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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، 
االستثمارات في سالمة األغذية التي ترّكز على األشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

الزراعة  ، قائد الربنامج يف املعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية والقائد الرئيسي لربنامج البحوث يفDelia Graceالسيدة 
اعية الدوليةللتغذية والصحة التابع للجماعة االستشارية للبحوث الزر 

 2018ديسمرب/كانون األول  27النسخة الثانية، اجلمعة 

 املقدمة -1
ية يف سياق النظام الغذائي وتشرح سبب اعتبار سالمة األغذية جزءاً ال يتجزأ من التنمية ذتناقش هذه الورقة سالمة األغ

والتغذية السيئة، وعدم املساواة واملبادىء احملددة اليت املستدامة. كما أننا نوجز الروابط بني األمراض اليت تنقلها األغذية، 
 يستند إليها إدراج سالمة األغذية يف املبادرات اإلمنائية اليت تركز على األشخاص.

 سالمة األغذية ونقص التغذية
يطاالن حالياً  تؤثر سالمة األغذية على التغذية من خالل عدد من املسارات املتصلة باالستهالك. فالتقزم والقصر املفرط

مليون طفل دون اخلامسة من العمر، األمر الذي يؤدي إىل تراجع الصحة والنتائج التعليمية والنتائج املرتبطة  150حوايل 
بالعمل. وقد بيّنت دراسات عديدة أنه ال ميكن احلؤول دون عبء التقّزم من خالل حتسني التغذية سوى بصورة جزئية، 

ألغذية )مبا يف ذلك اإلسهال، والتهابات اجلهاز التنفسي األعلى وااللتهابات النامجة عن الديدان وأن األمراض اليت تنقلها ا
املعوية( تشكل عامل خطر هام: ففي إحدى الدراسات، مّت عزو ربع التقّزم إىل حاالت إسهال متكررة. كما أنه جرى ربط 

حالة تتميز بأمعاء رخوة ومرتبطة بشكل قوي بالتقزم. وهناك  امليكروبات والطفيليات يف األغذية باخللل املعوي البيئي، وهي
تنتجها الفطريات اليت تصيب احملاصيل األساسية أيضاً ارتباط وثيق بني التقّزم والتعّرض إىل األفالتوكسني، وهي مادة سامة 

يف املناطق املدارية وشبه املدارية.

 سالمة األغذية واألمراض غري املعدية
من بني عوامل اخلطر  مها األمراض والوفيات لدى اإلنسان كما أن الوزن الزائد والسمنة  يفغري املعدية زيادةً تسّبب األمراض 

سيما أهنما يتجهان إىل التزايد بسرعة يف البلدان املتوسطة الدخل ويرتكزان يف صفوف الفقراء. ويف  الكبرية املتأتية عنها،
مليون طفل يعانون من الوزن الزائد أو  340مليار بالغ و 1.9أكثر من  ، قدرت منظمة الصحة العاملية بأن2016عام 



السمنة. ومثة أدلّة متزايدة على أن دورة األمراض اليت تنقلها األغذية وسوء التغذية تؤدي إىل السمنة واألمراض املرتبطة هبا، 
قصور يف منّوهم ومن التهابات معوية متكررة مبا يفضي إىل "عبء ثالثي لألمعاء الفقرية" حيث أن األوالد الذين يعانون من 

يكونون أيضاً أكثر عرضًة خلطر اإلصابة بالسمنة واألمراض املرتبطة هبا. وُيالَحظ رابط آخر بني سالمة األغذية واألمراض 
وثة، ممّا غري املعدية يف البلدان حيث ارتبطت حاالت تفشي األمراض اليت تنقلها األغذية باستهالك األغذية الطازجة املل

إىل شراء أغذية عالية التجهيز، غالبًا ما تتضمن مستويات عالية من الدهون، والسكريات واألمالح  التحّولعّزز بدوره 
 ويرتبط استهالكها بالوزن الزائد والسمنة. 

 سالمة األغذية والعدالة
وخباصة فئة الشباب،  ،ألمراضذه امتّيز بني الناس. فبعض اجملموعات أكثر عرضة بيولوجياً هل غذيةاألمراض اليت تنقلها األ

واملسّنني، والنساء احلوامل والذين يعانون من سوء تغذية وضعف املناعة. وغالبًا ما يعاين األشخاص يف هذه اجملموعات 
إضافًة إىل ذلك، مراض، وأقل قدرًة على إدارهتا. لألمن مساوىء أخرى جتعلهم أيضاً أكثر عرضة من الناحية االجتماعية 

تؤثر الثقافة على استهالك األغذية من جانب اجملموعات املختلفة ممّا يعّرضها ملخاطر ومنافع خمتلفة. كذلك، تقوم النساء 
تكون قدرهتن الباً ما بإدارة املخاطر يف جماالت استهالك األغذية، وإعدادها، وجتهيزها، وبيعها وبدرجة أقل إنتاجها إمنا غ

احلصول على الدعم واخلدمات مثل التعليم واإلرشاد. أقل يف

السبب الرئيسي لإلنفاق بالنسبة إىل الفقراء، وقد  يشكل املرضفإىل الفقر. غذية كذلك، قد تؤدي األمراض اليت تنقلها األ
الفقر. حالة من  خروجإىل احلّد األدىن الضروري للآلية تعّزز نفسها ومتنع األشخاص من الوصول  ومبثابةيكون "فخاً للفقر" 

إىل التغيريات املطلوبة. وغالبًا ما  لالستجابةهامة فيما تتحّول النظم الزراعية الغذائية  وقد تصبح العدالة أيضًا مسألةً 
األغذية، فهي  يستوجب ذلك تكثيف اإلنتاج وحتديث البيع بالتجزئة. ورغم أنه ميكن ربط هذا األمر بتحسينات يف سالمة

ّسن الظروف، مثة اجتاه باستبعاد النساء والفقراء. توّلد النظم احلديثة فرص العمل وحتليست دائماً احلال. ويف حني ميكن أن 
ويتم مالحظة الظاهرة ذاهتا يف التصدير، حيث تشكل سالمة األغذية معياراً هاماً للوصول إىل أسواق مرحبة، وحيث يتم 

 الفقراء، واألقل علماً واألكثر بعداً إضافة إىل النساء.استبعاد املزارعني 

 تعزيز االستثمارات يف سالمة األغذية اليت ترّكز على األشخاص -2
أعلى بسرعة على جدول أعمال التنمية، ولكي تساهم املبادرات املتصلة بسالمة األغذية  تكتسب سالمة األغذية مكانةً 

 .املبادئعلى النحو األفضل يف التنمية اليت تركز على األشخاص، ينبغي اتباع بعض 

 دمج سالمة األغذية يف التنمية
تشكل سالمة األغذية جزءاً ال يتجزأ من حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف إمنائية أخرى، مبا يف 
ذلك الزراعة ودعم سلسلة القيمة، واحلّد من الفاقد ما بعد احلصاد، وجتهيز األغذية، وجتارة األغذية والتخفيف من آثار 

لنهج القائمة على األغذية والرامية إىل حتسني باألمهية بالنسبة إىل اسالمة األغذية  تّتسمتغري املناخ. وبصورة خاصة، 
التغذية. واألغذية احليوانية املنشأ، إىل جانب الفاكهة واخلضار هي من بني األغذية العالية التغذية. لكن هذه األغذية 

تضاعف مرتني أو ثالث مرات( من إذا ازداد استهالكها ) تسّبب أيضًا معظم األمراض اليت تنقلها األغذية، وبالتايل إذا
أن دون إجراءات مرافقة لتحسني السالمة فسوف يزداد عندها عبء األمراض اليت تنقلها األغذية أيضاً. كذلك، جيب 

خطط التخفيف يف واملراعية للمناخ و  دارة األمراض اليت تنقلها األغذيةف مع تغري املناخ يف مراقبة وإإجراءات التكيّ  تنظر
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ن احلّد من األمراض اليت تنقلها األغذية. وقد بّينت الدراسات األخرية أنه حىت بوصفها من بني املنافع املتأتية عمن آثارها 
. فاجلهات جيري قياسها ، غالبًا ما ُتساء إدارهتا والمعنّي  حني تكون سالمة األغذية هامة جدًا بالنسبة إىل هدف إمنائي

بوضوح نواتج سالمة األغذية ونتائجها، وتستثمر يف حتقيقها وتقيس النجاح جلهة خفض خماطر األمراض أو املنّفذة حتّدد 
خماطر التعّرض هلا. كذلك، يوفّر إطار العمل الصادر عن املؤمتر الدويل الثاين للتغذية جمموعًة من التوصيات امللموسة 

وسالمة األغذية يف حني يوفر عقد األمم املتحدة للعمل من للمساعدة يف توجيه االستثمارات من أجل حتسني التغذية 
( فرصًة فريدة ألصحاب املصلحة تتيح هلم تعزيز اجلهود الرامية إىل استئصال اجلوع وسوء 2025-2016أجل التغذية )

 التغذية يف العامل.

 تعزيز مراقبة األمراض اليت تنقلها األغذية
توسطة الدخل إىل هنج منهجي أو شامل ملراقبة األمراض اليت تنقلها األغذية، وحىت يفتقر العديد من البلدان املنخفضة وامل

حني يكون التبليغ الرمسي عنها مطلوباً، غالباً ما يكون دون املستوى الفعلي. ومن شأن مراقبة أفضل أن تساعد يف الكشف 
عن حاالت تفشيها ويف حتديد أولويات األخطار واملخاطر.

 معاجلة سالمة األغذية يف األسواق احمللية 
تشري الدراسات األخرية إىل أن معظم االستثمارات السابقة يف سالمة األغذية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل قد 

اليت ر االقتصادية لألمراض واآلثارّكزت على أسواق التصدير واألسواق الرمسية. غري أن األغلبية الكربى للصحة السيئة 
سواق غري النظامية يف هذه البلدان. كما أن حمدودية ذين يشرتون األغذية الطازجة من األتنقلها األغذية تقع على ال

األدبيات بشأن اللوائح احمللية يف جمال سالمة األغذية يف البلدان النامية تبنّي أنه ال يتوفر لدينا بعد مناذج جيدة للمعايري 
ف االمتثال عالية والقدرة على ألغذية حيث املخاطر كبرية، وتكالينطاق واسع لضمان سالمة ا والُنهج اليت قد تنجح على

اإلنفاذ ضعيفة. إمنا هناك بعض التجارب الناجحة مثل املبادرات مع البائعني املتجولني يف أفريقيا وآسيا، ومع القطاع 
ديد وتوسيع نطاق املبادرات يف جمال سالمة األغذية التقليدي إلنتاج األلبان. ومن الضروري بذل املزيد من اجلهود لتح

املالئمة للنظم الغذائية التقليدية واحلديثة.

 االسرتاتيجيات والربامج اخلاصة بسالمة األغذية واملستندة إىل حتليل شامل
مة األغذية مثة حاجة إىل وضع هنج متعدد االختصاصات حيث تشكل سالمة األغذية هدفًا أّولياً. ونظرًا إىل أن لسال

تداعيات واسعة على التغذية، واملساواة، وسبل العيش والبيئة، من اهلام أن تعتمد املبادرات الرامية إىل حتسني سالمة األغذية 
هنجاً مشولياً، وأن تقّيم العوامل اخلارجية السلبية واإلجيابية. على سبيل املثال، قد تؤدي اجلهود لتحسني سالمة احلليب من 

وإىل زيادة األسعار، األمر الذي خيّفض  اخلامز عملية البسرتة إىل فقدان فرص العمل بالنسبة لبائعي احلليب خالل تعزي
استهالكه من جانب األطفال.

 متكني البيئة التنظيمية
 ضفاء الطابع املؤسسي ضروري لدعم التغيريت يف جمال سالمة األغذية كما أن إينبغي للسلطات التنظيمية دعم التدخال

وقد وجدت البلدان  إمنا ال جيب االعتماد بشكل مفرط على إنفاذ األنظمة.)مثل اعتماد املعايري واألنظمة املالئمة(. 
األمر واملراقبة اليت تعتمد على التفتيش والعقاب أقل فعالية وإتاحًة من متكني أصحاب املصلحة من تنظيم ج هنُ املتقدمة أن 
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املالئمة. وتضطلع السلطات أيضاً بدور رئيسي يف القيام باالستثمارات يف البنية التحتية أنفسهم من خالل إعطائهم احلوافز 
 اليت توفّر الشروط املسبقة لألغذية اآلمنة )مثل الطرقات الريفية، والكهرباء واألسواق(.

 التكنولوجيات والنُ ُهج املالئمة )من أجل سالسل قيمة آمنة وشاملة(
حتليل لقطاع اخلاص إىل أدوات لتوفري األغذية اآلمنة. وهي تشمل التدريب، والتوعية والُنهج مثل حتتاج اجلهات الفاعلة يف ا

املخاطر ونقاط الرقابة احلرجة أو حتسني عملية تتّبع اآلثار. وقد ُوضعت جمموعة من االبتكارات البسيطة مبا يف ذلك أجهزة 
املياه، على أن يتّم تعزيزها ونشرها.بسيطة للتربيد، وحاويات أغذية للتخزين والنقل، وتطهري 

 التحفيز واحلوافز
نظرًا إىل أن جزءاً كبريًا من األغذية اليت تُباع يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل غري آمن، من الضروري إجراء تغيري 

ن التغيري هلكني. كما أسلوكي على نطاق واسع يف صفوف مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال األغذية، من املنتجني إىل املست
مّت استخدامها على حنو ناجح إمنا هي خاصة جدًا بالسياق. ويف بعض احلاالت، يكفي بكل  املستدام يتطّلب حوافز

بساطة توفري املعلومات. وميكن أن تكون األرباح األعلى حافزاً للقطاع اخلاص، متاماً مثل قيام بيئة تنظيمية أفضل أو منح 
وفري أغذية آمنة.مكافآت اجتماعية لت

 اخلالصة -3
. 2030هتدف أهداف التنمية املستدامة إىل القضاء على الفقر، ومحاية الكوكب وضمان االزدهار للجميع حبلول عام 

وتدمج هذه األهداف األبعاد االقتصادية، واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة. ونظراً إىل أن األغذية تشكل مصدراً كبرياً 
لألمراض، من األساسي حتقيق هدف الصحة اجليدة والرفاه، كما أهنا تندرج بقوة يف األهداف اليت ترمي إىل القضاء على 
اجلوع وتوفري املياه اآلمنة واإلصحاح. كذلك، إن سالمة األغذية تستفيد من البنية التحتية احملّسنة، واالقتصاديات الفعالة 

وأّما البيئات النظيفة فتحّد من اإلصابة باألمراض اليت تنقلها األغذية فيما ختّفض النظم وسبل العيش العادلة وتساهم فيها. 
الغذائية اآلمنة اهلدر والتدهور البيئي. وينبغي معاجلة مسألة سالمة األغذية على حنو فعال يف املقاصد واخلطط الرامية إىل 

غري مسبوقة للعمل على توفري األمن الغذائي  لتغذية فرصةً حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ويشكل عقد العمل من أجل ا
والتغذية، وميكن أن تقوم االستثمارات يف سالمة األغذية اليت تركز على األشخاص مبسامهة هامة يف جناح هذه املبادرة ويف 

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
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