
 

دەخاتە  چەند بەرچاوڕوونیەک ەکانو بچووک مامناوەند کۆمپانیا دەربارەی نوێ ەکیڕاپرسی

 دا.باری ئابووری عێڕاق لە ماوەی پەتای کۆڕۆنا دەربارەیڕوو 

 ٢٠٢٠ى ئەیلول  ٢٤

مایەی کەم  بووەگرتنەبەری ڕێکارەکان بۆ سنوردارکردنی باڵوبوونەوەی پەتای کۆڕۆنا  - هەولێر 

لە ( SMEsانیا مام ناوەندو بچووکەکان )پکارکردن یان داخستنی زۆربەی کۆم  ماوەی کاتیکردنەوەی 

 .زۆر سەخت بێت  کاریگەریە ئابووریەکانی پەتایەکە . پێشبینی دەکرێت کەعێراقدا

وکەکان  و و بچ هەروەها ڵێکۆڵینەوە بۆ چۆنیەتی مامەڵە کردنی کۆمپانیا مامناوەند   کان وبۆ پێوانی زەرەرە 

 (،FAO) ڕێکخراوی کشتوکاڵ و خۆراك ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ، لەگەڵ سنووردارکردنی هاتوچۆ،

کۆمپانیا لە   ٨٩٣ بۆ پانێلێکی لێکۆڵینەوەیان دەستپێکرد (  ITCوەهەروەها ناوەندی بازرگانی نێودەوڵەتی )

 .داپارێزگای عێڕاق  ١٥

و   ئەنجام درا ٢٠٢٠زی  ی تەممو٧ی حوزەیرانەوە تاکو ٢٢گەڕی یەکەمی کۆکردنەوەی داتاکان لە  

کە پەتایەکە بە شێوەیەکی سەخت کاری   دەریانخستوەکەرتی ئابووری. ئەنجامەکان   ١٦ەر سەرنجی خستەس 

کەمبوونەوە   ٢٧ڕێژەی سەدا بە گشتی بە کردۆتە سەر توانای کۆمپانیاکان بۆ هێشتنەوەی کارمەندەکان. 

پێش جێبەجێ کردنی  کە  نگی شوباتەوەلە ما تەواوی کاتژمێرەکانی ڕۆژلە دامەزراندنی  ڕوویداوە

هۆی بەرزبوونەوەی  هەروەها پەتایەکە بووە تاکو مانگی حوزەیران. بوو، ڕێکارەکانی قەدەغەی هاتوچۆ

ڕێژەی ئافرەتان بۆ پیاوان   لە مانگی شوبات دا، ؛هەردوو ڕەگەز نێوان دامەزراندنیبۆشایی لە  ٣٠ لەسەدا

بۆ   ١بە تێکڕایی  کە ئەم ڕێژەیە بەرزبۆوە لە مانگی حوزەیران  بوو، ١٣بۆ  ١دەربارەی کار بە تێکڕایی  

١٧   . 

قەیرانی پەتای کۆڕۆنا بە شێوەیەکی نەرێنی کاری کردە سەر ئاستی بەرهەمهێنانی کۆمپانیا مامناوەندو  

لەسەرتاسەری کەرتەکان. هەموو پارێزگاکان   ٦٧ڕێژەی لەسەدا  نزمبوونەوە بە بەبچووکەکان لە عێڕاقدا، 

کەمتر   ٥٠سەدا  ژەیێڕ ی لەوونەوەی بەرهەمهێنان ب، هیچ پارێزگایەك نزمەکوو یەک کاریگەریان لێکراوەو

لە    ٦٥ڕێژەی لەسەدا    کەکان ڕووبەڕووی نزمبوونەوە هاتوون بەوهەروەها کۆمپانیا مامناوەند و بچو  .نەبووە

بە شێوەیەکی کاتیی  ی ڕاپرسی کرابوون  کەکانوکۆمپانیا مامناوەند و بچو   ٨٦ژەی لەسەدا  ێڕ  .داهاتی مانگانەدا

هەروەها ڕێژەی   پەتای کۆڕۆنا،ئابووری داخراون بۆ ئەوەی بتوانن مامەڵە بکەن لەگەڵ ئاستەنگیەکانی 

    .شێوەیەکی هەمیشەیی دابخرێن ڕایانگەیاندووە کەوا لە مەترسیدان بە ٦٣لەسەدا  

مانگی حوزەیراندا  ونا، لە نێوان مانگی شوبات بۆ مامەڵە کردن لەگەڵ کاریگەری ئابووری پەتای کۆڕۆ

: کەم کردنەوەی کاتیی دامەزراندن، و وەکو یان بەکارهێنا،ستراتیجی هەندێک کۆمپانیا مامناوندو بچووکەکان 

(ی ڕێژەی مووچە، داواکردنی ئاسانکاریی بۆ پێدانی بەرپرسیارێتیە  ٣٤کە بریتیە لە نەدانی لە ) % 

وەهەروەها ناردنی کارمەندان بۆ ماڵەوەیان لەگەڵ کەم کردنەوەی ڕێژەی لە  (، ٢٥داراییەکان لە )% 
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کردنی شێوەی پشتگیری ڕایانگەیاندوە کە باشترینوکەکان و(ی مووچەکانیان. کۆمپانیا مامناوەند و بچ ١٥)% 

کۆڕۆنا ئەوەیە کە دەبێت ڕێکارەکانی قەدەغەی هاتوچۆ   ەکانیحکومەت بۆ مامەڵە کردن لەگەڵ کاریگەری

 (،٥٧(، دابین کردنی یارمەتی دارایی بۆ کرێدان )% ٦٨دن کەم بکرێتەوە بۆ هەندێ لە کەرتەکان )% کر

 (.٤٥هەروەها پشتگیری کردنی ئەو کەسانەی کە خۆ دامەزراون بە ڕێژەی لە )% 

لەسەر کۆمپانیا    ەکانزیاتر پێشکەش دەکات دەربارەی کاریگەری داخستنی سنوور  بەرچاوڕوونیڕاپۆرتەکە  

هەندێک  هەروەها ڕاسپاردنی  ،هاوردەکردن و هەناردەکردنی کااڵو بچووکەکان، تواناکانیان بۆ  وەند مامنا 

  یارمەتی مووچەدان و  .لە بەردەوامبوونیان بچووکەکان و  گشتی بۆ یارمەتیدانی کۆمپانیا مامناوەند سیاسەتی 

وکەکان دەدات بۆ هێشتنەوەی کارمەندەکان و ڕێگە بە کۆمپانیا مامناوەندو بچ  ڕاگرتنی وەرگرتنی باجهەروەها  

بۆ نمونە لە ڕێگەی بنیاتنانی توانستی    -  یج هاندانی چارەسەرەکانی تەکنەلۆ  دانی کار.  کەمکردنەی لەدەست   و

روەها  ەه خوێندەواری دیجیتاڵ لەوانەیە بتوانێت بازاڕەکان بگۆڕێت و وکەکان بۆو و بچ کۆمپانیا مامناوەند 

هەروەها زیاد کردنی دەرماڵەی کار لە ماڵەوە  .ڕێگە بە کۆمپانیاکان بدات بۆ ئەوەی بەردەوام بن لە فرۆشتن

  بەرکەوتنیان بە کۆڕۆناوە. ئەگەری دەتوانێت کارمەندەکان بە سەاڵمەتی بهێڵێتەوە بەهۆی کەم کردنەوەی 

ە دیاری کردنی پێداویستی   دەر بێت بۆ نێت یارمەتیبەدواداچوونی کاریگەری پەتایەکە لەسەر کۆمپانیاکان دەتوا

دەتوانێت یارمەتی کۆمپانیا   تی گونجاودالە کا وەاڵمدانەوە بە یارمەتیدانێکی دارایی ئاراستەکراو پەلەکان؛

 .لە کارەکانیان بەردەوامبنکەکان بدات بۆ ئەوەی ومامناوەندو بچو

مانگی کانونی   کۆمپانیا ئەنجام دەدرێت لە مانگی ئەیلول و ٨٩٣دوو گەڕی ڕاپرسیی تر لەگەڵ هەمان 

شیکردنەوەی کاریگەری قەیرانی کۆڕۆنا لەسەر  و  دا بۆ بەردەوامبوونی چاودێری کردن ٢٠٢٠یەکەمی  

ڕێکارەکانی کۆمپانیا   هەروەها ، کااڵی پێویست هەروەها گەیشتن بە  بەرهەمهێنان، کرێکاری، داهاتەکان و

دەخاتە سەر گرفتەکانی کە ڕووبەڕووی خاوەنی   و بچووکەکان لەم ڕەوشەدا. ئەم داتایە ڕۆشنایی مامناوەندە

هەروەها دیاری کردنی ئەو ئامرازانەی کە دەتوانرێت پەرەی    ، وکۆمپانیا مامناوەند و بچووکەکان دەبێتەوە

 قەیرانی پەتای کۆڕۆنادا لە پێبدرێت بۆ یارمەتی دانیان بۆ تێپەڕبوون 

ئەم ڕاپرسیە دەستەبەر کراوە لە الیەن نوسینگەی دانیشتوان، پەنابەر و کۆچکردنی وەزارەتی دەرەوەی  

 لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا.  ،ئەمریکا

 

 :بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە 

 +،  ٩٦٤٧٥١٤٠٢٢٨١١بەشی زانیاری گشتی لە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی كۆچ لە عێڕاق، مۆبایل:   

 iraqpublicinfo@iom.int ڵ: ئیمێ
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