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Directorate of Planning in the Ministry of Agriculture and Water Resources and FAO 

discuss veterinary services in Kurdistan Region 

 

Erbil-27 February 2020 – The Ministry of Agriculture and Water Resources-Directorate of 

Planning in the Kurdistan Region of Iraq and the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), has held a consultation meeting on improving animal health services. The 

objective of the meeting was to discuss FAO programs and support to strengthen national 

veterinary institutions as a key instrument for enhancing rural livelihoods. 
 

Speaking on behalf of the Ministry, Dr. Ghazi Faeq Haji, Director General of Planning, stated that 

FAO programs in the KRG are of great importance to the agriculture and livestock sectors. He also 

expressed the Ministry’s readiness for increased collaboration with FAO on vaccination campaigns 

to control Endemic and Cross-Border Epidemics that negatively affect animal production in the 

country. 
 

Moreover, Dr. Haji praised FAO’s role in supporting disease surveillance especially that livestock 

vaccination campaigns have been limited in KRG due to financial crises. He also stressed on the 

importance of mutual coordination to include other stakeholders and donors. 
 

FAO’s Country Representative for Iraq, Dr. Salah ElHajj Hassan commended the Government of 

Kurdistan for taking the initiative in organizing this meeting. He informed the meeting that FAO 

received funding from US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) to control and reduce the 

international movement of animal diseases threatening livestock production, food security and 

nutrition, food safety and health and the environment in Iraq and KRG. He expressed FAO’s 

commitment to strengthen the capacity of veterinary services to detect, diagnose and report highly 

pathogenic animal diseases. 
 

Dr. ElHajj Hassan also highlighted that FAO supports the Kurdistan Region initiative to move 

forward with sustainable growth that ensure agriculture and rural livelihoods improvement, 

poverty reduction as well as build resilience to climate change through institutional capacity 

building. 
 

The DTRA project targets three governorates; Duhok, Nineveh and Anbar, and will strengthen the 

technical and institutional capacity of Iraqi veterinary services for effective surveillance and 

control of zoonotic and transboundary diseases in order to protect livestock from losses and reduce 

serious threats to human health and safety. 



 

The meeting was attended by specialists from the Veterinary and Research Departments of the 

Ministry and Senior Officials from Food and Agriculture Organization of the United Nations in 

Iraq. 
 

 

مديرية التخطيط في وزارة الزراعة والموارد المائية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة تناقشان الخدمات البيطرية في 

 إقليم كردستان

مديرية التخطيط في إقليم كردستان العراق   -عقدت وزارة الزراعة والموارد المائية  - 2020فبراير( شباط ) 27 -أربيل 

مات البيطرية. كان الهدف من االجتماع تحسين الخد ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، اجتماًعا تشاوريًا حول

يسية لتعزيز سبل المعيشة الريفية.مناقشة برامج المنظمة ودعمها للمؤسسات البيطرية الوطنية كأداة رئ  

صرح الدكتور غازي فائق حاجي، مدير عام التخطيط متحدثاً باسم الوزارة بأن برامج منظمة الفاو في إقليم كردستان تتسم 

 بما ًً بأهمية كبيرة بالنسبة لقطاعي الزراعية والحيوانية. كما أعرب عن استعداد الوزارة لزيادة التعاون مع المنظمة خصوصا

 يشمل حمالت تلقيح الماشية بهدف مكافحة األوبئة المتوطنة والعابرة للحدود والتي تؤثر سلباً على اإلنتاج الحيواني في العراق.

عالوة على ذلك، أشاد الدكتور حاجي بدور الفاو في دعم مراقبة األمراض الحيوانية، خاصة وأن حمالت تلقيح الماشية محدودة 

صلحة اآلخرين والجهات لألزمة المالية الحالية. كما أكد على أهمية التنسيق المتبادل ليشمل أصحاب المفي إقليم كردستان نتيجة 

 المانحة.

أشاد الدكتور صالح الحاج حسن، ممثل منظمة األغذية والزراعة في العراق، بحكومة كردستان لمبادرتها في تنظيم هذا 

زارة الدفاع األميركية المعنية بخفض التهديدات" للتحكم والحد  من "وكالة و االجتماع. وأبلغ الحضور أن المنظمة تلقت تموياًل 

ألمراض الحيوانية التي تهدد اإلنتاج الحيواني واألمن الغذائي وسالمة األغذية والصحة والبيئة في العراق وإقليم  نتقال امن ا

االقليم على الكشف عن األمراض الحيوانية الشديدة كردستان. كما أعرب عن التزام المنظمة بتعزيز قدرة الخدمات البيطرية في 

 وتشخيصها واإلبالغ عنها.

أكد الدكتور الحاج حسن أيضاً أن منظمة الفاو تدعم مبادرة إقليم كردستان للمضي قدماً في تحقيق نمو مستدام يضمن تحسين 

ة تغير المناخ من خالل بناء القدرات سبل المعيشة الزراعية والريفية، والحد من الفقر وكذلك بناء القدرة على مواجه

 المؤسساتية.

يستهدف المشروع المذكور ثالث محافظات اال وهي دهوك ونينوى واألنبار. حيث سيقوم المشروع بتعزيز القدرات الفنية 

حدود من أجل حماية والمؤسساتية للخدمات البيطرية العراقية للمراقبة والتحكم الفعالين في األمراض الحيوانية المنشأ والعابرة لل

 الثروة الحيوانية وتقليل األخطار المهددة للصحة البشرية. 

حضر االجتماع متخصصون من إلدوائر البيطرية في الوزارة وكبار المسؤولين من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في  

 العراق.
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