
 
                               

 
 

) و کۆمیسیاری با�ی نھتھوە WFPھاوبھشی بھرنامھی خۆراکی جیھانی (رۆژنامھوانی راگھیاندنی 
 )UNHCRیھکگرتووەکان بۆ پھنابھران (
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 بھبێ کۆمھکی بھپھلھ پھنابھرانی سوری لھ عێراق دەستگھیشتن بھ خۆراکی بنھڕەتی لھدەست دەدەن  
 

پاش ئھوەی ھھست بھ کاریگھری  ،ی ئھمریکی بۆ دابینکردنی ھاوکاری بھپھلھملیۆن دۆالر 10.1داوای بھپھلھ بۆ 
  دەکرێت گھورەی ھھژانھ ئابورییھکان

 
خێزانھ  ، )UNHCR) و کۆمیسیاری با�ی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران (WFPبھرنامھی خۆراکی جیھانی (بھپێی داتای نوێی  –بھغداد 

 .  ۆراک کھ لھ کھمپھکان دەژین رووبھڕوون لھگھڵ ئاستی مھترسیداری نائاسایشی خ ،سورییھکان
 

لھو ھھلومھرجھ   کۆمھکی زۆر کھم بھردەستھ بۆ بھڕێکردنی ژیانی رۆژانھی خھڵک و بھشێکی زۆریان دۆخیان بھرەو خراپبوون دەچێت
 وەیان نییھ.  ھ ژێر باری قھرزی زیاتر و زیاتر کھ توانای دانھدەکھون – سھختھی ئێستادا 

کھس لھ   95.745پھنابھری سوری دەکات، زۆرینھی ئھمانھ لھ ھھرێمی کوردستانن. لھم ژمارەیھ  260.000عێراق میوانداری نزیکھی 
و کۆمیسیاری  وەردەگرن ) WFPبھرنامھی خۆراکی جیھانی ( لھمانھ کۆمھکی ژیانپارێزی خۆراک و پارە لھ  72.000 –کھمپھکان دەژین 

کۆمھڵێک خزمھتگوزارییان پێشکھش دەکات، لھوانھ، پرۆگرامھکانی پاراستن،   ) UNHCRنھتھوە یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران ( با�ی 
 خزمھتگوزارییھکانی تۆمارکردن، کۆمھکی نھختینھ و پاڵپشتی پھروەردەیی.  

-ھو زنجیرە ھھژانھ ئابورییئ ائاسایشی خۆراک پاش بھرامبھر ن  نلھسھدی پھنابھرانی ناو کھمپھکان ھێشتا ئاسایشی خۆراکیان نییھ و الواز  86
 دا.   انکۆمھ�یھتییھی رووی 

و ئاکامی دابھزینی نرخی دیناری عێراقی ھێشتا ھھستی پێدەکرێت، لھکاتێکدا کھ   2020لھسھر کار لھ ساڵی  19-کاریگھرییھکانی پھتای کۆڤید
 گھیشتنی خھڵک بھ خۆراکھ بنھڕەتییھکان کھمدەکاتھوە.   بھرزبوونھوەی نرخھکان لھ ئھنجامی جھنگی ئۆکرانیا بھردەوام دەست 

پشتبھستنی خێزانھکان بھ کاری رێکنھخراو و پێشبینی نھکراو لھ ئابوری نافھرمیی، ھۆکارێکی سھرەکییھ بۆ زیادبوونی نائاسایشی خۆراک.  
ێنیی ھھڵکردن، وەک کڕینی خۆراک بھ قھرز،  کاتێک دەرفھتھکانی دەستکھوت وشک دەبن، ئھم کھسانھ ناچاردەبن پھناببھن بۆ ستراتیژی نھر

 کھمکردنھوەی خھرجییھکانی پێداویستییھ بنھڕەتییھکان،فرۆشتنی ھھبووەکان، کارکردنی منداڵ و دەرھێنانی منداڵ لھ قوتابخانھ.  

بھرنامھی خۆراکی  پھنابھری سوری الواز لھ کھمپھکانی عێراق.  72.000کۆمھکی زیاتر بھپھلھ پێویستھ بۆ بھردەوامبوونی ھاوکارییھکان بۆ 
ملیۆن دۆالری ئھمریکی ھھیھ بۆ بھردەوامبوون لھ دابھشکردنی نھپچڕاوی ھاوکاری خۆراکی مانگانھ.   10.1) پێویستی بھ WFPجیھانی (

بھبێ ئھم بڕە   –لھسھدی دانیشتوانی کھمپھکان، بھتایبھتی ئھوانھی الوازن بھرامبھر نائاسایشی خۆراک  86وەرگرتنی ئھمھ زۆر گرنگھ بۆ 
 بھڕووی ئاستی تووندتری نائسایشی خۆراک دەبنھوە.   پارەیھ دەیان ھھزار کھس روو

نیکۆالس بیۆز، نوێنھری  -جانو لھ عێراق )  WFPبھرنامھی خۆراکی جیھانی ( عھلی رەزا قورەیشی، نوێنھری لھ راگھیھنراوێکی ھاوبھشدا، 
 لھ عێراق وتیان:   ) UNHCRکۆمیسیاری با�ی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران ( 

 
دەری ھھستیارن و ئاماژەن بۆ پێداویستی بھپھلھ بۆ ھاوکاریکردنی پھنابھرانی سوری الواز، کھ لھژێر کاریگھری نھرێنیی  "ئھمانھ نیشان

) و کۆمیسیاری با�ی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران  WFPبھرنامھی خۆراکی جیھانی (سھختییھ ئابورییھکانی ئێستای عێراقدان. 
)UNHCR ( وونی قھیرانھکھوە ھاوکاری پھنابھرە سورییھکانیان کردوە و بھردەوام دەبن لھمھ، بھ�م بھرزبوونھوەی  ھھر لھ سھرەتای بھرپاب

 نرخھکانی خۆراک و کھمبوونھوەی داھات و توانای کڕینی خھڵک، دەیانخاتھ ژێر مھترسی مھزنتری نائاسایشی خۆراک."  
     
سوپاسگوزای ھھموو   ) UNHCRنھتھوە یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران ( ) و کۆمیسیاری با�ی WFPبھرنامھی خۆراکی جیھانی ( "

کۆمھکبھخشھکانن بۆ ھاوکاری و بھدەنگھوەھاتنی بھردەوامی خێزانھ الوازەکان لھ عێراق، ھھروەھا داوای ھاوکاری زیاتریان لێدەکات بۆ  
 ھوەی لھم کاتھ سھختانھدا ھیچ کھس رووبھڕووی برسێتی نابێتھوە."  دڵنیابوون ل 
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 )UNHCRکۆمیسیاری با�ی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران (دەربارەی 

، رێکخراوی پھنابھرانی نھتھوە یھکگرتووەکانھ، )UNHCRکۆمیسیاری با�ی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران (
رێکخراوێکی نێودەوڵھتی تھرخانھ بۆ رزگاکردنی ژیان، پاراستنی مافھکان و بونیاتانی ئایندەیھکی باشتر بۆ پھنابھران، 

 کۆمھڵگھ بھزۆر راگوێزراوەکان و کھسانی بێدەوڵھت. 

 بکھ لھ:  )UNHCRن (بۆ پھنابھرا یھکگرتووەکانکۆمیسیاری با�ی نھتھوە سھردانی 

 Twitter 

Facebook 

 

 ) WFPبھرنامھی خۆراکی جیھانی (دەربارەی 

سھربھ نھتھوە یھکگرتووەکان، گھورەترین رێکخراوی مرۆیی جیھانییھ، تھرخانھ  )WFPبھرنامھی خۆراکی جیھانی (
سھقامگیری و  ئاشتی،بۆ رزگاکردنی ژیان لھ دۆخی لھناکو و بھکارھێنانی ھاوکاری خۆراک بۆ بونیاتنانی 

 خۆشگوزەرانی بۆ ئھو کھسانھی لھ ناکۆکییھکان، کارەساتھکان و کاریگھرییھکانی گۆڕانی کھشوھھوا دەرباز دەبن. 

 بکھ لھ:   )WFPبھرنامھی خۆراکی جیھانی (سھردانی 

@wfp_iraq @wfp_mena @wfp_media  

 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایھ پھیوەندی بکھ بھ ئیمھیڵی:

firstname.lastname@wfp.org 
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