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كل عمل مهم
 بقلم Markus Lipp، كبري موظفي سالمة األغذية يف منظمة األغذية والزراعة 

التابعة لألمم للمتحدة.

يُعــد تقديــم نظــرة عامــة عــن جميــع األنشــطة الخاصــة باليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة 2020 )7 حزيــران/ يونيــو( َمَهّمة 

كبــرية. ليــس فقــط ألن اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة هــذا العــام يصــادف يــوم األحــد، مــام دفــع الكثرييــن لالحتفــال بــه 

يف األيــام التــي ســبقت وتلــت يــوم 7 حزيــران/ يونيــو، األمــر الــذي جعلــه يســتغرق بضعــة أســابيع، بــل بســبب جائحــة 

فــريوس )COVID-19( أيضــا. وقــد كانــت البلــدان يف أجــزاء مختلفــة مــن العــامل يف حالــة إغــالق، مــام لفــت االنتبــاه إىل 

سلســلة إمــدادات الغــذاء. لكــن بحلــول أوائــل شــهر حزيــران/ يونيو، ظهــرت تحديــات مختلفــة – األمــر الذي جعــل حملة 

اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة تدعــو إىل التعــاون يف نــرش رســالة مقنعــة وبشــكل خــاص يف التوقيــت املناســب.

نحــن جميعــا بحاجــة إىل الحصــول عــىل غــذاء آمــن لغــرض العيــش واالزدهــار. وبــدون غــذاء آمــن، ال ميكــن أن يكــون 

هنــاك أمــن غــذايئ، وال أن تكــون هنــاك تنميــة برشيــة. لقــد اتخــذ االحتفــال باليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة أشــكاال أكــرب 

بكثــري مــام كنــا نتخيــل، وذلــك مــن خــالل تســليط الضــوء عــىل أهميــة الغــذاء اآلمــن ومــا ميكــن أن يقــوم بــه الجميــع 

للتأكــد مــن حصــول هــذا األمــر؛ فقــد ضمــت الربامــج اإلذاعيــة والنــدوات عــرب اإلنرتنــت والنقاشــات الجامعية واملســابقات 

واملقــاالت ومقاطــع الفيديــو عــدة أنــواع مــن املشــاركني؛ حيــث مل يقتــر األمــر عــىل املنظمــني والعلــامء، بــل اشــتمل ايضا 

عــىل املزارعــني وبائعــي ومصنعــي األغذيــة والعائــالت والطــالب واملختصــني يف الصحــة العامــة.

ونــود هنــا ان نشــكر كل شــخص عــىل جهــوده ومشــاركته. فليــس هنــاك مــا يُعتــرب عمــالً صغــريا جــدا، ألن كل عمــل هــو 

مهــم بحــد ذاتــه. كــام نتطلــع بشــغف كبــري للعمــل معكــم، والنقــاش معكــم، وكذلــك االحتفــال معكــم جميعــاً باليــوم 

العاملــي لســالمة األغذيــة يف عــام 2021.

وحتــى ذلــك الحــني، تذكــروا فقــط أننــا جميعــا نحتــاج ألن يكــون طعامنــا آمنــا. فســالمة األغذيــة هــي حقــا مســألة تهــم 

الجميــع.

و 
كاب

ي 
ة ف

صح
 ال

ظيم
لتن

لة 
ستق

الم
ئة 

لهي
© ا

دي
ير

ف
ي 

ي ف
ذائ

الغ
ر 

ستو
الد

ئة 
لهي

ية 
طن

الو
نة 

لج
 ال

©
ال

سنغ
ال

عة
را

لز
 وا

ذية
ألغ

ة ا
ظم

 من
©

يا 
ور

ي ك
ة ف

دوي
األ

مة 
سال

 و
ذاء

الغ
رة 

زا
 و

©
بية

جنو
ال

نا 
ستي

كر
ة/ 

اع
زر

وال
ية 

غذ
األ

مة 
نظ

© م
ني

اني
وف

جي
ى 

عل
األ

ن 
)م

ر. 
قط

ي 
ة ف

عام
 ال

حة
ص

 ال
رة

زا
 و

©
ل(

سف
اال

ى 
إل



3
اليوم العاملي لسالمة األغذية 2020

سالمة األغذية مسألة تهم الجميع، 
يف كل يوم

 بقلم Francesco Branca، رئيس قسم التغذية والسالمة الغذائية يف منظمة

 الصحة العاملية.

بقلم: فرانسيسكو برانكا، رئيس قسم التغذية والسالمة الغذائية يف منظمة الصحة العاملية.

يف كل يــوم نتنــاول الطعــام إمــا مــع عائالتنــا أو أصدقائنــا أو لوحدنــا. وميكــن للغــذاء أن يقلــل مــن الجــوع ويوفــر التغذيــة 

ويدعــم النمــو ويســهل التجــارة وتبــادل الثقافــات ويــأيت بالبهجــة، غــري ان كل هــذه املزايــا مــا وِجــَدْت إذا كان الغــذاء غــري 

آمــن. فالغــذاء غــري اآلمــن يتســبب يف حــدوث مئــات الوفيــات يف كل عــام. وبنــاء عــىل بيانــات عــام 2010، قــّدرت منظمــة 

الصحــة العامليــة أن الغــذاء غــري اآلمــن يتســبب كل عــام يف 600 مليــون مــرض ينتقــل عن طريــق األغذيــة، وكذلــك حدوث 

420 حالــة وفــاة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه األرقــام ال متثــل ســوى "قمــة جبــل الجليــد". وهــذا هــو الســبب وراء قيــام  000

منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة باالحتفــال معا كل عــام باليــوم العاملي لســالمة األغذيــة يف 7 حزيران/ 

يونيــو، وإرشاك جميــع الجهــات الفاعلــة يف السلســلة الغذائيــة مــن اإلنتــاج إىل االســتهالك لتعزيــز الوعــي بســالمة األغذيــة 

والحــث عىل اتخــاذ إجــراءات ملموســة.

ــا 2  ــريوس كورون ــريوس )COVID-19(، ألن ف ــة ف ــم جائح ــه - يف خض ــن نوع ــدا م ــام فري ــذا الع ــال له ــد كان االحتف وق

ــا الصحــي الوطنــي فحســب، بــل  املســبب ملتالزمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم )SARS-CoV-2( ال يتحــدى نظامن

يهــدد أيضــا إمــدادات الغــذاء العامليــة. ونرغــب هــذا العــام بالتوجــه بالشــكر لألشــخاص املوجوديــن يف الخطــوط األماميــة 

ــا  ــا الغــذاء اآلمــن باســتمرار. ولقــد أكدن ــا امكانيــة حصولن ــة جائحــة فــريوس )COVID-19( والذيــن يضمنــون لن ملُحارب

بشــكل خــاص عــىل توفــر الغــذاء اآلمــن والصحــي يف األســواق واملســتوى املذهــل للمشــاركة واإلبــداع مــن الــدول األعضــاء 

ــان  ــا بتوثيــق طبيعــة االهتــامم واملشــاركة القويت ــك عــىل الرغــم مــن الظــروف االســتثنائية، كــام قمن ــا، وذل ومــن رشكائن

لجميــع أصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك املســتهلكني.

إن هــذا العــرض لبعــض األنشــطة املُقامــة هــو فرصــة للتعبــري عــن تقديرنــا العميــق لجميــع الجهــود التــي ســاهمت يف 

إنجــاح اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة 2020.

وتعتــرب ســالمة األغذيــة مســألة تهــم الجميــع يف كل يــوم، وال ينبغــي أن تكــون مســألة يتــم إيالئهــا األولويــة مــرة واحــدة 

يف العــام فقــط. 

وســنواصل العمــل معــا طــوال العــام لتحســني أنظمتنــا الغذائيــة، ونتطلــع قدمــاً إىل االحتفــال معــا بالعديــد مــن األيــام 

العامليــة لســالمة األغذيــة بينــام نبنــي مســتقبال أكــر صحــة.
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إن أي شــخص يقــوم بزراعــة الغــذاء أو تحضــريه أو نقلــه أو تخزينــه أو توزيعــه أو بيعــه أو 

تحضــريه أو تقدميــه أو مجــرد اســتهالكه، لــه دور يلعبــه يف مجــال ســالمة األغذيــة. ولهــذا 

الســبب تــم اختيــار شــعار "ســالمة األغذيــة مســألة تهــم الجميــع" ليكــون شــعارا لليــوم 

العاملــي لســالمة األغذيــة 2020.

ــة  ــة ومنظم ــة العاملي ــة الصح ــزت منظم ــنوي، رك ــدث الس ــذا الح ــن ه ــاين م ــام الث يف الع

األغذيــة والزراعــة الحملــة العامليــة عــىل خمــس دعــوات للعمــل حيــث أكدت كيــف ميكن 

للجميــع، مبــا يف ذلــك أنــت، املســاعدة يف منــع املخاطــر التــي تنتقــل عــن طريــق األغذيــة 

واكتشــافها وإدارتهــا. وقــد تــم تقديــم موضــوع "األطعمــة اآلمنــة يف األســواق" إلظهــار مــا 

ــواق  ــود أس ــامن وج ــه لض ــام ب ــتهلكني القي ــني واملس ــني والبائع ــات واملنتج ــن للحكوم ميك

لألغذيــة الصحيــة.

لقــد تــم تصميــم الهويــة املرئيــة للحملــة باســتخدام عالمــة بســيطة مكّونــة مــن تفاحــة 

( يف داخلهــا، للداللــة عــىل الصحــة والجــودة، وقــد تــم وضعها إىل  خــرضاء وعالمــة صــح )

جانــب الشــعار عــىل مجموعــة مــن املــواد مثــل امللصقــات والالفتــات عــىل شــبكة اإلنرتنت 

واملــواد الرتويجيــة األخــرى يف اللغــات الرســمية الســت املُســتخدمة يف األمــم املتحــدة. 

لقــد عملــت منظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة مــع األعضــاء والــرشكاء 

وكذلــك الشــبكات واســعة النطــاق لهيئــة الدســتور الغــذايئ والشــبكة الدوليــة للســلطات 

املعنيــة بســالمة األغذيــة عــىل جمــع املعلومــات حــول الفعاليــات العامليــة وجمــع 

التقاريــر اإلخباريــة، وتشــجيع اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي وعقــد االجتامعــات 

االفرتاضيــة، مثــل النــدوات عــرب اإلنرتنــت. وعقــدت مقــرات املنظمتــني فعالية عــرب اإلنرتنت 

ــع عــىل موقعــي فيســبوك ولينكــد إن )LinkedIn(. كــام نظمــت  ــت مفتوحــة للجمي كان

املكاتــب اإلقليميــة األنشــطة وشــجعت عليهــا عــىل املســتويني اإلقليمــي والوطنــي وحفزت 

املجتمعــات والــرشكات واألفــراد عــىل املشــاركة.

ومنظمــة  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  قامــت  الحــدث،  هــذا  منظمــي  وملســاعدة 

ــدة  ــات مفي ــىل معلوم ــوي ع ــالمة يحت ــي لس ــوم العامل ــل للی ــري دلی ــة بتوف ــة العاملي  الصح

حــول الحقائــق الرئيســية واملوضوعــات املقرتحــة والرســائل الهامــة املتعلقــة بســالمة 

ــة  ــات االفرتاضي ــل للفعالي ــع دلي ــم وض ــا، ت ــا عاملي ــريوس كورون ــار ف ــع انتش ــة. وم األغذي

ــت. ــرب اإلنرتن ــاركة ع ــاعدة يف املش للمس

كــام تــم إجــراء أكــر مــن 100 نشــاطا وفعاليــة وحملــة مختلفــة يف كل منطقة مــن مناطق 

العــامل، نظمتهــا املنظــامت الدوليــة والحكومات واألوســاط األكادمييــة واملجموعــات املهتمة 

األخــرى وجمعــت بينهــا. ومــن خــالل وســائل اإلعــالم املختلفــة، واملؤمتــرات عــرب اإلنرتنــت، 

ــم  ــه به ــة وصلت ــالمة األغذي ــوع س ــىل موض ــاس ع ــرف الن ــابقات، تّع ــارضات واملس واملح

ــة مضــادات  ــة املســتدامة، ومقاوم ــل أهــداف التنمي ــة مث ــات أخــرى ذات الصل وموضوع

.)COVID-19( الجراثيــم، وتغــري املنــاخ، وبالطبــع جائحــة فــريوس

الرجــاء قــراءة هــذه اللمحــة العامــة حــول احتفــاالت عــام 2020 للتعــرف عــىل املبــادرات 

الخاصــة بســالمة األغذيــة لــيك تســتلهم مــا ميكنــك مــن الحــدث إلقامــة فعالية مــا يف مكان 

عملــك أو جامعتــك أو مدرســتك أو مجتمعــك يف العــام املقبــل!

الدعوات للعمل ضمن حملة 2020

تأكد من أن األغذية آمنة - يجب أن تضمن الحكومات توفري أغذية آمنة ومفيدة للجميع.  

قم بزراعتها لتنمو بأمان – إن املنتجني يف مجال الزراعة والغذاء بحاجة إىل اعتامد مامرسات جيدة.  

أبق عليها آمنة - يجب عىل مدراء األعامل التأكد من أن الغذاء آمن.  

تناولها بأمان - يحق لجميع املستهلكني الحصول عىل أغذية آمنة وصحية ومغذية.  

تعاون مع اآلخرين من أجل سالمة األغذية – إن سالمة األغذية هي مسؤولية مشرتكة بني الجميع.  

دليل لليوم العاملي لسالم 

ة األغذية

 دليل للفعاليات 

االفرتاضية

املقدمة
املوضوع، والشعار، والدعوة إىل العمل

http://www.fao.org/3/ca7815ar/CA7815AR.pdfhttp://www.fao.org/3/ca7815ar/CA7815AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948ar/CA8948AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7815ar/CA7815AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7815ar/CA7815AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948ar/CA8948AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948ar/CA8948AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca7815ar/CA7815AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca8948ar/CA8948AR.pdf
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 جلسة ُمبارشة عىل 
الفيسبوك

مــن أجــل اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة 2020، تعاونــت كل مــن منظمــة األغذيــة 

والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة للقيــام بفعاليــة تــم بثهــا عــىل موقعــي فيســبوك 

ولينكــد إن )LinkedIn( يف 5 حزيــران/ يونيــو املــايض، حيــث شــارك فيها خــرباء حاوروا 

أشــخاصا مــن جميــع أنحــاء العــامل حــول مواضيــع متنوعــة مثــل اســتخدام املبيــدات 

الحرشيــة ومــا إذا كان ينبغــي تعقيــم ُعلــب املــواد الغذائيــة كإجــراء احــرتازي بســبب 

جائحــة فــريوس )COVID-19( ام ال.

تلقــى كل مــن ســارا كاهيل، كبــرية مســؤويل معايري األغذيــة يف هيئــة الدســتور الغذايئ، 

وفرانسيســكو برانــكا ُمديــر قســم التغذيــة وســالمة األغذيــة يف منظمــة الصحــة العاملية 

أســئلة حــول ســالمة األغذيــة يف مرحلتــي اإلنتــاج والتحضــري، وحــول نظافــة األغذيــة 

وصــوال إىل مرحلــة االســتهالك.

وأوضحــت كاهيــل بــأن "ســالمة اطعمتنــا تتناســب طرديــا مــع جــودة أضعــف حلقــة 

يف السلســلة الغذائيــة" وقــرأت أيضــا رســالة ُمســجلة مســبقا مــن املديــر العــام ملنظمة 

الصحــة العامليــة، تيــدروس أدهانــوم غيربيســوس مفادهــا أنــه عــىل الجميــع مامرســة 

ســالمة األغذيــة يف كل يــوم، وليــس فقــط يف اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة. 

ــة  ــة وبيطري ــات زراعي ــاع مامرس ــىل رضورة اتب ــد ع ــن التأكي ــل ع ــت كاهي ــام تحدث ك

وتربيــة جيــدة للحيوانــات يف مجــال إنتــاج األغذيــة، حيــث يســاهم الحــد مــن التلــوث 

ــص اآلمــن مــن  ــا، كــام هــو الحــال بالنســبة ملوضــوع التخل ــر أمان ــاج غــذاء أك يف انت

ــاً إىل  ــو ايض ــاج ه ــه، يحت ــه بنفس ــزرع خرضوات ــذي ي ــتهلك ال ــى املس ــات. وحت النفاي

ــة  ــمدة العضوي ــتخدام االس ــاه واس ــالمة املي ــامن س ــدة يف ض ــات الجي ــاة املامرس مراع

واملــواد الكيميائيــة يف البســاتني واألماكــن املخصصــة.  وتابعــت كاهيــل أن دور ُمعــدي 

األغذيــة هــاٌم أيضــا، حيــث يجــب عــىل العاملــني التأكــد مــن أن النظافــة الشــخصية 

الجيــدة تُكّمــل نظافــة امليــاه واملُعــدات وذلــك للحفــاظ عــىل ســالمة األغذية. وأشــارت 

ــاط التحكــم الحرجــة )HACCP( الخــاص  ــل املخاطــر ونق ــق نظــام تحلي إىل أن تطبي

ــة يســاهم أيضــا يف تحقيــق معايــري جيــدة لســالمة األغذيــة. بنظافــة األغذي

ــو  ــو يف رســالته عــرب الفيدي ــو دونغي ــة، ك ــة والزراع ــام منظمــة األغذي ــر ع ــى مدي وأثن

عــىل العاملــني يف مجــال األغذيــة الذيــن يعملــون أثنــاء فــرتة الجائحــة قائــال: "أود أن 

أشــكر جميــع األشــخاص الذيــن يعملــون بال كلــل يف الظــروف الصعبــة لجائحــة فريوس 

)COVID-19( مــن اجــل الحفــاظ عــىل ســالمة أغذيتنــا". 

بيبا هاوتون وفرانسيسكو برانكا يف استوديو البث املبارش ملوقع فيسبوك الخاص مبنظمة الصحة العاملية. )أعىل الصفحة(

سارا كاهيل تتحدث من خالل البث املبارش لربنامج فيسبوك من مقرات منظمة األغذية والزراعة. )فوق(
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http://www.fao.org/food-safety/food-control-systems/ar/
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ــزت الفعاليــة بشــكل خــاص عــىل الغــذاء اآلمــن يف األســواق حيــث ســلط برانــكا  وركّ

ــامن  ــامل يف ض ــاء الع ــع أنح ــواق يف جمي ــه األس ــذي تلعب ــام ال ــدور اله ــىل ال ــوء ع الض

حصــول النــاس عــىل الغــذاء. كــام شــدد عــىل بعــض اإلجــراءات الرئيســية التــي توجــد 

حاجــة التخاذهــا لضــامن ســالمة األغذيــة؛ وتشــمل هــذه االجــراءات "تقســيم األماكــن 

يف االســواق"، ويعنــي ذلــك بيــع أنــواع مختلفــة مــن األطعمــة يف أجــزاء مختلفــة مــن 

ــة يف  ــرضوات الطازج ــه والخ ــظ الفواك ــب أن تُحف ــال، يج ــبيل املث ــىل س ــوق. فع الس

منطقــة منفصلــة عــن املنطقــة التــي تُحفــظ فيهــا اللحــوم النيئــة ومنتجــات اللحــوم.

وقــد كان لجائحــة فــريوس )COVID-19( نصيب كبري يف أســئلة املشــاهدين، واســتغل 

 )COVID-19( برانــكا هــذه الفرصــة للتأكيــد عــىل أنــه ال ميكــن انتقــال فــريوس

واالصابــة بــه مــن الطعــام. ومــع ذلــك، أكــد برانــكا عــىل اســتخدام أفضــل املامرســات، 

خاصــة يف األســواق، وذلــك بالحديــث عــن نظافــة األغذيــة وتقليــل مخاطــر التعــرض 

لفــريوس )COVID-19(. وتابــع أن البائعــني واملســتهلكني مســؤولون أيضــا عــن 

ــريوس  ــة ف ــرتة جائح ــاء ف ــة اثن ــطح، وخاص ــة األس ــخصية، ونظاف ــة الش ــامن النظاف ض

)COVID-19(، وأغطيــة الوجــه، ومعــدات الحاميــة الشــخصية، واســتخدام القفــازات 

ــة  ــذاء الخاص ــة الغ ــامن مأموني ــس لض ــا الخم ــار إىل الوصاي ــدي. وأش ــد الجس والتباع

ــة. ــل لضــامن ســالمة األغذي ــك كدلي ــة وذل مبنظمــة الصحــة العاملي

وأكــد برانــكا أيضــا عــىل أن 600 مليــون شــخص يصابــون باألمــراض التــي تنتقــل عــن 

420 شــخص كل عــام. ومــى يقــول إن حــوايل ثلث  طريــق األغذيــة، بينــام ميــوت 000

ــن أن  ــن ميك ــري اآلم ــذاء غ ــة وأن الغ ــن الخامس ــال دون س ــي ألطف ــات ه ــذه الوفي ه

ــاه إىل  ــل االنتب ــت كاهي ــن الغــذايئ. ولفت ــدام األم ــة وانع ــم مشــاكل ســوء التغذي يفاق

ــدان ذات الدخــل املنخفــض أو املتوســط،  العــبء االقتصــادي - ال ســيام بالنســبة للبل

والتــي تعــاين مــن خســائر تبلــغ 95 مليــار دوالر أمريــيك ســنويا نتيجــة لألمــراض التــي 

ــة  ــة ومنظم ــة والزراع ــة األغذي ــكا إن منظم ــال بران ــة. وق ــق األغذي ــن طري ــل ع تنتق

ــن  ــد م ــامل للح ــاء الع ــع أنح ــامت يف جمي ــع منظ ــا وم ــالن مع ــة تعم ــة العاملي الصح

ــة والكشــف عنهــا واالســتجابة لهــا. األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق األغذي

210 000 

صورة ثابتة من مقطعي فيديو تم انتاجهام لليوم العاملي لسالمة األغذية لعام 2020.

كوفید- 19 وسالمة األغذیة: 

إرشادات للسلطات املختّص ة

املسؤولة عن النظم الوطنی ّة 

ملراقبة سالمة األغذیة

مرض كوفید- 19 وسالمة 

األغذیة: إرشادات 

لقطاعات األعامل يف

مجال األغذیة

عدد املشاهدين الذي 

شاهدوا جلسة األسئلة 

واالجوبة عىل مواقع 

فيسبوك الخاص مبنظمة 

الصحة العاملية ومنظمة 

األغذية والزراعة اعتبارا من 

12 يونيو/ حزيران 2020
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https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys_ar.pdf?ua=1
https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys_ar.pdf?ua=1
http://www.fao.org/3/ca8842ar/ca8842ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842ar/ca8842ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842ar/ca8842ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842ar/ca8842ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842ar/ca8842ar.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-ara.pdf
http://www.fao.org/3/ca8842ar/ca8842ar.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-ara.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hsZQPfXBzs4&feature
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hsZQPfXBzs4&feature
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عن الكاممات، والجراثيم، وامليكروفونات
موجز لفعاليات عام 2020

تــم التخطيــط لحملــة اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة 2020 الخاصــة مبنظمــة األغذيــة 

والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة لتتمحــور حــول خمــس دعــوات خاصــة بالعمــل 

ــن  ــد م ــذاء: تأك ــداد الغ ــل إم ــول سالس ــىل ط ــة ع ــالمة األغذي ــىل س ــاظ ع ــىل الحف ع

ــة؛ وتناولهــا بأمــان؛  ــِق عليهــا آمن ــة؛ وقــم بزراعتهــا لتنمــو بأمــان؛ وأب ــة آمن أن االغذي

وتعــاون مــع اآلخريــن مــن أجــل ســالمة األغذيــة. لقــد قدمــت هــذه الدعــوات للعمــل 

ــت ألصحــاب  ــرب اإلنرتن ــدوات ع ــك سلســلة ن ــا يف ذل ــات، مب ــن الفعالي ــدد م ــارا لع إط

ــرب  ــت ع ــدوة قدم ــك ن ــا، وكذل ــوب إفريقي ــة جن ــا حكوم ــن نظمته ــة املتعددي املصلح

ــو  ــن مقاطــع فيدي ــة، وسلســلة م ــكا الالتيني ــة يف أمري ــت عــىل مســتوى املنطق اإلنرتن

ــة. ــة العاملي ــة لســالمة األغذي ــادرة العاملي اقتطعــت مــن املب

 جائحة فريوس )COVID-19( تفرض 
تغيريات عىل الخطط

ــىل  ــيطرت ع ــي س ــي الت ــريوس )COVID-19( ه ــة ف ــت جائح ــم كل يشء، كان وبرغ

أحــداث اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة بشــكل ال مفــر منــه، مــام أثــر عــىل مــا تــم 

القيــام بــه وطريقــة القيــام بذلــك.  ومــع دخــول العــامل يف حالــة مــن اإلغــالق، تحّولــت 

املؤمتــرات والنــدوات ليتــم عقدهــا عــرب اإلنرتنــت، كــام تــم عقــد نــدوات عــرب اإلنرتنــت 

ملعالجــة املخــاوف العامــة. وقــد ناقــش خــرباء ســالمة األغذيــة مــن املنظــامت الدوليــة 

ــل  ــدة مث ــات جدي ــة موضوع ــال األغذي ــامل يف مج ــي األع ــني وممث ــة واملرب والوطني

جائحــة فــريوس )COVID-19( وســالمة األغذيــة وجودتهــا يف العــامل"، نظمتهــا وكالــة 

ســالمة األغذيــة وجودتهــا يف تشــيي )ACHIPIA(، و"ســالمة األغذيــة وجائحــة فريوس 

)COVID-19(: تواصــل أم هــوس؟ " نظمتهــا كليــة الغــذاء والتغذية بجامعة برشــلونة. 

إن مــا يقــرب مــن نصف مــن عــرشات الندوات عــرب اإلنرتنــت املتعلقــة بســالمة األغذية 

 )COVID-19( ركّــزت بشــكل خــاص عــىل الطريقــة التــي غــرّيت بهــا جائحــة فــريوس

مشــهد إنتــاج األغذيــة وســالمتها.

ــا  ــوادور وغان ــا وإك ــتاريكا وكوب ــا وكوس ــا وكولومبي ــلطات يف بوليفي ــت الس ــام نظم ك

وغواتيــامال والهنــد وإندونيســيا وكينيــا واململكــة العربيــة الســعودية وزمبابــوي ندوات 

ــامت  ــت املنظ ــام نظّم ــريوس )COVID-19(، ك ــة بف ــت ذات عالق ــرب االنرتن ــرى ع أخ

ــوري،  ــار دارماب ــال رسيده ــي. وق ــي والعامل ــتوى اإلقليم ــدوات عــىل املس الدوليــة ن

ــار مســؤويل ســالمة األغذيــة يف منظمــة األغذيــة والزراعــة خــالل نــدوة عــرب  أحــد كب

اإلنرتنــت مشــرتكة بــني منظمــة األغذيــة والزراعــة واملنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان 

وبرنامــج األغذيــة العاملــي ومنظمــة الصحــة العامليــة يف منطقــة آســيا واملحيــط الهادئ: 

"مل تكــن معايــري وقواعــد مامرســات ســالمة األغذيــة، وال ســيام تلــك الخاصــة بالدســتور 

ــح  ــا أصب ــدوة م ــت الن ــث تناول ــوم"، حي ــه الي ــي علي ــام ه ــة م ــر أهمي ــذايئ، أك الغ

ــل، اســتضافت  1 مشــارك. وباملِث يعــرف بـــ "الوضــع الطبيعــي الجديــد" وجذبــت 000

منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة / منظمــة الصحــة العامليــة نــدوة تفاعليــة 

ــونال  ــيومر إنرتناش ــة كونس ــن منظم ــوف م ــع ضي ــكا م ــة بأمري ــت خاص ــرب اإلنرتن ع

)Consumers International(، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، واملنظمــة اإلقليميــة 

ــات. ــة لصحــة النب الدولي

ويف مجــاالت أخــرى، كان لجائحــة فــريوس )COVID-19( تأثــريا عــىل الفعاليــات مــن 

خــالل إجبارهــا عــىل التأجيــل، مبــا يف ذلــك تجّمــع خــريي يف أملانيــا الســتكامل حملــة 

ــا  ــط حالي ــم التخطي ــة. وت ــة البدني ــدة واللياق ــة الجي ــة والتغذي ــز ســالمة األغذي لتعزي

إلقامــة ذلــك يف عــام 2021.

تســليط الضوء عىل نظام األغذية

مل تؤثــر جائحــة فــريوس )COVID-19( عــىل أحــداث اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة 

لعــام 2020 فحســب، بــل أثــرت ايضــا عــىل طــرق إنتــاج األغذيــة ونقلهــا وتســويقها، 

حيــث يتأثــر عــامل األغذيــة بذلــك بشــكل خــاص. ويف املســاهامت يف الحــدث املبــارش 

ــة والزراعــة  ــكل مــن منظمــة األغذي ــران العامــان ل عــىل موقــع فيســبوك، أشــاد املدي مشاركون من ورشة عمل تدريبية حول سالمة األغذية يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية 

يعرضون الفتة عن حملة اليوم العاملي لسالمة األغذية 2020.   
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http://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb0481en/
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مارتن كويس، رئيس املكتب اإلقليمي الشاميل، سلطة الغذاء والدواء يف غانا، يشارك مبعلومات سالمة الغذاء عرب الراديو. )أعىل ميني الصفحة(

صورة من حملة التوعية لوكالة الخدمة الوطنية للصحة والسالمة وجودة األغذية الزراعية يف املكسيك. )فوق (

ومنظمــة الصحــة العامليــة - كــو دونغيــو وتيــدروس أدهانــوم غيربيســوس عــىل التــوايل 

- بعمــل "أبطــال الغــذاء الحقيقيــني" الذيــن يضمنــون اســتمرار حصولنــا عــىل الغــذاء 

اآلمــن. وتــم ذكــر هــؤالء األبطــال يف العديــد مــن الفعاليــات األخــرى، والســيام يف اليــوم 

ــال  ــم االحتف ــث يت ــا، حي ــة كوري ــة يف جمهوري ــالمة األغذي ــرش لس ــع ع ــي التاس الوطن

بســالمة األغذيــة منــذ فــرتة طويلة يف حــدث بــارز. وتلقــى العامل عــىل طول السلســلة 

الغذائيــة - يف اإلنتــاج والتحضــري والتخزيــن والنقــل والبيع بالتجزئــة والتوزيــع - التهنئة 

عــىل نجاحاتهــم يف مجــال ســالمة األغذيــة من وزيــرة الغــذاء وســالمة األدويــة، يل إيوي 

كيونــغ. ويف بيــان صحفــي مشــرتك يف لبنــان، تعاونــت أيضــا املكاتــب املحليــة ملنظمــة 

ــة مــع وزارة الزراعــة للتقــدم بالشــكر إىل  ــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العاملي األغذي

العاملــني يف مجــال األغذيــة.

ــة مــع االحتياطــات الخاصــة بجائحــة  ــد مــن إجــراءات ســالمة األغذي وتتــامىش العدي

فــريوس )COVID-19(، حيــث ان غســل اليديــن والنظافــة هــام أمــران يف غايــة 

 )COVID-19( األهميــة لكليهــام. وقــد أعلنــت إذاعــة راديو غانــا أن " جائحــة فــريوس

متثــل عبئــا كبــريا بحــد ذاتــه – لــذا يجــب ان ال نضيــف إليــه امراضــاً تنتقــل عــن طريق 

االغذيــة"، وأضافــت االذاعــة "اجعــل ســالمة األغذية مســألة تهّمــك واتبــع الربوتوكوالت 

الخاصــة بجائحــة فــريوس )COVID-19(". كــام اســتفادت العديــد مــن الحمــالت مــن 

ــة، مبــا يف  ــة الغــذاء الخاصــة مبنظمــة الصحــة العاملي ــا الخمــس لضــامن مأموني الوصاي

ذلــك ســفرية الهنــد لســالمة االغذيــة والبالغة مــن العمــر 8 ســنوات، أوجاســفيني نايك، 

التــي وصفــت الوصايــا الخمــس يف بيــان مصــوَّر لهــا، وأضافــت: "تعنــي ســالمة األغذيــة 

أنــه إذا تنــاول أي شــخص نوعــا مــن الطعــام، يجــب أال يســبب أذى بــأي شــكل مــن 

األشــكال". ويف مقطــع فيديــو مــن الفلبــني، قدمــت ملكة جــامل العــامل الســابقة، ميغان 

يونــغ، نصيحــة مامثلــة حيــث أوضحــت الوصايــا الخمــس أثنــاء طهــي أحــد األطبــاق 

الوطنيــة املُفضلــة، وهــو طبــق تينــوال.

اختــار املنظمــون اآلخــرون، مثــل وزارة الرعايــة الصحيــة يف كازاخســتان، الرتكيــز عــىل 

اجــراءات نظافــة األغذيــة التــي تقودهــا هيئــة الدســتور الغــذايئ مــن خــالل تســليط 

ــاص  ــة )HACCP( الخ ــم الحرج ــاط التحك ــر ونق ــل املخاط ــج تحلي ــىل نه ــوء ع الض

باألغذيــة اآلمنــة، جنبــا إىل جنــب مــع املامرســات الزراعيــة الجيــدة ومامرســات النظافة 

الجيــدة لهيئــة الدســتور الغــذايئ. وكان تركيــز جمهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية عىل 

تدريــب مفتــي األغذيــة وأصحــاب املشــاريع يف ورشــة عمــل حــول التوزيــع ارتــدى 

ــتمرت  ــة اس ــالمة األغذي ــة لس ــدا فعالي ــت روان ــام نظم ــات، بين ــع الكامم ــا الجمي فيه

ألســبوع يف آب/ أغســطس.
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شــخصيات عامة تُســاند اليوم العاملي لسالمة األغذية

تــم اســتخدام تطبيــق تويــرت عــىل نطــاق واســع للمشــاركة مبعلومات اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة، وحتى أنه شــِهد 

تغريــدات مــن مؤيديــن رفيعــي املســتوى، مثــل نائــب رئيــس الهنــد، رشي م. فينكايــاه نايــدو. ومــن بــني الشــخصيات 

البــارزة األخــرى التــي أيـّـدت اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة، نائــب وزيــر الصحــة ورعايــة الطفــل يف زمبابــوي، جــون 

مانجويــرو، الــذي ألقــى كلمــة رئيســية يف نــدوة عــرب اإلنرتنــت نظمتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة 

العامليــة والحكومــة واملنظــامت الرشيكــة. ورّوَج تيبــو كامــارا، وزيــر الصناعــة الغينــي اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة 

ــادة التعــاون  ــز ينســن، إىل زي ــة، موجين ــة الدمناركي ــر األغذي ــار عــرب التلفــاز، كــام دعــا خطــاب ُمصــوَّر لوزي يف االخب

إليجــاد حلــول للمســتقبل، وأظهــر مقطــع فيديــو آخــر نائبــة رئيــس كوســتاريكا إيبــي كامبل بــار، التــي أعلنــت بأن: 

"حكومــة كوســتاريكا تهنــئ وتنضــم إىل الحمــالت الدوليــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة التــي 

نحتفــل فيهــا باليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة، مــن خــالل فهمنــا أن ســالمة األغذيــة هي مســألة تهــم الجميــع". وكان 

هــذا حدثــا مؤثــرا بشــكل خــاص ألن كوســتاريكا هــي الدولــة التــي قدمــت يف األصــل اقرتاحــا بشــأن اليــوم العاملــي 

لســالمة األغذيــة إىل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 2018. وقد جــاءت الخطابات املصــوَّرة وامللهمــة االخرى 

مــن رئيــس هيئــة التفتيــش عــىل ســالمة األغذيــة يف أرمينيــا، جورجي أفيتيســيان، ومــن أمــادا فيليــز مينديز مــن وزارة 

الزراعــة والتنميــة الريفيــة يف املكســيك. 

املُستهدفة الفئة 

انطالقــا مــن شــعار "ســالمة األغذيــة، مســألة تهــم الجميــع"، كانــت الحمــالت تســتهدف جميــع الجهــات الفاعلــة يف 

ــة  ــد اســتهدفت حمل ــات باســتهداف مجموعــات محــددة. فق ــك، قامــت بعــض الفعالي ــع ذل ــة. وم السلســلة الغذائي

الوســائط املتعــددة يف قطــر املســتهلكني، وكذلــك الحــال مــع حملــة نــرش الوعــي يف أنغــوال، والتــي اســتهدفت أيضــا 

بائعــي األطعمــة بالتجزئــة. كــام كان البائعــون بالتجزئــة محــور تركيــز أدريانــا أبــود يف الربازيــل، حيــث كانت تديــر ورش 

عمــل يف محــالت الســوبر ماركــت يف ســاو باولو. ودعــت اللجنــة الوطنية لهيئــة الدســتور الغــذايئ يف بوركينا فاســو صّناع 

القــرار إىل تعزيــز االلتزامــات تجــاه ســالمة األغذيــة، بينــام ركــزت الرابطــة الدوليــة لطــالب الطــب البيطــري والرابطــة 

الدوليــة لطــالب العلــوم الزراعيــة والعلــوم املُرتبطــة بها عــىل ادوارهــام املســتقبلية باعتبارهام جهتــان لهام خــربة زراعية 

يف تعزيــز ســالمة األغذيــة.  واألهــم مــن ذلــك كلــه، كانــت فئــة الشــباب هــي املُســتهدفة مــن خــالل مســابقات حملــت 

عناوينــا مثــل: "كــن شــابا، ومتتّــع بغــذاٍء آمــن، وليكــن صوتــك مســموعا"، و"الشــباب وســالمة األغذيــة".

ــتدامة وسالمة األغذية أهداف التنمية املُس

عندمــا حــددت األمــم املتحــدة اليــوم العاملي لســالمة األغذيــة، أكــدت التزامها بخطــة التنمية املســتدامة لعــام 2030. 

وتعــد ســالمة األغذيــة أمــرا حيويــا لألمــن الغــذايئ وقــد تــم تناولهــا يف العديــد مــن فعاليــات عــام 2020. وقــال هانك 

كارديلــو مــن معهــد هدســون خالل نــدوة عــرب اإلنرتنــت نظمتها منظمــة األغذيــة والزراعــة يف أمريــكا الشــاملية: "لقد 

رأينــا الروابــط مــع نظــام إمــدادات الغــذاء واألمــراض املصاحبــة املتعلقــة بجائحــة )COVID-19( والجــوع"، وأضــاف 

قائــال: "تتصــل كل هــذه األمــور ببعضهــا البعــض، فهــي مل تعــد منفصلــة". وعــرّب املديــران اإلقليميــان ملنظمــة األغذيــة 

ــد أحمــد وأحمــد املنظــري، عــن هــذا الشــعور  ــد الســالم ول ــة للــرشق األدىن، عب والزراعــة ومنظمــة الصحــة العاملي

بشــكل مشــرتك بقولهــام "بــدون حصــول الجميــع عــىل غــذاء آمــن، ســيكون مــن املســتحيل تحقيــق خطــة التنميــة 

ــة  ــد غــذاًء". وأجــرت الشــبكة الدولي ــو ال يُع ــا، فه ــول: "إذا مل يكــن الغــذاء آمن ــا الق ــام 2030". وتابع املســتدامة لع

ملرّوجــي أهــداف التنميــة املســتدامة فعاليــة عرب اإلنرتنــت يف اإلكــوادور، مشــرية إىل أن "الغــذاء اآلمــن رضوري لتعزيز 

صحــة املســتهلك والقضــاء عــىل الجــوع، وهــام اثنــان مــن أهــداف التنميــة املســتدامة البالــغ عددهــا 17 هدفــا".

املبادرات عىل املستوى 
املحيل يف إندونيسيا

ــات  ــة يف إندونيســيا مــن اهتامم ــد ســالمة األغذي تُع

ــة  ــة. فقــد أجــرت اللجن ــة واملحلي الحكومــات املركزي

الوطنيــة لهيئــة الدســتور الغــذايئ فعاليــات للتوعيــة 

ــت  ــي وتعاون ــة عــىل املســتوى الوطن بســالمة األغذي

ــاس  ــن الن ــة م ــالم العام ــف وإع ــاء لتثقي ــع األعض م

ســلطة  شــجعت  كــام  األغذيــة.  ســالمة  بشــأن 

ــة عــىل  ــدواء اإلندونيســية اإلدارات املحلي الغــذاء وال

اســتهداف العامــة مــن النــاس باألنشــطة داخــل 

املجتمعــات املحليــة، بينــام أجــرت وزارة الزراعــة 

ــة. ــة وطني حمل

وقــد تــم دمــج املشــاريع املحليــة يف ُجــُزر إندونيســيا 

17 مــع معلومات حــول الوقاية  والبالــغ عددهــا 000

مــن جائحــة فــريوس )COVID-19(؛ حيــث تــم 

وضــع الفتــات يف األماكــن العامــة وتوزيــع منشــورات 

ــطة  ــت األنش ــي. وتضمن ــع املح ــات املجتم يف تجمع

ــت  ــث مت ــة، حي ــرى افرتاضي ــخصية وأخ ــالت ش تفاع

االســتفادة بشــكل كبــري مــن تطبيقــات التواصــل 

االجتامعــي؛ انســتغرام، وفيســبوك، وتويــرت، فضــال عن 

اإلذاعــة املحليــة والحــوارات التفاعليــة.  كــام لخصت 

لتعزيــز  الفعاليــات  املحليــة  الصحفيــة  املقــاالت 

الرســائل الخاصــة بســالمة األغذيــة. وتــم إجــراء 

إحــدى الفعاليــات املحليــة مــن قبــل مكتــب الوصاية 

لســلطة الغــذاء والــدواء يف بانغــاي حيث قــال القادة 

ــان، فســيكون  ــون: "إذا كان املســتهلكون يف أم املحلي

املكتــب املحي لســلطة الغــذاء والــدواء اإلندونيســية 

ــكل فخــر". يف بانجــاي ســعيدا وب

تُركّز إحدى الحمالت يف وسائل التواصل االجتامعي يف 

اندونيسيا عىل النقاط الرئيسية الخمسة ملنظمة الصحة 

العاملية لغذاء أكرث أمانا.
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الوصــول إىل املناطق الريفية

تناولــت املديــرة اإلقليميــة ملنظمــة الصحــة العامليــة يف أفريقيــا، ماتشيديســو مويتــي، 

ــت  ــث طأمن ــوَّر، حي ــان مص ــة يف بي ــالمة األغذي ــة بس ــاوف املتعلق ــن املخ ــد م العدي

املســتهلكني األفارقــة بقولهــا "ان فــريوس )COVID-19( ال ينتقــل عــن طريــق 

الطعــام". وأشــارت زميلتهــا، أديلهيــد أونيانغــو، املستشــارة اإلقليميــة املعنيــة بالتغذيــة 

يف منظمــة الصحــة العامليــة، إىل املوضــوع الفرعــي املتعلــق بالغــذاء اآلمــن يف األســواق 

ــي  ــام هــي الت ــا الطع ــاع فيه ــي يُب ــأن "الظــروف الت ــول ب ــن خــالل الق ــام 2020 م لع

تســبب خطــر اإلصابــة". وواصلــت تســليط الضــوء عــىل العمــل الــذي تنجــزه مجموعــة 

"ملــكات الســوق" )Market Queens( يف غانــا، الــاليت يســاعدن يف املشــاركة بالنصائــح 

ــل، قامــت رئيســة منظمــة أويل )Aooli( غــري  ــة. ويف ســياق مامث حــول ســالمة األغذي

ــا وهــي  ــو له ــر مقطــع للفيدي ــة، بتصوي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة يف جمهوري الحكومي

ــث  ــا، حي ــواق يف كينشاس ــد األس ــتهلكني يف أح ــني واملس ــع البائع ــح م ــارك النصائ تش

ــوالت  ــة والربوتوك ــاة إرشــادات ســالمة األغذي يجــب عــىل املســتهلكني والبائعــني مراع

الخاصــة بفــريوس )COVID-19( أثنــاء التســوق يف األســواق. وحــذرت ماجويــت فــال، 

 Association Défense( ــة واملســتهلكني الســنغالية ــاع عــن البيئ ــة الدف رئيســة جمعي

Environnement et Consommateurs( يف التغطيــة التلفزيونيــة الوطنيــة لليــوم 

ــة". ــة للغاي ــة "ان أســواقنا غــري صحي ــة قائل العاملــي لســالمة األغذي

ــم  ــات موضــوع األســواق. وخــالل حــوار تفاعــي ت ــد مــن الفعالي وقــد تناولــت العدي

ــذا  ــن ه ــني م ــاركني القلق ــد املش ــار أح ــيا، أش ــوا يف إندونيس ــة باب ــه يف مقاطع تنظيم

ــاة  ــاء الحي ــف ارج ــن مختل ــطة م ــة أنش ــكان ملامرس ــو م ــوق ه ــوع إىل أن "الس املوض

والتــي متــس الطعــام واألشــخاص اآلخريــن"، كــام أشــار إىل خطــر انتشــار األمــراض التي 

.)COVID-19( ــل فــريوس ــة واألمــراض األخــرى مث ــق األغذي تنتقــل عــن طري

وقــد تــم االعــرتاف بــأن رســائل ســالمة األغذيــة يجــب أن تصــل إىل النــاس يف األماكــن 

ذات املــوارد املنخفضــة حيــث يصعــب الوصــول إىل هــذه الفعاليــات. وميكــن أن يكــون 

الراديــو أداة اتصــال حيويــة لهــذه الفئــة الســكانية، وكانــت هــذه إحــدى الطــرق التــي 

ــط  ــيا واملحي ــا وآس ــة يف أفريقي ــة والزراع ــة األغذي ــة ملنظم ــب اإلقليمي ــا املكات اختارته

الهــادئ للتواصــل مــع جمهورهــا يف األريــاف. ويف جميــع أنحــاء إفريقيــا، كانــت أنغــوال 

وغانــا وكينيــا مــن بــني بعــض الــدول التــي بثــت برامجهــا اإلذاعيــة حــول اليــوم العاملي 

لســالمة األغذيــة. وأبعــد مــن ذلــك، أجريــت مقابلة يف باربــادوس مــع ريناتــا كالرك من 

منظمــة األغذيــة والزراعــة يف برنامجــني إذاعيــني اســتهدفا مختلــف الرتكيبات الســكانية 

 "Agrobuzz" )ــز ــلة )أكروب ــت سلس ــاس. وتضمن ــن الن ــد ممك ــى ح ــول إىل أق للوص

ــة للدســتور  ــة الوطني ــة مــع ســوزان ماكلينــون ميغيــل، عضــو اللجن ــكا مقابل يف جاماي

الغــذايئ، بينــام تحدثــت هيلــدا كــروز مــن أمانــة الدســتور إىل الجامهــري عــرب الراديــو 

يف فانواتــو.

نائبة رئيس كوستاريكا السيدة/ إيبيس كامبل بار تشارك بتحايا اليوم العاملي لسالمة األغذية.
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مقاطــع الفيديو واملحادثات )الدردشــة( عىل تويرت

ــة  ــالمة األغذي ــي لس ــوم العامل ــادرات الي ــن مب ــد م ــت العدي ــو، كان ــب الرادي إىل جان

موجهــة نحــو وســائل اإلعــالم، ســواء كانــت عــرب اإلنرتنــت أو التلفــاز. وقــد تــم عــرض 

إبداعــات كبــرية عــرب مقاطــع فيديــو لرســوم متحركة مــن إعــداد املركــز الوطنــي لتقييم 

مخاطــر ســالمة األغذيــة يف الصــني حيــث ظهــر أعضــاء عــىل غــرار األبطــال الخارقــني 

يف اجتــامع الخــرباء املشــرتك بــني منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة 

 ،)JEMRA( بشــأن تقييــم املخاطــر الجرثوميــة الحيويــة، والتي يشــار إليها غالبــا باســم

يف فيديــو خفيــف الظــل يحتــوي عــىل رســائل هامــة حــول "األشــياء التــي ال تريــد أن 

تجدهــا يف طعامــك".

ــوا؛  ــن نيكاراغ ــو م ــط فيدي ــن يف رشي ــل اليدي ــة غس ــرض طريق ــم ع ــامل، ت ــرب الع وِع

ــو  ــع" كشــعار ترويجــي يف الفيدي ــارة "مســألة تهــم الجمي ــام اتخــذت الكويــت عب بين

ــة؛ كــام  ــة يف السلســلة الغذائي ــذي اســتهدف جميــع الجهــات الفاعل ــه وال ــذي أعدت ال

اســتخدمت تونــس أيضــا شــعار اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة مــع الرتكيز عىل ســوقي 

"بــر القصعــة" و"أريانــة" املشــهورين. وأنتجــت وزارة الصحــة والحاميــة االجتامعيــة يف 

ــة شــاملة  ــا بحمل ــه عــىل قنــوات متعــددة مصحوب ــم بث ــا ت طاجيكســتان عمــال وثائقي

متعــددة الوســائط.

ــات  ــي املالحظ ــم تلق ــث ت ــرت، حي ــىل توي ــة ع ــع للمحادث ــة مواق ــب لثالث ــم الرتتي وت

الدســتور  وهيئــة  العامليــة  الصحــة  ومنظمــة  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  مــن 

1 ملصــق تروجــي لنــدوة عــرب االنرتنــت نظمتهــا الحكومــة واملنظــامت الدوليــة يف زمبابــوي؛ 2 علــامء يشــاركون يف أحــد االجتامعــات املشــرتكة بــني الخــرباء يف منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة 

العامليــة بشــأن تقييــم املخاطــر املكروبيولوجيــة )JEMRA( يف حزيــران/ يونيــو 2020 يوضحــون دورهــم يف ســالمة األغذيــة يف مقطــع للفيديــو؛ 3 ناقــش أصحــاب املصلحــة ســالمة الغذاء وجائحــة فريوس 

)COVID-19( يف نــدوة عــرب االنرتنــت )ويبينــار(؛ 4 روميــل بيتانكــورت مــن الوكالــة يــرتأس نــدوة عــرب االنرتنــت حــول الســالمة البيولوجيــة يف السلســلة الغذائيــة؛ 5 صــورة ثابتــة مــن مقطــع فيديــو 

يُظهــر أوجاســفيني نايــك وهــي "أصغــر ســفرية لســالمة األغذيــة" يف الهنــد؛ 6 ســعادة الدكتــور/ باســل الصبــاح، وزيــر الصحــة يف دولــة الكويت، يتحــدث يف مقطــع للفيديــو؛ 7 جورجــي أفيتيســيان، رئيس 

هيئــة التفتيــش عــىل ســالمة األغذيــة يف أرمينيــا، يتحــدث يف مقطــع فيديــو تــم إعــداده لليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة؛ 8 الدكتــورة/ ماتشيديســو مويتــي، املديــرة اإلقليميــة ملنظمــة الصحــة العامليــة يف 

أفريقيــا وقــد ســّجلت فيديــو إعالمــي؛ 9 ديفيــد كريــن مــن مؤسســة مــارس )Mars, Inc( يتحــدث يف نــدوة عــرب االنرتنــت نظمتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة ألمريــكا الشــاملية.
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شــخصية ُتثل سالمة األغذية يف 
الربازيل

مل تتعــب عيــون املوظفــني املعجبــني بالنجــوم يف 

رشكات املــواد الغذائيــة ومحــالت الســوبر ماركــت يف 

ســاو باولــو بالربازيــل مــن النظــر إليهــا يف أيــار/ مايــو 

ــي  ــي؟ أه ــن ه ــن م ــو 2020.  ولك ــران/ يوني وحزي

ــة! ــا دمي ــة مشــهورة؟ كال، إنه ــة؟ نجم مغني

بــزي يحمــل عالمــة اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة، 

تــم تســمية الشــخصية الرمزية التــي صممتهــا أدريانا 

أبــود، املستشــارة يف مجــال ســالمة األغذيــة للــرشكات 

 ،)Rede Savegnago Supermercados( التــي تضــم

بـــ "الدكتــورة دريــكا". وتحمــل الدكتــورة دريــكا 

رســائل خاصــة بســالمة األغذيــة إىل ورش عمــل 

ــن  ــي م ــل االجتامع ــائل التواص ــرب وس ــرشكات وع ال

ــدة. ــار الجدي ــة االخب خــالل خاصي

ــدة يف  ــوة جدي ــي عض ــكا ه ــود: "ان دري ــت أب وقال

الفريــق"، موضحــة بــأن هــذه الشــخصية وهــي 

ذاتهــا تحمــالن نفــس الشــغف تجــاه ســالمة االغذيــة 

ــة  ــا تعمــل يف مجــال ســالمة األغذي ــم. وكونه والتعلي

منــذ أكــر مــن 20 عامــا، تحــرص أبــود عــىل معالجــة 

الخســائر الفادحــة التــي تســببها األمراض التــي تنتقل 

ــا  ــت: "بصفتن ــا. وقال ــة يف بلده ــق األغذي ــن طري ع

مهنيــني يف مجــال األغذيــة، نحتــاج إىل اســتخدام 

ومســتهليك  النــاس  لتثقيــف  واألدوات  الحمــالت 

ــكا  ــور دري ــود والدكت ــائل أب ــت رس ــة". ووصل األغذي

الخاصــة بســالمة األغذيــة إىل حــوايل 9500 موظف و 

3 ماليــني عميــل ويأمــالن بــذل املزيــد مــن الجهود يف 

ــة 2021". ــالمة األغذي ــي لس ــوم العامل الي
أدريانا أبود ترّوج لسالمة األغذية يف الربازيل إىل جانب "الدكتورة دريكا، وهي شخصية تثل سالمة األغذية. )أعىل ميني الصفحة(

1 شخص حرض الندوة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة/ املنظمة العاملية لصحة الحيوان/ برنامج األغذية العاملي/  أكرث من 000

منظمة الصحة العاملية حول سالمة األغذية يف "الوضع الطبيعي الجديد". )فوق(

الغــذايئ. وتناولــت قضايــا واســعة حــول "النظــم الغذائيــة" مــع قمــة األمــم املتحــدة للنظــم الغذائيــة. 

  .)One Health( "الواحــدة "الصحــة  نهــج  الهيئــة األوروبيــة لســالمة األغذيــة عــىل   وبعــد ذلــك، ركــزت 

كان نهــج الصحــة الواحــدة يف الواقــع موضــوع نــدوات أخــرى عــرب اإلنرتنــت، مثــل إحــدى النــدوات يف تركيــا التــي 

نظــرت يف طــرق معالجــة مقاومــة مضــادات الجراثيــم املرتبطــة باألغذيــة. وشــهد موقــع املحادثــة الثالــث عــىل تويــرت 

مشــاركة الخــرباء لنصائــح ســالمة األغذيــة حــول رشاء الطعــام الســفري أو تناولــه خــارج املطعــم وذلــك مــع مــا يصــل 

إىل مليــوين مســتهلك يف أمريــكا الشــاملية يف فعاليــة نظمهــا املجلــس الــدويل للمعلومــات الغذائيــة.

ونظمــت وزارة الصحــة والعمــل والرفاهيــة ووزارة الزراعــة والغابــات والــروة الســمكية يف اليابــان حملــة متعــددة 

املنصــات يف وســائل التواصــل االجتامعــي للرتويــج لجميــع جوانــب اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة، كــام فعــل املعهــد 

الوطنــي ملراقبــة األدويــة واألغذيــة يف كولومبيــا، ووزارة الصحــة العامــة يف جمهوريــة الدومينيــكان وماليزيــا. ويف هذه 

ــي  ــدة عــىل موقعهــا عــىل اإلنرتنــت، والت ــح املفي ــا بعــض النصائ ــة يف ألباني ــة لألغذي ــاء، نــرشت الســلطة الوطني االثن

اســتندت إىل "الوصايــا الخمــس لضــامن مأمونيــة الغــذاء". كــام ركــزت املديريــة العامــة لألغذيــة والطــب البيطــري يف 

الربتغــال عــىل "الوصايــا الخمــس" يف كتيــب يحمــل شــعار اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة والــذي استكشــف قضايــا 

ــة  ــة إىل جمعي ــمبورغ باإلضاف ــة لوكس ــل حكوم ــن قب ــرية م ــارات القص ــم االختب ــم تنظي ــذايئ. ت ــن الغ ــة واألم الصح

ــة  ــي يف والي ــاي هيتكارين ــة نيفجاب ــاء يف كلي ــم الكيمي ــة وقس ــواء الهندي ــف اله ــد وتكيي ــة والتربي ــديس التدفئ مهن

ــاء  ــك قســم الكيمي ــت، مبــا يف ذل ــن املســابقات عــرب اإلنرتن ــد م ــم العدي ــم تنظي ــك، ت ــة إىل ذل ماهاراشــرتا. وباإلضاف

الصناعيــة والهندســة البيئيــة يف جامعــة بوليتيكنيــكا يف رومانيــا، حيــث أجــرى الطــالب مســابقة لتصميــم امللصقــات.

األســلوب الذي اتبعته الجامعات للمشــاركة

انضمــت عــدة جامعــات أخــرى إىل االحتفــاالت الخاصــة بســالمة االغذيــة مــن خــالل نــرش الوعــي والتعليــم وإجــراء 

البحــوث. ففــي إفريقيــا، أدار املعهــد النيجــريي لعلــوم وتكنولوجيــا األغذية "ورشــة عمــل افرتاضيــة" قامئة عــىل العلم، 

وأعــد قســم ســالمة األغذيــة وجودتهــا يف جامعــة لوريــو يف موزمبيــق فيديــو ملعلومــات عامــة عــن ســالمة األغذيــة يف 

املنــزل. كــام عقــدت جامعــة امللــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية نــدوة عــرب اإلنرتنــت 

ــدوة عــرب اإلنرتنــت اســتهدفت قطــاع  ــو يف البــريو ن ــة، ونظمــت جامعــة كــوردون بل ــز الوعــي بســالمة األغذي لتعزي

الضيافــة وجذبــت أكــر مــن 750 مشــاركا.
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وقــام الطــالب يف قســم علــوم األغذيــة والتغذيــة بجامعــة تشــجيانغ يف الصني 

بتصميــم حملــة مدرســية عمليــة تــم إعــادة ترتيبهــا حتــى يتمكنوا مــن إجراء 

عــروض تعليميــة عــرب اإلنرتنــت. وأقــام الطــالب يف جامعــة سيتشــوان الزراعية 

العديــد مــن الفعاليــات التــي جمعــت بــني التعليــم الــذي يتلقونــه وأبحاثهــم 

حــول ســالمة األغذيــة. كــام ســاهم الخــرباء يف ندوتهــم عــرب اإلنرتنــت الخاصــة 

باليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة، وأنتجــوا مقطــع فيديــو للتوعيــة، تــم نــرشه 

ــبكة  ــرب ش ــات ع ــروا محادث ــام أج ــات )WeChat(، ك ــب تش ــع وي ــىل موق ع

اإلنرتنــت وخارجهــا حــول ســالمة األغذيــة.

ــة  ــوم وهندس ــة عل ــالب يف كلي ــف الط ــني، مل يكت ــرى يف الص ــن أخ ويف أماك

ــة بســالمة  ــة مبجــرد إجــراء مســح للتوعي ــة بجامعــة كينغــداو الزراعي األغذي

ــادرة  األغذيــة فحســب، بــل أخــذوا نتائــج املســح الــذي أجــروه وأطلقــوا مب

التغذيــة الصحيــة وســالمة األغذيــة التــي تهــدف إىل معالجــة الفجــوات 

ــة  ــطة الحمل ــامن أن أنش ــايل ض ــة، وبالت ــالمة األغذي ــة بس ــة الخاص يف املعرف

ــم. ــري دائ ــتكون ذات تأث س

التشــيك مــن خــالل نــرش مقــال  كــام ســاهم األكادمييــون يف جمهوريــة 

 متــت مراجعتــه مــن قبــل األقــران حــول ســالمة األغذيــة يف مجلــة "فــود 

 .)Food Revue( "ريفيو

طالب يطلقون مبادرة للتغذية الصحية وسالمة األغذية. )أعىل ميني الصفحة(

ندوة عرب االنرتنت ألصحاب املصلحة يف مجال الصناعة والحكومة ملناقشة سالمة األغذية يف مجال تجارة األغذية. )فوق(

رك
نما

الد
 ،)

Fo
od

 N
at

io
n(

ن 
يش

د ن
فو

 ©
عية

را
لز

و ا
غدا

كين
عة 

جام
ة ب

غذي
األ

سة 
هند

 و
وم

عل
ية 

 كل
©

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1295457/


15
اليوم العاملي لسالمة األغذية 2020

األســواق التونسية تُركّز عىل 
لصحة ا

ــن  ــذاء اآلم ــوع "الغ ــىل موض ــوء ع ــليط الض ــم تس ت

ــا يف  ــامل، مب ــن الع ــة م ــزاء مختلف ــواق" يف أج يف األس

ذلــك تونــس، حيــث تعاونــت وزارة الصحــة والوكالــة 

ــع  ــة للمنتجــات م ــة والبيئي ــة الصحي ــة للرقاب الوطني

ــز  ــة لتعزي ــة املحلي ــة العاملي ــة الصح ــب منظم مكات

نظــام جديــد لســالمة األغذيــة، وهو جــزء مــن قانون 

ــراره يف عــام 2019. ــم إق ــذي ت ــي ال الغــذاء الوطن

ويف فيلــم وثائقــي تــم إنتاجــه باللغتــني العربيــة 

والفرنســية خــاص باحتفــاالت 7 حزيــران/ يونيــو، 

تــم عــرض بروتوكــوالت جديــدة لســالمة األغذيــة 

ــواق  ــة وأس ــع بالجمل ــة" للبي ــر القصع ــواق "ب يف أس

"أريانــة" للبيــع بالتجزئــة، مثــل إجــراءات الرقابــة 

ــي تعــد جــزءا مــن نهــج  ــة، والت ــة واالقتصادي الصحي

ــدة". ــة إىل املائ ــن املزرع ــوان "م ــد بعن ــل جدي متكام

ويوضــح الفيلــم أيضــا االحتياطــات الخاصــة بجائحــة 

فــريوس )COVID-19( التــي قدمتهــا الســلطات، 

مثــل تطهــري املركبــات، والكامــريا الحراريــة التــي 

ــاه  ــاط املي ــزوار، ونق ــع ال ــس درجــة حــرارة جمي تقي

ــن. ــون لغســل اليدي ــا الصاب ــي يوجــد فيه ــن الت واألماك

ــراءات  ــذه اإلج ــل ه ــه "بفض ــم إىل أن ــص الفيل ويخل

الشــاملة، تعمــل الســلطات التونســية بالرشاكــة مــع 

ــل  ــن أج ــد م ــدا بي ــة ي ــري حكومي ــة غ ــات فاعل جه

ضــامن الســالمة الصحيــة يف جميــع مراحــل السلســلة 

ــة". الغذائي

الخاص القطاع 

تصــدرت كل مــن التجــارة والصناعــة عــدد مــن الفعاليــات التــي أطلقتهــا بوركينا فاســو يف حملتهــا يف الجمعيــة العامة 

ــني يف رشكات  ــب العامل ــة إىل جان ــات الكيني ــارة والتعاوني ــة والتج ــوة وزارة الصناع ــت دع ــو، ومت ــوم يف واغادوغ للح

ــة )FoodBev International( يف  ــة واســعة النطــاق. كــام نظمــت رشكــة فــود بيــف الدولي ــة لحضــور فعالي األغذي

جنــوب إفريقيــا إحــدى النــدوات عــرب اإلنرتنــت عــىل املســتوى الوطنــي، حيــث علّقــت إيريــكا شــيوارد مــن املبــادرة 

العامليــة لســالمة األغذيــة قائلــة: "يبــدو أنهــا حقــا فرصــة جيــدة لنــا للقــاء معــا للتعــاون حــول كيفيــة االســتفادة مــن 

شــبكاتنا وجهــات االتصــال الصناعيــة الخاصــة بنــا يف اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة."

ويف حــني ركــزت غالبيــة الفعاليــات عــىل ســالمة األغذيــة عــىل املســتوى الوطنــي، ركــز البعــض عــىل نظافــة األغذيــة 

وســالمتها يف الصــادرات الغذائيــة الدوليــة. وســلطت الحكومــة الدمناركيــة ورشاكــة الصناعــة املُتمثلــة بـــ "فود نيشــن" 

)Food Nation( أثنــاء إحــدى النــدوات عــرب اإلنرتنــت، الضــوء عــىل الــدور الحاســم لســالمة األغذيــة يف قطــاع تصدير 

ــدوراس، موريســيو جيفــارا،  ــة يف هن ــروة الحيواني ــة للزراعــة وال ــر الدول ــة الخــاص بالدمنــارك. كــام قــدم وزي األغذي

رســالة مامثلــة. ويف كابــو فــريدي، اســتمع الحــارضون إىل األمــني العــام للغرفة التجاريــة، خوســيه لويس نيفيــس، وذلك 

يف مؤمتــر صحفــي متعــدد الــوكاالت جــرى عــىل املســتوى الوطنــي والــذي أكــد عــىل أهميــة ســالمة األغذيــة بالنســبة 

لقطــاع تجــارة املــواد الغذائيــة املتنامــي يف البــالد.

توسيع اآلفاق 

كان اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة 2020 بالنســبة لعــدد مــن املســاهمني اآلخريــن جــزءا مــن مبــادرات أوســع. فقــد 

ــأن إطــار العمــل  ــوب رشق آســيا، ب ــة يف جن ــة الصحــة العاملي ــر اإلقليمــي ملنظم ــال ســينغ، املدي ــام خيرتاب رصح بون

ــة يف  ــري ســالمة األغذي ــا يف املنطقــة ســيكون حاســام ملواءمــة معاي ــم اعتــامده حديث ــذي ت ــة ال بشــأن ســالمة األغذي

ــة  ــات ذات الصل ــة حيــث يصــل عــدد الوفي ــق االغذي ــي تنتقــل عــن طري ــع األمــراض الت منطقــة تتحمــل عــبء رب

ــة قطــر  ــة دول ــدول العربي ــة ال ــد كلفــت جامع ــي، فق ــا عــىل املســتوى اإلقليم ــام. ام ــة يف الع 175 حال حــوايل 000

بإعــداد املســودة األوليــة لسياســة ســالمة األغذيــة العربيــة، والتــي تــم تقدميهــا خــالل نــدوة اليــوم العاملــي لســالمة 

األغذيــة يف دولــة قطــر.

ويف هــذه األثنــاء، احتفلــت حكومــة ســورينام يف يــوم 7 حزيــران/ يونيــو مــن خــالل ربــط أنشــطتها باملــرشوع الجاري 

ملنظمــة األغذيــة والزراعــة الــذي ميولــه االتحــاد األورويب )مــرشوع الوصــول إىل األســواق الزراعيــة يف ســورينام(. ويف 

منشــأة صغــرية لتحضــري الــكاكاو يف ضواحــي مدينــة أكــرا يف غانــا، أعلنــت القــوى العاملــة املكونــة مــن 90 عضــوا أن 

الخطابــات التشــجيعية الخاصــة بســالمة األغذيــة التــي تلقوهــا هــذا العــام ســتكون شــيئا ال يُذكــر – إذا مــا قورنــت 

بـــ "األســلوب الفخــم" الحتفاالتهــم التــي ســيقيمونها يف عــام 2021.

ويعكــس تنــوع املســاهمني واملشــاركني، فضــال عــن التنــوع الكبــري يف األفــكار وراء فعاليــات اليــوم العاملــي لســالمة 

ــرد واألرسة وصــوال إىل املســتوى اإلقليمــي  ــن الف ــا عــىل كل املســتويات، م ــة العمــل مع ــام، أهمي ــة هــذا الع األغذي

ــه ال  ــا بالحــدود، فمــن الواضــح أن ــة وفــريوس كورون والــدويل. وال تعــرتف األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق االغذي

ميكــن معالجــة تعقيــدات التحديــات التــي متثلهــا إال مــن خــالل االعــرتاف بــأن ســالمة األغذيــة هــي يف الواقــع مســألة 

تهــم الجميــع.

 مقطع فيديو يوضح الربوتوكوالت الخاصة بسالمة 

 )COVID-19( األغذية وجائحة فريوس 
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https://www.facebook.com/829165894099636/posts/1163262610689961/
https://www.facebook.com/829165894099636/posts/1163206860695536/
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اشكال )إموجي( األكرث استخداما يف تطبيقات اسنتغرام، وفيسبوك، وتويرت.

من خالل نرش مقطع للفيديو حول ما ميكن لكل شخص عمله، تقدمت منظمة 

األغذية والزراعة يف 7 حزيران/ يونيو بالسؤال ملتابعيها عىل تويرت حول الطريقة 

التي يقومون بها بتعزيز سالمة األغذية.

مبناسبة اليوم العاملي لسالمة األغذية، قّدمت منظمة 

الصحة العاملية للمستهلكني بعض النصائح حول رشاء املواد الغذائية 

وذلك عىل تطبيق انستغرام. 

عملــت كل مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة وأمانــة هيئــة 

ــعارات  ــو وش ــع فيدي ــة ومقاط ــوم بياني ــة ورس ــور مرئي ــاج ص ــا إلنت ــذايئ مع ــتور الغ الدس

موضوعــة عــىل االجهــزة وذلــك للمشــاركة بالرســالة "ســالمة األغذيــة، مســألة تهــم الجميع" 

بجميــع اللغــات الرســمية الســت لألمم املتحــدة. وباإلضافــة إىل مــواد حملــة 2020، أتاحت 

ــة مــوادا ميكــن عرضهــا عــىل وســائل  ــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العاملي منظمــة األغذي

ــو )Trello( مفتوحــة. التواصــل االجتامعــي عــىل لوحــة تريل

ــىل  ــواد ع ــرش امل ــالل ن ــن خ ــت – م ــرب اإلنرتن ــات ع ــامت واملؤسس ــراد واملنظ ــارك االف ش

ــاء  ــة أو إنش ــات املحلي ــا إىل اللغ ــي، أو ترجمته ــل االجتامع ــائل التواص ــاباتهم يف وس حس

ــري  ــم إجــراء عــدد كب ــد ت ــة بجامهريهــم. وق مــواد خاصــة بهــم حــول موضــوع أكــر صل

مــن الفعاليــات الخاصــة باليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة عــرب اإلنرتنــت، حيــث تــم اجــراء 

العديــد منهــا مبــارشة عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي، مبــا يف ذلــك البــث املبــارش عــىل 

ــة. ــذي اســتضافته منظمــة الصحــة العاملي ــع فيســبوك ال موق

 النقر لإلعجاب بسالمة األغذية 
واالطالع عليها

وقد شاركت هيئة الدستور الغذايئ بالتحيات الخاصة باليوم العاملي لسالمة 

األغذية وذلك يف تغريدة )إموجي( عىل شكل املخترص )WFSD( والذي يشري إىل 

اليوم العاملي لسالمة األغذية.

https://twitter.com/FAO/status/1269524365298761729
https://www.instagram.com/p/CBJIkwdjiEO/
https://trello.com/b/ldzjFBJA/world-food-safety-day
https://trello.com/b/ldzjFBJA/world-food-safety-day
https://twitter.com/FAOWHOCodex/status/1269388596735365121
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ــرت  ــة )WorldFoodSafetyDay#( عــىل توي ــوم العاملــي لســالمة األغذي ــر هاشــتاغ الي ظه

مبعــدل 624 مــرة يف اليــوم يف أول أســبوعني مــن شــهر حزيــران/ يونيــو، وبلــغ إجــاميل عــدد 

 10 املشــاهدين 250 مليــون مشــاهدة. ويف 7 حزيــران/ يونيــو، اســتخدم مــا يقرب مــن 000

حســاب هاشــتاغ )WorldFoodSafetyDay#(. وبعــد فــرتة الــذروة، ظــل عــدد التغريدات 

ــك  ــا واســتمر ذل ــر مــن 2000 مســتخدم يومي ــوي عــىل الهاشــتاغ باســتمرار أك ــي تحت الت

حتــى يــوم 14 حزيــران/ يونيــو. وخــالل الفــرتة التــي تــم تحليلهــا، كانــت 78 يف املائــة مــن 

ــري  ــة أو تش ــتاغ )WorldFoodSafetyDay#( داعم ــل هاش ــت تحم ــي كان ــدات الت التغري

بشــكل إيجــايب إىل هــذا اليــوم التابــع لألمــم املتحــدة، مــام يعكــس أهميــة ســالمة األغذيــة 

ــع  ــتخداما م ــر اس ــدان األك ــذان يُع ــن )SafeFood#( )الل ــذاء اآلم )FoodSafety#( والغ

الهاشــتاغ الرئيــي(.

#1WorldFoodSafetyDay  .1

#1FoodSafety  .2

#1SafeFood  .3

#1InocuidadAlimentaria  .4

#1Food  .5

774

6 689

250.1 M

4 237

20 127

أكرث خمسة هاشتاغات تم استخدامها 
يف تغريدات اليوم العاملي لسالمة 

األغذية

متابعة هاشتاغ اليوم العاملي لسالمة األغذية 
)#WorldFoodSafetyDay(

التغريدات التي تحمل هاشتاغ 

)WorldFoodSafetyDay#( والتي وصلت للجمهور
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شــهدت أخبــار اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة يف املنشــورات عــىل شــبكة اإلنرتنــت 

وخارجهــا، قيــام الصحفيــني والحكومــات واملنظــامت الدوليــة واملجموعــات املعنيــة 

بالصناعــة واملنــارصة يف جميــع مناطــق العــامل باستكشــاف ســالمة األغذيــة مــن عــدة زوايا.

وأصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بيانــات صحفية وإرشــادات 

إعالميــة بصفتهــام املنظمتــني املعيّنتــني مــن قبــل األمــم املتحــدة لتيســري فعاليــات اليــوم 

العاملــي لســالمة األغذيــة. وســجل فرانسيســكو برانــكا من منظمــة الصحــة العامليــة مقطعا 

قصــريا مــن فيديــو تــم اســتخدامه عــىل نطــاق واســع يف وســائل اإلعالم. كــام ســاعد موظفو 

املكاتــب اإلقليميــة يف توســيع مــدى الرســائل. 

ويف أوروبــا الرشقيــة، تــم اســتخدام اقتبــاس مــاري كينــي مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة 

مــن قبــل املوقعــان االخباريــان )A1Plus( األرمينــي و )mia.mk( يف شــامل مقدونيــا. 

ــا كالرك مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة مــع  ويف منطقــة البحــر الكاريبــي، تعاونــت رينات

يتاديــس جيــربي، ممثــل منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة / منظمــة الصحــة العامليــة يف 

بربــادوس وبلــدان رشق البحــر الكاريبــي لعقــد مؤمتــرا صحفيــا أســفر عــن تغطيــة شــاملة 

عــرب جميــع وســائل اإلعــالم، ال ســيام يف جامايــكا وبربــادوس ووســائل االعــالم عىل مســتوى 

املنطقــة مثــل موقــع )Caricom.com( الخــاص باملجتمــع املحــي الكاريبــي. كــام كتبــت 

كالرك مقــاال ظهــر يف كل مــن وكالــة أنبــاء )Inter Press Service( ويف وســائل اإلعــالم 

املحليــة. وكتــب فريــد كافــريو، املديــر القطــري ملنظمــة األغذيــة والزراعــة يف تنزانيــا، مقــاال 

نـُـرش يف موقــع )The Citizen( اإلخبــاري، حيــث تنــاول قضايــا الســالمة املتعلقــة بأطعمــة 

الشــوارع والســموم الفطريــة )االفالتوكســني(.

كــام ورد ذكــر الســموم الفطريــة يف مقــال عــىل موقــع )Dawn( الباكســتاين، والــذي ســلط 

الضــوء عــىل التقــدم الــذي أحرزتــه البــالد يف مجــال ســالمة األغذيــة وذلــك بفضــل التعــاون 

مــع املنظــامت الدوليــة مثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. كــام نــرشت الوكالــة الدولية 

ــىل  ــوء ع ــه الض ــلطت في ــت س ــىل اإلنرتن ــا ع ــىل موقعه ــاال ع ــا مق ــة بذاته ــة الذري للطاق

األعــامل الخاصــة بســالمة األغذيــة التــي نفذتهــا يف كوســتاريكا وأوغنــدا.

ــالمة  ــي لس ــوم العامل ــات الي ــج لفعالي ــىل الرتوي ــرى ع ــة األخ ــامت الدولي ــت املنظ وحرص

األغذيــة، حيــث كتــب املعهــد الــدويل لبحــوث املاشــية عــن حملتــه العامليــة التــي ركــزت 

عــىل األســواق غــري الرســمية، بينام نــرش املعهــد الــدويل لبحــوث السياســات الغذائيــة مقاال 

ــة، واســتخدم  ــن تحســني ســالمة األغذي ــد م ــود عــىل الهن ــي تع ــد الت شــامال حــول الفوائ

املعهــد الــدويل للتنميــة املســتدامة فعاليــة يــوم 7 حزيــران/ يونيــو لتوضيــح العالقــة بــني 

ــة  ــة األوروبي ــن الهيئ ــت كل م ــام أعلن ــتدامة. ك ــة املس ــداف التنمي ــة وأه ــالمة األغذي س

لســالمة األغذيــة واملنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان عــن فعاليــات اليــوم العاملــي لســالمة 

األغذيــة الخاصــة بهــام مــن خــالل كتابــة مقــاالت عــىل مواقعهــام اإللكرتونيــة.

ــراء  ــا الق ــدواء يف غان ــذاء وال ــلطة الغ ــت س ــة، حث ــة العاملي ــالم اإلخباري ــائل اإلع ويف وس

ــك بتجاهــل  ــريوس )COVID-19( وذل ــج عــن جائحــة ف ــادة العــبء النات ــدم زي عــىل ع

إرشــادات ســالمة األغذيــة. وتحــدث رئيــس لجنــة هيئــة الدســتور الغــذايئ يف جامايــكا مــع 

صحيفــة جامايــكان أوبزرفــر)Jamaican Observer(، ووضعــت وكالــة املعلومــات الفلبينية 

الخطــوط العريضــة للدعــوة للعمــل. كــام كانــت الدعــوات للعمــل محــورا ملقــاالت مــن 

 )Excelencias Gourmet( أســاتذة كليــة الطــب البيطــري بجامعــة لشــبونة، ومجلــة

 الصــادرة باللغــة اإلســبانية والتــي تســتهدف قطــاع الضيافــة، ومجموعــة املنــارصة النيباليــة

ــة  ــة ملنطق ــة الصحي ــا، والبواب ــوب إفريقي ــة بجن  )Public Health Update(، ووزارة الصح

الحكــم الــذايت اإلســبانية يف قشــتالة وليــون.

ومتــت تغطيــة اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة بشــكل كامــل يف الهنــد، حيــث نــرش كل من 

 ،Hindustan Times و ،Hans News Service و ،India Today و ،Uniquenewsonline

و   ،News Vibes of India و   ،Firstpost و   ،The State و   ،Zee News و   ،Newsa و 

RepublicWorld، و Adda247 مقــاالت حــول خلفيــة ســالمة األغذيــة وتاريخــا وأهميتهــا 

مــع نــرش إرشــادات مثــل الوصايــا الخمــس لضــامن مأمونية الغــذاء التابعــة ملنظمــة الصحة 

العامليــة. 

 اليوم العاملي لسالمة األغذية 
يف األخبار

تُعد جريدة جاميكان أوبزرفر )Jamaican Observer( من بني العديد من وسائل االعالم اإلخبارية التي غطت اليوم العاملي لسالمة األغذية يف 2020.

اك
رم

كو
ن م

كال
 دي

©



19
اليوم العاملي لسالمة األغذية 2020

الســعودية  الصحيفــة  يف  طويلــة  مقــاالت  األخــرى  اإلخباريــة  التغطيــة  وشــملت 

 ،)EIN Newswire( ومقــاالت يف موقع ،)CNBC Africa( وعــىل موقع )Saudi Gazette(

و)Gulf Today( التــي تتخــذ مــن اإلمــارات مقــرا لهــا، ومقــاال عــىل اإلنرتنــت عــىل 

املوقــع اإللكــرتوين لإلذاعــة الفرنســية )RFI( الناطقــة باللغــة الفرنســية. وامتــدت 

ــت  ــرش يف )Vietnam News(، وغط ــال نُ ــية إىل مق ــوث املاش ــدويل لبح ــد ال ــة املعه حمل

ــم تســليط  ــة، وت ــامن يف مجــال ســالمة األغذي ــة )Oman News( عمــل ســلطنة ُع صحيف

ــة  ــريوس )COVID-19( يف صحيف ــة ف ــة وجائح ــالمة األغذي ــني س ــة ب ــىل الصل ــوء ع الض

)Dhaka Tribune(. أمــا يف صحيفــة )Nigerian Tribune( فقــد أعلنــت الجمعيــة الطبيــة 

البيطريــة النيجرييــة أن األمــراض املتعلقــة بالغــذاء ميكــن أن تقلــل مــن املناعة ضــد فريوس 

ــن  ــد م ــة العدي ــار املحلي ــن وكاالت األخب ــدد م )COVID-19(. ويف إندونيســيا، غطــت ع

الفعاليــات املجتمعيــة، وشــهدت قطــر انتشــارا واســعا للفعاليــات عــرب وســائل اإلعــالم يف 

ــة. الوطني

 )Foodtank( كــام نــرش فرانسيســكو برانــكا من منظمــة الصحــة العامليــة مقاال عــىل موقــع

مع روث ريتشاردســون، املديــرة التنفيذية للتحالف العاملي ملســتقبل األغذيــة، ومجموعات 

ــة  ــك الرابط ــا يف ذل ــة مب ــالمة األغذي ــي لس ــوم العامل ــت الي ــي غط ــرى الت ــارصة األخ املن

اإليطاليــة )Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale(، ومنظمــة 

)thehealthsite.com(يف موريشــيوس، وموقــع )YUVA( اتحاد الشــباب يف العمــل الطوعي 

 ،)IBFAN( الهنــدي، وشــبكة العمــل الــدويل من أجــل أغذية األطفــال يف اململكــة املتحــدة 

وشــبكة )Scaling Up Nutrition(، وموقــع )Food Safety News( االخبــاري ومقــره 

ــات املتحــدة. الوالي

ــة إدارة  ــا اإللكرتوني ــىل مواقعه ــات ع ــرشت معلوم ــي ن ــة الت ــام الحكومي ــني االقس ــن ب وم

ــالمة  ــي لس ــوم العامل ــاركة يف الي ــة املش ــت كيفي ــي أوضح ــة الت ــدواء األمريكي ــذاء وال الغ

ــة  ــالمة األغذي ــي لس ــار الوطن ــن االختب ــت ع ــي أعلن ــمبورغ الت ــة لوكس ــة، وحكوم األغذي

الخــاص بهــا، ووزارة الصحــة اإليطاليــة، وحكومــة اململكــة املتحــدة، ووكالــة معايــري األغذية 

يف اســكتلندا التــي وفــرت صفحــة الكرتونيــة عــن أســئلة وأجوبــة تتعلــق بجائحــة فــريوس 

ــروة  ــة وال ــارة والزراع ــة والتج ــة ووزارة الصناع ــامد الوطني ــة االعت )COVID-19(، وهيئ

الســمكية يف جامايــكا. كــام عقــدت الهيئــة املســتقلة لتنظيــم الصحــة يف كابو فــريدي مؤمترا 

صحفيــا حــرضه عــدد كبــري مــن املشــاركني.

 مجموعة من تقارير الُصحف واملواقع 
االلكرتونية واملجالت
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الســامح بالدخول إىل الشبكة الدولية للســلطات املعنية 
بسالمة األغذية 

بقلم Peter Ben Embarek، خبري سالمة األغذية ورئيس وحدة يف 

منظمة الصحة العاملية، أمانة الشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة 

األغذية

ــة  ــة ملنظم ــة التابع ــة بســالمة األغذي ــة للســلطات املعني ــة الشــبكة الدولي اجتمعــت أمان

األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة بأعضائهــا مــن اجــل اليــوم العاملــي لســالمة 

ــة يف  ــع لضــامن ســالمة األغذي ــه الجمي ــة لهــذه الســنة ملناقشــة مــا ميكــن أن يفعل األغذي

ــات  ــوارات باللغ ــاركا إىل الح ــم 250 مش ــو، انض ــار/ ماي ــهر أي ــف ش ــواق. ويف منتص األس

اإلنجليزيــة والفرنســية واإلســبانية مــن خــالل نــدوة عــرب اإلنرتنــت لتشــجيع التعــاون عــرب 

القطاعــات. وتتقــدم أمانــة الشــبكة الدوليــة للســلطات املعنيــة بســالمة األغذيــة بالشــكر 

لجميــع األعضــاء لالحتفــال باليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة واملشــاركة باألخبــار املتعلقــة 

باألنشــطة التــي أعدوهــا.

وعــىل مــدى العقديــن املاضيــني، كان هنــاك تحــول كبــري يف طريقــة توزيــع الغــذاء، ومــدى 

تفــي األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق االغذيــة، والطــرق التــي نســتخدمها الكتشــاف 

تفــي االمــراض ورصدهــا. وقــد تــم إطــالق الشــبكة الدوليــة للســلطات املعنيــة بســالمة 

ــة املطــاف مــن  ــة يف نهاي ــة، والوقاي ــة امللوث ــة يف عــام 2004 لوقــف انتشــار األغذي األغذي

األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق األغذيــة عــىل املســتوى العاملــي. كــام ســهلت الشــبكة 

ــع  ــني جمي ــات ب ــادل املعلوم ــل وتب ــة التواص ــالمة األغذي ــة بس ــلطات املعني ــة للس الدولي

ــة  ــوادث املتعلق ــن الح ــات م ــاء املئ ــة أثن ــتويات املختلف ــىل املس ــة وع ــاب املصلح أصح

ــة. ــة املاضي ــة عــىل مــدى الســنوات القليل بســالمة األغذي

ُحلم هيئة الدســتور الغذايئ يصبح عمره ســنتني

بقلم Tom Heilandt، أمني هيئة الدستور الغذايئ

ــارزا تحــول إىل أكــر مــن 100  ــا ب ــة يومــا افرتاضي ــوم العاملــي لســالمة األغذي لقــد كان الي

فعاليــة توزعــت عــىل مــدار أســابيع وأقيمــت يف أكــر مــن 60 دولــة حــول العــامل. وأثنــاء 

ــة املقــر الرئيــي ملنظمــة الصحــة العامليــة يف ســياريت  ــد ومشــاهدة فعالي العمــل عــن بُع

بينــام كنــت عالقــا يف ازدحــام مــروري، فكــرت يف مقــدار التغيــري الــذي طــرأ منــذ العــام 

املــايض وكيــف حّولنــا اليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة إىل العــامل االفــرتايض وكيــف أصبحنــا 

نســتخدم الفــرص الجديــدة بنجــاح. لقــد كان حدثــا احرتافيــا رائعــا وأحببــت بشــكل خــاص 

تفاعــل الجمهــور عــرب اإلنرتنــت.

ــث تتحــول  ــدان الزخــم بحي ــة هــو عــدم فق ــم الخــاص باملناســبات الدولي ــيء امله إن ال

هــذه املناســبات إىل رســائل تذكــري عامليــة عــىل النحــو الــذي نريــده. وباالنتقــال إىل الوضــع 

االفــرتايض، خاطرنــا بجــذب انتبــاه عــدد اقــل مــن النــاس، ولكــن عوضــا عــن ذلــك متكنــا 

ــا  ــا رأين ــة عندم ــة رائع ــت تجرب ــد كان ــاركة. لق ــخاص للمش ــن األش ــد م ــذب املزي ــن ج م

التــزام أعضــاء هيئــة الدســتور الغــذايئ واملراقبــني مبواصلــة عمــل الهيئــة يف وضــع معايــري 

ــة  ــة هيئ ــز عائل ــة عــىل تركي ــدة. وحافظــت األمان ــة يف ظــل هــذه الظــروف الجدي األغذي

ــث  ــة - تحدي ــوم العاملــي لســالمة األغذي ــال بالي الدســتور الغــذايئ عــىل املهمــة يف االحتف

املوقــع االلكــرتوين باســتمرار مبذكراتكــم وصوركــم، وإنتــاج مــواد مثــل البودكاســت ومقطــع 

للفيديــو عــن تقييــم املخاطــر.

وســنواصل العمــل بشــكل افــرتايض أو فعــي ألن ســالمة األغذيــة مســألة تهــم الجميــع – 

وخاصــة بالنســبة لنــا. لــذا، حافظــوا عــىل ســالمتكم!

شبكات سالمة ومعايري األغذية تُطلق فعاليات 
اليوم العاملي لسالمة األغذية

ملصق خاص بالحملة من جمهورية الدومينيكان. )أعىل ميني الصفحة(

 الجمعية العامة للحلوم يف واغادوغو تفتتح فعاليات اليوم العاملي لسالمة األغذية

 يف بوركينا فاسو. )فوق( 
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https://www.who.int/activities/responding-to-food-safety-emergencies-infosan
https://www.who.int/activities/responding-to-food-safety-emergencies-infosan
https://who-meeting.webex.com/recordingservice/sites/who-meeting/recording/playback/f9357445cb7c4a079b0452a117a305fd
https://who-meeting.webex.com/recordingservice/sites/who-meeting/recording/playback/abd72f9e833f4b49b8ac239a74abfc48
https://who-meeting.webex.com/recordingservice/sites/who-meeting/recording/playback/e03402ca515743cf94ae7f7d307f285a
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/ar/


21
اليوم العاملي لسالمة األغذية 2020

ُمقتَطَفات من رسالة منظمة الصحة العاملية املوجهة لألعضاء والتي تم تعميمها:

يهــدي املديــران العامــان ملنظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األغذية والــزراع تحياتهــام إىل الــدول األعضــاء ويترشفــان بإبالغها بأنه ســيجري 

االحتفــال يف 7 حزيــران/ يونيــو 2020 باليــوم العاملــي الثــاين لســالمة األغذيــة، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف كانــون 

األول/ ديسمرب 2018.

وحيــث أن األمــور مل تــر كــام كان متوقعــا هــذا العــام، فــإن العــامل رسعــان مــا تبّنــى طرقــاً جديــدة للعمــل واالحتفــال معــاً يف تجمعــات 

عــرب االنرتنــت، بــدال مــن التجّمــع معــاً يف احتفــاالت عامــة، إذ تعطلــت الحيــاة العامــة يف العديــد مــن البلــدان للمحافظــة عــىل صحــة 

.)COVID-19( الجميــع والتغلــب عــىل التحديــات الناجمــة عــن جائحــة فــريوس

وتظــل ســالمة األغذيــة "مســألة تهــم الجميــع" وهــو مــا ترُبهــن عليــه األزمــة العامليــة الحاليــة أكــر مــن أي وقــت مــى. لذلــك ســتُكرس 

احتفــاالت هــذا العــام لجميــع أولئــك الذيــن كفلــوا عــدم انقطــاع سالســل اإلمــداد يف ظــل هــذه األزمــة وبقــاء الغــذاء املأمــون متاحــا، 

مســاهمني بذلــك يف اســتهالك وجبــات غذائيــة صحيــة: مــن العاملــني يف الحقــول إىل العاملــني يف املحــالت التجاريــة وجميــع أولئــك الذيــن 

يعــدون الطعــام لآلخريــن وألنفســهم.

وقــد اســتندت حملــة عــام 2019 الناجحــة إىل زخــم املؤمتريــن الدوليــني حــول ســالمة األغذيــة اللذيــن عقــدا يف أديــس أبابــا وجنيــف. 

وســيهدف حــدث عــام 2020 إىل تعزيــز الوعــي والحــث عــىل العمــل مــن خــالل تســليط الضــوء عــىل مــا ميكــن للجميــع القيام بــه لضامن 

ســالمة األغذيــة، مــع الرتكيــز بشــكل أســايس عــىل إتاحــة أغذيــة مأمونــة واســتدامتها يف األســواق.

وخــالل هــذه الجائحــة، تحتــاج الــدول األعضــاء إىل الدعــم أكــر مــن أي وقــت مــى يف جهودهــا الراميــة إىل توفــري الغــذاء املأمــون الــكايف 

للجميــع، وضــامن ثقــة الســكان يف مأمونيــة الغــذاء الــذي يتناولونــه لحاميــة صحتهــم.

 تحية تقدير لألبطال يف مجال
 الغذاء حول العامل

املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، الدكتور/ تيدروس أدهانوم غيربيسوس . )يسار(

مدير عام منظمة األغذية والزراعة، الدكتور/ كو دونغيو. )ميني(
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قــّدم هــذا التقريــر ملحــة عــن الطاقــة والحــامس واالبتــكار التــي كانــت الدافــع لليــوم 

العاملــي لســالمة األغذيــة 2020.

يف غضــون ســنتني فقــط، اكتســب اليوم العاملــي لســالمة األغذية شــهرة يف جميــع أنحاء 

العــامل، داخــل الحكومــات واملنظــامت الدوليــة، واملؤسســات التعليميــة، ومجموعــات 

املنــارصة، واملــزارع، ومصانــع تحضــري األغذيــة، ومحــال توفري الطعــام وبني املســتهلكني.

 ويف ذلــك الوقــت، شــهدنا وعيــا متزايــدا حــول أهميــة ســالمة األغذيــة وكيــف تتقاطــع 

ــاخ واالدمــاج االقتصــادي ومقاومــة مضــادات  مــع الصحــة واألمــن الغــذايئ وتغــري املن

الجراثيــم والتجــارة.

ويف ذات الســنتني، أكــد املجتمــع الــدويل أن ســالمة األغذيــة هــي مــن أولويــات الصحة 

العامــة وهــي هامــة لتحقيــق خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030. ويف متــوز/ يوليــو 

2020، وافقــت جمعيــة الصحــة العامليــة عــىل قــرار بشــأن تعزيز ســالمة األغذيــة، بينام 

يف عــام 2019، كان موضــوع مســتقبل ســالمة األغذيــة: تحويــل املعــارف إىل إجــراءات 

تنفــع النــاس واالقتصــادات والبيئــة عــىل جــدول األعــامل الــدويل.

ــدة  ــم املتح ــة األم ــل لقم ــامل بالفع ــتعد الع ــة، سيس ــالمة األغذي ــث لس ــوم الثال يف الي

للنظــم الغذائيــة، التــي ســتوفر الفرصــة للنظــر يف الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه ســالمة 

ــة عــىل املســتوى العاملــي واإلقليمــي والوطنــي واملحــي. ــة يف النظــم الغذائي األغذي

ــم  ــذي ت ــم ال ــىل الزخ ــاظ ع ــة دورا يف الحف ــالمة األغذي ــي لس ــوم العامل ــيلعب الي وس

ــي: ــا ي ــام مب ــة للقي ــات املحلي ــز املجتمع ــوف يحّف ــى اآلن، وس ــده حت تولي

بناء الوعي العام واملنارصة بني أوساط صّناع القرار؛  

تحســني الصحــة مــن خــالل الوقايــة مــن األمــراض التــي تنتقــل عــن طريق   

األغذيــة عــىل جميــع األصعــدة؛

اســتلهام العمــل للمســاعدة عــىل ضــامن الحصول عــىل طعــام كايف وصحي   

ــا. ــن أيض وآم

التطلع قدماً إىل عام 2021

بطاقتان للتواصل االجتامعي من حملة اليوم العاملي لسالمة األغذية 2020.

 التوصيات الرئيسية 
للمشاركة الفعالة يف 2021:

خطط للمشاركة بشكل فّعال يف الحملة.  

ضــع هدفــا لنشــاطك – ســواء كان هدفــا كبــرياً أم   

ــرياً. صغ

راقــب التحديثــات الخاصة باليــوم العاملي لســالمة   

األغذيــة واملــواد الجديــدة املتعلقــة بالحملــة التــي 

يتــم وضعهــا عــىل املوقــع اإللكــرتوين. 

قم ببناء الرشاكات.  

استمتع بفعل ذلك!  
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https://www.who.int/ar/news-room/events/international-food-safety-conference
https://www.who.int/ar/news-room/events/international-food-safety-conference
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/food-systems-summit-2021/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/food-systems-summit-2021/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/wfsd/about/ar/


األمم املتحدة تعرتف بسالمة األغذية
اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 20 كانــون األول/ ديســمرب 2018 القــرار رقــم 73/250 

بتحديــد يــوم 7 حزيــران/ يونيــو يومــا عامليــا لســالمة األغذيــة.

وقــد تــت دعــوة منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة الصحــة العامليــة، وهام 
املنظمتــان األم لهيئــة الدســتور الغــذايئ، لتيســري االحتفال بشــكل مشــرتك.

كــام يدعــو القــرار جميــع الــدول األعضــاء ومؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظــامت الدوليــة 
ــة،  ــري الحكومي ــامت غ ــك املنظ ــا يف ذل ــدين، مب ــع امل ــاص، واملجتم ــاع الخ ــرى، والقط ــة األخ واإلقليمي
واألفــراد وســائر الجهــات صاحبــة املصلحــة، إىل االحتفــال باليــوم العاملــي لســالمة األغذيــة عــل النحو 

املالئــم ووفقــا لألولويــات الوطنيــة.

https://undocs.org/ar/A/RES/73/250
https://undocs.org/ar/A/RES/73/250


اليوم العاملي لسالمة األغذية 2020 - نظرة عامة عىل احتفال افرتايض ُملهم

وقــع اليــوم العاملــي الثــاين لســالمة األغذيــة التابــع لألمــم املتحــدة يف خضــم الفــرتة العامليــة االســتثنائية لجائحــة فــريوس 

)COVID-19(. ولقــد كان يومــا، ويف الغالــب أســبوعا أو أكــر، حافــال "بالكاممــات والجراثيــم وامليكروفونــات" والــذي شــهد 

مبــادرات - نظمهــا األفــراد والعائــالت واملجتمعــات املحليــة واملــدارس والــرشكات واملكاتــب الحكوميــة – تــم اعادة تشــكيلها 

لتنســجم مــع "الوضــع الطبيعــي الجديــد" والــذي يبــدو مســتعدا للتأثــري عــىل ســالمة األغذيــة والنظــم الغذائية يف املســتقبل 

املنظــور. ويف هــذه النظــرة العامــة التــي تغطــي االحتفــاالت العامليــة، نلقــي نظــرة عــىل النــدوات عــرب اإلنرتنــت، ومقاطــع 

ــائل  ــي، ورس ــل االجتامع ــائل التواص ــورات وس ــابقات، ومنش ــة، واملس ــاالت االفتتاحي ــة، واملق ــرات الصحفي ــو، واملؤمت الفيدي

الحمــالت، وغريهــا التــي ارشكــت ماليــني األشــخاص يف جميــع أنحــاء العــامل يف أيار/مايــو وحزيــران/ يونيــو 2020.

للمزيــد مــن املعلومــات حــول ســالمة األغذيــة، ميكــن االطــالع عــىل املواقــع االلكرتونيــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة 

الصحــة العامليــة، وهيئــة الدســتور الغــذايئ، والشــبكة الدوليــة للســلطات املعنيــة بســالمة األغذية.

CB0711AR/1/09.20

https://www.who.int/ar
http://www.fao.org/food-safety/ar/
https://www.who.int/activities/responding-to-food-safety-emergencies-infosan
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/ar/
https://www.who.int/ar

