
 

       

      

 

 

يف العراق  2018االحتفال بيوم األغذية العاملي  

 حتت شعار

أمر ممكن" 2030القضاء على اجلوع يف العامل حبلول عام  مستقبلنا؛" أفعالنا هي   

 
نظمت وزارة الزراعة ابلتعاون مع ممثلية منظمة  ،معايل وزير الزراعة برعاية- 2018 اكتوبر 22 يف بغداد

 حتفاالا ،(WFP)مع برانمج الغذاء العاملي وابلتعاون (FAO) املتحدة يف العراقاألغذية والزراعة لألمم 
 مستقبلنا؛أفعالنا هي  حتت شعار " هذا االحتفال واقيم ، يف بغدادالعاملي يف مبىن وزارة الزراعة  لألغذية بيوم

 .ممكن أمر 2030القضاء على اجلوع يف العامل حبلول عام 

مجيع أحناء العامل، مما جيعل منها أحد أهم األايم بلدا يف   150اكثر من  يف تنظم هبذه املناسبة نشاطات 
 الصعيد العاملي علىوتوحيد اجلهود النشاطات اىل تعزيز الوعي  وتسعى هذه احملتفل هبا يف تقومي األمم املتحدة

ذائي والنظم الغذائية اجل مواجهة وضمان األمن الغ اجلوع ومنمن اجل ماليني الناس الذين يعانون من  واحمللي
 للجميع.

منظمة االغذية الذكرى السنوية الثالثة والسبعني لتأسيس  مع صادفتي بيوم األغذية العاملي االحتفالان  
لى اهلدف الثاين من أهداف التنمية ع ويركز ،1945يف السادس عشر من تشرين اول  والزراعة لألمم املتحدة

واليت ، والقضاء على اجلوع هو يف صميم مهمة منظمة الفاو 2030القضاء على اجلوع حبلول عام -املستدامة 

   



 وتعمل املنظمةلضمان حصول الناس على ما يكفي من طعام عايل اجلودة ليعيشوا حياة نشطة وصحية.  تعمل
 ضاء على اجلوع.اليت القذ سياسات على وضع وتنفي الدولمع مع شركاؤها و 

 الكبري يأعرب عن سرور " :قال مهدي القيسي  الدكتور الوكيل الفين لوزارة الزراعةيف كلمته الرتحيبية، 
وهبذه املناسبة ندعو الدول واملنظمات العربية والدولية املعنية يوم األغذية العاملي، ب االحتفاليف  مبشاركتكم

األغذية والزراعة لألمم املتحدة الفاو الساند والداعم ملشاريعنا واليت  منظمةونشدد على دور ،ابألمن الغذائي 
سامهت يف نقل وتوطني التكنولوجيا لعدد من نشاطات القطاع الزراعي لتقدمي املزيد من الدعم من اجل رفع 

طين ينسجم مع تطلعات منظمة كفاءة اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين واخلدمي لتحقيق أمن غذائي و 
 الفاو اهلادفة اىل حتقيق امن غذائي عاملي. 

 
"اليوم حتتفل منظمة األغذية والزراعة  قالفاضل الزعيب،  العراقممثل منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة يف 

االغذية العاملي إلرسال رسالة واضحة للعامل عن اجلوع ابعتباره أسوأ مظهر من مظاهر سوء التغذية ميكن  بيوم
ال يقتصر على املعركة  zero hunger))اجلوع الثاين لكن هدف التنمية املستدامة  اإلنسان،أن يوجهه 

دعو ن أننا،وأضاف  .ضد اجلوع فقط بل يتناول مجيع أشكال سوء التغذية وكذلك التنمية الزراعية املستدامة
ستفادة من االمكاانت واألدوات املتاحة، حيث مازال من املمكن حتقيق القضاء لال معا،اجملتمع الدويل للعمل 

الدول والقارات والقطاعات واملدن خالل السنوات املتبقية حىت عام  إذا ما مت توحيد اجلهود عرب اجلوع،على 
2030.  

 
يوم األغذية العاملي يعمل  " إنقالت ماراين وورد السيدة القطري لربانمج الغذاء العاملي يف العراق انئبة املدير

للقضاء  والذي يهدفهدف التنمية املستدامة الثاين  واجلهود علىعلى مجعنا سوايً من أجل تركيز االهتمامات 
يف العراق  2030املستدامة حبلول عام  والتوعية ابلزراعةالتغذية  وحتسني حالةالغذائي  وحتقيق األمنعلى اجلوع 
فالعراق على دراية مبا  واجملتمع الدويلانه وبفضل العمل الذي قام به اخلرباء العراقيون  وأضافت .وحول العامل

جيب القيام به من أجل قلب موازيني الوضع احلايل من أجل احلرص على أن يليب العراق هدف القضاء على 
ميكننا القيام بذلك لوحدان إذ حنن حباجة للشركاء كمنظمة األغذية  ولكن ال. 2030اجلوع حبلول العام 

 ها القيام به لتحقيق اهلدف.إذ متتلك كل جهة دوراً جيب علي واجملتمع املدين والزراعة ووزارة الزراعة



 

 ملنع  وثيقة مشروع منظمة الفاو وقع ممثل املنظمة يف العراق والوكيل الفين للوازرة الزراعة وعلى هامش االحتفال
التنسيق مع وزارة الزراعة والشركاء  املشروع اىل هذا  يهدفو  العراق،سوسة النخيل احلمراء يف  انتشارواحلد من 

الوطنيني واالقليميني من اجل تطوير الية التعاون والتنفيذ الفعال لتدابري الصحة النباتية املناسبة على مستوى 
العامل علما ان هذه احلشرة سجلت ألول مرة يف العراق يف انحية صفوان يف حمافظة البصرة يف شهر تشرين 

  .2015االول 

قد حتقيق هدف التنمية املستدامة الثاين. و نشاطات وبرامج املنظمة واليت هتدف عرض فل بتقدمي اختتم احل
 القطاعي العامواملنظمات الوطنية والدولية فضال عن  السلك الدبلوماسيممثلون عن  االحتفالحضر هذا 
 .وعدد كبري من موظفي وزارة الزراعة العراقواخلاص يف 

 
 الرجاء االتصال:للمزيد من املعلومات، 

  ممثلية منظمة االغذية والزراعة يف العراق  

 موفق الرفاعي، مسؤول إعالم وتواصل

 mowaffaq.alrefai@fao.org بريد إلكرتوين:

 او االتصال على الرقم:    

+964 7801627585 

 

 العراق  العاملي يفبرانمج الغذاء 

 إعالم وتواصل الطاطوز، مسؤولسيف 

 Saif.altatooz@wfp  بريد إلكرتوين: 

 او االتصال على الرقم:   

  6198 915 780 964+اال   
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