
منظمة  اكتشفوا 

األغذية والزراعة

لزيارتنا تعالوا 



أكنتم تعلمون؟

التزم قادة العالم بـ 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة في عام . 1

2015، وتعّهدوا بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

رغم أن العالم ينتج من األغذية ما يكفي إلطعام الجميع، يعاني . 2

نحو 800 مليون شخص من الجوع.

يعاني 1.9 مليار شخص- أكثر من ربع سكان العالم – من الوزن . 3

الزائد.

يتم هدر أو فقدان ثلث األغذية المنتجة في العالم.. 4

سيحتاج العالم إلى زيادة إنتاج األغذية بنسبة 60 في المائة بحلول . 5

عام 2050 إلطعام عدد أكبر من السكان.

لمحة عن المنظمة
إن القضاء على الجوع في العالم - إيجاد عالم متحرّر من الجوع والفقر، يحصل فيه جميع الناس 

بشكل منتظم على كمية كافية من األغذية العالية الجودة ليعيشوا حياة موفورة الصحة 
ومفعمة بالنشاط- يكمن في صلب عملنا. ونحن نعمل بشكل أساسي في المناطق الريفية، 

في 130 بلداً، حيث يعيش 80 في المائة من الفقراء والجوعى في العالم. ونحن ندعم 
البلدان في سعيها إلى تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ونعمل من أجل 

القضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030.

كونوا جزءًا من جيل # القضاء_على_الجوع

لالطالع على المزيد من المعلومات عن مكافحة الجوع، يرجى زيارة العنوان التالي 	 
www.fao.org :على اإلنترنت

  تابعونا على وسائل التواصل االجتماعي وانضموا إلى الحوار بشأن	 
 #القضاء_على_الجوع )يمكن االطالع على كامل قائمة حسابات وسائل 

)www.fao.org :التواصل االجتماعي على العنوان التالي

  اتخذوا إجراءات لصون الموارد الطبيعية في العالم:	 
www.fao.org/climate-actions

http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/home/ar/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions/ar/?utm_source=twitter&utm_medium=social%20media&utm_campaign=faoknowledge


لمحة عن الزيارات

زوروا المنظمة لالطالع على عملنا الرامي إلى القضاء على الجوع. وتجّولوا بين قاعات 
اجتمع فيها قادة العالم التخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الجوع والفقر في مختلف 

أنحاء العالم. وتمتعوا بالمناظر األّخاذة لروما القديمة من الطابق العلوي لمبنى 
المنظمة.

تقدم المنظمة جوالت جماعية ألشخاص يتراوح عددهم بين 15 و50 شخصا 	 
تفوق أعمارهم 11 سنة )وال تقدم جوالت فردية(.

تستغرق الزيارات حوالي ساعة ونصف الساعة. وتشمل جولة مصحوبة بمرشد 	 
ألهم قاعات اجتماعاتنا وللشرفة التي يمكن منها رؤية مناظر خالبة لروما القديمة.

 تبدأ الجوالت عند الساعة العاشرة صباحا أو الثالثة بعد الظهر. 	 

 تكون الجوالت باللغة اإلنكليزية ولكن يمكن أن تتاح أيضا بلغات أخرى بناء على 	 
الطلب.

 يرجى إحضار مستند هوية لدخول مبنى المنظمة. وسيرحب موظفو المنظمة بكم 	 
عند المدخل، وسيرافقونكم طوال زيارتكم.

اتبعوا هذه الخطوات لحجز زيارتكم اآلن:

2. اختاروا اليوم األنسب لكم

4. انتظروا تأكيدنا

1. اذهبوا إلى موقعنا على اإلنترنت

www.fao.org/about/visit-us

3. املؤوا االستمارة المقدمة

جميع الحقوق محفوظة

http://www.fao.org/about/visit-us/ar/


كيف تصلون إلى المنظمة 

لالتصال بنا:

Group.Visits@fao.org

للمزيد من المعلومات:

www.fao.org/about/visit-us

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla

Rome, Italy 00153 

www.fao.org

المدخل

المنظمة - منظمة األغذية 

والزراعة لألمم المتحدة

المدخل

Circo Massimo محطة - »B« مترو األنفاق

التّرام 3 / 8

الحافالت 51 / 75 / 81 / 118 / 160 / 673
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