
 السیدات والسادة اصحاب المعالي والسعادة والسیادة  

 والمشاركین جمیعا  في ھذا المؤتمر 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

   نیابة عن السید وزیر الزراعة االستاذ محمد كریم الخفاجي  

   نظم الغذائیة ودعمھ الكامل لھذه الحوارات  لل االمم المتحدة قمةمؤتمر ماقبل طالق فعالیات نبارك لكم ان

الجائحة على عالمنا   ھذهضتھ التداعیات الخطرة لومافر 19 كوفید  د ما بعوالذي جاء كاستجابة ملحة لعصر 
الغذائیة    الصحیة و وباالخص نظمنا   

تاخذ    دات اثارھا التي ب ي استنفار كل الجھود من اجل تقلیل بعدما كان للتغیر المناخي الدور االساسي ف 
 منحنى خطیر یھدد استمراریة نظمنا الغذائیة كما عھدناھا سابقا 

اننا اذ نؤید كل الجھود التي تبذلھا االمم المتحدة ومنظماتھا الدولیة في ایجاد حلول سریعة واستراتیجیة فیما  
راس المال البشري  التكنلوجیا الحدیثة واالبتكار وتبادل البیانات والعناصر الخاصة بالحوكمة ویتعلق بتبني 

یق اھداف التنمیة  ق والمؤسسات من اجل نظم غذائیة زراعیة افضل واكثر قدرة على الصمود بغیة تح
فاننا على ثقة تامة باننا قادرون على ان نخرج بما یخدم عالمنا واستدامة نظمنا من اجل ان نقلل  المستدامة 

   مؤتمرنا ھذانھا بنظم اكثر مالئمة لتحقیق اھداف  نا الطبیعة واالستفادة القصوى ممن ھدر موارد من الجوع و

وذلك   19 على عدة مستویات للتقلیل من االثر الذي نتج عن كوفید ان الحكومة العراقیة تؤید كل الجھود و  
بدعم المزارعین الصغار ومراقبة االسواق ومنع االغراق السلعي بسبب االستیراد والتجارة البینیة مع دول  

فریق یعنى بالنظم   لجنة وطنیة لوضع دراسة ورؤیا شاملة متعلقة باالمن الغذائي و  االقلیم كما تم تاسیس
رصد المؤشرات  ویجي الدولي بھذا الخصوص الغذائیة ودراسة كل مایمكن ان یتوافق مع االطار االسترات

وبالتعاون مع المنظمات    مع الواقع والتغیرات المناخیةالمطلوب والمتناسب التي تقیم اوضاع االمن الغذائي 
شجعت الحكومة  لقد استراتیجیة   و الیجاد حلول سریعة   والتثقیف الدولیة في ابراز المشاكل او المعوقات  

منھج الدعم الزراعي بالقروض وتشجیع الزراعة وماحاولة تقلیل الضرر الذي   اقیة في ورقتھا البیضاء العر
 تسببت بھ الجائحة  

الیخفى ان التغیر المناخي قد فرض واقعا جدیدا خصوصا مع بلدان الجوار وتحكمھا بمنابع المیاه فاننا  كما 
وھي    مایحدث من حولناى بانفسنا حول أالمفروض علینا جمیعا وان ال نن بالتقاسم العادل للضررنطالب  

 دعوة من اجل ان التستخدم المیاه كملفات حرجة  تھدد نظمنا الغذائیة واستدامتھا  

تطویر انظمة الري الحدیثة وتشجیع التكامل السلعي االقلیمي والمساعدة في  الحكومة العراقیة  تعمل على  ان 
كلھا ملفات  و  وتمكین المرأة   المدینة تنمیة المزارع الصغیرة وتشغیل الشباب ومنع الھجرة من الریف الى 

   العاملة في العراق  المنظمات االممیة مع  ن وبالتعاو تحتاج الى دعم وبرامج وشراكات دولیة 



عدم االستقرار االمني واالقتصادي في منطقتنا وضعف  الحروب و ان الوضع الھش للزراعة الذي تسببت بھ 
انظمة الرصد المبكر لالمن الغذائي كلھا عوامل خطرة تفاقم من حجم التحدیات التي نواجھھا باالضافة لما  

 اسلفنا  

سیساھم في تغیر االنماط الغذائیة باتجاه اكثر صحة واقل ھدرا  وترتیب االولویات ان تغیر النظم الغذائیة  
رد الغذائیة وانعكاس ذلك على استھالك المیاه وترتیب االولویات في الزراعة المستدامةللموا  

نعمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  بمرونة تساھم في تقلیص االثر واحداث تغیر حقیقي  ل
 باتجاه خلق نظم غذائیة اكثر مقاومة واستدامة لدعم الفئات الھشة في مجتمعاتنا  

میع المشاركین النجاح والتوفیق للخروج بتوصیات وسیاسات تتبناھا الدول من اجل عالم اكثر  نتمنى لج
 اخضرارا وصحة واكثر استقرارا  

 والسالم علیكم 

      نیابة عن وزیر الزراعة  

 د میثاق عبد الحسین الخفاجي  

 الوكیل الفني لوزارة الزراعة العراقیة  

   رئیس الوفد العراقي  

   

   

 


