
القضاء على 
الفقر 1

التحدي
تلعب تربية األحياء المائية في نظم الزراعة القائمة على األرز دوًرا مهًما في تحقيق األمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر. تملك 
ميانمار موارد واسعة من حقول األرز، ومارست زراعة األرز واألسماك في البالد منذ منتصف التسعينيات. الحظت الحكومة أن 
اإلنتاج المائي، إضافة إلى محصول األرز، هو منتج مهم للغاية لسبل العيش الريفية. ومع ذلك، على الرغم من توفر الموارد الهائلة 
التي يمكن استخدامها في زراعة األرز واألسماك في ميانمار، إال أن هذه الصناعة لم تحقق نجاًحا كبيًرا. تتطور هذه الصناعة 
بمعدل بطيء، ويرجع ذلك في األساس إلى بعض القيود الرئيسية، مثل نقص الفنيين المهرة الختيار أنواع األسماك المحسنة؛ 
وانخفاض الخبرة في إدارة الزراعة؛ والتصميم السيئ لمرفق زراعة األرز واألسماك؛ وعدم كفاية الفنيين المؤهلين في زراعة 
األرز واألسماك؛ واإلمدادات غير الكافية من الزريعة السمكية؛ ونقص األموال المخصصة زراعة األرز واألسماك وغيرها من 

المشروعات األخرى ذات الصلة.

نحو إيجاد حل
لمواجهة التحديات المذكورة أعاله، نّفذ المركز الصيني للتنمية فيما بين بلدان الجنوب باالشتراك مع مركز بحوث مصايد المياه 
العذبة التابع لألكاديمية الصينية لعلوم مصايد األسماك )FFRC( وإدارة المصايد التابعة لوزارة الثروة الحيوانية ومصايد األسماك 
والتنمية الريفية )DoF/MLFRD( بميانمار عروضاً فنية لنظام معياري لزراعة األرز واألسماك في ميانمار. ويمكن أن يساعد 
ذلك في زيادة دخل المزارعين وإمدادات األسماك، وتعزيز تطور قطاع زراعة األرز واألسماك وخلق المزيد من فرص العمل 
في ميانمار، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع هدف التنمية المستدامة 1 )القضاء على الفقر(، وهدف التنمية المستدامة 2 )القضاء 
التام على الجوع(، وهدف التنمية المستدامة 8 )العمل الالئق والنمو االقتصادي(. ويمكن أن يساعد أيًضا في منع الصيد المفرط 
من خالل توفير خيار بديل في قطاع الصيد، مما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة 14 )الحياة تحت الماء(. ومن خالل 
المشاركة الفّعالة لمختلف مؤسسات المصايد، والشركات، والمزارعين، فإنه يسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة 17 )عقد 

الشراكات لتحقيق األهداف(. 

تم إرسال ثمانية خبراء صينيين في مجموعتين من مركز بحوث مصايد المياه العذبة )FFRC( للقيام بمهمتين فنيتين لمدة عشرة 
أيام في ميانمار لتقديم المشورة بشأن زراعة األرز واألسماك. وقد ساعدوا المزارعين المختارين في إعادة الهيكلة الموحدة لحقول 
الدراسية جنًبا إلى جنب مع األعمال  الفصول  تقديم محاضرات في  تقنيات الزراعة ومهارات اإلدارة. وتم  األرز وفي تحسين 
المخبرية واالستشارات الفنية لمساعدة المزارعين على اكتساب النظرية األساسية والتقنيات العملية لنظام موحد لزراعة األرز 
واألسماك. إضافة إلى ذلك، تمت دعوة تسعة موظفين فنيين، ومديري برامج، ومزارعين من ميانمار إلى الصين للقيام بجولة 
دراسية لمدة عشرة أيام والتدريب على زراعة األرز واألسماك. وأصبحوا األشخاص الرئيسيين في مساعدة المشروع التجريبي 

وفي متابعة التوسع في نموذج الزراعة المبتكرة.

ساعد هذا المشروع في إنشاء مزرعتين تجريبتين فنيتين كنظام معياري لزراعة األرز واألسماك في يانغون ونايبيتاو، مع 
التابعة  القيمة في بناء قدرات فنيي ومسؤولي زراعة األرز واألسماك من إدارة المصايد  التركيز على تقديم مساهمة عالية 
لوزارة الثروة الحيوانية ومصايد األسماك والتنمية الريفية )DoF/MLFRD(. وساهم في نهاية المطاف في جذب المزيد 
من األشخاص لالنخراط في هذا النوع من المشاريع، وتعزيز تنمية زراعة األرز واألسماك، وتحسين الغذاء المنزلي واألمن 

الغذائي في البالد.

عروض فنية لنظام معياري لزراعة األرز واألسماك 
في ميانمار

زيادة إنتاج األسماك ودخل المزارعين من خالل العروض الفنية بين المزارعين المحليين

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لمركز 
بحوث مصايد المياه العذبة التابع 
لألكاديمية الصينية لعلوم المصايد

الحياة تحت 
الماء

القضاء التام 
على الجوع المساواة بين 2

الجنسين 5

 العمل الالئق
والنمو االقتصادي 814

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف 17

17



خالل المشروع، رّكز فريق مركز بحوث مصايد المياه العذبة )FFRC( على 
خمسة جوانب: 

زيادة فهم نظام زراعة األرز واألسماك؛ 	 
الثروة 	  لوزارة  التابعة  المصايد  إدارة  في  الفنيين  للموظفين  تدريب  إجراء 

على   )DoF/MLFRD( الريفية  والتنمية  األسماك  ومصايد  الحيوانية 
تكنولوجيا زراعة األرز واألسماك، بما في ذلك تصميم نظام زراعة األرز 
واألسماك، وتخزين األنواع الموصى بها، وتكنولوجيا التغذية، وما إلى ذلك؛ 

تقديم االستشارات الفنية حول تصميم نظام زراعة األرز واألسماك، والوقاية 	 
من األمراض، وإدارة التغذية، وإدارة حقول األرز لمساعدة الفنيين والمزارعين 
في إدارة المزارع بشكل أفضل وتحسين إنتاجية نظام زراعة األرز واألسماك؛ 

المصايد 	  مؤسسات  مع  الصينية  المصايد  وشركات  مؤسسات  تعاون  تسهيل 
المحلية لتحسين مرافق المصايد؛ 

مشاركة المزيد من قنوات التمويل لتطوير قطاع زراعة األرز واألسماك مع 	 
المشاركين.

برنامج  تعيين مسؤول  تم  وقيادته،  المشروع  استدامة  لضمان  ذلك،  إلى  إضافة 
تنفيذ  عن  )NPO( مسؤوالً  الوطني  البرنامج  وكان مسؤول   .)NPO( وطني 
العام  اإلشراف  تحت  واالتصال  واالستشارات،  التنسيق،  أنشطة  من  سلسلة 
بحوث  مركز  وفريق  الجنوب  بلدان  بين  فيما  للتنمية  الصيني  المركز  لمشروع 
مصايد المياه العذبة )FFRC( في الصين، وإدارة مصايد األسماك في ميانمار. 
إدارة  العاملين في  المحليين  الفنيين والمزارعين  الموظفين  كان حوالي 40 من 
الريفية  والتنمية  األسماك  ومصايد  الحيوانية  الثروة  لوزارة  التابعة  المصايد 
عام  في  المشروع.  هذا  من  المستهدفون  المستفيدون  هم   )DoF/MLFRD(
2016، فحص فريق البعثة مزرعة تجريبية، أُعيد تصميمها في عام 2015. من 
الصيفية في  النباتات  التجريبي بتخزين  يانغون  قام موقع  بين األنواع األخرى، 
1.6 هكتار من حقول األرز. وبعد التغذية لمدة أربعة أشهر دون إنقاص محصول 
األرز، تم الحصول على حصاد إضافي يبلغ 160 كجم من اإلصبعيات كبيرة 
الحجم بقيمة تتجاوز 120 دوالر أمريكي. كان الموقع التجريبي البالغ 0.8 هكتار 
في نايبيداو أكثر فعالية. حيث تم اعتماد نموذج زراعة متكامل. ُزرعت أشجار 

وزاد  الحقلية.  التالل  على  األخرى  والخضروات  والفلفل،  والطماطم،  الموز، 
متوسط حجم  تجاوز  العام.  نهاية  في  المائة  في  بأكثر من 60  األرز  محصول 
اإلصبعيات المخزنة 15 سم لكل منها، وتجاوز اإلنتاج الكلى 260 كجم. التزم 
خبراء مركز بحوث مصايد المياه العذبة )FFRC( التزاًما فّعاالً بتحسين اقتصاد 
صناعة األرز ومصايد األسماك في ميانمار، ومساعدة شعب ميانمار على زيادة 
دخلهم من حقول األرز وإثراء المعروض من المنتجات المائية. وقد أثير اهتمام 

كبير بين الكثير من المزارعين المحليين. 

قام هذا المشروع بتعليم مفهوم "أرض واحدة ذات دخل مزدوج" لمزارعي األرز 
في ميانمار. ومن خالل المشروع، ال يتمكن المستفيدون من الحصول على دخل 
من محاصيل األرز فحسب، بل يمكنهم أيًضا كسب المزيد من المنتجات السمكية 
من  المزيد  المستفيدين  نجاح  قصص  جذبت  وقد  نفسها.  األرض  من  اإلضافية 
مزارعي األرز في ميانمار لالنخراط في هذه الصناعة التي تعد مثااًل جيًدا للحد 
من الفقر في البلدان األقل نمًوا. ونظًرا للموارد الغنية جًدا لحقول األرز والمياه، 
فإن بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا )ASEAN( بما في ذلك ميانمار لديها 
إمكانات كبيرة لتطوير قطاع زراعة األرز واألسماك. إضافة إلى ذلك، يشجع 
المشروع اإلدماج الكامل للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مراحل 
المستدامة 5،  التنمية  ميانمار )هدف  سلسلة قطاع زراعة األرز واألسماك في 
المساواة بين الجنسين(. تمت صياغة التقرير الخاص بتطوير قطاع زراعة األرز 
واألسماك في ميانمار الذي يوفر مرجًعا مفيًدا لمن يتوقعون التعاون مع مختلف 

أصحاب المصلحة في الزراعة في ميانمار.
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