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اليت تؤ ر لييها يف أي مرحية مم  ةوامليكروبيولوجيقد تشووووووووووووووو  األغذية  اولة متولة مم امليو ات الكيايا ية  

مراحل سوووووووويزووووووووية التوايسؤ ويتعلر لي  املزووووووووؤولل الرةيل لم ال ووووووووحة وقطاث األغذية، مم أجل معا ة مزووووووووا ل تيو  
ل مبتكرة ليعال لي  وج  الزووووورلة  األغذية، االسوووووتباار باسوووووتارار يف أ واث جديدة مم التكتولوجيا اليت تؤدي إج اتباث  ل

 ؤديد اخلطر وتوصيف وبدقرة لي  حت
 

وتلعدر  ظم الرصوووووود واملراقبة املتزووووووقة والقابية ليتكيرا األسوووووواف ليحفاص لي  املواصووووووفات اخلاصووووووة  ودة األغذية  
اليت أتيحت إج حد كبري بفضل وجود  ظم  قل سريعة ومو وق  -وسالمتهاؤ وقد أدرت لوملة شبكات إمدادات األغذية 

اردات الغذا ية مم  طاق جغرايف أوسووس بكبريؤ ويف ظلر بيا املزووتهيكل ةاولة أوسووس إج ايادات ميحوظة يف الو  -هبا 
مم األغذية، أفضووووووووت ريذت التغريات إج بروا  ظم جديدة ومبتكرة ليزرالة وإ تا، األغذية،  ا أد  يف أغيا األحيا  إج 

 ؤ ت تيس األغذية/ارالتها يف أماكم مل يزبق أ  جر  إ تاجها فيها

 
رت ريذت التغريات يف اإل تا، العاملي لألغذية لي  التظم اخلاصوووة  ودة األغذية وسوووالمتهاؤ ويشوووكل توافر وقد أ ر  

األغذية وليرير وجودهتا أحد أبرا األمبية لي  التغريات املعقردةؤ ومم شوووووووووووووجل  املاارسوووووووووووووات ا ديدة أ  تيقي  لتجهيزامليات 
ألغذيةؤ وال بدر لتظم مراقبة سووالمة األغذية لي  املزووتويل الوب  الضوووع لي  م ووادر جديدة وغري معروفة سووابقوا لتيو  ا

والعاملي مم التعابي مس ريذت املزوووووووووا ل مم مالر االسوووووووووتباار مبالو يف اسوووووووووتتباة حيور حتيييية جديدة وامل وووووووووادقة لييها 
ا لتبادر البيا ات وتطبيقهاؤ وتتطيرا ريذت احليور يف املقابل إمكا ية احل ووووووووووووووور لي  البيا ات وميق حاجة ال سووووووووووووووابق ه

 ؤالتحيييية واملت ية باملراقبة ضام قوالد بيا ات لاملية مفتوحة
  



 

 تكنولوجيات المسح السريع 1-0
 أجهزة محمولة صغيرة الحجم 1-1
تزوواب برجراع مزووب سووريس ليزوويس اخلاضووعة  إ ر األجهزة احملاولة قادرة لي  توفري تقتيات ذات مردودية تكاليفية 

ليوا ب ليتحقق مم أصووووووووووووالتها والكشووووووووووووا لم أير حاالت غار اقت وووووووووووواديؤ وتشووووووووووووال التطورات يف ريذا اةار ما ييي  
"راما " وباألشوووووعة ما دو  احلاراع اليذيم يزوووووتتدا  إج أدوات لياية ومزوووووورقة لد  املزوووووتهيكل  التظامل املطيافيل (1)

لي  حد سواع مم أجل تقييم الزيس األساسية اليت قد يلزاع وضس بطاقات التوسيم لييها )لي  غرار املكاالت الغذا ية 
اليت قد تشوووووكل شووووووا ا اقت وووووادية  كتة )لي  غرار  وايت الزيتو ( أو ليكشوووووا لم املواد اليت لري حتيييها / املكور ات

( ولاييات حتييل االسوووتشوووعاث بواسوووطة األشوووعرة الزووويتيرة لتقييم مزوووتحضووورات التجايل 2الشووووا ا يف احلييا اةفا(  )
ة ( ومقاييس التدفق ا ا بية بواسوووطة قار ات لاولة لتحديد كاير 3والتوابل وأواين اخلبز ليكشوووا لم وجود معاد   قيية  )

يفات العقاقري )مبالو املضووووووادات احليوية يف احلييا(  ) ( واأل ا اإللكرتوين 4الزوووووواًو )مبالو الزوووووواًو يف ال وووووودفيات( ًو
لعاوقة الكهربا ية األحيا ية لتحييل حتيرل األغذية البحرية  )

لورر ليكشوووا امليداين احملاور  Arsenator( وجهاا 5وأجهزة امل
 ؤرار لم الزر يخ غري العضوي يف األ

 
 المقاييس المطيافية الكتلية غير المستهدفة 1-2
 يتكار الباحبو  حاليوا لي  تطوير مزوووووووووارات لال جديدة لتحييل ومعا ة البيا ات بالوسوووووووووا ل االسوووووووووتشووووووووورابية 

الزوووووووووا ية/ املطيافية الكييرة وحتيييها وتطبيقها لي  أ واث ًتيفة مم األغذيةؤ وسووووووووويكو  أكس أ ر لذل   تيجة اسوووووووووتحدا  
قوالد بيا ات لددة لكل مزووووووووووووووار مم مزووووووووووووووارات العال )كابيدات اتفات مبالو( ًي  يكو  باإلمكا  تبادها لامليوا 

بيا ات ا ديدة ريذت مزوووووووووار لال شوووووووووبي  دجار ليًو األي  لتحديد واالسوووووووووتتاد إليها يف األًا ؤ وتزوووووووووت دً قوالد ال
االجتاريات واالمتالفات املوةية وا غرافية، باإلضوووووووافة إج أوج  التشووووووواب  بل األغذيةؤ وسووووووويكو  باإلمكا  يف املزوووووووتقبل 

 البيا اتؤاست داً مواراميات إللداد التوقعات واحلد قدر املزتطاث مم التيو  ومف  األلباع باست داً ريذت 

 
 الحصول على المستوى العالمي على بيانات تحديد التسلسل الكامل للجينوم 1-3
أحد ت تكتولوجيات حتديد التزوووويزوووول الكامل ليجيتًو والبيا ات املتببقة لتها  ورة يف  ار مراقبة األمرا  املعدية  

وا طالقوا مم فهم الطبيعة اإلمجالية لزووووووويزوووووووية / املكو ات امليو ة وحتديد مواقس اإل زار يف مرافق إ تا، األغذيةؤ  األغذيةوتتبرس 
إمداد األغذية وأمهية تضايتها بيا ات مم مجيس امل ادر، أ شجلت شبكة تتبرس ا يتًو لد  إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات 

قووالوودة بيووا ووات الكشوووووووووووووا لم  (،NIH/NCBIب  لياعيومووات لم التكتولوجيووا األحيووا يووة )املتحوودة، بووالتعوواو  مس املركز الو 
( إلبراا التتوث العاملي ليجرا يم الغذا ية والبيئية املعزولة دزيد مم https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pathogens/املارضووات )

موارلة يف  ًتساتتتضووووووووارم حاليوا قالدة البيا ات مزووووووووامهات دورية لم حتديد التزوووووووويزوووووووول الكامل ليجيتًو مم قبل و الدقرةؤ 
لامالو  22جيتًو مم  300 000وحتتوي لي  معيومات وحتييالت ميكم البح  فيها/تتزييها دا يشوووووووووووووال أكبر مم ، بيدوا 12

ا جر وميوا بشووووووووووريوا ًتيفواؤ وكو  التفاذ إج قالدة البيا ات متاحوا ليجايس، فهذا يعطي العيااع واملزووووووووووؤولل احلكوميل   رضووووووووووو
 ومتتجي األغذية األدوات الالامة ليتظر يف  طاق املارضات يف  ظاهم الغذا ية وم درريا املاكم وتوايعهاؤ

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pathogens/


 

 لوجيا المتناهية الدقّةالتطبيقات القائمة على التكنو  1-4
يزووووووووووووع  الباحبو  حاليوا إج إلاد مقياف لزووووووووووووالمة األغذية غري مكيا وا تقا ي ليغاية ومتلؤ وقد اسووووووووووووت دً  

و قابوا كايرة لربط املارضوووووووووووات املتقولة لم بريق األغذية وغريريا مم  الباحبو  بولياريات مطبولة بطريقة جزيئية وأبتارات
الزووووووووووواًو والكشوووووووووووا لتهاؤ وبورر العيااع امتباروا قا اوا لي  التحييل اليوين املتتاريي الدقة ليكشوووووووووووا لم سووووووووووومر الكولريا 

يوتلؤ وقد تعود باسوووت داً جزوووم مضووواد ليكولريا، باإلضوووافة إج مقاييس أمر  ليكشوووا لم ةًو املايكروسووويزوووتل والغ
القدرة لي  ابتكار مقاييس لددة ليغاية ملشوووووووووووووواكل لددة ليغاية بالتفس لي  البيدا  خلف  تكاليا الب  التحتية اليت 
 يتطوي لييها امتبار األغذية  غري أ ر تعدد االمتبارات املتوااية قد يكو  صعبوا وقد ال ي يب  ايس م فوفات األغذيةؤ

 
  التجهيز وتكنولوجيات المستهلك 2-0

  بالمستهلكين الخاصة األجهزة 2-1

أمكم بفضل التطورات األمرية ماصة يف  ار تكتولوجيات اهواتا الذكية )كاالت االت الالسيكية وشاشات  
 العر  باملياس ولوحات املفاتيب االفرتاضوووووووووووية وقدرات أجهزة حتديد املواقس ا غرافية واةهزات الزوووووووووووريعة و الت املزوووووووووووب
الضووو ي بواسووطة الب وواات وأجهزة الكامريا املتطورة( ابتكار لدد مم املعدات ال ووغرية احلجم املتاحة ليتداور لي  شووكل 
أجهزة حتيييية لاولة وأدوات موجرهة ليازووووووووووتهي ؤ وميكم ليشووووووووووركاع العامليل املعتيل بزووووووووووالمة األغذية وهبذا القطاث مم 

مزوووووووووب األغذية واملكاالت الغذا ية والعقاقريؤ غري أ ر لايية التتفيذ دو ا االسوووووووووتفادة مم ريذت األجهزة لتحزووووووووول لايية 
حتديات كبرية دا يف ذل  احلاجة إج امل ووووادقة لي  القدرات والقيود يف  ار الكشووووا وفهاها بالتزووووبة إج كلر مم الكمر 

لألجهزة امل   ة ليازتهيكل يف ظلر اها ل مم األجهزة املتاحةؤ إضافة إج ذل ، ال بد مم إجراع لايية تقييم إضافية 
قدرهتا التحيييية احملدودة بزبا تركيبتها املبزرطة واكتزا  وحتييل البيا ات الزحابية مم قبل مزت دمل غري لرتفل مم 

( لالمتبار، باإلضوووووووافة ScIOو Nimaو SMARTالتاحية العيايةؤ ولقد أمضوووووووس الباحبو  لددوا مم أ واث ريذت األجهزة )
ار" إج حد ما  غري أ ر تعقيد األغذية يطرح مشكية بالتزبة إج بع  مم شرا ط الكشا لم الغيوتلؤ ومجيعها "فعر إج 

ا مم ريذت األجهزة باري  الكيفة حاليوا لكي يتزوووووووووووو  إجراع  ريذت االمتباراتؤ ومم املزووووووووووووا ل املطروحة األمر  أ ر بعضووووووووووووو
 االمتبارات لي  التحو ال حيبؤ 

 
  التجهيز بمرافق الخاصة األجهزة 2-2

يشووال توفري األدوات ل ووتالة األغذية إتاحة تقتيات ميكا يكية متطورة لتجهيزات التفتيا الب ووري، دا يزوواب  
ملرافق التجهيز بالكشووووووا لي  وج  الزوووووورلة لم أ واث متعددة مم الشوووووووا ا، مم قبيل التحقق مم وجود بطاقة التوسوووووويم 

لي  أال تكو  الزجاجة مكزووووووورة أو مشووووووققة وأ  يتمر ميؤريا بالقدر املتاسوووووواؤ ال ووووووحيحة يف املكا  ال ووووووحيب واحلر  
وتتزم تكتولوجيات التفتيا الب ري ريذت بدقة وسرلة أكس مقار ة بالتقتيات اليدوية وريي تتيب فرصوا لتحقيق وفورات يف 

ر املرتدر ب وووووووووورة متواصوووووووووية وريو الكيفة واإل ذار املبكر ًدو  ميل ما يف لايية التجهيزؤ ويشوووووووووال ريذا التاوذ، االمتبا
 حيزرم سالمة األغذية مم مالر ايادة املراقبةؤ وتزتفيد سا ر أ واث التكتولوجيا املذكورة ألالت مم ريذت االسرتاتيجيةؤ  ما

  



 

 البنى التحتية المخبرية المحمولة 2-3
الب اة التشغييية ليعال ليزت بتفس رغم الب اة اليت ختيرفها املعدات ا زيئية اليت ت بب متتاريية ال غر، فر ر  

ال وووغرؤ فالتجهيزات امل ووواحبة، دا يف ذل  إمداد الطاقة والت زيم ضوووام سووويزوووية التسيد والقدرة احلزوووابية ووجود مت وووة 
لال مزوووووتقرة واسووووورتاتيجيات الت يي مم التفايات اليت تشوووووكل مطروا بيولوجيوا وغريريا مم الشوووووؤو  اليوجزوووووتية ضووووورورية 

اً الفعار لياعدات احلديبة احملاولة باليدؤ وقامت صوووووووتالة األدوات التحيييية بتطوير ًتسات متكامية لضووووووواا  االسوووووووت د
التشوغييية الالامة يف إبار ت وايم  التجهيزاتيتعد  حجاها حجم احلقيبة ملعا ة ريذت املشوكية مم مالر توفري مجيس  ال

 يتومية املتطورة ب وووورة متكررة لي  وج  الزووورلة يف مواقس مت وووة لال ًسية ميكم مم مالها اسوووت داً التكتولوجيات ا
 ميدا ية  ا يةؤ 

 
 على النطاق الواسع -االبتكارات الجديدة  3-0
 علم الجينوم البيئي 3-1
إ ر ليم ا يتًو البيئي قادر لي  أ  يشكرل أداة حتولية ليكشا بزرلة لم العوامل املارضة يف العيرتات الغذا ية  

وميكم الكشا لتها بالتوااي لضبط شوا ا متعددةؤ وباإلمكا   غري ماصة بعامل  ر  واحدوالبيئيةؤ وريذت األساليا 
ا حتديد ةات ذرية ريامة مبل لوامل الفولة ومقاومة مضووووووووادات امليكروبات واألساة امل وووووووويية،  ا يزوووووووواب بتحديد  أيضووووووووو

ستزراث ريذت تزاب تكتولوجيا حتديد التزيزل دعزر لم االو ؤ العامل املار  إج جا ا اسرتداد العامل املار  املزتزرث
بتحديد أ واث فرلية متعددة مم لامل  ر  ما يف إبار مزوووار لال أوحد، وريو ما جتي  مؤمروا يف حالة تفشوووي مر  يف 
الببايا كا  سوووووووبب  أساة م ووووووويية متعددة مم الزوووووووياو يالؤ وميكم هذا القطاث أ  يزوووووووتتري هبذت األسووووووواليا لالبالث لي  

دات الغذا ية مم مالر حتديد املارضووووووات املتقولة لم بريق األغذية والكا تات األمطار قبل دموها إج سوووووويزووووووية اإلمدا
احلية الدقيقة اليت ريي دبابة مؤشوووووووورات واليت قد تطرح مشوووووووواكل لي  صووووووووعيد جودة األغذية )تيفها( وسووووووووالمتها )تيو ها(ؤ 

ا االسوووورتشوووواد هبذت األسوووواليا يف حتييل التتبرس ويف أ شووووطة املراقبة ما بعد ت فشووووي األمرا ؤ وإ ر دراسووووة  اولة وميكم أيضووووو
امليكروبات الغذا ية اليت تؤ ر لي  األرجب لي  جودة سطتا الغذا ي وتغذيتتا، قادرة لي  التفالل مس  اولة امليكروبات 

 البشرية املعوية ولي  تبدييهاؤ 
 
 المعلوماتية البيولوجية وتحليل البيانات 3-2

ليبيووووا ووووات املتببقووووة لم أي مم التكتولوجيووووات املووووذكورة مووووا يزووووووووووووووا  يشووووووووووووووكوووول الرتاكم واملقووووار ووووة املبوووواشوووووووووووووورة  
( شوورة أ  يتم تبادر الكمر الكايف مم املعيومات )البيا ات الفتية والبيا ات الوصووفية( BIG DATAالضوو اة" ) "البيا ات

جة لالية مم العتاية لي  املزوووووووووتو  العامليؤ وتلعدر لاييات التتزووووووووويق والتوحيد وامل وووووووووادقة الطويية األجل واليت تتطيرا در 
ليت طيط والتتزيق شربوا أساسيوا مزبقوا إلجناح لايية تبادر البيا ات لي  املزتو  العامليؤ وميكم لياتظاات العاملية أ  
تتيب  ليات تتوج تتزوويق العال التعاوينؤ وقد تكو  قوالد البيا ات بزوويطة لي  شووكل م ووادقة ًسية متفردة لتوث جديد 

وتبادر التتا ل بشوووووكل مباشووووور، دا يف ذل  التتا ل اإللابية أو الزووووويبية اخلابئة وقياف درجة احلزووووواسوووووية  مم التكتولوجيا
واخل ووووووصوووووية اليت تزوووووالد يف اختاذ القرار بشوووووجل  مد  مواعمة ريذا التوث مم التكتولوجيا ليغر  املتشوووووودؤ غري أ ر املتح  

اةارعة مم قوالد بيا ات متعددة وحتيييهاؤ ويتطيرا ريذا التهل  احلايل لتحييل "البيا ات الضوو اة" يقضووي بردرا، البيا ات



 

تبادر البيا ات لم املعيومات الرقاية املتببقة لتها إج جا ا توحيد األسوواليا املزووت دمة  اس البيا ات كشوورة أسوواسووي 
ا، ميكم لكي تكو  لاييات التحييل ريذت فعالة وكفؤةؤ ويف حار امتارت امل تسات تبادر البيا ات وأسووال يا العال أيضووو

لتدريا است داً "البيا ات الض اة" ليتظر لي  املزتو  العاملي يف األساة األوسس  طاقوا اليت قد ال تتجي  لي  املزتو  
احملييؤ ومم شووووووووجل  تبادر "البيا ات الضوووووووو اة" أ  حيدد األساة املتبادلة بفعل الزووووووووفر أو التجارة لي  املزووووووووتو  العاملي، 

ديد املزووووا ل املزووووتجدة لي  صووووعيد سووووالمة األغذيةؤ وباسووووتطالة "البيا ات الضوووو اة" أ  تزووووا د ساذ، وبرمكا   حت كاا
 تقييم امل ابر وإدارهتا مم أجل إستاد األولوية ألكس امل ابر مم جا ا املتظاات احلكومية امل ت ةؤ

 


