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لنبدأ اآلن!

ــران  ــة يف 7 يونيو/حزي ــالمة األغذي ــاين لس ــي الث ــوم العامل ــال بالي ــيتم االحتف س

ــع  ــى من ــاعدة ع ــل للمس ــى العم ــم ع ــث الهم ــاه وبع ــت االنتب ــل لف ــن أج 2020 م

ــاهمة يف  ــا، واملس ــا وإدارته ــف عنه ــة والكش ــطة األغذي ــة بواس ــر املنقول املخاط

ضــان األمــن الغــذايئ وصحــة البــر واالزدهــار االقتصــادي والزراعــة والوصــول إىل 

ــتدامة. ــة املس ــياحة والتنمي ــواق والس األس

»سالمة األغذية، مسألة تخص الجميع«

املوضوع

لــكل شــخص الحــق يف الحصــول عــى أغذيــة ســليمة ومغذيــة وبكميــة كافيــة. وحتــى يومنــا هــذا، يصــاب شــخص واحــد 
مــن كل عــرة أشــخاص تقريبًــا يف العــامل باملــرض بعــد تنــاول أغذيــة ملوثــة. وعندمــا تكــون األغذيــة غــر ســليمة، يتعذر 
عــى األطفــال التعلـّـم وعــى البالغــن العمــل. وبالتــايل ال ميكــن تحقيــق التنميــة البريــة. فاألغذيــة الســليمة مهمــة 
للغايــة لتحســن الصحــة والقضــاء عــى الجــوع، وهــا هدفــان مــن األهــداف الســبعة عــر الــواردة يف خطــة التنميــة 

املســتدامة لعــام 2030.

ــاك أمــن غــذايئ، ويف عــامل أضحــت فيــه سلســلة اإلمــدادات  وعندمــا ال تكــون األغذيــة ســليمة، ال ميكــن أن يكــون هن
الغذائيــة أكــر تعقيــًدا، فــإن أي حــادث ســلبي مرتبــط بســامة األغذيــة يؤثــر تأثــرًا ســلبيًا عــى الصحــة العامــة والتجــارة 
ــرء  ــاب امل ــى يص ــة حت ــر مرئي ــون غ ــا تك ــا م ــه. وغالبً ــلًّا ب ــراً مس ــام أم ــر بانتظ ــة تعت ــامة األغذي ــر أن س ــاد. غ واالقتص
ــات أو  ــات أو طفيلي ــارة أو فروس ــا ض ــى بكتري ــوي ع ــي تحت ــليمة )الت ــر الس ــة غ ــبب األغذي ــذايئ. وتتس ــمم الغ بالتس

مــواد كيميائيــة( يف مــا يزيــد عــن 200 مــن األمــراض التــي تــراوح بــن اإلســهال والرسطــان.

ــواء  ــا. وس ــي نتناوله ــة الت ــامة األغذي ــة س ــة إىل كفال ــود الهادف ــز الجه ــة لتعزي ــي فرص ــوم العامل ــذا الي ــّكل ه ويش
أكنــت تقــوم بإنتــاج األغذيــة أو تجهيزهــا أو بيعهــا أو تحضرهــا، فإنــك تضطلــع بــدور يف الحفــاظ عــى ســامتها. وإن كل 

شــخص عــى امتــداد السلســلة الغذائيــة مســؤول عــن ســامة األغذيــة.

ــتوى  ــع مس ــة إىل رف ــاب املصلح ــع أصح ــى جمي ــة، يدع ــامة األغذي ــاين لس ــدويل الث ــوم ال ــال بالي ــبة االحتف ومبناس
ــه. ــون ب ــة دوراً يضطلع ــم الغذائي ــن يف النظ ــكل املعني ــى أن ل ــوء ع ــليط الض ــة وتس ــامة األغذي ــي بس الوع

وملكافحــة التغــرات الجاريــة يف مجــاالت املنــاخ والنظــم العامليــة لإلنتــاج واإلمــداد الغذائيــن التــي تؤثــر عــى 
املســتهلكن والقطــاع والكوكــب ذاتــه، يتعــن عــى الجميــع مراعــاة ســامة األغذيــة يف الحــارض واملســتقبل.
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الدعوات إىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة

ما ميكنك فعله إلحداث فارق مستدام يف مجال سامة األغذية؟

بعد النجاح الذي تكلّلت به حملة عام 2019، سيتواصل خال هذا العام االرتقاء مبستوى الوعي والحث عى اتخاذ 
إجراءات من خال تسليط الضوء عى ما ميكن للجميع فعله لضان سامة األغذية.

ونحن ندعو جميع الجهات الفاعلة يف السلسلة املتواصلة من املزرعة إىل املائدة إىل أن تدلوا بدلوها: منظمة 
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية والبلدان األعضاء يف الدستور الغذايئ والركاء؛ وجميع الذين يقومون 

بزرع األغذية وتجهيزها ونقلها وتخزينها وتوزيعها وبيعها وتحضرها وتقدميها واستهاكها؛ وسفراء النوايا الحسنة؛ 
واملؤثرون عى وسائل التواصل االجتاعي والجمهور العام، وخاصة الشباب.

1- رضورة ضان سالمة األغذية 

يجب عى الحكومات ضان أغذية سليمة

 ومغذية للجميع

تعــد الحكومــات الوطنيــة جهــات بالغــة األهميــة يف ضــان 
تنــاول أغذيــة ســليمة ومغذيــة. وميكــن  أن نســتطيع جميًعــا 
لواضعــي السياســات النهــوض بالزراعــة املســتدامة والنظــم 
يف  القطاعــات  املتعــدد  التعــاون  أوارص  وتوطيــد  الغذائيــة، 
ما بــن قطاعــات الصحــة العامــة والصحــة الحيوانيــة والزراعــة 
املعنيــة  للســلطات  ميكــن  كــا  القطاعــات.  مــن  ذلــك  وغــر 
بســامة األغذيــة إدارة مخاطــر ســامة األغذيــة عــى امتــداد 
السلســلة الغذائيــة برمتهــا، مبــا يف ذلــك خــال حــاالت الطــوارئ. 
وميكــن للبلــدان االمتثــال للمواصفــات الدوليــة التــي تضعهــا 

هيئــة الدســتور الغــذايئ.

3- املحافظة عى سالمة األغذية 

يجب عى القامئني عى تشغيل

 األعال التجارية الحرص عى سالمة األغذية

ســامة  مشــاكل  معظــم  معالجــة  الوقائيــة  للضوابــط  ميكــن 
األغذيــة. ويجــب عــى جميــع املعنيــن يف العمليــات الغذائيــة 
ــن  ــج م ــال لرام ــان االمتث ــة - ض ــع بالتجزئ ــز إىل البي ــن التجهي - م
قبيــل نظــام تحليــل مصــادر الخطــر ونقــاط الرقابــة الحرجــة، وهــو 
ــر  ــي تعت ــر الت ــة املخاط ــم ومراقب ــد وتقيي ــوىل تحدي ــام يت نظ
مهمــة بالنســبة إىل ســامة األغذيــة مــن اإلنتــاج األويل إىل 
التجهيــز  ذلــك، يســاعد  النهــايئ. وباإلضافــة إىل  االســتهاك 
الجيــد والتخزيــن والحفــظ عــى االحتفــاظ بالقيمــة التغذويــة 
ــاد. ــد الحص ــائر بع ــن خس ــد م ــى الح ــاوة ع ــة، ع ــامة األغذي وس

5- التعاون من أجل ضان سالمة األغذية

إن سالمة األغذية مسؤولية مشرتكة

يجــب عــى املجموعــة املتنوعــة التــي تتقاســم املســؤولية عن ســامة األغذيــة - الحكومــات، والهيئــات االقتصاديــة اإلقليميــة، ومنظات 
األمــم املتحــدة، ووكاالت التنميــة، واملنظــات التجاريــة، ومجموعــات املســتهلكن واملنتجــن، واملؤسســات األكادمييــة والبحثيــة، 
وكيانــات القطــاع الخــاص - العمــل يــًدا بيــد بشــأن القضايــا التــي تؤثــر علينــا جميًعــا، عــى املســتويات العامليــة واإلقليميــة واملحليــة. ومثــة 

حاجــة إىل إقامــة التعــاون عــى مســتويات عديــدة - عــر مختلــف القطاعــات داخــل الحكومــة وعــر الحــدود.

4- تناول األغذية السليمة

لجميع املستهلكني الحق يف الحصول 

عى أغذية سليمة وصحية ومغذية

يتمتــع املســتهلكون بالقــدرة عــى دفــع عجلــة التغيــر. وينبغي 
ــم  ــهم ودع ــة ألنفس ــة صحي ــارات غذائي ــاذ خي ــن اتخ ــم م متكينه
النظــم الغذائيــة املســتدامة للكوكــب. ونظــرًا إىل مــدى تعقيــد 
الحصــول  إىل  املســتهلكون  يحتــاج  األغذيــة،  ســامة  مســألة 
عــى معلومــات واضحــة وموثوقــة ويف الوقــت املناســب عــن 
املخاطــر التغذويــة واملرضيــة املتصلــة بخياراتهــم الغذائيــة. 
ــؤدي  ــة ت ــر الصحي ــة غ ــارات الغذائي ــة والخي ــر اآلمن ــة غ فاألغذي

ــرض. ــي للم ــبء العامل ــادة الع إىل زي

2- توخي السالمة يف زراعة األغذية

ينبغي ملنتجي األغذية والزراعة اعتاد

 مارسات جيدة 

يجــب عــى املارســات الزراعيــة ضــان إمــدادات كافيــة مــن 
األغذيــة الســليمة عــى الصعيــد العاملــي يف الحــارض، مــع 
التخفيــف يف الوقــت ذاتــه مــن حــدة تغــر املنــاخ والتقليــل 
مــن اآلثــار البيئيــة يف املســتقبل. ونظــرًا إىل تحــول نظــم إنتــاج 
األغذيــة للتكيّــف مــع الظــروف املتغــرة، يجــب عــى املزارعن أن 
ينظــروا بعنايــة يف الســبل املثــى ملعالجــة املخاطــر املحتملــة 

ــة. ــامة األغذي ــان س لض

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/wfsd/about/ar/
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تنظيم حدث خاص باليوم العاملي 
لسالمة األغذية

ميكن االحتفال باليوم العاملي لسامة 
األغذية من خال تنظيم أنشطة مختلفة 

موجهة إىل عامة الناس – من حفات 
موسيقية أو مهرجانات أو معارض أو فعاليات 

لتذوق الطعام أو للطبخ مع رسالة خاصة 
بسامة األغذية )#foodsafety(. وميكنكم 

أيًضا استضافة محارضة عامة أو حلقة نقاش 
أو مائدة مستديرة مع القادة السياسين 

واملربن والعلاء واملزارعن، تليها جلسة 
أسئلة وأجوبة لتشجيع املشاركة. وميكن 

للفعاليات االجتاعية أو الثقافية أن تكون 
مبثابة منابر للوصول إىل الجاهر ونر 

املعلومات بهذا الخصوص.

إرشاك جيل الشباب

ينبغي إرشاك الطاب الشباب يف 
foodsafe- #أنشطة سامة األغذية )

ty( يف املدارس أو مراكز الشباب أو 
فعاليات الشباب. وميكن للشباب بهذه 

الطريقة الحصول عى معلومات عن 
سامة األغذية ونقل رسالة مفادها 

أنه بإمكانهم تفادي مخاطر األمراض 
املنقولة بواسطة األغذية من خال 

تغير األعال اليومية البسيطة.

الرتفيه والرياضة

ينبغي تنظيم سباق أو مسرة 
أو نزهة أو حتى حفلة راقصة أو 

نشاط لياقة بدنية للرويج لسامة 
األغذية )#foodsafety(. وينبغي 

تشجيع الناس عى املشاركة يف 
مجتمعاتهم املحلية، وااللتزام 

باتخاذ إجراءات ودعوة اآلخرين إىل 
الدلو بدلوههم.

إرشاك وسائل اإلعالم! 

ينبغي نر رسائل اليوم 
العاملي لسامة األغذية من 
خال مشاركتكم يف الرامج 

الحوارية وحلقات النقاش 
واإلحاطات اإلعامية والرامج 

اإلذاعية أو التلفزيونية.

استخدام الهوية املرئية لليوم 
العاملي لسالمة األغذية

ينبغي تنزيل امللصق الذي نعتمده 
وتبادله مع اآلخرين وتحديث صفحتكم 

اإللكرونية باستخدام شعار اليوم 
العاملي لسامة األغذية، وربطه باملوقع 

اإللكروين لليوم العاملي لسامة 
األغذية. وميكنكم أيًضا إنتاج مجموعة 

من األدوات مبا فيها القمصان والقبعات 
واألكواب واألكياس باستخدام رسوماتنا 

املجانية. وينبغي أالّ يغيب عن بالكم 
استخدام الهوية املرئية لليوم العاملي 

لسامة األغذية قدر املستطاع عر مختلف 
الفعاليات واألنشطة التي تنظمونها 

وتحميل خلفية لليوم العاملي لسامة 
األغذية أو شعار الحدث هنا.

نر املعلومات بشأن اليوم العاملي 
لسالمة األغذية

ينبغي إباغ الجاهر باملعلومات بشأن سامة 
األغذية )#foodsafety( وتثقيفها وإرشاكها. 
وينبغي االنضام إىل حملة اليوم العاملي 

 )WorldFoodSafetyDay#( لسامة األغذية
من خال تبادل موادنا املجانية عى القنوات 
الرقمية. وينبغي تحديد املؤثرين الرقمين 

املحلين والوطنين يف قطاع األغذية 
)املدونن واملمثلن والشخصيات العامة 

الشعبية واملصورين والطهاة والخراء( 
وإرشاكهم من أجل تعظيم الرسائل املتعلقة 

باألغذية السليمة )#safefood( وسامة األغذية 
)#foodsafety(. وتنبغي املشاركة يف حملة 

اليوم العاملي لسامة األغذية عى توير 
ونر صور أو رسائل أو أرشطة فيديو إلظهار 

.)foodsafety#( مدى تقديركم لسامة األغذية

كيفية املشاركة يف اليوم العاملي لسالمة األغذية
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املواد اإلعالمية

الرسائل الرئيسية

ستتم إتاحة تصاميم للمنتجات التالية بلغات األمم املتحدة 
الرسمية الست:

      ملصق اليوم العاملي لسامة األغذية

      الشعارات الدعائلية عى صفحات اإلنرنت 

      لوحة تريللو )Trello( عى وسائل التواصل االجتاعي

      خلفية أو شعار الحدث 

      األدوات – قمصان، قبعات، أكياس، أكواب، مآزر 

ال يوجد أمن غذايئ دون سالمة األغذية
فإذا مل تكن األغذية سليمة، فهي ليست أغذية. ويتحقق األمن الغذايئ عندما يكون بإمكان جميع الناس، يف جميع 

األوقات، الحصول ماديًا واقتصاديًا عى األغذية التي تلبي احتياجاتهم الغذائية ليك يعشوا حياة مفعمة بالنشاط 
والصحة. وواقع األمر أن سامة األغذية تشكل جزًءا حاسًا من مكون االستخدام الذي تنطوي عليه األبعاد األربعة

لألمن الغذايئ - وهي التوافر والحصول واالستخدام واالستقرار.

األغذية غري السليمة تلحق أرضاًرا جسيمة بصحة اإلنسان واالقتصاد
تشر تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن أكر من 600 مليون شخص يصابون باملرض وأن 420 ألف شخص يلقون 

حتفهم كل عام بسبب تناول أغذية ملوثة بالبكتريا أو الفروسات أو الطفيليات أو السموم أو املواد الكيميائية. وأما 
بالنسبة إىل التكلفة االقتصادية، فإن األغذية غر السليمة، حسبا يفيد البنك الدويل، تكلّف االقتصادات املنخفضة 

واملتوسطة الدخل وحدها حوايل 95 مليار دوالر أمرييك من حيث اإلنتاجية املفقودة سنويًا. كا تحد األغذية غر 
السليمة من التجارة.

سالمة األغذية مسؤولية مشرتكة من اإلنتاج إىل االستهالك
إن سامة األغذية مسؤولية تقع عى عاتق الجميع وهي بالتايل مسألة تخص الجميع. فاليوم ومقارنًة بأي وقت 

مىض، يتم تجهيز األغذية بكميات أكر وتوزيعها عى مسافات أطول. ويعد تعاون جميع الجهات الفاعلة يف سلسلة 
اإلمدادات الغذائية ومساهمتها عى نطاق واسع، إضافة إىل الحوكمة الرشيدة واللوائح، من األمور التي ال غنى عنها 

لضان سامة األغذية.

دليل اليوم العاملي لسالمة األغذية لعام 2020

لسالمة األغذيةاليوم العاملي 7 يونيو/حزيــران 2020

سالمة الغذاء،
مسؤولية

الجميع
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االستثامر يف النظم الغذائية املستدامة يؤيت أُكُله
تسمح األغذية السليمة باستهاك متناول مناسب من املغذيات وتعزز التنمية البرية عى املدى الطويل. ويؤدي 

اإلنتاج الغذايئ اآلمن إىل تحسن االستدامة عن طريق متكن الوصول إىل األسواق واإلنتاجية، مّا يدفع عجلة التنمية 
االقتصادية ويخّفف من حدة الفقر، ال سيا يف املناطق الريفية.

تنفيذ نهج »صحة واحدة« يحّسن سالمة األغذية
ترتبط صحة الناس بصحة الحيوان والبيئة. وتؤثر العوامل املسببة لألمراض التي تنتقل من الحيوانات إىل البر من 

خال االتصال املبارش أو من خال األغذية واملياه والبيئة عى الصحة العامة والرفاه االجتاعي واالقتصادي. وميكن 
للحكومات واألوساط األكادميية والخراء واملنظات غر الحكومية والدولية مكافحة مخاطر سامة األغذية مثل 

مقاومة مضادات امليكروبات والبكتريا املسببة لألمراض التي تصيب الفاكهة والخضار نتيجة مامستها لربة أو مياه 
ملوثة واألغذية الحيوانية املصدر.

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية تدعامن الجهود العاملية الرامية 
إىل تعزيز األغذية اآلمنة

تساعد منظمة األغذية والزراعة البلدان األعضاء عى الوقاية من املخاطر وإدارتها ومواجهتها عى امتداد سلسلة 
إنتاج األغذية، يف حن تيرس منظمة الصحة العاملية الوقاية من األخطار التي تهدد الصحة العامة واملرتبطة باألغذية 

غر السليمة والكشف عنها ومواجهتها عى الصعيد العاملي. وتعمل املنظمتان عى املساعدة يف ضان ثقة 
املستهلك يف سلطات بلدانهم والثقة يف اإلمدادات الغذائية اآلمنة. ومن خال واليات تكميلية، تغطي الراكة 

الطويلة األمد القامئة بن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مجموعة من القضايا لدعم سامة 
األغذية العاملية وحاية صحة املستهلك.

املواصفات الغذائية الصادرة عن الدستور الغذايئ تساعد عىل حامية الصحة
 وتيسري التجارة

تضع هيئة الدستور الغذايئ، التي تديرها كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، مواصفات غذائية 
وخطوطًا توجيهية ومدونات مارسات قامئة عى أسس علمية تكفل سامة األغذية وجودتها من خال معالجة 

امللوثات ومارسات النظافة الصحية والتوسيم واملواد املضافة والتفتيش وإصدار الشهادات والتغذية ومخلفات 
العقاقر البيطرية ومبيدات اآلفات. وعندما تعتمد الحكومات مواصفات دولية، يصبح مبقدور املزارعن واملنتجن تلبية 

طلبات املستهلكن عى أغذية آمنة ويف الوقت ذاته الوصول إىل أسواق األغذية العاملية.

متابعة هاشتاغ:

#األغذية السليمة                #سالمة األغذية                 #اليوم العاملي لسالمة األغذية
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األمم املتحدة تقّر 
بسالمة األغذية 

يف 20 ديسمرب/كانون األول 2018، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة 

القرار 73/250 الذي تم مبوجبه اإلعالن عن يوم عاملي لسالمة األغذية.

واعتباًرا من عام 2019، سيكون كل 7 يونيو/حزيران يوًما لالحتفال بالفوائد التي 

ال تعد وال تحىص املتأتية من األغذية السليمة.

ومن املقرر أن تعتمد جمعية الصحة العاملية يف مايو/ أيار 2020 مرشوع قرار 

بشأن ترسيع الجهود يف مجال السالمة الغذائية.
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حقائق وأرقام

ر بنحو 600 مليون شخص يف العامل  يصاب ما يقدَّ
– أي ما يقرب شخًصا واحًدا من كل 10 ماين شخص 

– باملرض بعد تناولهم أغذية ملوثة يف حن يلقى 
420 ألف شخص حتفهم كل عام.

ويتحمل األطفال دون سن الخامسة 40 يف 
املائة من عبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية، 

مع تسجيل 125 ألف حالة وفاة كل عام.

وعادًة ما تكون األمراض املنقولة بواسطة 
األغذية ذات طابع ُمعٍد أو ساٍم وناجمة عن البكتريا 

أو الفروسات أو الطفيليات أو املواد الكيميائية التي 
تدخل الجسم عن طريق األغذية أو املياه امللوثة.

وتؤدي األمراض املنقولة بواسطة األغذية إىل 
عرقلة التنمية االجتاعية واالقتصادية من خال 

إجهاد نظم الرعاية الصحية، وإلحاق الرضر باالقتصادات 
الوطنية والسياحة والتجارة.

وتبلغ قيمة التجارة يف املنتجات الغذائية
 1.6 تريليون دوالر أمرييك، وهو ما ميثل حوايل 10 
يف املائة من إجايل التجارة السنوية عى الصعيد 

العاملي.

وتشر التقديرات األخرة إىل أن أثر األغذية غر اآلمنة 
يكلّف االقتصادات املنخفضة واملتوسطة الدخل 

حوايل 95 مليار دوالر أمرييك من اإلنتاجية التي 
يتم فقدانها كل عام. 

وتكتيس األغذية اآلمنة أهمية بالغة، ليس فقط 
لتحسن الصحة واألمن الغذايئ، ولكن أيضا بالنسبة 

إىل سبل العيش والتنمية االقتصادية والتجارة 
والسمعة الدولية لكل بلد.

ويرتبط تغري املناخ بالتغر الجغرايف لوقوع األحداث 
وانتشار املخاطر املرتبطة بسامة األغذية.

ميكن للميكروبات املقاومة ملضادات امليكروبات 
االنتقال عن طريق االتصال املبارش بن الحيوانات 
والبر، أو من خال السلسلة الغذائية والبيئة.

ويف كل عام، يلقى ما يقدر بنحو 700 ألف شخص 
حفتهم يف مختلف أنحاء العامل جراء العدوى 

املقاومة ملضادات امليكروبات.

تساعد مارسات النظافة الصحية الجيدة يف 

قطاعي األغذية والزراعة عى الحد من ظهور األمراض 
املنقولة بواسطة األغذية وانتشارها.

ومثّة حاجة إىل توفر بيانات أفضل لفهم اآلثار 
البعيدة املدى املرتبة عن األغذية غر السليمة.

ويساعد التثقيف يف مجال سامة األغذية 

املستهلكني عى اتخاذ خيارات مستنرة وصحية 

والضغط من أجل توفر إمدادات غذائية أكر سامًة.
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