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 2021نۆڤەمبەری  23

 والیەتە یەكگرتووەكان پاڵپشتیی هاوكاریی بەرنامەی خۆراكی جیهانی دەكات بۆ  خێزانە هەژارەكان لە عێراقدا  

 

پێشوازییەكی گەرم دەكات لە كۆمەكی بەخشندە و دڵفراوان و   (WFP)خۆراكی جیهانی سەر بە نەتەوە یەكگرتووەكان  بەرنامەی  -بەغداد 

-USAID)ئاژانسی والیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بۆ پەرەپێدانی نێودەوڵەتی   سەر بە بیرۆی یارمەتییە مرۆییەكانی ،دا گونجاویكاتلە 

BHA)  181000 یارمەتیدانیپارەداركردنە، هاوكاری ژین ڕزگاركەر فەراهەم دەكات بۆ   ملیۆن دۆالری ئەمریكی. ئەم 19.24بە بڕی 

كە یارمەتی دابینكردنی پێداویستییە   ،ەی نەختێنەییداپەنابەری سووری لە شێوەی حەواڵ  72000هەروەها  و عێراقی ئاوارەی ناوخۆیی

 هەنووكەییەكانیان دەدات. 

خۆراك و لە لەوەی كە خەڵكی بتوانن پیداویستییە بنچینەییەكانیان  دەدات، یارمەتی دڵنییابوونپاڵپشتییەكەی والیەتە یەكگرتووەكان 

دا. هەروەها ئەمە  19-لە میانی پەتای كۆڤید و لە میان و لە پاش قەیرانەكاندا، لەوانەش لە پاش ملمالنێ  ،ار دەستەبەر بكەنخواردنی بەهاد

لە یەك وەرگرتن تەنها هەر كاتێك كە خۆیان بیانەوێت، بە بێ سنووربەندی بە تواناشیان دەكات بۆ ڕاكێشانی ئەو پارەیەی كە شایستەیین 

دووركەوتنەوەی لە بەرچاوگرتنی بە شێوەیەكی ئاسان و كاریگەر و هەورەها  ،ییە مرۆییەكان دەداتهانی گەیاندنی هاوكار ئەمەش ،شوێندا

 كۆمەاڵیەتیش.  

یارمەتییە مرۆییەكانی سەر بە ئاژانسی والیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بۆ پەرەپێدانی نێودەوڵەتی   ، بەڕێوەبەریجۆن كاردیناسبەرێز 

(USAID-BHA) لە عێراق ووتی : 

والیەتە یەكگرتووەكان  پەنابەری سووری لە كەمپەكاندان،  90000هێشتا لە ئاوارەییدان و  ملیۆن كەس لە عیراقدا 1.2بە خەمڵێنراوی  "

تیوانیكردنی هەوڵە ژین ڕزگاركەرەكانی بەرنامەی خۆراكی جیهانی لە دەستنیشانكردن و چارەسەركردنی پێداویستییە  بەردەوامە لە پش

ە، كە (PDS)، بە دیجیتاڵكردنی زیاتری سیستەمی دابەشكردنی گشتییە هەروەها ئامانج لەم كۆمەكەسەختەكاندا. مرۆییە هەنووكەیی و 

 دەستنیشان كردن و چارەسەركردنیبۆ  ،پاراستنی كۆمەاڵیەتی عێراقی  بۆ بەهێزكردنی سیستەمی  چارەنووسسازەهەنگاوێكی گرنگ و 

 .  "تییانپێداویستییەكانی هاووال 

و  یەكانئاوارە عێراقی  یی زۆر گرنگ بۆ خێزانیسەرباری یارمەتیدانی بەرنامەی خۆراكی جیهانی بۆ پێشكەشكردنی هاوكاری خۆراك

اتر دەكات لە پاڵپشتیی  و پشتگیریی كردنی ملیونان پەنابەران، ئەم كۆمەكە نوێیە، بەرنامەی خۆراكی جیهانی باشتر دەستكراوە و بەتوان

عێراقی لە سەرانسەری وواڵتدا، لە ڕێگەی بە دیجیتاڵكردنی سیستەمی دابەشكردنی گشتییەوە لە گەڵ وەزارەتی بازرگانیدا، كە دەبێتە هۆی 

لە ریگەی بەشە  ،بنی گونجاویشدا تدروست و بێ هەڵە و لە كا پێویستییان پێێانە، بەڕاستی كە هاوكارییەكان بۆ ئەو خەڵكانەی ئەوەی

 خۆراكی مانگانەوە كە لە الیەن حكومەتی عێراقییەوە فەراهەم و پێشكەش دەكرێن. 

 تی: جیهانی لە عێراق ووبەڕێز عەلی رەزا قورەیشی، نوێنەری بەرنامەی خۆراكی 

ئێمە سوپاسگوزاری پشتگیریی جێگیر و نەگۆڕی حكومەت و خەڵكی والیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا دەكەین لە پێشكەشكردنی هاوكاریی  

و هەروەها لە بەهێزكردنی پاراستنی كۆمەاڵیەتیدا، لە ریگەی چاكسازیكردن لە  بۆ ئاوارە ناوخۆییە هەژارەكان و پەنابەرانی سووری 

لەو پێشكەوتن و  دڵنیایی پارێزگاریی كەدابەشكردنی گشتی و بەهێزكردنی تواناكانی حكومەتی عێراقییەوە. كۆمەكەسیستەمی 

هەروەها پشتگیریی تەكنیكی بنچینەیی بۆ  لە ئاسایشیی خۆراكیی خێزانی ئاوارە و پەنابەراندا و ،بەرەوپێشچوونە دەدات كە بەدەستهانوون

 . دەكات ملیۆنەها عێراقی  پاڵپشتییكە  ،نی گەورەترین سیستەمی دابەشكردنی گشتیبۆ بەدیجیتاڵكرد ،حكومەتی عێراق

بۆ پەرەپێدانی نێودەوڵەتی، هاوبەشێكی بەردەوامی  چاالكییە لە  ی ئەمریكایارمەتییە مرۆییەكانی ئاژانسی والیەتە یەكگرتووەكان 2010لە 

لە عێراقدا. ئەم ئالیكارییەش فراوانتر بوو بۆ دەستپێشخەرییەكانی پشتگیریكردنی پاراستنی  ناكاوەكانی بەرنامەی خۆراكی جیهانی بووە 

كە  ‘ تەموینی )بەشە خۆراكەكەم( ‘لە خستنەگەڕی من دا. بەرنامەی خۆراكی جیهانی و وەزارەتی بازرگانی بەردەوا 2019كۆمەاڵیەتی لە 



پارێزگای  15 ،خەڵكانیئەپڵیكەیشنێكی مۆبایلی زیرەكە بۆ خێزانەكان لە پارێزگای نەجەفدا و لە پرۆسەی فراوانكردنیشیدان بۆ ئەوەی 

هەر رییەكانیان نوێبكەنەوە لە مۆبایلەكانیانەوە، ئەپڵیكەیشنەكە خێزانەكان توانادار دەكات، بە ئاسانی و خێرایی داتا و زانیا  تریش بگرێتەوە. 

    .    باشتركردنی ووردی و دروستی زانیارییەكان وەك لە كاتی لە دایك بوون یان هاوسەرگیرییدا، كە دەبێتە هۆی كات پاشەكەوتكردن و
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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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