
 
 كلمة   العراق   في   الدورة   االربعون   لمؤتمر   منظمة   االغذیة   والزراعة   لألمم
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 الســـید   رئیس   المؤتمر

  السادة   الوزراء   ورؤساء   الوفود   األفاضل

 والســـادة   والسیدات   الحضور   األفاضل
  الســــالم   علیـكــم   جمیعـــاً

 

الزراعة وزیر / زیدان فالح السید وعن العراق بلدي عن ممثًال الیوم بینكم اكون أن                 یشرفني
منصة یشكل والذي المتحدة لألمم والزراعة األغذیة لمنظمة 40 الـ المؤتمر بأعمال              للمشاركة
عمل ُتسّیر التي والتوجهات العمل وخطط السیاسات على واالتفاق للتشاور االعضاء للدول              جامعة
الزراعیة التنمیة مقدمتها وفي اجلها من أسست التي والغایات االهداف تنفیذ إلى وتؤدي               المنظمة
  المستدامة   وتحقیق   األمن   الغذائي   العالمي   ومحاربة   الجوع   وتحسین   مستوى   معیشة   األسر   الریفیة   .

وان الـوطني، االقتصـاد فـي تســـهم التي الـرئیسـة االقتصادیـــة النشــاطات احــد الزراعـــــة تعد              
المنتج إن عن فضالً االستیراد، حجم وتقلیص البطالة مكافحة إلى یؤدي الزراعي القطاع               تطور
مرتبطة العصر أمراض اغلب كون المستهلك صحة على واطمئناناً أماناً أكثر یكون              المحلي
تحسین على إیجاباً ینعكس الزراعي القطاع تطور وان كما الغذائي، االستهالك ونمط              بالغذاء

 الواقع   البیئي.
والقطاعات الطبیعیة والنظم االنسان على وآثارها المناخ تغیر ظاهرة مواجهة في الیوم              ونحن
العقدین خالل وخاصة ملموساً وواقعاً یقیناً اصبحت التي الظاهرة هذه المختلفة.             االقتصادیة
السلبیة اآلثار علیها اتضحت التي والزراعیة االقتصادیة النظم على كبیر بشكل وأثرت              االخیرین

 لتغیرات   المناخ   على   مستوى   العالم   وخاصة   في   الدول   النامیة.
وتداعیاته، المناخ تغیرات آثار من بشدة المتأثرة القطاعات مقدمة في بالعراق الزراعة تعتبر               
الحرارة درجات معدالت في ملموساً أرتفاعاً االخیرین العقدین خالل العراق في المناخ شهد               فقد
الى باالضافة الترابیة والعواصف كالجفاف المتطرفة الجویة الظواهر وشدة تكرار زیادة عن              فضالً
نظم على المباشر السلبي التأثیر في ذلك ساهم وقد المطري، الهطول نظم في الشدید                التذبذب
وازدیاد الطبیعیة المراعي نظم على التأثیر عن ناهیك سواء حد على والحیواني النباتي               االنتاج
القطاع یعانیها التي الهشاشة تلك الضرر حجم زیادة في وساهم كما المتصحرة، االراضي               رقعة
وتدهور االراضي تملح ومشاكل المائیة االیرادات شحة اسبابها مقدمة في یقف والتي              الزراعي
الكبیرة االنتصارات من فبالرغم بلدنا، بها یمـر التي واألزمة األمني الواقع عن فضالً               خصوبتها
باآلثار نذكر أن نود ، العصابات هذه من الخالص إعالن وقرب اإلرهاب على بلدنا یحققها                 التي

  السلبیة   الجسیمة   التي   خلفها   الوجود   اإلرهابي   على   مختلف   القطاعات   ومنها   القطاع   الزراعي   .
 الحضور   الكرام

من العدید تنفیذ على أمكانیاتها حدود وضمن الماضیة السنوات خالل الزراعة وزارة عملت               لقد
التغیرات مع التكیف أتجاه في تصب التي واالرشادیة والبحثیة الخدمیة واالنشطة             المشاریع
الحنطة تنمیة وبرامج الحدیثة الري تقانات مشروع الحصر ال المثال سبیل على ومنها               المناخیة
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إلى إضافة الحافظة والزراعة العضویة والزراعة الطبیعیة المراعي وتنمیة التصحر            ومكافحة
 تأسیس   مركز   األرصاد   الجویة   الزراعیة.

الموارد ووزارة البیئة وزارة مع المناخیة للتغیرات الوطني الملف ضمن بفعالیة الوزارة ساهمت               كما
وتقدیم الغرض لهذا المشكلة الوطنیة اللجان في عضویتها خالل من وذلك وغیرها              المائیة

  المساهمات   والدراسات   والتقاریر   ذات   الصلة   بالجانب   الزراعي   المرتبط   بتغیرات   المناخ.
عام بنهایة ابرم الذي المناخ تغیر بشأن باریس اتفاق بعد حاسماً منعطفاً العالم دخل أن بعد                  والیوم
المالي والتمویل التكنولوجي الدعم بتوفیر دولیة تعهدات من االتفاق ذلك علیه انطوى وما 2015              
وزارة فان آثاره حدة من والتخفیف المناخ تغیر مع للتكیف الهادفة المشاریع لتنفیذ النامیة                للدول
الدولي والتمویل الدعم استقطاب على الوطنیة المناخ تغیر عمل منظومة وضمن تسعى              الزراعة

 للمشاریع   التي   تنوي   ان   تقدمها   في   مجالي   التیكف   والتخفیف.
المناخي تغیر مجال في الزراعي العمل لدعم جدیدة اجراءات باتخاذ الوزارة بدأت اإلطار هذا                وفي
مهام لتتولى الزراعیة الجویة االرصاد مركز في المناخیة للتغیرات شعبة مؤخرا لدینا اصبحت               حیث
مشاریع من لحزمة باالعداد الوزارة تقوم كما الملف، هذا في الوزارة النشطة والتعضید               التنسیق
الدولیة التمویل صنادیق على عرضها بهدف الزراعي بالجانب الخاصة والتخفیف            التكیف

  ووكاالت   االمم   المتحدة   المتخصصة   لغرض   استقطاب   الدعم   المالي   والفني   لتلك   المشاریع.
في المتحدة لألمم والزراعة األغذیة منظمة به تقوم التي الدور أهمیة على نشدد أن نود هنا                  و
لهذ التصدي في خاصة عمل استراتیجیة وضع في والمتمثل المناخ تغیر آثار مواجهة               مجال
وادراج المنظمة والیة ضمن تندرج التي العمل مجاالت جمیع في وطأتها من والتخفیف               الظاهرة
للبلدان المنظمة تقدمه التي الفني الدعم برامج في الظاهرة هذه عن الناجمة المشاكل               معالجة
المتحدة لالمم والزراعة االغذیة منظمة تلعب ان ونأمل الظاهرة هذه تداعیات من              المتضررة
االختصاص ذات الدولیة المنظمة كونها الجانب بهذا العراق أسناد في الریادي الدور              (الفاو)

 والخبرة   الطویلة   في   هذا   المجال.
حسن على ونشكركم التوفیق لكم ونتمنى المؤتمر على للقائمین بالشكر نتوجه               وختامًا

 اصغائكم.
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