
 
IFSC_1/19/TC2.1 

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

 2019فبراير/شباط  13-12أديس أبابا، 

 على سالمة األغذيةر المناخ وتأثيره تغي  
 Keya Mukherjee  والسيدة Cristina Tirado-von der Pahlenالسيدة 

 
 المشهد العام: طبيعة تأثير تغير المناخ على سالمة األغذية ونطاقه -1

 ألف على الصعيد العاملي، يصاب شخص واحد من بني كل عشرة أشخاص تقريًبا باملرض وميوت أكثر من أربعة مائة 
. هذه  املناخ إىل تزايد عدد الوفياتومن املرجح جًدا أن يؤدي تغّي  ؛شخص سنويًا نتيجة األمراض املنقولة عن طريق األغذية

 املناخ إىل تراجع اإلنتاج الغذائي وتزايد تلوث األغذية، وقد تؤدي أيًضا إىل ومن املتوقع أن تؤدي التأثيات النامجة عن تغّي 
( ما من شأنه أن يسهم 2014وآخرون،  Porter) 2050حبلول عام  يف املائة 84إىل  يف املائة 3ية عاملًيا من ارتفاع أسعار األغذ

يف انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وقد يؤثر ارتفاع درجات احلرارة ومستويات ثاين أكسيد الكربون مباشرًة على التغذية 
للمحاصيل الرئيسية وقد يؤدي إىل زيادة حمتوى السموم يف بعض احملاصيل الغذائية أو األغذية من خالل خفض القيمة الغذائية 

متثل تكملًة إّن املمارسات الزراعية وممارسات الصحة العامة البحرية، ما سيتسبب بتزايد املخاطر اليت هتدد سالمة األغذية. و 
 وسبل معيشتهم. الشعوباملتوقع أن ترتتب على صحة اليت من  املناخ تأثيات تغّي  الوقاية منية إىل للسياسات البيئية الرامحامسة 

 االعتبارات الرئيسية لمتخذي القرارات -2
 املناخ وتقّلبه تأثيات مباشرة وغي مباشرة على صعيد تعّرض سالمة األغذية إىل خماطر يف خمتلف مراحل سيكون لتغّي  

 املناخ مثل ارتفاع درجات ينبغي ملتخذي القرارات النظر فيها. وقد تؤدي على وجه خاص تأثيات تغّي اليت السلسلة الغذائية 
اجلوية القصوى إىل زيادة خطر تلوث األغذية  واألحوالإلجهاد الناجم عن اجلفاف احلرارة والتغيات يف أمناط هطول األمطار وا

وتزايد حاالت اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريقها. وعلى الرغم من أن النماذج الكمية املفصلة هلذه اآلثار حمدودة، مثة مؤشر 
. وتشمل القضايا الرئيسية اليت يتعني على واضعي السياسات األغذيةسالمة  املناخ على قوي لضرورة االستعداد ملواجهة آثار تغّي 

 النظر فيها ما يلي:
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 االستعداد إلدارة اآلفات واألمراض على نحو فع ال  (1)
إىل األمراض وعبء األمراض يف كل من احليوانات والنبات، ما قد يدفع  ناقالت املناخ توزّع تغّي  يبّدلمن املتوقع أن 

استخدام مضادات امليكروبات يف نظم إنتاج األغذية املكثّفة. وقد أظهرت الدراسات األخية الرتابط بني ارتفاع درجات احلرارة 
(. واليوم، تودي مقاومة مضادات امليكروبات حبياة أكثر من 2018وآخرون،  McFaddenاحمللية ومقاومة املضادات احليوية )

   سنويًا يف مجيع أحناء العامل، بشكل غي متناسب يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.سبعة مائة ألف شخص 

 الممرضات الفطرية في النبات  (2)
على صعيد اإلنتاج النبايت، من املرجح أن تزداد حاالت إصابة النبات باملمرضات الفطرية املنتجة للسموم وأن تنتشر 

. فعلى سبيل املثال، من املتوقع أن يزداد خطر تلوث الذرة باألفالتوكسني يف التلوث هذه حاالتيف أقاليم ال تشهد حالًيا مثل 
(. وقد يؤدي تفاقم اآلفات 2012 درجتني مئويتني )اهليئة األوروبية لسالمة األغذية،قدار حال ارتفعت درجة احلرارة يف أوروبا مب

السلسلة الغذائية. ويف ظل غياب اسرتاتيجيات  إىلالنباتية إىل تزايد استخدام املواد الكيميائية واحتمال دخول خملفات هذه املواد 
خمطط هلا وأساليب جديدة للكشف عن حاالت اإلصابة باألمراض وعالجها والتحكم هبا على حنو سريع، من املتوقع أن 

فض اإلنتاجية وأن تزداد املخاطر اليت هتدد سالمة األغذية. لذلك، مثة دعوة العتماد هنج أكثر استدامة يشمل الوقاية من تنخ
قاومة واتباع ممارسات ملراقبة قادرة على املاآلفات وتقنيات الرصد مبا يف ذلك معاجلة املوائل وتغيي املمارسات واستخدام أصناف 

 اآلفات.

 يرية في األغذية ونظم إنتاج األغذيةالممرضات البكت  (3)
 املناخ. ويرتبط عدوى ومن املتوقع أيًضا أن تزداد األمراض املنقولة عن طريق األغذية واحليوانية املصدر نتيجة لتغّي 

بكتييا السلمونيال وبكيرتيا كامبيلو، ومها من أكثر األسباب شيوًعا ملرض اإلسهال واألمراض الغازية املنقولة عن طريق األغذية 
اإلصابة والعواقب الثانوية النامجة عنها ملدى احلياة، بارتفاع درجات احلرارة والفيضانات على التوايل. فقد لوحظ مثالً أن حاالت 

يف املئة لكل درجة مئوية إضافية تسجلها درجة احلرارة احمليطة يف كل أسبوع أو كل شهر وذلك  12بالساملونيال تزداد بنسبة 
عندما تتجاوز درجة احلرارة احمليطة ست درجات مئوية. وكذلك يؤدي ارتفاع درجات حرارة احمليطات إىل تزايد كثافة بكتييا 

 باألغذيةكتييا املسؤولة عن الكوليا. وقد تسبب ذلك بتزايد األمراض املّتصلة ببكتييا الضمة واملرتبطة الضمة، مبا يف ذلك الب
 البحرية يف الواليات املتحدة األمريكية ويف املياه الشمالية لبحر البلطيق. 

اجليدة للوقاية اليت حتد من األمراض لدى تنفيذ ممارسات اإلدارة ( 1)من خالل وميكن احلد من التغيات يف تلوث األغذية 
من خالل إنشاء حبيات لتخزين  (3)التحّكم بتدفق النفايات النامجة عن املزارع؛ و (2)املاشية واألمراض احليوانية املصدر؛ و

وبالتايل، دمج إنتاج األغذية ضمن خطط املخّلفات احليوانية من أجل حتّمل األحوال اجلوية القصوى، عندما يكون ذلك ممكًنا. 
  املناخ واحلد من خماطر الكوارث وإدارهتا.التكيف مع تغّي 

 النظم اإليكولوجية المائية (4)
ارتفاع درجة حرارة البحار بالتزامن مع إغناء املياه باملغذيات، إىل أيًضا باإلضافة إىل املمرضات البكتيية املذكورة آنًفا، سيؤدي 

حرارة احمليطات بازدياد  ةاليت هتدد سالمة األغذية املرتبطة بسموم الطحالب والتسمم بالزئبق. ويرتبط ارتفاع درج تزايد املخاطر
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وغرينالند للمرة األوىل يف عامي يسلندا آسواحل  وقد ُسجلت يف. ومدى انتشارها على الصعيد العاملي وتية انتشار الطحالب
لشلل. وميكن ملراقبة استخدام املضادات احليوية ومقاومتها املساعدة على تشجيع لحالة تسمم باحملاريات املسببة  2012و 2009

 املناخ املّتصلة باألمساك واألمن الغذائي يف السياسات هذه املمارسات املستدامة. وميكن إدماج اسرتاتيجيات التكيف مع تغّي 
حياء املائية ومصايد األمساك مبا يشمل على سبيل املثال، ربط املمارسات بالبحوث والتوقعات اخلاصة باملناخ الوطنية لرتبية األ

 وأحوال الطقس وتوفي آليات مالئمة لإلدارة واحلوكمة.
إىل شكله العضوي، ويؤدي ارتفاع درجة حرارة احمليطات أيًضا إىل زيادة معدل حتويل البكتييا املوجودة يف املاء والرواسب للزئبق 

يف املائة كّلما ارتفعت درجة حرارة املاء درجًة مئوية واحدة.  5و 3أي ميثيل الزئبق. وترتفع عملّية َميثلة الزئبق بنسبة ترتاوح بني 
فيكون  وله تأثيات سامة على النمو العصيب.ويرتاكم ميثيل الزئبق يف السلسلة الغذائية )األمساك واألغذية البحرية والثدييات(، 

ما يؤدي إىل تقّلص إنتاجيتهم االقتصادية طوال حياهتم. وتبلغ قيمة  ،معدل الذكاء لدى األطفال املعّرضني هلذه املادة منخفًضا
دوالر سنويًا يف الواليات املتحدة األمريكية  اتمليار  8.7اخلسائر النامجة عن تراجع اإلنتاجية بسبب التسمم مبيثيل الزئبق 

 (.2005وآخرون،  Trasandeمليار دوالر( ) 43.8و 2.2بني )وترتاوح عادًة 

 وتحقيق الحد األقصى من ممارسات إدارة السالمةمخاطر النظم اإلنتاج المتغي رة: إعادة تقييم  (5)
النظم الغذائية احلالية  يتعنّي على، عينهيف الوقت  من أجل تلبية الطلب املتزايد على األغذية وحتقيق األهداف املرتبطة باملناخ

واحلد من هدر األغذية  ف مع تغي املناخ والتخفيف من حدة آثاره من خالل تطبيق ممارسات تكثيف اإلنتاج املستدامةالتكيّ 
. فعلى سبيل املثال، ميكن للنقص يف املياه ذات النوعية اجليدة أن املستحدثةوإدخال منتجات األغذية واألعالف والتقنيات 

األغذية املنتجة يشّكل خماطر بيولوجية وكيميائية يف مجيع مراحل السلسلة الغذائية اليت تستخدم املياه وأن يؤثر يف سالمة 
(. وميثل استخدام املصادر البديلة للمياه، مع ضمان سالمة األغذية، خيارًا لتعزيز 2016)مركز البحوث املشرتكة، ونظافتها 

متاحة بسهولة بغض النظر عن أحوال الطقس. ومثة حاجة إىل معايي وخطوط توجيهية  بكوهنااملياه العادمة  مّيزوتتاالستدامة. 
 اصيل واحلراجة الزراعية وإنتاج األمساك اليت تعتمد على جماري املياه العادمةخاصة بسالمة األغذية من أجل ضمان امتثال احمل

للمعايي اليت حتمي صحة اإلنسان. ومن املهم جًدا أن تراعي السياسات واملمارسات اليت تنّظم هذه التغيات آثار تغي املناخ، 
 ياه. وال بد من تقييم آثار هذه التغييات على سالمة األغذية.فقد تقتضي ندرة املياه مثالً وضع اسرتاتيجيات إلعادة استخدام امل

 المناطق الجغرافية المراقبة وتشارك البيانات بين مختلف القطاعات و  (6)
متثل مراقبة املخّلفات ومقاومة مضادات امليكروبات وسائر املؤشرات املتعلقة بسالمة األغذية، خطوًة بالغة األمهية يف حتديد 

 األساسية وتوليد البيانات لغرض حتليلها وترتيب أولويات اإلجراءات عندما تكون املوارد حمدودة. وللمراقبة أمهية بالغةاملخاطر 
يف الكشف عن املخاطر الناشئة واجلديدة وتقييمها والسماح ملديري املخاطر بالتخطيط للتدخالت وتنفيذها ورصد آثارها.  أيًضا

نات وجتميعها والتواصل بشأهنا على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية القدر نفسه من وتكتسي احلاجة إىل تشارك البيا
 املناخ األمهية من أجل الكشف عن املخاطر بسرعة أكرب واختاذ إجراءات منسّقة ملعاجلة خماطر سالمة األغذية املرتبطة بتغّي 

 من قطاعات متعددة )البيئة والزراعة والصحة وغي ذلك(. بصورة مباشرة أو غي مباشرة. وينبغي مجع البيانات ودجمها
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 دمج سالمة األغذية في السياسات الوطنية (7)
يف تقارير التقييم الصادرة عن الفريق احلكومي  األغذية سالمة املناخ على ينبغي أن تسهم األحباث اجلديدة حول تأثي تغّي 

 املناخ ويف العمل املرتبط بالتكيف والصحة يف إطار برنامج عمل نيويب املتعلق بتأثيات تغي املناخ وقابلية الدويل املعين بتغّي 
التأثر به والتكيف معه. وقد وضعت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي املناخ خطط التكيف الوطنية ملساعدة البلدان 

أن باملتطلبات من املوارد. وقد أقّرت معظم خطط التكيف الوطنية يف البلدان األقل منًوا األقل منوا يف حتديد أولويات التكيف و 
الزراعة واألمن الغذائي والصحة أولويات ال بد من معاجلتها. ونظرًا إىل اآلثار املرتتبة على تغي املناخ يف قضايا سالمة األغذية، 

 إدراج القضايا املتعلقة بسالمة األغذية ذات األولوية واملتأثرة بتغي املناخ ينبغي للبلدان األقل منًوا وسائر البلدان أن تبحث يف
يف خطط عملها الوطنية. وجتّسد اإلسهامات احملددة وطنًيا اجلهود اليت يبذهلا كل بلد للحد من االنبعاثات الوطنية والتكيف 

مة األغذية يف األقسام املتعلقة بالتكيف ضمن إسهاماهتا  املناخ. وقد أشارت بلدان ثالثة فقط حىت اآلن إىل سالمع تأثي تغّي 
ف وستتيح عمليات تنقيح اإلسهامات احملددة وطنًيا الفرصة للبلدان من أجل تسليط الضوء على احتياجاهتا للتكيّ  احملددة وطنًيا.
املشرتك بشأن الزراعة أن يتيح فرًصا  املناخ يف ما يتعلق مبجاالت حمددة لسالمة األغذية. ومن شأن عمل كورونيفيا مع آثار تغّي 

إضافية للبلدان لتسّلط الضوء على احتياجاهتا للتكيف يف جمال سالمة األغذية، وعلى املبادرات املتعقلة باحلد من املهدر والفاقد 
بشأن الزراعة من من األغذية اليت من شأهنا املسامهة يف حتقيق سالمة األغذية. وقد طلب القرار بشأن عمل كورونيفيا املشرتك 

ر أثّ اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، معاجلة القضايا املتعلقة بالزراعة مًعا مع مراعاة قابلية ت
  املناخ وهنج معاجلة األمن الغذائي. ومن أجل ضمان مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني بسالمة األغذية علىالزراعة بتغّي 

املستوى الوطين، ينبغي ملمثلي وزارات الصحة والزراعة التنسيق مع جهات االتصال الوطنية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
 بشأن تغي املناخ اليت تتم استضافتها عادًة يف وزارات البيئة.

 الخالصة -3
 حول اآلثار النامجة عن تغّي  يتعني فهمها املناخ وسوف يتأثر به أيًضا. وال تزال هناك نقاط كثية يساهم النظام الغذائي يف تغّي 

 املناخ به واملرتتبة على سالمة األغذية. وتتمثل أبرز هذه النقاط يف احلاجة إىل مزيد من التقديرات الكمية آلثار تغّي املناخ وتقلّ 
أجل احلد من املخاطر اليت ميكن التنبؤ ، من الضروري أن يتم اختاذ االجراءات اآلن من لكنو  ألغذية.املتوقعة على سالمة ا

د العالقة اليت جتمع بني املناخ والنظم الغذائية، ينبغي جلميع اجلهات الفاعلة مبا يشمل هبا. واألهم من ذلك، ونظرًا إىل تعقّ 
العامة والصحة البيطرية والصحة البيئية وسالمة األغذية واخلدمات املناخية، العاملني وواضعي السياسات يف جمال الصحة 

املشاركة يف مجع البيانات وحتليلها واختاذ القرارات واإلجراءات الوقائية. والتساق السياسات بني قطاعات البيئة والزراعة واألغذية 
ن تغي املناخ للسلطات الوطنية آليات خمتلفة من أجل دعم والصحة أمهية حامسة. وتوفر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأ

ف ومتويله. وينبغي إدراج القضايا ذات األولوية املتعلقة بسالمة األغذية املتأثرة بتغي املناخ يف خطط العمل التخطيط للتكيّ 
حلدود اجليوسياسية. وبالتايل، ال بد أن يات املناخ وال خماطر سالمة األغذية اوال حترتم حتد الوطنية واإلسهامات احملددة وطنًيا.

يتم تشارك الدروس املستفادة على املستويني الوطين والدويل. إذ من املرجح أن يؤدي التقاعس عن العمل اآلن ملواجهة التحديات 
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 والنامجة عن تغّي املعروفة باختاذ اإلجراءات واتباع السياسات االستباقية، إىل تزايد عبء األمراض املنقولة عن طريق األغذية 
 املناخ على حنو أكرب.
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