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الدولي األول المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واالتحاد األفريقي والمعني بسالمة المؤتمر 

 األغذية

2019شباط/ فبراير  13و 12أديس أبابا،   

 

 غير المأمونة على الصحة العمومية: الحاجة إلى قطع التزامات عالمية عبء األغذية

 
ري ه. هافالرآ  

يات المعهد المعني بالُممِرضات الناشئة، معهد النظم الغذائية المستدامة، إدارة علوم الحيوان، جامعة فلوريدا، غاينسفيل، فلوريدا، الوال

 المتحدة األمريكية
 

عن العبء العالمي لألمراض المنقولة بواسطة  2015في عام تقديراته  ىالمعني باألوبئة المنقولة بواسطة األغذية أولالمنظمة المرجعي نشر فريق 

 2010الرئيسية بوجود واحد وثالثين خطراً من المخاطر المنقولة بواسطة األغذية تسببت بعام ها (. وأفادت نتائج2015)هافيالر وآخرون ،  األغذية

وفاة )بفاصل عدم  420 000اعتالالً( و 960و 420٪ وبواقع يتراوح بين 95الل منقول بواسطة األغذية )بفاصل عدم يقين نسبته مليون اعت 600في 

المخاطر المدروسة والبالغ عددها واحد وثالثين خطراً عبئاً عالمياً وفاة(، فيما خلّفت هذه   600 000و 310 000٪ وبواقع يتراوح بين 95يقين نسبته 

مليون سنة من سنوات العمر المصّححة باحتساب مدد اإلعاقة. وتبيّن أن األطفال دون سن الخامسة  31مراض المنقولة بواسطة األغذية قدره من األ

في األقاليم عموماً ، وأن عبء هذه األمراض يبلغ أعلى معدالته ٪ إجماالً 40بنسبة  عبء األمراض المنقولة بواسطة األغذيةيرزحون تحت وطأة 

رعية التابعة لكل من اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا وإقليم شرق المتوسط.الف  

 

لعطيفة. وتعدّ العوامل المسبّة ألمراض اإلسهال من أشيع أسباب اإلصابة باالعتالالت المنقولة بواسطة األغذية، وخصوصاً نوروفيروس والجراثيم ا

 000سيما السلمونيال المعوية غير التيفية، حصدت أرواح  إلسهال المنقولة بواسطة األغذية، والوعالوة على ذلك، فإن العوامل المسببة ألمراض ا

شخص( 320 000و 160 000٪ وبواقع يتراوح بين 95شخص )بفاصل عدم يقين نسبته  230 ومن األسباب الرئيسية األخرى للوفيات الناجمة عن  .

يفية والدودة الشريطية الوحيدة وفيروس التهاب الكبد األمراض المنقولة بواسطة األغذية السلمونيال الت A واألفالتوكسين.   

 

ا تقلّل من ومن الُمرّجح أن تكون التقديرات الصادرة عن فريق المنظمة المرجعي المعني باألوبئة المنقولة بواسطة األغذية تقديرات متحفظة، أي أنه

ركز على فئة فرعية يعلى أن  نظمة المرجعيالمفريق ، علماً بأن محدودية الموارد والبيانات أجبرت هاأهمية هذه األمراض عوضاً عن أن تغالي في

وتشّكل التقديرات المتعلقة بعبء األمراض الناجمة عن ههنا. خطر من المخاطر التي يُحتمل أن تكتسي أهمية  100حصراً من أصل ما يزيد على 

 ً ألن هناك اآلالف من المواد الكيميائية التي يُحتمل أن تلّوث إمدادات األغذية والعديد من السموم الموجودة بشكل  المواد الكيميائية والسموم تحدياً خاصا

متوسطة الدخل. طبيعي، ناهيك عن أن كمية المواد الكيميائية الداخلة في تلك اإلمدادات غير معروفة بالنسبة إلى معظم البلدان المنخفضة الدخل وتلك ال

مواد  3سوى  2015خطراً التي درسها تقرير عام  31اك من بين المخاطر المسببة لألمراض المنقولة بواسطة األغذية والبالغ عددها ولم تكن هن

ا لم أفريقية(، كم كيميائية، هي األفالتوكسين والديوكسين والسيانيد الموجود في نبتة المنهوت )لم ترد بيانات عن هذه المادة األخيرة إال من خمسة بلدان

مت مؤخراً في إطار الجهود التي (A)يُوثّق عبء الحساسية الناجمة عن الفول السوداني سوى في أقاليم فرعية مرتفعة الدخل  فريق المنظمة  بذلهاي. وقُدِّ

واسطة األغذية )مثيل خطوطات لغرض نشرها عن عبء األمراض الناجمة عن المعادن المنقولة بم المرجعي المعني باألوبئة المنقولة بواسطة األغذية

الزئبق والرصاص والزرنيخ والكادميوم( )مخطوطات قدمها غيب وآخرون لغرض نشرها(. ورغم أن هذه المخطوطات لن تصدر عن المنظمة 

 المذكورة والمنقولةالمعادن المنقولة بواسطة األغذية. وتستأثر بوصفها تقديرات رسمية بسبب االختالفات المنهجية، فإنها توثق عبئاً كبيراً لألمراض 

 أن الرصاص يستأثر ماليين سنة من سنوات العمر المصّححة باحتساب مدد اإلعاقة، علماً بأن التقديرات تشير إلى  9بواسطة األغذية بما مقداره 

 (.2018على الصعيد العالمي )غيب وآخرون، سنوات العمر المصّححة باحتساب مدد اإلعاقة بمعظم االعتالالت و

 

نات متزايدة تثبت أن التواتر المزمن لغزوات الممرضات المعوية غير المصحوبة بأعراض قد يؤدي إلى التقزم عن طريق تسببه في اإلصابة وثمة بيّ 

مو (. ومن الممرضات المنقولة بواسطة األغذية والُمسبّبة لضمور الن2018بما يُسّمى باختالل وظيفة األمعاء الناجم عن البيئة )روغاوسكي وآخرون، 

عوية الخطي أنواع الجراثيم العطيفة واإلشريكية القولونية الممرضة لألمعاء وجراثيم الشيغيال وجراثيم خفية األبواغ وجراثيم الجيارديا الم

 ونوروفيروس.

 

فيما يخص مجموعات أغذية  تقديرات مبّررة عن الممرضات المنقولة باألغذية فريق المنظمة المرجعي المعني باألوبئة المنقولة بواسطة األغذية ونشر

(. وأشارت التقديرات التي استفادت من 2017مثل أنواع اللحوم على اختالفها والبيض والخضروات والفواكه والمكسرات وغيرها )هوفمان وآخرون، 

المصدر. ويوجد اختالفات واسعة  ٪ من العبء العالمي لألمراض المنقولة بواسطة األغذية ناجم عن األغذية الحيوانية35هذه البيانات إلى أن نسبة 

في هذا العبء بين األقاليم الفرعية وبين البلدان الواقعة في اإلقليم الفرعي نفسه، حيث بلغ هذا العبء األغذية المذكورة النسبي النطاق في معدل إسهام 

لتي ترتفع فيها إلى أقصاها نسبة استهالك تلك األغذية في النظام أدنى مستوياته باألقاليم الفرعية المرتفعة الدخل وااألغذية الحيوانية المصدر  الناجم عن

بء األمراض المنقولة بواسطة يقابله انخفاض كبير في ع ع الدخل،األغذية الحيوانية المصدر تناسباً طردياً كبيراً مالغذائي. ويتناسب معدل استهالك 

لدان يطور نظم سالمة األغذية فيها ويزيد فعاليتها على نحو ال يمّكنها من مواكبة الزيادة ير إلى أن زيادة ثراء الباألغذية على هذا األساس، مما يشهذه 

 ، بل يعّزز أيضاً مأمونية استهالكها )لي وآخرون، معلومات غير منشورة(.األغذية الحيوانية المصدر فحسبالحاصلة في معدالت استهالك 

 



 

 

عبء األمراض المنقولة بواسطة األغذية المؤثرة على الصحة تحديداً شامالً، بيد أن العبء سنوات العمر المصّححة باحتساب مدد اإلعاقة مقدار وتحدّد 

مهم يتعيّن أن  االقتصادي )تكاليف عالج االعتالالت والخسائر التي يتكبدها قطاعا الزراعة واألغذية واآلثار التجارية المترتبة عليها( هو أيضاً عامل

لى أن يُحسب حسابه في عملية صنع القرار على المستويين الوطني والدولي. وتتوفر حالياً بيانات محدودة عن ذلك، ولكن ثمة دراسة واحدة تشير إ

تس ياإلجمالي للبلد سنوياً )سمي٪ تقريباً من الناتج المحلي 0.5مليار دوالر أو نسبة  28تكاليف عالج األمراض المنقولة باألغذية في الهند تبلغ حوالي 

 (.2017وآخرون، 

 

خالل ويمكن أيضاً أن يتسبب إنتاج األغذية في إصابة اإلنسان باألمراض بواسطة آليات أخرى تختلف عن آليات انتقال الممرضات إليه مباشرة من 

المنشأ التي تُنقل من الخنازير والدواجن والماشية وغيرها، إما  استهالك األغذية، فتربية الحيوانات مثالً هي مصدر مهم لعوامل نقل األمراض الحيوانية

 البيئة، وقد تؤثر أيضاً على صحة الماشية.بواسطة عن طريق مالمستها مباشرة أو 

 

د نسبة كبيرة من ويدل هذا االختالف الكبير في عبء األمراض المنقولة بواسطة األغذية بين  األقاليم المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل على وجو

فريق المنظمة المرجعي المعني باألوبئة المنقولة هذا العبء يمكن تجنبها حالياً. ويشير تحليل أجراه مؤخراً البنك الدولي على أساس بيانات صادرة عن 

ة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي إلى أن عبء هذه األمراض الناجمة عن األغذية الحيوانية المصدر في البلدان األفريقية الواقع بواسطة األغذية

 000لكل سنوات العمر المصّححة باحتساب مدد اإلعاقة  سنوات من 208تمتلك تمويالً عملياً بمستويات كافية إليتاء الخدمات البيطرية هو بمقدار 

من السكان نسمة  100 000اب مدد اإلعاقة لكل سنوات العمر المصّححة باحتسسنة من  569نسمة من السكان، بينما يبلغ هذا العبء ما مقداره  100

(. أّما بالنسبة إلى بلد مثل نيجيريا، فإن من شأن قصور التمويل الالزم إليتاء 2019بالبلدان التي تعاني من قصور هذا التمويل )جافي وآخرون، 

وياً. وقد خلص هؤالء المؤلفون إلى أن "هذه النتائج تسوق مليار دوالر أمريكي سن 1.3الخدمات البيطرية فيه أن يسفر عن خسائر في اإلنتاج مبلغها 

وخصوصاً األمراض  –حججاً مقنعة مفادها أن توظيف االستثمارات بمستويات معتدلة في ميدان تعزيز القدرات الالزمة إلدارة جوانب سالمة األغذية 

لى الصحة العمومية واالقتصاد". ومن التحديات الرئيسية الُمجابهة االستفادة يمكن أن يعود بفوائد كبيرة ع -المنقولة بواسطة األغذية الحيوانية المصدر 

طريقة مقبولة اقتصادياً وثقافياً. البلدان المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط بمن نهوج أثبتت نجاحها بالبلدان المرتفعة الدخل واتّباعها في 

اتُّبِعت حسين سالمة األغذية الحيوانية المصدر تستدعي اتّباع نهوج متعددة القطاعات، وقد ال تكون فعالة إن وعالوة على ذلك، فإن التدخالت الالزمة لت

 ، مما يؤكد الحاجة إلى مبادرات صحة واحدة.بمعزل عن غيرها

 

قاً بالفقر في البلدان النامية. ويؤدي تنامي رتباطاً وثياألمراض المنقولة بواسطة األغذية هي أيضاً من مشاكل الصحة العمومية العالمية وإن ارتبطت او

، يمكن أن أنشطة التجارة الدولية وطول أمد السلسلة الغذائية وزيادة تعقيدها إلى تفاقم خطورة نقل األغذية الملوثة عبر الحدود. وعالوة على ذلك

امة، وخاصة الشاملة منها والمتعلقة بالحد من الفقر وتحقيق تحقيق أهداف التنمية المستدكون يتعرض الناس لمخاطر جديدة بفعل الهجرة والسفر. وسي

 النجاح في تقليل عبء األمراض المنقولة بواسطة األغذية.مرهوناً جزئياً باألمن الغذائي وضمان التمتع بأنماط عيش صحية، 
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