
 
 

 

ی ١٩ڤایرۆیس کۆرۆنای نوێ )کۆڤید  ز  
اق داوە لە  ( زەبرێیک بەهێ   

دا:   ٢٠٢٠لەبازاری کار و پڕۆژە بازرگانیەکانز عێ 
( و سەنتەری بازرگانز نێودەوڵەنی FAO(، ڕێکخراوی کشتوکاڵ و خۆراک )IOMتوێژینەوەی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ )

(ITC ) 

 ٢٠٢١ نيسان ٢٠

  
اق تۆمارکردنی  -هەولێ  ر

 نیسان، عێ 
ی

ی تێپەڕاند. هەوڵە پێویستەکانی ١٩- دحاڵەنی ڤایرۆیس کۆڤی  ٩٠٠٠٠٠لەسەرەتای مانگ
 
ا

وبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە بووە هۆی کەمکردنەوەی جموجۆڵ وچاالیک ئابووری لەتەواوی ساڵ
ا
دا. وا  ٢٠٢٠بەرگرتن لەبڵ

ێت کە قەیرانی تەندروستیر گشیی ڤایرۆیس کۆڤید   ئابوورنی پێشێی و  ١٩-دەخەملێێی
ی

بەیەکەوە لەگەڵ هەبوونی ئاستەنگ
اق بە ڕێژەی  دابەزییی نرخی  ر

 ئابوورنی عێ 
  دا.   ٢٠٢٠لە سەد لە   ٩.٥نەوت بووەتە هۆی دابەزییی

( چۆن لەگەڵ  SMEsبۆ پێوانەکردنەوەی زەرەر و زیانەکان و لێکۆڵینەوە لەوەی کە پرۆژەبازرگانیە بچوک و مامناوەندەکان )
(، ڕێکخراوی  IOMوی نێودەوڵەنی کۆچ )هەڵیانکردووە و مامەڵەیان لەگەڵ کردووە، ڕێکخرا  ١٩-کاریگەری ئابووری کۆڤید

 ITC( و سەنتەری بازرگانی نێودەوڵەنی )FAOکشتوکاڵ و خۆراک )
ا

دا هەڵسان بە ئەنجامدانی توێژینەوەیەیک  ٢٠٢٠( لەساڵ
 لەسەر 

ا
اقیان دەکرد. توێژینەوەکە   ١٥کەرت و   ١٦پرۆژەبازرگانی بچوک و مامناوەند کە نوێنەرایەنی   ٨٩٣پانێڵ ر

پارێزگای عێ 
خیی خستبووە سەر کەرنی کشتوکاڵ و خۆراک بۆ ئەوەی گۆڕانکاریەکان لە دەرئەنجامەکان دەستنیشان بکات و جە

ی بەراورد بە بازرگانیە ناخۆراکیەکان. داتای سەرەیک کە لەم توێژینەوەیەدا   کاریگەرییەکانیان لەسەر ئەو پڕۆژە بازرگانییانە چیر
اوە. ١٩-ۆیس کۆڤیدبەکارهاتووە لە ڕووپێوی کۆمپانیاکان بۆ ڤایر   وەرگێر

 ی سەنتەری بازرگانی نێودەوڵەنی

: کاریگەری ڤایرۆیس کۆڤید ڕاپۆرتە نوێیەکە
ا

ک و مامناوەندەکان لە  لەسەر پرۆژەبازرگانیە بچو  ١٩-توێژینەوەی پانێڵ
اق ر

نموونەی دەرئەنجامە دۆزراوە سەرەکیەکان لەسەر یس  گەڕی داتاکۆکردنەوە نیشاندەدات کە کاریگەرییەکانی داخستیی   عێ 
ی بەسەرچاوەکان  سنوورەکان و جموجۆل بەسەر داهات بەرهەمهێنان دامەزراندن پێشان دەدات؛ لەگەڵ  دەستگەیشیی

مانەی کە بۆ مامەڵەکرن لەگەڵ قەیرانەکە پەیڕەوکراون. یاخود توانای فرۆشتیی بەرهەمە  ی  کان و ئەو میکانێر

  
ی

ی بەخۆوە بینیبوو لە نێوان مانگ تەقریبەن هەموو کۆمپانیاکانی ناو ئەم توێژینەوە نزمبوونەوەیان لە بەرهەمهێنان یان فرۆشیی
ەم کۆمپانیایانە هەرلەسەرەتاوە بەدەست  ، تا کۆتانی هەمان ساڵ. ئ١٩- ، واتە پێش سەرهەڵدانی ڤایرۆیس کۆڤید٢٠٢٠شبانی 

ند )تێکڕای نزمبوونەوە % 
ا
 حوزەیران(. ئەگەرخی تاڕادەیەک داهات لە نێوان   ٦٧زەرەر و زیانە گەورەکانەوە دەیان ناڵ

ی
تا مانگ

وبوونەوە
ا
ییی یەکەم باشێی بووەوە، کەخی هەر نەگەیشتەوە ئاستەکانی سەردەیم پێش بڵ  تشر

ی
 حوزەیران بۆ مانگ

ی
ی  مانگ

ییی   ٢٣)کۆمپانیاکان دابەزینیان لە داهات تۆمارکرد بەتێکڕای %  ١٩-ڤایرۆیس کۆڤید  تشر
ی

 شوبات و مانگ
ی

لە نێوان مانگ
وبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە، ئەم  

ا
دووەم(. هەروەها پرۆژەبازرگانیە بچوک و مامناوەندەکان تویسر قەرزی نوێ بوون بەهۆی بڵ

ان بووە. قەرزانەش بەشێوەیەیک سەرەیک بەڕێگە نافە ی ر
 رمیەکانی وەکو قەرزکردن لە هاوڕێ یان خێ 

ۆدە بوو. بەتێکڕا، ژمارەی کارمەندانی ئەو پرۆژەبازرگانیە بچوک و    ١٩-ڤایرۆیس کۆڤید هەروەها بازاڕی کاریش بەهۆی   گێر
 ئابەوە ژمارەی کار   ٢٧مامناوەندانە بەڕێژەی % 

ی
 حوزەیران. لەمانگ

ی
 شوبات تا مانگ

ی
دەستکەوتنەوە  کەمیکرد لە نێوان مانگ

 
ا

م تا کۆتای ساڵ
ا
وبوونەوەی   ٢٠٢٠دەسیی بەباشبوونەوە کرد، بەڵ

ا
یش هەر لەخوار ئەو ئاستە مایەوە کە سەردەیم پێش بڵ

ر و یم  و کارکردنی پارتتایم و فولتایم دەگرێتەوە کە بە تێکرا بەرێژەی     هەبوو. ئەمەش ژمارەی کارمەندی ١٩-ڤایرۆیس کۆڤید
نێ 

 بۆشانی  دابەزی لەنێوان م ٧% 
ییی دووەم. وێڕای ئەمەش، کەمکردنەوەی کار بەشێوەیەیک کانی  تشر

ی
 شوبات بۆ مانگ

ی
انگ

 شوبات لە رووپێوی پرۆژەبازرگانیە بچوک و مامناوەندەکان
ی

کرد. لە مانگ ژمارەی    ڕەگەزی/جێندەری لە بازاری کاردا فراوانێی
م دواتر بۆ    ١٩ئافرەت بەرانبەر بە   ١یشتە پیاوبوو. ئەم بۆشاییە گە ١٥بەرانبەر بە   ١کارکردنی ئافرەت 

ا
 ئاب، بەڵ

ی
پیاو تا مانگ

  ١٣ئافرەت بەرانبەر  ١
ا

ییی دووەم ساڵ  تشر
ی

 دا.  ٢٠٢٠دابەزیەوە لە مانگ
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مانەی کە پرۆژەبازرگانیە بچوک و مامناوەندەکان بۆ مامەڵەکردن و هەڵکردن لەگەڵ   ی لەماوەی ئەم توێژینەوەیەدا، ئەو میکانێر
وبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە پەیڕەویانکردووە گۆڕاوە. لەسەرەتادا، پرۆژەبازرگانیە بچوک و  زەحمەتیە دارا

ا
ییەکانی بڵ

مامناوەندەکان مووچەی فەرمانبەرەکانیان بڕی، دواتر داوای نەریم نوواندنیان کرد لە پێدانی مافە داراییەکان و هەوڵەکانی  
یەتێگ دیار و   ر اتێر

 حوزەیران دا، زیاتر لەنیوەی پرۆژەبازرگانیە  بەرزکردنەوەی بەبازاڕکردن وەکو سێی
ی

و سەری  هەڵدا. لەمانگ
ا
بەربڵ

ی کە لە )%  ( بوو. تا  ٦٥بچوک و مامناوەندەکان مەتریس ئەوەیان نیشاندا کە بەشێوەیەیک هەمیشەنی پڕۆژەکانیان بوەستێیی
 کانوونی یەکەم، نیشاندانی مەتریس وەستانی ئەو پڕۆژانە بۆ کەمێی لە یەک لەسەر 

ی
 (. ٣١یس  کەمبووە )لە%  مانگ

   ٨٩٣هەمان ئەو 
ا

ی  ٧ی حوزەیران بۆ ٢٢دا ڕووپێوکراون: لە   ٢٠٢٠پرۆژەبازرگانی بچوک و مامناوەندانە سێجار لە ساڵ
ییی دووەم بۆ  ٢٩ی ئەیلوول و لە ١٨بۆ   ٩تەمموز، لە    ی کانوونی یەکەم. ١٥ی تشر

و کۆخی سەر بە وەزارەنی دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی  ئەم توێژینەوەیە لەالیەن نووسینکەی نیشتەجێبوون، پەنابەرران  
 ئەمریکا و یەکێیی ئەوڕوپاوە پاڵپشیی دارای ل  کراوە. 

 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە: 

اق: ئیمێڵ:  ر
 raqpublicinfo@iom.inti یەکەی زانیاری گشیی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێ 

ی ڕێکخراوی خۆراک و کشتوکاڵ، دکتۆر ساڵح ئەل حاج حەسە، ئیمێڵ:   Salah.ElHajjHassan@fao.org نوێێی
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