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

املنظّمة الدوليّة للهجرة يف العراق

التدابري الصح ّية والقُيود املَفروضة عىل
حريّة الت ّنقل يف العراق بسبب جائحة كورونا
للفرتة من  2020/10/20لغاية 2020/11/2

منــذ نيســان  ،2020قامــت مصفوفــة تتّبــع النــزوح يف العــراق بجمــع
البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بالقيــود عــى الحركــة والتدابــر
الخاصــة بجائحــة كورونــا الســارية يف جميــع أنحــاء البــاد
الصحيّــة
ّ
حــ ّد مــن انتشــار الجائحــة.
لل َ
ول و 2ترشيــن
وخــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر بــن  20ترشيــن األ ّ
الثــاين  ،2020قامــت مصفوفــة تتّبــع النــزوح بجمــع املعلومــات
املتعلقــة بالقيــود عــى الحركــة داخــل العــراق وكذلــك يف املعابــر
الحدوديّــة .وتشــمل تلــك التدابــر ،قيــودا ً عــى حريّــة التنقــل بــن
املحافظــات وعــى النشــاط التجــاري ،وحظــر التجــوال ،وســاعات
العمــل يف الدوائــر الحكوميــة واإلقامــة ،واألنظمــة القانونيــة.
ويعــرض امل ُلحــق ( )1املرفــق بهــذا التقريــر حــال  30معــرا ً حدودي ـاً
شُ ــ ِ
ملَت بالتقييــم؛  7منهــا كانــت مغلقــة متامــاً ،و11معــرا ً مفتوحــاً
بشــكل جــزيئ ،و 10معابــر كانــت مفتوحــة أمــام الحركــة التجاريــة
فقــط.
معــت مصفوفــة تتّبــع
إضافــة إىل ذلــك ،يف  27ترشيــن األ ّ
ولَ ،ج َ
النــزوح معلومــات عــن التدابــر الصحيّــة وتفاصيــل إضافيــة حــول
مختــارة ،منهــا:
القيــود عــى الحركــة يف ثالثــة معابــر حدوديــة ُ
إبراهيــم الخليــل (العــراق  -تركيــا) وفيشــخابور (العــراق  -ســوريا)
وباشــاخ (العــراق  -إيــران) والشــامچة (العــراق  -إيــران) وزرباطيــة
(العــراق  -إيــران) .وإذا اقتضــت الحاجــة ،ســوف نعطــي مزيــدا ً مــن
التفصيــات عــن التغيــرات الحاصلــة يف التدابــر الصحيــة والقيــود
املفروضــة عــى الحركــة يف الجولــة الســابقة.
يف نهايــة هــذا التقريــر ،نبــذة عامــة عــن املنهج ّيــة املســتخدمة
يف جمــع املعلومــات.
ســبق وأن
يرجــى مالحظــة أ ّ
ن هــذا التقريــر يضّ ــم املعلومــات التــي َ
ُــرت (قبــل الفــرة املشــمولة بالتقريــر  21- 8أيلــول) يف نوعــن
ن َِ
مختلفــن مــن تقاريــر مصفوفــة تتّبــع النــزوح عــن جائحــة كورونــا.
وتتضّ مــن تلــك التقاريــر ( )1القيــود عــى الحركــة والتنقــل ( )2اإلجراءات
الصحيــة امل ُطبّقــة عنــد العبــور الحدوديــة؛ وكالهــا منشــور هنــا.
فضـاً عــن ذلــك ،نَــرت مصفوفــة تتّبــع النــزوح مجموعــة مــن التقارير
وفــرة هنــا.
املتعلّقــة بتقييــم تأثــر جائحــة كورونــا امل ُســت ّ
مر ،واملت ّ
عــدم مســؤولية :تســتند املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر
إىل معرفــة الســلطات العاملــة يف املعابــر الحدوديــة ،أو
املالحظــة املبــارشة أو البيانــات التــي حصــل عليهــا فريــق
مصفوفــة تتبّــع النــزوح .علــاً أنّــه مل يتّــم التحقّــق مــن هــذه
املعلومــات أو اعتامدهــا رســمياً.
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القيود عىل حريّة التنقل بسبب جائحة كورونا
حظــر
خــال الفــرة بــن  2020/10/20و  ،2020/11/2مــدّدت الحكومــة العراقيــة َ

التجــوال والتنقّــل يف عمــوم البــاد ،للحــ ّد مــن انتشــار جائحــة كورونــا .وشــملت

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

جميــع أنحــاء البــاد .واســتم ّرت الســلطات املحليــة يف تطبيــق هــذه القيود بشــكل

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

تلــك اإلجــراءات فــرض قيــود عــى األنشــطة التجاريــة وعــى تنقــل املدّنيــن يف

يف أربيــل أو بغــداد أو البــرة .ويُلـ َزم املســافر الــذي مل يُجـ ِر الفحــص املطلــوب

متبايــن عــر محافظــات العــراق.

عــزل
ـص إصابتَــه باملَــرض ،في ـ َّزود بإرشــادات
خاصــة بال َ
ّ
املســافر الــذي أظهــر الفحـ ُ

يف جميــع أنحــاء العــراق االتحــادي ،وكإجــراء للوقايــة مــن األوضــاع الوبائيّــة

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

حظــر التجــوال عــن جميــع
الجائحــة .ويف أواخــر أيلــولَ ،رفعــت الحكومــة العراقيــة َ
يومــي بــن الســاعة 11
محافظــات العــراق بعــد أن كان مفروضــاً عــى أســاس
ّ

الســفر بــن املحافظــات بعــد رفــع
مســاءا ً و 5صباحــاً ،وأصبــح مبقــدور األهــايل َ

التدابــر الصحيّــة أيضــاً يف شــهر آب.

حــة والغــذاء يف جميــع أنحــاء
كــا اســتؤنِفت الخدمــات األساســية املتعل ّ
قــة بالص ّ

البــاد ،رشط اتبــاع تعليــات صحيّــة صارمــة ،تُطَّبَــق أيضــاً يف املحــات التجاريــة
وســ ِ
م َح للمطاعــم واملقاهــي بتقديــم الوجبــات الرسيعــة
وقُ .
ومراكــز التســ ّ

والتوصيــل إىل الزبائــن ،دون اســتقبال الزبائــن لتنــاول األطعمــة واملرشوبــات
فيهــا.
حــة والســامة العراقيــة
مــع ذلــك ،ومنــذ منتصــف شــهر أيلــول ،أعلنــت لجنــة الص ّ

ن إجــراءات الفحــص ليســت مطبّقــة يف مطــا َري بغــداد
حــة ،عل ـاً أ ّ
مــن وزارة الص ّ
ي َنــع املســافرون القادمــون بــدون نتيجــة ســلبية ،مــن الدخــول.
والبــرة ،بــل ُ

وتّــم تنقيــح السياســة الداخليــة لألمــم املتحــدة بشــأن ســفر موظفيهــا يف
يتعــن عــى املوظفــن األساســيني إبــراز نتيجــة
أوائــل ترشيــن الثــاين .وأصبــح
ّ
فحــص ســلبية لكوفيــد 19-قبــل عودتهــم إىل مكاتبهــم ،عــى ألّ يكــون قــد
ـي ملــدة  14يومـاً يف
مــى عليهــا أكــر مــن  72ســاعة ،ثــم االلتــزام بالحجــر الصحـ ّ

و ِ
عــت قواعــد جديــدة لســفر موظفــي األمــم املتحــدة
محـ ّ
ض َ
ـات ســكناهم .كذلــك ُ

بــن املحافظــات العراقيــة .إذ صــا َر لزامـاً عــى املوظفــن املســافرين مــن بغــداد
إىل إقليــم كوردســتان عــى مــن رحــات األمــم املتحــدة إبــراز نتيجــة فحــص

ســلبية لكوفيــد 19-عنــد الوصــول ،وال يُطلَــب منهــم عــزل أنفســهم إذا كان قــد
مــى عــى وجودهــم يف العــراق  14يومـاً عــى األقــل .وإذا أراد موظفــو األمــم

مــع األمــم
الســفر مــن إقليــم كردســتان إىل بغــداد ،والســكَن يف مج ّ
املتحــدة َ

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

أنهــا ستســمح لبعــض املطاعــم والفنــادق الفَخمــة باســتئناف نشــاطها رشط

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

اللجنــة عــى إعــادة فتــح املعابــر الحدوديــة بشــكل تدريجــي لألغــراض التجاريــة

تكــون فيهــا النتيجــة ايجابيــةُ ،يطلَــب مــن املوظفــن عــزل أنفســهم والحصــول

حــة .كــا وافقــت
مراعاتهــا لإلجــراءات الصحيــة العامــة الصــادرة مــن وزارة الص ّ

فقــط أيــام األحــد إىل الخميــس فقــط ،تلبيــة لحاجــة األســواق املحليــة يف
عمــوم العــراق ،.كــا أل َزمــت العاملــن يف قطــاع التجهيــزات بتطبيــق مســافة
التباعــد االجتامعــي واســتخدام معقّــات ال َيدَيــن.
ومنــذ منتصــف أيلــول ،اســتأنف عــدد قليــل مــن موظفــي الحكومــة العراقيــة
العمــل يف مكاتبهــم الحكوميــة .ووافقــت اللجنــة عــى صالحيــة الــوزراء أو

مــع إذا كانــت نتيجــة الفحــص ســلبيّة فقــط .ويف الحــاالت التــي
لهــم مبغــادرة امل ُج َّ
عــى الرعايــة الصحيّــة الالزمــة ،ويجــب عليهــم أيضـاً التعــاون مــع الجهــات الصحيّــة

حــد مــن انتشــار املَــرض.
ّ
املختصــة إذا كانــوا قــد اختلطــوا مــع آخريــن ،لل ّ

وفيــا يتعلــق باللوائــح والتعليــات القانونيــة عــى املســتوى االتحــادي ،ال
تُس ـتَوىف الرســوم عــى التأشــرات التــي انتهــت صالحيتهــا بعــد  .2020/2/21وال
يحتــاج املهاجــرون الذيــن انتهــت تأشــراتهم إىل موافقــة الســلطات العراقيــة

مــدراء الدوائــر املعنيــن بتكليــف  %50مــن موظفيهــم بالعمــل يف مكاتبهــم.

ملغــادرة العــراق .ويف حــاالت معيّنــة ،يجــب أن يكــون هنــاك تواصــل بــن دائــرة

مفوضيــة االنتخابــات مــن إصــدار بطاقــات تســجيل بايومرتيــة ،واســتثناء موظفيهــا

يف قطــاع الخدمــات األساســية الحصــول عــى موافقــات إضافيــة ،كالعاملــن يف

كــا أعلنــت اللجنــة عــن عــدد مــن اإلجــراءات املتعلقــة باالنتخابــات ،لتمكــن

اإلقامــة والســفارة املعنيّــة قبــل ســفر املهاجريــن .كــا يجــب عــى العاملــن

ونقــل املــواد االنتخابيــة ،مــن حظــر التجــوال الســاري يف البــاد.

هــم يف التنقــل
مــو ّردي الســلع األساســية ،إلثبــات حق ّ
مجــال الرعايــة الصحيــة و ُ

االقليــم ،وبــن اإلقليــم وباقــي املحافظــات العراقيــة .وصــار بإمــكان املواطنــن

ويف إقليــم كردســتان العــراق ،عــادت مديريــات اإلقامــة إىل العمــل بســاعات

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

والســفر بحريّــة عــر املحافظــات دون حاجــة ملوافقــة
مــن الجهتــن ،التنقــل
َ
حظــر للتجــوال يف إقليــم
ُ
مســبقة مــن حكومــة اإلقليــم ،ومل يعــد هنــاك ُّ
أي َ

بحريّــة ألغــراض تتعلــق بأعاملهــم.

عمــل اعتياديــة ،دون تحميــل األشــخاص الذيــن لديهــم تأشــرات مؤقتــة أو بطاقــات
إقامــة أو عمــل انتهــت صالحيتهــا أثنــاء حظــر التجــوال ،أيــة أعبــاء أو غرامــات.

كردســتان ،عــى العكــس مــن املحافظــات العراقيــة.

عفــت مديريــات االقامــة األشــخاص
ونظــرا ً للعــدد الكبــر لطلبــات تجديــد اإلقامــات ،أ َ

وبالنســبة للطَــران ،ال زالــت املطــارات الدوليــة يف بغــداد والبــرة وأربيــل

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

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

ويــة لحــاالت الطــوارئ واإلجــاء الطبــي
الجائحــة .وكذلــك اســتم ّرت الرحــات الج ّ
ونقــل البضائــع واالســتئجار للفــرة الواقعــة بــن  20ترشيــن األول و 2ترشيــن
الثــاين.
ولغايــة أواخــر شــهر أيلــول ،كان يُطلَــب مــن جميــع املســافرين عنــد وصولهــم

حــي يف منازلهــم أو يف
إىل املطــارات الدوليــة العراقيــة ،االلتــزام بالحجــر الص ّ
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مل َزمـاً بالحصــول عــى نتيجة
ـرت ،وصــا َر املســافر ُ
الفنــادق .لكــن تلــك اإلجــراءات تغـ ّ

اســتئناف العمــل.
وتختلــف القواعــد املتعلقــة بنقــل البضائــع عــر الحــدود يف جميــع أنحــاء البــاد؛
فبعــض الســلطات تســمح باســترياد أو تصديــر أيــة مــواد ،بينــا يســمح البعــض
اآلخــر فقــط بنقــل ســلع معينــة بذاتهــا كاملــواد الغذائيــة أو النفــط .وال زالــت بعــض
املعابــر الحــدود تعمــل خــال أيــام مح ـدّدة فقــط ،متام ـاً كــا كانــت يف األشــهر
األوىل مــن انتشــار جائحــة كورونــا.

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

نظرة عامة عىل وضع املعابر الحدوديّة
تبــن الخارطــة ( )1أدنــاه ،وضــع جميــع املعابــر التــي كانــت مغلقــة جزئيــاً أمــام
ّ

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

عــد معــرا ابراهيــم الخليــل وباشــاخ ،الوحيدَيــن
 2020/10/20لغايــة  .2020 /11/ 2وي ّ

الوحيــدان املفتوحــن حاليــاً بشــكل كامــل ،بعــد أن كانــا خــال فــرة التقريــر
الســابق ،مفتوحــن جزئيــاً فقــط أمــام املســافرين الحاصلــن عــى إذن رســمي
مــن وزارة الداخليــة العراقيــة.

الذيّــن حدثــت فيهــا تغيــرات مــن حيــث الوضــع التشــغييل ،وهــا املعــران
2020 November 2 Status of PoEs as at .1 Map
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تاريخ التحديث2/11/2020 :
منسق الشؤون اإلنسانية ُ ) OCHAمعدّلة(
وسكان املناطق املشمولة بالدراسة .الحدود اإلداريّة :مكتب ّ
مصدر البيانات :املعابر الحدودية املشمولة بالدراسة من قبل الفرق التابعة ملصفوفة تتّبع النزوح ،والسلطات املحليّة ّ
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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القيود املفروضة عىل حر يّة الت ّنقل يف العراق بسبب جائحة كورونا

)OVERVIEW OF STATUSES OF POINTS OF ENTRY (PoEs
م جمــع املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر بتاريــخ  2020/10/27عــر خمســة
تـ ّ

معابــر:

•تّــم جمــع املعلومــات للمــرة الخامســة يف معابــر إبراهيــم الخليــل
(العــراق  -تركيــا) وفيشــخابور (العــراق  -ســوريا) وباشــاخ (العــراق  -إيــران).
وفيــا يــي االختالفــات بــن هــذه الجولــة والجــوالت الســابقة.
ري زرباطيــة (العــراق -
•تــ ّ
م جمــع املعلومــات للمــرة الثانيــة يف معــ َ

إيــران) والشــامچة (العــراق  -إيــران).

يرجى االطالع عىل الخارطة ( )1ملزيد من املعلومات.

الوضع التشغييل والقيود عىل الحركة
إبراهيــم الخليــل كان معــر إبراهيــم الخليــل مفتوحـاً ملـدّة  24ســاعة للمســافرين
جمعــت فيــه البيانــات  -مبــا يتوافــق
القادمــن واملغادريــن يف األســبوع الــذي ُ

م رفــع جميــع القيــود عــى
مــع الجــوالت الثــاث الســابقة .ويف هــذه الجولــة ،ت ـ ّ

قــل التــي كانــت ســارية يف الســابق؛ والتــي كانــت تفــرض عــى كافــة
حريّــة التن ّ

مســبق مــن وزارة الداخليــة لغــرض
املســافرين القادمــن الحصــول عــى إذن ُ
العبــور .إضافــة إىل ذلــك ،يُســمح اآلن للمواطنــن اإليرانيــن الدخــول بعــد أن كانــوا

ممنوعــن مــن الدخــول ســابقاً .وكــا يف الجولــة الســابقة ،يجــب عــى جميــع
املســافرين القادمــن اجــراء فحــص كوفيــد 19-يف هــذا املعــر.

فيشــخابور كان هــذا املعــر مفتوحــاً خــال هــذه الجولــة بــن الســاعة  9صباحــاً
و 3عــرا ً للمســافرين القادمــن واملغادريــن .وكــا هــو الحــال بالنســبة للجولتــن

الحكومــة اإليرانيــة قبــل دخــول إيــران مــن هــذا املعــر .وكــا هــو الحــال يف
معــر زرباطيــة ،ال توجــد يف هــذ املعــر منشــأة خاصــة بإجــراء فحــص كوفيــد،19-
إالّ أنّــه يجــب عــى جميــع املســافرين إبــراز نتيجــة ســلبية لفحــص كوفيــد 19-عــى
أالّ يكــون قــد مــى عليهــا أكــر مــن خــال  72ســاعة قبــل وصولهــم إىل املعــر.

حة العامة
إجراءات التشغيل القياسية
ّ
الخاصة بالص ّ
كــا يف الجولــة الســابقة ،تطبّــق إجــراءات تشــغيلية رســميّة للصحــة العامــة

والتدابــر التــي ينبغــي اتخاذهــا خــال جائحــة كورونــا ،يف املعابــر الحدوديّــة
ٍ
إرشــادات بشــأن التدابــر
م رصدهــا .وتطبِّــق املعابــر الخمســة
الخمســة التــي تــ ّ

الوقائيــة للموظفــن ،وتســجيل املســافرين ،وإجــراءات التبليــغ عــن الحــاالت
املشــتبه فيهــا واإلحــاالت الطبيــة للمســافرين املــرىض .وتجــدر اإلشــارة إىل
ن معابــر فيشــخابور وباشــاخ وإبراهيــم الخليــل فقــط تحتــوي عــى إجــراءات
أ ّ
حــي للمســافرين ،يف
التشــغيل القياســية واالرشــادات الخاصــة بالفحــص الص ّ

ن االرشــادات الخاصــة بــإدارة تدفقــات الهجــرة موجــودة فقــط يف إجــراءات
حــن أ ّ

ِ
ولوحــظ وجــود إجــراءات يف
التشــغيل القياســية يف ابراهيــم الخليــل وزرباطيــة.
إبراهيــم الخليــل (بوابــة الدخــول) ويف الشــامچة وزرباطيــة للســيطرة عــى
الزحــام (كالحبــال والطوابــر) ،وعــدم وجــود مثــل تلــك اإلجــراءات يف باشــاخ
ن جميــع املوظفــن
وفشــخابور وبوابــة الخــروج مــن إبراهيــم الخليــل .ويُذكَــر أ َ

يف جميــع املعابــر باســتثناء فيشــخابور كانــوا قــد تدربّــوا عــى تنفيــذ اإلجــراءات
املدرجــة يف إجــراءات التشــغيل القياســ ّية.

الســابقتني ،كان املعــر مفتوحــاً ملــدة ثالثــة أيــام فقــط يف األســبوع (األحــد

الكادر الصحي

للســوريني بالدخــول ،ولكــن ألســباب عاجلــة فقــط ،كتلقّــي العــاج الطبــي ،أو

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

والثالثــاء والخميــس) .إضافــة إىل ذلــك ،ومتاشــياً مــع الجولــة الســابقة ،أُتيــح
وســ ِ
مح
األعــراس أو الجنــازات ،أو أن يكونــوا يف طريقهــم إىل بلــد آخــر (عبــور)ُ .

للمواطنــن الســوريني والعراقيــن باملغــادرة فقــط لألغــراض التجاريــة .وكــا
يف الجولــة الســابقة ،يجــب عــى جميــع املســافرين القادمــن اجــراء فحــص
كوفيــد 19-يف هــذا املعــر.
باشــاخ كان معــر باشــاخ مفتوحــاً ملــدة  24ســاعة للمســافرين املغادريــن
م فيــه جمــع البيانــات (كــا يف الجولتــن الســابقتني).
خــال األســبوع الــذي تــ ّ

مح اآلن للمواطنــن اإليرانيــن دخــول العــراق ،دون حاجــة
وبالنســبة للقادمــن ،يُسـ َ
ـن عــى املواطنــن
إىل إذن ُ
مســبق مــن وزارة الداخليــة .ومــن جهــة أخــرى ،يتعـ ّ

العراقيــن اآلن الحصــول عــى تأشــرة مــن القنصليــة اإليرانيــة يف بغــداد قبــل
الســفر إىل إيــران عــن طريــق هــذا املعــر؛ بخــاف الســابق حــن كان يتوجــب
عليهــم الحصــول عــى اذن مســبق مــن وزارة الداخليــة .إضافــة إىل ذلــك ،يجــب
عــى جميــع املســافرين القادمــن اجــراء فحــص كوفيــد 19-يف هــذا املعــر.
م فتــح معــر زرباطيــة (محطــة واســط) ملــدة 24
زرباطيــة (محطّــة واســط) تــ ّ

الســابقة :إبراهيــم الخليــل ( 49موظفـاً يف بوابــة الدخــول ،و 6يف بوابــة الخــروج)
باشــاخ ( )11فيشــخابور ( )3الشــامچة ( )4وزرباطيــة (.)4

الوقاية من العدوى والسيطرة عليها
كــا يف الجــوالت الســابقة ،تحتــوي معابــر إبراهيــم الخليــل وفيشــخابور
والشــامچة وزرباطيــة عــى محطّــة لغســل اليديــن باملــاء والصابــون أو بالكلــور.
بينــا ال يــزال معــر باشــاخ خاليــاً مــن هــذه االجــراءات املحطــة.
وكــا يف الجولــة الســابقة أيضــاً ،لوحــظ وجــود صناديــق مــن ال ِكاممــات يف
م تزويدهــا للمســافرين املشــتبه يف إصابتهــم بكوفيــد19-
جميــع املعابــر؛ يتــ ّ

الســفر .وكــا يف الجــوالت الســابقة أيضــاً ،لوحــظ
إضافــة إىل رفقائهــم يف
َ
العــال يف املعابــر الثالثــة ملعــدّات ولــوازم
اســتخدام معظــم أو جميــع
ّ

حــد مــن انتشــار املــرض ،مبــا يف ذلــك القفــازات وال ِكاممــات
الوقايــة الشــخصية ،لل ّ

ن عــددا ً قليـاً مــن
مــا يف معــر زرباطيــة ،فلوحــظ أ ّ
ذات االســتخدام ملـ ّرة واحــدة .أ ّ

جمعــت البيانــات.
ســاعة للمســافرين القادمــن واملغادريــن يف األســبوع الــذي ُ

املوظفــن يســتخدمون معــدات الوقايــة الشــخصية.

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

الفحص الصحي

وكان املعــر مفتوحــاً أمــام املســافرين القادمــن واملغادريــن مــن مختلــف

هــد بعــدم العــودة إىل
ـن اآلن عــى املســافرين املغادريــن توقيــع تع ّ
أصبــح يتعـ ّ

العــراق عــن طريــق هــذا املعــر .وال توجــد يف هــذ املعــر منشــأة خاصــة بإجــراء
فحــص كوفيــد .19-مــع ذلــك ،يجــب عــى جميــع املســافرين إبــراز نتيجــة ســلبية
لفحــص كوفيــد 19-عــى أالّ يكــون قــد مــى عليهــا أكــر مــن خــال  72ســاعة قبــل
وصولهــم إىل املعــر.
وكان معــر الشــامچة مفتوحــاً ملــدة  24ســاعة لبعــض املســافرين القادمــن
م فيــه جمــع البيانــات .وكــا يف الجولــة
واملغادريــن يف األســبوع الــذي تــ ّ

سـ ِ
مح للمواطنــن العراقيــن فقــط بالدخــول مــن هــذا املعــر .إضافــة
الســابقةُ ،

4

مســ َبق مــن
إىل ذلــك ،يجــب عــى املواطنــن العراقيــن الحصــول عــى إذن ُ

مغــادرة فيشــخابور وباشــاخ
وال تــزال مقاييــس الحــرارة تُســتخدَم يف منافــذ ُ

وإبراهيــم الخليــل (املغــادرة) وزرباطيــة .كــا ويخضــع كافــة املســافرين
القادمــن لفحــص كوفيــد 19-يف املعابــر الثالثــة عنــد الوصــول .وال توجــد

منشــأة صحيــة الجــراء الفحوصــات يف معــري زرباطيــة والشــامچة ،لذلــك يُل ـ َزم

املســافرون بإبــراز نتيجــة ســلبية للفحــص قبل الوصــول .أمــا املســافرون العابرونـ،
ـن عليهــم
فتقــوم قــوات األمــن باصطحابهــم إىل املطــارات الدوليــة ،حيــث يتعـ ّ

إجــراء الفحــص هنــاك قبــل مغادرتهــم البــاد.

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

وكــا يف الجــوالت الســابقة ،تختلــف القواعــد الصحية حســب كل معرب مــن املعابر.
فبعــد دخــول العــراق عــر ابراهيــم الخليــل ،يجــب عــى املســافرين القادمــن عزل
أنفســهم يف منازلهــم ملــدة  14يومـاً ،يف حــن يُلــزم املســافرون العابريــن عــر
فيشــخابور بالحجــر الصحــي يف فنــدق ملــدة  48ســاعة (باســتثناء الذيــن يحملــون

جنســية مزدوجــة) .ويجــب عــى جميــع املســافرين الذيــن يدخلــون عــر باشــاخ
االلتــزام بالحجــر الصحــي يف املنــزل ملــدة  48ســاعة .أمــا القادمــن عــر زرباطيــة
والشــامچة ،فيطلــب منهــم حجــر أنفســهم يف منازلهــم ملــدة  14يومـاً.
إضافــة إىل ذلــك ،وكــا يف الجولــة الســابقة ،ال يوجــد يف أي معــر مــن املعابــر

التسجيل
يتــم تســجيل أســاء ومعلومــات االتصــال الخاصــة بجميــع املســافرين القادمــن
واملغادريــن يف فيشــخابور ،وباشــاخ  ،والشــامچة ،وزرباطيــة ،وإبراهيــم
م تســجيل هــذه التفاصيــل فقــط للمواطنــن العراقيــن عنــد بوابــة
الخليــل (يتــ ّ
املغــادرة إلبراهيــم الخليــل) .وكــا يف الجولــة الســابقة ،تســتخدم معابــر

فيشــخابور ،وباشــاخ ،والشــامچة نظامـاً إلكرتونيـاً لتســجيل املســافرين ،بينــا ال
زال املوظفــون يف زرباطيــة يســتخدمون ســجالً ورقيــاً.

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

نظام اإلخطار واإلحالة

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

مل يتــم تســجيل أي تغيــر يف هــذه الجولــة عــى نظــام اإلخطــار واإلحالــة يف

يف الجولــة األخــرة ،طُلــب مــن املســافرين العابريــن مــن معظــم املعابــر إبــراز
املعابــر التــي تــم رصدهــا ،بعــد اجــراء فحوصــات كوفيــد 19-موقعيــة يف املعابــر،
أو الــزام املســافرين بابــراز نتيجــة فحــص ســلبية عنــد الوصــول.

املعابــر الخمســة .وشــوهدت ســيارة إســعاف يف كل معــر مــن املعابــر الثالثــة
التــي تــم رصدهــا .إضافــة إىل ذلــك ،يقــوم املوظفــون يف جميــع املعابــر
بإخطــار أقــرب مركــز صحــي عنــد االشــتباه بإصابــة أحــد املســافرين بكوفيــد.19-

التواصل بشأن املخاطر

صحــي الجــراء مزيــد مــن
وتتّــم إحالــة املســافرين املــرىض إىل أقــرب مركــز
ّ

ال تــزال التعليــات واملنشــورات واملطبوعــات الخاصــة بالتوعيــة بجائحــة كورونــا

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

ة
ن املوظفــن ال يقدّمــون هــذه املعلومــات مبــارش ً
يف املعابــر الخمســة أ ّ

عــر باشــاخ إىل مستشــفى بينجويــن ،والقادمــون عــر زرباطيــة إىل مستشــفى

الفحــوص الصحيــة .ويُحــال القادمــون عــن طريــق إبراهيــم الخليــل وفيشــخابور

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

الصــدر والجمهــوري والفيحــاء .ويُحــال املســافرون القادمــون
إىل مستشــفيات َ

للمســافرين.

الزهــراء .كــا يتّــم اآلن اســتخدام وحــدات الحــروق داخــل بعــض املستشــفيات
لتوفــر العــاج للمصابــن بكوفيــد.19-
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القيود املفروضة عىل حر يّة الت ّنقل يف العراق بسبب جائحة كورونا

حق :حالة املعابر الحدوديّة يف العراق للفرتة من 2020/10/20
ُ
مل َ
إىل 2020 /11/2
املحافظة

املعرب الحدودي

الدولة املجاورة

حالة امل َعرب

نوع الحركة املسموحة

األنبار

طريبيل

األردن

مغلق جزئياً

قدوم

األنبار

القائم

سوريا

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

بغداد

مطار بغداد الدويل

مطار

مفتوح جزئياً

قدوم ومغادرة

البرصة

أبو فلوس

إيران

مرور تجاري فقط

قدوم

البرصة

خور الزبري

ميناء

مرور تجاري فقط

قدوم ومغادرة

البرصة

أم قرص

ميناء

مرور تجاري فقط

قدوم

البرصة

البرصة

ميناء

مرور تجاري فقط

مغادرة

البرصة

الشالمة

إيران

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

البرصة

مطار البرصة الدويل

مطار

مفتوح جزئياً

قدوم ومغادرة

دياىل

بلد روز /منديل

إيران

مرور تجاري فقط

قدوم

دياىل

املنذرية

إيران

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

دهوك

إبراهيم الخليل

تركيا

مفتوح كليّاً

قدوم ومغادرة

دهوك

فيشخابور

سوريا

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

أربيل

مران
حاجي أو َ

إيران

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

أربيل

مطار أربيل الدويل

مطار

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

ميسان

الشيب

إيران

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

السليامنية

كييل

إيران

مرور تجاري فقط

قدوم

السليامنية

برويزخان

إيران

مرور تجاري فقط

قدوم ومغادرة

السليامنية

طويلة

إيران

مرور تجاري فقط

قدوم

السليامنية

سريان بن

إيران

مرور تجاري فقط

قدوم

السليامنية

باشامخ

إيران

مفتوح كليّاً

قدوم ومغادرة

السليامنية

بشتا

إيران

مرور تجاري فقط

قدوم

واسط

زرباطية

إيران

مغلق جزئياً

قدوم ومغادرة

1

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

1

6

تنقل عدد كبري من املواطنني
ّ
م فتحه للقادمني واملغادرين بني  4حزيران و 30أيلول ،ما أتاح
وز وأيلول .إذ ت ّ
تغي الوضع التشغييل يف فيشخابور يف عدة مناسبات بني مت ّ
ّ
السوريني عرب هذا املعرب (حوايل  5,232من إقليم كردستان إىل سوريا ،و  225من سوريا إىل إقليم كردستان).

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

جية
املنه ّ
القيود املفروضة عىل حريّة الت ّنقل يف العراق بسبب جائحة
كورونا
منــذ آذار  ،2020ومصفوفــة تتّبــع النــزوح يف العــراق تدعــم فريــق مصفوفــة
تتّبــع النــزوح العامليــة مــن خــال مامرســة جديــدة لجمــع البيانــات تهــدف إىل

فهــم أفضــل ملــدى تأثــر جائحــة كورونــا عــى التنقّــل عامليــاً .شــارك يف
هــذه الدراســة  171بعثــة قُطريــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف جميــع أنحــاء

العــامل ،بهــدف توفــر معلومــات عــن قــدرة املعابــر الحدوديــة عــى التخفيــف

م تحديد الحاالت التشغيلية
اللتقاط حالة كل معرب بشكل منهجي ،ت ّ
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 معيّنــة)

مغلق (أمام القادمني واملغادرين)
• ُ

أو التصــ ّدي بشــكل مناســب لجائحــة كورونــا.

•مفتوح أمام القادمني واملغادرين

وتــول مقَّــر مصفوفــة تتّبــع النــزوح قيــادة عمليــة جمــع هــذه البيانــات
ّ

•مفتوح للمرور التجاري فقط

ذات الصلــة ،وتحديثهــا عــى املســتوى القُطــري بشــكل مســتمر باســتخدام

•حاالت أخرى

م جمــع البيانــات
بالتنســيق مــع إدارات املنظمــة الدوليــة للهجــرة األخــرى .وتــ ّ
تطبيقــات الشــبكة العنكبوتيــة.

•غري معروف

تــول فريــق مصفوفــة تت ّبــع النــزوح التابــع للمنظمــة الدوليــة
ّ
ويف العــراق،
للهجــرة جمــع البيانــات .ويتأ لّــف هــذا الفريــق مــن أكــر مــن  100موظــف منترشيــن

ومــا فيها مــن تعاريــف ورشح.

مبعلومــات وحــدة إدارة الهجــرة ( )MMUالتابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة.

التدابري الصحيّة والقيود عىل الحركة يف العراق

يف جميــع أنحــاء العــراق ( ٪20مــن العدادّيــن إنــاث) واســتُك ِ
ملَت البيانــات

وقــام املوظفــون امليدانيــون للمنظمــة الدوليــة للهجــرة بجمــع البيانــات
ودي
بأنفســهم يف املعابــر الحدوديــة املختــارة ،أثنــاء لقاءاتهــم مــع مــز ّ

املعلومــات الرئيســيني .وحــن كانــت املعابــر مغلقــة ،قــام أولئــك املوظفــون

بجمــع البيانــات عــر الهاتــف ،ومــن خــال شــبكة كبــرة وراســخة تضّ ــم الســلطات
املحليــة وقــوات األمــن وموظفــي الجــارك .والهــدف مــن أخــذ معلومــات مــن
ودي املعلومــات الرئيســيني هــو تكويــن فكــرة عــن املوقــف يف املعابــر
مــز ّ

م تثليــث النتائــج بأكــر
الحدوديــة ،دون االســتناد إىل آرائهــم الشــخصية .كــا تــ ّ
رئيــي واحــد لــكل معــر حــدودي ،كلّــا كان ذلــك ممكنــاً.
مــؤش
مــن
ّ
ّ

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

تقــوم مصفوفــة تتّبــع النــزوح يف العــراق بجمــع البيانــات يف املعابــر الحدوديّــة

مــع البلــدان املجــاورة لفهــم أفضــل للقيــود املفروضــة عــى الحركــة والتدابــر
م جمــع البيانــات الــواردة
الصحيّــة العامــة املطبّقــة أثنــاء جائحــة كورونــا .وتــ ّ
ودي
يف هــذا التقريــر يف  2020/10/27مــن خــال مقابــات وجاه ّيــة مــع مــز ّ

املعلومــات الرئيســيني (موظفــو الحكومــة والصحــة) إضافــة إىل املالحظــة
الشــخصية املبــارشة يف ثالثــة معابــر :إبراهيــم الخليــل عــى الحــدود مــع تركيــا،
وفيشــخابور عــى الحــدود مــع ســوريا ،وباشــاخ عــى الحــدود مــع الجمهوريــة
اإلســامية االيرانيــة.

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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