
المؤتمر الدولي األول المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واالتحاد األفريقي والمعني 
 بسالمة األغذية

2019 شباط/فبراير 13-12أديس أبابا،   

ةالمتعلقة بوضع واعتماد تكنولوجيات لسلسلة األنشطة المحلية المضيفة للقيمة الغذائي العامة لسياساتاعتبارات ا  
 كينيدي بومفيه

 باحث، جامعة غانا

 المعلومات األساسية
إلدارة  ديةمجال اتخيار أحد الواعتماد تكنولوجيات مناسبة لسلسلة األنشطة المضيفة للقيمة الغذائية  تطوير يمثل

معدالت  ترتفعالبلدان النامية التي  تشير سجالتالمخاطر التي تهدد سالمة األغذية. وعلى سبيل المثال، 
استهالكها لألسماك المعالجة بالتدخين إلى تعرضها بشدة، عبر استهالك األسماك المدّخنة1، للهيدروكربونات 
أحد العطرية المتعددة الحلقات )مخاطر تهدد السالمة الغذائية ويمكن أن تسبِّّب اإلصابة بالسرطان(. وقد تبّين أن 

األفران المحّسنة التي تم استحداثها للتدّخل مؤخرًا يقلل مستويات الخطورة بأكثر من 200 ضعف2. كما يساعد 
للفواكه والخضروات التي كان عالية الفواقد لمن ا الحدّ لمنتجات الطازجة على التجفيف استعمال المجفِّفات الشمسية 

 الحفاظ على من أجلالتكنولوجيات الحديثة مواسم وفرتها. ويمكن بالتالي تسخير  أثناءبعد الحصاد سيتم إهدارها 
وضاع المعيشية.الصحة العمومية وتحسين األ  

لسياسات ينبغي تهيئة بيئة تمكينية ل ،على أكمل وجه المكاسب المحققة من تلك التكنولوجيات بلوغأنه كي يتسنى  إال
  تراعى فيها االعتبارات التالية: العامة، على أن 

( المقارنة المرجعية لالبتكارات1  

من شأن ذلك أن و من األهمية بمكان أن يتم وضع معايير ُتقاس بها أي تكنولوجيا جديدة/محّسنة قبل اعتمادها. 
يمكن هذه المعايير و االبتكارات. في زدواجية االم الحصيف للموارد وتفادي وائد أخرى، االستخدافضمن يكفل، 

:مثلأن تغطي جوانب   

تقليل من حدوث مخاطر حرجة فعاليتها في ضمان ال ينبغي أن تبرهن االبتكارات علىسالمة األغذية: أ( 
سلسلة األنشطة المضيفة للقيمة ضمن من تعرض المستهلكين لها،   حدّ الفي سالمة األغذية، و تمّس 

   موضع البحث 
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لمواءمة مع شتى قابلة لاالبتكارات  تكون ينبغي أن الثقافية:  لسياقات االجتماعيةة مع المواءمالقابلية ل ب(
 السياقات االجتماعية الثقافية

االبتكار ما يلي:  حققينبغي أن ي العمل الالئق )الصحة والسالمة المهنية، والجدوى االقتصادية، واالستدامة(:ج(   

لمخاطر مهنية ترتبط بسلسلة األنشطة المضيفة للقيمةالمنتجين الصناعيين لألغذية الحّد من تعّرض  -"1"  

اتإتاحة زيادة دخل المستخدمين من خالل إضافة قيمة للمنتج -"2"  

مراعاة البيئة في سلسلة داعمة لاالبتكارات ينبغي، حيثما انطبق ذلك، أن تكون ة: استدامة البيئحماية و د( 
 األنشطة المضيفة للقيمة عبر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

( إيجاد حوافز سوقية العتماد تكنولوجيات جديدة2  

 السياساتعليه فإن واعتماد التكنولوجيا. و  لتطويرأحد المحّركات األساسية هو ضمان الوصول إلى األسواق إن 
اتخاذ خطوات من الضروري أن يتم تقديم حوافز سوقية دعمًا العتماد تكنولوجيات محّسنة. و ينبغي أن تيسر  العامة

مكانية تعقُّب  تغليفالتسعير الجزافي، وتحسين المن خالل تكنولوجيات محّسنة )عن جمة نالمنتجات الثل تمييز ام وا 
في إطار تعزيز اعتماد تكنولوجيات وذلك أوفر، دعم إلتاحة الوصول إلى أسواق (، وتوفير المثالً  المنتجات

 جديدة/محّسنة.

ة يالتجار بالمجاالت بالصحة العمومية و ذات الصلة السالمة الغذائية مخاطر ( توصيف/تقييم3  

على ضوء الحاجة إلى اتخاذ قرارات مسندة بالبّينات في مجال إدارة سالمة األغذية، ينبغي توليد بيِّّنات علمية 
ه نحو  و/أومسانِّدة  يتعين تحديد خارطة طريق و تحسين سالمة األغذية.  تكنولوجيا تستهدف تطويرداعمة للتوجُّ
ألمن الغذائي من منظور اهمية ذات األالخطرة  غذائيةات الركيبتالمخاطر لالوطنية تقييمات السمات/ال تبلور

تقييمات جراء وينبغي النظر إلى تلك التقييمات الوطنية باعتبارها خطوة تمهيدية إل .ي التجار المنظور والتغذوي و 
   يير سالمة األغذية.مواءمة معال ةعما دتكون االستعانة بها في عمليات نقل التكنولوجيا و يمكن لمخاطر إقليمية ل

نفاذ معايير بشأن مخاطر سالمة األغذية ذات األولوية4 ( وضع وا   

، تجين، والتكلفة التي تتحملها الجهات التنظيمية في تقييم االمتثاليمكن الحد من عبء االمتثال الواقع على المن
في  ي التجار بالمجال صحة العمومية و البالوثيقة  التي تثبت صلتهامن خالل تركيز االنتباه على المخاطر وذلك 

ع تقضي بتبسيط المعايير بحيث تتفق م العامة السياسات في إطار التزامات سياقات خاصة. وثمة حاجة إلى
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ويتطلب األمر دعمًا لهذه  البّينات العلمية، مع إيالء االعتبار الواجب للصكوك الناظمة لهيئة الدستور الغذائي.
 السياسات تواكبه استثمارات في مجال إنفاذ تلك المعايير.

( توفير الموارد للمختبرات دعماً إلنفاذ المعايير التنظيمية 5  

من و تطوير و/أو توفير الموارد الكافية للمختبرات الوطنية. ب العامةالسياسات في إطار ينبغي أن يكون هناك التزام 
تقييم االمتثال يم األداء التكنولوجي و و شأن ذلك أن يوفر على الدول تكلفة االعتماد على مختبرات خارجية لتق

تنظيمي.ال  

ةعن تكنولوجيات محّسن ناجمة( التثقيف العام بشأن الفوائد الصحية للمنتجات ال6  

السوق، وبما أن قبول المستهلك يمثل قوة سوقية ال  يخضع بشدة لمحركاتحيث إن اعتماد تكنولوجيات جديدة أمر 
العام بالجوانب التالية:التثقيف  إطارضخ استثمارات في العامة ُيستهان بها، ينبغي أن تتيح السياسات   

 أ( التحديات )الصحية أو االقتصادية أو البيئية أو ما عدا ذلك( التي تطرحها التقنيات/الممارسات التي تبرر التغيير

 ب( فوائد التكنولوجيات المحّسنة

ة ثقافي بالسمك المدّخن ذي اللون الداكن بشد لديهم ارتباطوعلى سبيل المثال، فإن بعض المستهلكين في أفريقيا 
سود تقريبًا(. إال أن تلك القتامة اللونية تعّد مؤشرًا على ارتفاع مستويات مكامن القطران التي قد تهدد باإلصابة األ)

عن تكنولوجيات جديدة قد تبدو  ناجمةة بالتالي إلى تثقيف يعزز قبول منتجات بالسرطان. وستكون هناك حاج
كنها تحمي الصحة العمومية.مختلفة ) مثل األسماك المدّخنة األفتح لونًا( ول  

دراج مجاالت ذاتاستحداث  (7 وللمجاالت البحثية   أولوية لألوساط األكاديمية  وا   

ة وبحثية في مؤسسات التعليم العالي دراسيمليات تكنولوجيا جديدة وما يتصل بذلك من ع استحداثينبغي أن يستند 
 إلى االحتياجات الوطنية ذات األولوية لسالمة األغذية ولألمن الغذائي وأن يلبي تلك االحتياجات مباشرًة.
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