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الوضع الحالي للتقانات الحیویة في قطاع مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة في البلدان : ملخص
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  مقدمة

 17.1ع توفیر ما یعادل ملیون طن من األسماك الغذائیة على المستوى العالمي م 113، تم استھالك أكثر من  2007في العام 
ھذا المجموع، ) في المئة 44.3(وقد ساھمت تربیة األحیاء المائیة بما یقارب نصف . للفرد الواحد) الوزن الحي المعادل(كیلوجرام 

سماك ومن المتوقع في المستقبل القریب أن تزید كمیات األ. و ھي تمثل القطاع األسرع نموا من بین قطاعات إنتاج األغذیة في العالم
ونظرا لعدم . المخصصة لالستھالك البشري المباشر التي ینتجھا قطاع تربیة األحیاء المائیة عن تلك التي تنتجھا المصاید الطبیعیة

قدرة المصاید الطبیعیة على المساھمة في زیادة االنتاج العالمي من األسماك الغذائیة، فإنھ یتم النظر اآلن إلى قطاع تربیة األحیاء 
إن النمو السریع لتربیة األحیاء . ة باعتباره مساھما قویا فیما یتعلق بالتخفیف من حدة الفقر وزیادة األمن الغذائي في العالمالمائی

دة المائیة قد استفاد بشكل كبیر من التقانات التقلیدیة والحیویة على حد السواء، ومن المتوقع أن تتمكن التقانات الحیویة المتقدمة بزیا
.لھذا القطاع في تلبیة الطلب العالمي على الغذاء المرتكز على األحیاء المائیة، في العقود المقبلةمساعدتھا 

وفي بعض . خلق بیئة مواتیة في القطاع العام ھو أمر ضروري لتحسین إدارة تنمیة تربیة األحیاء المائیة على جمیع المستویات
والتنمیة الغیر منضبطة والغیر منتظمة لھذا القطاع قد . ع تربیة األحیاء المائیةالبلدان، ھناك العدید من األنشطة التنظیمیة في قطا

معالجة . تجاوزت القدرة االستیعابیة في بعض األماكن، مما تسبب في خسائر كبیرة في اإلنتاج كانت األمراض السبب الرئیسي لھ
  .ى العالميمثل ھذه المشكالت تشكل مسألة ذات أھمیة قصوى لھذا القطاع على المستو

التي تقدم تحلیال الستخدام التقانة الحیویة في مجال  ABDC-10/6.1تلخص ھذه الوثیقة العناصر الرئیسیة الموجودة في الوثیقة 
وجزء ) التعلم من الماضي(مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة في البلدان النامیة، وتتكون من جزء یتناول تققیم للوضع الراھن 

).بالنسبة للمستقبلالتخطیط (ول التتطلع إلى األمام آخر یتنا

  

  التعلم من الماضي –تقییم الوضع الراھن 

المجاالت الرئیسیة حیث تم استخدام التقانات الحیویة في إدارة إنتاج األحیاء المائیة ومصاید األسمااك، سواء في البلدان النامیة 
لتحكم بعملیة التناسل؛ األمن البیولوجي ومكافحة األمراض؛ اإلدارة البیئیة والمعالجة والبلدان المتقدمة، تشمل التحسینات الوراثیة وا

  .الحیویة؛ وحفظ التنوع البیولوجي وإدارة المصاید

في إنتاج الغذاء في العالم ھو تنوع األنواع المستخدمة حالیا في  وأحد األسباب الرئیسیة لنجاح تربیة األحیاء المائیة كقطاع ھام
ومع ذلك، بالمقارنة مع قطاعات أخرى إلنتاج . والتنوع الوراثي الذي یمكن استغاللھ من خالل التربیة في األسر والتدجین التربیة

ادة األغذیة، فإن تربیة األحیاء المائیة لم تستخدم التقانات الحیویة الحدیثة بشكل كامل، وال سیما تلك المتعلقة بمجال علم الوراثة، لزی
.االنتاج

، فإن عدد تربیة الماشیةفي  ، یفوق عددھا تلك المستخدمةأنواع عدیدةرغم من أن تربیة األحیاء المائیة تشمل استزراع على ال
الجمبري النمر األسود . یعتمد على إلتقاط البذور البریة إلستخدامھا في التربیة القطاعما زال ھذا األنواع المدجنة ال یزال محدود و
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لم یتم وھو ، یمكن القول بانھ أھم نوع من بین األنواع المنتجة على الصعید العالمي، )Penaeus monodon(الكبیر الحجم 
عوامل الالخالیة من )broodstocks(في المقابل، فإن االنتاج التجاري لمجموعات اإلناث والذكور و. تدجینھ حتى اآلن بشكل كامل

ھو ممكن ) Penaeus vannamei(من الجمبري األبیض ) post-larvae(بعد الیرقات ألطوار ما المسببة ألمراض محددة و
التحسینات التي تتیح التطبیق على نطاق . شھد زیادة كبیرة) P. vannamei(اآلن، واإلنتاج العالمي من ھذا النوع من الجمبري 

ة، مما یساھم في زیادة إنتاج الغذاء أوسع لتقانات حیویة وراثیة وتناسلیة مالئمة ستزید من دون أي شك من إنتاج تربیة األحیاء المائی
تكوُّ ن الجھا ز التناسلى األنثوى و تكوُّ ن حبوب اللقاح، و، )polyploidy(وتشمل ھذه التقانات الحیویة التضاعف الصبغي . العالمي

رائط الوراثیة ھي تحدید تتابع المورثات ورسم الخ. وتنمیة المجموعات وحیدة الجنس وحفظ المواد الوراثیة في سائل النیتروجین
تقانات بدأ یجري تطبیقھا في األنواع العالیة القیمة، وخاصة بما یتعلق بتطویر أدوات تشخیص األمراض وتحدید العوامل الممرضة 

.اإلدارة الصحیةفي و

بیة األحیاء المائیة مكافحة األمراض واإلدارة الصحیة في ترو. أمام تنمیة تربیة األحیاء المائیة كبیرااض عائقا تفشي األمرویشكل 
. نظرا للبیئة السائلة التي یعیشون فیھا وذلك، )الماشیة(ة الحیوانیة األرضیة تتم بصورة مختلفة عن تلك المتبعة في قطاع الثرو

  .ااألمراض قد تظھر في جمیع أنظمة التربیة، الواسعة منھا والمكثفة، والخسائر ممكن أن تتحقق في أنظمة اإلنتاج على جمیع أنواعھ

شھدت األدوات المستخدمة قد و. ھناك حاجة إلى تحسین إدارة أنظمة التربیة المكثفة، وأدوات التقانة الحیویة قد تساعد في ھذا المجال
طرق المعالجة تغیرا على مر السنین، وانتقلت من األسالیب التقلیدیة إلى طرق تعتمد على التقانة  فيفي تشخیص األمراض و

واستخدام مثل ھذه التقانات في . ه التقنیات الجدیدة تم التحقق جیدا منھا، ولكنھا تتطلب مستوى عال من الخبرةھذ. الحیویة الحدیثة
.إنتاج األنواع المرتفعة القیمة أصبح اآلن شائعا في تربیة األحیاء المائیة في العالم

على المستوى العالمي، كما ھي الحال مع  وإھتمام وسالمة المنتجات الغذائیة الناتجة عن تربیة األحیاء المائیة تشكل مصدر قلق
ھناك حظر و. وإحدى اإلھتمامات الرئیسیة تتعلق بوجود بقایا مضادات المیكروبات في المنتج النھائي. السلع الغذائیة األخرى

وإن كانت . المنتج النھائي في أن یكون لھا بقایامسموح الغیر أنھ من حیث  ،الستخدام مضادات المیكروبات في تربیة األحیاء المائیة
جیدة ضد البعض  وقایة مناعیةاستخدام اللقاحات یؤمن و. تطویر لقاحات فعالةب تتمثل صعبة، فالطریقة للتخفیف من حدة ھذه الحالة

م غیر واستخدامھا في البلدان المتقدمة قد أثبت بأنھا فعالة جدا في خفض االستخدا. من أھم األمراض المعدیة التي تصیب األسماك
.المستدام للمضادات الحیویة

فتربیة األحیاء المائیة كثیرا ما اتھمت بأنھا غیر مستدامة وغیر . الحد من اآلثار البیئیة لتربیة األحیاء المائیة یشكل مھمة كبیرة
ت رئیسیة یجب مجاال تشكلبصورة مسؤولة  ھاواستخدام إن الحد من آثار تصریف النفایات وتحسین نوعیة المیاه. مناسبة للبیئة

ھذه المجاالت، مثل المعالجة الحیویة  فيانات الحیویة بدأت تستخدم العدید من التق. أخذھا باإلعتبار في تنمیة تربیة األحیاء المائیة
األحیاء للحد من استخدام مضادات المیكروبات في تربیة ) البكتیریا النافعة(لتحلل النفایات الخطرة؛ واستخدام اللقاحات والبروبیوتیك 

.للعثور المبكر على الطحالب المنتجة للسموم) الدنا(المائیة؛ واستخدام المنھجیات المعتمدة على الحمض النووي 

فھم أفضل للتركیبة . إن اإلدارة المستدامة والمحافظة على مصاید األسماك یمثالن أولویةففي قطاع الصید الطبیعي لألسماك، و
بعض التقانات الحیویة قد تم تطبیقھا فعال، ولكن ال یزال ھناك مجاال واسعا و. مر ذات أھمیة قصوىالعشائریة للثروة السمكیة ھو أ

بادئ علم الوراثة استخدام الواسمات الجزیئیة وم. لزیادة استخدام التقانات الحیویة في إدارة مصاید األسماك في جمیع أنحاء العالم
بین  الموجود قیاس مدى التمایزفي ت الفعلیة للتنوع الوراثي داخل العشیرة الواحدة وجدا في تقییم المستویا العشائري أثبت فعالیتھ

.العشائر

  

  اإلستعداد للمستقبل –التطلع إلى األمام 

وفي الجھود الرامیة إلى زیادة مساھمة تربیة . قطاع تربیة األحیاء المائیة ھو األسرع نموا من بین قطاعات إنتاج األغذیة في العالم
اء المائیة في اإلنتاج الغذائي إلى أقصى حد، ھناك العدید من القیود والعقبات التي ینبغي التغلب علیھا في العقود المقبلة، األحی

وھناك نطاق تم التحقق منھ الستخدام التقانات الحیویة في اإلدارة البیئیة في قطاع تربیة األحیاء . االستدامة البیئیةمسألة وأكبرھا 
  .المائیة، ولكن ما زال ھناك حاجة لإلستمرار في البحث والتطبیق

وخصوصا (لعوامل الممرضة الجدیدة ، مثل العالجات الكیماویة، لیست فعالة ضد العدید من االتقلیدیة لمكافحة األمراضاألسالیب 
التقانات الحیویة یمكن أن . تقنیات جزیئیة للكشف وتحدید العوامل المسببة لألمراض یجب إذا أن تحظى باھتمام متزاید). الفیروسات

طرق وأدوات تساھم في تحسین إدارة الصحة الحیوانیة في تربیة األحیاء المائیة في البلدان النامیة، وال سیما من خالل تطویر 
  .تشخیص جزیئیة حساسة ودقیقة، ومن خالل تطویر لقاحات لمكافحة أمراض المناطق الحارة

ھناك توافق في اآلراء على أن تغیر المناخ یمكن أن یشكل عائقا كبیرا بوجھ فإن محدودة،  ال تزال على الرغم من أن المعرفة الحالیة
تربیة األحیاء المائیة المتحة أمام قطاع إحدى اإلجابات العملیة . سماك في العقود القادمةتنمیة تربیة األحیاء المائیة وإدارة مصاید األ

تعزیز قدرة ھذا القطاع على التكیف وجعلھ أكثر مرونة، مع إیالء اھتمام خاص للمزارعین ب تتمثلیمكن أن  ،للرد على تغیر المناخ
ت الحیویة، وخاصة تلك التي تتعامل مع التحسین الوراثي والصحة بعض التقانا. الصغار وغیرھم من مستخدمي الموارد المائیة

  . ضد أي تھدید ناتج عن تغیر المناخ تدخلتأن وتخفیف اآلثار البیئیة، ینبغي أن تقدم مساعدة قیمة في مجال تطویر تقانات تكییفیة و
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اإلنتاج یحتاج إلى زیادة كبیرة على مدى و. اعالی غذیة المشتقة من األحیاء المائیةالطلب في المستقبل على األمن المتوقع أن یكون 
مھمة سھلة، وھذا القطاع بھذه لیست و. السنوات العشرین القادمة من أجل الحفاظ على المستوى الحالي لنصیب الفرد من االستھالك

إلدارة البیئیة والسالمة سوف یواجھ صعوبات في مجاالت الوقایة من األمراض واإلدارة الصحیة، والتحسین الوراثي والتدجین، وا
خالیة من وتربیة حیوانات مائیة  التقانات الحیویة یمكن لھا أن تساعد ھذا القطاع في ھذا االتجاه وتوفیر وسائل إلنتاج. الغذائیة

  .وسریعة النمو، وذلك باستخدام أدوات صدیقة للبیئة األمراض

التقدم أو األدوات التقانیة الحیویة یتم تطبیقھا حالیا في عملیات تربیة  القلیل من. معظم تربیة األحیاء المائیة یتم على نطاق صغیر
ولذا  ،األحیاء المائیة على نطاق صغیر، وتھدف إلى التنمیة الریفیة، والتخفیف من حدة الفقر وتحقیق األمن الغذائي في البلدان النامیة

معظم التقانات الحیویة المتعلقة بتربیة . جتماعیة واالقتصادیةفمن الضروري تحدید تلك التي یتم استخدامھا والنظر في آثارھا اال
 وینبغي بذل الجھود لتطویر تقانات بسیطة ومنخفضة. األحیاء المائیة ال تزال مكلفة جدا وذات تقنیة عالیة بالنسبة للمزارعین الصغار

أن یتبنوھا في نطاق تربیة األحیاء  ،من التطورالذین لیسوا على نفس المستوى  الصغار، المزارعین من السھل على صبحالتكلفة لی
ھناك حاجة إلى المزید من البحوث لتطویر لقاحات لألنواع االستوائیة، وخاصة لألنواع الرئیسیة التي تستخدم في اإلنتاج . المائیة

  . العالمي

جدید في العدید من البلدان النامیة والبلدان  تربیة األحیاء المائیة، مقارنة مع انتاج المواشي والمحاصیل، ال تزال تعتبر نظام إنتاج
معالجة تحسین االنتاج وتحسین إدارة تربیة األحیاء  حتى اآلن، التقانة الحیویةفي مجال تدخالت المعظم وكانت الغایة من . المتقدمة

ویبدو أن ھذا یعود . لألسواق الدولیة يرئیسبشكل  تم إنتاجھاعالیة تجاریة قیمة ذات المائیة، وتم استخدامھا في تربیة األنواع المائیة 
من أجل تحقیق أفضل . إلى التكلفة العالیة لھذه التقانة وإلى طبیعة التنظیم المعتمد في تربیة األحیاء المائیة لإلستخدام الصناعي

 المزید من االھتمام  تخصیصمن ، ال بد لبلدان النامیة والتخفیف من حدة الفقر وتعزیز األمن الغذائيفي ااستفادة من التقانات الحدیثة 
وھذا  ،صغیرتنمیة تقانات منخفضة التكلفة وقادرة على البقاء اقتصادیا والتي یمكن استخدامھا في تربیة األحیاء المائیة على نطاق ل

  . اإلنتاجمن مجموع القطاع و ھذا في المئة من 80النوع من التربیة یمثل أكثر من 

ینبغي أیضا توجیھھ اع تربیة األحیاء المائیة، ولبحوث والتطبیقات في مجال التقانات الحیویة في قطھناك حاجة لتأمین تمویل أفضل ل
قانة الحیویة لتبا المتعلقة وطنیةالبرامج ینبغي على ال. تربیة األحیاء المائیةبالقدرات في المجاالت ذات الصلة نحو اإلستثمار في بناء 

نة خاصة لإلشراف على البرنامج المعني بالتقانة الحیویة في قطاع تربیة األحیاء المائیة أن تتضمن إنشاء لج في البلدان النامیة
  .ھابالمتعلقة  والبحوث

نتمیة موینبغي التشجیع على جمع ونشر المعلومات حول التقانة الحیویة في قطاع تربیة األحیاء المائیة داخل البلدان وبین البلدان ال
مسألة ھامة أخرى . ن النامیة أن تأخذ بعین اإلعتبار إنشاء مواقع إلكترونیة مخصصة لھذا الغرضإلى منطقة معینة، وعلى البلدا

ینبغي معالجتھا تتمثل بالمنافسة المتزایدة التي تواجھ منتجات تربیة األحیاء المائیة في الوصول إلى األسواق الدولیة، حیث تشكل 
ینبغي على القطاع الصناعي المرتكز على . قة بسالمة األغذیة أحد الشروط الرئیسیةسالمة األغذیة واالمتثال للمعاییر الدولیة المتعل

تربیة األحیاء المائیة أن یأخذ باإلعتبار أھمیة التدخالت المتعلقة یالبحث والتطویر في التقانات الحیویة لتحسین والحفاظ على سالمة 
والتدخالت  ،تطویر البحوث أیضا أخذ باإلعتباریة في البلدان النامیة أن توطنالحكومات العلى . المنتجات الغذائیة المائیة المستزرعة

  .ضمن إطار التقانة الحیویة األوسع نطاقا ،المتعلقة بسالمة األغذیة

 كونھ یتعلق ،ھو أمر مھم كما تجدر اإلشارة إلى أن إنشاء ھیاكل مؤسساتیة فعالة وأطر تنظیمیة قابلة للتنفیذ من جانب الحكوماتو
أیضا ینبغي على مثل ھذه الترتیبات المؤسساتیة . ستخدام المسؤول للتقانة الحیویة في تربیة األحیاء المائیة على الصعید الوطنياإلب

  .ز احتیاجات البحوث واإلرشاد والقدرات البشریة والبنیة التحتیة ذات الصلةتعزأن 

ات األمم المتحدة األخرى، باإلضافة إلى المنظمات غیر لمجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة األغذیة والزراعة ومنظمیمكن ل
أن یلعب دورا رئیسیا في دعم البلدان النامیة من خالل توفیر إطار للتعاون الدولي  ،الحكومیة والجھات المانحة ووكاالت التنمیة

بعض الطرق التي یمكن . مصاید األسماكفي تربیة األحیاء المائیة ووالدعم المالي لخلق وتكییف واعتماد التقانات الحیویة المالئمة 
  :التالیة من خاللھا تحقیق ذلك ھي

تربیة األحیاء المائیة المستدامة في جمیع أنحاء  قطاع التسلیم بأن التدخالت في مجال التقانة الحیویة یمكن أن تساھم في تنمیة -
  .العالم

متعلقة باستخدام التقانات الحیویة في مصاید األسماك وتربیة مساعدة البلدان النامیة على جمع ومراجعة وتحلیل المعلومات ال -
  .التنمیة االجتماعیةفي األمن الغذائي الوطني وفي التخفیف من حدة الفقر وتحقیق األحیاء المائیة، ومساھماتھا في 

جل تنمیة البرامج الوطنیة الحفاظ على قواعد البیانات وأنظمة المعلومات التي تساعد البلدان في الوصول إلى المعلومات من أ -
  . المعنیة بالتقانة الحیویة في قطاع مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة

تخصیص حصة مناسبة من مشاریع المساعدة لتشجیع وتعزیز البحث والتطویر في التقانة الحیویة المتعلقة بالتربیة المائیة في  -
  . لدولیة على التطبیقات التي ھي في متناول المزارعین الصغارالبلدان النامیة، مع تركیز الجھود في البحوث ا

على حساب التمویل الالزم لغیرھا من مجاالت  ر في التقانة الحیویةالمساعدة التقنیة في مجال البحث والتطوی ال تتم التأكد من أن -
  .قة مع برامج قویة للتربیة واإلرشادالبحوث الرئیسیة، وینبغي على المساعدة التقنیة أن تدعم  الروابط الفعالة والوثی
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اعتبار التقدم في التقانة الحیویة مجاال ھاما من الموجب دعمھ في سیاق االستدامة المائیة، وعن طریق مساعدة البلدان النامیة في  -
  .تعزیز القدرات من أجل وضع سیاسات متعلقة بتنمیة التقانات الحیویة والتخطیط على المدى الطویل

البلدان النامیة على تطویر قدرات أنظمة البحوث الزراعیة الوطنیة، والتي تشمل تربیة األحیاء المائیة، إلشراك أصحاب  مساعدة -
  .الشأن في عملیات صنع القرار

في  مساعدة البلدان النامیة على تطویر قدرات مؤسساتیة كافیة في مجال تطویر وتنفیذ النظم المتعلقة باستخدام التقانات الحیویة -
  .مجال مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة


