
1 معوقات تنمية الرثوة احليوانية

أوالً: غياب الكيان الق���ادر على تنظيم وتنمية الثروة 
الحيوانية والداجنة:

مازالت مس��ئولية تنمية وتنظيم الثروة الحيوانية والداجنة 
مبعث��رة ف��ى الطاب��ق األول م��ن مبن��ى وزارة الزراع��ة 
وإس��تصالح االراضى فى عدة غرف يشغلها قطاع تنمية 
الثروة الحيوانية والداجن��ة، وعدة طوابق فى المبنى الذى 
تش��غلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكلها تعمل تحت 
مظلة معالى وزير الزراعة واستصالح األراضى، الرجل 
الذى يتحمل أعباء مس��ئوليات جس��يمة لتوفي��ر احتياجات 
المواطني��ن من اإلنتاج الزراعى، وأنا أتصور أن مش��اكل 
تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة ال يمكن بأى حال 
من األحوال أن تكون ضمن أولويات العمل اليومى لمعالى 

الوزير.
إن تنمي��ة الثروات الحيواني��ة والداجنة يحتاج إلى وزارة 
متخصصة ذات أجهزة تنفيذية وليس��ت وزارة دولة، على 
أن يترأس��ها وزي��ر متخصص عل��ى دراية بمش��اكل هذا 
القطاع الحيوى، ويعاونه عدد من المستشارين فى األوجه 
المختلفة ألنشطة اإلنتاج الحيوانى والداجنى، بحيث تكون 
مهمت��ه األولى التنمية العددي��ة والحقيقية لثروتنا الحيوانية 
وتطوير إنتاجها بالتحس��ين الوراثى للتتناسب مع االنتاجية 
الت��ى تحققها ال��دول األكثر تقدما، ووضع االس��تراتجيات 
والخطط لمواجهة المشاكل المرضية، وتذليل العقبات التى 
يواجهه��ا المنتجين، وإطالق طاقات القطاع االس��تثمارى 
ليساعد باستثماراته وخبرته الفنية واإلدارية فى دفع عجلة 

تنمية هذا القطاع.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية هى الدعامة األساسية مع 
العدي��د من المعاهد البحثية التى يجب أن تتبع هذه الوزارة 
مث��ل معهد بحوث األمصال واللقاح��ات البيطرية، ومعهد 
بح��وث صحة الحي��وان، ومعهد بحوث اإلنت��اج الحيوانى 
ومعهد بحوث التناس��ليات والمعمل المركزى للرقابة على 

جودة المستحضرات الحيوية البيطرية.

ثانياً: ارتفاع أسعار األعالف ومستلزمات اإلنتاج:
يع��وق خطط تنمي��ة الث��روة الحيوانية والداجن��ة ارتفاع 
أس��عار المدخ��الت التى تل��زم االنتاج االقتص��ادى للحوم 
واأللب��ان والبيض والدواجن وعلى رأس��ها األعالف التى 

تمثل تكلفتها أكثر من 70% من إنتاج الدواجن مثالً.
وألن حج��م اإلنت��اج المحل��ى م��ن الخامات الت��ى تدخل 
فى تصني��ع األعالف ضئيل، فإن اإلعتماد على إس��تيراد 
مكونات األعالف يصبح ضرورة، وأس��عار إستيراد هذه 
المكونات من الطبيعى أن يخضع للبورصة العالمية التى ال 
تتناس��ب أسعارها فى معظم األحوال مع األوضاع السائدة 
فى الس��وق المصرى، ومع أسعار بيع اإلنتاج المحلى من 
اللح��وم واأللب��ان والدواجن، لذا يجب عل��ى أجهزة الدولة 
اإلهتمام بتوفي��ر مكونات األعالف من اإلنتاج المحلى فى 
األراضى المس��تصلحة، حيث يتيح ذل��ك توفير احتياجات 
المواطن من اللحوم الحم��راء والبيضاء والبيض واأللبان 

بأسعار تناسب دخلة.
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