحالي والمستـقـبلي للـسوق على سعر المنتج وتكاليف اإلنـتاج
 .يمكن تحديد هدف التربيه بدرجه مقبوله من الدقه

 
ى                هذه المرحله فإنه يجب الحذ     عـندومع آل، فحتى     ل عل ـتاج ب ادالت دوال اإلن ى مع ا عل ـتماد آلي ر من اإلع

ـربين            اج وإدراك الم ة نظام اإلنت ي نظم               . ربط التقديرات بعنايه بواقعي ـميه خاصه ف ا يكون ذو أه ك ربم وذل
 عـندما تتـسم األوضاع بـدرجه ملموسه من عـدم اليقيـن حول الظروف      األغـراضالثـروة الحيوانيه متعددة    

 .إلقتصاديه لإلنتاج، وفي وجود تحديات مرتفعه نوعا من األوبئه الطبيعيهالطبيعيه وا
 
 
 )1997(Groen et al.  ـار ـاج  بحق  أش ه لإلنت ـعيه األوروبي ن الجم ـل م ـوعة عـم ـرير لمجـم ي تـق  ف

ـيواني  ل(EAAP )الح ـ متع رق    ق اذير الط ـد مح ى أن أح ـلبن، إل ـية ال ـية ماش ـتصاديه لترب ـيمه اإلق ه بالق
ـتعمال أسعار                   ا ـو إس ـتصاديه ه يم اإلق لموضوعيه لتعريف أهـداف التربيه المبـنيه على بـناء األنـماط ذات الق

تقبل    و المس ه نح ه موجه ا أن التربي ه، بينم اج تاريخي ات إنت ـبق   . وبيان ـندما تط ا ع ذآره دائم ب ت ـذا يج وه
ات   (أو األساليب المعياريه    ) تقييم البيانات (األسـاليـب اإليجابـيه    اة البيان و         ) محاآ اط البي ربح أو األنم دوال ال ل

 .إقتصاديه من أجل إستخالص أهداف التربيه
 
 

 موضوعـيه ال تستخالص قـيما إقتصاديه بالحساب المباشر لتأثير التحسين عـلى -الطرق الال
تـكون قـد تـكون أآـثر مـالءمة لنـظم الثـروة الحـيوانيه التي  . زيـادة آفـاءة نظـام اإلنـتاج

وآـمـا ). صحـة، غـذاء، تعـقــيدات إداريـه( ظـروف اإلنـتاج فــيـهـا مـحـدده بـحـدود عـامـلـيـة 
فـإن هـذه الطـرق تعطي قـيـما إقتصاديه حتى .  .Groen et al )1997(تـم بـيـانـه بـواسـطـة 

 .تنجز عائدا وراثيا واضحا، وهي مفيده إلختبار حدود التحسين الوراثي
 
 

في عشيره )ترقيمها/ تعريفها(من الشائع أن نظاما واضحا ومستداما لتحديد هوية الحيوانات 
وبينما يعد مقـبوال . خاضعه لتـسجـيل األداء واإلنـتخاب هـو واحد مـن أساسيات برنامج التـربـيه

ألداء أو أن التسجيل المتكرر لألداء الفردي يتطلب تعريفا فرديا ثابتا، فإن أغراضا مثل توصيف ا
 .تقييم اإلنتاجيه في العينات الطبقيه ربما تحتاج إلى متابعه بدون نظام شامل للتعريف
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تـقيـيم األداء

 
          

 
 
 

 : وفي أي وضع معين فإنه من األساسيات تقييم متطلبات التعريف وإمكانياته لعدد من األسباب
ـ      )   أ ـف وتس ه التعري روة الحيواني ائزو الث اوم ح د يق جيل ق

ى              ـيها الضرائب عل ـربط ف ي ت حيـوانـاتـهم في األوضاع الت
ـاوم             ـليديه تق ـدات تـق ـوجد معتق الـثروة الحيوانـية، أو حيث ت

ـيوان   يب الح م،  (أي أذى يص تم، الوش ـالمة األذن، الخ ع
 ).نحت األذن

ل        )  ب ـيوانات داخ ـف الح ـليديه لتعري رق تق ـوجد ط ـد ت ق
ى       القـطيع، والتي تعتبر آافـيه     لتـقييم األداء لـمره واحده وتبن

رر            ـسجيل المتك ة الت على أوصاف الحائـزين، وحتى في حال
يف   ل توص ن أج ـزرعي م ـام الم ـسح النظ ن م زء م آج

 .العشائر
ـ ـان أو      )  ج ز بالده تعمال التميي ت بإس ف المؤق م التعري نظ

ـيوط  ـرن  ( الخ ـق، الق ـاق، العن ى   ) الس ـتغلب عل ا ت ربم
ف ا ات التعري جيالت معوق ات التس ي بإحتياج دي وتف لتقلي
رره  ه المتك ي    . الفردي ـه ف ـذه الطريق تعمال ه ن إس ويمك

ى         اء عل ات بن ـضل الحيوان ـيها أف رف ف ي تع ـرامج الت الب
ألداء          سجالت الحائزين والتي تخضع الحقا لتسجيل مقارن ل

 .ألغراض وضع ترتيب للحيوانات والبدء في نواه للتربيه
 

رئيسيه لنظام شامل للتعريف تتضمن عـوامل مثل الموقع الجـغرافي، على أي حال، فإن خطه 
اإلقـليم، الـبلد، القريه، رمز السالله للسالالت النقيه والهجن، رمز المربي، ورقم التسجيل 
الفردي للحيوان، يمكن بل ويجب وضعها بمجرد الـبدء في بـرنامج التسجيل المتكرر وبرامج 

أن هـذه الفعاليات ال تشمل العشـيره بالكامل، بل تـوظف على اإلنـتخاب المنهجي وحتى لو 
عـينه طبقـيه آجزء من مـسح أولي للنظـام المزرعي، أو آجزء من عـينه طبقـيه للعشيره من 
أجل توصيف معين وتقـدير مـقاييس العشـيره، أو آجزء من بـرنامج تسجيل العـينه يشمل 

 الجزئي للخطه الرئيسيه للتعـريف سوف تكون أآثر  اإلنتخاب، فإن التطبـيق-الحيوانات قبل
. ,Crettenand ) 1999(آفـاءه من األساليب المنفصله وغـير المنسقـه لتعريـف الحيوانات 

قـد ال يضم دائما آل صغار .   فـإن مـثل هـذا البرنامج أقـيم فعالCEEوفي عـدد من بـالد 
  2001( ليناسب اإلحتياجات المستقبليه حائـزي الثروة الحيوانيه لـكن يـمكن أن يـمـتد

( Vares et al.,. 
 

 ، EUفي أوروبا، المستويات الخاصه بتعريف وتسجيل الحيوانات يـتم وضعها بواسطة 
 . ,Hodges ) 1999( المرشحه إلى تطبيق آامل للقواعد الموحده CEEوتحتاج بـالد 

 
 في النظم الكثيفه مرتفعة األداء في إن تطبيق برامج التسجيل الكثيفه آما طورت واستعملت

وقائمة اإلخفاقات لمثل هذه . البلدان الصناعيه قد ال يكون الحل المالئم في الظروف األقل نموا
 الفائقـة الطموح آبيره لسوء الحظ، وأبرزت دعوى البحث عن وسائل بديله مناسبه LRSال 
 )1999 Vares et al., ; 1998 Trivedi,.(  

 
مباشر لصفـات األداء أو الصفـات الـثانويه المصاحبه لها تم وضـعه لنظم تسجيل التسـجيل ال

 ; ,.Vares et al 1999 ;  الكـثيـفـه لأللـبـان، اللـحوم، ونـظم أخـرى (LRS)الثروة الحيوانيه 
2001 Simianer et al.,(  Vares et al.,2001)  . بفرض وجـود مستوى عالي من نـمو

 تعني باإلحتياجات LRSبير لنظم اإلنتاج واإلدارة، فإن معظم تلك ال النـظام، وتجانس آ
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العمليه والدقه فيما يختص بأدوات القياس الدقيق، وطرق القياس، ونظم التسجيل، آما انها 
قادره بدرجه مرضيه على تمييز وقياس العوامل المؤثـره المنهجيه لتصحيح بـيانات األداء 

)1998 ( James , . 
 
 

 
 

                
 
 
 
 

ي  . والمشكله الباقيه، على أي حال، هي خفـض تكلفة التسجيل في أوقات تناقـص الدعم العام للتسجيل   ف
ن ال  ر م دير  LRSآثي ة تق ى دق رات التسجيل عل دد م ـاص ع أثير إنقـ ـار ت اوالت إلختبـ   تجرى مح

جيل األداء بـوا   ين تس ه لتحس رات تكنولوجي اج مبتك اج، أو إلدم ه  اإلنت ـروة الحيواني ائزي الث ـطة ح س
وده        ). Bطرق الضبط ( وال زالت التعقيدات التنظيميه هي الشغل الشاغل لمحاوالت تسجيل صفات الج

ه                          ـينات بتقني ـذ ع ـطلب أخ ي تت ـيمه، والت ا الجـس ـدد الخالي بن أو ع ـين الل ـن وبـروت المتكرره، مثل ده
 . نوعامعينه، وشحنها إلى المعامل وطرق التحليل المكلفه 

 
 

  أشـد تـفاقـما في نـظم الـثروة الحـيوانيه منخفـضة اإلنـتاجـيه، ولذا فإن التسجيل يتسم            LRSمـشكالت  
وفي هـذه النظم، فـإن العـمليه اإلنـتاجـيه للثـروة الحيوانيه تتجه مكبله بعـدد مـن            . بحساسيه أعال للتكلفه  

 :العوامل مثل 
 يه ذات التأثير على نوعية وآمية األعالف الخضراءالتذبذبات الضخمه في الظروف الطبيع •
 إنخفاض المدخالت العلفيه الخارجيه ومن ثم عدم ثبات نظام التغذيه، •
 التفاوت الكبير في تقنيات اإلداره والمهارات، •
 .التباين الكبير في األداء المظهري مما يعقد تقييم المحاصيل المحدده بالوقت •

                                         

  
    ديسمبر   نوفمبر    أكتوبر   سبتمبر  أغسطس   يوليو   يونيو    مايو   أبريل    مارس    فبراير    يناير        

 

 شهر الوالدة

 .Varvikko, 1991 الهجين فى المرتفعات األثيوبية، –نمط الحليب ألبقار الفريزيان . 2شكل 
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ـالبا                    ي غ ه والت ـة محترم ى دق هـذه األوضاع تحتاج بالتأآـيد عـدد مـرات أآثر للتسجيل للحصول عل
ـاسي             . ما تكون غير متيـسره بسبب التكلفة المصاحبة لها        ى حليب قي ى منحن وقـد أثبت الحصول عل

ائزين      غار الح روف ص ت ظ ـنة تح بن المهج ـار الل نه" ألبق ات أثي " المحس ي مرتفع كلة  ف ا مش وبي
 ما هي األساليب البديله التي يمكن األخذ بها في التسجيل؟ .التسجيل

ـشاء )   أ ـشمل إن ى يجـب أن ت ـطوه األول وان"الخ ـاريخ للحي دير األداء " ت ـز لتق ـراك الحائ ع إش م
ـيوانات           ين الح ي      . آميا، وإذا أمكن تطبـيق مصفـوفـه أولويات للصفـات ب ـداث الماضيه ف واألح

 :لحيوان تـشمل الصفـات التاليهأداء ا
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تنظيم المعلومات والنتائج فى نُظم تسجيل الثروة الحيوانية. 3شكل   

 
 
 
 
 

              
 
  
 ،)عند الفطام) عدد التوائم(الفتره بين والدتين وتكرار الوالده، وحجم البطن (  الخصوبه -
، طوال )الناتج خالل األجزاء األولى والثانيه والثالثه من فترة الحليب(   تقديرات ناتج اللبن - 

 فترة الحليب،
   معدل الفطام ومقدار الوزن،-
   الصفات الوظيفيه،-
 .  حدوث األمراض واألوبئه-
عينه طبقيه (تشمل الخطوه الثانيه تطبيق تسجيل األداء الفردي على عينه من الحيوانات )  ب

 : بإتباع مجموعه من الطرق التي قد تشمل)إيجابيه للمؤدي

 )IS(نظام التعريف 

 )DAS(نظام تحليل البيانات 

)IDS(نظام إدارة المعلومات

 )LRS(تسجيل البيانات 

)منظومة العوامل المنهجية(تصحيح البيانات   

 )BVE(تحليل القيم التربوية 

)RM(إدارة النتائج

  تبعًا للجدارة الكليةBVEترتيب 

 لصفات الفردية لBVEالتعبير عن

 )IFS(نظام التغذية اإلسترجاعية للمعلومات 

 جمعيات الُمربين
    قراراإلنتخاب لتزاوج الصفوة

 الُمربون
    قراراإلنتخاب فى القطيع

 اإلرشاد
 القطيع+    إدارة قرارات المزرعة 
 إدارة قرار محاصيل العلف
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   تسجيل رسمي متكرر بواسطة مسجلين-
 .  تسجيل بواسطة المسجلين والحائزين بالتبادل-
يوميا بالنسبه (  تسجيل بواسطة الحائزين لصفات طبقا لتقنيات قياس ونمط تكرار يتفق عليها-

 .السجالت" إلختبار" إضافيه و متكرره يقوم بها المسجلون لتقديم خدمه" زيارات"مع ) للبن
 

وبعد إنـشاء مجموعه آاملة من السجالت، يجب إجراء حـسابات انحدار لمختلف تكرارات 
 .القياسات لتقدير األداء الحقيقي ولتسهيل عملية التسجيل

 
يعرف تسجيل الثروة الحيوانيه بأنه مشروع على درجه من التعقيد ويتطلب منظمه حازمه 

 . لإلداره حتى يحقق نجاحاصارما وبرنامجا
 

يه             ه العكس ام التغذي ى نظ ف وحت ام التعري دءا بنظ منها ب ي يتض ده الت وات العدي ام والخط المه
ي شـكل            ـوضح ف ـو م ا                3بالمعلومات، آما ه اد فيم رابط واإلعتم ـن الت ـة م ـدرجه عالي ـز ب  ، تتمي

إن       /  على فاعلية آل خطوه    LRSويعتمد نجاح   . بينها م ف ع        مهـمه، ومن ث ـا، م ا منسق ـدا تنظيمي جه
روة                  تنسـيق صارم للمهام وضبط للعمليات مطلب أساسي لتحقيق أهداف تسجيل األداء في نظم الث

آما أن مسئوليه تنفيذ المهام، والطرق التي سـوف تستعمل، وعـملية إنسياب المعلومات،            .الحيوانيه
ـب أن ت    ـعلومات يج يه بالم ه العكس م التغذي ائج ونظ ع  وإدارة النت ـير، وتخض ـدار، وتس ـحدد، وت

ا حيث يمكن للبحث العلمي              LRSويقدم  . للتحليل المالي، وللتـحسين المستمر     مجاال آخر نموذجي
رار،             اد، وصناع الق اء، وإخصائيي اإلرش اون المثمر للعلم دة عمل للتع من أجل التنميه يوفر قاع

 .والمربين
 
 

دف    ـده ته ات معـق ي فعالي وان ه جيل الحي م تس روة   نظ ـطاع الث ـاءة ق ين آف ى تحس ه إل ي النهاي ف
ه ام  . الحيواني روف النظ ا لظ ف تبع ا تختل ائلها، وتكوينه ام، ووس راض المه لوب .أغ دو أن أس ويب

داف،     ـديد األه الح، ولتح ـميع أصحاب المص ه لتج ا ينصح ب ـو م ي ه ي التحليل يط المنهج التخط
رؤى كالت، وال ـرص، والمش ي. والف ه تنظ ره تواج ديات آثي ه LRSم تح ـالد النامي ي الب فء ف   آ

وهي مرتـبطه بالـدرجه المتـدنيه للمعلومات التي يمكن الحصول عليها والحساسيه البالغه للنفقات، 
ره                 ام الكبي وفي بالد أوروبا اإلنتقاليه في ظل التـواجد المـشترك لنـظم الثروة الحيوانيه ذات األحج

ـملية خطوه خطوه              يجب أن تقام بفهم واضح        LRSفإن  . والصغيره ا لع تدامه تبع تويات اإلس لمس
ـه  ـامله ذات رؤي ـطه ش ـودها خ ـام،   .تق ـراض، والمه ي بـاألغـ ـمليه أن تعن ـذه الع اج ه وتحت

ـق       ـليات، وتـدف ـب، والعـم ـصالح، واألسـالـي حاب الم ـن أص ـات بـي ـف، واإلرتـبـاط والتـكات
راد          المعلومات، والمسـئوليه المـتـرتبه على آل مـنها،        والقـدره على  تجـميع آل المؤسسات واألف

 . المعنيين بها
 
 
 
 

            
 
 
 
 

 .  Smallholder  dairy  production  and  dairy  2000 Abdinasir, L. B., 
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 خـــلـفــيـــه

 
 تسجيل البن فى
 القطاع التجارى
 آبير الحجم

 
 
 

 تـسجيل ماشـية اللبن في القـطعـان آـبيرة الحجم
 وقـطعان صغـار الحائـزين التـجارية في زيـمبـابوي

 
N. Mpofu 

                    
, Bulawayo, Zimbabwe911ZaBelo Livestock Consultancy, P.O.Box  

 
 

                            
               

ـنتج            تضم صناعة األلبان    في زيـمبابوي ثـالثة قـطاعات، المزارع التجارية آبـيرة الحجم التي ت
ـتجون                ـاف وين ذين يمارسـون الكف اللبن أسـاسا للمناطق الحضريه، ومزارع صغار الحائزين ال
ع                 اللبن م ريفيين ب د السكان ال ي تم ه الت ائزين التجاري زارع صغار الح الستهالآهم الخاص، وم

انع ا اع لمص ـائض يب ريهف ـق الحض ي المـناط ان ف ـعد . أللب ـشأت ب ـيره ن ـموعه األخ المج
ـام       ابوي ع ك الحين          1980 االستـقالل السياسي لزيمب ذ ذل ـددها من زداد ع ـر عـن      .  وي ولتفاصيل أآث

ه   نـظم إنـتاج األلـبان في زيمبابـوي، أنـظر  ام ب توجد خدمات   . .Smith et al 1998إستعراضا ق
 .لقـطعان الكبيره وقطعان صغار الحائزينلتسجيل اللبن في قطاعي ا

 
 

ـام                 ـجم ع ـير الح ـطاع التجاري آب ـسجيل الرسـمي       1929أدخل تـسجيل اللبن في الق ـدأ الت ، وب
ى      . 1932للـبن في    ديالت عل ا،        إدارةوجرت تع تم جمعه ي ي ات الت وع المعلوم ل ن رامج، مث  الب

ـدار  ى م ـموعه عل ات المج تعمال البيان ـاما70واس ـت ) . 2002 -1932(  ع ـد وصف وق
 .Banga) 1998(التحـسينات في البـرنامج بـواسطة 

 
ي وزارة الزراعه         ومي ف دفع المزارعون   . وقـد تـمت إدارة البـرنامج دائـما بواسطة قسم حك وي

ـدمات     ـيل رسوما رمزيه، وفعليا فإن تكاليف توصيل خ ـكومه   تسج ـحملها الح بن تت ام   .  الل ي ع ف
ه               ، تكونت جـمعي  1993 ع الحكوم ـتراك م ـمعيه باإلش ـذه الج ه تحـسين قـطعان اللبن، وأدارت ه

 .خـدمات تـسجيل اللبن الجديده
 

ؤخرا،  . أساسا، يجمع البرنامج سجالت إنتاج أساسيه، وآان التعامل مع هـذه البيانات يتم يدويا       م
ـومي             ات ي ـم    . اأدخل برنامج أآثر تفـصيال حيث آان المزارعون يكلفـون بجـمع البيان ـزور طاق ي

ـره آل         زارع م بن الم ي مكتب سجالت الل املين ف ـرين الع ي    شه ى المعلومات الت ـيش عل  للتـفت
ـون، وأخذ               ا المزارع ي جمعه يجـمعها المـزارعون،وتسجـيل اللبن المنتج ومقارنـته باألرقام الت

ـعامل    .عـينات من اللبن إلختبارات مكونـات الـلبن التي تجري في مكـتب سجالت الـلبن            ـم الت  يت
 .مع الـسجالت و تتـاح المـعلومات للمزارعين في نهاية العام
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ام         1986ومـنذ عام    ة الع ملخصا  " ، قـدرت القـيم التربويه ويـتلقى المزارعـون المـشارآون في نهاي
ـطعان ال          " للطالئق ي ق تعمله ف ـون   . تسجيل يحتـوي على القـيم التربويه للثيران المس ى المزارع ويتلق

ـطعانهم     ي ق ـمه ف ـار الق ـويه ألبق ـيم الترب ـديرات للق ام  . أيضا تق ي ع د  1993وف ـرنامج جدي  أدخل ب
دا           ـعه من آن م تطوي بن، ت ر            . لتسجيل الل ات أآث ع بيان ـرصه لجم د الف امج الجدي ـذا البرن ـاح ه ـد أت وق

بات اآلليـه، فإن الـبرنامج أصبح قـادرا على       ومع ميـكنة المعلومات وإسـتعمال الحاس    . ولمرات أآثـر 
زارعين    ه للم ـقارير منتظم دار ت ـاج وإص ه      . إنت يم التربوي دير الق ا تق ام أيض ذا النظ ل ه ـد أدخ وق

 ".نموذج الحيوان"بإستعمال 
 
 

ان   ة األلب امج تنمي ق برن ائزين عن طري اع صغار الح ي قط اري ف بن التج اج الل  (DDP)أدخل إنت
ـبان     والـذي أنشىء    ـيئة تسويق األل ه   (بواسطة ه ه للدول ه موازي ي  ) منظم ـويل    . 1983ف م تح ـد ت وق

ـيه                            ة الزراعه الريف ـيئة تنمي ه، وهي ه ه للدول ـئة أخرى موازي ى هي ؤخرا إل ان م برنامج تنمية األلب
(ARDA) . ان ـطانيه    DDPوآ ه، والبري ه، والدنمارآي ات النرويجي ـواسطة الحكوم ـمول ب .  ي
تيطان                    إد DDPواستهدف   ادة اإلس اطق إع ائريه، ومن اطق العش ى المن بن التجاري إل ـاج الل خـال إنت

ه صغيرة الحجم     ان أن     ,Mupunga and Dube). 198(والمزارع التجاري ذه القطع ى ه ان عل وآ
ه،         ع التقليدي توفر إمدادات اللبن للسكان الريفيين الذين تم توطينهم في مناطق بعيده عن مراآز التوزي

 .ئض إلى معامل التصنيع في المدينهوتوصيل الفا
 
 

ـمزارعين                   م تشـجيع ال ـد ت ه، فـق بن ومنتجات ـق الل وألغـراض اإلرشـاد، واإلمداد بالمـدخالت وتسوي
وتضم المجـموعه في . على العمل آمجموعـات، وتمرآزت آل مجـموعه حـول مـرآز لتجميع اللبن      

بن النشـطين       يـشار إ ( عـضويتها القـطعان المنتجه وغـير المنتجه     األعـضاء  ). ليهم أيضا آمنتجي الل
رتقبين    منتجيغـير النشطين هم     بن الم ـبكره آانت               .  الل وم الرئيسيه خالل المراحل الم : بعض الهم

ه   (اإلمداد بحيوانات اللبن     اج           )التراآيب الـوراثيه المالئم يه إلنت ادىء األساس ـين المب يم المزارع ، تعل
ـذا           .  وتـسويق اللبن  اللبن بـما فـيها حفـظ السجالت     وقـد تم التعامل معها أوال وبـدأ تـسجيل اللبن في ه

ي  ـطاع ف م     1993الق رة الحج زارع آبي اع الم ى قط د إل ـبن الجدي جيل الل امج تس ل برن ـين أدخ .  ح
 .وأعطيت خدمات تسجيل اللبن إلى المزارعين من صغار الحائزين آمجموعه

 
 

ان ا  ين قطع ابوي لتحس ة زيمب كلت جمعي انش ان  ( أللب دمات األلب ابوي لخ ة زيمب ا جمعي مى حالي تس
ZDSA (  جزء من المهام الموآله إليها هو تسيير برنامج تسجيل اللبن لصالح صناعة               . 1993عام
 .  األلبان

 
 

ون     . ZDSAالمسئول الرئيسي عن األلبان هو نفسه المسئول عن        المرؤوسون المباشرون هم الموظف
ـبا ل األل ـن معم ئولون ع ـطعان  (ن المس ن الق بن م وين الل ـودة تك حيه وج وده الص ار الج إلختب

ا  ار فردي بن لألبق وين الل ارات تك بن  ) وإختب جيل الل ـدمات تس ن خ ئول ع ب المس ى جان ـوظف . إل ت
ـزيارة خدمات تسجـيل اللبن مسجلين يقـومون       ات من               ب بن والبيان ات الل ع عين امج لجم  أعضاء البرن

ي             يوجد أيضا طاقم مقره م    . المزارع ات الت ع البيان كتب مرآزي يقوم بتحليل عينات اللبن والتعامل م
 .يتلقـاها المرآز من المزارع وإصدار التقـارير التي تعاد للمزارعين والمنظمات المعنيه األخرى

 
  
 

 
                

بابويتسجيل اللبن في زيم
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بـرامج التسجـيل
 الجاريـة لقـطاع
 الحجـم الكبـير

          
 
 
 

ندوق تعـري      دعى ص ـظمه ت ـواسطة من ـيانات ب ع الب افي م ل إض ا تعام رى حالي ـروة ويج ـف الث
ـيوانيه  ـحكومه(LIT )الح ـمزارعين وال ـن ال ـرك بـي ـثمار مـشت ـطاع .  ، وهي إسـت ـسبه لق وبالن

 . في جمع السجالتDDPصغار الحائزين، تساعد 
 

ـان،        ى صـناعة األلـب ـروضه عل ـبن الضـرائب المف ـيل الل ـرنامج تـسج ـويل ب ـصادر تم ـمل م تش
ـون   الدعـم الحكومي، والرسـوم التي يـ     ـددها الـمزارع ـرامج              . س ي الب ا ف ان متبع ا آ ـير م ى غ وعل

به لخدمات التسجيل،                  دخل بالنس المبكره، فإن الرسوم التي يسددها المزارعون هي أآبر مصدر لل
 .والهدف هوإنهاء إسهامات الدوله والضرائب تدريجيا

 
 
 
ـ                ـيرة، الت ام الكب ـطاع األحج ـرامج التسجيل لق ذي تـشـرف       يـوجد نـوعـان من ب سجيل الرسمي ال

زارعين        ـواسطة الم ذي يخضع لإلشراف        . عـليـه الحكومه آـليا، والتسجيل ب امج ال ـسبة للبرن فبالن
بن  ( ZDSAالكلي، يقوم طاقم    ات   ) مسجلو الل ـذا     . بجـمع وتسجيل البيان ي تكتمل به السجالت الت

ـطة     . البرنامج توثـق وتنـشر   ـز القطـيع         أما بالنـسبه لبرنامج التـسجيل بواس ـجمع حائ ـزين، ي  الحائ
ـذا        . البيانات ويسجلها تبعا للتعـليمات بـمساعدة مـنتظمه مـن مسجل اللبن         ـجة من ه السجالت النات

 .البرنامج ال توثق وربما ال تنشر آبرهان على األداء الفردي إال أنها قد تطبع الستعمال الحائز
 

ى    1983ن خالل الفـترة من     تراوح عـدد القـطعان المشارآه في تسجيل اللب       ين    1994 إل ى   18 ب  إل
رة الحجم    24 ه آبي دم حجم    . ,Banga ) 1998(  بالمائه من إجـمالي قطعان اللبن التجاري م يتق ول

بن         ـائدة تسجيل الل ـؤخرا،  . العضويه في بـرنامج تسجيل اللبن أساسا لنقـص تقـدير المزارعين لف م
ـرآت صناعة             تنـاقص حجم قـطعان اللبن على الـمستوى ا       ي ت ـطعان الت ـن الق لقـطرى، آما أنـه بي

 .األلـبان آان هناك قطعان مسجله
 
 

 : التي تم جمعها إلى أربعة أنواع السجالتيمكن تقسيم 
ع             : التعريـف   )1 ي القطي ات ف ـسجيل هي تعريف الحيوان ي الت ـية ف ى واألساس . الخـطوة األول

ي          تصنيف الحيوانات تبع  . تصنف الحيوانات في القطيع    ات الت ـين الحيوان ـميز ب ا للسالله وي
ـرنامج         . تتبع سالالت نقـيه والمهـجنه    ـواسطة ب تعطى للحيوانات أرقـام ممـيزه لالستعمال ب

 .أو رقم آل حيوان يحدد بواسطة المربي/ ويسـجل أيضا اسم و. التسجيل
ـاثر  )2 ـ : التـك ـم الجف ـوالده، أيا ـن ال ـانات ع ـوعه بي ـانات المجم ـمل البي ين  تش ـتره ب اف، الف

 .والدتين، ترتيب موسم الحليب، وطول موسم الحليب
ـديد                    ناتـجيسـجل  : اإلنتـاج   )3 ي تجرى لتح ه الت ارات المعملي ى اإلختب ـند الجلب باإلضافه إل  اللبن ع

 .محتوى الدهن والبروتين في عينات اللبن التي يتم جمعها
 .راء عد للخاليا الجسميه عينات اللبن أيضا إللتهاب الضرع بإجتختبر : الصحـه )4
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بـرامج التـسجيل
 الجاريه لقـطاع
صغـار الحائزيـن

معاملة واستعمال
 سجالت اللبن

 التقارير السنويه

 
 
 

ـبار                        ومي إخت ين ي ـترة ب ـزيد الف ى أال ت يتعين توفر عشرة أيام اختبار على األقـل سنويا لكل قطيع عل
 . يوما فإن هذا السجل ال يوثق75 يوما في العاده، وإذا زادت هـذه الفـترة عن 50متتاليـين عن 

 
ار                   بسبب صغر حجم القـط    ـرنامج اختب ي ب ادة ف ـشارك ع ـزين ت بن الصغار الحائ يع، فـإن قطعان الل

مي    امج رس ى برن ون إل ذين ينتم ان ال ائزي القطع ن ح ددا م إن ع امج، ف ذا البرن اميع وتحت ه المج
 لتجميع وتـسويق اللبن يشترآون معا في برنامج لتسجيل اللبن يتم فيه اختبار آل األبقار آقطيع واحد         

 
ـبرنامج       و ى ال ـتم  . تقـبل المجموعه في برنامج تسجيل اللبن إذا انضم ثـلث مـنتجي اللبن النـشطين إل ي

ار ـيئة األختب ام ه ئوال أم ون مس ه ويك ـتيار منسق للمجموع ار . اخ ام االختب ـود أي ه، يق ل مجموع لك
بن بالن      جلو الل ه مس وم ب ا يق ابه م ام تش ون بمه ث يقوم دربون حي ـون م ـظمه مشرف نظم المنت به ل س

 .التسجيل التجاريه آبيرة الحجم
 

ع        تحتالمتطلبات الفنيه األخرى والمعلومات التي تجمع        ي تجم ك الت ه لتل امج تكون مماثل ـذا البرن  ه
 .للـبرامج التي سبق وصفها للمنتجين التجاريين ذوى الحجم الكبير

 
   .    للقطعان األعضاءتعامل السجالت من أجل إصدار تقارير عن يوم االختبار وتقارير سنوية 

                                                                                               
 

ع   ؛تقارير يوم االختبار تتكون أساسا من جزئين  ه، ومعلومات القطي ار  .  معلومات األبقار الفردي لألبق
ـوالده،    العمر تاريخ الـوالده لموسم الحليب الحالي،       الهـويه،: الفرديه تتاح المعلومات الـتاليه       عـند ال

بن،   ات الل ار مكون ائج اختب ب، نت ام الحلي دد أي ار، ع وم اإلختب بن ي اتج الل ب، ن ـوسم الحلي ـرتيب م ت
اتج، وآيلوجرامات             والمجاميع التراآميه لموسم الحليب الجاري أليام الحلـيب، آيلوجرامات اللبن الن

ـبن      –وبالنسـبه للقطيع يعطى المتـوسـط المـتدحـرج للسالله           . المكونات الناتجه  ـتاج الل ـطيع إلن .  الق
اج                    هادة باإلنت ه ش . وبعد أن يكـمل الحـيوان أيـام االخـتـبار تـبعا لإلختبار الرسمي الرسمي، تصدر ل

 :تشمل البيانات المدونه في الشهاده 
 الهويه الدقيقه للحيوان •
 لت للحيوان في اإلختبار الرسميآل مواسم الحليب التي إآتم •
معلومات عـن السجالت الفـرديه والتي تتضمن العمر عـند الوالده، تاريخ الوالده، إجـماليات  •

لكل من إجـماليـات إنتـاج اللـبن (  يـوم ولـطول مـوسم الحليب 305اإلنتاج في 
 .، النسب المـئوية للمكونات)والمكونات

 
 

ع         .  القـطـيع بـمتوسـطاتتسمى التقـارير السـنويه     . وتعتـبر هـذه التـقـارير آسجل تاريخي لما حدث في القطي
ين          المتوسطاتوتحسب هذه    اير و  1 سنويا من سجالت اإلنتاج ألبقار اللبن التي أآملت موسم حليب ب  31 ين

 .  ديسمبر31 يوما عند 305ديسمبر في السنه موضع الحساب، أو المدرة للبن لمدة 
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ع ذآرت بواسطة                .ZDSA)  2001(تـفاصيل السجالت المؤهـله لالستعمال في حساب متوسط القطي
ـتبارات                ـته إخ ا س ي له ـيه والت نه المعن ـدار الس ى م ى  فقط القطعان المشارآه التي ظلت نشيطه تسجيليا عل عل

ل أن تكمل    األبقـار التي تجفـف أو التي ت. األقـل يحسب لها مـتوسط قـطيع    ـطيع قب ـوما  250رآت الق  ي
اب   ن الحس ـستبعد م ب ت م الحلي ي موس اه   . ف ذي يتلق ي ال ـرير األساس ـطيع التق طات الق ـبر متوس وتعت

ع وقت     . المزارع إال أن محتوياتها تمر بتغييرات على مدار السنين  المنشور األحدث لمتوسطات القطي
 :عة أقسام  وهو مقسم إلى سب2000 البحث آان لعام اآتابة هذ
ي            ترتب. 1قسم • بن ف اج الل ـوما  305 القطعان تبعا للسالله وإنت ـتوسط        .  ي ع، أعطى م لكل قطي

ـدد           ب وع ل الحلي ـن، دلي ـين والدتي ـترة ب ـروتين، الف اتج الب ـن، ن ـج الـده ـبن، نـات اتج الل ن
 .السجـالت التي استعملت في حساب المتوسطات

روتين في موسم حليب                    . 2قسم   • دهن والب اتج المجمع لل  305ترتب القطعان تبعا للسالله والن
ا روتين           يوم ـن والب روتين، الده اتج الب ـن، ن اتج الده بن، ن ـج الل ـن نات ات ع ا معلوم مانح

 .مـندمجين معا، وعدد السجالت لكل قطيع
ـوسم حليب              ترتيب . 3قسم • ـد لم ـسالله وصافي العائ ا لل ان تبع ـوما 305 القطع يعطى لكل   .  ي

ـن                          ـترة بي ب، الف ل الحلي ـين، دلي اتج البروت ـن، ن اتج الده بن، ن ـج الل ـد، نات قـطيع صافي العائ
 .والدتيـن، أيـام الجفاف وعدد السجالت

ع         القطعـــان تــرتب . 4قسم   • ع      .  تبعــا إلنتــاج اللبن لكل فئـه تبعا لحجم القطي ات حجم القطي فئ
ـطيع أعـطيت      . 200  ، وأآثـر من      200-101 ،   100-51  بقـره لكل قـطيع،   50-1هي لكل ق

معلومات عن صافي العائد، ناتـج اللبن، ناتج الدهـن، ناتج البروتين، الفـترة بين والدتين، أيام       
 .الجفاف، والناتج المدمج للدهن والبروتين

ـسم       ينـقـسم . 5قسم   • ـتوسط السـالال      (i) 5 إلى قـسميـن فـرعـيـين، ق ـطي م ـسنه      يع ـبعا لل ت ت
ام                   ) 2000-1996مـثال  ( ين، أي ين والدت ـترة ب ـروتين، الف اتج الب ـن، ن اتج الده بن، ن اتج الل لن

ـدد السجالت    ـروتين وع دهن والب دمج لل اتج الم اف، الن ـسم . الجف ـمط  (ii) 5ق ـدول لن ـو ج  ه
ار    . الوالده وعـدد الحيوانات المستبعده للسنه محل االستعراض       دت     ويعطى عدد األبق ي ول  الت

 .أو استبعدت شهريا
ا الجسميه             . 6قسم • يعطي متوسطا عن      (i)6قسم   . يعطي هذا القسم معلومات عن عدد الخالي

دة سنوات           ثال من     (الخاليا الجسميه لكل قطيع عبر ع ى    1996م ـدد السجالت    ) 2000 إل وع
يا الجـسميه   يعطي نطاقـات تـذبذبات عـدد الخـال      6(ii)قـسم  . المستعمله في حـساب المتـوسط   

ـنوات         ذبات هي        . للقـطعان التي بها تسجيل للبن عـبر عـدة س ـستعمله للذب ات الم ـل  ( النطاق أق
لكل  ). 1000000 ، أآثر من 1000-751 ، 750-601، 600 -401 ،400-300، 300من 

ه                           بتها المئوي ي آل نطاق ونس ع ف ذي يق بن ال امج تسجيل الل ي برن سنه، يذآر عـدد القطعان ف
 .لكلي للقطعانللعدد ا

بن          . 7قسم  • اتج الل ا لن تم الترتيب تبع ا للسالله، ي ـمه تبع ار الق ه بأبق ـضم قائم ـمه  . ي توضع قائ
ـره،    .  بـقـرات للسالالت األخرى     10 بقـره لساللة الهوليشـتين، وألفضل      20  بأفـضل لكل بق

ـن       ز، إسمها، العمر ع اتج   يـذآر القطـيع الذي آانت تحلب فيه، ورقم الهـويه الممي د الوضع، ن
 .اللبن، ناتج الدهن وناتج البروتين
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 استعمال السجالت

استـنـتاجـات
 وتـوصـيات

 
 

 . للقطاع التجارى الكبير الحجم2000متوسطات السالالت للعام : 1جدول     
 ناتج اللبن الساللة

)آجم(  
 ناتج الدهن

)آجم(  
 ناتج البروتين

)آجم(  
عدد السجالت 

المحسوب عليها 
 المتوسط

 92 164 194 4839 إيرشاير
 67 201 252 6043 جيرنزى
 4885 210 234 6376 هولشتين
 498 179 221 4997 جيرسى
 560 198 247 5616 رد دين
 6102 190 230 5574 إجمالى

 
 

 .               للقطاع التجاري آبير الحجم2000 يعطي متوسطات السالالت للعام 1جدول 
 

تعمل ب   ات تس بن معلوم جيل الل تج تس ـشارآه ين زارع الم ه إلدارة الم فه مبدئي ـوم . ص ات ي معلوم
ي اإلداره         ربين ف ا وصفت أعاله، تعامل            . اإلختبار تستعمل أساسا بواسطة الم ذه المعلومات آم ه

ـرجات     تعمل المخ ك وتس ن ذل د م ى أبع ادة إل ـطيع (ع ـوسطات الق ـثل مت ـظمات ) م ـواسطة من ب
ات   ـين، الجامع ات المزارع ـضمن منظم ـه تت ـمرآزي   مختلف ب ال ـثل المكت ه، م ـسام الحكوم ،  أق
يم            . لإلحـصاء والبحـوث واإلرشـاد في وزارة الـزراعه      ي حساب الق ات ف ـتعملت المعلوم ـد اس وق

را                     ل آثي د قاب ذا الغرض ق التربويه التي تستعمل في اإلنتخاب بالرغم من أن إستعمال السجالت له
 . من المشاآل

 
إن              حتى لو أن المعلومات الناتجة عـ      ـطرى، ف ـلى المستوى الق ـيمه ع ا ق بن له ن خدمات تسجيل الل

ر                  ـد آبي ى ح ـله إل ر مستغ ابوي غي ي زيمب ـد      . المنافع العامه لتسجيل اللبن ف ـتعمال السجالت ق فإس
ا           ات العلي ة الدراس ـريها طلب ي يج ه الت ـيه العارض اريع البحث ي المش ر ف ال ( انحص  1987مث

Mpofu ; 1992 Mpofu et al., (  ـطعان    وف ـوسطات الق ـتاج مت إن . ,ZDSA ) 2001( ي إن
توى    ى مس ان عل ـخطيط صناعة األلب ي ت ون ف ـجب أن يك ـلبن ي ـالت ال ـعادي لسج ـمال ال اإلستع

ائزين يمكن أن تستعمل في التـخطـيط                   . القطر وعلى سبيل المثال، فالبيانات من قطاع صغار الح
ـديد   " القـطـاع   لـمشـروعـات واتـجاهـات أخـرى للتنـمية لهـذا       ـظر     " ( الج ال، أن ـيل المث ى سب عل

1997 Venge, or 1995 Mpofu, (        ـة ـمدى لصـناع ـدة ال ـنمية بعـي ـطط الت ـم خ ي رس أو ف
 . األلـبان

ثال (  ال  ) ,Mpofu et al, ; 1992 Mpofu et al 1993م ـن آ ـقاه م ـت الـمست البيـانا
ه  / ت الخاصه بقضايا الطلب   القـطاعـين يـمكن أن تستعمل في إتخاذ القرارا       ثمن  / العرض والتكلف ال

 .التي قد تفسد صناعتنا
 
 

د إدخال                         ابوي بع ي زيمب بن ف ـرنامج تسجيل الل ي تواجه ب ـية الت يمكن تصنيف المشكالت األساس
ـتين رئيستين        1993البرنامج الجديد في     ى مجموع ـقه           ؛ عل ك المتعل ـه بالعضويه وتل ـلك المتعلق  ت

ـتعمال ال جالتباإلس فء للس ع  . ك ي أن ترتف ويه ف لت العض ي ,Banga ) 1998( فش ي ف  وه
ورغم . انخـفاض حـاليا حيث يـترك المزارعـون صناعة األلبان بسبب الظروف المعاآسه لإلنتاج          

ى                  ومي يجب أن يستمر أو حت ـهام الحك ـواسطة األعـضاء، إال أن اإلس ا ب أن البرنامج يمـول حالي
 .كلفة امتداده وإنضمام أعضاء جدد إلى البرنامجيتزايد بصفه خاصه ليغطي ت

 
 
 

                

تسجيل اللبن في زيمبابوي

 نـظـم تـسـجـيـل الـحــيـوان فـي 
     البـالد االنـتقـالية والــنامــية



 181 

 مـــراجــع

 
 

ـطاعين                   ـوي لكال الق ي زيمـباب ـبن ف ـيل الل ـالت تـسـج ـة مـشك ـد  . هـناك حاجه حقـيـقـية لـدراس وق
ي      CARNET) 1995(أعطى    ائزين ف ـطاعات صغار الح ي ق بن ف ـجيل الل ع محددات لتس  أرب

ي انخـفاض العضويه   شرق وجنوبي أفـريقـيا،     ال،   . وبعضها يمكن أن يكون السـبب ف ـلى أي ح ع
آما يمكن أن يستفاد . فـإن دراسة قـطريه تفصيليه مطلوبه ويجب أن توفر مقـترحات للمضي قـدما  

 .بها آدراسه حالة لبالد أخرى في االقليم
 

ذا     إن وضع وتسيير برنامج تسجيل اللبن أمر يحتاج إلى إندماج حقيقي وإلى الكث    وارد، ل ر من الم ي
ـيا        ـكون حـتم ـجب أن ي ـها ي ـتم جـمع ي ي ـالت الت ـن السج ـله م ـاده الكـام إن اإلستف ـطعان . ف الق

إنهم سـوف                امج المحسن، ف ي ظل البرن تفيدون الرئيسيون من السجالت، وف ـم المس األعـضاء ه
ذي     يكونون قـادرين على إستعمال السجالت بكفاءة أآبر مقارنة بما سبق حيث تم            زمن ال  تقصير ال

ـقوا            . تسـتغرقه دورة سـجالت يوم اإلختبار     ى أن يتل ـون عل ـتاد المزارع وقبل البرنامج الجديد، اع
على أي حال، وآما سبق ذآره بطريق غير مباشر في          . متـوسطات القـطيع فقـط عـند  نهاية السنه      

ابقة يجب        والدراسه المش .األجـزاء السـابقه، فـإن السجالت ال تستغل بالكامل       ار إليها في الفقرة الس
أن تتضمن مسحا إلمكانات مستعملي البيانات وأن تبحث في تحديد المعوقات الرئيسيه التي تحول               

ه العكسيه           . بينهم وبين إستعمال البيانات    تعمالها والتغذي ات، أس مقـترحات بخصوص انسياب البيان
بن   تعمال سجالت الل ره إلس اليب مبتك ا وأس ا(له اج تق تعمالإلنت ه لإلس ه قابل يمكن ) رير معلوماتي

 .التوصل إليها
 

 . Dairy  herd  improvement  services  in  Zimbabwe: past1998 Banga, C. 
Present and future. In  Proceedings of International Workshop on 
Animal Recording for Smallholders in Developing Countries. Anand, 

  . 179-173  October . Editor: K.R .Trivedi,  . 23-20 India. 
  . Milk recording scheme for1995 Cattle Research Network (CARNET). 

  Smallholder producers in East and Southern Africa. International 
  . 34 Livestock Research Institute, Addis Ababa, Ethiopia, pp.  

. Genetic and  phenotypic  parameters for  Milk  and  Milk1987 Mpofu, N.  
fast production for Friesian / Holstein cows in Zimbabwe 

 : :  141 - 133) 2( Zimbabwe Journal of Agicultural Research  
        .  Development  of  appropriate  technologies  and1995 Mpofu, N. 

    innovations in the smallholder dairy sector. Extension Intervention 
  and Local Strategies in Resource Management: New Perspectives 

      on Agricultural Innovations in Zimbabwe. Editors: O. Muchena 
         and P. van der Zaag, University of Zimbabwe and Wageningen 

      Agricultural University. 
 

. Economic1992 Mpofu, N., C. Smith, W. van Vuuren & E.B. Burnside. 
   evaluation of local (Zimbabwe) genetic improvement schemes in 

   dairy cattle compared to continuous imports from international 
      th Annual meetings of the Australian10 sources. Proceedings of the 

        Association of Animal Breeding and Genetics. Rockhampton, 
  100-97: 10 .Vol. 1992Australia. September    
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اع ال   اد      Interbullعقد إجتم ل  33ودور اإلنعق ة   ICAR  ل ي مدين ـسرا  Interlaken  ف   بسـوي
رة من     ي الفت ى  26ف ايو،  31 إل ل       . 2002 م ترآه ل دوه مش اد ن ك بإنعق رن ذل   ICAR / FAOواقت

ـن خالل                         لمناقـشة   ـليه م ه واإلنتقا بالد النامي ي ال ه ف روة الحيواني تدامه للث ة المس آيف يمكن اإلسراع بالتنمي
ل        . تسجيل الحيوان وتنمية المهارات   التنظيم الكفء ل     لوضع  ICARوقد أشارت الندوه إلى الجهود المبكره ل

 :أساليب وحلول لتسجيل أداء الحيوان في بيئات إنتاج صغار الحائزين في الجنوب والشرق
  ,Amand, India 1997تسجيل الحيوان لصغار الحائزين في البالد الناميه،   •
 ,Warsaw, Poland 1998 في بالد وسط وشرق أوروبا، تعريف الحيوان وتسجيل اللبن •
 ,Bella, Italy 1999وضع إستراتيجيات للتربيه في بيئات اإلنتاج الحيواني منخفض المدخالت،  •
 ,Bled, Slovania 2000تسجيل الحيوان من أجل إستراتيجيات محسنه لتربية ورعاية الجاموس،  •
 
 

  ، قدمت ثالث أوراق بحثيه عن السياقICAR،  J.Crettenand بواسطة رئيس الندوهعقب إفتتاح 
 ,J. Maki- Hokkonen, FAO; T.Vares )العالمي، والظـروف اإلطاريه، والتوجهات الحاليه 

FAO; T. W. Schillhorn. Van Veen, World Bank) .(  تا ان ناقش ان مرجعيت ورقت
 وشرحـت سبـع (k. J. peters; J. Phelan )توجهات التنميه في مجالي تعـريف وتسجيل الحيوان 

ات  بالد        دراس ي ال وان ف جيل الحي م تس ين نظ ذلت لتحس ود ب ه بجه رات متعلق اليب وخب ت أس ه وناقش حال
ام          اعز، واألغن يه، والم ي الماش ائزين ف ى نظم صغار الح ـد  . اإلنتـقاليه والناميه، مرآزه بصفه أساسيه عل وق

ه    ـدمت دراسات الحال  .R. Cardellino, FAO / Uruguay; C.T. Chacko, India; Mبـواسـطة   ق
Klopcic, Slovania;  A. Kretov, Kyrgyzstan ; B. Moioli, Italy ; N. Mpofu, 

Zimbabwe ; R. Sadek ,Egypt.        ـيع المشارآين ـشة بحضور جم . أعقبت العروض جلسة مناق
 والتـوصيات، مـصحوبه وفي هـذه الجلسه قـدم ملخص للجلسات، آما قـدمت االسـتنتاجات الرئيـسيه

 .ICARبـعروض اللـجان الفـرعيه، ومجموعات المهام، ومجموعات العمل المنبثقه عن 
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 السياق العالمي،
 الظروف اإلطاريه، 

 والتوجهات
 األساسيه الحاليه

 توجهات في الدول
 اإلنـتـقـاليـه

 عناصر مفتاحيه
 أمكن تحديدها

 
 
 
 

ى المنتجات                         ـريع عل دل س امي بمع ه حول الطلب المتن ي السنوات الحالي تدور مناقشات واسعه ف
  تتحقـق آمــا آشف عـن ذلك       Delgadoوقـد بدأت تنبؤات    . نتقاليهالحيوانيه في البالد الناميه واإل    

ام     ي ع ـه ف ـتمام    . .Delgado et al ) 2001(  1999تحـديثا لبيانات المطبوعه السابق ـناك إه فه
ـه      ـروة             . متزايد بقـضايا الثروة الحـيوانـيه والبـيئ ـئة الثــ ى بي ـه إل ـارت األوراق اإلفـتتاحي ـد أش وق

 والتي خاطبت بصفة خاصه تداخالت الثروة الحـيوانـيـه (LEAD) ومـبادرات التـنمـيهالحـيوانـيه
به             . اإلنتقاليه والبـيئـه في البـالد النـاميـه والبالد     د بالنس ام متزاي عالوة على ذلك، يوجد أيضا إهتم

ا     لسالمــة الغذاء يستدعي طرقـا أفـضل في      ا يوجد ت    . تتبع الثروة الحيوانيه ومنتجاته ي    آم خوف ف
هذا االتجاه . الريفيين في البالد الناميه واإلنتقاليه ضوء اإلتجـاه إلى تزايد تهمـيش صغار الحائزين    

ى        يعبر عن نفسه بنـقص النفـاذ إلى المدخالت واألسـواق        بالنسبه لصغار الحائزين، وذلك يرجع إل
ات الجوده وعدم إنتظام    غياب مستوي  عدد آبير من األسـباب مـثل بـعد مـســاآن صغار الحائزين،        

 .إمكانات العرض
 
 

ع                   ـأ من المتوق دل أبط ه بمع بالد اإلنتقالي ي ال ه ف تأخذ اإلصالحات   . تتغير هـياآل المـلكيه الموروث
ـت  ـن الـوق را م ـدرا آبي ـه ق ه والمـلموس ـزي  . الحقيقي ـار حائ ى صغ ول عل ـسي للتح ـر الرئي األث

ـو تن يين ه ـيه الرئيس ـروة الحـيوان واق الـث به الكامل لألس ـد ش ه والفق روة الحيواني داد الث اقـص تع
ى                         . السابقه ـجره إل ى اله ـه وإل ـروة الحيواني ـزي الث ين حائ ر ب ادة الفق ى زي ذه التطورات أدت إل ه

ـتقاليه        .المناطق الحـضريه في بـعض الـبالد    بالد اإلن ي ال ه ف روة الحيواني وقد تحول دور قطاع الث
ذاء و ه مصدرا للغ ن آون ام م ادة الخ ل الصـوف(الم ـذاء  ) مث ـب الغ ى جان ى دور يتضـمن، إل إل

ـية  دمات االجـتماع ـف الص ـمخاطر وتخـفي ـن ال ر ع ـض النظ ام، غ ـادة الخ ـدف . والم إن اله
روة         يخ الث ـجاه ترس ل  بإت و العم ه، ه ات الحال ـن دراس ـد م ي عـدي ر ف ـما ذآ ـو، آ ـوح ه بوض

ه آعنصر           الحيوانيه آمصدر جوهـري للدخل، دون أ      الغ األهمي ن يتعـرض للخطر الـدور الحالي ب
ه                 . فاصل إجتماعيا  روة الحيواني ـطاع الث ـوعا لق ـلمة ن ـتاحيه صوره مظ ـورقه اإلفت بينما رسمت ال

ه     ات الحال ـإن دراس واني، ف ـاج الحي ـعلقه باإلنت ـيل المت وان والتسج ف الحي خاصة عناصر تعري
ـدم،           ه تثبت أن التق اك أمثل بالد                  أوضحت أن هن د من ال د حدث في عدي ه ق ه بطيء، إال أن  رغم أن

 .والبرامج
 
 

دء نظام لتعريف                  : القوة الدافعه إلحتياجات التعريف والتسجيل     ه لب ـوه الدافع ا تكون الق ا م غالب
ـفاظ              وتسجيل الحيوان هـو بـرنامـج إنـتخاب لتنـمية المـصادر الـوراثيه المحـليه إلنـتاج اللبن والح

ـادره                   وت. عـليها ـبه، ق ـحديد سـوق مـناس ـالب بت ي الغ ـنظمه ف ـبان الم ـبدأ مـشروعات مـزارع األل
ه             ـوه الدافع إن الق على إستيعاب آميات متزايدة مـن اللبن بينما في حالة الحيوانات الحيه واللحوم ف
ن   ب منتجات يمك ي تتطل واق التصدير والت ات أس ا متطلب ون غالب ـسجيل تك ـف والت نظم التعـري ل

ه                        . تـبعهات وان بأولوي ع تعريف وتسجيل الحي الين ال يتمت ذين المج ي ه ى ف ـإنه حت على أي حال، ف
 .متقدمه دائما
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 اسـتـنتـاجـات
 وتـوصـيات

 
 

                          
 ناقشت   :فوائد التعريف والتسجيل ليست واضحه لمربي الثروة الحيوانيه من صغار الحائزين          

اديه لنظم تسجيل أداء الحيوان وتوصلت إلى أن هناك فوائد للتسجيل أآثر من        الندوه الفوائد اإلقتص  
ا         ـوراثي ممكن ـمه              . مجرد جعل التحسين ال ـوائد هي إدارة المعلومات وإضفاء قي ـذه الف ه له األمثل

ألداء                   ـود سجالت ل ـسجله بسبب وج ـيوانات الم ى الح ـه ليست      . أعـال في السوق عل ـذه الحـقيق ه
ر خصوصيه               مفهـومه جـيدا    ـشكل أآث ـين ب ـين آل المعني ـلتداول ب اج ل أن . لصغار الحائزين وتحت

ه   ـضية بحثي ـويه آق ـذ أول ـجب أن يأخ د ي ذه الفوائ ل ه ق لمث ي والتوثي ـياس الكم ـدوال . الق ال
ى أن تنمى   اج إل وان تحت ـرامج تسجيل الحي ي ب ـتثمار ف ى اإلس ـد عل اليف والعائ ـتصاديه للتك اإلق

 .وتنشر
 
 

ـه  : ركه بين العام والخاص   المشا في الشـرق والجـنوب، تم الترآيـز في العديـد من دراسات الحال
ه      (PPP) المشارآة الفعالة بين العام والخاص       أهميةعلى    تعريف   متضمنة لتنـمية الثروة الحيواني

ـشه             ـند المناق ك أيضا ع ى تحسين العمل     . الحـيوان وتسجـيل األداء، آما حـدث ذل ـناك حاجه إل  ه
ـواء              ـد س ى ح ـاصه عل . مـن خالل الشبكات وإتـاحة المـعـرفـه والخـبـره للمؤسـسات العـامـه والخ

ـرض        ـذه الخدمات، بف ل ه ـمن مث هـنـاك مـؤشرات عـلىأن المؤسسات الخاصه ترغب في سداد ث
 .أن الفائده اإلقتصاديه علىالمدى الطويل يمكن توضيحها

 
 

التشريعيه والسياسيه واإلستراتيجيات غالبا ال تكون موصله        األطر  : اإلطار التشريعي والسياسي  
ات               . اإلنتقاليهلنظم اإلنتاج الحديثه في البالد       ـواء لوضع أولوي ـدوه، سـ ي الن ذي دار ف " الحوار ال

ى أن آال             "على المقاس  ه، خلصت إل ـيل العامل ـريف والتسج  لتنـمية أطـر سـياسيـه أو إليـضاح نظم التع
نظم              أهالعـنصرين ذو    ة ال ميه وأن األسلوب األفضل هو دمج صناع السياسه واإلستراتيجيه في تنمي

 .في مرحلة مبكره
 
 

تحتاج نظم تعريـف الحيوان وتسجيل األداء، حتى تكون ناجحه وحتى    : اإلداره والفاعليه اإلداريه  
ـتراف                اءة واح دار بكف ى أن ت ائج إل ـشت   . تنتج ما هـو مـتوقع من نت ـل  النـدوه ناق ه    الفاع يه اإلداري

ـانات الخاصه  ـابل الكي ه مق تجابه   . للحكوم ريعة اإلس ه س ـياآل الحكومي ون اله ـة، ال تك ـمن جه ف
ـياسات           األمـر لمتطلبات هـذه النظم،ومن جهة أخـرى، فإن        ـمية الس ـكومه لتن ـاج الح ـتاج إلدم  يح

ـمويل  ـمثل للت ـتراتيجيات وبال ن   . واإلس ـيف يمك ـو آ ا ه ـير أيض ذي أث ؤال ال نظم الس ـسين ال  تح
ود ومدخالت                             دون جه و ب دما في النم ا وال تمضي ق ى حد م ـيه إل الـقائمه إال أنها أصبحت روتين

 .إضافيه
 
 
 

ي            :احتياجات البحوث  ـريف والتسجيل ف البحـوث الـواضحه والمرآزه وأولويات التـنميه لنظم التع
اد        CEE  و  CISبالد   دات صندوق   " تحتاج ألن تنشأ أولويات البحوث إليج ألدوات التعريف   " مع

 . يجب أن توضع أداه مهمه هي إقامة نظام لتقدير تكاليف مثل هذه البرامج بكفاءه ودقه. والتسجيل
 
 
 
 

            
 

Schneider 
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ـافيه  ه، وضـبط الجوانب الثق وان مطوع ـريف حي ـمية نظم تع ـن تن ـزيد م وب لم البحث أيضا مطل
ام للبحوث يجب أن يطرق، هو وضع مجموعه                 . هوالتقـليديه مع الحلول التقنيه المعقد     مجال آخر ه

ات                    ICARمن مستويات ال     ارير وآلي ا إصدار التق ا فيه ى بم ه المثل  يمكن بها تعريف الحزم الخدمي
 .التغـذيه العـكسيه إلى حائـزي الثـروة الحيوانيه وتعريف الفاصل الزمني المالئم بين التسجيالت

 
 

ـيوان              : ديهتوضيح تناقل الفوائـد اإلقتصـا      ـجيل الح ـصاديه لتس ـد اإلقـت ـتاج توضيح الفــوائ يـح
فمن جهـة يجب أن يكون .  إلى أن يوضع موضع التنفـيذ,ICAR, Anand) 1997تـوصـية نـدوة (

ـيق  ن توث ام إذا أمك وه ضخمه لألم ك خط ـون ذل ـهة أخـرى سـوف يك ن ج ـثيه، وم ه بح ك أولوي ذل
ه              الحاالت الناجحه بشكل مالئم وأن ت      ابر مطبوعه أو إلكتروني ر من ع عب . تاح على نطاق واسع للجمي

عنصر هام في هذه الوثائق سوف يكون توصيات خاصه باإلستراتيجيات عن آيف يمكن زيادة حجم 
 .أو تكرار البرامج اإلستكشافيه الناجحه

 
 

ـتدامة ظم ـع ن ـدم وضـياق عـ في س  :اإلستخدام المستدام للموارد الوراثيه المحليه     ـعيشة  مس ي  للم  ف
وارد           قـمناطـال تدام للم د    الحيوانيـه  الريفيه وغالبا الجبليه، فإن اإلستخدام المس ه المستأنسه ق  المحلي

ه،          . أصبح قـضيه هامه من قضايا التنميه      ومن أجل إجـراء تربيه إنتـخابيه داخل هـذه السالالت البلدي
ـجيل ا ـريف وتس ـيق أدوات التع اج لتطب رامج تحت ـذه الب إن ه ـام لطرح . ألداءف ـذا سبب آخر ه وه

  لمواصلة جهـودها لوضع أدوات شامله لتعريف الحيوان وتسجيل األداء            ICARسؤال لماذا تحتاج    
 .لنظم صغار حائزي الثروة الحيوانيه

 
 

دوات       ( الشبكات العالميه   : الشبكات العالميه مقابل المبادرات اإلقليميه      ICARملخصات بحوث ن
دوات، خ، .....، ن ه من أجل تكثيف ال ادرات اإلقليمي ه للمب ه ملح اك رغب دير، إال أن هن هي محل تق

. للمشـاركه تقاسم الخبره، ولوضع حلول خاصه لكل أقليم، وللسماح بمجموعه أآبر من األشخاص              
ا           ICARوقد أوصت الندوة العامة      ه، ربم ذه الشبكات اإلقليمي ـثل ه ـة م  بأن تسـتكشف إمـكانيه إقـام

وع   اس الن ى أس ـدوة     عل ـثل ن ه م ابر العالمي رك المن ـبكات    . Interlaken، دون ت ـذه الش ـثل ه م
م   اج دع ـد تحت ـليميه ق ـليميه NARSاإلق وث اإلق ـبكات البح ؤال .  وش ذه  : الس ول ه وف يم ن س م

 .المبادرات اإلقليميه يظل بدون إجابه
 
 

رامج ت                       : توصية عامه  ي ب دء ف ة الب اهج عن آيفي دوه بوضع نموذج من وان    توصي الن عريف الحي
ره              .وتسجيل األداء  اليب المختب يه واألس ات الرئيس هذا النموذج للمناهج مصحوبا بقوائم آامله للمتطلب

ه أساسي  تخدم آخط بداي ي  . سوف يس ـدمت ف ي ق ك الت ه، آتل ـات الحال ـمكن Interlakenدراس   ي
تج بمضي الوقت      هذا األسلوب سوف      . حينـئذ أن تستعمل لصقـل وإستكمال هذه النماذج المنهجيه        ين

ره              ى خب ـيه عل ـضل الممارسات، مبن ـحه    حـقــليه مجموعه من أف ـبره ونـاج ـد خلصت    .  مخت وق
اءه               تعلم بكف الندوه إلى توصـية عـامه بأن وضع األولويات المالئـمة للبحوث وأن السؤال عن آيف ن

 .ICARأآبر آل منا من خبرة اآلخر سيظل في مرآز إهتمام 
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Albania 

Tahiraj 
Square Scandelbeg 

Niazi 
AL 

Ministry of Agricultural and food niazi.tahiraj@hotmail.com 
Tirana  

Algeria
Nabil 
131 Lots Clairval 

Haned 
DZ 

Institute National Agronomique El 
Harrach Alger 16011 

- 
Alger 
Argentina 

Russ 
Laprida 1818 

Maximo 
AR 

Asociacion Criadores de Holando 
Argentino 

acha@lyris.com.ar 
Buenos Aires 
Aremenia 

Chitchyan Tigran 
AM 

 t_chich@freenet.am 
Armenia 
Australia 

Graser 
University of New England 

Hans-ulrich 
AU 

Animal Genetics and Breeding Unit 
2351 

Hgraser@pobox.une.edu.au 
Armidale 
Brazil 

Napolis Costa 
Rue Eugenio do Nascimento 610 

Claudio 
BR 

Embrapa-gado de Leite, National Research 
Center for dairy Cattle 
36038-330 

Cnc8@cnpgl.embrapa.br 
Juiz de For a-MG 

Croatia 
Kljujev 
Kaciceva 

Aleksandar 
HR 

Croatian Livestock Selection Center 10000 a-kljujev@net.hr 
Zagreb 
Czech Republic 

Bucek 
U topiren 2 

Pavel 
CZ 

Czech Moravian Breeders' Corporation  
17041 

bucpav@centrum.cz 
Praha 7 

Hanus  
Vyzkumniku 267 

Oto 
CZ 

Research Institute for Cattle Breeding, 
Ltd., Repotin 78813 

Radka.jedelska@vuchs.cz 
Vikyrovice 

Riha 
Vyzkumniku 267 

Jan 
CZ 

Research Institute for Cattle Breeding, 
Ltd., Repotin 78813 

Jan.riha@vuchs.cz 
Vikyrovice 
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Egypt 
Sadek 
Gama Street 

Rabie 
EG 

Cattle Information System, Cairo University, Fac. 
Agriculture, 12613 

cise@main-scc.cairo.eun.eg 
Giza 

Estonia
Pentjarv 
Kreutzwaldi 48A 

Aire 
EE 

Estonian Animal Recording Centre 
50094 

aire@reg.agri.ee 
tartu 
Ethiopia 

Tesfaye Hailu 
ET 

Ministry of Agriculture, Animal and Fishers Resource mmoa4@telecom.net.et 
Ethiopia 
France 

Bonnet 
149,rue de Bercy 

Jean-Noël 
FR 

Bureau de la coopération technique internationale 
 75595 

Jean-noel.bonnet@inst-
elevage.asso.fr 
Paris Cedex 12 
Germany 

Averdunk Gottfried 
DE 

 
85551 

Gottfried.averdunk@t-online.de 
Kirchheim-Heimstetten 

Meyn 
Adenauerallee 174 

Klaus 
DE 

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter e.V. 
53113 

Klaus.meyn@adt.de 
Bonn 

Peters 
Philippstrasse 13 

Kurt J. 
DE 

Humboldt-Universität zu Berlin 
10115 

k.peters@agrar.hu-berlin.de 
Berlin  
Great Britian 

Davies 
Hampton Park Wes 

Derek 
GB 

Avon Rubber PLC 
SN12 6NB 

derek.davies@avonrubber.co.uk 
Melksham, Wiltshire 

Luff 
The Hollyhocks, 10 Clos des 
Goddards 

William 
GB 

World Guernsey Cattle Federation 
GY 7JD 

wgcf@guernsey.net 
Castel, Guernsey Channel Islands 

Hungary 
Mészلros 
Tessedik S. u.. 4 

Gyula 
HU 

Livestock Performance Testing Ltd. 
2101 

Gymeszaros@atkft.hu 
Gdِlِl ِ

Thompson  
Karoly Kiraly u. 15-17 

Gavin 
HU 

Bentley Instruments Inc. 
2040 

Glbentleyce@attglobal.net 
Budarِs 

Vares Tiina 
HU 

FAO Subregional Office tiina.vares@fao.org 
Budapest 
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India 
Antony 
Rose Gardens, club Road 

Mathew 
IN 

  

Chacko 
Piravom via pim 686 664 

C.I. 
IN 

Chattanad, kalampoor PO  
Kerala  

Kurup 
16/2A, Borsad Road, Jitodia 
388345 

M.P.G 
IN 

  
Gujarat 

Mangurkar 
1/6 Rahul Road, Kothrud 

B.R. 
IN 

 
411038 

 
Pune 

Trivedi 
NDDB 

Kamlesh R. 
IN 

National Dairy Development Board 
388001 

krt@anand.nddb.ernet.in 
Anand 
Israel 

Ben-Menachem 
P.O. Box 564 

Uri 
IL 

SCR Engineers Ltd. 
42104 

urib@scr.co.il 
Netanya  
Italy 

Aumaître 
Via Nomentana 134 

Aimé 
IT 

Fédération Européenne de Zootéchnie 
162 

aumaitre@st-gilles.rennes.inra.fr  
Roma 

Bersani 
Via prati 2/4 

Vittorio 
IT 

Demaplast 
29010 

info@demaplast.com 
Pianello 

Boyazoglu 
Via Nomentana 134 

Jean 
IT 

ICAR 
162 

boyazoglu@eaap.org 
Roma  

Gigli 
Via Salaria 31 

Sergio 
IT  

Animal Production research 
15 

Sergio.gigli@isz.it 
Monterotondo 

Maki-Hokkonen 
Viale delle Terme di Caracalla 

Juhani 
IT  

FAO 
100 

Fax:+390657055749 
Roma 

Moioli 
Via salaria 31 

Bianca 
IT  

Istituto Sperimentale per la Zootecnia 
16 

Bianca.moioli@isz.it 
Monterotondo 

Mosconi 
Via Nomentana 134 

Cesare 
IT 

ICAR Secertariat 
162 

mosconi@eaap.org 
Roma 

Nicolini 
Via Varisco, 18 

Gabriele 
IT 

Interpuls Spa 
42020 

Gabriele.nicolini@interpuls.com 
Albinea 

Nicolini 
Via Varisco, 18 

Nino 
IT 

Interpuls Spa 
42020 

Gabriele.nicolini@interpuls.com 
Albinea 
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Jordan 

Al-Muhasen Saleh 
JO 

Ministry of Agriculture minister'soffice2@moa.gov.jo 
Amman 

Khasawneh 
Aidoon 

Ahmed Zaki M. 
JO 

National Center for Agricultural Research & 
Technical Transfer 
21166 

khasawneha@yahoo.com 
Lrbid  

Kenya 
Ojango 
Private Bage 

Julie 
KE 

c/o Delamere Eastates, Manera Farm ojango@net2000ke.com 
Naivasha 
Kyrgyzstan 

Kretov 
1 a Kulatova Street 

Alexander 
KG 

Centeral Asian Breeding Services Ltd. 
720000 

- 
Bishkek 
Latvia 

Galvanovska 
Data processing centre 

Erna 
LV 

Latvian State Animal Breeding Information 
1010 

ernag@vcidac.lv 
Riga  

Rungulis 
Republikas lauk. 2 

Dainis 
LV 

Ministry of Agriculture, Livestock Farming Division
1981 

dainis.rungulis@zmgov.lv 
Riga 
Lithuania 

Svitojus 
V. Kudirkos Str. 18 

Arunas 
LT 

Rural Business Development and Information 
Center 
2009 

arunas@vic.lt 
Vilnius 

Macedonia 
Pacinovski 
Lle Llievski, 92a 

Nikola 
MK 

Institute of Animal Science 
1000 

nikpac@freemail.com.mk 
Skopje 

Palasevski 
Lle  Llievski, 92a 

Bone 
MK 

Institute of Animal Science 
1000 

nikpac@freemail.com.mk 
Skopje 
Marocco 

Boujenane 
BP 6202 

Ismail 
MA 

DPA-IAV Hassan II, Département des Sciences 
Animales 

i.boujenane@iav.ac.ma 
Rabat Instituts 
Moldavia Republic 

Radionov Vladimir 
MD 

Ministry of Agriculture and Processing Industry radionov@uasm.moldnet.md 
Orasul Chisinau 
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New Zealand 

Cole 
558 Te Rapa Road 

Warren 
NZ 

Waikato Milking Systems NZ Limited wjc@waikatomilking.co.nz 
Hamilton 
Poland 

Gozdzikiewicz 
Soko&#321; Owska 

Piotr 
PL 

National Animal Breeding Centre 
01-142 

Piotr.g@kchz.argo.pl 
Warsaw 
Russia 

Kharitonov 
Lesnye Polyany 

Sergey 
RU 

All-Russian Research Institute of Animal 
Breeding, IBId 

Vnii.plem@relcom.ru 
Puskin Dist., Moscow Reg. 
Slovenia 

Klopcic 
Groblje3 

Marija 
SI 

Biotechnical faculty department of animal science 
1230 

Marija.klopcic@bfro.uni-lj.si 
Domzale 

Kovac 
Groblje3 

Milena 
SI 

Biotechnical faculty department of animal science 
1230 

Milena.kovac@bfro.uni-lj.si 
Domzale 

Logar 
Hacquetova 17 

Betka 
SI 

Agricultural Institute of Slovenia 
1001 

betka.logar@kis-h2.si 
Ljubljana  
Sudan 

Adam Mohamed 
P.O. Box 293 

Abu Baker 
SD 

Ministry of Animal Resources Abubakeradammed@yahoo.com 
Khartoum 
Sweden 

Rydstedt 
Box 324 

Tomas 
SE 

Steins Laboratorium 
55115 

Tomas.rydstedt@steins.se 
Jönköping 
Switzerland 

Böbner 
Chlosterbüel 28 

Christoph 
CH 

Agricultural Training and Extension Centre 
6170 

Christoph.boebner@lu.ch 
Schüpfheim 

Bosshard 
Kasernenstrasse 97, Postfach 
355 

Peter 
CH 

Züchter-Service ZS AG 
7007 

pebo@zsag.info 
Chur 

Crettenand 
Rüttistrasse 

Joseph 
CH 

Swiss Simmental and Red & White Association 
3052 

joseph.crettenand@swisscattle.com 
Zollikofen 

Germann 
Rüttistrasse 

Emanuel 
CH 

Schweizerischer Fleckviehzuchtverband 
3052 

info@swisscattle.com 
Zollikofen 
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Goe 
Tannenstrasse 1/C4.2, ETH-
Zentrum 

Michael R. 
CH 

Institut Für Nutztierwissenschaften 
8092 

mgoe@inw.agrl.ethz.ch 
Zürich 

Rätzer 
Länggasse 85 

Hans 
CH 

SHL Zollikofen 
3052 

hans.raetzer@shl.bfh.ch 
Zollikofen 

Schneider 
Länggasse 85 

Fritz 
CH 

Swiss College of Agriculture 
3052 

Fritz.schneide@shl.bfh.ch 
Zollikofen 
Syria 

Daba 
P.O. Box 5391 

Aiman 
SY 

Dept. Animal Breeding Research  aimandaba@hotovice.com 
Damascus 
Tanazina 

Das 
P.O. Box 202 

Sachindra M. 
TZ 

Livestock Production Research Institute, 
Ministry of Water and Livestock Development 

sachin@maf.or.tz 
Mpwapwa 
The Netherlands 

Alves 
P.O. Box 454 

Sandra 
NL 

CR Delta Product division NRS 
6800 AL 

alves.a@cr-delta.nl 
Arnhem 

Galesloot 
P.O. Box 454 

Petra 
NL 

CR Delta Product division NRS 
6800 AL 

galesloot.p@cr-delta.nl 
Arnhem 

Jansen 
P.O. Box 454 

Henk 
NL 

CR Delta Product division NRS 
6800 AL 

jansen.h@cr-delta.nl 
Arnhem 

Van't Klooster 
P.O. Box 43 

Cees 
NL 

IMMAG 
6700 AA 

c.e.vantklooster@imag.wag-ur.nl 
Wageningen 
Tunisia 

Guellouz 
30, Rue Alain Savary 

Mustapha 
TN 

Office de L'élevage et des paturages Fax: +2161793603 
Tunis 

Riabi 
 

Kamel 
TN 

SMADEA 
8170 

Nejib.b@planet.tn 
Bou-Salem 
Ukraine 

Sheremeta 
Str. Geroyev Oborony 15 

Victor 
UA 

National Agricultural University, Dept. of 
Animal Genetics and Biotechnology 
3041 

inter@nauu.kiev.ua 
 
Kiev 
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Uruguay 

Rovere Gabriel 
UY 

Instituto Nacional para el Mejoramiento Lechero grovere@adinet.com.uy 
Montevideo 
USA 

Miller 
Suite 102, 3021 E. Dublin-
Granville Road 

Paul 
USA 

National DHIA 
43231 

pdmil@aol.com 
Columbus, Ohio 

Schillhorn van veen 
Europe and Central Asia Region 

Tja      art W. 
USA 

The World Bank, Natural Resources Unit tschillhornvanve@worldbank.org 
 
Uzbekistan 

Ibragimov Yusuf 
UZ 

Ministry of Agriculture yusufibragimov@yahoo.com 
Taschkent 
Zimbabwe 

Mpofu 
P.O. Box 911 

Ntombizakhe 
ZW 

 zmpofu@hotmail.com 
Bulawayo 
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ـاد الث ل   دور االنعـق ـون ل ث والثالث اع  ال ICARال ي Interbull  وإجتم ـدا ف  ، Interlaken  عـق

ـو    ـن ماي ـويسرا م ار(س ى 26) آي ت     . 2002 ، 31 إل ياق نظم ـذا الس ي ه ـدوه FAO  و ICARف   ن

ه    بالد النامي ي ال ـيوانيه ف ـروة الح تدامه للث ـنمية المس ـراع بالت ـمكن اإلس ف ي ـشة آي ـترآه لمناق مش

 .يه، وذلك مـن خـالل التنظيم الكفء لتسجيل الحيوانواإلنتقال
 

ة الناجـحه وإستعمال                    42 مـشارآا ، من     75نحو   ـامه حول التنمي ره الع ى الخب زوا المناقشه عل دا ، رآ  بل

ـالدهم      ـمات              . نظم تسجـيل الحيوان في ب ـشاآل منـظ ـول م ـاصه للحوار ح ـمل بصـفة خ وجهت ورشـة الع

 .ائـق إقتـصاديه مختلفه ومتغيرهتسجيل الحيوان في ظل حـق
 

نظم               ى ال نعكس عل دان ت ين البل ه ب روق القائم ى القطاع والف ؤثر عل ـتصاديه ت ـتماعيه واق عدة عـناصر اج

ـيوانيه           . المميـزة لمنظمات تسجـيل الحيوان    على وجه الخصوص، فـإن الطلب المتـزايد على المنتجات الح

ـي      ـالد النـام اج         يـلعـب دورا محـددا في الب ـرأة لإلنت ـالغ الج ـف الب ـير والتـكثي ى جانب التتج ـقاليه إل ة واإلنت

ـيه وفي صـناعة                        . الحـيواني ى األسـرة الريـف ة عل ـظم االمبني ـد في الن مثل هذه العمليه تـحدث في آن واح

 هـذه العـناصر . القـطاع الخـاص، وذلك في نـظم األلبان، أو الخـنازير، أو الـدواجن

 هـذه المـشاآـل ؛ مـثلما هي في مـناطق آبـيرة في العـالم النامي CIS و CEEائده في آثير من بالد األساسيه  س

 .جـرى حـولها حـوار وتـم تـحـليلـها على أنهـا واقـع اقتصادي عام
 

ناع   ـصوصا لص ـوجه خ ـتاب م ـذا الك ى    -هـ ه، وإل ـصادر الحيواين ـطيط وإدارة الم ـنيين بتخ رار، المع  الق

نظم                     أصحاب ا  ه الضـرورية ل ـول التحسينات القطري ات ح ـزيد من المعلوم لمصالح، الذين في حاجه إلى م

 التسجيل من أجـل الوصول إلى الوضع األمثل 

ـستدام               . بالنسبه لهم  ـدام الم من أجـل مـسانـدة صـناع السياسات، لجـمـاعه أو للقـطر، فـيما يخص االسـتخ

ـدا في          للتـنوع الحيواني، فـإن هـذا التـقـ     م ومساع ـونا له ال        رير سـوف يكون ع ـة فع ـملية رصـد وتنـمي  ع




