
 ڕاگەیاندنی رۆژنامەوانی هاوبەش  

كشتوكاڵ و سندوقی نێودەوڵەتی بۆ پەرەپێدانی كشتوكاڵیی و  خۆراك و ڕێكخراوی ، دااو لە عێراق ئلە میانی كەمیی 

بۆ یارمەتیدانی كۆمەڵگەكان لە  دەكەن، گرتنە بەری ڕێكاری پێویست  یبەرنامەی خۆراكی جیهانی بانگەواز

 ونەوەی گۆڕانی كەش و هەوادا  وڕوبەڕوب

 

سەر بە نەتەوە   یكشتوكاڵ و خۆراك ئەمڕۆ لە ڕۆژی جیهانی خۆراكدا، ڕێكخراوی –  2021ئۆكتۆبەری  16بەغداد 

  (WFP)و بەرنامەی خۆراكی جیهانی   (IFAD)و و سندوقی نێودەوڵەتی بۆ پەرەپێدانی كشتوكاڵیی  (FAO)یەكگرتووەكان 

پابەندبوونی خۆیان نوێكردەوە بۆ یارمەتیدان لە چاكسازیكردنی سیستەمەكانی خۆراك لە عێراقدا و بانگەوازكردن بۆ 

 .  كەمیی ئاو و گۆڕانی كەش و هەوا كردنیسەرچارە

باشتر،  بەرهەمی باشتر، خۆراكی  -كاركردن لە سەر داهاتوومان “لە سەر بنەمای بابەتی ئەمساڵی ڕۆژی خۆراكی جیهانی، 

  ،هاوبەشەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان و دوا لێكۆڵینەوەی بانكی جیهانی “ژینگەیەكی باشتر و هەروەها ژیانێكی باشتر

 لە سەر ئاسایشیی خۆراكیی خەڵكی. ی بارانبارین كەمترئاستی  ،تیشكیان خستە سەر كاریگەرییەكانی

 : دڕایگەیانج حەسەن ابەڕیز د. سەالح ئەلح  FAOنوێنەری 

لە ریگەی كەمبوونەوەی بەرهەم و بەروبوومی  ،دەركەوتووە و ڕوون كەمیی ئاو لە عێراقدا زۆر ئاشكرا كاریكەری“

، كاركردنی داكاركردنی خێرا و بەپەلە پێویستە لە ڕوبەڕوبوونەوەی گۆڕانی كەش و هەوادا.   2021دەخڵودانەوە لە 

   “انی سەرهەڵدانیچارەسەركردنی هۆكارە بنەڕەتییەكپێكەوەیی بۆ دەستنیشانكردن و 

گەورە   ندرا گاربێرۆاسیهەردوو بەڕێزان عەلی ڕەزا قورەیشی، نوێنەر بەرنامەی خۆراكی جیهانی لە عێراق و بەڕێز ئەل

 نگەیاند: الە ڕاگەیاندنێكی هاوبەشدا ڕای  IFADئابوریناس لە  

شۆك  نی سیستەمە خۆراكییەكان یارمەتی كۆمەڵگە زۆر الواز و هەژارەكانیش دەدات بۆ بەرگەگرتنی زیاتری چاكسازیكرد“

، زۆر گرنگ و سیستەمی خۆراكی نوێ و مۆدێرن و لە عێراقدا، بەرگەگرتن و نەچەمانەوە  داهاتوو یڕاتەكاندنەكان و

 ”مەودا و هەروەها بەردەوامیی گەشەكردنی ئابووری عێراق خۆراكیی دووربەسوودن بۆ ئاسایشیی 

بووە هۆكاری گەشەكردنی ژێر ئاسایی بەروبوومی رووەكی و هەروەها بەرهەمی دەخڵودان. بە گوێرەی كەمیی ئاو 

  ،ۆشبەرهەمی جت و  كەمتر دەكا 70هەڵسەنگاندنەكانی فاو، بە كۆتایی هاتنی ئەم وەرزە بەرهەمی گەنم بە رێژەی لە سەدا 

ر  شایەنی باسكردن نابێت. ئاستی نزمیی باران بارین لەم وەرزەدا، كاریگەریی ناڕاستەوخۆی لە سە كەمدەبێت هێندە

بە هۆی   بكەن، نە بازاڕدەستڕاگەشتن ئالنگاریبوو كە توانییان مامەڵە لە گەڵ جووتیارە خاوەن زەوییە بچووكەكان هە

 نرخەوە.    بەرزی

، شیكارییەكانی بەرنامەی خۆراكی ەخراپترین كاریگەریی كەمیی بارانبارینیان لە سەر سەالحەدینپارێزگاكانی نەینەوا و 

هەروەها میكانیزمەكانی ستراتیژی   ،وەك پێویست و سەرو مڕ نیە كە بەكارهێنانی خۆراك دەرخستئەوەیان جیهانی 

دوو  ،ییە نێوان خێزانەكاندا بە نزیكەل ،هەڵسوكەوتكردنی نەرێنییانەی وەك پارە قەرزكردن و خۆراك خواردنی كەمتر

 .ەیهێندەی تێكڕای نیشتمانی 

، كەمترین  ، ئەوانەی كە بە زۆری پشت دەبەستن بە كشتوكاڵ، ڕاوە ماسی و ئاژەڵداریدا كۆمەڵگە الواز و هەژارەكانلە 

بەشداری قەیرانی كەش و هەوا دەكەن، لە رێگەی كۆمەڵە هۆكارێكی دیاریكراوەوە دەتوانن شوێنەواری قەیرانەكە سووكتر 

بۆ چارەسەركردنی كەمیی ئاو و گۆڕانی كەش و هەوا لە عێراق دا، كە   بە پەلە و خێرا بگیرێتە بەرڕێكاری بكەن. پێویستە 

 (COP26)مینی الیەنەكان دەخرێتە سەر كۆنفرانسی بیست و شەشەسەرنج 
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 https://bit.ly/2YKINTT :  ئینگلیزیعەرەبی و بۆ دابەزاندنی كۆتا ڕاپۆرت بە زمانی 

 :بۆ زانیاری زیاتر تكایە پەیوەندی بكە

 salah.elhajjhassan@fao.orgد. سەالح ئەلحاج حەسەن، نوێنەری ڕێكخراوی خۆراك و كشتوكاڵ،  

 raza.qureshi@wfp.org-allyعەلی ڕەزا قورەیشی، نوێنەری بەرنامەی خۆراكی جیهانی لە عێراق، 

، IFADئەلساندرا گاربێرۆ ڕێبەری ئابوریناس  لە ڕۆژهەاڵتی نزیك، باكووری ئەفریقیا و بەشی ئەوروپای  د.

   a.garbero@ifad.org 
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