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U لبنان السياسي   



 آلم 10452مساحتها  . تقع الجمهورية اللبنانية على الشاطئ الشرقي للبحر األبيض المتوسط 
 .  آلم48آلم و عرض وسطي 220 بطول أقصاه مربع 

) بيروت ، جبل لبنان ، الشمال ،الجنوب ، النبطية ، البقاع ( يقسم لبنان إلى ست محافظات إدارية 
 . قضاء 24تنقسم المحافظات إلى . 
  

U لبنان الجغرافي: 
شمال الشرقي متجهة من الشمال ، ال)   م3080(السلسلة الغربية : يتكون لبنان من سلسلتي جبال 

السلسلة الشرقية موازية لألولى . إلى الجنوب ، الجنوب الغربي و تشرف على سهل ساحلي ضيق
 .بين السلسلتين يقع سهل البقاع . 

مناخ لبنان مرتبط بجغرافيته و تضاريسه فإذا أخذنا مقطعا  عرضيا  يمتد من الشاطئ غربًا إلى 
حل  شبه االستوائي إلى مناخ سفوح السلسلة الغربية الحدود الشرقية يتراوح المناخ من مناخ السا

المتوسطي و مناخ بارد و رطب على قمم الجبال المكللة بالثلوج و صوًال إلى مناخ شبه صحراوي 
 .   في سهل البقاع 

منها تتساقط بين تشرين  % 90 إلى 80.  المعدل السنوي لهطول األمطار  في لبنان مرتفع جدًا 
في 1600  ملم و يصل إلى 1000 و 700معدل السنوي على الساحل يتراوح بين ال.الثاني و آذار 

 ملم في 200 ملم في جنوبه و أقل من 800في سهل البقاع تتراوح المعدالت بين . الجبال الوسطى 
 1000 ملم و قد يصل إلى 600أما السلسة الشرقية فمعدلها العام يصل إلى . أقصى شماله الشرقي 

 . يخ ملم  في جبل الش
 

Uلبنان الديموغرافيU 
و من المتوقع ازدياد هذا العدد إلى  ) 1997(  يبلغ عدد سكان لبنان  حوالي أربعة ماليين نسمة 

 شخص في الكيلومتر 400تصل الكثافة السكانية إلى . 2020حوالي السبعة ماليين نسمة سنة 
تتوزع القوى العاملة . حيها يعيش حوالي ثلث السكان في العاصمة  بيروت و ضوا. المربع الواحد 

  11.6في الصناعة   % 15.1في التجارة  % 23.2في الخدمات  % 40.8: على الشكل التالي 
 .في الزراعة   % 9.3في البناء و% 

 .للرجال من إجمالي عدد السكان  % 53.1مقابل % 14.7تبلغ نسبة النساء العامالت  
يف باتجاه المدن و الثانية خارجية باتجاه الدول األولى داخلية من الر: يشهد لبنان هجرتين 

 . الصناعية و افريقيا و دول الخليج العربي 
 

U االقتصاد الزراعي 
 .من السكان % 40يستفيد من الزراعة في لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 

ت الساحة و قد قدر.  ألف هكتار 300 و 250تتراوح المساحة اإلجمالية لألراضي المزروعة بين 
 . آالف هكتار 104المروية بحوالي 

من مجموع موازنة الدولة في  % 0.35بلغت قيمة موازنة وزارة الزراعة اللبنانية ما يوازي 
 .األعوام العشرة األخيرة  
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 اآثر من 1999وصلت القيمة  اإلجمالية لإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني في العام 
يؤمن منها القطاع الحيواني  حوالي ) مليون دوالر أمريكي 250مليار و (نية  مليار ليرة لبنا1870

 .مسجال بذلك زيادة ملحوظة بالنسبة لألعوام السابقة %  28
ال يلبي القطاع الحيواني الحاجات المحلية باستثناء قطاع الدواجن الذي بلغت قيمة مساهمته في 

و اللحوم %26ي حين بلغت قيمة الحليب  بيض ف% 9لحوم بيضاء و  % 38اإلنتاج الحيواني 
 %.14الحمراء 

بلغت نسبة المستوردات الحيوانية .  من حاجاته الغذائية % 80 ال يزال لبنان يستورد ما يوازي 
، في بلغت قيمة % 30  حوالي 2000من إجمالي المستوردات الزراعية الغذائية   في العام 

 .   ن إجمالي الصادرات الزراعية م % 2.6الصادرات من المنتجات الحيوانية 
     
U1-1  تنظيم قطاع الثروة الحيوانية U 

 الزراعة (تعداد الثروة الحيوانية في لبنان 
   

 األبقار البلدية   51300
36700   
 مجموع األبقار  88000
19000   

409000  
9700   

300000   
4500000   
1000000   

64000000   
1200000   

 
الملكية  الزراعية في لبنان و تحديدا  الثروة الحيوانية هي للقطاع الخاص و الدولة ال تملك أية 

 ببعض مشاريع تأصيل المواشي من أغنام وماعز وأبقار  استثمارات في هذا المجال ما عدى القيام
 .في مصلحة األبحاث العلمية الزراعية  

تربى في لبنان الفصائل الحيوانية  الرئيسية من أبقار أغنام و ماعز بهدف استغالل منتجاتها 
 الكثير الغذائية من لحوم و حليب أو المنتجات غير الغذائية مثل الجلود و صوف األغنام الذي  فقد

 .من قيمته التجارية بفعل تناقص الطلب عليه   خالل العقود األربعة األخيرة 
 .و البيض) الفروج(آما و تربى الدواجن و خصوصا الدجاج المنتج لللحم 

  
U األبقار: 

 آان لهذا القطاع النصيب األوفر من اهتمام الدولة و المنظمات الدولية فقد أطلقت عدة مشاريع 
 ،مشروع التعاون 1994الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إعادة تنظيمه و تحديثه  للمساهمة في

   ). 1997الزراعي اللبناني االميرآي

 3



 ظهرت استثمارات خاصة آبيرة في قطاع الثروة الحيوانية تمثلت في مزارع 1996ومنذ العام 
 .لتربية األبقار الحلوب تابعة لمصانع لتحويل الحليب 

لتعاوني في لبنان ضعيف و هو بحاجة لتنشيط و دعم ليتمكن من القيام  بدوره في  إن القطاع ا
 .مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة اللذين يشكلون النسبة األآبر من مربي األبقار  في لبنان 

 
U الماعز و األغنام ( المجترات الصغيرة( 

 . من قطعان آبيرة الحيازات هي عائلية ض.  تترآز تربية األغنام في سهل البقاع 
أما الماعز فيربى في معظمه في المناطق الجبلية على سفوح و في مرتفعات سلسلة لبنان الغربية 

 .ضمن قطعان اصغر حجما من االغنام)جبل لبنان (
 

U الدواجن: 
هي القطاع الحيواني  األآثر تطورا منذ ما قبل الحرب اللبنانية يعتمد على التكثيف الكامل و 

( يه محصورة  بيد عدد قليل من المستثمرين الذين يطبقون الطريقة المتكاملة          الملكية ف
integrated system  .(  يضاف إلى هذه الفئة من آبار المستثمرين . طير 5000يبلغ متوسط حجم القطيع

صغار مربي الدجاج خاصة البياض  على هامش نشاط زراعي آخر أو لتلبية حاجات العائلة 
  .الخاصة

تقوم شرآات إنتاج لحوم الدواجن  منذ عدة سنوات بإطالق  تربية الحبش و لكن تبقى هذه العملية 
 .مرتبطة بفترة األعياد و محدودة من حيث العدد 

 
 
 
U1-1-1 األمن الغذائي و التنمية الريفية   
 

 باستثناء -ية إن لبنان ال يعرف االآتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية وخاصة المنتجات الحيوان
 بالرغم من االستثمارات الخاصة الكبيرة في قطاع إنتاج الحليب و -لحوم الدواجن و منتجاتها 

 ضمن إمكاناتها -مشاريع  المنظمات الزراعية و المساعدات الخجولة التي تقدمها وزارة الزراعة 
 .من احتياجاته على االستيراد % 80  فلبنان يعتمد في -

تمد بهذه النسبة العالية في تامين احتياجاته الغذائية  على االستيراد فهو لم يعرف اذا آان لبنان يع
 .أي نقص حاد في المواد الغذائية و المنتجات الحيوانية تحديدا حتى في أثناء فترة الحرب 

 
U1-1-2نظم اإلنتاج الحيواني في لبنان  
 

U نظام اإلنتاج السرحي)extensive : (  
ظام السرحي الخالص و إنما نظام شبه سرحي  تعتمد الحيوانات فيه على ال نجد في لبنان الن

المراعي خالل فصول الربيع و الصيف  والخريف جزئيا أما حين يصعب إخراج القطعان   
في بعض الحاالت يقدم . وخالل فصل الشتاء ، فتعلف الحيوانات بأعالف مرآزة  داخل المزارع

 .  حتى في فصل الصيفالمربون األعالف المرآزة لقطعانهم
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هذا النظام معتمد في تربية الماعز الجبلي و األغنام و القليل من األبقار خاصة المحلية منها و 
 . يعتمد على الرعي في الغابات و على مخلفات محاصيل الحبوب

ولكن  يمكن إن نجد بضع رؤوس . غالبا ما تكون القطعان أحادية الفصيلة خاصة قطعان األغنام 
 .ماعز ضمن هذه القطعان من ال

 رأس من الماعز  1500 رأس  من الغنم أو500يتميز هذا النظام بحجم القطعان التي قد تصل إلى 
 . ضمن الحيازة الواحدة

 .يتميز هذا النظام بأنه قليل المدخالت إلى متوسط المدخالت 
 

U نظام اإلنتاج المكثف : 
حجم الحيازة حيث تربى الغالبية العظمى من يسود هذا النظام في تربية األبقار على اختالف 

األبقار الحلوب وفق هذا النظام في آافة المناطق اللبنانية و تعتمد التغذية على المرآزات و 
 .األعالف المالئة المحفوظة 

يعتبر هذا النظام هو الوحيد  المعتمد لتربية الحيوانات المعدة للتسمين  من أبقار و أغنام و ماعز 
 . مستوردة أو منتجة محليًاسواء آانت

 إن المزارع الخاضعة لهذا النظام  هي في اإلجمال عالية المدخالت و لكن قد نجد البعض منها ، 
 .    المرتبط بمزارع إنتاج نباتي ، متوسط المدخالت 

 
U نظام اإلنتاج الصناعي: 

دة  أو المنتجة للصيصان، هو النظام المعتمد لتربية الدواجن المنتجة للحم أو المنتجة لبيض  المائ
 .حيث تربى الطيور في عنابر ممكننة  ذات جو متحكم به و بأعداد آبيرة 

 . هذا النظام هو نظام يعتمد حصرًا على المدخالت و هو بالتالي عالي المدخالت 
 
 

U1-1-3 أهم المنتجات الحيوانية و آمياتها    
 

 لبنان من اللحوم و الحليب و البيض و الجلوديعطي الجدول إنتاج الفصائل الحيوانية المرباة في 
  ) طن(لحوم )طن(حليب جلود )بيضة(بيض

 أبقار  11000 270000 55000 
 أغنام  3000 5000 145000 
 ماعز 3000 2000 150000 

 دواجن  80000   690000000
  

التي هي في اإلجمال تنتج اللحوم البقرية من العجول البلدية أو من عجول األنواع المنتجة للحليب 
من نوع الهولشتاين األبيض و األسود أما إنتاج الحليب فيتم بمعظمه من السالالت المؤصلة الوافدة 

إلى البلد و ال يشكل الحليب المنتج من الساللة المحلية إال نسبة صغيرة جدًا ال تدخل في عمليات 
 .التبادل التجارية 
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 . و الماعز هو من النوع الجبلي األسود. وع العواسي لحوم األغنام المنتجة محليًا هي من ن
سواء المنتجة للحم أو المنتجة للبيض فهي من األنواع الصناعية )  الدجاج و الحبش(  اما الدواجن 

المؤصلة و المهجنة  بالرغم من وجود  إنتاج بيض من السالالت المحلية و لكن يبقى هذا اإلنتاج 
 .  م مقارنًة بوحدات اإلنتاج الصناعي  محصورا وفي قطعان صغيرة الحج

   إن  اإلنتاج المحلي ال يؤمن االآتفاء الذاتي للبنان فهو بلد مستورد لإلنتاج الزراعي و خاصة 
المنتجات ذات المنشاء الحيواني  باستثناء القطاع الداجن الذي يؤمن حاجة األسواق المحلية  من 

 .عات لحوم الدواجن التي ازدهرت صناعتها مؤخراأو حتى مصن) فروج وبيض (المنتجات الخام 
 
U1-1-4 التغيرات  الملموسة التي حدثت في استخدام الحيوانات و إدارتها . 
 

 . منذ توقف الحرب في العام  حدثت بعض التغيرات في قطاع اإلنتاج الحيواني
Uعلى صعيد القطاع الخاص: 

عدة مئات من ماليين الدوالرات  في  استثمارات ضخمة تقدر ب1996 ظهرت في لبنان منذ سنة 
عدة مجاالت  مثل إنتاج الحليب الطازج حيث ظهرت عدة مؤسسات ذات أحجام آبيرة تتراوح من 

 رأس   لتربية األبقار المؤصلة من نوع الهولشتاين األوروبي و هذه 2000 رأس إلى 250
 .  قات من الحليب المزارع مرتبطة بمصانع النتاج الحليب الطازج المبستر وآافة المشت

و ظهرت في  القطاع الداجن  أيضا استثمارات إن في منشآت جديدة من  مسالخ ،مزارع ، مفاقس 
أو في شكل تطوير منشآت موجودة أصال مثل تحويل عنابر إنتاج الفروج القديمة إلى  النظام 

 . لحوم الدواجن   المقفل أو تحديث مسالخ أو معامل أعالف أو تجهيزات للتبريد و انتاج مصنعات 
 

U القطاع العام 
 :تجلى االهتمام الحكومي بقطاع الثروة الحيوانية  بثالثة مشاريع رئيسية هي 

مشروع إنعاش اإلنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة  الممول من الصندوق  -
شاء مراآز و الذي ترآز نشاطه في سهل البقاع و قام بإن )  IFAD(الدولي للتنمية الزراعية 

لتجميع الحليب و بإعطاء قروض عينية لصغار المربين هي أبقار حلوب مؤصلة و مستوردة   
إضافة إلى خدمات أخرى في مجال التلقيح االصطناعي و )  هولندا و فرنسا( من أوروبا

 …الوقائي 
مشروع التعاون الزراعي اللبناني األمريكي  و الذي قدم أيضا أبقارا على شكل  قروض  -

 .يسرة إضافة إلى خدمات اإلرشاد و التلقيح االصطناعي و في مجال األعالف م
مشروع التلقيح االصطناعي  الذي مولته وزارة الزراعة اللبنانية و الذي ساهم في إدخال  -

 . دم جديد و طاقة وراثية إلى القطيع األبقار  اللبناني 
 . لدى األبقار و األغنام و الماعز إضافة إلى حمالت التلقيح الوقائي ضد األمراض الرئيسية 

 .تقوم المنظمات الغير حكومية بتمويل بعض المشاريع في مناطق مختلفة من لبنان 
و تقوم وزارة الزراعة بعدة خطوات إدارية من شانها  المساهمة بتحسين قطاع الثروة الحيوانية 

رقيمها ، و إصدار القرارات   وت-خاصة األبقار-مثل العمل على تعميم  مشروع تسجيل الحيوانات 
 .………التي من شأنها تشجيع المنتجات من الحليب الطازج
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و آما هو مالحظ فأن قطاعي األغنام و الماعز لم يعرفا اية تطورات مهمة خالل العشرة سنوات 
الماضية باستثناء بعض محاوالت إدخال أعداد من الماعز الشامي بهدف تحسين إنتاجية الماعز 

يث آمية اإلنتاج و الوالدات المتعددة  أو بهدف إنشاء مزارع متخصصة و عالية المحلي من ح
 .اإلنتاج 

 
 

U العوامل التي تؤثر سلبا على اإلنتاج الحيواني: 
 ارتفاع آلفة اإلنتاج بسبب عدم توفر األعالف المنتجة محليًا  بالكمية والنوعية المطلوبة  -
 اللبناني  ضعف البنية التعاونية في المجتمع الزراعي  -
ضعف اإلرشاد الزراعي المرافق إلدخال السالالت و األنواع الجديدة خاصة تلك العالية  -

 .  اإلنتاج التي تتطلب معرفة بطرق التربية الحديثة 
 .ضعف شبكات تسويق الحليب المنتج محليا  -

 
U1-2حالة التنوع الوراثي  
 

U1-2-1 حالة المعرفة بالتنوع الوراثي: 
ومات عن الموارد الوراثية الحيوانية هو شامل و مطلق اذ انه لم تجر في لبنان إن النقص في المعل

  على أية ساللة أو فصيلة حيوانية 1975أية عملية مسح للموارد الوراثية الحيوانية  منذ العام 
ويعود ذلك لضعف إمكانات وزارة الزراعة المادية و الفنية وبسبب وجود أولويات .مستأنسة 

 .  اسة الزراعية الحاليةأخرى في السي
 

وبسبب ضعف الهيئات األهلية العاملة في القطاع الزراعي اذ ال يوجد اية منظمة تعنى بحفظ  
 .الكتب الوراثية وتنظيم تربية السالالت  

 
U1-1-2 العمل الواجب القيام به لمعرفة الموارد الوراثية :U 

 مها    اإلسراع بإطالق  ودعم عملية تسجيل الحيوانات و ترقي -
إقامة بنك معلومات وطنية  عن الموارد الوراثية  الحيوانية  المحلية تشمل السالالت  -

المحلية و الوافدة تكون القاعدة الطالق برامج تأصيل أو برامج للمحافظة على سالالت ذات 
صفات مهمة  قد تكون مهددة باالنقراض أو الضياع عن طريق التحويل التدريجي إلى سالالت 

 .أخرى 
إقامة شبكة معلومات إقليمية تعنى بالسالالت المنتشرة في البلدان المتاخمة لبعضها  مثل  -

 .أغنام العواسي
 
 

Uالدراسات التوصيفية : 
ضمن الساللة الواحدة (شأنها شأن المسوحات فأن الدراسات التوصيفية  بكافة أنواعها ، المقارنة 

 .جزيئية، غير متوفرة ،ال)وبين السالالت و األصناف الوافدة و المحلية 
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U1-2-3تقدير التنوع الوراثي  
  

 :األبقار 
 :األبقار المحلية و األبقار المستوردة: يوجد في لبنان مجموعتان من األبقار 

  
 : األبقار المحلية -أ       

إنتاجها منخفض منتشرة لدى صغار المزارعين في المناطق النائية تستخدم في .  المعروفة بالبلدية 
هذه الساللة ال تسهم . ألعمال الزراعية هي في اإلجمال ذات ثوب بني إلى اسود  صغيرة الحجم ا

ال . بكميات آبيرة من الحليب  المنتج محليا و تنحصر مساهمتها بإنتاج الطاقة والقليل من اللحم 
 .يمكن معرفة نسبة مساهمتها بإنتاج اللحم

 
 : األبقار المستوردة -ب
 
   :ة بانتظاماألبقار المستورد •

فرنسا ( هي في اإلجمال من أبقار الفريزيان أو الفريزيان هولشتاين  المستوردة  من اوروبا 
و تسهم أيضا في إنتاج اللحم المحلي عن طريق العجول . بهدف إنتاج الحليب) ،المانيا وهولندا 

 ن قطعانهم  المولودة في لبنان و التي  ال يرغب المربون في  اإلبقاء عليها وتربيتها ضم
  
 : السالالت الوافدة  •

   قد نجد أيضا  القليل من األبقار من غير أصناف مثل األبقار  الشامية أو الروسية أو حتى أبقارا 
حلوبًا أدخلت من إسرائيل إبان احتاللها لجنوب لبنان ولكن تبقى أعداد  هذه األصناف محدودة 

تاين التي تدخل بشكل منتظم ومستمر و هي التي  مقارنة مع أبقار الفريزيان أو الفريزيان هولش
تستفيد من عمليات التلقيح االصطناعي اآثر من  غيرها من األصناف خاصة في المزارع 

 .المتطورة
 

أدى دخول هذه السالالت و األصناف إلى إيجاد مجموعة جديدة من األبقار هي األبقار المختلطة 
  إلى ثيران أو أبقار - بطريقة عشوائية غير علمية -لمحليةالناتجة من تزويج األبقار  أو الثيران ا

 .مؤصلة  وافدة أو حتى باستخدام التلقيح االصطناعي على األبقار المحلية 
 :األغنام 

وبالعودة إلى اإلحصاء . يستخدم المربون  ساللة العواسي دون سواها النتاج اللحم و الحليب 
 نرى 1980المقارنة مع إحصاء الثروة الحيوانية عام  و ب1999الزراعي الشامل الذي اجري عام 

 .تترآز تربية األغنام في سهل البقاع و محافظة الشمال .  إن أعداد األغنام ارتفعت بشكل ملحوظ
 

 :الماعز
 .الساللة الطاغية هي الماعز الجبلي  المحلي األسود ذات اإلنتاج الضعيف 
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ن صافية و ال في أعداد آبيرة مما يدعو لظن  نجد أيضا  الماعز الشامي ولكن ليس في قطعا
تتواجد قطعان الماعز في محافظة الشمال . بصعوبة  إيجاد الماعز الشامي الصافي وراثيًا و جينيًا

 .و سهل البقاع 
 
 

ليس في لبنان أية أقارب برية لألصناف المستأنسة باستثناء الخنزير البري الذي عاد للتكاثر 
 التي آانت تشكل مناطق  التماس العازلة  خالل الحرب في منطقة مؤخرًا خاصة في المناطق

البقاع الغربي و الجنوب حيث شكلت هذه المناطق محميات لم يكن بوسع المواطنين عموما و 
 .المزارعين خصوصا دخولها 

 . يسعى المزارعون للقضاء على هذه الخنازير   نظرًا لألضرار التي تسببها للمزروعات
كلم عن مساهمة تقدمها  هذه الخنازير في األغذية  باستثناء بعض الخنازير التي  ال يمكن الت

 .يصطادها المزارعون و يبيعونه في األسواق المحلية
 
  حالة االستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية 1-3 

        
القتصادي بمعنى إن النظرة إلى  الموارد الوراثية الحيوانية و التعاطي معها  ال تتعدى البعد ا

استغالل الحيوانات الحاملة لهذه الموارد الوراثية لمردودها المادي دون االهتمام بصيانة و تحسين 
 .مستوى هذه الموارد  الوراثية   

 
 . السياسات و الصكوك القانونية المؤثرة على استخدام الموارد الوراثية الحيوانية 1-3-1

في صلب مهام مديرية الثروة الحيوانية ،مصلحة إنتاج و تربية إن الموارد الوراثية الحيوانية هي 
الحيوان ، المكلفة بموجب المرسوم التنظيمي لوزارة الزراعة بالسهر على شؤون تربية و تأصيل 

و أنشئت دائرة خاصة بتربية الخيل و السهر على انساله و الحفاظ عليها من . الحيوانات المزرعية
 .التدهور

حيوانات  التربية للشروط الصحية الخاصة بكل نوع ولكن ال توجد تشريعات   يخضع استيراد 
 خاصة متعلقة باستخدام الموارد الوراثية الحيوانية

  يسمح بموجبه 2002  الذي صدر في العام232/1 تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى القرار 
ن آان األمر محصورًا بوزارة باستيراد نطفة األبقار المجمدة للمواطنين ضمن شروط معينة بعد إ

الزراعة و الجامعات الزراعية، مما قد يسهم في تنويع مصادر النطفة المجمدة و بالتالي الموارد 
الوراثية وإدخال النطفة في دائرة المنافسة التجارية والتقنية قد يدفع القطاع الخاص إلى االستثمار 

حفظ و تطوير الموارد الوراثية وإدخال في هذا الحقل مما سوف ينعكس دون شك إيجابيا على 
 .                                                                                دماء جديدة إلى القطعان اللبنانية      

      
 . حالة استخدام الموارد الوراثية الحيوانية بحسب األنواع 1-3-2

 نام ، ماعز أبقار،   أغ: لحم احمر :في الغذاء  -
 دجاج : لحم ابيض 

 أبقار   أغنام و ماعز: حليب 
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 الحمير ، األبقار البلدية ): مساهمة محدودة(األعمال الزراعية  -
 أغنام أبقار و ماعز: صوف وشعر  و جلود  -
 الخيول :  تسلية و أنشطة ثقافية  -

تر عن سطح البحر آما  م1000تربى األبقار في آل المناطق اللبنانية الجبلية منها ، حتى ارتفاع 
 مع ترآيز في المنطقتين -السهول الساحلية و السهول الداخلية و المرتفعات و السفوح  

و ذلك الن نظام التربية  المعتمد هو النظام من غير مرعى  آثير -)الشمال والبقاع (الزراعيتين
 .المدخالت 

لية  التي يصعب على غيرها من تستخدم الماعز و خاصة الماعز الجبلي  الستغالل المراعي الجب
السالالت و األنواع  الوصول إليها آما وأنها تستطيع استغالل   أعالفا يصعب على السالالت و 

 .األنواع  استعمالها مثل أوراق السنديان  
 :يترآز  تواجد  األغنام في سهل البقاع  وذلك مرتبط بتوفر 

 مح و الشعير و الشمندر السكري المخلفات الزراعية من خضار و مخلفات زراعة الق 
 . الغير مكلفة  التي تتوفر في سهل البقاع   ) رعاة و حراس ( و اليد العاملة الزراعية 

 
آما وان  آون القطاع الداجن تحول إلى النظام الصناعي فان انتشار الدواجن ليس محدودًا بمنطقة 

 .ي  معينة ولكنه يترآز في محافظتي جبل لبنان و  لبنان الشمال
إن عدم تطور تربية الخنازير وبالتالي  عدم تطور الموارد الوراثية لهذا النوع من الحيوانات  يعود 

ال تستهلك هذا النوع من اللحوم ) المسلمين (إلى األسباب الدينية حيث إن فئة آبيرة من اللبنانيين 
 .مما يحد من أهميته االقتصادية و يضعف  االهتمام به 

 
  
اع و السالالت الحيوانية المستخدمة في اإلنتاج الحيواني و األهمية النسبية لكل  األنو1-3-3

 مجموعة في اإلنتاج المحلي 
 

 :األغنام 
.% 20حوالي ) العواسي ( تؤمن األغنام  الموجودة في لبنان والتي  هي حصرا  من النوع المحلي 

ن من حليب الغنم فيؤمن محليا ومن أما  استهالك لبنا. من حاجة السوق اللبناني من لحوم الغنم 
 .  أغنام العواسي فقط 

 .      و بالتالي فان آل اإلنتاج المحلي من حليب و لحم  يأتي من نوع  العواسي المحلي فقط  
 :الماعز

أما االستهالك .من  حاجة لبنان من لحم  الماعز  % 80 الماعز الموجود في لبنان يؤمن حوالي 
 95ز فيغطيه اإلنتاج المحلي  و هو في مجمله من الماعز الجبلي األسود  المحلي من حليب الماع

   % . 5و القليل من الماعز الشامي %  
 القسم األآبر من اإلنتاج المحلي من لحم وحليب -البلدية–تؤمن الماعز  الجبلية  السوداء اللون 

 . الماعز 
   

 : األبقار 
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األبقار البلدية  و إناث  األبقار : موعتين رئيسيتين تنقسم األبقار الموجودة في لبنان إلى مج
 . المستوردة بهدف التربية و إنتاج الحليب 

خالل السنوات العشر األخيرة تم إدخال أعداد آبيرة من األبقار المؤصلة خاصة الفريزيان 
حرآة هولشتاين المنتجة للحليب المستوردة من أوروبا  و الواليات األمريكية المتحدة و هذه ال

التجارية هي التي أدت إلى ترجيح آفة السالالت المستوردة بانتظام في اإلنتاج المحلي   على آفة 
 . الساللة البلدية ،وهذه النزعة تتأآد آل عام

 
 :لحم األبقار  

من حاجته من لحوم األبقار تتوزع هذه الكمية بين األبقار البلدية و  % 10ينتج لبنان ما يوازي 
 .لة المستوردة  األبقار المؤص

ال توجد إحصائيات دقيقة حول مساهمة آل مجموعة في اإلنتاج المحلي ولكن مساهمة الساللة 
لساللة  التي يتم  %  70في احسن األحوال  مقابل   %30المحلية  ال يمكن إن تتخطى ال

 . استيرادها بشكل منتظم وذلك  تحت شكل عجول ذآور أو إناث منفية  
 

 :حليب األبقار  
رغم النقص في المعلومات الدقيقة يمكن تقدير نسبة الحليب المسوقة   التي تنتجها الساللة المحلية 

آخذين في االعتبار عددها القليل نسبيًا وآمية إنتاجها القليلة ونسبة االستهالك  % ( 10بما يوازي 
الهجينة التي تربى في لألبقار المستوردة بانتظام و % 90مقابل ) العائلي النتاجها من قبل المربين

 . مزارع  اآثر تخصصًا من األبقار المحلية 
 

 :  الدواجن 
ال توجد إحصائيات دقيقة تمكن من التفريق بين الكميات المنتجة من الدجاج البلدي و الدجاج 

 .   الصناعي
 % 5ال يمكن إن  تتعدى آمية لحم الفروج المنتج من الدواجن البلدية : اللحم  
 .للدجاج الصناعي  % 95منتجة  محليًا مقابل من الكمية ال
من مجموع  اإلنتاج المحلي % 10يمكن إن يصل إنتاج البيض البلدي إلى : البيض  

 .من السالالت التي تربى وفق النظام الصناعي  للدجاج% 90مقابل . من البيض 
 

 : أشكال التربية المستخدمة1-3-4
 : األبقار 

 . أشكال التربية و التي تختلف باختالف مستوى المربي التقني في لبنان نستطيع إن نجد آافة 
ففي الزارع الكبيرة التي تملك التقنيين في مجال التلقيح االصطناعي و التي تتمتع بإدارة علمية و 

اقتصادية  صحيحة نجد إن التربية من ساللة واحدة هي التي تطغى  سعيا وراء تحسين نسل 
و إن الساللة الغالبة هي الفريزيان  أو الفريزيان هولشتاين و إن النطفة األبقار و إنتاجيتها  خاصة 

 .  المجمدة التي تستوردها وزارة الزراعة هي حصرا من الفريزيان  أو الفريزيان هولشتاين 
 في المزارع المتوسطة المستوى حجما و إدارة نجد إن نظام الساللة الواحدة هو الذي يطغى أيضا 

ولكن قد نجد إن . ق التي يسهل على تقنيي التلقيح االصطناعي الوصول إليها خصوصا في المناط
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البعض قد يعمد إلى استعمال الثيران الحية دون معرفة لصفاتها الوراثية الحقيقية مرتكزين في 
 .اختيارهم لها على الشكل الخارجي وحسب  

لجأون  في معظم األحيان إلى الحل أما صغار المربين الذين ال خيار لهم في انتقاء الطلوقة فانهم ي
 .األقرب و األوفر األمر  الذي يؤدي إلى تهجين أبقارهم 

يسعى المربون في آافة المستويات  وبقدر المستطاع إلى إحالل بكاآير أو ثيران  ولدت في 
ولكن تبقى عملية إدخال الحيوانات من قطعان أخرى محلية  أو . قطعانهم محل األبقار المنفية

ردة مباشرة تشكل نسبة في تجديد القطعان  تختلف باختالف المواسم و نوعية الحيوانات مستو
 .   المولودة  
 
 

 :األغنام 
في حالة األغنام فان التربية من ساللة واحدة هو النظام الوحيد المطبق وذلك لعدم وجود سالالت 

طرق التربية في لبنان أضف أخرى و الن المربين يعرفون إن غنم العواسي هو األآثر تأقلما مع 
 . إلى ذلك إن بعض المستهلكين  يفضلون الغنم العواسي البلدي 

 
 :الماعز

،وان آان الماعز البلدي ) شامي مع بلدي اسود ( يربى الماعز في لبنان في قطعان مختلطة
التيوس األسود يبقى األآثر عددًا، مما يدفع إلى الظن إن التهجين ممكن وان آان المربون يفصلون 

 . يبقى نظام  الساللة الواحدة هو األآثر شيوعا .  عن اإلناث في موسم التزاوج 
 

 :الدواجن الصناعية  
تتحكم شرآات آبيرة بعملية التزاوج و التفقيس  و هي في ذلك تستورد األمهات من 

اج الدواجن الشرآات العالمية األوروبية خاصة  التي تقوم بالتأصيل و التهجين و بالتالي فان إنت
 .الصناعي يتم من خالل نظام الساللة الواحدة الصافية أو الهجائن الصناعية المعروفة عالميا  

 . تبدل اإلناث بعد آل فوج
 

 : الدجاج البلدي
تتم تربية هذه الدواجن ضمن قطعان صغيرة الحجم ال تتعدى البضعة مئات من الطيور  

ظة على نقائها عبر اعتماد نظام التربية من ساللة واحدة يسعى هواة تربية هذه الساللة إلى المحاف.

وان آان بعض المربين يدخلون سالالت أجنبية ولكن غير صناعية مما قد يأخذ شكل التربية .
 .العشوائية دون شكل محدد 

 
ولم يوضع  أي نظام . آما ذآر آنفًا فان أي عمل أو بحث في مجال تقييم نتائج السالالت لم يتم 

و أي نظام تأصيل باستثناء  العمل المنجز في  محطة تربل لألبحاث الزراعية حيث يتم، تهجين أ
 ، IFAD ضمن مشروع إنعاش اإلنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة بتمويل من 

تأصيل قطيع صغير من األبقار الحلوب العالية اإلنتاج بهدف تأمين طالئق لصغار الفالحين  و 
 .ر  من الماعز الشامي بهدف بيع التيوس أو الماعز الشامية المؤصلة من المربين قطيع آخر صغي
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آما و يقوم بعض الباحثين الجامعيين التابعين لكليات الزراعة خاصة  في الجامعات الخاصة 
ببعض التجارب و األبحاث التطبيقية  ذات الطابع أو المردود الوراثي آمثل استعمال مستحضرات 

يبقى استمرار  هذه األبحاث و التجارب . دورات الشبق عند المجترات الصغيرةالسيطرة على 
 .  مرتبطا بتوفر اإلمكانات المادية و التقنية 

 
  القدرة على استعمال الموارد الوراثية 1-3-5

يعود  ضعف القطاع التعاوني للظهور هنا أيضا فال وجود للتنظيمات األهلية التي تعنى بهذا النوع 
 . مال و حتى القطاع الخاص التجاري لم يبد بعد  اهتماما آبيرًا في هذا المجال  من األع

ساهمت الدولة بإدخال تقنية التلقيح االصطناعي و قامت بتأمين النطفة مجانا للمربين على مدى 
و قامت بعض المنظمات غير الحكومية و المشاريع الممولة من جهات اجنبية . عدة سنوات  
 .   خدمات في هذا المجال  و خاصة لألبقار بتامين بعض ال

 
 :األبقار 

في المزارع الحديثة يمكن وجود سجالت لتسجيل األداء و لكن ذلك لن يعود إلى اآثر من خمسة 
 أعوام والستخدامات داخلية للمزرعة  

أما على الصعيد الحكومي فان مديرية الثروة الحيوانية تحاول إطالق مشروع تسجيل و ترقيم 
بقار  على آل األراضي اللبنانية تمهيدا للوصول إلى مسك السجالت المزرعية دون إن تتمكن األ

يبقى إن نشير إلى إن مشروع إنعاش القطاع . من ذلك بسبب ضعف اإلمكانات المادية و البشرية
 الحيواني الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قام بهذا العمل ولكن ضمن محافظة البقاع

 . فقط
على صعيد التقنيات المستخدمة فان التلقيح االصطناعي أصبح معروفًا و يتوفر العديد من الفنيين 

من  فنيين ملقحين و مهندسين زراعيين و أطباء بيطريين الذي يتمتعون بمهارات جيدة في هذا 
يعاني أيضا من المجال  ولكن تبقى الحاجة آبيرة في هذا المجال خاصة بالنسبة للقطاع العام الذي 

 . نقص في الوسائل اللوجستية 
تبقى أهمية التلقيح االصطناعي و اإلفادة منه بالشكل األمثل ،  محدودة في ظل عدم امتداد هذه 

إضافة إلى .بشكل آامل و دقيق )   feed back(الخدمة  إلى آافة المربين و عدم عودة المعلومات 
لمكملة  للتلقيح االصطناعي من تقديم المشورة و نقص في خبرة بعض الملقحين في المجاالت ا

النصح إلى المربين حول اختيار الفحل األنسب ألبقارهم و يضاف إلى ذلك الجهل لدى الكثير من 
. المربين الذين ال يملكون مشروع لتأصيل حيواناتهم وفي بعض األحيان ال يملكون  حتى الرغبة 

قل أجنة وتجنيس للبويضات أو الحيوانات المنوية فهي  أما التقنيات األخرى األآثر تطورا  من ن
 .غير متوفرة قي الوقت الحالي 

ضمن شروط صحية و تقنية محددة (  قد يكون فتح باب استيراد النطفة المجمدة لمن يرغب بذلك 
بعد إن آان حكرًا على الدولة ، بادرة جيدة  تفتح المجال لتطوير تقنيات  التزاوج عند األبقار و )
 .اقي الحيوانات المستأنسة ب
 

 :األغنام و الماعز 
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يبقى استعمال التقنيات الحديثة معدوما عند األغنام و الماعز باستثناء بعض التجارب الجامعية 
  heat(المحدودة في مجاالت التلقيح االصطناعي و تقنيات تنظيم و افتعال فترات الشبق 

synchronization  ( 
 

  الدواجن 
 . المتخصصة في هذا المجال ما تقوم به الشرآات الكبيرة المنتجة للجدود و األمهات تتبع الشرآات

 
  اتجاهات استخدام الموارد الوراثية و مستقبل هذه االستخدامات 1-3-6
 

 :األبقار 
 مكان الساللة البلدية -الفريزيان هولشتاين -االتجاه  السائد هو حلول السالالت المستوردة بانتظام 

الستبدال أو بالتدريج و التهجين ، خاصة وان الساللة المحلية تربى في األرياف التي تزداد سواء با
الهجرة منها داخليا و خارجيا و يقوم بتربيتها مربون متقدمون بالسن مما سيؤدي بعد وفاة هؤالء 

 . إلى إهمال تربية األبقار البلدية
لى إنشاء مزارع و استخدامها الهداف تجارية أضف إلى ذلك إن إنتاجية الساللة المحلية ال تحفز ع

أو صناعية  في ظل إغراق األسواق من قبل الشرآات الخاصة و المنظمات و المشاريع اإلنمائية 
باألبقار المؤصلة من سالالت مستوردة  عالية اإلنتاج و بكلفة مقبولة وحتى إن النطفة المجمدة 

 .فريزيان هولشتاين دون سواها المستعملة للتلقيح االصطناعي هي من ساللة ال
 

 :األغنام و الماعز 
في ظل غياب اهتمام الدولة و القطاع الخاص بهذه الحيوانات  و عدم وجود سالالت متعددة من 

هذين النوعين،   ال يتوقع حدوث تغيرات جذرية أو أساسية في وضع الموارد الوراثية لهذين 
 .النوعين 

 
 :اثية  حالة تنمية الموارد الور1-3-7
 

تقوم وزارة الزراعة حاليا بالمساهمة بتنمية الموارد الوراثية خاصة عند األبقار عن طريق تقديم 
و رغبة منها بتطوير هذا القطاع فقد فتحت مؤخرا مجال . النطفة المجمدة إلى المربين مجانا 

ية الثروة استيراد النطفة أمام الموطنين على يكون ذلك ضمن شروط معينة و تحت إشراف مدير
ولكن  تبقى األولوية الكبرى لعملية  صيانة الصحة العامة البيطرية و الصحة الحيوانية . الحيوانية 

. 
 
 

 :األبقار 
الساللة األآثر إنتاجا هي الفريزيان هولشتاين المستوردة بانتظام و تبقى عملية تحسين صفاتها 

توزعها وزارة الزراعة و على مبادرات الوراثية محدودة جدًا تقتصر على النطفة المجمدة التي 
 .فردية ضمن المزارع الخاصة ال يربط بينها أي رابط أو صلة 
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ولكن تبقى عملية توزيع األبقار المؤصلة المستوردة من هولندا و فرنسا و الواليات المتحدة على 
ة شكل قروض ميسرة إلى صغار المربين المحاولة األبرز لتحسين الصفات الوراثية لسالل

 .   الفريزيان هولشتاين الموجودة أصال في لبنان
 

 :   األغنام
الساللة الوحيدة هي العواسي وليس هناك برنامج وطني  لتطوير صفاتها الوراثية  حاليا  ولكن 

جرت تجارب  عديدة لتحسين نسلها  في محطة تربل لألبحاث الحيوانية التابعة لمصلحة األبحاث 
نية في فترة ما قبل الحرب ولكن الحرب فعلت فعلها و توقفت آل هذه العلمية الزراعية  اللبنا

 .األعمال 
 
 
 
 :الماعز  

جرت بعض محاوالت إدخال تيوس أو إناث من الساللة الشامية لتربيتها بشكل صاٍف أو لتهجين 
 .الساللة الجبلية المحلية ولكن بقيت محاوالت فردية غير مترابطة و غير منتظمة زمانًا ومكانًا

 
 :     المنظمات المعنية بإدارة الموارد الوراثية الحيوانية 1-3-8 

الجهة الوحيدة  المسؤولة عن إدارة و تطبيق برامج  صيانة و تحسين  الموارد  الوراثية للحيوانات 
المز رعية هي مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة و هي تقوم بتوزيع النطفة  المجمدة 

آما ساهمت بتحسين الموارد .)  أنبوب في السنة 20000(انا  على المزارعينالمستوردة مج
و الواليات المتحدة )فرنسا و هولندا (الوراثية عن طريق إعطاء أبقار مؤصلة مستوردة من أوروبا 

 .  للمزارعين بشكل قروض عينية ميسرة ةاألميرآي
 التلقيح الوقائية  المجانية ضد عدة تقوم مديرية الثروة الحيوانية أيضا بتطبيق برامج و حمالت

 .أهمها الحمى القالعية، التسمم المعوي ، و االسهالت عند العجول الحديثة الوالدة امرض 
وتقوم مصلحة األبحاث العلمية الزراعية وهي جهاز تابع لوزارة الزراعة أيضا  بتنفيذ بعض 

طة تربل في سهل البقاع ببعض برامج األبحاث ضمن اإلمكانات التقنية و المادية المتوفرة  في مح
تأصيل األبقار و الماعز الشامي إضافة إلى األبحاث التي تجريها في مجاالت التغذية و األعالف  

 . الحيوانية 
الجامعة اللبنانية ، الجامعة  األمريكية ،الجامعة ( تقوم  آليات الزراعة األربعة الموجودة في لبنان 

             .   بأبحاث تطبيقية في هذا المجال )دس اليسوعية ،جامعة الروح الق
 . وتبقى مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال شبه معدومة 

 
 :  العوائق المحتملة أمام تحسين االستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية 1-3-9

 : لحيوانية  هي أهم األمور  التي قد تشكل عائقًا أمام تحسين االستفادة من الموارد الوراثية ا
 عدم وجود توصيف للسالالت المحلية  •
 الموارد الوراثية الحيوانيةعدم توفر سياسات و برامج محددة الستخدام  •
 نقص في الكوادر البشرية المدربة على استخدام الموارد الوراثية الحيوانية   •

 15



 صعوبات مالية  •
 انية في الوقت الحاضر عدم توفر التقنيات الحديثة الدارة الموارد الوراثية الحيو •
 .عدم وجود البنية التحتية الالزمة  •

 
 
 
 
 
 

 تحديد الجوانب الرئيسية و المجاالت الحرجة لصيانة الموارد الوراثية الحيوانية و 1-4
 :استخدامها 

 

تطوير الدعم المادي و الفني لمصلحة األبحاث العلمية الزراعية لتربية  قطعان النوى و  •
 القطعان االختبارية

 .استخدام التقنيات الحديثة إلآثار الحيوانات الجيدة و توزيعها على المربين •
إن الوضع  الوراثي الحالي لسالالت المحلية ال يشجع على قيام استثمارات تعتمد على  •

 .هذه الموارد الوراثية 
دعم المربين في األرياف عن طريق نفل الخبرات العلمية إليهم و تأهيلهم و زيادة  •

 م إنتاجيته
 إحداث و تشجيع قيام الجمعيات التي تجمع المربين و إيجاد مصادر تمويل ذاتي لها  •
 . إيجاد مؤسسة لتخزين الموارد الوراثية الحيوانية خاصة المحلية منها  •
العمل حتى الوصول إلى نظام ترقيم وتسجيل لكافة الحيوانات المزرعية في لبنان وصوال  •

 .مة حاليًا إلى تطوير نظم     التربية القائ
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 الجزء الثاني

 :السياسات و البرامج و ممارسات اإلدارة السابقة  و تأثيرها على الموارد الوراثية الحيوانية 
 
 :  تأثير السياسة 2-1

 عامًا على تدمير البنية التحتية في آل 17لم يقتصر تأثير الحرب التي شهدها لبنان طوال 
ة بشكل خاص ،بل تعداها إلى جعل االهتمام بالقطاع الزراعي عموما و المجاالت و الزراعي

الموارد الوراثية الحيوانية تحديدًا في اسفل سلم أولويات الحكومات المتعاقبة منذ  بداية العام 
1975. 

فبعد إن وصل القطاع الزراعي في لبنان إلى مستوى متطور نسبيًا في المجاالت الفنية و التقنية 
رب لتدمر آافة البنى التحتية الزراعية من مختبرات و مراآز أبحاث و تهجير الباحثين جاءت الح

وبعد انتهاء الحرب ترآز . في هذا المجال و لتقلل من اهتمام المواطنين آما الدولة بهذا القطاع 
االهتمام على إعادة اعمار ما تهدم مع تهميش  للزراعة و الثروة الحيوانية التي لوال بعض 

شاريع الممولة من الخارج و لوال المبادرات و االستثمارات الخاصة التي أطلقت بعد انتهاء الم
 .   لما عرفت أية حرآة خالل العقود الثالثة السابقة1996الحرب و خصوصًا منذ العام 

أما دور الدولة فقد اقتصر خالل الفترة عينها و خاصة بعد انتهاء الحرب  على االهتمام بشؤون 
الحيوانية و الصحة العامة البيطرية عن طريق حمالت التلقيح الوقائي المجانية التي آانت الصحة 

أجهزة مديرية الثروة الحيوانية تقوم بها  آل عام  إضافة إلى إعادة إحياء مرآز التلقيح 
شكل هذا المرآز . االصطناعي لألبقار  ضمن اإلمكانات المادية و البشرية اللوجستية المتوفرة  

و وآالة التنمية األمريكية التي أدخلت إلى البلد دفعات متتالية  )  IFAD  ( المشاريع الممولة من مع
من األبقار المؤصلة   التدابير الوحيدة ذات التأثير على الثروة الحيوانية و الموارد الوراثية 

 .الحيوانية  خالل الثالثين سنة الماضية  
 الدواجن عن طريق سياسة جمرآية  صارمة حافزًا قويا  شكلت حماية اإلنتاج الوطني من لحم

لقيام صناعة دواجن حديثة تعتمد على السالالت  و الهجائن المطورة في العالم و المستوردة 
 .بانتظام 

 
 :  تأثير البيئة و األنماط االستهالآية2-2
   

اف و تغيير العادات أدى ترآز عدد آبير من المواطنين حول المدن الرئيسية و الهجرة من  األري
االستهالآية للشعب اللبناني خالل العقود األربعة الماضية إلى ظهور مشاريع و استثمارات تماشي 

هذا التغيير فظهرت مزارع إنتاج الحليب التي تعتمد على األبقار المؤصلة المستوردة و مزارع 
 .لدية غير المجدية اقتصاديًا  الدواجن الصناعية مما أدى إلى تناقص أعداد األبقار و الدواجن الب
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 : تأثير طرق التربية في الماضي و الحاضر 2-3
 .لم توضع  أية برامج للتحسين الوراثي ألي من األنواع و السالالت سواء البلدية أو المستوردة 
ية و اعتمدت طرق التربية في لبنان على التربية النقية لألغنام و األبقار المستوردة أما األبقار البلد
: الماعز فقد عرفت التهجين بنسب مختلفة و متفاوتة حسب المناطق و أنماط استخدام الحيوانات

فمثًال الماعز البلدي األسود لم يعرف عمليًا أية عملية تهجين في المناطق الجبلية حيث ال تشكل 
د اما في المناطق الموارد الوراثية للماعز  الشامي أية منفعة في المراعي الوعرة و القليلة الموار

من . الساحلية أو السهلية فقد استعمل التهجين وان آان بطريقة غير مدروسة وال علمية موثقة 
ناحية أخرى أدت تربية الماعز الجبلي في المرتفعات والمراعي الجبلية التي ال يمكن استغاللها إال 

و اإلخالل بنمو الغطاء النباتي في بهذا النوع من الحيوانات إلى التأثير سلبًا على التوازن البيئي 
 .عدد من المناطق حيث مورس الرعي الجائر أو غير المنظم

و مثال آخر هو األبقار البلدية التي تستعمل في بعض الناطق في األعمال الزراعية فلم تعرف 
ف التهجين  أما في المناطق حيث تربى بهدف إنتاج   الحليب فقد هجنت مع األبقار المستوردة بهد

 .زيادة إنتاجها  مما جعل مواردها الوراثية تضمحل في هذه المناطق  
 
 : التأثير على حالة الصحة  الحيوانية 2-4

أدى تكثيف اإلنتاج وإدخال السالالت الجديدة غير المتأقلمة جيدا و غياب اإلرشاد الصحي 
إلى زيادة في -بقارخصوصًا األ-البيطري وعدم معرفة المربين بطرق تربية الحيوانات المؤصلة  
التهاب الضرع و التهاب الحوافر ( األمراض الحيوانية و خصوصا األمراض   الغذائية و اإلدارية 

ويمكن اإلشارة إلى أن العديد من األبقار المؤصلة والتي تحمل مخزونا و طاقا وراثية عالية ) …
رة  المزرعية  وتحديدا عدم قد ال تكون قد توصلت إلى ابراز آاملة هذه الطاقة بسبب سوء اإلدا

 .معرفة  بعض المزارعين بطرق التغذية الحديثة  
 
 : تحليل طلبات و اتجاهات المستقبل 2-5

بالرغم من قيام استثمارات خاصة تقدر بمئات ماليين الدوالرات في قطاع تربية األبقار الحلوب  و 
اني لصالح أصحاب الحيازات مشروع إنعاش اإلنتاج الحيو(مشاريع دولية  منذ انتهاء الحرب 

صندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشروع التعاون الزراعي  اللبناني الصغيرة الممول من ال
 بهدف زيادة اإلنتاج و إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع الحيواني فان ذلك لم يحقق )األمريكي   

 القطاع الداجن الذي يؤمن آفاية لبنان من تطوراً  آبيرًا على صعيد تامين االآتفاء الذاتي ،باستثناء
 .آافة منتجات الدواجن األولية من لحوم و بيض أو منتجات مصنعة 

 
 
 
 

 :االتجاهات الجديدة في العادات االستهالآية
 اتساع رقعة المناطق الحضرية و تطور عادات االستهالك نحو النوعية  -
 تغير الظروف االجتماعية و تطور أذواق المستهلكين  -
 زيادة الوعي الصحي و الغذائي لدى المستهلكين  -
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 . تطور سياسات التسويق لدى الشرآات الكبرى و إدخال أصناف جديدة  -
 ازدياد الطلب على المنتجات العضوية  الطبيعية و الخالية من المدخالت الكيمائية   -
منتجات ازدياد الوعي لدى المستهلكين حول مواضيع سالمة الغذاء  والنوعية الصحية لل -

 ذات المنشاء الحيواني 
 ازدياد الطلب على اللحوم والمنتجات الحيوانية المنتجة من السالالت المحلية -

  
إن حدوث هذه التغيرات في العادات االستهالآية و االجتماعية  سوف يؤدي حتمًا إلى تغيير في 

ين يتجهون نحو تربية نظم اإلنتاج  بشكل يسمح بتلبية حاجات السوق فنجد مثال العديد من المرب
الدجاج البلدي  أو العجول البلدية  مما قد يؤثر إيجابا على طلب الحيوانات المحلية و يشكل نقطة 

 .إعادة انطالق للسالالت المحلية  
 ونجد أيضا اتجاهًا مؤآدا نحو ارتفاع متوسط حجم مزارع األبقار مع االتجاه نحو اإلدارة العلمية 

  وزيادة نسبة األبقار المؤصلة مما قد يؤسس لحرآة تغيير على صعيد الحديثة  لهذه المزارع
 .الموارد الوراثية و أدارتها و تطويرها 

التأآيد على نظام التربية السرحي غير المكثف بالنسبة إلى األغنام العواسي  و الماعز البلدي 
 .لمنتجات هذان النوعان من الحيوانات" الطبيعية"حفاظا على الصورة 

 
 :ى صعيد  العمل الحكومي عل

 تسعى وزارة الزراعة إلى مواآبة هذه التطورات و تعمل على استصدار قوانين  جديدة مثل قانون 
الحجر الصحي البيطري وفرض تسجيل آافة مصانع المنتجات الغذائية ذات المنشاء الحيواني 

نظام ترقيم األبقار و سائر وعبر السماح باستيراد النطفة المجمدة و أيضا عبر السعي إلى تعميم  
 .الحيوانات  على آافة األراضي اللبنانية  و القيام بحمالت إرشاد  

 
  االستراتيجيات البديلة في مجاالت صيانة و استخدام و تنمية الموارد الوراثية الحيوانية 2-6

 : تتمثل هذه االستراتيجيات البديلة بالعمل  على صعيدين 
 

 :األنواع الموجودة 
يع  القطاع الخاص ،النشيط جدًا في مجاالت أخرى زراعية و غير زراعية ، و تحفيز  قيام تشج

 .جمعيات لرعاية شؤون المزارعين التقنية وصوًال إلى جمعيات الدارة انساب الحيوانات
 تشجيع و دعم و توجيه  األبحاث  الجامعية بشكل يتالءم مع متطلبات تطوير قطاع الثروة 

 .   مع وجود أربع آليات للهندسة الزراعية في لبنانالحيوانية  خاصة
   

 :األغنام  و الماعز 
العمل على  التأصيل ضمن القطعان المحلية بطريقة  التربية النقية وصوًال إلى تحسين  

 أداء  السالالت  المحلية 
 السعي إلى إدخال تقنيات األعالف الجديدة  
ه السالالت  من إبراز آافة طاقتها  تحسين الظروف الصحية األمر الذي  يمكن هذ 

 .اإلنتاجية الكامنة و بالتالي تطوير الموارد الوراثية الحيوانية 
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 :األبقار 
 العمل على حماية ما تبقى من موارد وراثية محلية من التهجين و خطر االندثار 
العمل على  إجراء توصيف دقيق يمكن من معرفة مكامن القوة و الضعف لدى الساللة  

 .لدية  التي و ال شك تملك العديد من المؤهالت الب
 :األنواع الجديدة 

قيام عدة شرآات باالستثمار في مشاريع لتربية النعام  آما و تقوم حاليا  عدة مزارع  جديدة لتربية 
 . الخنازير

االستثمار في تربية الحيوانات الصغيرة من نوع األرانب أو البط التي قد تشكل مصدرًا 
 .ات الحيوانية للبروتيني

 :المنافع المتوقعة من استراتيجيات التربية البديلة 
 :بالنسبة إلى المستهلكين 

توفير المنتجات ذات المنشاء الحيواني بالكمية والنوعية و المساهمة في تغطية النقص الحاصل في 
 إنتاج هذه المنتجات محليا

 
 :بالنسبة إلى المربين 

 . الدخل الزراعي  وانعكاس ذلك على المجتمع الزراعي عمومًا زيادة اإلنتاجية و تحسين مستوى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السياسات و االستراتيجيات و الخطط الوطنية الخاصة بصيانة و استخدام و تنمية الموارد 
 .الوراثية الحيوانية 

 
 ال يمكن الكالم في الوقت الحاضر عن سياسة  أو خطط تعنى بصيانة و استخدام و تنمية الموارد 

الوراثية الحيوانية على الصعيد الوطني إذ إن  االهتمام الحكومي  ينصب حاليا على أولويات 
 .أخرى زراعية و غير زراعية 

إن خطط صيانة و استخدام و تنمية الموارد الوراثية الحيوانية عندما توضع يجب إن تنطلق من 
لجينية التي يمكن إن تكون آامنة لدى مبداء التنمية المستدامة للموارد الطبيعية واستغالل الموارد ا

السالالت المحلية و استغالل الموارد الوراثية للسالالت المستوردة أو الوافدة  وصوال إلى سد 
 :حاجات السكان من المنتجات الحيوانية و ذلك من خالل 
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كن دعم البنى التحتية العلمية والبحثية الموجودة و استكمال ما ينقص من خبرات علمية للتم -
 من إدارة هذه الموارد الوراثية 

 تعميم  تقنية التلقيح االصطناعي  -
 إيجاد قطعان النوى للتأصيل و نشر الحيوانات ذات المستوى الوراثي العالي  -
تشجيع و إعطاء الحوافز  لقيام مشاريع  تجارية  تنموية  تقوم على الحيوانات من السالالت  -

 .المحلية 
 عيات المربين لكل نوع و الحقًا لكل ساللة تشجيع قيام التعاونيات و جم -

 :و تبقى أمام تنفيذ هذه االستراتيجية عقبات و خطوات تمهيدية أساسية 
 ايجاد نظام ترقيم و تسجيل الداء الحيوانات -
الحمى  (رفع المستوى الصحي للحيوانات الموجودة عن طريق استئصال األوبئة الحيوانية -

 .…  ال المعدي لدى العجولالقالعية، اإلجهاض المعدي االسه
 إيجاد التمويل الالزم  -
 الحصول على الدعم العلمي من المنظمات الدولية  ريثما يكتمل تأهيل فريق العمل الوطني  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضع القدرات الوطنية و تقييم الحاجات لدعمها في المستقبل: الجزء الثالث 
 

 و تقنيا في عملية إدارة و تطوير الموارد تعتبر القدرات البشرية  المحلية  المتورطة علميا
الوراثية الحيوانية ضعيفة للغاية و يعود ذلك إلى غياب االهتمام الجدي بهذا الموضوع إذ إن 

الكوادر الفنية األساسية من االختصاصات  ذات العالقة باإلنتاج الحيواني متوفرة  على إن تدعم 
 . زمبالخبرات النادرة و تعطى التدريب الخاص الال

 يشكل تمويل هكذا برامج  المشكلة األصعب  للحل نظرًا   لضعف ميزانية وزارة الزراعة  
 .المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية و اقتصارها على المصاريف الضرورية 

 
  الحاجات 3-1
وحدة ضمن مصلحة األبحاث العلمية الزراعية  تكون تأسيس محطة أبحاث علمية أو  -

 على توصيف و صيانة السالالت  الحيوانية  المحلية و وضع خطط التحسين  مهمتها العمل
 .الوراثي 

 . تأمين التدريب الفني و العلمي الضروريين للكوادر العلمية و الفنية  -
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 .تطوير تقنية التلقيح االصطناعي و جعلها تشمل المجترات الصغيرة  -
  الموجودة في لبنان أو سالالت التعاون مع الدول المجاورة حيث تتواجد  نفس السالالت -

 .مشابهة لها 
تامين التمويل الالزم لتشغيل البرامج الوراثية من توصيف و تحسين و صيانة الموارد  -

 .الوراثية 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تحديد األولويات الوطنية لصيانة الموارد الوراثية الحيوانية و استخدامها:الجزء الرابع 
 
 :شترآة لكل األنواع و السالالت  األولويات الوطنية الم4-1
تحديث األنظمة و التشريعات و القوانين الزراعية بشكل يساعد على تنمية الموارد  -

الوراثية المحلية و يشجع على إدخال السالالت التي تتالءم مع المناخ و  المتطلبات 
اإلنتاج اللبنانية و إدخال فكرة الموارد الوراثية وصيانتها و تطويرها في آل مشاريع 

 . الحيواني الوطنية المستقبلية   
إطالق عملية توصيف السالالت المحلية و دراسة مؤشراتها اإلنتاجية و الصحية بشكل  -

علمي ودقيق ، تمهيدًا لمعرفة الطاقة الوراثية الكامنة لدى هذه السالالت و تحديد إمكانية و 
 .ع السالالت المناسبة جدوى الشروع ببرامج لتحسينها  وتأصيلها  أو تهجينها  م

 االستمرار بالجهود لوضع نظام ترقيم الحيوانات موضع التنفيذ إذ انه أمر أساسي لضبط   -
 .و حسن إدارة برامج صيانة وتحسين  الموارد الوراثية الحيوانية 

إيجاد قطعان  مؤصلة تشكل النوى إلآثار الحيوانات المميزة و نشر الموارد الوراثية  -
 .انات حية و نطفة مجمدة المحسنة من حيو
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العمل على  المحافظة على الموارد الوراثية المحلية عن طريق تربية قطعان منها بشكل  -
صافي  أو عن طريق حفظ أجنة من هذه السالالت تحسبًا الندثارها و ضياع موارد وراثية 

 .   قد يتبين في المستقبل إنها ذات أهمية  
سين وضع الصحة الحيوانية لتمكين الحيوانات من االستمرار بالجهود الرامية إلى تح -

 .إظهار آامل طاقتهم الوراثية الكامنة 
إيجاد اآللية المنسبة لحث  المربين على التجمع و إنشاء الجمعيات التي تعنى بالشؤون  -

 .الوراثية و تطويرها 
 إطالق برنامج لتوعية آافة المعنيين من أصحاب القرار السياسي ،إلى المربين إلى -

المستثمرين و المستهلكين على أهمية صيانة و تطوير الموارد الوراثية الحيوانية من 
 .الناحية  االقتصادية و البيئية والثقافية

 . إدراج صيانة و تطوير الموارد الوراثية الحيوانية في برامج اإلرشاد الزراعي  -
 
 : العوامل المساعدة و المعوقات 4-2
 

 :العوامل المساعدة 
 حالة الموارد الوراثية الحيوانية و حالة المعلومات المتوفرة حولها هي شبه رغم إن -

معدومة إال إن الطاقات  البشرية في العلوم األساسية من علم األحياء و علم التأصيل 
 .والعلوم المتصلة من إحصاء و علوم مخبرية متوفرة و يكفي تدريبها و تخصصها

 عيوجود نواة  لبرنامج التلقيح االصطنا -
توقع زيادة الطلب على المنتجات ذات المنشاء الحيواني المنتجة محليًا عمومًا ومنتجات  -

 .السالالت المحلية خصوصًا
 .وجود قطاع خاص غير مقيد و نشيط  -
 

 :المعوقات 
 النقص في الخبرة العملية في مجاالت التحسين الوراثي و التقنيات الداعمة  -
 .ريع التطوير الوراثيضعف اإلمكانات  المادية الطالق مشا -
 .ضعف المؤسسات التي تجمع المربين  -
 .ازدياد الهجرة من األرياف  -
  1975غياب الزراعة في اإلجمال عن سلم أولويات الحكومات المتعاقبة  منذ العام  -
   
 :   األولويات الوطنية لكل نوع حيواني 4-3

 :األبقار 
 :أبقار الفريزيان المستوردة  .1
 ة إذ إن األبقار المستوردة تتمتع بصفات جيدة إلى ممتازة  في األجمالإنشاء جمعية للسالل -
 .مكافحة األمراض مثل إسهال العجول  حديثي الوالدة للتمكن من تطوير هذه الساللة محليًا -
نشر تقنية التلقيح االصطناعي بشكل أوسع و تدريب فنيي التلقيح على التحسين  الوراثي  -

 .ة إلى إآثار الحيوانات و إنتاج الحليبالمتوخى من هذه العملية إضاف
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 : األبقار المحلية  .2
  تحديد مناطق انتشارها  -
 تشجيع المربين على تربيتها بشكل نقي   -
  لضمان استمرار نقائها -إنشاء قطيع اختباري آخزان  -
 :األغنام   

 .إطالق برنامج لتحسينها وراثيًا -
وزيعها على المربين  خاصة الكباش  إنشاء قطعان إلآثار الحيوانات المؤصلة و إعادة ت -

 .منها 
 :الماعز 

 :الماعز الجبلي 
 .إطالق برنامج لتحسينها وراثيًا بشكل صاٍف -
إنشاء قطعان إلآثار الحيوانات المؤصلة و إعادة توزيعها على المربين  خاصة التيوس  -

 .منها 
 :الماعز الشامي 

سعيا إلحالله .سوريا و قبرص :ورة العمل على إآثار هذا النوع  بالتعاون مع الدول المجا -
 .مكان الماعز البلدي المؤذي لالحراج   والقليل اإلنتاج 

 
 :الدواجن 

 .العمل على المحافظة على المخزون الجيني للدجاج البلدي بعد توصيفه 
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 التعاون الدولي في مجال الموارد  الوراثية الحيوانية:الجزء الخامس 
 
 : التعاون الثنائي بين الدول النامية  5-1

 :أن التعاون بين البلدان النامية  المجاورة تحتمه عدة حقائق منها 
 انتشار بعض السالالت الحيوانية في عدة بلدان متجاورة  -
 . ضعف الموارد المادية و البشرية في البلدان النامية  -
 .لموارد المادية و البشرية  ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود و الطاقات  توفيرا ل -

و مثال على ذلك في لبنان ساللة غنم العواسي المنتشرة أيضا في سوريا واألردن أو أبقار 
 .الفريزيان  ذات المنشاء األوروبي  الواحد في آل البلدان المجاورة للبنان 

 بين لبنان و اية في الوقت الحاضر ال توجد اية برامج تعاون في مجال الموارد الوراثية الحيوانية
 .دولة أخرى 

 . التعاون الثنائي بين الدول المتطورة فنيا و الدول النامية 5-2
  -الذي قد يكون ذو فائدة للبشرية جمعاء -أن مبداء المحافظة على  المخزون الجيني الحيواني  

تملك حيث ما وجد في العالم من االندثار و الضياع يجعل من واجب الدول  المتطورة  التي 
التقنيات و الخبرة الالزمة لصيانة و تطوير الموارد الوراثية الحيوانية مساعدة و دعم الدول النامية 

التي قد ال تكون قادرة فنيا أو ماديا على صيانة مواردها الوراثية الحيوانية  المحلية بسبب وجود 
 بسبب الجهل لقيمة أولويات أخرى أو إغراق أسواقها بسالالت مستوردة و عالية اإلنتاج أو

 . السالالت المحلية 
 
 : التعاون بين المنظمات العالمية والدول 5-3

  يشكل عامل .…, ACSAD , AOAD:   و اإلقليمية .… FAO ,IFAD, ICARDA: أن وجود المنظمات العالمية 
  :صلة للدول النامية  عموما و للبنان خصوصا مع  الدول المتطورة و يمكن أن تؤمن الدعم في

 دعم بناء القدرات الوطنية في ميدان الموارد الوراثية الحيوانية  ماديا و بشريا  -
 المساهمة في نقل التقنيات المساعدة من تلقيح اصطناعي و نقل أجنة و حفظ البويضات  -

 بالتجميد
المساهمة بتحديد السياسات و االستراتيجيات الوطنية في مجال الموارد الوراثية  -

 .الحيوانية  
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لمساعدة في تطوير نظم المعلومات و شبكات االتصال للمشاريع الوطنية و المشاريع  ا -
 . اإلقليمية التي يمكن أن تنشأ

 
 
 

 الملخص:الجزء السادس 
 

قد ال يكون لبنان من الدول الغنية جدا بالموارد الوراثية الحيوانية التي تسهم بسد احتياجات آبيرة 
مال  الموارد التي يمتلكها ودفعها إلى ضياع في بحر التهجين ولكن ذلك ال يجب أن يكون سببا إله

 .أو االندثار بفعل غياب االهتمام االقتصادي  بالسالالت المحلية
 :يوجد في  لبنان عدة أنواع حيوانية مستأنسة وتربى لالستفادة من منتجاتها 

ادها بسبب االهتمام ب األبقار المحلية و الفريزيان  األوروبية و األمريكية  التي ازدادت أعد
وتربى األبقار على الطريقة المكثفة و يستعمل التلقيح . إنتاجيتها العالية مقارنة بالساللة المحلية 
 .  االصطناعي بنطفة الفريزيان هولشتاين

األغنام من ساللة العواسي و هي تربى على النظام السرحي وبشكل نقي لعدم وجود أية ساللة 
   .       أغنام أخرى 

الماعز هو في اإلجمال من الساللة المحلية الجبلية ذات اللون األسود  مع احتمال وجود القليل من 
يمكن إيجاد بعض التهجين بفعل خلط . تربى الماعز على النظام السرحي . الماعز الشامي 

 .الحيوانات ضمن القطيع الواحد
ولكن توجد .تشرة في آل أنحاء العالم الدواجن المرباة في لبنان هي من السالالت الصناعية المن

 .أيضا الدواجن المحلية التي تسم بشكل ضئيل في اإلنتاج الوطني 
 . تربية الخنازير شبه معدومة في لبنان بسبب  المونع الدينية لذلك 

 األآيدة ،في صيانة و تطوير الموارد -الوصية على الثروة الحيوانية  -رغم رغبة وزارة الزراعة 
ولكنها .  الحيوانية فان ضعف اإلمكانات المادية و بالتالي الموارد البشرية يحول دون ذلك الوراثية

تسعى لتامين األطر القانونية و التنظيمية التي تحفز القطاع الخاص على االستثمار والنهوض 
 .بالثروة الحيوانية 

 انعكاسات إيجابية على ومما ال شك فيه أن صيانة وتطوير الموارد الوراثية الحيوانية سيكون له
المجتمع الزراعي عموما و األرياف البعيدة خصوصا بما يحقق التنمية الريفية المستدامة و ينعكس 

 . أيضا على االقتصاد الوطني 
 

 :المشروعات ذات األولوية 
 .تأمين التدريب الفني و العلمي للكوادر الوطنية في مجال الموارد الوراثية الحيوانية  -
 .ج لدراسة خصائص السالالت المحلية و العمل على توصيفها و ضع برام -
 . تقييم األبقار المستوردة من الخارج ومدى تأقلمها مع البيئة اللبنانية  -
 . وضع برامج لتأصيل السالالت المحلية من أبقار وماعز و أغنام و دواجن و خيول  -
 .دعم برنامج التلقيح االصطناعي و تعميمه  -
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تعميق الخبرة في مجال تأسيس وإدارة الشبكات و جمعيات السالالت  و تأمين التدريب  و  -
 .تسجيل الحيوانات و تحليل المعلومات 
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بماليين (أهمية الثروة الحيوانية ضمن الناتج المحلي اإلجمالي من الزراعة ̀ 1-1الجدول 
 )الدوالرات

 
 نوع النشاط بماليين الدوالرات سنة البيانات

     1999                                 
                                              

          

 )اإلحصاءات الرسمية(اإلنتاج الحيواني  349

 )اإلحصاءات الرسمية(أنواع اإلنتاج األخرى  898 
 

 أفضل التقديرات الخاصة بالقيمة اإلضافية للثروة الحيوانية  

 )ألف هكتار(استخدامات األراضي واالتجاهات الحالية  2-1الجدول 
 

  )ألف هكتار(المساحة  )ألف هكتار(المساحة  االتجاهات الحالية
 الفئة 1990 1999 
 األراضي الصالحة للزراعة  263 
 المحاصيل المستديمة  130 
 المساحة الزراعية  -- 
 مساحة األراضي   
 المساحة اإلجمالية صفر 1045200 

 استخدام األراضي في األغراض المتصلة بالثروة الحيوانية واالتجاهات الحالية 3-1الجدول 
 

  )ألف هكتار(المساحة  )هكتارألف (المساحة  االتجاهات الحالية
 الفئة 1990 1999 

 محاصيل غذائية  218186 88% -
 محاصيل علفية  2479  1% +
 محجاصيل غذائية وعلفية   
 مراعي طبيعية  0 
 مراعي محسنة  0 
 أراضي بور  9916 4% +
 غابات  17353 7% -
 أراضي غير زراعية   
 المجموع صفر صفر 

 
 
 
 
 
 

 

 هيكل الَمزارع وتوزيعها 5-1 الجدول
 

األسر التي تملك /عدد المزارع %
 حيوانات

 %عدد المزارع  %
 األسر

 الفئة

 المعدمون   3256 
 أآثر من صفر إلى هكتارين 164900  13521 
  هكتارات10أآثر من هكتارين إلى  22663  5119 
  هكتار50 هكتارات إلى 10أآثر من  2894  643 



  هكتار100 هكتارا إلى 50 من أآثر 244  50 
  هكتار500 هكتار إلى 100أآثر من    0 
  هكتار500أآثر من    0 
 غير معلوم    
 المجموع    
 
 
 
 
 

6-1الجدول  األسر الحائزة، وعدد العاملين بحسب األنواع الحيوانية/عدد الحيوانات، وعدد المالك   
 

سر األ/عدد الحائزين اإلضافيين الذي يستعان بهم
 الحائزة

 عدد الحيوانات
)باآلالف(  

 

غير 
 متفرغين

 النوع   متفرغون

 أبقار 88 13500  
 جاموس    
 أغنام 300 5250  
 ماعز 400 7200  
 )إبل(جمال     
 الما وألباآا    
 خيول 3.14 351  
 حمير 7.5   
 خنازير 21 47  
 دواجن 75000 2500  
 دجاج رومي    
     
 بط    
 أوز    
 أرانب    

 مجموع السكان في البلد 7-1الجدول 
 

 السنة )بالمليون(المجموع  (%)ريفيون أو زراعيون  (%)حضريون أو غير زراعيين  المجموع
 1990    صفر
 1999 4 * 40 60 صفر

     
 متوسط معدل النمو السنوي

:تعليق  
  الزراعة نسبة المستفيدين المباشرين و غير المباشرين من* 

8-1الجدول  (إنتاج المنتجات الحيوانية الرئيسية   ) طن   
)طن(ألبان  )طن(بيض  طن(ألياف  )طن(جلود    )طن(لحوم  

2000 1990 2000 1990 2000 199
0 

2000 1990 2000 199
0 

 النوع

      24500
0** 

 أبقار  *14000 

 جاموس          



 أغنام          
 ماعز          
 )إبل(جمال           
 الما وألباآا          
 خيول          
 حمير          
 خنازير          
 دواجن  -        
 دجاج رومي          
 بط          
 أوز          
 أرانب          

مجموع اللحوم الحمراء*  

)بقر غنم وماعز( مجموع انتاج الحليب **  

9-1جدول  )عدد/  طن 1000(ن المنتجات الحيوانية الرئيسية الواردات م   
 

حيوانات 
 )عدد(

)طن(ألبان  )طن(بيض  طن(ألياف  )عدد(جلود    )طن(لحوم  

2000 19
90 

2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 199
0 

 النوع 1990 2000

19938
9**** 

 574      55500
0*** 

 112661
* 
85000*
* 

 أبقار 

 جاموس            
12926
1**** 

 أغنام  *7269      113   

 ماعز  4          155
جمال             

 )إبل(
الما             

 وألباآا
 خيول            
 حمير            
 خنازير  192          
 دواجن            
دجاج             

 رومي
 بط            
 أوز            
 رانبأ            

عجول واغنام للذبح**** معادل حليب سائل ***مجموع اللحوم الحمراء المستوردة **وزن العجول الحية المستوردة *  

                                                                                         

10-1جدول  )دعد/ طن (الصادرات من المنتجات الحيوانية الرئيسية    
 



حيوانات 
 )عدد(

)طن(ألبان  )طن(بيض  طن(ألياف  )طن(جلود    )طن(لحوم  

 النوع 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
  454

3 
       230

* 
 أبقار 

 جاموس            
    121

4 
 أغنام       

 ماعز            
 )إبل(جمال             
 الما وألباآا            
 خيول            
 حمير            
 خنازير            
 دواجن            
 دجاج رومي            
 بط            
 أوز            
 أرانب            

          مجموع اللحوم الحمراء المصدرة*



:الفصل الثاني  حالة نظم اإلنتاج 
1-2الجدول  (%)الحيوانات بحسب نظم اإلنتاج توزيع    

 
  نظم اإلنتاج 

 النوع قليلة المدخالت متوسطة المدخالت عالية المدخالت المجموع
 أبقار 10 10 80 صفر
 جاموس    صفر
 أغنام 70 20 10 صفر
 ماعز 80 10 10 صفر
 )إبل(جمال     صفر
 الما وألباآا    صفر
 خيول   100 صفر
 حمير 100   صفر
 خنازير  10 90 صفر
 دواجن 5 5 90 صفر
 دجاج رومي    صفر
 بط    صفر
 أوز    صفر
 أرانب    صفر
     صفر

 
 
 
 
 
 
 
 

3-2الجدول  (%)نوع مزارع اإلنتاج الحيواني بسحب نظام اإلنتاج بالنسبة لألبقار    
 

  نظم اإلنتاج 
متوسطة  عالية المدخالت المجموع

 المدخالت
 عالنو قليلة المدخالت

 مستوى الكفاف 25 75  صفر
 حيازات صغيرة  10 90 صفر
 مزارع تجارية صغيرة   100 صفر
 مزارع تدجارية آبيرة   100 صفر



5-2لجدول  (%)نوع َمزارع اإلنتاج الحيواني بحسب نظام اإلنتاج بالنسبة لألغنام    
 

  نظم اإلنتاج 
 النوع خالتقليلة المد متوسطة المدخالت عالية المدخالت المجموع
 مستوى الكفاف 100 0 00 صفر
 حيازات صغيرة 90 10 0 صفر
 مزارع تجارية صغيرة 80 20 0 صفر
 مزارع تدجارية آبيرة 0 0 0 صفر

            
 

6-2الجدول  (%)نوع َمزارع اإلنتاج الحيواني بحسب نظام اإلنتاج بالنسبة للماعز    
 

  نظم اإلنتاج 
 النوع قليلة المدخالت متوسطة المدخالت عالية المدخالت المجموع
 مستوى الكفاف 100   صفر
 حيازات صغيرة 100   صفر
 مزارع تجارية صغيرة 100   صفر
 مزارع تدجارية آبيرة 0   صفر

 
 

9-2الجدول  (%)نوع َمزارع اإلنتاج الحيواني بحسب نظام اإلنتاج بالنسبة للخيول    
 

  نظم اإلنتاج 
 النوع قليلة المدخالت متوسطة المدخالت دخالتعالية الم المجموع
 مستوى الكفاف   100 صفر
 حيازات صغيرة   100 صفر
 مزارع تجارية صغيرة   100 صفر
 مزارع تدجارية آبيرة   100 صفر

11-2الجدول  (%)نوع َمزارع اإلنتاج الحيواني بحسب نظام اإلنتاج بالنسبة للخنازير    
 

  نظم اإلنتاج 
 النوع قليلة المدخالت متوسطة المدخالت عالية المدخالت المجموع
 مستوى الكفاف 0 0  صفر
 حيازات صغيرة  20 80 صفر
 مزارع تجارية صغيرة 0 0 100 صفر
 مزارع تدجارية آبيرة 0 0 100 صفر

 

 

 

 

12-2جدول ال (%)نوع َمزارع اإلنتاج الحيواني بحسب نظام اإلنتاج بالنسبة للدواجن    
 

  نتاجنظم اإل 
 النوع قليلة المدخالت متوسطة المدخالت عالية المدخالت المجموع



 مستوى الكفاف 80 20  صفر
 حيازات صغيرة   100 صفر
 مزارع تجارية صغيرة   100 صفر
 مزارع تدجارية آبيرة   100 صفر

 



▪ ▪ ▪ \POXURQ^ZSV[NDMFBC ▪ ▪ ▪  
 

 

 حالة االستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية  الجداول سابقة التجهيز3-3
 

 

1-3الجدول  )عدد السالالت(تنوع السالالت    

 لويخ
ريمح
11يزانخ
1 نجاود

يمور جاجد
طب
زوأ

بنارأ

:تعليق  
تيرادها              = السالالت المتأقلمة مع الظروف المحلية أو البلدية؛ وافدة         = محلية   • تم اس ديثًا أو ي ا ح م إدخاله ي ت السالالت الت

.باستمرار  
ة ع                           • اث وذآور التربي الي إلن دد اإلجم ا الع ل فيه ي يق راض هي الت  20ن ألف رأس و      السالالت المعرضة لخطر االنق

. رأس ويكون في تناقص1200رأسًا، على التوالي، أو التي يكون فيها حجم العشيرة أقل من   
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   الجداول سابقة التجهيز3-3 حالة االستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية
 

  (%)األهمية النسبية للمنتجات والخدمات الحيوانية بحسب النوع  1-4الجدول 

 عونلا

7030اقبأ
 سوماج

25705مانغأ
زعام

 لامج)لبإ(
كابلأو امال

6040 لويخ
ريمح
100ريزانخ
 نجاود

يمور جاجد
طب
زوأ

بنارأ

 
 
 
 

2-4الجدول  (%)األهمية النسبية لألنواع بحسب المنتجات والخدمات الحيوانية    

ةحايسةقاطلاضيبءاضيب موحلبيلحءارمح موحل
5079

309
1512

)
ال

100؟
؟

5
100100

جد

100100100100

محزمة التدريب لنموذج حالة الموارد في العال   3.3.2  
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   الجداول سابقة التجهيز3-3 حالة االستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية
 

)عدد السالالت(عدد السالالت المستخدمة على نطاق واسع في استراتيجيات التربية 3-4 الجدول   

نيجهتو يقن باختنانيجهتيقن باختناتالالسلا ددع عومجم عونلا
211راقبأ

 سوماج
11مانغأ
211زعام

(لبإ) لامج
اكابلأو امال

11 لويخ
ريمح

11ريزانخ
 نجاود

ةيبرتلا تايجيتارتسا

 
 
 

محزمة التدريب لنموذج حالة الموارد في العال   3.3.3  
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   الجداول سابقة التجهيز3-3 حالة االستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية
 

6-4 الجدول  ة                     وارد الوراثي ة الم ذ األدوات المستخدمة في تنمي دور األطراف صاحبة الشأن في تنفي

 

 الحيوانية
يثارو مييقتيعانص حيقلتليجست يدرف ديدحتةيبرتلا فادهانأشلا باحصا

34551داحتإلا ةموكحلا
يالولا ةموكح
لحملا ةموكحلا
11111برملا تايعمج
1112صاخ تاكرش

422تاعماج / ثوحب تاسسؤم
يموكح ريغ تامظنم

محزمة التدريب لنموذج حالة الموارد في العال   3.3.4  



▪ ▪ ▪ \POXURQ^ZSV[NDMFBC ▪ ▪ ▪  
 

   الجداول سابقة التجهيز3-3 حالة االستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية
 

7-4الجدول  الحيوانية د الوراثيةمشارآة األطراف صاحبة الشأن في األنشطة المتصلة بتنمية الموار   
نيعرازملاناسنالالكيهلاةيبرتلاعيرشتلانأشلا باحصا

5153داحتإلا ةموكحلا
يالولا ةموكح
لحملا ةموكحلا
2524برملا تايعمج
1442صاخ تاكرش

2323تاعماج / ثوحب تاسسؤم
1323يموكح ريغ تامظنم

 :تعليق
ات المتاحة، لتوضيح درجة مشارآة آل طرف من األطراف                            • دقيق آلخر البيان ضع درجة، استنادًا إلى التحليل ال
. صاحبة الشأن في األنشطة المتصلة بتنمية الموارد الوراثية الحيوانية  

اد،          = 4،  المشارآة المعتادة  = 3مشارآة ضئيلة،    = 2ال توجد مشارآة،     = 1حيث  ( • ى من المعت  = 5مشارآة أعل
).مشارآة مرتفعة  

8-4الجدول   تفضيل األطراف صاحبة الشأن للموارد الوراثية الحيوانية 

عم ةضقانتلا تالالسلا
ةطيحملا فورظلا 

نم ةدروتسملا تالالسلا
ميلقإلا لخاد 

ةيبنجألا تالالسلا
ةدروتسملا 

513

315
115
413
313
 :تعليق

ات المتاحة، لتوضيح درجة تفضيل األطراف صاحبة الشأن                             • دقيق آلخر البيان ل ال ى التحلي تنادًا إل ضع درجة، اس
. لمختلف الموارد الوراثية الحيوانية  

درجة   = 5تفضيل أعلى من المعتاد،      = 4التفضيل المعتاد،    = 3تفضيل ضئيل،    = 2ال توجد تفضيل،     = 1حيث  ( •
).عالية من التفضيل  

 
9-4الجدول  الحيوانية أولويات االحتياجات الالزمة الستخدام التكنولوجيات في تنمية الموارد الوراثية   

نيبرملا ميظنتةيلاملا دراوملابيردتلافراعملاايجولونكتلا
1335يجستلا

2345ولا مييقتلا
2345لقن / يعانصلا حيقلتلا

4555يئزجلا قرطلا
3455لالسلا ميظنت قرط

تاجايتحإلا

محزمة التدريب لنموذج حالة الموارد في العال   3.3.5  
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 حالة وضع السياسات والترتيبات المؤسسية   الجداول سابقة التجهيز3-3
 

 

ى األ  2-6الجدول  ة عل ات الحالي ز السياس ة  ترآي وارد الوراثي ن الم تفادة م لة باالس طة المتص نش
 )استخدامها وتنميتها(الحيوانية       

نيعرازملا / نيبرلا ميظنتداشرإو ثوحبو بيردتةيلحم تالالس مادختسافاو تالالس مادختسا
5234

2523
2523

1515
1511
5111
5213

ةطشنألا

:تعليق  
ة                       • ة الحيواني وارد الوراثي تفادة من الم ة لألنشطة المتصلة باالس .ضع درجة لتوضيح مدى دعم السياسات الحالي

اد،     = 3دعم ضئيل،    = 2ال يوجد دعم،     = 1حيث  (  ى    = 4الدعم المعت اد،      دعم أعل دعم   = 5 من المعت
).عالي  

 
ة   3-6الجدول  الموارد الوراثي ة ب ات الخاص ع  السياس ة لوض ات الالزم ات االحتياج د أولوي تحدي

 الحيوانية

معن معن ةيوبرنت ططح عضو
معنمعن معنلا نيحقلملا بيردت
 معن معن معن  حيقلتلا ميمعت

 معن معنقورعلا تايعمج نيوكت معد

 
لالزمة على الفور أو  ا حدد االحتياجات الرئيسية لوضع السياسات الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية، مع بيان االحتياجات        

. المتوسط أو في األجل البعيدالمهمة في األجل  
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  الجداول سابقة التجهيز3-3 والترتيبات المؤسسيةحالة وضع السياسات 
 

أولويات االحتياجات المطلوب تدبيرها في المستقبل في مجال وضع السياسات الخاصة                4-6الجدول 
 ببرامج صيانة الموارد الوراثية الحيوانية

يميظنتلا لكيهلاةيلاملا دراوملاةيرشبلا دراوملاةيساسألا ةينبلا ايجولونكتلا عونلا
54345قبأ

 سوماج
54345مانغأ
54345زعام

لبإ) لامج
بلأو امال

54345لويخ
54345ريمح
54345يزانخ
53345 نجاود

يمور جاجد
طب
زوأ

بنارأ

: يف ةلصتملا تاسايسلا ريوطت

 
 :تعليق

ة ال                    • وارد الوراثي رامج صيانة الم دعم ب ة ل ة ضع درجة لتوضيح األولويات الخاصة بوضع السياسات الالزم . حيواني
ات،      = 1حيث  ( ات ضئيلة،      = 2ال توجد أولوي ادة،      = 3أولوي ات المعت ادة،          = 4األولوي ى من المعت ات أعل  = 5أولوي

).أولويات عالية  

محزمة التدريب لنموذج حالة الموارد في العال   3.3.7  
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  الجداول سابقة التجهيز3-3 والترتيبات المؤسسيةحالة وضع السياسات 
 

أولويات االحتياجات المطلوب تدبيرها في المستقبل في مجال وضع السياسات الخاصة                5-6الجدول 
 )استخدامها وتنميتها (باالستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية

يميظنتلا لكيهلاةيلاملا دراوملاةيرشبلا دراوملاةيساسألا ةينبلا ايجولونكتلا عونلا
5534اقبأ

1111 سوماج
5534مانغأ
5534زعام

1111 لامج)لبإ(

1111اكابلأو امال
3333 لويخ
1111ريمح
3333يزانخ
3133 نجاود

1111يمور جاجد
1111طب
1111زوأ

1111بنارأ

 يف ةلصتملا تاسايسلا ريوطت:

 
:تعليق  
.ضع درجة لتوضيح األولويات الخاصة بوضع السياسات الالزمة لدعم االستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية •  

ادة،    = 4األولويات المعتادة،  = 3أولويات ضئيلة،  = 2ال توجد أولويات،   = 1حيث  (  = 5أولويات أعلى من المعت
).أولويات عالية  
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