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الفهـ ــر�س

 ا�ستزراع الأحياء املائية اال�ستزراع و الأمن الغذائي الو�ضع الراهن ال�ستزراع الأحياء املائية يف دولة الإمارات الإطار العام ال�ستزراع الأحياء املائية يف دولة الإمارات• الإطار التنظيمي ال�ستزراع الأحياء املائ ـ ـي ـ ـ ــة
 الف�صل الأول :تعريفات الف�صــل الثاين� :أنواع مزارع الأحياء املائية الف�صــل الثالث :الفئات امل�سموح لها ب�إن�شاء مزارع الأحياء املائية الف�صل الرابع� :إجراءات ترخي�ص مزارع الأحياء املائية الف�صل اخلام�س :معايري اختيار موقع املزرعــة الف�صل ال�ساد�س� :شروط جتديد وتعديل و �إلغاء ترخي�ص مزرعة الأحياء املائية الف�صل ال�سابع :ال�شروط العامــة ملزارع الأحياء املائــية الف�صل الثامن :نظام التقارير الدورية ملزارع الأحياء املائية• الإطار ال�صح ــي ال�ستزراع الأحياء املائية
 الف�صل االول :ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية يف مزارع ا�ستزراع الأحياء املائية• �إطار �سالمة وجودة الأحياء املائية امل�ستزرعــة
 الف�صل الأول :احل�صاد والتداول واال�سترياد والنقل الداخلي للأحياء املائية الف�صل الثاين :ا�شرتاطات اال�سترياد والت�صدير للكائنات املائية احلية الف�صل الثالث :املواد الكيميائية والتخزين والعقاقري الطبية الف�صل الرابع :الرقابة والتفتي�ش املالحق امللحق ( :)1املعايري التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع املزرعــة -امللحق ( :)2املـراجع
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ا�ستزراع الأحياء املائية
يق�ص��د باال�س��تزراع تربي��ة �أن��واع م��ن الأحي��اء املائي��ة :الأ�س��ماك ،الق�ش��ريات ،املحاري��ات ،الطحال��ب البحري��ة ،و
غريه��ا ،حت��ت ظ��روف ُمكم��ة م��ن �إعا�ش��ة وتغذي��ة ومن��و وتفري��خ وح�ص��اد وج��ودة مي��اه وظ��روف بيئي��ة مالئم��ة حت��ت
�س��يطرة الإن�س��ان ،ويف م�س��احات معين��ة �س��واء �أحوا���ض تربي��ة �أو �أقفا���ص �أو غريه��ا.

اال�ستزراع والأمن الغذائي
�إن اهتم��ام دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة بال�ثروات البحري��ة احلي��ة و�ص��ون موائله��ا الطبيعي��ة ،ق��د ج��اء مواكب� ًا
للطفرة التنموية التي �شهدتها الدولة خالل العقود الأربعة املا�ضية .وميثل ا�ستزراع الأحياء املائية يف الوقت احلايل
�أح��د ركائ��ز التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والبيئي��ة عل��ى م�س��توى الع��امل وذلك لل��دور املحوري الذي ي�س��هم به يف
حتقيق االكتفاء الذاتي و �سد االحتياجات الب�شرية من الربوتني بتكاليف �أقل يف مدة �أقل ن�سبي ًا من �إنتاج الأ�صناف
الأخرى من الربوتني احليواين ،وت�شري �إح�صائيات املنظمات الدولية مثل (الفاو) �أن �إنتاج املزارع ال�سمكية ي�سهم
بن�س��بة  %52م��ن �إنتاج م�صاي��د الأحياء املائية عاملي ًا.

الو�ضع الراهن ال�ستزراع االحياء املائية يف دولة الإمارات
ب��د�أ االهتم��ام ب�صناع��ة ا�س��تزراع الأحي��اء املائي��ة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتحدة من��ذ وقت مبكر ،حيث مت �إن�ش��اء
مرك��ز �أبح��اث البيئ��ة البحري��ة مبطل��ع الثمانين��ات م��ن الق��رن املن�ص��رم به��دف تعزي��ز الأم��ن الغذائ��ي وتنمي��ة البيئ��ة
البحرية تنمية م�ستدامة يف الدولة .وقد تنامى االهتمام بهذه ال�صناعة يف ال�سنوات املا�ضية ،وتُوجت ب�إن�شاء مركز
ال�شيخ خليفة للأبحاث البحرية يف عام ،2014الذي يتكون من عدة مرافق منها مفق�س مغلق متكامل طبق ًا لأحدث
التقنيات امل�ستخدمة عاملي ًا بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل  10مليون �إ�صبعية من الأ�سماك املحلية �سنوي ًا ،والذي �سي�سهم
بدور ريادي يف جمال تطوير وت�ش��جيع تقنية ا�س��تزراع الأحياء املائية بدولة الإمارات واملنطقة.
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مركز ال�شيخ خليفة للأبحاث البحرية
ال زال قط��اع �صناع��ة ا�س��تزراع الأحي��اء املائي��ة بالدول��ة يف مراحل��ه الأولي��ة حي��ث بلغ��ت الطاق��ة الإنتاجي��ة ل��ه
1,239.7ط��ن خ�لال ع��ام  .2016ويرتك��ز الإنت��اج التج��اري ح��ول خم�س��ة �أن��واع ه��ي� :س��يربمي� ،سيبا���س ،والروبي��ان،
والبلط��ي ،و�أ�س��ماك احلف���ش ،ومي��ر ه��ذا القط��اع يف الوق��ت احل��ايل مبرحل��ة انتقالي��ة ليتما�ش��ى م��ع متطلب��ات املرحلة
احلالي��ة والقادم��ة عل��ى ح��د �س��واء.
ومن هذا املنطلق مت و�ضع الإطار التنظيمي املتكامل لقطاع ا�ستزراع الأحياء املائية بالدولة ب�صورة دليل تف�صيلي.
وي�ش��مل الإط��ار �أه��م اجلوان��ب الت��ي ت�س��اهم يف حتقيق �أهداف القط��اع وتعزيز �صناعة ا�س��تزراع الأحياء املائية خللق
فر�ص ا�ستثمار جديدة تعزيز جماالت اال�ستثمار يف الدولة.
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الإطار العام ال�ستزراع الأحياء املائية يف دولة الإمارات
الإطار التنظيمي ال�ستزراع الأحياء املائـية
الف�صل الأول :تعريفات
 الــوزارة :وزارة التغري املناخي والبيئة ال�سـلطة املــخت�صة :ال�سلطة املحلية املخت�صة املــ��رخ�ص لــ��ه :ال�ش��خ�صية الطبيعي��ة �أو االعتباري��ة الت��ي يرخ���ص له��ا م��ن قب��ل ال�س��لطة املخت�ص��ة بع��د موافق��ةال��وزارة ب�إن�ش��اء وا�س��تثمار م��زارع تربي��ة الأحي��اء املائي��ة
 تقيي��م االثــ��ر البيئ��ي :درا�س��ة وحتلي��ل اجل��دوى البيئي��ة للأن�ش��طة الت��ي ق��د ي�ؤث��ر �إقامتها �أو ممار�س��تها على �س�لامةالبيئــة
 الت�صريح البيئي :الوثيقة ال�صادرة من ال�س��لطة املخت�صة ملقدم الطلب بعد املوافقة على �صالحية املوقع لإن�ش��اءاملزرعة
 مـــ��زرعة الأحيــ��اء املــ��ائية :م�ش��روع �إنتاج يف حميط �صناعي �أو طبيعي لال�س��تزراع و تربية الأ�س��ماك والق�ش��رياتوالرخوي��ات والنباتات املائية و غريها
 ا�ســـ��تزراع الأحيــ��اء املــ��ائية :تربية و�إكثار الأحيــ��اء املائية يف حيز مائي حمدد ميكن التحكم فيه مبحيط �صناعي�أو طبيعي
 اال�س��تزراع التجريب��ي :ا�س��تزراع الأحي��اء املائي��ة لأغرا���ض البح��ث والتجارب الختبار الأنظم��ة �أو الأنواع �أو التغذيةوغريها بعد احل�صول على موافقة ال�سلطة املخت�صة
 اال�ستزراع التجاري :وحدات تربية الأحياء املائية املرخ�صة التي يتم �إن�شا�ؤها بهدف التجارة خطة �إعادة ت�أهيل املوقع :خطة تت�ضمن جميع �أن�شطة معاجلة املوقع يف حالة �إلغاء امل�شروع العلف :الغذاء الطبيعي �أو امل�صنع لتغذية الأحياء املائية امل�ستزرعة التعقي��م :ا�س��تخدام عنا�ص��ر فيزيائي��ة �أو عنا�ص��ر كيميائي��ة �صحي��ة �أو �أي��ة ط��رق �أخ��رى ملعاجل��ة الأحي��اء املائي��ةامل�س��تزرعة و امل�س��احات الت��ي يت��م تنظيفه��ا �أو الأحوا���ض الت��ي يت��م تفريغه��ا بق�ص��د الق�ض��اء الت��ام عل��ى الكائن��ات
املجهري��ة لتجن��ب الأمرا���ض و التل��وث ال�ض��ار بال�صح��ة و البيئ��ة املحيط��ة ب��ه
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 التطه�ير :ا�س��تخدام عنا�ص��ر فيزيائي��ة �أو عنا�ص��ر كيميائي��ة �صحي��ة �أو �أي��ة ط��رق �أخ��رى ملعاجل��ة الأحي��اء املائي��ةامل�س��تزرعة و امل�س��احات الت��ي يت��م تنظيفه��ا �أو الأحوا���ض التي يتم تفريغها بق�ص��د التقليل من الكائنات املجهرية �إىل
امل�س��توى الذي ال ي�ؤدي �أن تكون الأحياء املائية امل�س��تزرعة حاملة ملر�ض �أو م�صابة به �أو �إىل التلوث ال�ضار بال�صحة
و البيئ��ة املحيطة به
 ف�ترة الأم��ان االرتدادي��ة :الف�ترة الالحق��ة لإعط��اء عق��ار بيط��ري للأحي��اء املائية امل�س��تزرعة و الالزم��ة للت�أكد منخلو الأجزاء ال�صاحلة للأكل فيها من احلدود امل�س��موح بها من بقايا هذا العقار
 نظ��ام حتلي��ل املخاط��ر و حتدي��د النق��اط احلرج��ة ( � :)HACCPسل�س��لة م��ن اخلط��وات الفني��ة لتحلي��ل م�ص��ادر وخماط��ر التل��وث و �أي خماط��ر �أخ��رى و تقيي��م النق��اط احلرج��ة للتحكم بها �أو معاجلتها ب�أي م��واد حيوية �أو كيميائية
�أو فيزيائي��ة ل�ضم��ان �س�لامة و جودة املنتج
 -الأحياء املائية امل�صابة :الأحياء املائية التي ظهرت عليها �أعرا�ض مر�ضية �أو وبائية �أو تغريات غري طبيعية.

الف�صــل الثاين� :أنواع مزارع الأحياء املائية
�أو ًال� :أنواع الأنظمة امل�ستخدمة يف مزارع الأحياء املائية ح�سب موقع �إن�شاء املزرعة كالتالـي:
�أ :مزارع الأحياء املائية على الياب�سـة:
 الأحوا�ض /الربك :الهياكل الثابتة واملتحركة التي يتم فيها �إيواء الأحياء املائية لغر�ض الرتبية. ال�س��ياجات� :س��ياج م��ن �أي �ش��كل �أو مقا���س م�صن��وع م��ن م��ادة حاج��زة ومت�صل��ة مبن�ش��آت طافي��ة مثبت��ة يف ق��اعالبحر.
 نظ��ام اال�س��تزراع املغل��ق (�إع��ادة تدوي��ر املي��اه) :ه��و النظ��ام ال��ذي يعتم��د يف ت�ش��غليه عل��ى الإدارة املغلق��ة للمي��اهبطريق��ة �إعادة التدوير بع��د معاجلتها ميكانيكي ًا وبيولوجي ًا.
 اال�س��تزراع التكامل��ي :وح��دات تربي��ة الأحي��اء املائي��ة الت��ي تق��ام �إىل جان��ب امل�س��تغالت املائي��ة و الزراعي��ة واحليواني��ة يف حي��ز م��ن ذات املوق��ع ومت�ضمن��ة نظ��ام االكوابوني��ك.

ب :مزارع الأحياء املائية يف البحـر:
 الأقفا���ص (العائم��ة  /الغاط�س��ة )� :أقفا���ص �أو �ش��باك عائم��ة تتك��ون م��ن �إط��ار خ�ش��بى �أو �ش��بك و غ��زل يحتويعلى الزريعة املنا�سبة لنوع املياه �سواء �أكانت لبحر �أو نهر ،حيث يتم تقدمي التغذية املنا�سبة وامل�ستمرة للأ�سماك.
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 ال�س��ياجات ال�س��احلية :حواج��ز �أو �أقفا���ص �ش��بكية عل��ى ال�س��احل �أو ال�ش��واطئ خم�ص�ص��ة لرتبي��ة االحي��اءاملائية.
 نظ��ام اال�س��تزراع املعل��ق :نظ��ام مفت��وح يت��م في��ه �إنت��اج الأحي��اء املائي��ة يف منطق��ة امل��د با�س��تخدام الأقفا���ص �أواخلي��وط الطويل��ة �أو احلب��ال وتك��ون مثبت��ة يف قاع البحر.
و يت��م ا�س��تخدام �أنظم��ة متع��ددة يف دول��ة الإم��ارات و ت�تراوح ب�ين الأنظم��ة الب�س��يطة ن�س��بي ًا كالأحوا���ض وال�برك ،و
اال�ستزراع التكاملي و الأكوابونيك �إىل الأنظمة املعقدة و التي تعتمد على التكنولوجيا و منها نظام اال�ستزراع املغلق
(�إع��ادة تدوير املياه).

ثانياً :ت�صنيف مزارع الأحياء املائية من حيث الطاقة الإنتاجية كالتايل:
 املزارع ال�صغرية :ال تزيد طاقتها الإنتاجية على  35طن املزارع املتو�سطة :ترتاوح طاقتها الإنتاجية بني  35طن و  275طن املزارع الكبرية :تزيد طاقتها الإنتاجية على  275طنكم��ا يت��م الأخ��ذ بع�ين االعتب��ار جمموع��ة �أخ��رى م��ن املعاي�ير يف ت�صني��ف امل��زارع و م��ن �ضمنه��ا �أث��ر �أن�ش��طة مزرع��ة
الأحي��اء املائي��ة عل��ى البيئة.

الف�صــل الثالث :الفئات امل�سموح لها ب�إن�شاء مزارع الأحياء املائية
الفئات امل�سموح لها ب�إن�شاء مزارع الأحياء املائية:
 مواطنو دولة االمارات امل�ؤ�س�سـات و ال�شركات التجارية امل�ؤ�س�سات وال�شركات امل�سجلة يف املناطق احلرة بالدولة االحتاد التعاوين واجلمعيات التعاونية ل�صيادي الأ�سماك م�ؤ�س�سات البحث العلمي املعتمدة بالدولة -اجلهات و الهيئات احلكومية
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الف�صل الرابع� :إجراءات ترخي�ص مزارع الأحياء املائية
�أو ًال :املزارع املتو�سطة و الكبرية
يجب اتباع اخلطوات التالية للح�صول على ترخي�ص مزرعة �أحياء مائية:
 .1حجز اال�سم التجاري  /ت�سجيل اال�سم التجاري من دائرة التنمية االقت�صادية يف الإمارة املعنية
 .2طلب �شهادة عدم ممانعة من الوزارة
� .3إ�صدار ترخي�ص من ال�سلطة املخت�صة
� .4إ�صدار رخ�صة جتارية من دائرة التنمية االقت�صادية
 .5ترخي�ص من الوزارة لإن�شاء وت�شغيل مزرعة االحياء املائية

اخلطوة  :1دائرة التنمية االقت�صادية

يق��دم طل��ب احل�ص��ول عل��ى حج��ز اال�س��م التج��اري /ت�س��جيل اال�س��م التج��اري م��ن دائ��رة التنمي��ة االقت�صادي��ة يف
الإم��ارة املعني��ة وفق� ًا للإجراءات وامل�س��تندات الت��ي حتددها الدائرة.

اخلطوة  :2وزارة التغري املناخي والبيئة
يق��دم طل��ب احل�ص��ول عل��ى �ش��هادة ع��دم ممانعة من ال��وزارة بالأنواع املُخطط ا�س��تزراعها و النظام امل�س��تخدم،
و ذلك من خالل تعبئة اال�ستمارة �إلكرتونيـ ًا مرفقــ ًا بها امل�ستندات التالية:
 �صورة من بطاقة هوية املالك� -صورة من حجز اال�سم التجاري /ت�سجيل اال�سم التجاري

اخلطوة  :3ال�سلطة املخت�صــة

�أوال  -:يقدم طلب احل�صول على املوافقة املبدئية ملوقع امل�شروع لل�سلطة املخت�صة بالإمارة املعنية

ثانياً -:بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة على موقع امل�شروع يجب على مقدم الطلب �إجراء التايل:
 درا�سة تقييم الأثر البيئي ملوقع امل�شروع من جهة ا�ست�شارية معتمدة من ال�سلطة املخت�صة� -إعداد خطة �إعادة ت�أهيل املوقع يف حالة �إلغاء امل�شروع
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ثالث��اً -:يف حال��ة �صالحي��ة املوق��ع وفق� ًا لنتيج��ة درا�س��ة تقيي��م الأث��ر البيئ��ي لإن�ش��اء املزرع��ة يق��وم مق��دم الطل��ب
با�س��تكمال الإج��راءات املطلوب��ة لل�س��لطة املخت�ص��ة للح�ص��ول عل��ى ترخي���ص مزرع��ة �أحي��اء مائي��ة (الت�صري��ح
البيئ��ي) مرفق� ًا ب��ه بامل�س��تندات التالي��ة-:
 �شهادة عدم ممانعة من الوزارة �صورة من املوافقة على حجز اال�سم التجاري /ت�سجيل اال�سم التجاري ملكية االر�ض �أو عقد �إيجار االر�ض خطة الأمن البيولوجي/احليوي (الإجراءات ال�صحية والوقائية) وخطة الطوارئ للم�شروع� -أية م�ستندات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة

اخلطوة  :4دائرة التنمية االقت�صادية
يقدم طلب احل�صول على الرخ�صة التجارية �إىل دائرة التنمية االقت�صادية مرفق ًا بامل�ستندات التالية -:
 ترخي�ص ال�سلطة املخت�صة �صورة من درا�سة اجلدوى االقت�صادية خط��ة العم��ل وخمط��ط كروك��ي للم�ش��روع �أو م�س��ودة ت�صمي��م املن�ش��أة تو�ضح املباين وب��رك الرتبية واخلزاناتمبا يف ذلك عددها و�أبعادها وم�صدر املاء وو�سائل �سحب املاء وو�سائل الت�صريف
� -أية م�ستندات �أخرى حتددها الدائرة

اخلطوة  :5وزارة التغري املناخي والبيئة
يق��دم طل��ب احل�ص��ول عل��ى ترخي���ص لإن�ش��اء وت�ش��غيل مزرع��ة �أحي��اء مائي��ة م��ن خ�لال تعبئ��ة اال�س��تمارة الكرتوني��ا
مرفق� ًا بامل�س��تندات التالي��ة-:
 الرخ�صة التجارية الت�صريح البيئي (ترخي�ص) ال�سلطة املخت�صة مت�ضمن ًا نتيجة درا�سة تقييم الأثر البيئي� -صورة من درا�سة اجلدوى االقت�صادية
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ثانياً :املزارع ال�صغرية(�صغار امل�ستثمرين)
للح�صول على ترخي�ص مزرعة �أحياء مائية للمزارع ال�صغرية يجب اتباع اخلطوات التالية-:
اخلط��وة  :1يق��دم طل��ب احل�ص��ول عل��ى ت�صري��ح  /ترخي���ص م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة بالإم��ارة مرفق� ًا ب��ه امل�س��تندات
الت��ي حتددها ال�س��لطة املخت�صة.
اخلط��وة : 2عل��ى مق��دم الطل��ب تعبئ��ة اال�س��تمارة االلكرتوني��ة يف املوق��ع الإلك�تروين بال��وزارة مرفق� ًا به��ا امل�س��تندات
التالية:
 �صورة جواز �سفر مالك املزرعة �صورة هوية املالك -ت�صريح  /ترخي�ص ال�سلطة املخت�صة

الف�صل اخلام�س :معايري اختيار موقع املزرعــة
عند اختيار مــوقع مـزرعة �أحياء مائية يجب مراعاة االعتبارات التالية:

 �أن يكون موقع املزرعة بعيد ًا مب�سافة �آمنة عن امل�صادر واملواقع املحتملة لتلوث املياه بهدف حماية املنتجاتم��ن التل��وث .عل��ى �س��بيل املث��ال ،امل�صب��ات ،ال�صناعة والتعدي��ن ،الزراعة املكثفة وخا�صة مواق��ع تربية احليوانات
والأماكن ال�سكنية
 �إجراء م�سح ملوقع املزرعة لتحديد وت�صنيف املوائل البحرية ومناطق التنوع البيولوجي ع��دم االق�تراب م��ن مناط��ق املحمي��ات الطبيعي��ة �أو ال�صناعي��ة �أو املناط��ق ذات التن��وع البيولوج��ي مث��ل مناط��قالقرم وال�ش��عاب املرجانية مبحيط 1ميل بحري بالن�س��بة ملزارع الأحياء املائية بالبحر
 يجب بناء وت�صميم مزارع الأحياء املائية بطريقة تقلل من ت�أثريها على املوائل الطبيعية والنباتات يج��ب �أن تك��ون م��زارع الأحي��اء املائي��ة يف البحـ��ر مب��ا يف ذل��ك مواق��ع الأقفا���ص والأحوا���ض بعي��دة ع��ن مواق��عالت�صري��ف الطبيع��ي وم�س��ارات ال�س��فن والق��وارب ويف�ض��ل �أن تك��ون باجت��اه �أعل��ى م��ن �أي موق��ع له��ا

ويف كل الأح��ول يج��ب مراع��اة كاف��ة جوان��ب ا�س��تزراع الأحي��اء املائي��ة مب��ا يف ذل��ك الأث��ر البيئ��ي ،و الإنت��اج ،والأداء
االقت�ص��ادي .ويو�ض��ح امللح��ق رق��م ( )1املرف��ق به��ذا الدلي��ل املعاي�ير الت��ي يج��ب مراعاته��ا عن��د اختي��ار املواقع
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الف�صل ال�ساد�س� :شروط جتديد وتعديل و�إلغاء ترخي�ص مزرعة الأحياء املائية
عملية جتديد ترخي�ص مزرعة الأحياء املائية:
 يتم جتديد الرخ�صة يف حالة ا�ستيفاء اال�شرتاطات املطلوبة من ال�سلطة املخت�صة و الوزارة يلت��زم َاملرخ���ص ل��ه يف حال��ة ع��دم موافق��ة ال�س��لطة املخت�ص��ة و ال��وزارة عل��ى جتديد الرخ�صة وذل��ك لأغرا�ض
امل�صلح��ة العام��ة ب�إزال��ة معدات��ه و �إع��ادة ت�أهي��ل املوقع من تاريخ الإخط��ار  ،على �أن يتم التزام املرخ�ص له مبهلة
توفيق الأو�ضاع املحددة من ال�س��لطة املخت�صة

تقدم طلبات تعديل ترخي�ص مزرعة الأحياء املائية �إىل الوزارة يف احلاالت التالية:
 �إجراء �أي تعديل على نطاق املزرعة ( تغيري يف املرافق �أو �إ�ضافة �أحوا�ض � /أقفا�ص جديدة ) تغيري املالك �أو ال�شريك تغيري ا�سم امل�ؤ�س�سة �إ�ضافة �أو تغيري �أية �أنواع �أخرى م�ستزرعة� -إ�ضافة �أو تغيري النظام امل�ستخدم يف املزرعة

احلاالت التي يتم فيها عدم التجديد و �إلغاء الرتخي�ص من قبل الوزارة:
 خمالفة �أحكام القوانني والت�شريعات املعمول بها يف هذا ال�ش�أن �أو �أية اعتبارات بيئية �أخرى �إج��راء �إ�ضاف��ة �أو تغي�ير عل��ى نط��اق املزرع��ة ( تغي�ير يف املراف��ق �أو �إ�ضاف��ة �أحوا���ض � /أقفا���ص جدي��دة) �أوالأن��واع امل�س��تزرعة و النظ��ام امل�س��تخدم بخ�لاف املذك��ور بالرتخي���ص ب��دون �إخطار ال�س��لطة املخت�ص��ة و الوزارة
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الف�صل ال�سابع :ال�شروط العامــة ملزارع الأحياء املائــية
 يجوز �إدراج �أكرث من نظام مبزرعة الأحياء املائية يف الرخ�صة الواحدة ب�شرط �أن ال تزيد عن ثالثـ��ة �أنظمةح�سب الت�صنيف املو�ضح بهذا الدليل
 يج��ب عل��ى مال��ك املزرع��ة �أو القائ��م عل��ى �إدارته��ا ت�س��هيل مهم��ة املخت�ص�ين م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة وال��وزارةملعاين��ة املزرع��ة وتوف�ير البيان��ات الالزم��ة للمخت�ص�ين
 يلت��زم َاملرخ���ص ل��ه با�س��تزراع الأن��واع املو�ضح��ة يف الرتخي���ص .ويف حال��ة رغبت��ه ب�إ�ضاف��ة �أن��واع �أخ��رى يج��ب
علي��ه احل�ص��ول عل��ى موافقة ال�س��لطة املخت�ص��ة والوزارة
 يج��ب �أن ال تتج��اوز الكتل��ة احليوي��ة الكلي��ة للأ�س��ماك امل�س��تزرعة ال�س��عة الإنتاجي��ة الق�ص��وى املو�ضح��ة يفرخ�ص��ة املزرع��ة

على َ
املرخ�ص له اتباع ما يلي:
 .1يجب االحتفاظ بن�سخة من الرتخي�ص ب�صورة دائمة يف املزرعـة لإبرازها عند الطلب
 يف حالة ا�ستخدام املياه العذبة يجب االلتزام بالتايل:• املي��اه اجلوفي��ة� :إذا كان النظ��ام املائ��ي امل�س��تخدم يف م��زارع الأحي��اء املائي��ة يعي��د ت�صريف املي��اه �إىل النباتات
الزراعية
• املي��اه املعاجل��ة� :إذا كان��ت كمي��ة املي��اه املع��اد تدويره��ا ال تق��ل ع��ن  %80ولك��ن يف حال��ة انخفا���ض الن�س��بة ع��ن
ذل��ك يت��م ت�صفي��ة املياه وا�س��تخدامها يف الزراعة
 .2يج��ب �إب�لاغ ال�س��لطة املخت�ص��ة يف حال��ة نف��وق �أو نف��اد الأحي��اء املائي��ة يف املزرع��ة وحت��دد ال�س��لطة املخت�ص��ة
اج��راءات وم��كان التخل���ص منها
 .3ا�س��تكمال �أعم��ال امل�ش��روع خ�لال ع��ام واح��د م��ن تاري��خ املوافق��ة لإن�ش��اء وت�ش��غيل مزرع��ة ،ويف حال��ة ال�ضرورة
يجوز لل�س��لطة املخت�صة ا�ضافة مدة مماثلـ��ة
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الف�صل الثامن :نظام التقارير الدورية ملزارع الأحياء املائية
تقدم تقارير مزارع الأحياء املائية �سنوي ًا للوزارة ح�سب التفا�صيل املو�ضحة يف اجلدول ()1
التفا�صيل

البيانات املطلوبة

اال�سم والهوية  .....الخ
بيانات مالك املزرعة
بيانات رخ�صة املزرعة ونظام � /أنظمة اال�ستزراع امل�ستخدمة
بيانات املزرعـــة
الإنتاجية ال�سنوية و الأنواع امل�ستزرعة
�إنتاجية املزرعة بالطن
الإنتاج ال�سنوي لال�صبعيات
�إنتاجية املفاق�س
قيمة البيع وموقع الت�سويق
تفا�صيل املبيعات
املياه امل�ستهلكة ملزارع الأحياء املائية على الياب�سـة م�صدر و نوع املياه
درجة احلرارة ومعدل امللوحة
معايري قيا�س ملزارع الأحياء املائية يف البحر
نوع و م�صدر الغذاء و قيمته ال�سنوية
التغذية
معدل النفوق الطبيعي وغري الطبيعي
معدل النفوق
�أنواع الأمرا�ض وبرنامج الت�شخي�ص والعالج
الأمرا�ض ومناولة العقاقري
دورية التقارير ال�سنوية
التقارير
عدد املخازن واملرافق و�أنواعها
املخازن
اال�سم وبيانات التوا�صل
بيانات امل�سـئول عن املن�شــ�أة

جدول (� )1أهم البيانات املطلوبة لتقارير مزارع الأحياء املائي ــة
عل��ى َ
املرخ���ص ل��ه ترقي��م كل دفع��ة م��ن الأحي��اء املائي��ة لغر���ض الت�س��ويق �أو الت�صني��ع برق��م خا���ص مت�ضمن� ًا
البيان��ات الآتية:
 رقم ترخي�ص مزرعة الأحيــاء املائية ا�سم امل�شروع (املن�ش�أة) تاريخ احل�صاد �أنواع الأحيــاء املائية -رقم الدفعة
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تقارير العقاقي ـ ــر:
 .1يجب حفظ �سجل خا�ص بخزانة العقاقري تدون فيه البيانات التالية لكل نوع:
 .1مقادير العقاقري البيطرية التي تدخل وت�سحب من اخلزانة
 .2ا�سم وتوقيع ال�شخ�ص امل�س�ؤول
 .3التاريخ الذي تدخل فيه العقاقري �إىل اخلزانة �أو ت�سحب منها
 .4الو�ضع احلايل للمخزون

 .2يج��ب عل��ى امل َرخ���ص ل��ه االحتف��اظ ب�س��جل العقاق�ير البيطري��ة ل��كل دفع��ة م��ن الأحيــ��اء املائي��ة املعاجل��ة
مل��دة �س��نة م��ن تاري��خ خ��روج �آخ��ر دفع��ة مقي��دة ب��ه ويج��ب احل�ص��ول على توقي��ع الطبي��ب البيطري او �ش��خ�ص
متخ�ص���ص ب�أمرا���ض اال�س��ماك ويك��ون م�س��ؤو ًال ع��ن تطبيق برنامج العقاقـيـ��ر البيطرية وت��دون فيه البيانات
التاليــة:
 رقم الدفعة كمية و�أنواع الأحيــاء املائية قيد املعاجلة كمي��ة وطريق��ة �إعط��اء جرع��ات الأدوي��ة البيطري��ة امل�س��تخدمة (مبا يف ذلك الأع�لاف املركبة التي حتتوي علىمكمالت بيطرية)
 وقت وتاريخ العالج الفرتة االرتدادية� ،إذا كانت هذه الفرتات حمددة الأعرا�ض والأمرا�ض -ا�سم ونوع العقار الطبي ومدة �صالحيته

 �إق��رار توقي��ع الطبي��ب البيط��ري امل�ش��رف عل��ى و�صفـ��ة اجلرع��ات املح��ددة م��ن العقاق�ير البيطري��ةواملت�ضمن��ة البيان��ات التالي��ة:
• رقم رخ�صة وتوقيع وختم الطبيب
• وقت وتاريخ العالج
• الفرتة االرتدادية� ،إذا كانت هذه الفرتات حمددة
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الإطار ال�صحي ال�ستزراع الأحياء املائية
الف�صل الأول :ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية يف مزارع تربية الأحياء املائية
اال�شرتاطات ال�صحية:
يج��ب �أن تتواف��ر يف وح��دات تربي��ة الأحي��اء املائي��ة كاف��ة ال�ش��روط ال�صحي��ة املن�صو�ص عليه��ا يف نظام حتليل
املخاط��ر وحتدي��د النقاط احلرجة ( )HACCPوعلى اخل�صو�ص مايلي:
 وج��ود مراف��ق �صحي��ة كافي��ة للعامل�ين يف وح��دات تربي��ة الأحي��اء املائي��ة عل��ى �أن تك��ون عل��ى م�س��افة منا�س��بة يفمكان اال�ستزراع
 �أن تك��ون مراف��ق تخري��ن الأع�لاف جي��دة التهوي��ة وحممي��ة م��ن احل�ش��رات والقوار���ض والطي��ور وبعي��دة ع��ن�أماك��ن تخزي��ن املبي��دات والكيماوي��ات والأدوي��ة
 �أن يت��م تخزي��ن العقاق�ير البيطري��ة يف م��كان خم�ص���ص له��ذا الغر���ض فقط و�أن يو�ضع عليها املل�صق املنا�س��بوتقيد العقاقري يف �سجل خا�ص بالعقاقري البيطرية
 -عدم ا�ستخدام املاء امللوث

الإر�شادات العامة:
يج��ب الأخ��ذ بع�ين االعتب��ار نظ��ام اال�س��تزراع امل�س��تخدم و الأن��واع امل�س��تزرعة عن��د العم��ل به��ذه الإر�ش��ادات
بحي��ث ال تنطب��ق جمي��ع الإر�ش��ادات عل��ى جمي��ع م��زارع تربية الأحي��اء املائية.

تتبع الإجراءات والتدابري للحد من املخاطر التالية:
 .1منع و تخفي�ض الآثار املحتملة على البيئة الناجتة عن بناء مزارع الأحياء املائية:
البك ل�ضمان انخفا�ض معدالت التخلل/امل�س��امية بطبقة ال�س��د ال�س��فلية
 تقييم خ�صائ�ص الرتبة قبل �إن�ش��اء ِالبكة معدالت
البكة .ويف حالة عدم توفر الطمي الكايف ،قد تظهر ِ
من الرتبة بالقدر الكايف لالحتفاظ مبياه ِ
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ارت�ش��اح مرتفع��ة ت��ؤدي �إىل تلوي��ث املي��اه اجلوفي��ة امل�س��تخدمة للأغرا���ض الأخ��رى يف املناط��ق املج��اورة التي ميثل
فيها ا�ستخدام مياه ال�شرب �أهمية كربى
 تقيي��م م�س��توى حمو�ض��ة الرتب��ة وم��دى وج��ود بقاي��ا للمبي��دات احل�ش��رية وامللوث��ات (وخا�ص��ة يف الأرا�ض��ي الت��ي�س��بق ا�س��تخدامها للزراعة ب�ش��كل مكثف) � ،إىل جانب تقييم وجود الكربيت ب�ش��كل طبيعي
 رفع احلواف املحيطة ب�أنظمة ِبرك املياه املائلة �إىل امللوحة تركيب �أنظمة ملعاجلة وت�صريف املياه املاحلة/املائلة �إىل امللوحة عدم �إدخال �أنواع دخيلة �أو مهند�سة وراثي ًا دون احل�صول على ت�صريح من الوزارة تركي��ب �ش��باك التظلي��ل عل��ى الأحوا���ض اخلارجي��ة لتخفي��ف احلرارة على الأحياء املائي��ة ،و منع دخول الطيور�إىل الأحوا�ض

 .2منع هروب الأنواع امل�ستزرعة وفقاً للنظام امل�ستخدم:
والبك:
�أو ًال :الأحوا�ض ِ
 تركي��ب ِ�ش��باك بحلق��ات �صغ�يرة عل��ى قن��وات ال�ص��رف التي ت�صل ب�ين �أحوا�ض الإنتاج و ِبرك الرت�س��يب ،و التيال�شباك
ت�صل بني قنوات الرت�سيب واملياه امل�ستقبلة و�صيانة تلك ِ
 تركيب �سدود ت�صفية متنع مرور الأ�سماك تركيب و�صيانة �أنظمة الرت�شيح التي ت�ستخدم احل�صى مبنظومات الت�صريف بالأحوا�ض عن��د ال�ض��رورة ،مراع��اة املعاجل��ة الكيميائي��ة للمي��اه الت��ي يت��م ت�صريفها م��ن املزارع (بوا�س��طة خلطها بالكلوربدرجات تركيز مقبولة ليتم ت�صريفها �إىل املياه امل�ستقبلة) لقتل كافة يرقات �أو �صغار الأحياء املائية الهاربة
 ت�صمي��م الأحوا���ض و�ضم��ان ارتف��اع ح��واف ال ِ�برك بالق��در ال��كايف الحت��واء املي��اه داخله��ا ومن��ع ه��روب الأن��واعخ�لال ف�ترات ت�س��اقط الأمطار بغ��زارة �أو الفي�ضان��ات املحتملة
 -و�ضع خطة طوارئ يتم تطبيقها عند هروب الأنواع التي يتم تربيتها �إىل خارج املزرعة

ثانياً :الأقفا�ص:
 ت�صمي��م وبن��اء الأقفا���ص و احلظائ��ر بال�ش��بك املنا�س��ب له��ا بحي��ث تتحم��ل �أ�س��و�أ الظ��روف املناخي��ة والبيئي��ةحمتمل��ة احل��دوث باملوقع
� -إجراء فح�ص دوري للأقفا�ص و�شباك احلظائر للت�أكد من خلوها من العيوب
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 اتباع التدابري االحرتازية املنا�سبة �أثناء الت�صميم حلاالت العوا�صف ونوبات املد �شديد االرتفاع ا�س��تخدام �أقفا���ص قابل��ة للغط���س ميك��ن غمره��ا خ�لال العوا�ص��ف �إىل م�س��توى يبع��د ع��ن الآث��ار التدمريي��ةللموج��ات
 و�ضع عالمات كافية لتمييز مزرعة الأحياء املائية لتحذير املالحني وتقليل خماطر اال�صطدام -و�ضع خطة طوارئ يتم تطبيقها عند هروب الأنواع التي يتم تربيتها �إىل خارج املزرعة

 .3تتب��ع التداب�ير التالي��ة للح��د م��ن ت���آكل الرتب��ة (التعري��ة) وم��ا يرتت��ب عليه من تر�س��يب بالكتل املائية
القريبة:
 جتنب �إن�شاء احوا�ض الأ�سماك يف املناطق التي تزيد درجة امليل الأر�ضي بها على % 2 تنفيذ �أعمال الإن�شاء خالل املو�سم "اجلاف" لتقليل تر�سيب املياه التي قد تلوث املياه القريبة تركي��ب �أ�س��يجة م�ؤقت��ة حاج��زة للطم��ي �أثن��اء �أعم��ال الإن�ش��اء لتخفي���ض �س��رعة �أي روا�س��ب معلق��ة وحجزه��ا.وميك��ن �صن��ع �أ�س��يجة حج��ز الطم��ي م��ن البال�س��تيك املن�س��وج �أو الأقم�ش��ة �أو باالت الق���ش

وال�برك والأنظم��ة
 .4يف ح��ال ت�صري��ف املي��اه امل�س��تعملة يف الأنظم��ة املعتم��دة عل��ى الأحوا���ض ال�س��مكية ِ
املعتم��دة عل��ى احلظائ��ر  /الأقفا���ص:
 �إن�شاء بحريات وا�ستزراع غابات من �أ�شجار القرم المت�صا�ص النفايات ال�سائلة معاجلة النفايات ال�سائلة قبل �إطالقها �إىل املياه امل�ستقبلة خلف�ض م�ستويات التلوث �إقام��ة الأقفا���ص ال�ش��بكية العائم��ة يف مناط��ق بحري��ة عميق��ة تتمي��ز بتي��ارات بحرية منا�س��بة لنمو الأ�س��ماك يفالأقفا���ص وبه��دف تخفي��ف تركيز النفايات يف بيئة املياه الطبيعية
 دمج اال�ستزراع ال�سمكي مع �إنتاج املحا�صيل الزراعية يف نظام الهيدروبونك مع الأكوابونك ا�ستخدام نظام �إعادة دوران املاء يف املزارع ال�سمكية التي تقام على الأرا�ضي البعيدة عن البحر ا�س��تخدام ال�صدفيات التي تتغذي بطريقة الفلرتة للمياه البحرية وا�س��تزراعها يف ممرات التيارات البحريةالقادمة من الأقفا�ص ال�شبكية وذلك بهدف تخفيف امللوثات اخلارجة من الأقفا�ص

 .5عند ا�ستخدام الأعالف:
 الت�أكد من خلو الأعالف احلبيبية من "اجل�سيمات الدقيقة" �أو غبار العلف قدر الإمكان -اختيار حجم حبيبات العلف ح�سب املرحلة العمرية للأنواع
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 املراقبة الدورية المت�صا�ص العلف لتحديد مدى ا�ستهالكه و�ضبط معدالت التغذية وفق ًا لذلك من الأف�ضل ا�ستخدام حبيبات علف طافية �أو بارزة لأنها ت�ساعد يف عملية املراقبة �أثناء وقت تناول العلف ن�شر العلف بالت�ساوي قدر الإمكان ل�ضمان و�صوله لأكرب عدد ممكن من الأحياء املائية تقدمي العلف عدة مرات يومي ًا ح�سب احلاجة �إيق��اف تق��دمي العل��ف قب��ل احل�ص��اد بف�ترة كافي��ة للح��د م��ن وج��ود الطع��ام و�/أو ال�براز يف �أمع��اء الأحي��اءامل�س��تزرعة

� .6أثنـاء ح�صاد الأنواع امل�ستزرعة:

 -يجب التخل�ص من املياه امللوثة بالدم خالل احل�صاد لتقليل خماطر انت�شار الأمرا�ض

 ا�ستخدام �صناديق ح�صاد يف حالة جيدة ومزودة ببطانة حمكمة ال�سد مع تثبيت الغطاء واحلواف املغلفة ا�س��تخدام تقني��ات الت�صري��ف اجلزئ��ي لتفري��غ ال ِ�برك الت��ي انته��ى احل�ص��اد به��ا ،حيثم��ا كان ذل��ك مالئم� ًاالبكة عل��ى �أعلى كميات املغذيات املذاب��ة ،واملواد ال�صلبة
م��ن الناحي��ة العملي��ة حي��ث حتت��وي �آخ��ر % 15من مياه ِ
البكة لعدة �أيام قبل ت�صريفها،
املعلقة ،واملواد الع�ضوية .وبعد االنتهاء من احل�صاد ،احتفظ باملياه املتبقية يف ِ
�أو ق��م بنقله��ا �إىل مرف��ق معاجلة منف�صل

� .7أثناء ا�ستخدام املخ�صبات:
 تخطي��ط مع��دل وطريق��ة ا�س��تخدام املخ�صب��ات لتحقي��ق اال�س��تفادة الق�ص��وى وجتن��ب ف��رط اال�س��تخدام ،م��ع�أخ��ذ مع��دالت اال�س��تهالك املتوقعة يف احل�س��بان
 زي��ادة كف��اءة اال�س��تخدام والن�ش��ر ع�بر ممار�س��ات مث��ل تخفي��ف املخ�صب��ات ال�س��ائلة �أو حتوي��ل املخ�صب��اتاحلبيبي��ة �إىل حمالي��ل قب��ل اال�س��تخدام .وت�ش��تمل اخلي��ارات الأخ��رى ا�س��تخدام م�س��احيق تخ�صي��ب �أو و�ض��ع
(�أجول��ة) م�س��احيق التخ�صي��ب يف املي��اه ال�ضحل��ة لتنت�ش��ر وتتح��ول �إىل حمل��ول
 مراع��اة ا�س��تخدام خم�صب��ات حم��ددة زمني� َا بحي��ث تنطل��ق املغذي��ات من احلب��وب املغطاة بالراتين��ج �إىل مياهالبكة ،ويعتمد معدل الإطالق على درجة حرارة املياه واحلركة
ِ
 ينبغ��ي ب��دء تخ�صي��ب ال ِ�برك الأر�ضي��ة الكب�يرة فق��ط �إذا كان��ت �س��اكنة ولي���س مبياهه��ا في�ض��ان يتج��اوز احل��داملنا�س��ب بحي��ث ي�ؤث��ر عل��ى املياه املوجودة يف الأجزاء ال�س��فلية
البك��ة لتجن��ب �أو تقلي��ل عواق��ب االجن��راف املحتم��ل الن��اجت ع��ن الفي�ضان��ات �أو الأمط��ار
 القي��ام بتخ�صي��ب ِالغزي��رة وجتن��ب و�ض��ع املخ�صب��ات يف ال ِ�برك الت��ي تفي���ض منه��ا املي��اه
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� .8أثناء ا�ستخدام املواد الكيماوية:
 ت�صميم عمق احلو�ض بحيث تنخف�ض احلاجة ال�س��تخدام املواد الكيماوية من �أجل ال�س��يطرة على الأع�ش��اباملائية وتخفي�ض التق�سيم احلراري �إىل طبقات
 ع��دم ا�س��تخدام امل��واد امل�ض��ادة لرت�س��ب الأو�س��اخ عل��ى ال�ش��باك عن��د معاجل��ة الأقفا���ص واحلظائ��ر ،وينبغ��يال�ش��باك يدوي� َا �أو با�س��تخدام غ�س��الة ال�ش��بك
تنظي��ف ِ

ال�صحة وال�سالمة املهنية يف مزارع االحياء املائية:
املخاطر البدنية
يجب اتباع الإجراءات للوقاية من خماطر الأعمال اليومية كالتايل:
�أو ًال :رفع الأحمال الثقيلة:
 ا�س��تخدام املع��دات امليكانيكي��ة و�/أو الآلي��ة لت�س��هيل رف��ع الأحم��ال الت��ي يزي��د وزنه��ا ع��ن  25كغ��م ،والت��ي ميك��نتعديله��ا بحي��ث تنا�س��ب ت�صمي��م من�ص��ات العم��ل و العم��ال املنفردين ،وخا�صة عند جتهيز الأ�س��ماك بعد احل�صاد
 �إن�ش��اء الأحوا���ض الأر�ضي��ة الكب�يرة م�س��تطيلة ال�ش��كل لت�س��هيل احل�ص��اد .و�إذا كان��ت ال ِ�برك باحلج��م ال��كايف،وكان عر���ض حوافه��ا  2.5م�تر عل��ى الأق��ل ،ميك��ن ا�س��تخدام املركبات على تلك احلواف ل�س��حب ِ�ش��باك احل�صاد
 �إن�ش��اء �أحوا���ض دائري��ة تك��ون ا�س��طوانية ال�ش��كل قمعي��ة الق��اع ،به��دف ت�س��هيل التنظي��ف التلقائ��ي للأحوا���ضال�سمكية

ثانياً :ال�صدمات الكهربائية:
 عزل كافة الرتكيبات الكهربائية بحيث تكون م�ضادة للمياه ا�ستخدام امل�صهرات ووجود و�صالت �أر�ضية منا�سبة �أن تكون الأ�سالك م�ضادة للماء توف�ير التدري��ب عل��ى الط��رق ال�صحيح��ة للتعامل مع املع��دات الكهربائية (كامل�ضخ��ات) لتجنب خماطر دوائرالق�صر
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ثالثاً :خماطر الغرق يف املزارع البحرية:
 توفري �سرتات النجاة والأحزمة املزودة مب�شابك �أمان (حلقات معدنية) مت�صلة بحبال �أو نقاط ثابتة �أن يكون كافة الأفراد على دراية تامة بال�سباحة و يجب ارتداء �سرتات النجاة �أثناء تواجدهم يف البحر تدريب الأفراد على ال�سالمة يف البحر ،مبا يف ذلك �إجراءات الإ�شراف على الأفراد يف حال��ة ا�س��تخدام ال�س��فن الكب�يرة لنق��ل الأف��راد واملع��دات �إىل املواق��ع البحري��ة ،يج��ب الت�أك��د م��ن ر�س��وال�س��فينة ب�أم��ان عل��ى العوام��ات

رابعاً :التعر�ض للمواد الكيميائية:
 -يجب توخي احلذر عند ا�ستخدام املواد الكيميائية

خام�ساً :الأمرا�ض املنقولة باملاء:
 �إجراء فحو�صات طبية دورية حمددة للقوى العاملة و�ضع �ش ِباك البعو�ض (النامو�سية) و�ض��ح لوح��ات �إر�ش��ادية ب�ش ��أن البيئ��ة و ال�صح��ة و ال�س�لامة فيم��ا يتعل��ق مبن��ع خماط��ر الأمرا���ض املعدي��ة وال�س��يطرة عليه��ا

�ساد�ساً :تكوين مقاومة �ضد الأدوية البيطرية:
تتبع الإجراءات التالية للحد من ا�ستخدام امل�ضادات:
 يجب القيام بتح�صني الأ�سماك حيثما �أمكن كطريقة للحد من ا�ستخدام امل�ضادات احليوية يج��ب �إراح��ة املوق��ع يف من�ش��آت زراع��ة الأحي��اء املائي��ة الأر�ضي��ة �س��نوي ًا حيثم��ا �أمك��ن كج��زء م��ن ا�س�تراتيجيةللتعامل مع الكائنات املري�ضـة يف وحدات حظائر الإنتاج .ويجب �أن تبلغ �أقل فرتة راحة �أربعة �أ�سابيع عند نهاية
كل دورة
تتبع الإجراءات التالية يف حالة ا�ستخدام امل�ضادات احليوية:
 ا�س��تخدام امل�ض��ادات احليوي��ة املعتم��دة الت��ي يت��م �ش��را�ؤها وا�س��تخدامها ب��دون و�صف��ة طبي��ة مبا يتف��ق بدقة معتعليمات اجلهة امل�صنعة
 ا�س��تخدام امل�ض��ادات احليوي��ة املعتم��دة الت��ي يت��م �ش��را�ؤها وا�س��تخدامها بو�صف��ة طبي��ة وفق � ًا لإر�ش��اداتاملتخ�ص���ص امل�ؤه��ل
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تتبع الإجراءات التالية لتخزين امل�ضادات احليوية:
 حتفظ يف مكان خا�ص و حمكم غلق وو�سم املخزن بالعالمات على نحو �صحيح ،وق�صر الدخول �إليه على الأ�شخا�ص امل�صرح لهم فقط �إمكاني��ة احت��واء االن�س��كابات لتجن��ب ح��دوث انبع��اث للم�ض��ادات احليوي��ة يف البيئ��ة املحيط��ة ال ميك��ن التحك��مفيها
 تخزين احلاويات على من�صات متنقلة �أو من�صات �أخرى لت�سهيل الك�شف الب�صري عن الت�سربات جتن��ب تراك��م املخزون��ات املهمل��ة م��ن امل�ضادات احليوية عن طري��ق اعتماد طريقة "الوارد �أو ًالُ ،ي�صرف �أو ًال"حتى ال تتجاوز امل�ضادات احليوية تواريخ �صالحيتها .و�أن يتم التخل�ص من �أية م�ضادات حيوية جتاوزت تواريخ
�صالحيتها مبا يتفق مع القوانني ال�سارية

�سابعاً :برنام ـ ـ ـ ــج املراقبة
ل�ضمان ال�صحة العامة باملزرعة يجب تنفيذ برامج املراقبة ( الفح�ص الذاتي ) كمايلي:
 احلفاظ على م�ستويات النظافة وال�صحة ال�شخ�صية تنفيذ برامج مكافحة احل�شرات تنفيذ برامج التنظيف والتعقيم احلفاظ على جودة املياه امل�ستخدمة �ضمان خلو املزرعة من الطفيليات املثقبية ،ملزارع الأحياء املائية يف املياه العذبة يج��ب �إع��داد ج��دول دائ��م ملكافح��ة احل�ش��رات ل�ضم��ان خل��و جمي��ع �أج��زاء مراف��ق املزرع��ة واملع��دات امل�س��تعملةفيه��ا ،م��ن احل�ش��رات والقوار�ض  ،وحتديد �ش��خ�ص م�س��ؤول ع��ن تنفيذ النظام
 يج��ب �إع��داد ج��دول دائ��م للتنظي��ف والتعقي��م ل�ضمان تنظيف جميع �أق�س��ام مرافق امل�ش��روع و ُمعدّاته على نحومنا�سب ومنتظم ،وحتديد �شخ�ص معني يكون م�س�ؤو ًال عن تنفيذ النظام
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�إطار �سالمة وجودة الأحياء املائية امل�ستزرعــة
الف�صل الأول :احل�صاد والتداول والنقل الداخلي للأحياء املائية
احل�صاد والتداول ملنتجات الأحياء املائي ــة
يجب �أن تكون �أ�ساليب ح�صاد وتداول منتجات تربية االحياء املائية طبق ًا ملا ي�أتـي:
� .1أن تتم بطريقة تتنا�س��ب مع نوع املنتج ،و�أن تكون املعدات واحلاويات والأوعية امل�س��تخدمة معقمة وحمفوظة
ونظيفة تفادي ًا لتلوث املنتج �أو تلفه
 .2ت�صمي��م مناط��ق وط��رق احل�ص��اد يف مزرع��ة الأ�س��ماك مب��ا ي�ؤم��ن �إمكاني��ة القي��ام بعملي��ات �س��هلة و�س��ريعة
وبطريق��ة مقبول��ة �صحي ًا
 .3ت�صمي��م جمي��ع املع��دات امل�س��تخدمة لتك��ون �س��ريعة وف ّعال��ة يف ح�ص��اد والتق��اط وت�صنيف وف��رز ونقل وتو�صيل
الأ�س��ماك دون الت�س��بب ب�أي �ضرر �آيل بها
 .4ت�صمي��م و�صن��ع املع��دات واحلاوي��ات والأوعي��ة الت��ي تالم���س الأ�س��ماك بطريق��ة ت�ضم��ن تنظيفه��ا وتعقيمه��ا
وحفظه��ا عل��ى نح��و مين��ع التلوث
� .5أن تك��ون جمي��ع �س��طوح ال�صنادي��ق والأدوات واملع��دات الأخ��رى الت��ي تالم���س الأ�س��ماك م�صنوع��ة م��ن م��ادة
مقاوم��ة لل�ص��د�أ وناعم��ة و�س��هله التخزي��ن وم�صممة لال�س��تخدام مل��رة واحدة فقط
 .6عن��د ا�س��تعمال �صنادي��ق ت�س��تخدم �أك�ثر م��ن م��رة يف نق��ل اال�س��ماك م��ن احلو�ض فيتعني توفري و�س��ائل منا�س��بة
لتنظيفه��ا باملاء ومبادة معقمة ومنظفة
 .7يج��ب �أن ُيرف��ق باملنتج��ات املح�ص��ودة املع��دة لال�س��تهالك الب�ش��ري �ش��هادة م�صدق��ة جل��ودة املنت��ج م��ن قب��ل
الطبي��ب البيطري

ا�ش�تراطات نق��ل الكائن��ات املائي��ة احلي��ة �إىل م��زارع �أخ��رى �ضم��ن دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة (النق��ل
الداخلي) يف حالة نقل الكائنات املائية احلية لغر�ض البيع �أو لأغرا�ض ا�ستزراعها يف مزرعة �أخرى ،يجب
�أن يرفق بال�شحنة ما يلي:
 فاتورة ال�شراء م�سج ًال بها رقم رخ�صة مزرعة الأحياء املائية يف املن�ش�أة املنتجة� -إ�شعار ا�ستالم و�شهادة جودة �صادرة عن طبيب بيطري م�سجل �صادرة عن ال�سلطة املخت�صة بالإمارة
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 االحتفاظ ب�سجالت النقل �أو اال�سترياد وتوفريها للتفتي�ش ملدة ال تقل عن �سنتني �أن يدون على كل حاوية من منتجات االحياء املائية البيانات التالية: ا�سم ال�شركة ورقم رخ�صة املزرعة ا�سم الوحدة رقم �ضبط جودة الوحدة م�صدر الأحياء املائية امل�ستزرعة ( حملية  /م�ستوردة) تاريخ احل�صاد الأنواع والكميات -رقم الدفعة

الف�صل الثاين :ا�شرتاطات ا�سترياد وت�صدير الكائنات املائية احلية
ا�شرتاطات اال�سترياد :
 يج��ب �أن تُرف��ق م��ع الأحي��اء املائي��ة املرخ���ص با�س��تريادها وامل��راد ا�س��تزراعها �ش��هادة املن�ش��أة و�ش��هادة �صحي��ةتب�ين خلوه��ا م��ن الأمرا���ض �ص��ادرة م��ن جه��ة بيطرية معتمدة بدولة املن�ش��أ وفق� ًا لال�ش�تراطات والأنظمة املعمول
به��ا من قبل ال�س��لطة املخت�صة
 يج��ب عل��ى م��زارع الأحي��اء املائي��ة احل�ص��ول عل��ى �إذن ا�س��ترياد �أمه��ات ويرق��ات اال�س��ماك �ص��ادر م��ن ال��وزارةوذل��ك لغر���ض اال�س��تزراع ت�ش��مل كاف��ة مراح��ل من��و الكائن��ات املائي��ة احلي��ة (البيو���ض ،الريق��ات ،الإ�صبعي��ات
،الأمه��ات)
 يجب على َاملرخ�ص له احل�صول على موافقة الوزارة يف حال رغبتة با�سترياد الأحياء املائية غري املحلية
 يجب التحقق �أن الكائنات املائية احلية امل�ستوردة �إىل الدولة ت�ستويف ال�شروط التالية: خلوها من م�سببات الأمرا�ض -خلو املياه امل�ستخدمة يف نقل الكائنات املائية احلية من م�سببات الأمرا�ض
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�شروط �إ�صدار �إذن ا�سترياد �أمهات ويرقات الأ�سماك:
 يق��دم طل��ب احل�ص��ول عل��ى �إذن ا�س��ترياد الكائن��ات املائي��ة احلي��ة بال��وزارة من خالل تعبئة اال�س��تمارة�إلكرتوني ًا مرفق ًا بامل�ستندات التالية:
 �صورة من الرخ�صة التجارية �سارية املفعول �صورة من قرار �إ�ش��هار اجلمعيات (للجمعيات التعاونية ل�صيادي الأ�س��ماك  /االحتاد التعاوين جلمعيات�صيادي الأ�سماك)

 عند و�صول ال�شحنة يقدم طلب الإفراج �إلكرتوني ًا مرفق ًا به امل�ستندات التالية: �أ�صل اذن اال�سترياد �شهادة املن�ش�أ من الدولة امل�صدرة �شهادة �صحية من الدولة املُ�صدرة �صادرة من جهة معتمدة بدولة املن�ش�أ بيان جمركي �أو بولي�صة ال�شحن -فاتورة ال�شراء وقائمة التعبئة �صادرة من املر�سل

 عل��ى املرخ���ص ل��ه االلت��زام با�س��ترياد الأن��واع املذكورة يف رخ�صة املزرعة ،ويف حالة الرغبة با�س��ترياد�أنواع جديدة يقدم طلب للوزارة ب�إ�ضافة �أنواع جديدة على رخ�صة املزرعة
على املرخ�ص له االحتفاظ مب�ستندات عمليات اال�سترياد التالية:
 يج��ب �أن حتتف��ظ اجله��ة امل�س��توردة للكائن��ات املائي��ة احلي��ة بن�س��خ م��ن امل�س��تندات التالي��ة املتعلق��ةب��كل �ش��حنة م��ن ال��واردات مل��دة ال تق��ل ع��ن �س��نتني .ويج��ب توفريه��ا يف حال��ة طل��ب ال��وزارة �أو ال�س��لطة
املحلي��ة املخت�صة:

 بولي�صة ال�شحن اجلوي  /بيان جمركي /بولي�صة ال�شحن � ،أيهما ينطبق تبع ًا لنوع و�سائل النقل الت�صاريح اجلمركية (بيان جمركي) �شهادات املن�ش�أ -ال�شهادات ال�صحية
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 فوات�ير تو�ض��ح التفا�صي��ل الكامل��ة لل�ش��ركة امل�ص��درة للكائن��ات املائي��ة احلي��ة ،وتت�ضم��ن العن��وان ومعلوم��اتالتوا�ص��ل  ،تاري��خ اال�س��تالم ،الكمي��ة ( الكتل��ة احليوي��ة  /الع��دد) والأن��واع يف تل��ك ال�ش��حنة
� -صورة من �إذن اال�سترياد �صادرة من الوزارة

احلجر ال�صحي للكائنات املائية احلية امل�ستوردة �إىل الدولة:
 تطب��ق �إج��راءات احلج��ر البيط��ري للأحي��اء املائية امل�س��توردة لغر�ض اال�س��تزراع ل�ضمان �س�لامتها وعدم تلوثاملاء والبيئة مبخلفاتها وبقاياها �أو �أي من الو�سائل الالزمة للإبقاء عليها خالل فرتة احلجز وحتى يتم الإفراج
عنها �أو �إتالفها
 عل��ى كاف��ة م��زارع الأحي��اء املائي��ة الت��ي ترغ��ب يف ا�س��ترياد الكائن��ات املائية احلية �أن تعمل على �إن�ش��اء مرافقحج��ر �صح��ي يف املزرع��ة ،ويج��ب االحتف��اظ بال�ش��حنة امل�س��توردة يف مراف��ق احلجر ال�صحي باملزرع��ة ملدة ال تقل
عن � 3أ�سابيع
 يف ح��االت النف��وق غ�ير الطبيع��ي للكائن��ات املائي��ة احلي��ة امل�س��توردة خ�لال ه��ذه الفرتة يت��م فح�صها من قبلالطبيب البيطري بال�سلطة املخت�صة على �أن يتم �إخطار الوزارة بتقرير عن احلالة

ا�شرتاطات الت�صنيع والت�صدير:
ُ .1ي�شرتط �أن تتم عمليات ت�صنيع �أو ا�سترياد �أو ت�صدير منتجات الأحياء املائية من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
املرخ�ص لها من ال�سلطة املخت�صة بالإمارة
 .2تلتزم ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها بالفقرة (� )1أعاله مبا يلي:
 عدم قبول �أي دفعة من منتجات الأحياء املائية مت �إعطا�ؤها عقاقري بيطرية غري مرخ�صة فح���ص دفع��ات منتج��ات الأحي��اء املائي��ة الت��ي عوجل��ت بعقاق�ير بيطري��ة مرخ�ص��ة للت�أك��د م��ن �أن ف�ترةالأم��ان املق��ررة ق��د انق�ض��ت ،و�أن احل��د الأق�ص��ى لروا�س��ب العق��ار ه��و �ضم��ن احل��دود امل�س��موح به��ا
 .3يج��ب عل��ى كل م��ن يرغ��ب يف ت�صدي��ر الأن��واع امل�س��تزرعة �أو منتجاته��ا تق��دمي طل��ب �إىل ال��وزارة م��ن خ�لال
اال�س��تمارة الت��ي �أع��دت له��ذا الغر���ض مرفق ًا ب��ه امل�س��تندات التالية :
 نوع وكمية الأنواع امل�ستزرعة �شهادة املن�ش�أ -ال�شهادة ال�صحية من ال�سلطة املخت�صة بالإمارة
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اال�شرتاطات اخلا�صة بو�سائل النقل وحاويات ال�شحن
 يج��ب �أن ت�صم��م وجته��ز املركب��ات �أو احلاوي��ات امل�س��تخدمة لنق��ل الكائن��ات املائي��ة احلي��ة بطريق��ة مالئمـ��ةو�آمن��ة متكنه��ا م��ن حتم��ل وزن الكائن��ات املائية احلي��ة ومياه النقل ل�ضمان �س�لامتها �أثناء النقل
 يج��ب تنظي��ف وتعقي��م املركب��ات �أو احلاوي��ات امل�س��تخدمة للنق��ل قب��ل اال�س��تخدام وف��ق التو�صي��ات ال��واردة يفقان��ون الأحي��اء املائي��ة للمنظم��ة العاملية لل�صحة احليواني��ة Aquatic Code of the OIE
 يج��ب �أن يت��م تركي��ب وبن��اء احلاوي��ات املخ�ص�ص��ة لنق��ل الكائن��ات املائي��ة احلي��ة بطريق��ة متن��ع التل��وث وتدفقاملي��اه العر�ض��ي �أثناء عملية النقل

الف�صل الثالث :املواد الكيميائية والتخزين والعقاقري الطبية
 يج��ب �أن تك��ون العقاق�ير البيطري��ة امل�س��تخدمة يف وح��دات تربي��ة الأحياء املائية م�س��جلة ومعتمدة من اجلهاتاملخت�صة طبق ًا للقواعد املعمول بهــا
 يحظ��ر ا�س��تخدام �أي عق��ار لع�لاج الأحي��اء املائي��ة امل�س��تزرعة غ�ير العقاق�ير امل�ص��رح به��ا يف الدول��ة ،ويك��ونا�س��تخدام العقار طبق ًا لل�ش��روط املحددة لذلك .ويعترب العلف املركب امل�ضاف �إليه مكمالت طبية ،مبا يف ذلك
الهرمون��ات وامل�ض��ادات احليوية ،م��ن العقاقري البيطرية
 يج��ب ا�س��تخدام العقاق�ير البيطري��ة وفق� ًا لتعليم��ات ال�صانع والتقي��د بالبيانات التحذيرية وموانع اال�س��تخدامخا�صة يف ما يتعلق بالفرتة االرتدادية
 اليج��وز �ص��رف العقاق�ير البيطري��ة �إال بو�صف��ة كتابي��ة �ص��ادرة م��ن طبي��ب بيط��ري مرخ���ص �أو متخ�ص���ص يف�أمرا���ض الأحي��اء املائي��ة يح��دد فيها نوع العقار وجرعته ومدتـ��ه
 يج��ب االلت��زام بتق��دمي تقاري��ر ل�س��جالت العقاق�ير املو�ضح��ة يف ف�صل التقارير ال�س��نوية مل��زارع الأحياء املائيةواالحتفاظ بها ملدة �سنة على الأقل
 يجب اتباع االر�شادات التالية حلفظ العقاقري و املبيدات احل�شرية بطرق مالئمة ،وذلك من خالل: جتنب تعري�ض املنتجات �إىل حرارة ال�شم�س والأ�شعة املبا�شرة �أو الرطوبة حفظها ب�شكل عام يف �أماكن جلافة وجيدة التهوية بعيد ًا عن الأغذية والأعالف -تربيد وجتميد بع�ض املنتجات التي تتطلب ذلك
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الف�صل الرابع :الرقابة والتفتي�ش
عل��ى كاف��ة م��زارع الأحي��اء املائي��ة ت�س��هيل مهم��ة املخت�ص�ين م��ن ال��وزارة �أو م��ن تخوله��م للقي��ام بالأعم��ال
التالية:
 الت�أك��د م��ن التزامه��ا باملوا�صف��ات وال�ش��روط اخلا�ص��ة ب�إقامته��ا م��ن النواح��ي ال�صحي��ة والإن�ش��ائية والفني��ة.بالإ�ضاف��ة �إىل مراقب��ة م��دى الت��زام مزارع الأحياء املائية بال�ش��روط املتعلق��ة بحفظ وتخزين الأعالف والعقاقري
البيطري��ة امل�س��تخدمة يف املزرعة
 تقيي��م املوا�صف��ات الفني��ة خلط��وط التعبئ��ة وت�صني��ع اال�س��ماك امل�س��تزرعة يف حال وجوده��ا �إىل جانب املخازناملربدة  ،وو�سائل نقل املنتجات وما �إىل ذلك
 الت�أك��د م��ن احتف��اظ امل��زارع بال�س��جالت والتقاري��ر اخلا�ص��ة بالإنتاج والأعالف و�س��جالت ا�س��تخدام العقاقريالبيطرية ب�شكل ي�سهل الرجوع �إليها
 القي��ام بالفح���ص العين��ي لأحوا���ض وب��رك تربية الأحياء املائية و�أخذ العينات لفح�صها يف املختربات املعتمدةلتحديد ن�سب متبقيات العقاقري البيطرية
 القي��ام ب��أي �إج��راءات �أخ��رى ت�س��تلزمها خطة الرقابة على متبقي��ات الأدوية البيطرية وملوثات البيئة املعتمدةمن قبل الوزارة وال�سلطة املخت�صة بكل �إمارة
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امللحق ()1
املعايري التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع املزرعــة
املعايري التي يجب مراعاتها عند املعايري التي يجب مراعاتها عند
اختيار املوقع يف البحر
اختيار املواقع على الياب�سة

معايري �أخرى يجب مراعاتها
عند اختيار املواقع

 -1مدى توفر م�صدر للمياه

 -1عمق املياه

� -1سهولة الو�صول للموقع

 -2كمية الأك�سجني يف املياه

 -2نوع و �سرعة التيارات

 -2مدى توفر الدعم الفني لنوع نظام
اال�ستزراع امل�ستخدم

 -3درجات احلرارة

 -3التعر�ض للعوا�صف

 -3توفر �شبكة الكهرباء و خدمات
توريد املياه املعب�أة

 -4امللوحة

 -4نوعية القاع

 -4القرب من الأ�سواق

 -5ال�ضغط

 -5م�ستويات ال�ضوء

 -5القرب من املطار �أو امليناء
الرئي�سي

 -6معدل �سقوط الأمطار

 -6درجات احلرارة وامللوحة

 -6البعد عن املناطق الع�سكرية

 -7معدالت التبخر

 -7الأك�سجني

 -7البعد عن املحميات الطبيعية

 -8خ�صائ�ص املد و اجلزر

 -8املفرت�سات الطبيعية

 -8البعد عن املواقع ال�سياحية

 -9ن�سبة امللوثات و التلوث

 -9مدى انت�شار الآفات والكائنات
املمر�ضة

 -9البعد عن حمطات التحلية

 -10نوع الرتبة و معدل الرت�شيح

 -10انت�شار الطحالب

 -10البعد عن املناطق ال�صناعية

 -11العوا�صف الرملية

� -11سرعة الرياح
 -12ن�سبة امللوثات و التلوث
 - 13بعد املوقع عن طرق املالحة
الرئي�سية
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الدليل التوجيهي ال�ستزراع الأحياء املائية لدولة الإمارات العربية املتحدة

امللحق ()1
املعايري التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع املزرعــة
 القان��ون االحت��ادي رق��م ( )23ل�س��نة  1999يف �ش ��أن ا�س��تغالل وحماي��ة وتنمي��ة ال�ثروات املائي��ة احلي��ة يف دول��ةالإم��ارات العربي��ة املتح��دة وتعديالت��ه و الئحت��ه التنفيذي��ة
 القانون االحتادي رقم ( )24ل�س��نة  1999يف �ش��أن حماية البيئة وتنميتهـــ��ا وتعديالته والأنظمة البيئية ال�صادرةمبوجبه
 ق��رار وزاري رق��م ( )277ل�س��نة  2001ب�ش��ان م��زارع الأ�س��ماك يف املي��اه العذب��ة واملائل��ة �إىل امللوح��ة ومي��اه البح��راخلا�ضعة ل�س��يادة الدولة
 الالئحة اال�سرت�شادية لرتبية الأحياء املائية يف الدول العربية- The Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines AQUACULTURE – World Bank Group. 2007
- Safety Guidelines for Aquaculture Farms and Vessels - Fish SAFE network, New Zeeland, 2009
- FAO Aquaculture reports.
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