
 

 

 

 

61/61/5162يوم الغذاء العالمي   

)تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي( /الزراعة والحماية االجتماعيةتحت شعار   

لم تكن بمعزل عما يحدث في العالم من تداعيات أزمة الغذاء تالكوي -  

لغذائي.ان الهيئة العامة للزراعة ظلت تضطلع بمسئولياتها نحو تحقيق األمن ا -  

ن في السادس عشر م تكون فى مثل هذا الوقت من كل عام االحتفال بيوم الغذاء العالمىأن  ذكرى  -

ي ف شهر أكتوبر,وهى الذكرى التي تصادف تأريخ انشاء منظمة األغذية والزراعة العالمية  )الفاو(

ق اف.وقد درجت المنظمة األممية  على االحتفال بهذه المناسبة كل عام متخذة لها شعاراً يو5491العام 

ل المنظمة وقد كان أول احتفال بهذه المناسبة من قب.التحديات التي تواجه العالم  في مجال توفير الغذاء

5495األممية فى العام   

ر من التحديات والمخاط ديواجه المزيتجيئ هذا العام والعالم أن ذكرى االحتفال بيوم الغذاء العالمى 

الحرج  قارير المنظمة األممية أن مستوى الجوع قد فاق الحدأوردت ت دالمتعلقة بأمر توفير الغذاء, فق

عالم. وأن هناك أكثر من نحو سبعمائة مليون نسمة يعانون من نقص التغذية على مستوى الهذا العام ,

.حث برنامج الغذاء العالمي الناس في مختلف أنحاء العالم للمشاركة في القضاء على الجوع دوق  

من  ذائيالغتحسين األمن  فيشعاراً الحتفال هذا العام ,تساعد  اتخذت التيوتساعد الحماية االجتماعية 

أساساً  يكون اعتمادها على الزراعة والتيخالل دعم األسر الفقيرة لمواجهة األوضاع المعيشية السيئة 

 وتعانى من عدة تهديدات منها البيئية وخالفها.

وكذلك  سبل العيش فيعم بطرق مختلفة منها االستثمار داعية يتم تقديم الومن خالل الحماية االجتم

 تحسين االنتاجية الزراعية  وأيضاً تشجيع االستخدامات المستدامة للموارد الطبيعية .

 

 



 

ستوى بمعزل عما يحدث في العالم من أزمات متوالية حيث نجد تأثير ذلك جلياً على م الكويت لم تكنو

ي في أسعار السلع الغذائية ,بل وندرة وانعدام البعض منها.الجنون دالتصاع  
 

تواصل االضطالع بمسئولياتها تجاه مواجهة األزمات  تالهيئة العامة لشئون الزراعة ظلكما أن 

تثمار في اتجاه الهيئة الى تشجيع مشاريع األمن الغذائي ودعم االس,منها   المتتالية باتباع عدة وسائل

وير ت الهيئة تواصل تقديم دعمها لإلنتاج الزراعي بكل أشكاله بل ظلت تواصل تطهذا المجال .كما ظل

ف االنتاج .ومضاعفة ذلك الدعم  في اطار سعيها الدائم للتخفيف على المنتجين عن طريق تقليل تكالي  

 

 

 

 مع التحيات إدارة اإلرشاد الزراعي                        

مدير إدارة اإلرشاد الزراعي –م/ غانم السند                     


