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Genetic disorders are chronic ailments that re-
quire lifelong treatment and many have no defini-
tive cure. The Arab World has a relative abundance 
of many of these disorders; this can be explained 
by the widespread cultural norm of consanguine-
ous marriage in the region, selective and environ-
mental factors favoring the persistence of certain 
genetic traits, and the lack of public awareness to-
wards early diagnosis and prevention of hereditary 
disease. 

As a result, many disease conditions continue to 
impact the health system by increased rates of ne-
onatal deaths, morbidity and mortality in children 
as well as in adults. These constitute a significant 
economic and psychosocial burden on patients, 
families, healthcare systems and society as a whole.

The establishment of the Centre for Arab Genomic 
Studies (CAGS) on the 25th of June, 2003 was the 
fruit of the pioneering vision of H.H. Sheikh Ham-
dan Bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai 
and Minister of Finance, combined with His High-
ness’ philanthropic desire to alleviate human suf-
fering from genetic diseases in the Arab World. 
Since then, CAGS has exceeded all expectations 
with its significant achievements. CAGS is now a 
major global reference point for genetic informa-
tion in Arabs. Additionally, CAGS has become a hub 
bringing together Arab and international geneti-
cists to advance the field of human genetics. CAGS 
is one of the remarkable achievements of Sheikh 
Hamdan Award for Medical Sciences, as it has been 
contributing significantly towards the development 
of local and regional healthcare systems.

Introduction



About CAGS

Objectives
The mission of CAGS is focused on improving 
human health through the characterization and 
prevention of genetic disorders in Arab countries 
based on recent advances in human genetics. 
To fulfill this mission, CAGS is guided by a set of 
objectives that are as follows:

I To raise public awareness on the importance 
and urgency of the subject of genetic diseases 
in the Arab World.

I To identify disease-causing genes and/
or genetic variants in the Arab population 
and develop a comprehensive open-access 
database of up-to-date information on genetic 
diseases in the Arab World.

I To bring together diverse expertise and 
resources in the Arab World to facilitate 
multidisciplinary research in the field of 
genetics and related areas.

I To help prevent genetic diseases by translating 
research achievements into well-integrated 
patient treatment programs.

I To develop a centre for excellence in Dubai for 
genetic research and clinical services targeted 
towards the Arab World.

I To address the ethical, legal and social issues 
that may arise from genetic applications.

I To cooperate with other research and medical 
institutions to ensure global access to new 
findings and technical developments.

I To implement the strategies for a financially in-
dependent centre through revenue generating 
approaches.
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The scientific structure of the Centre for Arab 
Genomic Studies involves two committees:

 I The Executive Board of CAGS is composed of 
a number of local scientists and it represents 
the governing body and the legal trustee of all 
activities of the centre.

 I The Arab Council of CAGS includes regional 
scientists and it acts as a consultative body 
and facilitates the exchange of information on 
genetic disorders occurring in Arab countries. 
Countries represented in the Council of CAGS 
currently include: Bahrain, Egypt, Jordan, 
Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, 
Saudi Arabia, Sudan, and Tunisia.

Structure
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CAGS Activities 

CTGA Database
Since its inception, the scientists at CAGS realized 
that progress in understanding the aetiology of 
genetic disorders in the region can only happen in 
small steps that will lead to one big leap forward. 
One of those first steps achieved in CAGS was the 
successful launch of its Catalogue of Transmission 
Genetics in Arabs (CTGA) database, which is a 
continuously updated, open-access compendium 
of bibliographic material and observations on 
human gene variants and inherited, or heritable, 
genetic diseases in Arabs (http://cags.org.ae/
ctga_search.html).

Until the public release of the CTGA database 
in 2004, the main obstacle that faced genetic 
research in the Arab world was the dearth 
of comprehensive statistical data on genetic 
diseases and their prevalence rates. This situation 
has changed forever with the dissemination of 



knowledge accumulated in the CTGA database 
in local, regional, and international scientific 
societies. As the database covers various Arab 
countries in what is the largest scientific effort to 
define genetic disorders in Arab people, a clearer 
picture of the pattern of genetic disorders and 
effective strategies to prevent them, is emerging. 
In fact, the CTGA project represents the foremost 
attempt to define the scale of genetic disorders 
described in the Arab World and help define 
future directions of research in this important 
realm of science.
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an excellent example of such a seed is provided 
by the Centre for Arab Genomic Studies 
(CAGS: http://www.cags.org.ae/index.html) 
established in Dubai by the Sheikh Hamdan 
Bin Rashid Al Maktoum Award for Medical 
Sciences. Ghazi O. Tadmouri and colleagues 
(Nucl. Acids Res. 34, D601–D606, 2006) 
have assembled the CAGS database, CTGA, 
that at the time of that publication listed 692 
phenotypes for some 235 genes that have been 
found to be mutated in people living in Arab 
countries. 



Geographical distribution of genetic disorders in 
the CTGA database

Modes of inheritance of genetic 
disorders in the CTGA database



Publications
CAGS regularly produces publications aimed at 
both the scientific community as well as the public. 
In this regard, CAGS follows an open access policy 
through which it makes all its publications freely 
available. The centre’s major publication has been 
its series of books on “Genetic Disorders in the 
Arab World”. This compilation is a consequence 
of the centre’s work on cataloguing Arab genetic 
disorders and is meant for researchers interested 
in the profile of genetic disorders in the region. 

Each book includes a comprehensive and up-to-
date genetic profile for a certain Arab country 
and is written by CAGS as well as collaborating 
geneticists and researchers. Electronic versions of 
these books are available on the CAGS website and 
hard copies can be made available upon request.

CAGS Activities 
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Under the genre of “science for the public”, CAGS 
publishes a handy series of booklets entitled 
“Genetics Made Easy”. These booklets contain an 
overview on certain categories of genetic disorders, 
their causes and risk factors, their management 
and diagnosis, along with information on the 
epidemiology and prevalence of the diseases 
within Arab populations. Electronic versions of 
these booklets are available on the CAGS website, 
and hard copies are distributed to local clinics and 
hospitals.



Research Activities
One of the centre’s major activities is to conduct 
cutting edge research in the field of genetic 
diseases in Arab populations. This research is not 
only concerned with direct medical applications, 
but also enhances the global standing of Dubai and 
the UAE as a source of reliable scientific research 
that utilizes the latest technologies in genetics 
research.

CAGS is affiliated with local and regional hospitals 
and conducts extensive clinical and molecular 
analysis for patients and their families, in order 
to better characterize genetic abnormalities. The 
genetic depiction of these disorders provides 
valuable insights into the underlying molecular 
pathology of the disorder.

CAGS regularly publishes original research articles 
and open access publications in international peer-
reviewed journals indexed by the National Library 
of Medicine and National Institutes of Health 
(PubMed). These papers provide information on 
previously unknown genetic mutations in Arab 
patients with hereditary diseases.

CAGS identifies a new defect in the SPG20 protein

CAGS Activities 
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Pan Arab Human Genetics Conference

CAGS Activities 

The Pan Arab Human Genetics Conference (PAHGC) is a 
biennial event organized by CAGS. This event provides 
a common platform to bring together regional and 
international geneticists to share their knowledge and 
to discuss common issues. The organization of this 
conference series has been a huge contribution of CAGS 
towards the study of human genetics in the region and 
this conference has become one of the most awaited 
events in the calendar of human genetics.

The value of such an event is not limited to its role in 
augmenting high quality genetic research in a number 
of developing countries, but also in inspiring more and 
more young local researchers to specialize in this highly 
relevant path of science. The latter notion is particularly 
true for Arab populations where higher prevalence 
rates of genetic disorders are generally observed. To 
combat such trends more and more local specialists 
need to cooperate to the maximum using platforms 
such as the PAHGC.

The PAHGC series hosts renowned regional as well as 
international human genetics researchers as speakers. 
Additionally, several international organizations such 
as the Human Genome Organization, Human Variome 
Organization, and the World Health Organization, 
collaborate in PAHGC events. The conferences are 
each attended by an average of 500 local, regional, 
and international delegates. The PAHGC showcases 
the latest research in genetics through oral and poster 
presentations, with an average of 30 oral lectures and 
100 participating research posters. The conferences 
are also accompanied by workshops imparting clinical 
training as well as practical hands-on experience 
of useful laboratory techniques; examples include 
workshops on genetic counseling, cytogenetics, and 
bioinformatics.
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فعاليات المركز





البشرية الوراثة  لعلوم  العربية  المؤتمرات  سلسلة 
مؤتمرات  سلسلة  الجينية  للدراسات  العربي  المركز  ينظم 
هذا  ويقدم  كل سنتين،  مرة  البشرية  الوراثة  لعلوم  العرب 
علم  واختصاصيي  علماء  لتالقي  مشتركة  أرضية  الحدث 
الوراثة المحليين والعالميين ليتبادلوا المعارف والخبرات في 
تنظيم  أن  بالذكر  المجال.  وجدير  الساخنة في هذا  القضايا 
هذا المؤتمر يعد من أهم إسهامات المركز في دعم دراسات 
أصبح  ككل، حيث  المنطقة  البشرية على مستوى  الوراثة 
بفارغ  المجال  هذا  في  االختصاصيين  جميع  ينتظره  حدثًا 
الصبر.  إذ ال تقتصر أهمية هذا المؤتمر على دوره في تحفيز 
البشرية في  الوراثة  المستوى في مجال علم  األبحاث عالية 
عدد ال يستهان به من البلدان النامية بل تتعداه إلى كون هذا 
التجمع مصدر إلهام ألعداد متزايدة من الباحثين المحليين 
الشباب ليتموا اختصاصهم في هذا المجال العلمي الحيوي.  
البالد  في  العلم  لهذا  البالغة  األهمية  أن  فيه  شك  ال  ومما 
العربية تتأتى من االنتشار المرتفع نسبًيا لألمراض الوراثية في 
هذه البلدان مقارنة مع النسب العالمية، إذ يتوجب تحقيق 
كبر عدد ممكن من الباحثين المحليين لجهة  التعاون بين أ
المؤتمرات  سلسلة  دور  يبرز  وهنا  األمراض،  هذه  مواجهة 

العربية لعلوم الوراثة البشرية.

من  وعالميين  إقليميين  متحدثين  المؤتمر  ويستضيف 
عدة  تتعاون  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الوراثة.  علم  اختصاصيي 
ومنظمة  البشري،  الجينوم  منظمة  مثل  دولية،  منظمات 
فعاليات  في  العالمية،  الصحة  ومنظمة  البشري،  الفاريوم 
محلي  مندوب   500 يعادل  ما  المؤتمر  ويحضر  المؤتمر. 
عرض  ويتم  وطالب.  وأطباء  علماء  من  ودولي،  وإقليمي 
أحدث األبحاث في علم الوراثة حيث يتم تقديمها من خالل 
 30 حوالي  المؤتمر  فيتضمن  الملصقات.   أو  المحاضرات 
محاضرة و 100 ملصق بحثي. وترافق هذه المؤتمرات أيضا 
والتطبيقات  السريري  التدريب  حول  تتمحور  عمل  ورش 
العلمية  والتقنيات المخبرية المرتبطة بعلم الوراثة ونذكر 
على سبيل المثال ورش عمل حول اإلرشاد الجيني، وعلم 

الوراثة الخلوية، والمعلوماتية الحيوية.

فعاليات المركز
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البحثية األنشطة 
يعد البحث العلمي أحد أهم األنشطة التي يأخدها المركز 
العربي للدراسات الجينية على عاتقه وباألخص تلك األبحاث 
العربي. وال تقتصر  العالم  الوراثية في  األمراض  تتناول  التي 
المباشرة على  الطبية  التطبيقات  األبحاث على  أهمية هذه 
المرضى بل تتعداها إلى تعزيز المكانة العالمية لدبي ودولة 
اإلمارات كمصدر لألبحاث العلمية الموثوقة التي تستخدم 

أحدث التقنيات في األبحاث الجينية.

المحلية  المستشفيات  من  العديد  مع  المركز  ويتعاون 
للمرضى  واسع  وجزيئي  تحليل سريري  إلجراء  واإلقليمية 
وأسرهم من أجل توصيف التشوهات الوراثية وتعزيز فهمنا 

لآللية الجزئية التي تقوم عليها.

علمية  مجالت  في  الناتجة  البحثية  األوراق  المركز  وينشر 
عالمية خاضعة للتحكيم ومفهرسة في موقع المكتبة الوطنية 
  )PubMed( الوطنية  الصحة  ومعاهد  للطب  األمريكية 
وتلقي هذه األبحاث الضوء على طفرات جينية غير معروفة 

سابقاً عند مرضى عرب يعانون من أمراض وراثية. 

  SPG20 المركز يكشف عن نسخة معيبة من بروتين الـ

فعاليات المركز
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أما في سياق نشر العلم بين غير المختصين فيقوم المركز 
عنوان  تحت  الخفيفة   النشرات  من  سلسلة  بإصدار 
الوراثية  األمراض  بعض  عن  الميسرة”  الوراثية  “السلسلة 
الشائعة في هذه البالد. وتتضمن هذه الكتيبات لمحة عامة 
عن فئات معينة من االضطرابات الوراثية وأسبابها وعوامل 
إلى  باإلضافة  تشخيصها،  وأساليب  عالجها  وطرق  الخطورة 
معلومات عن نسبة انتشارها في البلدان العربية. تتوفر نسخ 
إلكترونية من هذه الكتيبات على موقع المركز اإللكتروني، كما 
والمستشفيات  العيادات  على  مطبوعة  نسخ  توزيع  ويتم 

المحلية.



المطبوعات
من  العديد  الجينية  للدراسات  العربي  المركز  يصدر 
المطبوعات  هذه  وتستهدف  منتظم  بشكل  المطبوعات 
العلمي والعامة.  وفي هذا السياق  أفراد المجتمع  كل من 
المطبوعات  إلى  الوصول  مجانية  سياسة  المركز  يتبنى 
تحتل  للمجتمع.  الفائدة  كبر قدر من  أ يحقق  للجميع مما 
سلسلة “األمراض الوراثية عند العرب” المركز األهم من بين 
كتب  وتستند  المركز،  يصدرها  التي  المطبوعات  مجموعة 
في  المركز  طاقم  به  يقوم  الذي  العمل  إلى  السلسلة  هذه 
سياق أرشفة وتوصيف األمراض الوراثية عند المجموعات 
السكانية العربية.  يتضمن كل كتاب لمحة شاملة وحديثة 
فريق  ويقوم  معين،  عربي  بلد  في   الوراثية  الدراسات  عن 
العمل في المركز بكتابة هذه الكتب بمساعدة  علماء وراثة 
هذه  من  إلكترونية  نسخ  وتتوفر  البلد.  ذلك  من  وباحثين 
الكتب على موقع المركز اإللكتروني كما ويمكن توفير نسخ 

مطبوعة عند الطلب. 

فعاليات المركز
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التوزيع الجغرافي لالضطرابات الوراثية
في قاعدة البيانات 

 األنماط الوراثية لالضطرابات الموجودة في
قاعدة البيانات



اإلصابة باألمراض الوراثية في البلدان العربية.  ولكن مع تقدم 
العمل في قاعدة البيانات CTGA أصبحت تلك العقبة شيًئا 
الدور  يتجلى  الوقت  مرور  ومع  الماضي.   من  جزًءا  فشيًئا 
الوراثية  األمراض  توصيف  وراء  الكامن  المتعاظم  العلمي 
إعطاء  في  يخدم  بما   CTGA البيانات  قاعدة  في  العرب  عند 
العربية  األمراض في منطقتنا  تلك  صورة أوضح عن وضع 
كثر فعالية للوقاية  مما سيساعد على وضع استراتيجيات أ
إنشاء  مشروع  يمثل  األمر  واقع  وفي  األمراض.  هذه  من 
على  األهمية  بالغ  إنجازًا   CTGA البيانات  قاعدة  وتوسيع 
صعيد توصيف حال األمراض الوراثية في العالم العربي مما 
سيكون له بالغ األثر في رسم المسارات المستقبلية لألبحاث 

العلمية في هذا القطاع العلمي المهم. 

فعاليات المركز
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an excellent example of such a seed is provided 
by the Centre for Arab Genomic Studies 
(CAGS: http://www.cags.org.ae/index.html) 
established in Dubai by the Sheikh Hamdan 
Bin Rashid Al Maktoum Award for Medical 
Sciences. Ghazi O. Tadmouri and colleagues 
(Nucl. Acids Res. 34, D601–D606, 2006) 
have assembled the CAGS database, CTGA, 
that at the time of that publication listed 692 
phenotypes for some 235 genes that have been 
found to be mutated in people living in Arab 
countries. 



)CTGA(البيــانات قــاعدة 
للدراسات  العربي  المركز  في  العاملون  العلماء  أجمع  لقد 
الجينية منذ إنشائه عام 2003 على أن إحراز التقدم في فهم 
كمي الذي تحدثه  آليات األمراض الوراثية يكمن في األثر الترا
طويلة  زمنية  مدد  خالل  المجراة  العديدة  العلمية  األبحاث 
إقليمي  ثقل  ذات  مرجعية  إنشاء  األمر  ويتطلب  نسبًيا.  
لتوثيق هذه األبحاث وقولبتها واإلضافة إليها ولهذا الغرض 
األمراض  “فهرس  مسمى  تحت  البيانات  قاعدة  إطالق  تم 

.CTGA الوراثية عند العرب” أو

كونها  مع  باستمرار  هذه  البيانات  قاعدة  تحديث  ويتم  هذا 
مجانية بكل محتوياتها التي تغطي بشكل شامل األبحاث 
العلمية المجراة على التعددية الشكلية للمورثات عند البشر 

واألمراض الوراثية والجينية عند العرب
 .(http://cags.org.ae/ctga_search.html)

كانت   2004 العام  في   CTGA البيانات  قاعدة  إطالق  قبل 
العقبة الرئيسية أمام علماء الوراثة في العالم العربي تكمن 
في االفتقار الشديد إلى التغطية اإلحصائية الشاملة لمعدالت 

فعاليات المركز



يتضمن  الجينية  للدراسات  العربي  للمركز  العلمي  الهيكل 
لجنتين:

I  العلماء من  عدد  من  المكّون  التنفيذي،  المجلس 
المحليين، والذي يمثل الهيئة اإلدارية بالمركز والوصي 

القانوني لجميع أنشطة المركز.

I  العلماء من  عدداً  يشمل  الذي  العربي،  المجلس 
للمركز،  االستشارية  الهيئة  يمثل  والذي  اإلقليميين، 
في  الوراثية  األمراض  عن  المعلومات  تبادل  ويسّهل 
 ًّ الدول العربية.  ويشمل التمثيل العربي في المجلس كال
ولبنان  والكويت  واألردن  والعراق  البحرين ومصر  من: 
السعودية  العربية  والمملكة  وقطر  وفلسطين  وُعمان 

والسودان وتونس.

العلمي الهيكل 
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األهداف

المركز العربي للدراسات الجينية

العامة  الصحة  تحسين  لغاية  إمكاناته  جّل  المركز  يكرس 
من خالل توصيف األمراض الجينية والوقاية منها في العالم 
العربي استناًدا إلى آخر ما توصل إليه العلم في مجال الوراثة 
البشرية. ويستهدي المركز بمجموعة من األهداف الواضحة 

المعالم لتحقيق الرسالة المنوطة به، وهذه األهداف هي:

I  زيادة الوعي الجماهيري حول األهمية البالغة لألمراض
الوراثية في العالم العربي.

I  بين لألمراض  المسببة  )المورثات(  الجينات  تحديد 
األمراض  حول  بيانات  قاعدة  وإعداد  العرب،  السكان 
قاعدة  كون  مع  العربي،  العالم  في  الشائعة  الوراثية 

البيانات هذه مجانية ودائمة التحديث.
I  حشد الخبرات والموارد المتنوعة في مجال علوم الوراثة

وتعزيز  العربي،  العالم  في  مجاالت  من  بها  يرتبط  وما 
البينية  البحوث  إجراء  وتسهيل  الخبراء،  بين  التفاهم 

من خالل دعم الباحثين ذوي التأهيل الراقي.
I  الوقاية من األمراض الوراثية عن طريق توفير خدمات

إلى  العلمي  البحث  منجزات  وترجمة  شاملة،  جينية 

برامج عالجية متكاملة.
I  ،الوراثة بحوث  في  متخصص  دبي  في  تميز  مركز  إنشاء 

والخدمات السريرية الوراثية في العالم العربي.
I  بحث القضايا األخالقية، والقانونية، واالجتماعية التي قد

تنشأ عن التطبيقات الوراثية.
I  التعاون مع المؤسسات البحثية والطبية لضمان االطالع

الدائم على االكتشافات الجديدة والتطورات الفنية.
I  للمركز المالي  لالستقالل  الالزمة  االستراتيجيات  تنفيذ 

لتأمين  الضرورية  الدخل  مصادر  استحداث  خالل  من 
احتياجاته.
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ينجم عن العديد من االضطرابات الجينية اعتالالت جسدية 
طويلة األمد تتطلب عالًجا مركًزا وال يتواجد لها حاًل عالجًيا 
يًا. يعاني العالم العربي من ارتفاع نسبي في عدد الحاالت  جذر
إلى عوامل عدة منها:  الخاصة بهكذا اضطرابات، وهذا عائدٌ 
الواسع لزواج األقارب في هذه المنطقة والتأثيرات  االنتشار 
البيئية واالنتقائية التي تساعد على استمرار صفات وراثية 
معينة باإلضافة إلى غياب الوعي الشعبي للوقاية والكشف 

المبكر عن األمراض الوراثية. 

هذه  من  بالعديد  اإلصابة  معدالت  وصلت  فقد  وبالنتيجة 
والزالت  المنطقة  في  جًدا  عالية  مستويات  إلى  األمراض 
تثقل  الجينية  األمراض  من  وغيرها  االضطرابات  هذه 
كاهل النظام الصحي لما تسببه من ارتفاع نسب الوفيات 
تشكل  إذ  العمرية،  الفئات  مختلف  في  المراضة  ومعدالت 
هذه األمراض عبًئا نفسًيا وإنسانًيا عظيًما ترزح تحت وطأته 
مختلف مكونات المجتمع بدًءا من المريض وعائلته وانتهاء 

بالنظام الصحي العام ككل.

آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  الرائدة  الرؤية  تبلورت 
مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، لالرتقاء بصحة البشر 
في  الوراثية  األمراض  وراء  الكامنة  األسباب  على  وللتعرف 
في  الجينية  للدراسات  العربي  المركز  بإنشاء  العربي  العالم 
المركز  تجاوز  وقد  2003م،  يونيو  من  والعشرين  الخامس 
منذ ذلك الحين كل التوقعات من خالل إنجازاته الهامة. فهو 
يعد اآلن نقطة مرجعية عالمية رئيسية للمعلومات الوراثية 
المركز محور يجمع  إلى ذلك، أصبح  باإلضافة  العرب.  لدى 
بين علماء الوراثة العرب والدوليين سعياً للنهوض بمجال 
الهامة  البصمات  أحد  المركز  فيعتبر  البشري.  الوراثة  علم 
لجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية والتي ســـــاهمت بصورة 

كــــبيرة في االرتقاء بالمنظومة الصحية محلياً وعربياً.
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