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اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

الدورة العاشرة

2019أغسطس/آب  27-23تروندهايم، النرويج، 

التكنولوجيا لزيادة الكفاءة االبتكارات في مجال تربية األحياء المائية وتوسيع نطاقها ونقل 
 ومكافحة تدهور البيئة والتكّيف مع تغير المناخ

موجز
تؤدي إىل تنويع االقتصاد وإنتاج األغذية،  يتلاتشمل االبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية التكنولوجيات  

؛ ةالبيئاملرتتب على مع التخ يف يف الوقت ن سنينينينينينينينينينينينينيني  من األثر  املزرعة وأمسنينينينينينينينينينينينينينيتويي امل ر  وحتسنينينينينينينينينينينينينيني  الك اءة على 
والتكنولوجينينينيات اليت   ف من حنينينيدة ألمور األمراا اةيوانينينينية أو الأ يلينينينيات، أو اليت ت لنينينينينينينينينينينينينينيي إىل التقلينينينيل من 

عرا اخلاصنينينينية باالسنينينينيتزراع يف  تكنولوجياالاسنينينينيتخدام امللنينينينيادات اةيوية لعالج اةيوانات أو إأالت ، وأوج  التقدم يف 
يف الرب؛ واملكونات العل ية اجلديدة؛ وعمليات اةد من بصنينينينينينينينيمة الكربوق عن طريق ياه إعادة اسنينينينينينينينيتخدام املأو  البحر

حتسنينينينينيني  ك اءة الأاقة والتجديد؛ والربامم االجتماعية اليت  دس إىل حتسنينينينينيني  ألروس العي  والعمل على مسنينينينينينيتويي 
ل االنتاج اءة عن طريق اةد من ال اقد واملمدر خالاملزارع أو التجميز. وميكن أيلنينيا حتقيق مكاسنينيب مممة يف الك 

ومرحلة ما بعد الصيد.

( 2( تنمية اقتصاد القأاع وإصالح ؛ )1وقد اعتمدت االبتكارات التكنولوجية يف جمال تربية األحياء املائية من أجل )
( والتكيف مع 5تدهور البيئة؛ )( ومكافحة 4( وحتسنينينينيني  ك اءة إدارة املوارد؛ )3وتنويع سنينينينينيبل العي  وإنتاج األغذية؛ )

سنينياعدت االبتكارات التكنولوجية يف جمال تربية األحياء املائية التقليدية على تبمم رارسنينيات أفلنينيل أو قد تغري املنا . و 
 و اقتصاد أأرق يف الكثري من البلداق.يّشجع منإقامة قأاع ناشئ 
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جمال تربية األحياء املائية اليت تؤدي إىل أيادة الك اءة وتسنينينينينينينينينينيّلي هذه الوثيقة اللنينينينينينينينينينيوء على االبتكارات التكنولوجية يف 
ومكنينيافحنينية تنينيدهور البيئنينية والتكيف مع تغري املننينيا  يف اتلف أ نينياء العنينياىل، مع ا شنينينينينينينينينينينينينينينيارة إىل اجلمود وا لينينيات املتعلقنينية 

دعم ال مم املقدم بتوسنينينينينينينينينييع نأاق االبتكارات التكنولوجية يف جمال تربية األحياء املائية ونقل التكنولوجيا، وال سنينينينينينينينينييما ال
كييف مع من املنظمنينينيات النينينيدولينينينية، والتعنينينياوق ا قليمي وتبنينينيادل املعرفنينينية، والعملينينينيات التجريبينينينية القأرينينينية، والبحو  والت

 البلداق النامية.الظروس احمللية يف 
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 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية

 إق اللجنة ال رعية مدعوة إىل القيام مبا يلي:
 
  وتوسنينينينينينينينينينينينينييع نأاقما من مع الظروس احمللية  ماوتكيي إقرار املسنينينينينينينينينينينينينياعدة ال نية يف جمال نقل االبتكارات التكنولوجية

 خالل آليات اتل ة، مثل إقامة شبكات، وبرامم التعاوق ال مم، والتعاوق يف ما ب  بلداق اجلنوب، وغري ذلك.
  التكنولوجية يف جمال تربية األحياء املائية ألغراا تشنينينينينينينينينينينينيجيع املزيد من التدخالت والبحو  بشنينينينينينينينينينينيني ق االبتكارات

 حتقيق الك اءة ومكافحة التدهور البيئي وتغري املنا .
  تبادل اخلربات )مبا يف ذلك التجارب الناجحة والدروس املستخلصة( خبصوص االبتكارات يف جمال تربية األحياء

 املائية.

  



COFI:AQ/X/2019/7 4 

 

 مقدمة

م اليت ألمرت وتأورت يف تكامل تام مع نظم االسنينينينيتزراع د  شنينينينيأة اللنينينينياربة يف الق  تعترب تربية األحياء املائية من األن -1
غذية مائية على أإىل إنشنينينينياء نظم  1سنينينينيتزرع واملمارسنينينينيات التقليدية يف املناطق الري ية. ومع مرور الوقت، أدت ابتكارات امل

 األحياء املائية.ب  الزراعة وتربية مع درجة من التعقيد مثل االستزراع املتعدد لألمساك أو اجل
 
شنينينينينينينينينينينينينينيمد القأاع خالل القرن  العشنينينينينينينينينينينينينينيرين واةادي والعشنينينينينينينينينينينينينينيرين ابتكارات كربى، مع تأوير أنواع جديدة كما  -2

تصبح قأاًعا عاملًيا رئيسًيا  نتاج ب ق رتبية األحياء املائية مسح لا وتكنولوجيات جديدة ونظم جديدة يف بيئات جديدة، رّ 
األغذية. ومع اضنينينينينينيأالع تربية األحياء املائية ا ق بدور رئيسنينينينينينيي يف توفري األغذية وحتقيق التنمية الري ية واةد من ال قر يف 

ئة ومواجمة ا ثار غري املتكاف املنخ ض اسنينيتخدام املوارد  اءةمسنينيتوى كاةاضنينير واملسنينيتقبل، تظمر حتديات جديدة: حتسنيني  
 2لتغري املنا  والتدهور البيئي على قاعدة املوارد.

 
، ال سنينييما أهداس التنمية املسنينيتدامة 2030خأة التنمية املسنينيتدامة لعام تن يذ  إذا أريدومثة حاجة إىل االبتكار  -3
وكذلك الصنينينينينينيكوك والنمم وامل اهيم الدولية املعرتس  3 17و 16و 15و 14و 13و 12و 11و 9و 8و 6و 5و 3و 2و 1

 5وهنم النظام ا يكولوجي يف تربية األحياء املائية  4مثل مدونة السنينينينينينيلوك بشنينينينينيني ق الصنينينينينينييد الرشنينينينينينييد ،هبا على نأاق واسنينينينينينيع
 6والزراعة ا يكولوجية.

 
ل تغري املنا  حتديا آخر سنينينينينينينينينينينينينينييتع  من أجل  القيام بابتكارات يف جمال تربية األحياء املائية. ويقر ات اق ويشنينينينينينينينينينينينينينيكّ  -4

الذي يأرح  تغري املنا ، من  حّ ة وتدرجيية ملواجمة التمديد امللباةاجة إىل اسنينيتجابات فعال 2015باريس بشنيني ق املنا  لعام 
اللنينينينينينينينينينينيعف اخلاصنينينينينينينينينينينية لنظم ا نتاج الغذائي. ويوفر التقييم العاملي ملواطن خالل تدابري التخ يف والتكيف، مع مراعاة أوج  

قيمة عالية بشنينينينينينينينيني ق اقاالت اليت قد حتد  فيما آثار تغري املنا  املتصنينينينينينينينينيلة برتبية األحياء املائية،  تذا تاللنينينينينينينينينيعف مؤشنينينينينينينينينيرا
املننينيا ، من مواجمنينية آثنينيار تغري متّكن واقنينياالت اليت قنينيد يكوق فيمنينيا من امل ينينيد إجراء املزينينيد من البحو  لتأوير ابتكنينيارات 

أكرب من أجل تزويد أصنينينينيحاب املصنينينينيلحة مبعارس لتاجوق إليما لوضنينينينيع  احملي اطابعحتمل ولكن ينبغي تكملتما بدراسنينينينيات 
 7ابتكارا م.أبيق االسرتاتيجيات اخلاصة هبم وت

 

                                                      
ا االبتكار هو عملية أو منتم جديد أو حمسنينينينينينينينينينينينينينين )أو االثن  معا( ريتلف اختالفا كبريا عن املنتجات أو العمليات السنينينينينينينينينينينينينينيابقة للوحدة وأصنينينينينينينينينينينينينينيبح متاح"  1

 OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelinesللمسنينينينينيتخدم  احملتمل  )املنتم( أو أصنينينينينيبح مسنينينينينيتخدما من قبل الوحدة )العملية(". 

Edition, The Measurement of Scientific, technological and Innovation  thllecting, reporting and using data on innovation, 4for co
en-1787/9789264304604https://doi.org/10. Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. 

2  Meeting the sustainable development goals. Rome.  -FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 
Licence: http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf 

3  The 2030 agenda and the sustainable development goals: the challenge for aquaculture development and management, 
420c.pdf0a3e5c407f3fb23a0e1a3a4fa62d7-http://www.fao.org/cofi/38663 

 v9878a.pdf-http://www.fao.org/3/aمدونة السلوك بش ق الصيد الرشيد   4
5i0339e.pdf-http://www.fao.org/3/aBuilding an ecosystem approach to aquaculture  
 http://www.fao.org/3/i9037ar/i9037ar.pdfالعناصر العشرة للزراعة ا يكولوجية  6
7  F. (eds). Impacts of climate change  Smith, S., Poulain,-Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge
9 -130607-5-92-on fisheries and aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, 627. Rome. FAO. ISBN 978

http://www.fao.org/3/I9705EN/i9705en.pdf 

https://doi.org/10.1787/9789264304604-en
http://www.fao.org/cofi/38663-0a3e5c407f3fb23a0e1a3a4fa62d7420c.pdf
http://www.fao.org/3/a-v9878a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0339e.pdf
http://www.fao.org/3/i9037ar/i9037ar.pdf
http://www.fao.org/3/I9705EN/i9705en.pdf
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حبث أو تأوير عملية رة ميكن أق يكوق مثفمو وقد كاق االبتكار وعوامل  املمكِّنة حمي الكثري من الدراسنينينينينينينينينينينينينينيات.  -5
حتس  الك اءة أو  وأاالست ادة من ال رص املتاحة  وأمصّممة بدقة هبدس معاجلة بعض القلايا احملددة )مثل إأالة القيود 

أو حصيلة فلول أصحاب املصلحة أو احتياجا م أو خرب م املكتسبة  ةصدفاكتشاس بالنتيجة  وأا نتاجية وغري ذلك( 
 8أو تعاوهنم.

 
ن ك اءة ا نتاج على مسنينيتو  -6 امل ر  أو  ييوتشنينيمل االبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية التكنولوجيات اليت حتسنينيّ

)مثل التقليل من التلو ، وهروب األمساك، واةصنينينينينينينينيول  ةالبيئياملرتبة على ر اثاملزرعة مع التخ يف يف الوقت ن سنينينينينينينيني  من ا 
د من ال اقد واملمدر، وغري ذلك(؛ والتكنولوجيات اليت حتول دوق ألمور على األعالس، والتحكم يف امل رتسنينينينينينينينينينينينينينيات، واة

ج األمراا اةيوانية أو الأ يليات، أو اليت تؤدي إىل التقليل من اسنينينينينينينينينينينينينينيتخدام امللنينينينينينينينينينينينينينيادات اةيوية أو املواد الكيماوية لعال
 املياهر وتكنولوجيا إعادة اسنينينيتخدام اةيوانات أو إىل إأالت ؛ وأوج  التقدم يف نظام االسنينينيتزراع )مثل األق اص يف عرا البح

يف الرب(؛ واملكونات العل ية اجلديدة؛ وعمليات اةد من بصنينينينينينينينينينينينينينيمة الكربوق عن طريق حتسنينينينينينينينينينينينينيني  ك اءة الأاقة والتجديد؛ 
 9والربامم االجتماعية اليت  دس إىل حتس  ألروس العي  والعمل على مستويي املزارع أو التجميز.

 
 في مجال تربية األحياء المائية: االتجاهات وأوجه التقدم الرئيسية اتاالبتكار 

 
 استخدام الموارد على أمثل وجه

سنينينينيتخدام املوارد على أمثل وج  على املسنينينينيتوى الإق التخأيي وا دارة يف جمال تربية األحياء املائية أمر أسنينينينياسنينينينيي  -7
أحد أهم أوج  التقدم املسنينينينينينينينينينينينينينيّجلة لدعم موقع مرافق تربية  10شنينينينينينينينينينينينينينيّكل اعتماد أدوات مكانية يف هذا اقالقد ا قليمي، و 

األحياء املائية باالسنينيتناد إىل الظروس الأبيعية واجلغرافية، مع اسنينيتخدام املوارد الربية واملائية بك اءة، وأثر حمدود على البيئة. 
، واةوكمة وخزّانات لتجميع املياه ب  املمارسنينينينينينينينيات اجليدة لتحويل املرت عات واألراضنينينينينينينينيي الرطبة إىل برك هذا النمم جيمع و 

نة ملمارسنينيات تربية األحياء املائية،  االبتكارات األخرى يف هذا اقال  وكذلك األحكام املتعلقة بتغري املنا . وتشنينيمل11احملسنينيّ
ومناطق الصنينينينيوق، وتراخيي اةياأة، ونظم  12اسنينينينيتخدام املوارد الوراثية املائية والربية والبحرية، وجمّمعات تربية األحياء املائية،

ل الأبيعية، التصنينينينينينينينينينينينينينياريح اليت أدت إىل حتسنينينينينينينينينينينينينيني  ك اءة إدارة املوارد، والتقليل من أثر مرافق تربية األحياء املائية على املوائ
 والسماح مبعاجلة الن ايات السائلة بك اءة.

 
ال عالة املتعلقة باألراضنينينينينينيي املياه اسنينينينينينيرتاتيجية أخرى األخرى التكنولوجيات تربية األحياء املائية املتكاملة و شنينينينينينيكل تو  -8

ائية للموارد البحرية تسنينينينينينينينينينيمح باسنينينينينينينينينينيتخدام املوارد بك اءة. ويف املناطق السنينينينينينينينينينياحلية اليت أثار فيما اسنينينينينينينينينينيتخدام تربية األحياء امل
                                                      

8 Bayer, A. Kaaria, S., Wettasinha, C., Njuki, J. 2009. Innovation Africa: Enriching Farmers' -ginga, P. C., WatersSan
Livelihoods. Earthscan, 2009 – 405p  

9  /innovation-aquaculture-an-is-https://www.aquaculturealliance.org/blog/what 
10  Aquaculture zoning, site selection and area management under the . Manjarrez, J. Soto, D. Brummett, R. 2017-Aguilar

i6834e.pdf-http://www.fao.org/3/aecosystem approach to aquaculture, a handbook  
11 D., Bueno, P. & Yakupitiyage,  rce, B.A., Bartley, D.M., Hasan, M., Yusoff, F., Kaushik, S.J., Rana, K., Lemos,Pie-Costa

A. 2012. Responsible use of resources for sustainable aquaculture. In R.P. Subasinghe, J.R. Arthur, D.M. Bartley, S.S. De 
Silva, M. Halwart, N. Hishamunda, C.V. Mohan & P. Sorgeloos, eds. Farming the Waters for People and Food. Proceedings 
of the Global Conference on Aquaculture 2010, Phuket, Thailand. 22–25 September 2010. pp. 113–147. FAO, Rome and 

http://www.fao.org/3/i2734e/i2734e03a.pdfNACA, Bangkok.   
12  content/uploads/2013/05/2013implementation.pdf-https://gia.org.br/portal/wp 

https://webapp1.dlib.indiana.edu/virtual_disk_library/index.cgi/4928836/FID1596/html/glossary/glintro.htm#impoundments
https://webapp1.dlib.indiana.edu/virtual_disk_library/index.cgi/4928836/FID1596/html/glossary/glintro.htm#impoundments
http://www.fao.org/3/a-i6834e.pdf
http://www.fao.org/3/i2734e/i2734e03a.pdf
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واالسنينيتزراع يف أق اص يف أعماق  13خاوس، فإق دمم تربية األحياء املائية مع أشنينيجار املنغروس ف فييت نام،املوالسنينياحلية 
أو تربية األحياء املائية املتكاملة املتعددة  15ومنصات تربية األحياء البحرية،  14البحر يف خليم املكسيك والنرويم والص ،

، اجتذب قدرا كبريا من االهتمام. ويف املناطق الداخلية، 16الغذائية يف البحر األبيض املتوسنيي واحمليي األطلسنيي املسنيتويات
يؤدي التوافر احملدود لألراضنينينينينينينينينينينينينينيي وندرة املياه العذبة إىل تعزيز تربية األمساك يف حقول األرأ، وتربية األحياء املائية يف املياه 

 وغري ذلك. 18ونظم اقاري املائية يف الربك 17سمكي، واستخدام اةاويات لرتبية األمساكاملاةة، واالستزراع النبايت وال
 
وأفلنينينينينينينينينيى النموا بدمم الزراعة وتربية األحياء املائية من خالل الزراعة ا يكولوجية إىل تشنينينينينينينينينيجيع عدد أكرب من  -9

ستقرارا سّجلت النظم ااملزارع  على اجلمع ب  إنتاج األرأ واألمساك يف غينيا واستزراع الأحالب البحرية يف تنزانيا، حيث 
بدور ممم يف سنينينينينييلنينينينينيألع دمم الزراعة وتربية األحياء املائية فإق لذلك و ري، بيئيا أقل بكث اوقدرة أفلنينينينينيل على الصنينينينينيمود وأثر 

 حتقيق التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية يف املستقبل.
 

 هندسة تربية األحياء المائية

الكربى ينصنينينينينيب تركيز هندسنينينينينية تربية األحياء املائية على تصنينينينينيميم مرافق تربية األحياء املائية. وتشنينينينينيمل االبتكارات  -10
تصنينينينينينيميم الربك من أجل حتسنينينينينيني  ا نتاج، والرفق باةيوانات واألمن اةيوي، ومشنينينينينينياريع تربية األحياء املائية ا منة يف عرا 
البحر، وتصنينينينينينينينينينينينينينيميم نظم تربية األحياء املائية اليت تقوم على إعادة تدوير املياه من أجل تربية األمساك يف الرب، وجمموعة من 

تعلق مبعامل تصنينينينينينينينينينينيع أعالس تربية األحياء املائية، ومصنينينينينينينينينينيانع التجميز، وغري ذلك. وقد ألمرت اخلربات اهلندسنينينينينينينينينينيية يف ما ي
االبتكارات اهلندسنينيية أيلنينيا كعالج غري طط للأ يليات على غرار قمل البحر يف تربية مسك السنينيلموق )مثل الرتبية املتعددة 

 19،20ك الراس وأشعة الليزر والعالجات اةرارية وغري ذلك(.امسأباستخدام 

 
وباتت مزارع تربية األمساك أكرب حجما وأكثر أمانا وتقع يف أماكن أكثر بعدا عن الشنينيواطئ. فعلى سنينيبيل املثال،  -11

تربية أمساك السنينينينينينيلموق حاليا باختبار نظام أق اص يف أعماق احمليي مصنينينينينينيّمم جمال تقوم إحدى اجلمات النروجيية العاملة يف 
، منتصنينينينينينيف مدة فرتت  "Ocean Farm 1مليوق من أمساك السنينينينينينيلموق. وبلص الق ي اللنينينينينينيخم، املسنينينينينينيمى " 1.5السنينينينينينيتيعاب 
وعالوة على ذلك، فمع تزايد  21معدالت منو جيدة ون وق منخ لنينية.تبّ  النتائم املسنينيّجلة ، و واحدة سنينينة ةالتجريبية البالغ

على العمل بشنينينينينيكل مسنينينينينيتقل  ةالقدر التأور لتشنينينينينيجيع  انتقال القائم  على تربية األمساك إىل أعايل البحار، يتزايد مسنينينينينيتوى
باستخدام آالت تصوير عالية الوضوح ووسائل تعليف آلية للحد من اةاجة إىل ذهاب البشر إىل األق اص. ويلألع يف 

                                                      
13  http://www.snv.org/public/cms/sites/default/files/explore/download/mam_091014.pdf 
14  https://www.innovasea.com   
15  systems.com-https://www.mariculture  
16/imta-is-http://www.idreem.eu/cms/what 
17  change-for-http://innovatedevelopment.org/2014/06/25/fishing 
18  story-success-transfer-technology-a-system-raceway-pond-https://ussoy.org/in  
ersity for Food and s Biodiv’The State of the World. حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاىل )2019منظمة األغذية والزراعة.   19

Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling eds.)  .ص حة.  572تقييمات هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. روما
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf 

20  -lice-sea-to-approaches-medicinal-on/biosecurity/non-working-gsi-the-is-https://globalsalmoninitiative.org/en/what
/nagementma 

21  era-new-a-farming-fish-https://www.salmar.no/en/offshore  

https://www.innovasea.com/
http://www.idreem.eu/cms/what-is-imta/
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
https://globalsalmoninitiative.org/en/what-is-the-gsi-working-on/biosecurity/non-medicinal-approaches-to-sea-lice-management/
https://globalsalmoninitiative.org/en/what-is-the-gsi-working-on/biosecurity/non-medicinal-approaches-to-sea-lice-management/
https://globalsalmoninitiative.org/en/what-is-the-gsi-working-on/biosecurity/non-medicinal-approaches-to-sea-lice-management/
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نظم االسنينينيتزراع البحري ل" Aquatraz" يف الصنينيني ، ونظم " Deep Blue 1الوقت اةايل هبذه التجارب من خالل منصنينينية "
 " يف الواليات املتحدة.Aquapod"  الرتبية املغلقة النروجيية، ونظام

 
وأصبحت نظم تربية األحياء املائية اليت تقوم على إعادة تدوير املياه أكثر شيوعا أيلا ألهنا تسمح بإعادة تدوير  -12

اةد من املخاطر البيئية بوبالتايل ة مع آثار حمدودة على حميأما الأبيعي، ياملياه وإعادة اسنينينينينينينينينينينينيتخدام املخل ات ك مسدة أراع
هذا النوع من نظم تربية األحياء  ىبالنسنينينينينينينينينينينينينيبة إىل النظم ا يكولوجية وحدو  األمراا خالل عملية االسنينينينينينينينينينينينينيتزراع. كما أد

وميكن لألمساك النمو يف هذه النظم يف  22،يف املائة 50بنسبة تصل إىل املائية إىل اةد من بصمة الكربوق لألغذية البحرية 
بيئة متحكم فيما وميكن تتبعما بدوق اسنينينينينينيتخدام اهلرمونات أو امللنينينينينينيادات اةيوية. وميكن إنشنينينينينينياء هذه النظم يف أي مكاق 

، يف الدامنرك، 2011، اليت أنشنينينينينينينيئت يف عام مرافق االختباراملراكز اةلنينينينينينينيرية؛ ومتخض أحد تقريبا، مبا يف ذلك بالقرب من 
يف ميامي، فلوريدا. وسنينينينينييتوىل هذا  ، يقعالعاىل عن أكرب مرفق لنظم تربية األحياء املائية اليت تقوم على إعادة تدوير املياه يف

، تربية مسك سنينينيلموق احمليي األطلسنينينيي. وهناك ابتكار هندسنينينيي ياميمل (البيت األأرق" )Bluehouse "املرفق، الذي يسنينينيمى
الذي آخر يف جمال نظم تربية األحياء املائية اليت تقوم على إعادة تدوير املياه يتمثل يف عمود الرفع بواسنينيأة ملنينيخة هوائية 

وم فحسنينيب بالتحكم يف الغاأ املذاب ولكن أيلنينيا بنقل كميات هائلة من املياه بتكل ة طاقة منخ لنينية وب صنينيل املواد ال يق
 23العالقة عن املياه.

 
 البيولوجيا وعلم الوراثة

ألب السنينينينينينينينينيوق ل لالسنينينينينينينينينيتجابةما يتعلق بتدج  أنواع أو إدخال أنواع جديدة  لقد لوحظت رارسنينينينينينينينينيات مبتكرة يف -13
غالبية األصناس املستزرعة وأصبحت احمللية أو لتعزيز األرصدة السمكية )املصايد القائمة على االستزراع والرتبية البحرية(. 

رغم أق ذلك حديث نسنينينينينينينيبًيا بالنسنينينينينينينيبة إىل معظم األنواع، خاصنينينينينينينية باملقارنة مع األنواع املسنينينينينينينيتخدمة يف الزراعة اليوم مدجنة 
البيولوجية لنوع ما أق حتدد مدى قدر ا على التكيف مع نظم تربية متنوعة وأق تؤثر على مسات الربية. وميكن للخصائي 

مثل املتانة أو القدرة على الصنينينينينينينينينينيمود، والقدرة على التكاثر، واملسنينينينينينينينينينيتوى الغذائي للعلف ولدونة العلف. وميكن اسنينينينينينينينينينيتخدام 
 ء املائية.التكنولوجيات الوراثية لتعديل السمات املممة جتاريا ألنواع األحيا

 
أصنينينينينينينينينينينينينينيبحت واعدة وهكذا، فإق علم الوراثة وعلم اجلينوم يعترباق جماال ينأوي في  االبتكار على إمكانات هائلة  -14

ما شنينينينينينينيمدت ، العقود األخرية، من حتسنينينينينينينين يف فمم تكنولوجيات ت اعل اجلينوم )على سنينينينينينينيبيل املثال الربوتيوميات أكثر ب عل 
رفتنا باألداء البيولوجي للكائنات قدرتنا على أيادة تكييف هذه زأ فيما تزايد معاأليض( اليت يع والرتانسنينينينينينينينينينينينينينيكربتوم وعلوم

 24الكائنات مع نظم إنتاج األغذية اخلاصنينينينينينينينية بنا. وتشنينينينينينينينيمل االبتكارات الوراثية يف جمال تربية األحياء املائية الرتبية االنتقائية
ا، والقدرة على النمو باالسنينينينينينينيتعانة ب عالس مقاومة عوامل حمددة مسنينينينينينينيببة للمر و خلصنينينينينينينيائي جديدة، مثل النمو السنينينينينينينيريع، 

                                                      
22  aquaculture-in-innovation-https://aquaculturemag.com/2018/08/28/technological  
23  http://www.coldep.com/en  
24  https://doi.org/10.1111/raq.12202 

https://www.fastcompany.com/3068608/replacing-farms-with-fish-farms-the-odd-solution-to-both-hunger-and-cli
http://atlanticsapphire.com/about-us
http://atlanticsapphire.com/about-us
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أتاح تكييف أسنينينينينينينينينينياليب جديدة مع تربية قد و  42، 26.والقدرة على حتمل الربد،  ومقاومة ا جماد أو ك اءة العلف 25نباتية،
م، والرتبية املقدرة املتصلة ب فلل تنبؤ خأي غري متحيز 27 بنينينينينينينينينينينينينينيني املسماة األحياء املائية، مثل الرتبية مبساعدة واس 

"BLUP ،
 وموثوقا. ، هنجا سريعا28،29،30والرتبية املوسومة اجلزيئية

 
( واألجنة فرصنينينينينينيا جتارية جديدة مع إنتاج اتيلنينينينينينيو ويتيح اة ظ الناجح بالتجميد لألمشنينينينينينياج )اةيونات املنوية والب -15

الت ريخ.  لقأيعغري حمدود لزريعة األمساك واألصبعيات جنبا إىل جنب مع أمساك أكثر صحة ويف حالة أفلل وإدارة وراثية 
 كما ميكن أق يساعد يف الصوق خارج املواقع الأبيعية جلينوم األنواع املمددة واملعرضة لالنقراا.

 
والتالعب باقموعة  32العوامل اجلنسنينينينيية الوراثية،يف والتحكم  31ومت تأبيق التحويل اجلنسنينينينيي الكيماوي أو البيئي، -16

وكروموسنينينينينينيومات الصنينينينينينييص الصنينينينينينيبغية  Y Y،33ليت هلا كروموسنينينينينينيومات الكروموسنينينينينينيومية )الكائنات املسنينينينينينيتخدمة يف االسنينينينينينيتيالد ا
عدد من األنواع املستزرعة،  على 35،36وغري ذلك(، أو التمج  داخل النوع الواحد   ب  األنواع  ب  األجيال، 34الثالثية،

 مثل أمساك البلأي والرتس والشبوط، وغريها.
 
عدة أنواع ألغراا جتريبية ولكن السنينيمك  علىكما طبق التحوير الوراثي، مثل توصنينييل اجلينات وحترير اجلينات،  -17

تكنولوجيات "ت اعل تسنينيتأيع و  37الوحيد احملور وراثيا املوافق علي  حىت ا ق لالسنينيتمالك البشنينيري هو سنينيلموق معدل وراثيا.
اجلينوم" اجلديدة أق تؤثر ت ثريا بالغا على إنتاج وإدارة املوارد الوراثية السنينينينينينينينينيمكية. وعلى وج  اخلصنينينينينينينينينيوص، ميكن لتكنولوجيا 

ن، والقدرة على حتمل الربودة،  38املتكررات املتكتلة بانتظام القصنينينينينينينينيرية التواتر  أق تلنينينينينينينينييف سنينينينينينينينيالالت جديدة للنمو احملسنينينينينينينينيّ
 وغري ذلك.ومقاومة األمراا، 

 
                                                      

25  Nivet, M. (2011). -Dupont& ., ... Vandeputte, M., Lecalvez, J. M., Goardon, L., Chatain, BLe Boucher, R., Quillet, E., 
Plant-based diet in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum): Are there genotype-diet interactions for main production 

traits when fish are fed marine vs. plant-based diets from the first meal?. Aquaculture, 321(1-2), 41-48. 
26 https://doi.org/10.1111/raq.12202  
27  Best Linear Unbiased Prediction 
28  Improving feed , B., Allal, F., Benzie, J. A., & Vandeputte, M. (2018). De Verdal, H., Komen, H., Quillet, E., Chatain

efficiency in fish using selective breeding: a review. Reviews in Aquaculture, 10(4), 833-851. 
https://doi.org/10.1111/raq.12202 

29  rganisms and aquaculture. FAO Fisheries Circular. No. 989. Rome, Beardmore, J.A.; Porter, J.S. Genetically modified o

. FAO2003 .http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/006/y4955e/Y4955E00.pdf 38p. 
 http://www.fao.org/3/mc856a/mc856a.pdfنمية األحياء املائية وإدار ا  تأبيق التكنولوجيات الوراثية يف ت  30
31  Sex control in tilapias. In: Sex Control in Aquaculture. Hanping Wang, Francesc . Baroiller, J. F., & D'Cotta, H. (2018)

Piferrer, Songlin Chen (eds). John Wiley & Sons, 888 p. 
32  Mair, G. C., Abucay, J. S., Beardmore, J. A., & Skibinski, D. O. (1995). Growth performance trials of genetically male 

tilapia (GMT) derived from YY-males in Oreochromis niloticus L.: On station comparisons with mixed sex and sex reversed 
male populations. Aquaculture, 137(1-4), 313-323 

33  Mair, G. C., Abucay, J. S., Beardmore, J. A., & Skibinski, D. O. (1995). Growth performance trials of genetically male 
tilapia (GMT) derived from YY-males in Oreochromis niloticus L.: On station comparisons with mixed sex and sex reversed 

male populations. Aquaculture, 137(1-4), 313-323 
34  Peruzzi, S., & Chatain, B. (2000). Pressure and cold shock induction of meiotic gynogenesis and triploidy in the European 

sea bass, Dicentrarchus labrax L.: relative efficiency of methods and parental variability. Aquaculture, 189(1-2), 23-37 
35  . De Verdal, H., Rosario, W., Vandeputte, M., Muyalde, N., Morissens, P., Baroiller, J. F., & Chevassus, B. (2014)

Response to selection for growth in an interspecific hybrid between Oreochromis mossambicus and O. niloticus in two distinct 
environments. Aquaculture, 430, 159-165 

36   Fisheries West, J. L., & Hester, F. E. (1966). Intergeneric hybridization of centrarchids. Transactions of the American 
Society, 95(3), 280-288 

37   https://aquabounty.com  
38Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 

https://doi.org/10.1111/raq.12202
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/006/y4955e/Y4955E00.pdf
http://www.fao.org/3/mc856a/mc856a.pdf
https://aquabounty.com/
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 التغذية والتعليف

املصنينينينينينيدر األسنينينينينينياسنينينينينينيي لألداء والربح و مل الرئيسنينينينينينيي اتعترب األعالس مكونا رئيسنينينينينينييا يف تربية األحياء املائية، فمي الع -18
. وتشنينينينينينينينينينينينينينيمل االبتكارات يف هذا اقال الزيت املت يت من الأاحب اقمرية باعتباره بديال لزيت السنينينينينينينينينينينينينيمك 39،40واألثر البيئي

العالية اجلودة )محض االيكوسنينيابنتينويك ومحض الدوكسنينياهيكسنينيانويك(  3-يات األمحاا الدهنية أوميغالتوي على مسنينيتو 
املألوبة من معظم أنواع األمساك. وتعكف أعمال جتارية أراعية كبرية على تأوير أعالس مسكية من خالل عملية تلنينينينينينينينينينينينينيع 

النمو، مثل الذباب اجلندي األسنينيود الذي يتغذى  ةبكترييا يف صنينيماريم التخمري وتغذيما ميثانا. وتشنينيكل اةشنينيرات السنينيريع
 تعلى الن ايات الغذائية أو املنتجات الثانوية للحبوب، مصنينينينينينينينينيدرا مسنينينينينينينينينيتداما رتاأا آخر للربوت  لألعالس السنينينينينينينينينيمكية، ومت

 41جارية(. مما يف األعالس املائية )موافقة إدارة األغذية والعقاقرياعلى استخدمن جانب االحتاد األورويب بال عل املوافقة 
 
وتوفر الدراسنينينية املتعلقة بتغذية األمساك )الرتكيبة وتركيبة اللحم واملعينات اةيوية واجلراثيم املعوية وغريها( ابتكارات  -19

استدامة مثل املساحيق علف األمساك، مثل البدائل للمساحيق السمكية باستخدام مصادر بروتينات أكثر إنتاج يف جمال 
رييا أو طح  حشنينيرات، أو اسنينيتخدام مكونات حملية أو إعادة تدويرها من خالل حتويل ال ات أول النباتية أو طح  بكت
 مكونات عل ية، واسنينينينينينينيتخدام الكربوق واملواد األولية اهليدروجنية من امليثاق أو املخل ات العلنينينينينينينيوية إىلأكسنينينينينينينييد الكربوق أو 

اذج الرياضنينينينينينينيية وعلم الوراثة التغذوية يف تركيب األعالس التحويل الغاأي لل حم، والعلف املتمدد والعائم، واسنينينينينينينيتخدام النم
 وغري ذلك.

 
وهكذا، ميكن لالبتكار يف جمال علف األمساك، مثل التوأيع مبسنينينينينينينينينينينينينينياعدة اةاسنينينينينينينينينينينينينيوب والعلف الوألي ي، من قبيل  -20

األعالس املعاجلة طبيا، والعلف األويل واألعالس حبسب مراحل النمو وغري ذلك، أق يؤدي إىل حتقيق مكاسب كربى، ويف 
( إىل أق نسنينينينينينيبة حتسنينينينينينين يف ك اءة 2018وآخروق ) De Verdalما يتعلق برتبية أمساك السنينينينينينيلموق، على سنينينينينينيبيل املثال، توصنينينينينينيل 

 42مالي  دوالر أمريكي يف السنة. 107و 9.42يف املائة من ش هنا أق حتقق وفورات ترتاوح ب   5و 2استخدام العلف ب  
 

 البيولوجية تالتكنولوجيا

وعرضنينينينيية أق تلنينينينيألع ب دوار حمورية يف ميكن للتكنولوجيات البيولوجية املائية اليت تنأوي على تأبيقات أسنينينينياسنينينينيية  -21
تعزيز ا نتاجية وأيادة الك اءة، وضنينينينيماق اسنينينينيتدامة تربية األحياء املائية. وميكن تعظيم اجلوانب الرئيسنينينينيية لدورة عملية الرتبية 

البيولوجية مبا يف ذلك حتسنينينينينينينينينينينيني   ت)اليت تنأوي على النمو والتغذية والصنينينينينينينينينينينينينيحة والتكاثر( من خالل تأبيقات التكنولوجيا
معدل النمو وك اءة حتويل العلف، وجودة التغذية واملنتم، وتعديل ا جماد، والتحصنينينينينينينينينينينينينيني ، ومقاومة األمراا، والعمليات 

 األمراا، واالنتقاء الوراثي، وتوصيل اجلينات، وغري ذلك.اةديثة لتشخيي وعالج 
 

                                                      
39  Robb, D.H.F., MacLeod, M., Hasan, M.R. & Soto, D. 2017. Greenhouse gas emissions from aquaculture: a life cycle 
. assessment of three Asian systems. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 609. Rome, FAO110 . pp

i7558e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
40  Improving feed conversion ratio and its impact on reducing greenhouse gas emissions in . Hasan, M.R. & Soto, S. 2017
. Serial Publication. Rome, FAO-FAO Non. aquaculture33 i7688e.pdf-http://www.fao.org/3/app.  
41  Insights.pdf-Investor-FISHFEED-http://www.fish20.org/images/resources/Fish2.0 
42  deputte, M. (2018), Improving feed De Verdal, H., Komen, H., Quillet, E., Chatain, B., Allal, F., Benzie, J. A. and Van

efficiency in fish using selective breeding: a review. Rev Aquacult, 10: 833-851 .doi:10.1111/raq.12202 

http://www.fao.org/3/a-i7558e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7688e.pdf
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ات اةيوية وتأوير نواقل غري فريوسنينينينينينينينينينينينينينيية لعالج اجلينات، يالنانو أفقا جديدا لتحليل اجلزيئ توفتحت تكنولوجيا -22
كوسنينينينينينينينينينييلة لنقل اةمض النووي أو بروتينات أو خاليا، وتقدع مسنينينينينينينينينينيتمدس لعقاقري، والتشنينينينينينينينينينيخيي السنينينينينينينينينينيريري، وعالجات 

ما يتعلق بتأبيق أدوات العالج بالوسنينينينينينينينينينينينينيائل  البيولوجية خبري كبري يف التدخالت التكنولوجيةاألمراا وغري ذلك. وتبشنينينينينينينينينينينينينير 
. ومن شنينينينينينيني ق والعوامل املسنينينينينينينيببة للمرابيولوجية واملعينات اةيوية يف التحكم البيئي يف الن ايات السنينينينينينينيائلة واملواد السنينينينينينينيمية ال

 البيولوجية أق يؤدي إىل تأوير أمساك ذكية عالية األداء. تاالستخدام اةايل واملستقبلي للتكنولوجيا
 
طبيعية دورا رئيسنينينينينييا يف البيئات املائية، إذ تسنينينينينيتأيع ت دية طائ ة وتؤدي الكائنات اةية الدقيقة اليت تظمر بصنينينينينيورة  -23

واسنينينينينينينينينينيعة من األدوار، مبا يف ذلك إعادة تدوير املغذيات، وحتّلل املواد العلنينينينينينينينينينيوية، ومحاية األمساك من ا صنينينينينينينينينينيابة باألمراا. 
 إدارة جودة املياه أداء عاليا يف املعينات اةيوية يفو ولقق اسنينينينينيتخدام الكائنات اةية الدقيقة ال عالة واملرشنينينينينيحات البيولوجية 

 43البيئة واملوائل اةية املثلى.
 
ابتكارا آخر لتمل أق يسنينينينينينينينيني ر عن فوائد اقتصنينينينينينينينينيادية كربى. ومت ا قرار بالتأعيم باعتباره وسنينينينينينينينينييلة أعيم ويشنينينينينينينينينيكل الت -24

فعلى سبيل املثال،  44املتحدة والنرويم.أساسية للحد من استخدام امللادات اةيوية يف قأاع تربية األحياء املائية يف اململكة 
( يف مزارع مسك البلأي يف Streptococcus agalactiaeضنينينينينيد بكترييا العقدية القاطعة للدر )أعيم أثبت حتليل اقتصنينينينينيادي للت

تزايد يف املائة وتظمر  80و 60ة أق تسنينينينيت يد من أيادة يف معدل البقاء بنسنينينينيبة ترتاوح ب  مرباأيل أق من شنينينيني ق األمساك املأعّ ال
 45يف املائة، رّا يؤدي إىل حتقيق وفورات ومبيعات وأرباح كبرية. 10و  5رتواح ب  تمعدل حتويل العلف بنسبة 

 
 الرقمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تالتكنولوجيا

اقاالت باتت . فمذه مسنينينيتقبل رقمي ونظم االسنينينيتزراع والصنينينيحة والبيئة النظم الغذائية إق املسنينينيتقبل بالنسنينينيبة إىل -25
االبتكنينيارات التكنولوجينينية املتقنينيدمنية بنياسنينينينينينينينينينينينينينيتخنينيدام التكنولوجينينيات اجلنيدينيدة، وأجمزة البينينياننيات و منيدفوعنية بشنينينينينينينينينينينينينينيكنينيل متزاينيد بنيني

اتلف اجلوانب املتعلقة برتبية يف االسنينينينيتشنينينينيعار، وأجمزة التشنينينينيغيل ا يل والذكاء االصنينينينيأناعي، اليت سنينينينيتدفع تأورات تقنية 
األمساك، والتعليف املصنينيّمم لكل حالة على حدة، دارة أق اص  ت غواصنينية مسنينيتقلة األحياء املائية، مثل اسنينيتخدام مركبا

 ديدة، والرصنينيداجلغذائية النتجات املوالتوصنينييف الوراثي، و  صنينية لكل حالة على حدة،املخصنينيّ لألمساك ة يصنينيحالالسنينيالمة و 
 ال عال للت ثري املتوقع للتغريات البيئية واملناخية.

 
صنينينينينينينينع القرارات مبسنينينينينينينياعدة اةاسنينينينينينينيوب يف جمال تربية األحياء املائية أق يسنينينينينينينياعد على حتديد دورات لوميكن لنظام  -26

بيئة. وسنينياعدت عملية وضنينيع الناخية و املتغيريات حبسنينيب الاملناسنينيبة اسنينيتنادا إىل أداء النمو القائم على املدخالت  االسنينيتزراع
سنينينينينينينينيملة االسنينينينينينينينيتخدام لصنينينينينينينينينع القرار يف جمال  اةئية، وهي أدالنماذج االقتصنينينينينينينينيادية البيولوجية لتحسنينينينينينينيني  أداء تربية األحياء املا

، املسنينينينينينينينينينينيتزرع  على ترشنينينينينينينينينينينييد أداء قأاع تربية األحياء املائية يف ألل اتلف (UTIDA)االسنينينينينينينينينينينيتثمار يف تربية األحياء املائية 

                                                      
43  Fishes 2018, 3, 33; doi:10.3390/fishes3030033 
44  against Antimicrobial Resistance, Norwegian Ministry s National Strategy ’Norwegian Ministries, Norwegian Government

of Health and Care Services, 2015-2020 Publication number: I-1164 
45  Marina K.V.C. Delphino, Rafael S.C. Barone, Carlos A.G. Leal, Henrique C.P. Figueiredo, Ian A. Gardner, Vítor S.P. 

Gonçalves, 2019. Economic appraisal of vaccination against Streptoccocus agalactiae in Nile tilapia farms in Brazil. Preventive 

Veterinary Medicine 162: 131-135 .Doi:10.1016/j.prevetmed.2018.12.003 
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وتيسري التسويق، اهلواتف احملمولة  دارة عملية ا نتاج، وللرصد عن بعد، تستخدم ويتم تأوير تأبيقات  46،47ال رضيات.
 مثل التجارة ا لكرتونية والتسويق على شبكة ا نرتنت.

 
حور حول البنية التحتية لالسنينينينينينينينينينيتزراع أنية بالغة نظرا إىل أق أجمزة االسنينينينينينينينينينيتشنينينينينينينينينينيعار مويكسنينينينينينينينينينييت االبتكار الذي يت -27
يف تأبيقات يتصنينينينينينينينينينيل هبا من خدمات مسنينينينينينينينينينيتمدة من البيانات تسنينينينينينينينينينيتمدس ك اءة املزارع. وتشنينينينينينينينينينيمل التأورات األخرية  وما

تكنولوجيا املعلومات واالتصنينينينينينياالت طائرات بدوق طيار أو أجمزة آلية )روبوتات( مائية أو أجمزة اسنينينينينينيتشنينينينينينيعار مائية وآالت 
تصوير لت تي  املعدات واملراسي، والرصد ا ين جلودة املياه والبيئة واألمساك، واملساعدة يف ترشيد عمليات االستزراع الربية 

يسنينينينينينينينينينينينينيمح  األمساكر و ملر جماأ املائية على لنظام إدارة تربية األحياء  UmiGardenوإق تثبيت جماأ  ويف األق اص البحرية.
بالبث املباشنينير لسنينيلوك األمساك من أجل إجراء رصنينيد عن بعد ألسنينيراب األمساك يف أي وقت من األوقات عن طريق أجمزة 

وألي ة حوسنينيبة متقدمة من أجل التمكن من ترشنينييد تكاليف  Umitronاالسنينيتشنينيعار وطبقة برجميات ا دارة. ويؤدي جماأ 
 48التعليف من خالل حتليل أسراب األمساك.

 
 المعايير وإصدار الشهادات

ما يتعلق بإنتاج وتسويق منتجات تربية األحياء  يف ،متثل أحد االبتكارات الرئيسية اليت شمد ا السنوات األخرية -28
سنينينيتند إىل وضنينينيع اشنينينيرتاطات معيارية يتوجب على املسنينينيتزرع  اتباعما وتيف وضنينينيع اأأات تنظيمية تقودها السنينينيوق املائية، 

وأثبتت  49.يف ما ريي مسنينينينينيتوى ا نتاج ملسنينينينينيتملك  النائي  )النائيوق باملعني  اجلغرايف والثقايف(او دس إىل إبراأ توقعات 
األندية املائية جناحما يف و املراقبة اةكومية وإصنينينينينينينينينينينينيدار شنينينينينينينينينينينينيمادات األطراس الثالثة واالعتماد التجاري  تالتجارب يف جماال

 50،51حتس  إدارة املزارع وتبادل املعلومات والعالقات مع أصحاب املصلحة ا خرين يف سلسلة ا مداد.

 
الزراعة قبل مخس وعشنينيرين سنينينة تقريبا، وتعد مدونة السنينيلوك بشنيني ق الصنينييد الرشنينييد، اليت وضنينيعتما منظمة األغذية و  -29

ت ق عليما على الصنينينينينينينينينيعيد اةكومي الدويل لدعم حتقيق تنمية مسنينينينينينينينينيتدامة لرتبية املبادئ امل اليت تدّوقاألوىل  الصنينينينينينينينينيكوكأحد 
،  52األحياء املائية. ومتت بلورة أحكام ذات صنينينيلة يف عدة خأوط توجيمية فنية بشنينيني ق الصنينينييد الرشنينينييد صنينينيادرة عن املنظمة

ا يف العديد من اخلأوط التوجيمية اخلاصنينينينينينينينينية واجلماعية اليت تتناول املمارسنينينينينينينينينيات اجليدة يف تربية األحياء املائية، ولكن أيلنينينينينينينينيني
وتشنينينينينيري إىل حتسنينينينينيينات عملية يف املمارسنينينينينيات، مثل األنواع وكثافة االسنينينينينيتزراع وإدارة جودة املياه والوقاية من األمراا والنقل 

يد. وتوفر اخلأوط التوجيمية للممارسات اجليدة يف تربية األحياء املائية رارسات والتعليف، والنماذج التجارية وما بعد الص
نة باالسنينينيتناد إىل األسنينينيس العلمية والعرب املسنينينيتخلصنينينية والتجارب املكتسنينينيبة، ولكن أيلنينينيا إىل أهداس اجلمة املروجة هلا.  حمسنينينيّ

                                                      
46   http://www.fao.org/3/i8442en/I8442EN.pdf 
47  http://www.fao.org/fishery/statistics/software/utida/en 
48  funding-jpy920-https://thebridge.jp/en/2018/06/umitron 
49  Global standardization . Quellier, S., Vagneron, I., Dabbadie, L., & Little, D. C. (2018)-Mialhe, F., Morales, E., Dubuisson

 375.-complexity. A case study of an aquaculture system in Pampanga delta, Philippines. Aquaculture, 493, 365and local 
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.09.043 

50  Pacific region, –standards and certification schemes applicable to aquaculture in the AsiaA qualitative assessment of 
http://www.fao.org/3/ai388e/AI388E00.htm 

51.  , P.A., Phillips, M.J., Bhat, B.V., Mohan, C.V., Ravi, B.G., Mohan, A.B.C. & Sai, P. 2008. Cluster level adoption Padiyar
of better management practices in shrimp (P. monodon) farming: an experience from Andhra Pradesh, India. In: M.B. 
Reantaso, C.V. Mohan, M. Crumlish & R. Subasinghe, eds. Diseases in Asian Aquaculture VI. Fish Health Section, Asian 

Fisheries Society 
52   . FAO2011 .i2296t.pdf-http://www.fao.org/3/a Technical Guidelines on aquaculture certification. 

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.09.043
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.09.043
http://www.fao.org/3/ai388e/AI388E00.htm
http://www.fao.org/3/a-i2296t.pdf
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صنينينينينينينية يف ما يتعلق حبركة اةيوانات املائية ، خا54والنمم اةصنينينينينينينيي ة53ويوصنينينينينينينيى باعتماد هنم األمن البيولوجي وحتليل املخاطر 
 55,56اةية العابرة للحدود.

 
جملس التوجي  يف جمال تربية األحياء املائية إنشنينياء و  BAPو AquaGAPو GlobalGAPوتشنينيري شنينيمادات برامم  -30

إىل االلتزام بإنتاج مسك بنغاسنينينينينينينينينييوس )السنينينينينينينينينيلور( بأريقة رشنينينينينينينينينييدة من الناحية البيئية يف فييت نام، والرقابة على املسنينينينينينينينينياحيق 
تعلقة السنينيمكية ومصنينيادر الزيوت السنينيمكية، واملسنينيؤولية االجتماعية. ويمدس تأبيق املمارسنينيات اجليدة إىل حتسنيني  املعايري امل

وجودة األعالس وإنتاجما، مع الرتكيز على سنينينينينينيالمة األغذية، وإمكانية التتبع، والصنينينينينينيحة اةيوانية،  (الزريعةالريقات )جبودة 
نما من مراقبة كل مرحلة من مراحل واةماية البيئية واملعايري االجتماعية. وقد اعتمدت الشنينينينينينينينينينينينينينيركات الكربى عمليات متكّ 

 57عملية ا نتاج.
 

 وجيا وتوسيع نطاقهانقل التكنول

وبات  58يتوقف ال رق ب  تكنولوجيا أو عملية واعدة وعملية ابتكار على جناح نقلما وتوسنينينينينينينينينينينينينينييع نأاقما بنجاح. -31
يعرتس ا ق ب ق الأريقة اليت تقدم هبا جداول أعمال اتلف أصنينينينينينينيحاب املصنينينينينينينيلحة خالل تأوير التكنولوجيا تؤثر يف مدى 

مشنينياركة املسنينيتزرع  ومت وضنينيع عمليات وكرد على ذلك، ألمرت  59،60عتمادها الالحق."مالءمة" التكنولوجيات اجلديدة وا
وتكتسنينينينينينينينيي تدفقات املعرفة والت اعالت ب  اتلف أصنينينينينينينينيحاب املصنينينينينينينينيلحة يف منظومة االبتكارات  61هنم ت كري أكثر مشوال.

 62الزراعية إضافة إىل تنمية القدرات اليت بواسأتما توضع ترتيبات جديدة لسياقات حملية معينة، أنية خاصة.
 
يف فييت نام. ف ي منتصنينينينينيف  ومن األمثلة الناجحة على نقل التكنولوجيا وتوسنينينينينييع نأاقما تربية مسك بنغاسنينينينينييوس -32

 Pangasius) تسنيعينات القرق املاضنيي، كانت األنواع الرئيسنيية املسنيتزرعة يف األق اص العائمة تتمثل يف بنغاسنييوس بوكوريت

bocourti )" الذي يلقب بسنينينينينينيمك ،ca ba sa طن. وعلى خالس مسك  15 000" باللغة ال يتنامية، بإنتاج سنينينينينينينوي قدره
P. hypophthalmus ("ca tra") وهو مسك فيتنامي آخر يسنينينيتزرع يف معظم األحياق يف الربك والذي مت لسنينينينوات عديدة ،

ص قي عن أي إكثار اصنينيأناعي لسنينيمك بنغاسنينييوس بوكوريت، وكاق املسنينيتزرعوق يعتمدوق بأريقة اصنينيأناعية، ىل يبلّ  اسنينيتزراع 

                                                      
53   Reantaso M.G. 2012. Introductory training course on risk analysis for movements of live aquatic -Arthur, J.R. and Bondad

animals. FAO SAP, Samoa. 167p. http://www.fao.org/3/a-i2571e.pdf 
54   2012. Improving biosecurity through prudent and Reantaso, M.G., Arthur, J.R. & Subasinghe, R.P., eds. -Bondad

responsible use of veterinary medicines in aquatic food production. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 547. 
Rome, FAO. 207 pp. http://www.fao.org/3/ba0056e/ba0056e.pdf 

55   re development. 2. Health management for responsible movement of live aquatic animals. FAO FAO. 2007. Aquacultu
e.pdfa1108-http://www.fao.org/3/aTechnical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 5, Suppl. 2. Rome, FAO. 2007. 31p.   

56   Reantaso, M.G.; Subasinghe, R.P. Procedures for the quarantine of live aquatic animals: a manual. -Arthur, J.R.; Bondad
i0095e.pdf-.org/3/ahttp://www.faoFAO Fisheries Technical Paper. No. 502. Rome, FAO. 2008. 74p.   

57   Miriam Greenwood, Seafood Supply Chains: Governance, Power and Regulation, Routledge, 2019 
58   , O.R. Technology transfer through networks: experiences from the Norwegian seafood industry. FAO Fisheries Valvåg

a0012e.pdf-http://www.fao.org/3/aCircular. No. 1004. Rome, FAO. 2005. 14p.   
59   extension -Management of agricultural research: A training manual. Module 8: Research. , G. 1997Asopa, V.N., Beye

linkage. Alternative research and extension systems technology transfer models. Rome: FAO. 
ao.org/3/W7508E/w7508e0d.htmhttp://www.f  

60   FAO. 2018. Upscaling climate smart agriculture. Lessons for extension and advisory services. Occasional papers on 
http://www.fao.org/uploads/media/Climate_Smart_Agriculture_draft08.pdfinnovation in family farming. Rome: FAO. 66 p.   

61    /recherche.cirad.fr-impact-https://impressImpact of Research in the South  
62   Making Agricultural Innovation Systems (AIS) Work for Development in Tropical Countries 

http://www.fao.org/uploads/media/sustainability%20paper.pdf 

http://www.fao.org/3/a-a1108e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0095e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a0012e.pdf
http://www.fao.org/3/W7508E/w7508e0d.htm
http://www.fao.org/uploads/media/Climate_Smart_Agriculture_draft08.pdf
http://www.fao.org/uploads/media/sustainability%20paper.pdf
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متكن حبث ناجح من التوصنينينيل إىل  فرتة قصنينينيرية منوبعد  63مليوق من األصنينينيبعيات من النمر. 20على مصنينينييد سنينينينوي قدره 
بدأ ا نتاج الوطمم ل ييت نام يف االرت اع بشنينينيكل كبري، إذ ، 64أول نوع متحكم في  من مسك بنغاسنينينييوس بوكوريت، اسنينينيتزراع
، ولكن األنواع املسنينيتزرعة الرئيسنينيية انتقلت من مسك بنغاسنينييوس بوكوريت إىل مسك 2017مالي  طن يف عام  1.3بلص قرابة 

P. .hypophthalmus  ويربأ هذا األمر مدى تعقيد عمليات االبتكار وأنية االكتشنينينينينينيافات بالصنينينينينينيدفة. ويبدو أق البحث .
الذي أجري على مسك بنغاسنينينينييوس بوكوريت ىل يؤد فحسنينينينيب إىل اسنينينينيتزارع هذا النوع بأريقة مسنينينينيتحثة ولكن أيلنينينينيا إىل إأالة 

 .P. hypophthalmusحواجز أخرى بأريقة غري مباشرة أمام تنمية تربية مسك 
 

 استراتيجة التنمية الوطنية

نظام ابتكار وطمم )يت لف من جتمع للصنينيناعات واألوسنينياط األكادميية واةكومية ورابأة املنتج ( إنشنينياء يشنينيكل  -33
ي لقأاع تربية الروبياق البحري، يف تايلند يف أوائل تسنينينيعينات القرق املاضنينينيي، مثاالً عن جتمع ابتكاري على الصنينينيعيد  اصنينينيّ

 لوطمم لوضع حلول قموعة من املشاكل.ا
 
وقد وضنينيعت بلداق تعترب فيما تربية األحياء املائية تقليدا متبعا اسنينيرتاتيجية التنمية الوطنية اخلاصنينية هبا بشنيني ق تنمية  -34

بتكارات تربية األحياء املائية املسنينينينينينينينينينينينيتدامة. وباالسنينينينينينينينينينينينيتناد إىل التأور التكنولوجي والبحو  ال عالة وتنمية القدرات، قامت با
 تكنولوجية يف جمال تربية األحياء املائية لتحقيق أهداس التنمية املستدامة.

 
 األولوية إىل تكنولوجيا تربية األحياءإسناد تزايد تكمن وراء مقاصد هذه اةكومات عوامل رئيسية  اعتباروميكن  -35

التكنولوجيا ملنع تلو  املياه الناجم عن األعالس يف قأاع ويم لتأوير . ومت الرت 2010املائية يف الصنينينينينينينينينينينينينيني  اعتبارا من عام 
وبا ضنينينيافة إىل ذلك،  65(.2015-2011تربية األحياء املائية لغرا محاية البيئة يف اخلأة اخلماسنينينيية الثانية عشنينينيرة للصنينيني  )

ماسنينينينينيية الثالثة عشنينينينينيرة أسنينينينينيندت حكومة الصنينينينيني  أولوية قصنينينينينيوى لتأوير التكنولوجيا يف جمال تربية األحياء املائية يف اخلأة اخل
يف جمال  ة( من أجل إحراأ تقدم على الصنينينينينينينينينينيعيد الوطمم. وتشنينينينينينينينينينيجع هذه اخلأة تأوير تكنولوجيات جديد2016-2020)

 تربية األحياء املائية يف ما ب  معاهد البحو  واجلامعات.
 
نظيمية وا دارية إضافًة وال يشمل تعاوق القأاع الأابع ال مم للمشكلة فحسب بل أيلاً اجلوانب السياساتية والت -36

وضنينينينينينينيعت الصنينينينينينيني ، وهي أكرب منتجي تربية األحياء املائية، اسنينينينينينينيرتاتيجية وطنية بشنينينينينينيني ق قد إىل تلك املتعلقة ببناء القدرات. و 
االبتكنينيار يف جمنينيال تربينينية األحينينياء املنينيائينينية من خالل إنشنينينينينينينينينينينينينينينياء نظنينيام لالبتكنينيار التكنولوجي الزراعي. ومشنينيل هنينيذا النظنينيام مخس 

 . ويف)اجلمربي( ي والرتس والصنينينينيدفيات والربياقأصنينينينيادية رئيسنينينينيية يف الصنينينيني ، وهي أمساك الشنينينينيبوط والبلجمموعات أنواع اقت
خأة العمل الثالثة عشنينينينيرة، تشنينينينيجع الصنينينيني  االبتكارات التكنولوجية اليت حترتم البيئة يف جمال تربية األحياء املائية، مثل تربية 

 توح واجلمع ب  أراعة األرأ واسنينينينينينينينيتزراع األمساك. ويشنينينينينينينينيار إىل أق جمموع األحياء املائية ا يكولوجية ونظام إعادة التدوير امل
                                                      

63   , P., Legendre, M., Dan, T. Q., Tung, L. T., Liem, P. T., Mariojouls, C., & Lazard, J. (2002). Induced ovulation of Cacot
 206.-4), 199-Aquaculture, 213(1. (Sauvage, 1880) with a progressive hCG treatment Pangasius bocourti

9-8486(02)00033-https://doi.org/10.1016/S0044 
64   Pangasius (sauvage, 1880) et  Pangasius bocourtiCacot, P. (1999). Étude du cycle sexuel et maitrise de la reproduction de 

hypophthalmus (sauvage, 1878) dans le delta du Mékong au Viêt-Nam. Doctoral dissertation. Institut national d'agronomie de 

Paris Grignon, Paris, France: 317 .ص حة 
65 http://english.agri.gov.cn/service/ayb/201701/W020170105346858276040.pdfChina Agriculture Yearbook, 2015,  

https://doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00033-9
https://doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00033-9
http://english.agri.gov.cn/service/ayb/201701/W020170105346858276040.pdf
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. وتب  املمارسات الصينية مدى 2018مليوق هكتار يف عام  2استزراع األمساك بلص و زراعة األرأ لمساحة النظم املتكاملة 
ما. ويشنينينينينيري إىل اةاجة إىل إقامة رابي لرتكيز على مشنينينينينيكلة اواألوسنينينينينياط العلمية ب والقأاعفعالية تنظيم التعاوق ب  اةكومة 

ذي طابع مؤسسي )على عكس رابي اصي أو مدفوع مبشروع( ب  اجلمات ال اعلة الرئيسية يف قأاع ما ملعاجلة قلايا 
 واسعة النأاق وحمددة ومستمرة وناشئة.

 
املائية من أجل التنمية، إىل وضنينيع  وبادرت البلداق األفريقية بشنينيكل متزايد، إقرارا منما ب نية  أيي تربية األحياء -37

اسنينينينينينيرتاتيجيات وطنية لتنمية تربية األحياء املائية. وتعترب الشنينينينينينيراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد(، اليت حتولت مؤخرا 
هياكل متعددة دول أفريقية  ت. وأنشنينينينينيني لالحتاد األفريقي للتنمية االقتصنينينينينينيادية، برناجما للتنمية لتصنينينينينينيبح وكالة االحتاد األفريقي

ا صنينينينيالحات والتنمية االقتصنينينينيادية. وقدمت وطنية لشنينينينيراكة نيباد مسنينينينيؤولة عن التنسنينينينييق مع املبادرات القارية املتعلقة بربامم 
املنظمة وعدد من الشنينينينينينينينينينينينينينيركاء يد املسنينينينينينينينينينينينينينياعدة إىل الكثري من البلداق األفريقية اليت أعدت أو تقوم بإعداد وثائق أو خأي 
اسنينينينيرتاتيجية حمددة  ي تربية األحياء املائية. وهذه اخلأي احملددة القأاع تسنينينينياعد على خلق الوعي ب نية وضنينينينيع مقاصنينينينيد 

 66،67تربية األحياء املائية وعلى حتديدها.لقأاع 

 
ويتمثل أحد أمثلة االرتقاء الناجح برتبية األحياء املائية نتيجة اسنينينينينينينينينيرتاتيجية وطنية يف اسنينينينينينينينينيتزراع األمساك يف حقول  -38

ارا األرأ يف مدغشنينينينينيقر. فعقب عدة عقود من احملاوالت غري الناجحة لتأوير اسنينينينينيتزراع األمساك يف الربك، بدأت املنظمة اعتب
من املشنينينياريع اليت غريت متاما الوضنينينيع السنينينيائد. وبدال من أق تشنينينيجع هذه املشنينينياريع اسنينينيتزراع 68تن يذ سنينينيلسنينينيلة 1985من عام 

اسنينينينينينينينينينينينيتزراع األمساك. ومت تأوير تكنولوجيات و أراعة األرأ األمساك يف الربك، فإهنا ركزت على حتسنينينينينينينينينينينيني  اجلمع التقليدي ب  
الشنينينينينينينينينينينينينينيبوط الشنينينينينينينينينينينينينينيائع بدال من األمساك الربية وعن طريق ح ر قناة مالذ وتعزيز جديدة والرتويم هلا من خالل  زين أمساك 

كيلو غرام من السنينينينينينيمك للمكتار الواحد   300و 200رتاوح ب  اةواجز اجلانبية، وهو ما مسح حسنينينينينينيبما بلِّص عن  بإنتاج ما ي
ع اخلاص من أجل إمداد سنينينيوق يف املائة. كما مت تشنينينيجيع إشنينينيراك القأا  30و  10مع أيادة غالت األرأ بنسنينينيبة ترتواح ب  

 15و 10يرقات األمساك. وكاق جلميع هذه األنشنينينينينيأة ت ثري هام على ا نتاج الوطمم من األمساك الذي ارت ع مبا يرتواح ب  
 69طن سنويا بعد عقد من الزمن. 3 000-2 500إىل أكثر من  1990طن قبل عام  200، من ةمر 
 
ورمورينينينية الكنينينيامريوق ورمورينينينية كوت دي وار ورمورينينينية غنينينياننينينيا ورمورينينينية كينينينينيا بنن ويف بعض البلنينينيداق )رمورينينينية  -39

ورمورية نيجرييا االحتادية ورمورية أوغندا ورمورية جنوب أفريقيا ورمورية أامبيا( يتزايد اسنينينينينينينيتخدام تكنولوجيا املعلومات 
اأق املعلومايت ب  التجار واملنتج ، وذلك واالتصنينياالت، مبا ف ذلك اهلواتف احملمولة للتسنينيويق من أجل اةد من عدم التو 

                                                      
66   Manjarrez, J., Halwart, M.2009. Formulation of a development plan for sustainable aquaculture in -Brugere, C., Aguilar

Cameroon. FAO Aquaculture Newsletter 43: 24-25 
67 scale Aquaculture in -WorldFish Center Workshop on Small-alwart, M.; Brummett, R. Report of the FAOMoehl, J.; H

SubSaharan Africa: Revisiting the Aquaculture Target Group Paradigm. Limbé, Cameroon, 23–26 March 2004. CIFA 

Occasional Paper. No. 25. Rome, FAO. 2005 .54p. 
68   MAG/76/002, MAG/82/014, MAG/86/005, MAG/88/005, MAG/92/004, MAG/058/6023 
69   Fish Farming in the Malagasy Highlands, Twenty Years after the FAO Projects. -Dabbadie L., Mikolasek O. 2017. Rice

: FAO Aquaculture Newsletter (FAN) 56 (April 2017)33-36. i7171e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development
http://www.fao.org/3/a-i7171e.pdf
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جلت أيادة شنينينياملة يف اسنينينيتخدام أدوات االتصنينينياالت اجلديدة من قبل املمني  والعديد من جمموعات  لصنينينيامل املنتج . وسنينينيي
 70أصحاب املصلحة للحصول على املعلومات الالأمة لتحس  ارجات عمليا م.

 
اضنينينينينينينينينيألع القأاع اخلاص بدور رئيسنينينينينينينينينيي يف التقدم واالبتكارات يف جمال البحث. وإق االسنينينينينينينينينيتثمارات يف البحث و  -40

، توجمما القيمة االقتصنينينينينيادية العالية ورحبية منتم أو املتقدمةوالتأوير، وخاصنينينينينية من جانب القأاع اخلاص يف االقتصنينينينينيادات 
خدمة. ويف بعض اةاالت، مت بنجاح تبادل نتائم البحث والتأوير مع البلداق واألقاليم األقل منوا. ف ي جمال صنينينينينينينينينينينينينينيحة 

سائر  يض ملحوظ يف اخلوالتشخيي والعالج إىل   التأعيماةيواق، على سبيل املثال، أدت حتسينات يف جماالت تأوير 
قأاع اخلاص ب نية البحو  املشنينينينينينينينينينينينينينيرتكة مع اةكومات الذات الصنينينينينينينينينينينينينينيلة باألمراا يف قأاع تربية األحياء املائية. وقد أقّر 

األمساك واألعالس  يرقاتواألوسنينينينينينينينينينينياط األكادميية والوكاالت الدولية واملنظمات غري اةكومية من أجل حتسنينينينينينينينينينيني  إمدادات 
من اللغي على التوافر من األسواق احمللية، وحتس  إنتاجية تربية األحياء املائية من التقليل ن بدوره السمكية، وهو ما ميكّ 

 وأدائما البيئي.
 

 الدعم الفني المقدم من المنظمات الدولية

تلتمس العديد من السنينينينينينينينينينينيلأات القأرية، سنينينينينينينينينينينيعيا منما إىل مواجمة التحديات املتزايدة املتعلقة باسنينينينينينينينينينينيتخدام املوارد  -41
املنا ، الدعم ال مم من املنظمات الدولية، مثل منظمة األغذية والزراعة والصنينينينينينينينينينينينينينيندوق الدويل للتنمية  وتدهور البيئة وتغري

 الزراعية واجلماعة االستشارية للبحو  الزراعية الدولّية، واملنظمات غري اةكومية، وغريها.
 
رب ا ال نية للبلداق األعلنينينينينينينياء بناء وقد أنشنينينينينينينيئ برنامم التعاوق التقمم من أجل متك  املنظمة من إتاحة درايتما وخ -42

على طلبما، باالسنينينينيت ادة من املوارد اليت تتمتع هبا. ويقّدم برنامم التعاوق التقمم املسنينينينياعدة يف ريع اقاالت املتصنينينينيلة بوالية 
مة املنظمة واختصنينينينينينياصنينينينينينيا ا اليت يشنينينينينينيملما ا طار االسنينينينينينيرتاتيجي لتلبية االحتياجات ذات األولوية للحكومات. وقامت املنظ

بنشاط بإسراع وترية نقل التكنولوجيا وتوسيع نأاق االبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية إىل بلداهنا األعلاء عن طريق 
مشنينينياريع برنامم التعاوق التقمم. وإق تربية مسك الشنينينيبوط يف قريغيزسنينينيتاق أو معاجلة أمراا الروبياق يف فييت نام أو اسنينينيتزراع 

تربية األحياء املائية باعتبارها عمال جتاريا" لبناء  رارسنينينينينينينيةبار أو "ي( يف أنز milkfishلسنينينينينينينيلماين )األعشنينينينينينينياب البحرية وأمساك ا
عتماد االبتكارات اللسنينينينينيلأات القأرية إىل ااملنظمة على املسنينينينينياعدة اليت قدمتما القدرات يف أفريقيا هي فقي بعض األمثلة 

بالن ع على املسنينينينينينينينينينينينينيتزرع  ومنظمات املسنينينينينينينينينينينينينيتزرع  والتنمية االقتصنينينينينينينينينينينينينيادية التكنولوجية يف جمال تربية األحياء املائية مبا يعود 
املستدامة ملصايد األمساك. وتؤثر مشاريع برنامم التعاوق التقمم أيلا بصورة غري مباشرة على تنمية تربية األحياء املائية كما 

مورية إيراق ا سنينينينينينينيالمية، والتكيف مع هو اةال بالنسنينينينينينينيبة إىل اعتماد التخأيي املكاين بالنسنينينينينينينيبة إىل األق اص البحرية يف ر
 تربية األحياء املائية الذكية مناخيا يف بريو.

 
ويغأي برننينيامم التعنينياوق يف منينيا ب  بلنينيداق اجلنوب والتعنينياوق الثالثي التعنينياوق يف منينيا ب  بلنينيداق اجلنوب والتعنينياوق  -43

سنينينياسنينينيية وتعزيز التجارة يف اتلف بلداق اجلنوب. فرص العمل وبناء البنية األ قالثالثي. وأثبتت هذه الربامم فعاليتما يف خل

                                                      
70   by Benedict 2015,  –Saharan Africa -FAO. 2017. Regional review on status and trends in aquaculture development in sub

i6873e.pdf-http://www.fao.org/3/a1135/4. Rome, Italy.  P. Satia. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No.  

http://www.fao.org/3/a-i6873e.pdf
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وهي تسنينينينينينينينينينينينيعى إىل تعزيز إطار واسنينينينينينينينينينينينيع النأاق للتعاوق يف ما ب  البلداق النامية وتتيح منوذجا مكمال للعالقة التقليدية ب  
ن أي وقت التعاوق يف ما ب  بلداق اجلنوب بدور أكرب مفي  لألع يف الوقت الذي ياجلمات املا ة واجلمات املست يدة. و 

ملنينينينينينينينينينينينينينيى يف معنياجلنية انعنيدام األمن الغنيذائي، يبلص الألنيب العنياملي على حلول إمننيائينية تني يت من بلنيداق اجلنوب ويتم اختبنيارها 
يف ناميبيا وأوغندا وجنوب أفريقيا وغريها، أقيم هذا النوع من التعاوق وإثبات فعاليتما، أعلى مسنينينينينينينينينينيتوى ل  على ا طالق. و 

عالس يف شنينينيكل كريات واسنينينيتزراع األمساك يف حقول األرأ، ونقل االبتكارات التكنولوجية يف ركز الرتبية، ومصنينينينع أوتعلق مب
 جمال تربية األحياء املائية من الرباأيل والص  وفييت نام وغريها إىل بلداق نامية أخرى.

 
راعة واالحتاد ، مثل الشنينينينينينينينيراكة ب  منظمة األغذية والز تكمن الشنينينينينينينينيراكات والشنينينينينينينينيراكة ب  القأاع  العام واخلاصو  -44
هنم النظم ا يكولوجية  (،MedAIDيب بشنينينينينينينينينينينيني ق التنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسنينينينينينينينينينينينيي )و األور 

يف صنينينيلب مممة املنظمة املتمثلة يف املسنينينياعدة على بناء توافق يف ( وغري ذلك، Aquaspace فسنينينياح اقال لرتبية األحياء )
ا راء من أجل عاىل خاٍل من اجلوع. وإق فعالية ومصنينينينينينينيداقية املنظمة كمننتدى لصنينينينينينينينع السنينينينينينينيياسنينينينينينينيات وكمركز فريد لالمتياأ 

وال سبيل إىل دحر  وللمعارس واخلربات ال نية، تعتمداق إىل حد كبري على قدر ا على العمل وإقامة شراكات اسرتاتيجية.
من خالل التعاوق ال عال مع اةكومات واقتمع املدين والقأاع اخلاص واألوسنينينينينينينينينينينينينينياط األكادميية  األمن الغذائي إالّ انعدام 

  خر.ومراكز البحو  والتعاونيات، واست ادة البعض من املعارس واملزايا النسبية للبعض ا
 

 المستوى اإلقليمي

اخليارات لتيسنينيري تبادل املعارس ونشنينيرها. وقد دعمت املنظمة إقامة شنينيبكات معنية  تشنينيكل إقامة الشنينيبكات أحد -45
برتبية األحياء املائية يف الكثري من األقاليم، مثل شنينينينينينيبكة مراكز تربية األحياء املائية ف إقليم آسنينينينينينييا واحمليي اهلادئ، وشنينينينينينيبكة 

ائية يف أوروبا الوسنينينينينينينينينيأى والشنينينينينينينينينيرقية، ورعية ميكرونيزيا لرتبية تربية األحياء املائية يف أفريقيا، وشنينينينينينينينينيبكة مراكز تربية األحياء امل
األحياء املائية املسنينينيتدامة، وشنينينيبكة تربية األحياء املائية يف األمريكيت . كما توجد شنينينيبكات أقاليمية للرتويم لالبتكارات يف 

( واحتاد األغذية FAIPء املائية )جمال تربية األحياء املائية، مثل منصنينينينينينينينينينينينينينية االبتكار يف جمايل مصنينينينينينينينينينينينينينيايد األمساك وتربية األحيا
البحرية النروجيي وغري ذلك. وقد أنشنينينينينينينينيئت هذه الشنينينينينينينينيبكات هبدس حتسنينينينينينينيني  االتصنينينينينينينينياالت ب  رعيات البحو  والقأاع، 
واالضأالع بدور هام بش ق املسائل اليت ينبغي أق توىل هلا األولوية يف برامم البحو  والتبادل ذات الصلة بالقأاع. وكاق 

ويل األجل للتعاوق ب  الشنينينينينينينينينينينينينيبكات متثل يف اعتماد قأاع األغذية البحرية بشنينينينينينينينينينينينينيكل تدرجيي ملوقف على هناك أثر آخر ط
 71.ةدرجة أكرب من ا جيابية باجتاه البحث والتأوير بص ة عام

 
آخر للرتويم لالبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية يف ا قليم الواحد أو  اممم اهنجتشنينينينينينينينينينينينينينيكل إقامة احتادات و  -46

عرب األقنياليم. وتوجنيد يف اتلف أ نياء العنياىل احتنيادات يف جمنيال تربينية األحينياء املنيائينية، من قبينيل تكثيف تربينية األحينياء املنيائية 
يب، واحتاد التعاوق املتعلق و جتماع ا سنينينينينينينينينينينييوي األور عة لالبومنصنينينينينينينينينينينية تربية األحياء املائية التا (،GAINاخللنينينينينينينينينينينيراء يف أوروبا )

(. وتعد شنينينينينينينينيبكات ACCTCبالتعليم والتدريب يف اقال  التقمم واملممم التابع لرابأة أمم جنوب شنينينينينينينينيرق آسنينينينينينينينييا والصنينينينينينينيني  )
مل  التواصنيل االجتماعي حالة خاصنية من إقامة الشنيبكات اليت ميكن أق تتيح ألصنيحاب مشنياريع تربية األحياء املائية والعا

                                                      
71   Valvåg, O.R. Technology transfer through networks: experiences from the Norwegian seafood industry. FAO Fisheries 

a0012e.pdf-http://www.fao.org/3/a2005. 14p, Circular. No. 1004. Rome, FAO.   

http://www.fao.org/3/a-a0012e.pdf
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يف هذا القأاع فرصنينينينينينيا لتبادل املعارس والبقاء على اتصنينينينينينيال ب سنينينينينينيرهم وجمموعا م االجتماعية، وهو ما يكتسنينينينينينيي أنية بالغة 
 عندما يكونوا يف عرا البحر أو حباجة إىل اهلجرة ألغراا الصيد  االستزراع.

 
ايد الشنينينيكوك يف ما يتعلق بتغري وتكمن إحدى الصنينينيعوبات املسنينينيتجدة أمام نقل االبتكارات وتوسنينينييع نأاقما يف تز  -47

وتعترب تنمية القدرات إحدى الوألائف الرئيسنينينينينينينينينينينينينينيية للمنظمة حتت إطار "تقدع الدعم  72املنا  والتغريات العاملية األخرى.
ال مم لنقنينينيل التكنولوجينينينيا وبننينينياء القنينينيدرات" وميكن أق توفر حلوال. فمي "العملينينينية اليت يقوم من خالهلنينينيا األفراد واملنظمنينينيات 

ككل بإطالق قدرا م وتعزيزها وخلقما وتأويعما واحملافظة عليما مبرور الوقت". وجرت العادة على أق ترتبي بنقل واقتمع  
املعرفة وتدريب األفراد، ولكنما عملية تغيري معقدة، وغري خأية، وطويلة األجل ال يسنينينينينينينينينينينينينينيتأيع فيما أي عامل مب رده )مثل 

نية، واملشنينينينينيورة يف جمال السنينينينينيياسنينينينينيات وغريها( أق يكوق يف حد ذات  ت سنينينينينيريا املعلومات، والتثقيف والتدريب، واملسنينينينينياعدة ال 
اتل نينية من خالل منينيدارس املزارع   مينينيادينوقنينيد طبق نقنينيل االبتكنينيارات يف جمنينيال تربينينية األحينينياء املنينيائينينية يف 73لتنمينينية القنينيدرات.

 74،75اةقلية.

 
األمريكت  والص  وجنوب شرق آسيا. وميكن يف ( FINالبتكار يف جمال األعالس ) حملية ل إقامة شبكاتقرتح يي و  -48

توجي  عملية تقييم املكونات يف ما يتعلق باألنواع احمللية وتبادل بيانات األداء يف قاعدة بيانات خاصنينية هلذه الشنينيبكات احمللية 
 من أجل توفري منتدى لتبادل املعارس. وستنظم اجتماعات ومؤمترات إقليمية عن بعد بشكل دوريباملكونات. 

 
 المنتجات المعرفية وتبادل المعرفة

، لتجميع االبتكارات التكنولوجية يف جمال تربية األحياء املائية ةمعرفلل مركزاتكرس املنظمة جمودها، باعتبارها  -49
يف منتجات معرفية، مثل معارس وأدوات إلكرتونية، وأشنينينينينينينينينينينيرطة فيديو، وكتب، ومداوالت، وملصنينينينينينينينينينينيقات، وكتيبات، وأدلة، 

يف ما ب  لتيسنينينينينينينينينينينينينينيري عمليات تبادل املعلومات واملعارس دؤوبة جمودا  تبذلوجمموعات تدريب حممولة، وغري ذلك. كما 
األعلنينينينينينياء من خالل تنظيم ندوات عاملية أو إقليمية بشنينينينينيني ق االبتكارات الزراعية، واةوار يف جمال السنينينينينينيياسنينينينينينيات، واملؤمترات 
وحلقات العمل للتوعية باالبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية، وتبادل املمارسنينينينينينينينينينينينينيات اجليدة، وجتريب مشنينينينينينينينينينينينينياريع لغرا 

سنينينينينيمولة وعلى نأاق واسنينينينينيع، بنشنينينينينير منتجات معرفية من أجل اةصنينينينينيول عليما بملنظمة امن جمة أخرى، تقوم ا يلنينينينينياح. و 
 وجتعل مأبوعات مممة متوفرة بلغات األمم املتحدة كافة ومتاحة للرترة إىل اللغات احمللية.

 
  الزراعية ملنظومة اجلماعة االستشارية للبحو وتنشر املنظمات والوكاالت الدولية والوطنية، مثل الوكاالت التابعة  -50

، والوكاالت اةكومية، واألوسنينينينينينينينينينينينينينياط األكادميية واجلامعات، ومراكز ا يلنينينينينينينينينينينينينينياح ال مم واملدارس املمنية العديد من الدولّية
املنتجات املعرفية املتعلقة باالبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية وغالبا ما  دس إىل أيادة املوارد البشنينينينينينينينينينينينينينيرية يف القأاع 

                                                      
72   Smith, S., Poulain, F. (eds). Impacts of climate change -Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge
9 -130607-5-92-isheries and Aquaculture Technical Paper, 627. Rome. FAO. ISBN 978on fisheries and aquaculture. FAO F

http://www.fao.org/3/I9705EN/i9705en.pdf 
 k8908a.pdf-http://www.fao.org/3/a اسرتاتيجية املنظمة لتنمية القدرات.. 73
74   Halwart, M., Settle, W. 2008. Participatory training and curriculum development for Farmer Field Schools in Guyana and 
-http://www.fao.org/3/a Suriname. A field guide on Integrated Pest Management and aquaculture in rice. Rome, FAO. 122p.

ba0031e.pdf 
75   South Cooperation -fish systems through the regional rice initiative and South-ilding capacity for integrated riceBu

i7239e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
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عي األمساك التجارىة من أصنينينيحاب اةياأات الصنينينيغرية الذين هلم معارس حمسنينينينة يف جمال تربية األحياء اخلاص وعدد مسنينينيتزر 
نصنينينينينينينينينيات االبتكارات الشنينينينينينينينينياملة يتعلق مبما املائية وممارات عملية حديثة. وغالبا ما تكوق املعلومات مشنينينينينينينينينيتتة ومتناترة، ويف 

وميكن للتعنينياوق  76ثينينيل وربي تربينينية األحينينياء املنينيائينينية.ومراكز املعرفنينية على وجنيني  اخلصنينينينينينينينينينينينينينيوص، منينيا يزال من املمكن حتسنينينينينينينينينينينينينيني  مت
والشراكات أيادة فرص اةصول الواسع النأاق على املنتجات املعرفية اخلاصة باالبتكار مبا يعود مبنافع على عدد أكرب من 

 ائية.ملنظمة أيادة تبادل وتقاسم املعارس بش ق االبتكارات يف جمال تربية األحياء املاتشجع و أصحاب املصلحة. 
 

 التوجيهات المطلوبة
 
 إق اللجنة ال رعية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -51
 

  على البيئة ومكافحة تغري املنا .املرتتب ا قرار ب نية تربية األحياء املائية يف أيادة الك اءة واةد من األثر 
  االبتكارات يف جمال تربية تبادل اخلربات )مبا يف ذلك التجارب الناجحة والدروس املسنينينينينينينينينينينيتخلصنينينينينينينينينينينية( خبصنينينينينينينينينينينيوص

 األحياء املائية.
  إسنينينينيداء املشنينينينيورة وتشنينينينيجيع اقتمع الدويل، والسنينينينييما شنينينينيبكات تربية األحياء املائية القائمة، على حتسنينينيني  التعاوق

من أجل أيادة وحتديثما وتبادهلا بشنيني ق جتميع املنتجات املعرفية املتعلقة باالبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية 
 ءة استخدام املوارد ومعاجلة تغري البيئة واملنا .ك ا

  املوارد املالية و صنينينينينينينينينينينينينييصنينينينينينينينينينينينينيما لتعزيز املسنينينينينينينينينينينينينياعدة ال نية لتوسنينينينينينينينينينينينينييع نأاق توفري تقدع توجيمات والدعوة إىل أيادة
االبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية من خالل شنينينينينينيىت ا ليات، مثل برنامم التعاوق التقمم وإقامة الشنينينينينينيبكات 

 اوق يف ما ب  بلداق اجلنوب والشراكات ب  القأاع  العام واخلاص.أو التع

                                                      
76   pipedia.org/search/taphttp://www.taE.g. the Tropical Agriculture Platform  

http://www.tapipedia.org/search/tap

