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 لجنة مصايد األسماك

 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

 الدورة العاشرة

2019  أغسطس/آب 27-23 تروندهايم، النرويج،

 الوقاية من مخاطر األمراض الحيوانية المائية في مجال تربية األحياء المائية
 وإدارتها من خالل مسار تدريجي لإلدارة

 موجز

         من منظور                                                                                       تعرض هذه الوثيقة حملة تارخيية عن االهتمام الذي يوىل لقضـــــايا الصـــــحة اخلاصـــــة برتبية األحياء املائية 
                   ألخرى يف هذا اجملال. مث            والتطورات ا                           التابعة للجنة مصــــايد األمساك                                                 جلســــات اللجنة الفرعية املختصــــة برتبية األحياء املائية

          ) التجارة 1                                                        اض احليوانية املائية وتصــــــــنفها يف أربعة جماالت رئيســــــــية كالتايل: (                 مســــــــارات ظهور األمر                      تناقش دوافع وعوامل و 
                     صــحة احليوانات املائية؛       إدارة   و    )3 (  ؛         ومضــيفيها       األمراض               ومعرفة مســببات   ) 2                   ّ                       باحليوانات املائية احلّية ومنتجاهتا، وحركتها؛ (

                                             م اقتصــــاديات الصــــحة يف جمال تربية األحياء املائية  فه                                                      التغيريات يف النظام اإليكولوجي. ويتم الرتكيز على احلاجة إىل   و   ) 4 (
ّ         ً       ً واالســـــــــــتثمارات). ويعّد ذلك أمرًا ضـــــــــــروريًا        األعباء (             ميكن أن توفر               كتكاليف فرصـــــــــــة           األحيائي      واألمن                     لرؤية تدابري الوقاية                    

                                                               إرشادات حول أفضل مكان لتوجيه املوارد احملدودة وكذلك فرص االستثمار.

                        جمال تربية األحياء املائية    يف         األحيائي           لتحســــــــــــــني األمن                                   مبادرة جديدة هي مســــــــــــــار تدرجيي لإلدارة           ويتم تقدمي 
                                                                                                             (املســار التدرجيي لإلدارة)، ويتم وصــف مفهومه ومبادئه وفوائده. ويركز املســار التدرجيي لإلدارة على بناء القدرات اإلدارية 

                         صــحاب املصــلحة لتعزيز تطبيق  أل                                                         ني مشــرتكني من أعلى إىل أســفل ومن أســفل إىل أعلى، مع مشــاركة قوية          من خالل �ج
                                                               وعلى مســــــــــــــتوى القطاع، كجزء من النهج الوطين. وجتمع عمليات التخطيط بني                      طر على مســــــــــــــتوى املنتجني          إدارة املخا

                       . وهي حتدد ملكية املخاطر        األحيائي     لألمن                                                              أصـــــحاب املصـــــلحة وتوفر األســـــاس لإلدارة الوطنية العامة واخلاصـــــة املشـــــرتكة 
                                                                                                           وتعزز املشـــــاركة النشـــــطة وااللتزام طويل املدى بإدارة املخاطر. ويســـــتغل املســـــار التدرجيي لإلدارة فرصـــــة إنتاج تربية األحياء 
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  ة      ّ مكينيّ    ّ التّ                        من خالل بيئات الســياســات                واألنثروبولوجية                                       تســتجيب مبا فيه الكفاية للتحديات البيئية                        املائية بطريقة مســتدامة، 
                     تريبة األحياء املائية.                      اإلنتاج السليمة يف جمال       ممارسات         اعتماد       لتشجيع 

 
                                                                      والتأييد من قبل األعضـاء، كانت اجلهود جارية يف منظمة األغذية والزراعة لوضـع                            وعلى أسـاس الطلبات السـابقة 

          طويل األجل                                                                      ُ                         برنامج عاملي الســـــــتدامة تربية األحياء املائية كجزء من مبادرة النمو األزرق. ويُقرتح هنا إنشـــــــاء مكون عاملي 
                                  يف جمال تربية األحياء املائية على مجيع    ي      األحيائ                       هذا الربنامج لتحســـــــني األمن          ، يف إطار                        مبســـــــاعدة من عدة جهات ماحنة

        رئيسية:          مخس ركائز                              املستويات. ويتكون هذا املكون من 
 

ّ     تعزيز الوقاية من األمراض على مســــــــــتوى املزرعة من خالل االســــــــــتزراع املســــــــــؤول لألمساك (مبا يف ذلك احلّد من   )1 (                                                                                   
                                     بدائل مناســــبة ملضــــادات امليكروبات) وغريها                                                            مقاومة مضــــادات امليكروبات يف جمال تربية األحياء املائية، وتطبيق

                                             م واليت أثبتت جدواها من الناحية التكنولوجية.   و                            من التدابري القائمة على العل

                                                                    يف جمال تربية األحياء املائية من خالل تنفيذ املســـــــــار التدرجيي لإلدارة، وتعزيز          األحيائي               حتســـــــــني حوكمة األمن   و   )2 (
    وغري                                                                                الدولية وتنفيذها، وتعزيز �ج الصحة الواحدة من خالل اجلمع بني اجلهات الفاعلة احلكومية         املعايري     تفسري 

           ات البحوث،      ومؤســســ                            واملنظمات الدولية واإلقليمية                      صــلحة يف ســلســلة القيمة)                           احلكومية (املنتجون، وأصــحاب امل
          وتنفيذها؛         املطلوبة         األحيائي     األمن                                             واملؤسسات املالية واجلهات املاحنة، لتصميم تدابري                   واملؤسسات األكادميية

              واالستثمارات)؛        األعباء                                                     توسيع فهم اقتصاديات الصحة يف جمال تربية األحياء املائية (  و   )3 (

                                                                                               تعزيز التأهب حلاالت الطوارئ (أدوات اإلنذار املبكر والتنبؤ، والكشــف املبكر، واالســتجابة املبكرة) على مجيع   و   )4 (
          املستويات؛

                                                                    العديد من القضايا الشاملة (على سبيل املثال، تنمية القدرات والكفاءات،   و   4   إىل   1                   الناشط للركائز من       والدعم   )5 (
       تهدفني،                    والبحث والتطوير املســــــــ                                          ، والتواصــــــــل بشــــــــأن املخاطر، والتعليم واإلرشــــــــاد،       األمراض ب         املتعلقة          واملعلومات 
  .         واالبتكار)

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة الفرعية
 

  يف جمال تربية األحياء املائية،          األحيائي                                                            استعراض ومناقشة آليات ملموسة وتقدمي التوجيهات بشأن مكون األمن                           
                        اخلمس الرئيسية اخلاصة به؛       ركائز           مبا يف ذلك ال

  األحيائي                            زمام املبادرة بشــــــــــــأن مكون األمن                                   واجلهات املاحنة إىل التعاون و/أو أخذ                     دعوة األعضــــــــــــاء والشــــــــــــركاء          
                                                                  تربية األحياء املائية يف الربنامج العاملي الستدامة تربية األحياء املائية؛      يف جمال 

  دعوة األعضاء ومؤسسات التمويل إىل دعم مكون برنامج عاملي طويل األجل مبساعدة من عدة جهات ماحنة،   و                                                                                       
                                            يف جمال تربية األحياء املائية على مجيع املستويات.         األحيائي                من أجل حتسني األمن 
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 مة   ّ مقد  
 
  ،       احلديثة        املائية                          اليت تؤثر على تربية األحياء          األحيائي     األمن                بشــــأن أهم شــــواغل   1                   وثيقة مناقشــــة متهيدية  ُ    ُعرضــــت  - 1

                    ، اليت عقدت يف بوكيت،                                                                                     خالل الدورة اخلامســـة للجنة الفرعية املختصـــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصـــايد األمساك
    ُ                                                 ). وُعرضــت قضــايا تتعلق باألمراض احليوانية املائية العابرة 2010                  أكتوبر/تشــرين األول   1               ســبتمرب/أيلول إىل   27    (من         تايلند

                  البيطرية، والغزو      ّ  الطبّية                اســــــتخدام املنتجات  ب                     الصــــــحة العامة املتعلقة               اليت تتعرض هلا      خاطر  امل                        للحدود، وســــــالمة األغذية، و 
         ُ                           املناخ. وُقدمت معلومات أســـــاســـــية موجزة               ّ وبعض جوانب تغّري     ا،             ً ة احملورة وراثيً             ّ الكائنات احليّ                 املســـــائل املتعلقة ب  و            البيولوجي، 

               النــاجتــة عن بعض          األحيــائي             أن خمــاطر األمن    إىل                              ً ه مع بعض األمثلــة احملــددة. ونظرًا                            عن قطــاعــات املخــاطر املــذكورة أعال
     هناك                                                                                        هذه القطاعات معروفة، ويف كثري من احلاالت، تكون مســـــــــــارات املخاطر معروفة ومفهومة بشـــــــــــكل واضـــــــــــح، فإن 

                                                      شواغل بالغة حول كيفية ختفيض هذه املخاطر أو ختفيف آثارها.
 
ّ                                 وأقّرت اللجنة الفرعية املختصــــة برتبية األ  - 2                 هو مســــألة أســــاســــية                                   ة يف دورهتا اخلامســــة أن األمن األحيائي          حياء املائي   

                       ني بالتايل معاجلة مثل هذه                                                                                 للتنمية املســــــــتدامة لرتبية األحياء املائية، وكذلك لصــــــــحة اإلنســــــــان وســــــــبل العيش الريفية. ويتع
                                                                                             االعتبارات على مجيع املســتويات، باســتهداف صــانعي الســياســات واملزارعني ومجيع أصــحاب املصــلحة على طول ســلســلة 

ّ                      ً     القيمة، ال ســــــــــيما صــــــــــغار املنتجني والصــــــــــيادين. كما أقّرت اللجنة الفرعية أيضــــــــــاً بأن               يشــــــــــمل العديد                 األمن البيولوجي                                            
                                                        حيتاج إىل فهم أفضل لعوامل اخلطر عند اختاذ إجراءات متكاملة.      إنه ف        وبالتايل              من القطاعات، 

 
ّ        وأكّد املؤمتر   - 3                            ، بانكوك) من جديد على أمهية 2010                                                  تربية األحياء املائية يف األلفية الثالثة (ســــــــــــــبتمرب/أيلول      حول   

                     ومت حتديد صـــــــــحة احليوانات   2                                  بانكوك لتنمية تربية األحياء املائية.   ة                                         صـــــــــحة احليوانات املائية من خالل إعالن واســـــــــرتاتيجي
                                                                                                    املائية كأحد العناصـــــــــر ذات األولوية االســـــــــرتاتيجية يف اإلعالن، واليت جيب دجمها يف االســـــــــرتاتيجيات الوطنية لتنمية تربية 

                               األحياء املائية من قبل احلكومات. 
 
          ، والدورة 2012      يف عام                                                             للجنة الفرعية املختصــــــــة برتبية األحياء املائية (أي الدورة الســــــــادســــــــة               ويف دورات الحقة   - 4

                         ) مت تقدمي العديد من طلبات 2017                        ، والدورة التاســــــــــــــعة يف عام 2015                        ، والدورة الثامنة يف عام 2013              الســــــــــــــابعة يف عام 
          دارة األمن  إل                                                                                                األعضــاء للحصــول على املســاعدة الفنية بشــأن األمراض احليوانية املائية العابرة للحدود، لدعم تنمية القدرات 

                                                                                          ، وحتليل املخاطر، وتقدمي التوجيهات بشــــأن أفضــــل املمارســــات، وزيادة الرتكيز على صــــغار املنتجني. وتضــــمنت        األحيائي
       أمريكــا                التبقع األبيض يف       ومرض           يف أفريقيــا،           احليوانيــة                 متالزمــة التقرحــات                                           أكثر األمراض احليوانيــة املــائيــة العــابرة للحــدود 

                         احلاد، وفريوس النخر العضلي             البنكرياسي                                 بكر املعروفة مبتالزمة النخر الكبدي                                          الالتينية والبحر الكارييب، ومتالزمة النفوق امل
                                                                                                   املعدي، يف آســــــــــــــيا، والتهاب الكبد املخلوي يف البلطي (الناجم عن فريوس بلطي البحريات) يف أفريقيا وآســــــــــــــيا وأمريكا 

                               العراق. كما مت التأكيد على أمهية    يف  koi herpes                           تفشـــــــي الشـــــــبوط الناجم عن فريوس        ً ومؤخرًا                         الالتينية والبحر الكارييب؛ 
                                                         العمل مع املنتجني وتعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. 

                                                      
1  http://www.fao.org/3/k7580a/k7580a.pdf. 
2  http://www.fao.org/3/i2734e/i2734e.pdf. 

http://www.fao.org/3/k7580a/k7580a.pdf
http://www.fao.org/3/i2734e/i2734e.pdf
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               يف املنظمة. وخالل                       برنامج التعاون التقين                                           فرص التمويل، مت تقدمي الدعم لألعضاء ضمن طرائق              وبسبب حمدودية   - 5

                                                                                                    الســــــــــــنوات الثالث األخرية فقط، مت توفري آليات التمويل من خارج امليزانية وآليات متويل متعددة املاحنني لدعم مشــــــــــــاريع 
                                  ، بلغت قيمة مشـــــــاريع املســـــــاعدة الفنية 2019 -2009                                      يف جمال تربية األحياء املائية. وخالل الفرتة          األحيائي     األمن        حوكمة

     دوالر       ماليني  6.9                                والتمويل من خارج امليزانية، حوايل                       برنامج التعاون التقين                    ائية، املقدمة من خالل                 لصــــــــــــــحة احليوانات امل
          ويتم تقدمي                                  وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب.                              واحمليط اهلادئ وأوروبا الشــــــــــــــرقية       وآســــــــــــــيا           يف أفريقيا   ا   ً بلدً   50            أمريكي حلوايل 

                                           الوطنية واإلقليمية واألقاليمية، وكذلك من خالل        التقين                                    املستمرة لألعضاء من خالل برامج التعاون                        املساعدة الفنية واملالية 
                                                                          املساعدات يف حاالت الطوارئ من خالل مركز إدارة األزمات يف منظمة األغذية والزراعة.

 
                    ســــــــتقبل، تتعلق إحداها                              ا على ســــــــبع أولويات لعملها يف امل   ً أيضــــــــً   3 )2015                                     ووافقت الدورة الثامنة للجنة الفرعية (  - 6

  .       األحيائي      باألمن 
 
      2018 و  2009                                                                            واعرتفت كل دورة من الدورات الســـــــت املتعاقبة للجنة مصـــــــايد األمساك، اليت عقدت بني عامي   - 7

ّ          . كما أقّرت الدورة        األحيائي                                بأمهية صـــــــــحة احليوانات املائية واألمن        2018      يف عام                             والثالثون للجنة مصـــــــــايد األمساك         الثالثة        
                                                               ، وأوصــــــــت بأن تواصــــــــل املنظمة عملها مع املنظمة العاملية لصــــــــحة احليوان.                 مضــــــــادات امليكروبات                   بأمهية مســــــــألة مقاومة 

ً  ومتت اإلحاطة علًما      األمن        مســــــــــائل                                 احلاجة إىل بناء قدرات األعضــــــــــاء إلدارة  ب                                    بتطوير املســــــــــار التدرجيي لإلدارة، وكذلك               
   4     أفضل.        على حنو         األحيائي

 
                                              كأحد التحديات الرئيســـية اليت تواجه تربية األحياء            األحيائي  ن  م                    ُ        تقدم، من الواضـــح أنه يُعرتف باأل    ً         وبناًء على ما   - 8

                                                                                                          املائية، وبالتايل فقد حظي باهتمام كبري على مســـتوى اللجنة الفرعية املختصـــة برتبية األحياء املائية وجلنة مصـــايد األمساك. 
                                                     األغذية والزراعة الدعم للطلب الكبري للحصـــــــــول على املســـــــــاعدة                                                وعلى الرغم من حمدودية التمويل املتاح، قدمت منظمة 

                                          ، وبناء التوافق يف اآلراء، واألحداث العلمية،    وعي             لرفع مســـتوى ال      حداث  األ          العديد من                                الفنية من قبل األعضـــاء. ومت إجراء 
               ك، مت نشــــــــــــر املواد      إىل ذل          وباإلضــــــــــــافة  5                                                                     واجتماعات اخلرباء، والدورات التدريبية، والتحقيقات امليدانية بشــــــــــــأن األمراض.

      ، خالل        األحيائي                                                                         نية وغريها من مواد االتصــــال بشــــأن خمتلف جوانب حوكمة صــــحة احليوانات املائية واألمن  ف             التعليمية وال
  6 .                    العقود الثالثة املاضية

                                                      
3  i5191t.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
 )؛ الرابط:2018يوليو/متوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك (روما،   4

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MX970_23/MX970_C_2019_23_ar.pdf. 
؛ http://www.fao.org/fishery/nems/41072/zh :عن فريوس بلطي البحرياتأمثلة خمتارة   5
وعن مقاومة مضادات امليكروبات:  ؛http://www.fao.org/3/CA2864EN/ca2864en.pdf؛ http://www.fao.org/fishery/nems/41135/zhو

http://www.fao.org/fishery/nems/41098/zh؛ وy/nems/40953/enhttp://www.fao.org/fisher ؛
 ؛http://www.fao.org/fishery/nems/41001/ar؛ وhttp://www.fao.org/fishery/nems/40956/enو
  ؛http://www.fao.org/3/X8485E/X8485E00.htmاملائية احلية:  للحيوانات لنقل الرشيدعن اخمتارة أمثلة   6
؛ وعن حتليل fao.org/3/ca2764en/CA2764EN.pdfhttp://www.؛ وعن وضع االسرتاتيجيات: a1108a.html-http://www.fao.org/3/aو

؛ وعن التشخيصات: http://www.fao.org/3/i0490e/i0490e00.htmوعن  ؛http://www.fao.org/3/i2571e/i2571e00.htmاملخاطر: 

http://www.fao.org/3/a-i5191t.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MX970_23/MX970_C_2019_23_ar.pdf
http://www.fao.org/fishery/nems/41072/zh
http://www.fao.org/fishery/nems/41135/zh
http://www.fao.org/3/CA2864EN/ca2864en.pdf
http://www.fao.org/fishery/nems/41098/zh
http://www.fao.org/fishery/nems/40953/en
http://www.fao.org/fishery/nems/40956/en
http://www.fao.org/fishery/nems/41001/ar
http://www.fao.org/3/X8485E/X8485E00.htm%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-a1108a.html
http://www.fao.org/3/ca2764en/CA2764EN.pdf
http://www.fao.org/3/i2571e/i2571e00.htm%D8%9B
http://www.fao.org/3/i0490e/i0490e00.htm
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                                       تؤثر على اســــــتدامة تربية األحياء املائية.          األحيائي                                                    ال تزال التحديات اليت تواجه صــــــحة احليوانات املائية واألمن   و   - 9

                  خالل الدورة اخلامســـــــــة   2010        منذ عام                                      األمراض احليوانية املائية اليت مت حتديدها      ظهور       دوافع       لتقييم                   وقد حان الوقت اآلن 
             أجل إجياد طرق      ، من                   ر فيها بطريقة حامسة           وإعادة النظ   ،                                             ختصة برتبية األحياء املائية وآثارها على االستدامة                للجنة الفرعية امل

                                                                 جديدة ومبتكرة للتعامل معها بطريقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.
 

  هومسارات هوعواملظهور األمراض الحيوانية المائية دوافع 
 

                                  أن األمراض احليوانية املائية العابرة   يف                                                                 يتمثل االجتاه الســـــــــائد على املســـــــــتوى العاملي يف جمال تربية األحياء املائية،   -  10
             ما يكون هناك                              ً        ً اج كل ثالث إىل مخس ســنوات تقريًبا. وغالًبا                                                للحدود اخلطرية تظهر وتنتشــر وتســبب خســائر كبرية يف اإلنت

                                                              من الوقت الذي تتم فيه مالحظة حدث نفوق كبري بســــــــبب مســــــــببات أمراض غري                                 فرتة طويلة (عادة ما تكون ســــــــنوات)
                                  ، والوعي بشـــــأ�ا على املســـــتوى العاملي،                   ً  حتديدها وتأكيدها الحًقا         يتم فيه                                         معروفة وناشـــــئة يف هذا اجملال، إىل الوقت الذي

                       فعالة من حيث التكلفة.       تكون                                                اإلبالغ/اإلخطار وتنفيذها، ووضع تدابري إلدارة املخاطر          الرقابة و          ووضع نظم 
 

                 ة األحياء املائية.                                                  املســارات اليت تؤدي إىل ظهور األمراض املائية يف جمال تربي /       العوامل /                          وهناك قائمة طويلة بالدوافع  -  11
                                   وميكن النظر إليها يف أربع فئات عامة:

 
 تعترب األمساك سلعة متداول هبا بشكل كبري، وخاصة على املستوى                                        التجارة باحليوانات واملنتجات احلية وحركتها :                                                       

                              واحليوانات البالغة) أو منتجاهتا           والزريعة       الريقات                    احليوانات احلية (مثل                                ويتم التداول بالعديد من أشــــــــكال       الدويل، 
                                                                              (احلية والطازجة واجملمدة)؛ وميكن نقل احليوانات ومسببات األمراض الغازية يف نفس الوقت.

  لبيئة املائية الفريدة، فإن صحة األرصدة املستزرعة ليست واضحة     إىل ا                               ً ة مسببات األمراض ومضيفيها: نظرًا    معرف  و                                                         
            مت اســــــــــــتزراعه      نوع  600                                                            العدد املرتفع لألنواع احملتفظ هبا يف نظم اســــــــــــتزراع متنوعة (ما يقارب       ويدل        بســــــــــــهولة. 

               عن تنمية تربية                        اجلديدة وقابلية املضـــيفني                املعرفة باألمراض          الدائم يف        التأخر  ) 2016                        على املســـتوى العاملي يف عام 
                                                                                            األحياء املائية. وهناك وعي مجاعي بطيء بشأن التهديدات اجلديدة، ونقص يف البيانات األساسية عن مسببات 
                                                                                            األمراض (مثل طرق النقل) ونقص يف بيانات املضـــــــــيف األســـــــــاســـــــــية (مثل املناعة وعلم الوراثة). وعادة ما تركز 

                                                ئم. وال توجد اســـــرتاتيجيات تربية مع عناصـــــر إلدارة صـــــحة                                          التشـــــخيصـــــات على األمراض املعروفة/املدرجة يف قوا
                    ، للعديد من األنواع.               احليوانات املائية

                                                      
complete.pdf-Publications/ADG-y.enaca.org/NACAhttp://librarو ؛i6848e.pdf-http://www.fao.org/3/a ؛ وعن الرقابة

http://www.fao.org/3/y5325e/y5325e00.htm :؛ وعن االستعداد للطوارئhttp://www.fao.org/3/a0090e/a0090e00.htm ؛
http://www.fao.org/3/ca2705en/CA2705EN.pdfمراض الطارئةاألالتحقيق يف وعن  ؛: i0778e/i0778e00.htmhttp://www.fao.org/3/ ؛

؛ وعن االستخدام احلذر http://www.fao.org/3/i0095e/i0095e00.htm؛ وعن احلجر الصحي: i6596e.pdf-http://www.fao.org/3/aو
http://www.fao.org/3/a-وتقسيم املناطق:  األحيائي؛ وعن األمن http://www.fao.org/3/ba0056e/ba0056e.pdfللعقاقري البيطرية: 

dfi6834e.p. 

http://library.enaca.org/NACA-Publications/ADG-complete.pdf%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-i6848e.pdf
http://www.fao.org/3/y5325e/y5325e00.htm
http://www.fao.org/3/a0090e/a0090e00.htm
http://www.fao.org/3/ca2705en/CA2705EN.pdf%D8%9B
http://www.fao.org/3/i0778e/i0778e00.htm
http://www.fao.org/3/a-i6596e.pdf
http://www.fao.org/3/i0095e/i0095e00.htm
http://www.fao.org/3/ba0056e/ba0056e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6834e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6834e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6834e.pdf
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  إدارة صــــــــحة احليوانات املائية: تشــــــــمل العوامل اليت حتّد من فعالية تدابري األمن   و                       ّ                 : تعدد املؤســــــــســــــــات        األحيائي                                             
                                         ئية (أي السلطات املعنية مبصايد األمساك/تربية                                                  إنتاج تربية األحياء املائية وإدارة صحة احليوانات املا  يف           اليت تشارك 

                             على مســتويات املزرعة أو القطاع          األحيائي                                                            األحياء املائية والســلطات البيطرية)؛ وعدم وجود اســرتاتيجيات األمن 
                                  القدرة على االســتجابة حلاالت الطوارئ؛           ؛ واخنفاض ئ       بشــكل ســي                                         أو املســتوى الوطين، أو عدم كفايتها وتنفيذها 

                                                                             الدولية؛ وضـــعف اإلطار التنظيمي واإلنفاذ؛ وعدم التوافق بني برامج البحوث واحتياجات         املعايري           وضـــعف تنفيذ 
                                        ؛ وضعف الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.             السلع األساسية /            قطاع املزارعني

  يكولوجية املائية من خالل النشــــاط البشــــري املباشــــر (الســــدود،              تتغري النظم اإل                             التغريات يف النظام اإليكولوجي:  و                                                     
    ).        وغري ذلـــك                                                                            وتوســــــــــــــع اجملتمعـــات، ومـــا إىل ذلـــك) والتـــأثريات غري املبـــاشــــــــــــــرة (تغري املنـــاخ، والتلوث العـــاملي، 

                                                                   د بســبب فيزيولوجيا احليوانات، على ســبيل املثال، قيود التكيف لذوات الدم                             ّ وإن االســتزراع يف هذه احلاالت معقّ 
                                                                                                  لبارد، وظهور مســببات األمراض، وتغيري النطاقات اجلغرافية للمخزونات الربية، وامليكروبات، والطفيليات، وتغري  ا

                                                                  العوامل البيئية بالقرب من مستويات التحمل للمضيفني والعوامل املمرضة.
 

 األحياء المائية تربيةفي مجال صحة الاقتصاديات 
 

             كون مســــــــــتدام.  ي                       تربية األحياء املائية لن       قطاع                                                 إذا مل يتم التعامل مع حتديات األمراض بشــــــــــكل صــــــــــحيح، فإن   -  12
                            تفشــــــــــــــي األمراض العديدة يف تربية        ويعكس                                                                ومن األمثلة على ذلك هي اآلثار العاملية النامجة عن مرض التبقع األبيض. 

                                                ملائية. ويتطلب التقســـــــــــيم العادل للتكاليف التشـــــــــــغيلية                                     عدم نضـــــــــــوح احلوكمة يف جمال صـــــــــــحة احليوانات ا              األحياء املائية 
                                                                                                      واالســـــــــتثمارات طويلة األجل يف جمال الوقاية من األمراض وإدارهتا والســـــــــيطرة عليها ومعاجلتها، أطر عمل قوية للحوكمة، 

  .      القطاع                                واحد من أهم العناصر من حيث أداء      ذلك             وبالتايل فإن
 

                                                                                                  وقد مت تقدير تأثريات األمراض من الناحية االجتماعية واالقتصادية (مثل اخلسائر يف اإلنتاج، والدخل، والعمالة،   -  13
        أو إغالق         القطاع                                  ، وثقة املســــتهلك؛ ونقص األغذية؛ وفشــــل                                  األســــواق أو حصــــة األســــواق، واالســــتثمارات           والوصــــول إىل 
                                              جيـة لتقييم آثـار األمراض، بســــــــــــــبـب اخنفـاض وترية احلـدوث                            وحىت يف حـالـة عـدم وجود طرق منه  7  ).      القطـاع          األعمـال أو 

                بعض التقديرات.           ً تقدم حالًيا        اهليئات                                   وحجم االنتشار واآلثار، فإن العديد من 
 

                       ، بســــــــــبب متالزمة التقرحات      ً ناميةً         ً آســــــــــيويةً       ً دولةً   15  يف           يف املزرعة                                     بلغت التقديرات اإلقليمية خلســــــــــائر اإلنتاج   و   -  14
              املياه العذبة     أمساك                            عة من األمراض األخرى يف أحواض            جمموعة متنو     ، و                  من فصــــــــــــــيلة البنيدات                  ، وأمراض الروبيان         احليوانية

                                                      
7  .Reantaso, M.G-Bondadو ،.Subasinghe, R.Pو ،.Arthur, J.Rو ،.Ogawa, Kو ،.Chinabut, Sو ،.Adlard, Rو ،Tan, Zilong ،
 .272-132:249البيطرية. . األمراض واإلدارة الصحية يف تربية األحياء املائية يف آسيا. علم الطفيليات Shariff, Mohammad .2005و
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                                              وعلى املســــــتوى العاملي، بلغت اخلســــــائر املقدرة يف قيمة   8                              مليون دوالر أمريكي يف التســــــعينات.  36.1                 واألقفاص البحرية، 
   9                  مليون دوالر أمريكي.   3     019         ما يقارب   1994 و  1987             ة ما بني عامي          خالل الفرت       ً دولةً   11                             اإلنتاج بسبب أمراض الروبيان يف 

 
      مليون   20                   االســـتزراع األســـكتلندي       قطاع                                                      وعلى املســـتوى الوطين، كلف ظهور مرض فقر الدم يف مسك الســـلمون   -  15

      مليون   11      بقيمة         للقطاع                             ، وأدى إىل تكلفة سنوية مستمرة 1999 و  1998                                     جنيه إسرتليين يف التفشي الذي حصل يف عامي 
                                     وكانت أحدث التقديرات املتعلقة باخلســـــــــارة   10 .          على التوايل        يف كندا                   مليون دوالر أمريكي  14 و  ،          يف النرويج            دوالر أمريكي 

           مليار دوالر   12                                                                                    االقتصــــــــادية النامجة عن اخنفاض اإلنتاج والتصــــــــدير بســــــــبب متالزمة النخر الكبدي البنكرياســــــــي احلاد، 
  11 .          على التوايل   )2015     نام (   ت ي                دوالر أمريكي يف في       مليون  26           ) وأكثر من 7201 -2010    فرتة   ال (        تايلند         أمريكي يف 

 
       اخلســــــــائر                              اء املائية يف العامل، فإن جمموع                      أي أكرب منتج لرتبية األحي                                     وبالنظر إىل جتربة مجهورية الصــــــــني الشــــــــعبية،   -  16

ً         ً ظهر اجتاًها تصاعديًا                                  ُ تشري إىل أن اخلسائر االقتصادية كبرية وتُ   12                          ً ة عن األمراض املبلغ عنها رمسًيا     النامج                  وعلى سبيل املثال،   .       
           مليار دوالر   1.2        قيمتها      زيادة  ب     ، أي 2017                  دوالر أمريكي يف عام     ات      مليار   5.3                                 بلغت اخلســــــــــــــائر املرتبطة باألمراض حوايل 
           ومن اخلســـائر   . ا   ً مرضًـــ   96 و    ً        ً  نوًعا مســـتزرًعا  62                ومشلت هذه اخلســـائر   13 ،2016                                   أمريكي أكثر من اخلســـائر املســـجلة يف عام 

            بات لألمراض)                                                ّ )، احتلت أمراض البلطي املرتبة األوىل (بسبب عدة مسبّ      اجملموع   من        املائة  يف   33.8                      املتعلقة بإنتاج األمساك (
  )      اجملموع   من        املائة  يف   40.7                                                          مليون دوالر أمريكي. ومن بني اخلســــائر املتعلقة بإنتاج القشــــريات (  450                خبســــارة تقدر حبوايل 

                                مليار دوالر أمريكي)، بســــبب مســــببات   1.6                              أكرب اخلســــائر (خســــائر مقدرة بقيمة   Penaeus Vannamei    مجربي       تكبد
                                  ار اخلسائر األكرب (خسائر مقدرة بقيمة          ّ ) تكبد احملّ      اجملموع   من       املائة   يف   13.2                                    أمراض خمتلفة. ومن بني خسائر الصدفيات (

                       بينها احتل خيار البحر            اخلســــــــــــــائر؛ ومن       جمموع   من        املائة  يف   12.3      األخرى                                   مليون دوالر أمريكي). ومثلت األنواع  540
      مليون   190                                                            مليون دوالر أمريكي)، تليها األعشاب البحرية (خسائر مقدرة بقيمة   460                               املرتبة األوىل (خسائر مقدرة بقيمة 

              دوالر أمريكي).
 

ّ                                             ويُعّد الرتكيز على الوقاية من األمراض من عالمات نضـــــــــــــوج   -  17                                 ، ولكن جيب دعم ذلك بواســـــــــــــطة احلوكمة       القطاع ُ  
                                                       . وتوفر طريقة منهجية لتقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية        ً          ً اقتصاديًا واجتماعًيا   ا                                 ً واالبتكار. وال تزال األمراض تشكل حتديً 

                                                      
. إدارة صحة األمساك يف آسيا واحمليط اهلادئ. تقرير عن 1991اآلسيوي/شبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ،بنك التنمية   8

األحياء ، شبكة مراكز تربية 1وحلقة عمل بشأن أمراض األمساك وإدارة صحة األمساك. بنك التنمية اآلسيوي، قسم الزراعة، السلسلة رقم إقليمية دراسة 
 [النسخة اإلنكليزية]. 627الصفحة املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك، تايلند، 

9  .Israngkura, A ؛ و.Hae, S-Saeيف  [النسخة اإلنكليزية]. 286-253 فحةصالاحليوانية املائية، . استعراض اآلثار االقتصادية لألمراض 2002، ؛ 
 Arthur, J.R.و ،Phillips, M.J.؛ وSubasinghe, R.P.و ،Reantaso, M.B.و ،MacRae, I.H الرعاية الصحية األولية للحيوانات املائية يف .

 .406التنمية الريفية على نطاق صغري لرتبية األحياء املائية، منظمة األغذية والزراعة، وثيقة فنية رقم 
10  .stings, T.SHa؛ و.Olivier, G؛ و.Cusack, R؛ و.I.RBricknell, و ؛.Nylund, Aو ؛.Binde, Mو ؛.Munro, P؛ و.Allen, C .1999 .

  .Bull. Eur. Assoc. Fish. Pathol. ،19 ،268–288مرض فقر الدم املعدي يف السلمون. 
11  .Shinn, A.Pو ،.Pratoomyo, Jو ،.Griffiths, Dو ،.Trong, T.Qو ،.Vu, N.Tو ،.Jiravanichpaisal, Pو ،.Briggs, M .2018 . إنتاج

  .31S:29-58اك الروبيان اآلسيوي والتكاليف االقتصادية لألمراض. علوم مصايد األمس
 .)2017التقرير السنوي عن صحة احليوانات املائية يف الصني (  12
 .)2016التقرير السنوي عن صحة احليوانات املائية يف الصني (  13
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         القرارات         لصــــانعي                              ً ادية، وبالتايل فإ�ا توفر مؤشــــرًا                                                            ألمراض احليوانات املائية صــــورة أفضــــل آلثارها الضــــارة وعواقبها االقتصــــ
                                                   ) عن مدى تعطيل ســــوء الصــــحة لإلنتاج االقتصــــادي. ويعد فهم          مي اخلدمات                           مســــتوى الســــياســــات واإلنتاج ومقد     (على 

                   والتدابري الوقائية،          األحيائي                                       ســــــاب تكاليف الفرص والوفورات احملتملة لألمن  ت ح ال                           ً       ً التأثري االقتصــــــادي للمرض أمرًا ضــــــروريًا
                                      يه املوارد احملدودة، وكذلك فرص االستثمار.                                    وتقدمي التوجيهات بشأن أفضل الطرق لتوج

 
                                                                                                 وعلى الرغم من أنه لطاملا أثرت األمراض احليوانية بشــــكل كبري على صــــحة اإلنســــان، واإلنتاج، والرفاه، والتجارة   -  18

ً  متعددة التخصصات حديثة جًدا    �ج                                   الدولية، فإن اجلهود املبذولة الستخدام                                     ، وبالتايل فإ�ا ختلق ختصصات جديدة مثل                        
                                  وميكن للقطاع املائي أن يتعلم الكثري           الوقائي.                         البيطرية، والطب البيطري                                    اقتصــــــــــــاديات صــــــــــــحة احليوان، والصــــــــــــحة العامة 

                             تربية األحياء املائية يف برنامج                      املســــــائل املتعلقة بصــــــحة                                                     من قطاعي الصــــــحة األرضــــــية والبشــــــرية، وقد حان الوقت إلدراج
           فوق والعجز      ّ م النّ                                                                                 ّ بء العاملي لألمراض احليوانية، وهو برنامج حبوث إقليمي وعاملي شـــــــــامل بشـــــــــأن عبء األمراض، يقيّ    الع

                                           بسبب األمراض الرئيسية واإلصابات وعوامل اخلطر.
 

 في مجال  األحيائياألمن  لإلدارة لتحسين المسار التدريجي
 تربية األحياء المائية: مبادرة جديدة

 
    هتدف    ة ّ يّ       وتنظيم          ســـياســـاتية                                                    ، حســـب تعريف املنظمة، هو �ج اســـرتاتيجي ومتكامل يشـــمل أطر        األحيائي     األمن   -  19

                                                                                                         إىل حتليل وإدارة املخاطر املتعلقة حبياة وصــــــــــــــحة اإلنســــــــــــــان واحليوان والنبات، مبا يف ذلك ما يرتبط منها باملخاطر البيئية. 
                              والنباتية، وجلب الكائنات احلية                               وظهور األمراض واآلفات احليوانية  ،      املنشأ                         األغذية، واألمراض احليوانية               وهو يشمل سالمة 

                                ) وظهور األصناف الغريبة الغازية.                            ً ها (مثل الكائنات احملورة وراثًيا     وإطالق                احملورة ومنتجاهتا
 

                                                     األمراض املعدية ومكافحة انتشــارها، وجيب إدراجه يف اللوائح       حدوث                 مفهوم أســاســي ملنع         األحيائي ُ         ويُعد األمن   -  20
                                                                                          احلكوميــة وكــذلــك اخلطط التشــــــــــــــغيليــة يف املزارع. وحتــدد احلوكمــة الفعــالــة على مجيع املســــــــــــــتويــات (أي على مســــــــــــــتوى 

    ً عامًال    ا ً ضـــــً   أي         األحيائي                                                                         ُ          الســـــياســـــات/التشـــــريعات وعلى مســـــتوى املزرعة) اســـــتدامة قطاع تربية األحياء املائية. ويُعترب األمن 
                احليوانات املائية                            واألمراض احليوانية املنشــأ من           امليكروبات       مضــادات                                        يف مفهوم "الصــحة الواحدة" للحد من مقاومة        ً رئيســًيا

                  املستزرعة وبيئتها.
 

                                                        "ملســــــــــارات التحكم التدرجيية" املســــــــــتخدمة يف مكافحة أمراض املاشــــــــــية                              ً املســــــــــار التدرجيي لإلدارة امتداًدا ُ    ويُعد   -  21
                                                                                                    واألمراض احليوانية املنشأ. وهو يركز على بناء القدرات اإلدارية من خالل �جني مشرتكني من أعلى إىل أسفل ومن أسفل 

  ،        والقطاع            ستوى املنتجني                                                                                 إىل أعلى، مع مشاركة قوية من أصحاب املصلحة. ويهدف إىل تعزيز تطبيق إدارة املخاطر على م
                                                                                                     كجزء من �ج وطين منســــــــــق. وبالتايل، فإن املســــــــــار التدرجيي لإلدارة هو مبادرة جديدة تروج هلا منظمة األغذية والزراعة 

ّ  قّر   امل                                                                بعد التوصـــل إىل توافق يف اآلراء خالل اجتماعني ألصـــحاب املصـــلحة املتعددين يف           وشـــركاؤها            لبنك الدويل  ل        الرئيســـي  



COFI:AQ/X/2019/5 9 

 

ّ                                                           ويف املقّر الرئيســي للمنظمة العاملية لصــحة احليوان يف باريس (يناير/كانون   14 )2018                     العاصــمة (أبريل/نيســان    ،        يف واشــنطن       
ّ                                           واجتماع جملوعة عمل فنية عقد يف املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة (مارس/آذار   15  )،2019      الثاين                                 2019.(  16   

 
        ا يلي:                                           ّ ومن املتوقع أن ينتج املسار التدرجيي لإلدارة عمّ   -  22

 
 احلّد من عبء األمراض؛                ّ    
  حتسني الصحة على مستوى املزرعة وعلى املستوى الوطين؛  و                                              
  احلّد من انتشار األمراض على املستوى العاملي؛  و                                     ّ    
  االستفادة املثلى من الفوائد االجتماعية واالقتصادية لرتبية األحياء املائية؛  و                                                                    
  جذب فرص االستثمار يف جمال تربية األحياء املائية؛  و                                            
  حتقيق أهداف "الصحة الواحدة".  و                            

 
                                             يف جمال تربية األحياء املائية إىل اإلدارة الفعالة          األحيائي                                       ويف ســــــــــــــياق املســــــــــــــار التدرجيي لإلدارة، يشــــــــــــــري األمن   -  23

                                                                                                      من حيث التكلفة للمخاطر النامجة عن العوامل املســــببة لألمراض يف جمال تربية األحياء املائية، من خالل �ج اســــرتاتيجي 
                                                        الوطين والدويل، مع مسؤوليات مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص.   ني                     مستوى املؤسسات واملستوي    على 

 
        )، وهي:1                                                      ويتكون املسار التدرجيي لإلدارة من أربع مراحل (أنظر الشكل   -  24

 
  باستخدام �ج قائم على املخاطر؛         املوضوعة         األحيائي              سرتاتيجية األمن  ا   –  1       املرحلة                             
  ؛       األحيائي                     تنفيذ تدابري/نظم األمن    –  2       املرحلة   و  
  والتأهب؛         األحيائي           تعزيز األمن    –  3       املرحلة   و         
  وإدارة الصــــــحة، املوضــــــوعة لدعم قطاع تربية األحياء املائية على          األحيائي                    النظم املســــــتدامة لألمن    –  4       املرحلة   و                                                        

              املستوى الوطين.
 

                                                   ما يلي: رســــم خرائط ســــلســــلة اإلنتاج؛ ووصــــف احلالة الراهنة   1                  الرئيســــية يف املرحلة           والنواتج               تشــــمل االعتبارات   -  25
                                                                                         وحتـــديـــد الســــــــــــــلع ذات األولويـــة واألمراض والتهـــديـــدات ونقـــاط الضــــــــــــــعف؛ وحتـــديـــد نقـــاط التحكم احلرجـــة للتخفيف 

                    وتطوير بيئة مواتية    ؛                  إدارة حاالت الطوارئ    جمال                    والقدرات األســـــــــــــاســـــــــــــية يف                                    من التهديدات/نقاط الضـــــــــــــعف الرئيســـــــــــــية؛

                                                      
14  http://www.fao.org/fishery/nems/41063/enتقرير 2019بالتعاون مع جامعة والية مسيسييب والبنك الدويل؛ منظمة األغذية والزراعة؛  ؛ .

جامعة والية مسيسييب والبنك الدويل، بشأن املسار التدرجيي لإلدارة األوىل املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة و  أصحاب املصلحة املتعددين مشاورة
. منظمة األغذية 2018أبريل/نيسان  12-10يف جمال تربية األحياء املائية، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية،  األحيائيلتحسني األمن 

  ليزية][النسخة اإلنك 76الصفحة ، روما، 1254م رق والزراعة، التقرير عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
املنظمة العاملية لصحة  تهاستضافبالتعاون مع جامعة والية مسيسييب، والوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي، واملعهد البيطري النروجيي، والبنك الدويل،   15

 احليوان.
والوكالة الكندية لفحص األغذية، وجامعة والية مسيسييب، واجملموعة الوطنية لالستزراع املائي واململكة بالتعاون مع الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي،   16

  العربية السعودية، وجامعة نيت، ومعهد حبوث مصايد األمساك يف البحر األصفر التابع لألكادميية الصينية لعلوم مصايد األمساك.

http://www.fao.org/fishery/nems/41063/en%D8%9B
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                                        فريق املهام املشــرتك بني القطاعني العام واخلاص                                                      د الســلطة املختصــة، ومشــروع قائمة وطنية مبســببات األمراض، و         (مثل حتدي
                                                              تشــــــــريعي)؛ واالســــــــرتاتيجيات الوطنية والقطاعية. وإن هذه االســــــــرتاتيجيات                                   ين باملســــــــار التدرجيي لإلدارة، واســــــــتعراض    املع

ً  (يشار إليها أيًضا                 هي وثائق مكتوبة    . 2                                نتقال) مطلوبة لالنتقال إىل املرحلة          بوابات اال     باسم                 
 

  ؛ 1                                           ما يلي: تنفيذ االســـــــــــرتاتيجيات املوضـــــــــــوعة يف املرحلة   2                                           وتشـــــــــــمل االعتبارات والنواتج الرئيســـــــــــية يف املرحلة   -  26
                                                              وإصـــــــــــدار الشـــــــــــهادات)؛ واملراقبة؛ ومواصـــــــــــلة تطوير البيئية التمكينية         التدقيق (         األحيائي                             ورصـــــــــــد/تقييم فعالية إدارة األمن 

      ســــببات                                 تشــــريع، واعتماد القائمة الوطنية مب                                                                     (قدرة املختربات على دعم املراقبة، ونظام معلومات صــــحة احليوانات املائية، وال
خطر                                     األمراض، وإبالغ الســــــلطة املعنية باألمراض 

ُ
    امل
ُ
                                                             عنها واملنظمة العاملية لصــــــحة احليوان)؛ ومراجعة وتعزيز االســــــرتاتيجية   

                                                                       على املوانئ/احلدود، والكشـــــــــف الســـــــــريع واالســـــــــتجابة). وإن هذه االســـــــــرتاتيجية املنقحة                             الوطنية (مثل الضـــــــــوابط القوية 
  .3                                         (بوابة االنتقال) مطلوبة لالنتقال إىل املرحلة 

 
                                                       ما يلي: تنفيذ االسرتاتيجية والسياسات املنقحة؛ وإدارة تفشي   3                                           وتشمل االعتبارات والنواتج الرئيسية يف املرحلة   -  27

            اهتا؛ وتعزيز                      من نشـــــــوء األمراض وتأثري                                         ّ املخاطر القائمة والغريبة والناشـــــــئة؛ واحلدّ                                       األمراض بكفاءة وفعالية؛ ومواصـــــــلة مراقبة 
                                  التشــــــــــــــريعــات اليت تتيح التنفيــذ الكــامـل     ، و     كــاالت    الو    د     ّ املتعــدّ       الوطين        املهــام      وفريق                       حتليــل التكلفــة/الفــائــدة،                   البيئــة التمكينيــة (

           )؛ والتزام           الســتجابة هلا         التدقيق ل  و                                     ربية للكشــف الســريع، واالســتعداد للطوارئ                               ة وإنفاذ الســياســات، والقدرة املخ         لالســرتاتيجي
                                                      املســـتثمرين، للحفاظ على التقدم احملرز. ومطلوب التزام واضـــح     هم  في   ن                                      أصـــحاب املصـــلحة من القطاعني العام واخلاص، مب

  .4                                                           من أصحاب املصلحة الرئيسيني (بوابة االنتقال) لالنتقال إىل املرحلة 
 

                                                  ما يلي: األنشــــطة املســــتدامة من املراحل الســــابقة والتحســــني   4                                           وتشــــمل االعتبارات والنواتج الرئيســــية يف املرحلة   - 8 2
                                                                                   حســـني املســـتمر للبيئة التمكينية (اســـتعراض التشـــريعات وحتديثها، واملناطق/التقســـيمات املعرتف هبا                       القائم على األدلة؛ والت

        )؛ ووضـــــــــــــع        األحيائي                                                                                 من قبل املنظمة العاملية لصـــــــــــــحة احليوان [إن وجدت]، ودعم البلدان األخرى يف جمال تطوير األمن 
         املســتويني           املصــلحة على                )؛ وثقة أصــحاب      لغذائي       واألمن ا                               للجميع (مبا يف ذلك لصــغار املنتجني                    اجتماعي اقتصــادي قوي 

                                   الوطين؛ والتجارة اآلمنة؛ والشفافية.         املستوى                                                             الوطين والدويل يف صحة تربية األحياء املائية والنظام اإليكولوجي على 
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        وتدرجيي.                                                                                 يتكون املسار التدرجيي لإلدارة من أربع مراحل ويتبع مبادئ كونه قائم على املخاطر وتعاوين   : 1      الشكل 
 

 نقاط الدخول للمسار التدريجي لإلدارة
 

                                                                                                   ســـــــتتاح الفرصـــــــة واملرونة للبلدان اليت هي يف مراحل خمتلفة من تنمية تربية األحياء املائية، لبدء املســـــــار التدرجيي   -  29
                                                    لإلدارة. وقد مت حتديد عدة سيناريوهات، على النحو التايل:

 
  يف جمال تربية األحياء املائية أو اســــــرتاتيجية          األحيائي                                         : البلدان اليت ال توجد فيها اســــــرتاتيجية لألمن 1          الســــــيناريو                                       

ّ                                              وطنية لصحة احليوانات املائية، ولكنها تنّمي، أو بدأت يف تنمية تربية األحياء املائية لديها؛                                       

  أو اســــرتاتيجيات أخرى من مشــــاريع         املائية                       ية وطنية لصــــحة احليوانات                            : البلدان اليت لديها اســــرتاتيج2          الســــيناريو                             
                 ، حيث ميكن النظر                             على مســــــتويات خمتلفة من التنفيذ                                                منظمة األغذية والزراعة أو مشــــــاريع املســــــاعدات األخرى

                                                                                        يف أفضــل الســبل اليت ميكن اســتخدام هذه االســرتاتيجيات من خالهلا ومراجعتها و/أو توســيعها لتناســب ســياق 
                      املسار التدرجيي لإلدارة؛

 حيث ميكن استعراض هذه االسرتاتيجيات          األحيائي                                           : البلدان اليت لديها اسرتاتيجيات متقدمة لألمن 3        سيناريو   ال                                
                                                                                             ومراجعتها وتوســـــيعها وحتديثها لتناســـــب ســـــياق املســـــار التدرجيي لإلدارة؛ وحتديد العراقيل/الدروس واملمارســـــات 

                         اجليدة اليت ميكن استخدامها؛

  األحيائي                                                                               : البلدان اليت تتقاســـم املســـطحات املائية واألقاليم اليت لديها اســـرتاتيجيات إقليمية لألمن 4          الســـيناريو        ،   
                                                               للعناصر العابرة للحدود والعناصر األخرى من املسار التدرجيي لإلدارة.            ة الرئيسية     املرشح    هي

  



12 COFI:AQ/X/2019/5 

 

 فوائد المسار التدريجي لإلدارة
 

                                                                                                يعاجل املسار التدرجيي لإلدارة النقص يف اخلطط الوطنية الفعالة من خالل الرتكيز على عمليات تطوير اسرتاتيجية   -  30
         تعزيز �ج        من خالل                                                                      يف جمال تربية األحياء املائية على املســـــــــــتوى الوطين (متوســـــــــــطة إىل طويلة األجل)، و          األحيائي     األمن 

                                                         ناشـــــط. وعلى وجه التحديد، يعزز املســـــار التدرجيي لإلدارة الوعي                                        اإلدارة املشـــــرتكة إلشـــــراك أصـــــحاب املصـــــلحة بشـــــكل
ّ       القطاع، مما قد يؤدي إىل احلّد من نشـــــ          على مســـــتوى          املنتجني و    ى         على مســـــتو          األحيائي    ألمن  ل         املناســـــبة      وكمة  احل     بشـــــأن      وء                        

  .       األحيائي                                      شجع على زيادة االعرتاف بالدور اهلام لألمن                                       ُ األمراض ذات األولوية املستهدفة، وبالتايل يُ 
 

                   مبا أنه جيب وضــــــــــع اخلطط                                                                     يوفر املســــــــــار التدرجيي لإلدارة منصــــــــــة قوية للشــــــــــراكة بني القطاعني العام واخلاص،   -  31
        الســــــلطات   و         القطاع                                                      للمســــــار التدرجيي لإلدارة بشــــــكل مشــــــرتك من قبل أصــــــحاب املصــــــلحة يف    ة                    االســــــرتاتيجية والتنفيذي

                                                       األنســـــب له، مع توفري منوذج يضـــــمن درجة من االتســـــاق بني البلدان                                      ة. وهذا يضـــــمن مشـــــاركة كل بلد وبالطريقة       احلكومي
                    أو األقاليم املشاركة.

 
                                                                                                   متثل عمليات الرصــــــــــــــد، والتقييم، والتقييم الذايت املســــــــــــــتمرة (مثل أداة التقييم الذايت ملنظمة األغذية والزراعة)،   و   -  32

       أســاســية        ً أجزاءً                                  ية للمنظمة العاملية لصــحة احليوان)،                                                              وحتليل الثغرات واملســارات (مثل أداء خدمات الصــحة البيطرية واحليوان
                                                                                                        يف هذه العملية. وهناك حاجة لتطوير امللكية الوطنية هلذه املبادئ، واملســـــؤوليات، والتنســـــيق مع األنشـــــطة األخرى الالزمة 

   .        األحيائي           إلدارة األمن 
 

                                             على مجيع أشــــــــكال نطاق إنتاج تربية األحياء املائية          األحيائي                                      ينطبق املســــــــار التدرجيي لإلدارة لتحســــــــني األمن   و   -  33
                                                  الصغرية والكبرية؛ وعلى مستوى التجار احملليني والدوليني.   –        وأهدافه 

 
                                     ا من العمل داخل كل مرحلة لشرح األنشطة                                                     ً وتوفر كل مرحلة فائدة ملموسة ألصحاب املصلحة، وستكون جزءً   -  34

ّ                                 اليت حتّل التحديات الكامنة يف احلفاظ على اال                                                                  لتزام، والتواصــــــــل بشــــــــأ�ا والدعوة إليها. وينبغي أن تضــــــــمن مبادئ اإلدارة      
                                                                             املشرتكة يف كل مرحلة التعرف على املشاكل اجلديدة بشكل جيد، وحتديد احللول اإلدارية هلا.

 
          جل بإدارة                                  املشاركة النشطة وااللتزام الطويل األ             املخاطر ويعزز        ملكية      حتديد                                كما ينظر املسار التدرجيي لإلدارة يف   -  35
ً  مهًما         ُ                     ً خاطر. وتُعد ملكية املخاطر مبدأً   امل   17                        بشــــأن "أطر إدارة املخاطر".   31000ISO                 ح يف املعيار الدويل           ّ كما هو موضــــّ       

                                ولديه جمموعة من املبادئ لوضــــع إطار   ISO 31000                                                           ويتوافق املســــار التدرجيي لإلدارة على نطاق واســــع مع املعيار الدويل 
                     إلدارة اجلودة للتــأكيــد       صــــــــــــــحح" -   حتقق -   نفــذ -         دورة "خطط                                            عمــل إدارة املخــاطر على املســــــــــــــتوى الوطين. وهو يشــــــــــــــجع 

                                                              ستتيح النظر يف املشاكل أو التقدم احملرز، واإلجراءات الواجب اختاذها.                    الرصد والتقييم اليت    ية                     على الدور املركزي لعمل
 

                                                      
17  www.iso.org/ news/ref2263.html. 
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                                                                      احلصــول على إنتاج مســتدام يف تربية األحياء املائية يســتجيب بشــكل كاف للتحديات                   يتطلب اســتغالل فرصــة   و   -  36
                                                                                          البيئية واألنثروبولوجية إنشاء بيئات سياسية مواتية. ويوفر املسار التدرجيي لإلدارة هذه الفرصة. 

 
 االستنتاجات

 
                                                                                                 إن تربية األحياء املائية قطاع شـــــــــــديد التعقيد مع العديد من األنواع املســـــــــــتزرعة ويف ظل العديد من نظم اإلنتاج   -  37

                                                                                    ً                     واملمارسات يف بيئات مائية خمتلفة. ويتنوع األشخاص العاملون يف جمال تربية األحياء املائية، بدًءا من املنتجني على نطاق 
                                                             الواســــــع النطاق. وحىت اآلن، ينشــــــأ معظم إنتاج تربية األحياء املائية         القطاع    توى           ّ                     صــــــغري إىل مرّيب األحياء املائية على مســــــ

                                               ، وحيتاجون بشــــــــــدة إىل الدعم الفين. ويؤدي ارتفاع حجم                            ً الذي يفتقرون إىل املوارد نســــــــــبًيا                        املزارع الصــــــــــغرية واملزارعني   من 
                   اإلقليمي أو العاملي.        املستوي            الناشئة على                                                                    التجارة الدولية مبنتجات تربية األحياء املائية إىل زيادة انتشار األمراض

 
                                                             على مســــــــــــــتوى املزرعــة يف العــديــد من البلــدان. ومت تقــدمي املســـــــــــــــاعــدة الفنيــة          األحيــائي                   مت تطبيق تــدابري األمن   و   -  38

       وتقليل          األحيائي                                        وهدت مســــــتويات خمتلفة من النجاح يف حتســــــني األمن                                  ُ للحكومات وأصــــــحاب املصــــــلحة اآلخرين. وشــــــُ 
ا                             اخلســـــــــــــــائر املرتبطــة بــاألمراض يف بعض            األحيــائي                       إخفــاقــات وانتهــاكــات لألمن                                ً األمــاكن. ومع ذلــك، كــان هنــاك أيضـــــــــــــــً

  .    سواء        ٍّ على حدٍّ        الوطين           على املستوى   و               مستوى املزرعة    على 
 

          كن خمتلفة.                 إىل الظهور يف أما                              ً  ر، وتعود األمراض املعروفة ســــــابًقا                                       وإن األمراض اجلديدة آخذة يف الظهور باســــــتمرا  -  39
                            يف بعض املناطق، مما تســــبب خبســــائر                               ً حبركة مســــببات األمراض أكثر بروزًا                                   وقد أصــــبحت حاالت تفشــــي األمراض املرتبطة 

  .       األحيائي                                                               كبرية يف اإلنتاج واالقتصاد، حىت بعد عقدين من التطبيقات املستمرة لألمن 
 

                                     تباقي ووقائي، وأكثر تكلفة عندما تكون                              أقل تكلفة عند تطبيقها بشــــــــــــــكل اســــــــــــــ         األحيائي                 وتكون تدابري األمن   -  40
      شــــامل                                                                                              اســــتجابات تفاعلية قائمة على احللول لتفشــــي األمراض. وقد حان الوقت للنظر يف تصــــميم وتطبيق برنامج عاملي 

                                                                                           يف جمال تربية األحياء املائية، مع مراعاة ســـــــنوات من اخلربة اليت اكتســـــــبتها كل من اجلهات الفاعلة العامة          األحيائي     لألمن 
                                ، ال ســــيما يف البلدان النامية. وجيب    ُ   واخُتربت                              والعديد من العراقيل اليت لوحظت                               وإجنازات قطاع الثروة احليوانية،         واخلاصــــة، 

        املنتجــة.          البلــدان                                                  ي عمــل تنميــة يف جمــال تربيــة األحيــاء املــائيــة تقوم بــه مجيع                    بطريقــة متوازيــة مع أ         األحيــائي             أن يطبق األمن 
    ال.    ّ الفعّ          األحيائي ُ                                                               ويُعد تقليل وقت االستجابة بعد تفشي مرض ما خطوة أساسية لتحقيق األمن 

 
       األحياء             يف جمال تربية          األحيائي ُ                                                            ويُقرتح إنشــــــــــاء مكون عاملي طويل األجل متعدد اجلهات املاحنة، بشــــــــــأن األمن   -  41

                                       حســـــــــن حوكمة صـــــــــحة احليوانات املائية وإدارهتا      ُ مما ســـــــــيُ   18                                                        املائية، ويف إطار برنامج عاملي الســـــــــتدامة تربية األحياء املائية،

                                                      
املائية  على أساس الطلبات السابقة وتأييد األعضاء، هناك جهود جارية يف منظمة األغذية والزراعة لصياغة برنامج عاملي الستدامة تربية األحياء  18

للجلسة  2رقم ) ووثيقة املعلومات األساسية COFI:AQ/X/2019/2( 2                                    ً                   كجزء من مبادرة النمو األزرق. أنظر أيضا : وثيقة العمل رقم 
)COFI:AQ/X/2019/SBD2.( 
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                                       والقدرة على الصــــمود من خالل مزيج من األمن                                    الضــــروري إجياد مضــــيفني يتمتعون بالصــــحة                      على مجيع املســــتويات. ومن 
      ائية.  امل     حياء   األ     رتبية  ل           قطاع ناضج      تحقيق            والتغذية، ل          والوراثة     اجليد          األحيائي

 
                                                  يف جمال تربية األحياء املائية من مخس ركائز أساسية، هي:         األحيائي                                          ويتكون هذا املكون للربنامج العاملي بشأن األمن   -  42

 
 من خالل االســــــــــــــتزراع املســــــــــــــؤول لألمساك (مبا يف ذلك احلّد                                           تعزيز الوقاية من األمراض على مســــــــــــــتوى املزرعة  ّ                                           

                                                                                            من مقاومة مضـــــــــــادات امليكروبات يف جمال تربية األحياء املائية وتطبيق بدائل مناســـــــــــبة ملضـــــــــــادات امليكروبات)
                                                م واليت أثبتت جدواها من الناحية التكنولوجية؛  و                                  وغريها من التدابري القائمة على العل

  من خالل تنفيذ املســـــــــار التدرجيي لإلدارة، وتعزيز                            يف جمال تربية األحياء املائية       حيائي  األ               حتســـــــــني حوكمة األمن   و                                          
                                                                               الدولية وتنفيذها، وتعزيز �ج الصــــــــــــحة الواحدة من خالل اجلمع بني اجلهات الفاعلة احلكومية         املعايري     تفســــــــــــري 

                                                                                         وغري احلكومية (املنتجون، وأصـــحاب املصـــلحة يف ســـلســـلة القيمة)، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومؤســـســـات 
         املطلوبة         األحيائي          دابري األمن                                                                   البحوث، واملؤســـســـات األكادميية، واملؤســـســـات املالية، واجلهات املاحنة، لتصـــميم ت

          وتنفيذها؛

  واالستثمارات وتكلفة الفرصة)؛        األعباء (                                                     توسيع فهم اقتصاديات الصحة يف جمال تربية األحياء املائية  و                            

  (أدوات اإلنذار املبكر والتنبؤ، والكشــف املبكر، واالســتجابة املبكرة) على مجيع                            تعزيز التأهب حلاالت الطوارئ  و                                                                     
          املستويات؛

  العديد من القضــــــايا الشــــــاملة (على ســــــبيل املثال، تنمية القدرات والكفاءات،   و   4   إىل   1            للركائز من       الناشــــــط        الدعم  و                                                                    
                                                                               ، والتواصل بشأن املخاطر، والتعليم واإلرشاد، والبحث والتطوير املستهدفني، واالبتكار).                         واملعلومات املتعلقة باألمراض

 
ـــامج األمن   -  43 ـــائي                                                    وســــــــــــــيتم اإلبالغ عن التقـــدم احملرز يف تطوير مكون برن ـــة،          األحي ـــاء املـــائي ـــة األحي                             يف جمـــال تربي

                                                                                                    مبا يف ذلك التقدم احملرز بشــأن تطبيق املســار التدرجيي لإلدارة على املســتوى الوطين، ووضــع جمموعة أدوات، خالل الدورة 
                                     اء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك.                                           احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحي

 
 التوجيهات المطلوبة

 
                                          إن اللجنة الفرعية مدعوة إىل القيام مبا يلي:  -  44

 
  يف جمال تربية األحياء املائية،          األحيائي                                                            استعراض ومناقشة آليات ملموسة وتقدمي التوجيهات بشأن مكون األمن                           

                        اخلمس الرئيسية اخلاصة به؛         الركائز         مبا يف ذلك 

  لتعاون و/أو أخذ زمام املبادرة بشـــــــــأن مكون   با              إظهار االهتمام                                       دعوة األعضـــــــــاء والشـــــــــركاء واجلهات املاحنة إىل  و                                       
                                                                        يف جمال تربية األحياء املائية يف الربنامج العاملي الستدامة تربية األحياء املائية؛         األحيائي     األمن 

  يل األجل مبســــــــاعدة من عدة جهات                                                        دعوة األعضــــــــاء ومؤســــــــســــــــات التمويل إىل دعم مكون برنامج عاملي طو   و                           
                                            يف جمال تربية األحياء املائية على مجيع املستويات.         األحيائي                      ماحنة، من أجل حتسني األمن 


