
                                      

FAO Iraq strengthening veterinary services capacities on responding to animal heath emergencies  

 

Baghdad, Iraq, 20 June 2022 – The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Iraq, 
in coordination with the Ministry of Agriculture (MoA) is hosting a four-day Training for Trainers (ToT), as 
part of the United States Defense Threat Reduction Agency (DTRA) funded project, Improving Delivery of 
Animal Health Services and Disease Surveillance in Iraq.  
 
This ToT in Skills Emergency Management using the Good Emergency Practice (GEMP), aims at 
standardizing and improving countries’ capacities to respond efficiently, rapidly and adequately to animal 
health disease emergencies and to assess the level of preparedness and command structures, risk 
analysis, also to review their contingency plans, funding mechanisms, information system, just to name a 
few.   
 
Over 30 representatives from national veterinary services and public health, who completed successfully 

the online training using GEMP tool, have participated in person. This training will set out clearly the 

elements required for veterinary services to achieve preparedness planning for any animal health disease 

emergencies. It will also support them to be better prepared and share the learnt knowledge with their 

peers. 

FAO Iraq Representative Dr. Salah El-Hajj Hassan states, “We are committed to incorporate ‘One Health’ 

approach in our work to confront heath threats posed by the persistence of Transboundary Animal 

Diseases and their consequences to a country’s economy and livelihoods. This training aims to provide 

the Iraqi veterinary services with the needed knowledge and tools to achieve preparedness planning for 

animal disease emergency.”  

“We will continue working in coordination with the Ministry of Agriculture towards limiting the risk of 

spread of high‐threat animal diseases in the country and into neighboring countries thanks to DTRA’s 

generous contribution,” he adds.  

 

Media Contact: 

Zeineb Marzouk, Communications Specialist | +96407719966053 

 

 

 

 

 



 

                                      

 

 

ي العراق تعزز قدرات الخدمات البيطرية عىل االستجابة لحاالت الطوارئ المتعلقة بصحة الحيوان 
 
 منظمة األغذية والزراعة ف

 

ي العراق، بالتنسيق مع وزارة الزراعة،    - 2022حزيران  20بغداد، العراق، 
 
تستضيف منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( ف

ي العراق" الممول  
وع "تحسي   تقديم خدمات صحة الحيوان ومراقبة األمراض ف  من قبل  تدريًبا لمدة أربعة أيام للمدربي   كجزء من مشر

 وكالة وزارة الدفاع المعنية بخفض ا لتهديدات. 

ي حاالت الطوارئ باستخدام يه
ي ادارة الطوارئ دف هذا التدريب للمدربي   عىل إدارة المهارات ف 

إىل توحيد  دليل الممارسات الجيدة ف 

لحاالت الطوارئ المتعلقة بأمراض صحة الحيوان وتقييم مستوى   فاعليةوتحسي   قدرات البلدان عىل االستجابة بكفاءة ورسعة و 

القيادة، وتحليل المخاطر، وكذلك استعراض خطط الطوارئ وآليات التمويل ونظام المعلومات الخاصة بها، عىل سبيل  التأهب وهياكل 

. المثال ال الحص   

نت باستخدام دليل    30شارك أكثر من   من الدوائر البيطرية الوطنية والصحة العامة، الذين أكملوا بنجاح التدريب عثر اإلنثر
ً
ممثال

ي ادارة الطوارئ. سيحدد هذا التدريب بوضوح العنارص المطلوبة للخدمات البيطرية لتحقيق التخطيط للتأهب   الممارسات الجيدة
ف 

  شاركة المعرفة المكتسبة معلمبشكل أفضل و الستعداد مراض صحة الحيوان. كما سيدعمهم لألي حالة من حاالت الطوارئ المتعلقة بأ

. زمالئهم  

ي العراق:"يقول دكتور صالح الحاج حسن، 
مون بدمج نهج » ممثل منظمة األغذية والزراعة ف  ي عملنا  الصحة ال نحن ملثر 

واحدة« ف 

ي يشكلها استمرار األمراض الحيوانية العابرة للحدود وعواقبها عىل اقتصاد البلد وسبل عيشه. وي  هدف  
لمواجهة التهديدات الصحية التر

المعارف واألدوات الالزمة لتحقيق التخطيط للتأهب لحاالت الطوارئ الناجمة عن  هذا التدريب إىل تزويد الخدمات البيطرية العراقية ب

 األمراض الحيوانية ." 

ي البالد وإىل الدول  ويضيف: "
 
سنواصل العمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة للحد من مخاطر انتشار األمراض الحيوانية عالية الخطورة ف

. ارة الدفاع المعنية بخفض التهديداتوكالة وز  من  مساهمة السخية الالمجاورة بفضل    

 

 :  للتواصل اإلعالمي
|  زينب مرزوق، أخصائية إعالم وتواصل 96407719966053+  

 

 

  

 

 

 



 

 


