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القيود املفروضة عىل حر يّة الت ّنقل يف العراق بسبب جائحة كورونا

القيود املفروضة عىل حريّة الت ّنقل
يف العراق بسبب جائحة كورونا
للفرتة من  25آب لغاية  7أيلول 2020

تفــي
الســلطات العراقيــة منــذ شــهر آذار  2020إجــراءات وقائيــة ضّ ــد
ّ
فَرضــت ُ

مغلقــة ،و 7مفتوحــة
ـن أ ّ
ن  7مواقــع منهــا ُ
العــراق دراســة شــملت  30موقعـاً ،تبـ ّ

والســفر ،شــملت إغــاق املطــارات واملعابــر املنتــرة
قيــود عــى حريّــة التنقــل
َ

تلــك القيــود املفروضــة عــى حريّــة التنقــل عــر  23معــر حــدودي ،والعــراق

جائحــة كورونــا .ومــن تلــك االجــراءات ،فضــاً عــن إجــراءات حظــر التجــوال ،فــرض
عــى كافّــة الحــدود الربيّــة والبحريّــة .وخــال الفــرة بــن  2020/8/25و،2020 /9/7

جزئيــاً ،و 16موقعــاً مفتوحــاً للحركــة التجاريــة فقــط .يف هــذا التقريــر ،نُبــذة عــن

بشــكل عــام (أنظــر الجــدول .)1

أجــ َرت مصفوفــة تتّبــع النــزوح ( )DTMالتابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف

خارطة  :1وضع املعابر الحدودية يف 2020/9/ 7
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ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ9/9/2020 :

وﺳــﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳــﺔ .اﻟﺤــﺪود اﻹدارﻳّــﺔ :ﻣﻜﺘــﺐ
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ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
)ﺗﻌﺪﻳﻞ( OCHA
ّ
ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ :ﻫﺬه اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻘﻂ .واﻟﺤﺪود واﻷﺳﺎﻤء واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة أو ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎً ﺑﻬﺎ
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القيود املفروضة عىل حر يّة الت ّنقل يف العراق بسبب جائحة كورونا

ت ّــم جمع البيانات عــن الوحدات الجغرافيــة التالية:
الجوي) :مطارات بغداد والبرصة وأربيل الدولية.
يل للنقــل
ّ
•ثالثــة مطــارات (مطارات عاملة أعضاء يف االتحاد الدو ّ
•أربعــة وعــرون معــرا ً حدودي ـاًّ بريّـاً (معابــر حدوديــة دوليّــة بريّــة) :أبــو فلــوس ،الشــامجة ،الشــيب ،الوليــد ،القائــم ،عرعــر ،برويزخــان ،باشــاغ ،الفــاو،
ســفوان ،رسزيــري ،ســران ِبــن ،طريبيــل ،طويلــة ،وزرباطيــة.
مــران ،كيــي ،امل ُنذريــةَ ،
فيشــخابور ،إبراهيــم الخليــل ،حاجــي أو َ
منــديل ،بشــتا ،ربيعــةَ ،
•أربعــة معابــر حدودية بحريّة (معابر حدوديّة دوليّة عىل البحر أو األنهار أو البحريات) :أم قرص ،البرصة ،خور الزبري ،والعميق.

القيود عىل حر يّة التنقل
خــال الفــرة بــن  2020/8/25و  ،2020/9/7مــدّدت الحكومــة العراقيــة حظــر

الذيــن مل يتمكنــوا مــن تجديــد إقاماتهــم مــن الرســوم ،خــال األيــام األوىل بعــد

التجــوال والتنقــل عــى مســتوى البــاد للحـ ّد مــن انتشــار جائحــة كورونــا .وشــملت

اســتئناف العمــل.

تلــك اإلجــراءات فــرض قيــود عــى األنشــطة التجاريــة وعــى تنقــل املدّنيــن يف
جميــع أنحــاء البــاد .واســتم ّرت الســلطات املحليــة يف تطبيــق هــذه القيــود

بشــكل متبايــن عــر محافظــات العــراق.

فبعــض الســلطات تســمح باســترياد أو تصديــر أيــة مــواد ،بينــا يســمح البعــض
اآلخــر فقــط بنقــل ســلع معينــة بذاتهــا كاملــواد الغذائيــة أو النفــط .وال زالــت بعــض

يف جميــع أنحــاء العــراق االتحــادي ،وكإجــراء للوقايــة مــن األوضــاع الوبائيــة

املعابــر الحــدود تعمــل خــال أيــام مح ـدّدة فقــط ،.متام ـاً كــا كانــت يف األشــهر

املحليّــة ،واصلــت الســلطات فــرض تدابــر مختلفــة عــر املحافظــات ،منعـاً النتشــار

األوىل مــن انتشــار جائحــة كورونــا.

الجائحــة؛ شــملت فــرض حظــر التجــوال بــن الســاعة  11:00مســا ًء وحتــى الســاعة
 5:00صباح ـاً مــن كل أســبوع يف جميــع املحافظــات .وبعــد رفــع تلــك القيــود يف

شــهر آب ،أصبــح مبقــدور األهــايل اآلن الســفر بــن املحافظــات رشط اتبــاع إجــراءات
منعــت الحكومــة
حــة العامــة .ويف الفــرة مــن  2020/8/21ولغايــة َ ،2020/9/2
الص ّ

املحليّــة يف محافظــة كربــاء بشــكل مؤقــت ،اســتقبال الــزوار مــن املحافظــات

معــات البرشيّــة طــوال فــرة االحتفــاالت الدينيــة يف
األخــرى ،بهــدف تقليــل التج ّ
شــهر مح ـ ّرم.

حــة والغــذاء
وأصبــح باإلمــكان اســتئناف تقديــم الخدمــات األساســية املتعلقــة بالص ّ

يف جميــع أنحــاء البــاد ،رشط اتبــاع تعليــات صحيّــة صارمــة ،تُطَّبَــق أيضــاً يف

وق .وبعــد منــع املطاعــم واملقاهــي مــن تقديــم
املحــات التجاريــة ومراكــز التسـ ّ

الوجبــات الرسيعــة والتوصيــل للمنــازل ،صــار مســموحاً لهــا اآلن اســتقبال الزبائــن.
حــة والســامة العراقيــة أنهــا
مــع ذلــك ،ويف  7أيلــول بالتحديــد ،أعلنــت لجنــة الص ّ

ستســمح اعتبــارا ً مــن  12أيلــول ،لبعــض املطاعــم والفنــادق ذات الخمــس نجــوم
باســتئناف نشــاطها رشط مراعاتهــا لإلجــراءات الصحيــة العامــة الصــادرة مــن وزارة
الصحــة .كــا وافقــت اللجنــة عــى إعــادة فتــح املعابــر الحدوديــة بشــكل تدريجــي
لألغــراض التجاريــة فقــط مــن األحــد إىل الخميــس ،تلبيــة ملطالبــات األســواق
املحليــة يف عمــوم العــراق ،رشط اتبــاع العاملــن يف سلســلة التجهيــز
للتعليــات الصحيــة العامــة.
ومنــذ التاســع مــن آب ،اســتأنف عــدد قليــل مــن موظفــي الحكومــة العراقيــة
العمــل يف مكاتبهــم الحكوميــة .ووافقــت اللجنــة عــى صالحيــة الــوزراء أو مدراء
الدوائــر املعنيــن بتكليــف  %50مــن موظفيهــم بالعمــل يف مكاتبهــم ،اعتبــارا ً
مــن  12أيلــول .كــا أعلنــت اللجنــة عــن عــدد مــن اإلجــراءات املتعلقــة باالنتخابــات،
لتمكــن مفوضيــة االنتخابــات مــن إصــدار بطاقــات تســجيل بايومرتيــة ،وإعفــاء
يل يف جميــع أنحــاء
موظفيهــا ،ونقــل املــواد االنتخابيــة مــن حظــر التجــوال الحــا ّ
البــاد.

الصحيّــة ومــو ّردي الســلع األساســية ،موافقــات إضافيــة ،تثبــت حقّهــم يف
التنقــل بحريّــة ألغــراض تتعلــق بأعاملهــم.
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وتختلــف القواعــد املتعلقــة بنقــل البضائــع عــر الحــدود يف جميــع أنحــاء البــاد؛

ســمحت حكومــة إقليــم كردســتان العــراق بعــد رفــع حظــر التجــوال
ويف شــهر آبَ ،

ملواطنيهــا بالتنقــل بــن محافظــات اإلقليــم ،وبــن اإلقليــم وبــن باقــي محافظات
العــراق .وكــا هــو الحــال يف املحافظــات العراقيــة ،تّــم فــرض حظــر التجــوال
يف جميــع محافظــات إقليــم كردســتان العــراق ،مــن الســاعة  11:00مســا ًء وحتــى
الســاعة  5:00صباح ـاً كل أســبوع.

وفيــا يتعلــق بالطــران ،ال زالــت املطــارات الدوليــة يف بغــداد والبــرة وأربيــل
ين
مفتوحــة للرحــات التجاريــة بعــد إعــادة فتحهــا مــن قبــل ســلطة الطــران املــد ّ
ن هــذه املطــارات الثالثــة مفتوحــة
وز .ورغــم أ ّ
العراقــي يف أواخــر شــهر متــ ّ

أقــل مــا كانــت عليــه قبــل
ّ
للرحــات الداخليــة والدوليــة؛ إالّ أنّهــا تعمــل بطاقــة

الجائحــة .وكذلــك اســتم ّرت الرحــات الجويــة لحــاالت الطــوارئ واإلجــاء الطبــي

ونقــل البضائــع واالســتئجار للفــرة الواقعــة بــن  25آب و 7ايلــول.

ين العراقــي تدابري الصحــة العامة
إضافــة إىل ذلــك ،وضعــت ســلطة الطــران املــد ّ

التــي يتعــن عــى جميــع املوظفــن والــركاب اتباعهــا يف املطــارات ،للحــد مــن
انتشــار جائحــة كورونــا .وتشــمل تلــك اإلجــراءات مطالبــة جميــع املســافرين بارتــداء
قــم اليديــن أثنــاء الســفر ،وااللتــزام بالتباعــد االجتامعــي
ال ِكاممــات واســتخدام مع ّ
(مــر واحــد) عــن اآلخريــن .كــا نصحــت الســلطات األشــخاص الذيــن يخططــون
مــن رحــات دوليــة بــرورة إبــراز نتيجــة ســلبية لفحــص
ملغــادرة العــراق عــى َ

جائحــة كورونــا ( )PCRوأن يكــون قــد مــى عــى الفحــص  96ســاعة قبــل الطــران.
يتعــن عــى كل مســافر إبــراز نتيجــة
وعنــد الوصــول إىل مطــار أربيــل الــدويل،
ّ
ســلبية لفحــص جائحــة كورونــا ( )PCRوأن يكــون قــد مــى عــى الفحــص  48ســاعة

قبــل الطــران ،إضافــة إىل مذكـ ّرة تؤيّــد التــزام املصــاب بفايــروس كورونــا بالحجــر

الصحــي ملــدة  14يومـاً يف محــل إقامتــه .ويف حــال عــدم إبــراز املســافر لنتيجــة
الفحــص املطلوبــة ،يخضــع للفحــص يف املطــار وعــى حســابه الشــخيص.
وفيــا يتعلــق باللوائــح والتعليــات القانونيــة عــى املســتوى االتحــادي ،ال
تســتوىف الرســوم عــى التأشــرات التــي انتهــت صالحيتهــا بعــد  .2020/2/21كــا
ولهــم
ميكــن للمهاجريــن املقيمــن يف العــراق ،والذيــن ال متثيــل دبلوماســياً ل ُد َ
يف العــراق ،طلــب الحصــول عــى موافقــة بالســفر مــن وزارة الداخليــة العراقيــة.

ويف إقليــم كردســتان العــراق ،اســتأنفت مديريــات اإلقامــة العمــل بســاعات عمــل

مقيمــن الذيــن لدُولهــم متثيــل دبلومــايس يف العــراق،
مح لل ُ
يف حــن يُســ َ

إقامــة أو عمــل انتهــت صالحيتهــا أثنــاء حظــر التجــوال ،أيــة أعبــاء أو تكاليــف.

يجــب أن يكــون هنــاك اتفــاق بــن العــراق والــدول املعن ّيــة .كــا يحتــاج العاملــون

اعتياديــة ،دون تحميــل األشــخاص الذيــن لديهــم تأشــرات مؤقتــة أو بطاقــات

الســفر مبوجــب موافقــة صــادرة مــن ســفاراتهم املعنيّــة .ويف كلتــا الحالتــن

ونظــرا ً للعــدد الكبــر لطلبــات تجديــد اإلقامــات ،أعفــت مديريــات االقامــة األشــخاص

يف الخدمــات األساســية ،ومنهــم العاملــون يف مجــال الرعايــة.
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القيود املفروضة عىل حر يّة الت ّنقل يف العراق بسبب جائحة كورونا

يعــرض الجــدول ( )1حالــة جميــع املعابــر الحدوديــة التــي كانــت مغلقــة جزئيـاً أمــام
املســافرين ،أو تــم فتحهــا لألغــراض التجاريــة فقــط للفــرة بــن  25آب و  7أيلــول.

مــران مفتــوح
للمســافرين الوافديــن واملغادريــن 1.وكذلــك فــإ ّ
ن معــر حاجــي أو َ

اآلن لألغــراض التجاريــة بعــد أن كان مفتوحــاً للمســافرين القادمــن واملغادريــن.

وشــهد معــر فيشــخابور تغيــرات يف الوضــع التشــغييل ،عــن الفــرة الســابقة

مامثــل ،يُســمح اآلن أيضــاً لحركــة املــرور التجاريــة القادمــة بدخــول
وعــى نحــو ُ

( 24-11آب) فاملعــر مفتــوح اآلن للحركــة التجاريــة بعــد أن كان مفتوحــاً جزئيــاً

العــراق عــر معــر الشــيب بعــد إغالقــه متام ـاً يف شــهر أذار.

جدول  :1حالة املعابر حدودية والقيود املفروضة فيها ()2020 /9/7 - 2020/8/25

ا ملحا فظة

املعرب الحدودي

الدولة املجاورة

حالة املعرب

نوع الحركة املسموحة

األنبار

طريبيل

األردن

مغلق جزئياً

قدوم

األنبار

القائم

سوريا

مغلق جزئياً

قدوم

بغداد

مطار بغداد الدويل

مطار

مفتوح جزئياً

قدوم ومغادرة

البرصة

أبو فلوس

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم

البرصة

خور الزبري

مينا

حركة تجارية فقط

قدوم ومغادرة

البرصة

أم قرص

ميناء

حركة تجارية فقط

قدوم

البرصة

البرصة

ميناء

حركة تجارية فقط

مغادرة

البرصة

الشالمجة

إيران

حركة تجارية

قدوم

البرصة

مطار البرصة الدويل

مطر

مفتوح جزئياً

قدوم ومغادرة

دياىل

بلد روز /منديل

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم

دياىل

املنذرية

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم ومغادرة

دهوك

ابراهیم الخلیل

ترکیا

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

دهوك

فيشخابور

سوريا

حركة تجارية فقط

قدوم ومغادرة

أربيل

حاجي أومران

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم ومغادرة

أربيل

مطار أربيل الدويل

مطار

مفتوح جزئياً

قدوم ومغادرة

ميسان

الشيب

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم

السليامنية

كييل

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم

السليامنية

برويزخان

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم ومغادرة

السليامنية

طويلة

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم

السليامنية

سريان بن

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم

السليامنية

باشامغ

إيران

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

السليامنية

بشتا

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم

واسط

زرباطية

إيران

حركة تجارية فقط

قدوم

م تحديثها منذ فرتة التقرير السابقة
تشري الحقول امللّونة باللون األصفر إىل املعلومات التي ت ّ

1

3

تغي الوضع التشغييل ملعرب فيشخابور مرات عديدة بني متوز وأيلول .وعندما تم فتحه للحركات الواردة والصادرة بني  30- 4متوز ،ساعد املعرب يف تنقل عدد كبري من املواطنني
ّ
السوريني عرب الحدود (حوايل  5232إقليم كوردستان إىل سوريا ،و  225من سوريا إىل إقليم كردستان العراق).
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القيود املفروضة عىل حر يّة الت ّنقل يف العراق بسبب جائحة كورونا

جية
املنه ّ
منــذ آذار  ،2020ومصفوفــة تتّبــع النــزوح يف العــراق تدعــم فريــق مصفوفــة تتّبــع
النــزوح العامليــة مــن خــال مامرســة جديــدة لجمــع البيانــات تهــدف إىل فهــم
قــل عامليـاً .شــارك يف هــذه الدراســة
أفضــل ملــدى تأثــر جائحــة كورونــا عــى التن ّ
 171بعثــة قُطريــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف جميــع أنحــاء العــامل ،بهــدف
توفــر معلومــات عــن قــدرة املعابــر الحدوديــة عــى التخفيــف أو التصـدّي بشــكل
مناســب لجائحــة كورونــا.
قــر مصفوفــة تتّبــع النــزوح قيــادة عمليــة جمــع هــذه البيانــات بالتنســيق
ّ
وتـ
ـول م َّ
م جمــع البيانــات ذات الصلــة
مــع إدارات املنظمــة الدوليــة للهجــرة األخــرى .وتــ ّ
وتحديثهــا عــى املســتوى القُطــري بشــكل مســتمر باســتخدام تطبيقــات الشــبكة

العنكبوتيــة.
تــول فريــق مصفوفــة تتبّــع النــزوح التابــع للمنظمــة الدوليــة
ّ
ويف العــراق،

للهجــرة جمــع البيانــات .ويتألّــف هــذا الفريــق مــن أكــر مــن  100موظــف منترشيــن

يف جميــع أنحــاء العــراق ( ٪20مــن العدادّين إناث) واسـتُك ِ
ملَت البيانــات مبعلومات
وحــدة إدارة الهجــرة ( )MMUالتابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة .وقــام
املوظفــون امليدانيــون للمنظمــة الدوليــة للهجــرة بجمــع البيانــات بأنفســهم

م تحديـــد الحـــاالت
اللتقـــاط حالـــة كل معـــر بشـــكل منهجـــي ،تـــ ّ
التشغيلية للمعابر الحدودية عىل النحو التايل:
ن عــددا ً قليــاً فقــط مــن األفــراد ميكنهــم اســتخدام
مغلــق جزئيــاً (أي أ ّ
• ُ

مغــادرة ،بســبب ســاعات العمــل املحــدودة أو اإلغــاق
املعــر قُدومــاً أو ُ

الجــزيئ أمــام جنســيات مع ّينــة)

مغلق (أمام القدوم وامل ُغادرة)
• ُ
•مفتوح أمام القدوم وامل ُغادرة
•مفتوح للحركة التجارية فقط
•حاالت أخرى
•غري معروف
يرجــى الرجــوع إىل إطــار عمــل املنهجيــة ،ملزيــد مــن املعلومــات حــول املنهجيّة

ومــا فيها مــن تعاريــف ورشح.

ودي املعلومــات
يف املعابــر الحدوديــة املختــارة ،أثنــاء لقاءاتهــم مــع مــز ّ

الرئيســيني .وحــن كانــت املعابــر مغلقــة ،قــام أولئــك املوظفــون بجمــع البيانــات
عــر الهاتــف ،ومــن خــال شــبكة كبــرة وراســخة تضّ ــم الســلطات املحليــة وقــوات
ودي املعلومــات الرئيســيني إىل
األمــن وموظفــي الجــارك .وتهــدف إجابــات مــز ّ

إعطــاء فكــرة عــن املوقــف يف املعابــر الحدوديــة ،واســتبعاد آرائهــم الشــخصية.
ـي واحــد لــكل معــر حــدودي ،كلّــا
ـؤش رئيـ
م تثليــث النتائــج بأكــر مــن مـ ّ
كــا تـ ّ
ّ

كان ذلــك ممكن ـاً.

إخالء مسؤولية
املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات العامة فقط .وال تعني األسامء
والحدود الخاصة ببيانات ومعلومات مصفوفة تتّبع النزوح  DTMاقرارا ً رسمياً أو قبوالً من

تعب اآلراء الواردة يف هذا التقرير بالرضورة عن آراء املنظمة
املنظمة الدولية للهجرة .وال
ّ

ن التسميات املستخدمة واملواد املعروضة يف جميع أجزاء التقرير،
الدولية للهجرة .كام إ ّ
ال تعكس رأي املنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو
منطقة أو سلطاتها أو فيام يتعلق بحدودها أو مساحتها.
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