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 الغذاء اآلمناألمن الغذائي و
 2021يوليو  4خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 العام هذا العالم احتفل (الجميع تهم مسألة األغذية سالمة) شعار تحت
 كنا وإن ،2018 عام في أقر الذي الغذاء لسالمة العالمي باليوم 2021

 األقل القضايا من للكثير بالنسبة متأخرًا جاء اليوم هذا إقرار أن نعتقد

 .يأتي أال من خيرًا متأخرًا يأتي إن يقال كما أنه إال الغذاء من أهمية

 بأن – الماضية األعوام طوال رأينا كما – الناس من الكثير يعتقد وقد

 تهم التي والقضايا الغذاء، صالحية تاريخ فقط تعني الغذاء سالمة

 بصورة خاطئ اعتقاد وهذا المطعم، في أو والمطبخ الثالجة في الطعام

 الجنين من وتبدأ بالبذرة، وتنتهي البذرة من تبدأ الغذاء فسالمة كبيرة،

 العمليات في الداخلة الكيميائية والمواد بالمصنع مرورًا إليه، وتنتهي

 هي الغذاء فسالمة نراها، ال التي تلك حتى أو نراها التي األمور تلك وكل

 معه والتعامل وتخزينه والحصاد اإلنتاج وطريقة الزراعة طريقة

 .الطعام سالمة على مباشر تأثير ذات األمور تلك فكل واستهالكه،

 بين ما مشتركة مسؤولية األغذية سالمة بأن يقينيًا إيمانًا نؤمن لذلك

 المزرعة من يتحمله؛ دور فرد فلكل والمستهلكين، والمنتجين الحكومات
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 يُلحق ولن آمن نستهلكه الذي الطعام أن من للتأكد الطعام مائدة إلى

 .بصحتنا الضرر

 متداخلة، متكاملة منظومة عن نتحدث إذن فنحن بذلك، أيقنا فإن

 لهذه تخضع وإدارة هناك، وقطعة هنا قطعة مقطعة، أنظمة وليست

 المنطق بهذا نفكر أن علينا وإنما أخرى، وزارة تحت تنطوي وإدارة الوزارة

 إنتاجها حيث من لألغذية العالمية للمعايير االمتثال من يبدأ الذي

 األغذية لمراقبة فعالة تنظيمية أنظمة إنشاء ثم وتصنيعها، وزراعتها

 وتوفير للطوارئ، واالستجابة التأهب ذلك في بما الغذائي واألمن

 التي – الجيدة الزراعية الممارسات وتطبيق النظيفة، المياه إلى الوصول

 تعزيز إلى باإلضافة – والبستنة والماشية، والماء، باألرض، تتعلق

 األعمال على القائمين قبل من األغذية سالمة إدارة أنظمة استخدام

 غذائية خيارات التخاذ المستهلكين قدرات وبناء الغذائية، التجارية

 تُعد أن يمكن متكامل وتوجه وتنظيميات أمور من ذلك إلى وما صحية

 والقطاع والعلماء الدولية والمنظمات الحكومات بها تعمل طريق خارطة

 ينطوي الذي المتكامل األغذية سالمة لضمان المدني والمجتمع الخاص

 وبالطرق استهالكه حتى إنتاجه لحظات منذ بالغذاء يتعلق ما كل تحته

 .السليمة الصحية
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 امةالمستد والتنمية الطعام

 ترتبط قضية الغذائي واألمن اآلمن الطعام توفير فإن آخر جانب من

 يرتبطان الغذائي واألمن الغذاء أن وجدنا فقد المستدامة، بالتنمية

 أن استطعنا مثالً فلو المستدامة، التنمية أهداف من أهداف 10 بحوالي

 األهداف تحقيق من تمكنا فنحن الغذائي األمن ونحقق اآلمن الغذاء نوفر

 :التالية

 ينشئ وأطروحاته صوره بجميع الغذاء توفير أن إذ الفقر؛ على القضاء -1

 في بالعمل األسر تقوم عندما أنه يعني وهذا العمل، فرص من العديد

 .البطالة على ويقضي الفقر من يقلل ذلك فإن الغذائية الصناعات مجال

 الطعام، توفير نقيض الجوع أن يعلم والجميع نحن الجوع؛ على القضاء -2

 الجيد الطعام توفر فكلما والجوع، الطعام توفير بين ما عكسية فالعالقة

 .وانخفض الجوع قل

 بتناول مباشرة بصورة مرتبطة اإلنسان وصحة والرفاه؛ الجيدة الصحة -3

 أمراض مثل بالبدن المتعلقة األمراض من فالكثير واآلمن، الجيد الطعام

 .بالطعام مرتبطة كلها ذلك إلى وما والضغط والسكر األورام

 يرتبط منه جزء والذكاء التفكير على والقدرة الذاكرة الجيد؛ التعليم -4

 الحقيقة في هو بالبيئة المرتبط والجزء بالوراثة، اآلخر والجزء بالبيئة

 الجو إلى بدورها تنقسم التي الفيزيائية والبيئة االجتماعية البيئة يعني

 يتناوله الذي الغذاء هو اآلخر والجزء نعرفها التي والبيئة والطقس
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 تؤدي الغذائية عناصره في الناقص أو مثالً الملوث فالطعام اإلنسان،

 وحتى والتفكير بالذاكرة تتعلق التي األمراض من العديد إلى كبيرة بصورة

 .التعليمية العملية على يؤثر بدوره وهذا الذكاء،

 نعاني ال الخليجية دولنا في ربما الصحية؛ والنظافة النظيفة المياه -5

 كثيرًا نعاني وإنما الصحية، الناحية من اآلمنة المياه موضوع من كثيرًا

 باألتربة المياه تلوث موضوع يأتي ثم ومن المياه، شح مشكلة من

 شبكة وأنابيب المواسير بسبب الدول بعض منه تعاني الذي والطين

 بصورة الطعام بتوفير امرتبطً يكون ال قد أمر وهذا المياه، توصيل

 مرتبطة قضية وهي المياه شح موضوع هناك يهمنا الذي وإنما مباشرة،

 .المعادلة طرفا فهما الغذائي، باألمن المرتبط المائي باألمن كبيرة بصورة

 الصناعات فإن سابقًا أشرنا كما االقتصادي؛ والنمو الالئق العمل -6

 من كبير لعدد الالئق العمل توفير إلى تؤدي أن يمكن ما بلد في الغذائية

 .البطالة من – تدريجيًا لو حتى – التخلص يعني وهذا العمل، عن العاطلين

 الغذاء من فائض توفير األساسية؛ والهياكل واالبتكار الصناعات -7

 وهذا الغذاء، لتصنع ومنشآت ومخازن مصانع إيجاد إلى حتمًا يؤدي

 الغذاء إنتاج في واختصاصيين خبراء توفير إلى آخر جانب من يدعونا

 ذات المنشآت من والعديد أبحاث ومراكز ومختبرات وتحليله وتصنيعه

 رائعة، وصحة جيد وتعليم عمل فرص توفير إلى يؤدي هذا وكل العالقة،

 .آمن ومجتمع
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 قضية االستهالك في الوسطية المسؤوالن؛ واإلنتاج االستهالك - 8

 ذلك فإن واألطعمة الطعام قيمة عرفنا فإن بالطعام، – أيضًا – مرتبطة

 ما وإيجاد االستهالك تقنين في المجتمعي الوعي نشر في سببًا سيكون

 أيضًا مرتبط طبعًا وهذا المجتمع، في المستدام باالستهالك يعرف

 .المستدام باإلنتاج

 المناخ تغير على السيطرة فإن الجوانب جميع ومن المناخي؛ العمل -9

 تغلق وال شجرة أزرع) دائًما نقول فنحن والزراعة، األشجار بوجود مرتبط

 .األشجار وكذلك المصانع الى نحتاج فنحن ،(مصنعًا

 بين ما تعقد هنا الشراكات األهداف؛ لتحقيق الشراكات عقد -10

 الغذائي األمن توفير أجل من األهلي، والقطاع الخاص والقطاع الحكومات

 .اآلمن والغذاء
 

 ؟ اهامً أمرًا الغذاء تحسين يُعد ماذال

 :التالي إلى المتحدة األمم منظمة أشارت السؤال هذا عن لإلجابة

 الستدامة أساسي أمر اآلمن الغذاء من كافية كميات على الحصول أن

 طريق عن المنقولة األمراض تكون ما وعادة الجيدة، الصحة وتعزيز الحياة

 بالعين غالبًا رؤيتها يُمكن وال بطبيعتها سامة أو معدية األغذية

 المواد أو الطفيليات أو الفيروسات أو البكتيريا وُتسببها المُجرّدة،

 .الملوث الماء أو الطعام طريق عن الجسم تدخل التي الكيميائية



6 
 

 مرحلة كل في آمنة األغذية بقاء ضمان في حاسم دور األغذية ولسالمة

 والتخزين والتصنيع الحصاد إلى اإلنتاج من الغذائية السلسلة مراحل من

 .واالستهالك اإلعداد إلى وصوالً والتوزيع،

 طريق عن المنقولة األمراض من حالة مليون 600 بنحو يقدر ما وجود مع

 اإلنسان لصحة تهديدًا يشكل اآلمن غير الغذاء فإن سنوًيا، األغذية

 الضعيفة الفئات على متناسب غير بشكل ويؤثر واالقتصادات،

 النزاعات، من المتضررين والسكان واألطفال، النساء وخاصة والمهمشة،

 عام كل العالم حول شخص لفأ 420 بنحو يقدر ما ويموت .والمهاجرين

 %40 الخامسة سن دون األطفال ويتحمل ملوثة، أطعمة تناولهم بعد

 .عام كل في وفاة حالةلف أ 125 مع بالغذاء، المنقولة األمراض عبء من
 االقتصادات يكلف اآلمن غير الغذاء تأثير أن إلى التقديرات وتُشير

 شكل في أمريكي دوالر مليار 95 حوالي الدخل والمتوسطة المنخفضة

 .عام كل االنتاج في خسارة

 وخاصة – كفيلة الغذاء لسالمة العالمي اليوم مناسبة أن نعتقد لذلك

 على والتحفيز االنتباه بلفت – الغذائي األمن عن نتحدث اليوم ونحن

 طريق عن تنتقل التي المخاطر وإدارة واكتشاف منع في للمساعدة العمل

 واالزدهار اإلنسان، وصحة الغذائي، األمن في المساهمة وكذلك الغذاء،

 والتنمية والسياحة، األسواق، إلى والوصول والزراعة، االقتصادي،

  .المستدامة
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 اآلمن والغذاء الغذائي األمن إدارة

 هذه اإلدارة تلك تتبع أن يمكن حيث التنظيمية الهياكل هنا نقصد وال

 الجهات شأن فهذا ذاتها، بحد قائمة هيئة حتى أو تلك، أو الوزارة

 بالدولة الجهات وبعض البرلمان إن بما وإنما تريد، كما تراها التنفيذية

 أوائل من أننا إذ حسن، أمر وهذا الغذائي األمن عن – اآلن – يتحدثون

 الدراسات من الكثير في الموضوع هذا في تحدثنا الذين األشخاص

 األمن موضوع في والبرامج المخططات من العديد قدمنا وقد والمقاالت

 صارت حتى والمؤتمرات، الندوات من العديد في اآلمن والغذاء الغذائي

 .بالموضوع ودراية خبرة ما نوعًا لدينا

 إدارة الملف، هذا إلدارة متكاملة إدارة إلى بحاجة إننا قوله نريد ما وإنما

 المواشي وتربية الزراعة لحظات منذ تبدأ شمولية بنظرة للموضوع تنظر

 والمصانع والصناعة الحصاد لحظات إلى األسماك وتربية والدواجن

 العرض وطرق األسواق وصناعة األسواق إلى الوصول إلى والمخازن،

 الغذائية وقيمته أنواعه بمختلف الطعام وصول لحظات حتى والتقديم،

 التوعية وبرامج والقوانين، واألنظمة بالمعايير مرورًا للمستهلك،

 .ذلك وكل والضرائب والرسوم والصحة

 فإن جزئيات، وتأخذ جزئيات تستقطع ال المتكاملة الشاملة اإلدارة فإن

 األمن ال حققنا نكون ال قد فعندئذ اإلدارة من النوعية هذه في سرنا

 كل وسيلقي مجزئًا، سيكون الموضوع أن إذ اآلمن، الغذاء وال الغذائي
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 يعاني التي المشاكل يحل لن وهذا اآلخر، القطاع على المسؤولية قطاع

 .والمشكلة الفجوة يزيد وهذا العربي، العالم منها

 وأشكاله، صوره بشتى اآلمن والغذاء الغذائي األمن فموضوع أخرى، مرة

 لنا تظهر صورة وأي هكذا، أو هكذا نرميها واحدة، لعملة متعددة صور

 مرتبطة القضية فإن النهاية وفي الموضوع، ونفس الصورة نفس فهي

 .وأمنه اإلنسان بحياة

 


