
    

زیان  یارانیجوت یکردن یریپشتگ  ۆب ەکانونەتەوە یەکگرتو ییهانیج یراکۆخ بەرنامەی ەڵگەل ۆکیپسێپ یشەهاوب
 وا ەهوشەک یانۆڕو گ ەیی و ئاوار یکۆناکلێکەوتووی 

  ی ئابوور ە ل تێ ن ی بب  رەگی کار یکڕۆڵێ  تێ توان ەد  ڵکشتوکا  ەک ننێ لمەسەی د ەکان پێکەوە ششۆ و ک  ڵ وە ه ن،ڕی ک ۆب  ە وەنان ێ مهەرهەب ەل
 راقدا ێ ع ی وامەردەب 

 
  یکییەشە هاوب WFP کانەکگرتوویە  ەوەت ەن  ییهانیج  یراکۆخ ەیرنامەو بۆ کیپسێپکۆمپانیای   ، ڕۆمەئ -( 2021  یمە دوو ینیتشر ی 17) رێولەه
  یتەارمیو  وتووە لێکە یانزیان  ەواوەوهشە ک یانۆڕو گ یکۆناک ۆیهەب  ەکیانەی راق ێع ەار یجوتئەو   یکردنیریپشتگ  یئامانج ەب  اندەیاگڕ انێینو

  راقێع یتەحکوم  یریپشتگە کییە شەهاوب   ە.تاتەپ  یروبوومەب ۆ ب یتەبی تا ەب  دات، ەد  مێرەه  ڵیکشتوکا  ینکردنیداب  یاتریز یکەیەر یزنج یدروستکردن
 .  نەتەوە یەکگرتووەکان یئامانجەکانی گەشەپێدانی بەردەوامیلە  کێ شە ب کە سفر و  یتێبرس  ڕێژەی ەب شتنەیگ ۆب

 
  ەی رنامەب  یفراوانکردن ۆب کاتە د  تواناەب  WFP،   ، ۆ کیپسێپ  ەیزراوەدام  ۆکیپسێپ  یرخوازێخ ی وبازو ، ۆکیپس ێ پ  ەیزراوەدام  ەل الرۆد  250,000

  ۆیان ببەستنخ ەپشت ب  تا دوورنشینەکان ە گەڵمۆک یدانیتەارمی  ۆب دات ەد  ڵوەه  ەک " کان ەسامان  ۆب راکۆخ یتەارم "ی  راق، ێع ەل  وامەردەب  ەیوەاتنان یبن
  یراقێع یبازرگان ینەنجوم ەو ئ ی راقێع  یتەحکوم یڵ با ی رپرسانەب یر یپشتگ بەرنامەکە .ببنەوە واەهوشەک ی انۆڕگ ک ەو  یبەربەستەکان ەیرگەو ب

 وە. ناێهستە دەب  یکایرەمەئ
 

  رۆز  یی دارا  ە ب  شتن ەیستگە د  و   کراو، ێرپ ەباو  ڕێکیبازا  یزراندنەدام  ۆ ب  راقێع  بەرهەمیکەم    ی ارانی جوت  ی زبوونێهە ب  ۆی ه  ەت ێبە د  کە ەیهاوکار
و  و  کانەمەره ەب  یتێکوال   یادکردنیزو    ست، یوێپ س  راکۆخ   یتڵە وەود ێن  پێوەری  وەرەب  شچوونێ وپەر ەب  دروێنەکردنیان    ڵە اکشتوک  ۆب  یتەالمە و 
یەکگرتووەکان ییهانیج  یراکۆخ  ەیرنامەب  ، ۆ کیپسێ پ  ەیزراوەدام  یریپشتگ  ەیگڕێ  ەل   .کانەوامەردەب شار  نانێاهڕ  نەتەوە    ۆب  یکیکنەت   ییزاەو 

ل   ینانێ کارهەب   کەو   ، ڵیکشتوکا   کرداری  نیباشتر  یکردنیشەهاوب  ەو ،  کاتەد  نیداب   ارانیجوت   ە تات ە پ  ۆکیپسێپ  .دا  پەینکردنو  ی  رێئاود   ەئامانجدار 
 .ژیانیان یوێبژ  یدروستکردن لە یاندانیت ەارمیو  راک ۆخ ی نانێمهەره ەبەل  ی نانێکاره ەب  ۆب تڕێ کەد ەکانار یجوتەل

 
ئ ئەفەریقا    ا یمپانۆک  یکاروباربەڕێوەبەری    یگرێج،  لی سماعیوائل  باکووری  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەڵتی  پاکستانلە    کردنی جێپاک  بۆ  هاە روەه  و  و 

باشوور  ئەفەریقا   یباکور  و   استەڕناو  یتەڵژهڕۆ  و  ئەفەریقا لە    بوون وامەردەب ڕایگەیاند (AMESA) ایئاس   ی و  دەکەینشاناز  ە مێئ"  ،  بەم    ی 
لەگەڵ  کاتدا    مانەه   ە ل  وام،ەردەب   ییوێبژ  دابینکردنی و    ی راقێع  ڵی کشتوکا  ی رتەک  ی دانیتەارمی  ۆب  ییهان یج  یراکۆخ  ەی رنامەب  هاوبەشیەمان 

لە یهاوکار بە  ختەو ج  کان ەکگرتوویە  ەو ەتەن   ییوامەردەب   یدانێپە شەگ  ەکانی ئامانج  کردن  ئاسفر    یتێبرس   ڕێژەی  کردنە سەر گەیشتن    ی کەیەند یو 
و   بۆ هەموو.  باشتر  تا   ی گشت  یرتەک  نۆچ  ە ک  ەیەورەگ  یکەیەنمون  ییەشەوبها  م ەئبەردەوام  بک   ەوە کێپ  تواننەد   تە بیو    ی رکردنەس ەچار  ۆ ب  نەکار 

 . " کانداۆییەناوخ ەگەڵ مۆک ەل  کەس زارەه  انەید رەسە ل تێب ە د یرچاو ەب یکییەرەگیو کار - راکۆ خ ناسەقامگیری  - یهانیج  یکەیەشێک
 

  یو تواناساز ەکانڵیکشتوکا  ەکردار  ەیوەکردن ێنو ە ب داتەد یگرنگ ەک +Pep ۆی ئەرێنی کیپسێپ ڵیکشتوکا یژیسترات ەل  ەکێشە ب ەک ییەش ەهاوب

  ە٪ ل 100  یوامەرد ەب ەیرچاوە س و  ڵیکشتوکا  ینکردنی داب ەیریزنج ە ل س ەک زارەه  250 ەل  اتریز یوێبژ ی باشترکردن ۆب  ڵکشتوکا یگاکانەڵمۆک

کە   وامەرد ەب ییاری جوت ەیرنامە ب ەل  کنێشەب  AMESA  ۆیکیپسێپ یار یجوت 32,000 ەل  اتریز .2030 ڵیتا سا  ەاکیمپان ۆک یکانیەکەرەس  ەکهاتێپ

تیان  و کەرامە باشتر بکات ارانیجوت  یران ەگوز و بکات زیاد مەرهەب  تێ توانەد  ەک گرنگەکان ڵییەکشتوکا ەکار ەیو ەرزکردنەبجەخت دەکاتە سەر 

 . کانیەسروشت ە و سامان ۆییناوخ ەینگی ژ یو پاراستنپارێزراوتر بێت وەک مافی خۆیان 

  پەتای ەک ستاێئ  یتەب یتاە ب ، ۆکی پسێپ  ەڵگەل  نەیکەد  ێیەنو  ییەشەهاوب  مە ل  یشوازێ پ ەمێئ "   ، ڕایگەیاندراق ێع یWFP یرەنێنو  ی، شڕقو زاڕە یلعە

 ەڵگەل  کانەرچاوەو س  ییزاەشار هاوبەشیکردنیبە    .ەداناو  کەم دەرامەتەکان گاەڵمۆک یراکۆخ سەقامگیریو  ییوێبژ  رەسەل  یرەگیکار 19-دۆڤیک

WFP ی ارانیجوت ۆب ش یوامەرد ەب یرەسە و چار داتەد وامترەردەب یراکۆخ یکێم ەستیس  یدروستکردن یتەارمی ۆکیپس ێ پ راق، ێع  لە کانەگەڵمۆو ک  

  ینۆڕیگکە دەبێتە  – بازارێکی باشترەوە ەی گەڕێل انی کانەداهات ی و باشترکردن انەیکەخاک یمەرهەب یادکردن یز ۆ ب کاتەد نیداب کەم دەرامەت 

  کاتەد  ەست ەرجەب  ناوچەکەدا ەل  تەبی تا  یرتەک یشدارە ب ەل  رچاوەب یر ەگیکار ،ەشە هاوب  ەئامانج وەئ  وەرەکارکردن ب ەو ەکێپ  و بە تەواوی انیانیژ

."  

  یریپشتگ  ە کەزراوەدامە  و ە2006  ڵیسا  ەل  .نەکاەکگرتوویە  ەو ەتەن   ییهانی ج   یراکۆخ  ەی رنامەب   ینگریەو ال  نی رێد   یکێهاوکار  ۆکیپسێپ  ەیزراوەدام

  ەیەرنامەب  م ەئکارمەندەکانی.    یکە مۆو کلە هاوکاری دارایی  ،  هاوکاری  وەک الرۆد  نیۆمل  12.2  ەل   اتریز  بە  ووەکرد WFP یکانەرنامەو ب   کار  ەل

جیهانیی  ەل  ەکێشەب پێپسیکۆی    دا ێت   یکار  ەاکیمپان ۆک  ەک   ەیانیگاەڵ مۆک  وەل  راک ۆخ  ی شیئاسا  یشبردنێ وپ ەرەب  ۆب  باشی"   ۆب  راکۆخ"  پابەندبوونی 
 . ۆییناوخ  ەکانینگ ەشێپ  ەش ەهاوب ەڵگەکردن ل یهاوکار   یزێه  بەهیزکردنیو  کات، ەد
 

### 
 
  ۆکیپس ێپ ەی ربار ەد
ل  اری مل  کیە  ەل  اتریز  کداێژۆر  ەل  ۆکیپس ێپ  یکانەمەرهەب ناوچ  تڵو  200  ەل  اتریز  ەجار  بەکارهێنەرانەوە    هانیج  ەیو  .  بەکاردەهێنرێتلەالیەن 
لەی و  -کە فریتۆ  وەبەرهێنانی خواردنەوەکانو    راکۆخ  یرەواوکەت  بە  بەدەستهێنادا  2020  ڵیسا  یداهات  ەل  یالرۆد  اریمل  70  ەل  اتریز ۆکیپس ێپ

  ت،ێگرەد  ۆخەل  خشە ژبێچ ەی وەخواردن و خواردن ەل رۆز کۆمەڵێکی  ۆکیپس ێپ یمەره ە. بتێگرەد  ۆخەل  کانایپ ۆو تر ر، ەکیکو ال، ۆک یپسێپ  راد، ۆگات
 .کراوەند ەزەم ەینڵسا  یشۆفربە  بەدەستدەهێنێت الرۆد  اریمل  1 ەل  اتریز ە ک بڕاند  23 ە وانەل

 



    

  ە ب   ە و ەبردن" ئامانج.    ە ب  ەو ەبردن  ە ب  کان ەگونجاو  ەو ەخواردن و خواردن  ەل  یهانیج  ی رەابڕ  ە تێبب   ەی و ەئ  ۆ ب  ەیەمێئ  دیدی  ۆ کیپس ێپ  پێشەوایەتیکردنی
  ی اریزان  ۆ. بیبازرگان  یکانەبوار  مووەه  ۆب  ستەبە م  ردنیکەستەرجەبو    داڕبازا  ەل  بوونوام ەردەب   ەیوەبردن  ۆ ب  ەیەمێئ   یئاوات  ەیو ەنگدانڕە   " ئامانج

 www.pepsico.comئەم بەستەرە بکەن:  ی ردانەس اتریز
 

 
 ۆ کیپس ێپ ەی زراو ەدام  ەی ربار ەد

  یراکۆخ  یمەستیس   یکانەییەنی بنچ  ەتوخم  ەل  کاتەد  نانێ رهەبە و  یە وۆکیپس ێ پ  یرخوازێخ  یوبازو  ، ۆ کیپسێ پ  ەیزراو ە، دام1962  ڵیسا   ەل  ەزراوەدام
  ختە ج  ەم ێئ  هان،یج  یانی زاەو شار  کان ەستی وەقازانج ن  ەڵگەکارکردن لبە  .  کانەندوو ەسە شەگ  ە گەڵمۆک  یکردن  ی ریپشتگ  ۆ ب  ک ێرکەئ   ەڵگەل  وام ەردەب
ئاو  راکۆخ  یشیئاسا   ەب  شتنەیگ  ینانێستهەدەب   ۆب  ەوەنەی کەد  گاکانەڵمۆک  یدانی تەارمی  رەسەل ه   پاک  یو  ئیئابوور  یلەو    ۆب  نەیدەد   ڵوەه  ەمێ. 

و    ۆییناوخ  ە کخراوڕێو    یسازەشی پهاوپیشەکانمان لە    ەڵ گەکردن ل  یهاوکار  ، تیایدا   ن ەیکەو کار د   ن یژەد  دا ێیت   ە ک  ەینانێ شو  و ەل  رچاو ەب  یرەگیکار
  ۆب،  ەیە ه  انیهانیج  یگرنگن و گرنگ  ەمێئ  ۆب  ەک  نەیبک  ەتانەباب   وەئ  بۆ  ەورەگ  یانکارۆڕگ  رەسەکار ل  ەیوەئ   ۆب  کانمانەندەکارمو    کانیەت ڵەو ەودێن

 www.pepsico.com/sustainability/philanthropy.ئەم بەستەرە بکەن:  یردانەس  اتریز یاریزان

 
 

 کان ەکگرتوو یە ەو ەتەن ی یهانیج  یراکۆخ   بەرنامەی  ەی ربار ەد
و    نیهانیج  یستۆدۆڤمر  یکخراوڕێ   نیترەورەگ  ەمێئ   .یە2020  ڵیسا  یئاشت   ڵیب ۆن  یتەڵ خبراوەی    کانەکگرتوویە  ەوەت ەن  ییهان یج  یراکۆخ  بەرنامەی

  و ەئ  ۆ ب  یرانەشگوزۆو خ  یریقامگەو س  یئاشت  ۆ ب  ک یەگا ڕێ  یدروستکردن  ۆب  ن ینێه ەکارد ەب  راک ۆخ  و لە دۆخە مەترسیەکاندا    نەیکەد  زگارڕ  انیژ
 دەژین.  داواە وهشەک یانۆڕو گ ساتەو کار ێملمالن ەل ە ک ەیسانەک
 

WFP  ە ل  نیت یبر  کانیەچاالک  .داتەد  نجامەئ  کانیەرنامەب   راقێع  یزگاێپار  18  مووەه   ەل   ستاداێئ   ەل  و  کاردەکات  راق ێع  ەل  ە وە1968  ڵیسا   ەل  
  ینانێ اهڕو    سامانەکان  ۆب  راکۆخ )  انیژ   یوێبژو    یاگرۆڕخ  یدروست کردنو    رانەنابەو پ ئاوارە عێراقیەکانی ناو ووڵت ۆ خواردن ب  هاوکاری

  . (PDS)یگشت  ی شکردنەدابخۆراک    یمەستی س  یکردنڵتایج یو د  ەقوتابخان  یو خواردن(  EMPACT  -!  کرداردا  ە ل  یسازتوانا   ەیگڕێ  ە ل  نجانەگ
 . ە سرەو ب یمان ێسل ک، ەۆد  ر، ێول ەه  غدا، ەب ەل  ییدانەیم/ەییناوچ  لەگەڵ لقی غدا، ەب یشار  ەتێ وەکەد  WFP ییت ڵەو ەد ەینگینوس
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