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األغذية والزراعة
رصد سالمة األغذية وجودتها والحفاظ على
استدامتها باستخدام التقنيات النووية
ما المقصود بسالمة األغذية وجودتها،
ولماذا هي مهمة؟
ترتبط سالمة األغذية وجودهتا بكامل سلسلة اإلمدادات
الغذائية ،من اإلنتاج إىل املعاجلة واالسهتالك ،املعروفة عىل نطاق
ً
واسع بعبارة "من املزرعة إىل املائدة" .وتعترب سالمة األغذية أمرا
بالغ األهمية من أجل محاية صحة املسهتلك واملساعدة عىل ضامن
األمن الغذايئ.
ويف الكثري من البلدان حول العالم ،تعتمد صحة الناس ُ
وسبل
ً
عيشهم عىل إنتاج األغذية ،وغالبا ما تكون الصادرات الغذائية
ً
ُّ
ًّ
رئيسيا يف االقتصاد .ولذلكُ ،يعترب التأكد من أن األغذية
مساهام
ً
أمرا ُّ
حيويا عىل الصعيد املحيل وبالنسبة
سليمة وذات نوعية جيدة
للتجارة الدولية.
ً
ِّ
ُّ
وتغي املناخ عامل إضايف يؤثر أيضا عىل سالمة األغذية ،فهو
ً ِّ
مثال يؤثر عىل انتشار سموم األغذية الطبيعية اليت قد ترتاكم
ََ
ُ
الظروف َّ
العفن ،أو
نمو الفطريات ،أو
يف األغذية عندما تدعم
الطحالب املنتجة للسموم.

الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة تساعد يف تقديم املساعدة
التقني�ة للدول األعضاء ممن ترغب يف العمل بتكنولوجيا التشعيع
بغية زيادة أمن األغذية داخلها.

(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وتدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بالرشاكة مع منظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،الدول األعضاء يف
وضع وتطبيق تقنيات نووية لتحسني نظمها املتبعة يف جمال
سالمة األغذية ومراقبهتا .وتساهم هذه اجلهود مبارشة يف حتقيق
أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة  ،1و ،2و — 12القضاء
عىل الفقر ،والقضاء التام عىل اجلوع واإلنتاج املسؤول — حيث
ً
ِّ
جزءا ال َّ
يتجزأ من هذه
إن سالمة األغذية وجودهتا تشكل
األهداف.

ِّ
َّ
تتسم التجارة بالعوملة ،وقد يؤثر وقوع أزمة أو حادث يف جمال
سالمة األغذية يف بلد ما عىل املسهتلكني يف العديد من البلدان
واملناطق األخرى يف هناية املطاف .وملواجهة هذه التحديات
العابرة للحدود ،فهناك حاجة أكرث من أي وقت مىض لتضافر
اجلهود حول العالم من أجل تعزيز سالمة األغذية وجودهتا.

تسخير َّ
الذرة من أجل السالم والتنمية
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مكافحة االحتيال في مجال األغذية

رصد سالمة األغذية وجودتها والحفاظ على استدامتها باستخدام التقنيات النووية
ُ
االحتيال يف جمال األغذية األذى بالناس أو ُّ
يرض
وقد ُيلحق
التجارة .ومن األمثلة احلديثة عىل ذلك ما ييل:
 -1حلوم البقر املغشوشة بلحوم اخليول
 -2احلليب املغشوش بامليالمني
	-3منتجات غذائية غري موافقة للمعايري حتتوي عىل مِ كروبات
ُم ِرضة
	-4الطفيليات أو املضادات احليوية أو ِّ
ملوثات الديوكسني
َّ
وشدت هذه احلاالت انتباه العالمَّ ،
ودمرت ُسمعة جهات وألقت
الضوء عىل الرضورة َّ
امللحة حلامية املسهتلك وإظهار أن ُّ
تلوث
األغذية أو االحتيال فهيا لن َّ
مير مرور الكرام.
ِّ
واالحتيال يف جمال األغذية ُيكلف صناعة األغذية ما بني
ً
ِّ
 10مليارات و 15مليار دوالر أمريكي ًّ
سنويا ،مما يؤثر تقريبا عىل
 ٪10من إمجايل املنتجات الغذائية اليت ُتباع ًّ
جتاريا .وذلك
ِّ
ِّ
ِّ
املتمثل يف ُّ
تلوث األغذية الذي يؤثر
التحدي العام
باإلضافة إىل
ُ
عىل الصحة العمومية واالجتار يف املواد الغذائية ،رغم املعايري

واملبادئ التوجهيية الصارمة .والعامل الرئييس يف ضامن سالمة
األغذية وجودهتا ،ومحاية املسهتلكني وتعزيز التجارة املحلية
والدولية هو إرساء وتعزيز القدرات اليت تكفل وجود سلسلة آمنة
وموثوقة لإلمدادات الغذائية.

كيف يمكن أن تساعدنا التقنيات النظيرية؟

ً
ً ً
ِّ
تؤدي غالبا التقنيات النظريية والتقنيات ذات الصلة دورا فريدا
يف وضع نظم تقوم عىل العلوم لسالمة وجودة األغذية ومراقبهتا.
ويمكهنا املساعدة يف مكافحة االحتيال يف جمال األغذية وحتديد
وحماربة املواد االحتيالية ،واملغشوشة ،وغري القانونية املضافة يف
ُّ
األغذية واألعالف ،وحتديد منشأ األغذية أو التحقق من أصالة
َ
املنتجات ،واختبار وحتديد كميات األنواع املختلفة للمخلفات
الضارة وامللوثات مثل مبيدات اآلفات ،أو العقاقري البيطرية ،أو
السموم الفطرية ،أو املعادن الثقيلة.

ِّ
وتوفر قياسات النظائر املستقرة ملحتويات الهيدروجني ،والكربون،
والنرتوجني ،واألكسجني ،والكربيت ،والبورون ،والسرتنشيوم
ِّ
معلومات مثينة عن املنشأ اجلغرايف لألغذية .كام توفر هذه التقنيات
النظريية مزية يف وضع املهنجيات التحليلية بغية توكيد اجلودة.
وإضافة إىل التقنيات التقليديةُ ،تَع َّد التقنيات النظريية أدوات
مثينة لتمكني السلطات من تنفيذ سياسات رصد ومراقبة عىل حنو

الوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية

تسخير َّ
الذرة من أجل السالم والتنمية

َّ
َّفعال واختاذ إجراءات تصحيحية كلام اقتىض األمر ذلك هبدف
ضامن سالمة اإلمدادات الغذائية.
درب ما يناهز  1200موظف خمتربات ًّ
ُوي َّ
سنويا يف خمتربات

الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية املشرتكة بني الفاو والوكالة يف
ُ
النمسا ،ويف برامج تدريب ترى يف الدول األعضاء.

لماذا وكيف يجري تشعيع األغذية؟
َّ
يتحل تشعيع األغذية بنفس فوائد املعاجلة احلرارية ،أو التربيد ،أو
التجميد أو املعاجلة باملواد الكيميائية ،ولكن عىل خالف هذه
ّ
العمليات ،فإن التشعيع ال ُي ِّغي درجة احلرارة أو يرتك خملفات.
وتعمل هذه التقنية عىل مكافحة تلف األغذية ِّ
ومسببات
األمراض املنقولة عن طريق األغذية أو اآلفات احلرشية املوجودة
يف األغذية ،دون تأثري ُيذكر يف املذاق أو الراحئة .والتشعيع أسلوب
ً
ناجع أيضا يف مكافحة اآلفات ،حيث يكفل األمن الصيح النبايت
للمنتجات الطازجة املتداولة ًّ
جتاريا ،عن طريق منع نمو وتكاثر
احلرشات وغريها من اآلفات يف األغذية.
ِّ
وتشعيع األغذية تكنولوجيا خاضعة لضوابط رقابية توظف الطاقة
يف شكل أشعة غاما ،أو األشعة السينية ،أو حزم اإللكرتونات العالية
ُّ
الطاقة ِّ
والتخلص من ِّ
مسببات األمراض املنقولة
للحد من التلف
عن طريق األغذية أو اآلفات اليت تصيب املحاصيل بعد احلصاد،
مما ُّ
حيد من خطر األمراض املنقولة عن طريق األغذية عالوة عىل
فضالت األغذية وما يتلف مهنا.

سالمة األغذية :شرط أسايس للدخول
في مجال التجارة العالمية لألغذية

ُيَع ُّد وجود معايري ومبادئ توجهيية وتوصيات عاملية تتناول إنتاج
ً
َّ
ًّ
أساسيا للتجارة
أغذية مؤكدة السالمة واجلودة العالية رشطا
َّ
العاملية .وهذا بدوره يتطلب وجود القدرات التحليلية الالزمة
لكشف ورصد ِّ
ملوثات األغذية ،من قبيل مبيدات اآلفات
ّ
وخملفات العقاقري البيطرية ،والنويدات َّ
املشعة ،واملعادن َّ
السامة
ُ
تنتج هذه ّ
امللوثات عن عمليات اإلنتاج أو
والسموم الفطرية .وقد
ُّ
التلوث غري املقصود عرب السلسلة الغذائية.
ُّ
ومتد الوكالة والفاو َيد املساعدة إىل الدول األعضاء إلرساء

واستخدام التكنولوجيا التحليلية املطلوبة لقياس املخلفات
ً
وامللوثات يف األغذية وأيضا تيسري وضع معايري ،ومبادئ توجهيية
وبروتوكوالت وطنية و/أو دولية.
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ُ
مخترب حماية األغذية والبيئ�ة الذي تديره الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة يف زايربسدورف (النمسا) يساعد على إرساء نظم
ُّ
َّ
وتعقب منشئها ومكافحة ِّ
امللوثات ،لتعزيز سالمة األغذية والتجارة الزراعية الدولية.
فعالة لدعم أصالة األغذية،

(الصورة من :د .كالما ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وبغية متتني القدرات الوطنية للدول األعضاء ،تعمل الوكالة والفاو
عن كثب مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدستور
الغذايئ ( ،)CODEXعىل سبيل املثال لتنسيق الربوتوكوالت
التحليلية ومعايري التشعيع عرب العالم وإرساء معايري بشأن
مستويات النويدات َّ
املشعة يف األغذية واملياه.

ِّ
كيف تقدم الوكالة والفاو المساعدة؟
الفاو واحدة من أقرب رشكاء الوكالة .فمنذ عام  ،1964تدير
ً
َّ
املنظمتان معا الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام
التقنيات النووية يف األغذية والزراعة (الشعبة املشرتكة)َّ .
ويتمي
هذا التعاون بواليات تكميلية ،وأهداف مشرتكة ،وبرامج مشرتكة،
ومتويل مشرتك وإدارة َّ
منسقة.
َّ
وتواصل املنظمتان العمل عىل تعزيز التعاون يف عدد من
املجاالت ذات االهتامم املشرتك مهنا سالمة األغذية وجودهتا
عىل الصعيد العاليم .ويساعد هذا التحالف الدول األعضاء يف
تطوير واعتامد وتطبيق التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة
ً
باملجال النووي اليت توفر حلوال قامئة عىل العلوم ملراقبة
سالمة األغذية.

الوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية

تسخير َّ
الذرة من أجل السالم والتنمية

َّ
وبام أن العديد من البلدان تسعى جاهدة لتلبية طلب املسهتلك
املحيل والتعامل مع متطلبات التوريد الصارمة وسط املنافسة
الشديدة يف السوق الدويل لألغذية ،فإن طلب دعم إرساء أو
حتسني نظم مراقبة سالمة األغذية وجودهتا أخذ يف النمو هو
اآلخر بنفس القدر كل عام .واستجابة لهذه املطالب ،ساعدت
أعامل البحث والتطوير اليت تضطلع هبا الشعبة املشرتكة يف جمال
ُ
التقنيات النووية والنظريية ،وأنشطة بناء القدرات ،اليت ترى
ً
غالبا من خالل برنامج الوكالة للتعاون التقين ،عىل اسهتالل أو
تعزيز برامج وطنية َّفعالة لرصد املخلفات وامللوثات يف أكرث
ً
من  50بلدا.
وهذه اخلدمات َّ
موجهة حنو التطبيق الواسع للمعايري اليت ِّ
تلب
ُ
متطلبات سالمة األغذية وجودهتا ،وت ِّسن الصحة العمومية
ِّ
وتسهل التجارة الدولية.

بناء القدرات :التدريب وتبادل الخبرات
تدعم الوكالة والفاو الدول األعضاء عرب البحوث التطبيقية،
والتدريب واإلرشادات التقنية بشأن تطبيق التكنولوجيا
النووية والنظريية واإلشعاعية بغية تعزيز املامرسات والقدرات
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الوطنية يف هذا املجال .وهذا ِّ
يسهل برامج املراقبة املوثوقة
الروتينية اليت ،إضافة إىل محايهتا لصحة املسهتلكِّ ،
تعزز فرص
تصدير األغذية.
ويجري تطوير التكنولوجيا يف خمتربات الزراعة والتكنولوجيا
البيولوجية اليت تديرها الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة يف
زايربسدورف (النمسا)َّ .ثم ُتنقل إىل خمتربات الفحص
طور ُق ًّ
والهيئات الرقابية يف الدول األعضاء ،أو ُت َّ
طريا مع تقديم
الدعم التقين .كام َّ
ُّ
والتطورات التقنية يف
تقدم املساعدة واخلربات

جمال التشعيع الغذايئ للتطبيقات املتعلقة جبودة األغذية،
والصحة ،والصحة النباتية.

مزيد من المعلومات

الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقني�ات
النووية يف األغذية والزراعة
www.iaea.org/topics/food-and-agriculture
www.iaea.org/about/organizational-structure/
department-of-nuclear-sciences-and-applications/
joint-fao/iaea-division-of-nuclear-techniques-infood-and-agriculture

ُّ
ُتفحص أكرث من ِّ 1500
للتحقق السريع من كميات دقيقة ِّ
للملوثات يف الطعام ،يف املخترب
عين�ة باستخدام تقني�ات نووية ونظريية
الوطين ملراقبة جودة األغذية يف شيلي( .الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تصدر صحائف الوقائع اخلاصة بالوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
ِّ
املحررة :آبها ديكسيت • التصميم والتخطيط :ريتو كني
للحصول على املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها ،زوروا موقعنا الشبكي www.iaea.org
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