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نظرة عامة علي الفصول واملهمام 
واإلجراءات

فصل أ
تكوين مجموعة العمل إلعداد استراتيجيات تربية احليوان 

مهمة ١:
مهمة ٢:
مهمة ٣:
مهمة ٤:

عمل قائمة جرد لذوي الشأن
حتديد ذوي الشأن واملمثلني الهامني وتشكيل مجموعة العمل

مناقشة خطة العمل مع أعضاء من مجموعة العمل
إسناد املسئوليات ألعضاء مجموعة العمل

فصل ب
حتديد األهداف واالستراتيجيات التنموية لإلنتاج احليواني

مهمة ١:

مهمة ٢:

مهمة ٣:

مهمة ٤:

مهمة ٥:

إعداد التقييم لسياسة اإلنتاج احليواني والتمكني
إجراء١: احصل على املعلومات ذات الصلة

إجراء٢: وضح دور اإلنتاج احليواني في املنظومات الرئيسية لإلنتاج احليواني في  القطر
 إجراء٣: فحص السياسات واآلليات القانونية ذات الصلة بالبيئة اإلنتاجية، الثروة 

             احليوانية، البني التحتية الداعمة واملساهمة البشرية
إجراء٤: أكمل تقييم سياسة الثروة احليوانية والتمكني

إعداد تقييم منظومات اإلنتاج
إجراء١: صف البنية البشرية تمعات حفظة الثروة احليوانية

إجراء٢: صف بنية الثروة احليوانية للحيازة
إجراء٣: صف البيئة املصاحبة للمنظومة اإلنتاجية  

إجراء٤: أجر حتليل مواطن القوة، الضعف، الفرص والتهديدات ملنظومة اإلنتاج
إجراء٥: عد تقرير تقييم املنظومات اإلنتاجية

إعداد تقييم االجتاهات
إجراء١: راجع األداء السابق

إجراء٢: تنبأ بعواقب االجتاهات االجتماعية على منظومات اإلنتاج
إجراء٣: تنبأ بعواقب االجتاهات البيئية على منظومات اإلنتاج احليواني

إجراء٤: التنبؤ باالجتاهات املستقبلية للطلب والعرض
إجراء٥: إعداد تقرير تقييم االجتاهات

حتديد األهداف التنموية لإلنتاج احليواني
د األهداف البشرية إجراء١: حدِّ

إجراء٢: حدد األهداف التنموية لإلنتاج احليواني
حتديد استراتيجية تنمية اإلنتاج احليواني
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فصل جـ
مطابقة املوارد الوراثية احليوانية للمنظومات اإلنتاجية لتحقيق األهداف التنموية لإلنتاج 

احليواني

مهمة ١:

مهمة ٢:
مهمة ٣:

مهمة ٤:

مهمة ٥:

مهمة ٦:

مهمة ٧:

مهمة ٨:

حتديد الهدف التربوي العام ملنظومة اإلنتاج املرغوبة
إجراء١: استشر ذوي الشأن املعنيني لتحديد الصفات موضع االهتمام

إجراء٢: حلل الصفات لتحديد الهدف التربوي
إجراء٣: حدد الهدف التربوي

ترتيب املعلومات املتوفرة عن اخلبرات املتعلقة بإدارة برامج التربية
ترتيب املعلومات املتوفرة عن أدوار وخصائص الساللة أو السالالت املتاحة محلياً

إجراء١: راجع اخلصائص االجتماعية-االقتصادية والبيئية ملنظومة اإلنتاج
إجراء٢: صف السالالت املوجودة في منظومة اإلنتاج ودورها فيه

حتديد األهداف التنموية لإلنتاج احليواني
إجراء١: ضع معايير للبحث عن السالالت البديلة

ع معلومات عن الساللة البديلة إجراء٢: جمَّ
أو  محلياً  املتاحة  السالالت  أساس  على  يقوم  التربية  برنامج  كان  إذا  ما  تقرير 

السالالت البديلة
دراسة جدوى إلدخال سالالت بديلة واتخاذ قراراً بهذا الشأن

إجراء١: راجع اللوائح والقدرات
إجراء٢: قيِّم جدوى اإلدخال

م جولة دراسية لتقييم الساللة املرشحة بصرياً في منظومة إنتاجها إجراء٣: نظِّ
إجراء٤: قرِّر ما إذا كانت الساللة املرشحة سوف تدخل

إعداد خطة إدخال املادة الوراثية
إجراء١: خطط كيفية الوصول إلى املادة الوراثية من الساللة البديلة

إجراء٢: خطط كيف تدير ااطر املتعلقة بإدخال الساللة البديلة
إجراء٣: خطة تقييم الساللة البديلة في منظومة اإلنتاج احمللية

إجراء٤: خطط إجراءات صون السالالت احمللية التي ستتأثر بإدخال الساللة 
             البديلة

إجراء٥: رتب واحسب تكلفة خطة إدخال املادة الوراثية
إجراء٦: ابحث عن متويل خطة إدخال املادة الوراثية

إجراء٧: استعرض مسودة خطة إدخال املادة الوراثية ووافق عليها إذا كانت 
             مناسبة

تنفيذ خطة إدخال املادة الوراثية
إجراء١: أسند املسئوليات لتنفيذ اخلطة وإعداد تقارير التقدم

إجراء٢: ادخل املادة الوراثية
إجراء٣: قيِّم املادة الوراثية املدخلة

ذ تدابير الصون إجراء٤: نفِّ
إجراء٥: ارصد وعد تقارير عن التقدم احملرز
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فصل د
عمل برامج التربية األصيلة

 I مرحلة

استعراض الهدف التربوي وإسناد املسئوليات عن تخطيط وتنفيذ البرنامجمهمة ١:
إجراء١: استعراض الهدف التربوي واملعايير االنتخابية

إجراء٢: اسند املسئوليات لتخطيط وتنفيذ برنامج التربية األصيلة

II مرحلة

مهمة ٢:

مهمة ٣:

مهمة ٤:

مهمة ٥:

تقييم حالة ممارسة التربية احلالية والقدرات والبني التحتية
ع معلومات مفصلة عن ممارسات وهيكل التربية إجراء١: جمَّ

إجراء٢: اجمع معلومات عن املوارد البشرية املتوفرة
إجراء٣: قيم توفر ومالءمة اخلدمات الفنية الداعمة

يِّم إشارات السوق احلالية للحيوانات إجراء٤: قَ
إعداد خطة البدء في برنامج التربية األصيلة

إجراء١: خطط كيف تلبي متطلبات هيكل املوظفني واإلدارة
إجراء٢: خطط إلنشاء نواة التربية

ط للبنى التحتية للنقل واالتصاالت داخل النواة إجراء٣: خطِّ
إجراء٤: خطط سياسات التسجيل داخل النواة

إجراء٥: خطط إلدارة احليوانات داخل النواة
إجراء٦: خطط سياسات االنتخاب وأهدافه داخل النواة 

إجراء٧: عرِّف دليل االنتخاب
إجراء٨: خطط إجراء التقييم الوراثي

ط نشر وتسويق احليوانات احملسنة إجراء٩: خطِّ
إجراء١٠: اجر حتليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات

إجراء١١: احصل على تقييم لالستثمار
لها إذا لزم األمر م خطة برنامج التربية األصيلة إلى صانعي القرار وعدِّ إجراء١٢: قدِّ

إعداد الهياكل املالية والتنظيمية
ن التمويل الالزم إجراء١: أمِّ

إجراء٢: ضع برامج للتدريب
تنفيذ برنامج التربية األصيلة

إجراء١: قم بإدارة تنفيذ خطة التنمية على أساس يومي
إجراء٢: أشرك مالك الثروة احليوانية التقدميني واملهرة

إجراء٣: قوِّي االتصال مع اخلدمات اإلرشادية
إجراء٤: الرصد والتقرير املرحلي

 III مرحلة

فتح النواة الستقبال األفراد ذي الوراثة املتميزةمهمة ٦:
إجراء١: قم بإجراء مقارنة جتريبية بني القطعان داخل وخارج برنامج التحسني
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مهمة ٧:

مهمة ٨:

مهمة ٩:

مهمة ١٠:

حتسني النشر والتوزيع
إجراء١: تأكد أن إشارات السوق تشجع استخدام احليوانات احملسنة

نة إجراء٢: أدرس احلاجة إلى طرق نشر محسَّ
حتسني التسجيل والتقييم

إجراء١: أنظر في إدخال تسجيل النسب
إجراء٢: أنظر في احلاجة إلى تسجيل أكثر هيكلة

 إجراء٣: أنظر في استخدام أفضل تنبؤ خطي غير متحيز (BLUP) لتقدير القيمة 
             التربوية

حتقيق القيم املثلي لشدة االنتخاب وطول فترة اجليل
إجراء١: استعرض هيكل االنتخاب والتزاوج

إجراء٢: أنظر في سبل زيادة معدل التناسل في اإلناث من خالل حتسني اإلدارة
إجراء٣: أنظر كيف ترفع معدل التناسل من خالل استعمال تكنولوجيات التناسل

إجراء٤: استعرض كفاية االتصال الوراثي بني املواقع املتفرقة
ن االنتخاب عبر اموعات العمرية واملواقع إجراء٥: حسَّ

التأكد من أن البرنامج ينجز ما هو متوقع منه
 إجراء١: قدر حجم العشيرة الفعال وانظر في سبل ضمان أنه كبير بالدرجة الكافية 

           (أكبر من ٥٠)
 إجراء٢: أنظر في اآلثار احملتملة املترتبة على االختالفات بني اإلدارة في الطبقة العليا 

            من برنامج التربية وطبقة اإلنتاج منه

فصل هـ
عمل برامج التربية اخلليطة

I مرحلة

استعراض الهدف التربوي وإسناد املسئوليات عن تخطيط وتنفيذ البرنامجمهمة ١:
إجراء١: استعرض األهداف العريضة لبرنامج التربية اخلليطة

إجراء٢: اسند املسئوليات لتخطيط وتنفيذ برنامج التربية اخلليطة

II مرحلة

مهمة ٢:

مهمة ٣:

تقييم حالة املمارسات التربوية، القدرات والبني التحتية
ع معلومات مفصلة عن ممارسات وهيكل التربية إجراء١: جمَّ

إجراء٢: اجمع معلومات عن املوارد البشرية املتوفرة 
إجراء٣: قيِّم توفر ومالءمة اخلدمات الفنية الداعمة

إجراء٤: قيِّم إشارات السوق احلالية للحيوانات اخلليطة
إجراء٥: قيِّم درجة التربية اخلليطة إذا وجدت

إعداد خطة البدء في برنامج التربية اخلليطة
إجراء١: خطط ملتطلبات هيكل املوظفني واإلدارة

إجراء٢: خطط إلنشاء برنامج التربية اخلليطة
إجراء٣: خطط للبني التحتية للنقل واالتصاالت
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مهمة ٤:

مهمة ٥:

مهمة ٦:

إجراء٤: حدد متطلبات الساللة البديلة التي ستستخدم في برنامج التربية اخلليطة
إجراء٥: خطط سياسات التسجيل داخل الطبقات اتلفة من البرنامج

ط نشر املواد الوراثية احملسنة طِّ إجراء٦: خَ
إجراء٧: اجر حتليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات

إجراء٨: احصل على تقييم لالستثمار
لها إذا لزم األمر إجراء٩: قدم مسوَّدة خطة التطوير إلى صانعي القرار وعدّ

إقامة الهياكل املالية والتنظيمية
ن التمويل الالزم واإلطار التنظيمي إجراء١: أمِّ

إجراء٢: ضع برامج التدريب
تنفيذ خطة برنامج التربية اخلليطة

إجراء١: قم بإدارة تنفيذ اخلطة على أساس يومي
إجراء٢: أشرك مالك الثروة احليوانية التقدميني واملهرة

إجراء٣: أوجد حلوالً للمعوقات اإلدارية التي يواجهها حفظة الثروة احليوانية
إجراء٤: قوِّى االتصال مع اخلدمات اإلرشادية

إجراء٥: ارصد وقرر عن التقدم
تقدمي خدمات التربية اخلليطة

ن من تنظيم خدمات التربية اخلليطة إجراء١: حسِّ
إجراء٢: أقم نظم فعالة إليصال املواد الوراثية

إجراء٣: أنظر في استخدام التلقيح االصطناعي
إجراء٤: ضع مقترحات بحثية لتحسني نظم تقدمي املادة الوراثية

III مرحلة

مهمة ٧:

مهمة ٨:

مهمة ٩:

حتسني خدمات التربية اخلليطة وحتفيز املشاركة
إجراء١: أنظر في احلوافز لتحسني املشاركة في خدمات التربية اخلليطة

إجراء٢: أنظر في عمل عالمة جتارية للحيوانات اخلليطة
ل املعلومات عن احليوانات اخلليطة إجراء٣: وصِّ

إجراء٤: انشأ نظام اختبار األداء
إجراء٥: أنظر في إنشاء نظام تسجيل نسب أساسي

تقييم برنامج التربية اخلليطة من حيث الفوائد واالستدامة
ر األموال واخلبرة لتقييم موضوعي إجراء١: وفِّ

إجراء٢: قيم ما إذا قد مت وضع استراتيجية تربية خليطة طويلة األجل
إجراء٣: اجر تقييم ميداني للحيوانات اخلليطة

إجراء٤: اجر تقييماً لألثر الوراثي على سالمة السالالت احمللية
إعداد تقارير التقدم



استراتيجيات التربية من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانية١٣٠

فصل و
تقييم قرارات االستثمار

مهمة ١:

مهمة ٢:

مهمة ٣:

مهمة ٤:

التعرف على وجهات النظر وحتديد معايير التقييم
إجراء١: قرر معايير التقييم

إجراء٢: اتخذ قرار بشأن وجهات النظر اخلاصة بالتقييم
إجراء٣: قرر كيفية عرض العائدات االقتصادية

حتديد واشتقاق التكلفة والعائدات
إجراء١: حدد املكونات الرئيسية لبرنامج تربية احليوان

إجراء٢: حيثما أمكن، حدد تكاليف املدخالت وعائدات ارجات
حتليل التكلفة والفائدة

إجراء١: حدد التكاليف واإليرادات لكل فترة تخطيطية لكل واحد من ذوي الشأن
 إجراء٢: استخدم معدل اخلصم املتفق عليه لتحويل التكاليف واإليرادات إلى صافي      

            القيمة احلالية
إجراء٣: أحسب الفائدة طبقاً لدالة الربح املطلوبة

إجراء٤: عد تقارير نتائج حتليل التكاليف- والعوائد لصانعي السياسات
تقييم الفائدة وتقرير االستثمارات

إجراء١: ادرس نتيجة حتليل التكاليف والعوائد
إجراء٢: أنظر فيما إذا كان ذوو الشأن أخذوا حصتهم من العوائد بشكل عادل

إجراء٣: ادرس األثر الوطني
إجراء٤: أنظر اآلثار الذي لم يشملها حتليل التكاليف والعوائد

إجراء٥: أنظر في سيناريو عدم االستثمار
إجراء٦: قرر فيما يخص سياسة االستثمار والتقييم املستقبلي



١٣١ املراجـع واملالحق

املرادفات اإلجنليزية  / العربية

selection انتخاب

breeding goals أهداف تربوية

commercialization تتجير

straightbreeding تربية نقية

State of the World’s Animal Genetic Resources 
for Food and Agriculture

حالة املوارد الوراثية احليوانية للغذاء والزراعة في 
العالم

livestock keepers حفظة الثروة احليوانية
Global Plan of Action for Animal Genetic 
Resources

خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

crossbreeding خلط

cross خليط

terminal cross خليط نهائي

stakeholders ذوو الشأن

livestock development strategies (LDS) ستاح ( استراتيجية تنمية الثروة احليوانية)

breed ساللة

breeding criteria صفات االنتخاب = قياسات انتخابية = معايير انتخابية

breeding goal traits صفات الهدف التربوي

selection trait صفة  انتخاببة

goal trait صفة مستهدفة (لالنتخاب)

population عشيرة

germplasm مادة وراثية

National Consultative Committee (on Animal 
Genetic Resources)

جلنة استشارية وطنية
ملنظمة األغذية والزراعة (فاو)

gene pool مجمع جينى

feral مرتد إلى البرية

selection criteria معايير انتخابية

survival rate معدل احلياتية
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املرادفات اإلجنليزية  / العربية

heritability مكافئ وراثى

production system منظومة إنتاج

animal genetic rersources (AnGR) موارد وراثية حيوانية
strengths, weaknesses, opportunities and 
threats (SWOT)

مواطن القوة و الضعف والفرص والتهديدات

participatory approach نهج تشاركي

gender نوع-اجلنس

livestock development objectives (LDO) هتاح (أهداف تنمية الثروة احليوانية)

hybrid هجني
Commission on Genetic Resources
for Food and Agriculture (CGRFA) 

هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   



الخطوط التوجيهية لمنظمة الغذية والزراعة عن اإلنتاج الحيوانى وصحة الحيوان

1. Collection of entomological baseline data for tsetse

 area-wide integrated pest management programmes, 2008 (E)

2. Preparation of national strategies and action plans for

 animal genetic resources, 2009 (E, F, S, R)

استراتيجيات التربية من أجل اإلدارة المستدامة للموارد الوراثية الحيوانية  .3
      ٢٠١٠ (A, E, F, R**, S)

4. A value chain approach to animal diseases risk management – Technical   

    foundations and practical framework for field application, 2011 (E)

5. Guidelines for the preparation of livestock sector reviews, 2011 (E)

6. Developing the institutional framework for the management of

    animal genetic resources, 2011 (E)

7. Surveying and monitoring of animal genetic resources, 2011 (E)

8. Guide to good dairy farming practice, 2011 (E**)
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