
ِرادةستي ثةمثي رشاندن و كةلوثةلي ثاككةرةوة  و خؤثاراستني كةسايةتي   عيراق (FAO) فاو

كردني  شتطيريبة مةبةستي ث دةكاتو هةوليَر  ق لة بةغدااوةزارةتي كشتوكالي عير

                                                                                                                 (COVID 19) 19بةرةنطاربوونةوةي كؤظيد 

مايس /  / 19 بةغدا

ؤ ب                                                                                                                           2020

ثةمثي عيراق   (FAO)فاو  19كؤظيد وةآلم دانةوةي ثيَداويستي بةثةلة لة عيراق بةهؤي بآلوبوونةوةي 

 ق لة بةغدااةزارةتي كشتوكالي عيرِرادةستي ورشاندن و كةلوثةلي ثاككةرةوة  و خؤثاراستني كةسايةتي 

بة ئامةدةبووني نوَينةراني وةزارةتةكاني  دةكات وة وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو لة هةوليَر

ؤ ثالَثشتي هةردوو ال و نويَنةراني فاو بة مةبةستي هاندانيان بؤ بةردةوامبوون لة كاري رؤذانةيان ب

 .لة عيراق  خؤراك زنجيرةي لة دابينكردني كردني جوتياران بؤ بةردةوام بوونيان 

شتطيري كردني تةكنيكي بة مةبةستي هانداني سةالمةتي خؤراك و ثكرد بة دةستي  عيراق (FAO)فاو 

و   ئاذانسةكانكردارةكاني تةندروستي بة ثةرةثَيداني كةلوثةلي مةشقكردن بة هةمامةنطي لةطةل 

كارمةنداني ِرَينمايي بة مةبةستي بةردةوام بوون لة  ة بؤ ودارشتو بةشدابووان .هةروةها ثالني ِراهيَناني

ئةم هةولَة بؤ كةمكردنةوةي  ،خزمةتطوزاري و بة راضاوكردني رَينماييةكاني سةالمةتي كةسايةتي 

هةروةها فاو  نامةيةك كاتي دابين كردني زنجيرةي خؤراك ،  مةترسي  طواستنةوةي  ظايرؤسةكةية لة

                                                                . يةني ثةيوةنديداربةندبوون بة ِرَينماييةكاني البة ثائاراستةي جوتياران دةكات 

وة بانكي   (WFP)بة هةمامةنطي لةطةل هةردوو وةزارةت وة بةرنامةي خؤراكي جيهاني  (FAO)  فاو 

( COVID 19) 19كؤظيد كاريطةري ي و ضاوديَري كردن هةلَسةنطادنلة  بةشداردةبيَت   نيَودةولةتي

 لةسةر ئاسايشي خؤراك وة بةردةوام دةبيَت لة ضاوديَري كردني بارودؤخةكة لة ووآلت.

و ( بةبةردةوام كاريطةري لة سةر جيهان COVID 19) 19كؤظيد ثةتاي ظايرؤسي كؤرؤناي نؤظةل 

طرتن لة بآلوبوونةوةي  طةمةبةستي ريَ ،  هاوكات لةطةل  قةدةغةكردني هاتووضؤ بة دةبيَت عيراق  

و  ةل دةسةآلت لةطهةمامةنطي  بة بكةن نةخؤشيةكة  جوتياران دةتوانن سةرداني كيَلطةكانيان 

فاو بة بايةخةكي بةرزةوة دةروانيَتة تةندروستي جوتياراني عيراق وة بةردةوام  .ةكاننة ناوخؤيئةنجومة

ستي ثيَويست بؤ ثاراستني تةندروستي و سةالمةتي كارمةنداني دةبيَت لة ثَيداني ثشتطيري  تةكنيكي و لؤجي

  ئةمة قسةي د. سةالح حاجي حةسةن نويَنةري فاو   ، هةروةها جوتياران لة طشت عيراق  وةزارةتةكان

(FAO)   لة عيراق ، هةروةها ئاماذةي بةوةكرد كةوا لة نزيكةوة كار لةطةل هةردوو وةزارةت لة بةغدا

و هةوليَر دةكات بة مةبةستي زيادكردني بةرهةم و دَلنيابوون لة بةردةوامبووني زنجيرةي دابينكردني 

دووثات دةكات د. سةالح حاجي حةسةن ثيَزانيني خؤي بؤ يةكيةتي ئوروثا ،   خؤراك و ئاسايشي خؤراك

بةردةواميان لةطةل هةروةها هةمامةنطي   (FAO) بؤ ثشتطيري بةردةواميان بؤ عيراق لة ريَطاي فاو

  .نيشتمانيدةسةآلتداراني 


