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کوراسدددددتد و،   یمێرەه  یتەحکوم  یتیەەاڵمۆک  یکد ر و کد رورد ر  یتەزارەپالندااند و و و  یتەزارەو  -٢٠٢١ی٣ی١  ر،ێولەه

 ی، و کد ر(WFP) کد وەکگرتوویە  ەوەتەن  یهد نیج  یراکۆخ  ەیرند مە(، رفێسددددد یونی)  کد وەکگرتوویە  ەوەتەن  یناڵمنداا  ەیپد ر

 یرەگ یو ک ر  سدت یسد   ووەڕخسدت  یتیەەاڵمۆك یپ راسدتن ی كسد زچ  ۆر ێینو یكەیەرن مەر ڕۆمە، ئ(ILO) یكخراوێر یتڵەوەواێن

  ەی نیشد ێپ  ەل یپشدتڵپ  (EU) وروپ ەئ  یتێکیە ویەال  ەل ەگرنگ  ەک ر  ەئ  وا ەراەر  یئ روور-یتیەەاڵمۆک یکۆشد  ۆر  ەیوەماانەاڵو

 .یتێیەپ   ویستیوێپ ەک ەیزان نێخ وەئ ۆر  تریو ز وا ەراەر  یتیەەاڵمۆک  یپ راستن  یک ێستمیس  ی تن نیرن ۆر ەکراوو راقێع

  ەڵگەل  وێیەینو  ییەشدد ەه ور   ەكوراسددت و ئ یمێرەه یتەحكوم  یتیەەاڵمۆك  یك ر و ك رور ر یتەزارەپالناان و و و یتەزارەو
و  رەگ یك ر  یتیەەاڵمۆك  یپ راسددددتن ەیوەماانەاڵو  یاانێپەرەپ ۆر  وێڵه  رەسدددد ەل  ك وەكگرتوویە ەوەتەن یئ ژانسدددد   ێرسدددد ەه
 .ەوەنڕرس یچ کس ز یراكرانێخ

 یرکەئ ین نێگونج ناو، فراوانکراو، و ااه  ەر  یتیەەاڵمۆک یپ راسددددتن یچ کسدددد ز ەل ک تەا  یشدددداارەر شەه ور ەیرن مەر
  ەل  ەگ ەڵمۆو ک ک راوێکر   و،یک نەزانێخ  و،اڵژن و، مناا یراک نێخ  ییەسددتیااوێپ  یشدد نکرانین سددتەا ۆر  یتیەەاڵمۆک  یپ راسددتن

 .کیمێپ نا ١٩-اۆڤیک ەیوەست نەه

و   ،یتیەەاڵمۆک یو پ راسددتن وا ەراەر  یفراوانکران  ۆر یگشددت یتە سدد یسدد   ەینگ یژ یر شددترکران یسددتەرەم ەر ک ویەچ کسدد ز
  ی تیە ریرپرسد ەو ر  ناا ،ەمئەک ی ریسدتەو ه  و،ەمەت ،ڵمناا یتیکوال  ی نانەیگ ۆر  ێرەه  یتاارانەاڵسد ەا  یتوان ک ن ەیوەانانەڕگ

  ە ااریناەوەیپ ەک  زرانانااەاام  ەل  ک وییەشد ۆر  ەیوەکرانڕپ  ک و،یەتگوزارەخزم و  یتیەەاڵمۆک  یپ راسدتن یک نەرن مەر یزەگڕە
 .راکۆخ ی ریستەو ه  ریستەه راکۆخ یشیئ س   یتیەەاڵمۆک یپ راستن ۆیکەو س ااو،یتە رمیو   یتیەەاڵمۆک ەیمیر ەر

  ۆ ر یتیەەاڵمۆک  یپالناان و و ک ر و ک رور ر یک نەتەزارەو  یکرانیپشددددتڵپ  یسددددتەرەم  ەر  یتیەەاڵمۆک یپ راسددددتن ەیرن مەر
و  یچ کسددد ز  یک نیۆن ریسددد   یاانێپەرەکوراسدددت و، پ یمێرەه یتیەەاڵمۆک  یپ راسدددتن  یژیسدددترات ەیوێچوارچ  ەیوەکرانێنو
و  یناروسدتەت ەر یناەوەیپ  ەڵگەل  ویاووگ  یو خ نم ن ڵمناا  یرگرتنەک ش و ەیپ ر ەیوەگواسدتن ین سد نان ک،یەگ ەڕێخشد ەن
 ەیرن مەو ر  ییەتیەەاڵمۆک  یپ راسددتن ۆیکەسدد   ینیشدد ۆو ااپ  پۆکەسدد  یفراوانکران یئ م نج ه ەروەه ەکەرن مەر ەوەراەروەپ

  ە تد ک  یزراندانەو اام  ی رید زان  یمەسدددددتیسددددد   یررانەوەڕێر  ،ی رید زان  یکد رانێو کر  کد وەنجەگ  ۆچد الک ر  یکد رێکر  ڕیرد زا
 .ییەتە رمی ەر  ویستیوێپ ەک ەیس نەک وەئ ۆر ااوڵوەه یمێرەه

ژن و،   ەک ەیوەل وی رینڵو ا  ەوەنیرر  یژارەه ینگ رەرەر شدتر ر  ویتوانەا  ەک  تێا یەم ن  وەر  یتیەەاڵمۆک  یپ راسدتن یچ کسد ز"

  ی ر شدترکران ۆیه ەتێرەا ەک ەیەسد ڕۆپ  یک ێسدپەا نه ەت  ەگرامڕۆپ   ە. ئوێکرەا  یپشدتڵو پ   گروەاۆخەل  ویک نەزانێو خ واڵمناا
  ۆ ر یگشدت یتگوزارەو خزم ەراەروەپ  ،یناروسدتەت  یرێچ وا ەر  شدتوەیگ  راک،ۆخ  کەو یک نیەکەرەسد   یەسدتیااوێپ  ەر  شدتوەیگ
 ،یپ فێو ئ راقێع یرەنێگوپت ، نو وێسد  م ێک رکراو شد  یناۆک یو ر شدترکران زراناوەاام  یلەه  ه ەروەه  ک و،ەر شد  ەزانێخ
  وروپ  ەئ یتێکیە  ییه وک ر  یکۆرەک تت  و سد  ه ەم  راقێع  ەل  ۆلیئ  یتاڵو  ینگک رەم هەه  ،یقورشد   زاڕە ڵیئ  راقێع یرەنێنو
 شااەه ور یکەیە نن مەیر ەل
  ی ک ر و ک رور ر یتەزارەپالناان و و و یتەزارەو یپشدددتڵپ   ک وەکگرتوویە ەوەتەن  یک نەئ ژانسددد   ەیەژڕۆپ   ەل کێشددد ەر کەو
 ەر  ەوەااچوونێپ ،یتیەەاڵمۆک  یپ راسدددتن  یاان نەخشددد ەو ن نگ ناوەسددد ەڵه کەو  ک و،ەگ ەڵر  ەیوەکرانۆک  ەل  وەکەا  یتیەەاڵمۆک
و  ک راو،ێکر یزێه راک،ۆخ یین ئ رام ر،ۆز  ییژارەه  ەیوەکرانیشدددد و   ،یتیەەاڵمۆک  یپ راسددددتن  یک نییەگشددددت  ییەرجەخ
 .یتیەەاڵمۆک  یپ راستن ۆر ڵم   یوتنەستک ەا

 ەک  یتیەەاڵمۆک  یپ راسددتن یچ کسدد ز ۆر کەیەگ ەڵر ۆر  تێنەااا ەکەک ر یوەز  یتیەەاڵمۆک  یپ راسددتن  ەیرن مەر نج ماا،ەئ  ەل
 .رەگ یک ر ینگ ەم هەو ه ،ەییزراوەاام  یتوان ک ن یزکرانێهەر  س اان ن و،ی ەر ەستووەر  یپشت
 
 
 



 
 
 
 

  بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکە بە:
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 پسپۆری پەیوەندیکردن 

UNICEF  
Mobile: +964 751 015 0949 

ikafembe@unicef.org Email: 
 

Sharon Rapose 
 بەڕێوەبەری پڕۆژەی پەیوەندیکردن 
UN World Food Programme  

Mobile:+964 780 915 0962 
 sharon.rapose@wfp.orgEmail:  
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 ڕێکخەری ڕۆژنا،ەوانی و زانیاری 
The EU Delegation to the Republic of Iraq  
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