
 

Improving delivery of animal health services and disease surveillance in Iraq 

(Training workshop on Risk Analysis) 

 

Baghdad May 22-25 2022 

Baghdad, Iraq, 22 May 2022 – The Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), in coordination with the Ministry of Agriculture (MoA), hosted the Risk Assessment 

Workshop, as part of the United States Defense Threat Reduction Agency (DTRA) funded project, 

Improving Delivery of Animal Health Services and Disease Surveillance in Iraq. The workshop 

aimed at strengthening the capacity of the veterinary services to identify hazards, manage, 

communicate and monitor risks.  

Twenty six specialists from the veterinary services in Baghdad, Erbil, Duhok, Nineveh, Anbar, 

Wasit, Muthanna and Basra participated to the training. The opening session was attended by the 

FAO Representative in Iraq, the Technical Undersecretary of the Federal Ministry of Agriculture 

as well as the Representative of the World Health Organization (WHO) in Iraq.   

The FAO Representative, Dr. Salah Al-Hajj Hassan stressed the organization's commitment to 

adopting modern concepts and values in the "One Health" approach to confront health threats to 

animals, humans, plants and the environment. “By developing knowledge and foresight on 



emerging threats to health and their consequences, as well as on resilience to disease and health 

improvement, the adoption of this holistic approach will help achieving sustainable agricultural 

production and global health” and will enable coordinated efforts from Government,  FAO- and  

WHO  to overcome the serious challenge, he said.  

The Technical Undersecretary of the Ministry of Agriculture, Dr. Mithaq Abdul-Hussein, in his 

speech focused on the concept of one health, the recent spread of the Crimean-Congo hemorrhagic 

fever in Iraq and the way to deal with it, as well as climatic changes and their impact on the 

emergence of animal diseases. 

WHO Representative, Dr. Ahmed Zouiten, underlined the importance and the role of the 

veterinarian services in Iraq in addressing CCHF and all other transmissible zoonotic diseases; he 

added the valuable contribution of FAO work to strengthen and update information among 

specialists and supervisors of animal health services in Iraq and underlined the importance of 

intensifying coordination and joint action to control such diseases, as well as flagging the need  for 

closer coordination in the efforts for controlling  human and animal  diseases .  

During the workshop, Dr. Ghazi Yahya, representative of the World Organization for Animal 

Health (OIE) in the Middle East, discussed the “WTO SPS Agreement”, with emphasis on the OIE 

Roles, in ensuring the safe trade of animals and animals “products” while Dr. Yamen Hegazy, 

FAO Regional expert, provided an introduction to Risk Analysis. Dr. Shaheen Bayoumi, FAO-

EUFMD expert in cooperation with Dr. Rehab Elbassal, FAO Regional expert led the session on 

“Animal Health Hazards Identification for the Trade of Animals and Animal Products”. 

The four days’ workshop is timely needed and will enable veterinary services   to scale up 

capacities and train Iraqi vets in the field.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 تحسين تقديم خدمات الصحة الحيوانية ومراقبة األمراض في العراق 

 

  ( المخاطر تحليل حول تدريبية عمل )ورشة

 2022 رايا 25-22 بغداد

  الزراعة وزارة مع بالتنسيق )الفاو( المتحدة لألمم  والزراعة األغذية منظمة استضافت - 2022 ايار 22 ، العراق ، بغداد 

  ،العراق  في األمراض ومراقبة يةالحيوان صحةال خدمات تقديم تحسين  مشروع  نشاطات من كجزء ،المخاطر تقييم عمل ورشة

 على البيطرية الخدمات اتقدر تعزيز إلى الورشة هدفت (.DTRA) األمريكية الدفاعية التهديدات من الحد وكالة من الممول

 المخاطر.  ورصد والتواصل وإدارتها المخاطر تحديد

 

  المثنى ،واسط األنبار، نينوى، دهوك، ،أربيل ،بغداد في البيطرية الخدمات من صامتخص وعشرون ستة التدريب في وشارك

 منظمة وممثل االتحادية الزراعة لوزارة الفني والوكيل العراق في الفاو منظمة ممثل االفتتاحية الجلسة وحضر والبصرة.

 العراق.  في العالمية  الصحة

  الواحدة"  "الصحة نهج في  الحديثة والقيم  المفاهيم بتبني المنظمة  التزام حسن الحاج صالح  الدكتور الفاو منظمة ممثل وأكد

  الصحة على الناشئة التهديدات بشأن المعرفة تطوير خالل "من والبيئة. والنباتات والبشر للحيوانات الصحية التهديدات لمواجهة

  اإلنتاج تحقيق على الشامل النهج  هذا اعتماد سيساعد ، الصحة وتحسين األمراض مواجهة في المرونة  عن فضالا  ، وعواقبها

  التحدي على للتغلب العالمية الصحة ومنظمة الفاو بين الجهود تنسيق الحكومة مكنوسي العالمية"  والصحة المستدام الزراعي

 الفاو. منظمة  ممثل بينه كما ، الخطير

 لمرض االخير واالنتشار الواحدة  الصحة مفهوم على كلمته في الحسين عبد ميثاق الدكتور الزراعة لوزارة الفني الوكيل ركز

 . يةالحيوان مراضاأل ظهور على وأثرها المناخية التغيرات وكذلك معها التعامل وكيفية عراقال في النزفية الكونغو - القرم حمى

 



 مع التعامل في العراق في البيطرية الخدمات ودور أهمية على شدد ، زويتن أحمد الدكتور ، العالمية الصحة منظمة ممثل

  القيمة المساهمةو دور الى شاروا األخرى. المعدية الحيوانية األمراض وجميع CCHF النزفية الكونغو – القرم حمى مرض

  وشدد ،العراق في الحيوانية الصحة خدمات على والمشرفين المتخصصين بين  ماتالمعلو وتحديث تعزيز في الفاو منظمة لعمل

 األمراض. هذه على للسيطرة المشترك والعمل التنسيق تكثيف أهمية على

 "اتفاقية ، األوسط الشرق في (OIE) الحيوان  لصحة العالمية المنظمة ممثل ، يحيى غازي الدكتور ناقش ، العمل ورشة وخالل

 للحيوانات اآلمنة التجارة ضمان في ،  الحيوان لصحة العالمية المنظمة أدوار على التركيز مع  ، "SPS العالمية التجارة منظمة

  كما طر.المخا لتحليل مقدمة ،  والزراعة األغذية منظمة في اإلقليمي الخبير ، حجازي يامن الدكتور قدم بينما ، ومنتجاتها الحية

 الحمى لمكافحة األوروبي واالتحاد والزراعة األغذية منظمة بين المشترك الخبير ، بيومي شاهين الدكتور الجلسات ترأس

  صحة مخاطر "تحديد حول  ، والزراعة األغذية منظمة في اإلقليمية الخبيرة ، لساالب رحاب الدكتورة  مع بالتعاونو ، القالعية

  الحيوانية". والمنتجات اتالحيوان تجارة على الحيوان

ن الخدمات البيطرية من رفع القدرات وتدريب  يتمك ضرورية في الوقت المناسب ل هي، أربعة أيام والتي تستغرق ،ورشةال

 األطباء البيطريين العراقيين في الميدان.


