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املتحدة اململكة ل،نيوكاس جامعة والبيئية، الطبيعية العلوم كلية

 آمنة، غذائية نظم وضاااااااا  من يتجزأ ال جزءا   الغذائية النظم يف أخرى فاعلة وج ات املساااااااات لكن مشاااااااااركة متثل 
 ذلك يف مبا األوسااا ، معناه يف والعاملي واإلقليمي الوطين، الصاااعيد على الغذائي األمن تعزيز أجل من ومساااتدامة وصاااحية
 والقضاااااايا األغذية سااااا مة بشااااا   اجلم ور م  تفاعلي تواصااااال إىل باحلاجة اإلقرار تم  وقد األغذية. بسااااا مة املتعلق البعد

 األغذية )منظمة االتصااااااااااااالت وممارساااااااااااات (1الزراعةو  األغذية )منظمة األنظمة يف قائم تواصااااااااااال وهو باجلودة، املتصااااااااااالة
 من باألمهية األغذية بساااا مة اخلاصااااة واملناف  املخاطر بشاااا   الفعال التواصاااال ويتساااام (.2العاملية الصااااحة والزراعة/منظمة

 تقييم عن ولةاملسؤ  املؤسسات يف اجملتم  ثقة وزيادة األغذية، باست  ك واملرتبطة للمست لكن املثلى احلماية حتقيق منظور
 يف اجملتمعية واملشاااااااركة الصااااااحية، الغذائية للخيارات والرتويج واملتوقعة(، )الفعلية باألغذية اخلاصااااااة واملناف  املخاطر وإدارة

 مبجموعة واملناف  املخاطر بشاا   فعال تواصاال إقامة إىل احلاجة وترتبط واساات  ك ا. األغذية إلنتاج املسااتدامة املمارسااات
 األغذية وتلومث الزراعية، األغذية تكنولوجيا يف االبتكار أخرى، أمور بن من ذلك يف مبا الغذائي، مناأل قضااااااااااااااايا من

 واملعرفة األغذية(، يف غشم  اكتشااااااااااااااا  بعد )مث    غذائية أزمة ووقوع املادية، أو امليكروبيولوجية أو الكيميائية باألخطار
 يةاألغذ إنتاج جمال يف املسااااتدامة غري املمارسااااات أو األغذية يف دراهل نم واحلدم  الغذائية، القضااااايا بشاااا   اجلديدة العلمية

 اإلجيابية واالقتصاااااادية االجتماعية ثاراآل باألغذية املتصااااالة واملناف  طراملخا بشااااا   التواصااااال يعاجل أ  وجيب واسااااات  ك ا.
 اليت احمللية الثقافية الظرو  على ثارآلا هذه وتعتمد الريفية(. العيش لسااب أو األغذية، وتكاليف التوظيف، )مثل والساالبية
 للمعلومات تبادال   اآلثار هذه ف م يتطلب كذلك،  تواصاال.بال متصاالة اساارتاتيجيات وضاا  لدى االعتبار يف تؤخذ أ  جيب
 على يسااااعد ساااو  اجملتم  م  للعمل فعالة ممارساااات وضااا  أ  كما  اجلم ور. ذلك يف مبا املصااالحة، أصاااحا  مجي  بن
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 واالساااااااارتاتيجيات األنظمة، راعيت أ  وضااااااااما  ومسااااااااتدامة، صااااااااحية غذائية خبيارات القيام من ملساااااااات لكنا مجي  متكن
 املخاطر بشاا   تواصاالال جمال يف الفضاالى واملمارسااات اجملتمعية. واألولويات األفضااليات اآلثار من للتخفيف والسااياسااات

 السكا  خصائص االعتبار يف األخذ ضرورة وتتضمن (،20163 ،وآخرو  ،Frewer) معقول شكل على مرتسخة واملناف 
 يف اجملتمعية واألولويات والشواغل ؛تواصلال توقيت وحسن املعلومات؛ مصادر وميزات املعلومات؛ ومضمو  املست دفن؛

املعنية. القضية خيصم  ما
 التطورات وبإمكا  املاضاااااي. يف شاااااكالية  إ واسااااا  نطاق على الفعالة تمعيةاجمل شااااااركةامل تنمية عملية طرحت وقد
 جغرافية مواق  يف املصلحة أصحا  من العديد إلشراك كبرية  فرص توفري اجلديدة االتصال وخدمات وأدوات التكنولوجية

 واملؤمترات، اإلع م، )وساااائل املسااات لكن إلشاااراك املعتمدة التقليدية الطرق اساااتكمال ميكن لذا، تفاعلي. حوار يف خمتلفة
 متطلبااات م  بساااااااااااااارعااة تكييف ااا ميكن اليت التكنولوجيااة التطورات هبااذه اسااااااااااااااتبااداهلااا، ليس إمنااا (،وغريهااا الجتماااعااات،وا

 م  علالتفا تتيح وأ  جدا ، شخصية الرقمي االتصال أدوات تكو  أ  ميكن كذلك،  واجملموعات. األفراد لدى املعلومات
 االجتماعي التواصال وساائل بإمكا  كذلك،  األلعا . أو االفرتاضاي الواق  حماكاة خ ل من التواصال يوفمر مبا املؤساساات

ر أ  يساااتخدم حيث "،املصاااادر "فحشاااد وجودهتا. األغذية سااا مة جمال يف واحلكومة الصاااناعة مسااااءلة عملية أيضاااا   تيسااام
 يس مل قد ،ست لكنامل سلوكيات عن أو املستجدة الغذائية القضايا عن املعلومات لتوفري الرقمي اإلع م اجلم ور يف أفراد
مراعاة االتصاااااااال عن املساااااااؤولة للج ات ينبغي ذاته، الوقت ويف الناشااااااائة. أو القائمة الغذائية القضاااااااايا إىل التعرم  عملية

 على الرقمية لوجياتالتكنو  قدرة ورغم ذلك، إىل إضاااافة   املعلومات. تبادل يف واألخ قية الشاااخصاااية البيانات خصاااوصاااية
 التواصااااال وساااااائل إىل الوصاااااول من اجلم ور يف اجلمي  يتمكن ال الغذائي، األمن قضاااااايا يف نطاقا   األوسااااا  اجملتم  شاااااراكإ

 الرقمي. االتصال وسائل من غريها أو االجتماعي
االستراتيجية القضايا

 قد لكن م مناقشاات ا أو حمددة غذائية قضااية عن للتبليغ االجتماعي التواصاال وسااائل اجلم ور يف أفراد يسااتخدم -1
 االجتماعي التواصل وسائل توفر قد لذا، بش هنا. األغذية منتجي أو العامة بالصحة املعنية السلطات غو يبلم  ال

الرمسية. املسارات عرب متاحة تكو  ال قد الغذائية القضايا عن معلومات  
 بالنسااابة األشاااخاص أولويات على ل طم ع االجتماعي التواصااال وساااائل وحتليل العادي العلم اساااتخدام ميكن -2

 توفر قد املثال، سااااااااابيل على املخاطر. من بالتخفيف اخلاصاااااااااة تلفةاملخ الساااااااااياساااااااااات أو االسااااااااارتاتيجيات إىل
 املتصااالة واملناف  مخاطرلل األشاااخاص تصاااورات عن أفكارا   االجتماعي التواصااال وساااائل على املتاحة املعلومات
 القيم. على القائمة أو األخ قية شواغلال ذلك يف مبا البيئة، أو الصحة حدود تتجاوز واليت باألغذية،

 إلقامة االجتماعي التواصااااااال وساااااااائل من مجع ا يتم اليت املعلومات والصاااااااناعة احلكومات تساااااااتخدم أ  وميكن -3
 أفضااليات أيضااا   وتراعي خمتلفة، مواق  يف واالقتصااادية والثقافية االجتماعية، االخت فات تراعي فعالة اتصاااالت
 يساااعد قد االجتماعي التواصاال وسااائل على األغذية ساا مة بشاا   املناقشااات فتحليل هتم.وأولويا املساات لكن

 على اجلارية املناقشاااااااااات لكل اجلغرايف املوق  حتديد ميكن ال إمنا األغذية. لسااااااااا مة هتديد ظ ور حتديد يف مث   
التعرم  مسااااا لة ةمعاجل حاليا   ميكنه ال الكبرية اتالبيان فتحليل من ا. التحقق أو االجتماعي، التواصااااال وساااااائل
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 التعلمم يف التطورات أ  كما  باحثو . يوفمره إضاااايف تفساااري إىل احلاجة دو  من م ئمة بصاااورة ناشاااىء خطر إىل
 وسائل على املؤثرين" "األشخاص ف م اهلام من لذا، املستقبل. يف للقضايا دقة أكثر بتحديد تعد اآلالت على

العامة. املناقشات يؤطرو  قد أهنم سيما االجتماعي التواصل
 جانب من االجتماعي التواصاااال لوسااااائل خاطئة" "معلومات توفري خطر والصااااناعة املؤسااااسااااات تعي أ  وجيب -4

 بقضية املتعلقة األدلة من جملموعة العلمي التقييم من الرغم وعلى شخصية. ومصاحل خمتلفن مصلحة أصحا 
 وجه يف حاجزا   فشاكملت جتماعياال التواصال وساائل لىع مضاادة معلومات ُعرضات تكو  قد خاصاة، غذائية

 علمية أدلمة إىل تساااااااتند اليت واملوثوقة، االساااااااتباقية املعلومات توفري أ  كما  العلمية. املعلومات بشااااااا   التواصااااااال
الرسائل. يف اجملتمعية الثقة يبين سو  املست لكن، وشواغل قيم االعتبار يف ت خذو 

 يف ساااااياساااااات وتنقيح لوضااااا  اهلامة املعلومات لتوفري الرقمية التكنولوجيات اساااااتخدام اجلم ور يف ألفراد وميكن -5
األمراض إىل  التعرم  أو الغذائية، باألفضاااليات املتعلقة الساااياساااات مثل البيئية، الصاااحة أو العامة ةالصاااح جمال
 يكو  وقد اجلفا (. )مثل ئةبطي بداية ذات كارثة  حتديد غرار على الزراعية التحديات أو احليوانية، أو النباتية

 وخباصااااااة البيانات، جلم  اجلديدة الطرق هلذه اجلم ور اعتماد ضااااااما  يف فعاال   ليكو  مطلوبا   الرقمي "التعليم"
الرقمية. التكنولوجيات استخدام جمال يف اخلربة إىل يفتقرو  الذين السكا  جمموعات إىل بالنسبة

 قد االجتماعي التواصااال وساااائل يف دولية( حكومية هيئة )مثل قموثو  مصااادر جانب من املصاااادقة إ  كذلك، -6
 علمية. أدلمة إىل املستندة الرسائل حتديد على اجلم ور تساعد

 خ ل من ناشاائة كقضااية  حتديدها تم  )إ  أولوية   مسااتجدة غذائية لقضااية السااريعة االسااتجابات تشااكل أ  وجيب -7
 إذا التقليدية( أو االجتماعية اإلع م وسائل على حتديدها تم  عامة أمهية ذات كقضية  أو العلمي، التقييم عمليات
 ما يف )مث    في ا النظر جيري غذائية قضااااااااااية بشاااااااااا   اليقن عدم حال ويف علي ا. واحلفاظ الثقة بناء اهلد  كا 
اليقن. عدم من للحدم  اختاذها الواجب اإلجراءات وعن عن ا اإلب غ ينبغي البيئية(، أو العامة الصحة خيصم 

 التواصل وسائل مصادر يف الثقة تنمية يف يساهم سو  ممما الوض ، يتغريم  ما سرعا  املعلومات حتديث وينبغي -8
 االتصااااااااال ألدوات ميكن كما  أخرى. مبصااااااااادر مقارنة   املساااااااات لكن جانب من األولويات وترتيب االجتماعي،

 ب سااااااارع التحديثات هذه توفري يف العجز إ  ذاته، الوقت ويف جديدة. حمدمثة معلومات بسااااااارعة توفمر أ  الرقمي
.للخطر ومصداقيت ا املعلومات مصادر موثوقية يعرمض قد االجتماعي التواصل وسائل عرب ممكن وقت

ر أ  اجلديدة الرقمية التكنولوجيات وبإمكا  -9 واملكونات األغذية  تتبم  حتسااان خ ل من املسااات لكن محاية تيسااام
 ظل ويف املسااااااات دفة. األغذية اسااااااارتجاع على القدرة زيادة خ ل من ذلك عن مثل   ويتوفر .شاااااااكالية  إ تثري اليت
 على أو الساااااااااوبرماركت يف رقمية بصاااااااااورة  امثن يدفعو و  األغذية يشااااااااارتو  الذين املسااااااااات لكن من متزايد عدد

 بريد إرساااال عرب احملددة امللوثة الدفعات من اخلطرية األغذية اسااارتجاع الفنية الناحية من ممكنا   يصااابح االنرتنت،
 شراؤها يتم اليت األغذية بش   املست لكن مطالبات رصد ميكن كذلك،  احملتملن. للمست لكن إلكرتوين إنذار

 واالسرتجاع اإلنذار عمليات يس مل مبا اإللكرتونية، السوق بوابة جانب من الفعلي الوقت يف ليل اوحت إلكرتونيا  
 الصاااحة على اآلثار من احلدم  إىل وإضاااافة   املتضاااررين. املسااات لكن إىل بالنسااابة مشاااكلة ظ ور حال يف الساااريعة
 مفيدة   واسااات دافا   فعالية األكثر جاعاالسااارت  عمليات تكو  اإلمداد، سااالسااالة يف املسااات لكن ثقة وتعزيز العامة،
ُتسحب. سو  وحدها املتضررة املنتجات أ  سيما واملزومدين املنتجن إىل بالنسبة االقتصادية الناحية من
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 احملرومة اجملموعات مثل ،الرقمية االجتماعي التواصااااال وساااااائل إىل الوصاااااول اجلم ور يف األفراد جلمي  ميكن وال -10
 جغرافية مناطق يف يعيشاااو  الذين أو التعلمم، يف صاااعوبات من يعانو  الذين ألشاااخاصوا ن،واملسااانم  اقتصااااديا ،

قنوات إبقاء ينبغي لذا، اإللكرتوين. االتصااااااااااااااال قنوات تتعطمل قد ،ما أزمة ظلم  ويف ذلك، على ع وة   نائية.
 ناشااطة ، الصااحية( دماتاخل عرب الشااخصااي واالتصااال والنشاارات، والراديو، التلفزيو ، )مثل التقليدية االتصااال

 الغذائية. بالقضايا املتعلقة االتصاالت يف ُتستخَدم أ  على
 ساااااااااكانية جمموعات جتذ  قد خمتلفة إع م وساااااااااائل أ  كما  بسااااااااارعة، االجتماعي التواصااااااااال وساااااااااائل وتتطور -11

 هامج ور  وحتديد ومضاااااااااموهنا جديدة إع م وساااااااااائل ظ ور رصاااااااااد اهلام من لذا، خمتلفة. مصااااااااالحة وجمموعات
 املستخدمن واخت فات حمتملة مصادر خمتلفة رقمية منصات يستخدم الذي االتصال يراعي أ  وجيب احملتمل.
الن ائين. املستخدمن وأفضليات احتياجات إىل بالنسبة أمهية ذات املضمو  يكو  أ  على للحرص

 حمتملة ساايناريوهات واسااتكشااا  عرض للمساات لكن ميكن حيث االفرتاضااي، الواق  يف السااريعة التطومرات وأمما -12
 اتصاااااااال أدوات توفمر فساااااااو  الذكية(، اهلواتف تطبيقات يف مث    )املدجمة واأللعا  األغذية، مساااااااتقبل بشااااااا  
 حتفيز يف مث    فعاليت ا األلعا  بتتأث قدو  األفراد. سااااااااالوكيات يف أو لساااااااااياسااااااااااتا يف حمتملة تغيرياتب متعلقة

 العمل، مكا  يف األغذية ساا مة جمال يف الفعالة الساالوكيات وتعزيز اخلضااار، من مزيد تناول على املساات لكن
حتقيق أجل من الزراعية املدخ ت إىل التعرم  لتيسااااااااري املزرعة مسااااااااتوى على القرارات الختاذ أداة بوصااااااااف ا أو

 )مثل أخرى جماالت   ليشااااااااامل التواصااااااااال يف الن ج هذا نطاق توساااااااااي  وميكن األمثل. البيئية والصاااااااااحة اإلنتاج
 سااااااو  الرقمية املنصااااااات عرب البيانات مج  عملية دمج أ  كما  األغذية(. ساااااا مة جمال يف احمللية املمارسااااااات

ن املتعلقة قميةالر  التكنولوجيات آثار قياس اهلام ومن الغذائية. السااااااياسااااااات قضااااااايا يف اجملتمعية املشاااااااركة حيساااااام
 معدل تقييم ميكن األغذية، باسااااارتجاع يتعلق ما ويف واضاااااحا . قياسال هذا يكو  ال قد إمنا ية،الغذائ بالقضاااااايا
 يف "االجتاهات" رصاااااد عملية ربط ميكن كذلك،  املسااااارتجعة(. امللوثة جاتتللمن املئوية النسااااابة )مث    "النجاح"
 يف لألغذية الفعلي باالسااااااااات  ك االجتماعي، التواصااااااااال وساااااااااائل لىع عن ا التعبري يتم كما  الغذائية، اخليارات
الصلة. ذات السكانية اجملموعات

 مبشااااعر يتعلق ما يف االجتماعي التواصااال وساااائل على الزراعية األغذية ساااياساااات مناقشاااة حتليل أيضاااا   وميكن -13
 يتحساان قد إمنا احلايل الوقت يف الرفض حتليل فنيا   الصااعب من يكو  وقد رفضاا م. أو وموافقت م املساات لكن،

 القاادرات على اطم ع على البقاااء هبااد  إمنااا البيااانااات. حتلياال يتطور فيمااا القريااب املسااااااااااااااتقباال يف األمر هااذا
 التحليلية العلوم يف امل ئمة بامل ارات يتمتعو  م نين املؤساااساااات تساااتخدم أ  مبكا  الضاااروري من التحليلية،

صلة.ال ذات
 األفراد من الواردة البيانات من جدا   كبرية  كميات  مبعاجلة يتعلق ما يف واألخ قية القانونية القضاااااااايا أمهية وتزداد -14

 رقم العامة البيانات ايةمح بشااااااااااااا   ال ئحة تعاجل املثال، بيلسااااااااااااا على الساااااااااااااواء. على الساااااااااااااكانية واجملموعات
 االحتاد يف املواطنن جلمي  الشااااااااااااخصااااااااااااية لبياناتا معاجلة عملية األورويب االحتاد عن والصااااااااااااادرة 2016/679
 مبواطني ا اخلاصااااااااة البيانات معاجلة أو مج  أو تصاااااااادير، ذلك يف مبا األوروبية االقتصااااااااادية املنطقة ويف األورويب
على الكبرية" "البيانات معاجلة تؤثر أ  بإمكانية أخرى، أمور بن من ال ئحة، هذه وتقرم  العامل. يف كا   حيثما
 بيانات وحتليل جلم  جدا   النطاق واسعة عملية بآثار مرتبطة أخ قية قضايا أيضا   وهناك الشخصية. صيةاخلصو 
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 أو الساالوكي الت عب عن املت تية واملخاطر الشااخص" يُنسااى أ  يف و"احلق الشااخصااية، اخلصااوصااية على األفراد
 الدميوقراطية. السااااااااياسااااااااية النظم لىع احملتملة اآلثار ذلك يف مبا كيدية،  تكو  قد مصااااااااادر جانب من العاطفي

 باألغذية املتصااااااالة املسااااااات لكن سااااااالوكيات لتعديل البيانات مج  وحتليل معاجلة عملية اساااااااتخدام تطبيق ميكنو 
 .التواصل عمليات من كجزء  األخ قية راتاالعتبا معاجلة ضرورة إىل يشري مبا ضار ، أو مفيد بشكل

الخالصة
 أشااااكال وسااااائر واالجتماعات واملؤمترات اإلع م وسااااائل مثل املساااات لكن إلشااااراك تقليديةال األساااااليب اسااااتكمال ميكن

 أمهية من يزيد مبا جدا ، شخصية هذه االتصال أدوات تكو  أ  وميكن اجملتمعية. املشاركة إزاء رقمية بنُاُ ج املباشر التفاعل
 املتصلة القضايا بش   االتصال حتسن األلعا  أو ضياالفرتا الواق  بإمكا  كذلك،  حمدد. مج ور إىل بالنسبة االتصاالت
 من األغذية بش   االتصال آثار وحتليل املعرفة وتبادل املشاركة، تعزيز ميكن كذلك،  في ا. املست لكن ومشاركة باألغذية،
 املتصاااااالة ضاااااااياللق واألخ قية القانونية اجلوانب والصااااااناعة املؤسااااااسااااااات تعي أ  جيب إمنا الرقمية. اإلع م وسااااااائل خ ل

ات يف اجلديدة التطومرات الغذائي نظامال يف املصاالحة صااحا أ يواكب أو اهلام من لذا، بيانات.ال خبصااوصااية  الرقمية املنصاام
 يف املشااااركة من اجملتم  يف األعضااااء بعض التكنولوجية التطومرات هذه متن  أالم  ذاته الوقت يف ضاااما  م  البيانات، وحتليل
 الغذائي. األمن بقضايا يتعلق ما يف واخلاص العام القطاعن م  واحلوار التواصل
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