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 الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بين المشترك األغذية سالمة عن األول الدولي المؤتمر
 األفريقي واالتحاد العالمية

  2019فبراير/شباط  13-12أبابا،  أديس

إنتاج األغذية المستحدثة
، معهد األغذية والصحة في كلية دبلن الجامعية، آيرلنداAideen I. McKevittمن إعداد 

من الرتبية الطبيعية إىل الثورة اخلضراء ومن احملاصيل احملورة وراثًيا إىل آخر التطورات يف جمال تقنيات التحوير  :المقدمة
وإّن التطورات الزراعية اجليين وجتهيز األغذية، تسارعت يف اآلونة األخرية وترية املستجدات يف جمايل األغذية والزراعة. 

السريعة خالل اخلمسينات والستينات من القرن املاضي )من قبيل النباتات اهلجينة واألمسدة املرّكبة اجلديدة وسوى ذلك( 
تبعتها خالل التسعينات من القرن املاضي فرتة متّيزت باستخدام تكنولوجيا التحوير الوراثي اليت جرى الرتويج هلا بشكل 

 شكوك التكنولوجيا من جديدة أنواع اعتماد قابلت ما وغالًبابة إىل احملاصيل مثل فول الصويا والذرة والكانوال. رئيسي بالنس
 للتحديات حتليالت عّدة أشارت وقد  التكنولوجيات. هذه سالمة إزاء اليقني بعدم الشعور بسبب املستهلكني جانب من

 باإلضافة وبلورته، االبتكار تصميم يف اجملتمعية املشاركة من مزيد إىل حلاجةا إىل اجلديدة التكنولوجيا أنواع بقبول املتصلة
ويف ظّل تنامي سكان املناطق  وفوائدها. اجلديدة التكنولوجيات خماطر بشأن وموثوق تفاعلي تواصل وجود ضرورة إىل

ستدام للموارد الطبيعية، سيتعنّي على مليون نسمة سنويًا وتفاقم املخاوف إزاء االستخدام امل 80احلضرية يف العامل حبدود 
وتساعد التكنولوجيات اجلديدة يف تلبية االحتياجات نظم إنتاج األغذية أن تواصل تطّورها ملواكبة احتياجات السكان كافة. 

( واللحوم املستزرعة وتقنيات NPBTومن األمثلة على تلك التكنولوجيات التقنيات اجلديدة لرتبية النباتات )املتغرية. 
ولدى تصميم االبتكارات وبلورهتا، من الضروري أن تتضمن العمليات التجهيز اجلديدة والتغذية الشخصية املخصصة. 

بعة خطوات متّكن من تعزيز ثقة العموم مبوازاة االستفادة على أكمل وجه من الفرص املتاحة من خالل التطورات املتّ 
 مية.    التكنولوجية والعل

 التطورات النباتات لرتبية اجلديدة التقنيات تشمل )الثورة الزراعية الرابعة(: -التقنيات الجديدة لتربية النباتات 
وقد أمكن من خالل  اآلن. من سنة أربعني قبل متاًحا كان  مبا مقارنة اجلزيئي األحياء وعلم الوراثة علم جمال يف احلديثة

ل خمتلف اجلينات يف النباتات من تطوير تقنيات جزيئية دقيقة للتعديل الوراثي متّكن من إحداث املعارف املكتسبة حول تفاع
وإّن بعض  .تغيريهاأو إبطاهلا أو  تغيريات دقيقة لتشغيل املادة الوراثية يف مواقع حمددة من اجملموعة الوراثية حملصول معنّي 

املشاهبة ملنشط النسخ وتقنية التبديل املوجه املــُستفعالت ( ونوكلياز ZFNsالتقنيات مثل نوكلياز إصبع الزنك )
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تكنولوجيا املتكررات ب املصحوبة تكنولوجيا املتكررات املتكتلة بانتظام القصرية التواتر ( وتقنيةODMبالنوكليوتيدات الدقيقة )
CRISPR /associated protein 9 (Cas9-CRISPR))  9املتكتلة بانتظام القصرية التواتر/بروتني كاس

(Jinek  ،2012وآخرون.)  ويتم من خالل التعديل الوراثي إحداث تغيريات يف اجملموعة الوراثية القائمة عوًضا عن
وتتمثل إحدى أبرز التحديات التقنية املتصلة هبذا النوع من التكنولوجيات يف إظهار   استحداث مادة وراثية خارجية.

غري أّن أنواع الكانوال قد  احملافظة على السمات يف ظّل الظروف امليدانية بعد خضوعها الختبار التحقق يف بيئات حمصورة.
 جرى تعديل جيناهتا. ومن املتوقع أن يكون هناك عدد ُوصفت بالفعل على أهنا أّول نوع من احملاصيل املتاحة جتاريًا اليت

وعلى غرار اجلدال واالختالف بشأن األنظمة اخلاصة  وافر من احملاصيل األخرى قيد التطوير حالًيا واليت ستحذو حذوها.
واألغذية املستمدة  بالكائنات احلية احملورة وراثًيا، مثة اختالف واسع يف الرأي ونقاش حول كيفية تنظيم الكائنات احلية

وإّن التحديات املتصلة بوضع األنظمة بشأن استخدام هذه التكنولوجيات تتفاقم  بواسطة التقنيات اجلديدة لرتبية النباتات.
ومع أّن التداعيات التنظيمية اإلضافية  بفعل صعوبة مواكبة الوترية املتسارعة اليت جيري فيها تطوير أساليب علمية أحدث.

ستوى العاملي مل تتجلَّ بعد، غري أّن االختالفات بني البلدان بشأن النماذج التنظيمية وما ينتج عنها من اختالفات امل على
جتارية من املتوقع أن تبقى جزًءا من املشهد الدويل ما مل يتم تعزيز احلوار على املستوى الدويل من أجل إرساء منوذج تنظيمي 

ومن اهلام جًدا أّن تشارك البلدان كافة بصورة نشطة يف رسم معامل اإلطار  يل املخاطر.توافقي يرتكز إىل العلم وإىل حتل
وقد يتطّلب ذلك إيالء مزيد من االهتمام لتعزيز قدرات البلدان النامية من أجل إتقان استخدام  التنظيمي العاملي التوافقي.

 هذه التكنولوجيات اجلديدة وتقييم خماطرها وفوائدها. 

جرى تطبيق التطورات يف جمال البحوث اخلاصة بعلم أحياء اخلاليا على االستزراع يف األنابيب خلاليا  :المستزرعةاللحوم 
وإّن هذه التكنولوجيا قادرة على إنتاج بروتينات عالية اجلودة بإمكاهنا أن تكّمل  العضالت اهليكلية احليوانية لغايات غذائية.

وباإلضافة إىل التحديات املتصلة بتقّبل املستهلكني هلا،  املتنامي على بروتينات اللحوم.و/أو أن حتّل جزئًيا حمّل الطلب 
فإّن استخدام ما يسمى مبنتجات اللحوم املستزرعة يف املختربات كغذاء قد يتطّلب مزيًدا من التقييم ملعرفة حجم اإلشراف 

املالئم  االسملًيا بشأن وهناك حوار عارم حا التنظيمي املطلوب للمحافظة على اجلودة والسالمة والصحة العامة والبيئية.
وقد أفيد بأّن املستهلكني يفضلون استخدام عبارة "اللحوم النظيفة".  ورغم حداثة  هلذا النوع من املنتجات وكيفية تنظيمها.

مليون دوالر أمريكي حبلول  20يف املائة يف سوق ستفوق قيمتها  4هذه املنتجات، من املتوقع تسجيل منو سنوي بنسبة 
ماليني دوالر أمريكي(  7.5مبا يتخطى النصيب املرتقب للسوق العاملية بالنسبة إىل سائر بدائل اللحوم األخرى ) 2025عام 

فاملستهلكون ينظرون إىل املخاطر املرتبطة  غري أّن "احلداثة" جيب أال توازي قدرًا أقّل من السالمة. يف الفرتة نفسها.
وعليه، يتعنّي على صانعي السياسات النظر يف التداعيات  باعتبارها الدافع األول العتمادها.بالتكنولوجيات الغذائية اجلديدة 

املمكنة على مستوى السالمة واجملتمع هلذه األغذية املتخصصة السريعة النمو ووضع سياسات وأنظمة مالئمة والتفاعل مع 
وال بد للعملية الرتكيبية برّمتها اليت جتمع بني استزراع اخلاليا والعلوم اخلاصة  على املخاطر احملتملة. الطالعهماملستهلكني 

إذ من شأن واقعة تلّوث واحدة أو قصور يف اإلصحاح يف مرفق كبري  باللحوم أن ختضع لعملية تدقيق من حيث السالمة.
 ائل تنظيمية أخرى تستدعي عناية فورية:ومثة مس من مرافق تركيب اللحوم أن يؤدي إىل تفشي األمراض على نطاق واسع.
 غريها؟ أو الصحة؟ أو الزراعةأو  ستزرعة؟ األغذيةـأي من السلطات التنظيمية جيب أن تكون مسؤولة عن سالمة اللحوم امل

ملستزرعة نظرًا إىل التداعيات البيئية للحوم ا هل إّن بطاقات توسيم هذا النوع من األغذية يطرح مشكلة تنظيمية أخرى؟
وتكاليفها اليت ال تزال تتعدى تلك الناشئة عن توليد نفس كمية الربوتينات بوسائل زراعية تقليدية 

(Alexandrea هل إّن تسمية "اللحوم النظيفة" مناسبة؟ هل إّن ذلك مضلل للجمهور؟ وأخريًا، نظًرا 2017 ،وآخرون )
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والتدريب الالزم الستزراع بروتينات اللحوم مقارنة بإنتاج اللحوم من خالل تربية املاشية إىل االختالفات يف البىن التحتية 
 التقليدية، هل باإلمكان أن يكون احلصول االجتماعي على هذه التكنولوجيا حمدوًدا؟

لقد فتح ظهور اجليل اجلديد من التسلسل والتحليل اجلينومي البيئي الباب واسًعا أمام  :التغذية الشخصية المخصصة
اكتساب فهم أفضل للروابط القائمة بني التغذية والصحة.   وإّن قيمة الكّم اهلائل من البيانات، على مستوى األفراد 

وتفسريها.   وهلذا اجملال من حتليل تأثري التغذية  واجملموعات على حد سواء، حمدودة حالًيا بفعل قدرتنا على حتليل أمهيتها
على اجلينات والتغذية الشخصية املخصصة )والطّب أيًضا( واملايكروبيوم القدرة أيًضا على إحداث ثورة يف التوصيات 

لقيود املفروضة مثل اخلاصة بالتغذية وإن كان ال يزال يف مراحله األوىل.  ومن املتوقع أن يشهد هذا اجملال منًوا سريًعا ورغم ا
العالقات املعقدة بني النمط الغذائي الفردي والنمط املظهري، فإّن هذه التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع وجيري تسويقها 
بكثافة يف أوساط املستهلكني يف خمتلف أحناء العامل. ويؤدي املربون وواضعو األنظمة أدوارًا هامة من أجل محاية املستهلكني 

ار اليت قد تطرأ نتيجة التشخيص الذايت والعالج الذايت حلاالت االختالل التغذوي بواسطة اختبارات تشخيصية من األخط
(. وال بد 2016وآخرون،  Gibneyغري مصادق عليها بالكامل وباستخدام بروتوكوالت عالجية غري مثبتة باألدلّة.  )

األنظمة للحرص على أن تكون املعلومات الواردة على  أجل محاية العموم من إيالء عناية خاصة من جانب واضعي من
 بطاقات توسيم املنتجات اجلديدة واضحة ومستندة إىل القرائن. 

 تركيبات األغذية المستحدثة
ويف البلدان املنخفضة واملتوسطة  تشهد األمناط الغذائية واخليارات املتصلة باألغذية تغريات سريعة يف خمتلف أحناء العامل.

، هناك منحى متزايد حنو األغذية املعدة مسبًقا واليت غالًبا ما يكون حمتواها من امللح والدهون والسكر عالًيا عوًضا الدخل
وإضافة إىل ذلك، يعمل قطاع األغذية واملشروبات  (.2012وآخرون،  Stucklerعن األغذية التقليدية الصحية أكثر )

ومع ظهور الطباعة الثالثية األبعاد، بات باإلمكان تصميم  والوجبات اخلفيفة باستمرار على ابتكار منتجات جديدة.
غذائية تتّم، "عوًضا عن احلرب، بواسطة نفور املنتجات ال "الطباعة"األغذية خصيصاً مبجموعة من األشكال حيث أّن عملية 

بواسطة األغذية  الثالثية األبعاد وقد أشار بعض املؤلفني إىل وجود أوجه تشابه بني آالت الطباعة عرب فوهات آلة الطباعة.
فهذه التكنولوجيا اليت كانت حديثة يف السبعينات من القرن املاضي قد باتت اليوم  واالستخدام املنزيل ألفران املايكرويف:

وإّن اعتماد الطباعة الثالثية األبعاد بواسطة األغذية على نطاق  ئعة االستخدام لدى األسر املعيشية.من التجهيزات الشا
 واسع داخل األسر املعيشية هو مبوازاة وجود عدد كبري من مرافق جتهيز أو إنتاج األغذية على نطاق صغري يف املنازل اخلاصة.

يع نطاق نظم الرقابة على األغذية لكفالة سالمة إنتاج وبيع املنتجات ويتعنّي على صانعي السياسات مراعاة مسألة توس
ومع اكتساب املنتجات اجلديدة شعبية أكرب، تبقى نظم الرقابة على  النهائية اليت جيري إنتاجها يف ظّل هذه الظروف.

واملراقبة من أجل احلد من انتشار  األغذية قادرة على حنو كاٍف على الصمود والتكّيف لتقييم األخطار واختاذ تدابري للرصد
 عوامل ممرضة جديدة أو ظهور أخطار معروفة جمدًدا يف ناِقالت أو مصفوفات األغذية املستحدثة.   

 الخالصة 
وجيدر بالسلطات املعنية بوضع األنظمة، حرًصا منها على تعزيز  تشهد الزراعة واألغذية، كما أفيد عنه أعاله، حتّوالً جذريًا.

الثقة وتقّبل املستهلك وموثوقيته يف سالمة سلسلة إمدادات األغذية والبيئة، أن تكون استباقية للغاية الستكشاف األمناط 
وينبغي  املنتجات املنبثقة عنها. الغذائية وإيصال املعلومات إىل العموم بشأن كيفية تنظيم أّي من التكنولوجيات اجلديدة أو
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وإضافة إىل ذلك، عند البّت يف املعلومات اليت ينبغي  التماس مسامهات اجلمهور بشأن هذه املسائل يف أسرع وقت ممكن.
عدم اإلفصاح عنها للعموم باعتبارها من األعمال التجارية السريّة أو ألي أسباب قانونية أخرى، جيدر بالسلطات املعنية 

وميكن  ضع األنظمة أن تدرك أمهية الشفافية واحلصول على املعلومات بالنسبة إىل اجلمهور وحّقه يف معرفة ما مت القيام به.بو 
معاجلة هذه املسائل والتهديدات املتصلة هبا من خالل عمليات تقييم للمخاطر وإعداد تدخالت وخطوط توجيهية وأنظمة 

 يت يشهدها إنتاج األغذية.    مناسبة وتطبيقها ملواكبة التغريات ال
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