
 

 

 هل تعلم عن يوم الغذاء العالمي 

لتعزيز األمن الغذائي في كافة بلدان العالم، وفي ذلك سندرُج مجموعة من المعلومات   يعتبُر يوم الغذاء العالمي يوم توعوي  

 :الغنية بمدى أهمية هذا اليوم بصيغة السؤال التعريفي  

هل تعلم أن منظمة الغذاء والزراعة تحتفُل في السادس عشر من أكتوبر/تشرين األول لكل عاِم بيوم الغذاء   •

 .العالمي  

دولة حول العالم فعاليات توعوي ة تعزز من مفهوم األمن   105الغذاء العالمي تنظم أكثر من   هل تعلم أنه في يوم •

 .الغذائي، وتسلط الضوء على كافة البلدان النامية التي تعاني من الجوع وسوء التغذية

من الغذائي هل تعلم أن يوم الغذاء العالمي يهدف إلى زيادة الوعي العام بمشكلة الجوع حول العالم، وتعزيز األ •

 .في شتى أنحاء العالم خاصة في البلداِن النامية، ومواطن الصراع واألزمات

هل تعلم أن الحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق اإلنسان، وهدفه تزويد البالد النامية بالغذاء من خالل   •

 .ئيسيةاالستثمار في النظم الغذائية، والتنمية الريفية، ومعالجة التحديات العالمية الر

 فقرة هل تعلم عن يوم الغذاء العالمي

 :فيما يأتي فقرة معلوماتية بصيغِة هل تعلم عن يوِم الغذاء العالمي المقرر في السادس عشر من أكتوبِر لكل عام

1 

  1990هل تعلم أنه تم االحتفال في يوم الغذاء العالمي من قبل منظمة الصحة والغذاء منذ عام   •

، ألول مرة واستمرت الفعاليات التوعوي ة في السادس عشر من أكتوبر لكل عام حول   ميالدي 

 .األمن الغذائي والقضاء على الجوع

2 
ِل إنقاذ حياة أكثر من ثالثِة ماليين هل تعلم أن القضاء على الجوع يغير العالم، وذلك من خال  •

طفل في السنِة الواحدة، وإنجاب أطفال بصحة جيدة من خالل توفير الغذاء الصحي، وبناء عالم  

 .أكثر تطوًرا وازدهاًرا

3 
هل تعلم أن الهدف الرئيسي من تنظيم يوًما توعويًا للغذاء العالمي هو القضاء على الجوع في   •

ها من الفقر المدقع، وتحقيق األمن واالكتفاء الغذائي ضمَن منظومِة الغذاء  البلدان النامية، وحمايت 

 .المتكاملة

4 

هل تعلم أن أهمية يوم الغذاء العالمي تكمن في تنفيذ األنشطة التي تعزز من مفهوم األمن   •

الغذائي، وتوحيد الجهود لمساعدة األشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع والجوع الشديد، كما  

نها تركُز على تكاثف الجهود والتحرك عمليًا لتحقيق االكتفاء الغذائي، والغذاء الصحي للجميع  أ

 .حول العالم

  هل تعلم عن أهمية يوم الغذاء العالمي

، وفي هذا سندرج مزيًدا من المعلوماِت حول الي  وَم  ال بد من بيان األهمية الكافيِة من األيام العالمية، مثل يوم الغذاء العالمي 

 :العالمي  للغذاء

هل تعلم أن أهمية يوِم الغذاء العالمي  تكمن في تعزيز الوعي حول منظومة الغذاء في البالد النامية التي تعاني  •

من الفقر الشديد، وذلك من خالل إقامة الفعاليات في أكثر من مئة وخمسة دولة تعزز من أهمية الغذاء الصحي، 

 .وكيفية القضاء على الجوع

بإنتاج األغذية الزراعي ة، وتحفيز الجهود الوطنية والحكومية تعتبر من أحد أهداف  هل تعلم أن تشجيع االهتمام  •

يوم الغذاء العالمي التي يسعى لبثها في المجتمع، باإلضافة إلى تشجيع التعاون االقتصادي والتقني بين الدول  

 .النامية

ل والبلدان هو توجيه الرأي العام  هل تعلم أن الهدف األساسي من إيجاز يوًما عالميًا للغذاء في مختلف الدو •

، وتعريفه بمشكلة الجوع التي توجد في العديد من البلدان الفقيرة  .العالمي 

هل تعلم أن االحتفال بيوِم الغذاء العالمي يهدف إلى زيادة التوعية بقضية الغذاء في البلدان النامية، وتحقيق   •

 .اء الصحي  التنمية المستدامة في شتى أمور حياتهم، وأولها الغذ



 

 

 هل تعلم عن يوم الغذاء العالمي باالنجليزي 

 الترجمة  هل تعلم 

Did you know that the Food and Health 

Organization established World Food Day on 

the sixteenth of October each year. 

هل تعلْم أن منظمة الغذاء والزراعة أقرت اليوم العالمي   

 .السادس عشر من أكتوبر لكل عام للغذاء في تاريخِ 

Did you know that the FAO is an acronym for 

the Food and Agriculture Organization, and it 

has adopted a World Food Day, to fight 

extreme poverty. 

هل تعلم أن منظمة الفاو هي اختصاًرا لمنظمة الغذاء  

يوًما عالميًا للغذاء،   والزراعة، وقد عمدت إلى اعتماد

 .لمحاربة الفقر المدقع

Did you know that World Food Day is an 

awareness day to inform the world about the 

problem of hunger that afflicts various 

developing countries and conflict areas. 

عريف  هل تعلم أن يوم الغذاء العالمي هو يوم توعوي  لت 

العالم بمشكلة الجوع التي تعاني منها مختلف بلدان العالم  

 .النامية، ومناطق الصراع

Did you know that World Food Day activities 

are held in more than one hundred and five 

countries around the world? 

هل تعلم أن فعاليات اليوم العالمي للغذاء تقام في أكثر من  

 .مئة وخمسة دولة حول العالم

 هل تعلم عن يوم الغذاء العالمي لالذاعة المدرسية 

تعتبر اإلذاعة المدرسية نشاط المنهجي  شامل لمواضيع مختلفة، وفي ذلك سندرُج مجموعة من معلوماِت هل تعلم عن  

 :لإلذاعة المدرسيةاليوم العالمي  للغذاء 

هل تعلم أن المرة األولى التي انعقد فيها يوم الغذاء العالمي كان في عام ألف وتسعمئة وواحد وثمانين، وفي كل   •

 .عام كان يسلط الضوء في الحديث حول موضوع معين يخص الغذاء بشكل عام

لركب"، بحيث يدعم الشعار التفكير م هو "ال تترك أحًدا خلف ا2022هل تعلم أن شعار يوم الغذاء العالمي لعام   •

ن يعانون من نقص في العلم أو الغذاء أو الصحة  .في الغير مم 

: األغذية تأتي   • هل تعلم أن أهم الموضوعات التي ناقشها يوم الغذاء العالمي على مدار عشرين عاًما كانت هي 

ريفية، والعديد غيرها، حتى وصلت إلى  أوالً، ثم األمن الغذائي، ثم النساء في الزراعة، والفقر في المناطق ال

 .الزراعة والحوار بين الثقافات في عاِم ألفين وخمسة

هل تعلم أن الغذاء هو حق طبيعي ألي إنسان، وفي زيادة الوعي حول هذا الحق سعت منظومة الغذاء   •

 .بلدان العالم والزراعة إلى تحقيِق يوم السادس عشر من أكتوبر في فعاليات متنوعة ومختلفة في الكثير من

  

 


