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  كردنیپاڵپشتی بۆ دالێكۆڵینەوەدەكەن لە  ییبەرنامەی خۆراكی جیهانی و ئۆفیسی ئاماری هەرێمی كوردستان هاوبەش

 خێزانە هەژارەكان  

 

  (KRSO)و ئۆفیسی ئاماری هەرێمی كوردستان  (WFP) بەرنامەی خۆراكی جیهانی نەتەوە یەكگرتووەكان –هەولێر 

 بۆ پاڵپشتیكردن لە بڕیاردانی بەرچاوكرد دەربارەی لێكۆڵینەوە لە سەر ئاسایشی خۆراكیی،   واژوو ڕێكەوتنێكی نوێیان

 كان لە هەرێمی كوردستاندا. ەخێزانە هەژاركۆششەكان لە هاوكاریكردنی  پشتیوانیكردنیبە ئامانجی  دا،ڕوون

 

  كارمەندانیها بەهێزكردنی شارەزایی و لێهاتوویی ەبریتییە لە ڕاهێنان وهەرو  ،سەرەكییەكانی هاوبەشێتیی نەمابیەكێك لە 

لە سەر بنەمای ئەو ۆركشۆپە  ئاسایشیی خۆراكیدا.  بەدواداچوونی و لە چاودێریكردن ،ئۆفیسی ئاماری هەرێمی كوردستان

لە گەڵ ئۆفیسی ئاماری ەزاییەكان رو شا ێهاتووییلدەربارەی  ،ڕابردوودالە   بەڕێوەبرا WFPی كە لە الیەن سەركەوتووانە

ی یی و شیكار ی، ڕێكەوتنەكە مەشق و ڕاهێنانێكی گشتگیر دەگرێتەوە دەربارەی ئاسایشیی خۆراكهەرێمی كوردستان

. هەروەها شارەزایانی بەرنامەی خۆراكی بەشەكانی تری حكومەتی هەرێمی كوردستان كارمەندانیزانیارییەكان، لەوانەش 

 جیهانی ڕاهێنان لە سەر چارەسەرە ژمارەییە سەرەكییەكانیش پێشكەش دەكەن.  

 

 سەرۆكی ئۆفیسی ئاماری هەرێمی كوردستان ووتی: بەڕێز سیروان موحەمەد،

 

خۆراكیی لە  و نەبوونی ئاسایشیی ناسەقامگیرییلە  نتیارمەتی تێگەیش ،دا WFPمان لە گەڵ انهەڵسەنگاندنە هاوبەشەك“

كاراترین،  ش یارمەتیمان دەدات لە پالندانان و پێشكەشكردنی انیلە هەرێمی كوردستاندا. ئەنجامەك دەدات نێوان خێزانەكان

   “ بۆ خێزانە هەژارەكان. پێویست  ییخۆراك هاوكاریی

 

كردن لە سیستەمی پاراستنی  یحكومەتی عێراق لە چاكسازی یارمەتیدان بۆ WFPئەمە بەشێكە لە پاڵپشتییە بەردەوامەكانی 

بە باشترین شێوە. بەرنامەی خۆراكی جیهانی و ئۆفیسی ئاماری  خێزانەكانی پێداویستییەكانی كۆمەاڵیەتیدا، بۆ خزمەتكردن

ئەم لێكتێگەشتنە  یاداشتێكی لێكتێگەیشتنیان واژوو كرد.  بەڕێوەچوو، هەولێركە لە شاری  لە ئاهەنگێكدا  هەرێمی كوردستان

دەبێت بۆ ماوەی سێ بەرنامەی خۆراكی جیهانی و ئۆفیسی ئاماری هەرێمی كوردستان  هاوكاریی نێوان و پێكهێنەری نەخش

 ساڵی داهاتوو. 

 

 نامەی خۆراكی جیهانی لە عێراق ڕایگەیاند: رێنەری بەنوبەڕێزعەلی ڕەزا قورەیشی 

 

 ،بە قۆناغێكی چارەنوسسازی گەشەكردنیدا تێدەپەڕێت، یارمەتیدان لە بنیاتنانی سیستەمی پاراستنی كۆمەاڵیەتی لە هەرێمی كوردستاندا عێراق“

مان لە هاوكاریكردن لە گەڵ ئۆفیسی ئاماری پڕبایەخە بۆ خۆشگوزەرانی خێزانەكان. وەك هەنگاوێكی سروشتی داهاتووگرنگ و  زۆر 

دەربارەی ئاسایشی خۆراكیی،  ،دەكاتمان پشتگیریی لە لێكۆڵینەوەی جۆریی و شیكارییەكان یەهەرێمی كوردستاندا، ئەم ڕێكەوتنە تازە

 .“مندااڵن و بەتەمەنەكان و یەكانی ئافرەتانپێویستیبە بایەخپێدانی لە پێشینەیی 

 

هەڵسەنگاندنەكان، سوپاس بۆ هاوبەشەكانی بەرنامەی خۆراكی جیهانی   ئەنجامدانی  ڕێكەوتنەكە پاڵپشتیی دارایی دەگرێتەوە بۆ

سەرەكییە ژمارەییەكان لە الیەن بەرنامەی خۆراكی جیهانییەوە دابین دەكرێت لەوانەش   ەكەرەستلە وێنەی یەكێتی ئەوروپا.  

  ملە ،زانیارییەكەیدا یكردنی ژێرخانرهەرێمی كوردستان لە باشتەتیدانی ئۆفیسی ئاماری مئامێر و بەرنامەكان بۆ یار 

  نیش یارمەتیازایان بكەن. ئەنجامەكرەشازانیاریی  ڕێگەیەشەوە هاوبەشەكان دەتوانن پارێزگاری لە بە دواداچوون و

لە كاتی قەیران و شۆك و  ،بۆ وەاڵمدانەوەی خێرادەدات پشتگیریكردنی سیستەمێكی ئاگاداركردنەوەی پێشوەختە 

 ڕاتەكاندنەكاندا. 

 

 

 

 



            #       #        #       #         # 

 

ە. ئێمە گەورەترین رێكخراوی مرۆیی   2020بەرنامەی خۆراكی جیهانی نەتەوە یەكگرتووەكان، براوەی خەالتی نۆبڵی 

جیهانین، ژیان رزگار دەكەین لە دۆخە نەخوازراوەكان دا و یارمەتییە خۆراكییەكان بەكاردەهێنین بۆ بنیاتنانی ڕێگایەك بۆ  

 ەڵكی لە پاش ملمالنێ، قەیرانەكان و كاریگەریی گۆڕانی كەش و هەوا. ئاشتی، ئارامی و بەختەوەریی و بووژانەوەی خ

 

 WFP_Iraq @wfp_mena @wfpgovts@لە تویتەر لە گەڵماندا بن                       

 

 (email address: firstname.lastname@wfp.org)بۆ زانیاری زیاتر تكایە پەیوەندی بكە بە                  

 

  sharon.rapose@wfp.org،   +9647809150962هەولێر،  WFPشارۆن ڕاپۆس،                

  saif.altatooz@wfp.org، +6198 915 780 964بەغداد،  WFPسەیف ئەلتاتوس،                  
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