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 للنشر الفوري 

 ال يوجد عذر لعدم اإلبالغ عن حادث خطير لسالمة الغذاء بعد اآلن

 أينما يحدث في العالم 
أي شخص يعمل في صناعة   ٬والمتوفر بعدد متزايد من اللغات  ٬حوادث سالمة الغذاء المخالفةسيساعد الموقع المستحدث المبّلغ عن  

على اإلبالغ دون الكشف عن هويته عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بسالمة الغذاء دون   ٬األغذية والمشروبات في أي مكان في العالم

  .التعرض لخطر التعرف عليه

أن تعلن أن موقع اإلبالغ عن حادثة سالمة الغذاء المبّلغين عن   (GHI) يسر المبادرة العالمية للتنسيق  -  2021ديسمبر    1، النمسا(    فيينا  (
ألي شخص في   https://whistle.globalharmonization.net :لغة. والتي تتوفر على هذا الرابط   30المخالفات متاح اآلن بأكثر من  

 .أي بلد يعمل في صناعة األغذية والمشروبات

أطلقت مبادرة العالمية    .حتى اآلن ، ال يوجد هناك نظام عالمي لإلبالغ عن مخاوف تتعلق بسالمة الغذاء عالوة على ذلك فهو مجهول بالفعل
كرادع لموردي األغذية الغير مبالين   ٬للتنسيق موقع تقرير اإلبالغ عن حوادث سالمة األغذية المبّلغين عن المخالفات في أغسطس من هذا العام

 .لغة 30في األصل باللغة اإلنجليزية الدولية، وهو متوفر اآلن بأكثر من  هذا الموقع تم إطالق .للسالمة

التي قد تضّر بالمستهلكين، أو تجعلهم مرضى أو حتى تتسبب    ٬لم يعد هناك أي عذر لعدم اإلبالغ عن مشكالت خطيرة تتعلق بسالمة الغذاء
وفاتهم. لذلك نشّجع األشخاص الذين يعملون في شركات األغذية والمشروبات، في أي مكان في العالم على اإلبالغ عن مخاوفهم بشأن سالمة ب

 .المنتج الذي يتم إنتاجه

فلماذا ال؟ هل يشكل خطرا على الصحة لمن يس إذا لم يكن كذلك،  المنتج الذي تصنعه في العمل؟  بتناول  إذا كان هل تسمح لعائلتك  تهلكه؟ 
 .األمر كذلك ، فلديك اآلن طريقة لإلبالغ عن ذلك دون الكشف عن هويتك

  اإلبالغ عن  يختار  أن  يمكن ألي شخص/https://whistle.globalharmonization.net هذا الموقع:    على  ةاللغات متاح  ةالتقارير متعدد
تقريره    أي أن  إلى  يطمئن  أن  ،  -سّري حادث  الواقع  للتنسيق    في  العالمية  التقريرت  ال   GHIالمبادرة  بتقديم  قام  هوية  وذلك    ٬عرف من  لحماية 

 .غين عن المخالفاتالمبلّ 

 :راجع الرابطلتوضيح األسئلة المتكّررة بالموقع، هناك عدد من القواعد البسيطة التي يجب على المبّلغين اتباعها )

https://whistle.globalharmonization.net/
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. https://whistle.globalharmonization.net/faq( مزّودي قبل  من  تعّقبهم  يمكن  ال  المخالفات  عن  المبّلغين  أن  تضمن  االسئلة  هذه 
لملئ النموذج، واستفد من صفحات المتصفح الخاصة "المتخفية" وال تذكر أي  الشبكة. على سبيل المثال، ال تستخدم أجهزة شركتك أو شبكاتها  

 .شيء يمكن أن يحدد هويتك. بهذه الطريقة يمكنك أن تطمئن أن هويتك محمية
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