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 2-3البرنامج الفرعي للتحسين الوراثي ورعاية المجترات الصغيرة
في الدول العربية

تعد الثروة الحيوانية ركن ان و واس سنن أن اركن ا نتن ا الفراانن لنن الندو العربينة ذ
تس او تقريب ً بثلث قيأة ا نت ا الفراان وتشك نحو  %07أ الدخ القوأن الفراان العربن.
تأتلك الدو العربية ثروة قوأية ا أة أ الحيوان ت الفرااية ذ بلن انددا ا اأن لن نحنو
 063أليو راس لع و ُ 3700تشك األغن و والأ اف أ ان الثنروة الحيوانينة نحنو  %84و%00
الننا التننوالن ذ تربيننة ان الحيوانن ت لننن النندو العربيننة تت لن ذاتأ أن ً واوننًوداً كبيننرة لتحسنني
كف ءتو ا نت اية حيث تعد األغن و الأحلية وخ صة السالالت الواادة أنو ق بلة للتحسي لن أستوى
ذنت ايتو أ اللحو والحلي  .ولكونو أتأقلأة للعيش والتك ثر وا نت ا تحت الظروف البيئينة الق سنية
والتن تن ثرت سنلب ً بن لتايرات الأن خينة لن كف ءتون ا نت اينة لنن تنداور وان ا يت لن بن اونود
أخلصة لتحسينو وراثي ً بت بيق األسس العلأية الحديثة لن را يتو وذكث را واالستف دة أ التق نن ت
الحديثننة ك ن لتلقيص االص ن ن ان بس ن ئ أن ن وي ن فا او أاأنند أ ن كننور النخبننة لشسننرا لننن نشننر
التراكي ن الوراثيننة الأحسنننة .وك ن لك أ ن التق ن ن ت الحديثننة لننن تصنننيل الأخلف ن ت الفراايننة لتا ن يتو
ب لعليقننة الأتوافنننة غن ائي لسنند الفاننوة العلفيننة التننن افدادت أننل دخننو أسن ح ت ادينندة أن اراضننن
الو العربن ور التصحر أتأثرة ب لاف ف.
ويُأث ن تنندنن ا نت ايننة للوحنندة الحيوانيننة تحنندي ً كبيننراً اأ ن و تلبيننة االحتي ا ن ت الأتفاينندة أ ن
البننروتي الحيننوانن بسننب انندو ذخضن الثننروة الحيوانيننة للتحسنني الننوراثن واالاتأن د الننا التربيننة
التقليدية التن س اأت لن صعوبة نق التق ن ت الحديثة ذلا الأربي  .ول ا كن أن الضنروري تشنكي
شننبك ت للأننربي (اأعين ت تع ونيننة) وفين دة انندد الفنينني الأتنندربي لنشننر تق نن ت التحسنني الننوراثن
ب النتخ والتواي الأواه بي الأربي  .حيث لو ُتدرس ال قة ا نت اية لأعظو السنالالت الحيوانينة
بشك ٍ وافٍ لن الدو العربية وأل لك يتو استبدالو او تواينو بعروق اانبينة أأن يُعره ضنو لخ نر
االنقراض .وقد اكدت دراس ت اكس د واود اُروق أحلية ات قُدرات ذنت اية ا لية واستا بة سريعة
للتحسي الوراثن أأ يُأ هك استثأ را لن تحسي ا نت اية تحت ظروف الرا ية لن الدو العربية.
لقنند حقننق اكس ن د خننال العقننود الأ ضننية العدينند أ ن ا نا ن فات لننن أا ن التحسنني الننوراثن
للأاترات الصايرة وأستأر لن ابح ثه ودراس ته وبراأاه خنال العن أي  3700و 3704أن خنال
تنفي الأش ريل الت لية:
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 2-2-3مشروع التحسين الوراثي ورعاية إنتاج األغنام في الدول العربية
أ -الخلفية والمبررات:
تعد الثروة الانأية أحور الحين ة االقتصن دية واالاتأ اينة لنن الأنن ق الا لنة وشنبه الا لنة
حيث يبل العدد ا اأ لن للثروة الانأية نحو  046ألينو راس ان و  3700وان ا يشنك  %84أن
العدد ا اأ لن للثروة الحيوانية لن الو العربن وتؤأ األغنن و االسنتقرار النسنبن ولنرع العأن
كبير أ الأربي الصا ر الا أستوى الأن ق الا لة وشبه الا لة أ الو العربن ذض لة
لق
ً
ً
ُ
ه
ذلننا انو ن تس ن او لننن تخفيننف حنندة الفقننر لنسننبة كبيننرة أ ن السننك  .وتش نك األغن ن و اُ ننفءا كبيننرا أ ن
االقتص د القوأن لأُعظو الدو العربية لتأقلأُو أنل الظنروف البيئينة الق سنية ولأُسن اأتو لنن تنولير
لُرع اأ وأص در دخ لسك الريف أ خال تربي ُتو وتصنيهل أُنتا تو وتسويقو .
وقد ادرك اكس د ااأية تحسي ذنت اية األغن و لن الدو العربية بتركيف العأ الا التحسني
الوراثن للصف ت ا نت اية راسي ً لتأأي ا ئد الض أن تربينة ق عن األغنن و ولرلنل ا نت اينة أن
ُ
الخصنوبة .وخنال خ ننة العأن لعن و  3700و 3704يسنتأر أت بعنة انشن ة
الحلين واللحنو وتحسني
التحسنني الننوراثن للصننف ت ا نت ايننة والتن سننلية ب اتأن د االنتخن الفننردي حسن القننيو التربويننة لننن
الصف ت ا نت اية حيث يُنف أشرو التحسي الوراثن ورا ية األغن و لن أح نة بحنوث اكسن د لنن
افر (دولة الأقر) والأح ت الأتع ونة لن دو األرد وتونس والافائر وسورية والعنراق ولبنن
وليبي واليأ  ...وأ ااو نت ئج تحسي ذنت اية اغن و العواس لن الق يل الأُحس (النواة) رلل أستوى
ذنت ا الحلي ذلا نحو  % 377لن الأوسنو ونسنبة التنوائو نحنو  %00لنن  3708ب لأق رننة أنل ان و
 .0609وينتو لنن ذ ن ر الأشنرو توفيننل حيوانن ت حيننة أن األغنن و الأُحسن وراثين ً وقشن ت السن ئ
الأنوي الأاأد ذلا الأح ت الأتع ونة لنن الندو الأشن ركة والأُنربي  .ون هفن اكسن د دورات لتندري
وتأاي الكوادر الفنية العربية وحقنق انان فات أُتعنددة لنن أان نقن التق نن ت والأعلوأن ت وتأسنيس
قوااند للبحنوث والدراسن ت يان د ا ُ ننر تنأوينة أتأيننفة .ذ سن او كن لننك لنن تا ميننر ألأُنوس بفين دة
ا نت ا واستقرار الأُربي ال ي استف دوا أ الحيوانن ت الأُحسننة أأن يعننن ضنرورة أت بعنة بنراأج
التحسي الوراثن والبيئن للسالالت الأحلية الواادة لأ ليه أ أنعكس ت ايا بية الا الأُنربي  .وان ا
أ يداو ذلا تكثيف الاونود ووضنل الخ ن العلأينة الو دلنة لتحقينق تنأينة أسنتداأة لنن أان تربينة
األغن و.
ب -أهداف المشرروع :تحسني ذنت اينة وظنروف را ينة و ُنظنو ذدارة األغنن و الأحلينة وذنشن ء ق اندة
بي ن ن ت نأو ايننة لتس ن اي ك لننة البي ن ن ت بدقننة أ ن اا ن تحليلو ن واسننتقراء النت ن ئج وتوثيننق البحننوث
والدراسن ت وتأاين الكننوادر الفنيننة لننن ت بيننق التحسنني الننوراثن لفين دة ذنت ايننة األغنن و لننن النندو
العربية.
ج  -مكونات المشروع:
 التحسي الوراثن ب النتخ او التواي الأُواه ه للسالالت الواادة لن الدو العربية.
 تحسي ظروف را ية األغن و البيئية والصحية وت وير نظو ذدارتو .
 توثيق وتب د الأعلوأ ت ونشر النت ئج والدراس ت لن الأشرو .
 ذنش ء ق ادة بي ن ت نأو اية أوحدة لتساي األنش ة والبي ن ت بدقة لتحليلو واستقراء النت ئج
وتب د الأعلوأ ت بي الدو العربية.
 تدري وتأاي الكوادر الفنية العربية لت وير ذنت اية األغن و.
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د -أنشطة المشروع:
المواقع

األنشطة

األرد السعودية سورية
العراق الكويت لبن .
األرد السعودية العراق
ق ر الكويت لبن أصر
والدو العربية الراغبة
أح ت بحوث اكس د

 التحسي الوراثن ألغن و العواس. التحسي الوراثن لسالالت األغن و الأحلن. ا شراف الفنن الا شبكة أربن األغن و العواس. تقننندير القنننيو التربوينننة للحيوانننن ت الأحسننننة للصنننف ت االنت اينننةلبعض الدو العربية.
 تقييو التايرات الوراثينة والأظورينة لنن صنفة كتلنا النب انندالأيالد والف و لن اغن و العواس.
 تقيننيو التايننرات الوراثيننة والبيئيننة والأظوريننة لننبعض الصننف تاالنت اية لدى اغن و العواس
 تقينننيو بعنننض الصنننف ت االنت اينننة للنعننن ا العنننواس لننندى بعنننضأح ت بحوث الثروة الحيوانية
 التأاي والتدري للكوادر الفنية العربية. تنفين انشن ة لننن أان الت ا رشن د وا اننالو لأشننرو التحسننيالوراثن لألغن و الأحلية لن الدو العربية.

العام
1028 1027
√

√

√

√

√

√

الدو العربية الراغبة

√

√

الدو العربية الراغبة

√

√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 نشر الأ دة الوراثينة للحيوانن ت الأُحسننة لنن الق عن الأحلينة وتب دلون بني أراكنف األبحن ث
العلأية والأُربي لن الدو العربية.
 تحسنني كف ن ءة سننالالت األغن ن و الأحليننة وفي ن دة قتو ن ا نت ايننة أأ ن يرلننل دخ ن ال ُأننربي
ويحس اوض اوو االقتص دية واالاتأ اية لن الدو العربية الأش ركة.
 تأاي الكوادر الفنية العربية لتكو ق درة الا التخ ي وا دارة وتحقيق الدخ الأن س أن
خال ا دارة السليأة للق ع .
 تننولير أعلوأن ت ان األغنن و ُتسن اد لننن وضننل الخ ن العلأيننة والبننراأج واتخن القننرارات
الأن سبة لت وير الثروة الانأية.
و -الجهات المشاركة في المشروع :ينف الأشرو ب لتع و أل الأؤسس ت الو نية الأعنية لن الدو
العربية.
ز -مدة المشروع 3700 :و .3704
ح -موازنة المشروع :تقدر أوافنة الأشرو بأبل  093777دوالر اأريكن لع و  3700وأبل
 009777دوالر اأريكن لع و .3704

الخطة-ث.حيوانية 1028-1027

03

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد"
"The Arab Center for The Studies of Arid Zones and Dry Lands" ACSAD
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-2-3مشروع التحسين الوراثي ورعاية الماعز في الدول العربية
أ -الخلفية والمبررات:
ينتشر الأ اف بأاداد وليرة لن الدو العربية حيث وصن اندد الأن اف ذلنا اكثنر أن 037
أليو راس تشك نحو  %00أ العندد ا اأن لن للثنروة الحيوانينة لنن ان و  .3700ويُربنا الأن اف
نت ن ا الحلي ن واللحننو وتأت ن ف أعظننو السننالالت بخصننوبتو الع ليننة ذض ن لة ذلننا ذنت او ن الاينند أ ن
الحلي  .وسعي ً أ الأركف العربن لدراس ت الأن ق الا لنة واألراضنن الق حلنة "اكسن د" لالسنتثأ ر
األأث للسالالت الواادة أ الأ اف الأحلن لقد بدا اكس د بتنفي أشنرو التحسني النوراثن ورا ينة
الأ اف لن الدو العربية ا و  0663واسنتوله بتحسني الأن اف الشن أن لنن كن أن األرد وسنورية
ولبن ثو توسل نش ه ليشأ تحسي اروق الأن اف الأحلينة لنن كن أن أصنر وتنونس والافائنر
والعراق والكويت والنيأ وليبين والسنعودية والسنودا والكوينت وق نر واألرد  .وقند ادت األين ت
تواي الأ اف الأحلن أل الأ اف الش أن لن أعظو الدو الأش ركة سواء لن الأح ت الأتع ونة او
لدى الأُربي ذلنا فين دة ا نتن ا أن الحلين والتنوائو أأن سن اد لنن اسنتقرار تربينة الأن اف وفين دة
االاتأ د اليه كأصدر اس سن لتولير االحتي ا ت ال اتية أ الحلي واللحو .ويتو تنفي براأج لتحسي
ا نت ايننة أنن خننال االنتخنن الننوراثن للأنن اف الأحلننن والتوانني أننل الأنن اف الشنن أن الأُحسنن
واستعأ التق ن ت الحيوية لتحسي الكف ءة التن سلية وت وير نظو ا نت ا والتا ية والرا ية الصنحية
للق ع  .ولن ذ ر الأشرو توف حيوان ت حية أ الأ اف الأُحس وراثي ً وقش ت الس ئ الأننوي
الأاأد الا الأح ت الأتع ونة لن الدو الأش ركة وال ُأربي  .وسوف يستأر اكس د لن خ ته لع أن
 3700و 3704لننن أت بعننة التحسنني الننوراثن للصننف ت ا نت ايننة ذض ن لة لتحسنني ظننروف الرا يننة
وذكث ر الحيوان ت الأُحسنة .كأ تو داو خ ة التحسي الوراثن ب اتأن د االنتخن النوراثن واسنتعأ
القيأة التربوية لن تقييو الحيوان ت الأُحسنة.
ب -أهررداف المشررروع :تحسنني األداء ا نت ن ان وراثي ن ً لسننالالت الأ ن اف الأحليننة وتحسنني الوضننل
االقتص دي واالاتأ ان للأُربي وتأاي الكوادر الفنية لن أا الت التحسي الوراثن والبيئنن للأن اف
لن الدو العربية.
ج -مكونات المشروع:
 التحسي الوراثن للعروق والسالالت الواادة أ الأ اف الأحلن لن الدو العربية.
 تحسي الظروف البيئية لرا ية الأ اف وت وير نظو ذدارتو لتحسي كف ءتو ا نت اية.
 توثيق وتب د الأعلوأ ت ونشر نت ئج البحوث والدراس ت الأرالقة للأشرو .
 ت وير ق ادة بي نن ت نأو اينة خ صنة بسنالالت الأن اف العربينة للأسن ادة لنن تحلين النتن ئج
وتب دلو بي الدو العربية.
 تدري الكوادر الفنية الا احدث رائق تربية وذنت ا الأ اف لن الدو العربية.
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د -أنشطة المشروع:
األنشطة

العام

المواقع
األرد السعودية سورية
لبن ليبي
األرد الافائر السعودية
ق ر الكويت لبن ليبي
والدو العربية الراغبة

 التحسي الوراثن للأ اف الش أن. -التحسي الوراثن للأ اف الأحلن.

األدلة
 تقدير الأع لو الوراثية والأظورية واستنباالنتخ بية لبعض الصف ت ا نت اية لن الأ اف الأحلن.
 توصيف أنحنا النأو لدى أواليد الأ اف الش أن. الع ئد الوراثن وا نت ان والتحسي الوراثن الأتوقل لنبعض الصف ت ا نت اية والتن سلية للأ اف الأحلن.
 العالقة بي ذنت ا الحلي وأع لو أع دلة أنحنا ذنت االحلي لن الأ اف الش أن.
 ت وير البرن أج الصحن لرا ية أواليد الأ اف الأحلن. التأاي والتدري للكوادر الفنية العربية.  -تنفي انش ة لن أا الت ا رش د وا االو لأشروالتحسي الوراثن للأ اف الأحلن لن الدو العربية.

الدو العربية الراغبة
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√

1028
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√
√

√
√
√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:





الأحلينة بني أراكنف األبحن ث

نشر الأ دة الوراثينة للحيوانن ت الأُحسننة وتب دلون لنن الق عن
العلأية والأُربي لن الدو العربية.
تحسي الكف ءة ا نت اية لسالالت الأ اف الأحلية وفي دة دخ الأُربي واستقراراو لن الدو
العربية.
تننولير أعلوأ ن ت أن خننال األبح ن ث ان الأ ن اف ُتفينند لننن وضننل الخ ن العلأيننة والبننراأج
واتخ القرارات الأن سبة لت وير اداء الأ اف الأحلن.
تأاي ن الكننوادر الفنيننة العربيننة لتكننو ق ن درة الننا التخ نني وا دارة للق ع ن لتحقننق النندخ
الأن س أ خال ا دارة الصحيحة.

و -الجهات المشاركة في المشروع :ينف الأشرو بشك رئيس لنن الأؤسسن ت الو نينة الأعنينة لنن
الدو العربية.
ز -مدة المشروع 3700 :و.3704
ح -موازنة المشروع :تقدر أوافنة الأشرو
 076777دوالر اأريكن لع و .3704

بأبل  63377دوالر اأريكن لع و  3700وأبل
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 1-3البرنامج الفرعي لتطوير واستخدام تقانتي التلقيح االصطناعي ونقل
األجنة في الدول العربية
يعد تقييم الكفاءة التناسلية لقطعان األغنام والمااز كنناا ر كسيًاا ر ا إداكة هاه القطعاان .ويادد
تحًين الكفاءة التناسلية إلى كيعية أ ضل من قطعان األغنام والماز من خالل الحفاظ زلى الحيوانات
متميا ة الوبااووةس واسااتلعاد الحيوانااات متدنيااة الوبااووة .وماان أهاام التقانااات التناساالية المًااازدة ا
تطوير الكفاءة التناسلية لقطعان األغنام والماز تقانات توجيا التناسال وإحادا البالخ خااكل الموسام
التناساال وتوقيااش البااياه داخلاا س وتقانااات نبااح الحماال ووقااش ملكاارس اضااا ة إلااى تقانااات التلقااي
االصطناز ونقل األجنة الت تًاهم تًريع زمليات التحًين الوكاث للمجترات البغيرة.
يعتلر إحدا البلخ خاكل الموسم التناسل شرطا أساسيا لتكثياح الاوالدات ا اطااك الحباول
زلى ثال والدات نل زامين .وقد نفهت زدة دكاسات الختلااك طريقاة المعاملاة التوا قياة واالسافنجات
المهللية من نوز MAPس او  FGAوهرمون مبل دم الفرس الحامل  PMSGزلاى نعاال العاواس
وزن ات الماز البام خااكل موسام تناسالها التقلياد  .وأظهارت النتااسأ أن اساتجاوة نعاال العواسا
لهه المعاملة نانش أ ضل من استجاوة العن ات الباميةس حيث ولغ متوسط معدل الوالدات نحو % 40
مقاول  %99زلى التوال .
تعد نًلة التواسم منوفضة نًليا أغنام العواس تحش نظام التروياة التقليدياة وتتاراون واين -3
 %07وينمااا قااد تباال إلااى  %03ا الماااز البااام دون أ تاادخل هرمااون  .وقااد أمكاان واسااتودام
هرماون مباال دم الفاارس الحاماال  PMSGوترانيا موتلفااة ديااادة نًاالة التاواسم زاان معاادلها الطليعا
ومعدل  %00-00الماز البام زندما حقنش العنا ات والًاوالت وترانيا موفضاة (377-037
وحدة دولية)س وواين  %00-39ا أغناام العواسا زنادما حقناش الثناياا والنعاال وترانيا (977-877
وحدة دولية).
تمكاان المرن ا العرو ا لدكاسااات المناااطخ الجا ااة واألكاض ا القاحلااة "أنًاااد" خااالل الًاانوات
الماضية من انجاد العديد من االنبطة مجال توجي التناسل والتلقي االصطناز ونقل األجنة زناد
المجتاارات البااغيرة وهااو مًااتمر ا أوحاثا ودكاسااات وورامجا خااالل العااامين  3700و 3704ماان
خالل متاوعة تنفيه المباكيع التالية:

 2-1-3مشروع تطوير واستخدام تقانة التلقيح االصطناعي للمجترات الصغيرة
أ -الخلفية والمبررات:
تأت أهمية تقييم تقاناة التلقاي االصاطناز مان خاالل اساتودام الاهنوك النولاة لتًاريع زملياات
التحًين الوكاث واالنتواا وواالتهجين الموجا مان خاالل نبار هاه الترانيا الوكاثياة المتميا ة مماا
يوفض من ترة الجيال نظارار إلمكانياة تلقاي أزاداد نليارة مان اإلناا مان دنار واحاد دو قيماة وكاثياة
زاليةس إضا ة إلى اإلساراه ا اختلااك الاهنوك المحًانة المرغاو اساتودامها ا وارامأ التروياة ا
وقش ملكرس نما تدد هه التقانة إلى سهولة نبر العوامل الوكاثية للهنوك المقيماة وكاثياا ر الساتودامها
قطعان موتلفة وتحش ظروف إنتاجية متلاينة.
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ب -أهداف المشروع :تطوير تقانة التلقي االصطناز ونبر استودامها األغنام والماز س لتًريع
زمليات التحًين الوكاث واالنتوا ووالتهجين التروو س إضا ة إلى تبجيع الدول العروية زلاى إنبااء
مران للتلقي االصطناز لألغنام والماز .
ج -مكونات المشروع:







استخداو تق نة التلقيص االص ن ان لن األي ت التحسي الوراثن ب النتخ لن سناللتن اغنن و
العواس والأ اف الش أن لن ك أ األرد وسورية ولبن وب لخل الوراثن الأوانه بني
السالالت الأحلية واغنن و العنواس والأن اف الشن أن لنن كن أن تنونس والافائنر والسنودا
وق ر والكويت وليبي وأصر والأار واليأ .
تب د الأوارد الوراثية بي الدو العربية.
أت بعة نت ئج استخداو قش ت الس ئ الأنوي الأاأد لن براأج تحسي ذنت ا األغن و والأ اف.
تنفين التان ر لننن أان الت تأدينند وتاأينند السن ئ الأنننوي اننند الأاتننرات الصننايرة ونشننر
نت ئاو .
أس ادة الدو العربية الراغبنة لنن تنفين دراسن ت ذنشن ء وتاوينف وتشناي أختبنرات التلقنيص
االص ن ان لن الأاترات الصايرة.

د  -أنشطة المشروع:
 -2في المجترات الصغيرة:
 0-0األنش ة الت بيقية
المواقع

األنشطة

 تسريل األين ت االنتخن النوراثن لنن اغنن و العنواساألرد سورية لبن
والأنننن اف الشنننن أن ب سننننتخداو التلقننننيص االصنننن ن ان
ب لس ئ الأنوي ال فا والأاأد.
 اسننتخداو التلقننيص االصن ن ان ب لس ن ئ الأنننوي الأاأنندتونس الافائر السودا
للتواي بي األغن و الأحلينة واغنن و العنواس لتحسني
أصر الدو العربية الراغبة
سالالت األغن و الأحلية.
تونس الافائر السودا
 اسننتخداو التلقننيص االصن ن ان ب لس ن ئ الأنننوي الأاأنندالكويت الدو العربية
للتواي بي الأ اف الأحلن والأ اف الشن أن لتحسني
الراغبة
سالالت الأ اف الأحلن.
 توايه تن س ق عن األغنن و والأن اف لتحسني الكفن ءة الدو العربية الأش ركة لنالأشرو والراغبة
التن سلية وت بيق التلقيص االص ن ان.
 انش ء أخ بر اديدة لن بعض الدو العربية.الدو العربية الراغبة
 ذنت ا وتوفيل قش ت الس ئ الأنوي أ اغن و العنواسالأحسنة والأ اف الش أن الأحس .
 -التأاي والتدري للكوادر الفنية العربية.
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العام
1028 1027
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

الدو العربية الأش ركة

√

√

الدو العربية الراغبة

√

√
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-0الدراس ت الأرالقة
المواقع

الدراسة
 تقيننيو األداء ا نت ن ان للحيوان ن ت الواينننة الن تاننة ا نالتلقيص االص ن ان لن الدو العربية.
 تقينننيو لع لينننة التلقننننيص االصننن ن ان ب لسننن ئ الأنننننويال فا والأاأد لن الدو الأتا ورة.
 أت بعننة اختب ن رات أح لي ن تأدينند أحليننة لحفننظ الس ن ئالأنوي ب لتاأيد لألغن و والأ اف.
 اختب ن ر ريقننة التلقننيص االص ن ن ان لننن قننر الننرحوب لتنظير  IUIاند اغن و العواس والأ اف الش أن.

الدو العربية الأش ركة
األرد

سورية

العام
1028 1027
√

√

√

√

√

√

أح ت اكس د البحثية
√

√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 توسيل استعأ تق نة التلقيص االص ن ان اند الأاترات الصايرة.
 تسوي األية تب د الأص در الوراثية الحيوانية بي الدو العربية.
 استثأ ر ال كور النخبة ب لشك األأث أ خال تسريل نشر التراكي الوراثينة النا أسنتوى
الأح ت والأربي بأ يس او لن توريث الصف ت ا نت اية الأتأيفة ذلا اكبر قدر أأك أ
الأواليد.
 ارتف ذنت ا األاي الأتت لية أ الحلي واللحو بإيق سريل بأ يننعكس ذيا بن ً النا الح لنة
االقتص دية واالاتأ اية لأربن األغن و والأ اف.
 في دة ادد الكوادر الفن ية العربية الأدربة الا اسنتخداو تق ننة التلقنيص االصن ن ان لنن الندو
العربية بأ يس اد لن ذأك نية ت بيق براأج التحسي الوراثن الو نية.
و -الجهات المشاركة :ينف الأشرو ب لتع و أل الأؤسس ت الو نية الأعنية لن الدو العربية.
ز -مدة المشروع 3700 :و .3704
ح -موازنة المشروع :تقدر أوافنة الأشرو بأبل  070777دوالر اأريكن لع و  3700وأبل
 000777دوالر اأريكن لع و .3704
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 1-1-3مشروع تطوير واستخدام تقانة نقل األجنة للمجترات الصغيرة
أ -الخلفية والمبررات:
تعد تق نة نقن األاننة أن اانو التق نن ت الحيوينة للتن سن واألكثنر ت نوراً لنن أان التحسني
النننوراثن وحفنننظ الأنننوارد الوراثينننة الحيوانينننة لقننند اسنننتأر االاتأننن د النننا الننن كر لنننن ذ ننن ر التلقنننيص
االص ن ان لتسريل األي ت التحسي النوراثن لفتنرة ويلنة أن النفأ نظنًراً لقدرتنه الكنًبيرة النا
ذنت ا الس ئ الأنوي وب لت لن نشًر اًواأله الًوراثية ذلا ااداد كبيرة أن نسنله .لكن ت نور التق نن ت
التن سلية الأتعلقة بتوقيت الشبق واالب ضة الف ئقة أكنت الفنيي أ ت وير تق نة نق األانة لأصبحت
األنثا ال تق ااأية ا الً كر لن اًألي ت التحسي الًوراثن واصبحت ا أًك نية اكبر لن تسنًريل
براأج التحسي الوراثن لأعظو الحيوان ت الفرااية وقد تأسست اأعي ت ا لأية لحفظ األانة ونقلو
ابر الق رات للأس اأة لن األي ت التحسي الوراثن لن ك لة ارا ء الع لو.
اظورت تق نة نق االانة لن الأركف العربن "اكس د" ب لشك ال فا نت ئج لريندة أن نواون
الا الأستوى الأحلن والعربن أ حيث نسبة الوالدات لك نت  %077لنن الأن اف الشن أن و %47
لن األغن و العواس .وقد ت بل الأركف العربن "اكس د" اختب راته لن أشرو استخداو تق نة نق االانة
بودف اس سن واو حفظ االانة ال ي سيتو أ خالله تاأيد األانة وتخفينو ب لس ئ األفوتنن لفتنرة
فأنية ويلنة بحينث يأكن تسنأيتو (بننك األاننة) الن ي يعتبنر اس سن ً وراثين ً أوأن ً وأنورداً للتصندير
واالسننتيراد الننا شننك اانننة لننن أرحلننة ( )Blastocystالكيسننة األروأيننة وأعبننأة بواس ن ة قش ن ت
بالستيكية سعة  7.33أ الأعرولة لتخفي السن ئ الأننوي أأن يتنيص تسنويالت كبينرة بندالً أن نقن
الحيوان ت الب لاة أ بلند ذلنا رخنر ات التكن ليف الب اظنة .لقند نفن ت تاربنة حفنظ االاننة ب سنتخداو
تق نة التاأيد الب ننء (ٍ )Slow Freezingلكن أعند النوالدات  %87أن األاننة الأاأندة ألغنن و
العواس .وب لت لن نست يل القو ا استخداو تق نة نق األانة تعند أن اانو الحلنو الأقترحنة والألحنة
لفي دة االنت ا الحيوانن بألض النس الأأكنة لن اق لترة فأنية.
ب -أهداف المشروع :رلل كف ءة التحسي الوراثن لن ق ع األغن و والأ اف وتسوي نق الأوارد
الوراثيننة بنني أختلننف النندو العربيننة كبنندي لنقن الحيوانن ت الحيننة وتكننوي بنننوك وراثيننة (األانننة
الأاأنندة) لحفننظ األصنن و الوراثيننة للسننالالت الأحليننة لننن النندو العربيننة وبخ صننة تلننك الأوننددة
ب النقراض.
ج -مكونات المشروع:
 تنفي التا ر لن أا األ وتاأيد األانة اند الأاترات الصايرة ونشر نت ئاو .
 نشننر التراكين الوراثيننة أن الحيوانن ت النخبننة كوسننيلة لتبن د الأننوارد الوراثيننة النقيننة بني
الدو العربية.
 تقديو الخبرة لن ذنش ء وتاويف وتشاي أختبرات نق األانة لن الدو العربية الراغبة.
الخطة-ث.حيوانية 1028-1027
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د  -أنشطة المشروع:
 -2في المجترات الصغيرة:
 0-0األنش ة الت بيقية
األنشطة

المواقع

 أت بعة تا ر تاأيد األانة ب ريقة التاأيد السريل (.)Vitrification -ذنت ا قش ت األانة أ اغن و العواس والأ اف الش أن.

أح ة الأركف
العربن
"اكس د"

 توفينننل قشننن ت األاننننة الأاأننندة أننن اغنننن و العنننواس والأننن اف الشننن أنالأحسني .
 -التأاي والتدري للكوادر الفنية العربية.

الدول العروية
الراغلة

العام
1028 1027
√
√
√

√

√

√

√

√

 3-0الدراس ت الأرالقة
الدراسة

المواقع

 تقييو لع لية برن أج لر االب ضة اند اغن و العواس والأ اف الش أن. تقينننننيو لع لينننننة تاأيننننند األاننننننة ب سنننننتخداو ريقنننننة التاأيننننند السنننننريل(.)Vitrification
 تنفي اختبن رات حنو ذنتن ا ااننة لنن األن بين ) (In-vitroلنن الأن افالش أن.

أح ة بحوث
اكس د

العام
1028 1027
√
√
√

√

√

√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 تسريل األي ت نشر التراكي الوراثينة الأتأينفة للحيوانن ت النخبنة انند الأاتنرات الصنايرة
الا أستوى الأح ت الأتع ونة والأربي .
 استثأ ر ا ن ث النخبة ب لشك األأث والعأ الا تورينث الصنف ت ا نت اينة ذلنا اكبنر قندر
أأك أ الأواليد.
 توسننيل اسننتعأ تق ننة نقن األانننة اننند الأاتننرات الصننايرة لتسننوي األيننة تبن د الأصن در
الوراثية الحيوانية بي الدو العربية و األانبية.
 ارتف ذنت ا األاي الأتت لية أ الحلي واللحو بإيق ا لن بأن يننعكس ذيا بن النا الح لنة
االقتص دية واالاتأ اية لأربن األغن و والأ اف.
 في دة ادد الكوادر الفنية العربية الأدربة الا استخداو تق نة نق األانة لنن الندو العربينة
بأ يس اد لن تسريل براأج التحسي الوراثن الو نية.
و -الجهات المشاركة :ينف الأشرو ب لتع و أل الأؤسس ت الو نية الأعنية لن الدو العربية.
ز  -مدة المشروع 3700 :و .3704
ح -موازنررة المشررروع :تقنندر أوافنننة الأشننرو بأبل ن  98777دوالر اأريكننن لع ن و  3700وأبل ن
 07777دوالر اأريكن لع و .3704
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 3-3البرنامج الفرعي لبحوث وتطوير اإلبل
أ -الخلفية والمبررات:
تعتبر ا ب أ ااو لص ئ الثروة الحيوانية التن تلع دوراً اقتص دي ً وااتأ اي ً ا أ ً ضنأ
النظو الفرااية الراوية لن بيئ ت الأن ق الا لة وشنبه الا لنة لنن رسني وذلريقين ذ تسن او لنن بقن ء
وتولير أت لب ت العنيش للأاليني أن سنك تلنك الأنن ق .وقند براننت ا بن انون الحينوا األلضن
واألكثر أواءأة وتأقلأ ً بني الحيوانن ت الفرااينة األخنرى لقند اسنت ات العنيش والتكن ثر وا نتن ا
تحت ظروف الاف ف الق سية التن تعرضت لو أن ق الس ح األلريقن لن اواخر الستيني ت واوائن
السبعيني ت أ القر الأ ضن وولرت الا اء للأاليي أ سك تلك الأن ق.
انشننأ الأركننف العرب نن لدراس ن ت الأن ن ق الا لننة واألراضننن الق حلننة "اكس ن د" شننبكة بحننوث
وت ننوير ا بن (كن رد ) ب لتعن و أننل الصننندوق النندولن للتنأيننة الفراايننة (ذيفن د) والبنننك ا سننالأن
للتنأية ب ض لة ذلا الحكوأة الفرنسية و لك لخدأة  03دولة لن ذلريقي ورسي تشك ليو ا ب ااأية
اقتص دية وااتأ اين ًة كبنرى و لنك بوندف تحسني دخن صنا ر أربنن ا بن ان رينق دانو بحنوث
التنأية الأستداأة نت ا ا ب لن الأن ق الراوية وت بيق التق ن ت الحديثة الأن سنبة لندى الأنربي
والتنسيق بي أراكف البحوث وتوثيق الأعلوأن ت ونشنرا  .وقند انانفت الشنبكة العديند أن األنشن ة
البحثينة وال تنظيأينة والدراسنية التنن سن اأت لنن فين دة الأعرلنة لنن أان ا بن وفين دة ذنت اون أن
الحلي واللحو وق أت بتسلي الضوء النا ااأينة ا بن االقتصن دية واالاتأ اينة والبيئينة كأن ق أنت
الشبكة بتندري وتأاين العديند أن األ نر والكنوادر الفنينة لنن الندو العربينة .وقند تواصنلت انشن ة
برن أج بحوث وت وير ا ب نظراً ألاأيتو العلأية واالقتص دية والتنأوينة واأن الأركنف العربنن
"اكس د" الا تنفي العديد أ الأش ريل أل ادد أ الدو العربية لتحقيق األانداف الأنشنودة لنن ان ا
الأا واو أستأر لن ابح ثه ودراس ته وبراأاه خال الع أي  3700و.3704

 2-3-3مشروع خفض معدالت نفوق مواليد اإلبل ومكافحته والوقاية منه
أ -الخلفية والمبررات:
تلع ا ب دوراً أوأن ً لنن اقتصن د العديند أن الندو العربينة ويعند نفنوق أواليند ا بن احند
الأعوقن ت الرئيسننة لفين دة ااننداد واحان و ق عن ا بن وذنت اي تون لننن العدينند أن النندو ك لسننودا
وأوريت ني والصوأ  .يسب نفوق أواليد ا ب خس ئر اقتص دية كبيرة وقد يصن أعند النفنوق لنن
الأواليد الصايرة ذلا  %37أن ذاأن لن النوالدات وذ نسنبة النفنوق لنن أواليند ا بن لنن السنودا
تا ن وفت  %07بسننب ا سننو ونسننبة ا ص ن ب ت الأرضننية بلاننت  %30.0لننن أوالينند ا ب ن لننن
السودا  .ان ك أسبب ت اديدة لنفوق أواليد ا ب الصايرة أ ااأو اراثيو البكتيرين وبعنض اننوا
ال فيلي ت األولية والفيروس ت.
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ويؤكد العديد أ الب حثي انه ذ ا تو خفض أعد النفوق لنن أواليند ا بن الصنايرة ووضنل
برن أج وخ ة لأك لحته والسي رة اليه والوق ية أنه لإ أ شأ لك ذحنداث نأنو كبينر وفين دة لنن
احا و ق ع وااداد ا ب أأ يشال الأربي الا في دة أعند االسنتبع د أن تلنك الق عن وبيعون
وب لت لن تحسي الع ئد االقتص دي وذنخف ض أعد الفقر اند الأربي .
ب -أهداف المشروع :خفض أعدالت نفوق أواليند ا بن ووضنل خ نة وبرنن أج وقن ئن ينؤدي ذلنا
في دة ااداد ا ب وتحسي ذنت اية ا ب وتحسي الأردود االقتص دي لأربن ا ب .
ج -مكونات المشروع:
 المكون البحثي التشخيصي ،ويتضأ األ العين ت أ الأواليد الن لقة والأريضة للتشخيع
لن الأختبر والتعرف الا الأسبب ت الأرضية للنفوق ووضل الخ ة الالفأة لوق ية وحأ ية
الأواليد الصايرة أ العواأ الأأرضة او الأأ رس ت التقليدية الخ ئة التن تس او او تؤدي
ذلا نفوق أواليد ا ب .
 المكون اإلرشادي واالقتصادي– االجتماعي ،ويشأ اقد ندوات ذرش دية تعريفية لن ك
دولة أ الدو الأش ركة لن الأشرو وذق أة اي و حقلية وورش ت اأ ذرش دية للأاتأع ت
الراوية الأربية لشب وذ ال الأسؤولي والفنيي الا نت ئج اأ الأشرو وذاداد
نشرات وكتيب ت ذرش دية لنية حو ااو أسبب ت نفوق أواليد ا ب وال رائق الأثلا للوق ية
أنو وأك لحتو .
 مكون بناء القدرات ،ويشأ تأاي البننا التحتينة للأختبنرات التشخيصنية ألأنراض الحينوا
لن الدو الأش ركة لن الأشرو وتدري الكن در الفننن النا اسنتخداو التق نن ت الحديثنة لنن
الكشف ا الأسبب ت الأرضية التن تصي ا ب .
د -أنشطة المشروع:
المواقع

األنشطة

لن احدى الدو العربية
الراغبة

 اقننند االاتأننن التنسنننيقن األو للتعرينننف ب لأشنننروولأن قشة األنش ة الواردة لن خ ة الأشرو .
 تأاي ن البنننا التحتيننة للأختبننرات التشخيصننية ألأننراضالحيوا لن الدو الأش ركة.
 تحديد العواأ البيئينة وا دارينة الرئيسنة الأسن اأة لنننفوق أواليد ا ب .
 تقيننيو األثننر االقتص ن دي لنفننوق أوالينند ا ب ن لننن النندوتنننننننننننننونس الافائنننننننننننننر
الأش ركة.
السنننننننننعودية السنننننننننودا
 تحديد سب وتندابير السني رة والوق ينة الفع لنة للحند أن سورية أوريت ني اليأ .نفوق الأواليد الن تاة ان اسن لي الرا ينة والأسنبب ت
البيئية والتا وية.
 تصأيو وتنفي خ ة حو التقصن الدقيق ا أسبب تنفوق أواليد ا ب لن الأخ بر لوضل برن أج للوق ية
والسي رة الا نفوق أواليد ا ب لن الدو الأش ركة.
 تأاي وتدري الكوادر الفنية لن أا تشخيعلن احدى الدو العربية
األأراض ب ل رائق الحديثة أ خال ذق أة األي و الحقلية
الراغبة
والدورات التدريبية.
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هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 تحديد األثر واألاأية االقتص دية لخفض نفوق ا ب .
 تحديد العواأ الرئيسية (الأأرضة وغير الأأرضة النا حند سنواء) الأسنببة لنفنوق أواليند
ا ب .
 داو وتأاي البنا التحتية ورلل قدرات الكوادر واأل ر البشرية لن أا تشنخيع أسنبب ت
نفوق أواليد ا ب لن الدو الأش ركة ب لأشرو .
 تصأيو خ ة للسي رة والوق ية الفع لة للحد أ نفوق أواليد ا ب .
 خفض أعدالت نفوق أواليد ا ب في دة حاو الق ع في دة ااداد ا ب الأب اة أأ سينتج
انه تحسي لن ا ئدات الأربي وفي دة رل ايتوو وارتف أستوى أعيشتوو وانخف ض أعند
الفقر لن اوس وو.
و -الجهات المشاركة :الأراكف البحثية والبي رية الو نية لن الدو العربية الأش ركة.
ز -الجهات المستفيدة :تونس والافائر السعودية السودا
ح -مدة المشروع :سنت

سورية أوريت ني اليأ .

( 3700و .)3704

ط -موازنررة المشررروع :تقنندر أوافنننة الأشننرو بأبلنن  63377دوالر اأريكننن لعنن و  3700وأبلنن
 078777دوالر اأريكن لع و .3704
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 4-3البرنامج الفرعي لتطوير مصادر األعالف وتغذية الحيوان
في الدول العربية
تلعن األاننالف دوراً ا أن ً واس سنني ً لننن تا ينة الحيننوا وتعتبننر الأراانن ال بيعيننة وفرااننة
األاننالف اننفء اليتاننفا أ ن الخ ننوات الأثلننا لتنأيننة الق ن الفرااننن نظننراً للنندور الرئيسننن لو ن
الأوارد لن تولير العلف الحيوانن ولن صي نة التربة وأوارد الأي .
وتسوو الثروة الحيوانية بنسبة  %87أ القيأة الع لأية لشنت ا الفراان وتداو سُب ايش أ
الثروة الحيوانية ضأ لألأ الا ائن كأ تعد التا ية الع أ
يقر أ ألي ر شخع ويعتبر ق
الننرئيس لننن أش ن ريل تربيننة الحيننوا وتعتبننر أ ن ااننو العواأ ن الأحننددة نت ن ا الحيننوا الفرااننن
ورا يته وتشك نحو  %07أ تكلفة ا نت ا.
ونتياة للظروف الأن خية السيئة خال العقد األخير وانحب س األأ ر والتنن ادت ذلنا تصنحر
ااننفاء واسننعة أ ن البننوادي العربيننة وتننداور الأرااننن بشننك كبيننر نتياننة الراننن الا ن ئر أ ن قب ن
الحيوان ت والنقع الشديد لن األاالف وا رتفن الكبينر لنن اسنع را وأحدودينة الأصن در التقليدينة
لألاالف لقد ااتو الأركف العربن لدراسن ت الأنن ق الا لنة واألراضنن الق حلنة "اكسن د" أن خنال
برن ن أج ت ننوير أص ن در االاننالف وتا يننة الحيننوا لننن النندو العربيننة ب لبحننث ا ن حلننو أن سننبة
واقتص دية لح ا الأش ك وقد ركف نش ه الا ذاراء الدراس ت والبحوث وتنفي الأش ريل التنن
تعتأد الا استثأ ر الأخلف ت الفرااية وتحسي قيأتو الا ائية لن تا ية الحيوا أعتأداً النا تنن أن
كأي ت الأخلفن ت الفرااينة والصنن اية الا ائينة لنن النو العربنن حينث تشنك الأخلفن ت الفرااينة
النب تيننة وأخلفن ت التصنننيل الفرااننن الان ائن أصنندرا اينندا واديننداً يننداو الأننوارد العلفيننة و لننك بعنند
تحسنني قيأتون الا ائيننة ب سننتخداو التقنين ت العلأيننة .حيننث قنندر ذاأن لن الأخلف ن ت النب تيننة لننن الننو
العربننن كوس ن ن للفتننرة  3707-3779حننوالن  363أليننو ن شننكلت أنو ن أخلف ن ت الأح صنني
وأخلف ت األشا ر الأثأرة  %8.9اي  30ألينو
الحقلية والخض ر  %33.0اي  000.3أليو
وأخلف ت ا نتن ا الحينوانن واألسنأ ك
وأخلف ت الصن ا ت الا ائية  %3.3اي  03أليو
والتن تعتبر بدائ الفية اديدة وأتولرة لن الأن قة و لك أ خال
 %07.4اي  830.3أليو
تحسي القيأة الا ائية للأخلف ت الفرااية واستخداأو لن تا ية الثروة الحيوانية الكبيرة الأواودة لن
الو العربن كونو ات ادوى لنية واقتص دية وتؤدي ايض ً ذلا نظ لة البيئة اند استثأ را وينف
الأركف العربن انش ته لن ا ا الأا خالل العامين  3700و.3704

 2-4-3مشروع تصنيع األعالف من المخلفات الزراعية ومخلفات
الصناعات الغذائية وتحسين قيمتها الغذائية
أ -الخلفية والمبررات:
تشك تكن ليف التا ينة اكثنر أن  %07أن تكن ليف اي أشنرو لشنتن ا الحينوانن أأن دلنل
الأختصي االاتأ و ب لتا ينة و تقنديو العالئنق الأتوافننة للحينوا للحصنو النا االسنتف دة الأثلنا أن
األاننالف والحصننو الننا االننا ذنت ن ا بأق ن التك ن ليف وا ن ا اليننتو ذال أ ن خننال التا ن ر الحقليننة
والتح لي الأخبرية.
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يتداور الأيفا العلفن لن الدو العربية سنة بعد اخرى ل لأراان ال بيعية التن ك ننت تعند
الأننورد العلفننن األاننو تننداور ذنت اون بدراننة كبيننرة نظننراً للظننروف الأن خيننة التننن سن دت لننن العقنند
األخير وذنخفن ض ا نتن ا الفراانن بشنك ان و أأن اوان البحنث ان أصن در اديندة لألانالف
ذض لة لالستثأ ر األأث للأوارد الأت حة والتواد خ ا دلة واستراتياي ت واضحة لت وير ذنتن ا
الأننوارد أنن األاننالف الأركننفة والخضننراء وغيراننن سننيأ وا ااننداد الحيواننن ت يننفداد وتنننفداد
احتي ح تو الا ائية.
الأوارد العلفية لن الدو العربينة غينر أسنتقر وان اف ان القين و
اأ و ا ا الواقل لإ ق
بدور كق ادة اس سية ترتكف اليو استراتياية ت وير الثروة الحيوانينة لن لك يان ذان دة النظنر لنن
ريقة االستف دة أ الأخلف ت الفرااية وأخلف ت أع أ الصن ا ت الا ائية وتحسني قيأتون الا ائينة
وا قننال أ ن ا ن درا سيس ن اد الننا تقلننيع حاننو الفاننوة العلفيننة ويخفننف الضننا الننا الأرااننن
ال بيعيننة أأن ينننعكس ذيا بن الننا األداء ا نتن ان والتن سننلن للحيوانن ت الفراايننة ويفينند أن دخن
الأربن ويحس أ وضعه االقتص دي.
ب -أهداف المشروع:
 رلل القيو الا ائية للأخلف ت الفرااية ب ستخداو التق ن ت الحديثة بودف تكوي االئق أتك ألةأ الأخلف ت الفرااية وأخلف ت الصن ا ت الا ائية الأت حة لن ا الدو العربية.
 ذنش ء وحدات لتصنيل األاالف الا افة وتحسني الأخلفن ت وتشنايل الق ن الخن ع الناااتأ دا .
 ذنش ء نظ و تع ونن لتاأيل ونق الأخلف ت الفرااينة والصنن اية الا ائينة أن اأن ك ذنت اونذلا أراكف تصنيعو ونق الخل ت العلفية الأتك ألة ذلا أن ق انتش ر الق ع ولق الخ نة
السنوية للران وتا ية الق ع تكأيلي ً او كلي ً.
ج -مكونات المشروع:
 تشايل الأستثأري الا تأسيس وذق أة وحدات تصنيل األاالف لن أن ق تاأعن ت الثنروة
الحيوانية وتصنيل الأخلف ت الفرااية والصن اية الفرااية.
 ذنش ء وحدات أتنقلة نأو اية نت ا األاالف أ الأخلفن ت الفرااينة وأخلفن ت الصنن ا ت
الا ائية بعد تحسي قيأتو الا ائية لن الدو العربية الراغبة حس انوا الأخلف ت الأتنولرة
لننديو وقنند تننو اختي ن ر ثأ ني نة دو اربيننة لننن اربننل اق ن ليو واننن  -0اقلننيو الأاننر العربننن
(الافائر -الأار )  -3االقليو االوس (السودا  -أصر)  -0اقليو الأشرق العربن (سنورية
 العراق)  -8اقليو الافيرة العربية (اليأ -السعودية) .وتو أراسلة ا الدو لتسنأية أنسنقأعو لو ا الأشرو .
 تنفي تا ر حقلية حو ذدخ الأخلف ت الفرااية وأخلف ت الصن ا ت الا ائينة وأسنتوي ت
أختلفة أ ا ض ل ت العلفية لتحسني القيأنة الا ائينة لعالئنق الحينوا ولنق الأنوارد العلفينة
الأت حة لن ك دولة.
 تنفي تا ر االحتي ا ت الا ائية لألغن و والأ اف وا ب لن الأراح الفسيولواية الأختلفة
وولق للأع يير التا وية الحديثة.
 تنفي دراس ت وت بيق ت حقلية لتحسي نواية األاالف غير التقليدية واستعأ التو لن تا ينة
الثروة الحيوانية ولق الأوارد العلفية الأت حة لن ك دولة.
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د -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 دكاساااة أساااالي تحًاااين نوزياااة المولفاااات ال كازياااةوالبنازية واستودامها تغهية الحيوان.
 تباااانيع وحاااادات متنقلااااة إلنتااااال المكعلااااات العلفيااااةواساااتعمال المولفاااات ال كازياااة ومولفاااات البااانازات
الغهاسيةس و رامات وخالطاتس ومكاوس.
 تقيااايم وتحًاااين القيماااة الغهاسياااة للمولفاااات ال كازياااة"أتلانس سعح نويل....الخ" ومولفات التبنيع الغهاس .
تنفيه دكاسة حاول اساتجاوة الحيواناات ال كازياة للتغهياة
والمولفات ال كازية ال ُمحًنة النوزية.
 اساااتعمال وعاااض المولفاااات ال كازياااة غيااار التقليدياااةوتباانيعها وتحًااين قيمهااا نااأزالف متكاملااة القب ا أو
الااا ل األخضااار (الغاااا )  -ناااواتأ زاااروا الوضااااك -
الفوان والوضاك المتضركة واألتفال ...الخ).
 تع ي الجهود القطرية لتو ير وتنمية الطاقات اللباريةمن خالل إزداد ورنامأ تدكيل شامل شتى المجاالت
دات العالقةس لتغطية حاجة الدول العروية حاليار ومًتقلالر
من الكوادك المدكوةس إلى جان تدكي مًدول اإلزالم
واإلكشاد والتوزية.

الدو العربية الراغبة

العام
1027

1028

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 تصنيل خل ت الفية أتوافنة لن قيأتو الا ائية أن سبة لننو الحينوا وح لتنه الفيفيولواينة
وانظأننة ا نت ن ا الحيننوانن .وينندخ لننن تركيبو ن الأخلف ن ت الفراايننة وأخلف ن ت الصننن ا ت
الا ائية.
 تعأيو ذنش ء وحدات نأو اية نت ا األانالف أن الأخلفن ت الفرااينة وأخلفن ت الصنن ا ت
الا ائية.
 في دة ذنت اية الوحدة الحيوانية أ الحلي واللحنو وتقلنيع الفانوة العلفينة الح صنلة بوندف
الوصو ذلا االكتف ء ال اتن أ الأوارد العلفية والأنتا ت الحيوانية لن الندو العربينة أأن
يؤدي ذلا تحسي الوضل االقتص دي واالاتأ ان لأربن الحيوان ت لن الدو العربية .
 استقرار الأربي لن اأعي ت وقرى وتحويلوو أ انظأة الترح ذلا انظأة شبه أستقرة.
 ذأك نية وضل استراتياية تس او لن ت وير الثروة الحيوانية بن ًء الا اسس الأية سليأة.
الع و والخ ع والأشنترك ضنأ
 ت وير الثروة الحيوانية ا ريق أس اأة لع لي ت الق
أش ريل ذنت اية فرااية.
و -الجهات المشاركة :الأؤسس ت الأعنية لن الدو العربية.
ز -مدة المشروع 3700 :و .3704
ح -موازنة المشروع :تقدر أوافنة الأشرو بأبل  038777دوالر اأريكن لع و  3700وأبل
 007777دوالر اأريكن لع و .3704
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 5-3البرنامج الفرعي لحصر وتوصيف الموارد الوراثية الحيوانية
في الدول العربية
لو تخضل الأوارد الوراثية الحيوانية الفرااية لن الدو العربية ذلا االاتأ و الك لن أ قبن
الأعنينني ب نت ن ا الح يننوانن لننن أعظننو النندو العربيننة وسن د االتان نحننو اسننتيراد بعننض السننالالت
األانبية الشنويرة والأعرولنة بإنت اون الأرتفنل (ابقن ر اغنن و أن اف دواان ) او الأؤصنلة (الخينو
العربية األصيلة) أأ ادى ذلا اقتن ء الحيوان ت ا لية ا نت ا والأواصف ت .كأ ادت األي ت الخلن
والتن دريج لننبعض السننالالت الأحليننة أننل السننالالت األانبيننة الأدخلننة سننواء اك نننت لننن ذ ن ر بننراأج
حكوأية او بشك اشوائن أ قب الأربي ذلا التوديد ب نقراض السنالالت الأحلينة دو ا تحظنا
بفرع الدراسة والبحث لتوصيف خواصو الشكلية وا نت اية وتحسينو وراثي .
واأ و ا ا الواقل يعأ اكس د الا تنفي استراتياية الأية نحو الأح لظة الا التنو الحيوي
وحفننظ الأص ن در الوراثيننة الحيوانيننة السننتخداأو ك حتي ن ن اسننتراتيان لت ننوير األنننوا والسننالالت
الحيوانيننة كأ ن يعنند الأركننف العربننن "اكس ن د" سننب ق لننن أا ن حصننر وتوصننيف الأننوارد الوراثيننة
الحيوانية و اصدر اكثر أ اشري أوسنواة ان الثنروة الحيوانينة لنن الندو العربينة ذضن لة ذلنا
اصدر ا لس الحيوان ت الفرااية لن الدو العربية.
ونظرا لقلة االاتأ و ب لأوارد الوراثية الحيوانية لن الدو العربية لفترة ويلة ك البد أن
ا يب در الأركف العربنن لدراسن ت الأنن ق الا لنة واألراضنن الق حلنة "اكسن د" ذلنا حأ ينة الأنوارد
الفرا ايننة وتشننايل الأنظأ ن ت الأحليننة للأش ن ركة لننن ذ ن ر ذدارة الأننوارد الوراثيننة الأحليننة بصننورة
تضأ استعأ انأ أستداأة وتحد أن االسنتخداو العشنوائن والان ئر لون الأنوارد وتسن اد النا
الحد أ العواأ الأوددة ب النقراض للأوارد الوراثية الحيوانية أ تواي اشوائن للسالالت الأحلية
أل الأستوردة وتخفيف اثر الاف ف واألأراض الس رية.
وضأ ا ا اال ر اسس الأركف العربن "اكس د" برن أج حصر وتوصيف الأنوارد الوراثينة
الحيوانية لن الدو العربية وال ي سيستأر ا أن  3700و  3704بتنفي الأش ريل الت لية:

 2-5-3مشروع إنشاء شبكات إقليمية أو شبه إقليمية لحفظ وتبادل الموارد الوراثية
الحيوانية (البنوك الوراثية بالدول العربية)
أ -الخلفية والمبررات:
يأتلك الو العربن ثروة حيوانية تقدر بنحو  063ألينو راس لنن ان و  3700تنتأنن ذلنا
خأسة انوا حيوانية ان األغن و  046أليو والأن اف 037ألينو واألبقن ر  93ألينو ا بن 09
أليننو الا ن أوس  3أليننو تشننك نحننو  004أليننو وحنندة حيوانيننة .واننن ثننروة حيوانيننة فراايننة
أتعددة وأتنواة تؤاله ليكو لن ليعة دو الع لو لن ا نتن ا الحينوانن .ونظنرا للتوديندات الحن دة
أثن التواني العشنوائن والافن ف والكنوارث الأختلفنة (القحن الفيضن ن ت النفاان ت الأسنلحة
واألأراض الس رية  ...الخ) خ صة لن ح لة العروق الأركفة لن ن ق اارالن صاير والتن تكنو
اكثر ارضة لالنقراض أأ يستدان ا سرا لن حفظ ا األنوا والتقلي أ اثر العواأن الأونددة
لو .
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ونظنرا لالسنتخداو الان ئر للأنوارد الوراثينة ات القيأنة ا نت اينة الك أننة والتنن توندد ت نور
انظأة االنت ا الحينوانن لن ا كن البند أن ذنشن ء شنبكة لتبن د الأعلوأن ت ان الأنوارد الوراثينة لنن
الدو العربية تكو اللبنة األولا واألس سية لبنن ء بننوك الأعلوأن ت الوراثينة العربينة أسنتقبال لتنفداد
ااأيننة الحف ن ظ الننا السننالالت الأحليننة لننن الوقننت الننراا خ صننة بعنند ا اأ ن الواضننص للحيوان ن ت
الأحليننة وتننداور كف ءتون ا نت ايننة نتياننة االاتأن و الواسننل لننن بعننض اننروق الحيوانن ت الأسننتوردة
وكننو أوضننو حفننظ التنننو الحيننوي الحيننوانن الفرااننن الأحلننن أ ن األولوي ن ت الننا الأسننتوى
الع لأن وتالا لك أ خال أب درة أنظأة األغ ية والفرااة لألأنو الأتحندة انداد التقرينر األو
ا ح لة الأنوارد الوراثينة الحيوانينة الفرااينة لنن العن لو والن ي شن ركت لينه أعظنو الندو العربينة
بإاننداد تق ريرا ن الق ريننة والأوالقننة اليو ن لننن الأننؤتأر التقنننن النندولن الأعنننن ب ن لأوارد الوراثيننة
الحيوانية لألغ ية والفرااة ال ي اقد لن أدينة ذنترالك بسويسرا بت ريخ /0-0ايلو /سبتأبر.3770/
والأتضأ حث حكوأ ت الندو الأشن ركة والأنظأن ت ا قليأينة التخن ا انراءات الالفأنة
السننتكأ األي ن ت توصننيف الأننوارد الوراثيننة الحيوانيننة الفراايننة الأحليننة أ ن الن ن حيتي الأظوريننة
(توصيف الشنك والأؤشنرات ا نت اينة والتن سنلية) والوراثينة (تحديند البصنأة الوراثينة) ثنو ااتأن د
ال رق الأن سبة لحفظ تلك الأوارد بأ تحأله أ اواأ وراثية.
ب -أهداف المشروع:
-

الأس ن ادة لننن حفننظ السننالالت واألنننوا الأوننددة ب ن النقراض ب ن لبنوك الوراثيننة ا قليأيننة او
الق رية بصورة اانة او ن ف  Ex situلن الدو العربية.
تعفيف ذنش ء أح ت خ صة  In situلحفظ وذكثن ر السنالالت الحيوانينة الأونددة بن النقراض
داخ بيئتو ال بيعية لن الدو العربية.
توصيف العروق الحيوانية ب لبصأة الوراثية للدو العربية الراغبة.
ذنشن ء ق انندة بي نن ت للأننوارد الوراثيننة الحيوانيننة ت حننة تشن ر الأعلوأن ت ليأن بنني الندو
العربية.

ج -مكونات المشروع:
 حصر الأوارد الوراثية الحيوانية لكشف السالالت الأوددة ب النقراض لن الدو العربية.
 الحف ظ الا التنو الحيوي الحيوانن والبيئن لن الدو العربية.
 الأس ن ادة الفنيننة لننن تعفيننف ذنش ن ء أح ن ت ذكث ن ر للسننالالت الأوننددة ب ن النقراض لننن بيئتو ن
األصلية.
 ذغن ء ق ادة البي ن ت بأع رف الأوارد الوراثية الحيوانية لن الدو العربية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د  -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 تقييو القدرات الفعلية أ بنية تحتية و قة استيع بية ولنيةللبنوك الوراثية ا قليأية.
 اقتراح رلية لتب د الأ دة الوراثية بي البنوك والدو العربية. ذاداد برن أج يحدد الأو و والأسؤولي ت بي األ رافالعربية واكس د.
 ذاداد نظ و للتوثيق الخ ع ب لأدخالت للبنوك الوراثيةا قليأية.
 الأس ادة لن حفظ العروق الأوددة ب النقراض لن البنوكالوراثية ا قليأية او الق رية.
 الأس ادة لن ذنش ء أح ت خ صة لحفظ وذكث ر السالالتاو العروق الأوددة ب النقراض لن الدو العربية.
 توصيف العروق الحيوانية افئي ً (وراثي ً) لن الدو العربية. ذنش ء ق ادة بي ن ت قوأية للأوارد الوراثية الحيوانية ت حةالأعلوأ ت ليأ بي البلدا العربية.

الدو العربية
الراغبة

العام
1027

1028

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 داننو األنش ن ة الراأيننة ذلننا توايننة الأننربي وأس ن ادة الاو ن ت الحكوأيننة لننن الحف ن ظ الننا
الأننوارد الوراثيننة الحيوانيننة الأحليننة وحأ يتون أن العواأن الأوننددة لون بن النقراض بتشننريل
القواني الكفيلة ب ستداأة ا الأوارد لن الدو العربية.
 تفعي التع و الفنن وتب د الخبرات بي الدو العربية.
 أت بعة الت نورات لنن اانداد الأنوارد الوراثينة الحيوانينة وتوفاون وذنت ايتون ونظنو تربيتون
وقنوات تسويق أنتا تو أ خال استخداو ق ادة البي ن ت.
 تصأيو شبكة الأية لنية تتضنأ الأعلوأن ت الأت حنة أن أصن در التوثينق الو نينة والدولينة
حو األنوا والعروق الحيوانية الأحلية والأستوردة لن الدو العربية.
 استخداو التق ن ت الحديثة للحف ظ الا الأوارد الوراثية الأحلية للدو العربية.
 ذاالو الاو ت الأعنية لن وفارات الفرااة الا أستوى التقندو التربنوي الن ي توصنلت ذلينه
أش ريل الأركف العربن لن تحسي األغن و والأ اف وا ب والدواا .
و -الجهات المشاركة :يتو تنفي ا ا الأشرو أل وفارات الفرااة لن الدو العربية الراغبة.
ز -مدة المشروع 3700 :و .3704
ح -موازنررة المشررروع :تقنندر أوافنننة الأشننرو بأبل ن  87777دوالر اأريكننن لع ن و  3700وأبل ن
 83777دوالر اأريكن لع و .3704
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 1-5-3مشروع إعداد مرجع علمي بعنوان حصر وتوصيف الموارد الوراثية الحيوانية
في الدول العربية
أ -الخلفية والمبررات:
يعتبر حفظ التنو الحيوي الحيوانن الفراان الأحلن أ األولوي ت الا الأسنتوى العن لأن
وتالا لك أ خال أب درة أنظأة األغ ية والفرااة لألأو الأتحدة اداد التقرينر األو ان ح لنة
الأنوارد الوراثينة الحيوانينة الفرااينة لنن العن لو والن ي شن ركت لينه أعظنو الندو العربينة بإانندادا
التق رير الق رية التخ ا اراءات الالفأة لعألي ت توصنيف الأنوارد الوراثينة الحيوانينة الفرااينة
الأحليننة أ ن الن ن حيتي الأظوريننة (الأؤشننرات ا نت ايننة والتن سننلية) والوراثيننة ثننو ااتأ ن د ال رائننق
الأن سبة لحفظ تلك الأوارد بأ تحألنه أن اواأن وراثينة للتنأقلو وأق وأنة األأنراض .واصنبص انن ك
ضرورة لتعريف الأربي والبن حثي واصنح القنرار بن رث التن ريخن للأنوارد الوراثينة الحيوانينة
الفرااية وح لتو الح لية كخ وة اس سية لأت بعة األي ت التوصيف.
وقنند نف ن الأركننف العربننن العدينند أ ن دراس ن ت التوصننيف واصنندر أنشننورات وأوسننوا ت
خ صننة بننبعض األنننوا الحيوانيننة الفراايننة واصننبص بيننت خبننرة قن در الننا تنسننيق الاوننود العربيننة
لت وير العأ  .وبن ء الينه وضنل أشنرو "حصنر وتوصنيف الأنوارد الوراثينة الحيوانينة لنن الندو
العربية".
ب -أهداف المشروع:
 حصننر السننالالت واألنننوا الحيوانيننة وتحدينند اأ ن ك انتش ن را لننن النندو العربيننة وذاننراءالتوصيف الشكلن وا نت ان لألنوا والسالالت الحيوانية لن الدو العربية وتوثيقو .
 ذاننداد أراننل الأننن يتضننأ التوصننيف الأظوننري (الشننكلن وا نت ن ان) والننوراثن ألنننواالحيوان ن ت الفراايننة لننن النندو العربيننة لننن ذ ن ر التواننه الع ن لأن لحفننظ الأننوارد الوراثيننة
ً
أعرلية لل ال والبن حثي لنن الندو
الحيوانية الفرااية الأحلية وت ويرا الستخداأه اداة
العربية وتنأية الشعور ب ألاأية االقتص دية والحيوية لو الأوارد وضرورة حفظو .
ج -مكونات المشروع:
 األ وتبوي الأعلوأ ت الأتولرة.
 ذاراء أسوح ت است قص ئية حو الأوارد الوراثية الحيوانية وتقييو الوضل الراا لن الدو
العربية .
 التخ ي لتنأينة الأنوارد الوراثينة الحيوانينة لنن الندو العربينة وتحديند األولوينة الضنرورية
لتحسي دخ الأربن.
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د  -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 ذانننداد نأننن ا اسنننتأ رات تضنننو كننن األننننوا الحيوانينننة(اغن و أ اف ابق ر ا أوس ذب خيو حأير اران
دا ا ديك روأن ذوف ب حأ و .)...
 ذرس االستأ رات ذلا أنسقن الأركف العربن لن الندوالعربيننة لتوصننيلو ذلننا أننديري ت ا نتنن ا الحيننوانن او أ ن
يوافيو لن الوفارات الأعنية.
 ذنش ء ق ادة بي ن ت خ صة ب لأشرو . ذاننداد النصنننوع العلأيننة الخ صنننة بنن لأرال لكننن ننننووساللة أل صور رقأية واضحة.
ذاداد أسودة الأشرو وارضو الا ذدارة الأركف
ب اننة  377نسننخة ألونننة أنن الأراننل وتوفيعونن الننا
الاو ت الأعنية لن الدو العربية.

الدو العربية الراغبة

العام
1027

1028

√

√
√
√

√
√
√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 الحصننو الننا توصننيف للح لننة الراانننة للأص ن در الوراثيننة الحيوانيننة وتحدينند الخص ن ئع
ا نت اية للعروق الحيوانية لن الدو العربية وانأ الران ونظو ا نت ا الس ئدة لن الدو
العربية.
 وضل الخ الأستقبلية لت و ير الأكون ت الأتنواة لق ن الأصن در الوراثينة الحيوانينة لنن
ذ ر نظ و تك ألن أتنواف بني الحفن ظ النا الأنوارد ال بيعينة وتنأينة الثنروة الحيوانينة لنن
الدو العربية.
و -الجهات المشاركة :يتو تنفي ا ا الأشرو أل وفارات الفرااة لن الدو العربية الراغبة.
ز -مدة المشروع 3700 :و .3704
ح -موازنة المشروع :تقدر أوافنة الأشرو بأبل  07777دوالراً اأريكي ً لك أ العن أي 3700
و.3704
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-5-3مشروع توحيد المصطلحات العلمية في مجال الثروة الحيوانية

أ -الخلفية والمبررات:
تفداد ااأية توحيد الأص لص العلأن نظراً لح اة الب حثي للتواص والتك أ كأ ذنه يعكس
الثق لننة العربيننة دولين ً أن خننال تننداو أصن لح تو العلأيننة .ولن لك البنند أن تك أن الاوننود لتوحينند
الأص لص العلأن لن الدو العربية والتال الا ظ ارة نشر الأص لح ت غير الصنحيحة والدقيقنة
الأي ً وتداولو لن اأيل الأراكف والأؤسس ت.
ذ الداوة ذلا توحيد الأصن لص يوندف ذلنا الد هقنة العلأينة ووحندة التفكينر والثق لنة .وب لتن لن
البنند أ ن الوقننوف الننا ذلشننك الت الأص ن لص العلأننن (أشننكلة الأص ن لص العلأننن األانبننن لننو تعنند لننن
التعري ن بقنندر أ ن اننن لننن توحينند ) ودراسننة الأص ن لص العلأننن بنني التعري ن والتراأننة وتسنناي
الأص لح ت الأت حة التن اقرتو الأؤسس ت العلأية والداوة لتوحيند الأفن ايو وثق لنة الأتخصصني
قب صي غة الأص لص حتا ال تختلف صياته.
ذ تنظيو التع و الدولن والحث الا التواص بي الويئ ت العلأية لن الدو العربية لتوحيند
الأص لص العلأن واقد الندوات لصوغ الأص لح ت العلأية وتعريبو وتوحيدا  .ثو التقيد الدقيق بأ
يصننندر اننن النننندوات العلأينننة الخ صنننة ب لأصننن لص (صننني غة وتوحينننداً) .وا سنننرا لنننن تعريننن
الأص لح ت األانبية قب ا يشيل استعأ لو  .واستخداو الأص لص لن التندريس والتنأليف والتراأنة
والتعليو الا أعن والأا الت الثق لية وا االأية.
واند العودة للأراال العلأية للبحنث ان الأصن لح ت العلأينة لنن الثنروة الحيوانينة ناند ذ
الق أوس الفراان يفتقر ذلا الأص لح ت الخ صة ب لثروة الحيوانينة واأن القن أوس ال بنن الأوحند
تخصع لق لن ليفيولواي وتن س واأراض الحيوا ويفتقر ذلا الأصن لح ت الخ صنة ب لرا ينة
والتربية والتا ية .اأ الق أوس الص در ا أنظأنة الفن و يحتنوى النا بعنض الأصن لح ت الخ صنة
بتق ن ت الحيوية أ ان تنبل ااأية ذاداد ق أوس للأص لح ت الخ صة ب لثروة الحيوانية بأبن درة أن
اكس د وب لتع و أنل الندو العربينة لالتفن ق النا أحتوي تنه وتعأيأنه النا ك لنة الأراكنف العلأينة لنن
الدو العربية.
ب -أهداف المشروع :ذاداد أرال حو "توحيد الأص لح ت العلأية لن أا

الثروة الحيوانية".

ج -مكونات المشروع:
 تبن د الأعلوأن ت بنني الخبننراء والبن حثي لننن النندو العربيننة لننن أان
الحيوانية.
 األ الأص لح ت العألية والتقنية والأعلوأ ت الخ صة بو ألا تك أ الأعنا وتوحيد .

أصن لح ت الثننروة
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أن قشة الأص لص العلأن لن الثروة الحيوانية لتحديد توصي ت انداد أرانل أتخصنع لنن
أختلف الأوضوا ت العلأية.
توحيد االقتراح ت الأتصلة بدراسة الأص لص العلأن للثروة الحيوانية لن الدو لعربية.
العأ الا توحيد الأص لص العربنن الواحند الأق بن ألكثنر أن أفونوو الأنن واحند او تقننن
أح هدد.
صوغ الأص لص العلأن وتوحيد ونشر وتعأيأه لنن الندو العربينة واسنتخداأه لنن ك لنة
الأراح الدراسية ولن التأليف والتراأة.
تعري الأص لح ت االانبية بشك دقيق وواضص.

د  -أنشطة المشروع:
األنشطة

المواقع

 ااداد أقترح الأشرو ااداد أسودة أعاو الأشرو االاتأ ن التنسننيقن لأن قشننة أسننودة الأشننرو وخ ننواتالعأ .
 أرااعة أسودة الأشرو أ قب أأثلن الدو العربية. دراسة وتعدي الأقترح ت الأقدأة أ الدو العربية. -ب اة ونشر وتوفيل.

اأيل الدو العربية

العام
1027
√
√

1028

√
√
√
√

√
√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 ترسيخ الأص لح ت ا ريق االستخداو لن وس ئ ا االو والكت واألبح ث والأع او.
 ذصدار أرال الأن لن توحيد الأص لح ت العلأية للثروة الحيوانية.
و -الجهات المشاركة :ك لة الدو العربية
ز -مدة المشروع 3700 :و .3704
ح -موازنررة المشررروع :تقنندر أوافنننة الأشننرو بأبل ن  07777دوالر اأريكننن لع ن و  3700وأبل ن
 33777دوالر اأريكن لع و .3704
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 3-5-3مشروع دراسة حالة األصول الوراثية للحيوانات الزراعية
في الدول العربية

أ -الخلفية والمبررات:
اأ ا نس أن القدو الا استئن س األصو الوراثية للحيوان ت الفرااية البرية و لك ا
ريق ذق أة الأفار الخ صة بو وتأأي الظروف الأن سنبة لون وكن الندالل النرئيس لعأن ا نسن
ا ن ا اننو تننأأي الأنتا ن ت الأختلفننة أ ن الحيوان ن ت الفراايننة لسنند احتي ا ن ت السننك الأتفاينند لو ن .
وااتأنندت الاأعينن ت الأوتأننة بتربيننة ورا يننة الحيواننن ت الفراايننة لننن النندو الأت ننورة ب نتنن ا
الحينوانن الننا االصننو الوراثيننة الأحلينة ايأ نن أنون ب نون االسن س للحصننو الننا اننروق حيوانيننة
أختلفنة تلبنن لبن ت السنك أن أنتا تون واسنت ات ان الاأعين ت التوصن ذلنا انروق حيوانيننة
أتخصصننة لننن ذنتن ا اللحننو الحلين الصننوف والبننيض .وادى االنتشن ر السننريل لشنت ن ا الحيننوانن
الصننن ان والننا ن ن ق واسننل والن ي تركننف الننا أاأواننة ضننيقة أن السننالالت أننل التايننر الأن ن
وانتش ر الاف ف واألأراض التن شكلت اكبر توديدا للتنو الحينوي لحيوانن ت الأنفر حينث وصن
أعد ذ نقراض السالالت او العروق الحيوانية الأحلية ذلا أستوى كبير يأك ا تنقرض أعنه بعنض
العنننروق او السنننالالت حتنننا قبننن ا تننندرس صنننف تو وتقنننيو قتوننن ا نت اينننة أأننن دلنننل الأركنننف
العربننن"اكس ن د" ذلننا اخ ن فأ ن و الأب ن درة لحأ يننة الأننوارد الوراثيننة الحيوانيننة وضننأ تحقيننق ذدارة
أحسنة وانأ استخداو أستداأة خ صة للسالالت او العروق الحيوانية الأحلية الأونددة بن النقراض
والتن تقل تحت النظ و التقليدي ولن البيئ ت الفقيرة.
ب -أهداف المشروع:
 حصر ااداد االصو الوراثية للحيوان ت الفرااية الأحلية بك لة الفئ ت العأرية. تحديد الصف ت الشكلية والخص ئع ا نت اية لألصو الوراثية للحيوان ت الفرااية الأحلينةلن الدو العربية.
 تقييو اس لي و رائق تربية ورا ية وتا ية االصو الوراثية للحيوانن ت الفرااينة الأحلينةلن الدو العربية.
 تدري الكنوادر الفننن لالاتأن و بتربينة ورا ينة وتا ينة وصنحة االصنو الوراثينة الحيوانينةالأحلية لن الدو العربية.
 تفويد الحكوأ ت العربية بخ أن سبة لتنأية االصو الوراثية الحيوانية الفرااينة الأحلينةالتخ االاراءات الأن سبة لحأ يتو أ االنقنراض ألنون صن حبة القنرار واندو خسن رة ان
الثروة التن ال تقدر بثأ .

الخطة-ث.حيوانية 1028-1027

60

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد"
"The Arab Center for The Studies of Arid Zones and Dry Lands" ACSAD
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج -مكونات المشروع:





ذ انراء أسنوح ت استقصن ئية لألصنو الوراثينة الحيوانينة الأحلينة لنن الندو العربينة وتقينيو
الوضل الراا .
اأننل وتبوي ن البي ن ن ت الأتعلقننة ب ن لنواحن الشننكلية وا نت ايننة لألصننو الوراثيننة الحيوانيننة
الأحلية لن الدو العربية.
تحدينند العواأن الأسننببة النقننراض االصننو الوراثيننة الحيوانيننة الأحليننة والعأن الننا تننولير
الظروف الأن سبة لحأ يتو أ االنقراض.
التخ ي لتنأية وت وير االصو الوراثية الحيوانية الأحلية لن الدو العربية.

د  -أنشطة المشروع :يأك تلخيع انش ة الأشرو ب لنق

الت لية:

األنشطة

المواقع

 ااداد استأ رة ش ألة تأثن ك لنة األنشن ة الأتعلقنة بتنأينةاالصو الوراثينة الأحلينة وتشنأ انأن ا نتن ا التا ينة
الرا ية والخدأ ت البي رية.
 ارس االستأ رة ذلا الدو العربية الأش ركة ب لأشنرووالقي و بألئو بدقنة أن قبن الأنسنق الأكلنف وارسن لو ذلنا
ذدارة الثروة الحيوانية لن الأركف العربن "اكس د".
 ااداد ق ادة بي ن ت أن سبة أل بي ن ت االستأ رة الأرسلة. تفري البي ن ت أ االستأ رة وادخ لو لن ق اندة البي نن تالخ صة ب لأشرو .
 تحلي البي ن ت وتقييو النت ئج الأستخراة. اصدار الدراسة واقتراح الأش ريل التنأوية الأالئأة ولنقالنت ئج الأسنتخدأة للحفن ظ النا االصنو الوراثينة الأحلينة
لن الدو العربية واقتراح ت ويرا وتحسينو أ الن حينة
الشكلية وا نت اية.

الدو العربية الأش ركة

العام
1027

1028

√
√
√
√
√

√

√

√

هـ -النتائج المتوقعة من المشروع:
 تحدينند ااننداد االصننو الوراثيننة الحيوانيننة الأحلي نة بك لننة لئ تو ن العأريننة لننن النندو العربيننة
الأش ركة لن الأشرو .
 تقينننيو األداء االنتننن ان لألصنننو الوراثينننة الحيوانينننة الأحلينننة لنننن الننندو العربينننة الأشننن ركة
ب لأشرو .
 تشخيع العواأ الأوددة النقراض االصو الوراثية الحيوانية الأحلية لن الدو العربية.
 وضننل الخ ن الأسننتقبلية لحأ يننة وت ننوير االصننو الوراثيننة الحيوانيننة الأحليننة لننن النندو
العربية.
و -الجهات المشاركة :سيتو تحديد أنسق أن وفارة الفراانة بكن دولنة اربينة أشن ركة ب لأشنرو
لأت بعة العأ للحصو الا البي ن ت والأعلوأ ت الأ لوبة ولق خ ة الأشرو .
ز -مدة المشروع 3700 :و .3704
ح -موازنررة المشررروع :تقنندر أوافنننة الأشننرو بأبل ن  07777دوالر اأريكننن لع ن و  3700وأبل ن
 33777دوالر اأريكن لع و .3704
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خطة عمل البرنامج الرئيسي في مجال الثروة الحيوانية
لعامي  1027و1028
دوالر أمريكي

الموازنة

البرامج والمشروعات
1027
 2-3البرنامج الفرعي للتحسين الوراثي ورعاية المجترات الصغيرة في الدول العربية.
 2-2-3مشروع التحسين الوراثي ورعاية إنتاج األغنام في الدول العربية.
 1-2-3مشروع التحسين الوراثي ورعاية الماعز في الدول العربية.
إجمالي البرنامج

261000
55500
157500

1028
276000
205000
185000

 1-3البرنامج الفرعي لتطوير واستخدام تقانتي التلقيح االصطناعي ونقل األجنة في الدول العربية.
 2-1-3مشروع تطوير واستخدام تقانة التلقيح االصطناعي للمجترات
الصغيرة.
 1-1-3مشروع تطوير استخدام تقانة نقل األجنة للمجترات الصغيرة.
إجمالي البرنامج

202000

223000

64000
265000

70000
283000

 3-3البرنامج الفرعي لبحوث وتطوير اإلبل.
 2-3-3مشروع خفض معدالت نفوق مواليد اإلبل ومكافحته والوقاية منه.
إجمالي البرنامج

51500
51500

204000
204000

 4-3البرنامج الفرعي لتطوير مصادر األعالف وتغذية الحيوان في الدول العربية.
 2-4-3مشروع تصنيع األعالف من المخلفات الزراعية ومخلفات
الصناعات الغذائية وتحسين قيمتها الغذائية.
إجمالي البرنامج

254000

270000

254000

270000

 5-3البرنامج الفرعي لحصر وتوصيف الموارد الوراثية الحيوانية في الدول العربية.
 2-5-3مشروع إنشاء شبكات إقليمية أو شبه إقليمية لحفظ وتبادل
الموارد الوراثية الحيوانية (البنوك الوراثية بالدول العربية).
 1-5-3مشروع إعداد مرجع علمي بعنوان حصر وتوصيف الموارد
الوراثية الحيوانية في الدول العربية.
 3-5-3مشروع توحيد المصطلحات العلمية في مجال الثروة الحيوانية.
 4-5-3مشروع دراسة حالة األصول الوراثية للحيوانات الزراعية في
الدول العربية.
إجمالي البرنامج

40000

45000

30000

30000

15000
30000

15000
15000

215000

215000

اإلجمالي العام

754000

867000
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