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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، 

التحّول الرقمي في النظام الغذائي
املواصفات الغذائية يف أسرتاليا ونيوزيلندا، كانربا، أسرتاليا، املسؤول التنفيذي عن Mark Boothالسيد 

تقززززى علزززز  عززززات  باألغذيززززة عوملززززةب  يززززا تذززززسؤ سزززز  ة األغذيززززة  سززززؤولية   اتتزززز ااا السلسززززة امديدززززة ل  ززززداا
يف الواليات املتحدة األ ريكيزة وبيعزه  وتعليسهامكو ات وصناعة األغذية. وبات  ن الشائى إنتاج  نتج غذائي يف الذني، 

 يف السويد، وكل ذلك مبوجب رخذة ممنو ة إىل شركة بريطانية ذات  لكية أفريقية. 

 لززذا،  ززب أط تتطززوجر حلككززج امكو ززة وأط تواكززب التطززورات .اوفرصزز حتززدياتويطززرت تنمززين الززنمن الغذائيززة العامليززة 
ف ضماط ثقة املستهلك. يف النمام الغذائي لتستجيب إىل هد اماصلة

والزززذكاال االصزززطناعي وإنرتنزززز   الكسزززوة والتحلزززي تسيانزززات ال شزززكليف  ذو الذزززلة فاالبتكزززار الر مزززي والتحزززوجل
فرصزاب كسزوة لتحسزني سز  ة األغذيزة  التطزوجرات. وتزوفجر هزذ  سزريعة ةوتو بزل مجيعهزا اااهزات تعر زل املؤسسزات اال متدياألش

 ن خ ل متكزني املسزتهلكني وتغيزو الع  زات بزني املؤسسزات واحلهزات امكو يزة النا مزة. كمزا أحلزا تزوفجر للسلزداط النا يزة 
 فرصاب لتحسني براجمها وثقافتها يف جمال س  ة األغذية.

كززذلك، فززعط تعقيززد سلسززلة اا ززدااات الغذائيززة وا ئتهززا وهابعهززا العززاملي هززي عوا ززل  فزز ة رئيسززية السززت دام 
يززة ن نززة للمسززتهلكني. ذى األغذيززة وتززوفو أغالغذائيززة  ززن أجززل تع يزز  عمليززة تتسجزز اا ززداااتالتكنولوجيززا الر ميززة يف سلسززلة 

هات علززز  نمزززن إنتزززاج األغذيزززة ل سزززتجابة إىل الطلزززب علززز  وسزززوف متزززارق التو عزززات املسزززتقسلية للنمزززو السزززكا  ضزززغو 
ا يزؤاي إىل اسزتدمار  تسزار  يف األغذيزة اههجز ة واملعلجسزة ممجزاألغذية، وبات املستهلكوط يف السلداط النا ية يطلسزوط امل يزد  زن 

لتكنولوجيززا الر ميززة أط  كننززة هززذ  العمليززة. كززذلك،  ززن شززاط التطززورات العلميززة احلاريززة واالبتكززارات الفنيززة علزز   نذززة ا
حتززوجل هيكلززي واسززى النطززاا للززنمن الغذائيززة. بالفعززل، يعززد التسلسززل الكا ززل للجينززوم بتحسززني عمليززة   ذززول تسززاهن يف

واالسزتجابة ازا، وامزؤول اوط األخطزار يف سلسزلة األغذيزة وامزدج  نهزا. كمزا  احملتملزةتعريف، وتوصيف، وحتديد امل زاهر 
ة تكزززاليف العمزززل، واملسزززائل املتذزززلة بالذزززحة والسززز  ة املهنيزززة، واال تدزززال لسززز  ة األغذيزززة أط  فززز ات أخزززرز  دزززل زيزززاا

 والنمافة أاجت إىل املكننة بشكل نالت روبوتية توفجر  لوالب اذ  املسائل.



إمنا ترتاف  كلج هذ  احملف ات بتحديات وفرص رئيسية.

التحديات
 ن شاط عوا ل  دل تغوج املناخ، ومنو السكاط وشي وختهن، والتوسزى العمزرا  وارتفزا   سزتوز املعيشزة أط تولجزد 
حتديات يف جمال س  ة األغذية، وتؤثر عل   درة القطا  الغذائي واحلهزات النا مزة يف حتقيز  األ زن الغزذائي. لزذا،  زب 

وضززى   ززن الوززروريبو أ نيززة  ززن أجززل  واكسززة هززذ  التغيززوات. إمنززا أط تتوجززه امكو ززات إىل تنفيززذ سياسززات ر ميززة وتززدا
 ضوابط تنميمية مماية امللكية الفكرية و لكية السيانات وأ نها.

رة علزز  التعززرجف إىل امل ززاهر الناشزز ة يفكو ززات والذززناعة يف القززدويتمدززل أ ززد التحززديات القائمززة يف وجززه ام
ختزاذ القزرار بشزاط التزدابو امل ئمزة ااارة امل زاهر. لزذا، ينسغزي للسياسزات الر ميزة جمال س  ة األغذيزة والتذزدي ازا،   ا

تتسزززى ضزززمن العمليزززات الر ميزززة سيزززا تسزززتجيب بسزززرعة إىل املسزززائل لل   ئمزززةوالتزززدابو األ نيزززة أط توزززمن وجزززوا عمليزززة 
بوصززفها أااة  ززن  السيانززات التسلسززلية واعززد املسززتجدة يف جمززال سزز  ة األغذيززة. علزز  سززسيل املدززال، يززتن اربززة تكنولوجيززا 

جانززب  ؤسسززات أعمززال يف أسززرتاليا ونيوزيلنززدا ملنززى الغززز يف األغذيززة وتع يزز   ابليززة تتسعهززا. لكززن تسقزز   زز  تار ززه كميززة 
املعلو ززززات الززززا تكززززن  عاحلتهززززا  ززززدواةب، و ززززب خفززززص التكززززاليف حلجاصززززة للمؤسسززززات الذززززغوة واملتوسززززطة امجززززن ، 

غو  ومونة، كما  ب تع ي   شاركة والت ام املؤسسات الغذائية. زال  السرية و ا

كمزا أط االازا  املت ايزد لعمليززات الشزراال علز  االنرتنز   ززد اسجزن سز  ة األغذيزة  ززن خز ل السزمات للشززركات
لسزز  ة األغذيززة  ززن الوصززول إىل عززدا أكززرب  ززن املسززتهلكنير إمنززا  ززب إجززراال  راجعززة كافيززة   تينززةالززا تقززوم فيهززا نمززن 

يف الزنمن اماليزة. وأ جزا تكنولوجيزات التوسزين الر مزي فتزوفجر للمسزتهلكني  تطلسزات  القائمزة للحسابات تت الم  زى املراجعزة
حلهة املعلو ات تفوا  دوا التوسيمات املااية.

سز  ة األغذيزة  زن االعتسزارات ااا ززة يف الطساعزة بد ثزة أبعزاا، كمزا ينسغزي أط تتطزوجر السي ززة  لزذا،  زب أط تكزوط
يف االعتسزار التطزورات اماصزلة يف التجهيز  الر مزي، والتجزارة االلكرتونيزة  تاخذالتنميمية ونمن إاارة س  ة األغذية سيا 

والطساعة بد ثة أبعاا.

سني س  ة األغذيزة، وجواازا وثقافتهزا ال  تنزا رير غزو أط التحزديات تسقز   ائمزة واست دام السيانات الكسوة لتح
تقجزين ا تياجاازا حلهزة األغذيزة ذات امل زاهر العاليزةر وتزوفو التزدريب  سيايف  ا  ص امذول عل  إشارة  ن الذناعة 

يف عنزد امزدج األاب بالنسزسة إىل املؤسسززات الكزايف للعلمزاال الزذين يتمتعزوط جزربة يف  سزائل الززنمن الغذائيزةر وإبقزاال التكزال
الذغوة واملتوسطة امجن والسلداط النا ية.

الفرص
، وأجه ة االستشزعارجمياتوالرب ، ربط العامل املااي حلاملرتسخ يف األجه ة االكرتونية أوجاا ،هناك عدا  ن الفرص

  كننزةالشسكة الا تسمؤ لألغزرا  مجزى السيانزات وتسااازا  بزنمن  ائمزة علز  الكو سيزوتر، مبزا يزؤاي إىل عمليزة  و وصولية
حلمززى السيانززات وحتليلهززا، ورصززدها املسززتمر، وإ كانيززة الوصززول إليهززا عززن بعززد يف الو زز  الفعلززي و فزز  الززدفاتر علزز   ززو 

تطورة حلمى السيانات، والرصزد، واختزاذ القزرارات وتنفيزذها األ دزل، ر مي. و ن بني األ دلة عل  ذلك: أجه ة االستشعار امل
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 دزل امزرارة، وأو زات الشزحن وإشزارات عزن املزر  يف اميوانزاتر وتكنولوجيزا التعريزف مبوجزات الراايزو ألهزداف التعريزف 
والتتسجى  قارنةب بالر   الشريطي واالستجابة إىل املشاكل يف الو   الفعلي.

بد ثززة أبعززاا أط تولجززد تركيسززات جديززدة للمكونززات،  ززن خزز ل أنشززطة أعلزز  للميززا   األغذيززةكمززا تكززن لطساعززة 
العاايزززة، واضفزززا  امموضزززة و سزززتويات أابمل عدو زززة  زززن املزززواا امافمزززة، أو  زززن اوط ضزززرورة إجزززراال تقيزززين للم زززاهر. 

وسوف تتيؤ هذ  التكنولوجيات وضى تغذية ش ذية.

عملية إنشاال ثقافة السيانات الكسزوة يف صزناعة األغذيزة  ذزول تطزوجرات يف سز  ة األغذيزة وجواازا و د تسهجل 
سززت دم التسلسززل الكا ززل للجينززوم بززالتوازي  ززى نمززام املعلو ززات املدززال، يك  سززسيلعيد العززاملي. علزز  واسززتدا تها علزز  الذزز

 احلغرافية للكشف عن  االت تفشي األ را  وأسساهبا بشكل أفول.

وتتوفر فرصة لدز الشركات الر مية الزا تقزين شزراكات  زى شزركات كزربز لألغذيزة بتسزاال النتزائج بزني املنتجزني، 
وبائعي التج ئة، والسلطات الذحية واحلهات النا مة.

ملنتجزاتاويف  ال نزكفجذت الر منة عل   و صحيؤ ويف الو ز  امل ئزن، تكنهزا أط تيسجزر التجزارة الدوليزة بفوزل 
الغذائية املتداولة عامليا بذورة أسر  وأ ل تكلفة وأكدر كفاالة وأ ل بوو راهية، إىل جانب حتسني س  ة األغذية وامد  ن 

. وهذا  د يكوط ها اب بالنسسة إىل السلداط النا ية بذورة خاصة، سزيما أط  واراهزا  زدواة ونممهزاإ كانية التعرج  للغز
اب.املتذلة بس  ة األغذية أ ل نوج

علزز  اتالت، مبززا يتززيؤ  ال تكززن  راالاززاشززكأ، والعقززوا وغوهززا  ززن الوثززائ  التنميميززة إىل القززواننيوتكززن حتويززل 
 راجعة امسابات واال تدال، ويؤاي إىل خفص التكاليف واألخطاال السشرية  ى حتسني  را سة الغزز وكشزفه  عملية  كننة

يف الو   ذاته.

اضي قدم  للم االستنتاجات والسبل الممكنة

مجيززى املسززتهلكني سزز  ضززمغ بطلززب أغذيززة ن نززة، وبززات عديززدوط يريززدوط أط يعرفززوا أكدززر وأكدززر  ززا هززو  يتمتززى
 ذدر أغذيتهن. لذا،  ب أط توطلى امكو ات وصناعة األغذية بدور ناشط يف توجيزه وإاارة املسزائل املتذزلة بسز  ة 

األغذية.

ويشكل التحوجل الر مي للنمام الغذائي اسرتاتيجية ها ة تكن است دا ها للتذزدي للم زاهر اماليزة واملسزتقسلية 
سزر  وأكدزر فعاليزة، وإىل وجوا أجهز ة كو سيزوتر أ زل كلفزة، وأاملتذلة بس  ة األغذية. فاالبتكارات التكنولوجية تؤاي إىل 

لكزن و ه ة االستشعار الا تولجد تطسيقات جديدة يف جمال س  ة األغذية. سكة، وتطوجر أجيات و وصولية الشحتسني الربجم
ينسغزي  عاحلتهزا  دزل تزوفجر السنيزة التحتيزة امل ئمزة، وامللكيزة الفكريزة، و وكمزة الزنمن، الزا  التحديات عدا  ن هناك ا زال 

" ااخل  ؤسسات األعمال وامكو ات.صوا ىوالسيانات املوجواة  الياب يف "
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النمززر يف القوززايا الززا أكثززوت يف هززذ  الور ززة،  ززد ترغززب السلززداط يف السحززا يف املسززاارات التاليززة  ززن أجززل  ولززدز
االستعداا للتطورات املستقسلية:

 تسمؤ بعتا ة التطورات يف تقنيات س  ة األغذية للسلداط النا ية الا تقرج بوزرورة وجزوا بنيزة حتتيزةإ ا ة نليات
يات عل   و فعال.فعالة لنشر هذ  التقن

 استكشاف التحديات والفرص يف جمال ر منة النمن الغذائية  ن  نمور نثار س  ة األغذيزة، وإ كانيزة الوصزول
إليها، والعدالة للسلداط النا ية، واالسزتدا ة علز  الذزعيدين اا ليمزي والعزاملي،  زى إيز ال االهتمزام حلهوزيزة األهزر 

لكني.التنميمية والقسول  ن جانب املسته
 السززعي إىل امذززول علزز  الززدعن للسياسززات علزز  الذززعيدين الززوهغ والززدوي ا ا ززة  نذجززات ر ميززة تعزز جز إنتززاج

األغذية وس  تها.
 عمليات املوافقة الطويلة واملكلفزة اصزدار الشزهااات النمر يف إ كانية إصدار شهااات إلكرتونية هبدف خفص

 زززززن خززززز ل تسسزززززيط العمليزززززات وربطهزززززا بقواعزززززد السيانزززززات ا اصزززززة  الرمسيزززززة الزززززا حتتاجهزززززا السزززززلطات الغذائيزززززة،
األغذية. برتكيسة

  وتكززن للتتسجززى الر مززي لألغذيززة  ززد ب الززذي يطسزز  حلككززج  واعززد السيانززات التسلسززلية أط يززوفجر خيززارات أسززر  وأكدززر
 املتداولزة جزن األغذيزة  كفاالة ااارة خماهر س  ة األغذية عل  الذعيد العاملي. وهذ  التطورات،  قرتنةب ب يزااة

عزرب التجززارة االكرتونيززة،  زد تززوفجر للسلززداط النا يززة و ؤسسزات األعمززال األصززغر  جمزاب بي ززةب أفوززل للمشززاركة يف 
السوا العاملية. 
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