
مقدمــة

لألمن  (البيولوجي)  احليوي  األساس  هاماً من  والزراعة مكوناً  للغذاء  احليوانية  الوراثية  املوارد  متثل 
الغذائي في العالم. يحتفظ مئات املاليني من الفقراء الريفيني بثروة حيوانية وغالباً ما يعتمدون 
على حيواناتهم إلمدادهم مبنتجات وخدمات متعددة. وفي البيئات الصعبة التي ال جتود فيها زراعة 
احملاصيل فإن االحتفاظ بالثروة احليوانية غالباً ما ميثل االختيار األساسي أو الوحيد املتاح للتعيش. 
النامية  البالد  في  الزراعي  الناجت  إجمالي  من  باملائة   ٣٠ بحوالي  احليواني  اإلنتاج  يساهم  وحالياً 
ويتوقع أن تزيد هذه املساهمة إلى ٤٠ باملائة بحلول عام ٢٠٣٠. وقد قدر البنك الدولي أنه سيكون 
من الضروري زيادة إنتاج اللحوم بحوالي ٨٠ باملائة فيما بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠٣٠. و هذا سيتطلب 
لتقليل من  واتخاذ خطوات  الطبيعية  للموارد  رعاية حذرة  أكثر كفاءة،  إنتاج حيوانية  منظومات 

الفاقد والتلوث البيئي.
تقييماً عاملياً  وألول مرة-  العالم-  والزراعة في  للغذاء  احليوانية  الوراثية  املوارد  تُعطي حالة 
ستقى من الدول ذاتها. وهى تبني  لألدوار والقيم واحلالة للموارد الوراثية احليوانية بصورة شاملة مُ
بوضوح أنه ال يتم حالياً استغالل إمكانيات املوارد الوراثية االستغالل األكمل وأن األمر يحتاج إلى 
العمل  وخطة  السريع.  تآكلها  ومعاجلة  املوارد  هذه  وتنمية  استخدام  لتحسني  عاجلة  استجابة 
العاملية للموارد الوراثية احليوانية، التي تبناها املؤمتر الدولي للموارد الوراثية احليوانية للغذاء والزراعة 
البلدان  كل  ذلك  بعد  أقرتها  قد   ٢٠٠٧ أيلول  سبتمبر/  في  بسويسرا  إنترالكن  في  انعقد  الذي 

األعضاء في فاو، وهي حتدد تدابير ملموسة ملعاجلة هذه احلاجة.
 حتتوي خطة العمل الدولية على أربعة مجاالت ذات أولوية تقدم أساساً لتعزيز االستخدام 
املستدام وتنمية وصون املوارد الوراثية احليوانية في العالم. وسيساهم تطبيقها في حتقيق أهداف 
األلفية التنموية ١ (إزالة الفقر املتقع واجلوع) و٧ (ضمان االستدامة البيئية). ودعا مؤمتر إنترالكن 
منظمة األغذية والزراعة أن تواصل إجناز خطوط إرشادية ومساعدة فنية وتنسيق البرامج كوسيلة 

لدعم األقطار في مجهودها لتنفيذ خطة العمل العاملية.
وأهداف اخلطوط التوجيهية لـ إستراتيجيات التربية من أجل إدارة مستدامة للموارد الوراثية 
احليوانية هي مساعدة األقطار في تخطيط، عمل برامج حتسني فعالة وتعظيم الفرص أن تستدام 
مثل هذه البرامج. واملقصود من هذه اخلطوط التوجيهية هو االستخدام من قبل صانعي القرار 

واملنظمات التي تعمل في تنمية اإلنتاج احليواني. وهى تقدم املشورة لألقطار عن كيف:
حتدد أهدافها وأولوياتها؛ – 

حتدد الظروف الالزمة للتنمية املستدامة ملواردها الوراثية احليوانية؛ – 
تستفيد من خبرات األقطار األخرى التي لها ظروف مشابهة؛ – 

سن برامج تنمية السالالت. جتد توجيها عملياً عن كيف تبدأ أو حتٌ – 
وقد بدأ إعداد هذه اخلطوط التوجيهية طبقاً لتوصية جماعة العمل الفنية احلكومية الدولية 
املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة في اجتماعها الثاني في سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٠ 
للبرامج  التنمية  من  ومزيد  وتنفيذ  تخطيط  في  األقطار  ملساعدة  وأدوات  وطرق  مناهج  بتطوير 
اخلطوط  مناقشة  مت  وقد  الغذائي.  واألمن  املستدامة  التنمية  تعزيز  نحو  املوجهة  والسياسات 

التوجيهية والتحقق من صحتها في سلسلة من ورش العمل. 
 

ح
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وفي امل فقد ساهم في هذه العملية ١٢٠ عاملاً وفنياً وصانع قرار من جميع املناطق. وسوف 
ث هذه اخلطوط التوجيهية بصفة دورية حيثما تتراكم اخلبرة من استخدامها في هذا  دَّ تنقح وحتُ
اال. سيكون ل املنسقني القطريني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية دور هام بصفة خاصة في عملية 

املراجعة هذه.
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األول  اخلبير   Keith Hammond هاموند  كيث  بواسطة  التوجيهية  اخلطوط  هذه  إعداد  بدأ 
 John للموارد الوراثية احليوانية بالفاو سابقاً. وقد روجعت بعض الفصول بواسطة جون ووليامز
شاركوا  الذين   Joaquin Mueller مويللر  وجواقيمن   Salah Galal جالل  صالح   ،Woolliams
ومت  صحتها  وحققت  التوجيهية  اخلطوط  روجعت  وقد  األولى.  البدايات  منذ  اإلعداد  عملية  في 
إنهاؤها في ورش عمل أقيمت في فرنسا، الهند، كينيا، جمهورية تنزانيا املتحدة، بيرو وإيطاليا. ورش 
العمل هذه التي حضرها ١٢٠ عاملاً وفنياً وصانع قرار- مت تنظيمها بالتعاون مع فينسنت دوكروك 
Okeyo Mwai، ساشيندرا  أكيو مواى   ،Suresh Gokhale سوريش جوخال ،Vincent Ducroq
داس Sachindra Das وجوستافو جوتيريز Gustavo Gutiérrez ، على التوالي. وقد أُعدت دراسات 
احلالة التي مت عرضها في اخلطوط التوجيهية بواسطة بن كوبنجا Ben Kubbinga وماري لويس 
 Regina Laub لوب  رجينا  مع  بيرلنج  لويس  ماري  وتناولت   .Marie-Louise Beerling بيرلنج 

قضايا نوع-اجلنس. وقد ساهمت باربرا هول Barbara Hall في عملية التحرير.
وقد أعدت اخلطوط التوجيهية حتت إشراف بديع بسبس Badi Besbes مع الدعم الكامل 
والسابقني  احلاليني  واخلبراء  احليواني،  اإلنتاج  دائرة  رئيسة   Irene Hoffmann هوفمان  أيرين  من 
جلماعة املوارد الوراثية احليوانية: بول بوتشر Paul Boettcher، بياتي شيرف Beate Scherf، دافيد 
 Manuel مانويل لوك كويستا ،Mitsuhiro Inamura ميتسوهيرو إينامورا ،Dafydd Pilling بيلنج
م الدعم  دِّ Luque Cuesta، فرانك سيوردت Frank Siewerdt وأوالف تْييم Olaf Thieme. وقد قُ

.Carmen Hopmans و Kafia Fassi-Fihri اإلداري والسكرتاري من قبل كافية فاسي الفهري
وتود منظمة األغذية والزراعة أن تعبر عن امتنانها لكل هؤالء األفراد الذين ساهموا بسخاء 

بوقتهم وطاقتهم وخبرتهم.
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ملخص تنفيذى

للموارد  املستدام  االستخدام  أجل  من  التربية  إلستراتيجيات  التوجيهية  اخلطوط  تشكل 
لدعم  (فاو)  والزراعة  األغذية  منظمة  أعدتها  نشرات  سلسلة  من  جزءاً  احليوانية  الوراثية 
األقطار في تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. والهدف احملدد هو مساعدة 
األقطار أن تخطط وتطور برامج حتسني وراثي فعالة وتعظم الفرص الستدامة هذه البرامج. 
حتديد  أهدافها؛  أولويات  ووضع  حتديد  في  األقطار  تعاون  أن  التوجيهية  اخلطوط  بهذه  قُصد 
(موح)؛  والزراعة  للغذاء  احليوانية  الوراثية  ملواردها  املستدامة  للتنمية  الالزمة  الشروط 
االستفادة من خبرات أقطار أخرى لها ظروف مشابهة؛ وأن جتد توجيها عملياً عن كيفية بدء 

الوراثي. التحسني  برامج  أو حتسني 
وكيف  وفنية  وتشغيلية  سياساتية  قضايا  تناول  إلى  التوجيهية  اخلطوط  وتهدف 
املشاركة  واملنظمات  القرار  صانعي  إن  التربية.  استراتيجيات  نتائج  لتشكل  هذه  كل  تتفاعل 
يتبنون منظوراً  الذين  وهم  رئيسية  بصفة  املستهدف  اجلمهور  احليوانية هم  الثروة  تنمية  في 
التشغيلية  واألمور  العامة  السياسة  أمور  وعرض  املوضوع  تفتيت  لتجنب  كوسيلة  عاماً 
حيث  ضرورياً  الشامل  النهج  ويعتبر  املستخدمني.  من  اتلفة  للجماعات  منفصلة  بطريقة 
األنشطة  تنسق  أن  يجب  أنه  تبني  احليوان  لتربية  العملية  املمارسة  من  املستفادة  الدروس  أن 
ترتكز  أن  البد  وأنه  التشغيل  وكفاءة  االجتاه  وضوح  إلى  للوصول  واملكان  الزمان  في  وتتكامل 

الفنية. لألمور  سليم  فهم  على  مبجملها  العملية 
تصبح  بينما  إقليمياً.  أو  قطرياً  منظوراً  التوجيهية  اخلطوط  من  األولى  الفصول  تأخذ 
املسئولني  وهؤالء  التربية  منظمات  نحو  متواترة-  وبصورة  أكثر-  موجهة  الالحقة  الفصول 
كل  ويبني  أصيلة؛  تربية  أو  خليطة  تربية  كانت  سواء  محددة-  تربية  مخططات  تنفيذ  عن 
جتزئة  يتم  ثم  املنشودة.  النتيجة  إلى  للوصول  تنفيذها  الواجب  املهام  من  مجموعة  فصل 
هذه املهام إلى سلسلة من اإلجراءات . وفي كل فصل فإن النهج التشاركي يحبًّذ أينما كان 
الفصول  جميع  خالل  املشترك  والقاسم  بنوع-اجلنس.  املتعلقة  القضايا  حتدد  وأن  ممكناً  ذلك 

والقرارات. اخلطط  لتوثيق  احلاجة  هو 

فصل أ. تكوين مجموعة العمل إلعداد استراتيجيات تربية احليوان

أفراد  من  ملتزمة-  عمل  مجموعة  تشكيل  أوالً  يتطلب  ناجحة  تربية  استراتيجية  عمل  إن 
أن تكون مجموعة العمل هذه قادرة  وبالتالي يجب  العمل.  الكامنة في هذا  يدركون األهمية 
احلكومات  تكون  أن  وطبيعي  العملية.  في  ليشاركوا  الشأن  ذوي  من  مجموعة  تعبئة  على 
الفصل  هذا  ويوفر  النامية  البلدان  في  خاصة  هؤالء،  الشأن  ذوي  بني  واإلقليمية  الوطنية 
تنفيذ  في  أهمية  سيتنبوأون  والذين  الهامني  الشأن  ذوي  بتحديد  يتعلق  فيما  التوجيه 
االستراتيجية. وحتتاج مجموعة العمل أن تضع خطة عمل إلسناد املسئوليات وبرنامجاً زمنياً 

التخطيط.  لعملية 



 
ل

احليواني لإلنتاج  واالستراتيجيات  التنموية  األهداف  حتديد  ب.  فصل 

منه  يستفيد  احليوانية  العشائر  في  وراثي  تغيير  إحداث  بهدف  التربية  استراتيجية  تنفذ 
كانت  ما  إذا  فقط  الفوائد  هذه  مثل  ق  قَّ حتُ أعم.  بصفة  الشأن  وذوو  احليوانية  الثروة  حفظة 
احليواني  اإلنتاج  منظومات  على  املؤثرة  األخرى  االجتاهات  مع  متسقة  املطلوبة  التغييرات 
الفصل  فهذا  ذلك-  وعلى  التحسينات.  هذه  إلحداث  متاحة  املوارد  كانت  ما  وإذا  املستهدفة 
إعطاء  بهدف  عامة  بصفة  احليواني  اإلنتاج  تنمية  ليتناول  التربية  من  أبعد  هو  ما  إلى  ينظر 
وحتديد  لألقطار  احليواني  اإلنتاج  ملنظومات  واقعية  تنموية  أهداف  حتديد  عن  إرشادات 
استراتيجيات تنمية مالئمة لتحقيق هذه األهداف. ويجب البحث عن قدر كبير من املعلومات 
العامة  السياسات  عن  معلومات  هذه  وستشمل  بعناية،  وفحصها  تصنيفها  يتم  والتي 
تثبط  أو  حتفز  كيف  (شاملة  احليواني  اإلنتاج  على  تؤثر  التي  القانونية  واآلليات  للحكومة 
البشرية  التنمية  (أهداف  القطر  في  الرئيسية  اإلنتاج  منظومات  التنمية)؛  استراتيجية 
معاجلة،  إلى  احملتاجة  التي  البشرية  التنمية  (أهداف  القطر  في  معاجلتها  إلى  حتتاج  التي 
ملنظومات  البيئية  واالستدامة  التنمية  استراتيجيات  في  للمساهمة  الفالحني  ودافع  قدرات 
أخرى  (بعبارة  إنتاجية  منظومة  لكل  بها  املتنبأ  واملستقبلية  التاريخية  واالجتاهات  اإلنتاج)؛ 

املناخي). التغير  آثار  فيها  مبا  والبيئية-  االجتماعية  واالجتاهات  السوق  اجتاه 
أهداف  لتحديد  امعة  املعلومات  استخدام  كيفية  عن  إرشادات  الفصل  هذا  ويقدم 
حتديدها  مت  التي  واالستراتيجية  املستدامة.  التنمية  واستراتيجيات  احليوانية  الثروة  تنمية 
تعد  أن  ويُقترح  تربوياً،  مكوناً  تشمل  ال  أو  تشمل  قد  إنتاجية  ملنظومة  مالئمة  كاستراتيجية 
الفصل  يعطي  كما  الفصل.  هذا  في  املوصوفة  األهداف  لتحقيق  العمل  ورش  من  سلسلة 

التخطيط. عملية  من  العنصر  هذا  إلمتام  املطلوبة  اخلبرة  مبدى  يتعلق  فيما  توجيهاً  أيضاً 

األهداف  لتحقيق  اإلنتاجية   للمنظومات   احليوانية  الوراثية  املوارد  مطابقة  جـ.  فصل 
احليواني لإلنتاج  التنموية 

وقد  احليواني،  لإلنتاج  التنموية  األهداف  إلى  للوصول  متباينة  بطرق  موح  تستخدم  أن  ميكن 
كليهما.  أو  الوافدة،  السالالت  املتاحة،  احمللية  السالالت  استخدام  على  االستراتيجيات  ترتكز 
التأكد من  الضروري  ومن  اخلليطة.  أو  األصيلة  للتربية  أساساً  اتارة  السالالت  وقد تستخدم 
االعتبار  في  آخذين  حتتويها  التي  اإلنتاج  ملنظومات  جيداً  متوائمة  املستخدمة  موح  تكون  أن 
األهداف التنموية واالستراتيجيات التنموية اططة لهذه املنظومات. وقد أسفرت الشواهد 
املتراكمة في الـ ١٠-١٥ سنة األخيرة عن أن السالالت احمللية تكون موائمة لهذه احلاجات في 
متاحة سيكون صائباً.  استخدام ساللة محلية  قرار  فإن  احلاالت  هذه  مثل  في  عديدة؛  حاالت 
سبيل  على  مرجحاً  أجنبية  ساللة  استخدام  يكون  احلاالت  بعض  في  فإنه  النقيض  وعلى 
توافرت  ما  إذا  ناجحة فقط  تكون  اإلدخاالت  أن مثل هذه  تبني  اخلبرة  فإن  ذلك-  ومع  الوجاهة، 
احملليني  الشأن  ذوي  وأن  اإلنتاجية   املنظومة   داخل  بإمكانية احلصول على ميزة كبيرة  شواهد 
أن  الشواهد  أوضحت  إذا  اإلدخاالت فقط  باعتبار هذه  وينصح  اإلدخاالت. هذا  سيتقبلون هذه 
مخاطر  عدة  فيه  يكمن  أجنبية  سالالت  إدخال  أن  حيث  باملائة-   ٣٠ على  تزيد  انية  الفائدة 

بالهني. وليس  مكلف  أمر  وهذا  للسالالت  دقيقاً  وتقييماً  حذراً  تخطيطاً  ويتطلب 
للمنظومة   املالئمة  السالالت  حتديد  عن   - بخطوة  خطوة   - إرشادات  الفصل  هذا  ويورد 
اإلنتاجية ، ويؤكد على احلاجة للبحث عن شواهد أبعد من مجرد األرقام البسيطة املعبرة عن 
النظر  إمعان  أُدخلت ساللة- بعد  وإذا ما  السالالت األجنبية.  واملستقاة من استخدام  اإلنتاج 
صون  إجراءات  تتضمن  وراثية  مادة  إدخال  خطة  تعمل  بأن  ينصح  االعتبارات-  كل  في  احلذر 

اإلدخال. بهذا  تتأثر  قد  التي  احمللية  السالالت 



 
م

األصيلة  التربية  برامج  عمل  د.  فصل 

مخططات  مبعنى  األصيلة  للتربية  مخططات  عمل  كيفية  عن  الفصل  هذا  يرشد 
املرحلة  مراحل:  ثالث  إلى  وينقسم  بعينها،  ساللة  داخل  االنتخاب  أساس  على  مبنية 
تطويرها؛  من  املبكرة  املراحل  وفي  اخلطة  إنشاء  عند  باططات  تتعلقان  والثانية  األولى 
وقيم  التربوية  األهداف  بتأسيس   ١ مرحلة  وتهتم  الالحق.  بالتطوير  الثالثة  املرحلة  وتتعلق 
االقتصادية).  القيمة  مثل  النسبية،  األهمية  مقاييس  (أي  لألهداف  املصاحبة  الصفات 
وهيكل  التربوية  املمارسات  بتحديد   ٢ املرحلة  تبدأ  تشاركي.   ١ مرحلة  في  املتبع  والنهج 
صياغة  نحو  السير  قبل  اتمعية  املشاركة  لتنشيط  طرق  عن  وبالبحث  احلاليني  السوق 
واضحة  توصيات  الفصل  ويعطي  التربية.  نواة  في  املعتادة  التشغيلية  اإلجراءات  وتوثيق 
الخ).  مالية،  بيطرية،  (وراثية،  اتلفة  اإلجراءات  عن  املسئوليات  بتقسيم  يتعلق  فيما 
وتشمل  التمويل.  لتوفير  أساساً  تشكل  فإنها  األصيلة  التربية  مخططات  إمتام  وعند 
ومتكن  التقدم  وتيرة  من  تسرع  قد  التي  التدابير  من  عدداً   ٣ املرحلة  في  املقدمة  النصيحة 

استدامته. فرص  من  تزيد  أو  اطط  نشر  من 

اخلليطة التربية  برامج  عمل  هـ.  فصل 

في  تنفيذها  وميكن  العشيرة.  في  وراثي  تغيير  إلحداث  بديلة  وسيلة  هي  اخلليطة  التربية 
أصيلة-  بصفة   - فيها  يحتفظ  (والتي  املستدمية  اخلليطة  التربية  شاملة  متباينة  أشكال 
الساللة  إحالل  أو  جديدة،  مركبة  ساللة  تطوير  اخلليط)،  في  املساهمة  السالالت  بكل 
إلى  سيتطور  اخلليطة  التربية  برنامج  فإن  األخيرتني  احلالتني  وفي  املتكرر.  باخللط  بأخرى 
إلى  حتتاج  معقدة  عملية  اخلليطة  التربية  برنامج  يكون  أن  ميكن  أصيلة.  تربية  برنامج 
ن  مكوَّ هيكل  إلى  احليوانية  العشيرة  في  (تطبيق)  طبقات  تكوين  واحتمال  كفء  تنظيم 
املمارسات  تقييم  التربوية،  األهداف  حتديد  عن  الفصل  يرشد  تربوية؛  طبقات  عدة  من 
تطوير  من  مزيد  وتنفيذ  التمويل،  على  احلصول  لتأسيس  خطة  عمل  احلالية،  التربوية 
ضمان  على  التأكيد  من  فالبد  املستدمي  اخللط  على  الرأي  يستقر  أو  يُرتأى  وعندما  اطط. 

التحتية. والبني  التقنية  من  املتاحة  الظروف  حتت  احملسنة  الوراثية  املادة  نشر  إمكانية 

االستثمارية القرارات  تقييم  و.  فصل 

التربية بصفة  إرشادات عن كيفية إجراءات تقييم االستثمار الستراتيجية  يقدم هذا الفصل 
يشتمل  والذي  تقليدي،  اقتصادي  أسلوب  فيها  اتبع  وقد  بعينه.  تربوي  مخطط  أو  عامة 
كان  إذا  ما  أسري)،  أو  مجتمعي  قطاعي،  (قطري،  للتقييم  املالئم  املستوى  حتديد  على 
ستستخدم.  التي  اخلصم  ومعدالت  التخطيطية  واآلفاق  تقدمياً،  أو  رجعياً  التقييم 
الشأن  ذوى  من  مجموعة  لكل  والعوائد  التكاليف  التقييم  يحسب  أن  يقترح  أنه  ومع 
دائماً.  ممكناً  ذلك  يكون  ال  فقد  الخ)  حكومة،  جتزئة،  جتار  مربون،  احليوانية،  الثروة  (حفظة 
التحليالت  في  شملها  يسهل  ال  والتي  النقدية  غير  للقيم  اعتبار  ي  يعطَ أن  يقترح  كما 
ومن  االستثمار.  من  احلكمة  حتديد  في  هاماً  دوراً  تلعب  ما  غالباً  ولكن  االقتصادية 
املعيشة،  سبل  وتأمني  الغذائي  األمن  نوع-اجلنس،  قضايا  أيضاً  تنظر  التي  العوامل 
اخلدمات  مثل  قياسها  يصعب  أخرى  عوامل  بجانب  احملسنة  للتغذية  العامة  والتأثيرات 

وخالفها. لألسرة  احليوانات  تقدمها  التي 
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إعداد اخلطوط التوجيهية

خلفية

والتنمية  والزراعة  لألغذية  ضرورية  مساهمة  الدواجن)  (شامالً  احليواني  اإلنتاج  يساهم 
البيض،  اللنب،  اللحم،  احليواني  اإلنتاج  يعطيها  التي  واخلدمات  املنتجات  وتشمل  الريفية. 
فعالة  مساهمة  تسهم  وهذه  وكوقود  كسماد  يستخدم  الذي  والروث  (العمل)  اجلر  األلياف، 
في مقدرة حفظة الثروة احليوانية إلدارة ااطر وتساعد على احلفاظ على النسيج االجتماعي 
والتحضر  الدخول  ارتفاع  السكاني،  للنمو  نظراً  احليواني  اإلنتاج  أهمية  وتزداد  اتمع.  في 
أصل  من  األغذية  على  الطلب  في  ضخمة  زيادة  إلى  تؤدي  عوامل  وهى  النامية  األقطار  في 
اإلنتاج  قطاع  في  كبيرة  تغيرات  إلى  الطلب  في  املقدرة  الزيادة  تؤدي  أن  املتوقع  ومن  حيواني. 

احليواني». اإلنتاج  «ثورة  أطلق عليها  التي  العملية  وهى   ،٢٠٢٠ الفترة حتى  احليواني خالل 
أساسه  على  تُبني  الذي  البيولوجي  املال  رأس  (موح)  احليوانية  الوراثية  املوارد  وتقدم 
احليواني  لإلنتاج  املستدامة  للتنمية  والتخطيط  الغذائي.  واألمن  احليواني  اإلنتاج  منظومات 
وبني  السالالت  بني  األنواع،  بني  الوراثية  الفروق  احلسبان  في  يأخذ  أن  البداية-  ومنذ  يجب- 
التي  التأقلم للبيئات  اإلنتاجية   احليوانات موضع االعتبار بجانب الصفات املتعلقة بصالحية 

فيها. تنتج 
الغالبية  أن   (٢٠٠٧ (فاو،  العالم  فى  والزراعة  للغذاء  احليوانية  الوراثية  املوارد  حالة  تبني 
حيواناتها.  وراثي في عشائر  احملافظة على حتسني  في  تنجح  لم  النامية  البلدان  من  العظمى 
في  منها  باملائة   ٧٧ هناك  نشط  استعمال  حالة  في  تعتبر  التي  السالالت  بني  أنه  قدر  وقد 
البلدان النامية. ومع أنه من املؤكد أن حفظة الثروة احليوانية في هذه البلدان لديهم أهداف 
ال  السالالت  من  باملائة   ٩٤ أن  إال  لبلوغها،  احمللية  والتكنولوجيات  املعرفة  ويستثمرون  تربوية 
االستفادة  في  تفشل  البلدان  من  عديداً  أن  نرى  لذا  مهيكلة.  وراثي  حتسني  لبرامج  تخضع 
احتياجات  تلبية  على  قادرة  حيوانات  لتطوير  البرامج  هذه  مثل  تقدمها  التي  الفرص  من 
وعلى  يطلبونها.  التي  باملنتجات  املستهلكني  متد  والتي  احليوانية  الثروة  حفظة  مجتمعات 
مهيكلة  وراثي  حتسني  لبرامج  تخضع  التي  السالالت  من  باملائة)   ٧٧) غالبية  فإن  النقيض، 

املتقدمة. البلدان  توجد 
قومية-  حاجات  تلبي  والتي  املستدامة  احليوانية  للثروة  الوراثي  التحسني  فأنشطة 
الغذائي  لألمن  حيوية  إسهامات  تسدي  أن  ميكن  للخطر-  اتمعية  احلاجات  تعرض  ما  دون 
أنشطة  في  واستمرت  بدأت  التي  الدول  من  املستفادة  الدروس  وتقدم  الريفية.  والتنمية 
الوراثي.  للتنوع  الفعال  أساساً صلباً لالستخدام  املاضي  القرن  الوراثي خالل نصف  التحسني 
التي  السالالت  إنتاجية  تضاعفت  حيث  املتقدمة،  الدول  حققته  ما  خاصة  رائعة،  والنتائج 
التحسني  يأتي من  الزيادة  ثالثة، حوالي نصف هذه  أو  إلى ضعفني  الوراثي  للتحسني  خضعت 
أن  احلقيقة  إلى  اإلجنازات  هذه  أهمية  وترجع  وراثية.  غير  لتدخالت  نتيجة  والباقي  الوراثي 
فوائد  وتسترد  أخرى.  عوامل  عن  الناجت  بالتحسني  مقارنة  دائم  هو  الوراثي  التحسني  معظم 
االستثمارات في التحسني الوراثي عاماً بعد عام من قبل حفظة الثروة احليوانية ومجتمعاتها. 
وقد أصبح نشاط التحسني الوراثي في منظومات اإلنتاج بالدول املتقدمة، رمبا بدون استثناء، 
على  للحفاظ  كوسيلة  اإلنتاجية   لرفع   مستمرة  عملية  من  يتجزأ  ال  أساسياً  عنصراً  أصبح 
الربح، استخدام أكفأ للمدخالت وحتسني جودة املنتج، سالمة الغذاء وصحة احليوان، ومع ذلك 



س

احليوانات  أن  حيث  اإلدارة،  في  بتحسني  مصحوباً  الوراثي  التحسني  يكون  أن  إدراك  يجب  فإنه 
والرعاية. الغذاء  أعلى من  إلى مستويات  حتتاج  اإلنتاج  مرتفعة 

مستفادة دروس 

للتحسني  أنشطة  استدامة  في  النامية  البلدان  تنجح  لم  ملاذا  نفهم  أن  مبكان  األهمية  من 
البلدان  مساعدة  ميكنها  املتقدمة  البلدان  بأن  االعتقاد  ساد  عقود  فلعدة  املهيكل؛  الوراثي 
النامية في حتسني مواردها الوراثية احليوانية عن طريق إدخال سالالت مت االنتخاب فيها بشدة 
أن  اخلبرة  أوضحت  وقد  احمللية.  السالالت  محل  لتحل  منها  خليطة  أو  أصيلة  عشائر  وتكوين 
فعالة  االستراتيجيات  هذه  تكون  حيث  املآخذ  من  الكثير  شابها  االستراتيجيات  هذه  مثل 
للسالالت  توفر  أن  قادرة على  النامي  البلد  اإلنتاج في  إذا كانت منظومات  ما  فقط في حالة 
املدخلة مستويات من املدخالت شبيهة بتلك التي في بالد منشأها، وإال فإن السالالت املدخلة 
هذه وخلطانها غالباً ما تتعرض إلى عوامل إجهاد شديدة هي غير متأقلمة لها التأقلم اجليد 
وقد فشلت  ورعاية غير مالئمة)،  األمراض، مناخات متطرفة  املتكرر،  واملاء  الغذاء  (مثالً نقص 
العوامل  بالتركيز على  واتصاالت  إرشاد  بها من  ارتبط  أيضاً- بسبب ما  تنمية-  استراتيجيات 
مبفهومها  اإلنتاجية   املنظومة   بذلك  متجاهلة  النساء)،  (دون  فقط  الرجال  وعلى  الفنية 

.(١ املرأة في رعاية احليوانات (أنظر صندوق  العريض ودور 

صندوق ١
تنمية األلبان في كينيا- اإلقرار بدور المرأة

وتضمن  الصغير،  المزارع  مستهدفة  األلبان  لتنمية  الوطني  المشروع  في  اإلرشاد  دائرة  بدأت 
م النظام على أن يتعامل مع كميات من الحليب تزداد  مِّ المشروع إنشاء مراكز تجميع الحليب. وصُ
ً. ولكن هذا لم يتحقق، وعندما انخفضت كميات الحليب التي تتسلمها مراكز التجميع  تدريجيا
ُوكلت هذه المسئولية  ان لمراجعة دقيقة، وقد أ ُدرك أن الوقت قد حَ إلى مستويات غير اقتصادية أ
كل منفذو  مم مسح مبنى على استجواب. شُ إلى إمرأة كانت قد حضرت دورة عن نوع-الجنس وصُ

االستجواب من مرشدين واحتوت العينة علي كل من النساء والرجال.
وتمركز المجهود اإلرشادي على ”الالرعي“- حيث أن األبقار الخليطة ولشدة حساسيتها ومتطلباتها 
إلدارة أفضل كان البد أن تبقى تحت مظالت وتقدم لها حشيشة النابير للتغذية في المداود. وأبقار 
 ً ً جديدا ً- وكان هذا أمرا ً للطفيليات واألمراض وأن تُحلب مرتين يوميا ً لصيقا كهذه تتطلب فحصا
بالنسبة للمزارعين، ولتعويدهم على النظام الجديد قدمت إدارة اإلرشاد التدريب والمتابعة فقط 
أيام في مواقع مركزية وليس بالقرى والتي كان من  للرجال. تم تنظيم دورات تدريبية لمدة ثالثة 
الصعب أن ينخرط النساء فيها. وعندما زار المرشدون المزارع- سألوا ”هل مزى هنا“ (مزى: الرئيس، 
رجل األسرة)؛ وينصرف المرشدون إن لم يكن هناك. أي أن النساء لم يؤخذن في االعتبار في هذه 
ً في هذه المشاريع، فهن يُتوقع أن يقمن بتنظيف  ً أساسيا التطورات مع أن النساء يشكلن جزءا
ً-الالئي يحلبن  مظالت األبقار ويأخذن األبقار إلى حوض التغطيس لعالجها ضد القراد. وهن أيضا
األبقار وعادة ما يأخذن الحليب إلى مركز التجميع. ولكن في نهاية الشهر عندما يقبض الرجال 
ً منهم ينفقون معظمها بدالً من أن يحتفظوا بها لشراء األزياء  مستحقاتهم المالية فإن كثيرا

المدرسية ألطفالهم أو يدفعوا تكاليف العالج أو الضروريات األخرى.
بينت الدراسة وجود درجة عالية من عدم الرضا بين النساء والالئي شعرن بأن دورهن في إنتاج الحليب 
ً ومساهماتهن لم تكافئ. وقد استخدمن وسيلتهن الوحيدة لالعتراض: يؤدين  قد تم تجاهله تماما

أقل من أفضل ما يمكن تأديته وفسر هذا معظم النقص في إنتاج الحليب.

Reynolds, Metz and Kiptarus (1996), Mullins et al. (2005) :املصدر
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تلك  أقل من  أو خلطانها  الوافدة  السالالت  بني  التناسل  ما كانت معدالت  وأيضاً كثيراً 
بني السالالت املتأقلمة محلياً. وحتى بدرجة أهم فإن معدل احلياتية بني هذه احليوانات الوافدة 
املنظومات   في  أنه  حيث  للقلق،  كبيراً  مصدراً  املنخفض  احلياتية  معدل  ويعتبر  منخفض. 
اإلنتاجية   لتحقيق   مهما  يعتبر  اإلنتاجية   احلياة   طول  فإن  املدخالت  منخفضة  اإلنتاجية  
لدرجة  مت  قد  األجنبية  السالالت  وانتشار  إدخال  يكون  ما  وغالباً  املوارد.  استخدام  وكفاءة 

اإلدخال. لهذا  السلبية  اآلثار  تقرير  قبل  متقدمة 
حفظة  منها  يستفيد  أن  يحتمل  التي  احليوانية  الوراثية  املوارد  حتديد  عملية  أثناء 
االختالفات  االعتبار  في  األخذ  الضروري  من  فإنه  الفوائد  أعظم  احليوانية  الثروة  ومجتمعات 
تلك  أو  البلد  داخل  اإلنتاجية   املنظومات   اختالفات  على  وينطبق هذا  اإلنتاج.  في منظومات 
االختالفات بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة. فمثالً فإن نوعية الدجاجة املطلوبة ملنظومة 
إنتاج  ملنظومة  املتطلبة  النوعية  تلك  عن  تختلف  تسويقية  حتتية  بنى  لها  متاح  دواجن  إنتاج 
أو  تسويقية  حتتية  بنى  لها  متاح  غير  مناطق  في  األفقر  للمزارعني  املعيشة  سبل  الستدامة 
سبل شراء املدخالت. في احلالة األخيرة يجب أن تكون الدجاجات كانسة حتى ميكنها احلصول 
أن  دون معاونة، كما يجب  التكاثر  ورعاية صغارها حتى ميكنها  الرقاد  وقادرة على  على غذائها 

والطفيليات. األمراض  أو حتمل مدى عريضاً من  قادرة على مقاومة  تكون 
االستخدامات  لكل  الكامل  االعتبار  يولي  أن  يجب  األهمية  من  الدرجة  نفس  وعلى 
منظومات  تكون  أن  الشائع  ومن  فيها.  حيواناتهم  احليوانية  الثروة  حفظة  يستخدم  التي 
اإلنتاج احليواني ذات املدخالت املنخفضة إلى املتوسطة متعددة األغراض، بينما يكون اإلنتاج 
ارجات  من  األكثر)  على  إثنني  (أو  واحد  في  مركزاً  العالية  املدخالت  ذات  املنظومات  في 
النوع األخير من املنظومات  الوراثي في  التحسني  األساسية. ونتيجة لهذا، فإن استراتيجيات 
في  اإلنتاجية    األنظمة    من  للعديد  مالئم  غير  الصفات-  من  خليط  على  يؤكد  والذي 
البلدان النامية. وعندما تُدخل موارد وراثية حيوانية مت تطويرها حتت منظومات إنتاجية عالية 
الوراثية  املوارد  من  كثيراً  أفضل  تكون  ال  عادة  فإنها  منخفضة  لإلجهاد  ومقاومتها  املدخالت 
حتتاج  هذا  وعلى   . اإلنتاجية  احلياة   دورة  بكفاءة  يتعلق  فيما  خاصة  محلياً  املتأقلمة  احليوانية 
استراتيجيات األقطار أن تركز على تطوير موارد وراثية متأقلمة جيداً ملنظومات اإلنتاج احمللية 
مت  يكون  أن  ممكن  احليوانية-  املوارد  هذه  مثل  احليوانية.  الثروة  حفظة  أهداف  مع  ومتمشية 

أخرى.  أماكن  من  مشابهة  إنتاجية  بيئات  من  عليها  ل  يُتَحصَّ أو  محلياً  تطويرها 
تكرار  جتنب  الضروري  من  فإنه  احليوانية  الوراثية  املوارد  يخص  فيما  األمام  إلى  وللتقدم 
النامية  البلدان  من  العظمي  الغالبية  في  املستفادة.  الدروس  على  والبناء  املاضي  أخطاء 
هناك القليل جداً من أو ال يوجد حالياً برامج حتسني وراثي مستدامة. ما هي األسباب لذلك؟ 
مستدامة؟  تكن  لم  القريبة  العقود  في  بدأت  التي  تلك  أم  قليلة،  حتسني  برامج  بُدأت  هل 
عادة  بهذا  انشغلت  التي  األطراف  أن  عليها حيث  االعتماد  ميكن  بيانات  علي  احلصول  يصعب 

نتائج سلبية. يرغبون في نشر  ما ال 
بقيام  التكليف  طريق  عن  أعاله  األسئلة  (فاو)  والزراعة  األغذية  منظمة  فحصت  وقد 
مدى عريض من دراسات احلالة (ICAR/FAO, 2000a) وباستضافة عدة اجتماعات للخبراء 
في  التي  للسالالت  بالنسبة  أنه  التحقيقات  هذه  نتائج  تقترح  اليكترونية.  ومؤمترات  الفنيني 
من  بكثير  أقل  النامية  البلدان  في  بُدأت  التي  الوراثي  التحسني  برامج  فإن  نشط  استخدام 
هذا  من  استثناءاً  والهند  البرازيل  أقل  وبدرجة  الصني  تكون  (قد  املتقدمة  البلدان  في  تلك 
لم  النامية  البلدان  في  بُدأت  التي  التربية  أنشطة  من  فالعديد  هذا  على  عالوة  النمط). 
كما  النامية  البلدان  في  ناجحة  تربية  لبرامج  العام  النقص  أسباب  تلخيص  ميكن  يستدام. 

يلي:



ف

لتقييم  الكاملة  والتشغيلية  التقنية  القدرة  لديها  ليس  البلدان  من  عديد  – 
املوارد  هذه  بها  ستوضع  التي  اإلنتاجية   البيئات   املتاحة،  الوراثية  املوارد  من  املدى 

لتنميتها. واالختبارات  واالستراتيجيات 
موارد  إدخال  (مثالً  الوراثي  للتحسني  معينة  نُهج  صالح  في  سياسات  البلدان   – تبنِّي 
املدى  على  كامالً  تقييماً  عواقبها  تقييم  دون  متقدمة)  بلدان  من  حيوانية  وراثية 

البعيد.
املراحل  في  التخطيط  في  الكافية  املشاركة  احليوانية  الثروة   – عدم مشاركة حفظة 
يساهموا  أن  املتوقعون  أنفسهم  هم  التي  الوراثي  التحسني  برامج  وعمل  املبكرة 
احليوانات  أي  البرامج-  ناجت  أن  ضمان  عدم  هذا  عن  نتج  منها.  ويستفيدوا  فيها 
إلدارة  قدرتهم  تخطي  دون  احليوانية  الثروة  حفظة  احتياجات  حتقق  احملسنة- 

الضرورية. اخلارجية  املدخالت  احلصول على  أو  احليوانات 
التشغيلية.  للخطط  مفصل  توثيق  ما  دون  الوراثي  التحسني  ببرامج  االضطالع   – مت 
وصانعي  امليدانيني  الفنيني  احليوانية،  الثروة  حفظة  من  فقليلون  لهذا  نتيجة 
الذي  وما  التنمية  استراتيجية  من  املقصود  الهدف  بوضوح  تفهموا  السياسات 

به ومتي. يقوم  يجب عمله ومن 
بينما  املدى.  قصيرة  مشاريع  خالل  من  الوراثي  التحسني  أنشطة  بُدأت  ما   – كثيراً 
أن  تبني  املتقدمة-  الدول  في  خاصة  املتقدمة-  الوراثي  التحسني  برامج  من  اخلبرة 
تكون  أن  ممكن  واخلاص  العام  القطاعني  تشمل  التي  املدى  بعيدة  االستراتيجيات 

جداً. ناجحة 
املستدام  الوراثي  للتحسني  االستراتيجي  املنهج 

وللتصدي-  احليوانية.  الثروة  لتنمية  مستدام  ولوجيستي  استراتيجي  نهج  إتباع  يلزم 
التنمية  في  الوراثي  التحسني  ودور  املتاحة  احليوانية  الوراثية  املوارد  الستخدام  مالئم  بشكل 

أن: يجب  احليوانية  الثروة  وبرامج قطاع  فإن سياسات، خطط،  البداية  املستدامة، فمنذ 
تؤسس على أهداف تنمية الثروة احليوانية (هتاح) مت إنشاؤها و متفق عليها بشكل  – 
وواقعية  متكاملة  (ستاح)  احليوانية  الثروة  لتنمية  استراتيجية  وكذالك  سليم 

هتاح؛ حتقيق  ميكنها 
بني  واالجتماعية-اقتصادية  الهيكلية  االجتماعية،  االختالفات  احلسبان  في  تأخذ  – 

االعتبار؛ موضع  اإلنتاج  منظومات 
ينبغي  أنفسهم).  احليوانية  الثروة  (حفظة  النهائيني  املستخدمني  مساهمة  تؤمن  – 
أن تكون املعلومات ذات الصلة متاحة للرجال والنساء، ويكون كالهما مشتركاً في 

أرائهما؛ إلبداء  الفرصة  ولديهما  واخلطط  السياسات  صياغة 
مالئمة؛ بدرجة  ممولة  تكون  – 

بها؛ املضطلع  األعمال  واستدامة  بخطوة  خطوة  التقدم  تشجع  – 
ذوي  جميع  من  عليها  ومتفق  مفهومة  التوثيق  جيدة  نُُُُهج   على  مؤسسة  تكون  – 

الشأن في كل مرحلة؛ و
يترتب عليها من  الوراثي وما  املبادئ األساسية للتحسني  تأخذ في االعتبار - متاما-  – 

تقنية. آثار 
وقد أُعدت اخلطوط التوجيهية هذه عن استراتيجيات التربية املستدامة للموارد الوراثية 
احليوانية مؤسسة على هذا النهج االستراتيجي لكي تساعد األقطار لعمل وتنفيذ برامجها 

البرامج. هذه  استدامة  تعظيم  على  وتعاونها  فاعلية  أكثر  بصورة  الوراثي  للتحسني 



 
ص

التوجيهية  اخلطوط  إعداد 

جماعة  أقرت  عندما   ٢٠٠٠ أيلول  سبتمبر/  في  التوجيهية  اخلطوط  هذه  وضع  فكرة  نشأت 
العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة أن التحسني 
كما  احليوانية.  للثروة  املستدامة  التنمية  من  يتجزأ  ال  جزءا  يكون  أن  يجب  للسالالت  الوراثي 
وتنفيذ  تخطيط  في  للبلدان تستخدمها  وأدوات  إجراءات  ج،  نُهُ بتطوير  العمل  أوصت جماعة 
املستدامة  التنمية  تعزيز  مستهدفة  الوراثي  التحسني  وسياسات  برامج  تطوير  ومواصلة 
واألمن الغذائي. مت إعطاء قوة دفع إضافية في سبتمبر أيلول ٢٠٠٧ عندما طالب املؤمتر الفني 
طالب  سويسرا،  إنترالكن،  في  عقد  الذي  والزراعة  للغذاء  احليوانية  الوراثية  للموارد  الدولي 
في  البلدان  ملساعدة  الفنية  التوجيهية  اخلطوط  تطوير  في  تستمر  أن  آخرين)  (ضمن  الفاو 

احليوانية. الوراثية  للموارد  العاملية  العمل  خطة  تنفيذ 
بعد بحث وتفاعل بني مجموعة واسعة من العلماء والفنيني الذين لديهم خبرة بالبلدان 
اإلنتاج،  ومنظومات  احليوانية  األنواع  من  عريض  ملدى  جيد  وفهم  املتقدمة  والبلدان  النامية 
قد فريق ذو خبرات  رأت فاو أنه من املمكن عمل خطوط إرشادية الستراتيجيات التربية. وقد عُ

دقيقاً. تقييما  إتباعها  الواجب  النهج  وتقييم  ملناقشة  عريضة 
وقد أوصى اخلبراء بعمل خطوط إرشادية تتصف ببساطة االستعمال وشاملة من حيث 
في  القرار  صانعي  تساعد  التي  الرئيسية  احليوانية  واألنواع  الوراثية  لالختيارات  تغطيتها 
التوجيهية  اخلطوط  وتطوير  بإمتام  أوصوا  أنهم  كما  املاضي.  أخطاء  في  الوقوع  تكرار  جتنب 

عامة. بصفة  إصدارها  قبل  ميدانياً  واختبارها 
والتي  الكمية  الوراثة  على  املبنية  التقليدية  للتربية  االختبارات  على  التركيز  عمداً  رِّر  وقُ
على  املبنية  احلديثة  التقنات  اعتبار  دون  التنفيذ  ويسر  النسبية  وسهولتها  كفاءتها  أثبتت 
الوراثة اجلزيئية (االنتخاب املبني على اجلينات أو االنتخاب املعاوَن بالواسمات). فالتكنولوجيات 
وما  املتقدم؛  العالم  في  التربية  شركات  قبل  من  حتى  روتينية  بصفة  تستخدم  ال  األحدث 

عامة. بصفة  النامية  الدول  تنقص  ما  التحتية  والبني  اخلبرة  من  وتتطلب  زالت مكلفة 
ورش عمل عقدت في فرنسا  وقيِّمت في ست  التوجيهية  نوقشت مسودة اخلطوط  وقد 
 ،(٢٠٠٨ (مارس/آذار  كينيا   ،(٢٠٠٦ ثاني،  تشرين  (نوفمبر/  الهند   ،(٢٠٠٦ أيلول  (سبتمبر/ 
متوز  (يوليو/  وإيطاليا   (٢٠٠٨ آذار  (مارس/  بيرو   ،(٢٠٠٨ (مارس/آذار  االحتادية  تنزانيا  جمهورية 
إجراء  إلمكان  الضعف  ونقاط  الثغرات  على  التعرف  التقييمات  هذه  أتاحت  وقد   .(٢٠٠٨

الالزمة. التعديالت 





 
ق

مرشد املستخدم

التوجيهية؟ اخلطوط  هذه  من  الغرض  ما 

للثروة  التربية  استراتيجيات  وتنفيذ  تخطيط  في  للمساعدة  التوجيهية  اخلطوط  هذه  أعدت 
فإنها:  خاصة  وبصفة  احليوانية. 

احليوانية؛  الوراثية  املوارد  لتطوير  األساسية  املتطلبات   – تصف 
صياغة  إلى  مؤدية  بخطوة  خطوة  القرار  اتخاذ  عملية  في  املستخدم   – تصحب 

للتربية؛  استراتيجية 
التربية؛ براج  وتنفيذ  تخطيط  كيفية  وتشغيلياً-  فنياً   – توضح- 

تنمية  تخطيط  ميكن  حتى  واحمللية  النظرية  املعارف  تتكامل  أن  إلى  احلاجة   – تصف 
احليوانية؛ الوراثية  املوارد 

احمللي-  اتمع  مستوى  على  الشأن  ذوي  مع  شاملة  مناقشة  إلى  احلاجة   – تصف 
والراعني؛  الرعاة  اإلداريني،  أيضاً احلفظة،  ولكن  احليوانية،  الثروة  وليس فقط ما لكي 
لها  اطط  لألنشطة  ينبغي  والذي  املمكن  الزمني  اإلطار  عن  معلومات   – تقدمي 

قياسها. ميكن  خالله  نتائج  حتقيق 

التوجيهية؟ اخلطوط  استخدام  ينبغي  الظروف  أي  حتت 

مت تصميم هذه اخلطوط التوجيهية للبلدان واملنظمات التي ترغب في تطوير مواردها الوراثية 
أن  ويفترض  املؤهلون.  واملوظفون  اخلبرة  لديها  ليس  ولكن  تربية  برامج  خالل  من  احليوانية 

حيث:  حاالت  في  التوجيهية  اخلطوط  تستخدم 
جٍ  لنُهُ املباشر  التكييف  يُستبعد  وهكذا  السالالت،  لتطوير  حتتية  بنية  هناك   – ليس 

و  ً؛  أكثر تطورا خاصة بحاالت 
اخلطوط  من  والغرض  احليوانية،  الثروة  لتنمية  واستراتيجيات  سياسات   – يوجد 

الساللة. بتطوير  يتعلق  فيما  تكملها  أن  هو  التوجيهية 

املستهدفة؟ اموعة  هي  ما 

املهتمة  واملنظمات  األشخاص  كل  قبل  من  تُستخدم  أن  التوجيهية  اخلطوط  من  قُصد 
احلكومات  في  العاملني  خاصة  فيها،  واملنخرطة  السالالت  تطوير  أنشطة  وتنفيذ  بتخطيط 
احمللية والوطنية، املعاهد البحثية، املنظمات غير احلكومية واملؤسسات اخلاصة. وتفيد املعرفة 

ضرورية. ليست  ولكنها  التوجيهية  اخلطوط  استخدام  في  احليوان  وتربية  وراثة  مببادئ 

التوجيهية اخلطوط  بنية 

تنقسم اخلطوط التوجيهية إلى عدد من الفصول (شكل ١) تتناول األهداف واملهام التالية:
تكوين مجموعة العمل لتولي مسئولية عمل استراتيجية التحسني الوراثي (فصل أ)؛  – 

ومنظومة  نوع  ولكل  عامة  بصفة  احليواني  اإلنتاج  لقطاع  التنموية  األهداف  حتديد  – 
إنتاجية موضع االعتبار بصفة خاصة (فصل ب)؛

تعريف بالطرق التي من خاللها ميكن للتربية أن تساهم في حتقيق األهداف (فصل ب)؛ – 
تقرير عما تعنيه «حتسني الساللة»: أي ما يود املستخدم أن يحققه ألي من السالالت  – 

(فصل جـ؛



د). الساللة (فصلي جـ،  إلى حتسني  الوصول  تقرير كيفية  – 
و هـ)؛  (فصل  املتوقعة  التكاليف  تقدير  – 

دمج الشروط املطلوبة من أجل حتقيق النجاح (جميع الفصول) وجعلها من صميم  – 
النشاط. 

(وعندما  املطلوبة  للمدخالت  وصف  هذا  يتبع  وأهدافه.  املنطقي  أساسه  فصل  كل  ويتقدم 
وقائمة  املنشودة  ارجات  لقائمة  وصف  احملتملة)،  املصادر  حتديد  بشأن  مشورة  مالئماً-  يكون 

ارجات.  هذه  لتحقيق  بها  القيام  ينبغي  التي  املهام 
على  للحكم  استعمالها  ميكنهم  التي  األسئلة  من  بقائمة  املستخدمني  تزويد  يتم 
وقد  املوضوع.  تناول  ميكن  وكيف  محددة  بصفة  ولوضعهم  بالفصل  اخلاص  املوضوع  أهمية 
أخرى.  مصادر  من  املعلومات  على  املستخدمون  يبحث  أن  األسئلة  هذه  على  اإلجابة  حتتاج 
اتلفة.  للقرارات  احملتملة  العواقب  وتناقش  املتاحة  االختيارات  التوجيهية  اخلطوط  وتبني 
ولكن في نهاية املطاف فإنه البد أن تُؤخذ القرارات بواسطة املستخدمني أنفسهم. وإذا كان 
في  املناقشة  محل  املواضيع  فإن  العمل  مجموعة  بواسطة  تصاغ  أن  التربية  إلستراتيجية 
في  املذكورة  األنشطة  من  العمل  مجموعة  تنتهي  أن  ومبجرد  اموعة.  في  تناقش  فصل  كل 
اخلطوط  والعمل خالل جميع فصول  اتخذت.  التي  القرارات  يحدد  تعد مدوناً  فإنها  كل فصل 
في  بعينها  بساللة  خاصة  للتربية  استراتيجية  إلى  لها  باملستخدمني  سيؤدي  التوجيهية 

بعينها. إنتاجية  منظومة 

شكل ١
هيكل الخطوط التوجيهية

فصل أ. تكوين مجموعة العمل إلعداد استراتيجيات التربية

فصل ب. تحديد األهداف واالستراتيجيات لإلنتاج الحيواني

فصل هـ. عمل برامج التربية الخليطة فصل د. عمل برنامج التربية األصيلة

ـ. مطابقة الموارد الوراثية الحيوانية للمنظومات  اإلنتاجية  لتحقيق األهداف التنموية لإلنتاج الحيواني فصل ج

فصل و. تقييم القرارات االستثمارية

ر 



 
ش

التوجيهية؟ اخلطوط  هذه  تستخدم  كيف 

إن صياغة السياسات االستراتيجية لتطوير املوارد الوراثية احليوانية هي عمل جماعي. وقد يُضطلع 
به بواسطة اللجنة االستشارية الوطنية التي مت تشكيلها إلعداد التقارير القطرية للموارد الوراثية 
احليوانية والتي مت تقدميها خالل اإلعداد حلالة املوارد الوراثية احليوانية للغذاء والزراعة في العالم أو 
ملثل  العمل  نهج  التوجيهية هيكلة  اخلطوط  الغرض حتديداً. تقصد  لهذا  تُشكل  بواسطة جلنة 
هذه اللجنة، ولكن أيضاً ميكن استخدامها بواسطة أي فرد- مهتم بهذا األمر- بغرض الدراسة 
أو لدعم اتخاذ القرار. ومت ترتيب فصول اخلطوط التوجيهية في تسلسل منطقي. ويُقترح أن يتبع 
املستخدمون لها هذا التسلسل، ولكن لهم حرية االختيار في جتاوز فصول والذهاب مباشرة إلى 

فصول أخري يعتبرونها أكثر قرباً ملرادهم.
إن تنمية املوارد الوراثية احليوانية هي مكون واحد فقط من تنمية اإلنتاج احليواني. وينبغي 
أن تؤخذ في االعتبار السياسات واالستراتيجيات ملكونات أخرى مثل صحة احليوان واملوارد الغذائية 

واخلدمات التسويقية وغيرها عند عمل استراتيجية التربية.
وضع  بشأن  قرار  واتخاذ  السياسة  لصياغة  عمل  ورش  عدة  لعقد  حاجة  هناك  وستكون 
االستراتيجية. ولكل ورشة عمل ينبغي تدبير مواد ومعلومات أساسية تتاح للمشاركني مسبقاً. 
وينبغي أن تشمل هذه املواد تقارير عن محصلة أي ورش عمل سابقة ونتائج االستشارات األوسع 

التي عقدت مع ذوي الشأن الذين لم يحضروا ورش العمل.

جديدة؟ تربية  برامج  عمل  بصدد  الذين  لهؤالء  فقط  التوجيهية  اخلطوط  هذه  هل 

ال، فهي ميكن استخدامها أيضاً لتقييم وتقوية برامج التربية اجلارية.




