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�ة �ي

�ذ عذ
ئ
�لام�ة الا

 ُيؤثر عدد من الظروف البيئية في إصابة 
النباتات والحيوانات بالكائنات الحّية الدقيقة 

الضارة لإلنسان. وبالتالي، يمكن لتغير المناخ 
أن يؤثر مباشرًة في سالمة األغذية. فعلى 

سبيل المثال، تؤثر الرطوبة وتوافر المياه 
ودرجة الحرارة في احتمال حدوث تلوث 

بالفطريات وتراكم السموم الفطرية. ويمكن 
لظواهر األمطار الغزيرة والفيضانات أن 

تسهم في نقل العوامل المسببة لألمراض 
الحيوانية المصدر والملوثات الكيميائية من 

الماشية إلى البيئة والمحاصيل وإلى سائر 
أنواع الماشية وإلى اإلنسان. ويشّكل إغناء 

ا لتلوث  البيئة المائية بالمغذيات مصدًر
المأكوالت البحرّية بالطحالب الضارة المنتجة 

للسموم. وَتحدث عملّية َميثلة الزئبق 
بالتناسب مع نسبة الزئبق في الغالف الجوي 
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ودرجة حرارة مياه البحر ودرجة حموضتها 
ومدى غناها بالمغذيات. ويقارب المستوى 

الحالي لميثيل الزئبق نسبة 29 في المائة 
من إجمالي الزئبق في مياه المحيطات تحت 
السطحية، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه 
النسبة بحلول عام 2050. فال بد من تحديد 

الروابط القائمة بين تغير المناخ وانتشار 
األمراض المنقولة عن طريق األغذية وإدراج 

استراتيجيات فّعالة لعمليات التكّيف 
والتدخالت.
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في سياق األمن الغذائي الطويل األجل ومن 
أجل تلبية الطلب المتزايد على األغذية، ال بد 

من زيادة إنتاج األغذية عن طريق إنتاج كميات 
أكبر في األراضي القليلة المتاحة واستخدام 

عدد أقّل من المدخالت. ويراعي هذا النوع من 

الزراعة المستدامة سالمة األغذية إلى جانب 
مجموعة من المواضيع األخرى التي ُتعنى بها 
قطاعات متعددة مثل التخطيط االقتصادي 

والتجارة والتعليم والشؤون االجتماعية 
والصحة والطاقة والنقل والموارد الطبيعّية 
والبيئة. وال بد أن توضع في مقدمة األولويات 
لدى اتخاذ القرارات فكرة أّن التغييرات في أي 
من هذه القطاعات التي ال ترتبط في ما بينها 

ظاهرًيا، قد تتسبب بمخاطر على سالمة 
األغذية. ومن المهم جًدا أن تقوم جميع 

الوزارات الحكومّية التي ُتعنى بالتغذية والزراعة 
بتنسيق سياساتها وجهودها في مجال 

التواصل عبر القطاعات ومواءمتها من أجل 
تحقيق التكثيف المستدام لإلنتاج.
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2.2 
�ام  �ي الم��ة �ا�ذ ا�ج ال��ي �ة �ذ - ينبغي للاإ
أن يلّبي الطلب المتزايد على اللحوم: إذ تشير 

التوقعات إلى أن الطلب على اللحوم في 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قد 

يزداد بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030 
وبنسبة 200 في المائة بحلول عام 2050. 
وسُيؤثر تكثيف اإلنتاج الحيواني في شكله 

الحالي على صحة اإلنسان عن طريق تلوث 
البيئة وتزايد المخاطر التي تهدد سالمة 

األغذية، مالم تعالج هذه المسألة منذ البداية. 
إذ تستحوذ مثاًل نظم اإلنتاج التي تجمع بين 
إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني ما ُيقارب 

نصف إنتاج األغذية في العالم من مزارع 
أصحاب الحيازات الصغيرة. وإّن التأكد من 
استدامة هذه النظم والتخفيف في الوقت 

نفسه من المخاطر التي تهدد سالمة األغذية 
في نظم المحاصيل والثروة الحيوانية من 

خالل التسميد أو استخدام األعالف الملّوثة 
مثاًل، عامل بالغ األهمية. وثمة حاجة إلى 

سياسات وتدخالت حكومية مالئمة لتكثيف 
اإلنتاج وذلك على جميع مستويات اإلنتاج، 

فضال عن وجود معايير وأنظمة محددة 
لسالمة األغذية. وستبقى المخاطر الحالية 

الناشئة عن الكائنات الحّية المقاومة 
لمضادات الميكروبات واإلنتاج الحيواني، 

مصدر تهديد لسالمة اإلمدادات الغذائية. 
ولكن، ينبغي إجراء تقييم دقيق الستخدام 

المواد الجديدة المضافة إلى األعالف 
مثل المواد التي تزيد البكتيريا النافعة في 

األمعاء )PREBIOTICS( والبكتيريا التي ُتعرف 
بالمعينات الحيوية )PROBIOTICS( والمواد 

الحيوية الناشطة، والحّد من االنبعاثات وتعزيز 
اإلنتاج من دون الحاجة إلى استخدام المواد 

المحفزة لنمو مضادات الميكروبات، وذلك من 
أجل تجّنب حدوث عواقب غير متعمدة على 

سالمة األغذية. 

1.2 
�ام  ا�ج الم��ة �ة �ذ ��� الاإ �ي

ل، من خالل إدراج استراتيجيات  للم�ا��ي
اإلدارة التي ُتراعي الجانب اإليكولوجي في 

الممارسات الزراعية، إلى زيادة الغالت والحد 
من الحاجة إلى االستخدام المفرط لمبيدات 
اآلفات أو األسمدة االصطناعية. ولكن، من 

شأن استخدام األسمدة العضوية مثل 
السماد الحيواني أو المخّلفات العضوية 

)الغذائية أو الصناعية(، أو الري بالمياه 
العادمة أن يؤدي عن غير قصد إلى توزيع 

المعادن الثقيلة والملوثات الجرثومّية على 
األراضي الصالحة للزراعة والمحاصيل. 

ويسهم تغير المناخ وتكثيف اإلنتاج في زيادة 
الضغوط الناشئة عن األمراض، ما يضاعف 

الحاجة إلى استراتيجيات أكثر تكامال لمكافحة 
اآلفات والتمتع بالقدرات الكافية إلجراء 

عمليات شاملة لتقييم مخاطر مبيدات اآلفات 
على الصعيد الدولي التي من شأنها أن تقّيم 

مخّلفات مبيدات اآلفات ومجموعات من هذه 
المخّلفات المختلطة، وتعيد تقييمها بصورة 

دورية وحسب الضرورة. وإّن تكنولوجيات 
الزراعة في بيئة يمكن التحكم فيها )مثل نظم 

الزراعة المائية والزراعة العمودية( تطيل 
مواسم الزرع وتحافظ على الموارد المائية، 

ولكنها تزيد من احتمال انتشار مسببات 
األمراض والملوثات المنتقلة عن طريق 
األغذية إذا أدخلت إلى عملية اإلنتاج هذه 

المرّكزة والضخمة.

3.2
�ة  �ي

اء الما�ئ ��ي
ئ
�ة الا �ي ر�ج ا�ج �ة �ة �ذ يشّكل اإ

�ام أكثر من نصف مجموع األسماك  الم��ة
التي يستهلكها اإلنسان. وتمّثل األمراض 

مسألة هامة في على صعيد استدامة اإلنتاج 
وتزداد أوضاع تربية األحياء المائية تعقيًدا 

ا إلى تعدد األنواع المستزرعة  أكثر فأكثر نظًر
والبيئة التي تستزرع فيها هذه األنواع والنظم 
وأنواع اإلدارة ونطاق عملية االستزراع. وتمّثل 

األسماك أيًضا أكثر السلع الغذائية تداواًل، 
وتسهم في استحداث فرص جديدة في 

السوق للحيوانات المائية المستزرعة؛ ولكّن 
نطاق انتشار مسببات األمراض واألمراض 
التي تصيبها قد اتسع في ظل غياب األمن 

الحيوي المالئم. وقد أدت هذه االتجاهات 
جميعها إلى تزايد االعتماد على العقاقير 

البيطرية لضمان اإلنتاج المثمر. وقد تبّين أن 
لعدد من العقاقير البيطرية المستخدمة في 

تربية األحياء المائية آثار ضارة محتملة على 
اإلنسان، ما أدى إلى حظر استخدامها في تربية 

األحياء المائية. وقد قّلص ظهور اللقاحات 
بشّدة االعتماد على مضادات الميكروبات 

في بعض القطاعات في مجال تربية األحياء 
المائية. ومن شأن استخدام المزارعين في 

مجال تربية األحياء المائية للعقاقير البيطرية 
استخداًما رشيًدا، وتحسين إنفاذ الحكومات 

للوائح القائمة، وتحسين دعم خدمات اإلرشاد 
الصحي للمزارعين، أن يؤدي إلى استخدام 

العقاقير البيطرية في هذا القطاع على نحو 
يّتسم بمزيد من الحذر والمسؤولية. وفي 

الوقت نفسه، قد تنشأ عن النظم المتكاملة 
في العديد من األقاليم مخاطر أخرى من 

شأنها أن تهدد سالمة األغذية: إذ تحتوي 
فضالت الحيوانات المستخدمة لتغذية 

األسماك في الكثير من األحيان على مستويات 
عالية من المعادن الثقيلة مثل الزنك والزئبق، 

وقد تحتوي أيًضا في بعض األحيان على 
عوامل ممرضة حيوانية المصدر. إذ يؤدي 

استخدام ردغة السماد الحيواني كعلف 
لألسماك إلى تلّوث األسماك ويؤدي استخدام 

المخّلفات كأسمدة إلى تلّوث المحاصيل. فال 
بّد من مراعاة التأثيرات المترّتبة على سالمة 

األغذية عند تعديل الممارسات في تربية 
األحياء المائية لمواجهة التحديات المتزايدة.
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بدأت المنتجات الغذائية واألعالف البديلة تبرز 
كحلول لمكافحة التهديدات التي يتعّرض 

لها األمن الغذائي ويجري استكشاف أنواع 
جديدة من التكنولوجيا كسبل إلنقاذ وإعادة 
استخدام المنتجات التي كانت ستصّب لوال 
ذلك في مجاري النفايات. ويتوافق ذلك مع 

مفهوم االقتصاد البيولوجي الدائري الذي 
يعّرف بأّنه "نظام اقتصادي يحّل مكان مفهوم 

"نهاية حياة" المنتج عن طريق تقليص المواد 
وإعادة استخدامها وتدويرها واستعادتها 
في عمليات اإلنتاج والتوزيع واالستهالك". 

وقد بّينت هذه الممارسة وجود تأثيرات 
إيجابية على البيئة. فاليابان رائدة في مجال 

إعادة تدوير المهدر من األغذية الستخدامه 
كعلف، وقد وضعت عالوة سوقية بعنوان 
"ECOFEED" )العلف اإليكولوجي( لمنتجات 

لحوم الخنزير بهدف تحفيز إعادة التدوير 
اآلمن في قطاع تربية الخنازير. ولكن، ال 

يزال إطعام الحيوانات المهدر من األغذية 
موضوع نقاش في العديد من البلدان بسبب 

المخاوف بشأن مكافحة األمراض وسالمة 
األغذية وقبول المستهلكين له. ويجري أيًضا 

حالًيا استكشاف إمكانيات اإلنتاج المكثف 
للحشرات كأغذية لإلنسان وكعلف للحيوانات، 

ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى البصمة البيئية 
المنخفضة الناجمة عن هذا النوع من اإلنتاج. 

ويعّد استخدام الحشرات كغذاء وعلف 
تقليدًيا في بعض البلدان وغير مسبوق في 

بلدان أخرى، وقد يكون هذا االختالف في 
وجهات النظر السبب الكامن وراء النهج 

التنظيمية المتباينة لسالمة األغذية التي يجري 
تطبيقها في واليات قضائية مختلفة. فمن 
المهم إًذا السعي إلى التقريب بين األنظمة 

وال بد من توجيه عملية التقارب هذه استناًدا 
إلى أدّلة علمية.

وبوجه عام، في ما يتعلق بمصادر األغذية 
واألعالف البديلة، يتعّين سّد الثغرات في 

البيانات والتوّصل إلى توافق في اآلراء واتفاق 
لوضع معايير لسالمة األغذية وتسهيل تجارة 
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