
  
  

ي العراقتكريم منظمة ال 
 
غذيه والزراعه لألمم المتحده )الفاو( ف  

 

المهندس محمد كريم كرم معالي وزير الزراعه  مقيم وفريق عمل الفاو في العراق ،  المميزه التي قام بها الممثل ال  ود جهتقديرا لل

صالح الحاج حسن وعددا من خبراء المنظمه   الدكتورالممثل المقيم لمنظمة األغذيه والزراعه لألمم المتحده  في العراق    الخفاجي ،

  تنفيذ مشروع   لق وخاصة  لما تحقق من نجاحات من خال االعر  في    واثنى على جهودهم المبذوله من اجل تحسين النظم الغذائيه

في محافظة   ذائي والمعيشي وخلق فرص العمل و زيادة االنتاج المحلي ومحاربة البطالةانعاش سبل المعيشه وتحسين االمن الغ

 .نينوى

واكد على خاصة في المناطق المحررة من داعش  وثمن معاليه حجم الجهود المبذوله من قبل الفاو لمساعدة صغار المزارعين   

اجل النهوض بواقع المحافظات المستهدفه وتحسين سبل العيش واالمن الغذائي والمائي  الدور الكبير الذي تلعبه منظمة الفاو من  

ساعد في رفع قدرة صغار المربين  هذه الجهود  ت  ي . واضاف  معالي الوزير انمن خالل دعم الزراعة بشقيها الحيواني والنبات

الالزم لتحقيق سبل معيشتهم بجهودهم وخبرتهم وتحقيق   والفالحين وتحسين وتطوير مهاراتهم من خالل بناء القدرات وتقديم الدعم

 . اكتفائهم الذاتي بالعمل المتواصل وتضافر الجهود 

بحضور    افتتاح اعمال ورشة العمل الموسومة اعادة تأهيل وتحسين قدرة  النظم الغذائيه في جنوب العراق    جرى ذلك خالل

و الخفاجي  كريم  محمد  المهندس  الزراعة  وزير  والماليه معالي  االداريه  بالصالحيات  المخول  البيئه  لوزارة  الفني    الوكيل 

مسؤولة  و  يرينا فويوكفا سوليرانوو نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة والممثل المقيم السيدة اجاسم الفالحي  الدكتور

والسيد الوكيل الفني لوزارة الزراعه الدكتور ميثاق عبد الحسين ومستشار الوزارة    السيدة بربرا ايغر   االتحاد األوربيالتعاون عن  

وعدد من المدراء العامين في وزارة الزرعه    وزارة الموارد المائيه السيد فاضل موزانوممثل عن  الدكتور مهدي ضمد القيسي  

وكان لمشاركة مزارعين من محافظة نينوى وتقديم منتاجتهم  ن في الشأن الزراعي.  فضال عن عدد من المختصي  والمحافظات  

 التى ساعدت الفاو في تحسين نوعيتها وتسويقها االثر الكبير في المشاركين في اعمال الورشه.
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