
 

 
 
 
 

 بيان صحفي مشترك 
 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  منظمة األغذية والزراعةالعالمي،  األغذيةفي يوم 

لدعم  ةث الرائدو البحمواصلة وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدولي يجددون التزامهم ب

 األمن الغذائي في العراق
 

العالمي، جددت منظمة األغذية والزراعة )الفاو(   األغذيةيوم  بمناسبةاليوم  -، بغداد 2020أكتوبر/تشرين األول  16
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة والبنك الدولي التزامهم بمواصلة  

ألشد ضعًفا اعلى الفئات  (19-فيروس كورونا )كوفيدحول األمن الغذائي في العراق وتأثير جائحة  أبحاثهم الرائدة
 ."اً واحتياج

 
  األيام أكثر أحد يجعله مما العالمي، األغذية بيوم لالحتفال فعاليات العالم حول بلداً  150 من أكثر نظمي عام، كل فيو 

  العالم  فيه يواصل  الذي الوقت في ذلك يأتيحيث  عادًيا؛ يوًما ليس العام  هذا  العالمي األغذية يوم لكن. شهرة العالمية
مما   الجوع،   نحو  آخرين  ماليين  بدفع   وتهدد  الغذائية،   أنظمتنا  هشاشة  كشفت  عالمية   جائحة  وهو  -  كورونا  فيروس  مكافحة

 .الغذائي لألمن يجعلنا نولي اهتماما أكبر
 
  المرتبطة الحالية  التهديدات زيادة على - الدخل  فقدان سيما الو  - للجائحة واالقتصادية االجتماعية التداعيات تعملو 

  تعزيز مع الزراعي  اإلنتاج لتحسين  متضافرة إجراءات اتخاذ  إلى الحاجة  وقد تم تسليط الضوء على . المناخ وتغير بالنزاع
ونحافظ على  ،ىتغذنو  نمو،مًعا ن: "تحت شعار العام لهذا العالمي األغذية يوم موضوع في الغذائي اإلمداد سالسل

 ."االستدامة
 
 يعزز أن الرقمي لالبتكار يمكن كيف الدولي والبنك المتحدة األمم وكاالت عن كل شهرين يصدر تقرير أحدث يبرزو 
  الحالي   الوضع  التقرير  يستعرض  الغذائي،  األمن  وضعيتناول    شامل  تحليل  تقديم  إلى  اإلضافةق.  العراق  في  ئيالغذا  نظامال

 القيمة سالسل بشأن ،وغيرها العراق في بنجاح تقديمها تم التي االبتكارات ويحدد العراق، في الرقمي  اإليكولوجي للنظام
 . والغذائية الزراعية
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  أحمد طارق و  العراق، في  والزراعة  األغذية منظمة ممثل حسن  الحاج صالح الدكتوروفي بيان مشترك، صرح كل من 
العراق،    في  العالمي  األغذية  برنامج  ممثل  ميجاج  الرحمن  عبدو   العراق،  في  )إيفاد(  الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق   ممثل

 تنويع  خالل  من. و لإلصالح  محفز  كعامل  األزمة  هذه  من  االستفادة  نايمكن: "العراق  في  الدولي   البنك  ممثل  مانعن  ورمزي 
 نايمكن االجتماعية، الحماية سياسة هيكلة وإعادة  ،الغذائي لألمن المبكر اإلنذار نظام في  واالستثمار االستيراد، مصادر
  ي الزراع نظامال قدرة تحسينمن خالل  المبادرات، هذه يدعم أن الرقمي لتحولل يمكنو  . العراقي الغذائي  النظام تعزيز
 ."والمستقبلية الحالية  الصدماتعلى الصمود في وجه  العراق في ئيوالغذا

 
.  الغذاء نقص من يعانون ( السكان من  المائة  في 10) العراق في  شخص  مليون  3.8 أن  إلى  الرصد نتائج أحدث تشيرو 

 األمن حول وتحليالتهم الشركاء بيانات تساعدو . االرتفاع في  اإلصابة بفيروس كورونا حاالت تستمر نفسه، الوقت  وفي
  وذلك في سبيل دعم   ،نيسان/أبريل  شهر  منذ  واإلنمائي  اإلنساني  والمجتمع  لحكومةتوفير المعلومات األساسية ل  في  الغذائي
  األغذية  قطاع في المهددة الحجم والمتوسطة الصغيرة والشركات والمزارعين الضعيفة األسر  تدعم أقوى  غذائية أنظمة

  الزراعي  النمو  في  تساهم  أن  الديناميكية  الغذائية  للنظم  يمكن  األدلة،  على  ةالمبني  اتالقرار   واتخاذ  التخطيط  بعدو .  والزراعة
 .الوطنية  االقتصادات وتقوية المحلي المجتمع على  القائم

 
 أحدث وسيتناول ،تشرين الثاني/نوفمبرشهر  نهاية فيالذي يصدر كل شهرين  التقرير الشركاء ينشرر أن ر ومن المق

 https://bit.ly/3lAKCIv: على التقارير أحدث من نسخ بتنزيل قم . إليها توصلوا  التي النتائج
 
 
 

#                           #                            # 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الجهات التالية:
   salah.elhajjhassan@fao.org:العراق في  والزراعة األغذية منظمة ممثل حسن الحاج صالح الدكتور

  t.ahmed@ifad.org:العراق  في الزراعية للتنمية الدولي الصندوق  ممثل أحمد طارق 

 abdirahman.meygag@wfp.orgالعراق:   في العالمي األغذية برنامج ممثل ميجاج الرحمن عبد

  trobertson@worldbank.orgللزراعة واألغذية للبنك الدولي:العالمية  مدير الممارسةتيموثي د. روبرتسون، 
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