
 

 

 

«Սննդամթերքի կանոնակարգերի և օրենսդրության գիտության վերաբերյալ համաձայնության  

ձեռքբերում՝ ապահովելու անվտանգ և օգտակար սննդամթերքի համաշխարհային հասանելիությունը 

բոլոր սպառողների համար»: 
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Կապ լրատվամիջոցների հետ: GHI  հասարակայնության հետ կապերի թիմ 

communications@globalharmonization.net 

Անմիջապես    ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է ԳԼՈԲԱԼ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ 

ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԴԵՊԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆԱՆՈՒՆ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱՅՔ  
 

Նոր առցանց կայքը կօգնի բոլորին, ովքեր աշխատում են սննդի և խմիչքների արդյունաբերության 
ոլորտում աշխարհի ցանկացած կետում, զեկուցել սննդամթերքի անվտանգության լուրջ 

միջադեպերի մասին՝ առանց բացահայտվելու վտանգի: 
 

(Վիեննա, Ավստրիա) 9 օգոստոսի, 2021 թ – Գլոբալ Ներդաշնակեցման Նախաձեռնությունը 

(ԳՆՆ) i ուրախ է հայտարարելու մեկնարկի մասին Իրազեկիչ  Սննդի Անվտանգության Միջադեպի 

Զեկույցի Կայք. Սա հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ https://whistle.globalharmonization.net 

յուրաքանչյուրին, ցանկացած երկրում, ով աշխատում է սննդի և խմիչքների արդյունաբերության 

մեջ: 

 

“Ողջ աշխարհում սննդի արդյունաբերության աշխատակիցների մեծ մասը չի համարձակվում 

զեկուցել անվտանգության մտահոգությունների մասին արտաքինից՝ վախենալով, որ գործատուն 

կիմանա դրա մասին: Որոշ աշխատակիցներ հետևում են իրենց խղճին, և հետևանքն այն է, որ 

մարդկանց վնասից փրկելով՝ նրանք հաճախ կորցնում են իրենց աշխատանքը և, հնարավոր է, 

ավելի վատ հետևանքներ կրեն: Սա է շատ ազդարարների ճակատագիրը: Այդ պատճառով GHI-ն 

մշակել է սննդամթերքի անվտանգության միջադեպերի մասին անանուն կայք: Շեշտը դրված է 

անանունության վրա, և մենք դա ապահովելու համար ձեռնարկել ենք առցանց գաղտնիության 

պաշտպանություն: Առցանց հաշվետվություն լրացնելիս թղթակցին հաճախ հիշեցնում են նաև, որ 

չբացահայտի որևէ բան, որը թույլ կտա ճանաչել իրեն” Հայտարարում է է Հյուբ Լելիվելդը՝ GHI-ի 

նախագահ։  

  

Ամեն օր, ամենուր, սննդի և խմիչքների արդյունաբերությունը ապահովում է անվտանգ, օգտակար 

և հաճելի ապրանքներ աշխարհի բնակչության համար: Այնուամենայնիվ, երբեմն սննդամթերքը 

արտադրվում է պատահաբար կամ որոշ դեպքերում դիտավորյալ, որը չի համապատասխանում 

պահանջվող անվտանգության չափանիշներին: Սա լուրջ մտահոգություն է և մի բան, որը GHI-ն 

ցանկանում է օգնել կանխելու համար: 

 

https://whistle.globalharmonization.net/
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Սննդամթերքի անվտանգության խնդիրները վտանգ են ներկայացնում հանրային առողջության 

համար և կարող են վնասել սպառողներին, իսկ վատագույն դեպքում՝ նույնիսկ մահվան: Սննդի 

անվտանգության խնդիրները վտանգ են ներկայացնում աշխարհի բնակչության համար և կարող են 

զրկել մարդկանց բավարար քանակությամբ անվտանգ և սննդարար սննդի հասանելիությունից: 

Յուրաքանչյուր երկրում կա սննդամթերքի անվտանգության դեպքերի մասին հաշվետվությունների 

աճ, և ենթադրվում է, որ դա հիմնականում պայմանավորված է հսկողության և 

հաշվետվությունների բարելավված համակարգերով: Այն նաև նպաստում է սննդամթերքի 

անվտանգության ոլորտում սննդամթերքի և խմիչքների արտադրության, վերամշակման և 

բաշխման ոլորտում աշխատող սպառողների և մարդկանց իրազեկվածության բարձրացմանը: 

Այնուամենայնիվ, սննդամթերքի անվտանգության մասին հաղորդված միջադեպերը միայն 

այսբերգի գագաթն են: Թաքնված տեսադաշտից՝ աշխարհի բոլոր երկրներում ամեն օր տեղի են 

ունենում բազմաթիվ չզեկուցվող միջադեպեր: 

 

Ամենավատ դեպքերում սննդամթերքի անվտանգության խնդիրները կարող են պայմանավորված 

լինել անփույթությամբ, այսինքն՝ չհետևելով ընթացակարգերին կամ չունենալով ճիշտ 

գործընթացներ։ Հանցագործ մտքերը ևս  սննդամթերքի անվտանգության հիմնական խնդիրն են: 

Կանխամտածված խարդախ գործողությունները ներառում են անորակ կամ անօրինական 

բաղադրիչների օգտագործումը՝ շահույթը մեծացնելու համար, բոլորը՝ սպառողներին վնաս 

հասցնելու վտանգի տակ: 

 

Սննդի անվտանգության արժեքները և օրենսդրությունը տարբերվում են տարբեր երկրներում: Ազգային 

կառավարությունները դրանք կիրառում են տարբեր ձևերով: Որոշ երկրներ ունեն նաև ազգային ազդարարման 

պաշտոնական սխեմաներ: Դրանք նախատեսված են այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են հայտնել սննդի 

անվտանգության խնդիրների մասին: Նրանք տարբերվում են պաշտպանվածության մակարդակով, որը նրանք 

կարող են տրամադրել ազդարարներին: 

 

Նույնիսկ որոշ երկրների կողմից տրամադրվող պաշտպանության մակարդակի դեպքում, մարդիկ 

դեռ կարող են վախենալ ազդարարող սխեմաներից, հատկապես այն վայրերում, որտեղ նրանք 

կարող են բացահայտվել: Սրա պատճառով և սննդամթերքի անվտանգության խնդիրների արագ 

ծանուցման աճող անհրաժեշտության հետ մեկտեղ, GHI-ն ստեղծել է հեշտությամբ հասանելի 

առցանց հաշվետվության գործիք. Իրազեկման  Սննդի Անվտանգության Միջադեպի Զեկույցի Կայք. 

Այս առցանց կայքը նախատեսված է սննդի մատակարարման շղթայում աշխատող յուրաքանչյուրի 

համար, աշխարհի ցանկացած երկրում, որը մտահոգված է սննդամթերքի ընկերությունում 

արտադրանքի կամ գործընթացի անվտանգությամբ: Ավելինը կարևոր է, որ այն անանուն է: 

Ներկայումս հասանելի է անգլերեն, կայքը շուտով հասանելի կլինի նաև տեղական լեզուներով: 

 

Բոլոր լուրջ միջադեպերի հաշվետվությունները, որոնք ստանում է GHI-ը, կգնահատվեն սննդի 

անվտանգության փորձագետների խմբի կողմից: Այն մտահոգությունների համար, որոնք GHI-ն 

հաստատում է որպես «լուրջ» (այսինքն, որը կարող է լուրջ վնաս հասցնել սպառողներին), GHI-

ն տեղեկացնում է շահագրգիռ երկրի տեղական իշխանություններին և խնդրում է նրանց 

հետաքննել: Կայքը մեկնարկում է սննդի և խմիչքների արդյունաբերության ոլորտում աշխատող 
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մարդկանց համար սոցիալական մեդիայի տարածման արշավին զուգընթաց՝ հայտնելու իրենց 

անվտանգության հետ կապված որևէ լուրջ մտահոգության մասին: Տես ինֆոգրաֆիկան ստորև։ 

 

 

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

### 

Գլոբալ Ներդաշնակեցման Նախաձեռնությունը (GHI) Սա առանձին գիտնականների և գիտական 

կազմակերպությունների միջազգային ցանց է, որոնք աշխատում են միասին՝ խթանելու սննդամթերքի 

անվտանգության համաշխարհային կանոնակարգերի և օրենսդրության ներդաշնակեցումը՝ օգտագործելով 

հիմնավոր գիտական ապացույցներ: GHI-ն պաշտպանում է սննդամթերքի անվտանգության օրենքների և 

կանոնակարգերի գիտության վրա հիմնված գլոբալ ներդաշնակեցումը, որը կվերացնի առևտրի խոչընդոտները, 

որոնք դիմակավորված են որպես սննդի անվտանգության պաշտպանություն՝ օգնելու նվազեցնել աշխարհում սովը 

և բարելավել սննդի անվտանգությունը բոլորի համար: GHI-ն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը 

գրանցված է Վիեննայում, Ավստրիա: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք 
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