
 

 

 

 

 

 

 

 اليوم العالمي لسالمة األغذيةب االفتراضية لالحتفال حداثاألدليل عقد 
على تغيير الممارساااا المتعب ة فع عملناب بما يلاامط الةريلة التع ننها بألا اثحدا   19-أجبرتنا جائحة كوفيد

اا.  يع فاط باليوا ال المع لساااااااذمة اث  ية فع  ونحن ندركوالف ال يونيو/  7أن ال ديد منكا يتةلع إلى االحت
لف لع. ل لكب قمنا  ير قادرين على تنهيا ه ه اثحدا  بحضاااااور الملااااااركين ا ب لكنعكاحزيران من ه ا ال اا

مساااااااعدتكا على علد االحتفاالا عبر لاااااابكة بألدف  فتراضاااااايةاالبإعداد ه ا الدليط الموجز لتنهيا اثحدا  
لدليط ب ر اثفكار عن أنواث اثحدا  ويلدا اثفكار المفيد  لنجا  واإلنترنا.  مط ه ا ا ل ي  حد اليلااااااا ا
فع  بفرقناوص االحتفاط بأل ا اليواب الرجاء االتصاط . وإ ا كنتا بحاجة إلى المزيد من النصائح بخصتنهمونه

 منهمة الصحة ال المية ومنهمة اث  ية والزراعة.
 

 لا علد اثحدا  االفتراضية؟
. ومن خذط م كا رسائلكا وإلراك الجمألور لتبادط ممتاز تمثعط اثحدا  الم لود  بصور  افتراضية ةريلة 

اإلنترناب يمكنكا عرر عملكا وت زيز ساااذمة اث  ية على المساااتويين المحلع  برالجمع بين الملااااركين ع
قصاااصاااألا. ال  بموازا  ملااااركتألا علألا مع المحتوياا التع تنلااارونألاوالدولعب والت لعا من اآلخرين أثناء تفا

   ية!حوط دون إقامة روابة مألمة مع جمألوركا فع ه ا اليوا ال المع لسذمة اثالتباعد الجسدي يتدعوا 
 

 ما هع أنواث اثحدا  التع يمكنكا علدها؟
  عن سذمة المزيد على ت لعا  كااج لوها تثليفية وساعدوا جمألور -حللاا ال مط أو الندواا اإللكترونية

 اث  ية من خذط الملاركة فع ه ا الحد .
 براج لوا جمألوركا يلااااااااارك فع المناقلااااااااة من خذط علد حللة نلاش ع -اإلنترنا  برحللة نلاش ع 

 اإلنترنا مع ضيوف من الخبراء.
   ا  -الملابذا اهط ت رفون ألاااااااخاصاااااااا  ا تام  ون إلمام  ساااااااذمة اث  ية؟ أجروا ملابلة  مع ه الء ب يلمع

 اإلنترنا. كا عبراثلخاص ولاركوها مع جمألور
 هط تريدون علد حد   ير رسمع؟ حاولوا استخداا  -وسائط التواصط االجتماععFacebook ، Twitter ب

 .Instagram liveأو 
  اسااتخدموا منصااة التواصااط االجتماعع المفضاالة لديكا لشبداث وإلااراك جمألوركا  -اثحدا  اإلبداعية

 يالكا!ال حدود لخ -قوموا بأعماط فنيةب أو بملاركة أةروفةأو ارقصواب أو والتفاعط م ه.  نعواب 
 

 ه ا الحد ؟ إنجا كيف يمكنكا 
ل ي  –اعرفوا جمألوركا  -1 عد نوث الحد  ا يه سااااااايحدا ل ي تر بون فع الوصاااااااوط إل إنع نوث الجمألور ا

ا وسااااائط التواصااااط االجتماعع مثاليةفساااات لدونه.  أما إ ا كنتا تريدون الوصااااوط إلى  ؛للجمألور عموم 
 اإلنترنا أو ندو  إلكترونية؟ برال تحاولون علد حللة نلاش ع صان ع السياساا فلا  

 فع وقا مبكر.له حددوا هدف ا لحدثكا وابدأوا التخةية  –ض وا خةة  -2
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دوا  –اختاروا التاريخ والوقا والمنصااااااااة  -3 أنعكا تفكعرون فع مكان تواجد الجمألور وتحللوا من من تأكع
 لد االجتماعاا المحمية بكلمة مرور.. عند اإلمكانب اختاروا عالمناةق الزمنية

للتأكعد من نجا  حدثكاب ال بدع أن يكون مضاااايف  –ف الحد  والضاااايوف المناساااابين ضاااايابحثوا عن م -4
 الحد  والضيوف ملألمين وأن ي ملوا على لفا انتباه جمألوركا.

 حضوره.أخبروا جمألوركا عن اقتراب موعد الحد  والرحوا كيفية  -ابدأوا بالترويج للحد  -5
اسااااتخدموا لغة واضااااحة وعناوين فرعية حيثما أمكنب واعةوا الحد  لااااكذ  بصااااري ا  -كونوا لاااااملين -6

ث فع الحساابان عند اختيار  لتسااأليط الوصااوط إليه. ال تنسااوا أخ  اعتباراا المساااوا  بين الجنسااين والتنوع
 مضيف الحد  والضيوف.

 كا لخص يساعدكا فع حطع أية قضايا قد تنلأ.ليكن عند -الفنية الملاكطكونوا مست دعين لحطع  -7
 

 ابلوا على اتصاط!
ا جرم. يمكن إرساااط  ب د علد حدثكا الخاص باليوا ال المع لسااذمة اث  يةب ابلوا على اتصاااط وأخبرونا عمع

أو اساااااااتخااداا الوساااااااا  Day@fao.org-Safety-Food-Worldالصاااااااور إلى عنوان البريااد اإللكترونع التااالع 
#WorldFoodSafetyDay  أو #اليوا_ال المع_لسذمة_اث  ية على صفحاتنا على مواقع التواصط االجتماعع
@WHO @وFAO @وFAOWHOCodex  

 
 كيف يمكنكا الملاركة

بإمكانكا الملااركة  ال زاطتع ليس بملدوركا علد حد  بصاور  افتراضاية ه ا ال اا؟ ثمة الكثير من الةرا ال
من خذلألا. انلااااروا فيديو أو صااااور  تهألر ما تلومون به أنتا أو أي لااااخص ت رفونهب للحفاه على سااااذمة 

أو #اليوا_ال المع_لساااااذمة_اث  ية. زوروا قنواا  WorldFoodSafetyDayاث  ية واساااااتخدموا الوساااااا #
 المية ومنهمة اث  ية والزراعةب ولااركوا محتوياتنا. وساائط التواصاط االجتماعع التاب ة لمنهمة الصاحة ال

https://www.who.int/news-  زوروا صفحاا حملتنا على اإلنترنا لذةذث على المواد والم لوماا المفيد :

2020-day-safety-food-room/initiatives/world  أو-how-http://www.fao.org/fao

./codexalimentarius/wfsd/about/ar  وسااايصااادر قريب ا االفتراضاااعب  ب يمكنكا حضاااور الحد  ال المعا. وأخير
 .عنه المزيد من الم لوماا
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