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High-Level Ministerial and UN Delegations Inaugurate FAO’s Activities in Nineveh 

Governorate 

 

 

 

 

Press Release 

30 June 2021: Nineveh, Bashiqa, Hamdaniya and Bartella districts 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) held the inaugural ceremony 

of dairy processing, marketing, and micro-enterprise centres established under the project Support 

to agricultural livelihoods of rural and peri-urban returnees and communities in Nineveh 

Governorate funded by the European Union (EU) and implemented in collaboration with the 

Ministry of Agriculture. 

 

The official opening ceremony was attended by the, the Deputy Minister of Agriculture, Dr. 

Mithaq Abdul-Hussein, the Deputy Minister of Migration and Displacement, Mr. Karim Hussein 

Ali Al-Nuri, the Deputy Special Representative of the Secretary-General/Resident 
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Coordinator/Humanitarian Coordinator, Ms. Irena Vojackova-Sollorano, the Representative of the 

Minister of Water Resources, Mrs. Samira  Alshabib, the Representative of the Minister of 

Planning, Mr. Bassem Dari Mahmoud, the Representative of the Nineveh Governor, Mr. Ali Al-

Qaba, the Director of Agriculture directorate in Nineveh, Dr. Rabie Youssef Elias; the Director of 

the Veterinary Services in Nineveh, Dr. Uday Al-Abadi, the President of the agricultural Local 

Union/Cooperative Associations and the FAO Representative in Iraq, Dr. Salah El-Hajj Hassan as 

well as 600 farmers and livestock producers among the project beneficiaries. 

 

During the Ceremony, the government officials participated to the distribution of the first batch of 

dairy equipment aiming to improve the quality of milk production of nearly 4,000 families, 

including women’s groups, and distribution of sugar molasses to support 5,000 livestock producers 

in various districts and sub-districts of Nineveh Governorate.  

 

Senior officials also attended the inauguration of two rehabilitated village small/medium-scale 

milk collection centers and visited a farm in Hamdaniya district, where the cultivation of green 

fodder crops such as sorghum and Alfalfa were introduced for the first time.  

FAO Representative, Dr. Salah El-Hajj 

Hassan, in his opening remarks, underlined 

that Nineveh governorate is a key strategic 

region for food production in Iraq, and among 

the governorates with the highest rates of 

returnees, following the liberation of Mosul. 

He said “Contributing to rebuilding Iraq’s 

agriculture sector, as it is a major provider of 

employment and income in rural and peri-

urban areas is an essential element for the 

development of the country.  

FAO investment in agricultural livelihood and value chains development in Nineveh will help food 

insecure households to produce much-needed food, generate jobs, diversify income and reduce 

their dependency on humanitarian assistance. The introduction of new agricultural practices, 

including in-country production of green fodder, will not only bring potential economic benefits 

but also will have high nutritive value” and concluded by thanking all authorities and the EU for 

the generous contribution. 

The Deputy Minister of Agriculture, Dr. Mithaq Abdul-Hussein in his speech, appreciated the 

coordination between FAO and Nineveh Agriculture Directorate, including the capacity building 

of extension staff who are supporting the implementation and successfully transferring their 

technical knowledge to the beneficiaries. 
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The Deputy Special Representative of the Secretary-General, Resident Coordinator Humanitarian 

Coordinator, Ms. Irena Vojackova-Sollorano expressed appreciation for the event and the role of 

women in agriculture and in the project as major driver of change.  

 

The Deputy Minister of Migration and Displacement, Mr. Karim Hussein Ali Al-Nouri, reiterated 

the importance of FAO project as a real supporter for the stability of displaced families, through 

their return to the areas of origin; while the Director of Nineveh Agriculture Dr. Rabie Youssef 

Elias emphasized the adoption of modern technologies for greater sustainability. 

 

FAO Senior Livestock Officer, Dr. Chedly Kayouli, concluded by thanking the project team, in 

particular the Extension Officers of the Nineveh Agriculture Directorate, who were able to transfer 

the technical knowledge to the beneficiaries for a sustainable livestock production systems.  

 

Finally and on the sidelines of the ceremony, the President of the Local Union of Agricultural and 

Cooperative Societies - Nineveh Branch, Sheikh Abdul Hamid Fathi Al-Rashidi, thanked all actors 

working to improve the agricultural sector in Iraq.   
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 وفد وزاري و أممي رفيع المستوى يشارك في افتتاح عدد من أنشطة الفاو في محافظة نينوى 

 

 

 

 خبر صحفى 

 : محافظة نينوى ونواحيها بعشيقة والحمدانية وبرطلة2021حزيران  30

المتحدة )الفاو( حفل  نظمت   تصنيع األلبان ، والتسويق ،  جمع وتبريد ومراكز    افتتاح عدد منمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

والمشاريع الصغيرة التي تم إنشاؤها في إطار مشروع )دعم سبل العيش الزراعية للعائدين والمجتمعات الريفية وشبه الحضرية  

 بالتعاون مع وزارة الزراعة.  والمنفذ من قبل المنظمة و(  EUحاد األوروبي )في محافظة نينوى( الممول من قبل االت

وكيل وزارة الهجرة والمهجرين السيد كريم حسين   ،  الزراعة د. ميثاق عبد الحسين  وزارةوكيل  حضر حفل االفتتاح الرسمي  

،  سولورانو-الشؤون اإلنسانية السيدة إيرينا فوجاكوفانائب الممثل الخاص لألمين العام / المنسق المقيم / منسق  علي النوري ،  

، ممثل وزير التخطيط السيد باسم ضاري محمود،  ممثل محافظ نينوى السيد الشبيب  ممثل وزير الموارد المائية السيدة سميرة

  دي العبادي ، رئيسمدير الخدمات البيطرية في نينوى الدكتور ع،  علي القبع ، مدير زراعة نينوى الدكتور ربيع يوسف الياس

فضال عن  منظمة الفاو في العراق الدكتور صالح الحاج حسن  ممثل  نينوى ،    فرع  والتعاونية  الفالحية  للجمعيات  المحلي  االتحاد

 المشروع. انشطة مزارع ومربي مواشي من بين المستفيدين من  600

حسين جودة الحليب ، مما سيعود بالفائدة على منتجي  وأطلق المسؤولون خالل الحفل توزيع الدفعة األولى من معدات األلبان لت

المستفيدين بحوالي   اجمالي عدد  ؛ ويقدر  النسائية  المجموعات  ، وخاصة  األلبان  عائلة موزعة على    4000الحليب ومصنعي 
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شي من مربي الموا  5000( طن من دبس السكر لدعم  1000هذا باإلضافة إلى توزيع )  مختلف اقضية ونواحي محافظة نينوى

 . لتحسين التغذية الحيوانية

مركز ألبان يجري    35)من بين    المشروع  من قبل  تأهيلهما بعد ان تم اعادة   مركزين لتجميع الحليب في القرية  افتتاح  تم  قد    و

، وأخيراً زيارة المزارعين في قضاء الحمدانية حيث تم تبني زراعة محاصيل العلف األخضر مثل  (مالعمل على اعادة تأهيله

 الذرة البيضاء العلفية والجت. 

أكد ممثل الفاو ، الدكتور صالح الحاج حسن ،  

منطقة  نينوى  أن   ، االفتتاحية  كلمته  في 

العراق ،   انتاج الغذاء في استراتيجية رئيسية في

معدالت  أعلى  ذات  المحافظات  بين  من  وهي 

وقال:  للنازحين    عودة الموصل.  تحرير  بعد   ،

ء قطاع الزراعة في  "إن المساهمة في إعادة بنا

للوظائف  رئيسي  مصدر  أنه  حيث  العراق  

  ، الحضرية  وشبه  الريفية  المناطق  في  والدخل 

ان تنفيذ  .هو عنصر اساسي لتطوير وتنمية البلد

والنباتي    الحيواني  بشقيها  المشروع  انشطة 

الزراعية   للمنتجات  القيمة  سالسل  وتطوير 

ة سيساعد في تنمية وتطوير سبل العيش الزراعي

وتنويع    وخلق فرص العمل  على إنتاج الغذاء التي هي بأشد الحاجة اليه  ،للعائالت الضعيفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي  

 الدخل وتقليل اعتماد هذه االسر على المساعدات اإلنسانية.

، لن يجلب فوائد اقتصادية محتملة فحسب    لد إن إدخال ممارسات زراعية جديدة ، بما في ذلك إنتاج األعالف الخضراء داخل الب 

من  هو منزليا والدواجن واأللبان الخضر  المتجات لمحاصيل النساء دعم  أن  "  وأضاف ،بل سيكون له أيًضا قيمة غذائية عالية "

ا مشاريع  تدخالت  صميم   الجهات  منظمة  لجميع  الشكر  بتوجيه  واختتم  والزراعة"  االوربي   و  المشاركة  ألغذية  على   االتحاد 

 .السخية تهمساهم

أعرب وكيل وزير الزراعة الدكتور ميثاق عبد الحسين في كلمته عن تقديره للتنسيق بين منظمة الفاو ومديرية زراعة نينوى وقد  

  .الفنية بنجاح إلى المستفيدينالمعرفة بما في ذلك بناء قدرات موظفي اإلرشاد الذين يدعمون التنفيذ وينقلون 

سولورانو عن    -المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية ، السيدة إيرينا فوجاكوفا  أعربت نائبة الممثل الخاص لألمين العام ،  

 تقديرها لهذا الحدث ولدور المرأة في الزراعة وفي المشروع كمحرك رئيسي للتغيير. 

أهمية مشروع الفاو كداعم حقيقي الستقرار األسر   على  أكد وكيل وزير الهجرة والمهجرين السيد كريم حسين علي النوريبينما  

التقنيات   الياس على تبني  الدكتور ربيع يوسف  أكد مدير زراعة نينوى  فيما  إلى مناطقهم األصلية.  النازحة من خالل عودتهم 

 .كبرالحديثة من أجل استدامة أ

ور الشاذلي كيولي ، بتوجيه الشكر إلى فريق المشروع واختتم كبير مسؤولي الثروة الحيوانية في منظمة األغذية والزراعة ، الدكت

إلى المستفيدين من أجل أنظمة إنتاج  المعرفة الفنية ، وال سيما مسؤولي اإلرشاد في مديرية زراعة نينوى ، الذين تمكنوا من نقل 

 .حيواني مستدامة
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الزراعية والتعاونية   للجمعيات  المحلي  االتحاد  ، شكر رئيس  نينو  -وأخيرا  ، جميع  فرع  الرشيدي  فتحي  الحميد  الشيخ عبد  ى 

 .الجهات الفاعلة التي تعمل على تحسين القطاع الزراعي في العراق

 


