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كورونا جائحة  بسبب  العراق  يف  التّنقل  حريّة  عىل  املفروضة  القيود 

منــذ نيســان 2020، قامــت مصفوفــة تتّبــع النــزوح يف العــراق بجمــع 
البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بالقيــود عــى الحركــة والتدابــر 
ــاد  ــاء الب ــع أنح ــارية يف جمي ــا الس ــة كورون ــة بجائح ــة الخاّص الصحيّ

ــة.  ــار الجائح ــن انتش ــّد م للَح

وخــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر بــن 20 ترشيــن األّول و2 ترشيــن 
املعلومــات  بجمــع  النــزوح  تتّبــع  مصفوفــة  قامــت   ،2020 الثــاين 
املتعلقــة بالقيــود عــى الحركــة داخــل العــراق وكذلــك يف املعابــر 
ــن  ــل ب ــة التنق ــى حريّ ــوداً ع ــر، قي ــك التداب ــمل تل ــة. وتش الحدوديّ
املحافظــات وعــى النشــاط التجــاري، وحظــر التجــوال، وســاعات 
القانونيــة.  واألنظمــة  واإلقامــة،  الحكوميــة  الدوائــر  يف  العمــل 
ــاً  ــر حــال 30 معــراً حدودي ويعــرض املُلحــق )1( املرفــق بهــذا التقري
ــاً  ــراً مفتوح ــاً، و11مع ــة متام ــت مغلق ــا كان ــم؛ 7 منه ــِملَت بالتقيي ُش
بشــكل جــزيئ، و10 معابــر كانــت مفتوحــة أمــام الحركــة التجاريــة 

ــط. فق

إضافــة إىل ذلــك، يف 27 ترشيــن األّول، َجَمعــت مصفوفــة تتّبــع 
النــزوح معلومــات عــن التدابــر الصحيّــة وتفاصيــل إضافيــة حــول 
القيــود عــى الحركــة يف ثاثــة معابــر حدوديــة ُمختــارة، منهــا: 
إبراهيــم الخليــل )العــراق - تركيــا( وفيشــخابور )العــراق - ســوريا( 
وباشــاخ )العــراق - إيــران( والشــامچة )العــراق - إيــران( وزرباطيــة 
ــن  ــداً م ــي مزي ــوف نعط ــة، س ــت الحاج ــران(. وإذا اقتض ــراق - إي )الع
ــود  ــة والقي ــر الصحي ــة يف التداب ــرات الحاصل ــن التغي ــات ع التفصي

املفروضــة عــى الحركــة يف الجولــة الســابقة. 

ــتخدمة  ــة املس ــن املنهجيّ ــة ع ــذة عام ــر، نب ــذا التقري ــة ه يف نهاي
ــات.  ــع املعلوم يف جم

يرجــى ماحظــة أّن هــذا التقريــر يّضــم املعلومــات التــي َســبق وأن 
ــن  ــول( يف نوع ــر 8 -21 أيل ــمولة بالتقري ــرة املش ــل الف ــرِشَت )قب نُ
مختلفــن مــن تقاريــر مصفوفــة تتّبــع النــزوح عــن جائحــة كورونــا. 
وتتّضمــن تلــك التقاريــر )1( القيــود عــى الحركــة والتنقــل )2( اإلجراءات 
ــا.  ــور هن ــا منش ــة؛ وكاه ــور الحدودي ــد العب ــة عن ــة املُطبّق الصحي
فضــاً عــن ذلــك، نـَـرشت مصفوفــة تتّبــع النــزوح مجموعــة مــن التقارير 
ــا. املتعلّقــة بتقييــم تأثــر جائحــة كورونــا املُســتّمر، واملتّوفــرة هن

عــدم مســؤولية: تســتند املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر 
أو  الحدوديــة،  املعابــر  يف  العاملــة  الســلطات  معرفــة  إىل 
فريــق  عليهــا  حصــل  التــي  البيانــات  أو  املبــارشة  املاحظــة 
ــذه  ــن ه ــق م ــم التحّق ــه مل يتّ ــاً أنّ ــزوح. عل ــع الن ــة تتبّ مصفوف

املعلومــات أو اعتادهــا رســمياً.

املنظّمة الدوليّة للهجرة يف العراق

 التدابري الصحيّة والُقيود املَفروضة عىل 

حريّة التّنقل يف العراق بسبب جائحة كورونا

للفرتة من 2020/10/20 لغاية 2020/11/2
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القيود عىل حريّة التنقل بسبب جائحة كورونا 

َحظــر  العراقيــة  الحكومــة  مــّددت   ،2020/11/2 و   2020/10/20 بــن  الفــرة  خــال 

ــملت  ــا. وش ــة كورون ــار جائح ــن انتش ــّد م ــاد، للح ــوم الب ــل يف عم ــوال والتنّق التج

تلــك اإلجــراءات فــرض قيــود عــى األنشــطة التجاريــة وعــى تنقــل املّدنيــن يف 

جميــع أنحــاء البــاد. واســتمرّت الســلطات املحليــة يف تطبيــق هــذه القيود بشــكل 

ــراق.  ــات الع ــر محافظ ــن ع متباي

يف جميــع أنحــاء العــراق االتحــادي، وكإجــراء للوقايــة مــن األوضــاع الوبائيّــة 

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

الجائحــة. ويف أواخــر أيلــول، رَفعــت الحكومــة العراقيــة َحظــر التجــوال عــن جميــع 

محافظــات العــراق بعــد أن كان مفروضــاً عــى أســاس يومــّي بــن الســاعة 11 

ــع  ــد رف ــات بع ــن املحافظ ــفر ب ــايل الَس ــدور األه ــح مبق ــاً، وأصب ــاءاً و5 صباح مس

ــهر آب.   ــاً يف ش ــة أيض ــر الصحيّ التداب

كــا اســتؤنِفت الخدمــات األساســية املتعلّقــة بالصّحــة والغــذاء يف جميــع أنحــاء 

ــة  ــات التجاري ــاً يف املح ــق أيض ــة، تُطَّبَ ــة صارم ــات صحيّ ــاع تعلي ــاد، رشط اتب الب

ومراكــز التســّوق. وُســِمَح للمطاعــم واملقاهــي بتقديــم الوجبــات الرسيعــة 

والتوصيــل إىل الزبائــن، دون اســتقبال الزبائــن لتنــاول األطعمــة واملرشوبــات 

ــا.  فيه

مــع ذلــك، ومنــذ منتصــف شــهر أيلــول، أعلنــت لجنــة الصّحــة والســامة العراقيــة 

أنهــا ستســمح لبعــض املطاعــم والفنــادق الَفخمــة باســتئناف نشــاطها رشط 

مراعاتهــا لإلجــراءات الصحيــة العامــة الصــادرة مــن وزارة الصّحــة. كــا وافقــت 

ــة  ــراض التجاري ــي لألغ ــكل تدريج ــة بش ــر الحدودي ــح املعاب ــادة فت ــى إع ــة ع اللجن

فقــط أيــام األحــد إىل الخميــس فقــط، تلبيــة لحاجــة األســواق املحليــة يف 

ــافة  ــق مس ــزات بتطبي ــاع التجهي ــن يف قط ــت العامل ــا ألزَم ــراق.، ك ــوم الع عم

التباعــد االجتاعــي واســتخدام معّقــات اليََديــن. 

ومنــذ منتصــف أيلــول، اســتأنف عــدد قليــل مــن موظفــي الحكومــة العراقيــة 

العمــل يف مكاتبهــم الحكوميــة. ووافقــت اللجنــة عــى صاحيــة الــوزراء أو 

ــم.  ــل يف مكاتبه ــم بالعم ــن موظفيه ــف 50% م ــن بتكلي ــر املعني ــدراء الدوائ م

لتمكــن  باالنتخابــات،  اإلجــراءات املتعلقــة  اللجنــة عــن عــدد مــن  أعلنــت  كــا 

مفوضيــة االنتخابــات مــن إصــدار بطاقــات تســجيل بايومريــة، واســتثناء موظفيهــا 

ــاد. ــاري يف الب ــوال الس ــر التج ــن حظ ــة، م ــواد االنتخابي ــل امل ونق

ويف شــهر آب، رفعــت حكومــة إقليــم كردســتان َحظــر الَســفر بــن محافظــات 

االقليــم، وبــن اإلقليــم وباقــي املحافظــات العراقيــة. وصــار بإمــكان املواطنــن 

مــن الجهتــن، التنقــل والَســفر بحريّــة عــر املحافظــات دون حاجــة ملوافقــة 

ُمســبقة مــن حكومــة اإلقليــم، ومل يعــد هنــاك أيُّ َحظــر للتجــوال يف إقليــم 

ــة. ــات العراقي ــن املحافظ ــس م ــى العك ــتان، ع كردس

وأربيــل  والبــرة  بغــداد  يف  الدوليــة  املطــارات  زالــت  ال  للطَــران،  وبالنســبة 

مفتوحــة للرحــات التجاريــة بعــد إعــادة فتحهــا مــن قبــل ســلطة الطــران املــديّن 

العراقــي يف أواخــر شــهر متــّوز. ورغــم أّن هــذه املطــارات الثاثــة مفتوحــة 

ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ــّل م ــة أق ــل بطاق ــا تعم ــة؛ إالّ أنّه ــة والدولي ــات الداخلي للرح

ــي  ــاء الطب ــوارئ واإلج ــاالت الط ــة لح ــات الجّوي ــتمرّت الرح ــك اس ــة. وكذل الجائح

ونقــل البضائــع واالســتئجار للفــرة الواقعــة بــن 20 ترشيــن األول و2 ترشيــن 

ــاين. الث

ــم  ــد وصوله ــافرين عن ــع املس ــن جمي ــب م ــول، كان يُطلَ ــهر أيل ــر ش ــة أواخ ولغاي

إىل املطــارات الدوليــة العراقيــة، االلتــزام بالحجــر الصّحــي يف منازلهــم أو يف 

الفنــادق. لكــن تلــك اإلجــراءات تغــّرت، وصــاَر املســافر ُملزَمــاً بالحصــول عــى نتيجة 

فحــص ســلبيّة يف غضــون 48 ســاعة قبــل وصولــه إىل أّي مــن املطــارات الدوليّــة 

يف أربيــل أو بغــداد أو البــرة. ويُلــزَم املســافر الــذي مل يُجــِر الفحــص املطلــوب 

بالخضــوع للفحــص يف املطــار، والحجــر الصحــي يف املنــزل ملــدة 48 ســاعة. أّمــا 

ــه باملـَـرض، فيــزَّود بإرشــادات خاّصــة بالَعــزل  املســافر الــذي أظهــر الفحــُص إصابتَ

مــن وزارة الصّحــة، علــاً أّن إجــراءات الفحــص ليســت مطبّقــة يف مطــاَري بغــداد 

والبــرة، بــل ُيَنــع املســافرون القادمــون بــدون نتيجــة ســلبية، مــن الدخــول. 

وتّــم تنقيــح السياســة الداخليــة لألمــم املتحــدة بشــأن ســفر موظفيهــا يف 

ــة  ــراز نتيج ــين إب ــن األساس ــى املوظف ــّن ع ــح يتع ــاين. وأصب ــن الث ــل ترشي أوائ

فحــص ســلبية لكوفيــد-19 قبــل عودتهــم إىل مكاتبهــم، عــى أاّل يكــون قــد 

مــى عليهــا أكــر مــن 72 ســاعة، ثــم االلتــزام بالحجــر الصحــّي ملــدة 14 يومــاً يف 

محــّات ســكناهم. كذلــك ُوِضَعــت قواعــد جديــدة لســفر موظفــي األمــم املتحــدة 

بــن املحافظــات العراقيــة. إذ صــاَر لزامــاً عــى املوظفــن املســافرين مــن بغــداد 

إىل إقليــم كوردســتان عــى مــن رحــات األمــم املتحــدة إبــراز نتيجــة فحــص 

ــد  ــهم إذا كان ق ــزل أنفس ــم ع ــب منه ــول، وال يُطلَ ــد الوص ــد-19 عن ــلبية لكوفي س

مــى عــى وجودهــم يف العــراق 14 يومــاً عــى األقــل. وإذا أراد موظفــو األمــم 

ــم  ــع األم ــَكن يف مجّم ــداد، والس ــتان إىل بغ ــم كردس ــن إقلي ــفر م ــدة الَس املتح

املتحــدة، فيجــب عليهــم عــزل أنفســهم ملــدة أربعــة أيــام عنــد وصولهــم، ثُّــم 

إجــراء فحــص كوفيــد -19يف اليــوم التــايل عــى انتهــاء الحجــر الصحــي. ويُســَمح 

ــع إذا كانــت نتيجــة الفحــص ســلبيّة فقــط. ويف الحــاالت التــي  لهــم مبغــادرة املُجمَّ

ــول  ــهم والحص ــزل أنفس ــن ع ــن املوظف ــب م ــة، ُيطلَ ــة ايجابي ــا النتيج ــون فيه تك

عــى الرعايــة الصحيـّـة الازمــة، ويجــب عليهــم أيضــاً التعــاون مــع الجهــات الصحيّــة 

املختّصــة إذا كانــوا قــد اختلطــوا مــع آخريــن، للّحــد مــن انتشــار املَــرض.

وفيــا يتعلــق باللوائــح والتعليــات القانونيــة عــى املســتوى االتحــادي، ال 

تُســتَوىف الرســوم عــى التأشــرات التــي انتهــت صاحيتهــا بعــد 2020/2/21. وال 

ــة  ــلطات العراقي ــة الس ــراتهم إىل موافق ــت تأش ــن انته ــرون الذي ــاج املهاج يحت

ــرة  ــن دائ ــل ب ــاك تواص ــون هن ــب أن يك ــة، يج ــاالت معيّن ــراق. ويف ح ــادرة الع ملغ

ــن  ــى العامل ــب ع ــا يج ــن. ك ــفر املهاجري ــل س ــة قب ــفارة املعنيّ ــة والس اإلقام

يف قطــاع الخدمــات األساســية الحصــول عــى موافقــات إضافيــة، كالعاملــن يف 

ــل  ــم يف التنق ــات حقّه ــية، إلثب ــلع األساس ــورّدي الس ــة وُم ــة الصحي ــال الرعاي مج

ــم. ــق بأعاله ــراض تتعل ــة ألغ بحريّ

ويف إقليــم كردســتان العــراق، عــادت مديريــات اإلقامــة إىل العمــل بســاعات 

عمــل اعتياديــة، دون تحميــل األشــخاص الذيــن لديهــم تأشــرات مؤقتــة أو بطاقــات 

إقامــة أو عمــل انتهــت صاحيتهــا أثنــاء حظــر التجــوال، أيــة أعبــاء أو غرامــات. 

ونظــراً للعــدد الكبــر لطلبــات تجديــد اإلقامــات، أَعفــت مديريــات االقامــة األشــخاص 

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

اســتئناف العمــل. 

وتختلــف القواعــد املتعلقــة بنقــل البضائــع عــر الحــدود يف جميــع أنحــاء البــاد؛ 

ــض  ــمح البع ــا يس ــواد، بين ــة م ــر أي ــتراد أو تصدي ــمح باس ــلطات تس ــض الس فبع

اآلخــر فقــط بنقــل ســلع معينــة بذاتهــا كاملــواد الغذائيــة أو النفــط. وال زالــت بعــض 

املعابــر الحــدود تعمــل خــال أيــام محــّددة فقــط، متامــاً كــا كانــت يف األشــهر 

ــا. ــة كورون ــار جائح ــن انتش األوىل م
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نظرة عامة عىل وضع املعابر الحدوديّة

ــام  ــاً أم ــة جزئي ــت مغلق ــي كان ــر الت ــع املعاب ــع جمي ــاه، وض ــة )1( أدن ــّن الخارط تب

املهاجريــن، أو التــي تــّم فتحهــا للحركــة التجاريــة فقــط عــر العــراق، للفــرة مــن 

2020/10/20 لغايــة 2 /11/ 2020. ويّعــد معــرا ابراهيــم الخليــل وباشــاخ، الوحيَديــن 

الذيّــن حدثــت فيهــا تغيــرات مــن حيــث الوضــع التشــغييل، وهــا املعــران 

التقريــر  بشــكل كامــل، بعــد أن كانــا خــال فــرة  الوحيــدان املفتوحــن حاليــاً 

ــمي  ــى إذن رس ــن ع ــافرين الحاصل ــام املس ــط أم ــاً فق ــن جزئي ــابق، مفتوح الس

ــة. ــة العراقي ــن وزارة الداخلي م

2020 November 2 Status of PoEs as at .1 Map
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)OVERVIEW OF STATUSES OF POINTS OF ENTRY (PoEs

تــّم جمــع املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر بتاريــخ 2020/10/27 عــر خمســة 

معابــر:

تّــم جمــع املعلومــات للمــرة الخامســة يف معابــر إبراهيــم الخليــل  •

)العــراق - تركيــا( وفيشــخابور )العــراق - ســوريا( وباشــاخ )العــراق - إيــران(. 

وفيــا يــيل االختافــات بــن هــذه الجولــة والجــوالت الســابقة.

تــّم جمــع املعلومــات للمــرة الثانيــة يف معــرَي زرباطيــة )العــراق -  •

إيــران( والشــامچة )العــراق - إيــران(.

يرجى االطاع عى الخارطة )1( ملزيد من املعلومات.

الوضع التشغييل والقيود عىل الحركة

إبراهيــم الخليــل كان معــر إبراهيــم الخليــل مفتوحــاً ملــّدة 24 ســاعة للمســافرين 

ــات - مبــا يتوافــق  القادمــن واملغادريــن يف األســبوع الــذي ُجمعــت فيــه البيان

مــع الجــوالت الثــاث الســابقة. ويف هــذه الجولــة، تــّم رفــع جميــع القيــود عــى 

ــل التــي كانــت ســارية يف الســابق؛ والتــي كانــت تفــرض عــى كافــة  ــة التنّق حريّ

املســافرين القادمــن الحصــول عــى إذن ُمســبق مــن وزارة الداخليــة لغــرض 

العبــور. إضافــة إىل ذلــك، يُســمح اآلن للمواطنــن اإليرانيــن الدخــول بعــد أن كانــوا 

ــع  ــى جمي ــب ع ــابقة، يج ــة الس ــا يف الجول ــابقاً. وك ــول س ــن الدخ ــن م ممنوع

املســافرين القادمــن اجــراء فحــص كوفيــد-19 يف هــذا املعــر.  

ــاً  ــاعة 9 صباح ــن الس ــة ب ــذه الجول ــال ه ــاً خ ــر مفتوح ــذا املع ــخابور كان ه فيش

و3 عــراً للمســافرين القادمــن واملغادريــن. وكــا هــو الحــال بالنســبة للجولتــن 

الســابقتن، كان املعــر مفتوحــاً ملــدة ثاثــة أيــام فقــط يف األســبوع )األحــد 

والثاثــاء والخميــس(. إضافــة إىل ذلــك، ومتاشــياً مــع الجولــة الســابقة، أُتيــح 

للســورين بالدخــول، ولكــن ألســباب عاجلــة فقــط، كتلّقــي العــاج الطبــي، أو 

ــِمح  ــور(. وُس ــر )عب ــد آخ ــم إىل بل ــوا يف طريقه ــازات، أو أن يكون ــراس أو الجن األع

للمواطنــن الســورين والعراقيــن باملغــادرة فقــط لألغــراض التجاريــة. وكــا 

يف الجولــة الســابقة، يجــب عــى جميــع املســافرين القادمــن اجــراء فحــص 

ــر.   ــذا املع ــد-19 يف ه كوفي

باشــاخ كان معــر باشــاخ مفتوحــاً ملــدة 24 ســاعة للمســافرين املغادريــن 

ــابقتن(.  ــن الس ــا يف الجولت ــات )ك ــع البيان ــه جم ــّم في ــذي ت ــبوع ال ــال األس خ

وبالنســبة للقادمــن، يُســَمح اآلن للمواطنــن اإليرانيــن دخــول العــراق، دون حاجــة 

إىل إذن ُمســبق مــن وزارة الداخليــة. ومــن جهــة أخــرى، يتعــّن عــى املواطنــن 

ــل  ــداد قب ــة يف بغ ــة اإليراني ــن القنصلي ــرة م ــى تأش ــول ع ــن اآلن الحص العراقي

الســفر إىل إيــران عــن طريــق هــذا املعــر؛ بخــاف الســابق حــن كان يتوجــب 

عليهــم الحصــول عــى اذن مســبق مــن وزارة الداخليــة. إضافــة إىل ذلــك، يجــب 

ــر.   ــذا املع ــد-19 يف ه ــص كوفي ــراء فح ــن اج ــافرين القادم ــع املس ــى جمي ع

زرباطيــة )محطّــة واســط( تــّم فتــح معــر زرباطيــة )محطــة واســط( ملــدة 24 

ســاعة للمســافرين القادمــن واملغادريــن يف األســبوع الــذي ُجمعــت البيانــات. 

وكان املعــر مفتوحــاً أمــام املســافرين القادمــن واملغادريــن مــن مختلــف 

الجنســيات. إضافــة إىل ذلــك، تّــم تطبيــق إجــراء جديــد خــال هــذه الجولــة، إذ 

أصبــح يتعــّن اآلن عــى املســافرين املغادريــن توقيــع تعّهــد بعــدم العــودة إىل 

العــراق عــن طريــق هــذا املعــر. وال توجــد يف هــذ املعــر منشــأة خاصــة بإجــراء 

ــلبية  ــة س ــراز نتيج ــافرين إب ــع املس ــى جمي ــب ع ــك، يج ــع ذل ــد-19. م ــص كوفي فح

لفحــص كوفيــد-19 عــى أالّ يكــون قــد مــى عليهــا أكــر مــن خــال 72 ســاعة قبــل 

ــر. ــم إىل املع وصوله

وكان معــر الشــامچة مفتوحــاً ملــدة 24 ســاعة لبعــض املســافرين القادمــن 

واملغادريــن يف األســبوع الــذي تــّم فيــه جمــع البيانــات. وكــا يف الجولــة 

الســابقة، ُســِمح للمواطنــن العراقيــن فقــط بالدخــول مــن هــذا املعــر. إضافــة 

إىل ذلــك، يجــب عــى املواطنــن العراقيــن الحصــول عــى إذن ُمســبَق مــن 

ــال يف  ــو الح ــا ه ــر. وك ــذا املع ــن ه ــران م ــول إي ــل دخ ــة قب ــة اإليراني الحكوم

معــر زرباطيــة، ال توجــد يف هــذ املعــر منشــأة خاصــة بإجــراء فحــص كوفيــد-19، 

إالّ أنـّـه يجــب عــى جميــع املســافرين إبــراز نتيجــة ســلبية لفحــص كوفيــد-19 عــى 

أالّ يكــون قــد مــى عليهــا أكــر مــن خــال 72 ســاعة قبــل وصولهــم إىل املعــر.

إجراءات التشغيل القياسية الخاّصة بالصّحة العامة  

كــا يف الجولــة الســابقة، تطبّــق إجــراءات تشــغيلية رســميّة للصحــة العامــة 

والتدابــر التــي ينبغــي اتخاذهــا خــال جائحــة كورونــا، يف املعابــر الحدوديّــة 

ــر  ــأن التداب ــاداٍت بش ــة إرش ــر الخمس ــق املعاب ــا. وتطبِّ ــّم رصده ــي ت ــة الت الخمس

الحــاالت  التبليــغ عــن  للموظفــن، وتســجيل املســافرين، وإجــراءات  الوقائيــة 

املشــتبه فيهــا واإلحــاالت الطبيــة للمســافرين املــرىض. وتجــدر اإلشــارة إىل 

ــراءات  ــى إج ــوي ع ــط تحت ــل فق ــم الخلي ــاخ وإبراهي ــخابور وباش ــر فيش أّن معاب

التشــغيل القياســية واالرشــادات الخاصــة بالفحــص الصّحــي للمســافرين، يف 

حــن أّن االرشــادات الخاصــة بــإدارة تدفقــات الهجــرة موجــودة فقــط يف إجــراءات 

التشــغيل القياســية يف ابراهيــم الخليــل وزرباطيــة. ولوِحــظ وجــود إجــراءات يف 

إبراهيــم الخليــل )بوابــة الدخــول( ويف الشــامچة وزرباطيــة للســيطرة عــى 

الزحــام )كالحبــال والطوابــر(، وعــدم وجــود مثــل تلــك اإلجــراءات يف باشــاخ 

ــن  ــع املوظف ــر أَن جمي ــل. ويُذكَ ــم الخلي ــن إبراهي ــروج م ــة الخ ــخابور وبواب وفش

يف جميــع املعابــر باســتثناء فيشــخابور كانــوا قــد تدربّــوا عــى تنفيــذ اإلجــراءات 

املدرجــة يف إجــراءات التشــغيل القياســيّة. 

الكادر الصحي

بقــي عــدد الكــوادر الصحيــة عــى حالــه يف هــذه الجولــة كــا يف الجولــة 

الســابقة: إبراهيــم الخليــل )49 موظفــاً يف بوابــة الدخــول، و6 يف بوابــة الخــروج( 

باشــاخ )11( فيشــخابور )3( الشــامچة )4( وزرباطيــة )4(.

الوقاية من العدوى والسيطرة عليها

وفيشــخابور  الخليــل  إبراهيــم  معابــر  تحتــوي  الســابقة،  الجــوالت  يف  كــا 

ــة لغســل اليديــن باملــاء والصابــون أو بالكلــور.  والشــامچة وزرباطيــة عــى محطّ

بينــا ال يــزال معــر باشــاخ خاليــاً مــن هــذه االجــراءات املحطــة.

وكــا يف الجولــة الســابقة أيضــاً، لوحــظ وجــود صناديــق مــن الِكامــات يف 

ــد-19  ــم بكوفي ــتبه يف إصابته ــافرين املش ــا للمس ــّم تزويده ــر؛ يت ــع املعاب جمي

إضافــة إىل رفقائهــم يف الَســفر. وكــا يف الجــوالت الســابقة أيضــاً، لوحــظ 

ولــوازم  ملعــّدات  الثاثــة  املعابــر  يف  العــّال  جميــع  أو  معظــم  اســتخدام 

الوقايــة الشــخصية، للّحــد مــن انتشــار املــرض، مبــا يف ذلــك القفــازات والِكامــات 

ذات االســتخدام ملــرّة واحــدة.  أّمــا يف معــر زرباطيــة، فلوحــظ أّن عــدداً قليــاً مــن 

ــخصية. ــة الش ــدات الوقاي ــتخدمون مع ــن يس املوظف

الفحص الصحي 

ــاخ  ــخابور وباش ــادرة فيش ــذ ُمغ ــتخَدم يف مناف ــرارة تُس ــس الح ــزال مقايي وال ت

املســافرين  كافــة  ويخضــع  كــا  وزرباطيــة.  )املغــادرة(  الخليــل  وإبراهيــم 

توجــد  وال  الوصــول.  عنــد  الثاثــة  املعابــر  يف  كوفيــد-19  لفحــص  القادمــن 

منشــأة صحيــة الجــراء الفحوصــات يف معــري زرباطيــة والشــامچة، لذلــك يُلــزَم 

املســافرون بإبــراز نتيجــة ســلبية للفحــص قبل الوصــول. أمــا املســافرون العابرونـ، 

فتقــوم قــوات األمــن باصطحابهــم إىل املطــارات الدوليــة، حيــث يتعــّن عليهــم 

ــاد. ــم الب ــل مغادرته ــاك قب ــص هن ــراء الفح إج
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وكــا يف الجــوالت الســابقة، تختلــف القواعــد الصحية حســب كل معر مــن املعابر. 

فبعــد دخــول العــراق عــر ابراهيــم الخليــل، يجــب عــى املســافرين القادمــن عزل 

أنفســهم يف منازلهــم ملــدة 14 يومــاً، يف حــن يُلــزم املســافرون العابريــن عــر  

فيشــخابور بالحجــر الصحــي يف فنــدق ملــدة 48 ســاعة  )باســتثناء الذيــن يحملــون 

جنســية مزدوجــة(. ويجــب عــى جميــع املســافرين الذيــن يدخلــون عــر باشــاخ 

االلتــزام بالحجــر الصحــي يف املنــزل ملــدة 48 ســاعة. أمــا القادمــن عــر زرباطيــة 

والشــامچة، فيطلــب منهــم حجــر أنفســهم يف منازلهــم ملــدة 14 يومــاً.

إضافــة إىل ذلــك، وكــا يف الجولــة الســابقة، ال يوجــد يف أي معــر مــن املعابــر 

مــكان خــاص بالعــزل وإجــراء مزيــد مــن التقييــم للحــاالت املشــتبه بهــا. وكــا 

ــراز  ــر إب ــب مــن املســافرين العابريــن مــن معظــم املعاب يف الجولــة األخــرة، طُل

إقــرار صحــي عنــد الوصــول؛ لكــن ذلــك االجــراء مل يعــد مطلوبــاً يف أي معــر مــن 

املعابــر التــي تــم رصدهــا، بعــد اجــراء فحوصــات كوفيــد-19 موقعيــة يف املعابــر، 

أو الــزام املســافرين بابــراز نتيجــة فحــص ســلبية عنــد الوصــول.

التواصل بشأن املخاطر 

ــا  ــزال التعليــات واملنشــورات واملطبوعــات الخاصــة بالتوعيــة بجائحــة كورون ال ت

موجــودة يف معظــم املعابــر، مــا عــدا معــر باشــاخ. مــع ذلــك، الحــظ العــّدادون 

أّن املوظفــن ال يقّدمــون هــذه املعلومــات مبــارشًة  يف املعابــر الخمســة 

ــافرين. للمس

التسجيل  

يتــم تســجيل أســاء ومعلومــات االتصــال الخاصــة بجميــع املســافرين القادمــن 

وإبراهيــم  وزرباطيــة،  والشــامچة،   ، وباشــاخ  فيشــخابور،  يف  واملغادريــن 

ــة  ــد بواب ــن عن ــن العراقي ــط للمواطن ــل فق ــذه التفاصي ــجيل ه ــّم تس ــل )يت الخلي

معابــر  تســتخدم  الســابقة،  الجولــة  يف  وكــا  الخليــل(.  إلبراهيــم  املغــادرة 

فيشــخابور، وباشــاخ، والشــامچة نظامــاً إلكرونيــاً لتســجيل املســافرين، بينــا ال 

زال املوظفــون يف زرباطيــة يســتخدمون ســجاً ورقيــاً.

نظام اإلخطار واإلحالة 

ــة عــى نظــام اإلخطــار واإلحالــة يف  مل يتــم تســجيل أي تغيــر يف هــذه الجول

املعابــر الخمســة. وشــوهدت ســيارة إســعاف يف كل معــر مــن املعابــر الثاثــة 

التــي تــم رصدهــا. إضافــة إىل ذلــك، يقــوم املوظفــون يف جميــع املعابــر 

ــد-19.  ــافرين بكوفي ــد املس ــة أح ــتباه بإصاب ــد االش ــي عن ــز صح ــرب مرك ــار أق بإخط

وتتّــم إحالــة املســافرين املــرىض إىل أقــرب مركــز صحــّي الجــراء مزيــد مــن 

ــخابور  ــل وفيش ــم الخلي ــق إبراهي ــن طري ــون ع ــال القادم ــة. ويُح ــوص الصحي الفح

إىل مستشــفيات آزادي أو كافــن أو الالف، بينــا يُنقــل القادمــون عــر الشــامچة 

إىل مستشــفيات الَصــدر والجمهــوري والفيحــاء. ويُحــال املســافرون القادمــون 

عــر باشــاخ إىل مستشــفى بينجويــن، والقادمــون عــر زرباطيــة إىل مستشــفى 

الزهــراء. كــا يتّــم اآلن اســتخدام وحــدات الحــروق داخــل بعــض املستشــفيات 

ــد-19.    ــن بكوفي ــاج للمصاب ــر الع لتوف
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ُملَحق: حالة املعابر الحدوديّة يف العراق للفرتة من 2020/10/20 
إىل 11/2/ 2020

نوع الحركة املسموحةحالة املَعربالدولة املجاورةاملعرب الحدودياملحافظة

قدوممغلق جزئياًاألردنطريبيلاألنبار

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًسورياالقائماألنبار

قدوم ومغادرةمفتوح جزئياًمطارمطار بغداد الدويلبغداد

قدوممرور تجاري فقطإيرانأبو فلوسالبرصة

قدوم ومغادرةمرور تجاري فقطميناءخور الزبريالبرصة

قدوممرور تجاري فقطميناءأم قرصالبرصة

مغادرةمرور تجاري فقطميناءالبرصةالبرصة

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًإيرانالشالمةالبرصة

قدوم ومغادرةمفتوح جزئياًمطارمطار البرصة الدويلالبرصة

قدوممرور تجاري فقطإيرانبلد روز/ منديلدياىل

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًإيراناملنذريةدياىل

قدوم ومغادرةمفتوح كليّاًتركياإبراهيم الخليلدهوك

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًسوريافيشخابور 1 دهوك

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًإيرانحاجي أوَمرانأربيل

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًمطارمطار أربيل الدويلأربيل

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًإيرانالشيبميسان

قدوممرور تجاري فقطإيرانكييلالسليامنية

قدوم ومغادرةمرور تجاري فقطإيرانبرويزخانالسليامنية

قدوممرور تجاري فقطإيرانطويلةالسليامنية

قدوممرور تجاري فقطإيرانسريان بنالسليامنية

قدوم ومغادرةمفتوح كليّاًإيرانباشامخالسليامنية

قدوممرور تجاري فقطإيرانبشتاالسليامنية

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًإيرانزرباطيةواسط

املواطنن  من  كبر  عدد  تنقّل  أتاح  ما  أيلول،  و30  حزيران   4 بن  واملغادرين  للقادمن  فتحه  تّم  إذ  وأيلول.  متّوز  بن  مناسبات  عدة  يف  فيشخابور  يف  التشغييل  الوضع  تغّر   1
السورين عر هذا املعر )حوايل 5,232 من إقليم كردستان إىل سوريا، و 225 من سوريا إىل إقليم كردستان(.

* تشر الحقول امللّونة باللون األصفر إىل املعلومات التي تّم تحديثها منذ فرة التقرير السابق
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إخالء مسؤولية

العامة فقط. وال تعني األسامء  التقرير هي ألغراض املعلومات  الواردة يف هذا  املعلومات 

من  قبوالً  أو  رسمياً  اقراراً   DTM النزوح  تتّبع  مصفوفة  ومعلومات  ببيانات  الخاصة  والحدود 

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

التقرير،  أجزاء  جميع  يف  املعروضة  واملواد  املستخدمة  التسميات  إّن  كام  للهجرة.   الدولية 

أو  أو مدينة  إقليم  أو  بلد  القانوين ألي  الوضع  للهجرة بشأن  الدولية  ال تعكس رأي املنظمة 

منطقة أو سلطاتها أو فيام يتعلق بحدودها أو مساحتها.

هذه  عىل  والحدود  األسامء  فقط.  التوضيح  ألغراض  هي  التقرير  يف  الواردة  الخرائط  جميع 

الخارطة ال تعني موافقة املنظمة الدولية للهجرة عليها أو القبول بها.

2020 للهجرة  الدولية  املنظمة   ©

ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا التقرير، أو تخزينه بغرض إعادة استخدامه بأي شكل من 

األشكال، وال يجوز نقله بأي شكل أو بأي وسيلة الكرتونية أو غري الكرتونية، أو تصويره أو 

تسجيله أو غري ذلك من االستخدامات بدون موافقة خطّية مسبقة من النارش.

كورونا جائحة  بسبب  العراق  يف  التّنقل  حريّة  عىل  املفروضة  القيود 

املنهّجية

القيود املفروضة عىل حريّة التّنقل يف العراق بسبب جائحة 

كورونا

ــة  ــق مصفوف ــم فري ــراق تدع ــزوح يف الع ــع الن ــة تتّب ــذ آذار 2020، ومصفوف من
ــدف إىل  ــات ته ــع البيان ــدة لجم ــة جدي ــال مارس ــن خ ــة م ــزوح العاملي ــع الن تتّب
فهــم أفضــل ملــدى تأثــر جائحــة كورونــا عــى التنّقــل عامليــاً. شــارك يف 
ــاء  ــع أنح ــرة يف جمي ــة للهج ــة الدولي ــة للمنظم ــة قُطري ــة 171 بعث ــذه الدراس ه
العــامل، بهــدف توفــر معلومــات عــن قــدرة املعابــر الحدوديــة عــى التخفيــف 

ــا.  ــة كورون ــب لجائح ــكل مناس ــّدي بش أو التص

البيانــات  هــذه  جمــع  عمليــة  قيــادة  النــزوح  تتّبــع  مصفوفــة  ــر  مقَّ وتــوىّل 
ــات  ــع البيان ــّم جم ــرى. وت ــرة األخ ــة للهج ــة الدولي ــع إدارات املنظم ــيق م بالتنس
ذات الصلــة، وتحديثهــا عــى املســتوى الُقطــري بشــكل مســتمر باســتخدام 

العنكبوتيــة.  الشــبكة  تطبيقــات 

ــة  ــة الدولي ــع للمنظم ــزوح التاب ــع الن ــة تتبّ ــق مصفوف ــوىّل فري ــراق، ت ويف الع
للهجــرة جمــع البيانــات. ويتألـّـف هــذا الفريــق مــن أكــر مــن 100 موظــف منترشيــن 
البيانــات  واســتُكِملَت  إنــاث(  العداّديــن  مــن   %20( العــراق  أنحــاء  جميــع  يف 
ــرة.  ــة للهج ــة الدولي ــة للمنظم ــرة )MMU( التابع ــدة إدارة الهج ــات وح مبعلوم
البيانــات  بجمــع  للهجــرة  الدوليــة  للمنظمــة  امليدانيــون  املوظفــون  وقــام 
بأنفســهم يف املعابــر الحدوديــة املختــارة، أثنــاء لقاءاتهــم مــع مــزّودي 
ــر مغلقــة، قــام أولئــك املوظفــون  املعلومــات الرئيســين. وحــن كانــت املعاب
بجمــع البيانــات عــر الهاتــف، ومــن خــال شــبكة كبــرة وراســخة تّضــم الســلطات 
املحليــة وقــوات األمــن وموظفــي الجــارك. والهــدف مــن أخــذ معلومــات مــن 
ــر  ــف يف املعاب ــن املوق ــرة ع ــن فك ــو تكوي ــين ه ــات الرئيس ــزّودي املعلوم م
ــر  ــج بأك ــث النتائ ــّم تثلي ــا ت ــخصية. ك ــم الش ــتناد إىل آرائه ــة، دون االس الحدودي

ــاً.  ــك ممكن ــا كان ذل ــدودي، كلّ ــر ح ــكل مع ــد ل ــّي واح ــؤرّش رئي ــن م م

اللتقاط حالة كل معرب بشكل منهجي، تّم تحديد الحاالت التشغيلية 

للمعابر الحدودية عىل النحو التايل:

ــتخدام  • ــم اس ــراد يكنه ــن األف ــط م ــاً فق ــدداً قلي ــاً )أي أّن ع ــق جزئي ُمغل

املعــر قُدومــاً أو ُمغــادرة، بســبب ســاعات العمــل املحــدودة أو اإلغــاق 

ــة( ــيات معيّن ــام جنس ــزيئ أم الج

ُمغلق )أمام القادمن واملغادرين(  •

مفتوح أمام القادمن واملغادرين •

مفتوح للمرور التجاري فقط •

حاالت أخرى •

غر معروف •

يرجــى الرجــوع إىل إطــار عمــل املنهجيـّـة، ملزيــد مــن املعلومــات حــول املنهجيّة 

ومــا فيها مــن تعاريــف ورشح.

التدابري الصحيّة والقيود عىل الحركة يف العراق 

تقــوم مصفوفــة تتّبــع النــزوح يف العــراق بجمــع البيانــات يف املعابــر الحدوديـّـة 

مــع البلــدان املجــاورة لفهــم أفضــل للقيــود املفروضــة عــى الحركــة والتدابــر 

الصحيّــة العامــة املطبّقــة أثنــاء جائحــة كورونــا. وتــّم جمــع البيانــات الــواردة 

يف هــذا التقريــر يف 2020/10/27 مــن خــال مقابــات وجاهيّــة مــع مــزّودي 

املاحظــة  إىل  إضافــة  والصحــة(  الحكومــة  )موظفــو  الرئيســين  املعلومــات 

الشــخصية املبــارشة يف ثاثــة معابــر: إبراهيــم الخليــل عــى الحــدود مــع تركيــا، 

وفيشــخابور عــى الحــدود مــع ســوريا، وباشــاخ عــى الحــدود مــع الجمهوريــة 

ــة. ــامية االيراني اإلس

https://migration.iom.int/system/tdf/DTM Methodological Framework for Points of Entry Country Baseline _COVID-19 11032020.pdf?file=1&type=node&id=7994

