
 
 ڕاگەیاندنی رۆژنامەوانی بەرنامەی خۆراكی جیهانی  

   2021  دیسیمبەری 21

 لە عێراقدا     دەكات   قوربانیانی الفاو   ە ب   پێشكەش   بەرنامەی خۆراكی جیهانی هاوكاریی خۆراكیی بەپەلە 

بەرنامەی خۆراكی   یدا،كە لە باكووری عێراق هەفتەی ڕابردوو لە ناكاوەكەی الفاوە وەك وەاڵمدانەوەیەكی خێرا بۆ –بەغداد 

  ین و پێشكەشكردنی هاوكاریدهەڵسان بە دابینكرهاوبەشی،   (WVI)و ۆرڵد ڤیژنی  (WFP)جیهانی نەتەوە یەكگرتووەكان 

خێزانی پەنابەری سووری كە زیانپێكەوتووی الفاوەكە بوون لە كەمپی  235بۆ  خۆراكی ئامادە بۆ خواردن ی،لە ناكاو

 .  دالە هەولێر قوشتەپە

پارێزگای هەولێردا.   یبووە هۆی دروستبوونی الفاوی مەترسیدار لە هەندێك ناوچە ،دیسیمبەردا بارانبارینی بە خوڕ 16لە 

نزیكەی كاریگەربوو و زیانی سەختی بەركەوت.  زۆر بە خراپیكەمپی پەنابەرانی قوشتەپە یەكێك بوو لەو ناوچانەی كە 

 زەرەر و زیانێكی گەورەی بەركەوت بە هۆی بارانەكەوە.  ،پەتابەری سووری خێوەت و ماڵەكانیان 1400

بەرنامەی خۆراكی جیهانی هەماهەنگی دەكات لە گەڵ، حكومەتی خۆجێی لە هەرێمی كوردستان، ئاژانسەكانی تری نەتەوە  

ەها لە گەڵ هاوبەشە مرۆییەكانی تری ناوچەكەدا، بۆ پێشكەشكردنی هاوكاری و پاڵپشتیكردنی  یەكگرتووەكان و هەرو

تا ئێستا هیچ  . وەقەیرانە سرووشنییەكە هۆی بە و زەرەرمەند بوون كە كاریگەر ،ەكەپ دانیشتووانی زیانلێكەوتووی كەم

 .  ەوەلە پاش ڕووداەك ڕانەگەیەنراوە، هەواڵێكی گیان لەدەستدان و برینداربوون لە ناو كەمپەكەدا

 بەڕێز ئاسیف بۆتۆ، جێگری نوێنەری بەرنامەی خۆراكی جیهانی لە عێراق رایگەیاند:    

زیانلێكەوتووەكانی الفاوەكە. دابینكردن و  ئێمە ئەمڕۆ لێرەین بۆ پێشكەشكردنی هاوكاریی مرۆیی زۆر پێویست بۆ خێزانە “

قەوماو لە دۆخە لە ناكاوەكاندا، لە كرۆك و چەقی بایەخ و ئەرك و تواناكانی بەرنامەی پێشكەشكردنی خۆراك بۆ خەڵكانی لێ

 .  “دایەخۆراكی جیهانی

 ووتی:  اهەورەه

ناكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان و حكومەتی فیدڕاڵی ابنیاتنانی زیاتری توبۆ  پێویستیی  ،ئەم ڕووداوە نەخوازراوە“

  كە خاوەن بەرژەوەندیییی لەوەی دڵنیا بە مەبەستی ،ودۆخی لە ناكابۆ   ئامادەكاری و وەاڵمدانەوە لەدەكاتەوە،  ترڕوون عێراق

 “ هەڵس و كەوتكردن لە گەڵ ئەم جۆرە ڕووداوانە لە داهاتوودا  بۆسازتر و پۆشتەتر بكرێن  و الیەنە پەیوەندیدارەكان،

هاوكارییەكانی زیاتر دەكات بۆ پێشكەشكردنی پاڵپشتیی زیاتر بۆ   رچێوەیو چوا بەرنامەی خۆراكی جیهانی لە عێراق، قەبارە

  ربۆ بنیاتنانی توانای بەرگەگرتن و نەچەمانەوەیان لە بەرامبەكۆمەڵگە هەژار و لێقەوماوەكان لە عێراقدا، یارمەتییان دەدات 

بەهێزكردن و باشتركردنی تواناكانی حكومەتی عێراق  ، ئەمە سەرەڕایگۆڕانی كەش و هەوا نی وەك،زەبر و ڕاتەكاندنەكا

 هەروەها لە بوارەكانی تریشدا.   سەبارەت بە پاراستنی كۆمەاڵیەتی و

ناوخۆیی هاوكاری نەختینەیی بۆ هەزاران لە ئاوارەی بەرنامەی خۆراكی جیهانی بەردەوامە لە پێشكەشكردنی خۆراك و 

بۆ   انەكە پشت دەبەستن بەو هاوكارییئەوانەی  ،لە سەرانسەری وواڵتدا ازهەژار و دۆخ الو عێراقی و پەنابەرانی سووری

 دابینكردنی پێداویستییە بنچینەییەكانی خۆراكیان.  
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ە. ئێمە گەورەترین رێكخراوی مرۆیی جیهانین، ژیان   2020بەرنامەی خۆراكی جیهانی نەتەوە یەكگرتووەكان، براوەی خەالتی نۆبڵی 

رزگار دەكەین لە دۆخە نەخوازراوەكان دا و یارمەتییە خۆراكییەكان بەكاردەهێنین بۆ بنیاتنانی ڕێگایەك بۆ ئاشتی، ئارامی و 

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