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اإعداد هذه الوثيقة

 (FAO( اأعدت اإدارة م�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء املائية لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة

هذه املبادئ التوجيهية التقنية، حتت اإ�رشاف دوري�ص �ضوتو. وقد مت دعم اإنتاجها من قبل م�رشوع ح�ضاب 

الأمانة الياباين “نحو تربية اأحياء مائية م�ضتدامة: ق�ضايا خمتارة وخطوط توجيهية” والربنامج العادي 

للمنظمة. 

جرت املناق�ضات الأولية التي توؤدي اإىل اإعداد هذه املبادئ التوجيهية يف املنظمة/جامعة جزر البليار ور�ضة 

عمل اخلرباء حول بناء نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية الذي عقد يف باملا دي مايوركا، 

الأولية  امل�ضودة  م�ضمون  اآخر  خرباء  فريق  ناق�ص   .2007 مايو/اآيار   7-11 من  الفرتة  يف  ا�ضبانيا، 

للمبادئ التوجيهية يف ور�ضة عمل خلرباء املنظمة ب�ضاأن املبادئ التوجيهية لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي 

نوفمرب/ت�رشين   24-26 من  الفرتة  يف  اإيطاليا،  روما،  يف  التي جرت   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف 

الثاين 2008. اخلرباء امل�ضاركني يف هذه الور�ص وامل�ضاهمني يف تنمية املبادئ التوجيهية هم:

 José Aguilar-Manjarrez, Dror Angel, Conner Bailey, Uwe Barg, Kenny Black,
 Malcolm Beveridge, Alex Brown, Thierry Chopin, Barry Costa Pierce, Sena
 de Silva, Salud Deudero, Peter Edwards, Shirra Freeman, Nguyen Song Ha,
 John Hambrey, Nathanael Hishamunda, Nelly Isyagy, Yannis Karakassis,
Duncan Knowler, Alessandro Lovatelli, Nuria Marba, Javier Martinez-
 Cordero, Syndhia Mathe, Miao Weimin, Reinaldo Morales, Ricardo
 Norambuena, Bill Silver, Francois Simard, Rohana Subasinghe, Phutchapol

 .Suvanachai, Paul Tett, Max Troell and Alexandre Wainberg
 

اأعدت امل�رشوعات الأولية من املبادئ التوجيهية من قبل Patrick White وPeter Edwards. مت تقدمي 

م�ضاهمات اإ�ضافية وتعليقات من قبل Gabriella Bianchi وJames Muir. Cécile Brugère و 

José Aguilar-Manjarrez و Nathanael Hishamunda قدموا مدخلت فنية يف جميع مراحل 
العملية.Richard Arthur و Françoise Schatto قدما امل�ضاعدة التحريرية.
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منظمة الأغذية والزراعة.

تنمية تربية الأحياء املائية. 4. نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية. 

املبادئ التوجيهية الفنية للمنظمة ب�ضاأن ال�ضيد الر�ضيد. رقم 5، ملحق. 4. 

روما، منظمة الأغذية والزراعة. 2013. 54 �ضفحة.

ملخ�ص

الأبعاد الجتماعية والفيزيائية احليوية للنظم الإيكولوجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحيث اأن اأي تغيري 

يف بعد واحد من املحتمل جدًا اأن يولد تغيريًا يف الآخر. على الرغم من اأن التغيري هو نتيجة طبيعية 

التغري يهدد بتقوي�ص  اإذا كان معدل واجتاه  اإدارتها  لتفاعلت معقدة، لكن ل بد من ر�ضدها وحتى 

انتعا�ص النظام.

“اإن نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) هو ا�شرتاتيجية لإدماج الن�شاط 
داخل النظام الإيكولوجي الأو�شع بحيث ي�شجع التنمية امل�شتدامة والعدالة، وانتعا�ص النظم 

الجتماعية-الإيكولوجية املرتابطة.”

كونه ا�ضرتاتيجية، فاإن نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) لي�ص هو ما يتم اإمنا 

هو كيف يتم ذلك. م�ضاركة اأ�ضحاب امل�ضلحة هو يف اأ�ضا�ص ال�ضرتاتيجية.

اإطار �ضيا�ضة ملئم تتطور  )EAA) يتطلب وجود  املائية  النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء  نهج 

يف �ضمنه ال�ضرتاتيجية من خلل عدة خطوات: )اأ( الفح�ص وتعريف حدود النظام البيئي وحتديد 

اأ�ضحاب امل�ضلحة؛ )ب( حتديد الق�ضايا الرئي�ضية؛ )ج( حتديد اأولويات الق�ضايا؛ )د( حتديد الأهداف 

وتقييم،  ور�ضد  تقوية  ت�ضمل  التي  املقابلة،  التنفيذ  عملية  )و(  للتنفيذ؛  اإعداد خطة  )هـ(  الت�ضغيلية؛ 

و)ز( ا�ضتعرا�ص ال�ضيا�ضة طويل الأجل. تبلغ كل هذه اخلطوات من قبل اأف�ضل املعارف املتاحة. 

�ضوف يتطلب تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) تقوية املوؤ�ض�ضات ونظم 

الإدارة املرتبطة بها بحيث ميكن تنفيذ نهج متكامل لتنمية تربية الأحياء املائية ياأخذ باحل�ضبان ب�ضكل 

على  القادرة  املوؤ�ض�ضات  بتنمية  �ضيكون  لذلك  املفتاح  الأخرى.  القطاعات  وتاأثريات  احتياجات  كامل 

الندماج، وخا�ضة من حيث الأهداف واملعايري املتفق عليها. 

اإن العتماد الوا�ضع املقيا�ص لنهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) يتطلب تقاربًا 

اأ�ضد �رشامة بني ال�ضيا�ضة والعلوم والإدارة. ويتطلب اأي�ضًا اأن ت�ضمل احلكومات تربية الأحياء املائية 

وا�ضرتاتيجياتها  التنموية  �ضيا�ضاتها  يف   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  الإيكولوجي يف  النظام  لنهج 

وخططها للتنمية.
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خلفية

ومنافع  عمل  وم�ضدر  الإن�ضان  لغذاء  رئي�ضيًا  م�ضدرًا  الأزمنة  اأقدم  منذ  الأ�ضماك  �ضيد  ظل   .1
املعرفة  زيادة  مع  اأنه  غري  حمدودة.  غري  خا�ضة  املحيطات  اإنتاجية  بدت  للأن�ضانية.  اأخرى  اقت�ضادية 

والتطور الديناميكي مل�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء املائية، تبنّي اأن املوارد املائية احلية، رغم جتددها، 

لي�ضت غري حمدودة ولبد من اإدارتها ب�ضكل ر�ضيد، اإذا كانت م�ضاهمتها يف الرفاهية الغذائية والقت�ضادية 

والجتماعية ل�ضكان العامل املتزايد من املقرر اأن ت�ضتمر.

2.  مع ذلك، لنحو ثلثة عقود، ب�ضبب زيادة التلوث الكبرية، وتقنيات ال�ضيد املفرطة يف جميع 
اأنحاء العامل، وال�ضيد غري القانونى دون ابلغ ودون تنظيم، تقل�ص ال�ضيد والإِبرار وانخف�ضت املخزونات 

ال�ضمكية، غالبًا مبعدلت تنذر باخلطر.

الرعاية  القت�ضادية، ويقلل من  والتنمية  الغذائي  الأمن  �ضلبية على  اآثار  لديه  املخزون  نفاذ   .3
الجتماعية يف البلدان يف جميع اأنحاء العامل، وخا�ضة على اأولئك الذين يعتمدون على الأ�ضماك كم�ضدر 

رئي�ضي للربوتني احليواين والدخل مثل �ضيادي الكفاف يف البلدان النامية. املوارد املائية احلية حتتاج اإىل 

اأن تدار ب�ضكل �ضحيح، اإذا ما اأريد لفوائدها للمجتمع اأن تكون م�ضتدامة.

ا�ضتدامة الفوائد املجتمعية تتطلب اإعادة تكوين املخزونات ال�ضمكية امل�ضتنفدة و�ضيانة تلك   .4
التي ل تزال معافاة، من خلل الإدارة ال�ضليمة. ويف هذا ال�ضدد، كان لعتماد اتفاقية الأمم املتحدة لقانون 

اأ�ضا�ضي. ين�ص القانون اإطارًا جديدًا لإدارة اأف�ضل للموارد البحرية. اأعطى  1982 دور  البحار، يف عام 

املوارد  وا�ضتخدام  لإدارة  وامل�ضوؤوليات  احلقوق  ال�ضاحلية  الدول  للمحيطات  اجلديد  القانوين  النظام 

ال�ضمكية يف املناطق اخلا�ضعة لوليتها الوطنية، التي ت�ضمل نحو 90 يف املئة من م�ضايد الأ�ضماك البحرية 

يف العامل.

الغذائية  ال�ضناعات  قطاعات  من  العامل  يف  الأ�ضماك  م�ضايد  اأ�ضبحت  الأخرية،  ال�ضنوات  يف   .5
من خلل  اجلديدة  الفر�ص  من  لل�ضتفادة  كبريًا  الدول جهدًا  من  الكثري  وبذلت   ، ب�ضكل حيوي  النامية 

الأ�ضماك  على  املتزايد  الدويل  للطلب  ا�ضتجابة  التجهيز  احلديثة وم�ضانع  ال�ضيد  اأ�ضاطيل  يف  ال�ضتثمار 

واملنتجات ال�ضمكية. مع ذلك، اأ�ضبح من الوا�ضح اأن العديد من املوارد ال�ضمكية يف كثري من الأحيان ل 

الهامة  ال�ضمكية  للمخزونات  املفرط  ال�ضتغلل  يزال  املن�ضبط. ل  املفرط غري  ال�ضتغلل  ت�ضتطيع حتمل 

واإدخال تعديلت على النظم الإيكولوجية واخل�ضائر القت�ضادية كبرية وال�رشاعات الدولية ب�ضاأن اإدارة 

يف  الأ�ضماك  م�ضايد  وم�ضاهمة  الأ�ضماك  مل�ضايد  الطويل  املدى  على  ال�ضتدامة  تهدد  الأ�ضماك  وجتارة 

الإمدادات الغذائية.
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يف �ضوء هذا الو�ضع، مع العرتاف باأن اإعادة تكوين املخزونات ال�ضمكية امل�ضتنزفة ل تزال   .6
عاجلة وجتنب ا�ضتنزاف املخزونات التي ل تزال �ضليمة بذات الأهمية، فقد اأعربت الدول الأع�ضاء مبنظمة 

الأغذية والزراعة عن احلاجة اإىل موا�ضلة تنمية تربية الأحياء املائية باعتبارها ال�ضبيل الوحيد الفوري 

لردم الهوة بني انخفا�ص ناجت ال�ضيد الطبيعي والطلب العاملي املتزايد على الأغذية البحرية.

يف الواقع، يف العقود الثلثة املا�ضية، �ضجلت تربية الأحياء املائية منوًا كبريًا والأ�رشع بني   .7
القطاعات املنتجة للأغذية وتطورت اإىل �ضناعة قوية وحيوية على ال�ضعيد العاملي. مع ذلك، قد تبني اأي�ضًا اأن 

لرتبية الأحياء املائية يف بع�ص الأحيان القدرة على الت�ضبب يف تاأثريات خطرية �ضارة بيئيًا واجتماعيًا.

وبالتايل، فاإن الدورة التا�ضعة ع�رشة للجنة م�ضايد الأ�ضماك )COFI)، التي عقدت يف مار�ص/  .8
اآذار 1991، اأو�ضت باأن احلاجة ملحة اإىل اإعتماد نهج اإدارة جديدة يف اإدارة م�ضايد الأ�ضماك تاأخذ بعني 

الإعتبار املحافظة على الرثوة ال�ضمكية والعوامل البيئية والإجتماعية والإقت�ضادية. وطلبت من املنظمة 

تنمية مفهوم ال�ضيد الر�ضيد والتو�ضع يف �ضياغة قواعد ال�ضلوك بهذا ال�ضاأن لتعزيز تطبيقها.

وبعد ذلك قامت حكومة املك�ضيك، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، بتنظيم موؤمتر دويل   .9
يف كانكون يف �ضهر مايو/ اآيار 1992. وقد رفع “ اإعلن كانكون” الذي وافق عليه املوؤمتر املذكور اإىل 

1992، فاأيد ذلك  موؤمتر الأمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية الذي عقد يف الربازيل يف يونيو/حزيران 

املوؤمتر اإعداد مدونة ال�ضلوك ب�ضاأن ال�ضيد الر�ضيد. علوة على ذلك، اأو�ضت هيئة امل�ضاورات الفنية ب�ضاأن 

�ضيد الأ�ضماك يف اأعايل البحار، التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة، التي اإنعقدت يف �ضبتمرب/ اأيلول 1992، 

بو�ضع قواعد تعالج الأمور املتعلقة ب�ضيد الأ�ضماك يف اأعايل البحار.

الثاين  نوفمرب/ت�رشين  يف  عقدت  التي  املئة،  بعد  الثانية  دورته  يف  املنظمة  جمل�ص  قام  وقد   .10
1992، ببحث و�ضياغة تلك القواعد واأو�ضى باإعطاء الأولوية ملوا�ضيع ال�ضيد يف اأعايل البحار، وطلب اأن 

تقدم الإقرتاحات ب�ضاأن تلك القواعد اإىل جلنة املنظمة مل�ضايد الأ�ضماك يف دورتها لعام 1993.

قامت جلنة م�ضايد الأ�ضماك يف دورتها الع�رشين التي عقدت يف �ضهر مار�ص/اآذار بدرا�ضة عامة   .11
لإطار وفحوى املدونة املذكورة، مبا يف ذلك اخلطوط التوجيهية، ووافقت على جدول زمني ملزيد من العمل 

يف اإعداد تلك املدونة. كما طلبت من املنظمة اأن تقوم على وجه ال�رشعة، كجزء من املدونة، باإعداد مقرتحات 

ملنع �ضفن ال�ضيد من تغيري اأعلمها، وهو ت�رشف يوؤثر على اإجراءات احلفاظ على الرثوة ال�ضمكية وح�ضن 

نوفمرب/ت�رشين  والع�رشين يف  ال�ضابعة  دورته  املنظمة، يف  موؤمتر  ذلك يف  اأدى  البحار.  اأعايل  يف  اإدارتها 

ال�ضيانة  تدابري  اإىل  البحار  اأعاىل  ال�ضيد فى  �ضفن  امتثال  لتعزيز  اتفاقية  اعتماد  اإىل   ،1993 عام  الثاين 

والدارة الدولية، والتي، مبوجب قرار موؤمتر املنظمة رقم 15/93، ت�ضكل جزًء ل يتجزاأ من املدونة. كما 
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اعرتف اأي�ضًا واأكد اأن ق�ضايا تنمية تربية الأحياء املائية الر�ضيدة وتربية الأحياء املائية امل�ضتدامة ينبغي 

اأن تعالج يف عملية �ضياغة بحيث يتم تغطية هذه امل�ضائل ب�ضكل منا�ضب يف املدونة املتوخاة.

هذا العرتاف ال�ضمني عن اأهمية الإدارة يف تربية الأحياء املائية اكدت عليه املادة 1.1.9 من   .12
تنمية تربية  لتي�ضري  قانونيًا واداريًا منا�ضبًا  اطارًا  “اأن ت�ضع  اأن  الدول  يتطلب من  الذي  الأمر  املدونة، 

اإىل ذلك، ومع  بداية الألفية اجلديدة، هناك اعرتاف متزايد  الأحياء املائية ب�ضورة ر�ضيدة”. بالإ�ضافة 

البحرية.  الأحياء  تربية  يف  للتو�ضع  ال�ضاحلية  واملناطق  املحيطات  مياه  ل�ضتخدام  الكبرية  بالإمكانات 

اأنه، خلفًا لل�ضيد الطبيعي، املبادئ القائمة واملعمول بها يف القانون  الق�ضية العالقة يف هذا النطاق هي 

الدويل العام واأحكام املعاهدات توفر قليًل من التوجيه حول �ضلوك عمليات تربية الأحياء املائية يف هذه 

يف  �ضيحدث  امل�ضتقبل  يف  املائية  الأحياء  تربية  يف  التو�ضع  اأن  على  يتفق معظم اخلرباء  الآن،  املياه. حتى 

البحار واملحيطات، وبالتاأكيد بعيدًا عن ال�ضاطئ، ورمبا اأبعد من ذلك، يف اأعايل البحار. يجب معاجلة الفراغ 

التنظيمي لرتبية الأحياء املائية يف اأعايل البحار لتو�ضيع عمليات تربية الأحياء املائية هناك.

ذات  الدولية  القوانني  لأحكام  وفقا  وتطبيقها  تف�ضريها  يكون  بحيث  القواعد  �ضياغة  متت   .13
ال�ضلة، كما هي واردة يف اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ال�ضادر يف 10 دي�ضمرب/كانون الول عام 

القانون، واملتعلق بحفظ وادارة املخزونات  اتفاقية هذا  اأحكام  البند مطابق كذلك لتفاق تنفيذ   .1982
اإعلن  �ضوء  وعلى   .1995 عام  يف  الرحتال  الكثرية  ال�ضمكية  واملخزونات  املناطق  املتداخلة  ال�ضمكية 

17 من  الف�ضل  والتنمية، خ�ضو�ضًا  البيئة  ب�ضاأن  ريو  اإعلن  اأخرى،  اأمور  1992، �ضمن  لعام  كانكون 

جدول الأعمال احلادي والع�رشين.

وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة باإعداد هذه القواعد بالت�ضاور والتعاون مع وكالت الأمم   .14
املتحدة ذات ال�ضلة واملنظمات الدولية الأخرى، مبا فيها املنظمات غري احلكومية.

تتاألف قواعد ال�ضلوك هذه من خم�ضة بنود متهيدية هي: الطبيعة واملجال؛ الأهداف؛ العلقات   .15
البنود  هذه  ويتلو  النامية.  للدول  اخلا�ضة  املتطلبات  والتجديد؛  واملراقبة  التنفيذ  اأخرى؛  باإتفاقات 

التمهيدية بند عن املبادئ العامة التي ت�ضبق ال�ضتة بنود اجلذرية اخلا�ضة باإدارة الرثوة ال�ضمكية وعمليات 

�ضيد الأ�ضماك وتنمية الأحياء املائية ودمج امل�ضايد ال�ضمكية �ضمن اإطار املناطق ال�ضاحلية واأعمال ما بعد 

ال�ضيد والتجارة والأبحاث اخلا�ضة بامل�ضايد. وكما ذكر �ضابقًا فاإن اتفاقية تعزيز امتثال �ضفن ال�ضيد يف 

اأعايل البحار لتدابري ال�ضيانة والإدارة الدولية ت�ضكل جزءًا ل يتجزاأ من املدونة.

يف  الواردة  القواعد  اأ�ضا�ص  على  و�ضعت  منها  معينة  اأجزاء  اأن  اإل  طوعي،  باملدونة  والتقيد   .16
القانون الدويل الذي يت�ضمنه ميثاق الأمم املتحدة اخلا�ص بقانون البحار بتاريخ 15 دي�ضمرب/كانون اأول 
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1982. كما تت�ضمن املدونة يف ال�ضيد الطبيعي، اأحكامًا قد تكون ملزمة معقودة بني الأطراف املعنية، مثل 
اإتفاقية عام 1993 اخلا�ضة بتعزيز امتثال �ضفن ال�ضيد يف اأعايل البحار لتدابري ال�ضيانة والإدارة الدولية. 

والتي  القطاع،  من  امل�ضاركة  على  القائمة  الإدارة  �ضمنًا  ت�ضجع  املدونة  اأحكام  املائية،  الأحياء  تربية  يف 

متتد من التنظيم الذاتي لل�ضناعة، اإىل الإدارة امل�ضرتكة للقطاع من ممثلي ال�ضناعة واملنظمني احلكوميني 

لديها  �ضناعية  منظمات  مع  الأقران،  عن طريق �ضغط  اأو  ذاتي  المتثال  تطبيق  املجتمعية.  وال�رشاكات 

القدرة على ا�ضتبعاد هوؤلء الذين ل ميتثلون وفقط حكومات تقوم بالتفح�ص دوريًا.

والع�رشين  الثامنة  جل�ضته  يف  العام  املوؤمتر  تبنى   1995 الأول  اأكتوبر/ت�رشين   31 يف   .17
مدونة ال�ضلوك ب�ضاأن ال�ضيد الر�ضيد مبوجب القرار رقم 4/95. وقد كلف نف�ص القرار املنظمة اأن ت�ضع 

خطوطًا توجيهية فنية منا�ضبة لدعم هذه القواعد بالتعاون مع الدول الأع�ضاء واملنظمات الأخرى املهتمة 

باملو�ضوع.

املائية يف حتقيق  الأحياء  املتزايدة لرتبية  الوا�ضع وبامل�ضاهمة  بالدور  مت العرتاف والتاأكيد   .18
النمو القت�ضادي، والرعاية الجتماعية وكذلك الأمن الغذائي العاملي على امل�ضتويات الدولية مثل موؤمتر 

املنظمة/اليابان 1995 ب�ضاأن امل�ضاهمة امل�ضتدامة مل�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء املائية يف الأمن الغذائي 

 1999 1996 والجتماع الوزاري ب�ضاأن م�ضايد الأ�ضماك يف عام  وموؤمتر القمة العاملي للأغذية يف عام 

FAO/NACA )�ضبكة  بانكوك وا�ضرتاتيجيته  الثالثة واإعلن  الألفية  املائية يف  الأحياء  وموؤمتر تربية 

الأمن  العاملي حول  القمة  الهادئ( وموؤخرًا، موؤمتر  اآ�ضيا واملحيط  اإقليم  املائية يف  الأحياء  تربية  مراكز 

الغذائي لعام 2009.

كا�ضرتاتيجيات  املائية  الأحياء  وتربية  الأ�ضماك  م�ضايد  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  تطبيق   .19
لتنمية القطاع ي�ضهم يف تنفيذ اأحكام املدونة، وبالتايل تطبيق ال�ضتدامة الفنية والإيكولوجية والقت�ضادية 

والجتماعية لهذه ال�ضناعة.
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مقدمة   .1
 (EEA( يتم تنمية هذه املبادئ التوجيهية الفنية ب�ضاأن نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية

.(CCRF( كاأ�ضا�ص لدعم املواد 9 و10 من مدونة ال�ضلوك ب�ضاأن ال�ضيد الر�ضيد للمنظمة

يف  ال�ضيا�ضات  و�ضانعي  واملوؤ�ض�ضات  البلدان  م�ضاعدة  هو  التوجيهية  املبادئ  من  الرئي�ضي  الهدف 

تنمية وتنفيذ ا�ضرتاتيجية ل�ضمان ا�ضتدامة قطاع تربية الأحياء املائية، واإدماج تربية الأحياء املائية مع 

القطاعات الأخرى وم�ضاهمتها يف التنمية الجتماعية والقت�ضادية.

نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية  1.1
املناطق  بني  اختلفات  وجود  )مع  على  دائمًا  تنطوي  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املائية  الأحياء  تربية 

الأفراد  كثافة  وارتفاع  اأكرب  مائية  اأحياء  تربية  مزارع  امل�ضتزرعة،  املناطق  يف  التو�ضع  والقت�ضاديات( 

امل�ضتزرعة وا�ضتخدام موارد الأعلف املنتجة يف كثري من الأحيان خارج املنطقة املحيطة. يف جميع اأنحاء 

العامل، لرتبية الأحياء املائية زيادة يف الأثر الجتماعي والقت�ضادي من خلل اإنتاج الغذاء وامل�ضاهمة يف 

توفري �ضبل العي�ص وتوليد الدخل. اآثار اإيجابية اأخرى على النظام البيئي ت�ضمل، على �ضبيل املثال، توفري 

البذور لتجديد الر�ضيد ال�ضمكي للع�ضائر املائية املهددة بالنقرا�ص اأو امل�ضتغلة باإفراط. ومع ذلك، عندما 

مع  املائية،  الإيكولوجية  النظم  على وظائف وخدمات  توؤثر  اأن  املائية، ميكن  الأحياء  تربية  اإدارة  ت�ضاء 

عواقب �ضلبية بيئية واجتماعية واقت�ضادية. تواجه تربية الأحياء املائية عادة اأي�ضًا خماطر من قبل غريها 

من الأن�ضطة الب�رشية مثل تلوث املجاري املائية من الزراعة والأن�ضطة ال�ضناعية.

تربية  لقطاع  امل�ضتدامة  التنمية  لت�ضهيل  واملدونات  الأدوات  ب�ضياغة  يتعلق  فيما  مهم  تقدم  هناك 

الأحياء املائية. وت�ضمل الأحكام يف املادتني 9 و10 يف مدونة ال�ضلوك ب�ضاأن ال�ضيد الر�ضيد تو�ضع تنمية 

املبادئ التوجيهية الفنية ح�ضب مقيا�ص ومعنى هذه املواد )مثل FAO، 1997( وغريها من العديد من 

الوثائق التوجيهية. الدول حول العامل حتاول اأي�ضا تنفيذ جمموعة متنوعة من اأنظمة تربية الأحياء املائية 

للتحكم بالتطور غري الكاف لهذا القطاع.

حتى الآن بع�ص القيود ذات ال�ضلة ل تزال قائمة، غالبًا ما تت�ضمن:

الإيكولوجية؛ النظم  عمليات  وفهم  الوعي  اإىل  الفتقار  	•
والجتماعية؛ الإيكولوجية  العمليات  بني  منا�ضب  ات�ضال  اإىل  الفتقار  	•

املائية  للأنظمة  لدعمها  املنا�ضبة  والآليات  املعايري  على  للتفاق  املحلية  املوؤ�ض�ضات  اإىل  الفتقار  	•
اأو اجلماعات الزراعية؛

ا�ضرتاتيجية؛ اأكرث  نهج  تنفيذ  على  القادرة  املوؤ�ض�ضات  اإىل  الفتقار  	•
والفقراء؛ التجارية  امل�ضاريع  من  عديد  قبل  من  الأجل  الق�ضرية  للم�ضالح  املمنوحة  الأولوية  	•

و القت�ضاء؛  عند  امل�ضتويات،  متعدد  نهج  واتباع  ال�ضلة  ذات  احلدود  مراعاة  عدم  	•
والإدارة. القطاعات  متعدد  متكامل  تخطيط  اإىل  الفتقار  	•
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املائية  الأحياء  اإيكولوجي لرتبية  نظام  نهج  بناء  املنظمة  الق�ضايا، و�ضعت ور�ضة عمل   ملعاجلة هذه 

 اأ�ض�ص لتنمية هذه املبادئ التوجيهية، 
1(Soto, Aguilar-Manjarrez and Hishamunda, 2008(

واقرتحت التعريف التايل:

لإدماج  ا�شرتاتيجية  )EAA) هو  املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  “اإن 
والعدالة،  امل�شتدامة  التنمية  ي�شجع  بحيث  الأو�شع  الإيكولوجي  النظام  داخل  الن�شاط 

وانتعا�ص النظم الجتماعية-الإيكولوجية املرتابطة “

كونه ا�ضرتاتيجية، فاإن نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) هو لي�ص ما نفعله 

ولكن كيف نفعله؛ وم�ضاركة اأ�ضحاب امل�ضلحة ذوي ال�ضلة هي يف اأ�ضا�ص �ضياغة وتنفيذ “ال�ضرتاتيجية”. 

املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  اإىل  التقليدي  من  النهج  تغيري  ي�ضفان   1 والإطار   1 ال�ضكل 

موؤكدان على “الطريقة التي نوؤدي بها الأ�ضياء”.

 ،(UNCBD, 1993( موجودة يف اتفاقية التنوع احليوي (EA( فر�ضية نهج النظام الإيكولوجي

املتكاملة للأرا�ضي واملياه واملوارد  )EA) كا�ضرتاتيجية للإدارة  الإيكولوجي  النظام  والتي تّعرف نهج 

احلية والتي ت�ضجع احلفاظ وال�ضتعمال امل�ضتدام بطريقة عادلة.

 (EAA( يف الواقع، معظم املبادئ واخلطوات العملية لنهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية

لي�ضت جديدة. نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) يبني على العمل املفاهيمي الذي 

نفذ لتنمية نهج النظام الأيكولوجي يف م�ضائد الأ�ضماك )EAF( (FAO, 2003, 2005)، مبا يف ذلك 

 ،(FAO, 2008a( املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الأبعاد الب�رشية لنهج النظام الأيكولوجي يف م�ضائد الأ�ضماك

بالإ�ضافة اإىل املبادرات املتعلقة بالإدارة املتكاملة للموارد الطبيعية مثل الدارة املتكاملة للمواقع ال�ضاحلية 

)ICZM) والإدارة املتكاملة مل�ضتجمعات املياه )IWSM) والتخطيط والإدارة للتنمية امل�ضتدامة لرتبية 
البحرية  البيئة  حلماية  العلمية  بالنواحي  املعني  امل�ضرتك  اخلرباء  فريق  )مثل  ال�ضاحلية  املائية  الأحياء 

.(GESAMP، 2001(
 (EAA( املتطلبات واملعايري الواردة اأدناه حول تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية

يجب اأن تقوم وتف�رش وفقًا لأ�ضا�ص ال�ضكوك الدولية التي تتعلق برتبية الأحياء املائية )الإطار 2(.

املن�ضو�ص  التنمية  مبادئ  كذلك  يعك�ص   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج 

عليها يف �ضياغة نهج النظام الأيكولوجي )EAF) يف م�ضائد الأ�ضماك. نهج النظام الإيكولوجي يف تربية 

الأحياء املائية )EAA) ونهج النظام الأيكولوجي يف م�ضائد الأ�ضماك )EAF) لهما ثلثة اأهداف رئي�ضية 

�ضمن اإطار �ضجرة الت�ضل�ضل الهرمي:

�ضمان رفاهية الإن�ضان؛   .1
�ضمان الرفاهية الإيكولوجية؛   .2

هذا املطبوع يحتوي على مواد اأ�ضا�ضية وا�ضعة املقيا�ص ودرا�ضات حالة ذات �ضلة بنهج النظام الإيكولوجي يف تربية   
1

.(www.fao.org/docrep/011/i0339e/i0339e00.htm متوفر يف( (EAA( الأحياء املائية
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املائية  الأحياء  تربية  تقوم  للقطاع/النطاقات حيث  الفعالة  الإدارة  اأي  كليهما،  تي�ضري حتقيق    .3
ولها امكانات للتنمية. 

امل�ضتدامة،  التنمية  مبادئ  على   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  ي�ضتند 

حيث “امل�ضتدامة” ل تقت�رش على العتبارات البيئية، لكنها ت�ضمل العتبارات القت�ضادية والجتماعية 

وتفاعلها مع تلك الإيكولوجية. الأبعاد الجتماعية والفيزيائية احليوية اأو الإيكولوجية للنظم الإيكولوجية 

ترتبط باإحكام ، بحيث اأن تعطلت اأحداها من املرجح اأن يت�ضبب ذلك يف تعطيل اأو تغيري يف الأخرى.

اإطارًا  )EAA) توفر  املائية  الأحياء  الإيكولوجي يف تربية  النظام  لنهج  التوجيهية احلالية  املبادئ 

م�ضتويات  على  املح�ضنة  القطاعية  الإدارة  عملية  وت�ضجيع  ال�ضيا�ضات  ل�ضنع  وعمليًا  ومرتابطًا  م�ضرتكًا 

خمتلفة، مع املراعاة الكاملة للحدود البيئية وم�ضالح م�ضتخدمي املوارد الأخرى واأ�ضحاب امل�ضلحة. رغم 

الإطار 1

الأفكار الأ�صا�صية التي يقوم عليها نهج النظام الإيكولوجي

نهج النظام الإيكولوجي )EA) يعرتف باأن:

مركز  يف  النا�ص  يكون  اأن  ويجب  الهامة،  الإيكولوجية  النظم  من  يتجزاأ  ل  جزء  هم  الب�رش  	•
اإدارة التنوع احليوي. هذا يعني احلاجة اإىل اتباع نهج متكاملة وم�ضاركة يف حتديد الق�ضايا 

وكذلك يف اإدارة “النظام الإيكولوجي”.

للتاأكد  بحاجة  واأننا  الب�رشي،  الن�ضاط  معظم  عليها  يعتمد  خدمات  الإيكولوجية  النظم  توفر  	•
النظم  بوظائف  الإ�رشار  خلل  من  اخلدمات  لهذه  امل�ضتدام  الت�ضليم  نهدد  ل  اأننا  من 

الإيكولوجية.

للتكيف. وقابل  وقائي  نهج  اإىل  حاجة  هناك  للغاية،  املعقدة  الأنظمة  هذه  لأداء  جلهلنا  نظرًا  	•
ككل  للمجتمع  املتاحة  الإيكولوجي  النظام  خدمات  جودة  من  تقلل  اأو  تهدد  الأن�ضطة  بع�ص  	•

ومتثل بالتايل تكلفة ينبغي اأخذها يف العتبار اأو ا�ضتيعابها.

منتجات الف�ضلت من اأحد الأن�ضطة اأو القطاعات قد تكون مبثابة مدخلت اإىل اأخرى، بذلك  	•
حت�ضن الإنتاجية وحتد من ال�ضغط على وظائف وخدمات النظام الإيكولوجي.

نحن  لذلك  العاملية،  اإىل  للغاية  املحلية  من  املقايي�ص  من  جمموعة  يف  الإيكولوجية  النظم  تعمل  	•
بحاجة لنهج “متداخل” مع نهج خمتلفة للإدارة وفقًا للمقيا�ص.

الأهداف  الأو�ضع لتحقيق  الآثار الجتماعية والقت�ضادية والبيئية  هناك حاجة لتحليل وفهم  	•
وعلى ال�ضفافية يف اتخاذ القرار فيما يتعلق باملفا�ضلة بني الأهداف الجتماعية والقت�ضادية 

والبيئية.

Hambrey, Edwards and Belton (2008( مت التعديل من
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الإطار 2

املبادئ والأدوات والتفاقات العاملية والوطنية والأنظمة ومدونات املمار�صات 

املتعلقة بالتنمية امل�صتدامة لقطاع تربية الأحياء املائية

ينبغي على تربية الأحياء املائية اأن:

املحلية  ال�ضلة  ذات  والأنظمة  القوانني  جلميع  والمتثال  للدول  ال�ضيادية  باحلقوق  تعرتف   -

والوطنية والدولية.

تت�ضق مع التفاقيات الدولية ذات ال�ضلة والتفاقات، على وجه اخل�ضو�ص:  -

 (UNCLOS, 1982(2
البحار  لقانون  املتحدة  الأمم  اتفاقية  	•

 (UNCBD, 1993( احليوي  بالتنوع  املتعلقة  الإتفاقية  	•
 9 املقالت  وخا�ضة   ،(CCRF( املنظمة  لدى  الر�ضيد  ال�ضيد  ب�ضاأن  ال�ضلوك  مدونة  	•

 (FAO, 1995( 10و

قواعد منظمة التجارة العاملية )WTO)، وبخا�ضة التفاق ب�ضاأن تطبيق تدابري ال�ضحة  	•
(TBT( اتفاق احلواجز الفنية اأمام التجارة (SPS(3

وال�ضحة النباتية 

 (WHO/FAO(4
املنظمة/منظمة ال�ضحة العاملية )WHO) وهيئة الد�ضتور الغذائي  	•

الطبعة  املائية  احليوانات  �ضحة  مدونة   (OIE( احليوانية  لل�ضحة  العاملية  املنظمة  	•
(OIE, 2009( ،12ال

(ILO( الدولية  العمل  منظمة  عن  ال�ضادرة  العمل  معايري  	•
للطيور  موائل  بو�ضفها  وخا�ضة  الدولية،  الأهمية  ذات  امل�ضتنقعات  ب�ضاأن  التفاقية  	•

 (Ramsar Convention( املائية

(Rio Earth Summit, 1992( 21 اأعمال  جدول  	•
تت�ضق مع الوثائق التالية:  -

تنمية تربية الأحياء املائية؛ اخلطوط التوجيهية الفنية للمنظمة ب�ضاأن ال�ضيد الر�ضيد.  	•
 (FAO, 1997( 5 رقم

2000: اإعلن وا�ضرتاتيجية بانكوك  عام  بعد  ملا  املائية  الأحياء  تربية  تنمية  	•
 (NACA/FAO, 2000(

للجمربي  الر�ضيد  ال�ضتزراع  حول  الدولية  املبادئ  	•
(FAO/NACA/UNEP/WB/WWF, 2006(

م�ضاورات اخلرباء ب�ضاأن التخطيط حت�ضني وتنمية ال�ضيا�ضات يف جمال تربية الأحياء  	•
 (FAO, 2008b( املائية

 www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm 

انظر
 2

 www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm 

انظر
 3

 ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/understanding/Understanding_EN.pdf 

متاح على
 4
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اأن املبادئ التوجيهية لديها منظور قطاعي، �رشوري لأغرا�ص عملية تتعلق بتنفيذ النهج، فهي من�ضجمة 

مع مبادئ توجيهية عامة للإدارة املتكاملة للموارد الطبيعية والإدارة املتكاملة مل�ضتجمعات املياه واأحوا�ص 

النهج  وتكييف  وتعديل  لختيار  املمار�ضني  ت�ضجيع  يتم  ال�ضاحلية.  للمناطق  املتكاملة  والإدارة  الأنهار 

اخلا�ضة بهم والأدوات اللزمة لظروف معينة با�ضتمرار.

الهدف  2.1
الهدف الرئي�ضي من نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) هو التغلب على التجزئة 

الفعال بني خمتلف  للتن�ضيق  موؤ�ض�ضية  اآليات  املوارد وتنمية  اإدارة  الدولية جلهود  القطاعية واحلكومية 

م�ضتويات  خمتلف  بني  املائية  الأحياء  تربية  فيها  تعمل  التي  الإيكولوجية  النظم  يف  العاملة  القطاعات 

احلكومة.

ينبغي اأن يكون الناجت من هذا:

قطاع تربية اأحياء مائية م�ضتدام “بحق” )بيئيًا واقت�ضاديًا واجتماعيًا(، و  (1(
تغيري يف موقف وت�ضور تربية الأحياء املائية عند العامة )الفهم على اأو�ضع مقيا�ص ممكن(.  (2(

املبادئ الرئي�صية  3.1
مبا اأن “ال” ا�ضرتاتيجية ل�ضمان تربية الأحياء املائية ت�ضاهم ب�ضكل اإيجابي يف التنمية امل�ضتدامة، ينبغي 

اأن ي�ضرت�ضد نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) مببادئ مرتابطة رئي�ضية ثلثة:

املبداأ 1

تنمية واإدارة تربية الأحياء املائية ينبغي اأن تاأخذا يف العتبار جمموعة كاملة من وظائف وخدمات 

النظام الإيكولوجي، ويجب اأن ل تهددا تو�ضيلها امل�ضتدام للمجتمع .

على  ينطوي  الإيكولوجي هي حتدي  النظام  �ضياق وظائف وخدمات  يف  املائية  الأحياء  تربية  تنمية 

التنفيذ  قدرات  بع�ص  بتقدير  الت�ضغيلية(،  الناحية  الأقل  )على  الإيكولوجي  النظام  حدود  حتديد 

النظم  خدمات  بني  املزج  لذلك.  وفقًا  الزراعية  املمار�ضات  مع  والتكيف  والإنتاجية،  ال�ضتيعابية 

الإيكولوجية �ضوف يعتمد على اأو�ضع املمار�ضات الإدارية ويجب العرتاف باملقاي�ضة بني اخلدمات 

املختلفة. هذا مهم ب�ضكل خا�ص يف حالة وظائف النظم الإيكولوجية الفريدة اأو الأ�ضا�ضية اأو املهددة 

ل�ضمان احلفاظ عليها.

املبداأ 2

ذوي  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  جلميع  والعدالة  الإن�ضان  رفاهية  املائية  الأحياء  تربية  حت�ضن  اأن  ينبغي 

ال�ضلة.

العادل  والتقا�ضم  للتنمية  عادلة  فر�ضًا  توفر  املائية  الأحياء  تربية  اأن  �ضمان  اإىل  املبداأ  هذا  ي�ضعى 

ملنافعها. وهذا ي�ضمل �ضمان اأن ل توؤدي اإىل اأي �رشر ل مربر له لأي جمموعة يف املجتمع، وخا�ضة 

الأكرث �ضعفًا. يجب الرتويج لكل من الأمن الغذائي وال�ضلمة كمكونات رئي�ضية للرفاهية.
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..

املبداأ 3

ينبغي و�ضع تربية الأحياء املائية يف �ضياق و�ضيا�ضات وغايات القطاعات الأخرى.

يعرتف هذا املبداأ بالتفاعلت بني تربية الأحياء املائية والنظام الأكرب، على وجه اخل�ضو�ص، تاأثري 

البيئة املحيطة الطبيعية والجتماعية على ممار�ضات ونتائج تربية الأحياء املائية. يقر هذا املبداأ اأي�ضًا 

تدوير  واإعادة  املواد  لتعزيز  الأخرى  الإنتاج  املائية مع قطاعات  الأحياء  تربية  اأن�ضطة  ربط  فر�ضة 

الطاقة وال�ضتخدام الأف�ضل للموارد ب�ضكل عام.

املبداأ 3 هو دعوة لتنمية التخطيط املتعدد القطاعات اأو املتكامل ونظم الإدارة. مع ذلك، ينبغي لنا اأن نو�ضح 

اأن هذا املبداأ ينطبق يف الغالب على تلك اجلوانب التي تدخل يف مقيا�ص قدرة قطاع تربية الأحياء املائية اإىل 

التغيري اأو التعديل.

معدل من املنظمة )2005).  

ال�صكل 1

النتقال من النهج التقليدي اإىل نهج النظم الإيكولوجية 

لرتبية الأحياء املائية

النهج 

التقليدي

نهج 

النظام الإيكولوجي

ت�صاركي

متعدد الأهداف

يتفاعل مع القطاعات الأخرى

مقايي�س )متداخلة( متعددة

تكيفي

معرفة مو�صعة

حوافز

عام/ �صفاف

من اأعلى اإىل اأ�صفل

هدف واحد: الإنتاج

قطاعي

مقيا�س املزرعة )الأكرث �صيوعا(

تنبوؤي

معرفة علمية

حقوق مكت�صبة بو�صع اليد

�رصكة
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)EAA) يف  نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية   .2
املمار�صة: التح�صري والبدء

اأين ينا�صب نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) يف   1.2
تنمية عملية تخطيط تربية اأحياء مائية منوذجية ومتى يجب بدوؤه؟

كونه “ا�ضرتاتيجية”، يجب على نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية اأن يكون و�ضيلة لتلبية اأو 

حتقيق م�ضتوى �ضيا�ضة اأعلى )انظر الإطار 3( يعك�ص الأهداف والتفاقات الإمنائية ذات ال�ضلة الوطنية 

والإقليمية والدولية.

امل�ضتدامة  التنمية  تعزز  املائية  الأحياء  “تربية  اأن  مثل  �ضيئا  تن�ص  اأن  عليها  املتفق  لل�ضيا�ضة  ميكن 

والعدالة وانتعا�ص النظم الجتماعية-الإيكولوجية املرتابطة” )كما هو مو�ضح يف الق�ضم 1.1(. قد يكون 

لتحقيق الرفاهية الجتماعية والقت�ضادية من خلل تربية الأحياء املائية تكاليف بيئية )كما يفعل اأي نظام 

اإنتاج للمواد الغذائية اآخر(، واأنه ملن ال�رشوري النظر يف مثل هذه املقاي�ضات.

هذه  حتقيق  يف  املنتجني  ومنظمات  اخلا�ص  والقطاع  احلكومة  من  كل  دور  اأي�ضا  ال�ضيا�ضة  تعّرف 

الغايات.

عادة ما تبنى ال�شرتاتيجية حول حماور مو�ضوعية عملية للتنمية، خمتارة من قبل ال�ضلطات املعنية 

واأ�ضحاب امل�ضلحة. هذه املحاور عادة ما تتاألف من اأهداف “فنية” )كاملتعلقة باأ�ضكال حمددة من تربية 

الإطار 3

التخطيط ومفاهيم ال�صيا�صات

اقرتحت م�ضاورة اخلرباء ب�ضاأن التخطيط وو�ضع ال�ضيا�ضات لرتبية الأحياء املائية اأن:

تتكون �شيا�شة تربية الأحياء املائية من روؤية وا�ضعة لهذا القطاع، تعك�ص توجهاته واأولوياته   –
وغاياته الإمنائية على خمتلف امل�ضتويات مبا يف ذلك املحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

اأهداف وغايات واأدوات حمددة  لتنفيذ �ضيا�ضة وحتتوي  ال�شرتاتيجية خريطة طريق  متثل   –
ملعاجلة الق�ضايا التي قد حتفز اأو تعوق امليزة املقارنة لهذا القطاع وتعرقل تطوره. نهج النظام 

اأن يكون تنفيذ نهج النظام  )EAA) منا�ضب هنا. ميكن  الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية 

غاية  لتحقيق  البلد  ا�ضرتاتيجية  �ضمن  هدفًا   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي 

ال�ضيا�ضة املن�ضودة )اأعلى م�ضتوى( )كتنمية تربية اأحياء مائية �ضاحلية م�ضتدامة بيئيًا(. 

متثل خطة عمل خارطة طريق لتنفيذ ا�ضرتاتيجية ما، التي هي، لتحقيق اأهدافها وتنفيذ الأدوات   –
ال�ضرتاتيجية. انها حمددة زمنيًا وحتتوي على برامج واأن�ضطة حمددة وتبني بالتف�ضيل املوارد 

املطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.

.FAO, 2008b :امل�صدر
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الأحياء املائية( والأهداف ال�ضاملة )كاملتعلقة بتقوية املوؤ�ض�ضات وبناء القدرات وحت�ضني البحوث وغري 

ذلك( ح�ضبما يتنا�ضب لتحقيق غايات ال�ضيا�ضة.

لتنفيذ ال�ضرتاتيجية بنجاح، من ال�رشوري ترجمة اأهداف ال�ضيا�ضة ذات ال�ضلة اإىل غايات ت�ضغيلية 

املعلومات  اأف�ضل  وا�ضتخدام  )اأ( جلمع  العملية  اأ�ضا�ضيان يف جميع مراحل  هناك عن�رشان  واإجراءات. 

املتاحة؛ و)ب( ليكون هناك م�ضاركة وا�ضعة املقيا�ص لأ�ضحاب امل�ضلحة. يتم و�ضف هذه العملية واخلطوات 

ونقطة النطلق املحتملة لنهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) يف الأ�ضكال 2 و3.

الفح�ص  2.2
تعريف حدود النظام واأ�شحاب امل�شلحة املعنيني  1.2.2

هناك حاجة لتحديد حدود النظام البيئي يف املكان والزمان عند حماولة تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي يف 

اإذا كان تخطيط  )EAA). هذا مترين �رشوري، مبا يف ذلك اتخاذ قرار ب�ضاأن ما  املائية  تربية الأحياء 

اأو )كما العادة(  وتنفيذ هذه ال�ضرتاتيجية �ضوف ي�ضمل كل قطاع تربية الأحياء املائية للبلد/ املنطقة، 
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ال�صكل 2

)EAA( عملية التخطيط والتنفيذ لنهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية

و�ضع خطة تنفيد

الر�ضد والتقييم

التنفيذ والتطبيق

حتديد الأهداف الت�ضغيلية

حتديد اأولويات الق�ضايا الرئي�ضية

حتديد الق�ضايا الرئي�ضية

حة�ضنة اإىل خم�ص �ضنوات
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فح�ص وتعريف حدود النظام الإيكولوجي

)املقايي�ص املكانية والزمنية وال�ضيا�ضية(

غايات ال�ضيا�ضية العالية امل�ضتوى

مراجعة ال�ضيا�ضات الطويلة الأجل

.APFIC, 2009 :امل�صدر
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�ضيتناول نظام تربية اأحياء مائية اأو منطقة تربية اأحياء مائية يف بلد/منطقة اإقليمية فرعية. لذلك، يجب 

اأن يكون هناك اأي�ضًا هدف عام اأو غر�ص يتعني معاجلته يف مقيا�ص حمدد.

حتدد حدود النظم الإيكولوجية على اأ�ض�ص جيولوجية وفيزيائية-كيميائية وبيولوجية واإيكولوجية، 

التوافق بني حدود  توثق  كلما  الإدارة.  والإدارية حتدد جمال  الجتماعية-القت�ضادية  يف حني احلدود 

النظم الإيكولوجية واملناطق الإدارية، كلما كان من الأرجح اأن يكون هناك م�ضتوى عال من التن�ضيق عرب 

لر�ضم  وا�ضحة  هناك حاجة  ال�ضبب،  لهذا  عادة.  تتطابق  ل  احلدود  هذه  فاإن  ذلك،  مع  التخطيط.  هياكل 

خرائط ملناطق التوافق والثغرات. وهناك حاجة اأي�ضًا لتعريف حدود النظام الإيكولوجي لتحديد اأ�ضحاب 

 Aguilar-Manjarrez, Kapetsky and Soto,( الق�ضايا  خمتلف  ومعاجلة  املعنيني،  امل�ضلحة 

.(2010

املقايي�ص املكانية  2.2.2
مقيا�ص املزرعة

املزرعة الفردية �ضهلة التحديد والتعريف، والآثار املحلية غالبًا ما تكون �ضهلة التقييم، على الرغم من اأن 

تربية الأحياء املائية يف اأقفا�ص، خ�ضو�ضًا يف النظم الإيكولوجية مفتوحة مثل البحار املفتوحة، قد تكون 

ال�صكل 3

متى ينبغي بدء نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA(؟ 

هذا ميكن اأن يحدث ... يف اأي حلظة

ال�ضيا�ضة

نقطة بداية حمتملة

نقطة بداية حمتملة

نقطة بداية حمتملة

نقطة بداية حمتملة

خطة عمل نهج النظام 

الإيكولوجي يف تربية 

EAA الأحياء املائية

�ضياق نهج النظام الإيكولوجي يف تربية 

EAA الأحياء املائية

تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي

يف تربية الأحياء املائية

EAA

ر�ضد وتقييم نهج النظام 

الإيكولوجي يف تربية الأحياء

EAA املائية 
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تدابري  ومعظم  املقيا�ص  لهذا  الإدارة  معظم ممار�ضات  تطوير  يتم  املحتملة.  للآثار  احلدود  لإقامة  حتديًا 

التنظيم من الأعلى اإىل الأ�ضفل، مثل تقييم الأثر البيئي )EIA)، تطبق هذا املقيا�ص يف جميع اأنحاء العامل. 

اأي�ضًا تطبق املمار�ضات الإدارية املح�ضنة )BMPs) وميكن تقيمها على هذا امل�ضتوى.

الأحياء  تربية  النا�ضئة من عمليات  والأمرا�ص  باملت�رشبني  املزرعة  مقيا�ص  على  ميكن منع/التحكم 

املائية، على الرغم من اأن اآثارها عادة ما حتدث يف املقيا�ص املكاين التايل، م�ضتجمعات املياه. 

املائية.  الأحياء  تربية  على  الإيكولوجي  النظام  لآثار  املحورية  النقطة  اأي�ضا  هو  املزرعة  م�ضتوى 

الأنواع امل�ضتزرعة ح�ضا�ضة لنوعية املياه وهي عر�ضة لل�رشر من قبل امل�ضتخدمني الآخرين للكتلة املائية. 

هكذا، فاإن ق�ضايا مثل التلوث من املناطق احل�رشية واجلريان ال�ضطحي الزراعي وال�ضناعة؛ الفرتا�ص 

وال�رشر من القوارب وال�ضيد الطبيعي واملعدات الأخرى املنقولة عن طريق املياه هي وثيقة ال�ضلة على 

م�ضتوى املزرعة، من هنا اأهمية التدابري الوقائية، مبا يف ذلك تنظيم التلوث، والتخطيط املكاين والتاأمني.

الأ�رشة  واأفراد  والعمال  املزارع  اأ�ضحاب  هم  املقيا�ص  هذا  على  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  يكون  ما  عادة 

وال�ضكان املحليني.

م�ضتجمعات املياه/ منطقة تربية الأحياء املائية والقليم اجلغرايف

مائية(  اأحياء  تربية  باآخر )منطقة  اأو  ب�ضكل  املزارع متجمعة  ي�ضمل جمموعة من  املقيا�ص اجلغرايف  هذا 

تتقا�ضم كتلة مائية م�ضرتكة وحتتاج اإىل اإدارة من�ضقة.

يف حني اأن الآثار البيئية والجتماعية ملزرعة واحدة قد تكون هام�ضية، يجب اأن يوىل املزيد من الهتمام 

للآثار الرتاكمية املحتملة للنظام الإيكولوجي لتعاونيات اأو جمموعات املزارع وجماميعهم اخلا�ضة عند 

م�ضتجمعات املياه/ منطقة املقيا�ص، على �ضبيل املثال، التخ�ضيب نتيجة الإفراط يف املخرجات الغذائية.

اأو الرتاكيب الوراثية الغريبة يحدث على م�ضتوى املزرعة. مع ذلك، الآثار على  هروب الأنواع الدخيلة 

تف�ضي  وباملثل،  باأكملها.  املياه  م�ضتجمعات  اأنحاء  جميع  يف  حتدث  ما  غالبًا  ال�ضلة  ذات  احليوي  التنوع 

الأمرا�ص يحدث اأوًل على م�ضتوى املزرعة، ولكن غالبًا ما يحتاج اإىل التحكم والإدارة وتخفيف اآثاره على 

مقيا�ص م�ضتجمعات املياه. وباملثل، اإذا كان اجتاه نقل م�ضبب املر�ص هو من م�ضتجمعات املياه اإىل املزرعة، 

يجب اأن ي�ضمل الك�ضف والإدارة مقيا�ص م�ضتجمعات املياه.

يت�ضمن اأ�ضحاب امل�ضلحة واملوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة جمموعات من مزارع/املزارعني واأجهزة اإدارة 

م�ضتجمعات املياه وال�ضيادين وممثلي ال�ضيد التجاري واجلمعيات الزراعية والزراعة، وال�ضناعة وغريها 

من القطاعات املتفاعلة وم�ضتزرعي الأ�ضماك واملجتمعات املحلية وال�ضلطات املحلية هيئات اخلدمات )النقل 

هذه  عليه  تعمل  الذي  املقيا�ص  ذلك.  وغري  والتدريب  البحوث  وموؤ�ض�ضات  ذلك(  وغري  املحليني  والوكلء 

الكيانات يعتمد على طبيعة الق�ضايا.

عندما تتجاوز حدود م�ضتجمعات املياه احلدود ال�ضيا�ضية، ي�ضبح من ال�رشوري اأن ت�ضارك ال�ضلطات 

 
5
املختلفة )اأو، حتى يف بع�ص احلالت، بلدان خمتلفة(. ميكن لأجهزة املنظمة الإقليمية مل�ضايد الأ�ضماك

 www.fao.org/fishery/rfb/search/en وميكن الطلع على اأجهزة املنظمة الإقليمية مل�ضايد الأ�ضماك يف  
5
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اأن تلعب دورًا هامًا يف هذا ال�ضدد، اإذ ميكنها اأن توفر الربنامج ال�ضيا�ضي لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي 

يف تربية الأحياء املائية )EAA). اأمثلة عن امل�ضطحات املائية امل�ضرتكة الكبرية/النظم الإيكولوجية حيث 

فولتا يف  اآ�ضيا وحو�ص  يف  امليكوجن  نهر  ودلتا  املتو�ضط  الأبي�ص  البحر  املائية هي  الأحياء  تربية  تتو�ضع 

اأفريقيا وحو�ص الأمازون يف اأمريكا اجلنوبية.

مقايي�ص  اأي�ضًا  هي   (MPAs( املحمية  البحرية  واملناطق   (LMEs( الكبري  البحري  البيئي  النظام 

نظام اإيكولوجي ذات �ضلة.

املقيا�ص العاملي

ي�ضري املقيا�ص العاملي اإىل ال�ضناعة العاملية لبع�ص منتجات �ضلعية )مثل �ضمك ال�ضلمون واجلمربي و�ضمك 

ال�ضلور( واأي�ضًا للق�ضايا العاملية مثل الإنتاج وجتارة دقيق وزيت ال�ضمك للأعلف وجتارة منتجات تربية 

وغري  العاملية،  الأهمية  ذات  التعليم  و  والبحث  التكنولوجي  والتقدم  ال�ضهادات  واإ�ضدار  املائية  الأحياء 

ذلك. توريد م�ضاحيق وزيوت ال�ضمك يف بع�ص املناطق من العامل التي هي من مكونات علف اإنتاج الأ�ضماك 

واجلمربي يف مناطق اأخرى له اأهمية خا�ضة. هذا يعني اأن املوارد والطاقة تتحرك بني اأقاليم خمتلفة من 

اإ�ضتدامة هذه املوارد ذات اأهمية خا�ضة بالن�ضبة ل�ضتدامة طويلة الأجل  العامل مع عواقب غري متوقعة. 

لرتبية الأحياء املائية.

 (FAO( والزراعة  الأغذية  منظمة  مثل  منظمات  اأف�ضل من خلل  ب�ضكل  العاملية  الق�ضايا  ميكن معاجلة 

واملنظمة العاملية ل�ضحة احليوان )OIE) ومنظمة التجارة العاملية )WTO) عن طريق ال�ضعي اإىل العمل 

والتن�ضيق بني احلكومات.

املكانية  املقايي�ص  املقيا�ص.  هذا  يف  الرئي�ضيون  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  هم  العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�ضتهلكون 

الأكرث �ضيوعًا مو�ضوفة يف ال�ضكل 4.

املقايي�ص الزمنية  3.2.2
تتاأثر تربية الأحياء املائية بعوامل خارجية جمربة اأو دوافع مثل النمو ال�ضكاين والتنمية والتجارة العاملية 

وتغري املناخ، وهذه توؤثر على تفاعلت تربية الأحياء املائية والنظم الإيكولوجية على جميع املقايي�ص ومع 

عتبة  معرفة  عدم  ب�ضبب  وقائي  نهج  تطبيق  ال�رشوري  من  لذلك  اليقني.  عدم  اإىل  اإ�ضافة  الزمني  البعد 

الزمنية هي ذات �ضلة يف  املقايي�ص  لذلك،  الب�رشية.  الإيكولوجي، مبا يف ذلك املكونات  النظام  اأو مقاومة 

ال�ضرتاتيجية والتخطيط.

املقايي�ص ال�شيا�شية  4.2.2
احلدود  يتجاوز  قد  مقيا�ص  هو  املائية  الأحياء  لرتبية  الإقليمي  امل�ضتوى  اأو  املائية  الأحياء  تربية  منطقة 

الوطنية وقد يتطلب اإرادة �ضيا�ضية عابرة للحدود لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية 

)EAA). مفاهيم تربية الأحياء املائية يف املناطق ال�ضاحلية ويف عر�ص البحر ويف البحار املفتوحة واإدارة 
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م�ضتجمعات املياه قد تتطلب اأ�ضاليب اإبداعية ورغبة �ضيا�ضية للكيانات الإدارية املختلفة حيث امل�ضطحات 

املائية امل�ضرتكة واحلدود املادية ل تتوافق مع احلدود الإدارية داخل البلد اأو القليم.

اأ�صحاب امل�صلحة وحتليل حتديد الق�صية   3.2
حتديد اأ�شحاب امل�شلحة  1.3.2

هناك  النظام.  حدود  تعريف  مبجرد  ال�ضلة  ذوي  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  جميع  بتحديد  البدء  املمكن  من 

ال�ضلة  ذوو  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  املثال،  �ضبيل  على   .
6
امل�ضلحة اأ�ضحاب  لتحديد  اأ�ضا�ضية  توجيهية  مبادئ 

املحلية  املائية  الأحياء  يلي: مزارعي تربية  ما  ي�ضملون  ال�ضاحلي قد  املانغروف  املائية يف  الأحياء  برتبية 

وجمتمعاتهم وال�ضيادين املحليني وم�ضايد الأ�ضماك و�ضلطات تربية الأحياء املائية واملنظمات البيئية غري 

احلكومية )NGOs) واملوؤ�ض�ضات البيئية ووكالت ال�ضياحة واملوؤ�ض�ضات واملنظمات املرتبطة با�ضتخدام 

البنية التحتية ال�ضاحلية وموؤ�ض�ضات البحوث، وغري ذلك. )انظر الإطار 4 لدليل اإر�ضادي مب�ضط(. 

www.canari.org/docs/guidelines5.pdf اأنظر  
6

ال�صكل 4

املقايي�ص اجلغرافية ذات ال�صلة بنهج النظام الإيكولوجي

)EAA( يف تربية الأحياء املائية

املزرعة

منطقة  وم�صتجمعه/  املائي  امل�صطح 

تربية الأحياء املائية

مقيا�س ال�صوق التجاري الإقليمي/ العايل
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الإطار 4

دليل لتحديد اأ�صحاب امل�صلحة يف اأن�صطة تربية الأحياء املائية

معايري اختيار اأ�شحاب امل�شلحة:

العامة  ال�ضلطة  اأ�ضحاب  امل�ضوؤولني  جلذب  ال�ضيا�ضي  النفوذ  من  يكفي  ما  لديهم  الذين  اأولئك  	•
لتخاذ القرار؛

قرار؛ منع  على  القدرة  وبالتايل  قانونية،  مكانة  لديهم  الذين  اأولئك  	•
قرار؛ لتنفيذ  اللزمة  امللكية(  حقوق  )اأو  املوارد  على  ي�ضيطرون  الذين  اأولئك  	•

قد  ولكن  الآن،  �ضلة  ذي  تهديد  لت�ضكيل  الكفاية  فيه  مبا  منظمني  يكونون  ل  قد  الذين  اأولئك  	•
ي�ضكلوه يف امل�ضتقبل القريب؛ و

اللزمة وا�ضعًا  املعلومات  اأنواع  نطاق  يكون  قد  ال�رشورية.  املعلومات  الذين يحملون  اأولئك  	•
حمدودة  بيانات  اأي  حول  ظواهر  مع  املعقدة  الق�ضايا  تتعامل  الأحيان  من  كثري  ويف  جدًا 

اأو تبقى خا�ضة. قد تكون الأطراف املت�ضمنة التي لها قدرة الو�ضول اإىل مثل هذه املعلومات 

اأ�ضا�ضية لتطوير قرارات حكيمة وم�ضتقرة.

وفقاً للمعايري املذكورة اأعاله، ميكن لأ�شحاب امل�شلحة اأن ي�شملوا:

عامة؛ ب�ضفة  الأ�ضماك  وم�ضتزرعو  مربو  	•
ال�ضيادون؛ 	•

من  وغريها  والنقل  والت�ضويق  التجهيز  على  تعتمد  التي  ال�رشكات  و/اأو  املحلية  املجتمعات  	•
الأن�ضطة املرتبطة مب�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء املائية؛

وغريها(؛ والوطنية،  والإقليمية  )املحلية  ال�ضلطات  	•
خمتلفتان(؛ باعتبارهما  والدولية  املحلية  ملعاملة  حاجة  هناك  يكون  )قد  ال�ضياحة  	•

البيئة؛ حماية  دعاة  	•
العلماء؛ 	•

املنازل؛ اأ�ضحاب  	•
الرتفيهيون؛ امل�ضتخدمون  	•

التي ت�ضتخدم ا�ضتخداما مبا�رشا النهر اأو، البحرية اأو اخلزان اأو، ال�ضاحل  امل�ضاريع الأخرى  	•
اأو امل�ضطحات البحرية )مثل املرا�ضي واملوانئ وال�ضحن ومزارع الرياح(؛

املياه  )م�ضتهلكو  البحري  امل�ضطح  مبا�رش  غري  ا�ضتخداما  ت�ضتخدم  التي  الأخرى  امل�ضاريع  	•
احل�رشيون وال�ضناعيون، امللوثون، وغري ذلك(؛ و

وال�ضحة. الأغذية  �ضلطات  	•

.Shmueli (2009( معدل من
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ق�شايا التعريف  2.3.2
التحديد ال�ضليم للق�ضايا يتطلب:

اإ�رشاك اأ�ضحاب امل�ضلحة ذوي ال�ضلة للنظام املختار، داخل املقيا�ص اجلغرايف واحلدود املعّرفة يف   (1(
عملية حتديد النطاق؛

وجود معلومات اأ�ضا�ضية كافية متاحة لكل هوؤلء اأ�ضحاب امل�ضلحة ذوي ال�ضلة؛ و  (2(
اإن�ضاء عملية تي�ضري تت�ضمن “مي�رش حمايد” اأو نظام تي�ضري.  (3(

يقدم الإطار 5 جمموعة من الأ�ضئلة التي ميكن ا�ضتخدامها يف حتديد الق�ضايا مع اأ�ضحاب امل�ضلحة.

الإطار 5

حتديد الق�صايا مع اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني

حتليل �ضاحب امل�ضلحة لتحديد الق�ضايا يف �ضياق نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية 

)EAA) �ضيهدف اإىل الإجابة على اأ�ضئلة مثل:
ما هي امل�ضالح احلالية وامل�ضتقبلية لأ�ضحاب امل�ضلحة املختلفني يف ا�ضتخدام واإدارة املوارد  	•

)املنطقة ال�ضاحلية وا�ضتخدام املياه العذبة، وغري ذلك(؟

وتوقعاتهم؟ احتياجاتهم  هي  ما  	•
ذلك؟ من  يجنوها  التي  الفوائد  هي  وما  املوارد  ي�ضتخدمون  كيف  	•

وغري  الر�ضمية  من  )كل  واحلا�رش  املا�ضي  يف  وم�ضوؤولياتهم  وحقوقهم  قوتهم  هي  ما  	•
الر�ضمية(؟

منها؟ جزء  هم  التي  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضبكات  هي  ما  	•
وعلقاتهم  ا�ضتخداماتهم  من  وال�ضلبية،  منها  الإيجابية  والبيئية،  الجتماعية  الآثار  هي  ما  	•

ال�ضابقة واحلالية مع املورد؟

املائية؟ الأحياء  تربية  ملمار�ضات  نتيجة  العلقة  هذه  تتعدل  اأو  تتغري  كيف  	•
متكاملة؟ اإدارة  نهج  يف  وامل�ضاهمة  للم�ضاركة  وا�ضتعدادهم  جهوزيتهم  مدى  ما  	•

ما هي املجالت املحتملة للتفاق وامل�ضلحة امل�ضرتكة التي على اأ�ضا�ضها ميكن تطوير التوافق  	•
والتعاون؟

اإدارة  لعملية  فيها  للم�ضاهمة  م�ضتعدون  هم  التي  واملالية  والفنية  الب�رشية  املوارد  هي  ما  	•
متكاملة؟

.Caribbean Natural Resources Institute (2004( معدل من
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جمع/ اإعداد املعلومات التكميلية لل�شياق الجتماعي والقت�شادي لتنمية تربية الأحياء   3.3.2
املائية

من�ضورات  )من  ال�ضلة  ذات  والوثائق  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  حتليل  من  �ضواء  ال�ضلة  ذات  املعلومات  جمع 

ر�ضمية ووثائق موؤ�ض�ضية، وغري ذلك( �رشوري ل�ضمان و�ضوح حتديد الق�ضايا.

ميكن ت�ضنيف الأبعاد الجتماعية-القت�ضادية لرتبية الأحياء املائية على النحو التايل:

تلك التي تعود مبا�رشة للم�رشوع؛  (1(
تلك التي تعود للقت�ضاد الأو�ضع؛ و  (2(

تلك التي تت�ضمن جمموعة من الآثار البيئية والجتماعية.   (3(

املقيا�ص اجلغرايف

على م�ضتوى امل�رشوع واملزرعة، امل�ضاهمات الرئي�ضية لرفاهية الإن�ضان ت�ضمل العائدات املالية ملزارعي اأو 

م�ضتثمري تربية الأحياء املائية وفوائد العمل للأ�رش املزارعة اأو لأولئك الذين يعملون يف املزرعة واملنافع 

املائية  الأحياء  تربية  املزرعة.  منتجات  من  املبا�رشين  للم�ضتهلكني  و�ضلمتها  الأغذية  باإمدادات  املتعلقة 

ت�ضهم يف الحتياجات الغذائية ل�رشيحة وا�ضعة من ال�ضكان.

الإن�ضان  رفاهية  حت�ضني  اأجل  من  املائية  الأحياء  لرتبية  الكبرية  امل�ضاهمات  عامة،  ب�ضفة  ذلك،  مع 

توجد يف القت�ضاد الأو�ضع والقطاع ككل. هنا، خلق فر�ص العمل وفر�ص ال�ضتثمار تنطوي على املزارع/

الكيانات التي متد املزارع الأ�ضماك والتي ت�ضارك يف التجهيز والت�ضويق واملبيعات والنقل.

الأمن الغذائي

�ضخامة  لأن  املائية  الأحياء  تربية  منطقة  مقيا�ص  على  الزخم  املنتج  وجودة  العر�ص  م�ضداقية  تك�ضب 

العمليات اللزمة للحفاظ على قطاعات املنبع وامل�ضب تفوق قدرة مزرعة واحدة. املدى الذي ي�ضتفاد منه 

الفقرية  املجتمعات  ذلك  يف  املحليني )مبا  ال�ضكان  تفيد  التي  املتعددة  القطاعات  اأو  اأوالقطاع  املزرعة  من 

وال�ضعيفة( يعتمد على مدى م�ضاركة امل�ضالح املحلية. ب�ضكل عام، يتم ت�ضدير العديد من الفوائد عندما 

يكون امل�ضتثمرون غري حمليني.

تنويع �ضبل املعي�ضة

يف  القت�ضادية  الأن�ضطة  تنويع  على  قدرتها  يف  تكمن  املائية  الأحياء  تربية  تنمية  فوائد  اأهم  من  واحدة 

الأ�رشة واملجتمع وال�ضعيدين الوطني والإقليمي. هذا ي�ضمل الأن�ضطة يف املزرعة وكذلك التوظيف خارج 

املزرعة، مثل العمالة يف مزارع تربية الأحياء املائية والتوظيف خارج املزرعة يف توريد املدخلت و�ضل�ضل 

الت�ضويق وجتهيز املرافق واإدارتها. يجب ت�ضمني هكذا معلومات.
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تربية الأحياء املائية على نطاق �ضغري تنطوي على العمالة العائلية، �ضاحمة با�ضتخدام كامل للموارد 

الب�رشية املتاحة داخل الأ�رشة. الأثر على املرونة الجتماعية يف جمتمع ما يعتمد على ما اإذا كان العمال 

الذين يتم تعيينهم هم من ال�ضكان املحليني اأو الأجانب.

التفاعلت مع القطاعات الأخرى وتكاليف الفر�ص

تفاعل تربية الأحياء املائية مع اأ�ضحاب امل�ضلحة من القطاعات الأخرى ميكن اأن يكون تاآزرياأ اأوحمايدًا اأو 

تنازعيًا. على �ضبيل املثال، تربية الأحياء املائية ال�ضيئة الإدارة والتي تلوث م�ضطحًا مائيًا تفر�ص تكاليفًا 

من حيث �ضحة الإن�ضان اأو الرتميم اأو اإيجاد م�ضدر بديل للمياه النظيفة. وباملثل، اإذا كانت تربية الأحياء 

القطاعات يف نزاع، �ضيكون هناك مقاي�ضات، طابعها الإعتماد على الأولويات املحلية  املائية وغريها من 

القائمة وهياكل احلوكمة.

التكاليف  جميع  تقييم  يتم  اأن   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  يتطلب 

البديلة  للأن�ضطة  واملنافع  التكاليف  العتبار  يف  الأخذ  مع  ممكن،  نحو  اأ�ضمل  على  الجتماعية  والفوائد 

الأخرى. يفر�ص نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) النظر اإىل اقت�ضاديات اإنتاج 

تربية الأحياء املائية من منظور اجتماعي وبيئي اأو�ضع من اأجل حتديد حالت الإنتاج التي جتلب فائدة 

اإيجابية �ضافية للمجتمع.

النظام  عنا�شر  واآثار  الإيكولوجي  النظام  على  املائية-الآثار  الأحياء  تربية  ق�شايا   4.3.2
الإيكولوجي الأخرى والدوافع اخلارجية على تربية الأحياء املائية

من امل�ضتح�ضن اأن منيز بني نوع الق�ضايا الإيكولوجية والجتماعية-القت�ضادية و“القدرة على التحقيق” 

بعملية  ال�ضلة  ذات  الإيكولوجية  الق�ضايا  عن  معلومات  تقدمي  الإيكولوجي  للتقييم  ميكن   .)5 )ال�ضكل 

تكون  ما  غالبًا   .)6 )ال�ضكل  واملخرجات  املوارد  وا�ضتخدام  املدخلت  اإىل  بالنظر  املائية،  الأحياء  تربية 

لهذه الق�ضايا م�ضكلة اجتماعية ذات �ضلة. ميكن اأن يكون هذا �ضببًا اأو نتيجة، ومعظم الوقت يوؤثر على 

بالقيام  ين�ضح  وبالتايل،  اأي�ضًا عواقب وطنية،  له  يكون  اأن  اأنه ميكن  الرغم من  على  املحلية،  املجتمعات 

بتقييم متواز للرفاهية الجتماعية-القت�ضادية.

اأي�ضًا يف معظم احلالت، الق�ضايا الإيكولوجية والجتماعية-القت�ضادية لها �ضبب جذري يف “القدرة 

اأو  النموذجية  التحقيق”  على  “القدرة  املوؤ�ض�ضية.  والعوامل  احلوكمة  يت�ضمن  الذي  التحقيق”،  على 

وعدم  القانوية  الأطر  كفاية  وعدم  التدريب  ونق�ص  كافية  معرفة  وجود  عدم  ت�ضمل  اجلذرية  الأ�ضباب 

“�ضجرة الق�ضايا”، كما هو مو�ضح يف  اأمثلة مف�ضلة  التنفيذ وم�ضاكل مع حقوق امل�ضتخدم، وغري ذلك. 

ال�ضكل 5، ميكن العثور عليها لنهج النظام الأيكولوجي يف م�ضائد الأ�ضماك )EAF) يف املنظمة )2003) 

ونهج النظام الأيكولوجي يف م�ضائد الأ�ضماك )EAF)/ نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية 

.(APFIC( (2009( يف هيئة م�ضايد اأ�ضماك اآ�ضيا واملحيط الهادي (EAA(
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الق�ضايا الإيكولوجية والرفاهية الجتماعية-القت�ضادية   1.4.3.2
ينبغي اأي�ضًا اأن ينظر اإىل العوامل املجربة اخلارجية يف اإطار “القدرة على التحقيق”، على �ضبيل املثال، 

الدولية، وغري ذلك. �ضمن العوامل  الكارثية واآثار تغري املناخ والتغريات املفاجئة يف الأ�ضواق  الأحداث 

املجربة اخلارجية، ن�ضمل اآثار امل�ضتخدمني الآخرين للنظم الإيكولوجية املائية على تربية الأحياء املائية، 

على �ضبيل املثال، تلويث الزراعة واملناطق احل�رشية للبيئات املائية مع الآثار املدمرة على تربية الأحياء 

املائية.

نهج جيد لتحديد ق�ضايا تربية الأحياء املائية هو الرتكيز على اخلطوات املختلفة يف عملية الإنتاج، 

الأ�ضباب اجلذرية كما  العثور على  بعد احل�ضاد(، وحماولة  ما  املنبع وامل�ضب )مثل  ذلك جوانب  مبا يف 

اإنتاج قد تتطلب منطقة اأر�ص/بحر كذلك املياه  هو مو�ضح اأعله. تربية الأحياء املائية باعتبارها عملية 

ومدخلت حمددة، مبا يف ذلك العمالة، لإنتاج املخرجات املتوقعة مثل الغذاء والدخل، جنبًا اإىل جنب مع 

املخرجات غري املرغوب فيها مثل املواد املغذية اأو الكيميائية. الق�ضايا املوؤثرة على الإيكولوجيا والرفاهية 

الجتماعية-القت�ضادية ميكن ان ترتبط مع الأجزاء الرئي�ضية من العملية كما هو مو�ضح يف ال�ضكل 6. 

كما �رشح يف وقت �ضابق، الق�ضايا حتدد داخل مقيا�ص معني وحدود النظام الإيكولوجي.

الآثار ال�ضلبية لرتبية الأحياء املائية

كما خل�ص يف ال�ضكل 5، الآثار ال�ضلبية لرتبية الأحياء املائية غالبًا ما ت�ضمل )اآثارالدرجة الأوىل(:

اللحمة/ للأنواع  للأعلف  رئي�ضية  كمكونات  امل�ضايد  من  ال�ضمك  دقيق/زيت  على  الطلب  زيادة  	•
متنوعة الغذاء؛

ال�صكل 5

تقييم الق�صايا الإيكولوجية والجتماعية-القت�صادية 

و“القدرة على التحقيق”

تربية الأحياء املائية

التقييم البيئي تقييم الرفاهية الجتماعي-القت�ضادي تقييم القدرة على التحقيق

الوطني

املدخلت وا�ضتخدام

 املوارد

احلوكمة

تاأثري 

البيئة اخلارجية

املجتمعات املحلية

املخرجات
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على  والتونة  اجلمربي  )مثل  للت�ضمني  الأ�ضماك  �ضغار  اأو  الربية  البذور  على  امل�ضتدام  غري  الطلب  	•
التوايل(؛

ا�ضتزراع  )مثل  املائية  الأحياء  تربية  واأنظمة  الأحوا�ص  لبناء  والداخلية  ال�ضاحلية  املوائل  تغيري  	•
اجلمربي يف مناطق املانغروف(؛

الأك�ضجني  نق�ص  روا�ضب  تراكم  اإىل  توؤدي  التي  املتلقية  املياه  من  الع�ضوية  واملرثيات  املغذيات  	•
وتعديل املجتمعات القاعية؛

ال�ضاحلية؛ واملناطق  والبحريات  املائية  املجاري  من  التخ�ضيب  	•
والأمرا�ص؛ املياه  باأو�ضاع  للتحكم  امل�ضتخدمة  الكيميائية  املواد  اإطلق  	•

املياه(؛ )مثل  املوارد  ا�ضتنزاف  احلالت،  بع�ص  يف  و،  على  التناف�ص  	•
الأمر  يتعلق  عندما  اأهمية  اأكرث  تكون  ما  )غالبًا  املت�رشبة  امل�ضتزرعة  الكائنات  من  ال�ضلبية  الآثار  	•

بالأنواع الغريبة(؛

و الجتماعية،  و/اأو  البيولوجية  البيئات  هيكلة  اإعادة  	•
للعمالة. و/اأو  املزارعني  �ضغار  على  العادل  الغري  الدخل  توزيع  	•

ينبغي اأي�ضًا النظر يف اآثار الدرجة الثانية، خا�ضة اأنها ومن املمكن اأن تغري �ضلبًا على معي�ضة اأ�ضحاب 

ال�صكل 6

التفريع التخطيطي لتحديد الق�صايا ذات الطبيعة الإيكولوجية والجتماعية-القت�صادية 

ذات ال�صلة باأجزاء خمتلفة من عملية اإنتاج تربية الأحياء املائية

الرفاهية الإيكولوجية

والجتماعية-القت�شادية

ا�شتخدام املوارد

املياه

الأر�ص،

امل�ضاحة البحرية

املوائل ال�ضاحلية

املت�رشبون

املادة الع�ضوية

البذور

الدخل

الغذاء

املدخالت

الكيماويات

الطفيليات

البذور

الأعلف

الطاقة

العوامل الوراثية

البنية التحتية

العمالة

املخرجات
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النظام  تعديل  وبالتايل  املوائل،  اجلمربي  برك  ت�ضييد  يغري  عندما  املثال،  �ضبيل  على  امل�ضب،  م�ضلحة 

الإيكولوجي ومعه م�ضايد الأ�ضماك املحلية التي تدعمه و�ضبل العي�ص املحلية لل�ضيادين.

اأي�ضًا  تكون  اأن  املبا�رشة  غري  للآثار  ميكن  ذلك،  ومع  للقلق؛  اأكرب  مدعاة  عادة  هي  املبا�رشة  الآثار 

اإىل املدخلت و اإىل اإطار  اآثار معار�ضة. على �ضبيل املثال، بالنظر  اأي�ضا  اأن يكون لها  ذات �ضلة، وميكن 

الأ�ضماك  النفاية و/اأو  اأ�ضماك  ا�ضتخدام  املناطق هي  �ضائعة يف بع�ص  6، ق�ضية  ال�ضكل  يف  “الأعلف” 
املحيطية ال�ضغرية لتغذية اأنواع املياه العذبة والبحرية اللحمة، والتي ميكن اأن يكون لها تاأثري �ضلبي على 

املخزونات ال�ضغرية املحيطية )ال�ضكل 7 اأ(، ق�ضية بيئية. مع ذلك، العديد من �ضغار ال�ضيادين احلرفيني 

اإيجابي  تاأثري  العلف، وبهذا يكون هناك  املدفوع لهذا  الثمن  يعي�ضون على هذه امل�ضايد وال�ضتفادة من 

معي�ضي عندما ل يكون لديهم خيارات اأخرى )ال�ضكل 7 ب(. من ناحية اأخرى، تاأثري غري مبا�رش �ضلبي ملثل 

هذا التوجه مل�ضايد تربية الأحياء املائية ميكن اأن تكون الآثار على الأنواع املفرت�ضة الربية التي تعي�ص على 

هذه الأ�ضماك املحيطية. لذلك، يجب اأن ينظر نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) مثل 

هذه الأحداث �ضمن جداول زمنية متفق عليها، ل �ضيما على نطاق م�ضتجمعات املياه.

الآثار الإيجابية لرتبية الأحياء املائية

والدخل  الغذاء  تنويع  فئات  يف  تقع  املائية  الأحياء  لرتبية  الإيجابية  الجتماعية-القت�ضادية  الآثار  اأهم 

و�ضبل املعي�ضة. اأن نهج النظام الإيكولوجي يف قطاع يجب اأن ي�ضمن اأن مثل هذه الآثار الإيجابية ل يتم  

جتاوزها بالآثار ال�ضلبية على املدى الق�ضري واملتو�ضط والطويل.

الإنتاج  بعملية  املتعلقة  كالآثار  �ضيوعًا  الأكرث  املائية  الأحياء  تربية  ق�ضايا  و9   8 الأ�ضكال  ت�ضف 

واملوؤثرة على البيئة والرفاهية الجتماعية؛ ويتم ت�ضمني الآثار الإيجابية وال�ضلبية. امللحق يحتوي على 

ال�صكل 7

تو�صيع الإطار “الأعالف” يف ال�صكل 6 ل�رشح الق�صايا )اأ( اليكولوجية 

و)ب( الجتماعية

Seed

Energy

--

Seed

Feeds for 
Carnivorous fish

(small pelagics
and/or trash fish)

Energy

+

-

--
+

-

مالحظة: الآثار ال�صلبية )-( والإيجابية )+(

البذورالبذور

اأعلف الأ�ضماك اللحمة

)الأ�ضماك املحيطية 

و/ اأو اأ�ضماك النفاية(

اأعلف الأ�ضماك اللحمة 

)الأ�ضماك املحيطية 

و/ اأو اأ�ضماك النفاية(

الطاقةالطاقة

التاأثريات على 

املخزونات الربية 

املحيطية

التاأثريات على 

ال�ضيادين احلرفيني

التاأثريات على 

م�ضايد اأنواع 

الأ�ضماك املفرت�ضة

التاأثريات على 

املفرت�ضات 

املحيطية

)ب( )اأ(



20

يف  واملخرجات  املوارد  وا�ضتخدام  باملدخلت  املتعلقة  �ضيوعًا  الأكرث  املائية  الأحياء  تربية  بق�ضايا  قائمة 

املزرعة، امل�ضطح املائي واملقايي�ص العاملية.

اآثار املكونات اخلارجية على تربية الأحياء املائية   2.4.3.2
كما هو مو�ضح اأعله، ميكن اأن تكون ق�ضايا “الأ�ضباب اجلذرية” و“القدرة على التحقيق” خارج القطاع.

التلوث

مع  ا�ضطناعية  تربية  مرافق  على  وكذلك  معني  مائي  م�ضطح  اإنتاجية  على  تعتمد  املائية  الأحياء  تربية 

بوا�ضطة  املطاف  نهاية  يف  العائدات  حتديد  يتم  بحيث  والكافيني،  امللئمني  التغذية  و/اأو  الت�ضميد 

تاأثري  لها  املائية  للموارد  التلوث  م�ضتويات  ارتفاع  الزراعة.  تقنيات  اإىل  بالإ�ضافة  البيئية  الظروف 

�ضلبي على اإنتاجية تربية الأحياء املائية و�ضلمة املنتج والربحية. ميكن اأن يكون التلوث يف �ضكل زيادة 

مما  واحليواين(  الزراعي  ال�ضطحي  والتدفق  املنزيل  ال�ضحي  ال�رشف  مياه  )مثل  املغذيات  خمرجات 

عديد  بيفينيل  ومركبات  الثقيلة  واملعادن  الأحمر  املد  اأو  الطحالب  لتكاثر  ورمبا  التخ�ضيب  اإىل  يوؤدي 

التكلور )PCBs)، وغري ذلك.

-- -- + -+

ال�صكل 8 

اأمثلة على الق�صايا ال�صائعة والآثار املتعلقة مبدخالت تربية الأحياء املائية 

وا�صتخدام املوارد

مالحظة: الآثار ال�صلبية )-( والإيجابية )+(.

املياه

امل�ضيد العر�ضي 

للكائنات الأخرى

الأعلف

ال�ضيد املفرط 

للبذور الربية

م�ضائد البذور

والأعلف

�ضبل العي�ص

البديلة

البذور

خ�ضائر 

التنوع احليوي

خ�ضائر 

التنوع احليوي

خ�ضائر 

خدمات احلماية

تدهور املوائل

)مثل املانغروف(

متلح الأر�ص

الأرا�ضي 

واملوائل ال�ضاحلية

التاأثريات على 

املجتمعات املحلية 

وامل�ضتخدمني الآخرين

التاأثريات على م�ضايد 

الأ�ضماك املحلية والعاملية، 

اأ�ضحاب امل�ضلحة 

املحليني والعامليني 

التاأثريات على 

املجتمعات املحلية 

وامل�ضتخدمني الآخرين

التاأثريات على 

املجتمعات املحلية 

وامل�ضتخدمني الآخرين

التاأثريات على 

املجتمعات املحلية 

وامل�ضتخدمني الآخرين

انخفا�ص 

الإنتاجية

انخفا�ص 

الإنتاجية

انخفا�ص 

الإنتاجية

انخفا�ص 

الإنتاجية

خ�ضائر 

التنوع احليوي

ت�ضاوؤل تدفقات 

املياه

الإفراط يف ا�ضتخدام 

املياه يف الأحوا�ص

ال�ضيد املفرط

للأعلف الربية

)مثل اأ�ضماك النفاية(

ال�ضيد املفرط 

للأ�ضماك املحيطية 

الربية لدقيق ال�ضمك

تاأثريات مدخالت وا�صتخدام موارد تربية الأحياء املائية الأكرث �صيوعا
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تغري املناخ

املو�ضمية وزيادة  الطق�ص  اأمناط  التغريات يف  املائية من خلل  الأحياء  اإنتاج تربية  املناخ على  يوؤثر تغري 

م�ضتوى �ضطح البحر والحرتار والأحداث املناخية املتطرفة مما يوؤدي اإىل اإنتاج ل ميكن التنبوؤ به. تتم 

معظم تربية الأحياء املائية يف املياه العذبة اأو يف الهام�ص ال�ضاحلي البحري، وكلهما عر�ضة لتغري املناخ.

على عك�ص معظم احليوانات الأر�ضية، جميع الأنواع املائية امل�ضتزرعة هي متغرية احلرارة، وهذا 

يعني اأن تختلف درجة حرارة اجل�ضم تبعًا لدرجة احلرارة املحيطة. لذلك، التقلبات املناخية التي ت�ضبب 

تغري درجة احلرارة لها تاأثري اأقوى بكثري على اأن�ضطة تربية الأحياء املائية وعلى اإنتاجيتها وعوائدها من 

على املا�ضية.

تغيري املناخ ميكن اأي�ضًا اأن يغري م�ضايد الأ�ضماك الربية التي تعتمد عليها تربية الأحياء املائية ب�ضكل 

خا�ص لإنتاج دقيق وزيت ال�ضمك ولرتبية املائيات القائمة على ال�ضيد الطبيعي.

اأداء قطاع تربية  اإىل تغري املناخ كعن�رش خارجي ذو �ضلة حمتملة يوؤثر على  اأن ينظر  يجب بالتايل 

الأحياء املائية والتنمية )Cochrane et al., 2009)؛ وبالتايل يجب التاأهب له وتاأخذ تدابري التكيف.

+

+___ +

ال�صكل 9

اأمثلة على الق�صايا ال�صائعة والآثار املتعلقة مبخرجات تربية الأحياء املائية 

وا�صتخدام املوارد 

مالحظة: الآثار ال�صلبية )-( والإيجابية )+(.

التاأثريات على 

املجتمعات املحلية 

التاأثريات على 

املجتمعات املحلية 

انخفا�ص 

الإنتاجية

انخفا�ص 

الإنتاجية

خ�ضائر التنوع

احليوي

انتقال الأمرا�ص

تدهور املوائل القاعدية

التخ�ضيب

املغذيات املفرطة

املادة الع�شوية الدخل
البذور

تنمية

�شبل العي�ص

بديل

ل�ضيد الأ�ضماك

الأمن الغذائي

اإعادة تدعيم قطعان

الأ�ضماك

قد يوؤدي اإىل 

حت�ضني اإنتاجية

التنوع احليوي

قد يوؤدي اإىل 

حت�ضني اإنتاجية

م�ضائد الأ�ضماك

التاأثريات على م�ضائد

الأ�ضماك واملجتمعات

املحلية

التاأثريات على م�ضائد

الأ�ضماك واملجتمعات

املحلية

التاأثريات على م�ضائد

الأ�ضماك واملجتمعات

املحلية

الغذاء

انخفا�ص 

الإنتاجية

الكيماويات

هروب الكائنات

امل�شتزرعة

)والطفيليات(

الفرتا�ص والتناف�ص

مع الأ�ضماك الربية

والعوامل الوراثية

خ�ضائر 

التنوع احليوي

خ�ضائر 

التنوع احليوي

املخرجاتالتاأثريات الأكرث �صيوعا لرتبية الأحياء املائية
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حتديد اأولويات الق�صايا  4.2
ميكن حتديد عدد كبري من الق�ضايا لرتبية الأحياء املائية لكن اأهميتها تختلف اختلفًا كبريًا. وبالتايل، فاإنه 

من ال�رشوري اأن يكون هناك و�ضيلة لتحديد الأولويات لها كي يت�ضنى لتلك التي تتطلب اإدارة و�ضيكة اأن 

حتظى باهتمام اأكرث ا�ضتعجاًل من �ضمن خطة العمل.

لتحديد اأولوية الق�ضايا وبالتايل امل�ضتوى املنا�ضب ل�ضتجابة الإدارة، ينبغي اأن ت�ضتخدم العملية نوع 

من اأ�ضلوب حتليل املخاطر.

حتديد الأخطار وتقدير املخاطر 

من املهم حتديد مفهوم اخلطر يف تربية الأحياء املائية. قد يكون هذا عامل مادي اأو حدث لديه القدرة على 

الت�ضبب يف �رشر اأو ي�ضعف القدرة على حتقيق م�ضتوى الهدف الأعلى.  غالبًا ما ي�ضمل: م�ضبب املر�ص 

الإيكولوجي،  املر�ص(؛ ت�رشب كائن مائي م�ضتزرع )اخلطر اجليني، اخلطر  البيولوجي )خطر م�ضبب 

ال�ضلمة  )خماطر  البيولوجية  اأو  الثقيلة  اأواملعادن  الكيميائية  امللوثات  الغازية(؛  الغريبة  الأنواع  خطر 

الغذائية(؛ زيادة املواد الع�ضوية )خماطر اإيكولوجية اأو بيئية(؛ فقدان ال�ضوق الأ�ضرية )خماطر مالية 

اأو اجتماعية(.

جميع طرق تقييم املخاطر تعمل من خلل تقييم احتمال عدم حتقيق الأهداف الإمنائية )انظر الق�ضم 

5.2 اأدناه(.
حتليل اخلطر ي�ضعى عادة للإجابة على اأربعة اأ�ضئلة:

ماذا ميكن اأن يحدث من خطاأ؟  -

ما مدى احتمال اأن يحدث خطاأ؟  -

ما هي عواقب اأن يحدث خطاأ؟  -

ما الذي ميكن عمله اإما للحد من احتمالت اأو عواقب اأن يحدث خطاأ؟  -

يتعلق  فيما  منا�ضبة  تف�ضيلية  مربرات  ت�ضمل  اأن  يجب  امل�ضتخدمة،  اخلطر  تقييم  طريقة  كانت  اأيًا 

مب�ضتويات اخلطر املختارة )عالية، متو�ضطة، منخف�ضة، وغري ذلك(. يف كثري من الأحيان، عندما ل يكون 

لأ�ضحاب  النوعية  التقييمات  ا�ضتخدام  ميكن  املخاطر،  لتقييم  اخلربة  اأو  املعلومات  من  يكفي  ما  هناك 

امل�ضلحة القائمة على املعرفة املحلية.

املنطق  روؤية  على  قادرة  تكون  باأن  العملية  من  جزءًا  تكن  مل  التي  الأخرى  للأطراف  ي�ضمح  هذا 

يف  ما  وقت  يف  الق�ضية  ا�ضتعرا�ص  عند  ي�ضاعد  اأنه  كما  اتخاذها.  مت  التي  القرارات  وراء  والفرتا�ضات 

امل�ضتقبل- ما مل نعرف ملاذا اخرتنا امل�ضتويات، فاإنه �ضيكون من ال�ضعب معرفة ما اإذا كان اأي �ضيء قد 

اأي�ضًا يف فهم  ي�ضاعد  الإدارية. هذا  الإجراءات  يتطلب حتوًل يف م�ضتويات اخلطر، وبالتايل  تغري مما قد 

اليقني. التحليلت/عدم  “فجوة” معرفة 
)Bondad-Reantaso, Arthur and Subasinghe (2008 و )Arthur et al. (2009 يوفرون 
بالنواحي  املعني  امل�ضرتك  اخلرباء  فريق  املائية.  الأحياء  تربية  يف  املخاطر  حتليل  حول  وافية  معلومات 
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العلمية حلماية البيئة البحرية )GESAMP( (2008( يوفر اأي�ضًا اإر�ضادات جيدة عن اخلطر البيئي 

والت�ضالت يف جمال تربية الأحياء املائية.

ينبغي اإ�ضتخدام مبداأ احليطة كلما كانت املعلومات غري متوفرة لتخاذ قرار م�ضتنري متاما.

اإن�صاء/ حتديد الأهداف العامة والأهداف الت�صغيلية  5.2
على اأ�ضا�ص الأهداف املحددة، ميكن و�ضع خطة لتحقيقها )هذا يتيح تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي 

.)(EAA( يف تربية الأحياء املائية

الهدف العام )= غاية( لنهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) هو جعل قطاع تربية 

الأحياء املائية اأكرث ا�ضتدامة. ينبغي اأن يعزز نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية)EAA) بيئيًا 

واجتماعيًا التخطيط امل�ضوؤول واإدارة تربية الأحياء املائية باعتبارهما جزءًا ل يتجزاأ من املجتمع والإقليم. 

الأخرى وامل�ضتخدمني  القطاعات  النزاع( مع  املائية )واحلد من  الأحياء  باإدماج تربية  ي�ضمح  اأن  ينبغي 

الذين يتقا�ضمون نف�ص املوارد. ينبغي اأن ت�ضمل الو�ضائل لتحقيق ذلك عملية ت�ضاركية للتخطيط والإدارة 

مع املجتمعات املحلية واأ�ضحاب امل�ضلحة الآخرين. 

والو�ضع.  ال�ضياق  حمددة  تكون  و�ضوف  املختارة  الأولويات  على  الت�ضغيلية  الأهداف  تعتمد  �ضوف 

فهم  من  تنبع  اأن  ويجب  العام  الهدف  مع  مت�ضقة  املراد حتقيقها  امل�ضتهدفات  تكون  اأن  ينبغي  ذلك،  مع 

امل�ضلحة.  اأ�ضحاب  جميع  بني  م�ضتنري  راأي  وتبادل  التنموية  واخليارات  التنموي  لل�ضياق  عميق 

�ضعبة” “خيارات  اإىل  اللجوء  يتطلب  وقد  �ضاقًا  الآراء  يف  توافق  اإىل  التو�ضل  يكون  قد  ذلك،   مع 

. (Brugère et al.، 2010(
من ال�رشوري اأن تكون الأهداف قابلة للتحقيق، واأن يكون التقدم نحوها قابل للقيا�ص. هذا يعني، 

بالن�ضبة لكل هدف: 

معايري متفق عليها )مثل تركيز املغذيات وم�ضتوى التخ�ضيب وفر�ص ك�ضب العي�ص اجلديدة(  	•
لقيا�ص التقدم اأو تقييم الأثر؛ و

زمنية  فرتة  من  لأكرث  تهدف  وبيئية(  واقت�ضادية  )اجتماعية  حمددة  معايري  اأو  م�ضتهدفات  	•
حمددة.

�ضتكون هذه امل�ضتهدفات واملعايري مبثابة الأ�ضا�ص املتفق عليه ل:

املائية؛ الأحياء  لرتبية  البديلة  للأن�ضطة  وبيئيًا  واقت�ضاديًا  اجتماعيًا  مت�ضق  عقلين  تقييم  	•
ممكنة؛ و تخطيطية  تدخلت  وت�ضميم  تقييم  	•

البيئي. الإبلغ  حالة  وخ�ضو�ضًا  الأداء،  وتقييم  ر�ضد  	•
 ،]GDP[ ت�ضمل الأهداف عادًة املوؤ�رشات القت�ضادية )مثل ن�ضيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل

املتوقعة[،  ]احلياة  بال�ضحة  املتعلقة  )مثل  الجتماعية  امل�ضتهدفات  التجاري(؛  الفائ�ص  املتاح،  الدخل 
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التعليم، امل�ضاواة(؛ وامل�ضتهدفات البيئية )مثل م�ضتوى معني لنوعية املياه؛ وجود نوع دال؛ منطقة �ضعاب 

مرجانية اأو غابات املانغروف ليتم حفظها، وغري ذلك(.

تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية  .3
)EAA): اخلطة  

يتم تكييف اخلطوات الرئي�ضية لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) من تلك 

.(EAF( (FAO, 2007; APFIC, 2009( التي لنهج النظام الأيكولوجي يف م�ضائد الأ�ضماك

مبجرد وجود حتديد وا�ضح وت�ضاركي للق�ضايا والتفاق على الأهداف الت�ضغيلية، ميكن البدء بتنفيذ 

 .(EAA( نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية

و�ضع خطة للتنفيذ هي اخلطوة الأوىل. يجب اأن تكون هذه العملية �ضفافة وت�ضاركية، مع ا�ضت�ضارة 

جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة واملجتمعات املحلية خلل �ضياغة خطة الأن�ضطة وتنفيذ التدابري الإدارية، وغري 

ال�رشوري و�ضع  املائية احلالية. من  الأحياء  تربية  �ضيا�ضة  الأهداف حتت مظلة  يتيح حتقيق  ذلك، مما 

جداول زمنية وتقديرات للموارد الب�رشية وامليزانيات اللزمة ملختلف الأن�ضطة ب�ضكل وا�ضح وواقعي.

مع  م�ضمنة   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  اأهداف  تكون  اأن  يجب 

حمتويات تنمية �ضيا�ضة وطنية)وا�ضرتاتيجية( لرتبية الأحياء املائية للبلد حيث يجب اأن ينفذ نهج النظام 

املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ   .(EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي 

�ضياغة  اأو  القدمية-  املائية  الأحياء  تربية  �ضيا�ضة  مراجعة  اأو  النظر  لإعادة  فر�ضة  يكون  قد   (EAA(
واحدة اإذا مل تكن موجودة.

تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ  دعم  متطلبات  من  الأدنى  احلد   1.3
 (EAA( الأحياء املائية

التحليل القانوين وال�ضيا�ضي واملوؤ�ض�ضي هو جزء اأ�ضا�ضي من اأي تخطيط جديد ومبادرة اإدارية، خا�ضة 

عندما ي�ضعى اإىل درجة اأكرب من التكامل. الت�رشيعات واللوائح لرتبية الأحياء املائية والبيئة اأو طبيعة عمل 

املوؤ�ض�ضات وطريقتها يف اتخاذ القرار �ضتكون لها اآثار كبرية على تنفيذ م�رشوع نهج النظام الإيكولوجي 

نهج  ملتطلبات  اأف�ضل  ب�ضكل  جمهزة  لتكون  الب�رشية  القدرات  تنمية   .(EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف 

جديدة مثل نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) اأي�ضًا لها اأهمية حا�ضمة. كل هذه 

.Brugère et.al. (2010( املتطلبات و�ضفت بالتف�ضيل يف

اإن�شاء/حت�شني متكني الأطر القانونية  1.1.3
اإجراء  ال�رشوري  يكون من  قد  منا�ضب.  قانوين  اإطار  ال�ضيا�ضات وتنفيذها عن طريق  تنمية  ينبغي دعم 

والت�رشيعات  املائية  الأحياء  تربية  يف  والنزاعات  والفعالة  امللئمة  الت�رشيعات  لتقييم  دورية  مراجعات 

الأخرى ذات ال�ضلة املتعلقة بغايات ال�ضيا�ضة العامة.
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ما  اإىل حد  )EAA) ممثلة  املائية  الأحياء  تربية  الإيكولوجي يف  النظام  اأن تكون مبادئ نهج  ميكن 

البيئي وامل�ضاواة الجتماعية- امل�ضتدامة والوعي  التنمية  التي تدعم  العامة والت�رشيعات  ال�ضيا�ضات  يف 

بعني  ياأخذ  الذي  املدى  حتليل  وهو  مركزي  واحد  �ضوؤال  هناك  القطاعات.  بني  والتفاعل  القت�ضادية 

الإعتبار ق�ضايا نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) ذات ال�ضلة يف ال�ضيا�ضات العامة 

ينبغي  كان  اإذا  ما  اأو  املناطق(  ال�ضحة احليوانية وتق�ضيم  ال�ضناعي )مثل معايري  للن�ضاط  والت�رشيعات 

التعامل معها على وجه التحديد يف تربية الأحياء املائية.

من  متنوعة  جمموعة  يغطي  اأن  يجب  ال�ضامل  الوطني  امل�ضتوى  على  املائية  الأحياء  تربية  ت�رشيع 

)EIA)، واإدارة النفايات، و�ضلمة  الق�ضايا، مثل حتديد املواقع وتقييم الأثر البيئي والتحكم بالإنتاج 

املنتج وامل�ضدرية والأمرا�ص والطفيليات. هكذا، تغطى جوانب عديدة باأق�ضام خمتلفة من القانون، مثل 

احليوانية.  وال�ضحة  والتخطيط  الأرا�ضي  وا�ضتخدام  وامللكية  والتجارة  العامة  وال�ضحة  البيئة  حماية 

البلدان التي لديها اإنتاج كبري يف تربية الأحياء املائية لديها ت�رشيعات اأكرث تطورًا يف جمال تربية الأحياء 

املائية من البلدان التي فيها تربية الأحياء املائية اأقل منوًا.

تقوية اأو تعديل اأو اإن�شاء ترتيبات موؤ�ش�شية جديدة  2.1.3
واتخاذ  املوؤ�ض�ضي  للتعاون  اأطر  اأو  جديدة  موؤ�ض�ضات  واقرتاح  القائمة،  املوؤ�ض�ضات  طبيعة  تقييم  ينبغي 

القرارات امل�ضرتكة، واإذا لزم الأمر، اإ�ضلحها اأو اإن�ضاوؤها. مع ذلك، ينبغي العرتاف باأن هذا لي�ص �ضهًل 

التحليل  املختلفة.  والقطاعات  التخ�ض�ضات  تعددية  يت�ضمن  كان  اإذا  وخا�ضة   ،)3.1.3 الق�ضم  )انظر 

املوؤ�ض�ضي يغطي كل من املوؤ�ض�ضات الر�ضمية )مثل وكالة حكومية( وغري الر�ضمية )مثل التفاقيات التي 

تنتقل اجتماعيًا ومدونات ال�ضلوك(.

يجب على الوكالت القطاعية امل�ضوؤولة عن اإدارة الأن�ضطة املوؤثرة على النظم الإيكولوجية املائية )مثل 

م�ضايد الأ�ضماك الطبيعية، منطقة التنمية ال�ضاحلية، منظمات اإدارة م�ضتجمعات املياه، الزراعة، الغابات، 

التنمية ال�ضناعية( تطوير طرق جديدة من التفاعل )اأي الرتتيبات املوؤ�ض�ضية( للتوا�ضل بانتظام والتعاون 

اإيكولوجي لرتبية  لتنفيذ نهج قائم على نظام  املبتكرة  اإىل احلوكمة  اإىل احلاجة  اأن ينظر  والتاآزر. ميكن 

الأحياء املائية على اأنه عقبة، ولكنه ميثل اأي�ضًا فر�ضة لزيادة الفوائد الجتماعية التي من املرجح اأن تن�ضاأ 

من خلل التفاعل ال�ضطرادي بني الإنتاج الغذائي والقطاعات الأخرى.

على  قادرة  جديدة(  اأخرى  تنمية  وجودها،  عدم  حالة  يف  )اأو،  القائمة  املوؤ�ض�ضات  تقوية  هو  احلل 

باأن  علم  على  يكون  اأن  ذلك،  مع  للمرء،  ينبغي  امل�ضرتكة.  واملعايري  الأهداف  حيث  من  خا�ضة  التكامل، 

الرتتيبات  بفاعلية  تكون  ل  قد  املتطورة  ال�ضياقات  على  ردًا  املوؤ�ض�ضية  ال�رشيعة”  “الإ�ضلحات 
الأو�ضاع  قبل  من  املوؤ�ض�ضات  على  مفرو�ضة  جديدة  ملتطلبات  حت�ضبًا  املن�ضاأة  اأو  املعدلة  املوؤ�ض�ضية 

اجلديدة.
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اخلارجية  الق�شايا  مع  للتعامل  الأخرى  القطاعات  مع  املائية  الأحياء  تربية  دمج   3.1.3
والداخلية

حتديد املناطق  1.3.1.3
وكذلك  املائية،  الأحياء  تربية  لتنمية  تكامًل  اأكرث  لتخطيط  الآلية  امل�ضاحة  من  احل�ضة  اأو  املناطق  حتديد 

التخطيط لتحديد املجالت املحتملة لرتبية  اإما يف  ا�ضتخدامه  6(. ميكن  اأف�ضل )الإطار  لتنظيمه بطريقة 

الأحياء املائية اأو تدبري تنظيمي للتحكم بتنمية تربية الأحياء املائية.

الإجراءات تب�ضيط  على  وقدرتها  وو�ضوحها  ب�ضاطتها  يف  تكمن  املناطق  حتديد   قوة 

 )Aguilar-Manjarrez, Kapetsky and Soto, 2010). مبجرد اإن�ضاء املنطقة واأهدافها املحددة، 
التطورات التي تلبي اأهداف وال�رشوط العامة ملنطقة قد ل حتتاج اىل مزيد من التقييم، وما هو م�ضموح 

وما هو غري م�ضموح به يجب اأن يكون وا�ضحًا وميكن للمطورين التخطيط وفقًا لذلك.

تقاطع التكامل  2.3.1.3
مبا اأن تربية الأحياء املائية هي يف معظمها جديدة ن�ضبيًا وتتو�ضع �رشيعًا، ميكنها اأن توؤدي اإىل نزاعات 

مع القطاعات الأخرى اأكرث ن�ضجًا. املبداأ 3 )الق�ضم 3.1( هو يف جوهره دعوة لتخطيط ونظم اإدارة اأكرث 

تكامًل، كما مت الدعوة ل�ضنوات عديدة من خلل الإدارة املتكاملة للمواقع ال�ضاحلية )ICZM) والإدارة 

.(IWSM( املتكاملة مل�ضاقط املياه

تنمية تربية الأحياء املائية توؤثر وتتاأثر من جراء الأن�ضطة الب�رشية الأخرى مثل م�ضايد الأ�ضماك 

البيئة  تدهور  يف  الن�ضبية  م�ضاهمتها  لذلك  احل�رشي،  التمدد  زيادة  كذلك  وال�ضناعة،  والري  والزراعة 

حتتاج اإىل تقييم والتحكم.

بالتايل، هناك حاجة اإىل التكامل القطاعي بني خمتلف الأنواع )انظر الإطار 7(.

الإطار 6

وظائف خمتلفة لتحديد املناطق لالأرا�صي واملياه لتنمية

تربية الأحياء املائية

املياه؛ وم�ضتجمعات  املزرعة  مبقيا�ص  به  والتحكم  البيئي  التدهور  منع  على  امل�ضاعدة  	•
الكوارث؛ خماطر  واإدارة  البيولوجي  الأمن  تدابري  تنفيذ  على  امل�ضاعدة  	•

والبيئية؛  الجتماعية  ال�ضلبية  التفاعلت  من  احلد  	•
البيئية؛ و القدرات  لتقديرات  حمور  مبثابة  	•

املزارعني ل�ضغار  املياه  لإمدادات/ت�رشيف  التحتية  البنية  حت�ضني  اأو  لتوفري  اإطار  مبثابة  	•

.GESAMP (2001( عدل من
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هناك حاجة للتوعية يف قطاع تربية الأحياء املائية وبني القطاعات الأخرى على مقيا�ص م�ضتجمعات 

املياه/ املنطقة. ينبغي تي�ضري التكامل بني القطاعات املختلفة مع منظور النظام الإيكولوجي، خا�ضة حيث 

من املحتمل اأن تن�ضاأ املنافع املتبادلة، على �ضبيل املثال، الأرز وتربية الأ�ضماك يف املناطق التي تكون فيها 

موارد املياه العذبة �ضحيحة.

اإن�شاء وحت�شني القدرات الب�شرية  4.1.3
ينبغي تنمية القدرات الب�رشية واملوؤ�ض�ضية اأن تعك�ص الحتياجات القطاعية )مثل املنتج، البحوث، الإدارة، 

اإجراء  لذلك، قد يكون من ال�رشوري  امل�ضتويات الجتماعية والتنظيمية املرتبطة بها(.  التجارة،  تنمية 

قدرة حتليل الحتياجات على الأدوار والأهداف املخ�ض�ضة يف عملية التنفيذ.

�ضيكون من ال�رشوري اأي�ضًا التاأكد من اأن تنمية القدرات ت�ضتهدف امل�ضتويات الفردية والتنظيمية 

واملجتمعية؛ حتدد وتعالج الق�ضور يف القدرات الق�ضرية الأجل وق�ضايا القدرات الطويلة الأجل؛ وت�ضمن 

خ�ضوع املوؤ�ض�ضات لتقييم دوري من اأجل البقاء قوية وذات ال�ضلة وفعالة بالن�ضبة لأهداف نهج النظام 

.(EAA( الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية

ترويج بحث منا�شب وذو هدف موجه وطويل الأجل ون�شر املعرفة   5.1.3
البحوث واملعرفة ذات ال�ضلة �رشورية لتنمية قطاع تربية اأحياء مائية م�ضتدام. البحث املنا�ضب يجب اأن 

الإطار 7

اأنواع خمتلفة من التكامل القطاعي

والتدابري  ال�ضيا�ضة  تن�ضيق  القطاعات؛  بني  النزاع  تقليل   - )املوؤ�ض�ضية(  ال�ضيا�ضة  تكامل  	•
الإدارية ل�ضمان الت�ضاق وتكافوؤ الفر�ص.

التكامل التنفيذي )اأو على م�ضتوى ال�رشكات( - ي�ضمن التن�ضيق بني خمتلف الأن�ضطة التي  	•
تنتهجها �رشكة معينة ويقوي بع�ضها بع�ضًا. قد ي�ضمل هذا اإعادة تدوير النفايات. 

تكامل امل�ضطح املائي- تعزيز التوازن بني الأن�ضطة املختلفة اأو القطاعات داخل النظام املائي  	•
اأو غريها من املواد، وبالتايل  اإعادة ا�ضتخدام املواد الغذائية  اأق�ضى قدر من  من اأجل حتقيق 

زيادة الكفاءة واحلد من ال�ضغط على البيئة.

“بنية حتتية خ�رشاء”- حتقيق اأق�ضى قدر من تو�ضيل خدمات النظم الإيكولوجية، مبا  توفري  	•
يف ذلك ا�ضتيعاب النفايات، من خلل �ضمان احلفاظ على مناطق اأو ممرات ملجموعة من اأنواع 

املوائل اأو اإعادة اإن�ضائها واإدارتها ب�ضورة ملئمة.

.Hambrey, Edwards and Belton (2008( عدل من
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اأداء/خدمات النظام الإيكولوجي واملكونات الب�رشية للنظم  ي�ضرت�ضد بالعمليات الت�ضاركية ويركز على 

الإيكولوجية.

من  يكون  ما  غالبًا  العاملي،  امل�ضتوى  على  املتقدمة  واملعرفة  العلم  ا�ضتخدام  املهم  من  اأنه  حني  يف 

امل�ضتح�ضن اأي�ضًا النظر يف املعرفة املحلية كذلك احلاجة اإىل اإجراء البحوث الوطنية الطويلة الأجل وبناء 

املحلية. الظروف  يف  ب�ضهولة  تطبيقها  ميكن  املعرفة. يف كثري من الأحيان “املعرفة امل�ضتوردة” ل 

اأي�ضًا ذات  بها، هو  املوثوق  للمعلومات  اأكرب  لن�رش ذات كفاءة  املعارف والتوا�ضل  ترويج م�ضاركة 

�ضلة. 

حيث يوجد نق�ص يف املعرفة اأو املعلومات العلمية الكافية لل�ضماح باتخاذ قرار �ضليم اأو عند وجود 

الوقائي على نطاق  النهج  ينبغي تطبيق   ، اأو ل رجعة فيه  الإيكولوجية ج�ضيم  النظم  تهديد ب�رشر على 

وا�ضع. مع ذلك، ل ينبغي ا�ضتخدام عدم وجود اليقني العلمي الكامل ك�ضبب لتاأجيل اتخاذ تدابري فعالة من 

حيث التكلفة ملنع التدهور البيئي اأو الجتماعي. 

اإدارة التدابري للتعامل مع الق�شايا البيئية والجتماعية  2.3
يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ  لت�ضهيل  العملية  التدابري  لبع�ص  البارزة  تفا�ضيل اجلوانب  اأدناه  ترد 

واقت�ضاديًا  )بيئيًا  “امل�ضتدامة”  املائية  الأحياء  اإىل حتقيق تربية  املوؤدية   (EAA( املائية  الأحياء  تربية 

.(Soto et al., 2008( على جميع املقايي�ص املكانية )واجتماعيًا

الإطار 8

اأمثلة على تقاطع التكامل بني القطاعات

لرتبية  مناطق  اإىل  الأرز  لزراعة  �ضلحيتها  حيث  من  هام�ضية  هي  التي  الأرز  حقول  حتويل  	•
الأحياء املائية.

قنوات  وان�ضداد  التملح  لتجنب  للأرز  املنتجة  التقليدية  املناطق  يف  اجلمربي  تربية  حظر  	•
الري، للحفاظ على املورد التقليدي/القطاع يف مواجهة ن�ضاط مربح ولكن حمفوف باملخاطر 

ورمبا ق�ضري املدى.

حظر ا�ضتخدام الأ�ضماك ال�ضغرية لإطعام الأ�ضماك اللحمة عندما تكون الأ�ضماك ال�ضغرية  	•
هي عن�رش غذائي رئي�ضي حملي للإن�ضان.

الأنهار. اأحوا�ص  واإدارة  للتخطيط  تكامًل  اأكرث  نهج  لتباع  املياه  توجيهات  اإطار  تنفيذ  	•
املائية لتح�ضني تدفق املغذيات  الأ�ضماك يف مناطق تربية الأحياء  اإىل م�ضايد  تي�ضري الو�ضول  	•

من خلل ح�ضاد املوارد ال�ضمكية.

بالعك�ص(. )والعك�ص  الزراعي  الري  يف  املائية  الأحياء  تربية  مياه  ا�ضتخدام  تعزيز  	•
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التعامل مع الق�شايا البيئية  1.2.3
هناك العديد من الآليات املحددة التي تعمل على اإزالة اأو تقليل الآثار ال�ضلبية على وظائف وخدمات النظام 

املثال،  �ضبيل  على  خلل،  من  املزارعني  جمعيات  قبل  من  التطوعي  العمل  يتطلب  بع�ضها  الإيكولوجي. 

)BMPs)، والبع�ص الآخر يتطلب تخطيط واإدارة وتنظيم اأف�ضل من قبل  املمار�ضات الإدارية املح�ضنة 

احلكومة.

(EIA( تدابري الإدارة على م�ضتوى املزرعة يف تقييم الأثر البيئي  1.1.2.3
تقييم الأثر البيئي )EIA) هو اأداة مفيدة على م�ضتوى املزرعة، وينبغي ال�ضطلع به من اأجل م�ضاريع 

النظام  اأو  البيئة  على  كبرية  بتاأثريات  الت�ضبب  على  القدرة  لديها  التي  الكبرية  املائية  الأحياء  تربية 

اجتماعي- �ضلبي  اأثر  اإىل  توؤدي  اأن  اأو  هام  اجتماعي-اقت�ضادي  �ضلبي  اأثر  لها  يكون  اأو  الإيكولوجي 

اقت�ضادي هام اأو نزاعات هامة مع القطاعات الأخرى اأو م�ضتخدمي املوارد املائية.

النظام  اأو  البيئة  على  املحتمل  املنخف�ص  التاأثري  ذات  املزارع  اأو  ال�ضغرية  املزارع  ا�ضتثناء  يجب 

الإيكولوجي، رغم اأنه ينبغي تقييم الآثار الرتاكمية ملجموعات من املزارع ال�ضغرية ب�ضكل جماعي من قبل 

تقييم الأثر البيئي )EIA) الربناجمية.

ميكن ا�ضتخدام تقييم الأثر البيئي )EIA) على النحو التايل:

ل؛ اأم  قدما  مي�ضي  اأن  يجب  م�رشوع  كان  اإذا  ما  لتحديد  القرار  اتخاذ  نقطة  	•
وال�ضدة؛ املدى  حيث  من  البيئة  على  للآثار  تقييم  اإجراء  	•

واأ�ضحاب  املحلية  املجتمعات  على  املائية  الأحياء  لرتبية  الجتماعية-القت�ضادية  الآثار  تقييم  	•
امل�ضلحة الآخرين؛

الآثار؛ و/اأو من  للتخفيف  تنفيذها  ينبغي  التي  بيئية  اإدارة  خطة  لتنمية  	و�ضيلة  	•
منتظم. ب�ضكل  بها  ال�ضطلع  ينبغي  التي  بيئي  ر�ضد  خطة  لتنمية  و�ضيلة  	•

اأهداف النظام الإيكولوجي  )EIA) على جودة  اأن ي�ضتند تقييم الأثر البيئي  الأهم من ذلك، ينبغي 

املعنيني  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  عليها  اتفق  التي  والجتماعية-القت�ضادية(  البيئية  اجلوانب  ذلك  يف  )مبا 

وبدعم من معلومات علمية �ضليمة، كلما كان ذلك ممكنًا. يجب اأن يتبع تقييم الأثر البيئي )EIA) من قبل 

م�ضوحات ر�ضدية منتظمة على نوعية املياه ونوعية الروا�ضب واملوائل الرئي�ضية واأنواع تربية الأحياء 

املائية احل�ضا�ضة واملجتمعات املحلية احل�ضا�ضة، وعند القت�ضاء، على النحو املحدد يف خطة الإدارة البيئية. 

ينبغي اإجراء امل�ضح البيئي من قبل متخ�ض�ضني م�ضتقلني.

واحدة من املخرجات الرئي�ضية لتقييم الأثر البيئي )EIA) هي الإدارة البيئية وخطة الر�ضد التي 

يجب اأن تتبعها املزرعة اأو جمموعة املزارع اأثناء وبعد العملية والتي من �ضاأنها اأن توؤدي اإىل العمليات 

البيئي  الأثر  تقييم  ب�ضاأن  وتو�ضيات  النطاق وحتليل  وا�ضع  عاملي  )ا�ضتعرا�ص  والقرارات  الت�ضحيحية 

.)FAO/FIMA, 2009 لرتبية الأحياء املائية ميكن الطلع عليها يف (EIA(
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املمار�ضات الإدارية املح�ضنة

املمار�ضات الإدارية املح�ضنة )BMPs) ومدونة املمار�ضات )COP) هي اأكرث الأ�ضاليب عملية من الناحية 

الأحياء  لرتبية  ال�ضلبية  البيئية  الآثار  من  للحد  حاليًا  املتاحة  الإقت�ضادية  الناحية  من  وجمدية  الفنية 

املح�ضنة  الإدارية  املمار�ضات  “حلول”  املائية على م�ضتوى املزرعة واأي�ضا على املقيا�ص الأو�ضع. تعترب 

)BMPs) اأدوات لقانون غري ملزم وغالبًا ما تكون ذات طابع طوعي، اإل اأنها عادة ما تتطلب العمل من 
كل من احلكومات يف �ضكل اإجراءات اأف�ضل يف جمال ال�ضيا�ضة والتنظيم والتخطيط والإدارة ومن املزارعني 

ومن �ضناعة تربية الأحياء املائية من خلل حت�ضني املمار�ضات.

ميكن اأن ت�ضمل املمار�ضات الإدارية املح�ضنة )BMPs) على: اختيار املوقع واإن�ضاء الأحوا�ص وجتديد 

والأعلف  والت�ضميد  املياه  وحفظ  الأحوا�ص  �رشف  مياه  وت�رشيف  ال�رشف  مياه  وفي�ص  الأحوا�ص 

و�ضحة  املر�ص  واإدارة  املائية  النباتات  يف  والتحكم  املفرت�ضات  يف  والتحكم  الأ�ضماك  وت�رشب  والتغذية 

احليوانات املائية واإزالة النافقني والتخل�ص منها وت�ضغيل و�ضيانة املرافق والتجهيز والنقل ومعلومات 

امل�ضتهلك والت�ضويق. املمار�ضات املح�ضنة لرتبية الأحياء املائية يف الأقفا�ص واحلظائر والأطواف تنطوي 

على معظم هذه اجلوانب اأي�ضًا.

FAO/NACA/ يف  اجلمربي  لرتبية  املح�ضنة  املمار�ضات  على  جيد  مثال  على  الطلع  وميكن 

يف   (BMPs( حم�ضنة  اإدارية  ملمار�ضات  كامل  وا�ضتعرا�ص   (UNEP/WB/WWF (2006 
.Tucker and Hargreaves (2008(

م�ضتوى  على  ال�ضلة  ذات  املائية  احليوانات  و�ضحة  ال�ضليمة  البيئية  للممار�ضات  موجز  اأدناه  يرد 

املزرعة.

ا�ضرتاتيجية حت�ضني الأعلف والتغذية

ينبغي لعملية التغذية حماولة حت�ضني معدلت التحول الغذائي )FCRs) لزيادة الأرباح وتقليل املغذيات 

وخ�ضائر املادة الع�ضوية. هذه الأخرية تنطبق اأي�ضًا على املغذيات بالرت�ضيح )مثل املحاريات(.

الأمرا�ص وال�ضتخدام الر�ضيد للأدوية البيطرية واملواد الكيميائية

يجب اأن تكون اأطر الأمن البيولوجي جاهزة ملنع ومكافحة الأمرا�ص واملخاطر ال�ضحية املحتملة للأنواع 

ينبغي  املائية  الأحياء  تربية  يف  امل�ضتخدمة  الكيميائية  واملواد  البيطرية  الأدوية  كل  للبيئة.  اأو  امل�ضتزرعة 

اأن متتثل للأنظمة الوطنية واملبادئ التوجيهية الدولية مثل تلك التي اأو�ضت بها املنظمة العاملية ل�ضحة 

.(OIE, 2009( احليوان

الوقاية والتحكم باملت�رشبني من املزرعة واحلركة الآمنة للكائنات املائية احلية

خلل  ذلك  يف  مبا  الأوقات،  جميع  يف  مادية  اأمان  و�ضبكات  اآمن  احتواء  املزرعة  مرافق  ت�ضمن  اأن  يجب 

الأن�ضطة العادية لتغيري ال�ضبك وطرد املياه، وغري ذلك، لتجنب هروب الأفراد امل�ضتزرعة. يجب اأن يكون 
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للمزارع الكبرية اأنظمة طوارئ للتحكم بهروب وا�ضع النطاق اأو تخفيفه. يجب اإر�ضال الإخطار اللزم اإىل 

ال�ضلطات املخت�ضة يف حالة حدوث هروب وا�ضع، مع الأخذ بعني العتبار اأطر الأمن احليوي القائمة.

 FAO,( يجب على حركة احليوانات املائية احلية المتثال جلميع تدابري الإدارة ال�ضحية ذات ال�ضلة

 Arthur, Bondad-Reantaso and Subasinghe,(ال�ضحي احلجر  مثل  والإجراءات   (2007
2008) لتجنب املخاطر املتعلقة بال�ضحة للأفراد امل�ضتزرعة وللع�ضائر الربية والبيئة ب�ضكل عام.

اإدارة مياه ال�رشف واإعادة ا�ضتخدام املغذيات الزائدة

التخ�ضيب، تغري  ي�ضبب  ال�ضاحلية قد  املياه  اأو  البحريات  اأو  الأنهار  اأو  القنوات  تفريغ مياه ال�رشف يف 

ومياه  التخفيف  معدلت  على  اعتمادًا  اأخرى،  حالت  يف  ولكن  فيه،  مرغوب  غري  الإيكولوجي  النظام  يف 

ال�رشف قد يكون ا�ضافة مفيدة من املغذيات التي تعزز الإنتاجية الطبيعية اأو الزراعية.

حيث تكون املغذيات املفرطة م�ضكلة، قد يكون من املمكن ا�ضتخدام ما يلي:

حمليًا؛ والتكامل  التدوير  اإعادة  	•
ومعاجلة  الفائ�ضة  للمياه  التحتية  للبنية  الأعلى  امل�ضتوى  على  اأو  املزرعة  م�ضتوى  على  	•
اإعادة تدوير هي فعالة من  اإىل جانب  الروا�ضب، املخلفات الغنية باملغذيات مهما كان مقيا�ضها 

حيث التكلفة؛

اأعلف  اإدارة  اأعلى وممار�ضات  اأعلف ذات جودة  اأكرث كفاءة ملوارد املدخلت )مثل  ا�ضتخدام  	•
اأف�ضل توؤدي اإىل انخفا�ص معاملت التحول الغذائي )FCRs)؛

املقدرة؛ البيئية  القدرات  على  تعتمد  دخول  حدود  	•
التحتية  “البنية  اأو  الطبيعي  العلج  نظم  تنمية/حت�ضني  خلل  من  البيئية  القدرة  زيادة  	•

اخل�رشاء”؛ و/اأو

املحلية  القاعية  التاأثريات  من  للحد  الأقفا�ص(  يف  الأ�ضماك  تربية  )مثل  والإراحة  املوقع  تبادل  	•
من خلل منح الوقت اللزم ل�ضتعادة احلالة الطبيعية.

الأمر يتطلب عناية كبرية يف الرتويج لأي من الآليات املحددة لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي، واحللول 

اأي  اأهمية من  اأكرث  املبادئ هي  للتكيف.  الإر�ضاد مرنًا وقابًل  اأن يكون  ال�ضياق. يجب  املثلى تعتمد على 

اآليات حمددة، وهذه الأخرية هي م�ضاألة براعة واختيار حمليني.

ميكن ا�ضتخدام اأنظمة اإعادة التدوير احلديثة التي تت�ضمن معاجلة النفايات. مع ذلك، ميكن ا�ضتخدام 

البيئية ملياه �رشف تربية الأحياء  ال�ضلبية  الآثار  املائية للحد من  التقليدية لرتبية الأحياء  املبادئ  بع�ص 

 ، ال�ضتزراع النباتي وال�ضمكي وربط 
7biofloc املائية املكثفة. من الأمثلة على ذلك ا�ضتخدام تكنولوجيا

احلو�ص  ت�ضمد  والتي  امل�ضغوط  العلف  على  املغذاة  الأقفا�ص  يف  والأ�ضماك  املكثفة  و�ضبه  املكثفة  النظم 

التي  املائية  الأحياء  تربية  من�ضاأة  من  الع�ضوية  والنفايات  املغذيات  ا�ضرتداد  على  قادر  بكتريي  نظام  هو   Biofloc     7

ميكن ا�ضتخدامها للري وت�ضميد املحا�ضيل احلقلية. وميكن اأي�ضًا اأن يتم تناول الكتل امليكروبية من قبل ال�ضمك اأو 

اجلمربي، وتكون مبثابة م�ضدر غذاء.
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املائية.  الأحياء  لرتبية  املق�ضمة  والأنظمة   ،)9 )الإطار   80:20 ال�ضيني  الأ�ضماك  املحيط ونظام تخزين 

.Hambrey, Edwards and Belton (2008( ميكن الطلع على اأمثلة ودرا�ضات حالة كثرية يف

الزائدة  الع�ضوية  املغذيات/املواد  تخفيفي �ضد  نهج  التكاملي  املائي  ال�ضتزراع  اعتبار  املمكن  من 

الناجتة عن اأن�ضطة تربية الأحياء املائية املكثفة )الإطار 10(، ورمبا تكون ذات �ضلة يف بع�ص الظروف. يف 

هذا ال�ضياق، تربية املائيات املدجمة واملتعّددة امل�ضتويات الغذائية )IMTA( ت�ضري اإىل دمج وا�ضح لأنواع 

.(Chopin and Robinson, 2004( من مواقع تغذية اأو م�ضتويات تغذوية خمتلفة يف النظام نف�ضه

الإطار 9

اأمثلة على اأنظمة الإ�صتزراع املتنوع و الأنظمة املق�صمة لرتبية الأحياء املائية

طورت اجلمعية الأمريكية لفول ال�ضويا )ASA) نظام تغذية قائم على اأ�ضا�ص يجمع بني الإنتاج 

املكثف للأ�ضماك ذات القيمة العالية مع نظام الإ�ضتزراع املتعدد ال�ضيني التقليدي. ي�ضمى النظام 

80 يف املئة من وزن احل�ضاد ياأتي من نوع واحد  نحو  “اإ�ضتزراع الأ�ضماك يف الربك 80:20” لأن 
اأو البلطي املغذاة على  اأو ال�ضبوط الق�رشى  من الأنواع ذات القيمة العالية مثل كارب احل�ضائ�ص 

الف�ضي  الكارب  كريات العلف، و20 يف املئة الأخرى تاأتي من “الأ�ضناف املوؤدية للخدمات” مثل 

 Siniperca( ال�ضيني اللحمة  الفرخ  املياه، واأ�ضماك  ي�ضاعد على تنظيف  بالرت�ضيح، مما  املغذى 

chuatsi)، التي تتحكم بالأ�ضماك الربية واملناف�ضني الآخرين. تغذية الأنواع الرئي�ضية ذات القيمة 
اأ�رشع  ومنو  اأف�ضل  غذائي  حتول  عنه  ينتج  املادية  اجلودة  والعايل  غذائيًا  الكامل  بالعلف  العالية 

واإنتاج اأعلى بكثري وزيادة اأرباح اأكرث من التكنولوجيا التقليدية لنظام ال�ضتزراع املتنوع بينما له 

17 عامًا من اخلربة من خلل املحاكمات واملظاهرات يف  اأقل بكثري على البيئة. ا�ضتنادًا اإىل  تاأثري 

ال�ضني من برنامج اجلمعية الأمريكية لفول ال�ضويا-ال�ضوق الدولية )ASA-IM) بالتعاون مع 

دائرة الإر�ضاد ال�ضينية، و�ضعت ASA-IM موؤخرًا جهودها للرتويج لنظام 80:20 يف بلدان مثل 

الهند واإندوني�ضيا والفلبني وفييتنام.

اأجري بحث عن الأنظمة املق�ضمة لرتبية الأحياء املائية يعتمد ا�ضتزراع معدل عال من الطحالب 

الدقيقة ل�ضتزراع الأ�ضماك. بّدالت بطيئة ال�رشعة تنقل كميات كبرية من املياه يف �رشعات منخف�ضة 

اأنحاء احلو�ص، مع بلطي مغذى بالرت�ضيح املفلرت للحد من الكتلة احليوية  ب�ضكل موحد يف جميع 

الطحلبية يف املياه املنتجة من الت�ضميد من العلف املحبب لأ�ضماك الرتع القطّية املرباة يف املجاري 

املائية املجاورة.

.Hambrey, Edwards and Belton (2008( :امل�صدر
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م�ضطلحات م�ضايد اأ�ضماك املنظمة )82009) ي�ضف النظم الزراعية التكاملية على النحو التايل: منتج 

من النظام الفرعي يف نظام الزراعة املتكاملة، الذي لول ذلك لكان اأهدر، ي�ضبح مدخًل لنظام فرعي اآخر مما 

يوؤدي اإىل زيادة كفاءة املنتجات املطلوبة من منطقة اأرا�ص/مياه خا�ضعة لتحكم املزارع.

املختلفة.  القطاعات  بني  اأو  القطاع  داخل  التكامل  يكون  اأن  ميكن  املائية،  الأحياء  تربية  يف 

عليها  العثور  ميكن  العذبة  املياه  يف  التكاملي  املائي  ال�ضتزراع  عن  وتفا�ضيل  متعددة   اأمثلة 

على  الطلع  ميكن   .Halwart and Gupta (2004( و   Little and Edwards (2003( يف 

الأ�ضماك يف حقول  ا�ضتزراع   .Soto (2009( التكاملية يف  البحرية  الأحياء  تربية  �ضامل يف  ا�ضتعرا�ص 

البيئة  توفر  الأرز  التكاملي. حقول  املائي  الزراعة-ال�ضتزراع  اأ�ضكال  اأقدم  اأحد  الرجح  على  الأرز هو 

عملية  املغذيات يف  تدوير  ت�ضاهم يف  الأ�ضماك  اأن  الأخرى، يف حني  املائية  للأ�ضماك واحليوانات  واملوائل 

التغذية على اللفقاريات واجلزيئات الع�ضوية التي يتم اإنتاجها يف هذه احلقول املغمورة. هذا النوع من 

ال�ضتزراع املائي التكاملي يقدم اأي�ضًا اإمكانية اتباع نظام غذائي متوازن و�ضحي، مبا يف ذلك الربوتني من 

الأ�ضماك حيث خلف ذلك لن يكون هناك �ضوى الأرز يف الغالب. التكامل غري املبا�رش يت�ضمن نقل املنتجات 

الثانوية الزراعية املحلية مثل النخالة وكعك الزيت و�ضماد ما�ضية مرعى اأبقار الت�ضمني اإىل املزرعة ميكن 

يوؤدي اإىل اإنتاج كبري للأ�ضماك.

الإطار 10

نظم تربية املائيات املدجمة واملتعّددة امل�صتويات الغذائية

يف ال�ضنوات الأخرية، كانت فكرة ال�ضتزراع املائي التكاملي تعترب يف كثري من الأحيان نهج تخفيفي 

يوجد  املكثف.  املائي  ال�ضتزراع  اأن�ضطة  عن  الناجتة  الع�ضوية  الزائدة/املواد  املغذيات  ملكافحة 

م�رشوع يف كندا يعمل على نظام تكاملي ي�ضمل �ضمك �ضلمون الأطل�ضي املرباة يف اأقفا�ص بالقرب من 

اللميناريا وبلح البحر الأزرق امل�ضتزرع منذ عام 2001 مبفهوم تربية املائيات املدجمة واملتعّددة 

امل�ضتويات الغذائية واملتعّددة امل�ضتويات الغذائية )IMTA). هناك حوايل 50 يف املئة زيادة يف معدل 

منو الأع�ضاب البحرية وبلح البحر امل�ضتزرعني على مقربة من مزارع الأقفا�ص مقارنة مع النمو 

على م�ضافة اأكرب، وذلك ب�ضبب زيادة املواد الغذائية وتوافر مغذيات نفايات اأقفا�ص الأ�ضماك، دون 

للمزارعني ملمار�ضة  لزيادة احلوافز  ذلك،  ال�ضلمون. مع  ا�ضتزراع  امل�ضتخدم يف  للعلج  امت�ضا�ص 

تربية املائيات املتكاملة واملتعّددة امل�ضتويات الغذائية )IMTA)، فقد يتطلب ذلك تغيريات يف �ضيا�ضة 

احلكومة ل�ضتيعاب تكلفة التخل�ص من نفايات ا�ضتزراع �ضمك ال�ضلمون حل�ضاب اخلدمات البيئية 

يدفع”  “امللوث  �رشائب  خلل  من  رمبا  النفايات،  معاجلة  يف  امل�ضتخل�ضة  الأنواع  تقدمها  التي 

ملزارعي ال�ضلمون و/اأو” اعتمادات الت�ضفية البيولوجية” ل�ضتزراع اأع�ضاب وبلح البحر.

.Chopin and Robinson (2004( :امل�صدر

www.fao.org/f/glossary/default.asp :م�ضطلحات م�ضايد اأ�ضماك املنظمة  
8
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ميكن اأي�ضًا اأن يعترب ال�ضتزراع املائي التكاملي فر�ضة يف النظم القليلة الإنتاجية، مثل البحر الأبي�ص 

املتو�ضط، يف حني اأن ال�ضتزراع املائي التكاملي يف املناطق ال�ضاحلية ال�ضتوائية ميكن اأن ي�ضمل العديد 

من اأ�ضكال التكامل،  مثل تربية الأحياء املائية املختلطة بالغابات با�ضتخدام املانغروف كمر�ضحات حيوية 

.(Soto, 2009(
اأ�ضا�ضي، ولكن زيادة  تكاملي هو مك�ضب  ا�ضتزراع مائي  املائية من خلل  الأحياء  اآثار تربية  علج 

الإنتاج وتنويع املنتجات واأعمال جتارية اأكرث تنوعًا واأمنًا وربحًا ل ينبغي ال�ضتهانة بها كمزايا اإ�ضافية.

تدابري الإدارة على مقيا�ص م�ضتجمعات املياه   2.1.2.3
الفرق الرئي�ضي مع تدابري الإدارة على م�ضتوى املزرعة حيث املزارع هو اللعب الرئي�ضي هو اأنه يف هذا 

امل�ضطح  تاأخذ على عاتقها م�ضوؤولية  اأن  ملوؤ�ض�ضة، هيئة متثيلية، منظمة، وغري ذلك،  املقيا�ص هناك حاجة 

اأخذ  املياه”  “موؤ�ض�ضة م�ضتجمعات  ال�ضاحلية. غالبًا ما يكون على  املنطقة  اأو  املياه  املائي وم�ضتجمعات 

واإنفاذ الإجراءات والتدابري املبينة اأدناه يف الإطار 11.

(SEA( التقييم البيئي ال�ضرتاتيجي

الهدف من التقييم البيئي ال�ضرتاتيجي )SEA) هو مراعاة العتبارات البيئية والجتماعية يف الربامج 

مقيا�ص  املحتملة يف  الإيجابية  التاآزر  اأوجه  وتعظيم  ال�ضلبية  الآثار  من  والتخفيف  وال�ضيا�ضات  واخلطط 

قطاع م�ضتجمعات املياه/امل�ضطحات املائية و/اأو مقيا�ص القطاع.

يركز التقييم البيئي ال�ضرتاتيجي )SEA) اأ�ضا�ضًا على تقييم الأثر، وغايته هو توقع الآثار البيئية 

لإقامة الوقاية والتخفيف والتحكم بالتدابري حلماية البيئة يف امل�ضطح املائي املهتم به.

الإطار 11

بع�ص الأمثلة على اإدارة “نطاق اأو منطقة تربية الأحياء املائية”

الإدارية  بالأطر  ال�ضمالية  واأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  اأيرلندا  من  كل  يف  البدء  مت 

الواحد  اخلليج  واإدارة  املتحدة(  اململكة  )يف  النطاقات  اإدارة  اتفاقات  مثل  املائية  الأحياء  لرتبية 

وتن�ضيق اأنظمة اإدارة تربية الأحياء املائية املحلية )يف اأيرلندا(. ت�ضمح هذه للإدارة املن�ضقة لرتبية 

الأحياء املائية )ل �ضيما يف اخللجان املغلقة( للح�ضاد وللإراحة ولعلجات الأمرا�ص. ميكن اأن يكون 

هذا فعاًل ب�ضكل خا�ص يف مكافحة تف�ضي قمل البحر يف ا�ضتزراع ال�ضلمون.

للتجمع  احلكومة  قبل  من  املائية  الأحياء  منتجي  �ضغار  من  العديد  ت�ضجيع  مت  الفلبني،  يف 

على  وللقدرة  املائية،  الأحياء  تربية  يف  العي�ص  �ضبل  لتنمية  للرتويج  بحري  ا�ضتزراع  منتزهات  يف 

ا�ضتهداف خدمات الدعم )ر�ضيف واإمدادات اجلليد وغري ذلك(.
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حتديد احلدود للتغيري

يعني نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) املبداأ التوجيهي 1 )الق�ضم 3.1( اأنه ميكننا 

اأن نحدد النقطة التي يهدد فيها التغري البيئي تو�ضيل خدمات النظم الإيكولوجية امل�ضتدامة. يف املمار�ضة، 

على  يعتمد  “مقبول”  التنوع احليوي. تعريف  بالتغريات يف  يتعلق  للغاية، خا�ضة فيما  اأمر �ضعب  هذا 

الظروف املحلية الجتماعية والقت�ضادية ووجهات النظر. 

ب�ضكل عام، التحديد اأو التفاق على حدود مقبولة يف كثري من الأحيان �ضعب، ولي�ص هناك حد وا�ضح 

من حيث خ�ضائ�ص النظام اأو من حيث تو�ضيل اخلدمات. قد يكون هناك وجهات نظر خمتلفة جدًا حول 

“الحتياط”. العلم قد ل يكفي لإعلم هذه  من  منا�ضب  م�ضتوى  على  ما يعترب منا�ضب ك “حد مقبول” اأو 

املناق�ضات. موؤ�ض�ضة م�ضتجمعات املياه املذكورة اأعله تطلب التفاق على حدود مطلقة اأو وقائية، وهذه 

العملية يجب اأن تكون جيدة الطلع وم�ضاركة اإىل اأق�ضى حد ممكن.

مع ذلك، يف بع�ص احلالت، يكون حتديد حدود التغيري وا�ضحًا ومبا�رشًا ن�ضبيًا. على �ضبيل املثال، 

تركيز بع�ص املغذيات املعينة يف املاء قد يوؤدي اإىل التفتح الطحلبي ال�ضام اأو غري املرغوب فيه. هذه النقطة 

ميكن اأن ت�ضمى عتبة تتميز بدللت هامة من حيث تقدمي اخلدمات.

احلفاظ على تنوع حيوي “متفق عليه”

كثريًا ما يرتبط التنوع احليوي بالنتعا�ص البيئي. النخفا�ص يف التنوع احليوي ميكن اأن يقلل امل�ضارات 

املتاحة للعمليات الطبيعية وانتعا�ص النظام الإيكولوجي �ضمنًا. من �ضاأن النهج الوقائي اأن ي�ضعى للحفاظ 

على التنوع البيولوجي قدر الإمكان، اإذا مت تقبل اخل�ضائر املحلية )حتت قف�ص الأ�ضماك(، فيجب �ضمان 

النتعا�ص يف املنطقة املجاورة. من ال�رشوري حني و�ضع حدود للتغيري، اأن يتم الحتفاظ ببع�ص النتعا�ص 

من حيث تقدمي اخلدمات. هذا يعني اأمرين: )اأ( احلدود املقبولة ت�ضمل احتياطي الأمان؛ و)ب( العوامل 

التي تقوي انتعا�ص النظام مثل التنوع احليوي وتنوع �ضبل العي�ص اإىل اأق�ضى حد ممكن.

 
9
توفري وحت�ضني البنية التحتية اخل�رشاء

النظام  خدمات  على  للحفاظ  حممية  نطاقات  اأو  طبيعية  حمميات  لتعيني  �ضيا�ضات  لديها  البلدان  معظم 

الإيكولوجي يف البيئة الأو�ضع. مع ذلك، فاإن الرتكيز على خدمات النظام الإيكولوجي على نحو متزايد، 

ي�ضجع على اتباع نهج اأكرث �ضمولية حلفظ التنوع احليوي. النظم الإيكولوجية والتنوع احليوي املرتبطة 

الإيكولوجي. النظام  خدمات  تو�ضيل  على  حتافظ  بها هي جزء من “البنية التحتية اخل�رشاء” التي 

طبيعة وكمية ومنط اأو توزيع هذه البنية التحتية اخل�رشاء ينبغي اأن تكون م�ضاألة �ضيا�ضة وطنية، تبلغ 

بالحتياجات العلمية واملحلية ووجهات النظر. اإن القرار ب�ضاأن النطاق املراد تعيينه يكون وقائيًا ب�ضكل 

غري  الأرا�ضي  من  ال�ضا�ضعة  امل�ضاحات  اأو  الكبرية  للبقع  ا�ضرتاتيجي  توزيع  توفري “البنية التحتية اخل�رشاء” هو   
9

من  العديد  يدعم  الذي  احليوي،  التنوع  من  تزيد  �ضوف  والتي  املختلفة  الأنواع  من  املائية  امل�ضطحات  اأو  املطورة 

خدمات النظم لإيكولوجية الأخرى، وزيادة انتعا�ص النظام باأكمله.
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اأو باآخر تبعًا للقيمة التجارية للأر�ص واملياه والرثوة احلكومية و/اأو الأ�ضخا�ص الذين ي�ضتخدمون هذا 

املورد وم�ضتوى اخلربة والوعي بامل�ضاكل املرتبطة بتدهور البيئة.

البقاء �ضمن القدرة التحميلية

ميكن  التي  حمددة(  تقنية  )با�ضتخدام  الن�ضاط  حجم  بتحديد  ي�ضمح   
10

البيئية القدرات  وقيا�ص  فهم 

ا�ضتيعابه دون تهديد ملعيار بيئي. القدرات البيئية تقي�ص انتعا�ص البيئة الطبيعية يف مواجهة الآثار املرتتبة 

على الأن�ضطة الب�رشية ويجب اأن تقا�ص �ضد بع�ص املعايري املن�ضاأة لنوعية البيئة. يف و�ضع حدود للتغيري، 

من ال�رشوري اأن يتم الحتفاظ ببع�ص النتعا�ص من حيث تقدمي اخلدمات.

القدرة ال�ضتيعابية البيئية

اأو م�ضطح مائي، مثل  اإىل نطاق معني   يف �ضياق تربية الأحياء املائية 
11

البيئية ت�ضري القدرة ال�ضتيعابية 

خليج اأو م�ضب اأو بحرية اأو نهر وتتعلق عادة ب: 

التخ�ضيب؛ اإحداث  دون  اإ�ضافتها  ميكن  التي  الغذائية  العنا�رش  معدل  	•
اأو الطبيعية؛  القاعية  للعمليات  كبري  تعطيل  دون  القاع  اإىل  الع�ضوي  التدفق  معدل  	•

النباتات  نفوق  يف  الت�ضبب  دون  ا�ضتيعابه  ميكن  الذي  املذاب  الأك�ضجني  ن�ضوب  معدل  	•
 .(GESAMP, 1996( واحليوانات الداخلية

ينبغي اأن تكون تنمية تربية الأحياء املائية دائمًا من �ضمن القدرة ال�ضتيعابية للنظام الإيكولوجي. 

نهج النظام الإيكولوجي �ضيدر�ص بعناية اأكرب الرغبة يف م�ضتويات خمتلفة من املغذيات يف اأجزاء خمتلفة من 

النظام الزراعي-الإيكولوجي من وجهة نظر امل�ضتخدمني املختلفني من حيث ا�ضتقرار النظام ككل. هكذا، 

يجب اأن يكون هناك نهج مرن وت�ضاركي لو�ضع معايري نوعية املياه.

معايري نوعية املياه املقبولة 

ينبغي اأن تكون املياه امل�ضتخدمة يف تربية الأحياء املائية منا�ضبة لإنتاج الغذاء الآمن لل�ضتهلك الب�رشي. 

املزارع حيث تربى احليوانات ل ينبغي اأن تكون يف موقع حيث يوجد خطر تلوث املياه باملخاطر الكيميائية 

العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  التوجيهية  املبادئ  اتباع  ينبغي  الفائ�ضة،  املياه  ا�ضتخدام  مت  اإذا  والبيولوجية. 

)WHO) ل�ضتخدام املياه الفائ�ضة يف تربية الأحياء املائية )WHO, 2006). يجب على املزارع احلفاظ 
على نوعية املياه �ضمن معايري نوعية املياه الوطنية ذات ال�ضلة.

القدرات البيئية هو م�ضطلح عام ل”خا�ضية البيئة وقدرتها على ا�ضتيعاب ن�ضاط معني اأو معدل ن�ضاط ... دون تاأثري   
10

(GESAMP, 1986( ”غري مقبول

مع ذلك، هناك اأي�ضًا مفهوم القدرة الإنتاجية للأنواع امل�ضتخل�ضة مثل مغذيات الرت�ضيح )مثل ذوات امل�رشاعني( فيما   
11

يتعلق بالكتلة احليوية الق�ضوى التي يتم اإنتاجها نظرًا لإنتاجية العوالق احلالية املتاحة لتغذيتها.
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املعايري امل�ضتخدمة من قبل احلكومة تت�ضل عادة، بطريقة ف�ضفا�ضة جدًا، مب�ضتويات املغذيات التي 

قد ت�ضبب التفتح الطحلبي ونزع الأك�ضجني اأو تهدد نوعية مياه ال�رشب. مع ذلك، هذه الق�ضايا، حتتاج اإىل 

درا�ضة فيما يتعلق مب�ضطح مائي اأو نظام واحتياجات وتطلعات النا�ص الذين يعتمدون عليها.

ت�ضجيع م�ضائد الأ�ضماك القائمة على الرتبية وحت�ضني املخزون عند القت�ضاء

ال�ضناعية  البحريات  خا�ضة  للت�ضييج،  القابلة  واملناطق  املغلقة  املائية  امل�ضطحات  يف  الأ�ضماك  تخزين 

واخلزانات، يوؤدي اإىل عائدات اأكرب بكثري من امل�ضايد الطبيعية. تكامل مثل تلك  امل�ضايد-تربية الأحياء 

املائية يوفر اإمكانات كبرية للتخفيف من حدة الفقر وحتقيق الأمن الغذائي مع احلد الأدنى من املدخلت 

)البذور فقط( واحلد الأدنى اأو بدون اآثار بيئية، لأنه لي�ص هناك ل احتواء ول تغذية خارجية.

اأ�ضحاب  جلميع  املورد  هذا  على  احل�ضول  يف  امل�ضاواة  ل�ضمان  املوؤ�ض�ضية  الرتتيبات  تاأمني  يجب 

واأخذ  الأكرب  بال�ضتثمار  يقومون  الأكرب حيث  املال  را�ص  دائمًا خطر ذوي  هناك  ال�ضلة.  امل�ضلحة ذوي 

اأكرب ح�ضة.

احلذر الرئي�ضي يف هذه املمار�ضة هو الإدارة الواعية واختيار البذور من اأجل جتنب الآثار اجلينية 

ال�ضلبية على الع�ضرية الطبيعية. اأي�ضًا، التخزين مع الأنواع الغريبة يجب اأن يتم مع الحتياطات الواجبة 

الربية.  بالع�ضرية  ت�رش  اأن  �ضاأنها  من  دخيلة  اأنواع  اإن�ضاء  من  الإيكولوجية  الأنظمة  على  الآثار  لتجنب 

يو�ضى ب�ضكل من اأ�ضكال تقييم املخاطر باعتبار ذلك خطوة �رشورية قبل اأي تخزين. ملزيد من املعلومات 

حول النهج الوقائي لإدخال الأنواع وحول اإدارة املوارد الوراثية يف م�ضائد الأ�ضماك القائمة على الرتبية، 

انظر )Bartley et al. (2005( and FAO (2008d على التوايل.

تثبيط ال�ضتخدام غري امل�ضتدام للبذور الربية واليوافع وقطيع التفريخ

يجب اأن يتم تقييم جميع اأ�ضكال تربية املائيات القائمة على ال�ضيد الطبيعي )CBA) يف �ضوء اجلدوى 

القت�ضادية وال�ضتخدام احلكيم للموارد الطبيعية والأثر البيئي ككل. ينبغي للإدارة املنا�ضبة للمخزون 

الربي اأن تكون جاهزة وفقًا لنهج النظام الأيكولوجي يف م�ضائد الأ�ضماك )FAO, 2005( (EAF). ل 

بد من بذل املزيد من اجلهود لإنتاج البذور يف املفرخات، من حيث البحث وال�ضتثمار وبناء القدرات. مع 

ذلك، يجب اتخاذ اجلانب الإيجابي ل�ضبل العي�ص من البذور الربية وقطيع التفريخ يف العتبار عند حماولة 

تنظيم اأو اإغلق مثل هذه امل�ضايد.

تدابري الإدارة باملقيا�ص العاملي  3.1.2.3
تقييم التقدم املحرز نحو نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) على ال�ضعيد العاملي 

يتطلب تقييم ق�ضايا مثل توافر زراعة املخزونات ال�ضمكية لأعلف تربية الأحياء املائية والآثار القت�ضادية 

التحتية  البنية  على  والآثار  الأ�ضماك  وم�ضايد  الزراعية  املوارد  على  املائية  الأحياء  لرتبية  والجتماعية 

ت�ضجيع  ميكن  العاملي،  ال�ضعيد  على  واملجتمعات.  البحرية  الإيكولوجية  والنظم  العذبة  للمياه  الأو�ضع 
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ال�ضبيهة   واملمار�ضات 
12

اأدوات تقييم والإبلغ عن املخاطر وحتليل دورة احلياة حت�ضني املعرفة ون�رش 

الإدارية  املمار�ضات  اأف�ضل  ب�ضاأن  عاملية  اتفاقات  و�ضع  اليقني.  عدم  حالت  اإدارة  مع  للتعامل  الأخرى 

املح�ضنة )BMP) وت�ضهيل ن�رش املعلومات املنا�ضبة للم�ضتهلكني مما يتيح لهم متييز املنتجات وفقًا لهذه 

املمار�ضات هي اأي�ضًا ذات �ضلة.

خمزونات الأ�ضماك الربية وتوفري علف الأ�ضماك امل�ضتدام

يجب اأن حتد تربية الأحياء املائية من اعتمادها على م�ضايد الأ�ضماك لدقيق وزيت ال�ضمك يف العامل، اإذا 

كانت �ضتوفر ن�ضبة م�ضتدامة من الأ�ضماك لل�ضتهلك الب�رشي بطريقة م�ضتدامة.

مت حتقيق مكا�ضب مثرية للإعجاب يف احلد من معاملت التحول الغذائي )FCRs) لبع�ص الأ�ضماك 

املتنوعة  الأنواع  اإنتاج  اأي�ضًا حجم  زاد  امل�ضنعة.  الأعلف  ال�ضمكية يف  املكونات غري  وا�ضتبدال  اللحمة 

الغذاء )مثل البلطي وال�ضبوط و�ضمك ال�ضلور(. مع ذلك، ل تزال هناك حتديات خطرية خلف�ص امل�ضتوى 

الكلي ملدخلت دقيق وزيت ال�ضمك يف الأعلف وتخفيف ال�ضغط على امل�ضايد ال�ضناعية مع مرور الوقت.

ولكل  اللحمة  للأ�ضماك  ا�ضتدامة  واأكرث  بديلة  علف  مكونات  لإيجاد  العاملية  اجلهود  بذل  من  بد  ل 

الأنواع املغذاة برتبية الأحياء املائية ب�ضكل عام.

الأنواع  ا�ضتزراع  الغذاء، وكذلك  الع�ضب واملتنوعة  اآكلة  املائية  الأحياء  اأنواع تربية  ينبغي حت�ضني 

املغذية بالرت�ضيح والأنواع امل�ضتخل�ضة.

التجارة

ال�ضوق وعليه فعل ذلك من  ال�ضمكية وتلبية متطلبات  الإمدادات  لزيادة  املائية  الأحياء  ن�ضاأ قطاع تربية 

خلل التجارة العادلة، اآخذًا بعني العتبار كل املبادئ التوجيهية لنهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء 

املائية )EAA). ميكن لنظم اإ�ضدار ال�ضهادات امللئمة ت�ضهيل وحت�ضني اإنتاج تربية الأحياء املائية مع 

وجهة نظر النظام الإيكولوجي، مع الأخذ يف العتبار كل ما �ضبق.

التعامل مع الق�شايا الجتماعية  2.2.3
واملنافع  التكاليف  كل  تقييم  يتم  اأن   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  يتطلب 

الفائدة  هو  الأ�ضا�ضي  ال�ضوؤال   .)12 )الإطار  ككل  املجتمع  ل�ضالح  متت  التي  والختيارات  الجتماعية 

ال�ضافية ورمبا الأهم من ذلك هو توزيع التكاليف والفوائد. هناك حاجة لتح�ضني رفاهية جميع اأ�ضحاب 

امل�ضلحة ذوي ال�ضلة. 

لدى تنمية تربية الأحياء املائية القدرة على تقليل انتعا�ص املجتمعات الب�رشية. خّف�ص بناء اأحوا�ص 

اجلمربي يف بع�ص البلدان النتعا�ص الجتماعي عن طريق احلد من توافر املانغروف التي توفر جمموعة 

حتليل دورة احلياة هو اإطار املنهجية امل�ضتخدمة لتحديد جمموعة وا�ضعة من الآثار البيئية التي حتدث خلل دورة   
12

احلياة الكاملة للمنتج اأو العملية.
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وا�ضعة من املوارد للنا�ص الذين يعي�ضون يف املجتمعات ال�ضاحلية م�ضببة ا�ضطرابات اجتماعية، على الرغم 

من اأنه قد اأدى اإىل تنمية اقت�ضادية كبرية وفر�ص عمل على امتداد ال�ضل�ضلة الغذائية.

يجب اأن ت�ضمل املوؤ�ض�ضات جديدة كانت اأو م�ضلحة )اأنظر الق�ضم 2.1.3( اآليات حل نزاع “مدجمة” 

)�ضواء داخليًا اأو من خلل و�ضيط( للتعامل مع النزاعات التي تن�ضاأ. تقليل النزاعات اإىل اأدنى حد يجب 

 .(EAA( اأن يكون واحد من النتائج الرئي�ضية لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية

احلوافز  3.3
ينبغي اأن ت�ضتخدم احلوافز، عند القت�ضاء، يف جميع اأنحاء القطاع لتكري�ص يف الإطار القانوين حوافز 

اإقت�ضادية وغريها من اأجل ممار�ضات جيدة ل�ضمان ال�ضتمرارية يف وجه التغيري ال�ضيا�ضي.

م�ضاكل  من  تعاين  ل  العمليات. احلوافز  واإدارة  تنمية  على طبيعة وموقع  توؤثر  اأن  للحوافز  ميكن 

الهروب وعدم المتثال كما تفعل النهج التنظيمية ويف بع�ص احلالت ميكن ا�ضتخدامها لتحفيز البتكار 

مما يوؤدي اإىل تكنولوجيات اأكرث ملءمة للبيئة.

وفقًا للدليل العملي لنهج النظام الأيكولوجي يف م�ضائد الأ�ضماك )FAO, 2005( (EAF)، “تعطي 

لل�ضتجابة  الفردية  القرارات  لتخاذ  املجال  بع�ص  ترك  مع  العامة  الأهداف  تعك�ص  اإ�ضارات  احلوافز 

 .)13 اجلماعية لها” )الإطار 

تعمل احلوافز ب�ضكل غري مبا�رش عن طريق التاأثري يف العوامل التي توؤدي اإىل خيارات معينة فردية 

اأو جماعية. ميكن لل�ضوق اأو القوى الجتماعية اأن تكون و�ضائل فعالة لإجبار النتيجة العاملية للإجراءات 

ل�ضتيعاب  اآليات  اإن�ضاء  اأي�ضًا  ال�رشوري  من  يكون  قد  جماعي.  ب�ضكل  املحددة  الأهداف  نحو  الفردية 

العوامل اخلارجية من خلل امل�ضورة والتنمية والدعم والتدريب.

الإطار 12

تربية  تنمية  مراحل  جميع  يف  فيها  �صينظر  التي  الجتماعية-القت�صادية  الق�صايا 

الأحياء املائية لتح�صني املنافع وجتنب اأو تقليل الآثار القت�صادية ال�صلبية

توفري  ويتم  وماذا،  من  يد  على  واملزارعني  املنتجني  ومنظمات  الريفية  املجتمعات  دعم  	•
لهم اأجور العي�ص الكرمي.

احلد من املخاطر على �ضغار املنتجني من خلل التدريب والإر�ضاد والدعم الفني واملايل  	•
امللئمني.

املن�ضفة. والأجور  للمنافع  العادل  التقا�ضم  	•
املحلي. املجتمع  لأع�ضاء  والعمل  البديلة  الرزق  ك�ضب  فر�ص  اإن�ضاء  	•

املحلية. املجتمعات  عي�ص  �ضبل  على  �ضلبية  تاأثريات  ل  	•

.FAO, 2008c :امل�صدر



40

يف كثري من الأحيان يكون ال�ضماح التدريجي بالتنفيذ والمتثال للوائح وللقواعد وللتفاقات، حافزًا 

يحتاج  الأولية. هذا  التكاليف  املثال حتمل  �ضبيل  على  القت�ضادية،  امل�ضاعدات  ذلك جوانب  هامًا، مبا يف 

للتجاوب مع تب�ضيط الآليات، على �ضبيل املثال، اإ�ضدار ال�ضهادات اأو المتثال.

ا�ضتخدام الأدوات القت�ضادية للتاأثري على كل من حتديد مواقع وت�ضغيل مزارع تربية الأحياء املائية 

يحمل وعدًا كبريًا. ميكن معاجلة فقدان التنوع احليوي من خلل احلوافز يف املزرعة للحد من ا�ضتخدام 

املواد الكيميائية ومن خلل تطوير البنية التحتية اخل�رشاء خارج املزرعة )انظر الق�ضم 2.1.2.3(. رغم 

اأن بع�ص احلوافز الإيجابية ميكن اأن تكون مكلفة، ينبغي اأن يكون من املمكن الدفع لها من خلل حوافز 

يكون  قد  ذلك  مع  لكن،  فيها(.  املرغوب  غري  والتقنيات  والأن�ضطة  املواقع  على  ال�رشائب  )مثل  �ضلبية 

التنظيم لزم واتباع نهج متوازن مطلوب.

احلوافز املالية والعوائق

يتم  الذي  بالدفع  )باملطالبة  م�ضبقًا  اإما  المتثال  ميكن اعتبارها اأي�ضًا ك�ضكوك قانونية: “يعاقب” عدم 

اعادته عند المتثال( اأو لحقًا )عن طريق فر�ص غرامة عندما يحدث عدم المتثال(. هناك تباين عن هذا 

األ وهو التاأمني �ضد امل�ضوؤولية املدنية، حيث يتم حتميل امللوثني امل�ضوؤولية القانونية عن الأ�رشار )مثل 

ال�ضيد يف اأرا�ضي احل�ضانات(. �ضوف ي�ضجع هذا على اإن�ضاء نظم للتاأمني، اأوىل نتائجه �ضتكون ذات �ضلة 

مبخاطر الأ�رشار البيئية الناجمة عن امل�ضّغل، مقدمًا حافزًا لتح�ضني الت�ضميم والتكنولوجيا والإدارة.

معايري للتطبيق  4.3
ال�ضهادات  ا�ضتخدام  يف   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  ينظر  اأن  ينبغي 

البيئية  املعايري  اأي�ضًا  الإنتاج ولكن  لي�ص فقط  والو�ضم الإيكولوجي، مبا يتجاوز “تلبية اللوائح” لي�ضمل 

الإطار 13

اأنواع خمتلفة من احلوافز التي ميكن تطويرها 

مبعزل عن بع�صها اأو مبزجها

الت�ضاركية(؛ والعمليات  احلقوق  )تعريف  املوؤ�ض�ضية  الأطر  حت�ضني  	•
والتدريب(؛ واملعلومات  )التعليم  املتقدمة  اجلماعية  القيم  	•

احلوافز القت�ضادية )مثل �رشيبة اآليات والإعانات( مثل تراخي�ص خا�ضة مفيدة )مثل،  	•
ال�ضتزراع املائي التكاملي لل�ضتزراع املتنوع، لتنفيذ اإدارة اأف�ضل، وغري ذلك(، و

حقوق  للتداول  القابلة  امللكية  وحقوق  املائية  الأحياء  تربية  )�ضهادات  ال�ضوق  حوافز  	•
الدخول ، مثل حقوق اإمتياز تربية الأحياء املائية(.

.FAO (2005( معدل من
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العادلة  التجارة  وت�ضجع  ت�ضمح  اأن  ال�ضهادات  هذه  خلطط  ينبغي  املنتجات.  بني  للتمييز  والجتماعية 

لتحقيق  اللزم  للتجارة من  تقييدًا  اأكرث  واأل تكون  التجارة  اأمام  تن�ضاأ عقبات غري �رشورية  األ  وينبغي 

الهدف ال�رشعي للمعايري. يجب بذل جهود مل�ضاعدة �ضغار املنتجني لت�ضغيل نظم اإنتاج م�ضتدامة، وواحدة 

اأو  املنطقة  نطاق  على  املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  الو�ضم  اأو  الت�ضديق  ت�ضجيع  هي  الطرق  من 

امل�ضطح املائي حيث يت�رشف املزارعون بطريقة من�ضقة. ينبغي اأن تعالج الق�ضايا الجتماعية والق�ضايا 

البيئية و�ضلمة الأغذية وجودتها و�ضحة احليوان ورعايته.

املوؤ�رشات ور�صد الآثار  5.3
وي�ضتخدم  مبا�رشة  املوؤ�رش  قيا�ص  يتم  الر�ضد، حني  برامج  من  املوؤ�رشات كجزء  ا�ضتخدام  ت�ضمني  يتم 

عتبات  البيئية  ال�ضلطات  ت�ضع  اأن  الإيكولوجية. ميكن  والنظم  الجتماعية  الآثار  لل�ضدة ومدى  كمقيا�ص 

املوؤ�رش كما هو احلال يف معايري اأو مقايي�ص نوعية املياه ولكن ميكن اأن يحددها اأي�ضا اأ�ضحاب امل�ضلحة 

اأنف�ضهم )مثل م�ضتويات التحمل(. ميكن اأن يتم و�ضعها اأي�ضًا با�ضتخدام عملية ت�ضاركية مل�ضتجمع مياه 

اأو م�ضطح مائي حيث حتدث تربية الأحياء املائية وغريها من الأن�ضطة.

ينبغي اأن يتنا�ضب كل من نوع اأثر ر�ضد امل�ضح وتردده مع الأثر املتوقع والفعلي. ميكن اإجراء برامج 

م�ضوحات  اإجراء  للمزارعني/ال�ضلطات  ميكن  امل�ضتويات.  خمتلف  على  املوؤ�رشات  وا�ضتخدام  الر�ضد 

ب�ضيطة وغري مكلفة حيث من املتوقع اأن تكون الآثار طفيفة، يف حني يتم اإجراء م�ضوحات اأكرث تف�ضيًل من 

قبل �رشكات اأو ال�ضلطات متخ�ض�ضة على فرتات زمنية ق�ضرية حيث من املتوقع اأن تكون الآثار اأكرب )هذا 

ذو �ضلة ل �ضيما على مقيا�ص م�ضتجمعات املياه اأو امل�ضطحات املائية(. ينبغي اأن تكون خمرجات امل�ضوحات 

خطة لتخفيف الآثار لتخاذ الإجراءات الت�ضحيحية عندما يتم العثور على بع�ص الآثار وراء احلدود. 

املوؤ�شرات البيئية والر�شد  1.5.3
 .(EIA( اأو بيانًا لتقييم اأثر بيئي (EIA( غالبًا ما يكون و�ضف برنامج الر�ضد خمرجًا لتقييم اأثر بيئي

عملية ر�ضد الربوتوكول تقرتح اأي نوع من املوؤ�رشات ينبغي ا�ضتخدامها لر�ضد اأثر املزرعة خلل العملية 

وامل�ضتويات املقبولة من الأثر. ي�ضتخدم اأخذ العينات لتحديد مدى و�ضدة تاأثري اإدارة تربية الأحياء املائية 

على النظام الإيكولوجي على مر الزمن، من خلل مقارنة البيانات احلالية التي مت جمعها يف اأماكن خمتلفة 

الدرا�ضة  اأو   (EIA( البيئي  الأثر  تقييم  من  عليها  التي مت احل�ضول  البيانات  مع  العملية  اأثناء  وقت  يف 

.)FAO, 2009 ال�ضتق�ضائية البيئية الأ�ضا�ضية اأو قبل التنمية )انظر التو�ضيات يف

من ال�رشوري النظر يف ر�ضد منطقة تربية الأحياء املائية اأو م�ضتجمع املياه اأو امل�ضطح املائي. يف كثري 

من الأحيان يكون ذلك اأكرث اأهمية من ر�ضد املزارع الفردية، وخ�ضو�ضًا عندما تكون هذه �ضغرية ب�ضكل 

فردي، على الرغم من اأن تاأثريها الرتاكمي ميكن اأن يكون كبريًا.

ب�ضكل عام، الر�ضد يجب اأن يت�ضمن ما يلي: )اأ( التاأثريات على نوعية املياه والرت�ضبات، مبا يف ذلك 

املوؤ�رشات الفيزيو كيميائية والبيولوجية، )ب( حالة التخ�ضيب والتاأثريات على املوائل احل�ضا�ضة مثل 
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اأن  دائمًا  ينبغي  والفلورا.  الفونه  على  الآخر  التاأثري  )ج(  و  ذلك؛  وغري  البحرية  والأع�ضاب  املانغروف 

يحدث الر�ضد يف موقع الأثر املحتمل ، وكذلك يف موقع املرجعية حل�ضاب تاأثريات عوامل اأخرى خارجة 

عن تربية الأحياء املائية.

ر�ضد املوؤ�رشات ينبغي اأن يقدم املعلومات ذات ال�ضلة “بانتعا�ص” النظام الإيكولوجي اأو “مقاومة” 

ب�ضهولة  تتعافى  الإيكولوجية  النظم  عام،  ب�ضكل  غريها.  اأو  الإن�ضان  فيها  يت�ضبب  التي  العوامل  اآثار 

الطبيعية للأمور. مقاومة نظام بيئي  الواقع، جزء من احلالة  التي هي، يف  من ال�ضطرابات ال�ضغرية، 

ت�ضري اإىل مقدار ال�ضطراب الذي ميكن اأن تقبله دون الأ�رشار التي تلحق باآفاقه لتحقيق التعايف ال�رشيع 

والكامل، على �ضبيل املثال، قدرة الفونه القاعية لتتعافى اإىل حالتها الأ�ضلية بعد اإزالة قف�ص الأ�ضماك.

املوؤ�شرات الجتماعية-القت�شادية والر�شد  2.5.3
ملنع  املحلية  املجتمعات  مع  التكامل  لتعزيز  الجتماعية  للموؤ�رشات  ور�ضد  حتديد  هناك  يكون  اأن  يجب 

مبا�رشة  وغري  مبا�رشة  جديدة  عمل  فر�ص  خلق  على  الإنتاج  اآثار  تدر�ص  اأن  ينبغي  معها.  ال�رشاعات 

وعلقتها بالعمالة املحلية. ينبغي اأي�ضًا حتديد تاأثرياتها على امل�ضتخدمني الأخرين للكتلة املائية وخا�ضة 

هوؤلء املرتبطني با�ضتخدام املوارد ال�ضاحلية واملائية مثل امل�ضايد وال�ضياحة والنقل والغو�ص. الآثار على 

القت�ضاد املحلي، مثل الدخل وال�رشائب وال�ضادرات، هي اأي�ضًا عنا�رش اأ�ضا�ضية.

الآثار الجتماعية-القت�ضادية لرتبية الأحياء املائية ذات الإدارة اجليدة عادة ما تكون اإيجابية، على 

الرغم من اإحتمال حدوث بع�ص النزاعات. كاإجراء تخفيفي، ميكن اقرتاح مبادرات خمتلفة، مثل الت�ضاور 

مع املجتمعات املحلية والقطاعات الأخرى خلل عملية التخطيط، ب�ضفة عامة، والت�ضجيع له اأثر اإيجابي 

على القت�ضاد املحلي )من خلل العمالة والدخل وال�رشائب والت�ضدير والنقل والبنية التحتية للميناء(

)الإطار 14(.

اأدوات لدعم النهج  6.3
النمذجة  1.6.3

تلعب النمذجة دورًا هامًا ورمبا �رشوريًا، يف حتديد احلدود املقبولة لرتبية الأحياء املائية اأو اأي اآثار اأخرى 

اإذا كانت التاأثريات مقبولة اأو ل حتى تقع  اأن نقّيم ما  من �ضنع الإن�ضان، ل ميكننا بدون مناذج تنبوؤية 

.(Silvert and Cromey, 2001( وترى، وغالبًا ما يكون دائمًا بعد فوات الأوان

مناذج القدرة ال�شتيعابية امل�شتدامة

اأو  املحلية  للبيئة  ال�ضتيعابية  القدرة  ح�ضب  اإنتاجها  املائية  الأحياء  تربية  اإنتاج  مرافق  تكيف  اأن  يجب 

ال�ضياق الجتماعي املحلي. كل نظام اإيكولوجي لديه قدرة خمتلفة لمت�ضا�ص وا�ضتيعاب فائ�ص التحميل 

من املركبات الع�ضوية واملغذيات. هذا مهم ب�ضكل خا�ص يف النطاقات التي يكون تبادل املياه فيها منخف�ص 
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الإطار 14

املوؤ�رشات الجتماعية-القت�صادية الأكرث �صيوعًا

الأمثلةاملوؤ�شرات

واجلن�ص(املوؤ�رشات التعليمية العمر  حيث  )من  الأمية  معدلت  	•
واجلن�ص( العمر  حيث  )من  الدرا�ضة  �ضنوات  	•

واجلن�ص(موؤ�رشات التوظيف والعمر  القطاع  حيث  )من  البطالة  معدلت  	•
واجلن�ص( والعمر  القطاع  حيث  )من  الراتب  وتوزيع  العمل  نوع  	•

موؤ�رشات من�ضاآة الأ�رشة 

واملنزل

املرافق  مثل  ال�ضكنية،  املن�ضاأة  وو�ضع  املنزل  وملكية  الأ�رشة  دخل  	•
ال�ضحية ومرافق اإمدادات املياه ومرافق اإمدادات الطاقة، وغري ذلك.

للهكتار املوؤ�رشات القت�ضادية الإجمايل  الدخل  	•
الربح 	•

ال�ضنة( يف  للرجل  )الدولرات  العمالة  اإىل  العائد  	•
الواحد الهكتار  يف  العمالة  	•

بالهكتار العمالة  عائد  	•
الناجت من  بالطن  العمالة  	•

من�ضاأة وظيفة  لكل  املال  راأ�ص  ا�ضتثمار  	•
موؤ�رشات امل�ضاهمني

وامل�ضتثمرين

املالية العوائد  	•
للم�ضاهمني قيمة  خلق  	•

عامة ب�ضفة  الأعمال  ا�ضتدامة  	•
والتحديات امل�ضتقبلية  التوقعات  	•

املحليةموؤ�رشات املجتمع ال�ضمكية  املخزونات  ا�ضتدامة  	•
�ضيد  ذلك  يف  )مبا  الرتفيهية  للأن�ضطة  ملءمته  ومدى  امليناء  ازدهار  	•

الأ�ضماك( ومعدلت العمالة

احلياة موؤ�رشات املوظفني العمل/  وتوازن  العمل  وظروف  للأجور  تناف�ضية  اأ�ضعار  	•
التقاعدي املعا�ص  مثل  واملزايا  املوظف  اإن�ضاف  	•

املنتجموؤ�رشات العملء  نوعية  	•
التناف�ضي الت�ضعري  	•

الثابت العر�ص  	•
البيئية املعايري  	•

والتغليف(موؤ�رشات املورد  والتعبئة  النفايات  اإدارة  )خا�ضًة  البيئية  الب�ضمة  	•
ا�ضتهلك  يف  والكفاءة  اللوج�ضتية  اخلدمات  وكذلك  العملء  ر�ضا  	•

الوقود

.FAO (2008a( مقتب�س من
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مثل النطاقات ال�ضحلة القريبة من ال�ضاطئ واملحمية. ال�ضياق الجتماعي يف اأي نظام اإيكولوجي له اأي�ضًا 

بع�ص القدرات املحدودة على مقاومة الآثار.

توزيع قدرات حتمل م�ضتدامة خمتلفة، مبا يف ذلك القدرة الجتماعية لرتبية الأحياء املائية للرخويات 

ذوات امل�رشاعني، و�ضفت من قبل )McKindsey et al. (2006 واعتمدت يف الإطار 15.

املوئل  و�ضمات  الإنتاج  بني  العلقات  ونوعية  كمية  لتقييم  الإيكولوجية  النماذج  ا�ضتخدام  ينبغي 

)مثل تدرج التلوث، اجل�ضيمات الع�ضوية يف الروا�ضب( واملوائل احل�ضا�ضة اأو الأنواع. ي�ضتند هذا على 

م�ضتوى الإنتاج املتوقع والأنواع امل�ضتزرعة وخ�ضائ�ص ا�ضتيعاب جزيئات الرباز، وعلى الأمناط احلالية 

واملعلومات التي يتم احل�ضول عليها من املوؤلفات والنماذج الهيدروديناميكية.

اأدوات التخطيط املكاين   2.6.3
اأدوات  هي   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  لتنفيذ  الأ�ضا�ضية  العنا�رش 

التخطيط املكاين، مبا يف ذلك نظم املعلومات اجلغرافية )GIS)، ال�ضت�ضعار عن بعد ور�ضم اخلرائط لإدارة 

البيانات والتحليل والنمذجة واتخاذ القرار. 

هناك عدد من الق�ضايا الرئي�ضية يف دورة تخطيط وتنفيذ نهج الأنظمة الإيكولوجية التي تتطلب النظر 

ب�ضكل �رشيح يف املعلومات املكانية حول مكونات وخ�ضائ�ص النظام الإيكولوجي. وت�ضمل:

امل�ضاحة،  توزيع  اأو  املناطق  اأوتق�ضيم  املنا�ضبة  املواقع  حتديد  )اأي  املائية  الأحياء  تربية  تنمية  )اأ( 

التخطيط من اأجل تنمية نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA)؛ )ب( اإدارة وممار�ضة 

الأحياء  املائية على م�ضتويات خمتلفة، خمزون تربية  الأحياء  تاأثريات لرتبية  )اأي  املائية  الأحياء  تربية 

العابرة  الق�ضايا  )اأي  املائية  الأحياء  تربية  اإدارة  وتت�ضمن  املتعددة  القطاعات  تنمية  و)ج(  املائية(؛ 

للحدود، ق�ضايا التكامل(.

بع�ص ا�ضتخدامات اأدوات التخطيط املكاين لتنمية وتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء 

املائية )EAA) هي:

وتخ�ضي�ضها.  املوارد  با�ضتخدام  يتعلق  فيما  وخا�ضة  الق�ضايا،  وتعيني  و�ضف  	•
تق�ضيم  اإىل  احلالت،  بع�ص  ويف  املوقع،  اختيار  مبعايري  تت�ضل  حمددة  تخطيط  تدخلت  	•
على  قدرتنا  كبري  ب�ضكل  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  جمال  يف  احلديثة  التطورات  ح�ضنت  املناطق. 

و�ضف وفهم املوارد الطبيعية وت�ضهيل التخطيط لتنمية تربية الأحياء املائية ودعم تقييم الأثر 

البيئي )EIA) والر�ضد وا�ضتخدام نظام املعلومات اجلغرافية )GIS) قد ح�ضنت ب�ضكل كبري 

من قدرتنا على تخزين وحتليل واإي�ضال هذه املعلومات.

املوجودة  اخلرائط  ا�ضتخدام  يكون  قد  القطاعي،  التخطيط  اأو  املحلية  املبادرات  لتح�ضني  	•
والزيارات امليدانية و”التقييم ال�رشيع” اأكرث فعالية من حيث التكلفة على املدى الق�ضري. كذلك 

)Google Earth) �ضور جمانية ومتاحة ب�ضهولة  قدمت برامج ت�ضفح الأر�ص مثل برنامج 

واأداة قيمة ل�ضتخدامها يف تنمية مقاطعات البلد والبلدات والقرى. هنا ميكن للمخططني الذين 
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يخ�ض�ضون املياه وم�ضاحات الأرا�ضي لرتبية الأحياء املائية الو�ضول اإىل اأداة التخطيط املكاين 

املعلومات  ونظام  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  وفعالة.  التكلفة  منخف�ضة  بطريقة  املائية  الأحياء  لرتبية 

اجلغرافية )GIS) املتطورة عادة ما تكون اأكرث ملءمة للم�ضتوى الأعلى من التخطيط واأدوات 

اآليات  وحيث  القطاعات  خمتلف  بني  فعال  ب�ضكل  تكلفتها  توزع  اأن  ميكن  حيث  اأي  الإدارة، 

�ضيانتها ميكن تطبيقها ب�ضهولة اأكرث.

مواقع  لتحديد  مقايي�ص  بني  اجلمع  مهمة  ت�ضهيل   (GIS( اجلغرافية  املعلومات  لنظام  ميكن  	•
تربية الأحياء املائية وغريها من الأن�ضطة اأو لتحديد مناطق منا�ضبة ملختلف الأن�ضطة اأو مزيج 

 Aguilar-Manjarrez,  (2010( يقدم  املائية.  الأحياء  تربية  ذلك  يف  مبا  الأن�ضطة،  من 

نهج  لدعم  املكاين  التخطيط  اأدوات  اإمكانات  عن  �ضاملة  عامة  نظرة   Kapetsky and Soto
النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية.

الإطار 15

قدرات التحمل امل�صتدامة املختلفة  للرخويات ذوات امل�رشاعني

الفعلية  امل�ضاحة  يف  ا�ضتيعابها  ميكن  التي  للمزارع  الكلي  النطاق  ال�شتيعابية:  املادية  القدرة 

املتوفرة دون �رشاع ل مربر له مع م�ضتخدمني اآخرين لنطاق �ضطح املاء. 

الطاقة الإنتاجية ال�شتيعابية: كثافة تخزين الإنتاج التي تزيد فيها املحا�ضيل دون تاأثري ل داعي 

له على البيئة. 

القدرة ال�شتيعابية الإيكولوجية: التخزين اأو الكثافة الزراعية اأعلى من التاأثريات الإيكولوجية 

الغري مقبولة.

القدرة ال�شتيعابية الجتماعية: م�ضتوى )الكثافة، املقيا�ص، النظام الإنتاجي، وغري ذلك( تنمية 

املزرعة اأعلى من التاأثريات الجتماعية الغري مقبولة.

تو�ضيح العلقات بني مغذيات مياه �رشف تربية الأحياء املائية ومتغريات القيا�ص والآثار البيئية 

يعتمد على فهم العمليات الفيزيائية والكيميائية الإيكولوجية مبا يف ذلك:

و امل�ضتقبلة؛  املياه  يف  املواد  من  غريها  اأو  املغذيات  انت�ضار  	•
و امل�ضتقبلة؛  املياه  يف  املواد  هذه  متييع  	•

و الروا�ضب؛  اأو  املاء  عامود  يف  املواد  هذه  انهيار  اأو  تدهور  	•
و الروا�ضب؛  من  املواد  هذه  امت�ضا�ص  	•

و احليوانات؛  اأو  النباتات  من  املواد  هذه  ا�ضتيعاب  	•
الإيكولوجي. النظام  من  خمتلفة  مكونات  على  املواد  هذه  اآثار  	•

.McKindsey et al. (2006( مقتب�س من
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الر�صد والتقييم  .4
للمراجعة  ونظام  والتقييم  الر�ضد   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  نهج  يتطلب 

وللتكيف ليتم بناوؤه يف هذه العملية. يجب على عملية املراجعة معاجلة حتقيق الأهداف العامة والأهداف 

الت�ضغيلية )الق�ضم 5.2( وفقًا مل�ضتهدفات ومعايري حمددة متفق عليها، والتي ميكن اأن ترتجم يف موؤ�رشات 

ب�ضيطة. هناك اأي�ضًا حاجة يف كثري من الأحيان ملراجعة ال�ضيا�ضة الطويلة املدى )ال�ضكل 2(. يكون نظام 

التوقيت والتقييم حمددًا لكل و�ضع خا�ص وظروف حملية، ولكن يجب اأن يتم ذلك على فرتات منتظمة 

ما  عادة  لكل موؤ�رش.  نقاط مرجعية معينة  الآن مع  اإجنازه حتى  الراهن وما مت  الو�ضع  ملقارنة منهجية 

)EAA) كل من الر�ضد امل�ضتمر وا�ضتعرا�ص  يت�ضمن نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية 

ق�ضري وطويل الأجل ودورات تقييم. 

التنمية امل�صتقبلية  .5
ل تزال تربية الأحياء املائية تنمو ب�رشعة وتوفر ن�ضبة متزايدة من املنتجات ال�ضمكية لل�ضتهلك الب�رشي. 

ميكن لنهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) حتديد العوامل التي ت�ضهم يف انتعا�ص كل 

من النظم الجتماعية والفيزيائية احليوية وتوفري و�ضيلة لتخطيط واإدارة تنمية تربية الأحياء املائية يف 

التكامل مع تنمية القطاعات الأخرى وزيادة الفائدة للمجتمعات املحلية.

اأهم التحديات الرئي�ضية لنهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) ل تزال التغلب 

بني  الفعال  للتن�ضيق  موؤ�ض�ضية  اآليات  وتطوير  املوارد  اإدارة  جلهود  واحلكومية  القطاعية  التجزئة  على 

خمتلف القطاعات العاملة يف النظم الإيكولوجية حيث تعمل تربية الأحياء املائية وبني خمتلف م�ضتويات 

متزايد حول احلاجة  ذلك، هناك وعي  املائية. مع  الأحياء  تربية  لتنمية  والتنظيمية  التوجيهية  احلكومة 

التن�ضيق  هذا  يكون  اأن  املتوقع  وبالتايل، من  القطاعات،  القائمة على خمتلف  الإيكولوجية  النظم  لإدارة 

اأ�ضهل يف امل�ضتقبل القريب.

)EAA) يتطلب اقرتان  العتماد الوا�ضع النطاق لنهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية 

اأكرث �ضدة بال�ضيا�ضة والعلوم والإدارة. �ضوف يتطلب من احلكومات اأن ت�ضمل نهج النظام الإيكولوجي يف 

تربية الأحياء املائية )EAA) يف �ضيا�ضات تنمية وا�ضرتاتيجيات وخطط تنمية تربية الأحياء املائية.

اإطار  توفر   (EAA( املائية  الأحياء  تربية  يف  الإيكولوجي  النظام  لنهج  احلالية  التوجيهية  املبادئ 

للحدود  الكاملة  املراعاة  القطاعية املح�ضنة على مقايي�ص خمتلفة، مع  الإدارة  لتنفيذ وحت�ضني عملية  عام 

البيئية والجتماعية وم�ضالح م�ضتخدمي املوارد واأ�ضحاب امل�ضلحة خارج قطاع تربية الأحياء املائية. مع 

ذلك، هناك حاجة اإىل مزيد من التوجيه العملي على جوانب التنفيذ املختلفة، تبذل اإدارة م�ضايد الأ�ضماك 

وتربية الأحياء املائية يف املنظمة جهودًا لتنمية مثل هذا التنفيذ العملي من خلل امل�ضاعدات واأدوات العمل. 

وبالتايل، ينبغي النظر يف هذه املبادئ التوجيهية كتقدم يف العمل، مع اإمكانية التو�ضع والتعديل والتنمية 

يف امل�ضتقبل. 
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ملحق

الآثار الرئي�صية املحتملة و/اأو الق�صايا ذات ال�صلة مبدخالت تربية الأحياء املائية، 

ا�صتخدام املوارد واملخرجات على مقايي�س مكانية خمتلفة.

الق�شايا على 

مقايي�ص خمتلفة

العامليةم�شتجمعات املياهاملزرعة

املدخالت

جمع البذور 

من الربية  

+ التاأثريات على املجتمعات 

املحلية التي تعتمد على 

هذه امل�ضايد

الآثار على البذور الربية  -

م�ضايد الأ�ضماك القائمة اإنتاج البذور  +

على الرتبية

اإعادة تدعيم قطعان   +

اأ�ضماك الأنواع املهددة

جمع العلف 

)مثل اأ�صماك 

النفاية(

الآثار على املجتمعات   +

املحلية التي تعي�ص على 

هذه امل�ضايد

الآثار على املخزونات   -

الطبيعية امل�ضتخدمة كعلف 

)مثل اأ�ضماك النفاية(

اإنتاج الأعالف 

)مثل احلبوب(

�ضبل العي�ص يف البلدان   +

التي توفر دقيق وزيت 

ال�ضمك

الآثار على خمزونات   -

الأ�ضماك املحيطية 

امل�ضتخدمة لإنتاج دقيق/

زيت ال�ضمك

اإنتاج الأعالف 

املحلية

تراجع تكاليف الإنتاج زيادة التكامل مع +   +

القطاعات الأخرى

زيادة فر�ص ك�ضب الرزق   +

والتنويع
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الق�شايا على 

مقايي�ص خمتلفة

العامليةم�شتجمعات املياهاملزرعة

�ضبل العي�ص وفر�ص العمال  +

العمل

الأجور غري عادلة  -

�ضبل العي�ص وفر�ص العمل  +

عدم وجود ال�ضمان   -

الجتماعي

عدم وجود تاأمني �ضد   -

الكوارث الطبيعية

تاأثريات الإن�ضاءات البنية التحتية  -

الكبرية يف املزارع 

الكبرية

تنمية الطرق والت�ضالت   +

بوا�ضطة القطاع اخلا�ص

املناف�ضة مع م�ضايد   -

الأ�ضماك على ر�ضيف، 

بنية امليناء التحتية

ا�صتخدام املوارد

ا�ضتخدام مياه �ضطح املياه  -

النطاق 

تقليل نطاق امل�ضايد   -

الربية 

- اإعاقة امللحة

التناف�ص مع القطاعات   -

الأخرى ل�ضتخدام املياه 

العذبة

الأر�س/املوائل

ال�صاحلية

حتويل املوائل   -

احل�ضا�ضة ل�ضتخدام 

تربية الأحياء املائية 

يف املزارع الكبرية 

)املانغروف، الأرا�ضي 

الرطبة (

حتويل املوائل احل�ضا�ضة   -

ل�ضتخدام تربية الأحياء 

املائية يف املزارع الكبرية 

)املانغروف، الأرا�ضي 

الرطبة ( 

التناف�ص على املوارد   -

ال�ضاحلية

حتويل حقول الأرز   -

والأرا�ضي الزراعية 

الأخرى اإىل اأحوا�ص 

اأ�ضماك 
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الق�شايا على 

مقايي�ص خمتلفة

العامليةم�شتجمعات املياهاملزرعة

ا�ضتخدام الطاقة الطاقة   -

لإعادة �ضخ املياه 

واأجهزة التهوية

ا�ضتخدام الوقود لنقل   -

املنتج اإىل ال�ضوق املحلية

ا�ضتخدام الوقود للتربيد   -

ونقل املنتج اإىل ال�ضوق 

املحلية

املخرجات

اإنتاج الكتلة احليوية الكتلة احليوية  +

للتخفيف من حدة 

اجلوع والأمن الغذائي

اإنتاج الكتلة احليوية   +

للتخفيف من حدة اجلوع 

والأمن الغذائي

اإنتاج الكتلة احليوية للأمن   +

الغذائي

الآثار ال�ضلبية على   -

م�ضايد الأ�ضماك من خلل 

التناف�ص على الأ�ضواق 

امل�ضرتكة

توفري �ضبل عي�ص بديلة الدخل  +

وفر�ص عمل

فر�ص لعمالة الأ�رشة  +

توزيع الدخل الغري   -

العادل

توفري �ضبل عي�ص بديلة   +

وفر�ص عمل )مبا�رشة 

وغري مبا�رشة(

الفر�ص للن�ضاء والأقليات   +

الأخرى

التوزيع الغري العادل   -

للدخل واملنافع

تزويد املزارع النامية البذور  +

الأخرى

جتديد الر�ضيد ال�ضمكي   -

من امل�ضطحات املائية 

)م�ضائد الأ�ضماك القائمة 

على الرتبية(

الأنواع امل�ضتخل�ضة املغذيات  +

مثل الرخويات 

والأع�ضاب البحرية 

تقلل حتميل املغذيات 

نق�ص الأك�ضجني   -

والروا�ضب حتت 

الأقفا�ص ويف 

الأحوا�ص 

زيادة حتميل املغذيات   -

بالقرب من املزرعة 

)الأنواع املغذاه(

يوفر مغذيات اإ�ضافية   +

لزيادة الإنتاجية الأولية

الأثر على املوائل   -

احل�ضا�ضة )ال�ضعاب 

املرجانية والأع�ضاب 

البحرية، وغري ذلك(

زيادة �ضغوط التخ�ضيب  -
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الق�شايا على 

مقايي�ص خمتلفة

العامليةم�شتجمعات املياهاملزرعة

خ�ضارة اقت�ضادية املت�رصينب  -

للمزرعة

اإمكانية مل�ضايد اأ�ضماك   +

برية اإ�ضافية

اإمكانية نقل الأمرا�ص  -

اإمكانية تغيري جينات   -

ال�ضللت املحلية

انت�ضار الأنواع الغريبة  -

خ�ضارة اقت�ضادية الأمرا�س  -

للمزارع

املت�رشبون حاملو اأمرا�ص   -

حمتملون للأ�ضماك الربية

انت�ضار الأمرا�ص الغريبة  -

اإمكانية التاأثري على املواد الكيميائية  -

الفونه والفلورا
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ecosystem approach to aquaculture (EAA) is not what is done, but rather how it is done. 
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الهدف الرئي�ضي من املبادئ التوجيهية هو م�ضاعدة البلدان واملوؤ�ض�ضات و�ضانعي ال�ضيا�ضات يف تنمية وتنفيذ ا�ضرتاتيجية 

ل�ضمان ا�ضتدامة قطاع تربية الأحياء املائية واإدماج تربية الأحياء املائية مع القطاعات الأخرى وم�ضاهمتها 

يف التنمية الجتماعية والقت�ضادية.

 “اإن نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) هو ا�ضرتاتيجية لإدماج الن�ضاط داخل النظام الإيكولوجي 

الأو�ضع بحيث ي�ضجع التنمية امل�ضتدامة والعدالة، وانتعا�ص النظم الجتماعية-الإيكولوجية املرتابطة ”

كونه ا�ضرتاتيجية، نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) لي�ص هو ما يتم اإمنا هو كيف يتم ذلك. 

م�ضاركة اأ�ضحاب امل�ضلحة هي يف قاعدة ال�ضرتاتيجية.

نهج النظام الإيكولوجي يف تربية الأحياء املائية )EAA) يتطلب وجود اإطار �ضيا�ضة ملئم يف اإطار ا�ضرتاتيجية تتطور 

الق�ضايا  امل�ضلحة؛ )ب( حتديد  اأ�ضحاب  البيئي وحتديد  النظام  الفح�ص وتعريف حدود  )اأ(  من خلل عدة خطوات: 

الرئي�ضية؛ )ج( حتديد اأولويات الق�ضايا، )د( حتديد الأهداف الت�ضغيلية؛ )هـ( اإعداد خطة للتنفيذ؛ )و( عملية التنفيذ 

قبل  من  هذه اخلطوات  كل  تبلغ  الأجل.  لل�ضيا�ضة طويل  ا�ضتعرا�ص  و)ز(  وتقييم،  تقوية ور�ضد  ت�ضمل  التي  املقابلة، 

اأف�ضل املعارف املتاحة. 
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