
 

 

  العراق لوزار-دعم منظمة الفاو
  بغداد واربيل الزراعة  ت 

 
وس لمحاربة ف  فير

 ١٩-كوفيد 

   (ومعدات الحماية الشخصيةمعدات الرش ومواد تعقيم )تسليم 

 

 

 لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة ضمن خطة : اربيل/بغداد 2020مايو  20

ي العراق ( الفاو) 
ي نشأت بسبب جائحة  لالستجابة  ف 

. ١٩-كوفيد لالحتياجات الت 

معدات الحماية  باالضافة اىل  رش ومواد تعقيم ال معدات   بتسليم قامت المنظمة 

ي بغداد  لوزارة الزراعة الشخصية
ي اقليم  العراقية ف 

ووزارة الزراعة والموارد المائية ف 

ي وبحضور ممثلي   عن وزار كردستان
سمح الزراعة والمنظمة، األمر الذي سي ت 

ي 
ي  تي   الوزار  لموظف 

بمواصلة عملهم اليومي لدعم المزارعي   وسلسلة اإلمداد الغذات 

 . الجائحة هذهانتشار  عىل الرغم من

 

 والنظافةالصحية  ممارساتالمعرفة بال تعزيز ل بشكل متواصلتعمل المنظمة و 

ي تطوير سالمة األغذية من خالل ب المتعلقة كاء منهاج تدريت   بالتنسيق مع الشر

ي مختلف المحافظات العراقية   اإلرشاد   دوائر  دريبلت المعنيي   
الزراعي والمزارعي   ف 

جية سلسة انتااستمرار و  عىل ، لحفاظ عىل صحة وسالمة المزارعي    والعاملي   ل

ي 
ويد عدد كبت  من المزارعي   والمستهدفي     منظمةالكما قامت  . االمداد الغذات   

بت 

ي تهدف اىل تحسي    لتغذية  أساسية عن ا علومات  م
والصحة والنظافة الشخصية والت 

ي نصية توعوية بالتنسيق مع وزار رسائل   من خاللالمناعي  هم جهاز 
الزراعة  ت 

تقييم باجراء رصد اسبوعي لمنظمة  ال  وتقومكما    .  والجهات الوطنية المعنية االخرى  

وس  تأثت   عىل األغذية والزراعة وسالسل القيمة وأسعار الغذاء واألمن  ١٩-كوفيدفت 

ي 
ي بالتنسيق مع وزار الغذات 

. الزراعة  ت    وبرنامج الغذاء العالمي والبنك الدوىلي

 

ي ذلك العراقاجمع ؤثر عىل العالم تجد مستال ١٩-كوفيد جائحة   يذكر أن
 . ، بما ف 

  والمزارع  لوصول إىل الحقولوا  التنقلقادرين عىل  ونال يزال ي   المزارع علما  أن 



 

 

ي العراق بالرغم من بالتنسيق مع السلطات والمجالس المحلية
وحظر   اإلغالق ف 

. السلطات منذ منتصف شهر آ تهالتجول الذي فرض ي
  ذار الماض 

 

 الدكتور صالح الحاج حسن ممثل منظمة األغذية والزراعة أكد  من جهته 

ي العراق 
ي العراقالن أ" لألمم المتحدة ف 

  صحة تعطي اولوية قصوى ل منظمة ف 

ي ظل هذه الجائحة  المزارعي   العراقيي   وسالمة 
ي ف 

وستواصل تقديم الدعم الفت 

ي الالزم لحماية 
ي الوزارا واللوجست 

ي جميع أنحاء  ةالعاملي   ف 
وكذلك المزارعي   ف 

ضمان  و  التسويقتعزيز نظم إنتاج األغذية و كما وتعمل المنظمة عىل . العراق

ي بما 
ي للجميع"استمرارية سلسلة اإلمداد الغذات 

 وشكر كما  . يحقق االمن الغذات 

ي العراق الدكتور 
ي لمشاري    ع الفاو ف  بما يهدف اىل الحاج حسن  دعم االتحاد األروت 

كما شكر  السلطات المحلية عىل تعاونها  .للسلطات المعنية تقديم الدعم استمرار 

 . مع المنظمة
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