
 
 

 

 

 دووەیم  
ی

اق دا لە ماوەی ساڵ ر
بوژانەوەی ئابووری پڕۆژەکار و بزنسە قەبارە بچووک و مامناوەندەکان هێواشە لە عێ 

 ١٩-کۆڤید

 ٢٠٢٠ى ئەیلول ۳٠

ر 
اق دا،  SMEsەبارە بچووک و مامناوەندەکان )لەسەر پڕۆژەکار و بزنسە ق  ١٩-بۆ پێوانەکردنی کاریگەری کۆڤید-هەولێ  ر

( لە عێ 
  ICT(، سەنتەری بازرگانی جیهانی )FAOفاو )-(، ڕێکخراوی کشتوکاڵ و خۆراکIOMڕێکخراوی نێودەوڵەنی کؤچ )

ی
( پانێڵ

 حوزەیرانی  ٧١٦توێژینەوەكان بۆ 
ی

زەیرانی  بۆ حو  ٢٠٢٠پڕۆژەکار و بزنیس قەبارە بچووک و مامناوەند ئەنجامدا، کە لە مانگ
 لە خۆ گرتبوو.   ٢٠٢١

( ICT(، سەنتەری بازرگانی جیهانی )FAOفاو )-(، ڕێکخراوی کشتوکاڵ و خۆراکIOMلە ئێستادا ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کؤچ )
 توێژینەوەی  راپۆرنی 

ی
امناوەندەکان لە  لەسەر پڕۆژەکار و بزنسە قەبارە بچووک و م ١٩-: کاریگەری کۆڤید٤پانێڵ

اق ر
وکردەوە. توێژینەوەکە ئەمەی بۆ دەرکەوت کە بوژانەوەی ئەو خاوبوونەوە و دابەزینە ئابوورییەی کە بەهۆی   دا عێ 

ی
بڵ

هاتبووە ئاراوە لە ڕووپێوی پڕۆژەکار و بزنسە قەبارە بچووک و مامناوەندەکان دا سستیەیک پێوەدیاربووە.   ١٩-ڤایرۆیس کۆڤید
دروستببوو “زۆر نیگەران  ١٩-بوژانەوەیان دا لەو کێشە و ئاریشەی بەهۆی کۆڤید ی کار و بزنسەکان لە٢٥بە نزیکەی لە % 

 بوون”. 

کەرنی ئابووری    ١٦پارێزگا و کارو چاالکییەکانیشیان  ١٥کۆمپانیا و دامەزراوە بازرگانییەی کە رووپێوکران، دەکەونە   ٧١٦لەو 
ە ئەو کاریگەریەی کە لەسەر ئەو کۆمپانیا و دامەزراوە  دەگرێتەوە، بە زۆریش لە کەرتەکانی کشتوکال و خۆراک. توێژینەوەک

 بازرگانیانە هەبوو هەلسەنگاند، بە بەراورد بە کار و بزنسە نا کشتوکاڵییەکان. 

ی حاڵەنی کۆڤید  شوبات ی  ١٩-یەکەمیر
ی

اق دا تۆمارکرا، لەو کاتەوە تا ئێستا نزیکەی دوو ملیۆن حاڵەت   ٢٠٢٠لە مانگ ر
لە عێ 

 حەزەیرانی  تۆمارکراوە. راپۆرتە 
ی

نوێیەکە ئەو دەرئەنجامە دەخاتەڕوو کە لە داتای چوار جەولە کۆکراوەتەوە لە نێوان مانگ
، کە ئەم ماوەیە کاریگەری داخستنی سنوور و سنووردارکردنی داهات و بەرهەمهێنان و چوونە  ٢٠٢١تا حوزەیرانی   ٢٠٢٠

مانەشەوە کە بۆ هەڵکردن و مامەڵەکردن لەگەڵ سەرکاری کارمەندان و فرۆشتنی بەرهەمەکان دەگرێتەوە، بەو میکا ی نێر
 ئاریشەکە پیادەکران. 

وبوونەوەی  
ی
نزیکەی هەموو کۆمپانیا و دامەزراوە بازرگانییەکان بایس کەمبوونەوەی داهاتیان کرد لە مانگەکانی سەرەتای بڵ

، لە %    ٢٣پەتایەکە، بە گشنی
ی

 شوبانی ساڵ
ی

ینی دووەیم    ٢٠٢٠ی ئەو کەمبوونەوەی داهاتە لە نێوان مانگ  تشر
ی

بۆ مانگ
هەمان ساڵ بوو، ئینجا داهات بەشێوەیەیک هێواش دەسنی بە بوژانەوە کرد. هەرچەندە، لەگەڵ کۆتاییهاتنی ماوەی  

 حوزەیرانی  
ی

ی   ٦٠دا، بەتێکرا، پڕۆژەکار و بزنسە قەبارە بچووک و مامناوەندەکان بە ڕێژەی لە %  ٢٠٢١توێژینەوەکە لە مانگ
 مانەوە.  ١٩- کۆڤید  هەمان ئاسنی پێش

 کانوونی یەکەیم 
ی

 حوزەیرانی هەمان ساڵ دا، لە %  ٢٠٢١لە نێوان مانگ
ی

ی، خاوەن پڕۆژەکار و بزنسە قەبارە  ٨٠و مانگ
ەوە بووە.  ١٩- بچووک و مامناوەندەکان، کە ئاماژەیان بەوەکرد قەرزیان کردووە، قەرزکردنەکەیان بەهۆی قەیرانی کۆڤید

سە قەبارە بچووک و مامناوەندانە قەرزرکردنەکەیان بە رێگە و هۆیە نافەرمییەکان بووە، لەوانەش  زۆربەی ئەو پڕۆژەکار و بزن
ان وەرگرتووە.  ی ر

 پارەیان لە هاوڕێ یان خێ 

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
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Firaq.iom.int%2Fpublications%2Fpanel-study-iv-impact-covid-19-small-and-medium-sized-enterprises-iraq&data=04%7C01%7CRABDULATEEF%40iom.int%7C9f8992530c744f1fe31008d98406a874%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637685986560914548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5ZPF2RfvBuuiGo6ziapGS9kRiTCBFy8aGCWLzqqp1jg%3D&reserved=0


 
 

 

بە تێکڕا، خاوەن پڕۆژەکار و بزنسە قەبارە بچووک و مامناوەندەکان دوو لە کارمەندەکانیان رۆیشتووە و لەکارکردن نەماون لە  
 شو 

ی
ۆلکردن و پاراستنی تەندروسنی  نێوان مانگ ڕ

بات دا، کاتێک قەدەغەکردنی هاتووچۆ دەستیپێکرد وەکو رێکارییەک بۆ کۆنێی
 حوزەیرانی 

ی
، بۆ مانگ  ٢٠٢٠گشنی

ی
 حوزەیرانی ساڵ

ی
دا، کە زیاتر لە ساڵێک بەسەر بالوبوونەوەی   ٢٠٢١. هەرچەندە تا مانگ
بچووک و مامناوەندەکان تەنیا یەک کارمەندیان لە کارکردن نەماوە. واتە،  پەتایەکە تێپەریووە، خاوەن پڕۆژەکار و بزنسە قەبارە  

 شوبانی 
ی

، ئەو خاوەن پڕۆژەکار و بزنسە قەبارە بچووک و مامناوەندانە یان توانیووانە کارمەند بۆ  ٢٠٢٠بە بەراورد بە مانگ
نەوە یان کارمەندی تازەی بخەنە سەرکار.  ر

 سەرکار بگێ 

وبوونەوەی پەتایەکە هەڵبەزین و دابەزینی بەخۆیەوە  ڕێژەی کارمەندی پیاو و بەر 
ی
انبەر بە کارمەندی ئافرەت لەماوەی بڵ

 شوبانی  
ی

دا، لەو پڕۆژەکار و بزنسە قەبارە بچووک و مامناوەندانەی کە توێژینەوەکە گرتبوویە خۆی،    ٢٠٢٠بینیووە. لە مانگ
 ئانی  کارمەندی پیاو بوو. ئەم  ١٤هەر کارمەندێگ ئافرەت لە بەرانبەر 

ی
دا گەیشتە لوتکە کە یەک   ٢٠٢٠ڕێژەیەش لە مانگ

 بۆشانی ڕەگەزنی لەم ماوەیە دا نیشاندەدات.   ٢٠کارمەندی ئافرەت بەرانبەر بە 
بوونی  کارمەندی پیاو بوو، ئەمەش فراوانێی

 ئەمریکا و یەکێنی  (ی ویالیەتە یەکگرتووەکانی PRMتوێژینەوەکە بە پاڵپشنی نووسینگەی دانیشتووان، پەنابەران و کۆچبەران )
 ئەوڕوپا ئەنجامدرا. 

 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکە بە: 

 یەکەی زانیاری گشنی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ )
ی

اق: IOMئیمێڵ ر  iraqpublicinfo@iom.int ( لە عێ 

ح حاجی حەسەن: FAO)ئیمێیل نوێنەری ڕێکخراوی کشتوکاڵ و خۆراک 
ی

 Salah.ElHajjHassan@fao.org (، د. سەڵ

 wrafique@intracen.org ئیمێیل وەقاس ڕەفیق: 
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