
 

 

 

FAO establishes a joint framework for the development of agricultural sector in Iraq 

 

 

Baghdad - 23 February 2020 – The Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) in partnership with the Ministries of Planning, Agriculture, Health and Environment and 

Water Resources establish a multi-sectoral platform for the planning, implementation and follow 

up of agriculture, water and environment programmes and policies in Iraq. The initiative will 

improve coordination among stakeholders for planning and implementation of programs aiming 

at enhancing the socio-economic status of farming communities according to national priorities 

and plans. 
 

The meeting was attended by Dr. Maher Hamad Johan, Technical Deputy Minister of Planning, 

Dr. Jassim Al- Falahee, Technical Deputy Minister of Health and Environment, Dr. Mahdi Al-

Kaissy, Advisor to the Minister of Agriculture and Dr. Salah ElHajj Hassan, FAO Representative 

in Iraq. Also in attendance was Mrs. Meaad Hatto, Assistant Director General of Planning and 

Follow-up for the Ministry of Water Resources in addition to a large number of specialists from 

the four ministries. 
 

In his welcoming notes, Dr. Johan emphasized the importance of reviving the agricultural sector 

to be a leader in Iraq’s economy and maximize its contribution to national production; he also 

commended the effectiveness of FAO Representation in Iraq in supporting the agricultural 

sector.  
 

During the meeting, Dr. Al-Falahee highlighted the importance of supporting coordination 

between the different stakeholders, and the role played by the Ministry of Environment as a 

national coordinator to increase the resilience of Iraqi society and its ability to withstand climate 

shocks. He also extended his appreciation to FAO and the Ministry of Planning for embracing 

this framework for joint cooperation. 
 

Dr. Al-Kaissy stated that Iraq’s agriculture sector has mitigated unemployment in the country 

during years of instability, despite the fact that the oil sector constitutes the highest percentage of 

domestic production among economic sectors in Iraq. He also praised FAO interventions in the 

agricultural sector that have improved self-sufficiency, particularly the promotion of fish 

farming. 
 



Mrs. Hatto indicated that the Ministry of Water Resources has prepared a strategy for water and 

land resources, which represents a road map for the development of water resources and 

infrastructure up to 2035, this strategy, will ensure water security and meet food security, energy 

and environmental protection demands. He added that the current state of the water sector would 

result in a deficiency in meeting the water needs of the agricultural sector, amounting to about 11 

billion cubic meters annually, which constitutes a threat to stability and civil peace. 
 

Dr. ElHajj Hassan stressed on the importance of establishing a joint framework through an 

effective, innovative and sustainable mechanism for coordinating the development of the 

agricultural sector in Iraq. This framework will guarantees optimal investment of resources in 

supporting sustainable agriculture growth to achieve food security, employment generation and 

climate change resilience.  
 

The meeting concluded with an agreement to examine the priorities of each ministry in detail and 

align the plan with the strategic plans of each ministry in addition to setting a date for the next 

meeting to agree on each priorities according to each ministry’s vision. 
 

 

 الفاو تطلق اطار مشترك لتنمية القطاع الزراعي في العراق

بالشراكة مع وزارة التخطيط، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(  أطلقت – 2020)فبراير( شباط  23 –بغداد 

مشاريع وتخطيط ومتابعة  منصة متعددة القطاعات لتنفيذ وزارة الزراعة، وزارة الصحة والبيئة ووزارة الموارد المائية

ب المصلحة وتخطيط وتنفيذ برامج تهدف التنسيق بين أصحا الزراعة والمياه والبيئة في العراق. ستعمل المبادرة على تحسين

.إلى تعزيز الوضع االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات الزراعية وفقا لألولويات والخطط الوطنية  

ان الوكيل الفني لوزير التخطيط ، الدكتور جاسم الفالحي الوكيل الفني لوزير الصحة  هحضر االجتماع الدكتور ماهر حامد جو

القيسي مستشار وزير الزراعة والدكتور صالح الحاج حسن ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية الدكتور مهدي ، والبيئة

المدير العام للتخطيط والمتابعة في وزارة الموارد المائية باالضافة الى عدد كبير ة والزراعة. كما حضر االجتماع السيدة مساعد

 من المختصين من الوزارات األربعة المشاركة.

ر جوهان في خطابه الترحيبي إلى أهمية انعاش القطاع الزراعي واستعادته لمكانته االقتصادية الرائدة في العراق  أشار الدكتو

 وزيادة مساهمته في اإلنتاج الوطني إلى أقصى حد، كما أثنى على فعالية عمل منظمة الفاو في العراق في دعم القطاع الزراعي. 

ة دعم التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة ، والدور الذي تلعبه وزارة البيئة كما كشف الدكتور الفالحي بدوره عن أهمي

مة كمنسق وطني لزيادة قدرة المجتمع العراقي على الصمود وقدرته على تحمل الصدمات المناخية. كما أعرب عن تقديره لمنظ

ووزارة التخطيط لتبنيهما هذا اإلطار المشترك للتعاون. فاوال  

ي خالل االجتماع أنه على الرغم من أن قطاع النفط يشكل أعلى نسبة من اإلنتاج المحلي بين القطاعات صرح الدكتور القيس

د خالل سنوات من عدم االستقرار، وأشاد  االقتصادية في العراق فإن قطاع الزراعة في العراق استوعب قضية البطالة في البال

وصول الى االكتفاء الذاتي خاصة في مجال تربية األسماك.ببرامج المنظمة في القطاع الزراعي والتي ساهمت في ال  

السيدة هاتوا بأن وزارة الموارد المائية اعدت استراتيجية لموارد المياه واالراضي والتي تمثل خارطة طريق لتنمية  تبيّن

قق متطلبات االمن الغذائي ، حيث ستضمن هذه االستراتيجية االمن المائي وتح٢٠٣٥الموارد المائية وبناها التحتية لغاية عام  

ائي على وضعه الحالي سيتولد عنه عجز في تلبية االحتياجات المائية والطاقة وحماية البيئة. وأضاف أن بقاء النظام االرو

سنويا مما يشكل خطراً على االستقرار والسلم االهلي.  ٣مليار م ١١للقطاع الزراعي يصل الى حوالي   



همية إنشاء إطار مشترك من خالل آلية فعالة مبتكرة ومستدامة لتنسيق تطوير القطاع الزراعي أكد الدكتور الحاج حسن على أ

الزراعي المستدام لتحقيق األمن الغذائي  في العراق، حيث أن هذا اإلطار سيضمن االستثمار األمثل للموارد في دعم النمو

 وتوليد فرص العمل والتكيف مع التغيرات المناخية.

جتماع باالتفاق على دراسة أولويات كل وزارة بالتفصيل تماشياً مع الخطط االستراتيجية التي وضعت لكل وزارة تم اختتام اال

كل وزارة وفق برامجها. اولوياتباالضافة الى تحديد موعد االجتماع القادم الذي سيتم به دراسة   
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