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�ب عل� ال���ت  ��ت ء الم�ت الع�ب
�ت  �ي

دز عز
أ
م ع�ز الا ا�ب العام�ت وال�ز

ل�  �ت اإ : ال�ا�ب �ت مو�ز
أ
� الما �ي

عز

ام عالم�ي �ز ال�ت
من المعروف أن األغذية غير المأمونة 

تتسبب في جميع أنحاء العالم بأكثر من 
. وفي عام 2015، 

ٍ
 ومزمن

ٍ
 حاد

ٍ
مائتي مرض

ا عن  أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريًر
التقديرات األولى للعبء العالمي لألمراض 
المنقولة عن طريق األغذية مشيرًة إلى أن 
عوامل الخطر الواحدة والثالثين التي تمت 

دراستها كانت مسؤولة عن 600 مليون حالة 
من األمراض المنقولة عن طريق األغذية 
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ٍ
في عام 2010، متسببًة بعبء

مليون من سنوات العمر وفًقا لسنوات 
العمر المعدلة حسب اإلعاقة، بما يشمل 

 في مختلف أنحاء العالم. 
ٍ
420 ألف حالة وفاة

ولكّن هذه األرقام التي تم تقديرها بتحّفظ 
استناًدا إلى النماذج وآراء الخبراء في ما 

يتعلق بدور األغذية في التسبب باألمراض، 
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تّخفف على األرجح من الحجم الفعلي 
لهذه المشكلة على النحو الذي تشير إليه 

الدراسات التي تستند إلى بيانات االختبارات 
السريرية التي يوفرها كل من االتحاد األوروبي 

والواليات المتحدة األمريكّية. ومن المتوقع 
أن تزيد عوامل الخطر مثل التجارة العالمّية 

والتغيرات في عادات األكل والممارسات 
الزراعّية، فضاًل عن تغير المناخ، من عبء 
األمراض المنقولة عن طريق األغذية على 

المستوى العالمي في المستقبل.

ولكّن الوقاية من األمراض المنقولة عن 
طريق األغذية أمٌر ممكٌن. فالتدخالت القائمة 

على األدلة متوافرة، ويحدد إطار عمل المؤتمر 
الدولي الثاني المعني بالتغذية بالفعل العديد 

من اإلجراءات الموصى بها للحد من عبء 
األغذية غير المأمونة التي التزمت البلدان 

بتنفيذها تحت مظلة عقد األمم المتحدة 
للعمل من أجل التغذية. وتقتضي الوقاية من 

هذه األمراض االستثمار على الصعيد العالمي 
وتنسيق اإلجراءات عبر قطاعات متعددة 

من أجل بناء نظم وطنية قوية وقادرة على 
ا إلى االهتمام  الصمود لسالمة األغذية. ونظًر

ا الذي ُتحظى به  السياسي الضئيل نسبيًّ
سالمة األغذية وال سّيما في البلدان النامية، 

فإّن البيانات الموثوقة المتعّلقة بالعبء 

الوطني الفعلي لألمراض المنقولة عن طريق 
األغذية نادرة في الوقت الراهن. وينطبق 
ذلك على وجه الخصوص على األمراض 

المنقولة عن طريق األغذية التي تتعرض 
بصورة مزمنة للمواد الكيميائّية والتي يكون 

تقييم اآلثار الصحية الناجمة عنها أصعب من 
تقييم عوامل الخطر المتسببة بالمرض. وال 
يشكل االفتقار إلى البيانات المتعلقة بعبء 
األمراض المنقولة باألغذية مشكلة إلدراك 

الحالة الراهنة بدّقة فحسب، بل إنه يعيق 
أيًضا الجهود المبذولة لتقييم فعالية التدابير 

المضادة واستراتيجيات التدخل. فال بّد من 
تمكين البلدان لكي تلتزم بإجراء عمليات تقييم 

مستندة إلى البيانات بشأن عبء األمراض 
المنقولة عن طريق األغذية ودراسات عن 
النظم الغذائّية الكلّية بغرض تقييم تلوث 
النظم الغذائية الوطنّية وتمكين الجهات 

المختصة من وضع سّلم باألوليات لعمليات 
التدخل. باإلضافة إلى ذلك، يتعّين دراسة 
ا لرفع  إمكانية إنشاء نظم منّسقة عالميًّ

التقارير فضاًل عن إمكانية تسريع وتيرة تبادل 
البيانات على الصعيد الُقْطري.



على األمن الغذائي والصحة العامة واالقتصاد 
في البالد فهًما أفضل. وينطوي وضع معايير 
سالمة األغذية وتنفيذها على الصعيد الوطني 
)والدولي( على تكاليف بالنسبة إلى الحكومات 
وقطاع األغذية والمستهلكين. إاّل أّن الفائدة 
االقتصادية والحد من التكاليف التي تتكّبدها 

الصحة العامة بفضل ُنظم موثوقة لسالمة 
األغذية تفوق تكلفة االستثمار في مجال 

سالمة األغذية. وال ينبغي للحكومات، وال 
سّيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة 

الدخل، أن تزيد استثماراتها في مجال سالمة 
األغذية فحسب، بل ينبغي لها أيًضا أن 

تستثمر بقدر أكبر على الصعيد االستراتيجي، 
ويعني ذلك االستثمار في المعارف األساسية 

والموارد البشرية والُبنى التحتّية؛ وتحقيق 
التآزر بين مختلف االستثمارات في مجال 
سالمة األغذية وصحة اإلنسان وحماية 

البيئة؛ واستخدام االستثمارات العامة لحشد 
االستثمارات الخاصة. وتمّثل الدينامية 

الشفافة والبّناءة بين السلطات المعنية 
بسالمة األغذية وقطاع األغذية عاماًل أساسًيا 

لكسب ثقة الجمهور في اإلمدادات الغذائية. 
ويمثل التأكد من إنفاذ هذه األنظمة على نحو 

موثوق وفعال عاماًل أساسًيا أيًضا إلرساء 
نظام موثوق. ولكن، من الضروري أن تعي 

البلدان أهمية السعي إلى إيجاد توازن مثمر 
بين إنفاذ هذه األنظمة وتيسيرها وتوفير 

الدعم لألطراف الفاعلة في سلسلة القيمة 
الستيفاء المتطلبات.  
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إلى جانب العبء الناجم عن األلم والمعاناة، 
تنطوي األغذية غير المأمونة على تكاليف 

اقتصادية كبيرة جًدا على مستوى األفراد وعلى 
 سواء. فقد توصّلت 

ٍ
المستوى الوطني على حد

دراسة جديدة أجراها البنك الدولي إلى أّن تأثير 
التكاليف الناجمة عن األغذية غير المأمونة في 

االقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل 
يبلغ 95.2 مليار دوالر أمريكي على صعيد 

الخسائر في اإلنتاجية و15 مليار دوالر أمريكي 
على صعيد النفقات الطبية ذات الصلة سنوًيا. 

ولكن، من الممكن تجّنب حصة كبيرة من 
هذه التكاليف عن طريق اتخاذ التدابير الوقائّية 

التي تعمل على تحسين كيفية التعامل مع 
األغذية من المزرعة إلى المائدة. وتختلف 

التكلفة االقتصادّية لألغذية غير المأمونة عبر 
البلدان وفًقا لمستوى التنمية االقتصادية في 
كلٍّ منها. ويرتبط هذا االختالف بعالقة تفاعل 

معقدة تجمع بين مجموعة واسعة من 
العوامل الصحّية االقتصادّية والديموغرافّية 
والغذائّية والبيئّية. وعلى المستوى الُقْطري، 

من المهم االعتراف بالحاجة إلى وجود 
استثمارات فّعالة، وفهم تكلفة الحد من 

عبء األغذية غير المأمونة وأثر تحقيق ذلك 
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اص ل�الح سلاسل  ال�ز
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أ
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ت
�

على الرغم من أّن التطورات التي شهدتها 
النظم الغذائّية قد أسفرت عن العديد من 

النتائج اإليجابّية على مدى العقود الثالثة 
الماضية في البلدان النامية، فقد أّدت 

التحوالت الهيكلية المرتبطة بها أيًضا إلى 
ظهور تحديات كبيرة بما شمل تزايد الحوادث 

المرتبطة بسالمة األغذية. وفي سياق 
يتسم بضعف البنية التحتية، واالفتقار إلى 

مواد التعبئة المالئمة وغيرها من المدخالت، 
واالفتقار إلى الخبرة الفنية، والسياسات 

غير المالئمة والدعم المؤسسي الضعيف، 
سيكون من المطلوب ضخ استثمارات ثابتة 

ورؤوس أموال متداولة كبيرة لكي تتمكن 
الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة 

الحجم من استغالل كامل الفرص المتاحة 
في السوق. ويجري تحفيز استثمارات القطاع 

الخاص على طول سلسلة القيمة من خالل 
العوائد المتوقعة بالنسبة إلى المخاطر 

المرتقبة والشكوك القائمة. وبالتالي، يمثل 
توافر الخدمات المالية المالئمة والمصممة 

 التي تتيح للقطاع الخاص إدارة 
ٍ
 جيد

ٍ
بشكل

المخاطر والصناديق االستثمارية والتعامل 
مها، بما في ذلك تلك الالزمة لضمان سالمة 

األغذية على طول سلسلة القّيمة، أحد 
العوامل الرئيسية المحددة الستثمارات 

القطاع الخاص في مجال الزراعة. ويمكن 
للشراكات بين القطاعين العام والخاص 

أيًضا أن تكون بمثابة آلية لتقاسم المخاطر 
مع القطاع العام للحد من الحواجز التي تعيق 

مشاركة القطاع الخاص. ولكن، ال يمكن 
المغاالة في وصف أهمية الشفافّية، ويمّثل 

دور المجتمع المدني في الحفاظ على ثقة 
الجمهور في نزاهة هذه الشراكات وقيمتها 

أحد االعتبارات الهامة.

وتقتضي الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، 
انطالًقا من أصحاب الحيازات الصغيرة 

والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة 
الحجم والشركات الزراعية الكبيرة الوطنّية 
والدولّية، والمؤسسات المالّية، وجود بيئة 

مواتية لتحقيق كامل إمكاناتها. فينبغي 
للقطاع العام وضع مجموعة من السياسات 
المواتية وتوفير السلع العامة التي تهيئ بيئة 

مواتية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص. 
ويمكن للقطاع العام أن يدعم تجميع 

المنشآت الزراعية في مناطق جغرافية 



محددة )مثل المجمّعات التكنولوجية( التي 
تتوفر فيها البنى التحتية وتتيح الوصول إلى 

أسواق المدخالت والمخرجات. ويمكن تحفيز 
تدفق االستثمارات في سالسل القيمة التي 
يشارك فيها المنتجون والمجّهزون أصحاب 

الحيازات الصغيرة )على غرار موّردي المواد 
الخام مثاًل( عن طريق تحسين التنسيق 

على امتداد سلسلة القيمة من خالل دعم 
المجموعات التي تجمع هذه الجهات الفاعلة 

وتنّمي في الوقت نفسه قدراتها الفنية 
واإلدارية لتلبية متطلبات السوق.
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في العقود السابقة، غالًبا ما رّكزت استثمارات 
الحكومات والجهات المانحة في مجال سالمة 

األغذية على البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل على الصادرات وإنتاج القطاع الرسمي 

لألغذية وبيعها بالتجزئة. ويعزى ذلك إلى 
فوائد التصدير االقتصادية واالعتقاد بأنه 

من شأن تحديث النظام الغذائي أن يحسن 
اإلنتاجية ويوّفر أغذية مأمونة على نحو أكبر 
إلى جانب المزيد من الفوائد للعمال. وعلى 
الرغم من أّن قطاعات التصدير والشركات 

في قطاع األغذية الرسمي ال تزال أساسية 
الستراتيجيات التنمية في العديد من البلدان، 

فقد شهدت السنوات األخيرة ارتفاًعا في عدد 
األدلة التي تشير إلى األعباء الضخمة الصحية 

واالقتصادية التي يتكّبدها المستهلكون 
المحليون الذين يحصلون في المقام األول 

على منتجات غذائية سريعة التلف تحتوي 
على كميات أعلى من المغذيات، من مراكز 

وقنوات توزيع غير رسمّية. وبالتالي، ثّمة حاجة 
إلى استراتيجية واسعة النطاق لسالمة 

األغذية تولي نفس القدر من االهتمام للتجارة 
والشؤون المحلّية وتغطي المخاطر التي 

تهدد سالمة األغذية في األسواق الرسمية 
وغير الرسمية. وتنطوي العالقة التي تجمع 

بين سالمة األغذية والتغذية وسبل العيش 
والمساواة على روابط متبادلة ومعقدة. 

فعلى سبيل المثال، ترتبط األغذية غير 
المأمونة بالتقّزم وسوء التغذية وتجعل 

السكان عرضة لألمراض المعوية المعدية 
وتضّر بأكثر السكان ضعًفا الذين ال يملكون 
سوى خيارات محدودة بالنسبة إلى األغذية 
والذين غالًبا ما يعتمدون على األسواق غير 

الرسمّية. وقد تدفع المخاوف المرتبطة 
بسالمة األغذية السكان إلى استبعاد 

المنتجات الطازجة واستهالك منتجات غذائّية 
ذات محتوى منخفض من المغذيات ومجهزة 
إلى حد كبير، مع ما يترّتب على ذلك من عواقب 
صحية ضارة على المدى الطويل. وفي البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل، يعتمد 
مئات ماليين األشخاص ومعظمهم من 

النساء، على إنتاج األغذية وتجهيزها وبيعها 
بالتجزئة لتأمين سبل عيشهم. وحيثما يكون 
ذلك ممكًنا، ينبغي لعمليات التدخل الخاصة 

بسالمة األغذية أن تعمل على تأمين سبل 
العيش عوًضا عن تعريضها للخطر.  
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