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اإلرشاد ألغراض تنمية تربية األحياء المائية

موجز

 قدرات لتنمية داإلرشااااااا خدمات يتطلب واملهارات والتكنولوجيا املعرفة على قائم عمل املائية األحياء تربية إن 
. من  املسااااااااات ادة والدروس وأسااااااااااليب  املائية األحياء تربية يف جمال اإلرشااااااااااد نطاق الوثيقة هذه وتناقش. البشااااااااارية املوارد
 األحياء تربية الجم يف اإلرشاااد وفعالية ك اءة  حتساان يف )املنظمة( والزراعة األغذية منظمة دور على الضااوء ُيساال   كما
. املائية

:يلي بما القيام إلى مدعوة الفرعية اللجنة إن 

 الوثيقة؛ هذه يف الواردة املعلومات على التعليق •
 املائية؛ األحياء تربية جمال يف اإلرشاد بشأن املست ادة والدروس اخلربات تبادل •
 اإلرشااااد فعاليةو  ك اءة  حتسااان أجل من القيان هبا ينبغي اليت واألنشاااطة اإلجراءات خبصاااو  توصااايات وضاااع •

 .املائية األحياء تربية جمال يف

إن تربية األحياء املائية عمل قائم على املعرفة والتكنولوجيا واملهارات يتطلب خدمات اإلرشاااااااااااااااد لتنمية قدرات  -1
املوارد البشرية.

 وحتساان املائية، اءاألحي تربية تكنولوجيات نقل على أساااسااا   املائية األحياء تربية جمال يف اإلرشاااد خدمات وتركز -2
 ،االساااتزراع نولوجياوتك ونظم املواقع، اختيار مثل التقنية، اجملاالت يف اجليدة املمارساااات وتعزيز األمساك، اساااتزراع مهارات
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 والتسااويق، د،الصااي بعد واملناولة والصاايد، املياه، إدارة البيولوجي، واألمن األمساك وأمراض األعالف، وإدارة ،البيض وإنتاج
 .السجالت وح ظ

 
 األعمال ي ختط مثل االقتصااااااااادية التنمية أجل من أيضااااااااا   املائية األحياء تربية جمال يف اإلرشاااااااااد خدمات وتقدم -3

 لرتبية االقتصادي اءاألد حتسن يف واملالية االقتصادية واملهارات للمعارف احملتمل الدور إىل نظرا ذلك، ومع. املالية واإلدارة
 .التقنية اجلوانب على تركز اليت تلك من بكثري أقل هذه اإلرشاد خدمات وعمق جهود فإن املائية، األحياء

 
على حٍد  واملساااات يدين املضاااامون حيث من للنطاق توسااااع مع الوقت مرور مع عميقة بتغيريات اإلرشاااااد مر   وقد -4

  أن  على ري  تع يتم ما غالبا( املائية األحياء تربية جمال يف اإلرشااااااااااااد ذلك يف مبا) الزراعي اإلرشااااااااااااد أن حن ويف. ساااااااااااواء
 ساااااااااتزرعنامل ثقة وبناء علمالت على تركز اليت البشااااااااارية املوارد تنمية ليشااااااااامل نطاق  توسااااااااايع ينبغي  فإن ،"للتكنولوجيا نقل"

 األحياء تربية جمال يف اإلرشااااد خدمات تقدمي وينبغي .1القرارات واختاذ املشااااكل، وحل   التواصااال، على وقدراهتم بن ساااهم
 وصااااااااانعي ،واألعالف البيض منتجي مثل والداعمة، املساااااااااعدة األعمال إىل أيضااااااااا   بل األمساك، ملنتجي فق  ليس املائية

. 2القيمة ةساااااالساااااال يف الرئيسااااااية ال اعلة اجلهات من وغريهم األمساك، وجتار والصاااااايادين،، وفرق الصاااااايد الصاااااايد، شااااااباك
  الكبرية اتالقطاع من للعديد للتغيري هاما   عامال   احملمولة، اهلواتف خالل من اإلنرتنت إىل الوصااااااااااااول فرتو  وساااااااااااايشااااااااااااكل

 الري ية اجملتمعات هلاخال من سااااااااااااااتتلقى اليت الطريقة أيضااااااااااااااا   يغري أن املرجح ومن النامية، البلدان يف الري ية اجملتمعات يف
 .اجلديدة واألفكار املعارف

 
 أساليب اإلرشاد في مجال تربية األحياء المائية

 
 اإلرشاد الحكومي

 
 أكرب الصن، يف ويوجد. املائية األحياء تربية جمال يف اإلرشاد يف الرئيسية القوة البلدان، معظم يف احلكومة، تُعترب -5

 تربية جمال يف إرشاااااااااااااااد عامل 30 000 يقارب ما العاملي، اإلنتاج من ئةاامل يف 60 حوايل أي املائية، األحياء تربية منتجي
 ائيةامل األحياء لرتبية اإلرشاد جمال يف إما تتخصص إرشاد حمطة 15 000 يقارب ما يف كامل  بدوام يعملون املائية، األحياء

 العام شااااااااداإلر  عاملي من عامل كل  خيدم املتوسااااااا ، ويف. العام الزراعي اإلرشااااااااد إطار يف املائية األحياء تربية تشااااااامل أو
 . 3املائية األحياء تربية إنتاج من طن 2 000 من أكثر إنتاج يف ويساهم كامل،  بدوام لألمساك مستزرع 170 حوايل

 

                                        
1  Reantaso, M.G. -Bondad & Kumar, D. ,Qamar, M.K. 2005. “Recent developments in agricultural extension”, in Halwart, M.

(comps). Papers presented at the FAO/NACA Consultation on Aquaculture for Sustainable Rural Development. Chiang Rai, 
Thailand, 29–31 March 1999. FAO Fisheries Report. No. 611, Suppl. Rome, FAO. 282 pp. 

2  assisted Mymensingh Aquaculture Extension -05. “Experiences gained from the DANIDAThomsen, S. & Islam, Md.M. 20
Project in Bangladesh”, in Halwart, M., Kumar, D. & Bondad-Reantaso, M.G. (comps). Papers presented at the FAO/NACA 
Consultation on Aquaculture for Sustainable Rural Development. Chiang Rai, Thailand, 29–31 March 1999. FAO Fisheries 

Report. No. 611, Suppl. Rome, FAO. 282 pp. 
 .2016الكتاب السنوي إلحصاءات مصايد األمساك يف الصن لعام   3
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 األحياء ةتربي حيال الوعي مسااااتوى برفع والزيارات، التدريب أنشااااطة خالل من ،احلكومي رشاااااداإل عمال ويقوم -6
 ممارسااااااااات بشااااااااأن ةال ني املشااااااااورة وتقدمي املائية، األحياء تربية قطاع دخول على احملتملن املسااااااااتزرعن ومساااااااااعدة املائية،

 .سواء حد   على والقائمن اجلدد للمستزرعن األعمال وإدارة االستزراع
 
( لتجارينا سااااااتزرعنامل أو التقدمين سااااااتزرعنامل من معظمهم) األساااااااسااااااين سااااااتزرعنامل احلكومات تدعم كما -7

 خرى،أ مؤساااااااساااااااات تقدمها اليت( وغريها الدراساااااااية واجلوالت التدريبية الدورات مثل) اإلرشااااااااد خدمات على للحصاااااااول
  ضااااااااااحيةاإلي واملزارع األسااااااااااساااااااااين ساااااااااتزرعنامل من واملهارات املعارف نقل هبدف اإليضااااااااااحية املزارع تدعم أو وتنشااااااااا 

 . 4الشعبية القاعدة مستوى على ستزرعنامل إىل
 
  احملرومن اكاألمس ملسااااااااااااتزرعي حيويا   أمرا   ،مسااااااااااااتزرعنلل جمانيا   يكون ما غالبا   الذي احلكومي، اإلرشاااااااااااااد ويُعترب -8

 ميكن ال ادلإلرشاااااااا أخرى خيارات جيدون قد الذين( قناملعو   أو اإلناث مثل) املسااااااااتضااااااااع ن أو( ناألمي   أو ال قراء مثل)
 جمال يف ال نية ةبالدراي يف ما يتعلق احلكومي اإلرشاااااد قدرة إن ولألسااااف،. كل تها  حتمل ميكن ال أو نساااابيا   إليها الوصااااول

 املائية األحياء تربية الجم يف اإلرشااد موظ ي عدد حيث من كافية  وغري البلدان، من العديد يف ضاعي ة املائية األحياء تربية
 . الري ية اجملتمعات يف املتزايدة االحتياجات لتلبية جيد بشكل املدربن

 
 الحكومية غير المنظمات أو الدولية الحكومية المنظمات قبل من المقدم اإلرشاد

 
 املائية ألحياءا تربية مراكز وشاااااااااابكة الدويل والبنك والزراعة األغذية منظمة مثل الدولية، احلكومية املنظمات توفر -9
 األحياء تربية لجما يف اإلرشااااااااااد خدمات( احلكومية غري املنظمات مثل) املدنية واجملتمعات اهلادئ واحملي  آسااااااااايا إقليم يف

 اإلرشاد يكون ام وغالبا. واحمللية الوطنية اإلرشاد خدمات تطوير مواصلة تدعم ما وغالبا   خمتل ة، مشاريع خالل من املائية
 جمال يف نطاقا األوساااع األهداف ذات احلكومية غري املنظمات أو الدولية احلكومية املنظمات مشااااريع عناصااار من عنصااارا
 جهودها توسااااااع أن ي يةالر  اجملتمعات تنمية يف متخصااااااصااااااة حكومية غري ملنظمة ميكن املثال، ساااااابيل فعلى. الري ية التنمية

 . املستزرعن مهارات وتعزيز لتحسن
 

 حتد   جودو  مع اإلرشاااااااااااااااد، جمال يف خمتلطة جناحات الدولية اإلمنائية التدخالت حققت التارخيية، الناحية ومن -10
 الرتشاااااايد ك اية  معد إىل أدى مما املشااااااروع، أموال اسااااااتن اد مبجرد التقنية اجلودة مسااااااتوى على باحل اظ يف ما يتعلق خا 

 قوية غري ملباشاارةا التكنولوجيا نقل اساارتاتيجية جتعل اليت األسااباب أحد وهذا. التدخ ل ألنشااطة األجل الطويلة واالسااتدامة
 املدربن اداإلرش عاملي فإن ذلك، ومع. القدرات لتنمية مشولية أكثر جوانب وجود دون من الزراعي، إلرشادبالنسبة إىل ا

 . ا اخل القطاع يف ال ر  زيادة وكذلك املستقبلي العمل يف دورا يلعبون التدخالت من األنواع هذه خالل من
 

                                        
4  Kumar, D. 1999. Trickle down system (TDS) of aquaculture extension for rural development. RAP Publication 1999/23. 

Regional Office for Asia and the Pacific, Food and Agricultural Organization of the United Nations. Bangkok, Thailand 
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( وغريها لدراساااااااااااايةا واحللقات العمل وحلقات التدريبية الدورات مثل) املد ربن لتدريب خمتل ة آليات خالل ومن -11
  أساااااااااااسااااااااااية جمموعة إىل ،حكومية غري منظمة أو دولية حكومية ملنظمة تابع مشااااااااااروع إطار يف ،اإلرشاااااااااااد خدمات تُقدم

 ل اعلة،ا اجلهات من وغريهم يف القطاع اخلا  اخلدمات ومقدمي احلكومي اإلرشااااااااااد جمال يف والعاملن ساااااااااتزرعنامل من
 .الشعبية القاعدة مستوى على ستزرعنامل إىل واملهارات املعارف نشر يواصلوا أن منهم ويتوقع

 
  البحوث معاهد قبل من المقدم اإلرشاد

 
 اإلقليمية البحوث ومعاهد( WorldFish مثل) الدولية البحوث منظمات ذلك يف مبا البحوث، معاهد تلعب -12
 البحوث معاهدو ( سااااااااتريلن  جامعة مثل) املتقدمة املائية األحياء تربية ومؤسااااااااسااااااااات( للتكنولوجيا اآلساااااااايوي املعهد مثل)

. املائية األحياء ربيةت جمال يف اإلرشااد يف هامة أدوارا   ،(الصان يف العذبة املياه يف األمساك مصاايد حبوث مركز مثل) الوطنية
 تدريبية وراتد البحوث معاهد من العديد ويقدم. التكنولوجي التقدم وراء الرئيسااااااااااية القوى إحدى البحوث معاهد وتعترب

 . 5املوظ ن جباتوا من إلزاميا جزءا اإلرشاد البحوث معاهد بعض وجتعل. خمتل ة تقنية مواضيع بشأن خمصصة أو منتظمة
 

  اإلرشاااااااااد ةأنشااااااااط مقدار املهنية، وحوافزهم الباحثن ومصاااااااااح البحوث معاهد تركيز مثل متعددة، عوامل وحتدد -13

 األساسين نستزرعامل من قليل عدد على اإلرشاد خدمات تقتصر وعموما ،. للبحوث ما معهد هبا يضطلع أن ميكن اليت
 مسااااااتوى على سااااااتزرعنامل إىل التقنية وخرباهتا معارفها لنقل اإلرشاااااااد وكاالت على وتعتمد ،(اإلرشاااااااد وكالء تدريب أي)

 .الشعبية القاعدة
 

 الخاص القطاع قبل من المقدم اإلرشاد
 

 واألعالف، ،مل اقسا مشااااغلي مثل) املائية األحياء تربية قيمة ساااالساااالة يف الرئيسااااية ال اعلة اجلهات توفر ما غالبا   -14
 جمانا ، اكاألمس ملستزرعي اإلرشاد خدمات( وغريها التجهيز، ومصانع األمساك، وجتار األخرى، املواد أو/و يةاألدو  وموردي

 أن ميكنها وبالتايل ،سااتزرعنامل من جغرافيا قريبة اجلهات هذه وتكون. سااتزرعنامل مع التجارية معامالهتا تسااهيل أجل من
 .املناسب الوقت ويف صلة ذات إرشاد خدمات توفر
 

 اإلرشااااااااد تخدما( املائية األحياء تربية جمال يف االساااااااتشااااااااريون مثل) يف القطاع اخلا  اخلدمات مقدمو ويوفر -15
  لعديدبالنساااااابة إىل او . ن سااااااهم لألمساك نو مسااااااتزرع هؤالء اخلدمات مقدمي من وكثري. رسااااااوم مقابل األمساك ملسااااااتزرعي

 جمال يف اإلرشاااااد يف حامسا دورا يف القطاع اخلا  اخلدمات مقدمو يلعب الضااااعيف، احلكومي اإلرشاااااد ذات البلدان من
  احلصااااااول إىل ألفريقيةا البلدان من العديد يف األمساك مسااااااتزرعو يسااااااعى ما غالبا   املثال، ساااااابيل فعلى. املائية األحياء تربية

 ما وعادة. املائية ألحياءا برتبية تتعلق خمتل ة مواضااايع بشاااأن اخلا  القطاع يف اخلدمات مقدمي من والتوجي  املشاااورة على
                                        

ن أن يكون عضو يف هيئة التدريس يف جامعة للمنح البحرية أو الربية يف الواليات املتحدة األمريكية، اختصاصي إرشاد يركز على سبيل املثال، ميك  5
وقت موظ ي  أساسا لإلرشاد. وميكن أن يكون لعضو يف هيئة التدريس موج  حنو البحوث يف اجلامعة أيضا  نسبة مئوية من وقت موظ ي  مكرسة 

 لإلرشاد.
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 إدارة أو املواقع اراختي مثل) متخصااصااة خربة إىل حتتاج معينة جماالت يف اإلرشاااد يف القطاع اخلا  اخلدمات مقدمو يوفر
 (.األمساك صحة

 
 مستزرعينال بين اإلرشاد

 
 مساااااعدهتم أو واخلربات التقنية الدراية تبادل طريق عن سااااتزرعنامل لزمالئهم اإلرشاااااد خدمات سااااتزرعونامل يقدم -16

 .التسلسلي ملعرفةا نقل هنج صحةبالنسبة إىل  حيويا أمرا ستزرعنامل بن اإلرشاد فعالية وتعترب. املشاكل حل   على
 

  ،6حلقليةا مدارس املزارعن مثل التشاااااااااركي اإلرشاااااااااد أساااااااااليب من حيويا جانبا سااااااااتزرعنامل بن اإلرشاااااااااد وميثل -17

 ليةاحلق املزارعنمدارس  يف املشاركون األمساك مستزرعو ويطور .7احلقلية املائية األحياء تربية مدارس التحديد وج  على أو
 والتقنيات ملمارساااااااتا هذه يتبنون مث ومن التجريبية، الربك/احلقول يف احلقلية مدارس املزارعن أنشااااااطة خالل من مهاراهتم

 الطرق إحدى هو ساااااارعاملت التأثري هذا وإن. وجرياهنم وأقارهبم أصااااادقائهم بن املعرفة وينشااااارون ال ردية، بركهم/حقوهلم يف
 .ستزرعنامل من كبري  عدد إىل وإيصاهلا املمارسات توسيع من احلقلية املدارس هنج متكن اليت
 

 على ةالتقني الشااااابكات خالل من خمصاااااص أو منتظم أسااااااس على ساااااتزرعنامل بن اإلرشااااااد إجراء أيضاااااا   وميكن -18
 الصاااااااااااحراء جنوب قياأفري يف املائية لألحياء املساااااااااااتدامة بالرتبية املعنية البحوث شااااااااااابكات املثال، سااااااااااابيل على) اإلنرتنت
  8(.الكربى

 
  الذاتي التعليم

 
 املعارف سااااااتزرعنامل من العديد يكتسااااااب أعاله، مناقشااااااتها متت اليت املختل ة اإلرشاااااااد خدمات إىل باإلضااااااافة -19

 مصااااااااااااااادر من اوغريه واإلنرتنت ال يديو أشاااااااااااااارطةو  والراديو التقنية واألدلة الكتب من الذايت التعليم خالل من واملهارات
 إعالم وسائ  لخال من املعلومات من هائلة كمية  إىل ستزرعنامل وصول املعلومات تكنولوجيا تقدم أتاح وقد. املعلومات

 بالنسااااابة  وخاصاااااة اشااااار،مب بشاااااكل للتطبيق القابلتن واخلربة املعرفة على العثور دائما الساااااهل من ليس ذلك، ومع. خمتل ة

 احلواجز بسااابب م هومة ةاحمللي غري واخلربات املعارف تكون ال وقد. منوا األقل املائية األحياء تربية قطاع يف ساااتزرعنملإىل ا
 .احمللية الظروف عم تكيي ها على القدرة إىل ستزرعنامل افتقار بسبب للتطبيق قابلة غري تكون أهنا أو اللغوية،

  

                                        
 schools/ar/-field-http://www.fao.org/farmer العاملية دارس املزارعن احلقليةمنصة م  6

 –رشاد جلنة املصايد الداخلية يف أفريقيا. املدارس احلقلية لرتبية األحياء املائية. سالسل اإل –يف جمال اإلنتاج احليواين  األداءاللجنة الدولية ملراقبة   7
دي للبحوث املعهد املركزي لرتبية األحياء املائية يف املياه العذبة اهلندي التابع للمجلس اهلن –يف جمال اإلنتاج احليواين  األداء. اللجنة الدولية ملراقبة 28

 . (http://cifa.nic.in/sites/default/files/AQUACULTURE%20FIELD%20SCHOOLS_1.pdfالزراعية، أوديشا، اهلند )

 (.http://www.sarnissa.org/HomePageاألحياء املائية املستدامة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. )شبكات البحوث لرتبية   8

http://www.sarnissa.org/HomePage
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 المائية األحياء تربية مجال في اإلرشاد من المستفادة األساسية الدروس
 

 المائية األحياء تربية مجال في الحكومي اإلرشاد تحسين
 

 واردامل تنمية أما رئيسااااااااااااااية عقبة والنوعية الكمية حيث من احلكومي اإلرشاااااااااااااااد خدمات بعض ك اية  عدم كان -20
 .املائية األحياء بيةلرت  متطور غري قطاع من تعاين اليت البلدان يف سيما وال املائية، األحياء تربية قطاع يف البشرية

 
 تُقدم حمدودة، رشااااااااادإ ميزانية أو املائية األحياء لرتبية نساااااااابيا صااااااااغري قطاع فيها يوجد اليت لبلدانبالنساااااااابة إىل او  -21

 ك اية  عدم ويشااااكل .9(اإلدارة مثل) أخرى مهام عن أيضااااا   مسااااؤولن موظ ن قبل من أحيانا احلكومية اإلرشاااااد خدمات
 أداء عرقلت اليت الشااااااائعة ملاالعو  إحدى اجلودة، العالية اإلرشاااااااد خدمات لتقدمي حوافز وجود وعدم اخلدمة أثناء التدريب
 بأنشااااااااااطة طلعونيضاااااااااا الذين احلكومين املوظ ن يعيق التمويل إىل االفتقار أن كما.  احلكومي اإلرشاااااااااااد جمال يف العاملن
 (.امليدانية الزيارات مثل) اإلرشاد

 
 ،امرت عا عليهم لطلابا ويكون املاائياة األحيااء تربياة جماال يف جيادا تادريباا املادربن املهنين عادد ينقص ماا وكثريا -22

 ال ر  أو دارة،اإل أو البحوث جمال يف مبهنة مقارنة ورحبا جاذبية أقل مهنة يكون قد حكومي كمرشاااد  العمل فإن وبالتايل
 عاليا، تأهيال املؤهلن املهنين لتعين اخليارات أحد ويتمثل .10اخلا  القطاع أو احلكومية غري املنظمات يف رحبا األكثر

  فيها، عملواي ال اليت األيام خالل والتجارية اخلاصااااااااااااة الشااااااااااااركات مع للتشاااااااااااااور احلكومي اإلرشاااااااااااااد ملوظ ي آلية توفري يف

 .احلكومي اإلرشاد خدمات سالمة على للح اظ احلذر توخي جيب ولكن
 

 وفعالية ك اءة  لتحسااااان( 11كوساااااتاريكا  اإلرشااااااد، قساااااائم اساااااتخدام مثل) اخلصاااااخصاااااة آليات اساااااتخدمت وقد -23
 إلرشادا خلدمات ستزرعنامل شراء دعم خالل من خارجية مبصادر احلكومات وتستعن ؛العام القطاع من املمول اإلرشاد

 اإلرشااااااااااااد نظام وحيتاج. موظ يها خالل من املباشااااااااااار اإلرشااااااااااااد تقدمي من بدال  ،ااخل القطاع من اإلرشااااااااااااد وكالء من
 بسبب لكافيةا اإلرشاد خدمات من منهم املبتدئن أو ستزرعنامل صغار حيرم يزال ال وقد واإلدارة، الرقابة إىل املخصخص

 اإلرشااااااااد خدماتو اجلودة  العالية اإلرشااااااااد خدمات بن مييزالت   على قدرهتم عدم أو دمات،اخل هذه لقيمة تقديرهم عدم
 . اجلودة املنخ ضة

 

                                        
  يف جمال تربية األحياء املائيةرشاد . اإل2004إدارة مصايد األمساك يف منظمة األغذية والزراعة، دائرة املوارد املائية الداخلية وتربية األحياء املائية.   9

 .55 الص حةروما، منظمة األغذية والزراعة.  .1002رقم  عن مصايد األمساك األغذية والزراعةتعميم منظمة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 
10  , F. 2005. “Experiences of the Fish Culture Research Institute (HAKI), Szarvas, Hungary in rural Varadi, L. & Pekar

aquaculture development in Asia”, in Halwart, M., Kumar, D. & Bondad-Reantaso, M.G. (comps). Papers presented at the 
FAO/NACA Consultation on Aquaculture for Sustainable Rural Development. Chiang Rai, Thailand, 29–31 March 1999. 

FAO Fisheries Report. No. 611, Suppl. Rome, FAO. 282 pp. 
 .1املرجع يف احلاشية رقم  اُنظر  11
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 يتم شاااااااااداإلر  أنشااااااااطة أن يعين مما البلدان، من العديد يف الزراعي اإلرشاااااااااد على الالمركزي الطابع إضاااااااا اء ويتم -24
  املزيااد إتاااحااة يف تتمثاال حمتملااة فااائاادة ولالمركزيااة. املقاااطعااات مسااااااااااااااتوى على الساااااااااااااالطااات قباال من وإدارهتااا هلااا التخطي 

 .املائية األحياء لرتبيةالصلة  وذي وال عال حمليا واملتكيف املرن اإلرشاد من
 

 الفعال التنسيق إلى باإلضافة التعددي النهج
 

 خصيصا مصمما املائية األحياء تربية جمال يف اإلرشاد يكون أن وجيب حالة؛ لكل مناسبة إرشاد طرق توجد ال -25
 لنهجا من النوع هذا وينطوي. النساااااااااااااابية ملزاياهم ووفقا اإلرشاااااااااااااااد خلدمات متعددين مزودين قبل من ،12العمالء ملختلف
لرتبية األحياء  إلرشادا جمال يف منها لكل النسبية املزايا أساس على اإلرشادية الكيانات خمتلف بن التنسيق على التعددي

 وغري احلكومية ماتاملنظ خمتلف تبذهلا اليت اإلرشاااااد جهود تؤدي أن ميكن ال عالن، والتنساااايق التواصاااال دون ومن. املائية
  13.االلتباس إىل ذلك يؤدي وقد متكررة، أو متداخلة أنشطة يف املوارد رهد إىل احلكومية

 
  آخرين شااااااااااااااركاااء من املقاادم اإلرشااااااااااااااااد وتنساااااااااااااايق لتيسااااااااااااااري مواتيااة بيئااة خلق خالل من تؤدياا  دور وللحكومااة -26

 خدامواسااااااااااااات ،(يف القطاع اخلا  اإلرشااااااااااااااد خدمات ومقدمي احلكومية غري واملنظمات الدولية احلكومية املنظمات مثل)
 الرئيسااااية ل ر ا إحدى وتتمثل. وتعددية قوية إرشاااااد حزمة خلق هبدف وملئها ال جوات لتحديد واملالية البشاااارية مواردها

 ،ساااااااااتزرعنامل نم كبرية  أعداد إىل احلكومية غري املنظمات ختتربها اليت الناجحة التدخالت ونشااااااااار التواصااااااااال يف للحكومة
  .الوطين املستوى على أكرب أثر خللق اإلجيابية النتائج نطاق توسيع هبدف

 
 التشاركي النهج تعميم

 
 شااااايوعا أقل هي ود،واجله الوقت من املزيد تساااااتلزم أهنا مع فعالية أكثر تكون أن إىل متيل اليت التشااااااركية، النهج -27
 .األس ل إىل األعلى من اإلرشاد من
 

  ميل هناك كلذل ونتيجة جمانا ، مساااااااااااتزرعنلل املائية األحياء تربية جمال يف اإلرشااااااااااااد خدمات من العديد تُقدمو  -28

 سااااتزرعنامل إحباط يف املخاطر أحد ويتمثل". مساااات يدين" أو" متلقن" جمرد سااااتزرعنامل باعتبار اإلرشاااااد وكالء يقوم ألن
 يف مسااااااااا تهم ندو  نم أساااااااا ل، إىل أعلى من متنح واليت للتطبيق القابلة غري أو املتصاااااااالة غري واملهارات املعارف بساااااااابب
 جهودهم، ليةفعا عدم بسااااااااابب باإلحباط اإلرشااااااااااد جمال يف العاملون يشاااااااااعر قد الوقت، ن س ويف. على ما يبدو العملية

 التدريب جهن انتقاد يتم ما غالبا املثال، ساااااااااااااابيل وعلى. احملتملة املهدرة واملوارد للتدخالت، صااااااااااااااحيح غري واسااااااااااااااتهداف

                                        
إلنتاج املنزيل مقابل ا، على سبيل املثال: الوضع االقتصادي )ضعف املوارد مقابل التجارة(، وحجم املزرعة )عديدة طرقبميكن تعريف هؤالء العمالء   12

وأوج  الضااعف )الشااباب أو  خ املعتدل(،واملناخ املداري مقابل املنا  املناطق اليت تعاين من شااح املياه(، واملوقع البيئي/اجلغرايف )اإلنتاج املوج  حنو األسااواق
  األعالف(.وحتسن ددة )االستزراع املوج  حنو السوق وإدارة األمراضأو األمية(، أو حسب اجملال التقين ملعاجلة مطالب حم و اإلعاقة اجلسديةالنساء أ

13  -Bondad & D. . “Status and role of aquaculture in rural development in Bangladesh”, in Halwart, M.; Kumar,2005Islam, N. 
Reantaso, M.G. (comps). Papers presented at the FAO/NACA Consultation on Aquaculture for Sustainable Rural 

Development. Chiang Rai, Thailand, 29–31 March 1999. FAO Fisheries Report. No. 611, Suppl. Rome, FAO. 282 pp. 
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  فعاال ليسو  االجتاهن، يف التواصاااااااااااااال إىل وي تقر قاساااااااااااااايا ، يكون أن إىل مييل األساااااااااااااا ل إىل األعلى من نهجك  والزيارات

  14.التكل ة حيث من
 

  الدولية ميةاحلكو  املنظمات مشااااااريع إطار يف املائية األحياء تربية جمال يف اإلرشااااااد خدمات تساااااتخدم ما غالباو  -29

 مؤهلن ا األشاااااخ هؤالء أن من الرغم وعلى أجنبية، بلدان من( حملين غري) خارجين خرباء غري احلكومية املنظمات أو
 اخلرباتو  الثقااافااات تلبيااة أجاال من معااارفهم تكييف إىل ماااساااااااااااااااة حاااجااة هناااك فااإن التقنيااة، الناااحيااة من عاااليااة باادرجااة

 األنشاااااطة تعكس نأ وينبغي اإلرشاااااادي، التدخل تصاااااميم مرحلة أثناء احمللين اخلرباء إشاااااراك وينبغي. احمللية واالحتياجات
  يتمثل املخاطر أحد فإن ذلك، يتم مل وإذا. لألنشااااااااااااااطة واجلنسااااااااااااااانية الثقافية النواحي مراعاة ضاااااااااااااامان مع احمللية احلقائق

 .صحيحة غري بصورة املست يدين تستهدف قد واملمارسات التكنولوجيات أن يف
 

  بدءا د،اإلرشاااااااا وأنشاااااااطة مواد تصاااااااميم يف ساااااااتزرعنامل مشااااااااركة لتيساااااااري آليات وإنشااااااااء إجراءات اختاذ وينبغي -30

 – معا تدريبية ورةد كل  يصاااامموا أن واملتدربن املدربن على جيب أن  يعين ال وذلك. املشاااااريع لصااااياغة األوىل املراحل من
 اإلرشااااااااااااااد ءوكال حت يز ينبغي ذلك، من وبدال. ساااااااااااااتزرعنامل قدرات أو املوارد حمدودية بسااااااااااااابب ممكنا دائما ليس فذلك

 .ستزرعنامل فعل دردو  إىل استنادا منهجي، وبشكل باستمرار مالءمتها ومدى خدماهتم جودة حيسنوا لكي ومتكينهم
 

  ساااااااااااااتمرةامل اإلرشااااااااااااااد خدمات تقدم اليت احلكومية غري املنظمات أو الدولية احلكومية ملنظماتبالنسااااااااااااابة إىل او  -31

 وضاع املهم من صاص،خم أسااس على املعينن اخلارجين اخلرباء على تعتمد واليت املتنوعة املشااريع من كبري  عدد خالل من
 املست ادة والدروس سبةاملكت اخلربات إىل استنادا باستمرار وحتديثها( التدريبية الدورات مثل) اإلرشاد ألنشطة بروتوكوالت

 حلقة يديرون لذينا املائية األحياء تربية يف جمال رباءاخل من يُطلب أن جيب املثال، سااااابيل وعلى. إرشاااااادي نشااااااط كل  يف
 وينبغي. لعملا حلقة يف اسااتخدامها قبل امليدانية اإلرشااادية موادهم اختبار ،يةاإلدار  مارساااتامل أفضاال حول تدريبية عمل

  ياناتالب يسااااااااااااااتخدموا أن األعمال، ختطي  على تدريبا ينظمون الذي األعمال جمال يف االسااااااااااااااتشااااااااااااااارين من يُطلب أن

  افرتاضاااااااااية وادم اساااااااااتخدام من بدال التدريب، يف املساااااااااتخدمة املايل التحليل عمليات لتصاااااااااميم امليدان من مجعها مت اليت
 .للمتدربن مألوفة غري خمصصة أو
 

  ضاااااااااطلعت اليت الرئيساااااااااية اإلرشااااااااااد أنشاااااااااطة مجيع جتارب لتجميع اجلهود بذل ميكن أن  هو ذلك من واألفضااااااااال -32

 تشري املثال، بيلس فعلى. النجاح لقصص مشرتكة قواسم إلجياد ،احلكومية غري املنظماتو  الدولية احلكومية املنظمات هبا
  اجلماعية هجالن خالل من الزراعي اإلرشاااااااااد جمال يف العاملن وبن سااااااااتزرعنامل بن الشااااااااراكة أن إىل التجارب من العديد

  15.واإلرشاد التدريب أنشطة لتيسري فعالة آلية هي
  

                                        
14  9. A review of extension methodologies in aquaculture. Rome, UNDP/FAO, N.M. 198& Stone, Engle, C.R. 

ADCP/REP/89/44:65 Pp. 
 .2املرجع يف احلاشية رقم  اُنظر  15
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 واإلرشاد البحوث بين الروابط تعزيز
 

 لساااااااد اهناجت ذات فعالة آليات وجود وعدم واإلرشااااااااد، البحوث جمتمعات بن التنظيم الضاااااااعي ة الرواب  أدت -33
  ك اءةال من دون درجة من ونشاااااااااااااارها املعارف توليد إىل اإلرشاااااااااااااااد، وموظ ي الباحثن بن واملهارات املعارف بن ال جوة

 .17 ،16 عاليةال أو
 

 ليسااااات( قيةالتطبي البحوث حىت) البحوث من الكثري نتائج أن من اإلرشاااااااد جمال يف العاملون يشااااااكو ما وغالبا -34
 للمصاااااااح وفقا مطالهب وجهود البحثية جهودهم توجي  الباحثون يواصاااااال بينما ؛سااااااتزرعنامل الحتياجات تذكر أ ية ذات

 .الوظي ي التطوير وحوافز األكادميية
 

 رهقا،وم ممال، يكون أن إىل مييل وهو التخصاااااااصاااااااات، متعددة معرفة املشااااااااكل، حل   هبدف اإلرشااااااااد، ويتطلب -35
 أكرب بشاااااااااكل ركزت البحوث معهد والية نإىل أ نظرا ذلك، وبعكس. الكل ة فعالية ويقيم وعمليا، طويال، وقتا ويساااااااااتغرق

 املواضااااايع ت ضااااالو  متخصاااااصاااااة تكون أن إىل متيل البحوث معظم فإن العملية، بالناحية مقارنة والدقة العملية املعايري على
 . مستزرعنلل العملية احللول من بدال أكادمييا، لالهتمام واملثرية تقنيا حتديا تشكل اليت
 

 لتح يز تصميمها إعادة وأ األكادميية، اجملتمعات يف والرتقية البحوث متويل معايري تعديل ينبغي ال جوات، ولسد   -36
 حاادود عدف من وجهودهم العملي، االسااااااااااااااتخاادام إىل األكااادمييااة القيمااة من مااا، حااد إىل انتباااههم، حتوياال على الباااحثن

 اختيار معايري يف اإلرشااااد تطبيق على للتأكيد متويل مصاااادر ذلك يتطلب وقد. ال علية العامل مشااااكل حل إىل طبوعاتامل
 .االقرتاحات

 
 وينطوي. لباحثنل جذابة حبثية مواضااااايع يف ال علية العامل مشااااااكل صاااااياغة إلعادة اجلهود من املزيد بذل وينبغي -37

 لدى يكون ال وقد. ا  جيد حمددة حبثية مواضيع إىل التخصصات واملتعددة املعقدةو  ال علية العامل مشاكل تقسيم على ذلك
 معاهد يف جزئي أو كامل  بدوام العاملن اإلرشااااااااااااااد ملوظ ي وميكن. بذلك للقيام الالزمة القدرة العادين اإلرشااااااااااااااد عمال

  وصااااااااااااال ةصااااااااااااال يكونوا أن املتحدة، الواليات يف البحرية أو الربية املنح جامعات يف اإلرشااااااااااااااد يأخصاااااااااااااائ مثل البحوث،

 .والباحثن اإلرشاد جمال يف العاملن بن
 

 خمتلف خالل نم والباحثن املرشاااااااادين بن الت اعل زيادة طريق عن واإلرشاااااااااد البحوث بن الرواب  تعزيز وميكن -38
 تعريض بوجيا(. وغريهاا التادريبياة، والادورات الادراسااااااااااااااياة، واحللقاات العمال، وحلقاات املؤمترات، مثال) اآللياات أو املناابر

 لتدريبل وميكن. ال علية العامل مشاااااااااااكل حل حنو وتوجيههم أكثر، للواقع العليا، الدراسااااااااااات طالب وخاصااااااااااة الطالب،
 البحوث بن جوةال  سااااد يف يساااااهم أن سااااتزرعنبامل الصاااالة ذات املشاااااكل حل   حنو الطالب حبوث توجي  هبدفامليداين 
 . واإلرشاد

 
                                        

16  scale carp -term training support on small-Jahan, K.M., Beveridge, M.C.M. & Brooks, A.C. 2008. “Impact of long
polyculture farms of Bangladesh”. Journal of the World Aquaculture Society 39: 441–453. 

17  be created ow can collaborative advantages Hoffmann, V., Probst, K. & Christinck, A. 2007. Farmers and researchers: H
in participatory research and technology development? Agric Hum Values 24: 355. doi:10.1007/s10460-007-9072-2  
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  املعلومات قتدف يعزز مما البحوث، مؤساااساااات إىل ساااتزرعونامل يولدها اليت املعارف إليصاااال فرصاااة أيضاااا   وهناك -39

 يقودها اليت البحوث يف احلقلية املزارعنمدارس  لنهج الرئيسااااااية املكونات أحد وتتمثل املثال، ساااااابيل وعلى. االجتاهن يف
 البحوث مؤسسات  يدت أن ميكنها النتائج هذه فإن إحصائيا، قوية تكون أن بالنتائج يقصد ال أن  حن ويف ،ستزرعونامل

  يعملوا نأ اإلرشااااااااااااااااد لوكالء وميكن. صاااااااااااااارامااة أكثر ومبتغريات أكرب عينااات بااأحجااام التجااارب تكرار حينئااذ ميكنهااا اليت
  .ستزرعنامل جتارب نتائجبالصلة  ذات البحوث مؤسسات يبلغوا وأن ،كوسطاء

 
 اإلرشاد ومواد أدوات وفعالية نوعية تحسين

 
 دوراتوال واملنتديات الدراساااااااااااااية واحللقات العمل وحلقات املؤمترات خالل من اإلرشااااااااااااااد خدمات توفري وميكن -40

 الصاااااااحراء جنوب أفريقيا يف املائية لألحياء املساااااااتدامة بالرتبية املعنية البحوث شااااااابكات مثل) التقنية والشااااااابكات التدريبية
 اإلرشااااد يف املساااتخدمة األدوات وتشااامل. ذلك إىل وما الدراساااية واجلوالت امليدانية والزيارات اإلرشاااادية واملزارع( الكربى
 يكون أن ميكنو . ذلك إىل وما ال يديو أشاااااااااااااارطةو  والراديو والعروض وامللصااااااااااااااقات طبوعاتوامل والكتيبات التقنية الدالئل

 احمللية باللغة اإلرشااد يعامل مع مشااركتها يتم واليت احملمولة اهلواتف باساتخدام امللتقطة ،القصارية ال يديو أشارطة اساتخدام
 املمارسات لةأمث تبادل عن فضال ،الالمركزين اإلرشاد موظ ي لتمكن ممتازة أداة االجتماعي، التواصل وسائل خالل من

 بتخطي النامية للبلدان الساااااماح على القدرة املعارف تقاسااااام منصاااااات إىل وللوصاااااول. واساااااع نطاق وعلى بسااااارعة اجليدة
 لإلرشاااد فعلي" تغيري عنصاار" هو احملمولة االتصاااالت تشااهده الذي السااريع التطور وإن. التقليدية اإلرشاااد أنظمة حتديات
 .الزراعية لتنميةيف ا من  لالست ادة االستخدام سهلة منصات يتطلب ولكن  الزراعي،

 
. التكل ة حيث من ال عالة اإلرشاااااد أساااااليب من املزيد املعلومات وتكنولوجيا االتصاااااالت جمال يف التقدم ويتيح -41

 ستزرعونامل يطرحها ليتا األسئلة على جييب اإلنرتنت شبكة على منتدى الستضافة اخلرباء دعوة ميكن املثال، سبيل وعلى
  املشااااااااورة؛و  للتشااااااااخيص املوجودين على مسااااااااافة بعيدة األمساك أمراضيف  رباءاخل إىل الصااااااااور إرسااااااااال وميكن املشاااااااااركون؛

 .ذلك إىل وما
 

. تخداممن حيث االسااااا شااااايوعا اإلرشاااااادية املواد أكثر املطبوعة املواد من وغريها والكتيبات طبوعاتامل وتشاااااكل -42
 نقل يف وفعالية ةك اء  أكثر تكون أن إىل( ال يديو أشاااااارطةو  ونشاااااار األخبار الصااااااور مثل) والبصاااااارية التصااااااويرية املواد ومتيل
 ،ستزرعنوامل إلرشادا وكالء قبل من مشرتك حنو على املواد تصميم وينبغي. النصو  على القائمة باملصادر مقارنة املعرفة

 . تهدفاملس اجلمهور من ممكن قدر أكرب إىل الوصول أجل من واسع نطاق على وتوزيعها احمللية، باللغات وإنتاجها
 

 إجراء روريالضااااا ومن ال هم؛ ساااااوء إىل تؤدي أهنا أو االلتباس خلق يف املناسااااابة غري اإلرشااااااد مواد تتسااااابب وقد -43
  كاتورية،الكاري الرساااااااوم املثال، سااااااابيل وعلى. واساااااااع نطاق على نشااااااارها قبل مساااااااتهدفة جمموعات مع مسااااااابقة اختبارات

 تساعد أن وينبغي .18أخرى اتثقاف يف مذل ة أهنا على إليها يُنظر قد للتواصل، مبتكرة وسيلة الثقافات بعض يف تعترب اليت
                                        

18  R. 1989. , Sülzer &G.  P., Payr, V., Keller, E., Hoffmann, G., Großer, , Diederich, H.Albrecht, H., Bergmann
Agricultural Extension. Vol. 1, Basic Concepts and Methods. Rural Development Series. Eschborn, Germany: 

GTZ and Wageningen, The Netherlands: CTA. 
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  واضاااااحة غري رشااااااداإل مواد جتعل اليت احملتملة ال هم وساااااوء االلتباس أوج األساااااباب و  حتديد على املسااااابق االختيار عملية

  .ب عالية فةاملعر  توصل أن إىل املواد لتحسن املسبقة االختبارات من ال عل ردود استخدام وينبغي. فعالة غري أو
 

 الخاص القطاع من المقدم اإلرشاد تيسير
 

  البيض وأ األعالف موردي كانوا  سااااااااواء املائية، األحياء تربية قيمة ساااااااالساااااااالة يف الرئيسااااااااية ال اعلة اجلهات لدى -44

 الذين ألمساكا ملستزرعي الدعم أشكال من وغريها واالئتمانات اإلرشاد لتوفري حوافز التجهيز، مصانع أو األمساك جتار أو
 ال اعلة اجلهات هلذه ميكن منتظم، أساس على ستزرعنامل مع الوثيق التواصل طريق وعن. األعمال هذه على همأداء يؤثر

  قدرات ءبنا شااااااااأن ومن. واملهارات املعارف لنشاااااااار مثالية اتصااااااااال نقاط تشااااااااكل أن ،سااااااااتزرعونامل هبا وثق إذا الرئيسااااااااية،

 .لأس  إىل أعلى من املعرفة نقل طريقة وفعالية ك اءة  تعزيز إىل مييل أن الرئيسية ال اعلة اجلهات هذه
 

  دةاحملااد اإلرشااااااااااااااااد خاادمااات وتوفر احملااددة ال رعيااة القطاااعااات على ال اااعلااة اجلهااات هااذه تركز قااد ذلااك، ومع -45

  نتجااهتمم يشاااااااااااااارتون الاذين مثال) سااااااااااااااتزرعنامل من حماددة جملموعاة( العلف إدارة على يركزون الاذين العلف موردي مثال)

 املثال، بيلسااااااااااا على) خ ية تكاليف على جمانية أهنا يبدو اليت اخلدمات تنطوي قد ذلك، إىل وباإلضاااااااااااافة(. خدماهتم أو
  ةمتحيز  تكون أن وميكن( ألعالفعلى ا أعلى أسااااااااااااااعار ت رض اليت اإلرشاااااااااااااااد خدمات يقدمون الذين األعالف موردي

 اسااااااااتخدام نم تعظم لألعالف االسااااااااتخدام كثي ة  تكنولوجيات إىل جونيرو   الذين األعالف موردي املثال، ساااااااابيل على)
 (.ستزرعنامل ربح من بدال األعالف

 
 اإلرشاااااااااااااد خدمات يمقدم على كبريا  اعتمادا احلديث العهد املائية األحياء تربية قطاع يعتمد حيث أفريقيا، ويف -46

يف جمال  ناساتشااري أهنم على أن ساهم عن أعلنوا الذين أولئك وك اءة قدرة بشاأن خماوف هناك كانت  ،يف القطاع اخلا 
 درةق لتحسن خمتل ة آليات احلكومة تعتمد أن وميكن .19اليت يوفروهنا اإلرشاد خدمات نوعية وبشأن املائية، األحياء تربية

  املائية، األحياء ربيةت يف املتخصااااصاااان االسااااتشااااارين ترخيص وأ املدربن تدريب مثل اخلا ، القطاع يف اخلدمات مقدمي

 .املائية األحياء تربية جمال يف متخصصة رابطات إنشاء تيسري أو
 

 ويتمثل. سااااتزرعنملل األصاااالية املعارف مع اجلديدة التكنولوجيات بدمج سااااتزرعنامل بن اإلرشاااااد عملية وتتميز -47
  سااااااتزرعنامل ىلإ فعال بشااااااكل واملهارات املعرفة نقل على قادرين يكونوا ال قد األساااااااسااااااين سااااااتزرعنامل أن يف القيود أحد

 مناسااابة املتدرجن، مساااتزرعنلل املالئمة التكنولوجيات تكون ال وقد. اخلاصاااة واحتياجاهتم لظروفهم وفقا املتجانسااان غري
. املنافسااة خلق خشااية واملهارات املعارف تبادل يف ايرغبو  ال قد سااتزرعنامل أن كما.  املوارد إىل ي تقرون الذين مسااتزرعنلل

  مزيدا تتطلب يةاملتنام أعماهلم أنإىل  نظرا سااااااااتزرعنامل بن اإلرشاااااااااد نطاق توساااااااايع يف وت انيهم اهتمامهم يتضاااااااااءل وقد

 سااتزرعنامل خماوف لتخ يف سااتزرعنامل بن باإلرشاااد اخلاصااة النجاح قصااص اسااتخدام وميكن. جانبهم من االهتمام من
 .املنافسة خيلف ذاتيا مدمرا جهدا سيكون ستزرعنامل من زمالئهم تثقيف أن من األساسين

 
                                        

19  Aquaculture for increased fish production in East Africa”. Karisa, H., Shoko, A.P. & Nyandat, B. 2009. -Rutaisire, J., Charo
African Journal of Tropical Hydrobiology and Fisheries 12: 74-77. 
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من القرن  الثمانينات أواخر يف لإلرشااااد احلقلية مدارس املزارعن هنج األصااال يف والزراعة األغذية منظمة طورتو  -48
 الدولية حلكوميةا املنظمات واساااع نطاق على تساااتخدم  ساااتزرعنامل بن املنظم لإلرشااااد شاااعبية طريقة وأصااابح ،20املاضاااي

 األسااااااليب النهج هذا يساااااتخدم الناس، على القائم التعلم إىل واساااااتنادا .21بلدا 90 من أكثر يف احلكومية غري واملنظمات
 املالحظة خالل من حملي، مدرب يسااهلها 22املخاطر من خالية بيئة يف التعلم فرصااة فيها تتاح تعليمية بيئة خللق التشاااركية
 خالل من التعلم ايلوبالت بأكمل ، النمو موسااام مدى على العملية امليدانية اتالتدريب يف القرارات واختاذ واملناقشاااة املباشااارة
 النظام ساااااياق يف إدماجها،و  املبتكرة واحلالية التقليدية الطرق اختبار يتم حيث املدرساااااة، هو الربكة/احلقل ويكون .التطبيق
 احلقلية مدارس املزارعن اساااُتخدمت وقد. اجلماعي للعمل دخول كنقطة  مشااارتكة مشاااكلة باساااتخدام وذلك احمللي، البيئي

  وأثبتت لشااااااااااااااباب،ا وتوظيف األعمال، وتطوير املائية، األحياء تربية تنمية ذلك يف مبا التقنية، املشاااااااااااااااكل من جمموعة يف

  .كبري  بشكل واألسرية اجملتمعية العالقات أيضا تعزز أهنا بل فحسب، التقنية املهارات تعزز ال أهنا
 

 موجودين نوايكو  بأن سااااااااااااااتزرعنامل التزام تتطلب احلقلية مدارس املزارعن أن مبا أن  من خماوف هناك ذلك، ومع -49
 وبالتايل،. تكل ةال حيث من فعاال دائما يكون ال قد النهج هذا فإن حمدد، موضااااوع بشااااأن طويلة ل رتات امليدان يف فعليا
 . 23مالءمة أكثر أو متساوية أخرى بطرق يضر   قد للنهج الرتويج يف اإلفراط فإن
 

 اإلرشاد لتيسير االئتمان
 

 منتجاهتم شاااااااااراء من ساااااااااتزرعونامل يتمكن لكي األعالف إدارة بشاااااااااأن اإلرشااااااااااد خدمات األعالف ومورد يوفر -50
 وكاالت حتتاج قد األعالف، إدارة يف جيدة ممارسااااااات سااااااتزرعونامل يعتمد لكي وباملثل،. صااااااحيح بشااااااكل واسااااااتخدامها

  ،مساااااااااااتزرعنلل الزراعية املواد عادة اإلرشااااااااااااد وكاالت توفر وال. األعالف على احلصاااااااااااول يف مسااااااااااااعدهتم إىل اإلرشااااااااااااد

 ووكاالت ألمساكامسااااتزرعي  بن التنساااايق ذلك ويتطلب. لشاااارائها االئتمان على احلصااااول يف مساااااعدهتم بإمكاهنا ولكن
 اتخمطط خالل من مساااااااااتزرعنلل جمموعات احلكومية غري املنظمات من العديد وتنظم. املالية واملؤساااااااااساااااااااات اإلرشااااااااااد

 . املدخالت على احلصول خالل من فعالية أكثر إرشادية خدمات تقدمي من متكنها اليت الصغرية، لالئتمانات
 

  الرتدد ىلإ يؤدي ممااا العاااليااة، املخاااطر ذات األعمااال من عمومااا املااائيااة األحياااء تربيااة املاااليااة اجملتمعااات وتعترب -51

  اإلرشاااااااد يف اإلقراض وكاالت إدماج شااااااأن ومن. معقولة أقساااااااط أو فائدة مبعدالت والتأمن والقروض االئتمان تقدمي يف

 .اإلرشاد وكاالت تدعمهمو  ترشدهم الذين ستزرعنبامل ثقتها يعزز وأن للقطاع، فهمها يعزز أن املائية األحياء تربية جمال يف
  

                                        
 .schools/ar/-field-http://www.fao.org/farmer العاملية منصة مدارس املزارعن احلقلية. 2007منظمة األغذية والزراعة.   20
 التخطي  لربامج اجلودة. روما، إيطاليا. –. وثيقة إرشاد مدارس املزارعن احلقلية 2016منظمة األغذية والزراعة.   21
 www.fao.org/3/a-i5296e.pdf 

 بدال من التعلم من األخطاء اخلاصة اليت ميكن أن تكون مكل ة.  22
 .1املرجع يف احلاشية رقم  اُنظر  23
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 المائية األحياء لتربية المالي أو االقتصادي األداء بشأن اإلرشاد من المزيد
 

  التدريبية الدورات يف التقنية باجلوانب مقارنة االعتبار ثانوي لألعمال والتخطي  املايل التحليل يكون ما غالبا -52

 ،ستزرعونامل ذلك يقبلو  اإلنتاج تعظيم إىل املرشدون يدعو لذلك، ونتيجة. املائية األحياء تربية جمال يف التدريب دالئل أو
 واالجتماعية البيئية التكاليف احتسااااااب مع األرباح، تعظيم أن حن يف األمساك؛ اساااااتزراع يف كهدف  ضااااامنا، أو صاااااراحة
 . جتاري كمشروع  املائية األحياء لرتبية النهائي اهلدف يكون أن ينبغي صحيح، بشكل

 
  ملواضااااااااااايعا لصااااااااااااح املايل أو االقتصاااااااااااادي األداء أ ية على التأكيد لعدم مماثال ميال البحوث اهتمامات ظهروتُ  -53

 األحياء تربية قطاع عن كاملة  صااااااورة تقدم ال اليت( كثافة  األعلى للمحاصاااااايل التخزين زيادة مثل) تقنيا حتديا تشااااااكل اليت
 إغراق مثل سلبية تائجن تكثي   أو اإلنتاج توسيع خالل من فق  التقين األداء لتحسن املبذولة للجهود يكون وقد. املائية

 . عام بشكل املالية واخلسارة األسعار، واهنيار بالسلع، األسواق
 

 المائية األحياء تربية مجال في اإلرشاد وخطة استراتيجية
 

 التنمية يف رئيسيا عنصرا البشرية املوارد وتنمية املائية األحياء تربية جمال يف لإلرشاد وخطة اسرتاتيجية وجود يعترب -54
 وخطة اسااااارتاتيجية تكون أن كنومي. املائية األحياء وتربية ساااااتزراعلال املتكاملة والتنمية املائية األحياء تربية يف التأثري العالية
 تربية طاعق تنمية وخطة اسااااااارتاتيجية من جزءا أو ،الزراعي لإلرشااااااااد عامة وخطة اسااااااارتاتيجية من جزء أو ذاهتا، حبد قائمة

  .األزرق النمو ومبادرة املائية األحياء
 

  القطاع حتياجاتال متعمق فهم إىل املائية األحياء تربية جمال يف اإلرشااااااااد وخطة اسااااااارتاتيجية تساااااااتند أن وينبغي -55

 الرئيسااية ال اعلة هاتاجل وأدوار البشااري، املال رأس لتكوين احملتملة والوسااائل التنمية، مراحل خمتلف يف البشاارية املوارد من
 .العملية ههذ يف( اخلا  والقطاع البحوث، ومعاهد احلكومية، غري واملنظمات ،ةالدولي احلكومية واملنظمات احلكومة،)
 

  احلكومة جهود وجي ت على املائية األحياء تربية جمال يف البشااااااااااارية ردااملو  تنمية وخطة اسااااااااااارتاتيجية تقتصااااااااااار ولن -56

 مواءمة لىع اآلخرين اإلرشااااد خدمات مقدمي أيضاااا ساااتسااااعد بل فحساااب، املائية األحياء تربية جمال يف اإلرشااااد بشاااأن
 .املائية األحياء لرتبية اإلرشاد جمال يف التنسيق زيادة أجل من أنشطتهم

 
 المائية األحياء تربية مجال في اإلرشاد وفعالية كفاءة  تحسين في والزراعة األغذية منظمة دور

 
 جمال ويف التقنية املسااااااااااااعدة لألعضااااااااااااء يوفر الذي 24القدرات تنمية هنج على والزراعة األغذية منظمة تشاااااااااااجع -57

  السااااااااياسااااااااات مسااااااااتوى على والك اءات القدرات لتعزيز والتحديات ال ر  من واسااااااااعة جمموعة بشااااااااأن السااااااااياسااااااااات،

                                        
  development/ar-http://www.fao.org/capacity . تنمية القدرات يف منظمة األغذية والزراعة. روما، إيطاليا.2017منظمة األغذية والزراعة.   24
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 العمل ووكالء بوناملتدر ) ال ردية املساااااااااتويات وعلى( املؤساااااااااساااااااااات بناء دعم) التنظيمية واملساااااااااتويات( التمكينية البيئات)
 (.ذلك إىل وما املصلحة، وأصحاب

 
 التنمية ذلك يف مبا املائية، األحياء تربية بشاااااأن املنظمة مشااااااريع معظم يف حامسا عنصااااارا القدرات بناء ويشاااااكل -58

أو تشاااااارك  تل ةخم مواضااااايع يف اإلرشااااااد خدمات والزراعة األغذية منظمة وتقدم. املائية األحياء وتربية لالساااااتزراع املتكاملة
 واألمن األمساك وأمراض ،26املائية األحياء لرتبية األعالف تصنيع وممارسات ،25اجلمربي لرتبية اجليدة املمارسات مثل)فيها 

  وتسااااااااااااااتهاااادف. خمتل ااااة هنج خالل ومن ،(ومااااا إىل ذلااااك جتاااااري، كمشااااااااااااااروع  املااااائيااااة األحياااااء تربيااااة وإدارة البيولوجي،

 وحلقات دريبية،الت الدورات خالل من اإلرشاد، جمال يف والعاملن األساسين ستزرعنامل األول املقام يف التدخالت بعض
 رس املزارعنمدا هنج أخرى تدخالت تدعم حن يف األنشطة، من وغريها امليدانية، والزيارات الدراسية، واجلوالت العمل،
  ،املشاااااكل وحل التجريب تسااااهيل إىل هتدف املوساااام طوال ميدانية أنشااااطة خالل من املشاااااركة على القائم للتعليم احلقلية

 .املباشرة اخلربة خالل من التعلم إىل يؤدي مما
 

 تربية إدارة" حول التدريبية العمل حلقات من سااااااالسااااااالة والزراعة األغذية منظمة نظمت األخرية، السااااااانوات ويف -59
 حلقات وهتدف .27خمتل ة وإقليمية وطنية مشاااااريع إطار يف أفريقيا، يف أساااااسااااي بشااااكل ،"جتاري كمشااااروع  املائية األحياء
  والتجارية، قنيةالت التدريبات دمج ومت. املالية واإلدارة األعمال ختطي  يف سااااااااااااااتزرعنامل مهارات حتساااااااااااااان إىل هذه العمل

 .اكتماال أكثر مبهارات ستزرعنامل لتزويد ،28أفريقيا شرق يف مؤخرا ُعقدت إقليمية شب  تدريبية عمل حلقة يف
 

احلد من العمل من أعلى  تشاااجيع خالل من اإلرشااااد خلدمات دعمها حتسااان والزراعة األغذية منظمة وبإمكان -60
 وفعالية ك اءة  عزيزت شأهنا من اليت األخرى العوامل ومن. املشاريع وتن يذ تصميم يف التشاركي العملإىل أس ل ومزيد من 

 وحتساااااااااااان املرتتبة، آلثارا متابعة إىل الرامية اجلهود زيادة املائية، األحياء رتبيةل اإلرشاااااااااااااد جمال يف املنظمة تبذهلا اليت اجلهود
 .األخرى احلكومية وغري احلكومية اإلرشاد هيئات مع التعاون وتعزيز املختل ة، املشاريع بن التنسيق

 
 يهياااة،التوج واخلطوط التقنياااة، الوثاااائق خالل من وتعممهاااا واخلربات املعاااارف والزراعاااة األغاااذياااة منظماااة تولاااد -61

 التقين ألداءا حتساااان يف للمساااااعدة مناذج أو أدوات املنظمة وتطور. األخرى طبوعاتوامل الوقائع، وصااااحائف والكتيبات،

                                        
25  /BRR/DKP/FAO/GTZ/IFC/MMAF/NACA/WWFADB/ACIAR/AwF .2007 لالستزراع. دليل عملي حول ممارسات إدارة أفضل  

ة عبنك التنمية اآلسيوي، واملركز األسرتايل للبحوث الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واملؤسسة املالية الدولية جملمو  صادر عنيف آتشي . 
 http://library.enaca.org/Shrimp/publications/e014_bmp_book_english.pdf .2017، يونيو/حزيران البنك الدويل، باندا آتشي 

. املمارسات اجليدة لتصنيع األعالف لرتبية األحياء املائية. اخلطوط التوجيهية التقنية 1. تنمية تربية األحياء املائية، 2001منظمة األغذية والزراعة.   26
 .ww.fao.org/3/a-y1453e.pdfروما، منظمة األغذية والزراعة. ،1الضميمة  ،5 رقم ملنظمة األغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد. 

العمل املشرتكة بن منظمة األغذية والزراعة وحكومة أوغندا لتنمية القدرات حول إدارة تربية األحياء املائية   حلقة. 2012منظمة األغذية والزراعة.   27
( 2012)ديسمرب/كانون األول  50نشرة منظمة األغذية والزراعة بشأن تربية األحياء املائية  .SMARTFISHكمشروع جتاري يف إطار مشروع 

 .15إىل  14 الص حات من

الزراعة نشرة منظمة األغذية و . ورشة عمل تدريبية إقليمية فرعية حول إدارة تربية األحياء املائية كمشروع جتاري. 2017منظمة األغذية والزراعة.   28
 روما، منظمة األغذية والزراعة. .www.fao.org/3/a-i7171e.pdf: . متاحة على56لرتبية األحياء املائية رقم 

http://www.fao.org/3/a-i7171e.pdf
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  والزراعة، ذيةاألغ منظمة وضااااعتها االسااااتعمال، سااااهلة اسااااتثمارية أداة اسااااتخدمت وقد. املائية األحياء لرتبية واالقتصااااادي
 . 29لألعمال التخطي و  الرحبية حتليل إجراء على ستزرعنامل ملساعدة أعاله، املذكورة التجارية التدريبية العمل حلقات يف
 

 اساااااتزراع بشاااااأنحيويا  اقتصااااااديا منوذجا 30مؤخرا الصااااان يف البحوث وشاااااركاء والزراعة األغذية منظمة ووضاااااعت -62
  املائية ياءاألح لرتبية واالقتصااااااااااااااادي التقين األداء لتحساااااااااااااان كبرية  إمكانيات عن النموذج هذا ويكشااااااااااااااف .البلطيمسك 

 هنج اسااتخدام وميكن .واالقتصااادية والتقنية املناخية الظروف ملختلف وفقا االسااتزراع ممارساااتو  ترتيبات حتساان خالل من
 القرارات اختاذ على سااتزرعنامل ملساااعدة االسااتخدام وسااهلة خصاايصااا، مصااممة أدوات لتطوير احليوية البيولوجية النمذجة

 . خمتل ة لظروف وفقا
 

 شااااااااااااااادواإلر  البحوث بن جساااااااااااااار مبثابة تكون أن والزراعة األغذية ملنظمة ميكن للمعارف، منظمة وبوصاااااااااااااا ها -63
 ذوي املهنين من فريقو  خمتل ة ميدانية مشاريع خالل من ستزرعنامل مع الوثيق الت اعل خالل ومن. ستزرعنامل وجمتمعات
 ميكن ،(فيها االساااتشاااارين من أو املنظمة يف ال نين املوظ ن من ذلك كان  ساااواء) التخصاااصاااات ومتعدد العالية املهارات
 سااااياسااااة املنظمة ىولد. ال علية العامل مشاااااكل حل إىل البحوث جمال يف اجلهود توجي  يف رئيساااايا دورا تلعب أن للمنظمة
 بوصاا ها املنظمة واليةب املتصاالة القضااايا بشااأن وحمددة مسااتقلة علمية/تقنية مشااورة تقدم اليت املؤسااسااات لتعين مؤسااسااية

  األمساك ملصااااااااااايد البحوث مركز تعين مت ،2014 عام يف املثال، ساااااااااابيل وعلى .31"والزراعة األغذية ملنظمة مرجعية مراكز"
  والتدريب لبحوثل والزراعة األغذية ملنظمة مرجعي كمركز" السااااااااااااامكية للعلوم الصاااااااااااااينية لألكادميية التابع العذبة املياه يف
  .32"الداخلية األمساك ومصايد املائية األحياء تربية جمال يف
 

 الرئيساااااااااااااية ةالبواب عديدة سااااااااااااانوات منذ املنظمة ظلت والوطنية، ال رعية واإلقليمية اإلقليمية مكاتبها خالل ومن -64
 إنشااااااء على راعةوالز  األغذية منظمة سااااااعدت ذلك، من واألهم. املائية األحياء لرتبية الدويل اجملتمع يف البلدان من لكثري

 األحياء تربية وشبكة ادئ،اهل واحملي  آسيا إقليم يف املائية األحياء تربية مراكز شبكة مثل فرعية إقليمية أو إقليمية شبكات
 والرابطة الشاارقية، أوروبا يف ائيةامل األحياء تربية مراكز وشاابكة أفريقيا، يف املائية األحياء تربية وشاابكة ،األمريكيتن يف املائية

 دويل كميساااااار  العمل تواصاااااال أن للمنظمة ميكن األصااااااول، هذه وباسااااااتخدام. املسااااااتدامة املائية األحياء لرتبية امليكرونيزية
 لرتبية اإلرشاااااااد الجم يف املائية األحياء تربية ومنظمات مؤسااااااسااااااات بن ما يف األوسااااااع األقاليمي التعاون لتح يز مسااااااتقل
 . املائية األحياء
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  املائية، األحياء ةلرتبي التنمية حلول من حيصااااااااااااااى ال عددا اجلنوب بلدان بن ما يف للتعاون املنظمة برامج وتقدم -65
  تالالتبااااد ارهإطااا يف جتري أن ميكن للتعااااون إطاااار وتوفري الااادولياااة؛ ال ااااعلاااة اجلهاااات بن احلوار تيسااااااااااااااري ذلاااك يف مباااا
 تبادل يف شااااائعةال الطرق إحدى وتتمثل. واملوارد اخلربات وحشااااد واملنظمات، والتعاونيات واملؤسااااسااااات البلدان بن ما يف

 خرباء نشااار يف ،(سااانوات ثالث إىل سااانتن من) الطويل األجل إىل( مثال أشاااهر ساااتة) القصاااري األجل من ،التقنية اخلربات
 ،الزيارات وتبادل اسيةدر  جبوالت القيام األخرى طرقال وتشمل. ملتقي بلد إىل املائية األحياء تربية جمال يف متقدم بلد من

  اجلنوب، لدانب بن ما يف للتعاون ميسااااااااااارة بوصااااااااااا ها والزراعة، األغذية منظمة وجتمع. حمددة تدريبية دورات عن فضاااااااااااال
 . بتطبيقها أيضا املهتمة والبلدان إمنائية حلول لديها اليت البلدان بن
 

  وغريهااا اتواملنتاادياا العماال وحلقااات املؤمترات تنظم أن والبشااااااااااااااريااة، املاااليااة املوارد بتوفر رهنااا للمنظمااة، وميكن -66
 بتجميع نظمةامل ومتق أن وميكن. املائية األحياء رتبيةل اإلرشااااااااااد جمال يف واخلربات املعلومات تبادل لتيساااااااااري األنشاااااااااطة من

  نشاااااااااااااارها جلأ من( ذلك إىل وما ال يديو، أشاااااااااااااارطةو  التقنية، الدالئل مثل) واملعلومات املعارف منتجات وتوليف وترمجة
 .العاملي الصعيد على

 
 وغريها اجلنوب بلدان بن ما يف والتعاون التقين، للتعاون برناجمها خالل من والزراعة، األغذية منظمة وساااتواصااال -67
 األحياء تربية الجم يف اإلرشاد وخط  اسرتاتيجيات وضع بشأن لألعضاء التقنية املساعدة تقدمي الصلة، ذات اآلليات من

 وتربية األمساك مصااااااااايد جمال يف 34البشاااااااارية املوارد وحتديد 33الالئق العمل فر  لتوفري بأنشااااااااطة نظمةامل وتضااااااااطلع. املائية
 للتخطي  يلزم ما وهو تل ة،خم مراحل يف املائية األحياء لرتبية البشااارية املوارد ملتطلبات متعمق فهم لتساااهيل املائية، األحياء
 .املائية األحياء تربية جمال يف لإلرشاد السليم

 
 التوجيهات المطلوبة 

 
 :يليس بما القيام إلى مدعوة الفرعية اللجنة إن -68
 

 التعليق على املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة؛ 

 تبادل اخلربات والدروس املست ادة بشأن اإلرشاد يف جمال تربية األحياء املائية؛ 

 إلرشاااااااد ا وضااااااع توصاااااايات خبصااااااو  اإلجراءات واألنشااااااطة اليت ينبغي القيام هبا من أجل حتساااااان ك اءة وفعالية 
 تربية األحياء املائية. يف جمال
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؛ وستصدر النتائج  الصنيف وارد البشرية يف تربية األحياء املائية ومصايد األمساكجتري منظمة األغذية والزراعة دراسة جتريبية مستمرة بشأن تنمي  امل  34
 .2018يف عام 


