
 
 

 

ي العراق خالل السنة الثانية من جائحة كوفيدتباطئ االنتعاش ا
 
ة والمتوسطة ف كات الصغير  19-القتصادي للشر

 2021أيلول   30

ة   716أجرت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة االغذية والزراعة ومركز التجارة الدولي دراسات لـ   - أربيل كة صغير شر
ة من حزيران  كات   19-وذلك لقياس أبعاد جائحة كوفيد  2021ال حزيران  2020ومتوسطة الحجم شملت الفير عىل الشر

ي العراق. 
ة والمتوسطة ف   الصغير

- الدراسة الرابعة: تأثير كوفيد ومنظمة االغذية والزراعة ومركز التجارة الدولي االن تقرير أصدرت المنظمة الدولية للهجرة
ي العراق 19

ة والمتوسطة ف  كات الصغير وس  عىل الشر ي من الركود االقتصادي الناجم عن الفير
. توصلت الدراسة ال أن التعاف 

ة كات الصغير ي الشر
ي شملتها الدراسة. وكان مايقارب  بطيئا ف 

كات "قلقة للغاية" بشأن   25والمتوسطة التر ي المائة من الشر
ف 

ي من تأثير كوفيد
 . 19-التعاف 

ي شملها االستطالع والبالغ عددها 
كات التر ي  716تقع الشر

كة ف  قطاعا اقتصاديا تركز   16محافظة وتغطي أنشطتها   15شر
كات عند مقارنتها باألعمال غير   –عة بشكل رئيسي عىل قطاعي األغذية والزرا وكذلك قيمت الدراسة االثر عىل هذه الشر

 الزراعية. 

ي شباط   19-تم تأكيد أول حالة إصابة بـ كوفيد
ي العراق ف 

ي حالة ويورد   2020ف 
ومنذ ذلك الحير  ُسجل ما يقارب من مليون 

ي 
.  2021وحزيران  2020تم جمعها بير  حزيران التقرير الجديد النتائج المستخلصة من أربــع جوالت من البيانات والتر

ويتناول تأثير اجراءات االغالق عىل الحدود والعائدات واإلنتاج والتوظيف وشمل التقرير كذلك إمكانية الحصول عىل الموارد  
 أو القدرة عىل بيع المنتجات واآلليات المعتمدة لمواجهة األزمة. 

ي عائ
كات تقريبا عن انخفاض ف  ي  أفادت جميع الشر

ين الثان  ة بير  شباط وتشر ي الفير
ي األشهر األول من الوباء وبلغت ف 

داتها ف 
ي المتوسط   2020
ين االول   23ف  ي المائة. وبحلول تشر

ة   2020ف  . غير أنه بحلول نهاية فير ، بدأت العائدات باالنتعاش ببطئ
ي حزيران 

ة والمتوس 2021الدراسة ف  كات الصغير ي المائة عن المستوى   60طة حوالي  وصل متوسط العائدات الشهرية للشر
ف 

 . 19- الذي كانت عليه قبل كوفيد

ة بير  كانون األول  ي الفير
ة والمتوسطة الحجم ال    80، أشار 2021وحزيران  2020وف  كات الصغير ي المائة من أصحاب الشر

 
ف

ضت م19-ديونهم وذلك ألسباب تتعلق بأزمة كوفيد ة والمتوسطة اقير كات الصغير ن خالل طرق غير  . ومعظم تلك الشر
اض من األصدقاء والعائلة.   رسمية مثل االقير

ة ما بير  شباط وحزيران   ي الفير
ة والمتوسطة موظفير  اثنير  من موظفيهم ف  كات الصغير ي المتوسط، فقد أصحاب الشر

وف 
بعد مرور أكير  أي   2021عندما بدأت عمليات اإلغالق كإجراء للسيطرة عىل أزمة الصحة العامة. إال انه بحلول حزيران 2020

ة والمتوسطة سوى موظف واحد أقل مقارنة بشهر شباط   كات الصغير من عام عىل انتشار الوباء، لم يكن لدى أصحاب الشر
ي أنهم كانوا قادرين إما عىل إعادة توظيف أو تعيير  موظفير  جدد.   - 2020

 مما يعت 

ي شباط 
ة الوباء. فف  ة  2020وتذبذبت نسبة العمال الذكور إل اإلناث طوال فير كات الصغير ي الشر

، بلغ متوسط عدد النساء ف 
ي الدراسة إمرأة واحدة لكل  

ي آب  14والمتوسطة ف 
  20بمعدل إمرأة واحدة لكل    2020رجل. وبلغت هذه النسبة ذروتها ف 

ة. رجل مما يشير إل اتساع الفجوة بير  الجنسير     خالل هذه الفير

 . ي  والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية واالتحاد األورون 
 تم تمويل الدراسة من قبل مكتب السكان والالجئير 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Firaq.iom.int%2Ffiles%2FIOM%2520Iraq%2520Panel%2520Study%2520IV-Impact%2520of%2520COVID-19%2520on%2520SMEs%2520in%2520Iraq%252C%2520Flash%2520Report.pdf&data=04%7C01%7CRABDULATEEF%40iom.int%7C9f8992530c744f1fe31008d98406a874%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637685986560904595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fa41AtRFZ5KdfIPATNFX83g5UYH6tmfL1i0ZIHstj%2FQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Firaq.iom.int%2Ffiles%2FIOM%2520Iraq%2520Panel%2520Study%2520IV-Impact%2520of%2520COVID-19%2520on%2520SMEs%2520in%2520Iraq%252C%2520Flash%2520Report.pdf&data=04%7C01%7CRABDULATEEF%40iom.int%7C9f8992530c744f1fe31008d98406a874%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637685986560904595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fa41AtRFZ5KdfIPATNFX83g5UYH6tmfL1i0ZIHstj%2FQ%3D&reserved=0


 
 

 

 

 لمزيد من المعلومات يرج  االتصال بـ: 

ي 
ون  يد اإللكير ي العراق ، الي 

 iraqpublicinfo@iom.int وحدة اإلعالم التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ف 

ي 
ون  يد إللكير  Salah.ElHajjHassan@fao.org ممثل منظمة االغدية و الزراعة ، الدكتور صالح الحاج حسن ، الي 

 wrafique@intracen.org ممثل مركز التجارة الدولي ، وقاص رفيق
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