
  

 

 ڕاگەیاندنی رۆژنامەوانی بەرنامەی خۆراكی جیهانی 

   2021ئەپریل  52
 

یی بەردەوام 19 –پەتای كۆڤید  ، لە كاتێكدالە عێراقدەكات  WFPژاپۆن پاڵپشتی هاوكاریی خۆراكیی 

 هەیە 

 

ملیۆن دۆالری لە حكومەتی  6.4، كۆمەكێكی  (WFP)بەرنامەی خۆراكی جیهانی سەر بە نەتەوە یەكگرتووەكان : بەغداد

 ەیی بۆ ماوەیوكاریی خۆراكیی مانگانابۆ ه، ئاوارەی ناوخۆیی لە كەمپەكان دا  40000ژاپۆنەوە وەرگرت بۆ پشتگیری 

 ەوەپرۆژەكانی كار لە ڕێگەی شارستانی نشینەكان داكەسی تریش لە كۆمەڵگە  15000 یارمەتیدانی ، و هەروەهاپێنج مانگ 

  مانگ.  10 زیاتر لە بۆ ماوەی

 

دروستكردن و بنیاتنانی پرۆژەكانی یارمەتی كۆمەكەكەی ژاپۆن یارمەتی خێزانە ئاوارەكان دەدات لە عێراق دا، هەروەها 

ت بگەڕێنەوە بۆ كاركردن ا ، كە پشتگیری خەڵكانی هەژارو الواز دەكان دابژێوی و توانای بەرگەگرتن لە ناوچە شارنشینەك

  دا.  19 –كۆڤید  یلە ماوەی قەیران

 

       : سۆزۆكی باڵیۆزی  ژاپۆن لە كۆماری عێراق رایگەیاندبەڕێز كۆتارۆ 
  

نپێكەوتووی اخەڵكانی زێملیۆن دۆالری ئەمریكی وەك هاوكاری مرۆیی پێشكەش بە  500ژاپۆن زیاتر لە   2014لە ساڵی “

ێشكەش بكات لە ، پاكێجێكی نوێی هاوكاری پبڕیاریدا  قەیرانەكان كردوە لە عێراق دا. سەرباری ئەوەش، ژاپۆن لەم ساڵ دا

 WFPهەوڵە بەردەوام و كۆڵنەدەرەكانی یش دەگرێتەوە.  WFP كە ئەم پرۆژەیەی ، ملیۆن دۆالر 50عێراق دا، بەبڕی 

یدانی ئاوارە ناوخۆییەكان و خەڵكانی هەژاردا، لە ڕێگەی دەستپێشخەرییە بژێوییەكانەوە لە ناوچە لە یارمەت ستایش دەكەم 

حكومەت و خەڵكی ژاپۆن بەهیوان كە ئەم پرۆژانە ئازار و كوێرەوەرییەكانی ئاوارە ناوخۆییەكان و . اشارستانی نشینەكان د

ڕێگا ئامادە بكات بۆ و هەروەها  19 –ە مەترسییەكانی كۆڤید خەڵكانی هەژار كەمتربكەنەوە ، بەتایبەتی لە ژێر كاریگەریی

  “بەرقەراربوونی ئاشتی و داهاتوویەكی پرشنگدار. 

 

شانبەشانی  ،كرد WFP، كە كۆمەكیی هەردوو كارە مرۆییە ژیان ڕزگاركەرەكانی نژاپۆن یەكێك بوو لە بەخشەرە یەكەمەكا

كاتێك دەگەڕێنەوە  زێدی لە سەرلەنوێ بنیاتنانی ژیانیان دا، پرۆژە پەرەپێدەرەكانی لە عێراق دا، بۆ یارمەتیدانی خێزانەكان 

دەستپێشخەرییە بژێوییەكان لە ناوچە شارستانی نشینەكان دا، كە لە   ئێستا، بەهۆی پشتگیری خۆیان لە كەمپەكانەوە. 

ئەو كرێكارانە دەدەن كە لە دەستدانی داهاتی  ،یارمەتی كەمتركردنی WFPڕاگەیەنران، ژاپۆن و  19 -وەاڵمدانەوەی كۆڤید 

ی بەستووە بەهۆی پەتاكەوە و یارمەتیدانیان لە دابینكردنی پێداویستییە خۆراكییە ی، كاری ڕۆژانە یان وەرز پشتیان بە كرێی

 كانیان. ەییكەهەنوو

 

 بەڕێز عەبدوڕەحمان مەیگاگ، نوێنەری بەرنامەی خۆراكی جیهانی لە عێراق ووتی: 

خێزانەكان دەدات لە كەمپەكان دا، كە پشت بە  مانەوەی بەردەوامیی ، یارمەتیكۆمەك و پاڵپشتییە دڵفراوانەی ژاپۆن ئەو“

دەبەستن، شانبەشانی خێزانە هەژارەكانیش كە لە ناوچە شارستانی نشینەكاندان، كە ئەم جۆرە   WFPمرۆییەكانی هاوكارییە 

. دەستپێشخەرییە بژێوییەكان لە ناوچە شارستانی نشینەكان دا، مانای ئەوە بوو دا یانانناوچەكپرۆژە پەرەپێدانەیان پێویستە لە 

ە بۆ دابینكردنی پێداویستییە خۆراكییەكانیان. لە ژینگەیەكی گۆڕاودا كە هەزاران بەشداربوو توانای پەیداكردنی داهاتێكیان هەی

لە عێراقدا، پاڵپشتییەكەی حكومەت و خەڵكی ژاپۆن، گؤڕانكارییەكی گەورە  19 –و لە گەڵ بەرزبوونەوەی كەیسەكانی كۆڤید 

 “دروست دەكات لە ژیانی خێزانەكان لە عێراق دا 

 

اوچە شارستانی نشینەكان دا لە سەرانسەری وواڵتدا، توانی داهاتی كاتیی بۆ  نزیكەی ساڵی ڕابردوو، پرۆژەكانی بژێویی لە ن

ناشتنی دار و كەس فەراهەم بكات و هەروەها یارمەتی و باشتركردنی كۆمەڵگە دەوربەرەكانی دا لە رێگەی  43000

پاككردنەوەی پاركە گشتییەكان، پاككردنەوەو نوێكردنەوەی قوتابخانەكان، سەنتەرە تەندروستییەكان، هەتیوخانەكان، 

ەستپێشخەرییە د، كتێبخانەیەكی گشتی و پاككردنەوەی ڕێگا و دووبارە بۆیە كردنەوەی. پالنی نابیناسەنتەرێكی كەڕ و الڵ و 

 . وەدانرا 2021هاوشێوەكانیش بۆ 



  

 

    #          #      # # # 

 

 
 

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

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

 بەختەوەریی و بووژانەوەی خەڵكی لە پاش ملمالنێ، قەیرانەكان و كاریگەریی گۆڕانی كەش و ئاووهەوا.  

 
 WFP_Iraq @wfp_mena @wfpgovts@  لە تویتەر لە گەڵماندا بن

 

 firstname.lastname@wfp.org: پەیوەندی بكە بە ئیمەیڵ ئەدرەسی بۆ زانیاری زیاتر تكایە 

  sharon.rapose@wfp.org،  +9647809150962عیراق،   WFPشارۆن ڕاپۆس، 
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