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

2019فبراير/شباط  13-12أديس أبابا، 

عات المواطنين في الوقت الذي أصبحت فيه المخاطر والشكوك المرتبطة بسالمة األغذية وتلبية تطل  فهم 
 النظم الغذائية أكثر تعقيًدا

 رئيسة قسم التواصل واملشاركة والتعاون يف اهليئة األوروبية لسالمة األغذية Barbara Gallaniالسيدة 

 العام المشهد -1
أّدت التطورات العلميةةة والتولولوةيةةة يف قطةةاي األغةةذيةةة التراييةةة ظم اعغيةةد اللعم ال ةةذائيةةة العةةامليةةة بةةدرةةةة يةةاليةةة  

ظم ةلب مع اوافر وسائل التواصل  ديلامية هذه اللعم والتطور املستمر للعلوم يف جمال سالمة األغذية، ةلباً  ةًدا. واؤّدي
فعلى سةةةةبيل امل ال، اوشةةةةا التغليات  بسةةةةالمة األغذية. ذات الصةةةةلةم به الرسةةةةائل سةةةةاجلديدة، ظم افاقم التعغيد الذي اتّ 

التحليلية ين وةود آثار ضةةةئيلة لل اية من امللوثات ال  ت يتم اكتشةةةافقا سةةةابًغاس واطرل مسةةةإلة التعّرم ظم مواد كيميائية 
نس ويتسةةةةةةةةةةبب اإثخ ا خ امللا  يلى سةةةةةةةةةةالمة متيج من املواد الويميائية أسةةةةةةةةةةئلة   اتال دون أةوبة    اآ أو ظممتعددة 

العةاتس  منمسوم بيولوةيةة رريةة غخ مةإلوفةة يف ملةايد ةةديةدة  أو بعقوراألغةذيةة بت يخات يف مالما السةةةةةةةةةةةةةةموم الفطريةة 
متاًما.اتال مسإلة اوزّي املواد البالستيوية الص خة يف السلسلة ال ذائية واإثخها يلى اللعم اإليوولوةية غخ مفقومة  و 

ويف هذا السياق، جيد املسؤولون ين اغدير املخاير أنفسقم يف دور صعب ولون ضروري يتم ل يف حتديد قدر  
الشةةةةةةةةةةةةوول املرابطة بال  رات املعرفية يف جمال العلوم التلعيمية ووةةةةةةةةةةةةر قا. ويف الوقا نفسةةةةةةةةةةةةه، يتلّغى املوايلون العديد من 

ة. فليس من غخ املإلوف أن اوون م ل هذه الرسةةةةائل متةةةةةاربة بد  من أن الرسةةةةائل اإليالمية بدرةات متفاواة املصةةةةداقي
اخلرباء.بالعلمية امل خة للجدل لللغاش يلًلا دون ا ستعانة  اطرل املسائلاوون مّتسغة، أو أن 

سةةةةالمة ومثة ةانب آخر   بد من مرايااه وهو أن العديد من املوايلني يقتمون يلى حنو كبخ باملسةةةةائل املتعلغة ب 
األغذية، ومثة اوقعات مشةةةةةةةةةةةةةةروية افيد بإنه يلب ر أخذ وةقات نعر .تلفة يف اوسةةةةةةةةةةةةةةبان. و ا أن وةقات نعر اخلرباء 
واملسةةةةةةةةةةةتقلوني قد اوون .تلفة يف ما يتعلد باملخاير، من املقم للسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات أن اسةةةةةةةةةةةتلد ظم العلوم واألدلة، وأن اغوم 

ركة الشفافة ألي ةقة يقّمقا األمر.السلطات املعلية بسالمة ال ذاء بتموني املشا



االستراتيجية التي تستدعي االنتباه القضايا -2
 التواصل يف ملتغى العلوم واجملتمع 2-1

من املواضةةةةيع املقمة ال  انب غا من امللاقشةةةةات ال  دارت خالل املؤمتر ال ال  للقيئة األوروبية لسةةةةالمة األغذية  
، مسةةةةةةةإلة اواةة ظم اللعر بعلاية يف العالقة ال  امع بني العلوم واجملتمع 2018الذي انعغد يف ظيطاليا يف سةةةةةةةبتمرب أيلول 

أك ر ظدراًكا لويفية اإثخ  والعلماء واملسةةةةةةؤولني ين التواصةةةةةةل يف جمال العلوم أن يوونمن  ي  التوقعات املتبادلة. ويلب ر ل
املعرفية يلى يملية التواصل. وا حنيازياتالسياق والل ة 

 العلوم اجليدة غخ كافية 2-2
ولور ي د املوايلون بةةالتغييمةةات العلميةةة، يلب ر للمسةةةةةةةةةةةةةةؤولني ين اغةةدير  العلم اجليةةد و ةةده ليس كةةافيةةًا. ظنتةةا  

وها  لعيمية وللشوول العلمية، وأن يشر املخاير أن يوونوا أك ر ظدراًكا لغيمة األ وام التغديرية ال  اغوم يليقا العلوم الت
ولون ين اغدير املخاير فةةةةةةةةةةالً ين و  بّد أن اوون األدلة والبيانات ال  يسةةةةةةةةةتخدمقا املسةةةةةةةةةؤ  يلى حنو أك ر افصةةةةةةةةةياًل.

امللقجيات والربواوكو ت، متا ة للجميع وأن يتم اإلبالغ يلقا بفعالية.

 البيانات املفتو ة 2-3
ديا السةةةةةجالت املفتو ة لبيانات اغييم املخاير م ل البيانات   ميّ ل ا نفتال والشةةةةةفافية قيمتني أسةةةةةاسةةةةةيتني اسةةةةةّ

املواد الويميائية يف  ر امللغولة ين يريد األغذية، واملغاومة للمةةةةةةةةادات اويوية، ووةوداخلاصةةةةةةةة باألمرام اويوانية املصةةةةةةةد
وميون ظاا ة كميات هائلة من البيانات املرابطة بالعوامل املمرضةةة واملواد الويميائية وغخها من املخاير ال  ددد  األغذية.

نا، م ل اجلداول والتغارير والرسةةةةةةةةةةوم البيانية واخلرائ  سةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةلة األغذية، للجمقور ين يريد أدوات اإلبالغ يلى اإلن  
اصةةةةةةوير البيانات و  أو األدوات التفايلية من أةل حتسةةةةةةني فرا اوصةةةةةةول يلى املعلومات  اللجوء ظمواللو ات. وميون 

وقابلية استخدام جممويات ضخمة من البيانات.

 مواءمة مصطلحات اغييم املخاير 2-4
حمددة م ل اخلطر واملخاير والشةةةن من رقور ظم آخر. و  اخسةةةتخدم دائًما مصةةةطلحات قد يتباين فقم أفوار  

اغييم املخاير، و  سةةيما الن املتعلغة بالشةةوول، يلى حنو مّتسةةد يرب .تلا ا ختصةةاصةةات واألير التشةةريعية واألقاليم 
املخاير واملسةةةتقلوني من اوصةةةول يلى اجل رافية. ومن وةةةإن سةةةبل التواصةةةل الواضةةةحة والدقيغة واملتسةةةغة أن متّون مديري 

 أ دث البيانات امللب غة من يمليات اغييم املخاير واختاذ قرارات مستلخة بشإن السياسات واألغذية واألمناط ال ذائية.

 التواصل الواضا 2-5
واملؤسسات يستلد التواصل الواضا ظم فقم ا تياةات اجلمقور املستقدف وضمان رسائل متسغة يرب الغلوات  
وميون ظنشةةاء وةةبوات .صةةصةةة للخرباء يف جمال التواصةةل يلى املسةةتوم اإلقليمر للمسةةايدة يف مواءمة الرسةةائل  املختلفة.

ر اهليئة األوروبية لسةةالمة األغذية يمل فريد ااصةةال دو   لتتلاسةةب مع ا تياةات اجلمقور ايلر. فعلى سةةبيل امل ال، ايسةةّ
وةةةةةإنه متوني األيةةةةةةاء فيه مللاقشةةةةةة التحديات وحتديد اولول وابادل أفةةةةةةل املمارسةةةةةات  معين باإلبالغ ين املخاير، من

املرابطة بلقج التواصل.
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 ا ستخدام اإلبداير ملختلا أدوات التواصل 2-6
ظم ايتوم ال ري املتعدد الوسةةةةةةةائ   األخبار التغليدية يلى ا ن نا ، مناملتوافرةلتواصةةةةةةةل امثة العديد من أدوات  

واألدوات التفايلية يلى ا ن نا ووسائل التواصل ا ةتماير وقلوات الرب  الشبور املقين. وميون للملعمات وموظفيقا 
والشبوات، ما يؤدي بالتا  ظم مةايفة أثر الرسائل  التواصلابادل املعلومات  ول يملقم ين يريد العديد من قلوات 

ة بسالمة األغذية.اخلاص

 ظورال أصحاب املصلحة 2-7
يلب ر للخرباء واملسةةةؤولني ين اغدير املخاير اإلصةةة اء ظم وةقات نعر األيراف املعلية واعتيت ظوةةةرال أصةةةحاب  

ظقامة وةةةةةةةةةةراكة اللحل لالحتاد األوروإ الرامية ظم  ،ومن األم لة اللاةحة يف هذا الصةةةةةةةةةةدد املصةةةةةةةةةةلحة يلى حنو فّعال وبّلاء.
انا الشةةةةةراكة  صةةةةةيلة اللدوة ال  نعمتقا اهليئة األوروبية لسةةةةةالمة البيانات املرابطة بصةةةةةحة اللحل.  وقد ك حتسةةةةةني ابادل

. وملذ ذلن اوني، يملا جمموية من أصةةةةةةحاب املصةةةةةةلحة امع   لني ين 2017األغذية يف ظيار أسةةةةةةبوي اللحل لعام 
مرّإ اللحل واملتاريني وامللعمات غخ اووومية واأليباء البيطريني واألوسةةةةةةةةةةةةةاط األكادميية والغطاي وامللتجني والعلماء يلى 

 وضع ا ختصاصات ال  ستوةه يمل هذه الشراكة.

 الخطوات المقبلة
أن نعمل مًعا وحنغد أفةةةةةةةل  وظداردا، ين اغدير املخاير ويلب ر للا بصةةةةةةفتلا جمموية ياملية مؤلفة من املسةةةةةةؤولني 

اسةةتفادة  ولة من كل أدوات و ج التواصةةل التغليدية واودي ة واللاوةةئة من أةل التصةةّدي للمعلومات املةةةللة. ويف يامللا 
الذي يتتايد اعغيًدا، من املقم ظنشةةاء آليات وةةفافة ويف املتلاول لتغييم املخاير ظم ةانب سةةبل اواصةةل واضةةحة واشةةاركية، 

ا تياةات املوايلني  من وةةةةةإنه البيةّ ا وةةةةةروط أسةةةةةاسةةةةةية وسةةةةةن أداء نعام معاصةةةةةر وموثوق لسةةةةةالمة األغذية وديمقا. ظ
واطلعادم.

المراجع
ليل الشوول يف التغييمات العلميةاوةيقات لتح
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 المصطلحات الرئيسية
 اإلبالغ ين املخايرس الشوول يف اغييم املخايرس أدوات التواصل
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