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كورونا جائحة  بسبب  العراق  يف  التّنقل  حريّة  عىل  املفروضة  القيود 

ــّي  ــد تف ــة ّض ــراءات وقائي ــهر آذار 2020 إج ــذ ش ــة من ــلطات العراقي ــت الُس فَرض

ــرض  ــوال، ف ــر التج ــراءات حظ ــن إج ــاً ع ــراءات، فض ــك االج ــن تل ــا. وم ــة كورون جائح

قيــود عــى حريّــة التنقــل والَســفر، شــملت إغــاق املطــارات واملعابــر املنتــرة 

عــى كافّــة الحــدود الربيّــة والبحريّــة. وخــال الفــرة بــن 2020/8/25 و9/7/ 2020، 

أجــرَت مصفوفــة تتّبــع النــزوح )DTM( التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف 

العــراق دراســة شــملت 30 موقعــاً، تبــّن أّن 7 مواقــع منهــا ُمغلقــة، و7 مفتوحــة 

ــن  ــذة ع ــر، نُب ــذا التقري ــط. يف ه ــة فق ــة التجاري ــاً للحرك ــاً مفتوح ــاً، و16 موقع جزئي

ــراق  ــدودي، والع ــرب ح ــرب 23 مع ــل ع ــة التنق ــى حريّ ــة ع ــود املفروض ــك القي تل

ــدول 1(. ــر الج ــام )أنظ ــكل ع بش

خارطة 1: وضع املعابر الحدودية يف 7 /2020/9 
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 القيود املفروضة عىل حريّة التّنقل 
يف العراق بسبب جائحة كورونا

للفرتة من 25 آب لغاية 7 أيلول 2020
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هذه الخارطة لالستخدام الداخّيل حرصاً
تاريخ التحديث: 9/9/2020

ــب ــة: مكت ــدود اإلداريّ ــة. الح ــمولة بالدراس ــق املش ــة وّســكان املناط ــلطات املحليّ ــزوح، والس ــع الن ــة تتّب ــة ملصفوف ــرق التابع ــل الف ــن قب ــة م ــمولة بالدراس ــة املش ــر الحدودي ــات: املعاب ــدر البيان  مص
(تعديل) OCHA منّسق الشؤون اإلنسانية

 عدم مسؤولية: هذه الخارطة هي لغرض التوضيح فقط. والحدود واألسامء والتسميات املستخدمة فيها ال تعني موافقة املنظمة الدولية للهجرة أو قبولها رسمياً بها
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كورونا جائحة  بسبب  العراق  يف  التّنقل  حريّة  عىل  املفروضة  القيود 

التنقل  حريّة  عىل  القيود 

حظــر  العراقيــة  الحكومــة  مــّددت   ،2020/9/7 و   2020/8/25 بــن  الفــرة  خــال 

التجــوال والتنقــل عــى مســتوى البــاد للحــّد مــن انتشــار جائحــة كورونــا. وشــملت 

تلــك اإلجــراءات فــرض قيــود عــى األنشــطة التجاريــة وعــى تنقــل املّدنيــن يف 

جميــع أنحــاء البــاد. واســتمرّت الســلطات املحليــة يف تطبيــق هــذه القيــود 

ــراق.  ــات الع ــرب محافظ ــن ع ــكل متباي بش

يف جميــع أنحــاء العــراق االتحــادي، وكإجــراء للوقايــة مــن األوضــاع الوبائيــة 

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

ــاعة  ــى الس ــاًء وحت ــاعة 11:00 مس ــن الس ــوال ب ــر التج ــرض حظ ــملت ف ــة؛ ش الجائح

5:00 صباحــاً مــن كل أســبوع يف جميــع املحافظــات. وبعــد رفــع تلــك القيــود يف 

شــهر آب، أصبــح مبقــدور األهــايل اآلن الســفر بــن املحافظــات رشط اتبــاع إجــراءات 

الصّحــة العامــة. ويف الفــرة مــن 2020/8/21 ولغايــة 2020/9/2، َمنعــت الحكومــة 

ــات  ــن املحافظ ــزوار م ــتقبال ال ــت، اس ــكل مؤق ــاء بش ــة كرب ــة يف محافظ املحليّ

ــة طــوال فــرة االحتفــاالت الدينيــة يف  األخــرى، بهــدف تقليــل التجّمعــات البريّ

شــهر محــرّم. 

وأصبــح باإلمــكان اســتئناف تقديــم الخدمــات األساســية املتعلقــة بالصّحــة والغــذاء 

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

املحــات التجاريــة ومراكــز التســّوق. وبعــد منــع املطاعــم واملقاهــي مــن تقديــم 

الوجبــات الرسيعــة والتوصيــل للمنــازل، صــار مســموحاً لهــا اآلن اســتقبال الزبائــن. 

مــع ذلــك، ويف 7 أيلــول بالتحديــد، أعلنــت لجنــة الصّحــة والســامة العراقيــة أنهــا 

ــادق ذات الخمــس نجــوم  ــاراً مــن 12 أيلــول، لبعــض املطاعــم والفن ستســمح اعتب

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 

التجهيــز  سلســلة  يف  العاملــن  اتبــاع  رشط  العــراق،  عمــوم  يف  املحليــة 

ــة.  ــة العام ــات الصحي للتعلي

ومنــذ التاســع مــن آب، اســتأنف عــدد قليــل مــن موظفــي الحكومــة العراقيــة 

العمــل يف مكاتبهــم الحكوميــة. ووافقــت اللجنــة عــى صاحيــة الــوزراء أو مدراء 

ــاراً  ــم، اعتب ــل يف مكاتبه ــم بالعم ــن موظفيه ــف 50% م ــن بتكلي ــر املعني الدوائ

مــن 12 أيلــول. كــا أعلنــت اللجنــة عــن عــدد مــن اإلجــراءات املتعلقــة باالنتخابــات، 

لتمكــن مفوضيــة االنتخابــات مــن إصــدار بطاقــات تســجيل بايومريــة، وإعفــاء 

موظفيهــا، ونقــل املــواد االنتخابيــة مــن حظــر التجــوال الحــايّل يف جميــع أنحــاء 

البــاد.

تثبــت حّقهــم يف  الســلع األساســية، موافقــات إضافيــة،  الصحيّــة ومــورّدي 

التنقــل بحريّــة ألغــراض تتعلــق بأعالهــم.

ويف إقليــم كردســتان العــراق، اســتأنفت مديريــات اإلقامــة العمــل بســاعات عمــل 

اعتياديــة، دون تحميــل األشــخاص الذيــن لديهــم تأشــرات مؤقتــة أو بطاقــات 

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

ونظــراً للعــدد الكبــر لطلبــات تجديــد اإلقامــات، أعفــت مديريــات االقامــة األشــخاص 

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

ــل.  ــتئناف العم اس

وتختلــف القواعــد املتعلقــة بنقــل البضائــع عــرب 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

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

ملواطنيهــا بالتنقــل بــن محافظــات اإلقليــم، وبــن اإلقليــم وبــن باقــي محافظات 

ــوال  ــر التج ــرض حظ ــم ف ــة، تّ ــات العراقي ــال يف املحافظ ــو الح ــا ه ــراق. وك الع

يف جميــع محافظــات إقليــم كردســتان العــراق، مــن الســاعة 11:00 مســاًء وحتــى 

الســاعة 5:00 صباحــاً كل أســبوع.

وفيــا يتعلــق بالطــران، ال زالــت املطــارات الدوليــة يف بغــداد والبــرة وأربيــل 

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 الجوي ــتمرّت الرح ــك اس ــة. وكذل الجائح

ــول. ــن 25 آب و7 ايل ــة ب ــرة الواقع ــتئجار للف ــع واالس ــل البضائ ونق

إضافــة إىل ذلــك، وضعــت ســلطة الطــران املــديّن العراقــي تدابر الصحــة العامة 

التــي يتعــن عــى جميــع املوظفــن والــركاب اتباعهــا يف املطــارات، للحــد مــن 

انتشــار جائحــة كورونــا. وتشــمل تلــك اإلجــراءات مطالبــة جميــع املســافرين بارتــداء 

الِكامــات واســتخدام معّقــم اليديــن أثنــاء الســفر، وااللتــزام بالتباعــد االجتاعــي 

)مــر واحــد( عــن اآلخريــن. كــا نصحــت الســلطات األشــخاص الذيــن يخططــون 

ــص  ــلبية لفح ــة س ــراز نتيج ــرورة إب ــة ب ــات دولي ــن رح ــى َم ــراق ع ــادرة الع ملغ

جائحــة كورونــا )PCR( وأن يكــون قــد مــى عــى الفحــص 96 ســاعة قبــل الطــران. 

ــة  ــراز نتيج ــافر إب ــى كل مس ــّن ع ــدويل، يتع ــل ال ــار أربي ــول إىل مط ــد الوص وعن

ســلبية لفحــص جائحــة كورونــا )PCR( وأن يكــون قــد مــى عــى الفحــص 48 ســاعة 

قبــل الطــران، إضافــة إىل مذكــرّة تؤيـّـد التــزام املصــاب بفايــروس كورونــا بالحجــر 

الصحــي ملــدة 14 يومــاً 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 صاحيتهــا بعــد 2020/2/21. كــا 

ميكــن للمهاجريــن املقيمــن يف العــراق، والذيــن ال متثيــل دبلوماســياً لُدَولهــم 

يف العــراق، طلــب الحصــول عــى موافقــة بالســفر مــن وزارة الداخليــة العراقيــة. 

يف حــن يُســَمح للُمقيمــن الذيــن لُدولهــم متثيــل دبلومــايس يف العــراق، 

ــن  ــا الحالت ــة. ويف كلت ــفاراتهم املعنيّ ــن س ــادرة م ــة ص ــب موافق ــفر مبوج الس

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

ــة.  ــال الرعاي ــون يف مج ــم العامل ــية، ومنه ــات األساس يف الخدم

تــّـم جمع البيانات عـــن الوحدات الجغرافيـــة التالية: 

ثالثــة مطــارات )مطارات عاملة أعضاء يف االتحاد الدويّل للنقــل الجوّي(: مطارات بغداد والبرة وأربيل الدولية.  •

أربعــة وعــرون معــراً حدوديــاًّ بريّــاً )معابــر حدوديــة دوليّــة بريّــة(: أبــو فلــوس، الشــامجة، الشــيب، الوليــد، القائــم، عرعــر، برويزخــان، باشــاغ، الفــاو،  •

فيشــخابور، إبراهيــم الخليــل، حاجــي أوَمــران، كيــي، املُنذريــة، َمنــديل، بشــتا، ربيعــة، َســفوان، رسزيــري، ســران ِبــن، طريبيــل، طويلــة، وزرباطيــة.

أربعــة معابــر حدودية بحريّة )معابر حدوديّة دوليّة عى البحر أو األنهار أو البحرات(: أم قر، البرة، خور الزبر، والعميق. •
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كورونا جائحة  بسبب  العراق  يف  التّنقل  حريّة  عىل  املفروضة  القيود 

يعــرض الجــدول )1( حالــة جميــع املعابــر الحدوديــة التــي كانــت مغلقــة جزئيــاً أمــام 

املســافرين، أو تــم فتحهــا لألغــراض التجاريــة فقــط للفــرة بــن 25 آب و 7 أيلــول. 

وشــهد معــرب فيشــخابور تغيــرات يف الوضــع التشــغيي، عــن الفــرة الســابقة 

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

تغرّي الوضع التشغييل ملعرب فيشخابور مرات عديدة بني متوز وأيلول. وعندما تم فتحه للحركات الواردة والصادرة بني 4 -30 متوز، ساعد املعرب يف تنقل عدد كبري من املواطنني   1
السوريني عرب الحدود )حوايل 5232 إقليم كوردستان إىل سوريا، و 225 من سوريا إىل إقليم كردستان العراق(.

ــوح  ــران مفت ــي أوَم ــرب حاج ــإّن مع ــك ف ــن.1 وكذل ــن واملغادري ــافرين الوافدي للمس

ــن.  ــن واملغادري ــافرين القادم ــاً للمس ــد أن كان مفتوح ــة بع ــراض التجاري اآلن لألغ

ــول  ــة بدخ ــة القادم ــرور التجاري ــة امل ــاً لحرك ــمح اآلن أيض ــل، يُس ــو ُماث ــى نح وع

العــراق عــرب معــرب الشــيب بعــد إغاقــه متامــاً يف شــهر أذار.

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

فظة  ملحا الحدوديا املجاورةاملعرب  املعربالدولة  املسموحةحالة  الحركة  نوع 

قدوممغلق جزئياًاألردنطريبيلاألنبار

قدوممغلق جزئياًسورياالقائماألنبار

قدوم ومغادرةمفتوح جزئياًمطارمطار بغداد الدويلبغداد

قدومحركة تجارية فقطإيرانأبو فلوسالبرصة

قدوم ومغادرةحركة تجارية فقطميناخور الزبريالبرصة

قدومحركة تجارية فقطميناءأم قرصالبرصة

مغادرةحركة تجارية فقطميناءالبرصةالبرصة

قدومحركة تجاريةإيرانالشالمجةالبرصة

قدوم ومغادرةمفتوح جزئياًمطرمطار البرصة الدويلالبرصة

قدومحركة تجارية فقطإيرانبلد روز/ منديلدياىل

قدوم ومغادرةحركة تجارية فقطإيراناملنذريةدياىل

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًترکیاابراهیم الخلیلدهوك

قدوم ومغادرةحركة تجارية فقطسوريافيشخابوردهوك

قدوم ومغادرةحركة تجارية فقطإيرانحاجي أومرانأربيل

قدوم ومغادرةمفتوح جزئياًمطارمطار أربيل الدويلأربيل

قدومحركة تجارية فقطإيرانالشيبميسان

قدومحركة تجارية فقطإيرانكييلالسليامنية

قدوم ومغادرةحركة تجارية فقطإيرانبرويزخانالسليامنية

قدومحركة تجارية فقطإيرانطويلةالسليامنية

قدومحركة تجارية فقطإيرانسريان بن السليامنية

قدوم ومغادرةمغلق جزئياًإيرانباشامغالسليامنية

قدومحركة تجارية فقطإيرانبشتاالسليامنية

قدومحركة تجارية فقطإيرانزرباطيةواسط

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

منــذ آذار 2020، ومصفوفــة تتّبــع النــزوح يف العــراق تدعــم فريــق مصفوفــة تتّبــع 

ــم  ــدف إىل فه ــات ته ــع البيان ــدة لجم ــة جدي ــال مارس ــن خ ــة م ــزوح العاملي الن

أفضــل ملــدى تأثــر جائحــة كورونــا عــى التنّقــل عامليــاً. شــارك يف هــذه الدراســة 

ــدف  ــامل، به ــاء الع ــع أنح ــرة يف جمي ــة للهج ــة الدولي ــة للمنظم ــة قُطري 171 بعث

توفــر معلومــات عــن قــدرة املعابــر الحدوديــة عــى التخفيــف أو التصــّدي بشــكل 

مناســب لجائحــة كورونــا. 

ــر مصفوفــة تتّبــع النــزوح قيــادة عمليــة جمــع هــذه البيانــات بالتنســيق  وتــوىّل مقَّ

ــة  ــات ذات الصل ــع البيان ــّم جم ــرى. وت ــرة األخ ــة للهج ــة الدولي ــع إدارات املنظم م

وتحديثهــا عــى املســتوى الُقطــري بشــكل مســتمر باســتخدام تطبيقــات الشــبكة 

العنكبوتيــة. 

ويف العــراق، تــوىّل فريــق مصفوفــة تتبّــع النــزوح التابــع للمنظمــة الدوليــة 

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

يف جميــع أنحــاء العــراق )20% مــن العداّدين إناث( واســتُكِملَت البيانــات مبعلومات 

وقــام  للهجــرة.  الدوليــة  للمنظمــة  التابعــة   )MMU( الهجــرة  إدارة  وحــدة 

ــهم  ــات بأنفس ــع البيان ــرة بجم ــة للهج ــة الدولي ــون للمنظم ــون امليداني املوظف

يف املعابــر الحدوديــة املختــارة، أثنــاء لقاءاتهــم مــع مــزّودي املعلومــات 

الرئيســين. وحــن كانــت املعابــر مغلقــة، قــام أولئــك املوظفــون بجمــع البيانــات 

عــرب الهاتــف، ومــن خــال شــبكة كبــرة وراســخة تّضــم الســلطات املحليــة وقــوات 

األمــن وموظفــي الجــارك. وتهــدف إجابــات مــزّودي املعلومــات الرئيســين إىل 

إعطــاء فكــرة عــن املوقــف يف املعابــر الحدوديــة، واســتبعاد آرائهــم الشــخصية. 

كــا تــّم تثليــث النتائــج بأكــر مــن مــؤرّش رئيــّي واحــد لــكل معــرب حــدودي، كلّــا 

ــاً. كان ذلــك ممكن

اللتقـــاط حالـــة كل معـــرب بشـــكل منهجـــي، تـــّم تحديـــد الحـــاالت 
التشغيلية للمعابر الحدودية عىل النحو التايل:

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

املعــرب قُدومــاً أو ُمغــادرة، بســبب ســاعات العمــل املحــدودة أو اإلغــاق 

ــة( ــيات معيّن ــام جنس ــزيئ أم الج

ُمغلق )أمام القدوم واملُغادرة(  •

مفتوح أمام القدوم واملُغادرة •

مفتوح للحركة التجارية فقط •

حاالت أخرى •

غر معروف •

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

ومــا فيها مــن تعاريــف ورشح.

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

