
                                      
 

 يبحثا   وممثلة العراق لدى منظمة الفاو  ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في العراق

 سبل تحسين وتعزيز التعاون والتنسيق مع محافظة بغداد.

 
 

مع سعادة التقى الدكتور صالح الحاج حسن ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في العراق )الفاو(  :  2021أذار    17بغداد  

السفيرة صفية السهيل، املندوب الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة األغذية والزراعة في روما بمحافظ بغداد األستاذ محمد  

 قطاع الزراعة في العراق.  تواجه  يومشاريعها في العراق والتحديات الت  جابر عطا، حيث تركز النقاش حول إنجازات املنظمة



وناقش السيد عطا سبل تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة الفاو. وقد أعرب عن أمله من خالل زيادة التعاون أن تقوم 

املناطق الريفية في بغداد الريفية    الزراعيلدعم القطاع    املنظمة بأعاده تأهيل القطاع الزراعي في  والزراعة املستدامة والتنمية 

 مشيرا الى أن هذه املناطق الريفية حول بغداد عانت أزمات وتغيرات مناخية. 

أشادت السفيرة صفي السهيل الى الدور املهم الذي تقوم به منظمة الفاو في دعم القطاع الزراعي وتحقيق األمن الغذائي والتنمية  

 أيضا على ضرورة دعم القطاع الزراعي في املناطق الريفية في محافظة بغداد.  الزراعية املستدامة وأكدت

تدعم سبل العيش الزراعية من خالل تنشيط   املحافظ والتي قدم الدكتور الحاج حسن مشاريع منظمة الفاو في العراق الى السيد  

ة املياه من خالل أعادة تأهيل أنظمة الري في العراق.  توليد الدخل وتهدف الى تأمين أنظم اإلنتاج الزراعي وسالسل القيمة الغذائية و 

وتقدم الدكتور الحاج حسن بالشكر للسيد املحافظ على استعداده لدعم قطاع الزراعة في املناطق الريفية في بغداد حيث قال " 

ى جميع أنحاء العراق في  من خالل مشاريع الفاو ستقدم الفاو الدعم الالزم لتحسين قطاع الزراعة الذي سيؤثر بشكل إيجابي عل

 املناطق الريفية وما قبل الحضرية".

وفي نهاية االجتماع شكر املحافظ وفد الفاو. كما أشاد بجهود الفاو في العراق لتنشيط قطاع الزراعة والحد من الفقر من خالل  

وير القطاع الزراعي في محافظة بغداد. دعمها لتطوير اإلنتاج الغذائي واستدامته. وأعرب عن استعداد مكتبه للتعاون الكامل في تط

 وأكد الدكتور الحاج حسن ان الفاو ستقدم الدعم الالزم للمزارعين في املناطق الريفية في بغداد.

 

 


