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دەستگیرۆیی    لە   بەردەوامبوون   بۆ   دەدات   جیهانی   خۆراکی    پرۆگرامی   ی ی یارمەت   ژاپۆن   ، كدا خۆرا   نرخی   بەرزبوونەوەی   لەگەڵ   هاوکات 

 عێراق   لە کان  ئاوارە   دۆخناسکە   خێزانە   کردنی 

بە بڕی   یەکگرتووەکان   نەتەوە   جیهانی   خۆراکی    پرۆگرامی   -بەغداد    کە   ، پێگەیشت   ژاپۆن   حکومەتی   لە   دۆالر   ملیۆن   ٦.٤  کۆمەکێکی 

  زیانیان   وە کە قەیرانە   بەهۆی   کە   عێراقییەکان   ئاوارە لە    ٢٥٥٠٠٠  لە دەستگیرۆیی کردنی   دەدات   جیهانی   خۆراکی    پرۆگرامی   ی ی یارمەت 

  و   کە لە دۆخی ناسکدان   کەس     ١٢٠٠٠بۆ    لەناکاو   ڕاگوزەری   لەپاڵ پشتگیریی   ، ناوچەکانیان   بگەڕێنەوە   ناتوانن   ئێستاش   تا   و   بەرکەوتووە 

  ی ی خۆراک   یشی ی ئاسا   لەسەر   ی ی مەترس   کە   دەبنەوە   ك خۆرا   نرخی   بەرزبوونەوەی   ڕووبەڕووی   یان ش هەموو .  نییە   خۆراکیان   شی ی ئاسای 

 . دەکات   دروست   خێزانەکان 

  ئێستا   دۆخناسکەکان   ئاوارە   خێزانە   کە ی کارێکی ئازاربەخشە  ی بەڕاست   "   وتی   کۆتارۆ   سوزوکی   بەڕێز   عێراق،   کۆماری   لە   ژاپۆن   باڵیۆزی 

  لە   لەسەرە   وهەوای   کەش   گۆڕانی   ی ی کاریگەر   زۆرترین   واڵتانەی   لەو   یەکێکە   کە   عێراقدا،   لە   دەبنەوە   سەختتر   بارودۆخێکی   ڕووبەڕووی 

لەو    پێم خۆشە   " وتیشی    ی ژاپۆن باڵیۆز .  " جیهانییەوە   خۆراکی   ئاسایشی   قەیرانی   بەهۆی   هەروەها   ئێستادا،  بکەم    بۆ   ەی ڕێز گوزارشت 

  بنیاتنانەوەی   بۆ   دەدەن   ئاوارەکان   ی ی یارمەت   ڕاستەوخۆ   چاالکییانەی   ئەو   خێرای   جێبەجێکردنی   لە پای   هەمە   جیهانی   خۆراکی   پرۆگرامی 

 ". یەوە ی زانیارییەکان   و   شارەزایی   تەواوی   بەکارهێنانی   لەڕێی   ، شکۆمەندییان   بەدەستهێنانەوەی   و   ژیانیان 

  و   ئۆکرانیا،   لە   شەڕ   سەرهەڵدانی   دوای   لە   عێراق   لە   ١٢  لەسەدا   نزیکەی   ڕێژەی   بە   سەرەتاییەکان   خۆراکە   نرخی   بەرزبوونەوەی   لەگەڵ 

  کاتی   لە   کۆمەکەکەی ژاپۆن   جیهاندا،   سەرتاسەری   لە   پێداویستییەکان   بەرزبوونەوەی   لەگەڵ   مرۆیی   بودجەی   دابینکردنی   توانای  الوازبوونی 

  بۆ   مانگانە   خۆراکی   ی ی هاوکار   لەگەڵ   هاوکات .  خۆراکییەکانیان   پێداویستییە   دابینکردنی   بۆ   دەدات   دۆخناسکەکان   خێزانە   ی ی یارمەت   خۆیدا 

 . گرنگە   زۆر   ڕاگوزەرەدا   گرنگە   قۆناغە   لەم   ژاپۆن   بەشداریکردنی   کەمپەکان،   ناو   خێزانەکانی 

دەڕوات    بۆ باری لەناکاوەوە   وەاڵمدانەوە   لە   واڵتەکە   کاتێکدا   لە   "   وتی   شی ی قوڕە   ەزا ڕ   عەلی   عێراق   لە   جیهانی  پرۆگرامی خۆراکی   نوێنەری 

  زۆر   کە   خێزانانەی   ئەو   پشتگیریکردنی   لە   هەم   دەدات   جیهانی   پرۆگرامی خۆراکی   یارمەتی   ژاپۆن   ی، ی خۆڕاگر   بنیاتنانی   و   گەشەپێدان بەرەو  

  لەگەڵ   شیاندا بنیاتنانەوەی سەرچاوەکانی بژێویی   هەم لە   شوێنەکانیان   بگەڕێنەوە   سەالمەتی   بە   بتوانن   ئەوەی   بۆ   هەیە   ی ی یارمەت   بە   پێویستیان 

  ژاپۆن   گەلی   و   حکومەت   سوپاسی  "   زیاتر دووا و وتی   شی ی قوڕە   بەڕێز ". پێیەتی   پێویستیان   جڤاکانەی   ئەو   بۆ   ڕاگوزەری لەناکاو   ی ی پشتگیر 

 چارەنووسسازەدا".   کاتە   لەم   پشتگیریکردنیان   و   پابەندبوون   بۆ   دەکەین 

  و   ك خۆرا   پێشکەشکردنی   لە   بووە   چارەنووسساز   عێراقدا   لە   جیهانی   خۆراکی   پرۆگرامی   ڕۆڵی   ژاپۆن،   ك وە   هاوبەشەکانی   ی ی پشتیوان   بە 

  لە   ك سااڵنێ   ئەزموونی   بنەمای   لەسەر   بوون،   ئاوارە   ملمالنێکانەوە   بەهۆی   کەسەی   ملیۆنان   ئەو   بۆ   ژیان   ڕزگارکەری   ی ی نەختینە   یارمەتی 

  عێراق   حکومەتی   پشتیوانیکردنی   لە   بێت ە د   بەردەوام   جیهانی   خۆراکی   پرۆگرامی .  پێیەتی   پێویستیان   ی کەسانە   ئەو   دەستگیرۆیی کردنی 

  بەرەو   یشدا هەنگاونان   لە .  دا ی ی کۆمەاڵیەت   پاراستنی   لە   ی ی وچاکساز   ی ی خۆڕاگر   بنیاتنانی   چاالکییەکانی   لەڕێی   ژیان   گۆڕینی   بۆ   کردن کار و 

  بۆ   دەدات   عێراق   حکومەتی   یارمەتیی   جیهانی   خۆراکی   پرۆگرامی   ، پێدان لە مەودای دووردا گەشە   و   ی ی وئاشت   ی ی کۆمەاڵیەت   پێکەوە ژیانی 

 . دانیشتووان   بۆ   ك خۆرا   ئاسایشی   بەدەستهێنانی   و   ەستن بەخۆب   پشت   بنیاتنانی 

#          #      # 

  لە  پرۆگرای خۆراكی جیهانیی سەربە نەتەوە یەكگرتووەكان گەورەترین رێكخراوی مرۆیی جیهانە کە چاالکییەکانی ڕزگارکردنی ژیان ئەنجام دەدات

ەرپێی س  بارە  لەناکاوەکاندا و یارمەتییە خۆراكییەكان بەكاردەهێنێت بۆ زەمینە خۆشکردن بەرەو ئاشتیی وئارامیی وخۆشگوزەرانیی بۆ ئەو کەسانەی

 وا.خۆیان دەکەونەوە لە ملمالنێ وکارەساتەکان وكاریگەرییەکانی گۆڕانی ئاو وهە

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWFP&data=02%7C01%7Cpaula.mancini%40wfp.org%7C7620ca5e1a564e825da108d774121d92%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637105493456785884&sdata=9%2BhckVTWWKIdVuSzJtpg5CzF5LMdEsKuM21i1Cgo25E%3D&reserved=0
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 WFP_Iraq @wfp_mena @wfpgovts@لە تویتەر لە گەڵماندا بن    

  

 بۆ زانیاریی زیاتر تكایە پەیوەندیی بكە بە   

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