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FAO Consultative workshop on Climate change 

 

 

23-24 June 2021, Najaf Governorate 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) conducted a two days consultative 

workshop in coordination with the Ministry of Health and Environment and other line ministries as part 

of the formulation process of the GCF funded project: Strengthening climate resilience of vulnerable 

agriculture livelihoods in Iraq's rural communities. Representatives from the local governments of Najaf, 

Karbala and Muthanna, officials from the ministries of Health and Environment, Agriculture, Water 

Resources, Planning, farmers associations, academia, private sector and large number of FAO experts 

from the HQ and the regional offices attended the event. 

FAO Representative in Iraq, Dr Salah ElHajjHassan, confirmed during the workshop FAO commitments to 

support the rural communities and national authorities to enhance the climate resilience through the 

introduction of climate adaptive technologies and farming  practices to increase water availability at the 

farm level and enhance water productivity in the governorates of Muthanna, Najaf and Karbala , he also 

highlighting that this process  is in line with the agency new framework and to support government efforts 

to scale up food and water  security.      



 The Undersecretary of the Ministry of Health and Environment, Dr. Jassim Abdel Aziz, confirmed the 

Ministry support to tackle the root causes and barriers to climate change adaptation in Iraq.  

Najaf Deputy Governor, Karbala Governor, and the Deputy Governor of Muthanna appreciated the 

initiative and confirmed the commitment of the local governments to ease the formulation and 

implementation of the project.  

Overall, the project will contribute to strengthen climate change resilience of farming communities 

against climate induced water scarcity in the governorates of Najaf, Karbala and Muthanna; additionally, 

it will reduce climate change adaptation deficit of farming communities and increase water productivity; 

it will also contribute to scaling-up climate change adaptation into key national water management 

policy frameworks and mainstreaming it across stakeholder. 

 

 ورشة عمل الفاو حول المتغيرات المناخيه

 2021حزيران24-23النجف:

نظمت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ورشة عمل استشارية لمدة يومين بالتنسيق مع وزارة  

من الصندوق  الذي سيمول  الصحة والبيئة والوزارات التنفيذية األخرى كجزء من عملية صياغة المشروع  

ي المجتمعات الريفية العراقية.  : تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية الضعيفة ف  األخضر للمناخ

عن الحكومات المحلية في النجف وكربالء والمثنى ومسؤولون من وزارات الصحة    حضر االجتماع ممثلون

والبيئة والزراعة والموارد المائية والتخطيط وجمعيات المزارعين واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص وعدد  

 . والمكتب اإلقليمي اء الفاو من المقر الرئيسي كبير من خبر

ة والسلطات  الفاو بدعم المجتمعات الريفي  ح الحاج حسن ،  التزامواعرب ممثل الفاو في العراق ، الدكتور صال

الممارسات  اتباع  ونيات حديثه  ناخ من خالل إدخال تق الم  القدرة على التكييف مع متغيرات  الوطنية لتعزيز

في محافظات المثنى والنجف  لمياه على مستوى المزرعة  ا  إنتاجية واستعمال    كفاءةلزيادة  المالئمه    الزراعية 

ولدعم جهود الحكومة لتوسيع نطاق    منظمه  ة تتماشى مع اإلطار الجديد للأوضح أن هذه العمليووكربالء ،  

 .   األمن الغذائي والمائي

الفني  و  الوكيل  السيد  الدكتور جاسم عبد  ل أكد  والبيئة  الصحة  لمعالجة األسباب  وزارة  الوزارة  العزيز دعم 

 .الجذرية والمعوقات التي تحول دون التكيف مع تغير المناخ في العراق 

والسادة  وثمن   كربالء  ومحافظ  النجف  محافظ  واكد نائب  المبادرة  المثنى  محافظ  الحكومات    اونائب  التزام 

 .المحلية بتسهيل صياغة وتنفيذ المشروع

المجتمعات الزراعية على الصمود في مواجهة تغير المناخ  ات  في تعزيز قدرم ، سيسهم المشروع  بشكل عا

ساهم في توسيع نطاق التكيف مع تغير المناخ في أطر سياسات إدارة المياه  يويزيد من إنتاجية المياه ؛ كما س

 .   الوطنية الرئيسية وتعميمها عبر أصحاب المصلحة


