
 

 

 تصريح صحفي 

 الشمالي   مشروع ري الجزيره لالفاو تتابع انجاز وتنفيذ اعادة التأهيل 

الدكتور صالح الحاج حسن يوم االربعاء    ) الفاو(  والزراعة لالمم المتحدة في العراق  ممثل منظمة األغذيه  قام  

لتفقد االعمال الجارية العادة تأهيل    في محافظة نينوى دانيه  وفريق عمل المنظمه بجوله مي  2021اب    25

وبتمويل من   المائية  الموارد  بالتنسيق مع وزارة  المنظمة حاليا  تنفذه  والذي  الشمالي  الجزيرة  مشروع ري 

على جهود المنظمة في دعم القطاع الزراعي      اثنى   الذيالتقى السيد مدير ناحية ربيعة  حيث  االتحاد االوربي  

  قد تم االطالع على االعمال التي تم وتاهيل مشروع ري الجزيرة الذي سيعيد الحياة الى المنطقة بأكملها و

دة بناء سبعة جسور على قنوات الري في مراحله المختلفة واعادة تبطين  ا  انجازها من قبل المنظمة وهي اع

   84.6تنظيف قنوات الري بطول  وبوابات تنظيم المياه    بوابة من   21ت الري وصيانة  االجزاء التالفة من قنوا

ألفراد  لتوفير مداخيل     من خالل النقد مقابل العمل داخل القنوات والمخلفات االخرى  كم من الطمى المتراكم  

من    لثه ثانية والثاالقنوات المرحلتين التشكل هذه  . المجتمع األكثر تضررا وضعفا في مناطق العمل المستهدفة

 قرية في ناحية ربيع نينوى.  47نظام ري الجزيرة وتغطي  

يتم تامين المياه للمرحلة الثانية والثالثة بالكامل  حيث بية تشغيل هذه المحطة  وقد اشار الدكتور صالح الى اهم

  لزراعة المبادرة في مجال  االمزارعين من استعادة عدد كبير   الحياة الى المنطقة من خالل تمكين ليتم اعادة 

شي للمزارعين وتعزيز التالحم االجتماعي  تحسين المستوى المعيبما يعود على    والحيوانيواالنتاج الزراعي 

وقد اكد على استمرار المنظمة في دعم الفالحين على تحقيق زيادة االنتاج الزراعي      الذي تتميز به المنطقة

ومن المتوقع ان يصل عدد المستفيدين  من الفقر وتوفير حياة افضل.  وتحسين دخل المزارعين بهدف التقليل  

عدد من خبراء  وقد شارك في هذه الجوله     40000المباشرين وغير المباشرين  من المشروع لحوالي  مستفيد  

يذ انشطة ومشاريع المنظمه  في تنف  وعدد من موظفي وزارتي الموارد المائيه والزراعة المشاركين المنظمة  

 . نوى في ني

 

 

Press Release 

FAO following up the progress in rehabilitation of Aljazeera water project  



The Representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), Dr. Salah El-Hajj Hassan, and FAO team, conducted a field mission on 

Wednesday, 25 August 2021, to the Northern Aljazeera irrigation project (MADAD), 

implemented by FAO in coordination with the Ministry of Water Resources and 

funded by the European Union.  

During the visit, FAO met the Director of Rabiaa district in Nineveh Governorate, 

who praised the efforts of the organization in supporting the agricultural sector and 

rehabilitating the irrigation project, which will restore life to the entire region.  

FAO rehabilitated several parts of Al-Jazeera Irrigation System, including the 

construction of seven bridges and civil work repairs to the pumping station.  

Additionally, canals cleaning and removing of debris (84.6 Km), through Cash for 

Work (CFW), provided income to the most affected and vulnerable community 

members in the target areas. These canals constitute phases I and II of Aljazeera 

irrigation system and cover 47 villages in Rabea sub-district of Ninewa. 

The entire works will be completed and ready to operate in November this year; 

spare parts will maintain the currently suspended linear irrigation systems. 

During the visit, Dr. Salah said “water is currently running into phase I of the 

irrigation system which has enabled farmers to plant their land and produce a 

variety of crops including wheat, barley, tomato, potato among others”.  He 

stressed that FAO will continue supporting farmers to increase agricultural 

production and improve farmers' income in order to reduce poverty and provide a 

better life. It is expected that the direct and indirect beneficiaries of this project will 

reach 40 000.  

Many of the local staff of both Ministries of Water Resources and Agriculture 

participated in the mission with a number of FAO experts. 



   


