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الموضوع

 أكثر أماًنا, لصحة أفضل

الســامة تأتــي أوًل. جميعنــا مســتهلكون لألغذيــة وجميعنــا نريــد ألغذيتنــا أن تكون آمنــة. لماذا؟ 
تتــراوح األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق األغذيــة مــن خفيفــة إلــى خطيــرة للغايــة ويمكنهــا حتــى 
ــب عــن المدرســة  أن تــؤدي إلــى الوفــاة. وتســاهم هــذه األمــراض، مــن منظــور اجتماعــي، فــي التغّي
والعمــل وخفــض اإلنتاجيــة. وإذا اجتمعنــا كلنــا مًعــا لدمــج الممارســات الجيــدة لســالمة األغذيــة فــي 
ــز اإلنتاجيــة.  ــة وتعزي ــة مــن األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق األغذي ــا الوقاي ــا اليوميــة، يمكنن حياتن
ولــكل شــخص دور يؤديــه - ســواء أكنتــم تقومــون بزراعــة المنتجــات الغذائيــة أو تجهيزهــا أو نقلهــا 
أو تخزينهــا أو بيعهــا أو شــرائها أو تحضيرهــا أو تقديمهــا – فأنتــم تمســكون بزمــام ســالمة األغذيــة.

وقــد أنشــأت األمــم المتحــدة اليــوم العالمــي لســالمة األغذيــة فــي عــام 2018 مــن أجــل زيــادة الوعــي 
ــي  ــوم العالم ــة بالي ــادرات الخاص ــن المب ــًدا م ــدًدا متزاي ــهد ع ــام، نش ــد ع ــا بع ــة. وعاًم ــالمة األغذي بس
لســالمة األغذيــة التــي تســاعد فــي زيــادة وعــي الجمهــور بســالمة األغذيــة، وُيعــّد ذلــك إنجــاًزا عظيًمــا. 
ويجــب علينــا مواصلــة عملنــا مًعــا لضمــان اســتمرار هــذا التوجــه ودعــوة الجميــع إلــى االنضمــام إلينــا 

فــي حملــة عــام 2022.

اســتعينوا بهــذا الدليــل للحصــول علــى أفــكار حــول كيفيــة المشــاركة فــي اليــوم العالمــي لســالمة 
األغذيــة.

لنبدأ بإحداث تغيير دائم

إن األغذيــة اآلمنــة ضروريــة لصحة اإلنســان 
ــا االســتفادة بشــكل كامــل مــن  ورفاهــه. وال يمكنن
العقليــة  الفوائــد  ومــن  لألغذيــة  الغذائيــة  القيمــة 
واالجتماعيــة لتقاســم وجبــة آمنــة إن لــم تكــن األغذيــة 
آمنــة. فاألغذيــة اآلمنــة هــي أحــد أهــم العناصــر التــي 

ــدة. تضمــن الصحــة الجي

وتعتبــر األغذيــة غيــر اآلمنــة ســبب العديــد مــن األمــراض 
األحــوال  ســوء  مــن  أخــرى  أشــكال  فــي  وتســاهم 
والنقــص  والتنميــة،  النمــو  ضعــف  مثــل  الصحيــة، 
ــة أو  ــر المعدي ــراض غي ــة، واألم ــات الدقيق ــي المغذي ف
المعديــة واألمــراض العقليــة. وعلــى مســتوى العالــم، 
يتأثــر شــخص واحــد مــن أصــل كل 10 أشــخاص باألمــراض 
التــي تنتقــل عــن طريــق األغذيــة ســنوًيا. ويكمــن الخبــر 
الســار فــي أنــه باإلمــكان الوقايــة مــن معظــم األمــراض 

ــة. ــق األغذي ــن طري ــل ع ــي تنتق الت

ــا  ــن خالله ــي م ــي نبن ــة الت ــلوكنا والطريق ــن لس ويمك
نظمنــا الغذائيــة وكيفيــة تنظيمنــا لسالســل اإلمــدادات 

والســامة،  المعديــة  األخطــار  يمنعــا  أن  الغذائيــة، 
والعوامــل الجرثوميــة المســببة لألمــراض )البكتيريــا 
الكيميائيــة،  والمخلفــات  والطفيليــات(،  والفيروســات 
والســموم األحيائيــة، وغيرهــا مــن المــواد الضــارة أو 

ــا. ــى مائدتن ــول إل ــن الوص ــرة م الخط

ويجــدر بنــا تحويــل النظــم الغذائيــة مــن أجل توفيــر صحة 
أفضــل، وعلينــا القيــام بذلــك علــى نحــو مســتدام. ويجــدر 
والممارســين  الغذائيــة،  النظــم  سياســات  بصانعــي 
والمســتثمرين إعــادة توجيــه أنشــطتهم مــن أجــل زيــادة 
اآلمنــة  لألغذيــة  المســتدامين  واالســتهالك  اإلنتــاج 
األنمــاط  ولجعــل  الصحيــة.  النتائــج  تحســين  بهــدف 
الغذائيــة اآلمنــة والصحيــة فــي متنــاول الجميــع، يجــب 
ــة  ــة والتجاري ــة والغذائي ــة الزراعي علــى سياســات التنمي
ــة.  ــالمة األغذي ــزز س ــا أن تع ــول به ــة المعم والصناعي
وســتؤدي التغييــرات المنهجيــة مــن أجــل صحــة أفضــل 
إلــى توفيــر أغذيــة أكثــر أماًنــا، وُيعــّد ذلــك عامــل تمكيــن 
حاســم للتنميــة البشــرية علــى المــدى الطويــل وشــرًطا 

ــتدامة. ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــًيا لتحقي أساس
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طرق إحياء اليوم العالمي
ــن  ــة. وم ــالمة األغذي ــي لس ــوم العالم ــاء الي ــى إحي ــاعدتكم عل ــكار لمس ــض األف ــي بع ــا يل ــي م ــرد ف ت
األهميــة بمــكان التأكــد مــن تقّيــد جميــع األحــداث المنعقــدة حضورًيــا بالتدابيــر المحليــة للوقايــة مــن 

ــاًل يســمح بالمشــاركة عــن ُبعــد. جائحــة كوفيــد-19. وُتعــّد اللقــاءات االفتراضيــة بدي

استضافة ندوة عبر اإلنترنت
قوموا بجمع أهم الجهات الفاعلة في 

النظام الغذائي للتحدث عن دور كل 
فرد في سالمة األغذية. واستكملوا 

المناقشة بجلسة من األسئلة واألجوبة 
من أجل تقديم النصائح والمعلومات 
للجمهور الحاضر بشكل افتراضي أو 

شخصًيا.

 تشاطروا ما لديكم من أفكار! 

نّظموا نشاًطا رياضًيا
قوموا بتنظيم أحداث للجري أو السير 
أو المشي أو الرقص للترويج لسالمة 
األغذية. إن اللياقة البدنية والتمارين 
الرياضية هي طريقة رائعة لتشجيع 

األشخاص على المشاركة في 
مجتمعاتهم المحلية لصالح قضية ما.

 تهيأوا، استعدوا، انطلقوا! 

اجمعوا القصص الشخصية
قوموا بتوثيق القصص عن العاملين 

في مجال األغذية أو المزارعين أو 
العاملين في مجال الصحة أو أي 
شخص عانى من مرض ينتقل عن 

طريق األغذية. ويمكن أن يساعد تشاطر 
التجارب األشخاص في فهم مدى 

أهمية سالمة األغذية. ويمكن كتابة 
القصص أو رسمها أو تصويرها أو 

غناؤها أو تمثيلها بالدراما أو تسجيلها. 

 كونوا مصدر إلهام! 

نّظموا حدًثا عاًما
قوموا بتنظيم حدث مخصص للجمهور 
العام - حفالت موسيقية أو مهرجانات 

أو معارض أو جلسات تذوق لألغذية 
أو عروض للطهي مصحوبة برسالة 
عن سالمة األغذية. ويمكن للحفالت 

الموسيقية والعروض التوضيحية 
أيًضا أن تستقطب الجماهير المشاركة 

بصورة افتراضية. 

 كونوا مبدعين! 

تواصلوا مع وسائل اإلعالم
استخدموا اإلذاعة والصحف والمجالت 

للتوعية بقضايا سالمة األغذية. 
وتشاطروا المعلومات والمواد الخاصة 

باليوم العالمي لسالمة األغذية 
مع الصحفيين، وقوموا بدعوتهم 
لتغطية األحداث واألنشطة التي 

قمتم بتنظيمها لتشجيع المزيد من 
األشخاص على االنضمام.

 تصّدروا العناوين! 

استمتعوا بها
استعينوا بالفنون أو اجعلوا األمر على 
شكل لعبة. وهناك العديد من الطرق 
التي يمكنكم من خاللها التعرف على 
سالمة األغذية أو مشاركة معرفتكم 

إما شخصًيا أو عبر شبكة اإلنترنت. 
قوموا بتنظيم مسابقة أو اختبار. 

وأعّدوا مسرحية وقوموا بتمثيلها مع 
األصدقاء، وأّلفوا أغنية أو قصيدة. 

 كونوا حافًزا! 

أطلقوا حملة
شاركوا في وسائل التواصل 

االجتماعي. ويمكنكم نشر مواد 
التواصل التي قمنا بإعدادها والجاهزة 
لالستخدام بسّت لغات أو إعداد مقاطع 
الفيديو والكتيبات والملصقات الجدارية 

الخاصة بكم ووضع هاشتاغ #اليوم_
 العالمي_لسالمة_األغذية

  عّبروا عن إعجابكم وأضيفوا 
  تعليقاتكم وتشاطروا ما يعجبكم 

 مع اآلخرين! 

.)#WorldFoodSafetyDay(

نّظموا حوارات
قوموا بدعوة األشخاص الذين يزرعون 

أو يجهزون أو يبيعون أو يطهون 
المنتجات الغذائية للتحدث عما 

يفعلونه أو عرضه وشرح سبب أهمية 
سالمة األغذية. ولجعل الحوار افتراضًيا، 

تشاطروه من خالل إحدى منصات 
عقد االجتماعات أو وسائل التواصل 

االجتماعي. 

 كونوا دافًعا! 

اعترفوا بالنجاّح
إذا كانت لدى بلدكم برامج إلصدار 

شهادات ترّكز على سالمة األغذية 
في قطاعات مختلفة )مثل الضيافة(، 
اعترفوا باإلنجازات التي جرى تحقيقها 

حتى اآلن. 

 إنه يوم جدير باالحتفال! 
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الحكومات    

تعزيــز التعــاون المتعــدد القطاعــات. تشــجيع التعــاون المتعــدد القطاعــات والمشــاركة فيــه علــى 
ــفاف  ــال والش ــترك الفع ــل المش ــأن العم ــن ش ــة. وم ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــة والوطني ــتويات المحلي المس
بيــن قطاعــات الصحــة العامــة وصحــة الحيــوان والزراعــة وغيرهــا أن يضمــن توافــر األغذيــة اآلمنــة فــي جميــع 

أنحــاء العالــم.

ــع  ــم جمي ــة: تصمي ــة واآلمن ــة الصحي ــى األغذي ــز عل ــام أن ترّك ــم الع ــج الدع ــى برام ــب عل يج
ــة  ــذ األغذي ــن مناف ــا م ــية وغيره ــة المدرس ــة والتغذي ــة الغذائي ــل المعون ــة، مث ــة لألغذي ــتريات العام المش
ــل  ــة. وجع ــة وصحي ــة آمن ــى أغذي ــول عل ــتهلكين بالحص ــمح للمس ــكل يس ــام، بش ــاع الع ــا القط التــي يملكه
ــة  ــرق فعالي ــر الط ــد أكث ــون أح ــام أن تك ــم الع ــج الدع ــة برام ــن لصياغ ــهاًل. ويمك ــاًرا س ــة خي ــة اآلمن األغذي

ــة. ــالمة األغذي ــز س ــا لتعزي وإنصاًف

ــر  ــاتية واألط ــر السياس ــم التدابي ــيدة. دع ــة الرش ــة الحوكم ــة وممارس ــات متين ــم سياس تصمي
القانونيــة مــن أجــل تعزيــز النظــام الوطنــي لســالمة األغذيــة والتأكــد مــن امتثالــه لمعاييــر ســالمة األغذيــة. 
ــن  ــترك بي ــة المش ــة األغذي ــام مراقب ــم نظ ــتخدام أداة تقيي ــة باس ــة األغذي ــة لمراقب ــم الوطني ــم النظ وتقيي
منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العالميــة وإجــراء عمليــات مراقبــة منتظمــة لضمــان اســتيفاء 

األغذيــة للمواصفــات الغذائيــة الدوليــة التــي وضعتهــا هيئــة الدســتور الغذائــي.

األعمال التجارية في مجال األغذية    

ــة  ــج المتاح ــن األدوات والُنه ــة م ــاك مجموع ــة. هن ــامة األغذي ــة بس ــات الخاص ــة اللتزام متابع
لمعالجــة مشــاكل ســالمة األغذيــة. ويجــب علــى المشــاركين كافــة فــي إنتــاج األغذيــة، وتجهيزهــا، وتوزيعهــا 
ــا  ــة وتقييمه ــالمة األغذي ــى س ــر عل ــد المخاط ــل تحدي ــن أج ــر م ــال للمعايي ــان االمتث ــة - ضم ــا بالتجزئ وبيعه

والتصــدي لهــا.

تعزيــز ثقافــة ســامة األغذيــة. إشــراك الموظفيــن والموّرديــن وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن مــن أجــل 
ــة  ــل منتظم ــات عم ــة أو حلق ــة أو تدريبي ــم دورات إعالمي ــا. وتنظي ــة وتطويره ــالمة األغذي ــة س ــة ثقاف تنمي

حــول ســالمة األغذيــة.

المتثــال للمواصفــات الغذائيــة الدوليــة. يضمــن االمتثــال للمواصفــات الغذائيــة الوطنيــة 
والدوليــة ســالمة األغذيــة، وبالتالــي زيــادة فــرص الوصــول إلــى األســواق. واالحتفــال باإلنجــازات عــن طريــق 

ــات. ــه المواصف ــذي أحدثت ــارق ال ــى الف ــوء عل ــليط الض تس

سامة األغذية مسألة تهّم الجميع
ُيعــّد شــعار اليــوم العالمــي لســالمة األغذيــة بمثابــة تذكيــر بأننــا جميًعــا نــؤدي دوًرا فــي الحفــاظ علــى 
ســالمة األغذيــة. ويجــدر بنــا إســناد األولويــة إلــى ســالمة األغذيــة في جميــع مراحل سلســلة اإلمــدادات، 

مــن المزرعــة إلــى المائــدة. وبوســعنا جميًعــا المســاهمة! وفــي مــا يلــي بعــض األمثلــة علــى ذلــك: 
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المؤسسات التعليمية وأماكن العمل    

ــل إدراج  ــن العم ــدارس وأماك ــات والم ــى الجامع ــب عل ــة. يج ــامة األغذي ــأن س ــف بش ــم التثقي دع
ــار إدراج  ــن االعتب ــذ بعي ــا ينبغــي أن يؤخ ــدة. كم ــة الجي ــات الصح ــة فــي سياس ــالمة األغذي ــأن س ــف بش التثقي

ــي. ــر المهن ــن التطوي ــزء م ــة كج ــالمة األغذي ــأن س ــف بش ــى التثقي ــب عل التدري

تعزيــز المناولــة اآلمنــة لألغذيــة. يجــب علــى قاعــات تقديــم وجبــات الطعــام والمقاصــف أن تضمــن 
ــة  ــاط المراقب ــر ونق ــل المخاط ــات تحلي ــق عملي ــل تطبي ــة، مث ــالمة األغذي ــة بس ــة الخاص ــع األنظم ــاع جمي اتب
الحرجــة وجميــع إجــراءات التشــغيل القياســية ذات الصلــة، وكذلــك عــن طريــق توفيــر التدريــب المناســب ألي 

شــخص يعمــل فــي مجــال مناولــة األغذيــة.

النخــراط مــع األســر. إشــراك األســر فــي أنشــطة ســالمة األغذيــة، ممــا يســمح لهــا بالتعلــم وإبــالغ األســر 
األخــرى بأنــه يمكنهــا، مــن خــالل تغييــر اإلجــراءات اليوميــة البســيطة، الحــد مــن مخاطــر األمــراض التــي تنتقــل 
عــن طريــق األغذيــة. وُتعــّد "الوصايــا الخمــس لضمــان مأمونيــة الغــذاء" الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالمية 

أداة مفيــدة يمكــن اســتخدامها فــي إعــداد ملصقــات جداريــة أو كتيبــات أو أشــرطة فيديــو تثقيفيــة.

المستهلكون    

البقــاء علــى اطــاع وتعزيــز ســامة األغذيــة. يتمتــع المســتهلكون بالقــدرة علــى إحــداث التغييــر. 
ومــن خــالل اتخــاذ خيــارات آمنــة وصحيــة علــى صعيــد األنمــاط الغذائيــة، فإنكــم تســاعدون فــي تقليــل عــبء 
األمــراض فــي العالــم وتدعمــون النظــم الغذائيــة المســتدامة. تعلمــوا المزيــد عــن ســالمة األغذيــة وانضمــوا 

إلــى حملــة #اليوم_العالمي_لســالمة_األغذية

توخــي المناولــة اآلمنــة لألغذيــة فــي المنــزل: اتبــاع "الوصايــا الخمــس لضمــان مأمونيــة الغــذاء" 
ــيء  ــام الن ــن الطع ــل بي ــك، وافص ــى نظافت ــظ عل ــي: حاف ــة أال وه ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــي وضعته الت
والطعــام المطبــوخ، واطبــخ الطعــام جيــًدا، وحافــظ علــى إبقــاء الطعــام فــي درجــة حــرارة مأمونــة، واســتعمل 

الميــاه المأمونــة والمــواد الغضــة المأمونــة.

أخبرونا عن الحدث الخاص بكم
أطلعونا على خططكم، ثم تشاطروا معنا الصور وروابط 

الفيديو واألخبار عن الفعاليات. وتأكدوا من توثيق 
أنشطتكم كي نتمكن من إدراجها في الموقع اإللكتروني 
الخاص باليوم العالمي لسالمة األغذية، وعلى Flickr وفي 

تقرير اليوم العالمي لسالمة األغذية لعام 2022.

لاتصال بنا
World-Food-Safety-Day@fao.org

foodsafety@who.int

لاتصال بنا
#اليوم_العالمي_لسالمة_األغذية 

@FAOWHOCodex 
@FAO 

@WHO

ُتتاح مواد المناصرة والتواصل باللغات العربية، 
والصينية، والفرنسية، واإلنكليزية، والروسية 

واإلسبانية الستخدامها وتوزيعها:

موقع اليوم العالمي لسالمة األغذية 

العالمــي  باليــوم  الخاصــة   Trello لوحــة 
األغذيــة لســالمة 

العالمــي  باليــوم  الخــاص  األصــول  بنــك 
لســالمة األغذيــة الــذي يحتــوي علــى ملصقــات 
جداريــة وأدوات والفتــات علــى شــبكة اإلنترنــت 

والمزيــد بدقــة منخفضــة وعاليــة 

االطــالع علــى تقريــر العــام الماضــي لمزيــد مــن 
العالمــي  اليــوم  تقريــر  واإللهــام:  األفــكار 

2021 لعــام  األغذيــة  لســالمة 

مواد التواصل

.(#WorldFoodSafetyDay)

mailto:World-Food-Safety-Day%40fao.org%20?subject=
mailto:foodsafety%40who.int%20?subject=
https://www.fao.org/world-food-safety-day
https://trello.com/b/ldzjFBJA/world-food-safety-day
https://trello.com/b/ldzjFBJA/world-food-safety-day
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136923&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136923&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136923&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136923&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136923&categoryTypeId=2
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb6125en
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb6125en
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb6125en
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb6125en
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb6125en
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الرسائل الرئيسية

 إن لم تكن آمنة 
فإنها ليست أغذية

ال يوجد أمن غذائي من دون سالمة األغذية. وال 
تلبي األغذية االحتياجات الغذائية وتساعد البالغين 
على عيش حياة مفعمة بالنشاط والصحة وتساعد 
األطفال على النمو والتطور، إال عندما تكون آمنة.

 توطيد التعاون 
يحّسن سالمة األغذية

تتطلب المسؤولية المشتركة عن سالمة األغذية 
العمل مًعا على القضايا التي تؤثر علينا جميًعا - على 

المستوى العالمي، واإلقليمي، والوطني والمحلي. 
ويعتبر التعاون ضرورًيا عبر القطاعات ضمن المجتمعات 

المحلية، واألعمال التجارية، والحكومات وعبر الحدود 
من أجل ضمان توافر األغذية اآلمنة حول العالم على 

نحو مستدام، حاضًرا ومستقباًل.

سيحصد االستثمار في سالمة 
األغذية اليوم ثمار المستقبل

يحّسن إنتاج األغذية اآلمنة الفرص االقتصادية عن 
طريق تمكين الوصول إلى األسواق واإلنتاجية. غير أن 

األغذية غير اآلمنة أو الملوثة تؤدي إلى حاالت رفض 
تجاري وإلى خسائر اقتصادية وفقدان األغذية وهدرها. 

لذلك، يمكن للممارسات الجيدة على طول سلسلة 
اإلمدادات أن تحّسن االستدامة عن طريق تقليل الضرر 

البيئي إلى أدنى حد ممكن والمساعدة في الحفاظ 
على المزيد من المنتجات الزراعية.

 سالمة األغذية لها 
أثر مباشر على الصحة

تسمح األغذية اآلمنة بامتصاص المغذيات، وتعزز 
التنمية البشرية على المدى الطويل وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة. ويمكن الوقاية من 
معظم األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية من 

خالل المناولة السليمة لألغذية والتثقيف.

الجميع مدراء للمخاطر
يقوم الجميع بتقييم المخاطر على سالمة األغذية 

كجزء من خياراتهم اليومية. ويتم اتخاذ هذه 
الخيارات من قبل األفراد وبصورة جماعية من قبل 

األسر، والمجتمعات المحلية، واألعمال التجارية 
والحكومات.

 تستند سالمة األغذية 
إلى العلم

ال يستطيع المستهلكون عادة معرفة ما إذا 
كانت أغذيتهم آمنة من خالل النظر أو الشم، 

لكّن العلماء طوروا اختبارات وأدوات للكشف عن 
األغذية غير اآلمنة. ويقدم علماء األغذية وعلماء 

األحياء الدقيقة واألطباء البيطريون واألطباء 
وعلماء السموم، على سبيل المثال ال الحصر، 
النصائح حول الممارسات الضرورية في إنتاج 

األغذية وتجهيزها ومناولتها وتحضيرها لجعلها 
آمنة. وعندما يتم تطبيق الممارسات اآلمنة على 

امتداد السلسلة الغذائية، تصبح األغذية آمنة.

مع أن جائحة كوفيد-19 ال تنتقل عن طريق األغذية، 
إال أن أثر الجائحة أدى إلى اختالالت في نظمنا الزراعة 
والغذائية وأظهر لنا أهمية التخطيط مسبًقا. وكجزء 
من االستعداد للجائحة القادمة، يجب على الحكومات 

إسناد األولوية إلى تقليل االختالالت في سالسل 
اإلمدادات الغذائية إلى أدنى حٍد ممكن، حيث يجب 
أن يتمتع المستهلكون دائًما بقدرة موثوقة على 
الحصول على األغذية اآلمنة. وإّن إعادة البناء على 
نحو أفضل، تحّتم علينا أن نتعاون - عبر التخصصات 

والقطاعات والحدود. 

ولن يكون بمقدورنا تحقيق 
الهدف المتمثل في أغذية 

أكثر أماًنا لصحة أفضل إال من 
خالل عملنا مًعا. 
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حقائق وأرقام

يصاب شخص واحد من أصل كل عشرة 
أشخاص في العالم بالمرض بسبب األغذية 

الملوثة كل عام. ويؤثر ذلك على البلدان كافة.

يمكن مقارنة حجم العبء الصحي العام 
الناجم عن األمراض التي تنتقل عن 

طريق األغذية بعبء المالريا أو فيروس 
نقص المناعة البشرية/اإليدز.

يسبب تناول األغذية الملوثة بالبكتيريا أو 
الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية 
مثل المعادن الثقيلة ما يتجاوز 200 مرض.

يمكن للميكروبات المقاومة 
لمضادات الميكروبات االنتقال من 

خالل السلسلة الغذائية أو عن طريق االتصال 
المباشر بين الحيوان واإلنسان أو من خالل 

البيئة. ويقّدر أّن حوالي 000 700 شخص حول 
العالم يموتون سنوًيا بسبب العدوى بأمراض 

مقاومة لمضادات الميكروبات.

يمكن لألمراض الطفيلية التي تنتقل عن 
طريق األغذية أن تسبب مشاكل صحية حادة 

ومزمنة. ويقّدر عدد اإلصابات الناجمة 
عن 11 مرضا طفيليا رئيسيا بحوالي 

48.4 مايين إصابة سنويا، تنتقل 48 في 
المائة منها عبر األغذية.

ُيعتبر األطفال دون سن الخامسة أكثر 
عرضة لسوء التغذية والوفيات بسبب األغذية 

غير اآلمنة، وهم يتحملون 40 في المائة من 
عبء األمراض التي تنتقل عبر األغذية. وقد 

أدت األغذية غير اآلمنة إلى حالة 
وفاة واحدة من أصل كل ست حالت 

وفاة بسبب اإلسهال الذي ُيعّد أحد األسباب 
الرئيسية للوفاة في هذه الفئة العمرية.

تعود األغذية اآلمنة والمغذية 
بالفائدة على نمو الطفل وتطوره 

عن طريق تحسين اإلمكانات الفكرية والبدنية، 
فضاًل عن تحسين األداء المدرسي وإنتاجية 

العمل في حياة البالغين.

في حال عدم وجود موانع، ُتعتبر الرضاعة 
الطبيعية الحصرية الطريقة األكثر أماًنا 

لتغذية الرضع خالل األشهر الستة األولى من 
حياتهم.

يقلل إنتاج األغذية اآلمنة من الفواقد 
الغذائية والمهدر منها ويعود 

بالنفع على كوكب األرض.

تفيد األغذية اآلمنة االقتصاد من خالل زيادة 
اإلنتاجية والسماح بازدهار أسواق األغذية 

الوطنية واستقرار الصادرات الغذائية والتجارة. 
وهي تخفف الضغط على نظم الرعاية الصحية.

تتأثر سالمة األغذية بصحة الحيوانات والنباتات 
والبيئة التي يجري إنتاجها فيها. ومن شأن 

اعتماد نهج الصحة الواحدة الشامل 
لسالمة األغذية أن يؤدي إلى تحسين نظام 

سالمة األغذية.

قام 188 بلًدا ومنظمة عضًوا 
واحدة )التحاد األوروبي( بالتفاوض 

بشأن توصيات مستندة إلى العلم في جميع 
المجاالت المتعلقة بسالمة األغذية وجودتها، 

ومواصفات الدستور الغذائي، التي تضمن 
سالمة األغذية وإمكانية المتاجرة بها.

تساهم سالمة األغذية في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، وهي تعتبر مجااًل 

شاماًل فعاًل. 
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أغذية أكثر أماًنا, لصحة أفضل

اليوم العالمي لسالمة األغذية 
2022

فلنحتفل مًعا
إن اليــوم العالمــي لســالمة األغذيــة هــو احتفــال ســنوي يهــدف إلــى لفــت االنتبــاه واإللهــام بالعمــل 
مــن أجــل المســاعدة فــي منــع مخاطــر األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق األغذيــة واكتشــافها 
ــذي  ــة ال ــالمة األغذي ــع لس ــي الراب ــوم العالم ــة بالي ــات خاص ــل معلوم ــذا الدلي ــّدم ه ــا. ويق وإدارته

ــخ). ــذا التاري ــن ه ــب م ــوم قري ــي ي ــران 2022 (أو ف ــي 7 يونيو/حزي ــه ف ــال ب ــم لالحتف ندعوك

 إلطالعنا على الحدث الذي تقومون بتنظيمه أو لطرح أي سؤال،
 يمكن االتصال بنا على عنوان البريد اإللكتروني 
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World-Food-Safety-Day@fao.org
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