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 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية 

 الدورة التاسعة

 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24روما، 

النامية: فرص النمو األزرق اجتماع خاص عن تربية األحياء المائية في الدول الجزرية الصغيرة 
 للدول الجزرية الصغيرة النامية في ظّل تغّير المناخ

  

 موجز
 

تستتتعره هتتذه الوثيقتتة تربيتتة األحيتتا  املائيتتة ي التتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة. ويتتولعر استتتعراه املعلومتتات العامتتة  
الرتبيتة. وتتت  ونظت   األنتواعو سياقاً حلالة تربية األحيا  املائيتة لياتا، يترص واتفاا بصتورة رئيستية متن ختالة ا حصتا ات، 

ا قليميتة، ليمتا املبتادرات ستثمارات. كما تععره املبادرات املشرتكة ب ن التزر و ا شارة إىل التكنولوجيات واحتياجات اال
يت  إلقا  الضو  على بعض اآلثار احلامسة لتر  املناخ على الدوة الزرية الصر ة النامية. باالستناد إىل كل ذلك، تععَره 

: ة إلد ة مددعوّ اللجنة الفرعيّ  وإنّ درة النمتو األرر.. شروط وإمكانات استدامة تربية األحيا  املائية، وخبااة ي إطار مبا
التفكتتت  ي نشتتتتو  وتنميتتتة تربيتتتتة األحيتتتتا  املائيتتتة ي التتتتدوة الزريتتتتة الصتتتر ة الناميتتتتة، وتتتتتول  املشتتتورة لتوجيتتتت  التتتتتدخالت، 

 ي املستقبل.واملبادرات والشبكات 
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 مقدمة
 
 تتتي  ، وااهلتتتاد التتتدوة الزريتتتة الصتتتر ة الناميتتتة هتتتي نموعتتتة متتتن البلتتتدايب الواقعتتتة ي البحتتتر الكتتتاري ، وا تتتي    -1

متمترر األمت  ي  1992، وعضتع  تستميتاا عتام 1البتحتر األبيتض املتوست  وحبتر جنتتو  الصيتتنو ا يت  اهلنتدص، و األطلستي، 
، حيتتا اعتترتت ا تمتتع التتدول رمسيتتاً للمتترة األوىل بالتحتتديات الفريتتدة متتن نوعاتتا )قمتتة ريتتو  املتحتتدة املعتتل بالبيئتتة والتنميتتة

ي إطار التنمية املستدامة. وقد تطوعر املصطلح منذ ذلتك احلت ن ليتحتوعة إىل حركتة اليت تواج  الدوة الزرية الصر ة النامية 
 املتصلة بقدرهتا على تعزيز التنمية املستدامة.ددة اليت تتشاطر عدداً من اصخصائ  رمسية من البلدايب واألقالي  ا 

 
، والذص استعكمل باسترتاتيجية تنفيتذ موريشتيوس عتام 1994أيب برنامج عمل بربادوس الذص متع اعتماده عام  اكم -2

تتتتل العمتتتتل إجتتترا ات، و 2005 العديتتتتد متتتتن ، لضتتتاًل عتتتتن 2014)مستتتار ستتتتاموا  عتتتتام  الناميتتتتة الصتتتتر ة الزريتتتتة للتتتدوة املعجَّ
، وخطتة عمتل أديتب أبابتا، وخطتة 2030-2015ل إطار سنداص للحدع من خماطر الكوارث للفرتة ة، مثاالجتماعات الدوليع 

الدوة الزريتة الصتر ة الناميتة تواجت     على الرغ  من أيبع أو اتفا. باريب، اعرتل  مجيعاا بأنع  2030التنمية املستدامة لعام 
لريتتدة متتن  حتتتديات  ة لتلتتك التتيت تواجااتتا مجيتتع البلتتدايب الناميتتة، غتت  أيب لتتدياا تنمويتتة ثاثلتتاتتعوبات اقتصتتادية وضتترورات 

 ل حتقيق التنمية املستدامة عملية معقدة بالنسبة إلياا.ضعف خااة هبا. لذا، ميثع  أوج و  اً وقيود نوعاا،
 

ا: خطتتر التامتتي  تتمثتتل بعتتض التحتتديات والقيتتود املشتترتكة بتت ن التتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة، متتن بتت ن غ هتتو  -3
 االقتصتتتاديةعتتتدها عتتتن األستتتوا. الكبتتت ة، وتعرعضتتتاا الشتتتديد للصتتتدمات الصتتتر ة، وبع  ة أراضتتتيااعتتتن مستتتاح ئاألكتتتل الناشتتت
ختتترع عتتن التتتحكع  ا لتتي، وعتتدد ستتكااا املتتنخفض إدتتا املتزايتتد، وبدوديتتة مواردهتتا الطبيعيتتة، أو البشتترية أو والطبيعيتتة التتيت 

تتة، وضتتعفاا ي وجتت  اآلثتتار الستتلبية لترتت  املنتتاخ وارتفتتاع  املاليتتة، وارهتااتتا املفتترط بالتجتتارة الدوليتتة واالستتت اد، وبيئاهتتتا اهلشع
نمو والتنمية ي التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة بفعتل التكتاليف املرتفعتة لالتصتاالت، مستوى البحر. وبصورة عامة، يععا. ال

نظتتتراً لصتتترر  التكلفتتتة بشتتتكل غتتت  متناستتت والطاقتتتة والنقتتتل، وحجتتت  النقتتتل التتتدول غتتت  املنتتتتظ ، وا دارة العامتتتة الباهظتتتة 
 .الفرص املتاحة صخلق ولورات احلج مساحتاا، وقلعة أو انعدام 

 
ي منتاطق مثتل  ئأاا تشكل إطاراً هاماً للتنمية، إدا كايب التقدم غ  متكتال   األهدات ا دائية لأللفيةقد أثبتو  -4

وعضتع  خصيصتاً  غايتاتونتيجتًة لتذلك، باتت  أهتدات التنميتة املستتدامة تبحتا اليتوم ي  2الدوة الزرية الصر ة النامية.
وائد االقتصادية اليت تتحقق للدوة الزرية الصتر ة الناميتة وأقتل البلتدايب ريادة الف)" 7-14 الراية يها هاحدإهلذه الدوة. و 

د األمستتا ، وتربيتتة األحيتتا  ية، مبتتا ي ذلتتك متتن ختتالة ا دارة املستتتدامة ملصتتامتتن االستتتخدام املستتتدام للمتتوارد البحريعتت دتتواً 
 الوكالة الراعية ل ." ، والذص تشكل منظمة األغذية والزراعة 2030املائية، والسياحة، حبلوة عام 

 

وتشار  املنظمة بشكل ناش  ي دع  التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة متن ختالة معالتة قضتايا التنميتة املستتدامة  -5
ة الصتتر ة الناميتتة التتيت املعنيتتة بعمتتل املنظمتتة متتع التتدوة الزريعتت لاللجنتتة الرليعتتة املستتتوى 3املتصتتلة بتتاألمن الرتتذائي والترذيتتة.

                                                      
1 groups/en/-economic-and-www.fao.org/countryprofiles/geographic. 
 .2030ويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام حت 2

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 
3 www.fao.org/sids/. 



3   COFI:AQ/IX/2017/8 

، ختتالة التتدورة التاستتعة والثالثتت ن ملتتمترر املنظمتتة، ولعتترت منصتتًة لعتتره وتبتتادة وجاتتات 2015ونيتتوزحزيرايب ي 6انعقتتدت ي 
تتتج وخيتتتارات وإجتتترا ات  ي حتتت ن تعتتتاة مستتتألة ترتتت ع املنتتتاخ  ،ثكنتتتة ستتتوت تتتتروعع لألمتتتن الرتتتذائي والترذيتتتةالنظتتتر حتتتوة اع

حتستت ن السياستتات، وبنتتتا  للمضتتي قتتدماً متتن ختتتالة  والتاديتتدات البيئيتتة ي هتتذه التتتدوة. وناقشتت  أيضتتاً الطتتر. والستتتبل
 4قامة شراكات لعالة ومتسقة جيداً.القدرات وإ

 
االستنتاجات والتوايات الصادرة عن التدورة على بعد املائة  واصخمس نوااد. نلب املنظمة ي دورت  اصخامسة  -6

 املنظمة إىل وطل  ،املائية األحيا  تربية إنتاع كفا ة  حتس ن إىل احلاجة على دشدع الثانية والثالث ن للجنة مصايد األمسا ، و 
 زرية الصر ة النامية.ال الدوة ي سيما ال املائية األحيا  لرتبية املستدامة التنمية تعزيز أجل املساعدة من تقدمي

 
 تربية األحياء المائية في الدول الجزرية الصغيرة النامية

 
إدا تولعر البيئة البحرية لراًة كب ة لتنميتة  ،العديد من الدوة الزرية الصر ة الناميةإيب موارد املياه العذبة نادرة ي  -7

 ا تمعتتات ا ليتتةملستتا ة ي التنظ  الرذائيتتة املستتتدامة وستتبل العتتي  لتتدى األحيتتا  املائيتتة ومصتتايد األمستتا  متتن أجتتل اتربيتة 
 الساحلية.

 
للفترد الواحتد  كيلتوغرام  12.4ي التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة  2013بلغ متوس  استاال  األغذية البحرية عتام  -8

كيلوغرامتاً للفترد   185بيستاو و -ي غينيتا كيلوغرام للفرد الواحد ي السنة  1.4، حيا تراوح  األرقام الوطنية ب ن ي السنة
كما أيب الطل  كب  حالياً ي هذه الدوة على منتجات األغذية البحرية الرليعة الودة   5لديف.ي جزر م الواحد ي السنة

نظراً إىل األلضليات الرذائية ا لية، والسياحة والرتويج لألمسا  كخيار غذائي احعي. ومن املتوقتع أيب يرتفتع الطلت  علتى 
متو الستكاا املستتقبلي، وارديتاد الثتروات، وترت ع التنظ  األمسا  ومنتجتات مصتايد األمستا  وتربيتة األحيتا  املائيتة ي  تل الن

ة. الرذائية،  والشواغل الصحية املتصلة بتنامي معدالت البدانة والضروط الدميوغرالية املتر ع
 

وميكن تلبية جز  من الطل  على األغذية البحرية من خالة التواردات. لقتد واتل  متثاًل التواردات متن األمستا   -9
ي املائتتتتة مقارنتتتتة بتتتتالواردات التتتتيت كانتتتت   35طتتتتن، بزيتتتتادة بلرتتتت   76 000إىل  2011وعتتتتة الكاريبيتتتتة عتتتتام ي بلتتتتدايب ا م

وقتتتد توااتتتل هتتتذا االدتتتاه، ويعقتتتدعر أيب التتتواردات الستتتمكية للتتتدوة الزريتتتة الصتتتر ة الناميتتتة ي  2000.6طتتتن عتتتام  56 000
كمتتا أيب ارهتتتايب هتتذه التتدوة الكبتت  باألغذيتتة والستتلع ة.  طتتن ي الستتن 90 000ا موعتتة الكاريبيتتة تستتجعل حاليتتاً لائضتتاً يبلتتغ 

                                                      
 .2015زحزيرايب ويتتنيو  6 الستتب الصتتر ة الناميتتة: اقتنتتاص الفتترص الديتتدة وتعزيتتز الشتتراكات الختتتاذ إجتترا ات ملموستتة. اللجنتتة الرليعتتة املستتتوى للمنظمتتة والتتدوة الزريتتة  4

www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/side-events/sids/en/. 
  .السمكيةنموعات ا حصا ات السمكية ملنظمة األغذية والزراعة. استاال  األمسا  واملنتجات  5

www.fao.org/fishery/statistics/global-consumption/en. 
 .10 . ضمايب األمسا  للبحر الكاري . املكت  ا قليمي الفرعي للبحر الكاري . موجز رق 2014منظمة األغذية والزراعة.  6
 www.fao.org/3/a-ax904e.pdf. 
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من خالة تنويع ا نتاع ا لتي وتزايتد  تشجيع االستعاضة عن االست ادلإيب لذا، املستوردة دعلاا معرعضة لتقلع  األسعار. 
 7اصخيار التنموص املفضعل. يععتل استخدام املنتجات ا لية

 
تنمية تربيتة األحيتا  املائيتة ي التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة لتحقيتق األمتن الرتذائي. لذا، من األ ية مبكايب تعزيز  -10

إىل أيب ثتتتورة ررقتتتا  ي البحتتتر  وي البحتتتر الكتتتاري ، تشتتت  ورقتتتة وعضتتتع  متتتمتخراً عتتتن مصتتتايد األمستتتا  وتربيتتتة األحيتتتا  املائيتتتة
ة األحيتا  املائيتة، وميكتن أيب تتمتدص تنميتاتا ا ضتالية كذلك، ارتفعت  ا يترادات النامجتة عتن تربيت 8الكاري  ضرورية وثكنة.

ستتتتنوات إذا متتتتا وعضتتتتع   10ي املائتتتتة ي ختتتتالة  30إىل ريتتتتادة إمجتتتتال إنتتتتتاع األمستتتتا  ي دوة ا موعتتتتة الكاريبيتتتتة بنستتتتبة 
تطبيقيتة، وبنتا  لاحبتاث تربيتة األحيتا  املائيتة، تتدعماا األ االستثمارات األساستية ي أطتر سياستاتية وقانونيتة ممتاتيتة ي قطتاع

علومات. كذلك، متع اقرتا  تربيتة األحيتا  املائيتة كستبيل لضتمايب األمتن الرتذائي ي التدوة الزريتة الصتر ة املالقدرات ونظ  
عتتام  اهلتتاد شتترتكة بتت ن املنظمتتة ومجاعتتة ا تتي  ونعظعمتت  حلقتتة عمتتل استكشتتالية م 9،10وألريقيتتا. اهلتتاد الناميتتة ي ا تتي  

بترامج كتلى ذات األولويتة  6التوجيايتة و واملباد لوضع االسرتاتيجية ا قليمية لرتبية األحيا  املائية تضمعن  الرؤية،  2011
)مثل األمن البيولتوجي، وبنتا  القتدرات، وتقيتي  التدوى، وا حصتا ات والبيانتات، واألستوا. والتجتارة، ونقتل التكنولوجيتا 

 11والتحس ن .
 

 اجددداإلنت

 
ي التتتدوة الزريتتتة الصتتتر ة الناميتتتة ي قاعتتتدة بيانتتتات املنظمتتتة لتتتدياا  اً بلتتتداً عضتتتو  40متتتن أاتتتل  32متع تستتتجيل  -11

ميتة ي الزريتة الصتر ة النالق  من الدوة  30، انعكب إنتاع 2015إحصا ات عن إنتاع تربية األحيا  املائية. إدا ي عام 
ر ة الناميتة ا بتال  تربية األحيتا  املائيتة باملتوست  ي التدوة الزريتة الصتقل من نصف منتجي إحصا ات املنظمة. وركعن أ

ووضع  املنظمة تقتديرات الوطنية ي ناة إنتاع تربية األحيا  املائية إىل املنظمة ي السنوات العديدة املاضية.  عن بياناهت 
عتتن البيانتتات، باالستتتناد إىل املعلومتتات التتواردة متتن  تقتتارير الوطنيتتةالللبلتتدايب التتيت د تقتتدم أص إبتتال  هبتتذا الشتتأيب ي غيتتا  

مصتادر متنوععتة ي حتتاة تتولعرت للمنظمتة. حينمتتا وحيثمتا كتتايب ذلتك ثكنتاً، تستتاه  تربيتة األحيتا  املائيتتة بصتورة إيابيتتة ي 
 12االقتصاديات ا لية والوطنية، واألمن الترذوص والرذائي، ولرص العمل وسبل العي .

 

حيتا بلتغ  اً طنت 71 893إمجال إنتاع تربية األحيا  املائية ي الدوة الزرية الصر ة الناميتة إىل  ، وال2015عام  -12
متتن احليوانتتات البحريتتة  اً طنتت 50 126مريكتتي، مبتتا ي ذلتتك أمليتتويب دوالر  125.1عنتتد بتتا  املزرعتتة  التقديريتتةإمجتتال القيمتتة 

                                                      
للتعاويب والشراكة ب ن املنظمة وأعضا  جزر  2017-2013إطار اللنة القطرية املتعدد البلدايب ي منطقة ا ي  اهلاد  . 2012منظمة األغذية والزراعة.  7

 ا ي  اهلاد  األربعة عشر.
ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Countries/SAP/SAP_PacificMulticountry_CPF_2013-2017%20docx.pdf. 

8 . Toward a Blue Economy: A Promise for Sustainable 2016Diez, S.M., Roberts, J. & Singh, A. .Patil, P.G., Virdin, J., 

Growth in the Caribbean . العاامة ة عامة. البنك الدول. واشنطن. 
9 . Micronesian Association for Sustainable Aquaculture 2016Bueno P., Kuemlangan B., Bitoch Rechelluul P. & Chopin, F. 

established. FAO Aquaculture Newsletter 23. www.fao.org/3/a-bc866e.pdf. 
10 opportunities-embrace-ready-islands-small-african-are-economy-www.uneca.org/stories/blue. 
11 e.pdf3060i-/a3www.fao.org/. 
 إعتتتداد، متتتن 2015 -اهلتتتاد ا تتتي  -. االستتتتعراه ا قليمتتتي حلالتتتة واداهتتتات تنميتتتة تربيتتتة األحيتتتا  املائيتتتة ي  ستتتيا2017األغذيتتتة والزراعتتتة. منظمتتتة  12

Rohana Subasinghe .روما، إيطاليا.5ز1135املنظمة عن مصايد األمسا  وتربية األحيا  املائية رق   منشور . 
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ا نتتتاع مليتتويب دوالر امريكتتي . غتت  أيب قتتدرة  1.3متتن األعشتتا  البحريتتة ) اً طنتت 21 857ومليتتويب دوالر أمريكتتي   123.8)
التوط  ي قطتاع تربيتة األحيتا  املائيتة ختتلتف إىل درجتة كبت ة بت ن التدوة الزريتة الصتررية الناميتة، وتترتاو  بت ن أقتلع متن طتن 

لقتت  متتن بتت ن هتتذه  ستت  دوة، أنتجتت  2015طتتن )كوبتتا . وي عتتام  30 000واحتتد )مثتتل جتتزر نتتاورو ومارشتتاة  وحتتوال 
  100املستتتتتتزرعة، ليمتتتتتا تتتتتتراو  ا نتتتتتتاع ي  تتتتتب دوة متتتتتنا  بتتتتت ن  املائيتتتتتةطتتتتتن متتتتتن احليوانتتتتتات  1 000التتتتتدوة أكثتتتتتر متتتتتن 

طتن ي التدوة الباقيتة. كتذلك، تتمتدص األمستا  املستتزرعة ي امليتاه العذبتة دوراً رئيستياً ي  100طن، وبلتغ أقتل متن  1 000و
بعض الدوة اليت تتمتع مبوارد مائية داخلية ول ة، مثل كوبا وجامايكا، حيا يت ع إنتاع أنواع الشبوط والبلطي بنجا  على 

 املستوى التجارص.
 

، زريتتة الصتتر ة الناميتتة الظتتروت املمتاتيتتة لتنميتتة رراعتتة األعشتتا  البحريتتةورغتت  أنتت  تتتتولر ي العديتتد متتن التتدوة ال -13
ي املائتتة متتن  56 ستتة لقتت  متتن هتتذه التتدوة استتتزرع  األعشتتا  البحريتتة بكميتتات كبتت ة، حيتتا مثعلتت  جتتزر ستتليمايب 

 .2015إمجال إنتاع األعشا  البحرية املستزرعة ي الدوة الزرية الصر ة النامية عام 
 

اً إىل مومسية إنتاع مصايد األمسا  الطبيعية ي معظ  التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة وأوجت  القصتور ي إمتداد ونظر  -14
األمسا  خارع موامساتا، يتمتتع قطتاع تربيتة األحيتا  املائيتة بفراتة ي ستدع جتز  متن هتذه الفجتوة ي ا متداد، وتلبيتة الطلت  

لتتى واردات األمستتا . كمتتا أيب أستتعار الستتو. لألمستتا  ي العديتتد متتن هتتذه ا لتتي علتتى األمستتا  متتن دويب ريتتادة االعتمتتاد ع
الدوة مرتفعة جداً خارع موس  الصيد، وميكن أيب تيسعر تربية األحيا  املائية تولعر األمسا  الطارجة احلسنة الودة وإمكانية 

 احلصوة علياا بأسعار معقولة على الصعيد ا لي وعلى مدار السنة.
 

 واعددداألن
 

األنتواع البحريتة وأنتواع امليتاه العذبتة األاتلية وغت  األاتلية. لقد توجعا  الاود ي ناة تربيتة األحيتا  املائيتة إىل  -15
نوعتتاً متتن األمستتا  البحريتتة  31نوعتتاً مستتتزرعاً ي التتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة:  76، أعبلرتت  املنظمتتة عتتن 2014وي عتتام 

نوعتاً متن الرخويتات )مبتا ي ذلتك بتار  11أنتواع متن القشتريات، و 10ن أمسا  امليتاه العذبتة، ونوعاً م 21والثنائية ا اة، و
ي املائة ي عدد األنواع املائيتة  25اللمتلمت ، ونوع ن من األعشا  البحرية ونوع واحد من الضفادع. وهذا ميثل ريادة بنسبة 

. غتتت  أيب 1994ي املائتتتة منتتتذ عتتتام  65ختتت ، وريتتتادة بنستتتبة املستتتتزرعة ي التتتدوة الزريتتتة الصتتتررية الناميتتتة ختتتالة العقتتتد األ
 ي املائة من إمجال ا نتاع من حيا الكمية. 71األكثر إنتاجاً رثل أنواع من ب ن األنواع  10
 

أجتترت  كتتذلك،وقتتد متع ا بتتال  عتتن قصتت   تتا  ولشتتل علتتى الستتوا  ي معظتت  التتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة.   -16
)جزر كتو ، وليجتي،  اهلاد املنظمة استعراضاً للمبادرات الوطنية ي مثانية من ب ن الدوة الزرية الصررية النامية ي ا ي  

خل  إىل أن  حىت ولو أثبت  معظ  أنواع الرتبية  201413و، وساموا، وتونرا ولانواتو  عام اليبا،ي، وجزر مارشاة، وبا  وك
تلبيتتة التوقعتتات االقتصتتادية. ويععتتزى أحتتد األستتبا  إىل بدوديتتة الستتو.،  متتننيتتة، لاتتي د تتتتمكن جتتدواها متتن الناحيتتة الف

، وا تتتتار العمتتتتال. ي لتتتتئوإىل الصتتتتعوبة ي الواتتتتوة إىل األستتتتوا. الدوليتتتتة والتنتتتتالب لياتتتتا )وتتمثتتتتل االستتتتتثنا ات ي الآ
رتفعتاً. وي الفترتة األخت ة، كانت  بتدوداً وستعرها م األحتواه املائيتة واملرجتايب احلتيع ، وخبااتة حت ن يكتويب تتولعر املتدخالت

                                                      
13  past and current aquaculture initiatives in selected Pacific Island countries. . Lessons from2014, P.B. Bueno

TCP/RAS/3301.   روما، إيطاليا.اهلاد املكت  ا قليمي الفرعي لزر ا ي . 
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مستتا  كاملتتة أو قطتتع ليليتت ، تتنتتالب  ستتيا، وخبااتتة الستتلور والبلطتتي، كأ األمستتا  املستتتزرعة املتدنيتتة الستتعر واملستتتوردة متتن
 مباشرة مع األمسا  ا لية املستزرعة.

 

 التكنولوجيات
 

نظت  إعتادة قفاص البحريتة، وبت ن لرتابية الداخلية واألب ن البح ات القد استعخدم  تكنولوجيات عديدة، ترتاو   -17
ثارستة جديتدة دمتع  14،15ويشتكل االستتزراع املتائي الستمكيونظت  االستتزراع املتائي الستمكي.  تدوير تربيتة األحيتا  املائيتة

ستتخدم املتوارد ا تدودة استتخداماً  تي األحتواه املائيتة. وهتي  اصخضرواتوإنتاع  نظ  إعادة تدوير تربية األحيا  املائيةب ن 
الزراعتة األسترية والتنميتة التجاريتة علتى الستوا  ي العديتد متن  استتخداماا ي اً، وخبااة املياه العذبة، وأ ارت إمكانيتةمت كف

ست  وحبتر ا ي  اهلندص والبحر األبتيض املتو و ة، أكايب ي البحر الكاري ، أو ا ي  األطلسي،   الدوة الزرية النامية الصر
إدا ي العديد من احلاالت، ركعزت اسرتاتيجيات التنمية بصورة أساستية علتى مراحتل  16.اهلاد جنو  الص ن أو ي ا ي  

األحباثزالنطتتتا. التجتتتري ، األمتتتر التتتذص يتتترت  متتتوارد غتتت  كاليتتتة لتوستتتيع نطتتتا. املمتسستتتات التجاريتتتة أو معالتتتة املتطلبتتتات 
 ا.األساسية للجدوى االقتصادية، وخبااة الواوة إىل األسوا. وتنميتاا وتنالسيتا

 
وبعتتتدها عتتتن األستتتوا. الدوليتتتة الكبتتت ة تقتتتوعه تنميتاتتتا إيب املستتتالة البتتتاررة ملعظتتت  التتتدوة الزريتتتة الصتتتر ة الناميتتتة  -18

املوجاتتتة بالصتتتادراتّ وتقلعتتت  تنالستتتيتاا نتيجتتتة ارتفتتتاع تكلفتتتة النقتتتل واللوجستتتتية. وهتتتذا يشتتت  إىل ضتتترورة الرتكيتتتز علتتتى 
الرراليتة وزأو املستتندة إىل أنتواع ذات قيمتة مضتالة عاليتة ميكناتا أيب تعتوعه   او التكنولوجيات اليت تكتويب أقتلع تتأثراً باملست

 عن تكاليف إنتاع ونقل أعلى.
 

ي  ربيتتة مستتك الكتتانوس )اللبتت  املتتزارع املتكاملتتة لألمستتا زالثرورة احليوانيتتة ي ليجتتي أو ستتاموا، ومتتزارع تكمتتا أيب  -19
ي جزر موريشتيوس، وتربيتة األحيتا  املائيتة علتى نطتا. اتر  ي   rabbit fishمسك األرن  )باالو وك يبا،ي، ومزارع تربية 

عن االسترتاتيجية الستابقة. وأمعتا منتجتات  أمثلةً  تشكعل أو أنتيروا وباربودا البااماغيانا، واالستزراع املائي السمكي ي جزر 
، أو ليجي أو سيشيل، واملرجايب احلي ي ليجي، تربية األحيا  املائية ذات قيمة مضالة عالية مثل بار اللمتلمت ي جزر كو 

التترأس األخضتتر ومتتزارع األعشتتا  البحريتتة املندنتتة متتع الستتياحة ي ستتان  كيتتتب ونيفتتيب أو ستتان  لوستتيا، واألربيتتايب ي 
وبليز أو ا ار العمال. ي األحتواه املائيتة ي ك يبتا،ي، وبتاالو، وجتزر مارشتاة، وستاموا وسيشتيل لاتي تشتكل أمثلتة عتن 

 17،18،19االسرتاتيجية الثانية.
 

                                                      
نظمتتة حتتوة قتتدرة ستتبل العتتي  علتتى . حلقتتة عمتتل إقليميتتة لصتتياغة برنتتامج امل2016الكتتوارث  طتتوار منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة وا دارة الكاريبيتتة  دارة  14

 . رومتتتا، إيطاليتتتا. اتتتفحة 44. 2016متتتارسز ذار  23-22الصتتتمود للتتتدوة الزريتتتة الصتتتر ة الناميتتتة ي البحتتتر الكتتتاري . مرلتتتأ إستتتبانبا، ترينيتتتداد وتوبتتتاغو. 
ISBN: 978-92-5-109297-2. 

. تقريتر حلقتة العمتل الفنيتة للمنظمتة بشتأيب االرتقتا  باالستتزراع املتائي الستمكي: االستتخدام الفعتاة للمتوارد ا تدودة. 2016منظمة األغذية والزراعة.  15
 . روما، إيطاليا.1133. تقرير املنظمة عن مصايد األمسا  وتربية األحيا  املائية رق  2015نولملزتشرين الثاا  26-23بوغور، إندونيسيا، 

16 aquaponic food productionscale -Small، متا  على املوقع e/index.html4021i-/a3www.fao.org/. 
17 e.pdf4139i-/a3www.fao.org/. 
18 documents/Climate/unlocking_the_full_potential -www.uneca.org/sites/default/files/uploaded

_of_the_blue_economy_en.pdf 
19 report.pdf-caribbean-combination-tourism-and-aquaculture-1/c10/2016content/uploads/-http://maribe.eu/wp. 
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 االستثمار في تنمية تربية األحياء المائية في الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

االستتتثمارات العامتتة واصخااتتة ضتترورية ليتطتتور القطتتاع بطريقتتة قابلتتة لالستتتمرار. وتتطلتت  القتترارات الرئيستتية أواًل  -20
األحيتتا  املائيتة بتوجيتت  متتن احلكومتة وتتتول  احلتتوالز للقطتاع اصختتاص، وثانيتتاً، إحقتا. التتتواريب الصتحيح بتت ن تنميتتة قطتاع تربيتتة 

 10حتديد النطا. املالئ  للعمليات ي ا قلي .

 
ويتت  أيب تضتتع احلكومتتات األطتتر السياستتاتية والقانونيتتة املمتاتيتتة ي قطتتاع تربيتتة األحيتتا  املائيتتة التتيت متتن شتتأاا أيب  -21

ار ي  تتل تقلتتي  متتواطن عتتدم اليقتت ن. كمتتا أيب األحبتتاث التطبيقيتتة، ومواقتتع عمليتتات تشتتجعع القطتتاع اصختتاص علتتى االستتتثم
، وبنتتا  القتتدرات وختتدمات ا رشتتاد، ونقتتل التكنولوجيتتا، وتبتتادة املعلومتتات عتتن ألضتتل التجتتار  وقصتت  الشتتر  التجريبيتتة

لعديتد متن التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة النجا  ضرورية أيضاً. إدا القدرة املتدنيتة نستبياً علتى االقترتاه والنمتو الامتد ي ا
 هتدعد إىل درجة كب ة قدرة احلكومات على توجي  املوارد الوطنية إىل قطاع تربية األحيا  املائية.

 

ويتت  أيب يتتتمكن أاتتحا  الشتتأيب متتن احلصتتوة علتتى بيانتتات موثوقتتة بشتتأيب الرحبيتتة ا ليتتة لقطتتاع تربيتتة األحيتتا   -22
تكتاليف الفترص وعلتى التتولرع املوثتو. لعواملزمتدخالت ا نتتاع للمتزارع ن علتى نطتا. اتر  إىل املائية، مبتا ي ذلتك علتى 

متوستتت ، وللمستثمرينزاملشتتترل ن ي القطتتتاع اصختتتاص، حبيتتتا يكتتتويب متتتن املمكتتتن إجتتترا  تقيتتتي  موثتتتو. ملختتتاطر االستتتتثمار. 
أيب  اهلتتتاد بلتتدايب خمتتتتارة متتن جتتتزر ا تتي  والحتتا استتتعراه أجرتتتت  منظمتتة األغذيتتتة والزراعتتة للمبتتتادرات الوطنيتتة ي مثانيتتتة 

. وتعمتتل املنظمتتة علتتى معالتتة هتتذه  20االستتتثمارات د تكتتن بتتدعدة بشتتكل جيتتد أو أنتت  د تتتت ع معالتاتتا علتتى  تتو كتتات 
وختطتتي  االستتتثمار ي الفجتتوة متتن ختتالة دعتت  أاتتحا  الشتتأيب ي إجتترا  عمليتتات تقيتتي  تفصتتيلية لرتبيتتة األحيتتا  املائيتتة 

 التجارية من خالة مشاريع متنوعة.األعماة 
 

تقيتي  متعمتق عتن خمتاطر تربيتة األحيتا  املائيتتة  وتشتمل األمثلتة عتن هتذه األنشتطة مشتاريع التعتاويب التقتت  بشتأيب " -23
 ، وك يبتتتتتتتتتتتا،ي )الوثيقتتتتتتتتتتتة TCP/TUV/3601/C1" ي تولتتتتتتتتتتتالو )الوثيقتتتتتتتتتتتة وختطتتتتتتتتتتتي  االستتتتتتتتتتتتثمار ي األعمتتتتتتتتتتتاة التجاريتتتتتتتتتتتة

TCP/KIR/3602/C2وبتتاالو )الوثيقتتة  واليتتات ميكرونيزيتتا املتحتتدة، ونتتاوروارشتتاة، و  ، وجتتزر مTCP/SAP/3602/C2 ، 
باامتتا وبربتتادوس وستتان  كيتتتب ونيفتتيب )الوثيقتتة جتتزر البتتاربودا، و و و"بادتتاه الثتتورة الزرقتتا  ي البحتتر الكتتاري " ي أنتيرتتوا 

TCP/SLC/3601والذكيتة مناخيتاً ي التدوة الزريتة  الكفتمتةعتة  ، واللنامج التعاوا احلكومي حوة "اعتمتاد ثارستات الزرا
بيستاو وسيشتيل، كمتا ي جتزر القمتر، وموريشتيوس أو ستاو تتومي  -الصر ة الناميتة األلريقيتة" ي الترأس األخضتر، وغينيتا 

  .GCP/RAF/506/MULوبرنسي  )الوثيقة 
 

اع تربيتتة األحيتتا  املائيتتة ي التتدوة كتتذلك، تشتتكل االستتتثمارات األجنبيتتة املباشتترة مصتتدراً  ختتر لتتدع  تنميتتة قطتت -24
متتتع الصتتتكو  الدوليتتتة، وخبااتتتة الزريتتتة الصتتتر ة الناميتتتة. وي هتتتذه احلالتتتة، متتتن املستحستتتن أيب تتماشتتتى عقتتتود االستتتتثمار 

                                                      
20 . Lessons from past and current aquaculture initiatives in selected Pacific Island countries. 2014Bueno, P.B. 

TCP/RAS/3301 .روما، إيطاليااهلاد زر ا ي  املكت  ا قليمي الفرعي ل . .www.fao.org/3/a-i4139e.pdf. 
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صخطتتوط التوجيايتتة الطوعيتتة بشتتأيب احلوكمتتة الرشتتيدة حليتتارة األراضتتي ومصتتايد األمستتا  والرابتتات ي ستتيا. األمتتن الرتتذائي ا
 21.درة عن منظمة األغذية والزراعةالوط  الصا

 

 التعاون بين الجزر وبين األقاليم

 
تشكل ا جرا ات الماعية واملتوارد ا مععتة بت ن التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة أحتد اصخيتارات ملواجاتة التحتديات  -25

والبنيتتة التحتيتة واستتتثمار رأس املتاة. وتتتتولر التيت تواجااتتا تنميتة قطتتاع تربيتة األحيتتا  املائيتة، وخبااتتة اصختلة الفنيتتة ا تدودة، 
أشكاة عديدة من التعاويب كخيارات، مبا ي ذلك الشبكات احلكوميتة الدوليتة، وإقامتة منشتقت إقليميتة، وا دارة املشترتكة 

ة، وأنشتتطة للمتتوارد الوراثيتتة املائيتتة، وبنتتا  قتتدرات أاتتحا  الشتتأيب ي ا موعتتة األوستتع نطاقتتاً للتتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتت
 البحا املشرتكة، من ب ن غ ها.

 
" من أجل إنتاع أنواع أاتلية تستتجي  منشأة تفريخ إقليمية للمحار"وأحد هذه األمثلة هو دع  املنظمة  قامة  -26

ا  إىل احتياجات البلدايب ي منطقة البحر الكاري  ي ناة وضتع سلستلة القيمتة لرتبيتة األحيتا  املائيتة املستتندة علتى األمست
املستزرعة من جان  جزر استتوائية متنوعتة   red drumالطبل )للعل  الوراثي ألمسا  وا دارة التعاونية  22الصدلية األالية.

رابطتتتة ميكرونيزيتتتا لرتبيتتتة األحيتتتا  املائيتتتة ومتتتن املتوقتتتع أيب يعتتتزعر إنشتتتا   23ومنتشتتترة حتتتوة العتتتاد تشتتتكل متتتثاًل نتتتدياً  ختتتر.
التنمية ي تربية األحيا  املائيتة املستتدامة لألمتن الرتذائي، والتنميتة الريفيتة واالقتصتادية متن ختالة التعتاويب الفت   24املستدامة

 والدوة املشاركة. األعضا ب ن 
 

كتتذلك، يشتتكل التعتتاويب ي متتا بتت ن بلتتدايب النتتو  طريقتتة أختترى لتستتايل نقتتل التكنولوجيتتا لصتتا  تربيتتة األحيتتا   -27
الزريتتة الصتتر ة الناميتتة، كمتتا يستتلع  عليتت  الضتتو  االجتمتتاع التتورارص الرابتتع ملصتتايد األمستتا  وتربيتتة األحيتتا   املائيتتة ي التتدوة

 2015.25املائية الذص انعقد ي يوليوزرور 
 

 ئالضعف في وجه تغير المناخ واالستعداد لحاالت الطوار 
 

الثانيتتتة  دورةالتتتواصخمستتت ن بعتتتد املائتتتة االستتتتنتاجات والتواتتتيات التتتواردة ي تقريتتتر  امستتتةأقتتتر ا لتتتب ي دورتتتت  اصخ -28
 وترتت ع  املائيتتة األحيتتا  وتربيتتة األمستتا  مبصتتايد اصخااتتة املنظمتتة استترتاتيجية مبشتتروع ورحعتت مصتتايد األمستتا . لجنتتة ل والثالثتت ن

                                                      
صخطوط التوجياية الطوعية بشأيب احلوكمة الرشيدة حليارة األراضي ومصايد األمسا  والرابات ي سيا. األمن . ا2012منظمة األغذية والزراعة.  21

 .افحة 44. روما، إيطاليا. الرذائي الوط 
22 . A regional shellfish hatchery for the Wider Caribbean: Assessing its feasibility and 2011Sarkis, S.  Lovatelli, A. &

sustainability . .كينرستويب، جامايكا.2010أكتوبرزتشرين األوة  21-18حلقة العمل الفنية ا قليمية للمنظمة . FAO Fisheries and 

Aquaculture Proceedings  افحة 246. منظمة األغذية والزراعة. روما، 19، رق. 
23  _ abstracts.html2010_Tahiti_Aquaculture_11www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/. 
 .Assistance in the establishment of a Micronesian Network on Sustainable Aquaculture. 2013 منظمة األغذية والزراعة. 24

TCP/SAP/3403. 
25 e.pdf866bc-/a3www.fao.org/. 

http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/11_Tahiti_Aquaculture_2010_%20abstracts.html
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 علتى املنتاخ ترت ع  وبتتأث ات املنتاخ ترت ع  إة بالنستبة تا يطا تمتدي  الذص املا  بالدور ا قرار مع 2020-2017 املناخ للفرتة
 .املائية األحيا  وتربية األمسا  ومصايد ا يطات

 
التاديدات الرئيستية العديتدة التيت تواجت  التدوة الزريتة الصتر ة  لفريق احلكومي الدول املع  بتر  املناخيصف او  -29

املداريتة،  واألعاات وهتي ارتفتاع مستتوى البحتر،  2014.26نتيجة تر  املنتاخ ي تقريتر التقيتي  اصختامب الصتادر عتام النامية 
، التيت هتتي متن بتت ن التاديتدات األوستتع األمطتتار هطتوةوارتفتاع درجتات احلتترارة ي اهلتوا  وعلتتى ستطح البحتتر، وترت  أدتتاط 

شتارة إىل أنت  ال يوجتد ي مجيتع التزر الصتر ة مالمتح موحعتدة ة. ودتدر ا ونموعات الزر الضتعيفهبا ي وج  الزر إقراراً 
 ملخاطر تر  املناخ.

 
أيب تعتتدع استترتاتيجيات وخططتتاً  إىل " 27ونتيجتتة لتتذلك، دعتتا اتفتتا. بتتاريب اتتراحًة التتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة -30

 . 6، الفقتتترة 4" )املتتتادة وإجتتترا ات للتنميتتتة اصخفيضتتتة انبعاثتتتات غتتتارات الدليئتتتة وأيب تبلتتتغ عناتتتا، مبتتتا يراعتتتي  رولاتتتا اصخااتتتة
ي التحتديات التنمويتة  ينبرتي البحتااملنتاخ  فعل كل قطاع الزراعة، متع ترت تكيعف قطاع تربية األحيا  املائية، وبالهبدت و 

متتن اتفتتا. بتتاريب، علتتى النحتتو  7متتن املتتادة  5، كمتتا تشتت  إليتت  الفقتترة متتن وطأهتتتا التخفيتتفامنتتة وأحيانتتاً املتضتتاربة، و املتز 
تستتل  األطتترات بتتأيب إجتترا ات التكيتتف ينبرتتي أيب تتبتتع اجتتاً قطتترص التوجيتت  يراعتتي القضتتايا النستتانية ويقتتوم علتتى التتتال: "

لفئات وا تمعات ا ليتة والتنعظع  ا يكولوجيتة القابلتة للتتأثر، وينبرتي أيب يستتند املشاركة ويتس  بالشفالية الكاملة، ويراعي ا
إىل ألضل النتائج العلمية املتاحة وعند االقتضا  إىل املعارت التقليدية ومعارت الشعو  األالية والنعظع  املعرلية ا لية وأيب 

 ."االقتصادية والبيئية، حس  االقتضا  -ماعية يسرتشد هبا برية إدماع التكيف ي السياسات وا جرا ات االجت
 

حلتتتدوث  تعتتترعه للخطتتتر حيتتتتاة اكتتتذلك، لتتتإيب التريتتت ات ي هطتتتوة األمطتتتار أو ي نشتتتتاط العوااتتتف )احلتتتدة و  -31
زاملوجودة ي البحتت ات مباشتترًة، وميكتتن أيب تلحتتق األضتترار ةالضتفاليع زتمعتتات ا ليتتة الساحليةالصتيادين، ومتتراع األمستتا  وا 

شتتتعا  املرجانيتتتة طتتتر  حتتتتديات إضتتتالية بالنستتتبة إىل ال، وتة ملصتتتايد األمستتتا  وتربيتتتة األحيتتتا  املائيتتتة واملستتتاكنبالبنيتتتة التحتيعتتت
عالوًة على ذلك، تزداد هشاشة الدوة الزرية الصر ة النامية ي وج  عوامل الضتر  اصخارجيتة مثتل  28.وغابات املانرروت

املدارية، من ا تمل أيب تشاد تربية األمستا  بامليتاه  اهلاد ا ي   ةاألنواع الرارية وانتشار العوامل املمرضة املائية. وي منطق
ي ، وارتفتتاع حتترارة امليتتاه، واألضتترار األكتتل النامجتتة عتتن هطتتوة األمطتتار وزأو البحريتتة تراجعتتاً ي ا نتتتاع نتيجتتة حتمعتتض ا تت
وكذلك ي الدوة الزريتة  29حيا  املائية سلباً،من املتوقع أيب تتأثر نظ  تربية األالعوااف. وأمعا ي منطقة البحر الكاري ، ل

األحتتداث  بفعتتل ، وخبااتتةاألحيتتا  املائيتتة ستتلبية كتتويب اآلثتتار علتتى تربيتتةمتتن ا تمتتل أيب ت حيتتا الصتتر ة الناميتتة األلريقيتتة
املختتاطر ا تملتتة األختترى أمعتتا و  30ة واألقفتتاص ي البحتتر املفتتتو .املناخيتتة القصتتوى علتتى األمستتا  املستتتزرعة ي امليتتاه البحريعتت

                                                      
26 /5www.ipcc.ch/report/ar. 
27 .php9485unfccc.int/paris_agreement/items/. 
28 www.fao.org/fishery/climatechange/en. 
29 vulnerability in fisheries and aquaculture: a synthesis of six regional studies. FAO  change. Climate 2015Brugère, C. 

Fisheries Circular No. 1104 . .افحة 88روما، منظمة األغذية والزراعة. 

والشتتراكة الديتتتدة متتتن أجتتتل التنميتتتة ي ألريقيتتتا حتتتوة ترتتت  املنتتتاخ، والكتتتوارث  املنظمتتتة. تقريتتتر عتتتن حلقتتتة العمتتتل بتتت ن 2014. منظمتتة األغذيتتتة والزراعتتتة 30
 . 2013أبريلزنيسايب  24إىل  22واألرمات ي قطاع مصايد األمسا  وتربية األحيا  املائية ي جنو  وشر. ألريقيا، مابوتو، مورامبيق، من 

FAO Fisheries and Aquaculture Report/FAO Rapport sur les pêches et l’aquaculture،   افحة 86. 1055رق. 
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وي منطقتة  31 .ارديتاد حتدوث األوبئتة احليوانيتة أو تفشتي أمتراه األمستا لتشتمل بالنسبة إىل عمليات تربيتة األحيتا  املائيتة
استرتاتيجية وخطتة بوضتع  جامعتة ويست  إنتديزو  آللية ا قليمية الكاريبية ملصتايد األمستا البحر الكاري ، قام  املنظمة، وا

ي ا تمتتع عمتل ي نتتاة إدارة خمتتاطر الكتتوارث والتكيعتتف متتع ترتت ع املنتتاخ ي قطتتاعي مصتتايد األمستتا  وتربيتتة األحيتتا  املائيتتة 
 يرص تنفيذ ا حالياً من خالة مشاريع تنمية واستثمار متنوعة. 32،قلي  األوسع للكاري الكاري  وي ا 

 
ونموعتة متن التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة ي  ةالتابع ملرلق البيئتة العامليت لصندو. اصخاص لتر ع املناخيقوم حالياً ا -32

وغرينتتتادا وستتتان  كيتتتتب ونيفتتتيب وستتتان  لوستتتيا وستتتان  لنستتتن  ربودا ودومينيكتتتا اأنتيرتتتوا وبتتتمنطقتتتة البحتتتر الكتتتاري  )
  باستثمار أمواة طائلة ي مشروع حسا  األمانة بعنوايب "التكيتف متع ترت ع املنتاخ ي مشتروع وغرينادين وترينيداد وتوباغو

رى، إىل  ، يرمتي متن بت ن أهتدات أختGCP/SLC/202/SCFقطاع مصايد األمسا  شرقي منطقة البحر الكاري " )الوثيقتة 
  بالنستتبة إىل التكيتتف الفعتتاة متتع ترتت ع املنتتاخ ي قطتتاع تربيتتة األحيتتا  املائيتتة وقابليتتة التتتأثر ريتتادة التتوعي إرا   ثتتار ترتت ع املنتتاخ

ولات  هتذه اآلثتار، وتعزيتز قتدرة العتامل ن ي تربيتة األحيتا  املائيتتة علتى الصتمود، ودمتج التكيعتف متع ترت ع املنتاخ ي احلوكمتتة 
  ملستويات ملصايد األمسا  وتربية األحيا  املائية.املتعددة ا

 
إذا كان  تربية األحيتا  املائيتة ي التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة تعتاا أوجت  ضتعف بتددة إرا  هتذه التاديتدات،  -33

ه ة بادتتاغت  أيب بعتتض الفترص قتتد تظاتر أيضتتاً. علتى ستتبيل املثتاة، وبفعتتل ارتفتاع مستتتوى البحتر، ستتوت تنتقتل امليتتاه العذبت
تنقعات املنخفضتتة، األمتتر التتذص قتتد يولعتتد بيئتتات جديتتدة وبعتتض الفتترص )مثتتل األنتتواع ي مصتتبعات األاتتار والبحتت ات واملستت

املياه األجاع . وي بابوا غينيا الديدة ولانواتو، ساه  ارتفاع حرارة املياه ي مسطحات املياه العذبة ي توسيع نطا. تربية 
 اهلتتاد املرتفعتتة. كمتتا أيب تقيتتي  خمتتاطر ترتت ع املنتتا  التتذص أعجتترص ي املنتتاطق املداريتتة متتن ا تتي  مستتك البلطتتي ي األراضتتي 

األنشتتطة الاريتتة واملقتتررة ي نتتاة تربيتتة األحيتتا  املائيتتة ي امليتتاه العذبتتة  نتتتاع مستتك    متتن ا تمتتل أيب تستتتفيداستتتخل  أنتت
ات املستبقةالبلطي، والشبوط   33،34)ارتفاع حرارة املياه وتزايد هطوة األمطار . والسمك اللب  من التر ع

 
وهبدت تعزيز قدرة قطاع تربية األحيا  املائية علتى الصتمود ي األجتل الطويتل، ينبرتي تقيتي  املختاطر والتخفيتف   -34

ج  من  ثارها املمكنة، با ضالة إىل وضع خط  لزيادة القدرة على التكيف، والقدرة على الصمود وتقلي  الضعف ي و 

                                                      
31 . Fisheries and aquaculture emergency response guidance2014Cattermoul, B.; Brown, D. & Poulain, F. eds.  .رومتا، منظمتة 

 .افحة 167األغذية والزراعة، 
32 .Disaster risk 2015McConney, P., Charlery, J., Pena, M., Phillips, T., Van Anrooy, R., Poulain, F. & Bahri, T. 

management and climate change adaptation in the CARICOM and wider Caribbean region – Strategy and action plan. Rome. 

29 pp. www.fao.org/3/a-i4382e.pdf. 
33 Guldberg, O., Le Borgne, R., Lehodey, P., -Bell, J.D., Johnson, J.E., Ganachaud, A.S., Gehrke, P.C., Hobday, A.J., Hoegh

Lough, J.M., Pickering, T., Pratchett, M.S. & Waycott, M. 2011. Vulnerability of Tropical Pacific Fisheries and Aquaculture 

to Climate Change: Summary for Pacific Island Countries and Territories.أمانة مجاعة ا ي  اهلاد ، نوميا، كاليدونيا الديدة . 
34 . Priority adaptations to climate change for Pacific fisheries and aquaculture: 2013Johnson, J., Bell, J. & De Young, C. 

reducing risks and capitalizing on opportunities.  ، 8-5حلقة عمل مشرتكة ب ن منظمة األغذية والزراعة وأمانة مجاعة ا ي  اهلاد 
 109. منظمة األغذية والزراعة. روما، .FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings No. 28 ، نوميا، كاليدونيا الديدة.2012يونيوزحزيرايب 

 .افحات
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توجياتتات االستتتجابة حلتتاالت الطتتوار  ي قطتتاع   1)وقتتد أاتتدرت املنظمتتة مطبتتوعت ن لتتدع  هتتذا ا عتتداد:  35الكتتوارث.
اصخطتوط التوجيايتة لقطتاع مصتايد األمستا  وتربيتة األحيتا  املائيتة بشتأيب تقيتي    2)و 36مصايد األمسا  وتربيتة األحيتا  املائيتة

 37.األضرار واالحتياجات ي حاالت الطوار 
 

 تربية األحياء المائية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

ي مراحلتت  األوىل ي معظتت  املنتتاطق، وبالتتتال متتا راة قطتتاع تربيتتة األحيتتا  املائيتتة ي التتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة  -35
ذا القطاع ومعالة اآلثار املمكنة علتى يصبح من األ ية مبكايب أيب تأخذ تنميت  ي االعتبار ضرورة احلفاظ على استدامة ه

. وي التدوة الزريتة الصتر ة الناميتة، غالبتاً متا يوجتد مستببات األمتراه واألنتواع الراريتةواحلتمتوة دويب دختوة  38،تر ع املناخ
عتل املنتاطق الستاحلية ومن ا تمل أيب تكويب هذه املياه ملوعثة باملياه املاحلة واملياه العادمة. وتع  نق  ي ا مداد باملياه العذبة

نرروت اي املائتة تقريبتاً متن مستاحات املت 35ي كالة أ ا  العاد ي حالة حرجتة حاليتاً ومعرعضتة إىل خطتر كبت ، حيتا أيب 
 39ي العاد قد لعقدت ي العقود القليلة األخ ة. الشعا  املرجانيةي املائة من  20ي العاد و

 
إدا  ار االنتشار األخ  لألنواع الرربية الرارية كعامتل  ،الصر ة النامية بتنوع بيولوجي كب وتتمتع الدوة الزرية  -36

لرتاجع األنواع املتوطنتة، وانقتراه ولقتدايب التنتوع البيولتوجي، متع تبعتات بتملتة علتى الستلع واصختدمات الناشتئة عتن رئيسي 
متأاتتل لياتتا يتمثتتل ي إدختتاة  لتتات ومستتببات أمتتراه،  هتتذه األنتتواع. وتنطتتوص منشتتقت تربيتتة األحيتتا  املائيتتة علتتى خطتتر

الراريتتتة  ، واألنتتتواعميكتتتن أيب تتتتتأثر اتتتناعة تربيتتتة األحيتتتا  املائيتتتة بانتشتتتار اآللتتتاتوتفاقماتتتا أو انتشتتتارها. وي الوقتتت  ذاتتتت ، 
خدام تتتداب  واألمتتراه التتيت تنتقتتل عتتل نواقتتل مثتتل هياكتتل الستتفن البحريتتة وميتتاه الصتتابورة وتصتتريف املخلعفتتات. وميكتتن استتت

األمن البيولوجي املطبقة واملتسقة بصورة مناجية  دارة هذه املخاطر بصورة لعالة. كمتا أيب األمتن البيولتوجي الوقتائي أكثتر 
 40كلفة عوضاً عن باولة حل املشكلة لدى وقوعاا ي إطار ردع الفعل.تلعالية من حيا ال

 
خترين اآلشتأيب اليتا  املائيتة، والبيئتة وأنشتطة أخترى وأاتحا  كذلك، لإيب أداط التفاعتل بت ن عمليتات تربيتة األح -37

ال ستيما إذا تأتعتت  هتتذه النتتائج متتن المتتع بت ن عتتدد كبتت  متتن تائجاتتا، معقتتدة وقتد يكتتويب متتن الصتع  التنبتتمت بنهتي أدتتاط 

                                                      
 35 . Disaster risk 2015T.  McConney, P., Charlery, J., Pena, M., Phillips, T., Van Anrooy, R., Poulain, F. & Bahri,

management and climate change adaptation in the CARICOM and wider Caribbean region – Programme proposals.  منظمة
 .افحة 21روما.  - األغذية والزراعة

36  e.pdf3432i-/a3www.fao.org/. 
37 e.pdf3433i-/a3www.fao.org/. 

by 2015Pacific -Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia , .2017منظمة األغذية والزراعة   38

Rohana Subasinghe. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1135/5 ..روما،إيطاليا 
39 being: current state and -. Coastal Systems. In Ecosystems and human well2005Millennium Ecosystem Assessment. 

trends: findings of the Condition and Trends Working Group. Edited by R. Hassan, R. Scholes, and N. Ash. Island Press, ،

 .549-515الصفحات الواليات املتحدة األمريكية.  ،اامةالعواشنطن 
40 farm Biosecurity Management for Commercial and -. Options to Strengthen On2016Georgiades E., Fraser R., Jones B. 

Non-commercial Aquaculture. Ministry for Primary Industries, Technical Paper No: 2016/47, Wellington, New Zealand. 353 

p. www.mpi.govt.nz/document-vault/13287. 
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صتتتتمود وي وميكتتتتن أيب تستتتتاه  تربيتتتة األحيتتتتا  املائيتتتتة ي قتتتتدرة النظتتتام االجتمتتتتاعي ا يكولتتتتوجي علتتتتى الالقتتترارات الفرديتتتتة. 
 إدا قد تولعد أيضاً تبعات سلبية. 41،استدامت 

 
وبرضع النظر عن حج  العملية، يت  أيب تكتويب تربيتة األحيتا  املائيتة املستتدامة، ولقتاً لتعريفاتا، قابلتة لالستتمرار  -38

اقتصادياً وسليمة بيئياً. كما ينبري أيب تكويب مالئمة من الناحية الثقالية وعادلة من الناحيتة االجتماعيتة ي متا  ت ع النتوع 
أيب تكويب على حسا  تقلي  إمكانيات الصتيادين علتى نطتا. اتر  وغت ه  ي االجتماعي أو العمل الالئق، وال ي  
وأحكتام تتدع  تنميتة   مبتاد 42الصتيد الرشتيد لتدى املنظمتة بشتأيبمدونة السلو  احلصوة على املوارد األساسية. وتتضمن 

اج النظام ا يكولوجي ي مثل  واألطرتربية األحيا  املائية املستدامة. وهي تستند إىل العديد من اصخطوط التوجياية الفنية 
 44،45ومبادرة النمو األرر.. 43تربية األحيا  املائية

 

 منظمة األغذية والزراعة، الدول الجزرية الصغيرة النامية وفرص النمو األزرق
 

 مستتار ستتاموا )إجتترا ات، اعتمتتد رؤستتا  التتدوة واحلكومتتات واملمثلتتويب الرليعتتو املستتتوى 2014ي ستتبتملزأيلوة  -39
 . وقد دعوا املنظمة إىل تيس  اجتماع حوة األمن الرتذائي والترذيتة ي التدوة النامية الصر ة الزرية للدوة املعجعل العمل

الزرية الصر ة النامية لوضع برنامج عمل من أجتل معالتة التحتديات اصخااتة هبت  ي نتاة األمتن الرتذائي والترذيتة. وإثتر 
ص ذالتمعتره إكستبو ميالنتو ومبناسبة  ،نعظم  خالة الدورة التاسعة والثالث ن ملمترر املنظمةاألحداث الرليعة املستوى اليت 

ولعتتر منصتتًة لتبتتادة التجتتار  واألولويتتات للتتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة ي نتتال األمتتن الرتتذائي والترذيتتة، قامتت  املنظمتتة 
كت  املمثل السامي املع  بأقل البلدايب ، ومدية واالجتماعيةإدارة األم  املتحدة للشمتويب االقتصاواملنظمات الشريكة هلا، و 

بوضتتع خارطتتة طريتتق إشتتارية الختتتاذ إجتترا ات ملموستتة  ،دتتواً والبلتتدايب الناميتتة غتت  الستتاحلية والتتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة
نظمة ثالثة اجتماعتات رليعتة ، استضال  امل2016من مسار ساموا. وي بداية عام  61باداه حتقيق القرار الوارد ي الفقرة 

برنتتامج العمتتل العتتاملي لألمتتن الرتتذائي والترذيتتة ي التتدوة املستتتوى ختتالة انعقتتاد ممترراهتتتا ا قليميتتة لتتتول  أستتاس لصتتياغة 
 .2017هبدت عرض  وإقراره ي ممترر املنظمة ي يوليوزرور  الزرية الصر ة النامية

 
الصتتر ة الناميتتة متتن ختتالة تقتتدمي املشتتورة بشتتأيب السياستتات، والتحلتتيالت وتتتدع  املنظمتتة أاتتاًل التتدوة الزريتتة  -40

متن أجتل التترتويج لستبل العتتي   الزراعتة، ومصتايد األمستتا ، والرابتات، وإدارة املتوارد الطبيعيتتةواملستاعدة الفنيتة ي قطاعتتات 
تشتتكل  ليتتة التنفيتتذ ة حبيتتا اليميعتتاألق القتتادرة علتتى الصتتمود وتعزيتتز األمتتن الرتتذائي والترذيتتة. وقتتد وضتتع  املنظمتتة املبتتادرة

 دعماً للنامج العمل العاملي. اصخااة هبا
 

                                                      
41  Social innovation and climate adaptation: Local collective action in diversifying Tanzania.. 2012Taylor, D. -Rodima

Applied Geography 33: 128–134. Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.apgeog.2011.10.005.. 
 .افحة 41الصيد الرشيد لدى املنظمة. روما، إيطاليا.  بشأيبمدونة السلو  . 2015منظمة األغذية والزراعة.  42
للصيد  التقنية التوجيايةاج النظام ا يكولوجي ي تربية األحيا  املائية. اصخطوط . 4. تنمية قطاع تربية األحيا  املائية.2010منظمة األغذية والزراعة.  43

 .افحة 53. منظمة األغذية والزراعة. روما، 4رق   تكملة. 5الرشيد للمنظمة. رق  
 .افحات 7. منظمة األغذية والزراعة. مبادرة النمو األرر. والدوة الزرية الصر ة النامية. روما، 2014منظمة األغذية والزراعة.  44
45 www.fao.org/sids/. 
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وتقتوم علتى  ،مبادرة النمو األرر. إطار متماسك لإلدارة املستتدامة واالجتماعيتة واالقتصتادية للمتوارد املائيتة احليتة -41
بتادرة علتى تكامتل مصتايد املتشتدد . و 1995املعتمتدة عتام  املباد  املنصوص علياا ي مدونة السلو  بشتأيب الصتيد الرشتيد

واصختتدمات األختترى للتتنظ  ا يكولوجيتتة املائيتتة، وتمتكتتد علتتى قيمتتة  األمستتا  وتربيتتة األحيتتا  املائيتتة متتع املستتتخدم ن اآلختترين
. كتذلك، ترمتي إىل دعت  قطاعتات مصتايد األمستا  وتربيتة مصايد األمسا  وتربية األحيا  املائية بالنسبة هلتمتال  املستتخدم ن

واستتتتدامة متتتن ختتتالة حتستتت ن احلوكمتتتة وإدارة التتتنظ  ا يكولوجيتتتة املائيتتتة،  نتاجيتتتة، ومستتتمتوليةً أكثتتتر إألحيتتتا  املائيتتتة تكتتتويب ا
ورك ن ا تمعات ا لية. ويرص تنفيتذ مبتادرة النمتو األرر. ي بعتض البلتدايب، كمتا  ا الظة على التنوع البيولوجي واملوائلو 

 بددة للدوة الزرية الصر ة النامية.يت ع حالياً إعداد اسرتاتيجية 
 

التتتيت ترطتتتي معظتتت   ويتستتت  تنفيتتتذ مبتتتادرة النمتتتو األرر. بأ يتتتة خااتتتة بالنستتتبة إىل التتتدوة الزريتتتة الصتتتر ة الناميتتتة -42
 ، وا تتي  اهلنتدص والبحتر الكتتاري . كمتا أيب الفترص قتتد ال تنشتأ متن مصتتايداهلتاد املنتاطق املداريتة وشتب  املداريتتة ي ا تي  

، إدتا أيضتاً متن لحست  األمسا  وتربية األحيتا  املائيتة املستتدامة أو متن ستبل العتي  القتادرة علتى الصتمود والتنظ  الرذائيتة
النمتتو االقتصتتادص التتذص تولعتتده ختتدمات النظتتام ا يكولتتوجي مثتتل الستتياحة. لتتذا، متتن األساستتي بالنستتبة إىل هتتذه التتدوة 

واحلفتاظ وقتدرهتا علتى الصتمود،  طات والنظ  ا يكولوجية الساحلية والداخليةمحاية واستعادة وحتس ن احة وإنتاجية ا ي
 ي  ل تنمية قطاع تربية األحيا  املائية. على تنوعاا البيولوجي املائي

 
 االستنتاجات

 
التزايتتد ي متتن ا تمتتل أيب يستتتمر ا نتتتاع العتتاملي لقطتتاع تربيتتة األحيتتا  املائيتتة ي التتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة ي  -43

العقتتود القادمتتة، إمعتتا لتحستت ن قتتدرة ا تمعتتات ا ليتتة علتتى الصتتمود، واستتتدرار التتدخل أو ا ثنتت ن معتتاً. ويعتوقعتتع أيب تظاتتر 
اختاللات ب ن الزر كما أيب األدا  املستقبلي لقطاع تربية األحيا  املائية سوت يعتمد على ترسعخاا ي البيئة ا لية، وعلى 

نتتتتتاع املتكيعفتتتتة بالنستتتتبة إىل األنتتتتواع التتتتيت يتتتتت ع استتتتتزراعاا حاليتتتتاً أو تتتتتولعر التقنيتتتتات لنشتتتتر ورراعتتتتة أنتتتتواع تتتتتولعر أستتتتالي  ا 
 46"جديدة".

 
تتترع  ي التتتدوة الزريتتتة  -44 كمتتا أيب العديتتتد متتتن التكنولوجيتتتات واألنتتواع والتتتنظ  ي قطتتتاع تربيتتتة األحيتتتا  املائيتتة قتتتد جع

الصتتر ة الناميتتة. وقتتد يتتتمكن عتتدد مناتتا متتن ريتتادة دختتل التتزر، ورلتتع مستتتوى األمتتن الرتتذائي والترذيتتة شتترط أيب تكتتويب 
لقد تتتيح  ،أثبت   اعتااررم تكنولوجية موحعدة الت املستندة إىل متكيفة أو قابلة للتكيف مع السيا. ا لي. وأمعا التدخ

كلفتتتة التجايتتتزات واملتتتدخالت، إدتتتا يبتتتدو االدتتتاه املالحتتتا بادتتتاه تنويتتتع تحتقيتتتق دتتتو ستتتريع وولتتتورات حجتتت  ي متتتا يتعلتتتق ب
د يكتتويب متتن الضتترورص إجتترا  األجنتتاس منطقيتتاً أيضتتاً نظتتراً إىل تنتتوعع التتدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتتة وأستتواقاا املمكنتتة. وقتت

بحوث مقرتنة باملساعدة، وتطبيق برامج تدري  وتعلي  الختبتار، وتكييتف القيام بعمليات دريبية على النطا. التجارص، و 
 وإ اار الدوى االقتصادية لبعض التكنولوجيات املقرتحة.

 

                                                      
، من Pacific -Regional review on status and trends in aquaculture development in Asia– 2015. 2017منظمة األغذية والزراعة.  46

 روما، إيطاليا. .Rohana Subasinghe. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1135/5 إعداد
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حلتوة يتفتادى  قطاع تربية األحيا  املائية أيبختتلف الدوة الزرية الصر ة النامية إىل حدع كب ، ومن شأيب تنمية و  -45
حتوعالً ي التشديد  سوت يتطل  يابية ي قطاع تربية األحيا  املائيةحتقيق نتائج إإيب  . بالفعل،"اج واحد يناس  الميع"

ألحيتا  املائيتة باداه حتديد وبنا  املزايا النستبية، والتشتجيع علتى قيتام بيئتة أعمتاة وسياستات لتنميتة ممتسستات قطتاع تربيتة ا
 47بتوجي  من القطاع اصخاص.

 

مواس  الصتيد. ومتن  حس وي العديد من الدوة الزرية الصر ة النامية، يشاد ا مداد باألمسا  تقلعبات كب ة  -46
خالة الرتكيز على ا نتاع لألسوا. ا لية، ومعالة الفجوات املومسية ي ا مداد، سوت يتمكن العاملويب ي تربية األحيا  

بستاولة متن ختالة التواردات وريتادة  تول هتااحلصتوة علتى األمستا  الطارجتة الرليعتة التودة التيت ال ميكتن  ضتمايب املائية متن
أيب التشديد على ا نتاع لألسوا. ا لية، وإمداد السكايب ا لي ن والسيعا  باألمسا  ستوت يتمتدص ي حتاالت  . كماتولعرها

عديتتتدة إىل استتتتدامة أكتتتل بالنستتتبة إىل ممتسستتتات تربيتتتة األحيتتتا  املائيتتتة مقارنتتتًة بالتنتتتالب علتتتى األستتتوا. الدوليتتتة وأستتتوا. 
 التصدير.

 
مالئمتتتتاً للتخطتتتتي  لتنميتتتتة قطتتتتاع تربيتتتتة األحيتتتتا  املائيتتتتة ي التتتتنظ  االجتماعيتتتتة وتتتتتولعر مبتتتتادرة النمتتتتو األرر. إطتتتتاراً  -47

ا يكولوجية اهلشة إدا الرنية مثل الدوة الزرية الصر ة النامية، اليت تكويب ضعيفة ي وجت  بفتزات التريت  ا ليتة والعامليتة، 
يتتتة األحيتتتا  املائيتتتة، وا تمعتتتات، واالقتصتتتاد واملتتتوارد وخبااتتتة ترتتت  املنتتتاخ، والتتتيت تتتترتاب  لياتتتا النتتتتائج املرجتتتوة متتتن حيتتتا ترب
 الطبيعية من خالة ديناميكية اجتماعية وتكنولوجية وثقالية معقدة.

 

وينبري السعي إىل حتقيتق التعتاويب بت ن التزر واألقتالي ، مثتل التعتاويب التذص يدعمت  برنتامج العمتل العتاملي، وتعزيتزه  -48
لالسرتاتيجيات، مع حتقيق االستفادة املثلى متن املتوارد والتواتل إىل اقصتى قتدر متن من أجل وضع أدوات ومعارت دعماً 

لاتتتي ال حتتتتلع بتتتل املبتتتادرات الوطنيتتتة وال تتنتتتالب معاتتتا إدتتتا تعزعرهتتتا.  48التتتتأث  بالنستتتبة إىل التتتدوة الزريتتتة الصتتتر ة الناميتتتة.
 حيقق اللنامج لوائده كاملًة.وبالتال، من الضرورص إياد  لية قوية للتنسيق ب ن املستوي ن حبيا 

 
 التوجيهات المطلوبة

 
 إيب اللجنة الفرعية مدعوة إىل: -49
 

 ّا حاطة علماً باملعلومات الواردة ي وثيقة العمل هذه والبحا لياا على  و أكل 

  ي نشتتو  قطتاع تربيتتة األحيتتا  املائيتة وتنميتتت  املستتتدامة ي التدوة الزريتتة الصتتر ة الناميتة، وتتتول  املشتتورة،  التفكت
 حس  الطل ، لتعزيز التواياتّ

 ّتول  املشورة بشأيب كيفية تعزيز تنفيذ التوايات للتدخالت واملبادرات املستقبلية 

 ولويتتة متتن أجتتل التشتتجيع علتتى تنميتتة قطتتاع تربيتتة األحيتتا  ي دعتت  جاتتود تعبئتتة املتتوارد لتنفيتتذ ا تتاالت ذات األ
 الدوة الزرية الصر ة النامية. 

                                                      
for the Cooperation and Partnership between FAO  2017 – 2013Country CPF -Pacific Multi. 2012منظمة األغذية والزراعة.  47
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 Report of FAO/SPC Regional Scoping Workshop: Development of a Pacific Aquaculture. 2012منظمة األغذية والزراعة.  48
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