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وم  �ف �ي �ل�ل الكامل لل�ج ال�ت
�ت �ل�  د ال�ر�ي مه�ي - �ت
هم 

ف
د ال�الم�ي ل� الص��ي

�ت �ل� �ي
ا�ئ دف م ال�ف �ف  ال�ف

ل صف
ف

�
ئ
�و ا �ف

في ظّل تناقص تكلفة تكنولوجيا تسلسل 
الجينوم العالية اإلنتاجية والسريعة بصورة 

متواصلة، وتزايد إمكانيات الحصول على 
هذه التكنولوجيا، أصبح التسلسل الكامل 

للجينوم مرحلة روتينّية في النظم المتطورة 
للرقابة على األغذية. ويمكن للبيانات الخاصة 
بتسلسل الحمض النووي الريبي والمرتبطة 

بالعوامل الممرضة وسائر الكائنات الحية 
الدقيقة الموجودة في األغذية، والبيانات 

الخاصة بإنتاج األغذية والظروف المحيطة 
بعمليات التجهيز، أن تقّدم معلومات قّيمة 

عن نظافة األغذية وتلّوثها. ويمكن استخدام 
التسلسل الكامل للجينوم في مجال المراقبة 

كارا�ت  �ت �ي لل�لوم والا�ج �ج �ي
را�ت � الاس�ت ّ

و�ج -ال�ت �ت ��ي �ي
ا الر�ئ ا�ي صف

ت
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ا�ئ دف م ال�ف �ف �ي ال�ف
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�
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ت

و�

الوبائية للعوامل الممرضة المنقولة عن 
طريق األغذية وبقاء الكائنات الحية الدقيقة 
وانتشارها ومراقبة عوامل السّمية وتطور 

العوامل الممرضة، وتعّقب مقاومة مضادات 
الميكروبات والبحث 

في تفشي األمراض المنقولة عن طريق 
األغذية. وعلى الرغم من اعتماد بلدان عّدة 

التسلسل الكامل للجينوم في نظمها الخاصة 
بسالمة األغذية، ال تزال هناك تحديات عّدة 

تعيق تنفيذ هذه التقنية على الصعيد العالمي. 
فغالًبا ما تفتقر البلدان وال سيما األقل نمًوا 

منها، إلى البنى األساسية للمختبرات والموارد 
والقدرات إلجراء التسلسل الكامل للجينوم 

والتحليل األحيائي الرقمي. وباإلضافة إلى 
تيسير الحصول على هذه التقنية على الصعيد 

العالمي، ثّمة حاجة إلى استخدام قنوات تم 
التحقق من صّحتها وشفافة وقابلة للتكرار 

لتحليل البيانات، وإلى تشجيع إتاحة النفاذ إلى 
ا وحماية ملكّية هذه  برامج تبادل البيانات عالميًّ
البيانات في الوقت نفسه. فال بد من التوّصل 

إلى التزام عالمي إلتاحة التسلسل الكامل 
للجينوم لجميع البلدان من أجل تعزيز نظم 

سالمة األغذية العالمّية والمحلّية.
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�ج  مادف �ج وال�ف سال�ي
ئ
 الا

رف  �ي �رف د�ت ل�ت د�ي �ت ال�ج ّ
ل�ي �ل�ي ال�ت

ارا�ت  �ج
�ت - الا��ت �ج

ت
المرا�

صل�ت  �ت والم�ت صاد�ي �ت
ت

الا�
�ت �ي

ت
و� المو�ش �ج

في إطار اتساع تنظيم األسواق وعولمتها 
وتفاقم المشاكل الخطيرة المرتبطة 

بسالمة األغذية التي تشهدها مختلف 
األقاليم 

في العالم )مثل تلوث األغذية بالسموم 
الفطرية في أفريقيا(، يطالب واضعو 

األنظمة والعاملون في قطاع إنتاج األغذية 
تمكنهم  بتكنولوجيات  والمستهلكون 

سريًعا من إجراء تحليل جيني أو كيميائي أو 
ميكروبيولوجي كامل للملوثات في األغذية 

وبتكلفة أقل. وبناء على هذه الدوافع، 
يجري حالًيا تطوير جيل جديد من األساليب 

التحليلية )على سبيل المثال تقنيات 
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�ي  ا�ئ دف ا�ج ال�ف �ت �ف م الاإ �ف �ف
�داد  د�ت - الاس�ت د�ي ال�ج

ل �ج
ت

� للم��ت
 في إطار التقّدم السريع الذي تشهده 

التطورات العلمية، يظهر عدد من 
التكنولوجيات الجديدة التي يمكن تطبيقها 

في نظم إنتاج األغذية. وتشمل األمثلة على 
نظم اإلنتاج الغذائي المبتكرة ما يلي: استزراع 

أنسجة العضالت الهيكلية الحيوانية 

في المختبر لالستهالك البشري )والمعروف 
أيضًا باللحم المستزرع في المختبر أو باللحم 

النظيف(؛ والمشروبات البديلة للحوم 
ألغراض تغذوية شخصية؛ وأنواع جديدة 

من األغذية ومكونات األعالف المنتجة 
من الحشرات على نطاق واسع؛ واألغذية 
المنتجة بالطباعة الثالثية األبعاد. وبما أن 

هذه األغذية الجديدة قد أصبحت متاحة على 
نحو أكبر، بات إشراك الحكومات والقطاع 

التشخيص من دون استزراع، واالختبارات 
القائمة على المواد النانونّية، واالستشعار 

عن بعد أو اإلرسال المتعدد، وتطبيقات 
التحليل المطيافي الجديدة، والتحليل الكّمي 
بالرنين المغنطيسي النووي( وذلك من أجل 

بلورة أساليب إلجراء تحاليل سريعة ومثلى 
لمجموعة واسعة من الملوثات. ولكن، غالًبا 

ا من األمراض  ما تعجز البلدان األكثر تضرًر
المنقولة عن طريق األغذية، وحيث قد تكون 
هذه األدوات األكثر فائدة، عن الحصول على 
هذه االبتكارات التحليلّية أو ال تتمتع بصوت 

قوي بما فيه الكفاية في تحديد األولويات 
لتطوير هذه األدوات. وثمة أيًضا أسئلة ينبغي 

طرحها حول عمليات التحليل السريعة 
التي وضعت ليستخدمها المستهلك 

بشكل مباشر: هل هناك رقابة كافية على 
دقة األجهزة؟ وكيف يؤثر هذا التوجه على 

العالقة بين المستهلكين وواضعي األنظمة 
والقطاع؟ وفي جميع األحوال، من المهم 

تحديد كيف يمكن لهذه األدوات الجديدة أن 
تكّمل األساليب التحليلّية القائمة من أجل 

تعزيز المراقبة والوقاية من األمراض ونظم 
االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ.

الخاص والمجتمع المدني وإقامة حوار في ما 
ا حاسًما من أجل تحديد  بين هذه الجهات أمًر
معالم االبتكار وضمان إيالء االهتمام الكافي 

للمخاطر الصحية والبيئية المحتملة.  

وبالمثل، فقد أدى التقدم المحرز في مجال 
علم األحياء الجزيئية إلى ثورة تكنولوجية على 

صعيد تربية النباتات والحيوانات والجراثيم. فقد 
أتاحت التقنيات الجديدة مثل تكنولوجيا تنقيح 
الجينات CRISPR/CAS9 )تكنولوجيا المتكررات 

المتكتلة بانتظام القصيرة التواتر/بروتين 
كاس9( وتكنولوجيا تداخل الحمض النووي 
الريبي، والتحوير الوراثي القائم على الجينات 

الطبيعية، المعالجة الدقيقة والسريعة 
للشفرة الوراثية، ومّكنت من تسريع وتيرة إنتاج 

النباتات والحيوانات التي تتمتع بالخصائص 
المطلوبة مثل مقاومة األمراض أو بصفات 
غذائية مختلفة أو التي تتسم بكفاءة اإلنتاج. 

وتتجلى هذه "األجيال الجديدة" من نهج 
الهندسة الوراثية في حين أنه ما زال يتعين حل 

التحديات التنظيمية المرتبطة بتكنولوجيات 
"الجيل األول". فثمة حاجة إلى إجراء عمليات 

تقييم حاسمة قائمة على األدلة بهدف تقييم 
مخاطر ومنافع استخدام األدوات الجديدة 

للتحوير الجيني بما في ذلك النظر في توّزع تلك 
المخاطر والمنافع.

وينبغي لجهود تنمية القدرات والتدريب أن 
تضمن إمكانية استفادة جميع البلدان من 
هذه التطورات ومشاركتها بصورة مجدية 

في النقاش حول تقييم المخاطر. وباإلضافة 
إلى ذلك، تقتضي إدارة المخاطر الشاملة 

والنهج جديدة لإلبالغ عن المخاطر التي من 
شأنها معالجة مختلف أوجه إدراك الجمهور 

وواضعي النظم والمجتمعات وأوساط 
الخبراء للمخاطر، مشاركة الجميع.
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�ي 
ف

ا � �ي ولو�ج ك�ف دام ال�ت �ف اس�ت
�ت م�ت الم�ل�ي �ي

ت
سلاسل ال�

تستند أنشطة مناولة األغذية وتجهيزها في 
سالسل القيمة المحلية األكثر أهمية في 

الكثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل، إلى معدات ومرافق سيئة، وبالتالي 
غالًبا ما ترتبط األغذية المنتجة بمستويات 

عالية من المخاطر التي تهدد سالمتها. وُتنتج 
عادًة هذه األغذية من قبل صغار المنتجين، 
وتكتسي هذه المؤسسات التجارية أهمية 

من حيث فرص العمل 

)وال سيما للنساء( وتوليد الدخل. وبالتالي، 
فالمجال مفتوح أمام االبتكارات البسيطة 
والمالئمة التي من شأنها تحسين سالمة 

األغذية، والحد من الهدر ومن اآلثار على 
البيئية واستحداث المزيد من الفوائد غير 

المباشرة الناشئة عن هذه االبتكارات. وجدير 
بالذكر على سبيل المثال، آالت التجفيف 
الشمسية للفاكهة، واستخدام حاويات 

مالئمة لنقل األغذية، والتقنيات المحّسنة 
لتدخين األسماك، واستخدام النفايات 

في إنتاج الطاقة، والتخمير للحفاظ على 
المنتجات الغذائية والحد من العوامل 

الممرضة، أو حتى االستخدام المالئم 
للمطّهرات في عملية التنظيف. ويقتضي 
اعتماد االبتكارات الخاصة بمناولة األغذية 

إتاحة التكنولوجيات المناسبة بكلفة مقبولة 
وتوفير تنمية القدرات وإعطاء الحوافز من 

أجل حّث الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة 
على استخدام هذه التكنولوجيات.

.5

م  �ف م�ي لل�ف
ت

�ّول الر� ال�ت
�ت �ي

ا�ئ دف ال�ف
يطرح ازدياد الترابط بين الشبكات اإللكترونية 

والقدرة على تحليل البيانات الضخمة 
وتفسيرها تحديات ويتيح في الوقت نفسه 

فرًصا جديدة في مجال سالمة األغذية. فمن 
المحتمل أن تكون القدرة على تحديد المخاطر 
التي تهدد سالمة األغذية الناشئة ومعالجتها 

واتخاذ القرارات بشأن اإلجراءات المالئمة 
إلدارة المخاطر بمساعدة نظم "التعلّم 

الذاتي" ثورية. فال بد للسياسات الرقمية 
والتدابير األمنية في هذا المجال أن تواكب 

هذه التغييرات. وعالوة على ذلك، قد تسّهل 
الرقمنة التجارة الدولية بفضل إمكانية إصدار 

الشهادات اإللكترونية للمنتجات الغذائية 
المتداولة عالميا بصورة أسرع وأقل تكلفة 

وأكثر كفاءة وأقل بيروقراطية، إلى جانب 
تحسين سالمة األغذية والحد من إمكانية 

التعّرض للغش. فقد تقلل الشهادات 
اإللكترونية من عبء الموافقات الطويلة 

والعالية التكلفة للحصول على الشهادات 
الرسمية المطلوبة من الهيئات المعنية 

باألغذية، وذلك عن طريق تبسيط العمليات 
واللجوء إلى قواعد بيانات واسعة النطاق 
لمكونات األغذية. وقد يتيح التتبع الرقمي 
لألغذية عن طريق تطبيق نهج تكنولوجيا 
قواعد البيانات التسلسلية، خيارات أسرع 

وأكثر كفاءة إلدارة المخاطر التي تهدد سالمة 
د هذه 

ِ
األغذية على المستوى العالمي. وَتع

التطورات المقترنة بازدياد حجم األغذية 
المتداولة عن طريق التجارة اإللكترونية، 

البلدان المنخفضة الدخل والمؤسسات 
التجارية األصغر حجًما ببيئة أفضل للمشاركة 

في السوق العالمية. ولكن، ثّمة حاجة إلى 
إلقاء نظرة ناقدة من أجل تحديد المسؤوليات 

واللوائح والضوابط للمتاجرة باألغذية عبر 
شبكة اإلنترنت بشكل واضح. 
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