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 ضرورة ضمان 
سالمة األغذية في العالم 

ي منظمة 
ي بسالمة الأغذية �ف

ماركوس ليب، المسؤول الأول المع�ف

الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة

ي حقاً 
شــعار اليوم العالمي لسالمة الأغذية هو “ســالمة الأغذية مسألة تهم الجميع”. والجميع يع�ف

ها  ها وتغليفها وتحض�ي ف ف بزراعة أغذيتنــا وحصادها ونقلها وتجه�ي الجميع انطالقاً من الأشــخاص المعني�ي

ف واللوائح وينشئون  ف ويشــمل بالطبع جميع الأشخاص الذين يضعون القوان�ي ويشــملنا كمستهلك�ي

المؤسســات ويضطلعون بعمليات التفتيش والرقابــة بهدف ضمان أن تنتج نظم أغذيتنا ما يكفي من 

الأغذية المأمونة والمغذية للجميع. 

نســانية الأساســية والملحة إىل جانب الهواء والماء. ول بد من  والغذاء هو ثالث أهم الحتياجات الإ

ف عىل كل فرد أن  ضمان ســالمة الأغذية لكل فرد عىل وجه الأرض. وضماناً لســالمة أغذيتنا، يتع�ي

يضطلع بدوره يومياً. وســالمة الأغذية هي ملتقى مجالت تربية الأحياء المائية والزراعة والصحة 

العامــة. وعليه، تولت منظمة الأغذية والزراعــة ومنظمة الصحة العالمية زمام المبادرة لالحتفال 

باليوم العالمي لســالمة الأغذية سنوياً منذ أن أنشــأته الجمعية العامة لالأمم المتحدة قبل ثالث 

سنوات.

ي جميع أرجاء العالم لواء المهمة إدراكاً لســتمرار الجوع ولســتحالة 
وحمل آلف الأفراد والمنظمات �ف

تحقيق الناس وخصوصاً الأطفال كامل إمكاناتهم بســبب افتقارهم المســتمر إىل الصحة والعافية 

ي الأســواق الدولية حيثما تنعدم سالمة الأغذية.
ف ومنتجي الأغذية عن بيع ســلعهم �ف ولعجز المزارع�ي

لكن الغذاء ل يقترص عىل ذلك فحســب بل يُعت�ب أيضاً جزءاً من الثقافة والمجتمع ويكون شــديد 

التداخل مع معظم جوانب حياتنا إذ نطمعه لأحبائنا كي نســاعدهم عىل النمو ونســتخدمه للتعب�ي عن 

المــودة. فالغذاء هو الحياة ولغة الود والمحبة.

 وســالمة الأغذية مسألة بالغة الأهمية حقاً. وشــكراً لكم عىل احتفالكم معنا باليوم العالمي 

لسالمة الأغذية. 

شراكة فود ناشيون
 ©
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صحي
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 إعداد مستقبل 
أكرث أمانًا وأوفر صحة 

 لوز ماريا دي-ريجيل، رئيسة وحدة العمل المتعدد القطاعات 

ي منظمة الصحة العالمية
المتعلق بنظم الأغذية �ف

ي توف�ي حياة صحية واقتصاد 
نســان بالصحة والعافية. وهو يساهم �ف الغذاء المأمون أســاسي لتمتع الإ

صحي وكوكب صحي ومســتقبل صحي. ويصاب شــخص واحد كل 10 أشخاص بأمراض منقولة 

بالأغذية ســنوياً عىل المســتوى العالمي. ويكون حجم العبء الناجم عن الأمراض المنقولة بالأغذية 

وســه. ويمكننا ويجب  ي مجال الصحة العامة مماثالً لحجم عبء المالريا أو الأيدز والعدوى بف�ي
�ف

علينا أن نحّسن أداءنا.

وقد أدى اليوم العالمي الثالث لســالمة الأغذية الذي تيّس تنظيمه مع منظمة الأغذية والزراعة 

الشــقيقة إىل اتخاذ إجراءات عالمية لالرتقاء بالعمل المتصل بســالمة الأغذية. ونُظمت الحتفالت 

بداع والتصال  نت أساســاً بسبب جائحة كوفيد-19 إل أن هذا الأمر حّفز الإ ن�ت خالل هذه الســنة ع�ب الإ

ي أثارت الحماس أن نشــهد مئات الأحداث المنظمة من جانب 
بدلً من تقييدهما. ومن الأمور ال�ت

ي 
ها �ف ي وتأث�ي

الحكومات والمنظمات الدولية والأوســاط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المد�ف

ي الحفاظ عىل سالمة الأغذية.
وســائط التواصل الجتماعي. ولكل واحد منا دور نشــط �ف

نســان وصحة الحيوان وصحة البيئة ترابطاً وثيقاً، شــدد العديد من الأحداث عىل  ابط صحة الإ وإذ ت�ت

نهج الصحة الواحدة لضمان ســالمة الأغذية. ويجب علينا تطبيق الدروس المســتخلصة من الجائحة 

يكة عىل تكثيف الجهود ع�ب سلســلة القيمة الغذائية لتوف�ي  والعمــل مع الدول الأعضاء والجهات السش

الغذاء المأمون للجميع.

ز ســالمة الأغذية، تنخفض حالت الجوع وســوء التغذية. وإذا كان الغذاء مأموناً، يحصل  وعندما تعزَّ

ي حال الوقاية من الأمراض 
الأطفــال عىل المغذيات الالزمة للنمــو والتطور بالتمتع بالصحة. و�ف

ف عن المدرســة وعن العمل، مما يحّســن  المنقولة بالأغذية يقل عدد أيام غياب الأطفال والبالغ�ي

ي المســتقبل. ول بد من ضمان غذاء مأمون اليوم من أجل 
ي الحا�ف و�ف

قدرتهم عىل كســب الدخل �ف

غد مفعم بالصحة.

ي حملة اليوم العالمي 
ويتيح لنا هذا التقرير فرصة للتعب�ي عن امتناننا الشــديد لكل من شــارك �ف

ي 
قليمي أو الوط�ف لســالمة الأغذية لعام 2021. وتســاعد الإجراءات المتخذة عىل المستوى المحىلي أو الإ

ي المســتقبل. ويمكننا معاً بناء عالم أك�ش أماناً وأوفر صحة.
عىل تحديد معالم ســالمة الأغذية �ف

صحة العالمية
© منظمة ال

ت التعليم التجاري
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© جامعة ازابو
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7 June 2021 World Food Safety Day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Safe food now for
a healthy tomorrow
Food safety is everyone’s business

 7 حزيران/ يونيو 2021  اليوم العالمي لس�مة ا��غذية

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

غذية #اليوم_العالمي_لســ�مة_ا��

غــذاء آمــن اليــوم
�الصحــة  مفعــم  لغــٍد 

سمة ا��غذية مسألة تهم الجميع

7 giugno 2021 Giornata mondiale per la sicurezza degli alimenti

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Cibo sicuro oggi 
per un domani sano
La sicurezza degli alimenti riguarda tutti

7. jun� 2021 Svetovni dan varne hrane

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Varna hrana danes 
za zdrav jutri
Varnost hrane je naša skupna 
odgovornost

7 de junio de 2021 Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

#InocuidadAlimentaria

Alimentos inocuos 
ahora 
para un mañana 
saludable
La inocuidad de los alimentos 
es un asunto de todos

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

  2021年6月7日 世界食品安全日

#世界食品安全日#

保障食品安全
构筑健康未来
食品安全，人人有责

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Bezpieczna  
żywność dziś dla 
zdrowszego jutra
Bezpieczeństwo żywności leży  
w naszym wspólnym interesie

7 czerwca 2021   Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Chakula salama sasa, 
kwa afya ya kesho
Usalama wa chakula  
ni jukumu la kila mmoja

Juni 7 2021   Siku ya Usalama wa Chakula Duniani

7 juin 2021  Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments

#SécuritéSanitaireDesAliments

Des aliments sains 
pour un avenir sain
La sécurité sanitaire des aliments 
est l'affaire de tous

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Ασφαλή τρόφιμα τώρα 
για ένα υγιές αύριο
Η ασφάλεια των τροφίμων  
μας αφορά όλους

7 Ιουνίου 2021   Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια Τροφίμων7 de junho de 2021 Dia Mundial da Segurança dos Alimentos

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Alimentos seguros 
agora 
para um amanhã 
saudável
A Segurança dos Alimentos 
é um assunto de todos

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Ushqimi i sigurt  
është çështje për të gjithë

7 qershor 2021   Dita Botërore e Sigurisë së Ushqimit

Ushqimi i sigurt sot  
për një të nesërme  
të shëndetshme

  7 июня 2021 годa  Всемирный день безопасности пищевых продуктов

#ВсемирныйДеньБезопасностиПищевыхПродуктов

Безопасное 
продовольствие 
для здорового 
будущего
Безопасность пищевых продуктов 
- дело каждого!

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

सुरक्षित खाद्य आज,  
एक स्वस्थ्य कल के ललए
खाद्य सुरक्ा सब की ज़िम्मेदारी है

सात जून 202 1   विश्व खाद्य सुरक्ा दििस

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Bezbedna hrana  
za zdravu budućnost
Bezbednost hrane je zadatak za svakoga

7 jun 2021   Svetski dan bezbednosti hrane

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

건강한 미래를 위한
오늘의 식품안전
식품안전은 우리모두의 책임입니다.

2021년 6월 7일   세계 식품안전의 날

7 June 2021 World Food Safety Day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Safe food now for
a healthy tomorrow
Food safety is everyone’s business

7 de junio de 2021 Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

#InocuidadAlimentaria

Alimentos inocuos 
ahora 
para un mañana 
saludable
La inocuidad de los alimentos 
es un asunto de todos

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

7 juin 2021  Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments

#SécuritéSanitaireDesAliments

Des aliments sains 
pour un avenir sain
La sécurité sanitaire des aliments 
est l'affaire de tous

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

  7 июня 2021 годa  Всемирный день безопасности пищевых продуктов

#ВсемирныйДеньБезопасностиПищевыхПродуктов

Безопасное 
продовольствие 
для здорового 
будущего
Безопасность пищевых продуктов 
- дело каждого!

www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

今の食品安全を、 
明日の健康のために

2021年6月7日  世界食品安全デー

食品の安全、みんなで安心を

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

ຮັບປະທານອາຫານທີ່
ປອດໄພໃນວັນນີ້ ເພື່ອ
ສຸຂະພາບດີໃນວັນໜ້າ
ອາຫານປອດໄພແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນ

7 ມິຖຸນາ 202 1    ວັນຄວາມປອດໄພອາຫານໂລກ

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Безбедна храна денес 
за безбедно утре
Безбедноста на храната  
е заедничка одговорност

7 јуни 2021   Светски ден за безбедност на храната7 June 2021 World Food Safety Day

#WorldFoodSafetyDay www.fao.org/world-food-safety-day
www.who.int/world-food-safety-day

Safe food now for
a healthy tomorrow
Food safety is everyone’s business
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ضمــان ســالمة الأغذية – يجب عىل الحكومــات ضمان أغذية مأمونة ومغذيــة للجميع.

ي زراعة الأغذية – ينبغــي لمنتجي الأغذيــة والمحاصيل الزراعية اعتماد ممارســات جيدة.  
توخــي الســالمة �ف

ف عىل تشــغيل الأعمال التجارية الحرص عىل ســالمة الأغذية. المحافظة عىل ســالمة الأغذية – يجب عىل القائم�ي

ف تعّلم التعّرف عىل الغــذاء المأمون والصحي. ف عىل المســتهلك�ي التعــرّف عــىل الغذاء المأمون – يتعــ�ي

التعــاون من أجل ضمان ســالمة الأغذية – لنعمل ســوياً من أجل غــذاء مأمون وصحة جيدة.

1

2
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الدعوات إلى اتخاذ اإلجراءات

دليل اليوم العالمي 
 لسالمة الأغذية لعام

2021

3

لموضوع ا

” غذاء آمن اليوم لغٍد مفعم بالصحة”

ي 
إن استهالك وإنتاج أغذية سليمة سيكون لهما فوائد فورية وطويلة الأجل للناس والكوكب والقتصاد. ويمكن الحفاظ عىل توافر الغذاء السليم والصحي للجميع �ف

ي صمدت أمام اختبار الزمن.
ي البتكارات الرقمية، والرتقاء بالحلول العلمية وكذلك تكريم المعارف التقليدية ال�ت

المستقبل من خالل تب�ف

ف صحة الناس، والحيوانات، والنباتات، والبيئة والقتصاد  اف بالروابط المنهجية ب�ي  كما تحتاج أنظمتنا الغذائية إىل إنتاج ما يكفي من الغذاء السليم للجميع؛ فالع�ت

متعدد  المعزز  والتعاون  الأحيان،  من  كث�ي  ي 
�ف والجديدة  المتكافئة،  الحلول  عىل  القائمة  المحلية  الإجراءات  وتُعد  المستقبل.  احتياجات  تلبية  عىل  سيساعدنا 

.)SDGs( وريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة القطاعات، أمراً �ف

ي زمن جائحة كوفيد-19
سالمة الأغذية �ف

ف عىل القضايا المتعلقة بسالمة الأغذية، مثل النظافة، ومقاومة مضادات الميكروبات،  ك�ي ف أن جائحة كوفيد-19 لم تنتقل عن طريق الغذاء، إل أنها شحذت ال�ت ي ح�ي
�ف

ي نظم 
، والفوائد المحتملة لرقمنة النظم الغذائية. كما حددت الجائحة نقاط أو أوجه الضعف �ف ي

ي تنشأ من الحيوانات، وتغ�ي المناخ، والحتيال الغذا�أ
والأمراض ال�ت

مدادات الغذائية من أعىل الأولويات لدى جميع الحكومات، حيث  ي سالسل الإ
ي المستقبل القريب، فال يزال الحد من الضطرابات �ف

إنتاج الأغذية والرقابة. اما �ف

يجب أن يحصل المستهلكون عىل الغذاء بشكل موثوق.

ف  مدادات الغذائية العالمية المفتوحة وتمك�ي ي الحفاظ عىل الإ
ويمكن أن يساعد اتباع نهج قائم عىل المخاطر تجاه سالمة الأغذية وتلبية متطلبات سالمة الأغذية �ف

ي ش�ت البلدان عىل التخفيف من التداعيات الجتماعية والقتصادية للجائحة، 
حصول المستهلك عىل الغذاء. وستساعد الجهود المتضافرة بشأن سالمة الأغذية �ف

وتعزيز قدرتها عىل الصمود عىل المدى الطويل من خالل تيس�ي وترسيع التجارة بالأغذية والمحاصيل الزراعية، مما يساعد عىل منع انتشار جائحة أخرى تتسبب 

ي النظم الغذائية.
بها الحيوانات، والتحول �ف

هل تعلم أن سنة 2021 هي السنة 
الدولية لالأمم المتحدة للفواكه 

وات؟  والخ�ف

للفواكه  يمكن  انه  حيث  سليمة!  وات  وخ�ف فواكه  تتناول  أن  تذكر 

ها أو غسلها  ي ل يتم تقش�ي
ي تؤكل نيئة، وخاصة تلك ال�ت

وات ال�ت والخ�ف

كيميائية خطرة. ونظراً  الأمراض ومواد  تنقل مسببات  أن  نظيفة،  مياه  ي 
�ف

ي دون اجراء اختبار، 
لصعوبة الكشف عن التلوث الميكروبيولوجي والكيميا�أ

فعادة ما يحدث التلوث دون أن يالحظه أحد ح�ت يتم تناول المنتج.

 تم تمديد السنة الدولية
 للصحة النباتية لعام 2020 ح�ت 

تموز/يوليو 2021!

وكيفية  بالبذور،  تتعلق  باختيارات  المزرعة  ي 
�ف الأغذية  سالمة  تبدأ 

ورة  ومكان زراعة النباتات وحمايتها؛ فوجود مزروعات صحية هو �ف

ي قوي.
للحفاظ عىل سلسلة غذائية آمنة ومزدهرة ونظام غذا�أ

عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية: 
امات بتغذية سليمة وصحية ف الل�ت

ومن  ومغٍذ.  وكاٍف  سليم  طعام  عىل  الحصول  ي 
�ف الحق  فرد  لكل 

ي 
�ف تساهم  فإنك  الأغذية،  الحفاظ عىل سالمة  ي 

�ف المساعدة  خالل 

. ف الوضع التغذوي وصحة أرستك ومجتمعك المحىلي تحس�ي

اليوم العالمي لسالمة الأغذية7 حزيران/يونيو، 2021

العالمي  اليوم   دليل 
2021 لعام  األغذية  لسالمة 

بالصحة مفعم  لغٍد  اليوم  آمن  غذاء 

استهالل حملة اليوم العالمي لسالمة الأغذية لعام 2021

صحة العالمية
© منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال

 

اير عن طريق البث المبا�ش  ي 18 شــباط/ ف�ب
اســُتهلت حملة هذا العام �ف

عــىل قنوات يوتيوب وتوي�ت ولينكد إن بعــرض قصص ملهمة من جميع 

أنحاء العالم والكشــف عــن موضوع هذا العام أي »غذاء آمن اليوم 

لغــد مفعم بالصحة«. ونُسش دليل لليوم العالمي لســالمة الأغذية بعد 

ية والفرنســية والروسية  ف نكل�ي شــهر واحد باللغات العربية والصينية والإ

سبانية. والإ

ونُظــم ما يناهز 300 حدث مختلف حســب إحصاءاتنا من جانب منظمات 

كات ومنظمات غ�ي حكومية وأوســاط أكاديمية وأفراد  دوليــة وحكومات و�ش

من 90 بلداً. وبث آلف الأشــخاص والجهات رســائل اليوم العالمي لسالمة 

الأغذية باســتخدام الهاشتاغ WorldFoodSafetyDay# ع�ب مجموعة من 

ي ندوات 
المنصات. ونُسش الشــعار »ســالمة الأغذية مسألة تهم الجميع« �ف

ي 
ي العتبار �ف

شــبكية ومقاطع فيديو وملصقــات ولفتات وأعمال فنية وأُخذ �ف

العديد من الندوات الشــبكية والمؤتمــرات المتعددة القطاعات والمتعددة 

التخصصات.

اء وطالب  وســمح الموضوع بإجراء مناقشات واسعة النطاق. ورّد خ�ب

ة متفائلة  ومهنيون ومســتهلكون ومزارعون عىل الأســئلة المطروحة بن�ب

بصفــة عامة. ما هي الدروس الممكن اســتخالصها من جائحة كوفيد-19 

ابط؟ وما هي  ي عالمنا الذي يتســم بالعولمة وال�ت
بشــأن سالمة الأغذية �ف

ف تجارة المواد  ي يمكن أن تســاعد عىل تحســ�ي
البتكارات والتكنولوجيا ال�ت

ي المســتقبل؟ وكيف يمكننا أن نعّلم شــبابنا السعي إىل تحقيق 
الغذائية �ف

مســتقبل خال من الأمراض المنقولة بالأغذية؟ أخذ العديد من الأشــخاص 

اف  ي العتبار، بالع�ت
نهج »الصحة الواحدة« لضمان ســالمة الأغذية �ف

بــأن تحقيق »غد مفعم بالصحة« أمر غــ�ي ممكن إل إذا عملنا عىل حماية 

نســان وصحة الحيوان والنبات والبيئة والقتصاد. صحة الإ

واجتمع المجتمع العالمي »للفت النتباه والتشجيع عىل العمل للمساعدة 

ي تنتقل عن طريق الأغذية واكتشافها وإدارتها«. 
ي منع مخاطر الأمراض ال�ت

�ف

ي هذا التقرير لكننا نأمل أن يعرض التقرير 
ول يمكننا إدراج جميع المسائل �ف

ي عام 2021.
ي اليوم العالمي لسالمة الأغذية �ف

لمحة عن س�ي الأعمال �ف

مقدمة
الموضوع والشعار والدعوات إىل اتخاذ الإجراءات 

5

http://www.fao.org/3/cb3404ar/cb3404ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404ar/cb3404ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404ar/cb3404ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404ar/cb3404ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb3404ar/cb3404ar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM&t=1s
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جلسة مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العالمية معقودة مباشرة 

باستخدام منصة زوم

ي منظمة الصحة العالمية، يناقشن موضوعي العلوم 
ي الشؤون العلمية �ف

ف �ف ة المتخصص�ي ، وسوميا سواميناثان، كب�ي ي
ي منظمة الأغذية والزراعة، وسارة كاهيل من أمانة هيئة الدستور الغذا�أ

ة العلماء �ف ، كب�ي ي
أسمهان الوا�ف

) ف وسالمة الأغذية. )أعاله، من اليسار إىل اليم�ي

ي يقّدم سبع قصص عن سالمة الأغذية من جميع أنحاء 
ديفيد ماسي من أمانة هيئة الدستور الغذا�أ

العالم. )أعاله(

احتفــل المدير العــام لمنظمة الأغذية والزراعة والمديــر العام لمنظمة 

ف باليوم العالمي  ي كلتا المنظمتــ�ي
تــا العلماء �ف الصحــة العالمية وكب�ي

ي إطار حدث نظمته منظمة الأغذيــة والزراعة ومنظمة 
لســالمة الأغذية �ف

ي 7 حزيران/ يونيو 
ي �ف

 الصحــة العالمية وأمانة هيئة الدســتور الغذا�أ

ي ضمان 
وبُحث فيــه دور العلوم والبتــكارات والتكنولوجيات الجديدة �ف

سالمة الأغذية.

وشــدد السيد شــو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، عىل »أن 

ورية لتحقيق نظم أغذية زراعية أك�ش كفاءة وشــمولية  ســالمة الأغذية �ف

ي كل مكان«.
ومرونة واســتدامة توفر أغذيــة صحية للجميع و�ف

يســوس، المدير العام لمنظمة الصحة  وقال الســيد تيدروس أدحانوم غي�ب

ي هذه الأوقات العصيبة، 
: »�ف اً إىل جائحة كوفيــد-19 ما يىلي العالمية، مشــ�ي

تقع عىل عاتقنا المســؤولية الجماعيــة عن ضمان توف�ي غذاء مأمون وصحي 

ومغذ«.

ي منظمة الأغذية والزراعة، 
ة العلماء �ف ، كب�ي ي

وســلطت السيدة أســمهان الوا�ف

ي الشؤون العلمية 
ف �ف ة المتخصص�ي والســيدة سوميا ســواميناثان، كب�ي

ي تحديث 
ي منظمــة الصحة العالمية، الأضواء عىل عمــل منظمتيهما �ف

�ف

ف المتصلة بســالمة الأغذية. وشددتا عىل التعاون  اتيجيات المنظمت�ي اســ�ت

ف بخصوص المســائل المتعلقة بســالمة  ف المنظمت�ي الطويل الأمد ب�ي

ي وبرنامج المشورة العلمية الذي 
الأغذية، بما يشــمل هيئة الدســتور الغذا�أ

ي إىل »وجود جزء من برنامج 
يدعم عمل هذه الهيئة. وأشــارت الســيدة الوا�ف

اء  المشــورة العلمية هذا منذ عــام 1956«، لفتًة النتباه إىل لجنة الخ�ب

ف والمعنيــة بالمواد المضافة إىل الأغذية. ف المنظمت�ي كة ب�ي المشــ�ت

ي 
�ت ي ســالمة الأغذية، وفقاً لكب�ي

وبرزت »المعرفة« أيضاً كعامل مســاهم �ف

العلماء. وشــددت السيدة ســواميناثان عىل ما يىلي »عندما يواجه المرء أي 

ورة إدراك عبء المشــكلة  مشــكلة يجب عليه فهمها«. ومضت توضح �ف

: »ل تتوافــر نظم جيدة للبيانات  بهــدف فهم طريقة إدارتها. وقالت ما يىلي

ي 
نا �ف ف ي جميع البلدان. ولذا، فقــد تمثَّل أحد محاور ترك�ي

تســّجل ذلك �ف

ي تعزيز نظم المعلومات الصحية ونظــم المعلومات والبيانات 
الواقــع �ف

بصفة عامة ح�ت يتســ�ف للبلدان بدء جمع البيانات عما يحدث لســكانها.«

 

صحة العالمية
© منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال

 

صحة العالمية
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https://youtu.be/lwZYt6RVkcM
https://youtu.be/lwZYt6RVkcM
https://youtu.be/lwZYt6RVkcM
https://youtu.be/lwZYt6RVkcM
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 المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة –
رسالة ع�ب الفيديو

 المدير العام لمنظمة الصحة العالمية –
رسالة ع�ب الفيديو

ف إىل اليسار( ف والهند. )أعاله، من اليم�ي اختتام الحدث بتقديم قصص عن سالمة الأغذية مستمدة من كينيا وبوركينا فاسو وأوكرانيا وهندوراس والنمسا والأرجنت�ي

يساعد العلماء عىل الحفاظ عىل مأمونية الغذاء

صحة العالمية
© منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال

 

ي العلماء 
�ت ي توف�ي »غذاء آمن اليــوم لغد مفعم بالصحة« وفقاً لكب�ي

ويع�ف

ي تشــمل تكنولوجيا 
اعتماد أحدث التكنولوجيات والبتكارات الرقمية ال�ت

تحديد تسلســل كامل الجينوم وتكنولوجيا تعديل الجينات إضافة إىل 

»الذكاء الصطناعي وسلســلة الكتل والتغليف الذكي الذي يمكن أن يضمن 

فعالً أصالة الأغذية ومأمونيتها وجودتها من المزرعة إىل المســتهلك« حسب 

. ي
قول السيدة الوا�ف

ي طرحها الجمهور الستفسار عن مدى إمكانية انتقال 
وشملت الأســئلة ال�ت

ف  كوفيد-19 عن طريق الأغذية. وطمأنت الســيدة سواميناثان المستمع�ي

ي 
قائلــًة إن انتقال مرض كوفيد عن طريق الأغذية أمر نادر للغاية أخذاً �ف

ي ُســجلت عىل المستوى 
ف من حالت العدوى ال�ت العتبار مئات المالي�ي

ي يمكن أن تكون مرتبطة بالأغذية.
العالمــي وعدد حالت العدوى ال�ت

ي تُظهر طريقة إسهام 
نامج بتقديم سلســلة من القصص ال�ت واخُتتم ال�ب

ي تحقيق مســتقبل مفعم بالصحة. والقصص 
تعزيز مأمونية الغذاء اليوم �ف

المقدمة هي التالية:

، كينيا 	 كة برتون أند بام�ب �ش

، بوركينا فاســو 	 ي
ف والأمن الغذا�أ ية والتجه�ي مركز التغذية البسش

وع التغذية الصحية لالأطفال، أوكرانيا 	 مسش

 الدائرة الوطنية المعنية بصحة الحيوان والنبات وســالمة  	

الأغذية الزراعية، هندوراس

مزرعة بومس، النمسا 	

ف 	 مجموعة بوراتوس، الأرجنت�ي

كة فيســتا بروسيسد فودز الخاصة المحدودة، الهند 	 �ش

© منظمة األغذية والزراعة
 

صحة العالمية
© منظمة ال

 

 الحدث يشمل مقطع فيديو عن دور العلوم 

) ف ي ضمان سالمة الأغذية. )عىل اليم�ي
�ف

صحة العالمية
© منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال

 

يسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، )أعاله، عىل اليسار( يفتتحان الجلسة المعقودة باستخدام منصة زوم  ( وتيدروس أدحانوم غي�ب ف شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، )أعاله، عىل اليم�ي

ويوجهان رسالتيهما ع�ب الفيديو.

https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=KfEKNipIOUU
https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://www.youtube.com/watch?v=UrFifpxrI1M
https://www.youtube.com/watch?v=dyOvx5DoK98
https://youtu.be/-uP6cJec-2I
https://youtu.be/dyOvx5DoK98
https://youtu.be/-uP6cJec-2I
https://youtu.be/dyOvx5DoK98
https://youtu.be/-uP6cJec-2I
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 تطور اليوم العالمي 
لسالمة األغذية

كة  نظمت أمانة الشــبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة الأغذية المش�ت

ف منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية )شــبكة إنفوسان(  ب�ي

اً لليوم العالمي  ي منتهى شهر نيسان/ أبريل، تحض�ي
ثالث ندوات شــبكية �ف

لســالمة الأغذية. وقدمت الندوات الشبكية الحملة لعام 2021 وشملت 

ي شيىلي عن الأحداث 
عرضاً قدمته الوكالة المعنية بســالمة الأغذية وجودتها �ف

م تنظيمها. وأُتيحت للجهات الأعضاء فرصة لمناقشــة أفكارها  ف ي تع�ت
ال�ت

المتصلة باليوم العالمي لســالمة الأغذية وطرح الأسئلة.

وجذبت الندوات الشــبكية الثالث المعقودة لمدة 30 دقيقة باللغات 

سبانية أك�ش من 100 عضو وزاد عدد مشاهدات  ية والفرنســية والإ ف نكل�ي الإ

تسجيالت هذه الندوات عىل 150 مشاهدة.

ي نُظمت عىل الصعيدين 
ي الأنشطة ال�ت

وشاركت أمانة شــبكة إنفوسان أيضاً �ف

قليمي والقطري لالحتفال باليوم. الإ

ويتيح الحتفال باليوم العالمي لســالمة الأغذية فرصة لأعضاء شبكة 

ذكاء الوعي بشأن سالمة الأغذية والتحديات المتصلة بها بهدف  إنفوســان لإ

ي المستقبل. وتشكر 
الوقاية من حالت الطوارئ المتصلة بســالمة الأغذية �ف

أمانة الشــبكة جميع الجهات الأعضاء عىل الحتفال باليوم العالمي لسالمة 

ي نظمتها.
الأغذية وتبادل الأخبار عن الأنشــطة ال�ت

 بي�ت بن إمباريك 

ي 
ي مجال ســالمة الأغذية ورئيس الوحدة المعنية بسالمة الأغذية �ف

خب�ي �ف

منظمة الصحة العالمية، أمانة شــبكة إنفوسان

ي عام 
نت �ف ن�ت لقد مّثل اليوم العالمي لســالمة الأغذية حدثاً بارزاً عىل الإ

2020. واســتناداً إىل ذلك وتجسيداً لجميع الدروس المستخلصة منذ عام 
ي الواقع، كان اليوم العالمي لهذا العام مثالً إبداعياً اســتثنائياً.

�ف

واحُتفل باليوم العالمي لســالمة الأغذية للمرة الثالثة فقط لكن هذا اليوم 

ي وربما يعزى نضوجه جزئياً إىل هذا العالم. 
ا�ف ي العالم الف�ت

ينضــج �ف

ي بسالمة الأغذية إذ 
ولحظت مدى اهتمام مجتمع هيئة الدســتور الغذا�أ

يغتنم فرصة الحتفال بهذا اليوم لتســليط الأضواء عىل الأعمال الحيوية 

المنجزة عىل المســتوى المحىلي ع�ب مبادرات الحكومات وأنشطة التعاون 

ي أو ع�ب مجموعات الجهات 
ف الأم لهيئة الدســتور الغذا�أ مع المنظمت�ي

ي جميع أنحاء العالم. وقد كان عدد 
المراقبة وصاحبــة المصلحة العديدة �ف

الأحداث المنظمة خالل هذا العام هائالً.

ويبلغ عدد نتائج البحث عن »اليوم العالمي لســالمة الأغذية لعام 2021« 

ي 
نت 800 88 نتيجة مقارنة بما مجموعه 500 30 نتيجة ُســجلت �ف ن�ت عىل الإ

. وهذا أمر مدهش. ي
العام الما�ف

وأشــعر ببالغ المتنان لجميع الجهات الأعضاء والجهات المتمتعة بصفة 

ي خططت الأحداث خالل هذا العام 
ي ال�ت

ي هيئة الدســتور الغذا�أ
مراقب �ف

برصف النظر عن حجمها أو نطاقها.

 توم هيلند 

ي
ف هيئة الدستور الغذا�أ أم�ي

ي شيىلي تنظم حدثاً ل�د القصص لالأطفال. )أعاله(
الوكالة المعنية بسالمة الأغذية وجودتها �ف

ي بوركينا فاسو يزور المدارس للنهوض بسالمة الأغذية. )أعاله(
ي �ف

ي لهيئة الدستور الغذا�أ
المكتب الوط�ف

س كامباير
© منظمة األغذية والزراعة/سانسان سيريل ريجي

 

© الوكالة المعنية بسالمة األغذية وجودتها في شيلي
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الحتفال باليوم العالمي لسالمة الأغذية

اليوم العالمي لسالمة الأغذية 2021

عىل المستوى العالمي

ي للمرة 
ا�ف ي حواىلي 90 بلداً. ونُظمت عدة أحداث بشــكل اف�ت

احُتفل باليوم العالمي لهذا العام �ف

ي جميع أرجاء العالم.
الثانية بســبب الجائحة، مما سمح بالمشاركة فيها �ف

ي بالمنظومات الغذائية أجرت منظمة الصحة العالمية 
وقبــل انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعــ�ف

ي مّهدت 
ي الحوارات ال�ت

ي شهر حزيران/ يونيو لتساهم �ف
سلســلة من المحادثات بشــأن الصحة �ف

ي أيلول/ ســبتم�ب 2021. وسالمة الأغذية هي جزء ل يتجزأ من نظم 
الســبيل لإجراء المحادثة العالمية �ف

ي ذلك الحدث الذي نظمته 
الأغذية حســبما شــدد عليه العديد من المحادثات بشأن الصحة، بما �ف

ي 7 حزيران/ يونيو 
ي �ف

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وأمانة هيئة الدســتور الغذا�أ

ف  اء معني�ي ف خ�ب اضية دارت ب�ي ف 6 و7(. وشــملت سلســلة المحادثات أيضاً مناقشة اف�ت )انظر الصفحت�ي

بســالمة الأغذية بشــأن خطط منظمة الصحة العالمية الرامية إىل طلب إدراج سالمة الأغذية كمؤ�ش 

ف نظم الأغذية  اضية نظمها مجمع الفكر لتحس�ي ات أهداف التنمية المســتدامة ومناقشــة اف�ت من مؤ�ش

ف هيئة  بشــأن »نهج الصحة الواحدة: ضمان ســالمة الأغذية للجميع« وشارك فيها توم هيالند، أم�ي

ي منظمة الصحة العالمية.
، وفرانشيســكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسالمة الأغذية �ف ي

الدســتور الغذا�أ

ونظمــت منظمات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة مبادرات متعلقة بســالمة الأغذية. واحتفلت 

كاً مع منظمة الأغذية والزراعة باليوم العالمي  ي تدير برنامجاً مشــ�ت
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية ال�ت

لســالمة الأغذية من خالل تســليط الأضواء عىل بعض قصصها المرتبطة بسالمة الأغذية من جميع 

ي برزت أيضاً 
أنحاء العالم. وعقدت مجموعة البنك الدوىلي ندوة شــبكية عن ســالمة الأغذية الرقمية ال�ت

 . ي
قليمي والوط�ف ي إطــار عدة أحداث منظمة عىل الصعيدين الإ

كموضوع �ف

ي أعدت 
وشــملت المنظمات الدولية المحتفلة باليوم العالمي لســالمة الأغذية أيضاً منظمة SSAFE ال�ت

سلســلة من الملصقات عن ســالمة الأغذية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، والندوة الشبكية 

ي حيوانات 
ف المبادرة العالمية بشأن ســالمة الأغذية والمبادرة المعنية بمخاطر الستثمار �ف كة ب�ي المشــ�ت

المزارع وعائداتــه والمعنونة »غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة«.

ي إطار ندوة شبكية معقودة 
اردي، وواي-تشان تشان، وماريا مونتوزا يجتمعون �ف ي، وآن ج�ي سوريش ميس�ت

) ف ي 7 حزيران/ يونيو. )أعاله، من اليسار إىل اليم�ي
�ف

ف نظم الأغذية، وهو منظمة ل تستهدف  يجري مجمع الفكر لتحس�ي

اضية للنهوض برسالته من أجل توف�ي غذاء مأمون  الربح، محادثة اف�ت

. )أعاله( ف وصحي ومغذ للمستهلك�ي

© برنامج األغذية العالمي/ فيرجينيا سايبنروك
 

© مجمع الفكر لتحسين نظم األغذية
 

© المبادرة العالمية بشأن سالمة األغذية
 

ي ن�ش دليل اليوم العالمي لسالمة الأغذية 
وك من برنامج الأغذية العالمي تشارك �ف جينيا سايب�ف ف�ي

نت. )أعاله( ن�ت لعام 2021 عىل الإ
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الحتفال باليوم العالمي لسالمة الأغذية

اليوم العالمي لسالمة الأغذية 2021

قليمي  أثبتت أفريقيا أن »ســالمة الأغذية مســألة تهم الجميع« بتنظيم أحداث عىل المســتوى الإ

. وعقدت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحــة العالمية وبرنامج الأغذية  ي والمحــىلي
والوط�ف

ف منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة  كة ب�ي ي أفريقيا المشــ�ت
ي �ف

العالمي ولجنة التنســيق للدســتور الغذا�أ

، المسؤول  ي
قليمي ذّكر خاللها الســيد مفوموزي سوكا�ت الصحة العالمية ندوة شــبكية عىل المســتوى الإ

ف بإصابة 91 مليون  ي منظمة الأغذية والزراعة، المســتمع�ي
ي بالتغذيــة ونظم الأغذية �ف

الأول المعــ�ف

شــخص بأمراض منقولة بالأغذية ســنوياً ووفاة 000 137 شخص من ســكان أفريقيا. وأفادت السيدة 

، بأن تلك الأمراض تنجم أساساً عن  ي
أويلو برنت أوتشــينغ، الرئيســة السابقة لهيئة الدســتور الغذا�أ

يكية  �ش ا المنقولة بالأغذية والإ ي نبتة الكاســافا والأفالتوكســينات والكول�ي
مادة الســيانيد الموجودة �ف

ي أفريقيا« إذ تُدرج ســالمة الأغذية 
ر الحتفال �ف القولونيــة لكنهــا مضت تقول »إن هناك كل ما ي�ب

ي جدول الأعمال ويمكن أن تســاعد عىل نجاح منطقة التجارة الحــرة القارية الأفريقية وتقل 
بحــزم �ف

ي القارة لضمان 
ي المائة من ســكان أفريقيا عن 52 ســنة. ويمكن تثقيف الشــباب �ف

أعمار حواىلي 60 �ف

»غد مفعم بالصحة«.

ي بأنشــطة التوعية بســالمة الأغذية إىل 
ي بوركينا فاســو وأُ�ت

ي الأحداث المنظمة �ف
وأُدرج التثقيف �ف

مدارس واغادوغو ونظمت جامعة غانا لدراســات التنمية »حديثاً علمياً« عن ســالمة الأغذية وألقت 

يا. ي نيج�ي
ات عن ســالمة الأغذية عىل الطالب �ف الأســتاذة فولكي هنشو محا�ف

ي 
ف وبوتسوانا والســنغال حيث شارك وزراء الحكومة �ف ي ب�ف

وكانت ســالمة الأغذية مســألة تهم الجميع �ف

ي تشــاد مؤتمراً لمدة يوم كامل ونظم 
الأحــداث الراميــة إىل إذكاء الوعي. ورعت وزارة الصحة العامة �ف

دي  ي كابو ف�ي
ي كينيا والهيئة المعنية بســالمة الأغذية �ف

ي بوضع المعاي�ي �ف
كل مــن المكتب المعــ�ف

اء غذائيون متدربون باليوم العالمي لســالمة الأغذية من  يا، احتفل خ�ب ي نيج�ي
اضيــة. و�ف أحداثــاً اف�ت

ي مصنع لتعبئة القوارير.
ف �ف خــالل تعليم الممارســات الجيدة لمنتجي اللحوم وللعاملــ�ي

ي رابطة جنوب 
واســتعان المهنيــون بالتكنولوجيا الرقمية لالحتفال باليوم العالمي لســالمة الأغذية �ف

ي جنوب 
ي لســالمة الأغذية المعقود �ف

ي مؤتمر القمة الثا�ف
أفريقيــا للعلــوم والتكنولوجيا الغذائية و�ف

ي كوت ديفوار بينما اســتهلت الرابطة 
أفريقيا أيضاً. وُعقد المنتدى الأفريقي لســالمة الأغذية �ف

انيا سلســلة جديدة من الندوات الشــبكية المتعددة الجهات صاحبة  ف ي ت�ف
الوطنيــة لضمان الجودة �ف

ي غانا، قدمــت المنظمة غ�ي الحكومية
 المصلحة عن ســالمة الأغذية. و�ف

Work Partnership International نصائح بشــأن سالمة الأغذية إىل الأسواق.

صحة والرفاه في بوتسوانا
© وزارة ال

 

ي 
كة كينية للتصنيع الزراعي، �ف ، وهي �ش كة برتون أند بام�ب تشارك �ش

مقطع فيديو خاص باليوم العالمي لسالمة الأغذية. )أعاله(

© شركة برتون أند بامبر 
 

صحة والوقاية في السنغال
© وزارة ال

 

ي السنغال إىل الوصايا الخمس لمنظمة الصحة 
يش�ي مقطع فيديو معد لليوم العالمي لسالمة الأغذية �ف

العالمية لضمان مأمونية الغذاء. )أعاله(

ي الوسط( يدىلي بالكلمة الرئيسية خالل احتفال 
، )�ف ي

ي بوتسوانا، إدوين ج. ديكولو�ت
وزير الصحة والرفاه �ف

. )أعاله( ي
وط�ف

ي جامعة غانا لدراسات التنمية يجرون »حديثاً علمياً« عن 
طالب �ف

سالمة الأغذية العالمية. )أعاله(

ت التنمية  
© جامعة غانا لدراسا

 

ي أفريقيا
�ف
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وجهت الســلطات العامة رسالة قوية بشــأن سالمة الأغذية إىل قطاع 

صناعة الأغذية والجمهور. وأعدت وزارة الصحة الســعودية سلســلة 

فة مــع الوصايا الخمس  ي شــملت رســوماً متحركة مكيَّ
من التغريدات ال�ت

لمنظمــة الصحة العالميــة لضمان مأمونية الغذاء ونظمــت الهيئة العامة 

ي البلد دورات تدريبية داخلية وأعدت سلســلة من 
للغــذاء والدواء �ف

ات ومعلومــات مصورة للتوعية  ي ضّمت محا�ف
الأحداث والأنشــطة ال�ت

ت عىل مواقع وســائط التواصل الجتماعي وكلمة مســجلة ع�ب الفيديو  نـُـسش

أدىل بها الســيد هشــام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئــة العامة للغذاء 

تقاىلي لالحتفال  والدواء. وأضاءت وزارة الصحــة القطرية مبناها باللــون ال�ب

اضية  ي ندوة اف�ت ي باليوم العالمي لســالمة الأغذية ونظمــت بلدية د�ب
المــر�أ

بحضــور ضيوف مــن منظمة الأغذية والزراعة والهيئة المعنية بســالمة 

ي الكويت 
ي أيرلنــدا. وأعدت الهيئة العامة للغــذاء والتغذية �ف

الأغذية �ف

ي الكويت.
ي قطاع الأغذية �ف

ف �ف مقطــع فيديو يحتفي بالعاملــ�ي

ي 
كاديمية مؤتمراً ُعقد حضورياً �ف وشــملت المساهمات من الأوســاط الأ

ي كليــة العلوم والتقنيات بطنجة ووجه إليه الســيد صابر 
المغــرب �ف

منصور من منظمة الأغذية والزراعة رســالة مســجلة عــ�ب الفيديو، ومؤتمراً 

ي جامعة الملــك عبد هللا للعلوم والتقنية عن »أهمية ممارســات 
ُعقــد �ف

ط أســاسي لضمان إتاحة أغذيــة ومنتجات غذائية  تحليل الأغذية كسش

زراعية مأمونة ومضمونــة الجودة للعالم«.

وأدى القطاع الخاص دوره أيضاً. وأعدت سلســلة متاجر لولو الرئيســية 

قليــم مقطع فيديو بشــأن اليوم العالمي لســالمة الأغذية بينما  ي الإ
�ف

ي قطر دورات تدريبية 
يد �ف كة GWC للوجســتيات سلســلة الت�ب أتاحت �ش

ي  ي أبو ظ�ب
. ولــم يُغفل المزارعون �ف ف داخلية عن ســالمة الأغذية للموظف�ي

كة ســالل، بكلمة  إذ أدىل الســيد جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي لسش

ع�ب الفيديو بمناســبة اليوم العالمي لســالمة الأغذية مســلطاً الأضواء عىل 

قليم. ي الإ
أهمية ســالمة الأغذية �ف

 

© الهيئة العامة للغذاء والدواء
 

ت  
© الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكوي

 

ت بطنجة
© كلية العلوم والتقنيا

 

© بلدية دبي  
 

هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، يوجه رسالة مسجلة ع�ب الفيديو بمناسبة 

اليوم العالمي لسالمة الأغذية. )أعاله(

ي الكويت تشن حملة للتوعية تستهدف تعزيز النظافة العامة ع�ب وسائط 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية �ف

التواصل الجتماعي. )عىل اليسار(

ي المغرب يبحث العلوم والتقنيات 
ي طنجة �ف

مؤتمر �ف

لضمان مأمونية الغذاء. )أعاله(

ي تعقد منتدى لسالمة الأغذية  بلدية د�ب

. )أعاله( ف بحضور ضيوف دولي�ي

ق الأد�ف وشمال أفريقيا ي ال�ث
�ف
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ي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة  قليمي لأمريكا الالتينية والبحــر الكاري�ب نظــم المكتب الإ

قليمية  ي ميدان الزراعة والمنظمة الإ
الصحــة للبلدان الأمريكية ومعهد البلدان الأمريكيــة للتعاون �ف

كة  ي المش�ت ي أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
ي �ف

الدولية للصحة الزراعية ولجنة التنســيق للدســتور الغذا�أ

ف لبحث الفرص  ف منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ندوة شــبكية لمدة يوم�ي ب�ي

قليمية اجتذبت أك�ش من 3800 مشارك. الإ

ي جامايكا أنشــطة خالل أسبوع شملت عقد ندوات شبكية ومشاركة السيد 
ونظمت الســلطات الوطنية �ف

أودىلي شــو، وزير الصناعة والســتثمار والتجارة، والسيد فلويد غرين، وزير الزراعة ومصائد الأسماك. 

ي تحت عنوان »غذاء آمن 
وتُّوجت الأحداث باحتفال شــبكي نظمته اللجنة الوطنية للدســتور الغذا�أ

ي الوقت 
نتاج الأغذية. و�ف كة لإ ي جامايكا« وزيارة وراء الكواليس لسش

اليــوم لضمان التمتــع بالصحة �ف

ي نيكاراغوا أنشطة شملت رسم 
نفســه، نظمت وزارة الصحة والنظم المحلية للرعاية الصحية الشــاملة �ف

جداريــات وإجراء محادثات وزيارات إىل متاجــر بيع المواد الغذائية وإعداد مقطع فيديو عن أهمية 

ي شيىلي ثالثة أحداث استهدفت 
ســالمة الأغذية. ونظمت الوكالة المعنية بســالمة الأغذية وجودتها �ف

ف وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور  ي الأرجنت�ي
ف والشباب. وعقدت الســلطات الحكومية �ف النســاء والمسن�ي

لهام الإجراءات المتصلة بسالمة الأغذية. و ندوات شــبكية لإ وبنما وب�ي

ي 
ف رفيعي المستوى بمن فيهم وزيرة القتصاد �ف ف حكومي�ي وشــهدت أحداث أخرى مشاركة مســؤول�ي

ي بالسياسات والستجابة 
الســلفادور، الســيدة ماريا لويزا هايم بروفيه. وشارك نائب المفوض المع�ف

ي الحدث 
ي الوليات المتحدة الأمريكية، الســيد فرانك ياناس، �ف

ي إدارة الأغذية والأدوية �ف
الغذائية �ف

الية  المبا�ش الذي نظمته الرابطة الوطنية للصحة البيئية خالل 24 ســاعة بمشــاركة المنظمة الأس�ت

للصحة البيئية.

قليم. وقد أجرت جهة التصال  ي منشــغلة أيضاً عىل مستوى الإ
وكانت جهات التصال للدســتور الغذا�أ

كات تقاسم المعلومات عن الطرق  ي هندوراس مســابقة طلبت فيها من السش
ي �ف

للدســتور الغذا�أ

ي 
ي صفوف موظفيها. وأعدت جهة التصال للدســتور الغذا�أ

ذكاء الوعي بســالمة الأغذية �ف المتبعة لإ

ي مجال سالمة الأغذية ضّمت السيدة 
ي كوســتاريكا مقطع فيديو تضّمن رســائل جهات فاعلة رئيسية �ف

�ف

ي كوســتاريكا. ودعت جهة التصال للدســتور 
فيكتوريا هرناندز، وزيرة القتصاد والصناعة والتجارة �ف

ي ندوة شبكية.
ي غواتيمال الأطراف المهتمة إىل المشــاركة �ف

ي �ف
الغذا�أ

صائد األسماك في جامايكا
© وزارة الزراعة وم

 
© وكالة أغروكاليداد

 
© مؤسسة كروبر 

 
© الوكالة السلفادورية للتنظيم التقني

 

صناعة والتجارة في كوستاريكا
صاد وال

© وزارة االقت
 

ي جامايكا، يدىلي بكلمة 
فلويد غرين، وزير الزراعة ومصائد الأسماك �ف

مسجلة ع�ب الفيديو. )أعاله(

ي مقطع فيديو. )أعاله(
ي كوستاريكا، تشجع العمل القائم عىل التعاون لضمان سالمة الأغذية �ف

فيكتوريا هرناندز، وزيرة القتصاد والصناعة والتجارة �ف

ي السلفادور، تتحدث 
ماريا لويزا هايم بروفيه، وزيرة القتصاد �ف

. )أعاله( ي
ي للوكالة السلفادورية للتنظيم التق�ف

ا�ف خالل الحدث الف�ت

ي ترينيداد وتوباغو ترّوج »لمباراة 
ي ومصائد الأسماك �ف

وزارة الزراعة والأرا�ف

غذائية« ع�ب وسائط التواصل الجتماعي. )أعاله(

ي 
وكالة تنظيم الصحة النباتية والحيوانية ومراقبتها أغروكاليداد �ف

إكوادور تنظم مسابقة بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الأغذية. )أعاله(

ف ي الأمريكت�ي
�ف
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قليم. ففي  ي الإ
ي الأحداث المنظمة �ف

وشــاركت الأوساط الأكاديمية أيضاً �ف

ايس مقطع فيديو لرســوم  ي ميناس ج�ي
ازيل، أعدت الجامعة التحادية �ف ال�ب

ي ساو باولو والمركز 
متحركة عن ســالمة الأغذية وعقدت الجامعة التحادية �ف

الجامعي التابع للدائرة الوطنية لخدمات التعليم التجاري ندوات شــبكية 

بينما نظم المعهد والمطعــم التابعان للدائرة الوطنية لخدمات التعليم 

ي 
و حملة بشــأن سالمة الأغذية لمدة أسبوع. و�ف ي ريو دي جان�ي

التجاري �ف

يكو المستقلة مؤتمراً عن المخلفات  ي جامعة تشــ�ي
بنما، عقد طالب �ف

ي الجمهورية 
ي الأغذية. ونظمت جامعة الدراســات الزراعية �ف

الكيميائية �ف

ي 
الدومينيكية مؤتمراً بشــأن العلوم وسالمة الأغذية وأجرى المركز الوط�ف

ي جامعة كوســتاريكا دورة من المحادثات 
للعلوم والتكنولوجيا الغذائية �ف

ي 
ي الوليات المتحدة الأمريكية، أعد الطالب والموظفون �ف

اضيــة. و�ف الف�ت

معهد العلوم الغذائية التابع لجامعة ولية كانســاس ملفاً صوتياً رقمياً 

ومقطع فيديو عن أهمية سالمة الأغذية.

كة تغليف  ت �ش و حيث اخت�ب ي ب�ي
ونُظمت أنشــطة للقطاع الخاص �ف

ف بشــأن سالمة الأغذية من خالل تنظيم  الأفوكادو معارف الموظف�ي

ى لبيع  كة فريسكاتو الك�ب ازيل، شــنت �ش ي ال�ب
لعبة »بنغو المعارف«. و�ف

ف بشأن سالمة الأغذية واستخدمت  الأســماك بالتجزئة حملة لتوعية الموظف�ي

ي مجال سالمة الأغذية تعمل لحساب 
ة �ف الســيدة أدريانا أبود، وهي خب�ي

ي 
متاجر ريدي ســافينياغو سوبرمركادوس، شخصية »الدكتورة دريكا« ال�ت

ف  ي لاللتقاء بالمتسوق�ي
ابتدعتها لتجسيد مسائل ســالمة الأغذية للعام الثا�ف

ف والمديرين. وقّدرت الســيدة أبود أنها وصلت إىل أك�ش من 3  والموظف�ي

كة  ف مســتهلك و000 10 عامل بفضل الحملة. وشارك موظفو �ش مالي�ي

ي مناقشات داخلية 
ي المكسيك �ف

يكولوجي �ف ســمارفيت كابا للتغليف الإ

ت  كة سوزانا أند لوم�ب ي ضمان سالمة الأغذية. ونظمت �ش
بشأن دورهم �ف

ي 
بروفشيونال �فيس ذات المسؤولية المحدودة للخدمات الستشارية �ف

ف عن سالمة  ف شبكيت�ي ي الجمهورية الدومينيكية ندوت�ي
مجال صناعة الأغذية �ف

الأغذية وممارسات النظافة الجيدة. وتوىل إثنان من موظفي سوق هول 

ي الوليات المتحدة الأمريكية 
ي ولية أوهايو �ف

ي �ف
ي سينسينا�ت

فودز ماركت �ف

كة. ف المش�ت ي غرف الموظف�ي
تثقيف زمالئهما من خالل إعداد عروض فنية �ف

ت التعليم التجاري 
© الدائرة الوطنية لخدما

 
ف األفوكادو/ جوليزا لوبز تشافز 

© شركة تغلي
 

ازيل خالل أسبوع التوعية بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الأغذية. )أعاله( ي ال�ب
ف للدائرة الوطنية لخدمات التعليم التجاري �ف طالب المعهد والمطعم التابع�ي

ي إدراك سالمة الأغذية. )أعاله(
ف �ف ك جميع الموظف�ي كة تغليف الأفوكادو ت�ش �ش

ف ي الأمريكت�ي
�ف
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نظمت منظمة الأغذيــة والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج 

الأغذية العالمي ومنظمة الصحــة العالمية والمنظمة العالمية لصحة 

كاً عن نهج الصحة الواحدة لضمان سالمة الأغذية  الحيوان حدثاً مشــ�ت

ف عىل نظم الأغذية. واجتذب الحدث حواىلي 800 مشــارك من 69  ك�ي بال�ت

قليمي لغرب المحيط  ي كاساي، مدير المكتب الإ
بلداً. وسلط الســيد تاكي�ش

نســان  ف صحة الإ الهادئ لمنظمة الصحة العالمية، الأضواء عىل الصلة ب�ي

والحيوان والنبات والبيئة والقتصاد.

ونسش الســيد غوتابايا راجاباكسا، رئيس �ي لنكا، رسالة بمناسبة اليوم 

: »إذا أردنا الحفاظ  العالمي لســالمة الأغذية عىل موقع لينكدإن قائالً ما يىلي

ي 
ية، فيجب عىل الحكومات �ف عىل صحة كوكبنا وضمان الســتدامة البسش

ت  ي اعتماد سياســات جريئة«. كما نسش
دد �ف جميع أصقاع العالم أل ت�ت

ي سنغافورة، رسالتها.
الســيدة غريس فو، وزيرة الستدامة والبيئة �ف

اليا إىل الرابطة الوطنية  ي أس�ت
الية للصحة البيئية �ف وانضمت المنظمة الأســ�ت

ي تنظيم حدث مبا�ش 
ي الوليات المتحدة الأمريكية �ف

للصحــة البيئية �ف

خالل 24 ســاعة عىل فيسبوك للتحدث مع هيئات تنظيم سالمة الأغذية 

من جميع أنحاء العالم.

ي الهند 
وتحدث الســيد هارش فاردهان، وزير الصحة ورعاية الأ�ة �ف

آنذاك، أثناء حدث شــبكي نظمته الهيئة المعنية بسالمة الأغذية والمعاي�ي 

ي الهند.
الغذائية �ف

ا لعلوم  ي للتعليم العاىلي الزراعي وجامعة ماهاراشــ�ت
وع الوط�ف ونظم المسش

وة الســمكية والمجلس الهندي للبحوث الزراعية ندوة شبكية  الحيوان وال�ش

اء ومسابقة للطالب وأعضاء هيئة التدريس. وحصل  ات خ�ب شــملت محا�ف

اضية نظمها مركز  ي ندوة اف�ت
ي مجال ســالمة الأغذية عىل جوائز �ف

علماء �ف

ال للعلوم  الجودة وســالمة الأغذية وجامعة شاردا. وشجعت جامعة ك�ي

بداع من خالل مســابقات الصور الفوتوغرافية  البيطرية والحيوانية الإ

ف عن المشــاكل  د للتكنولوجيا مقال�ي ي معهد �ش
والفيديو وكتب أكاديميون �ف

ي ظهرت أثناء جائحة كوفيد-19.
الغذائية ال�ت

كات حمالت  ي الهند أيضاً نظمت السش
ي إطار المشــاركة الملحوظة �ف

و�ف

ف  كة أرجونا للبهارات الطبيعية الموظف�ي ف إذ دّربت �ش لتوعية الموظفــ�ي

كة إن إكس جي  ي مجال تحليل ســالمة الأغذية وجودتها؛ وأجرت �ش
�ف

نت  ن�ت ي وركس للخدمات الستشارية دورات تدريبية عىل الإ
فود ســيف�ت

واســتطالعات للرأي ومسابقة؛ وعقدت غرفة التجارة والصناعة للتقدم 

والوئام والتنمية ندوة شــبكية لمدة 6 ساعات لدوائر صناعة الأغذية؛ ونظم 

ف لتناول مســألة  ف رقميت�ي ف تدريبيت�ي اتحاد دوائر الصناعة الهندية دورت�ي

 Grand Hyatt Kochi Bolgatty ســالمة منتجات الدواجن. ونظم فندق

أســبوعاً لسالمة الأغذية وأعد مقطع فيديو يعرض طرق توف�ي الأغذية 

ي الفندق.
وتخزينها وتقديمها �ف

ي جمهورية لو الديمقراطية الشعبية يحتفلون باليوم العالمي لسالمة 
ي وزارة الصحة �ف

موظفون �ف

الأغذية. )أعاله(

© الهيئة المعنية بسالمة األغذية والمعايير الغذائية في الهند 
 

صحة في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
© وزارة ال

 

ف رفيعي  ي الهند يضم مشــارك�ي
الحدث الذي نظمته الهيئة المعنية بســالمة الأغذية والمعاي�ي الغذائية �ف

المستوى. )أعاله(

ي آسيا والمحيط الهادئ
�ف
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اليوم العالمي لسالمة الأغذية 2021

ي 
وحث اليوم العالمي لســالمة الأغذية عىل العمل الموحد بشــأن الأمراض المنقولة بالأغذية �ف

نت  ن�ت بنغالديش حيث احتفلت مؤسســة بنغالديش لســالمة الأغذية باليوم بإجراء مناقشات عىل الإ

شــاركت فيها جهات فاعلة من جميع التخصصات.

 عقدت جمعية إدارة ســالمة الأغذية اليابانية سلســلة من الأحداث عىل مدار 7 أيام. 

ي والمحىلي 
ف الوط�ف ف أســبوعاً لســالمة الأغذية عىل نطاق واسع عىل المستوي�ي ونظمت حكومة الص�ي

ي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عدداً 
وكان للتعليــم والتكنولوجيا دور محوري وأصــدر المركز الصي�ف

ف بخصوص مسائل  ته الإخبارية الأســبوعية. وُدرّب الموظفون وُعزز وعي المســتهلك�ي خاصاً من نسش

ي باكستان.
و �ف ي متاجر مي�ت

ســالمة الأغذية �ف

ي 
ين لســالمة الأغذية �ف ي جمهورية كوريا احتفالت اليوم العسش

ونظمت وزارة ســالمة الغذاء والدواء �ف

 . ف ي شــهر أيار/ مايو، مما يشــمل الآن إذكاء الوعي ومنح الجوائز وتنظيم الندوات لمدة أسبوع�ي
البلد �ف

اكة مع منظمة الصحة العالمية  ي بابوا غينيا الجديدة �ش
وة الحيوانية �ف وأرســت وزارة الزراعة وال�ش

ومنظمة الأغذية والزراعة لتثقيف تالميذ المدارس بشــأن أهمية سالمة الأغذية. 

ف بتثقيف الأطفال  ي الص�ي
قليــم إذ اضطلعت جامعة زي جيانغ �ف ي الإ

وكان للتثقيــف دور محوري �ف

ي تايلند مقطع 
والأ� بشــأن سالمة الأغذية وأعد المعهد الآســيوي للتكنولوجيا الذي يوجد مقره �ف

ف الشباب من  فيديو عن عمله المتصل بســالمة الأغذية. ونظم فرع نيبال لشــبكة دولية للمهني�ي

أجل التنمية الزراعية مســابقة صور فوتوغرافية ليلفت انتباه الشــباب إىل سالمة الأغذية. واستهدفت 

ف بتنظيم ندوات شبكية عن سالمة الأغذية لمدة شهر. ف لســالمة الأغذية المســتهلك�ي أكاديمية الفلب�ي

ي برلمان الهند، ين�ش رسائل بمناسبة اليوم 
رابيندرا قمار جينا، عضو �ف

. )أعاله( العالمي لسالمة الأغذية عىل موقعي فيسبوك وتوي�ت

© وزارة الزراعة في فيجي
 

© وزارة سالمة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا
 

© رابيندرا قمار جينا
 

ي فيجي، يقطع قالب 
ي وزارة الزراعة �ف

ف الدائم �ف ريتيش داس، الأم�ي

ي جملة 
الحلوى المعد بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الأغذية �ف

أنشطة أخرى. )أعاله(

ين لسالمة الأغذية خالل هذا العام. )أعاله( جمهورية كوريا تحتفل بيومها الع�ش

ي آسيا والمحيط الهادئ
�ف
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الحتفال باليوم العالمي لسالمة الأغذية

قليمي لأوروبا وآسيا الوسطى لمنظمة الأغذية والزراعة  شارك المكتب الإ

ي تنظيم ندوة شبكية 
قليمي لأوروبا لمنظمة الصحة العالمية �ف والمكتب الإ

ي سياق نظم 
بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الأغذية لبحث سالمة الأغذية �ف

ي إطار 
الأغذية المستدامة والإجراءات الالزمة لتناول مسائل سالمة الأغذية �ف

ورة اعتماد  نسان والحيوان والبيئة. وأبرزت المناقشات �ف ف الإ التفاعل ب�ي

ي مجال سالمة الأغذية، بما يشمل نهج الصحة الواحدة 
منظور »النظم« �ف

ونهج السلسلة الكاملة من المزرعة إىل المستهلك؛ ودعت إىل توليد البيانات 

ة أفضل. والستعانة بالعلوم لتخاذ قرارات مستن�ي

قليم عىل القطاع الخاص، ول سيما  ي الإ
وركزت ندوات شبكية أخرى منظمة �ف

ي نظمتها الهيئة المعنية بسالمة الأغذية 
: سلسلة »وجبات الإفطار« ال�ت ما يىلي

ة فيما يتصل بسالمة الأغذية  كات الصغ�ي ي أيرلندا لتلبية احتياجات السش
�ف

ي إيطاليا الذي حلل لوائح تنظيم 
ي لموظفي التفتيش الصحي �ف

والتحاد الوط�ف

ي 
ي إسبانيا ال�ت

ي �ف
اليمنت للتدريب المه�ف نت؛ ومنظمة ف�ي ن�ت بيع الأغذية عىل الإ

ي بولندا أيضاً إىل 
ي �ف

وع فود فاك�ت رّوجت لثقافة سالمة الأغذية. وسعى مسش

ي لمدة خمسة 
و�ف الرتقاء بثقافة سالمة الأغذية من خالل تنظيم منتدى إلك�ت

كية لسالمة الأغذية،  أيام. وافتتح السيد صميم صانر، رئيس الرابطة ال�ت

ي 7 حزيران/ يونيو 
سلسلة من »المحادثات بشأن سالمة الأغذية« لمدة أسبوع �ف

ي الدانمرك محادثة عالمية بشأن الأغذية 
اكة فود ناشيون �ف ي تركيا. ونظمت �ش

�ف

ي 
شارك فيها السيد رازموس برين، وزير الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك. و�ف

فستان، ناقشت منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الصحة والتنمية الجتماعية  غ�ي ق�ي

ف عىل التسمم الوشيقي  ك�ي سالمة الأغذية والنظم الغذائية الصحية، بال�ت

ي جورجيا تقريرها 
. وقدمت وكالة الأغذية الوطنية �ف ف وحقوق المستهلك�ي

، وزير  السنوي خالل اجتماع ُعقد حضورياً وافتتحه السيد ليفان دافيتاشفيىلي

حماية البيئة والزراعة. وقال السيد إرلن كياسوف، نائب وزير الرعاية الصحية 

ي المائدة المستديرة إن الطعام الذي 
ف �ف ي جمهورية كازاخستان، للمشارك�ي

�ف

يستهلكه الناس يحدد مستوى معيشة الأجيال القادمة وعافيتها وأجرت وكالة 

ي مقدونيا الشمالية نقاشاً عاماً متعدد الجهات 
الأغذية والخدمات البيطرية �ف

صاحبة المصلحة بشأن سالمة الأغذية.

© الرابطة التركية لسالمة األغذية 
 

ي مجال سالمة 
ي البلد �ف

ي جورجيا، يعرض التقدم المحرز �ف
، وزير حماية البيئة والزراعة �ف ليفان دافيتاشفيىلي

الأغذية بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الأغذية. )أعاله(

ي رصبيا، 
ي وزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه �ف

تامارا بوسكوفيتش، رئيسة قسم الصحة العامة البيطرية �ف

ي حدث إقليمي. )أعاله(
تشارك �ف

© وزارة حماية البيئة والزراعة في جورجيا 
 

ش  
© تامارا بوسكوفيت

 

ي اليوم الأول من سلسلة الندوات 
ي تركيا، تتحدث �ف

، نائبة وزير الزراعة والغابات �ف ف إسيكجيسي أيسي أيس�ي

كية لسالمة الأغذية لمدة 5 أيام. )أعاله( ي نظمتها الرابطة ال�ت
الشبكية ال�ت

ي أوروبا وآسيا الوسطى
�ف
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الحتفال باليوم العالمي لسالمة الأغذية

ي إسبانيا »بالسالمة 
ونهض اتحاد رابطات العلوم والتكنولوجيات الغذائية �ف

ة ُعقدت مع رابطة  اوات« أثناء ندوة مبا�ش ي السنة الدولية للفواكه والخرصف
�ف

. الأغذية إسيكي

وأعدت منظمات ومؤسسات عديدة حمالت ومقاطع فيديو للتوعية خالل 

ي أذربيجان سلسلة من الكلمات ع�ب الفيديو 
هذا العام. وسجل مسؤولون �ف

ي متاجر بيع المواد 
ذكاء الوعي عىل نطاق البلد �ف عقب استهالل مبادرة لإ

ي بلجيكا حمالت 
الغذائية. وشنت الوكالة التحادية لسالمة السلسلة الغذائية �ف

عىل حسابيها عىل موقعي فيسبوك وتوي�ت للعام الثالث وأطلعت هيئة 

ف عىل معلومات عن سالمة الأغذية عىل  ي ألبانيا المواطن�ي
الأغذية الوطنية �ف

ي وحسابها عىل موقع فيسبوك. واستهلت الهيئة المعنية 
و�ف لك�ت موقعها الإ

ي أيرلندا حملة للتوعية بشأن سالمة الأغذية عىل موقع توي�ت 
بسالمة الأغذية �ف

وة البحرية،  ي دي، وزير الزراعة والأغذية وال�ش
برّد السيد تشارىلي ماكونالوغ �ت

ي سالمة الأغذية بالنسبة إليكم؟« وبدأت الهيئة 
: »ماذا تع�ف عىل السؤال التاىلي

ة الصيف باستخدام  ي ستستمر طوال ف�ت
الأوروبية لسالمة الأغذية حملتها ال�ت

ف عىل تحديد  ف الأوروبي�ي الهاشتاغ EUChooseSafeFood# لتشجيع المستهلك�ي

خياراتهم الغذائية بكل ثقة.

ي هنغاريا 
ي لسالمة السلسلة الغذائية �ف

ي المكتب الوط�ف
ونظم الموظفون �ف

سلسلة من المبادرات، بما فيها مقطع فيديو مستوحى من الميمات عنوانه 

»توّق الألم يا هارولد« لتذك�ي المشاهدين بغسل يديهم عند مناولة الطعام. 

ي 
ف التقنية الزراعية الكازاخستانية �ف ي جامعة ساكن سيفول�ي

ووجه طالب �ف

كازاخستان سلسلة من الرسائل المسجلة ع�ب الفيديو إىل أبناء بلدهم. 

ي بولندا المنظمات 
كت هيئة التفتيش المعنية بالجودة الزراعية والغذائية �ف وأ�ش

الحكومية وغ�ي الحكومية ومعاهد البحوث والجامعات ورابطات دوائر الصناعة 

ف من خالل ترجمة المواد المتعلقة باليوم العالمي لسالمة الأغذية  والمستهلك�ي

إىل اللغة البولندية ونسش الأخبار بشأن الأحداث.

ي جميع أنحاء أوروبا أيضاً من خالل تنظيم 
وشاركت مؤسسات أكاديمية �ف

ي 
ي رومانيا و�ف

ي جامعة تيميسوارا المتعددة التقنيات �ف
مسابقات ملصقات �ف

ي جامعة 
قسم العلوم الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الغذائية �ف

ص للتكنولوجيا. وسلطت جامعة مالطة الأضواء عىل بحوثها بشأن استجابة  ق�ب

الميكروبات المنقولة بالأغذية لتغ�ي المناخ وكانت البحوث بشأن تلوث الأرز 

ي 
ة أُلقيت بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الأغذية �ف بالزرنيخ موضوع محا�ف

يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ي المملكة المتحدة ل�ب
جامعة دي مونتفورت �ف

يشمل جزء من حملة حكومة أذربيجان المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الأغذية توزيع ملصقات 

ي المطاعم ومتاجر بيع المواد الغذائية. )أعاله(
إعالمية �ف

يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  ي المملكة المتحدة ل�ب
الأستاذ بارفز هريس من جامعة دي مونتفورت �ف

ي الأرز. )أعاله(
نت بشأن الزرنيخ �ف ن�ت ة عىل الإ يلقي محارصف

© وكالة السالمة الغذائية في أذربيجان  
 

ت  
© جامعة دي مونتفور

 

ي أوروبا وآسيا الوسطى
�ف
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ي إذ 
ي اليوم العالمي لسالمة الأغذية ع�ب وسائط التواصل الجتماعي منذ العام الما�ف

ازدادت المشاركة �ف

ات آلف الرسائل باستخدام الهاشتاغ WorldFoodSafetyDay# عىل مواقع فيسبوك وإنستغرام  ت عسش نُسش

نت من سماتها البارزة إذ أظهرت  ن�ت بداعي للحمالت المنظمة ع�ب الإ ولينكدإن وتوي�ت ويوتيوب. وكان الطابع الإ

ي تشد النتباه براعة فنية وجمعت نقرات 
مقاطع الفيديو والصور الرقمية بنسق GIF والصور الأخرى ال�ت

عجاب عىل مختلف المنصات. الإ

وأتاحت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ملصقات ومواداً إعالمية وبطاقات وسائط التواصل 

ت هذه المواد إضافة إىل  الجتماعي بعدد من اللغات عىل لوحة تريلو المخصصة لهذا الغرض. وانتسش

مجموعة من الرسائل الفريدة عىل مواقع وسائط التواصل الجتماعي خالل شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.

وعرضت منصة إنستغرام المعروفة لعرض الصور بعضاً من أبرز المنتجات الفنية المرّوجة لليوم العالمي 

كة عالمية ومشاركة الفرد. وأخذت مديرة مسؤولة عن  ف مشاركة �ش لسالمة الأغذية. وتراوح نطاق المشاركة ب�ي

جودة الأغذية تتحىل بروح المبادرة عىل عاتقها مهمة استخدام هذه القناة للتثقيف بشأن سالمة الأغذية.

ي 
ف بسالمة الأغذية �ف ف المعني�ي ة من جانب المهني�ي ي مشاركة كب�ي

وشهدت منصة لينكدإن للتواصل الشبكي المه�ف

ف الأغذية وتغليفها وتخزينها ونقلها إىل  ي مجالت تجه�ي
ف �ف ف والأشخاص العامل�ي جميع أنحاء العالم من المزارع�ي

الأوساط العلمية والأكاديمية. واسُتخدم الهاشتاغ WorldFoodSafetyDay# كوسيلة لتشجيع الرتقاء بالمعارف 

ي مكان العمل.
ي ذلك التدريب �ف

والممارسات المتصلة بسالمة الأغذية، بما �ف

ي الطعام إىل 
ونظمت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة مباراة ع�ب منصة تيك توك بدعوة ذوا�ت

« من خالل مقاطعهم الفيديوية لعرض طريقة استخدامهم لإحدى الوصايا  ي
المشاركة فيها عىل أساس »ثنا�أ

ت المباراة باستخدام الهاشتاغ KeepFoodSafe# من جانب منظمة  الخمس لضمان مأمونية الغذاء. ونُسش

.Tik Tok For Good الصحة العالمية والمدير العام للمنظمة وُعرضت ع�ب منصة

#اليوم العالمي لسالمة األغذية واالتجاهات 
المتصلة به على مواقع وسائط التواصل 

االجتماعي

ان المواد المتعلقة باليوم العالمي لسالمة الأغذية لعرضها ع�ب  منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تن�ش

وسائط التواصل الجتماعي عىل لوحة تريلو. )أعاله(

المورد الهندي للمنتجات الطازجة نينجاكارت ين�ش الرسم الذي أعده 

بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الأغذية عىل منصة لينكدإن. )أعاله(

. )أعاله( كة الجتماعية 4SD تن�ش هذه الرسالة عىل منصة توي�ت ال�ش

ي يدعم اليوم العالمي لسالمة الأغذية عىل 
ي الألما�ف المركز الط�ب

منصة إنستغرام. )أعاله(

https://trello.com/b/ldzjFBJA/world-food-safety-day
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البث الشبكي لمقاطع 
الفيديو عن سالمة الأغذية 

عىل منصة فيسبوك

برزت منصة فيسبوك خالل هذا العام كمنصة 

لن�ش الرسائل عن سالمة الأغذية بمجموعة من 

ة  الطرق المختلفة. واجتذبت الأحداث المبا�ش

امج الإخبارية موضوع  المشاهدين وأبرزت ال�ب

سالمة الأغذية وحصلت سلسلة من مقاطع 

يموجي رائع  الفيديو المسجلة مسبقاً عىل رمز الإ

بهام لالأعىل(.  )عالمة الإ

ت الدائرة الوطنية للصحة الزراعية وسالمة  ون�ش

 : ي بوليفيا مقطع فيديو يعلن ما يىلي
الأغذية �ف

“علماً بأن الصحة تحتل مركز الصدارة، نعمل 

نتاج  ي قطاعي الإ
من أجل ضمان سالمة الأغذية �ف

.” ف والتجه�ي

ت رسائل وزارية صادرة عن عدد من  ونُ�ش

البلدان مثل فيجي وغيانا ونيوزيلندا ورسائل 

ليون.  ف فون وطهاة م�ف فردية وجهها طهاة مح�ت

ة  ى مقاطع فيديو قص�ي كات ك�ب ت �ش ون�ش

وسلسة بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الأغذية 

يرام  كة �ش كات أصغر مثل �ش وأعدت �ش

ي مجال النقل رسوماً متحركة 
الهندية للتمويل �ف

كات أخرى ن�ش رسائل  مكّيفة بينما قررت �ش

شخصية.

ي الهند 
ي دي إم الدوىلي �ف وسجل طالب معهد �ب

تعهدهم “بغرس عادات وممارسات غذائية 

ي الوقت نفسه، 
مأمونة لحماية المستقبل”. و�ف

ي 
ساهمت منظمة حماية الحيوان العالمية �ف

ي 
أفريقيا، وهي منظمة غ�ي حكومية كينية، �ف

ف رعاية  حلقة نقاش تلفزيونية بشأن العالقة ب�ي

الحيوان وسالمة الأغذية واستخدمت منصة 

ي مع 
نامج التلفزيو�ف فيسبوك لمشاطرة ال�ب

. ف المتابع�ي

ووفقاً لفيسبوك، ن�ش 000 24 شخص رسائل 

متعلقة باليوم العالمي لسالمة الأغذية 

.#WorldFoodSafetyDay باستخدام الهاشتاغ

يرام الهندية  كة �ش جزء من الرسوم المتحركة من إعداد �ش

ي أعىل النص(
ي مجال النقل. )�ف

للتمويل �ف

4 050
تغريدة

6 403
تغريدات مكررة

3 114
نقرة إعجاب

681
رداً

311.2
مليون

عرض عىل المنصة قدره 

#WorldFoodSafetyDay 

« بشأن اليوم  وشــهد موقع توي�ت تنظيم كث�ي من الأنشــطة. وسجلت ثالث »دردشات عىل توي�ت

ي 
العالمي لســالمة الأغذية معاينات بلغ مجموعها حواىلي 000 400 معاينة. وفيما يىلي الجهات ال�ت

ي لتنظيم الأحداث: 
ي حساب هيئة الدستور الغذا�أ

شــاركت �ف

 .1)@UNstatistics( ي الأمم المتحدة
الصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية وشــعبة الإحصاءات �ف

ي إكوادور )أغروكاليداد( ومعهد البلدان 2. 
وكالــة تنظيم الصحة النباتيــة والحيوانية ومراقبتها �ف

ي ميدان الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة
الأمريكيــة للتعاون �ف

المجلس الدوىلي للمعلومات عن الأغذية.3. 

 #WorldFoodSafetyDay وإجمالً، ُســجل ما يســاوي 050 4 تغريدة باســتخدام الهاشــتاغ 

، ممــا يمثل  و403 6 تغريــدات مكــررة و114 3 نقــرة إعجاب و681 رداً من 194 4 حســاباً عىل توي�ت

ي المجمــوع عرضــاً عىل المنصة قــدره 311.2 مليون.
�ف

مارات العربية المتحدة تن�ش هذه الصورة عىل منصة لينكدإن. )أعاله(  ي الإ
ي يوجد مقرها �ف

كة الدولية للمواد الغذائية ال�ت ال�ش

© الشركة الدولية للمواد الغذائية  
 

 #WorldFoodSafetyDay التغريدات باستخدام الهاشتاغ 

ة. )أعاله( خالل هذا العام تسجل تغطية كب�ي

اليوم العالمي لسالمة الأغذية 2021
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أخ�ار
األغذ�ة  سالمة 

تهم  مسألة 
ل�ميع ا

احتــل اليوم العالمي لســالمة الأغذية عناويــن الصحف هذا العام - 

ي التلفزيــون والراديو والصحف والمجــالت المتخصصة عىل 
 وظهــر �ف

نت مثل أخبار ســالمة الأغذيــة. وفيما يىلي بعض  ن�ت  شــبكة الإ

أبرز نقــاط التغطية.

ي 
اء مشــاهدي التلفزيون بمعلومات عن ســالمة الأغذية �ف فقــد أمد الخ�ب

غامبيــا وكينيا ومالوي وظهر مســؤولون حكوميون عىل قنــوات تلفزيونية 

ي جميــع أنحــاء أفريقيا بغرض إذكاء الوعــي. وتحّدث وزير الصحة 
�ف

فطــار وظهر المدير  ة الإ ي ف�ت
ي بوتســوانا خالل برنامج مذاع �ف

والرفــاه �ف

ف عــىل القناة 3. وغطى  ي ب�ف
العــام للوكالة المعنية بســالمة الأغذية �ف

ي العاصمــة داكار. وبثت القناة 
التلفزيــون الســنغاىلي الحدث الوزاري �ف

ي 
ا�ف ف ي مؤتمراً صحفياً عقــده المكتب الت�ف

ي �ف
انيــة كونســبت �ت ف التلفزيونيــة الت�ف

للمعايــ�ي وســاعد خالله ممثــل لمنظمة الصحة العالمية عىل تســليط 

الأضواء عىل رســائل الســالمة. وكانت هناك تغطية صحفية واســعة 

يــا حيث نقلت صحيفــة فانغارد عن رئيس  ي نيج�ي
النطاق، ول ســيما �ف

يا قولــه »إن كل فرد ... يتمتع  ي نيج�ي
بعثــة منظمــة الصحــة العالمية �ف

ي الحصول عىل غــذاء مأمون وكاف ومغذ.«
بالحــق �ف

ي جميــع أنحاء أمريكا الالتينيــة حيث رّوجت قناة 
وتكّثفــت التقارير �ف

ويلية لليوم العالمي لســالمة الأغذيــة تحت عنوان »الأمم  ف تيليســور الف�ف

المتحدة تدعو إىل تعزيز ســالمة الأغذية«. وتكّرر ذكر الشــعار »ســالمة 

عالم  ي عدد ل يُحىص من وســائل الإ
الأغذيــة مســألة تهم الجميع« �ف

ي كوبا عىل ســبيل المثال إىل 
وأشــارت صحيفتا كوبا ديبيت وبرنســا لتينا �ف

 : امــج التلفزيونيــة الكاريبية ما يىلي المســؤوليات الجماعية. وشــملت ال�ب

ح  ي جامايكا، تسش
ز، مديــرة الصحة العامة البيطريــة �ف الســيدة لينيــت بي�ت

ي إم 
أهــداف اليوم العالمي لســالمة الأغذية عىل القنــاة التلفزيونية سي �ف

ي 
وي كريســتيان، رئيــس اللجنة الوطنية للدســتور الغذا�أ ومقابلــة مع لي�ف

ي إس. ي أنتيغــوا وبربودا، عىل القنــاة التلفزيونية إي �ب
�ف

 ملخص عالمي للتغطية 
التلفزيونية واإلخبارية
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اليوم آمن  غذاء 
مفعم لغد 

لصحة �ا

ي إقليم آســيا والمحيط الهادئ حيث 
ولقــي الحدث أيضاً اهتماماً شــديداً �ف

ف منظمة  ك ب�ي بّلغــت وكالة الأنباء الصينية كســينهوا عن الحدث المشــ�ت

الأغذية والزراعــة ومنظمة الصحة العالمية ونقلــت عن المدير العام 

وري تناول  لمنظمة الأغذية والزراعة، شــو دونيــو، قوله إنه من الرصف

ي ســالمة الأغذية والجوع بإيجاد »حلول ابتكارية وشــمولية وممكنة 
مســأل�ت

ي تايلند 
ت صحيفة بانكوك بوســت �ف خاصــة بالسلســلة الغذائية.« ونسش

قليمي لجنوب  ابال ســينغ، مديرة المكتــب الإ مقالً للســيدة بونام خي�ت

: »يجب علينا  ي قالت ما يــىلي
ق آســيا لمنظمــة الصحة العالمية، ال�ت �ش

ك  جميعــاً أن نؤدي الدور الواقع عىل عاتقنا.« ونُسش بيان صحفي مشــ�ت

ف منظمة الأغذية والزراعــة والمنظمة العالمية لصحــة الحيوان وبرنامج  بــ�ي

الأمــم المتحدة للبيئة وبرنامــج الأغذية العالمي ومنظمــة الصحة العالمية 

ي صحيفة فريش 
ينهــض بنهج الصحة الواحدة لضمان ســالمة الأغذيــة �ف

ناشــيونال مقالً  ت صحيفة نيوز إن�ت ي باكســتان، نسش
نيوز الكمبودية. و�ف

لممثــل منظمــة الأغذية والزراعة الذي كتب فيه عن فوائد وجود ســلطة 

تنظيميــة لمراقبة الأغذية وســلطت صحيفة أوردو بوينت الأضواء عىل 

ي تنطوي عليها ســالمة الأغذيــة. وبّلغت صحيفة 
المســؤوليات الجماعية ال�ت

تايمــز أوف إنديا عن أهمية اليوم العالمي لســالمة الأغذية وذّكرت 

ي 
ي الهند بأن الهيئة المعنية بســالمة الأغذيــة والمعاي�ي الغذائية �ف

مواطــ�ف

الهنــد تمثل الهيئة القانونية المعنية بســالمة الأغذية لكن »ســالمة الأغذية 

ليســت واجباً من واجبــات الحكومة أو الهيئة المعنية بســالمة الأغذية 

والمعاي�ي الغذائية فحســب بل هي مســألة تهم الجميع.«

ي بســالمة الأغذية 
وأجرت صحيفة ســاموا أوبزرفر مقابلة مع موظف مع�ف

ي ســاموا إىل 
ف �ف من موظفي منظمة الأغذية والزراعة بشــأن نفاذ المزارع�ي

ي بابــوا غينيا الجديدة الأخبار 
ي سي �ف ت القناة إن �ب الأســواق الدولية ونسش

عن الأحداث.

ت الألبانية إىل دليل اليوم  ي أوروبا وآســيا الوسطى، أشــارت صحيفة أل�ي
و�ف

ي 
ي توين�ت

العالمي لســالمة الأغذية لعام 2021 وأجــرت صحيفة الأخبار �ت

ي 
ي مجال ســالمة الأغذية. و�ف

كية مقابلة مع خب�ي �ف ونية ال�ت لك�ت فــور الإ

ي  أذربيجــان، غطت وكالة أنباء الدولة أزرتاغ والقنــاة التلفزيونية إي آر �ب

ي فور ووســائل إعالم أخرى أحداثاً متعددة مرتبطة بســالمة الأغذية 
توين�ت

ي العديــد منها الممثل المحــىلي لمنظمة الأغذية والزراعة وأجرت 
شــارك �ف

كا مقابلة مع ممثــل منظمة الأغذية والزراعة  ذاعة فويــس أوف أم�ي هيئــة الإ

ي أرمينيا، 
ي جنيــف. وقال الســيد تيغران غابريليان، نائب وزيــر القتصاد �ف

�ف

ي البلد«، حســبما 
إن الحكومة تعت�ب ســالمة الأغذية »إحدى ألح المســائل �ف

عالم إي وان بالس. ي شبكة الإ
أشــ�ي إليه �ف

ف الجمعية الكويتيــة للغذاء والتغذية عىل  ، ظهر أمــ�ي ق الأد�ف ي السش
و�ف

ح مقطع الفيديو الــذي أعدته الجمعية  القنــاة التلفزيونيــة الزيادي لسش

عن ســالمة الأغذية من المزرعة إىل المســتهلك. وغطت الصحف أحداثاً 

ي لســالمة الأغذية بينما ُوصفت الأحداث 
ا�ف ي الف�ت شــملت منتدى د�ب

ي غلف تايمــز وقطر تريبيون.
ي صحيف�ت

ي قطر �ف
الوطنيــة �ف
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يســتهدف اليوم العالمي لسالمة الأغذية إحداث تغي�ي دائم عىل المستوى 

ي 
. وهو أك�ش من مجرد يوم واحد �ف ي والمحىلي

قليمي والوط�ف العالمــي والإ

ي مجال 
التقويم لأنه يســتهل حملة تدوم سنة وترمي إىل تكثيف الجهود �ف

سالمة الأغذية.

وإذ تبدأ حملة اليوم العالمي لســالمة الأغذية السنة الرابعة لتنظيمها، 

ي الجمعية 
ي و�ف

ي هيئة الدســتور الغذا�أ
اح ُقدم �ف يتواصل تطورها من اق�ت

ي عام 2019 ثم إىل 
العامــة لالأمم المتحدة إىل الحتفال بأول يوم �ف

ي عام 2020 وانتشــار الأنشطة الحتفالية 
ي الملهم �ف

ا�ف الحتفال الف�ت

ي كل عام.
ي عام 2021. وتحرز الحملة التقدم �ف

بداعيــة الحالية �ف والإ

ورة  ي بالمنظومات الغذائية برصف
ف مؤتمر قمة الأمــم المتحدة المع�ف ويع�ت

ي جميع الأوقات عىل غذاء مأمون. وهذا أمر يتطلب 
حصــول جميع الناس �ف

ف مختلف القطاعات ومجموعات الجهات صاحبة  العمل والتعاون بــ�ي

المصلحة والبلدان.

ي مجال ســالمة الأغذية بمواصلة تكثيفها بفضل 
أ الجهود المبذولة �ف وتن�ب

اتيجيات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية  تحديث اســ�ت

المتصلة بســالمة الأغذية تطلعاً إىل عام 2022 بهدف تعزيز فعالية 

التصدي للمشــاكل الحالية والمستجدة وتخفيف عبء الأمراض المنقولة 

بالأغذية عىل الصعيد العالمي.

التطلع إلى عام 2022

بطاقتان من البطاقات المنشورة ع�ب وسائط التواصل الجتماعي عن حملة اليوم العالمي لسالمة الأغذية لعام 2021. )أعاله(

صحة العالمية
© منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال

صحة العالمية
© منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال

سيحقق اليوم العالمي لسلمة الأغذية القدر ذاته من النجاح 

رساء التحالفات والرتقاء  الذي تحققونه. واستخدموا الحملة لإ

بالسياسات واضطلعوا بدوركم للحفاظ عىل مأمونية الغذاء. 

واعملوا من أجل الوصول إىل فئات جديدة وإذكاء الوعي وتثقيف 

الجمهور، وخصوصاً الشباب.

ي 7 حزيران/ يونيو 
ي يمكنكم تنظيمها �ف

ي الأنشطة ال�ت
وفكروا الآن �ف

2022 لأن جهودنا المنسقة ستؤدي معاً إىل إحداث الفرق بشكل 
دائم والسماح لجميع الناس بالستفادة من الغذاء المأمون.

الرئيسية التوصية 

وســيحافظ اليوم العالمي لسالمة الأغذية لعام 2022 عىل الزخم 

اك العديد من  المكتســب من خالل التعاون المتعدد القطاعات، بإ�ش

مجموعات الجهات صاحبــة المصلحة والنهوض بالإجراءات المحلية الرامية 

ي الحا�ف والمســتقبل.
إىل ضمان توافر الغذاء المأمون للجميع �ف

 األمم المتحدة 
تعرتف بسالمة األغذية



 األمم المتحدة 
تعرتف بسالمة األغذية

ي 20 كانــون الأول/ ديســم�ب 2018 القــرار 250/73 
 اعتمــدت الجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة �ف

الذي أعلنت فيه يوم 7 حزيران/يونيو يوماً عالمياً لســالمة الأغذية.

وُدعيــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة لالأمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة، وهمــا المنظمتــان 

ي تيســ�ي الحتفــال بهــذا اليــوم.
، إىل المشــاركة �ف ي

الأم لهيئــة الدســتور الغــذا�أ

ويدعــو القــرار جميــع الــدول الأعضــاء ومؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 

ي ذلــك المنظمــات غــ�ي الحكوميــة، 
، بمــا �ف ي

قليميــة الأخــرى والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــد�ف والإ

والأفــراد وســائر الجهــات صاحبــة المصلحــة إىل الحتفــال باليــوم العالمــي لســالمة الأغذيــة عــىل 

النحــو المالئــم ووفقــاً لالأولويــات الوطنيــة.

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


بداعية اليوم العالمي لســالمة الأغذية لعام 2021 – لمحة عامة عن الأنشطة الحتفالية والإ

ي 7 حزيــران/ يونيــو 2021( العنــوان »غــذاء آمــن اليــوم لغــد 
حمــل اليــوم العالمــي لســالمة الأغذيــة )�ف

ــاج الغــذاء المأمــون واســتهالكه.  نت ــة الأمــد لإ ــة والطويل ــد الفوري مفعــم بالصحــة« وركــز عــىل الفوائ

ــة  ي والصح
ــذا�أ ــن الغ ــق الأم ي تحقي

ــدرج �ف ــة تن ــالمة الأغذي ــأن س ــ�ي ب ــوم التذك ــن الي ــرض م وكان الغ

نســان والنبــات والحيــوان والبيئــة  ف صحــة الإ اف بالروابــط الجوهريــة بــ�ي الجيــدة. وأتــاح الوقــت لالعــ�ت

ــداع. ب ــز الإ والقتصــاد ولتعزي

ــاط  ــة والأوس ــ�ي الحكومي ــات غ كات والمنظم ــسش ــات وال ــة والحكوم ــات الدولي ــو المنظم ــع ممثل واجتم

الأكاديميــة والأفــراد مــن 90 بلــداً مختلفــاً لعــرض إنجازاتهــم المحققــة وبحــث أولوياتهــم والتخطيــط 

ي مجــال ســالمة الأغذيــة. ونُظمــت عــدة مبــادرات بشــكل 
لطــرق التغلــب عــىل التحديــات المواجهــة �ف

ــائط  ــتخدام وس ي اس
ــداع �ف ب ــىل الإ ف ع ــ�ي ــث المنظم ــا ح ــة، مم ــبب الجائح ــة بس ــرة الثاني ي للم

ا�ف ــ�ت اف

ــور. ــك للوصــول إىل الجمه التواصــل الجتماعــي والأحــداث الشــبكية وغــ�ي ذل

ي هــذا الموجــز نظــرة عــىل النــدوات الشــبكية ومقاطــع الفيديــو والمؤتمــرات الصحفيــة 
ونلقــي �ف

ــارك  ي ش
ــ�ت ــالت ال ــي والحم ــل الجتماع ــائط التواص ــورات وس ــابقات ومنش ــة والمس عالمي ــة الإ والتغطي

ــو 2021. ــران/ يوني ــو وحزي ــار/ ماي ــالل أي ــم خ ــاء العال ــع أنح ي جمي
ــخاص �ف ف الأش ــ�ي ــا مالي فيه

ونيــة  لك�ت وللحصــول عــىل مزيــد مــن المعلومــات عــن ســالمة الأغذيــة يُرجــى الطــالع عــىل المواقــع الإ

ي وشــبكة إنفوســان.
لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العالميــة وهيئــة الدســتور الغــذا�أ
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https://www.who.int/groups/international-food-safety-authorities-network-infosan
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/ar/
https://www.who.int/health-topics/food-safety/
http://www.fao.org/food-safety/ar/

