
1

سالمة األغذية مستقبل

لتصدي للمخاطر المحيقة بسالمة األغذية: بشأن ا اّتباع نهوج متكاملةضرورة 
أفريقيابالسموم الفطرية  حالة

   ؛جامعة بابكوك، إليشان ريمو، نيجيرياتشيبوندو ن. إيزيكيال، 
 إيبادان ، نيجيريامدارية، المعهد الدولي للزراعة الجيت بانديوبادياي، اوران بيلتران -أليخاندرو أورتيغا

 ؟الموضوعنبغي أن نهتم بلماذا ي - مشهد العامالاألغذية: الفطرية وسالمة  السموم  -١

 ،مثل الذرة الصفراء والفول السوداني وكذلك الذرة الرفيعة والدخن ،أنحاء أفريقيا ككلب المزروعة المحاصيل الرئيسيةغالبًا ما تتعرض 
المواجهة التحديات تســـّببه بهذا المســـتوى  تلّوث، وهو فطريات متنوعةفرزها ة بالعديد من الســـموم الفطرية التي تيدشـــد تلّوثمعدالت ل

حل الذرة الرفيعة معلى مدى الســـنوات الســـبعين الماضـــية وقد حّلت الذرة جتماعية والمناخية والمؤســـســـية. الزراعية واالفي المجاالت 
ــــــافـاوالـدخن وال ــ ـــــ ــــــدر  كـاســ ــــــــ ـــــول إلى حـد كبير، وهي مصـ ــ ــ ـــ ــــــــعرات الحراريــة على االنـاس لحصــ (الوكـالـة الـدوليـة لبحوث  أفريقيـابـلســــــ

وقوع  تالفيعلى ساعد بسيط يحل وجد يال إذ ، هذه التحديات بشكل شاملالتصدي لمن الصعب ثبت أن ولكن )، ٢٠١٥  انطالسر 
  .بشّدة السموم الفطريةالمحاصيل ب تلّوثو هذه الحالة 

ـــحة العالمية  ــ ـــــ ــــــير تقديرات منظمة الصــ ــ ـــخص مليون  ٥٠٠وجود ما يزيد على إلى (المنظمة) وتشــــ ـــــــ ــــــكان من  فئاتمن أفقر شــ ــ الســــ
تعرض المزمن ال، علمًا بأن أفريقيا جنوب الصــحراء الكبرىبمعظمهم مّمن يعشــيون  مســتويات غير آمنةوم الفطرية بملســلالمعرضــين 

ــموم يســـــفر عن  طفولةفي بداية مرحلة ال ــ ــهم و  زيادة معدالت الوفيات والمراضـــــة.لهذه السـ ــُ يســـ ــ الوصـــــول إلى األســـــواق بل قصـــــور سـ
ــرية والدولية في ي يرّوج لويقيد النمو االقتصـــادي و ة الريفيبالمناطق الفقر تفاقم  الحضـ ــّ ــين. أوجه عدم تفشـ وتؤدي المســـاواة بين الجنسـ

ناهيك ، الشـــخصـــية والمجتمعية والوطنيةالُمتاحة على الصـــعد ية فرص التنمالحد من إلى  أفريقياالقيود التي تفرضـــها هذه المشـــكلة ب
ــــيل ب تلّوثعن أن  ــــموم الفطرية عقبة المحاصــــ ــ ــبيل بلوغ الســ ـــتدامةهدفًا من  ١٥كأداء تعترض ســــــ ــ البالغ عددها  أهداف التنمية المســـ

  هدفًا.  ١٧

ــينات والفيومتكتســـــي و  ــ ـــميةالمن حيث و االقتصـــــادية خاصـــــة من الناحية أهمية نيســـــينات و األفالتوكسـ ـــينات ســ  كثيراً ، ألن األفالتوكســ
. ذلكك الرفيعةتلك و العادية الذرة محصولي ومونيسينات يفال تلّوثبينما ، الجوز والبهاراتأشجار الفول السوداني و محصول  تلّوث  ما
ــّبب و  ــهم بشـــكل كبير في و  في المقام األولالحاد لدى األطفال ات التســـمم التعرض لألفالتوكســـينيسـ ُيعزى و لســـرطان ابء عزيادة يسـ

ــينات من العوامل ال، تقّزم األطفالإليه  ــــرطانلتحفيز اإلصــــــابة بالقوية ألن األفالتوكســــ في تســــــهم   قدو  ،تقّزممعاناة األطفال من الو  ســ
ـــابة الرضــــــع ب ــــرطانمجال والدية، ناهيك عن فعاليتها في عيوب إصـــ لجنة الخبراء  ؛٢٠١٥  كبت المناعة (الوكالة الدولية لبحوث الســ

ـــافة الى األغذية ـــــــ ـــتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــــــــــحة العالمية والمعنية بالمواد المضــــ ــــــــ ). ٢٠١٨؛ ٢٠١٧؛ المشـــ
ـــت   قدو  ــ ـــرق أفريقيا ُخفِّضــ ـــتهالكفي شــــ ــ ــّدة الذرة  الوفيات الناجمة عن اســ ـــتيناتمنذ الملوثة بشـــــ ــ (كاماال  حتى وقت قريبو  أواخر الســ

ــافة الى ؛ ٢٠١٨وآخرون  ــ ـــــ ــحة العالمية والمعنية بالمواد المضــ ـــ ــ ــ ـــــتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــ ــ ـــ لجنة الخبراء المشـ
في  ،الوفياتت ات على الصــعيد العالمي قد ُيوِقع مئالألفالتوكســينالحاد التعرض للوضــع بما يماثله، فإن  ومقارنةً  ).٢٠١٨ األغذية
، )٢٠١٥يبس وآخرون غأفريقيا (بسرطان الكبد اإلصابة بحاالت إجمالي ما يقرب من ثلث لها في التعرض المزمن قد يتسّبب حين 

عالية زراعية محاصــــــــــــــيل لحيوانات إطعام ا)، علمًا بأن ٢٠١٨ئها (لوغريكو وآخرون في بعض أجزاالقلق كزيار الينون التي يثير 
ـــحتها يؤثر على تلّوثال ـــــــ لجنة الخبراء المشـــــــــــــتركة بين منظمة األغذية والزراعة ن (مدادات البروتيمن إ بالتالييقّلل و وٕانتاجيتها،  صـــ

  ).٢٠١٨ ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة الى األغذية

 هالتنســيق في مجالي رصــدانعدام ا بســببعلى الصــحة الفطرية للســموم لتعرض وثمة قصــور صــارخ في معدالت اإلبالغ عن آثار ا
ــــد ـــفها من  هإاهمالو  اً طبي اهوترصــ ــحة العموميمشــــــاكل كبرى بوصـــ ــ ها وفر لمكافحتال تالعديد من الحكومات األفريقية كما أن ، ةالصــ

  .أمواًال كافية وال تعطيها األولوية
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ـــواق إيجاد ات يحول دون األفالتوكســـــينالفول الســـــوداني بمحصـــــول  تلّوثأن بأفاد باحثون في البنك الدولي و  إلى  لتصـــــديرهة جديدأســ
ــــــين والواليات تحويل تعامالتها عن طريق  هوارداتتمكنت من تلبية احتياجاتها من ) التي ٢٠٠٨دياز ريوس وجافي ( أوروبا إلى الصـ

لســوق العالمية في امن هذا المحصــول حصــتها تنعش أن فريقيا بمســتطاع أ)، على أن ٢٠٠٨(بونســاينغ وآخرون  المتحدة األمريكية
ــفها ب تنافس في أفريقيا أن تبإمكان مســـتورد للفول الســـوداني و إقليم  أكبر هي أوروباو في العقود القادمة. الفعلي  الرئيســـي هر دّ مصـــوصـ

ــية االتحاد في هذا المضـــمار، علمًا بأن الشـــراكة التابعة لللوائح ممتثلة  ســـلســـلة توريدما حرصـــت على إنشـــاء هذا المجال إذا  مفوضـ
الخسائر الناجمة عن حاالت السرطان مبلغ أشارت في تقديراتها مؤخرًا إلى أن ا في أفريقي اتمكافحة األفالتوكسينوالمعنية ب األفريقي

ـــّببها اال ـــ ــ ــ ــــــــينتي تســــ ــ ـــــتركة ألمريكا ي (مليون دوالر أمريك ١٠٠ما مقداره  تجاوزي أفريقياب اتألفالتوكســــ ــ ـــــ ــة الزراعية المشــ ــ ـــــ ــــــــياســـــ الســــــ
  ).٢٠١٨  الوسطى

  
ــًا ا وتخّلف ـــ ــ ـــيمة آثار  أنماط المناخالطارئة على رات يلتغيأيضـــــــ ــ ــ ـــ ــ ـــــالمة األغذية وأمنها ًا جســ ــ ـــــ يا (برنامج األمم المتحدة أفريقبعلى ســ

عدالت بماألمطار طول األفالتوكسينات والفيومونيسينات بسبب هفيها بالمحاصيل الزراعية  تلّوث، فيما تتفاقم خطورة )٢٠١٦  للبيئة
  .)٢٠١٤(ميدينا وآخرون  درجات الحرارةارتفاع الجفاف و موجات تواتر غير معقولة و 

  
  بالسموم الفطرية تلّوثالة وطأتخفيف   -٢
  
تقليل عدد جهود اسـتراتيجية شـاملة لبذل ، سـالمة األغذيةتعلقة بسـائر التحديات المالسـموم الفطرية شـأنها شـأن مشـكلة حل سـتدعي ي
ـــحة والتجارة و الماثلة أمام مجاالت تحديات ال ـــ ـــلة القيمة الغذائيةت تدخالتويلزم تنفيذ  .الدخل واألمن الغذائيٕادرار الصـــ ــ  تناول ســـــــــلســــ
نظم الو جارة بها والجهات المتصــناعتها وتجهيزها دوائر إلى المســتهلكة لها المعيشــية األســر  /المحاصــيل ن مزارعانطالقًا م – هارمتب

 في اتّباع ممارســات جيدة فيينبغي أن تنظر اســتراتيجيات وهي ، ةالصــلذات والوكاالت المعنية بتنظيمها والهيئات ها تخزينالوطنية ل
 يلزمة، و يحيو من الناحية اللرقابة لٕاخضاعها للسموم قبل حصادها وبعده وتحسين ظروف تخزينها و مقاومة الراعة المحاصيل ز ميدان 
تعزيز ى لالرامية إمزيد من الجهود بذل يلزم كما حلي. المالُمتكبدة عنها على الصعيد إجراء دراسات عن الخسائر االقتصادية أيضًا 

ي أمور وه؛ شهاداتاستصدار ال وٕاجراءات اإلقليميالُمّتخذة على المستوى ر المعاييتنسيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص و 
بعض التدخالت ســموم الفطرية بفضــل تنفيذ المحاصــيل بال تلّوثأيضــًا تقليل معدالت يمكن و  .بشــكل كبير اإلرادة الســياســيةمرهونة ب
ــــيل فرز الل ث(م التقليدية ــ ــول الذرة) وت، وعمليات تجهيز اً يدويمحاصــــ ــ ــ تنويع النظم ل ن قبينفيذ أخرى تتعلق بالنظام الغذائي (ممحصــــ
ــرةالغذائي ــية  ) على مســــتوى األســ ـــيل ميكانيكيًا (كعملو المعيشــ على المســــتوى ) ةجافها وهي طحنها بصــــريًا و فرز يات تجهيز المحاصـ

 مســتدامةالجهود الالعديد من دون بذل من أمرًا مســتحيًال وتقليل مخاطر األمن الغذائي تحســين ســالمة األغذية ســيغدو و . الصــناعي
  في هذا الصدد.

  
ـــموم الفطرية مكافحة ّتخذة بشــــــأن مُ جراءات الاإلالوقت الحالي بتعاني و  ــــبب الســـ نعدام لقيود المفروضــــــة عليها، مثل اامن التدهور بســ

ــــد لوائح الوقصـــــــور تطبيق  ،بهاالوعي  ــ ــعف الوكاالت  ،األغذيةالمتعلقة برصـ ــ   تخفيف وطأة ، علمًا بأنة، ونقص التمويلالمعنيوضـــ
ويلزم أيضــًا . هااســتثمار ة من وفير تحّقق عائدات ما يلزم توفيره من أموال ٕالى قطع التزامات بشــأن وقت و يحتاج إلى الســموم المذكورة 

  .السموم الفطريةب تلّوثبشأن التدبير العالجي لحاالت الملية عتدخالت مجال الترويج لتنفيذ في ة قطاع الصح مشاركةتعزيز 
  
  خمس رسائل رئيسيةتوجيه   -٣
  

  لحماية األرواح البشريةالالزمة  اتاالستثمار توظيف   -أ  
ـــموم الفطرية من كبرى أن لحة إلى أن تعترف الوكاالت المعنية بثمة حاجة مُ  ــ ـــ ــ ـــ ــحة السـ ـــ ــ ــ ــ ــاكل الصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ مشـ

ــيص عمليات تطوير تينبغي و . عطي األولوية لمكافحتهاالعمومية، وأن ت ــتثمارات خصــ وتوظيفها من االســ
ـــع أجل  ــ ــ ــــاملة تدخالت وضـــ ــ ـــ ـــتدامة وفعالةشـ ـــ ــ ـــاك بزمام تلك حكومات االبد أن تتولى ، و مســ ـــ ــ لبلدان اإلمســ

ـــتثمارات وااللتزام ب ــ ــــًال عن حفز االســ ــادر مختلفة المعنية بمبادرات التوظيفها، فضـــ ــ جمع األموال من مصـــ
ـــع لغرض  ــموم الفطرية لمكافحة عملية نهوج وضــ ــ . ت المتاحةوالتكنولوجيامبنية على قدرات المجتمع السـ

ــراكات بين القطاعين العام والخاص لوال غنى عن إقامة  ــ ـــ والتكنولوجيا ارف والخبرات تبادل المعغرض شـــ
ــــتراتيجيات الاو تطبيق التكنولوجيات الالزمة لوالموارد المالية  ــ ــ ـــ ـــموم الفطريةتخفيف المعنية بســـ ـــ ــ ــ  وطأة الســــ

  .بطريقة شاملة

  الشركاءعمل من خالل حاذقة مبتكرة و كنولوجيات تنفيذ ت  -ب  
ـــع لأو تطبيقالعملية يلزم تعزيز التكنولوجيات  ـــ ــ ــل ها على نطاق واسـ ــ ــ أن كما يلزم  ،إلى المزارعينكي تصـــ

ـــموم الفطرية في العملية والعالية المردودية لمكافحة حلول التنفيذ دعم يُ  ـــ ــ ــ ــابقة مرحلالالسـ ــ ـــ ــ ـــاد ة الســ ــ ـــ ــ لحصــ
مشـــكلة بواعية إقامة أســـواق  مثلية (مؤســـســـســـواء، بإجراءات ال تلك الالحقة لحصـــادها علىو المحاصـــيل 
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ــموم الفطرية)ا ــاء ل ن قبي(موبأخرى تتعلق بالســــياســــات  لســ  يحيت. و التوعيةو  التدريببو  مرافق اختبار)إنشــ
ممارسات قّيمة تّباع قارنة بام نجاحًا أكبر للفرص المعنية بالتدبير العالجي ستراتيجيات الشاملةاالتطبيق 

ــتراتيجيات (بانديوبادياي وآخرون  ــ ــــاملة تنفيذ على أن  ،)٢٠١٦بمعزل عن تلك االســ عتمد يالتدخالت الشــ
والباحثين اإلنمائيين شـــركاء الو  بين المزارعين والحكوماتالُمّتخذة اإلجراءات تنســـيق على  جوهريبشـــكل 

  .أصحاب المصلحةالمعنيين من سائر و  ةي السياسات وقطاع الصحراسموالمنظمات الزراعية و 

  واللوائح يةطر السياساتمن تطبيق األتمكين ال  -ج  
لســموم بشــأن مكافحة اســياســات ولوائح فعالة إرســاء من الضــروري توفير بيانات جيدة وموثوقة من أجل 

ـــيرالتــدقيق في و إجراء البحوث يتطلــب عــاليــة الجودة الهــذه البيــانــات تكوين علمــًا بــأن ، الفطريــة ــ ــ ـــ ــ  تفســـ
ــــل تعاون الجهاالمخرجات.  ــ ــ ـــ ــ ــوعة والتقّيد بها بفضـ ــ ــ ـــ ــ المعنية بتكوين  توقد يتعّزز االمتثال للوائح الموضـــ

ــهامها متعّدد الفيما بينها تعاونًا  جهات البحثالبيانات/  ــ ــات، وٕاســ ــ صــ ــّ ـــم افي عملية تخصــــ ــات رســـ ــ ــياســ لســــ
  .بذلك راسميهام التزاباالقتران مع 

  السموم الفطريةب تلّوثالتدبير العالجي لحاالت الفعالية مدى رصد   -د  
الُمنّفذة اســتراتيجيات التدخل  فعاليةاالضــطالع بأنشــطة رصــد كافية وشــفافة في ميدان رصــد مدى نبغي ي

ـــموم  ــ ــأن مكافحة الســ ـــ ـــتفادة من الفطريةبشــ ــ ــتراتيجيات  ومدى االســ ــ زيز بيئة مواتية تععن طريق تلك االســـ
مثل أغلب األحيان، ى عنهم في ضـــمّمن ُيتغامصـــلحة أصـــحاب الصـــوصـــًا فيما بين ، وختلقي التعليقاتل

ــر  ــ ــية المزارعين واألسـ ــ ــــاليب المكافحةوذلك ، الريفيةالمناطق بالمعيشـ ــين أسـ ــ  القائمة حاليًا، من أجل تحسـ
ــًا بذلك ناهيك عن أن  ـــات التوافر دى ممرهون أيضــ ـــسـ ـــع المعايير و المعنية بمؤسـ ـــوع وضـ بمواءمة الموضـ

  .ليمياإلقمنها على الصعيد 

  ومسؤولةبطريقة شفافة بيانات تبادل ال  -ه  
ــخير البيانات التي يتتيح عملية  ــ ــحاب الواظب تســـ ــ ــلحة العديد من أصـــ ـــ ــة مصــ ـــ لتعزيز على تكوينها فرصــ

ــموم الفطريــة  الُمتّبعــة في مجــال مكــافحــة جو النه ــ ـــ ــ ــ ــ . على مكــافحتهــا التعــاونعن طريق توثيق عرى الســ
بطريقة مفتوحة وشـــفافة ومســـؤولة  نظام يقوم مقام مســـتودع منســـق لتبادل البيانات إيجادكذلك ســـيســـاعد و 

  السموم الفطرية.تشّكلها المخاطر التي  مكافحةلحة على لمصا بصحاأ نبيفيما 

  
أفريقيا جنوب  ؛السموم الفطرية؛ مكافحة اتسموم الفطريغذية؛ ؛ سالمة األصحة المستهلك وحمايته ية:رئيسكلمات 

  الصحراء الكبرى
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