
 

 WFPڕاگەیاندنی ڕۆژنامەوانی بەرنامەی خۆراكی جیهانی  

 2021 حوزەیران22 

بەهێزكردنی  هەروەها ە پێشكەشكردنی هاوكاریی خۆراكیی گرنگ و سەرەكیی ولیارمەتی بەرنامەی خۆراكی جیهانی دەدات سویسرا 

  ی لە عێراق دا  یتوانای بەرگەگرتن و نەچەمانەوەی خەڵك

ملیۆن دۆالری لە الیەن  1.1ئەمڕۆ پێشوازی كرد لە بەخشینێكی سەر بە نەتەوە یەكگرتووەكان   بەرنامەی خۆراكی جیهانی - بەغداد

بۆ سەدان هەزار ئاوارەی ناوخۆیی و خۆراكیی مانگانەیی  دەدات بۆ پێشكەشكردنی هاوكاریی WFPحكومەتی سویسرییەوە كە یارمەتی 

 . شخەڵكی و نەچەمانەوەی ە عێراق دا دەژین، سەرباری بەهێزكردنی توانای بەرگەگرتنلكە پەنابەرانی سووری 

یش پرۆژە بژێوییە داهێنانكارییەكانی ناوچە شارستانییەكانخۆراكییە زۆر پێویستەكان، بەخشینەكەی سویسرا  ویستییەداسەرەڕای دابینكردنی پێ

ۆ یارمەتیدانیان لە  كەسی هەژار دەكات ب 135000پاڵپشتیی و مەشقپێكردن پێشكەش بە  WFPپارەدار دەكات. لە سایەی ئەم دەستپێشخەرییە، 

لە ڕێگەی دەستپێكردنی ووردە كاری بازرگانیی، دروستكردنی هەلی كار، بۆ ئەوەی بتوانن   ،دروستكردن و بەردەوامبوونی داهاتی درێژخایەن

 سەرلە نوێ كاربكەن لە میانی هەبوونی پەتای كۆرۆنادا. 

 

 ە عێراق ڕایگەیاند:لبەڕێز عەبدوڕەحمان مەیگاك، نوێنەری بەرنامەی خۆراكی جیهانی 

ی و عێراقیش بەدەرنییە لەمە. دابەزینی بەهای دیناری عێراقییش بووەتە هۆی یكاریگەری لە سەر ئابووری جیهان دانانیپەتاكە بەردەوامە لە  ”

هەروەها ئەم ئەم پارەیە یارمەتی خێزانەكان دەدات لە  گونجاوی خۆیدا بوو.  بەخشینەكەی سویسرا لە كاتی .نرخی خۆراك بەرزبوونەوەی

بەردەوامدا، لە گەڵ لەبیرنەكردنی ئەو خێزانانەشی كە لە  داهاتی  قاندنیلناوچە شارنشینەكان دا، بۆ بەهێزكردنی توانایان لە دروستكردن و خو

 . ”قەیران دان و هێشتا نەگەڕاونەتەوە زێدی خۆیان 

 هەموو مانگێك بەرنامەی خۆراكی جیهانی هاوكاریی خۆراكیی پێشكەش بە خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران دەكات، كە ئەوەش

 پێویستە لە كاتە سەختەكان دا، بەهۆی پەتاكەوە.  پڕبایەخ و گرنگ و كارێكی زێدە

 

 بەڕێز لوكاس گاسە، باڵیۆزی سویسرا لە كۆماری عێراق ڕایگەیاند:   

 هەژارەكانەوە كەپابەندە بە پاڵپشتیكردنی خێزانە ئاوارە ، سویسرا (SDC)لە رێگەی ئاژانسی گەشەپێدان و هاوكاری سویسرییەوە  ”

ترییەتی و ئەولەوییەتەكانی دابینكردنی لە پێشی بەرەوهەنگاوێكی نزیكترە ، ئەم بەخشینە  بەردەوامە لەسەریانی نەرێنییانەی پەتاكە كاریگەر

دۆزینەوەی ڕێگەچارەی  هەروەها لە دابینكردنی پێداویستییە زۆر گرنگەكانی ئاوارە ناوخۆییەكان ودەبینێتەوە عێراق دا، كە خۆی   سویسرا لە

   ئاوارەبوو”كەسانی زیانلێكەوتووی بەردەوام بۆ 

 

كە ڕێگە بە شێوەی گواستنەوەی پارەی گەڕۆك و ڤاوچەری ئەلیكترۆنیدا بوو،  لە، WFPزۆربەی هاوكارییە خۆراكییە پێشكەشكراوەكانی 

ە بڕی هاوكاری مانگانەیی كاشی زیادكرد بۆ خێزان  WFPخێزانەكان دەدات ئەو خۆراكانە بكڕن كە پێویستییانە لە ماركێتەكان دا. لەم ساڵدا، 

بەستە خۆراكیی ئامادە بۆ  WFP، یشئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران. بۆ ئاوارەبوونی كتوپڕ یان پێداویستیی لە ناكاو سوودمەندبووەكانی

 خواردن پێشكەش دەكات بە مەبەستی پشتگیری خێزانەكان پێش ئەوەی بتوانن دەستیان بگاتە ماركێت و بازاڕ. 

 

 :هەورەها بەڕێز مەیگاك ڕایگەیاند

سااڵنەییەكەی، ئێمەی  هاوكاریی جێگیرییرییە بەردەوام و دوور مەودای بەرنامەی خۆراكی جیهانییە، كە پشتگی سویسرا هاوبەشێكی“

   “ یە.و بەپەلە هاوكاریی مرۆیی خێرا كە پێویستییان بە ،دارەكانپێویست هەژارو توانادار كرد كە بتوانین بگەینە خێزانە عێراقییە



 

     #        #       #         #  # 

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

ەی خەڵكی لە لە دۆخە نەخوازراوەكان دا و یارمەتییە خۆراكییەكان بەكاردەهێنین بۆ بنیاتنانی ڕێگایەك بۆ ئاشتی، ئارامی و بەختەوەریی و بووژانەو

 پاش ملمالنێ، قەیرانەكان و كاریگەریی گۆڕانی كەش و ئاووهەوا. 
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