
 

  
 سلط الضوء على قطاع األغذية الزراعية الحيوي في البالد ت  مناسبة ،العراقيوم أوروبا في : المائدةمن المزرعة إلى  

 
  ت ي جمعت الطت المناسبة  وسل   .احتفلت بعثة االتحاد األوروبي في العراق اليوم بيوم أوروبا في بغداد  –   2022مايو  /أيار   11بغداد،  

 . الضوء على قطاع األغذية الزراعية الحيوي في البالد والجهود التي تدعم تنميتها المستدامةء الشركا
 

المناسبة وحضر هذ المتحدة    واحدا    يوما    ت ي استمر ت ال  ه  المحلية ووكاالت األمم  الشريكة والسلطات  الوزارات  ممثلون عن مختلف 
 . والقطاع الخاص والنقابات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الزراعيوالشركاء الدوليين 

 
"  إعالن شومان"وهو يحيي ذكرى  .  نحتفل هذا األسبوع بيوم أوروبا":  فيله فاريوال  وقال سفير االتحاد األوروبي في العراق السيد

.  ، الذي مهد الطريق للمصالحة الفرنسية األلمانية ووضع أسس ما يعرف اآلن باسم االتحاد األوروبي 1950مايو  /أيار  9الصادر في 

التاريخ    لقد أثبت: "قائال  فاريوالوأضاف السيد  ".  واليوم، يواصل االتحاد األوروبي العمل من أجل تحقيق السالم أيضا خارج حدوده 

ولهذا السبب، يستثمر االتحاد  .  أن تطوير قطاع زراعي قوي هو أحد أقوى األدوات إلنهاء الفقر وتعزيز الرخاء وضمان األمن الغذائي 
وقد ثبت أن هذا األمر أكثر  .  األوروبي في تطوير سلسلة القيمة الغذائية الزراعية بأكملها في العراق لتعزيز التنويع الالزم القتصاده

 ". مية بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، بسبب حرب روسيا غير المبررة على أوكرانياأه
 

 
مجموعة من األنشطة    تم عرض من خالله "  المائدةمن المزرعة إلى  "تحت شعار    ه المناسبة إقامة معرض ومن السمات الرئيسية لهذ

شركات األغذية الزراعية الشريكة  تديرها نساء من المناطق الريفية، فضال عن    أكشاكا  وشمل ذلك  .  والقصص المختلفة من الميدان
للمشاركين  فرصة  ت هذه المناسبة  وكان     .واأللبان  الماشية  بين  القيمة  سلسلة  عن  معرضا    أيضا   وتضمن  .  التي تعرض منتجاتها وتبيعها

تجارية مع المشترين أو الوصول إلى فرص لتطوير    شراكاتللتعبير عن تجاربهم في العمل في هذا القطاع، سواء من حيث إقامة  
 .  مهاراتهم في ريادة األعمال والشركات الصغيرة

 

على    األوروبي   لالتحادو شكرا لجميع الوكاالت العاملة في العراق  : " المناسبةوقال الدكتور هادي هاشم، ممثل وزارة الزراعة خالل  

 ". لتنفيذ البرامج التي تدعم القطاع الزراعي توفير التعاون
 

التحديات والفرص والممارسات    بعض  على  ثاقبة   نظرة   قدموا  حيث  القطاع  من هذا   خبراء  مع  فنية  نقاش   حلقة   أيضا    المناسبة   وتضمنت
الجديد  نهج  مزيادة الوعي حول هذا ال  النقاش على وعملت حلقة    .  سلسلة القيمة  منهجاألغذية الزراعية من خالل    تطوير في معالجة  

أصحاب المصلحة في سلسلة  األوروبي وبموافقة الحكومة العراقية، وتحديد فهم مشترك حول كيفية زيادة دعم    المدعوم من االتحاد 
عن عرض األنشطة الجارية التي يتم تنفيذها من خالل    القيمة لتحسين القدرة التنافسية وإطالق العنان لإلمكانات في هذا القطاع، فضال  

 .  AfBDP - التجارية الغذائية الزراعيةبرنامج تطوير األعمال 
 

العراق، نيابة عن السيدة إيرينا فوياتشكوفا سولوران، نائبة الممثل    والزراعة في الدكتور صالح الحاج حسن، ممثل منظمة األغذية  قال  
هذا مثال ممتاز على كيفية دعم قطاع  ".  الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية

 ،  "بين مختلف أصحاب المصلحة تعاونق أوجه الزراعة وكيفية خل 
 

، والوكالة األلمانية للتعاون  (الفاو )والزراعة  منظمة األمم المتحدة لألغذية   -الشركاء الدوليين العراق     ويمول االتحاد األوروبي في 
والثقافة   والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  ومنظمة  الدولية،  التجارة  ومركز  الدولية،  العمل  ومنظمة  للهجرة،  الدولية  والمنظمة  الدولي، 

 . AfBDP التجارية الغذائية الزراعيةتطوير األعمال  مظلة برنامجتحت  - ( اليونسكو)
 

الغذائية الزراعية الذي يدعم    نهج سلسلة القيمة م  هي  التجارية الغذائية الزراعيةامج تطوير األعمال  برن   ومن األمور المحورية في
 . االستقرار والحوكمة، مع تعزيز خلق فرص عمل مستدامة والئقة 

 
 (AfBDP) التجارية الغذائية الزراعية برنامج تطوير األعمال نبذة عن 



 

الخاص وقطاع األغذية    القطاعفي    لمعالجة الفجوات والفرص المتاحةيستفيد البرنامج من كل مجال من مجاالت خبرة الوكاالت الست  
وهي  .  الزراعية بطريقة منسقة، مع التركيز على العديد من سالسل القيمة، بما في ذلك منتجات األلبان والطماطم والتمور والدواجن

عن كثب مع حكومة العراق والشركاء لتيسير اإلصالحات االقتصادية وإشراك القطاع الخاص وتحسين    العملخالل  تقوم بذلك من  
لتبني الصغيرة    المزارعوالعمال أصحاب    المزارعيندعم  و  الفاعلة العامة والخاصة   قدرات الجهاتبناء    من خالل ؛  العملظروف  

. عبر سالسل القيمة الشراكاتوتعزيز والمالية؛   الفنيةوتعزيز المشاريع الصغيرة من خالل المساعدة ، ممارسات زراعية مستدامة  
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