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

 2019فبراير/شباط  13-12أديس أبابا، 

في سالمة األغذية االقتصادية لالستثمارة جحال
تصاديني الزراعيني، البنك الدويل، كبري اخلرباء االقSteven Jaffeeالسيد 

: سالمة األغذية والتنمية االقتصاديةالمتاحة فرصةال
يتابع المتخصصون  والتيمشكلة فنية،  باعتبارها واضعو السياساتا ما ينظر إليها غالب  إّن مسألة سالمة األغذية التي 

ظل في الذين يعملون العديد من أصحاب المصلحة أو تقاعس إجراءات حصيلة في الحقيقة  النظر فيها، هي
. ريمجيع هذه الظروف قابلة للتأثإن و . الغذائية التجاريةالمنتجات سوق األساسية و  والبنىالبيئة ب تتعّلقظروف مختلفة 

اليت التدخالت سائر و  القطاعني العام واخلاص واستثمارات بالسياسات العامةن تتأثر بشدة وميكن لنواتج سالمة األغذية أ
 م،وممارساهت مقدراهتاملعنيني و لدى أصحاب املصلحة وعي مستوى ال فضاًل عن ري ظروف التشغيل األساسيةيتغ من شأهنا

 من املزرعة إىل املائدة.

اإلنسان واألداء  رفاهية تطالواسعة النطاق  تأثيراتسالمة األغذية فل. الكثير من األمور على المحكهناك و 
بالقضاء تعلقة تلك امل وال سيمااملستدامة،  التنميةأهداف بتحقيق العديد من  األغذيةحتسني سالمة ويرتبط . االقتصادي

نظام غذائي لوال يتحقق األمن الغذائي إال عندما تصبح العناصر األساسية  .والرفاهوتعزيز الصحة اجليدة  على اجلوع والفقر
لنمو الزراعة وحتّوهلا على النحو  أيًضا عنصرًا حيويًاسالمة األغذية  وتشّكلصحي آمنة لألكل، ويدرك املستهلكون ذلك. 

يف األسواق  على حنو مؤات البالدوإدماج يتمتعون بازدهار أكرب، وحتديث النظم الغذائية الوطنية،  الالزم إلطعام سكان عامل
اإلقليمية والدولية.

أوجه القصور في السياسات واالستثمارات :السياسة السابقة
قضية تتعلق باألساس العديد من البلدان النامية، اهتمام السياسات باعتبارها  في ،اجتذبت مسألة سالمة األغذيةلقد 

بالتجارة والنفاذ إلى األسواق، في حين حظيت مسألة سالمة األغذية على المستوى المحلي بقدر قليل جدا من 
 ى ذلك إىل وقفأدّ . وقد الستثمارلموارد السوى القليل من  ص لهايخصّ االهتمام االستراتيجي أو السياسي ولم 
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فقط دعم هي ت، و لقدرات واملمارسات اجليدة القاعدة املّتبعةاجمموعة ومتثل  .األغذيةدارة سالمة إل الوطنية نظمالتطوير 
ضعف املتواصل يف  اتاالستثمار  تراجع جتّسد(. وقد األكثر ثراءً وغالًبا من نظام األغذية الزراعية واملستهلكني ) شرائح
سالمة األغذية بوالتوعية ، املتدرّبةالالزمة واملوارد البشرية  األساسية العلمية والبىنوطين من حيث األدلة النظام لاأسس 

أما النظم واخلدمات الالزمة للتخفيف من خماطر سالمة األغذية اليت يواجهها و  وشبكات املؤسسات. الساريةلوائح وال
 فهي األضعف. الفقراء

عند كما هو احلال   ،فحسب ثناء األزماتأوطنية العلى شاشات الرادار  إلى الظهورسالمة األغذية المحلية مالت و 
 تنطوي علىفضائح و وفاة حاالت إىل عن طريق األغذية اليت تؤدي  املنقولةحدوث حاالت خطرية من تفشي األمراض 

وقد االهتمام السياسي. بحتظى بالتايل ، و شعيبغضب إىل فضي ريها من األحداث اليت تأو غيف األغذية متعمد غش 
سلسلة من اإلجراءات التنظيمية أو مبا يشمل  ،األضرارسيطرة على تفاعلية لل تدابريىل حتفيز اختاذ األحداث إهذه ومالت 

 مل يؤد العديد من تدابرييف بعض األحيان،  وعلى الرغم من متّكن بعض التدابري من معاجلة السبب املباشر .االستثمارات
أو مكاسب يف نواتج  -القدرات أو  واملمارساتاحلوافز يف جماالت  مستدامةحتسينات إىل هذه سيطرة على األضرار ال

والقائمة على األدلة التطلعية  إدارة املخاطر بداًل منأهنا اسرتاتيجية ضعيفة وهكذا أثبتت إدارة األزمات  األغذية. سالمة
 اليت تتسم باملزيد من التشاور.و 

المتاعبفي تسبب ي المعتاد النحو على األمور سير
لمعالجة  الحرائقر مكافحة واللجوء إلى تدابيات االستثمار ة وتدني يعف القيادة السياسلضسيؤدي النمط المتواصل 

ا ل تكاليف مخاطر سالمة األغذية المحلية إلى  تتكبدهالرعاية الصحية العامة واالجتماعية واالقتصادية باهظة جد 
يف اخلسائر  أنإىل  ،الدويل بتنسيقهاالبنك قام  ،حديثةدراسة وتشري . اليومة الدخل والمتوسط ةلمنخفضالبلدان ا

ا، سنويً مليار دوالر أمريكي  95حوايل تبلغ يف هذه البلدان  مبكريف وقت  املرض أو العجز أو الوفاة النامجة عن اإلنتاجية
التكلفة السنوية لعالج  قدرتو  .خمتلًفا ادً بلمثانية وعشرين  ا يفسنويً  دوالرمليون  500 قيمة تتجاوز علًما بأن هذه التكاليف

ا تكاليف أيضً وباإلضافة إىل ذلك، مثة مليار دوالر أمريكي.  15قيمته  األمراض املنقولة عن طريق األغذية مببلغ إضايف
 تجنبالسوق وبسحب املنتجات من األسواق وب باضطراباتاملرتبطة  وهي تلك ،يكون قياسها وجتميعها أكثر صعوبة

 .تعترب غري مأمونة املنتجات الغذائية اليتبعض الطويل األجل لؤقت أو امل املستهلكني

تكاليف األغذية غير المأمونة  من المرجح أن ترتفععلى النحو المعتاد"، مور "سير األعتمد على وفي ظل سيناريو ي
 .اليوم ة الدخل من الشريحة الدنياوالمتوسط ةلمنخفضا في العديد من البلدان على نحو كبيرفي األسواق المحلية 
املستهلكني من التغيريات،  وغريها اجلارية التغريات الدميوغرافية والغذائيةمن املرجح أن تعّرض  هأنويعزى سبب ذلك إىل 

أو تتجاوزها سواء  قدرات إدارة سالمة األغذية السائدةاليت تستنزف  خماطر سالمة األغذيةجمموعة أوسع من إىل احملليني 
إحراز التقدم يف جمال الصحة العامة وسائر  تواصل وعلى الرغم من أن البلدان القطاع اخلاص. وأاحلكومة  على صعيد

فمن احملتمل أصحاب املصلحة. من احملتمل أن تثقل حتديات سالمة األغذية الناشئة كاهل أهداف التنمية املستدامة، 
 نياستمرار فقدان ثقة املستهلك يؤديأن  بل، الت األمراض املنقولة عن طريق األغذية فحسبعدد حا يف انشهد ارتفاعً  أالّ 
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من  الناجم عن اجملموعات السكانية الطلب تلبيةفرصة لاملزارعني والشركات احمللية  فقدان ىلإيف سالمة األغذية احمللية 
 إلقليمي.احمللي وا ينعلى الصعيدالطبقة املتوسطة، 

 

 استثمارات أذكى في مجال سالمة األغذية المحليةنحو 
إّن هذا المسار المّتسم بتزايد العبء المترّتب على الصحة العامة واالقتصاد والناجم عن األغذية غير المأمونة ليس 

منّسقة املتعلقة بسالمة األغذية والتكاليف املرتبطة هبا إذا مت وضع جمموعة  املشاكلكبرية من   إذ ميكن جتّنب حصة حتمي ا.
عن عبء األمراض املنقولة عن طريق األغذية اليت تبلغ قيمتها  ةوميكن للبلدان جتّنب اخلسائر النامج .من التدابري الوقائية

 وحتديد املشاكل والتدابري حبسب األولويات. الدوالرات سنويًا من خالل اعتماد اسرتاتيجية استباقيةمن اليني املمئات 
حاالت تفشي األمراض بصورة دورية  اليت تتسبب هباسبل العيش و وبذلك، ميكن للبلدان تقليل االضطرابات يف األسواق 

ومنع هذه األحداث من السيطرة على وجهات نظر املستهلكني حول اجلودة  ،أو املخاوف املرتبطة بسالمة األغذية
 لألغذية احمللية وسالمتها وموثوقية الرتتيبات القائمة واملرتبطة بإدارة األغذية.األساسية 

 
وينبغي للحكومات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أن تقوم بالمزيد من االستثمارات 

وسعًيا ستثمار استناًدا إىل األدلة ويعين ذلك اال في مجال سالمة األغذية المحلية وأن تكون استثماراتها أكثر ذكاء .
هدف واضح باإلضافة إىل تتبع آثار التدخالت؛ واالستثمار يف املعارف التأسيسية واملوارد البشرية والبىن األساسية  إىل حتقيق

احلاجة إىل القدرات  وال سيما مراعاة االعتبارات املكانيةو  لنظم سالمة األغذية؛ وإيالء اهتمام متوازن لألجهزة والربجميات؛
أما بالنسبة إىل الوظائف التنظيمية العامة، مبا يشمل و  .ونواجتهاعلى املستويات الالمركزية؛ وضمان استدامة االستثمارات 

املنتجات، فمن املهم للغاية أن تعمل حلقات  وفحصمراقبة املخاطر وتقييم املخاطر وعمليات التفتيش للمشاريع واملنشآت 
 تلف القدرات بطريقة منسقة أو على شكل شبكات من أجل حتقيق الكفاءة والفعالية واملساءلة.الوصل بني خم

 
تحقيق الحد األقصى من التآزر في التعامل مع المشاكل وفي السعي  وتعني أيض ا االستثمارات العامة األكثر ذكاء  

إىل معاجلة املخاطر اليت هتدد يف آن واحد  . ومتثل مبادرات "صحة واحدة" اليت تسعىإلى تحقيق أهداف السياسة العامة
تثمارات وجتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن اعتبار مجيع االسصحة احليوان وتلك اليت هتدد سالمة األغذية خري مثال عن ذلك. 

فقد تكون  ".األغذيةسالمة ب" خاصة كاستثمارات  احلد من عبء األمراض املنقولة عن طريق األغذيةميكنها اليت 
االستثمارات اهلامة تلك اليت تعاجل قضايا الصحة البيئية، مبا يشمل تلك اليت تزيد من فرص احلصول على املياه الصاحلة 

إىل التلوث  امليلهذه التدابري من  وحتدللشرب واليت حتّسن الصرف الصحي أو تقلل امللوثات البيئية يف الرتبة واملاء واهلواء. 
حتّسن أيًضا مبا يف ذلك تلك اليت  مهمة االستثمارات يف نظم الصحة العامةوإن سل اإلمدادات الغذائية. املستعَرض يف سال

باألمراض الوفيات املتعلقة اإلصابة باألمراض ومعدالت معدالت  العالج الطيب وسهولة احلصول عليه ما من شأنه خفض
 .املنقولة عن طريق األغذية

 
بين الحكومات وقطاع األعمال  مسؤولية مشتركة األغذيةتفعيل مفهوم أّن سالمة وينبغي للحكومات من أجل 

. فعلى سبيل املثال، ينبغي للحكومات والمستهلكين، االضطالع بوظائف تيسيرية مهمة إلى جانب وظائفها التنظيمية
 علومات املوثوقة ألصحاب املصلحةتوفري املو  ؛حتديد كيفية اضطالعها بأدوار تنظيمية وبتحديد الرؤى على حنو أكثر فعالية
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، من باحلوافز والعقوبات على حد سواءاتية السياس الصكوكجمموعة واسعة من  بصورة أكثر فعالية ونشر؛ أفضلعلى حنو 
ويتمثل التحدي الرئيسي حلكومات  .هواالستفادة من هوحتفيز  نيقطاع األغذية واملستهلك يومشغل نياملزارع عملأجل إشراك 

البلدان النامية يف حتفيز االستثمارات وتغيريات السلوك من جانب اجلهات اليت تتشارك مع احلكومة يف حتقيق اهلدف 
ويتجاوز ذلك إىل حد كبري مفهوم "الرقابة الرمسية على األغذية" وقد يتطلب  واملسؤولية املتمثلني يف توفري أغذية أكثر أمانًا.

 ه اإلداريني واملهنيني يف جمال سالمة األغذية.إجراء بعض التغيريات يف توجّ 

. ينبغي للحكومات وضع استراتيجيات لالستفادة من االستثمارات الخاصة في النظام الوطني لسالمة األغذيةكما 
 مستوى سلسلة اإلمدادات.ويتجاوز ذلك إىل حد كبري إدخال التحسينات على مستوى فرادى املصانع واملزارع أو على 

من جانب فرادى الشركات والرابطات الصناعية، أو سائر الشبكات  رئيسيةعوًضا عن ذلك، مثة جمال الستثمارات خاصة 
والتثقيف سالمة األغذية املتعلقة ب والتكنولوجيا يف جمال البىن األساسية لسوق املنتجات الغذائية والربامج الوطنية للعلوم

احلجم الشركات الصغرية واملتوسطة  ني وحتديد معامل إدارة اجلودة يفسالمة األغذية وتوعية املستهلكين اخلاص بوالتدريب امله
ا للقطاع اخلاص أن يؤدي ضً وميكن أي .أخرى جماالتويف املخربية وغريها من خدمات تقييم املطابقة،  وحتسينها، والفحوص

الزراعة وتربية املواشي وتربية  تتشجيع ودعم اعتماد املمارسات "اجليدة" يف جماالا يف اجلهود الوطنية الرامية إىل ا رئيسيً دورً 
 األحياء املائية.

الستثمارات المحلية في مجال سالمة األغذية وسائر بالنسبة إلى اومن المتوقع أن تتباين األولويات الوطنية 
إذ ختتلف  .معايير االجتماعية واالقتصاديةوالالمبادرات من بلد إلى آخر وينبغي تحديدها استناد ا إلى المخاطر 

حجمها الدميوغرايف واجلغرايف، ومرحلة التحول الزراعي  يفا بني البلدان، مبا يشمل االختالفات ا كبريً الظروف اختالفً 
القيمة،  وسالسل بالتجزئة الغذائية املنتجاتاإلنتاج الزراعي، ودرجة إضفاء الطابع الرمسي على مبيعات  وبنيةوالغذائي، 

سالمة حلالة الراهنة لاو ، وأمناطهاعن طريق األغذية األمراض املنقولة حاالت و ودرجة االندماج يف السوق الدولية لألغذية، 
األولويات والتسلسل الزمين ومن املتوقع أن تؤثر هذه العوامل يف  العامة وعوامل أخرى. يف جمال اخلدمةقدرات الاألغذية و 

اخلاصة بتفضيل التدابري  تلك وال سيما -أنه ينبغي تطبيق املبادئ األساسية املبينة أعالهعلى الرغم من واألطر الزمنية 
ة.اخلاص اتاالستثمار  وحشدحتقيق التآزر؛ و  ية؛ضمان قوة القدرات األساسو الوقائية؛ و عية تطلّ ال


