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المؤتمر الدولي األول عن سالمة األغذية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
 العالمية واالتحاد األفريقي

 2019فبراير/شباط  13-12أديس أبابا، 

تكثيف االستزراع السمكي بشكل آمن ومستدام
Jose Miguel BurgosوMalcolm Beveridge من إعداد

 المشهد العام -1
تؤدي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية دورًا أساسًيا يف توفري األمن الغذائي وسبل العيش ملئات املاليني من األشخاص 

يف تأمني ما ي اهز  2016مبا يعود عليهم بفوائد اجتماعية واقتصاااادية وتغذويةق وقد سااااية تربية األحياء املائية م ذ سااا ة 
نصااا األمساك االالية املهااتهل ة يف العاتق وتقااري ت ديرات م غمة األاذية والزراعة ةامل غمةن إ، أنم ت رام توقع تراجع 

يف املائة ت ريًبا خالل الهاا وات الثال ني امل بلةت ال بد لتنتاا الهاام ي من أ   15االسااتهالك العاملي للفرد الواحد ب هاابة 
يف املائةق ومبا أ م الغالبية  25من أجل تلبية احتياجات ساا ا  العات الذين تقااري التوقعات إ، ارتفاد عددهم ب هاابة يرتفع 

العغمى من األرصااااااادي الهااااااام ية ال تزال مهاااااااتغلة بال امل أو بقااااااا ل مفردت فت م الزيادات امل بلة يف إمدادات األمساك 
ملائيةق ويبدو الت ثيا اخليار الواقعي األفضاااااال لزيادي اانتاا واعافغة على والصاااااادفيات ال بد أ  تتأتى من تربية األحياء ا

ال مو يف املهت بل على حنو مهتدامت رام وجود بدائل أخرىق فتغري امل اخت شأن  يف ذلك شأ  امل ونات األخرى لتنتاا 
 العاملي من األاذيةت سوف يولمد فرًصا وخماطر يف هذا ال طادق 

 الرئيسيةاالعتبارات  -2
 السياسات المشّجعة للتكثيف المستدام لنظم إنتاج االستزراع السمكي 2-1

جيب أ  ت و  ساااياساااات الت مية املهاااتدامة لابية األحياء املائية متماشاااية مع األطر ال ائمة للت مية االقتصاااادية املهاااتدامة 
ج الزراعة ااي ولوجية ومحاية البيئة واحلق يف احلصاااااول اامن واملغذي وبأساااااعار مع ولة على األ اذيةق وجيري حالًيا اتباد ُنه

يف جمال تربية األحياء املائية للعمل على توفري أاذية آم ة على حنو مهاااااتدامت وذلك مثالً من خالل الت امل بني اساااااتزراد 
ت وبني االسااااااااتزراد الهاااااااام ي العضااااااااوي واالسااااااااتزراد الب ري املت املت ال    ن تطبي  ها يف املزارد األمساك وح ول األرزم

الصااااااااغريي احلتم وال  تولمد م افع عادلة على طول ساااااااالهاااااااالة ال يمةق ويف م ابل امل افع ال اشاااااااائة عن الت املت على ارار 
التخفيا من وطأي إنتاا فائض من املغذيات أو املادي العضاااويةت قد تطرع بعض ُنج الت امل خماطر إياااافيةل ومثال على 



ي يف أحواض األمساك لتههيل إعادي استخدامها يف املزاردت األمر الذي قد يعرمض أيًضاذلك استخدام مياه الصرف الزراع
أحواض األمساك للملو اتق 

 اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد األمن البيولوجي 2-2
تتهاااااام تربية األحياء املائية باسااااااتزراد أعداد ابريي من األنواد وبالتفاعالت املع دي بني ال ائ ات املائية املهااااااتزرعة والعوامل 
املمريااااة والبيئةق لذات تقاااا مل األمراض شااااغالً شااااااالً على الدوامت حيى تتم الهاااايطري على حاالت تفقااااي األمراض من 

هياسات واملزرعة على حد سواءنت واملراقبة واملعاجلة امل اسبةت مدعومة بالهياسات خالل األمن البيولوجي ةعلى مهتوى ال
امل اسابة وببيطريني مدرمبني أو بأخصاائيني يف جمال صا ة احليوانات املائيةق وي بغي االسااشااد باعتماد ُنج وصا ة واحديو 

ائية وحوامة األمن البيولوجي املائيق وال تزال على ال طاق العاملي يف االساااااااااااااتيتيات الوط ية اداري صااااااااااا ة احليوانات امل
األمراض الوافدي وال اشااائة ةألساااباف معروفة أو جمهولةن تطرع بديًا بال هااابة إ، هذا ال طادت ويعزى ذلك بقااا ل رئيهاااي 

يت باايااااااااااافة إ، إ، احلراة اري امل غمة لل يوانات املائية املهااااااااااتزرعة احليمة وإ، التغريات ال  تطرأ على ال غام ااي ولوج
األمراض املتصلة باانتاا وال  ال ت لم أيية ع هاق ولعلم األبرز هو أ م تغري امل اخ يههمل ت ا ر بعض العوامل املمرية وقد
يؤ ر سااالًبا على نغم م اعة ال باتات واحليوانات املائيةق ويزداد بدوره تواتر تفقاااي الط الب الضااااري وانتقاااارها على ال طاق 

 بهاابب التغريات امل اخية والبيئيةق وقد تااام الهااموم ال باتية يف الصاادفيات املهااتزرعة ما يقاا ل خطرًا فعلًيا على اجلغرايف
ساااالمة األاذية يف بعض الفاات من الهااا ةق لذات ال بد من تطبيق بروتواوالت حازمة يف جمال الهاااالمة البيولوجيةت مبا يف 

 ريق ذلك االستخدام االزامي لت  يات التطه

 مدونات الممارسات وترشيد استخدام مضادات الميكروبات 2-3
تعدم مدونات املمارسااات اخلاصااة اذا ال طاد واالسااتزراد الهاام ي اجليمد والهااالمة البيولوجية امل اساابةت مبا يف ذلك بديد 

وباتت مع مراعاي آليات م اطق االساااااااتزراد الهااااااام ي والل احات واالساااااااتخدام احلذر ملضاااااااادات املي روبات وإداري املي ر 
االسااتقااعار العدديت تدابري الوقاية الرئيهااية من ت امي ال دري على م اومة مضااادات املي روباتق وال بد من توخي الع اية 
إزاء اختبار ال قاااا عن خملفات مضاااادات املي روبات يف األمساك املتداولة يف التتاري لل د قدر املهاااتطاد من امل تتات 

التوعية خطوي أو، حنو معاجلة م اومة مضاااااادات املي روباتل وال بد من بذل اجلهود اجياد الهااااابيل  املرفوياااااةق وتقااااا ل
للوصااااااول إ، مئات آالف صااااااغار مهااااااتزرعي األمساكق ومن شااااااأ  اسااااااتخدام برنامج مراقبة مت امل يف إطار ُنج صاااااا ة 

 روبات عرب قطاعات خمتلفة واحديت مبا يقااااااااااااامل دراساااااااااااااة اساااااااااااااتخدام مضاااااااااااااادات املي روبات واجلي ات املضاااااااااااااادي للمي
ن فهم ا للدوافع ال ام ة وراء اختيار وانتقااااااااار م اومة ةإنهااااااااانية وزراعية وبيطرية ومتصاااااااالة بابية األحياء املائيةن أ  نهاااااااام

مضادات املي روبات يف البيئة املائيةق 

 المائية المستزرعة المستأنسة الحيواناتتربية  2-4
جرى اسااااااتئ اق عدد قليل من األنواد يف تربية األحياء املائية وشة هامش واسااااااع للغاية الساااااات باد سااااااالالت أاثر إنتاجية 
قادري على ال مو بهاارعة أارب وعلى الصاامود أاثر يف وج  األمراض وتغري امل اخ و تلا عن أقاراا الربيمة من حيى بعض 

د من الهااااالالت عملية م لفة واالًبا ما يضااااطلع اا ال طاد اخلاص الذي الهاااامات مثل شاااا لهاق وإ م اساااات باد هذا ال و 
يفرض مبلًغا من املال لتغطية الت الياق وعالوي على ذلكت ياافق تهارد ال مو مع اعتماد أارب على األعالفت مما يؤدي 

2



ا بقاااأ  تأ ري  إ، تفاقم مهاااائل حصاااول امل تتني الف راء من ال احية االقتصاااادية على الهاااالالت امل تتةق وشة خماوف أيضاااً
الهالالت اعهم ة ورا ًيا اهلارِبة على املادي الورا ية الربيمة وعلى ال غم ااي ولوجية وتوفري خدمات ال غام ااي ولوجيق

 وضع استراتيجيات تغذية شاملة: بالنظر إلى الطلب والعرض ومحدودية الموارد واالحتياجات المتعارضة 2-5
ت ثيا إنتاا االساااااتزراد الهااااام ي إ، احلد من اعتماده على األعالف املؤلفة يف ال هااااام األارب م ها من  جيب أ  يؤدي

دقيق الهااامك وزية الهااامكت وهي م تتات مقااات ة يف معغمها من مصاااايد األمساك الصااا اعية لقمساك الهاااط ية األقلم
ائية العرض بأشااااااااااوادت يف حني اا  ه اك اعااف قيمة من ال احية االقتصاااااااااااديةق وقد  طى الطلب على تربية األحياء امل

بال يمة الغذائية لتلك األنواد باعتبارها مصدرًا مباشرًا لتغذية اانها ق وجرى بق ل متزايد استخدام مصادر مغذية بديلة 
ت ااالة ل ل للربوتي ات والقاااا ومت ال ساااايما ال بام املصاااادر م هات مع أ م اسااااتخدامها املفرد يف احلمية الغذائية لل ائ ا

شاااااايء قد يطرع مقاااااااال على مهااااااتوى الرفاهية وقد يل ق الضاااااارر ب غم امل اعةق وجيري حالًيا اساااااات باد مصااااااادر جديدي 
ن والط الب والفطريات الب رية Hermetia illucensللربوتي ات والقاااااااااااا وم على ارار يرقات ذبابة اجل دي األسااااااااااااود ة

تتارية السااااااتخدامها اأعالفق وسااااااي و  من الضااااااروري احلرص على وساااااارعا  ما تت ول إ، خيار صااااااا  من ال احية ال
 يؤ ر االعتماد املتزايد على هذا ال ود من األعالف على حمتوى امل تتات املائية املهتزرعة من املغذياتق  أال

ون  حىتل وإ م بعض أنواد االسااتزراد الهاام ي قادر على إنتاا األمساك على حنو فعمال باسااتخدام مدخالت قليلة أو من د
ومن هذه األنواد   ائيات الصااااااااااامامات ةاعاريات وبلا الب ر واعار امللزمي واعار املروحي القااااااااااا لن ال  ت مو من دو  
علا اصااااط اعي مبا أُنا تتغذى من مواد طبيعية موجودي يف حميطها يف الب ار أو املهاااات  عات حيى ت موق وت درا أمساك 

غذائية الدنيا من ساااالهاااالة ال يمة وهي تتصاااادر أنواد األمساك الزع فية املهااااتزرعةق وجيب القاااابود والبلطي يف املهااااتويات ال
التقااتيع على توعية املهااتهل ني على حنو أارب باألنواد املدرجة يف املهااتويات الغذائية الدنيا من القااب ة الغذائية وبفوائد 

 استهالاهاق 

التلوث البيئي وإدارة المهدر 2-6
ثيا اانتاا إ، توليد قدر أارب من املهدر ل ل وحدي إنتاات على اعتبار أ م األمساك املهاااااااااااااتزرعة أاثر االًبا ما يؤدي ت 

اعتماًدا على املصادر الغذائية الغريبةق وال يزال املهدر يف تربية األحياء املائيةت مبا يقمل الرباز والبول وخملفات األاذية اري 
مى يف البيئة لتقاااااتيتها واساااااتيعااات مما يطرع عدًدا من التهديدات املتصااااالة بهاااااالمة املهاااااتهل ة والع اقري اري املهااااات لبةت تر 

ا ال هااام  أعالهنق وإ م معاجلة هذا ال ود من املهدر ال اتج عن نغم األحواض واألقفاص الت ليدية  2-2األاذية ةانغر أيضاااً
عملية صااااااااااااااعبة وم لفةل فيما تعاحل نغم اانتاا احلديثة مثل نغم إعادي تدوير تربية األحياء املائية واالسااااااااااااااتزراد ال بام 

من ال احية االقتصااااااااااااااديةق وإ م ُنج ال غام والهااااااااااااام ي على حنو مالئم مهاااااااااااااألة املهدر وإ  اانة ت تثبة بعد جدواها 
ااي ولوجي إزاء تطوير االساااتزراد الهااام ي ةمبا يف ذلك بديد م اطق االساااتزراد الهااام ي واختيار املواقع وانت اء األنواد 

أ رياتوإداري امل ط ةن ي فل حصااااااااول املزارد على الصاااااااافات ال  إل م ها من توفري اانتاا الالزم مع أقلم قدر مم ن من الت
الهاااااااااااااالبية على البيئة وعلى اعتمعق وتقاااااااااااااامل العوامل اهلامة ال  ت بغي مراعااا يف هذا ال هج قدري الت ممل ااي ولوجية 
واالجتماعية واألمن البيولوجي وبديد امل اطق من ال احية ال انونيةت باايااااااااافة إ، محاية البيئة ا لمل وهذا من شااااااااأن  أ 
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يى خفض املخاطر بال هاااااااابة إ، املهااااااااتثمرين يف تربية األحياء املائية واحلد قدر املهااااااااتطاد من يولمد فوائد إيااااااااافية من ح
 التعارض مع مهتخدمي املوارد الطبيعية ااخرينق 

 سبل العيش واإلنصاف 2-7
ا إ، يف حني تهاااعد األنغمة اخلاصااة بهااالمة األاذية ومدونات املمارسااات على محاية املهااتهل نيت فتُنا قد تؤدي أيضااً 

حاالت عدم مهاااااواي من حيى ت اليا اانتاا بال هاااابة إ، أصاااا اف احليازات الصااااغريي مبوازاي إقصااااائهم عن ال فاذ إ، 
األساااااواقق ويقااااا مل صاااااغار امل تتو  ال هااااام األارب من العمليات اجلارية يف جمال االساااااتزراد الهااااام يق وال بد من توفري 

املوارد وإ، األسااااااااواق والت  ولوجيا واخلدمات باايااااااااافة إ، آليات صاااااااا ل  الدعم هلذا ال طاد من حيى ال فاذ إ، قاعدي
املهارات ةعلى ارار املدارق احل لية للمزارعني وُنج ااداري اجلماعية وخدمات اارشااااااااااااد على أسااااااااااااق الطلب والب و  

ة وسااااااااااااااوء الفهم من خالل املقااااااااااااااااةنق ومبوازاي ذلكت شة حاجة إ، فهم هذا ال طاد من حيى املخاطر واملفاهيم اخلاطئ
عمليات املها بقأ  املعارف واملواقا واملمارسات حبيى يتم إدراا العوائق واحلواجز أمام التغري الهلواي يمن أي نغام 

 قد يلزم لدعم هذا ال طادق فهذه ليًعا شرود أساسية لتعزيز االستدامةق 

 تشجيع البحوث في المجاالت ذات األولوية 2-8
تقااااااااامل جماالت الب و  ذات األولوية من م غار ساااااااااالمة األاذية تأ ريات تغري امل اخ على انتقاااااااااار الط الب الضااااااااااري 
واساااااتزراد اعاريات واعار امللزمي وبلا الب ر وعلى األمراض ال  تصااااايب األعقااااااف الب رية املهاااااتزرعةق ومن الضاااااروري 

ا يف جمال م اومة مضااااادا ت املي روبات يف نغم االسااااتزراد املائي وايفية احلد قدر املهااااتطاد إجراء مزيد من الب و  أيضااااً
من املخاطرق وتقااااامل اعاالت الرئيهاااااية األخرى تطوير الل احات وبدائل أخرى ملضاااااادات املي روبات واملخاطر ال اشااااائة 

 عن ممارسات ما بعد الصيدق 

 المالحظات الختامية -3
يف ال غام العاملي لقاذيةق لذات ي بغي ال غر يف إنتاا تربية األحياء  -أسااااااااساااااااًيا رمبا  -تقااااااا ل تربية األحياء املائية م ونًا 

 املائية من م غار ال غم الغذائية العاملية القاملق 

حالة من احلاالتوال مفرم من امل ايضاااااااات بني فوائد ت ثيا االساااااااتزراد الهااااااام ي وتأ ريات  وهي سااااااات و  خاصاااااااة ب ل 
ال احية الث افية واعتمعية وامل انية اجلغرافيةنق وال بد من أ  تتهم هذه العوامل البيئية والص ية والتغذوية واالقتصادية  ةمن

إ، البائعني امل تتنيواملتصاااالة بهااااالمة األاذية بالقاااافافية مبا يتيا ألصاااا اف املصاااال ة على نطاق الهاااالهاااالة ا لمت من 
هاااتهل ني وصاااانعي الهاااياسااااتت ا اذ قراراام بصاااوري مهااات ريي يف ياااوء الفوائد واملخاطر وب اء الث ة بني هذه بالتتزئة فامل

 ت امي بهرعةق األطراف الفاعلة لالستفادي قدري املهتطاد من مزايا هذا ال طاد امل تج لقاذية امل
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