
 برنامج تنمية واستدامة ا�نتاج
 الحيواني 2023-2019

"التحول إلى أنشطة مدرة للدخل"



نبذة عن البرنامج
ُتشرف هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية على تحقيق 
وسالمة  جودة  بضمان  المرتبطة  أبوظبي  حكومة  أهداف 
هذه  تحقيق  سبيل  وفي  ا�مارة  في  المستهلك  الغذاء 
الخدمات  من  عدد  تقديم  على  الهيئة  تعمل  ا�هداف 

للمزارعين وا�شراف على عدد من برامج الدعم الحكومي.

الحكومي  الدعم  برامج  أكبر  أحد  ا�عالف  دعم  برنامج  يمثل 
جانب  إلى  مالية ضخمة،  بتكلفة  الهيئة  عليها  التي تشرف 
والعالجية  الوقائية  البرامج  من  عددا  الهيئة  تنفذ  ذلك 
إمارة  في  الحيوانية  الثروة  قطاع  تستهدف  التي  وا�رشادية 
أبوظبي بهدف تعزيز منظومة ا�من الحيوي من خالل ضمان 
صحة الحيوان بما يسهم في تحقيق التنمية واالستدامة في 
تعد مساهمة  ذلك  الرغم من  الحيوانية.وعلى  الثروة  قطاع 
منتجات المزارع وحيازات التربية الحيوانية التي تستفيد من 
مقارنة  ما  حد  إلى  متواضعة  والخدمات  الدعم  برامج 

بالتكاليف المالية لهذه البرامج والخدمات.

أهداف البرنامج
ممارسة  تحويل  إلى  الحيواني  ا�نتاج  تنمية  برنامج  يهدف 
من  التربية  حيازات  في  للغذاء  المنتجة  الحيوانات  تربية 
ممارسة ُمستهِلكة إلى ممارسة ُمنِتجة أي تحويل الممارسة 

إلى نشاط ُيِدر دخًال على المربي وذلك من خالل :

1. تعظيم الفائدة من برامج دعم ا�عالف الحالية.
2. نشر ثقافة "التربية الربحية" بما يسهم في تقليل االعتماد 

على برامج الدعم.
المرتبطة  الخاص  القطاع  أنشطة  ازدهار  في  المساهمة   .3

بالثروة الحيوانية.

المخرجات المتوقعة
سيتم تنفيذ البرنامج تدرجيº في السنوات الخمس المقبلة 
(2019 – 2023) ويتوقع في نهاية هذه المدة الحصول على 

المخرجات التالية:
1. توفير المعلومات الخاصة باحتياجات المعز، الضأن والجمال 
أبوظبي  إمارة  التربية في  الحيوانية تحت ظروف  ا�عالف  من 

(دراسات تطبيقية.)

2.  توفير المعلومات الخاصة بتكلفة ا�نتاج للحوم الحمراء، ألبان 
النوق وا�غنام (دراسات تطبيقية.)

زيادة  في  يسهم  بما  الحديثة  للتقنيات  المربين  تبني   .3
الكفاءة ا�نتاجية للحيازات.

االستهالك  في  التربية  حيازات  منتجات  مساهمة  زيادة   .4
المحلي با�مارة والدولة بأكثر من 5 % من خط ا�ساس الحالي.
المنتجات  من  االستفادة  خالل  من  المربي  دخل  زيادة   .5

الثانوية لحيازات التربية (الصوف، الجلود والروث).

مكونات البرنامج
الشعار  

أنشطة  إلى  الحيازات  في  الحيوانات  تربية  أنشطة  تحويل 
ُمدرة للدخل

نطاق خطة العمل  
برامج  من  والمستفيدين  أبوظبي  بإمارة  التربية  حيازات 
تقدمها  التي  الحيوانية  بالثروة  المرتبطة  الحكومي  الدعم 

حكومة أبوظبي في ا�مارات ا�خرى.
محاور خطة العمل  

ºتتكون خطة العمل من أربعة محاور موضحة تالي 

المحور ا�ول : تحسين ا�نتاجية  وكفاءة ا�نتاج
ا�مثل  االستغالل  المحور على  التركيز من خالل هذا  سيتم 
تسليط   ºوأيض أساسي  بشكل  ا�نتاج  ومدخالت  للموارد 
وعلى  وتصحيحها  الخاطئة  الممارسات  على  الضوء 
با�ضافة  عليها،  الحفاظ  والتأكيد على  السليمة  الممارسات 
وانعكاسه على صحة  الحيوان  تغذية  دور  التركيز على  إلى 
الحيوان وتعزيز مناعته وزيادة إنتاجيته، وصوالً �سهامه في 

تعزيز ا�من الغذائي با�مارة.

المحور الثاني: تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الثانوية
االستفادة  المحور على كيفية  التركيز من خالل هذا  سيتم 
فترات  وفي  وا�وبار  ا�صواف  مثل  المهدرة  المنتجات  من 
زمنية محددة من العام، حيث تمثل عملية التخلص من هذه 
 Ìوهدر  ºوصحي  ºبيئي  ºعبئ النفايات  مكبات  في  المنتجات 
لثروات قد تشكل أحد مصادر الدخل للعزب حال استغاللها 

بالصورة الصحيحة.



  2019

500
 حيازة لتربية ا�غنام 

( معز وضأن)

  2020

1000
 حيازة لتربية ا�غنام 

( معز وضأن)

  2021

1500
 حيازة لتربية ا�غنام 

( معز وضأن)

  2022

2000
 حيازة لتربية ا�غنام 

( معز وضأن)

  2023

2500
 حيازة لتربية ا�غنام 

( معز وضأن)

1. 2500 حيازة مستهدفة 
2. 1000 حيازة غير مستهدفة و يتوقع تبنيها للمارسات. 

3. 125,000 رأس أغنام ” معز وضأن“ ( حد أدنى)
4. 75,000 مولود

5. 750 طن من اللحوم ( حد أدنى)

المبـــادرات الخاصة بتنفيذ محاور برنامج تنمية 
واستدامة ا�نتاج الحيواني

 المحور الثاني "تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الثانوية"

اسم المبـادرة : تجميع حليب ا�غنـــام "معز وضأن"

الهدف : تشجيع االستفادة من حليب ا�غنام.

 المحور الثالث "الرعاية الصحية"

اسم المبـادرة : حـاللـي من البروسيال خالـي

ا�مراض  على  للسيطرة  الوطنية  الخطة  تنفيذ   : الهدف 
الحيوانية "مرض البروسيال". 

اسم المبـــادرة : مكافحة الطفيليات الخارجية

الهدف : تشجيع المربين على تبني البرامج الصحية الجيدة .

لمزيد من االستفسارات يرجى التواصل مع أقرب عيادة بيطرية 
تابعة للهيئة 

المحور الثالث : ا�دارة الصحية للقطيع
الضرورية  ا�جراءات  بعض  على  الضوء  المحور  هذا  يسلط 
ا�مراض  كثرة  العزب  في  القطعان  تجنب  والتي  والوقائية 
وتقلل من معدالت إصابة تلك الحيوانات با�مراض المتكررة، 
جانب  إلى  والداخلية،  الخارجية  الطفيليات  مكافحة  مثل 
التي  المعدنية  والعناصر  الفيتامينات  ببعض  التعريف 
بشكل  استخدامها  بطريقة  أو  بها  الدراية  عدم  يشكل 

صحيح أحد مسببات ا�مراض في الحيوان.

المحور الرابع : زيادة الفرص التسويقية
سيتم التركيز من خالل هذا المحور على تعزيز دور القطاع 
"اللحوم  ا�ولية  للمنتجات  إيجاد فرص تسويقية  الخاص في 
من  واالستفادة  لتسويق  فرص  خلق  و  والحليب"،  الحمراء 
المنتجات الثانوية "الصوف والروث"، وذلك بعد االستفادة من 
والحصول  العزب  من  كبير  عدد  في  البرنامج  تطبيق  نتائج 
التربية  باقتصاديات  ومرتبطة  واضحة  بيانات  قاعدة  على 
دقيق  بشكل  ا�نتاج  تكاليف  حساب  خالل  "من  وا�نتاج 
تساعد  التسويق  بعمليات  مرتبطة   ºوأيض وصحيح"  

المستثمرين في التوجه لالستفادة من تلك المنتجات 

المستهدفة  الحيازات  وأعـداد  الزمني  ا�طـار 
بالبرنامج

سيتم في 2019 البدء بعدد 500 حيازة تربية نظامية لتربية 
ا�غنام "معز وضأن" موزعة على مناطق ا�مارة الثالث على أن 
يتم زيادة عدد مماثل سنويا، إلى أن يصل عددها إلى 2500 

حيازة في نهاية الخطة الخمسية المنتهية في 2023.

2023                 2019



انستغرام
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