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 مقــدمــة:   -أوال 

ــن   ا  مـ ــ  ــدا  أ انطالقـ ــوق اهـ ــا لحقـ ــية العليـ ــان إلالمفوضـ ــسـ ــة وتع يـ ــة بحمايـ ــرام   المتمثلـ ــوق احتـ حقـ

لســنة  53بموجــا القــانون رقــ     للمفوضــيةالواليــة القانونيــة   لــىإواســتنادا   نســان  فــي العــراق إلا

ــدل  2008 ــي  المعـ ــةفـ ــات  مراقبـ ــق االنتهاكـ ــي وتوثيـ ــا فـ ــو  عليهـ ــا المنصـ ــا وواجباتهـ ــمن مهامهـ ضـ

ســـواء علـــى مســـتوا الحقـــوق المدنيـــة  تعلـــق باوضـــا  حقـــوق االنســـاني لكـــل مـــا   (6  4 5)المـــواد 

و الحــق فـــي التنميـــة والتنميـــة المســـتدامة أو الحقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة أوالسياســية 

ــا ( التشـــريعية والقيـــائية –التنفيذيـــة )نهـــا تتـــولى مهمـــة تقيـــي  مســـتوا أداء المؤسســـات أ  كمـــا  فيمـ

ــثال   ــة ال ــات الدول ــق واجب ــق بتحقي ــع اأيتعل ــام المجتم ــع م ــد  بجمي ــ  المتح ــة االم ــد منظم ــدولي وبالتحدي ل

ــا و ــا وأوكاالتهـ ــي آجه تهـ ــل فـ ــي تتمثـ ــة   والتـ ــا المختلفـ ــرام)لياتهـ ــة واالداء, االحتـ ــرا    ( الحمايـ ونظـ

اعتمــــدت فقــــد  كورونــــا    فيــــروسواالقتصــــادية  نتيجــــة  صــــحية الو االزمــــة االنســــانية الســــتمرار 

  اقلــي  كردســتانباســتثناء د والمحافظــات علــى الرصــد الفعــال مــن قبــل فرقهــا  فــي بغــدا المفوضــية 

ــد إطـــالق التقريـــر االول  فـــي  ــي 2020/ 4/ 8وبعـ التقريـــر  هـــذا عـــدادإ تـــ  2020 / 4/ 23والثـــاني فـ

ال يـــارات الميدانيـــة   وفـــق  او التراجـــع فـــي تنفيـــذ الحقـــوق علـــىالتقـــدم  حاطـــة بمؤشـــرات إلا لغـــر  

التـــي اســـتقبلتها المفوضـــية مـــن  والمناشـــدات  والرصـــد االعالمـــي والشـــكاوا  الحكوميـــة  للمؤسســـات

ــاعي يـــعلـــى صـــفحات التواصـــل االجتمـــاعي لتلب ةالرســـميمواقعهـــا  خـــالل   ة متطلبـــات التباعـــد االجتمـ

 .   وتنفيذ الحقوقمن االنتهاكات  الى اصحاب القرار لغر  الحد  الناجعة     وتقدي  التوصيات
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 :  فيروس كورونا المستجد    -  ثانيا 

  حيـ  ان عـددا  منهـا  فيروس ينتمي الى  فصيلة كبير  من الفيروسات التي تسبا المر  للحيـوان واإلنسـان

متالزمـة الشـرق األوسـ  مثـل نـ الت البـرد الشـائعة إلـى األمـرا  األشـد   ثلالبشر الجهاز التنفسي م  تصيا  

هـومر  معـد يسـبب   19  مـر  كوفيـد(  السـارس)  الوخيمـة  والمتالزمة التنفسـية الحـاد(  ميرس)التنفسية  

 .  فيروس كورونا المستجد الُمكتشف مؤخرا  

أثبتـت الدراســات التــي قامــت بهـا منظمــة الصــحة العالميــة   أن ال لقــال أومصـل يمكنــ  قتــل فيــروس كورونــا 

ى مصـل يقيـي إلـاالبحا  والدراسات مستمر  من اجـل الوصـول ولكن  ,  19مر  كوفيديسبب   المستجد الذي  

 . على الفيروس  

  االطار التشريعي الوطني  والدولي المتعلق بالحق في الصحة :   -  ثالثا 

اطار القانوني مجموعة اليمانات القانونية التي تؤكد الحق في الصحة سـواء علـى المسـتوا الـدولي إليقصد با

جملة من الحقوق التـي تكفـل مسـتوا مناسـا للصـحة التـي   2005او الوطني ولقد كفل الدستور العراقي لسنة  

منــ  الــى جملــة مــن ( 32و  31   30)الوقــت تاتــ  واجبــات تتكفــل الدولــة بتوفيرهــا فقــد اشــارت المــواد تعــد ب

يتبـع تلـم مـن  االلت امات التي تقع علـى عـاتق اجهـ   الدولـة التـي تيـمن كافـة وسـائل الوقايـة والعـال  ومـا

ة واعـداد بـرامج التوعيـة سياسات كالتي تتعلـق بتـوفير اليـمانات االجتماعيـة والصـحية وتشـييد البنـى التحتيـ

تكفل الدولة للفرد واالسر  وبخاصة الطفل والمرأ  اليـمان االجتمـاعي )تنص على أن  (  30)واالرشاد   فالماد   

والصحي والمقومات االساسية للعيش في حيا  حر  كريمة تـؤمن لهـ  الـدخل المناسـا والسـكن المالئـ  وتكفـل 

ن فـي حـال الشـيخوخة اوالمـر  اوالعجـ  عـن العمـل اوالتشـرد الدولة اليمان االجتمـاعي والصـحي للعـراقيي

اواليت  اوالبطالة وتعمل على وقايته  من الجهل والخو  والفاقة وتوفر له  السكن والمنـاهج الخاصـة لتـاهيله  

لكـل عراقـي الحـق فـي الرعايـة الصـحية وتعنـى )علـى ان ( 31)وتنص المـاد  (  والعناية به  وينظ  تلم بقانون

الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعال  بإنشاء مختلف انوا  المستشـفيات والمؤسسـات الصـحية   

و دور عـال  خاصـة وبإشـرا  مـن الدولـة ويـنظ  تلـم أو مستوصـفات أولالفراد والهيئـات انشـاء مستشـفيات 

تـاهيله  بغيـة دمجهـ  لترعى الدولة المعاقين وتوي االحتياجـات الخاصـة )أن  على( 32)وتنص الماد  (   بقانون

اما على الصـعيد الـدولي فقـد صـادق العـراق علـى عـدد مـن االتفاقيـات االساسـية (  بالمجتمع وينظ  تلم بقانون

ة  فـي المـاد  لحقوق االنسان  التي تعد ضمانة لكفالة الحق في الصحة  ومنها ما اشارت  الي  المواد  تات العالق

مـن اتفاقيـة القيـاء ( 12)من العهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة   المـاد  (  12)

االتفاقيـة الدوليـة ( 4/ هــ / 5)المـاد   , اتفاقيـة حقـوق الطفـل( 24) على جميع اشكال التميي  ضد المرا    الماد 

لقواعـد ااتفاقية حقوق االشخا  توي االعاقة    اضـافة الـى ( 25)للقياء على اشكال التميي  العنصري الماد  

غ  مـن النصـو  الدسـتورية علـى الـر, الخـدمات الطبيـة (  22)قاعد  رق   النموتجية الدنيا لمعاملة السجناء  ال

ووجود قـوانين وطنيـة خاصـة بهـذا (, 32   31    30)التي تتناول الحق في الصحة والمتمثلة بالمواد  الواضحة  

  قـانون  2005لسـنة ( 1)  قـانون الصـحة النفسـية رقـ  1989لسـنة  (  89)الصـحة العامـة رقـ   الحق كقـانون  

لسـنة ( 26)االطبـاء رقـ     واصدار قانون حماية 1988لسنة  (6)اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنية رق   

  إال ان المفوضــية اشــرت تراجــع الواقــع الصــحي فــي العــراق وتــدهور ملحــو  فــي مســتوا الخــدمات  2013

الصحية   بسبا قِلة الكوادر الطبيـة العاملـة فـي المؤسسـات الصـحية وعـدم وجـود مؤسسـات صـحية متطـور  

لصـحية الحكوميـة بالشكل الذي يتناسا والكثافة السكانية خاصة في المناطق الريفية   وعدم تلبية المؤسسـات ا
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جهـ   حتياجات المواطنين من األدويـة والرعايـة الطبيـة المناسـبة   فيـال  عـن قلتهـا وافتقـار بعيـها الـى األال

والمستل مات الطبية والصحية اليرورية مما ييطر المواطنين للجوء الى القطا  الخـا  الـذي ال يخيـع فـي 

ة فيال  عن نفقات العال  العالية التي تثقـل كاهـل المـواطن كثير من األحيان الى شروط الرقابة والسيطر  النوعي

 اشـرت المفوضـية ارتفاعـأنشاء نظام للتامين الصحي ييمن رعاية صحية لجميع فئات المجتمع   كما إ  وعدم  

المنـاعي مـرا  الم منـة   فيـال  عـن إزديـاد حـاالت االصـابة بمـر  العـوز مـرا  السـرطانية واألنسبة األب

 ا  كبيـر اتـ  تحـدين في  ل كل الظرو  آنفة الذكر يواج  العـراق بجميـع مؤسسـات  وشـرائح  وفئاواآل   (  يدزإلا)

أما فيما يتعلق بالبيئة في العـراق فعلـى الـرغ  مـن تشـريع القـوانين الراميـة لحمايـة البيئـة      . 19بكوفيد    يتمثل

مـن الدسـتور العراقـي وإصـدار قـانون حمايـة وتحسـين (  33)والتنو  االحيائي والحفا  عليهمـا ومنهـا المـاد   

سـتمرار ارتفـا  معـدالت التلـو  البيئـي علـى مختلـف ان مفوضيتنا رصـدت أال  إ     2009لسنة  (  27)البيئة رق   

الحكومة الرقابة الصارمة على عمل المصانع والمعامـل الحكوميـة واالهليـة وقربهـا  ممارسةنواع  بسبا عدم  أ

االساليا غير الواعية في إستخدام مصادر الطاقة وطرق التخلص مـن النفايـات وواالنهار    من االحياء السكنية  

زمة الميا  الصالحة للشرب  خاصة في جنوب العراق على مدا سنوات   كما وثقت المفوضية اسـتمرار أتفاق   و

مدا سنين في العـراق  التلو  الحاصل بسبا االسلحة والعبوات الناسفة والمواد الكيمياوية التي استخدمت على

ما اشرت  المفوضية من انتشار مناطق الطمر بين االحياء السكنية   االمر الـذي يتطلـا بـذل جهـود عن    فيال 

كبير  من اجل وضع سياسة بيئية تتظافر فيها جهود جميع المؤسسات المعنية اليقـا  تلـو  البيئـة فـي العـراق 

على من يخـالف القـوانين التـي ( كالحرمان من الحرية والغرامات) وفر  العقوباتالمترتبة عنها ومعالجة اثار  

النافـذ االحكـام التـي تتعلـق بـاالمرا   1981لسـنة ( 89)تحمي البيئـة فـي العـراق قـانون الصـحة العامـة رقـ  

 . (63و 52 –  48-31-3)االنتقالية في المواد  

 

 :    2020  / 6/ 1لغاية    والعراق   العال    في   19كوفيد   موقف   –رابعا  

اكثـر مـن و , وفـا حالـة  ( 374,555)مـع (  6,302,586)  مـن    اكثر    تجاوز مجمو  االصابات في العال       

هـرت اول حالـة إصـابة بمـر  اما في العـراق فقـد   ائية رسميةحصآخر ا حسا حالة شفاء(  2,867,533)

عـاد الـى العـراق ث  إجاز  في بلد  يقيي شر  كان ايراني يدرس في محافظة النجف األ  في طالا  19كوفيد  

صل عـدد يل وازداتقدموا من جمهورية ايران االسالمية  لعراقيينبين اتوالت االصابات وخالل شهر شباط   

إصـابة  وعـدد (  6868)الـى وزار  الصـحة والبيئـة االتحاديـة   وحسـا بيانـات    2020/ 6/ 1االصابات لغاية  

ــات   ــا , (215)الوفي ــن المــر  ام ــا فحصــت   (  3275)بلغــت فحــاالت الشــفاء م ــوزار  انه ــت ال ــا اعلن كم

فـي لتحري والمسح الميداني الفعال ا حمالت  من خالل  من ضمنها اقلي  كردستان العراق  شخص  (  238351)

ن عائـدين صـابات لعـراقييبا تعلما ان المر  مر بمرحلتين االولى تمثلـ,  المناطق التي تظهر فيها االصابات

  السـيما وجـود وهـي االكثـر خطـور   صـابات محليـةبااخـرا تمثلـت   الى مرحلة  تمن دول موبوء  ث  انتقل

وقائيــة جــراءات بحاجــة الــى ا هــي ووالجهــات االخــرا الســاند  لهــا   للكــوادر الطبيــة والصــحية  اصــابات

   . في عموم العراق  فيروستحد من انتشار الواحترازية صارمة وشديد   
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 : 19ملخص إلستجابة العراق لكوفيد خامسا:  

هنالـم اربـع مراحـل مواجهـة مـع من خالل المتابعة الجراءات دول العـال  فـي التعامـل مـع الوبـاء نالحـ  ان 

بما فـيه   , اغلا الدول نع دخول الفيروس للبلد وهي ما اخفقت فيهاالمرحلة األولى وهي مرحلة م,  الفيروس

والمرحلة الثانيـة مرحلـة عـ ل الحـاالت الجديـد  والمالمسـين لهـ  بسـرعة  ,( باستثناء دول محدود )  العراق

ولكـن بسـبا غيـاب الرقابـة , العال  ونجـح بهـا العـراق فـي الفتـر  األولـىوهي ما نجحت بها الكثير من دول  

وضعف التنسيق بين المؤسسات وغياب التخطي  فـي التعامـل مـع ملـف العائـدين مـن الـدول الموبـؤ  وعـدم 

العراق في هذ  المرحلـة  أخفق  ,  وضعف اجراءات حجر العائدين,  ةجدولتها بشكل يتناسا مع المصلحة العام

المرحلة الثالثة فهي مرحلـة التعامـل مـع المجتمـع وتطبيـق التباعـد االجتمـاعي واجـراءات الوقايـة اييا اما  

ان األعـ  األغلـا ال يـ ال  إالمن المجتمع % 40-30 بينقد ت  اتباعها من قبل نسبة تتراول فالفردية والعامة  

غير مطبق لهذ  التعليمات واالجراءات بسبا غياب الـوعي الصـحي وعـدم اتبـا  المؤسسـات المعنيـة طـرق 

اإلقتصـادية واإلجتماعيـة التـي الظـرو  حديثة بدل التقليدية للوصول الى كل مـواطن وعائلـة باالضـافة إلـى  

المرحلـة . المؤسسات في هذ  المرحلة أييـا اخفاقمؤشر  وهو  ,  امام تطبيق الكثير من اإلجراءات  ا  قئعاف  تق

التي امام وزار  الصحة والمؤسسات الحكوميـة األخـرا للتعامـل مـع المـر  وهي الفرصة األخير   ,  الحالية

 اتا لـ  يـت  , العال  في  والذي سيجعل من العراق اكبر بؤر  في المنطقة بل حتى, بدأ ينتشر بسرعة فائقةالذي  

مـن , صـابات والوفيـات بشـكل سـريعولويـات وتقليـل اإلمرحلة تقدي  اال هيو  ,  تدارك الموضو  بشكل عاجل

نهـا مـن قبـل وزار  واضـحة يجـا اعال  علميـة  وضمن معـاييرفق   لحاالت الحرجة  ل  خالل توفيرردهات الع ل

وتوفيروسـائل , طبيـة مدربـة وكـوادر إلنعاش المصابين إنعاش مع المستل مات االخراالصحة وتوفير أسر   

والتوعيـة والتثقيـف  للكوادر الطبية والصحية وجميع العاملين ممـن هـ  علـى تمـاس مـع المـواطنين,الوقاية  

للحجر المن لي للحاالت البسيظة والمتوسطة وتوفير خطوط ساخنة للنصـائح الطبيـة واييـا خدمـة االسـعا  

 تـوفيرالفوري الفعال في كل المناطق الم ود  بمستل مات اإلنعاش والكادر التمرييي. كما ان  مـن اليـروي 

اســعارها فــي أوتحديــد ســواء بتوزيعهــا بشــكل مجــاني للفقــراء  عراقــي لكــل فــرد و مــواد التعقــي  الكمامــات 

 أهمهـا ومـنعلـى المخـالفين للتعليمـات  مشدد  عقابية إجراءات فر   على  حر وال  والصيدليات    األسواق

 من اليلت م باجراءات التباعد االجتماعي.   أو  العامة   األماكن  في  الكمامة  ارتداء

 

  : 19فيد كو   اإلستجابة لجائحة جراءات المفوضية الخاصة ب إ   -  سادسا 

فـي  مهمتهـافـي المحافظـات  بـاداء  ومكاتبهـا بغـداد فرق الرصد  فـي     كافة    ستمرارإمجلس المفوضين      وج 

الذي يسبب  فيـروس كورونـا  19رصد االجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة خطر مر  كوفيد و  متابعة  

والتـي   19لمواجهـة مـر  كوفيـد والسالمة الوطنيـة العليا للصحة اللجنة    المستجد   ومدا االلت ام بمقررات

متابعـة  مـدا تنفيـذ  وكـذلم  برئاسة السـيد رئـيس مجلـس الـوزراء   2020لسنة  (  79)تشكلت بموجا القرار  

أجرت الفرق التابعة للمفوضـية زيـارات للمؤسسـات الصـحية   فقد لية االزمة المشكلة في المحافظاتقرارات خ

ــة  ــة  واالمنيـ ــاز ودور الدولـ ــ  االحتجـ ــل ومراكـ ــنين )مثـ ــام  دور المسـ ــة االيتـ ــات الخاصـ  (    توي االحتياجـ
ــوالمؤسســات الخدم ــذ الحدوديــة والمطــارات ومــداخل المــدن وكــذلم االمــاكن العامــة والمؤسســات ة ي والمناف

وقـد اخــذت المفوضــية بنظــر االعتبــار ومواقــع اخــرا  الحكوميـة وامــاكن العبــاد  واالســواق ومراكـ  التســوق

الراصـد   فـي تطبيـق    فقد اوعـ ت المفوضـية الـى فرقهـا  الوقائيةاالجراءات  إتبا خلية االزمة في اجراءات  

لمسـتهدفة ضـرر للفـرق الرصـدية  والفئـات االمعتمـد  دوليـا   بعـدم حـدو  مبادئ الرصـد لت ام بواإل  القرارات  

ــة أل ــا  الطــرق البديل ــد قرار   داء المهمــات واتب ــي وبع ــي ف ــررت المفوضــية     2020/ 4/ 21الحظــر الج ئ ق
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الرصـد المنـاطقي بسـتمرار إلواجراءات الوقائيـة  مـع االلتـ ام بـاإل  الميـداني بصـور  موسـعة  العمل    استئنا   

منـذ المفوضـية ها تالتي اطلق تحققالإستمار    تعتمدا   كما  الصحة وعناصر  والحقوق األخرا  الحق بوتقيي   

فقر  تـ  اختيارهـا مـن قبـل (  25) المتيمنة  2020/ 4/ 8والتي ت  تيمينها في التقرير االول في االزمة  بداية  

بهد  تقيي  مستوا االستجابة مـن الرصد الميداني  يت  العمل عليها من قبل فرق لفريق مختص في المفوضية  

ق و  كما اطلقت المفوضـية مبـادر  انسـانية مـن خـالل انشـاء صـند  قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  

للعوائـل العاملة فـي المفوضـية وتنفيـذ عـدد مـن الحمـالت االغاثيـة   المالكات  من  تبرعات  ك  التكافل االجتماعي  

شـملت جميـع قـد ووشـرائح اجتماعيـة اخـرا  ومخيمـات النـ ول   لفقرة  والتي تقع تحت مستوا خ  االمتعفف

نفـذت المفوضـية   وبخصو  نشر ثقافة حقـوق االنسـان والحـق بالصـحة استثناء اقلي  كردستان  المحافظات  

  النشاطات التوعوية  من خالل النشر في الموقع الرسمي للمفوضية  وطبع البوسـترات والمنشـورات   من  عدد

وت  التنسيق مع المنظمات غير الحكومية استنادا  الى الوالية القانوية للمفوضية المشاركة واالسـناد لعمـل تلـم 

مجلـس المفوضـين اعيـاء بـين  المؤشرات وت  مشاركة جميع .  االنسانية واالغاثية  المنظمات لتنفيذ برامجها  

العمـل وتقـدي  رةيـة  علـى التحـديات التـي تواجـ  لوقـو  ل فـي المحافظـات   ومكاتبهـا  ومدراء االقسام الفنيـة  

المعـدل  2008لسـنة ( 53)واضحة بما ينسج  مع مهـام ودور المفوضـية المنصـو  عليهـا فـي القـانون رقـ  

  .  وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان  

 

 : لفرق المفوضية   رصدية ال مؤشرات  ال   -سادسا 

 لتزام بقرار حظر التجوالمدى اإل 

قلـي  إفي جميع محافظات العـراق عـدا ج ئي الفر  حظر التجوال  زمة ية األخل قررت  2020/  4/ 21  ريخابت

واتر الترابيــة وعليــ  تــ  رفــع الســ "باحا  لغايــة الســاعة الســابعة مســاءكردســتان مــن الســاعة السادســة صــ

كمـا تـ    ,ساسـيةاأل اطن فـي حريـة التنقـل  وتلبيـة االحتياجـاتمر الـذي أعطـى فرصـة للمـووالكونكريتية   األ

عيـد ا مـن التواجـد    كمـمسمول كحد اعلى %  25ة  نسبا  الدوام الرسمي في المؤسسات بصدور قرار استئن

سـواق حامات كبير  فـي بعـا الشـوار   واألة    االمر الذي ادا الى وجود ازديفتح  المحال التجارية والخدم

قبـل المـواطن  خروقـات مـن  أشـرت المفوضـية عـد  فلقد  مع شهر رميان الحظر الج ئي    حي  ت امن قرار  

فـي عـدم  محافظـة بغـداد اسـتمر مـا تـ  تاشـير  سـابقا  ففـي,  متثال لتطبيق القرار في كافـة المحافظـاتبعدم اإل

وكـذلم محافظـة ( الحرية   بغداد الجديد   الشعلة   مدينة الصدر   البيـا    حـي العامـل  )لت ام مثل  مناطق اإل

التاجيـة ومنطقـة  االسـاتذ   ) مثـل احيـاء  ,ومحافظـة بابـل( لنهيـة والجمهوريـة  ا)ناطق مثل  مفي  الديوانية   

حـي الشـهداء   حـي االنتصـار  حـي الجوسـق   ) اوكـذلم  محافظـة نينـو(  هي  الخليـل  الحكانية ومنطقة ابـرا

شـر عـود  اكمـا تومناطق اخـرا مـن المحافظـات واالقيـية والنـواحي    (  الكرامة   حي االعالم    ال نجلي 

قيـاء الرفــاعي خــرو   ســجل  حيـ , محافظـة تي قــارو(  سـاحة التحريــر )محـافظتي بغــداد  التظـاهرات فــي

تظاهرات وحـدو  أعمـال شـغا وإطـالق الرصـا  الحـي لتفريـق المتظـاهرين مـا أدا إلـى وقـو  عـدد مـن 

فـي ف, غلـا المحافظـاتأفـي  مـن قبـل اصـحاب المركبـات لتـ اماإلعـدم لمفوضـية الجرحى    كما اشرت فرق ا

مـن  بالعـدد المسـمول( تكسـي با )المركبـات ل  يلت م  اصحاب ( آل  بدير )قياء محافظة الديوانية   تحديدا  

فـي الوقـت (, مرك  قياء ابي غريا)الذي ت  تحديد  حسا مقررات خلية االزمة وكذلم محافظة بغداد الركاب  

التي  كانت تشهد الت ام في الفتـر   بعا المناطق في بغدادفي    الت امالمفوضية  وجود  تراجع في  شرت  تات  أ

لـديها تاشـر المفوضـية   ومن خالل المتابعة فان  (    اليرموك حي الجامعة   المنصور)  السابقة   مثل منطقة  

مـر استمرار المواطنين بعدم االلت ام بقرار الحظر الج ئي في اغلا المحافظات  مـع ارتفـا  عـدد االصـابات اال

صحاب المركبات  واستثناء الفئـات التـي قرار للعمل  بنظام الفردي وال وجي ال  صدارالذي دفع  خلية االزمة ال
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أن المفوضـية  وفق قرار خلية االزمة وتلم من  اجـل الحـد  مـن التجمعـات والكثافـة السـكانية اال  ستثناةهاأ  ت 

, مثـل النجـف   واسـ    البصـر  وايقا  العمل ب  فـي بعـا المحافظـات  طنين بالقرارعدم الت ام الموااشرت  

ومن وجهة نظرالمفوضية فان هذا القـرار ال يحمـل , ملحو  عدم الت ام االقيية والنواحي بشكل   باالضافة الى

غلق المنـاطق خـالل الحظـر كما رصدت المفوضية ,  اي وج  علمي لتطبيق نظرية التباعد االجتماعي المطلوبة

االمنيـة  القـوات قبـل  منداد وتحديدا  في مدينة الصدر يت  غلقها بغليومي الجمعة والسبت  ففي محافظة   الكلي

قـرارات خليـة فـي  وقـد اشـرت المفوضـية تفـاوت   الكلـي اما  مـع قـرار الحظـر اانسجلتقييد حركة المواطنين  

حيـ  تـ  تحديـد االيـام ( كربالء    ديالى ) مثل المحافظات   لكلي  حظر ااالزمة  بين المحافظات في تحديد ايام ال

اوقـات تحديـد مـع اعـاد  فـتح  سـاحات كـر  القـدم  وشهدت محافظة ميسان ( والسبت  ,    الجمعةوالخميس    )

 .مساء  لغاية الساعة التاسعة   مساء  من الساعة السادسة  معينة  

 التعفير المستمر للمناطق   

الصـحة  والبيئـة والجهـات الحكوميـة  مديريات الـدفا  المـدني ودوائـراشرت المفوضية وجود تفاوت في عمل  

عفيـر حيـ  سـجلت  بعـا المحافظـات في عمليـة الت والعتبات الدينية  االخرا الساند   مثل هيئة الحشد الشعبي  

تاشــر تــ   ود الشخصــية  ومنظمــات المجتمــع المــدني   كمــا تراجــع فــي عمليــة التعفيــر واعتمادهــا علــى الجهــ

واسـتنادا (  بغـداد   البصـر    كركـوك   نينـوا ) انحسارعملها على المناطق التي تظهر فيها حاالت اصابة مثل 

بالتنسـيق مـع المفوضـية ق مع منظمات المجتمـع المـدني قامـت الى الوالية القانونية  للمفوضية  للعمل والتنسي

 قس  تاهيـل الفتيـان المحكـومين  ودار مالحظـة بغـداد قسـ  الموقـوفين لتعفير    بعا المنظمات في محافظة بغداد

بتعفيـر قاعـات اإليـدا   قامـت المنظمـات و, زار  العدل دائر  اصالل األحدا التابعين إلى وفي منطقة الطوبجي   

محافظـة نينـوا وجـود   المفوضـية فـي كمـا اشـرت  واإلدار  و شعبة الطبابة وكافة المرافق التابعـة للقسـمين   

حــي القادسـية    المشــراق   االعــالم   )  وهـي عمليــة التعفير ومــن االجـراءات الوقائيــة حرمـت منــاطق ( 8)لــ

نمـا شـهدت محافظـات يمناطق شعبية ومكتظة بالسكان  ب ذ وه( ار ومي    الجوسق   االنتصالكندي الشهداء   د

اخرا اسـتمرار التعفيـر والتعقـي  بشـكل مسـتمر مـن قبـل مـديريات الـدفا  المـدني والصـحة  والبيئـة والجهـات 

  تعفيـر, موقـع(  295)لتقريـر مـدار البحـ   الديوانية خالل الفتـر  ال منيـة ل  وقد سجلت محافظةالساند  االخرا  

باالضــافة الــى (  قيــاء الرفــاعي   وقلعــة ســكر )محافظــة تي قــار شــمول االقيــية فــي عمليــة التعفيــر مثــل و

وتعفيـر و المستشـفيات عفير المؤسسـات الحكوميـة  التـي تشـهد مـراجعين مثـل دائـر  التقاعـد واالستمرار في ت

بهـذا الحكـومي  ضـعف الجهـد اشـرت    اال ان المفوضـية  شـر جيـدمؤوهـذا    (  العشوائيات   )المناطق السكنية  

عمـل وزار  الهجـر  والمهجـرين  ضـعف  كما اشرت تميي   ويعد تلم  االستجابة بين المحافظات  الجانا وتفاوت  

 . التنسيق مع الجهات الحكومية في التعفير المستمر لمخيمات الن ول في كافة المحافظات  وخاصة  

 

 سعارها( )اومراقبة الصيدليات دوية في األتوفير المواد الغذائية و 
 

ان    رغ   ارتفاعا السعارالمواد الغذائية  خالل شهررميان  واستقرارها خالل شهر ايار و  اشرت المفوضية

الج ئي   الحظر  للمواطن   ,  قرار  الحركة    اتاحة  واالحتياجات    و حرية  الغذائية  المواد  على  الحصول  امكانية 

    في بعا المحافظات  مراقبة االسواق المحليةالرقابة من الجهات المختصة في مجال    تراجع دورو  االخرا

وفق مفردات    بغدادفي بعا المناطق من محافظة  وفير المواد الغذائية من قبل وزار  التجار ت  تاشير    ت كما  

التموينية   التفتيش  وتشيد المفوضية ب  البطاقة  التالفة   على المحالت  للتحري عن المواد الغذائية  دور فرق 

   -: ومن هذ  المحافظات  



 المفوضية العليا لحقوق االنسان  

 

8 

 

الديوانية -أ الحم  :  محافظة  مثل  بعا االقيية  والمواد  والشامية     في  اللحوم  من  ت  ضب  كميات كبير  

صالحة   غير  واالفران  المخاب   من  عدد  في  المستخدمة  الطحين  وماد   الصالحية  منتهية  الغذائية 

ت    حي   البشري  المجلالستهالك  خار   المذبوحة  اللحوم  البشري  غو   ازراتال   لالستهالك  صالحة  ير 

الطح وماد   الغذائية  المواد  واتال   ومصادر   الصوالماش  ين  حرقا   معمل    , الحية  منتهية  ضب   ت  

اتخات االجراءات القانونية  وت     للشروط الصحية ويستخدم ماد  الطحين التالفةلصناعة المعجنات مخالف  

على الصيدليات ان  ت  ضب   فظة  محاالكما اشرت فرق الرقابة الصحية في    ,مالكي المعمل  الالزمة بحق

مخالفة  9) صيدليات  اسعارها(  ورفع  الصالحية  منتهية  ادوية  ببيع  االجراءات  لقيامها  اتخات  ت   حي    ,

 بحق اصحابها . القانونية 
قار -ب تي  االصالل    تحديدا    :  محافظة  قياء  اسواق  دخيل  في  سيد  قطا   في  الصحية  الرقابة  فرق  قامت 

الصحة  ب تع ي   وحدات  مع  بالتنسيق  االصالل  قياء  اسواق  في  تفتيشية  احملة  النتقالية  واالمرا  

حي  الساند    الم   تضبط  والوحدات  الحملة  وخالل  الصالحية  منتهية  مواد  حسا  يدانية  اتالفها  ت  

 اليواب  بموجا محير اتال  رسمي  
الدين  -ت اتال  كم :  صالل  الغذائية غير صالحة   قياء سامراء  المواد  تفعيل  ية من  الذي يستوجا  االمر 

 لمحالت لما لها من تاثير على حيا  المواطن   دور الرقابة الصحية على جميع ا
دائر  صحة االنبار وبالتعاون مع جهاز األمن الوطني في المحافظة بيب  سيار     قامت :  محافظة االنبار - 

نتهاء حي  ت   وال تاريخ إنتا  أو التر من العصائر المتنوعة ال تحمل عالمة تجارية    380نو  كيا تحمل  

  . 1981لسنة   89لعصائر طبقا لقانون  على الفور إتال  تلم ا

 

لمستل مات  ل مات الطبية فقد اشرت المفوضية استمرار ارتفا  االسعار بالنسبة لوالمستاما بخصو  االدوية  

المواد    الوقائية ها  ستوجا توفيريالمعقمة (  مما  وعدم توافرها في بعا الصيدليات )الكمامات   الكفو    

ومراقبتها اييا للتاكد  كما ان  من اليروي دع  الصناعة المحلية  ر مقبولة  لمعالجة النقص الحاصل,  سعااوب

   من الجود .

المفوضية   ر ارتفا  طفيف في اسعار االدوية وبشكل  يتاش  ت     ي حي  ضعف الجانا الرقاب كما رصدت فرق 

ضعف    قلقها من   المفوضية   حي  تبدي    خا  ادوية االمرا  الم منة واالمرا  المناعية مع قلة توفرها  

الرقابية المحل   االجراءات  االسواق  المحافظات    ية  على  بعا  والفي  التالفة  المواد  من  كميات  غير  لوجود 

وكذلم   البشري  لالستخدام  علصالحة  كان  سواء  الصيدليات  عمل  مراقبة  في  الصيادلة  نقابة  دور  ى  ضعف 

 .  وهذا قد يعر  حيا  المواطنين الى الخطر استخدامها انتهاء مد   مستوا ارتفا  اسعارها او 

 
 المساعدات االنسانية  توزيع المواد الغذائية او  

 

ــع  ــتمرار توزي ــانية اشــرت المفوضــية اس ــواد المســاعدات االنس ــات م ــا الجه ــل بع ــن قب ــر الوم ــات غي منظم

 تــردي قياســا مــعهــذا المجــال  ضــعيف فــيشــكل عــام با الحكــومي نــالجا ورل داليــ ا  اال انــ حكوميــة ال

ــن توي الــدخل المحــدود او  ــا  االقتصــادية للعوائــل م ــاالوض ــل الحظــر الصــحي  ةر اليوميــواالج و . فــي  

مــــن خــــالل  تبــــر  مالكاتهــــا وانشــــاء صــــندوق التكافــــل  إلغــــاثيا فوضــــية دور فــــي الجانــــا كــــان للم

و اســـتنادا  الـــى الواليـــة القانونيـــة و بالتنســـيق والتعـــاون مـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدني  تـــ  , االجتمــاعي

ــة بغـــداد ــة فـــي محافظـ ــن الشـــرائح االجتماعيـ ــدد مـ ــادرات , اغاثـــة عـ ــن المبـ ــد مـ حيـــ  كانـــت هنالـــم العديـ

ــا ــين المفوضــية  واالنس ــاون ب ــر وبالتع ــل الغج ــة لعوائ ــدي  المعون ــل تق ــة )نية مث ــ  " صــحتم"حمل ــي (  اه الت

و , ســلة غذائيــة لهــ ( 130)تيــ  مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة وتوزيــع مــا يقــارب 

ــة   ــتهدا   منطقـ ــدايل )اسـ ــتهدفة ( ام الجـ ــحي مسـ ــر الصـ ــاطق الطمـ ــمن منـ ــر ضـ ــي تعتبـ ــة ( 70)والتـ عائلـ

ــداد   ــي  شــمال بغ ــل المتيــرر  ف ــذلم  العوائ ــا )وك ــد   واللهي ــاز   العبي ــرا العن ــع ( ق ــ   توزي ــ  ت ( 120)حي
ــارب  ــا يق ــل بم ــي العام ــة ح ــي منطق ــة ف ــذ حمل ــ  تنفي ــا ت ــة  كم ــواد عيني ــة وم ــلة غذائي ــي ( 50)س ــة وف عائل
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ــارب  ــا يقـ ــة مـ ــة الحبيبيـ ــة(50)منطقـ ــا  عائلـ ــادراتاكمـ ــا المبـ ــية بعـ ــرت المفوضـ ــل  , شـ ــر  مثـ دور دائـ

المنظمــات غيــر الحكوميــة  فــي  تلبيــة االســتجابة االنســانية فــي مجــال االغاثــة مــن خــالل الحملــة التــي 

ــد ــة  كوفيـ ــن جائحـ ــررين مـ ــدع  المتيـ ــا لـ ــاريخ  19اطلقتهـ ــتجد  بتـ ــود   2020/ 3/ 22المسـ ــ   دعـ ــ  تـ حيـ

ــم  ــدع  لتلـ ــدي  الـ ــدائر  لتقـ ــتعداد الـ ــع اسـ ــوفر  مـ ــات المتـ ــع باالمكانيـ ــ  المجتمـ ــاركة ودعـ ــات للمشـ المنظمـ

الحمــالت بمــا اليتعــار  العمــل والتعليمــات  الصــادر  مــن خليــة االزمــة   فقــد ســجلت دائــر  المنظمــات 

لوطنيـــة للمنظمـــات غيـــر بالحملـــة ا)حســا  تصـــريح مـــدير عـــام الـــدائر   حـــول التقريــر الســـابع  الخـــا  

/ 5/ 27اتار لغايــــة / 22للفتــــر  مــــن ( حكوميــــة والفــــرق التطوعيــــة لمواجهــــة اثــــار فيــــروس كورونــــا 

ــذ 2020 ــ  تنفيــــ ــاركة ( 7190)تــــ ــة بمشــــ ــع ( 764)حملــــ ــة بواقــــ ــتهدفا  ( 18)منظمــــ ــة  مســــ محافظــــ

 اشـــملت  قيـــاء نـــواحي واحيـــاء ســـكنية والمؤمـــل اســـتمرار نشـــاطاتها لحـــين اعـــالن خاليـــ( 2,824,936)

ــي  ــ  المتحــد  ف ــة االم ــة بعث ــر الحكومي ــات غي ــر  المنظم ــدير عــام دائ ــا الســيد م ــا طال ــة اصــابة    كم ــن اي م

ــول  ةشـــمول المنظمـــات المحليـــة بـــالمنح الخاصـــبالعـــراق  لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا وتلـــم للـــدور الخجـ

ــي العـــراق   للمنظمـــ ــة العاملـــة فـ ــاات الدوليـ ــركة  قامـــت كمـ ــة الشـ ــد والتـــوفير التابعـ ــالعامـــة للبريـ وزار  لـ

ــذ بدا االتصــاالت ــمن ــة انتشــار  ي ــة أزم ــوزراء ي ــس ال ــة لمجل ــة العام ــل األمان ــن قب ــويا م ــا وبتف روس كورون

مـــاد  غذائيـــة (  ١٤ )تتكـــون  الســـلة مـــن و التجهيـــ ات  ل وتوزيـــع ســـالت غذائيـــة مجهـــ   بافيـــلبإيصـــا

ــق  ــن طريـ ــ ت عـ ــار  ُجهـ ــات بعـــا المصـ ــركات وتبرعـ ــال    والشـ ــوري الحـ ــتهدا   ميسـ ــ  اسـ ــ  تـ  حيـ
ــت  بغـــداد فقـــ   فـــي محافظـــة عائلـــة (  ٢٥٠٠) ــا  المحافظـــات االخـــرا مـــن   ةتغطيـــ  ولـــ  يـ العـــراق   كمـ

ــاني  ــاخن مجـ ــ  سـ ــركة خـ ــت الشـ ــالرق   خصصـ ــدار ( ٥٥١٢)بـ ــى مـ ــاعة    ٢٤علـ ــذلم سـ ــر  وكـ ــام دائـ قيـ

ــة  ــي المحافظـ ــرين فـ ــر  والمهجـ ــانية  توزبالهجـ ــاعدات االنسـ ــن المسـ ــدد مـ ــع عـ ــمليـ ــة ( 9286)  تشـ عائلـ

ــن ــر  مـ ــحية للفتـ ــة والصـ ــالت الغذائيـ ــع السـ ــة ول 1) بتوزيـ ــان 30غايـ ــات(  نيسـ ــوم المحافظـ ــي عمـ ــا فـ   كمـ

ــل وبال ــة باب ــع المفوضــية تشــهدت محافظ ــاون م ــة تع ــالت االغاث ــن حم ــد م ــذ العدي ــى نفي ــات الباالضــافة ال جه

ــل ال ــة مث ــل حكومي ــة تكســي باب ــحمل ــل اضــافة ال ــاد  شــرطة باب ــذلم وحمــالت قي ــر  شــؤون العشــائر  وك ى دائ

ــي شــملت عــدد فــي ــار الت ــل   قيــاء الناصــرية )مــن االقيــية ا محافظــة تي ق شــملت و( الشــطر    ســيد دخي

ــدد  ــل ع ــن قب ــي قيــاء الناصــرية م ــنين ف ــن دور المس ــة م ــرق التطوعي ــ  الف ــي ت ــالل الت ــدد الس ــد ع ــد بل وق

دور الكنـــائس والمعابـــد الخاصـــة باالقليـــات بـــ  المفوضـــية وتشـــيد     ســـلة غدائيـــة(  2650)توزيعهـــا 

ورةســاء الطوائــف الدينيــة فــي تقــدي  المســاعدات االنســانية والســالت الغذائيــة الــى العديــد مــن العوائــل 

ــن  ــر ع ــا النظ ــة بغ ــاء االمتعفف ــات االنتم ــي محافظ ــيما ف ــين الس ــديني للمتلق ــداد )ل ــوا, بغ والبصــر   , ونين

ــوا وكركـــوك   ــهل نينـ ــوجيه( وو سـ ــوائفه  تـ ــث ه   طـ ــة وبـ ــة االزمـ ــات خليـ ــ ام بتعليمـ ــرور  االلتـ  ه بيـ

ــدو  التجمعــات داخــل دور  ــاعي لمنــع ح ــق مواقــع التواصــل االجتم ــلوات عــن طري ــوس الدينيــة والص الطق

 .   العباد   

 

 (لساندة والمواطنين واصحاب المحال) الجهات االمنية واااللتزام باالجراءات الوقائية  

 

المحـالت المـواطنيين واصـحاب  اسـتمرار بقـرار الحظـر الج ئـي زمـة خليـة األ مـع اعـالن  شرت المفوضـية  أ

ومنظمة الصـحة خلية االزمة   بقرارات  الخاصةاالجراءات الوقائية بم االلت ام عدب  وبعا من االجه   االمنية  

واجــراءات التباعــد االجتمــاعي فــي كافــة  ات والكفــو  الكمامــ المســتمر ولــبس  العالميــة المتمثلــة بــالتعقي  

التـ ام   اتا تجد المفوضـية ضـرور  في بعا المحافظات  االصابات ارتفا   عدد   والتي ادت الى     المحافظات

وتطبيـق فـي محاسـبة المخـالفين وشـرطة المـرور  ات االمنيـة مـن قبـل القـو  تشـديد االجـراءات  و  المواطنين  

 معايير حقـوق االنسـان فـي تنفيـذ العقوبـاتبعا  الت ام جهات انفات القانون امع مر  ه   االجراءات القانوية بحق

 االسواق.متعففة وباسعار مقبولة في بشكل مجاني للعوائل ال الطبية    توفير المستل مات مع 

 



 المفوضية العليا لحقوق االنسان  

 

10 

 

 

 

 التباعد االجتماعي  بين االشخاص التجمعات و االلتزام ب 

الزمـة فـي منـع المـواطنين  بتعليمـات خليـة اعـدم التـ ام  اسـتمرار   الحظر الج ئي    قرار    مع    اشرت المفوضية

افظـات خروقـات مـن قبـل  المـواطنين  فـي كافـة المح  المفوضـية  فقد سـجلت     ق معايير التباعدوتطي  التجمعات  

مـام اكبيرزخـ     وجود تاشـر تـ   العمرية الشباب واالطفال فـي االزقـة  كمـاجود تجمعات لمجاميع من الفئات بو

في التباعد االجتماعي  فيما بينه   باالضافة الـى عـدم   ر دون وضع المسافة المقر المطاع  ومحالت بيع االغذية

ملـة الج) وجود اكتظا  في االسواق الكبير  تاشر  الكمامات والكفو    كما    باالجراءات الوقائية  بارتداءلت ام  اال

فـرال داخـل اال اء وعـالمجـالس التجمعات االجتماعية  علـى سـبيل المثـال قامة    وشهدت  بعا المحافظات ا(  

 فـيكمـا اشـرت (    المثنـى   البصـر    نينـوا   تي قـار   الديوانيـة     ديـالى  )  الدور السكنية  فـي المحافظـات
اييـا لـوح  كمـا     رميانية في بعا االقيية والنواحيمجالس الوع  والتجمعات الاقامة   (  محافظة تي قار)

رت واشـ , محـافظتي بغـداد وتي قـار وكذلم الوقفات االحتجاجية في كل من  اتعود  التجمع في ساحات التظاهر

وبصـور   مراجعـة الـدوائر الحكوميـة وجود اكتظا   للمواطنين عنـد    بعد تطبيق قرار الحظر الج ئي  المفوضية  

عمليـة انسـيابية  دخـول  ضـعف التنسـيق  فـي كمـا تاشـر خاصة دائر  التقاعد العامة والدوائر الخدمية االخـرا 

تجمـع المـواطنين مـن المتقاعـدين  وت  تاشـير    او اتخات اجراءات بديلة للحيور الجسدي للمواطن  المواطنين  

تسلي  الرواتا التقاعدية   وتجمهر المـواطنين الـراغبين عند المصار  الحكومية ومكاتا الصيرفة بسبا تاخر  

فـي     كمـا اشـرت المفوضـيةبالتقدي  على المنحة المقدمة من قبل الحكومـة امـام مكاتـا االستنسـال والمكتبـات

دائـر  رعايـة توي محافظـة بابـل فـي  وكذلمتجمعات امام محكم  الكا مي  وجود منطقة الكا مية    محافظة بغداد

قيـام المـواطنين بـاداء كمـا اشـرت المفوضـية   االعاقة واالحتياجات الخاصة  وعدم االلت ام بالتباعد فيما بيـنه  

مناسم ال يار  في الصحن الكا مي مع استمرار اغالق المرقد الطاهر علـى الـرغ  مـن قلـة االعـداد اال انـ  يعـد 

لم اولـة نشـاطات ت من قبـل بعـا الشـباب فـي الشـوار  وجود تجمعار ياشوتخرق لتعليمات حظر التجمعات   

والتباعـد االجتمـاعي   كمـا ان المفوضــية  الوقائيــة  وعـدم االلتـ ام بـاالجراءات( لعبـة المحيــبس)ترفيهيـة مثـل 

تتحف  على قرار مديرية المرور العامة بتطبيق نظام الفردي وال وجي في سير المركبـات لمـا لـ  مـن اثـار علـى 

وسائ  النقل العام كما ان القرار لـ  يـت  تطبيقـ  فـي بعـا االلت ام  بالتباعد االجتماعي وبصور  خاصة في   معد

 بالتباعـد االجتمـاعي ينعدم الت ام المـواطن بشكل عام اشرت المفوضية  وحافظات مما خلق نو  من التميي    الم

سـريع االمـر الـذي بشـكل  بـين المـواطنين فيـروسصـابات وانتشـار الاال عدد في كبير  ارتفا الى    ذلك    دىمما ا

من قبل خلية االزمة في معالجة التجمعات وتكثيف الجهد فـي مراقبـة المخـالفين  ةسريع  اتيستوجا اتخات اجراء

   . الترفيهية والرياضيةو  الجتماعيةا  خاصة التجمعات اوالنشاطات  وبصور
 

 )اجراءات الدفن (   19جثث وفياة كوفيدالتعامل مع  

فــي  ياراضــ قطــعتخصــيص ب اتخــات اجــراءات مــن قبــل الحكومــة علــى الــرغ  مــن واشــرت المفوضــية      

وعدم تسلي  الجثة لالهل ليت  دفنها مـن قبـل الجهـات المختصـة , المحافظات لغر  دفن موتى فيروس كورونا

وادي السـالم فـي )تـ  تخصـيص مقبـر  حيـ   , االوبئـةلمعايير الدولية الخاصـة بالتعامـل مـع وفيـات وضمن ا

واسـتمرار الجهـود المبذولـة مـن قبـل بعـا تشـكيالت الحشـد الشـعبي فـي دفـن (, االشـر    محافظة النجـف  

واداء بعا ال يـارات تكريمـا  لهـ   حيـ  ان هـذا الـدع   يسـاه  بشـكل كبيـر فـي الحـد مـن الوصـمة   ,الموتى

مـن مجلـس المفوضـية قـد اسـتلمت مناشـد  كمـا ان  . االجتماعية تجا  المصابين والمتـوفين بفيـروس كورونـا

فـي  19ثـة اشـخا  مسـيحيين اصـيبو بمـر  كوفيـد   حـول دفـن ثالةساء الطوائف المسيحية فـي العـراقر

ن كونـ  فـي محافظـة النجـف االشـر    معترضـين علـى طريقـة الـدف( وادي السـالم )  المقبر  المخصصة في  
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اللجنـة العليـا للصـحة والسـالمة  فاتحـت المفوضـية     وعليـ   المسيحية وشعائرها    يتعار  مع تعالي  الديانة

ة ار  خاصـة بمـوتى عـفـي تخصـيص قطلغر  معالجة الموضو  وايجـاد بـدائل  19جائحة كوفيد   لمكافحة  

ــديانات االخــرا ممارســة  شــعائره  وطقوســه   الدينيــة  ومراعــا   فــي ليــمان حــريته   غيــر المســلمة  ال

خصوصية االديان في دفن الموتى و بما اليتنـافى مـع التعليمـات الصـادر  مـن خليـة االزمـة ومنظمـة الصـحة 

 . الشان    العالمية بهذا

 الجهات المختصة تعليماتالتجوال ور معاقبة المخالفين لحظ 

 

الم بمعاقبة  االمنية  االجه    قبل  من  اجراءات   وجود  المفوضية  الج ئي  اشرت  التجول  حظر  لقرار  خالفين 

المخالفين  ت المالية  وحج  المركبات وحج   مااالغرباالجراءات العقابية    مثلمن قبل خلية االزمة وتت الصادر

خالل  وب من  قانونية  االستئنا     الية  تصدر محاك   الماد   القاضي    منالقرارات  حي   احكام  وفق  محكمة  

  م إخالء سبيله  مقابل تعهده  بعد يت   ومن ث     1969لسنة  (  111) من قانون العقوبات العراقي رق   (  240)

الذي     المفوضية ارتفا  عدد المخالفات على الرغ  من رفع الحظر الكلي  كما واشرت   تكرار تلم المخالفات

بموجب  ت  تحديد ساعات لرفع الحظر مع التشديد على االلت ام باجراءات الوقاية الصحية وفر  غرامات  

الرغ  منالمخالفين  بحق   الجهات  ا في  ضعف  تؤشر  تلم االجراءات    ان       وعلى  االمنية في بعا   عمل 

وبسبا  المناطق انعكس      االمنية  االجراءات  وضعف  التجوال   حظر  بقرارات  المواطن   الت ام  تلم  عدم 

شرت المفوضية وجود   ا  كما 19كوفيد   فيروسا  عدد االصابة بارتفو  فيروسور  سلبية  على انتشار البص

متابعة المخالفين وتعقا  من خالل     في مختلف االقيية والنواحياتخذتها مديرية شرطة تي قار  اجراءات  

قيائيا   اشرتالمطلوبين  كما  االل     بعدم  االجراءات  ضعف  العامة  تالمفوضية   المرور  مديرية  بقرار   ام 

كما اشرت المفوضية وجود  ,  ق  في بعا المحافظاتيوعدم تطب  الخا  بنظام الفردي وال وجي للمركبات

ففي محافظة بغداد ت  االعتداء    المخالفين  معاقبة  بعا الممارسات الفردية من قبل قوات انفات القانون في  

عبر  ب       والتشهيرلحظر التجوال  منطقة البتاويين بحجة مخالفت في اسواق غذائية في    على صاحا محل

الراسوسا التواصل االجتماعي وحلق  العنف  ئل  بذلم   واستخدام  االصولية  القانونية  اتخات االجراءات   دون 
المفوضية   استنكرت  واحالت  وقد  المواطن  الممارسات ضد  انتهاك هذ   كون   العام  االدعاء  الى    ا الموضو  

 . مخالفينلحقوق االنسان واستخدام االجراءات التعسفية دون اللجوء للقياء في محاسبة ال
 

  ملف العراقين العالقين خارج العراق 

 
النقل وسلطة    الخارجية و  تي  المواطنين العالقين في الدول واتخات وزار  من  اشرت المفوضية  عود  عدد      

ذلم صدور قرار يسمح  تسهيل عود  العراقيين وك  وشركة الخطوط الجوية العراقية اجراءات  المدني  الطيران  

لديه  جنسيات اخرا  بمغادر  العراق مع وضع شرط    او ممن  يحملون االقامة  خار  العراق    للعراقيين ممن

عالن عن الرحالت  ية باال  كما اشرت المفوضية استمرار وزار  الخارجالعود  لحين انتهاء ازمة كورونا  بعدم

العراق   الرسميالى  الموقع  مواطنين  في  نقل جثامين  ت   التن  عراقيين في    لها  كما  سيق مع  لبنان من خالل 

المدني عبر موقعها الرسمي بجالء  العراقيين العالقين في  سلطة الطيران  اعلنت   وقد الخطوط الجوية اللبنانية

بلع عدده    حي   في   (   20557)  الدول  بواقع  (   21) مواطن  النواقل  (  117)دولة  نفذت على  رحلة جوية 

لغاية   البالد   في  الخارجحكما صر  2020/ 5/ 31الوطنية  وزار   المواطنين  يت  اجالء  في وقت سابق على  ة 

برية  استثنائية من دولة االردن والكويت    بالعالقين   الت ام  تيسر ثال  رحالت   المفوضية بعدم  كما اشرت 

اصابة افراد    االمر مع  العائدينبة من  اصا   تسجيل  في منطقة الداودي ت   (   بغداد)ففي محافظة    ,  ائدين بعا الع

الفرق   متابعة   او  المصابين  في حجر  الدولي  بغداد  مطار  في  االجراء  ليعف  وتلم  االخرين  الخمسة  العائلة 

ال  للحجر  الدين  )من لي  وفي  الصحية   اهالي منطقة    (  محافظة صالل  العائدين وهو من  المواطنين  احد  قام 
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  ان   مصاب علم   على الرغ  من    يورتجمع  السعود او بني سعد في قياء بلد  بخرق الحجر المن لي  وح

باالجراءات   المفوضية  وتشيد  مالمسين   جميعه   االهالي  واعتبار  بالكامل  المنطقة  ع ل  ادا  الذي  االمر 

في المختصة  الجهات  بها  قامت  التي  قار)  االحترازية  تي  العائدين سواء  (  محافظة  لجميع  المتابعة  من خالل 

التعهد    اكانو المالمسين واخذ  الطبية وع ل  المسوحات  او في االقيية والنواحي و اجراء  المدينة  مرك   في 

لمد    المن لي  كما  (  14)بالحج   االمنية  ل هناان  يوم  الجهات  مع  وبالتعاون  الصحية  الفرق  قبل  من  متابعة  م 

واشرت محافظة كركوك مغادر   اكثر  اصابتين بين العائدين من دولة الهند      فقد ت  تسجيل   لتسهيل مهماته

افة الى قيام  من احدا اماكن الحجر الصحي لعدم وجود حالة اشتبا  باالض(  200) مواطن من اصل  (  100) من  

كما اشرت المفوضية من خالل رصدنا         اماكن اخرا لحج  الوافدين وتهيئتها  تخصيصدائر  صحة كركوك ب

ليوم   السادسة   الجمهورية  برنامج  في  نيوز  الشرقية  قنا   عبر  بث   ت   لما  حول    2020/ 4/ 25االعالمي 

موضو   خروقات الخطوط  العراقية وسلطة الطيران المدني في   مياعفة اسعار التذاكر للعراقين العالقين  

واجباره  على    كي روسيا من قبل مكتا الخطوط الجوية العراقية  هنافي الخار   وابت از الجالية العراقية ف

شكوا الى السفار     لتقدي   المواطنين  ببمبالد  عالية جدا وتهديده  بعدم العود    مما ادا     قطع تذاكر جديد 

(  150)سلطة الطيران المدني تبر   شركة فالي دبي في نقل     ترفي   اقية لغر  معالجة الموضو    كماالعر

يتلقون العال  في لندن  والذي كان    اعراقي من العالقين في لندن مجانا  السيما من بينه  جرحى عراقيين كانو

العود  عن طريق   اجباره  على  ت   وقد  التذكر    المواطن من اجور  ان يساه  في تخفيف كاهل  الممكن  من 

طوط الجوية العراقية حصرا    وكذلم التعامل  غير االنساني في نقل المعتمرين العالقين في المملكة  شركة الخ 

نقل عن طريق  العربية السعودية  وتحمله  معانا   السفر عن طريق مطار دبي ومن ث  الى مطار اريبل  وال

المحافظة    حسا  اس  البر  الذي  مفاتحاالمر  اجراء  اتخات  المفوضية  على  لغر  توجا  القيائية  الجهات  ة 

الرغ  من قيام وزار  الخارجية بتسيير عدد    على  وقد اشرت المفوضية  لحقوق االنسان    كاالتحقق كون  انتها

العالقين   العراقيين  انها غير كافية مع وجود عدد كبير من  اال  الرحالت  الخار   من  لذا  في  بالعود   الراغبين 

   . والتشديد على دور السفارات العراقية في الخار  بالتعاون مع العراقيينتوصي المفوضية باجالئه  

 قرارات تخص رحالت الطيران االستثنائية  

لحد من  ل اءات من خالل المتابعة لهذا الملف تبين ان هنالم اربع قرارت اتخذت بخصو  الرحالت كاجر

 : انتشار المر  وكاآلتي

o ولغاية    3/ 17ايقا  الرحالت الجوية الداخلية والخارجية بسبا تداعيات االزمة ابتداء  من : القرار االول

 . من العام الحالي 3/ 24
o   إيقا  جميع رحالت الناقل الوطني االستثنائية لجميع القطاعات الخارجية بتاريخ   : القرار الثاني

2 /4 /202   
o   اعات الخارجية ابتداء  من يوم السبت الموافق  استئنا  الرحالت االستثنائية الى القط: القرار الثال

11/4 /2020 . 
o   تعليق الرحالت الداخلية والخارجية واالستثنائية الخاصة باجالء العراقيين العالقين في  : القرار الرابع

من تلم رحالت الطوارئ      وتستثنى  2020/ 6/ 6لغاية   2020/ 5/ 31خار  العراق  اعتبارا  من يوم 

 . طائرات العابر  لالجواء العراقيةواالخالء الطبي ورحالت الشحن الجوي وال 
o  ر وزير النقل العراقيا رصدور ق ير مطار بغداد استنادا  الىالمفوضية وجود خرق من قبل مداشرت   

اثر مخالفت  لشروط السفر والسمال لثالثة مسافرين    2020/ 4/ 15 بتاريخ عن   وتعيين بديال باعفائ   

سيرت   بالصعود على متن طائر  الخطوط الجوية المتوجهة الى مطار الملكة علياء في األردن والتي
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خصيصآ العاد  العراقيين العالقين هناك وقد وج   الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية بشان المقصرين  

    والوقو  على حيثيات الموضو 

االمتثال الى التعليمات  ي وشركة الخطوط الجوية العراقية المفوضية على سلطة الطيران المدن وتؤكد 

السفر ليمان   العالمية بخصو  اتبا  االجراءات الوقائية فيواالرشادات الصادر  من منظمة الصحة 

 . الطيران الوافدين وطاق  سالمة 

 

الحكومات المحلية    االزمة المشكلة فيالتضارب واالزدواجية بين خلية االزمة المركزية و خاليا   

   بالمحافظات

   بسبا ازدواجية و تناقا   لمواجهة الوباء ت الحكومية ستجابة المؤسسا اشرت المفوضية وجود ضعف في ا 

يت    االتحادية وبين ما  الحكومة  المرك ية في  الصادر  من خلية االزمة  من قرارات خلية    صدور   القرارات 

دارات  سوء تخطي  بسبا تعدد اال  فقد ت  تاشير  االزمة المشكلة في الحكومات المحلية  في بعا المحافظات  

الم الت ام  دون  القرارات  وكثر   االستجابة  واطن بالمرك   لمدا  تقيي   وجود  مستوا,  وعدم  محافظة    فعلى 

المالية  وتوفير التخصيصات  طبية  والمستل مات التوفيراالحتياطات    أثر الموضو  سلبا وادا الى عدم  نينوا

مستل مات  شراء ال المحافظات  لمواجهة التحديات  حي  ت  االعتماد على  توفيرأو    للمؤسسات الصحية في

التبرعات اييا  .  من  خالل جمع  المفوضية  أو      ضعفوجود  رصدت  التشديد   الشابخصو   فالحظر  ي  مل 

حي    اصدار  المرك   المحافظات  يت   في  القرارت  نفس  بالعكسوفي  او  االجراءات  بتخفيف  وكذلم  يوم     

من قبل خاليا األزمة   (  الخ  ... م ارعين  مو فين  ) مع   اإلفراط في منح االستثناءات لشرائح عد  في المجت

غ     على  الرعالقين في منافذ المحافظة البريةالخلية األزمة في محافظة نينوا تمنع دخول    بينما الحظنا ان 

اشرت  بعا المحافظات  و  كما  لتوجيهات خلية االزمة االتحادية  واستجابةأنها سبق ووعدت بالسمال له    

لنفس الموضو     قراراتفقد اشرت محافظة البصر   اتخات ثالثة    ,عد  قرارات متناقية في نفس اليوم   اتخات

اليوم الو التراجع و الغائ  في نفس  لم محافظة  النجف االشر   احد وكذخالل  يت  اصدار القرارات ومن ث  

عليه تفر   التي  اليغوطات  بسبا  التباعد  االيوم  في  خروقات  وجود  المحافظات  بعا  اشرت  كما    

تهاون من قبل خلية االزمة في المحافظة في تطبيق  ي حي  سجلت محافظتي ميسان والنجف وجود  االجتماع

واتخات اإلجراءات من خالل السمال  بفتح المالعا الرياضية وفق اوقات محدد  وكذلم قام السيد    القرارات

م إجراءات  اتبا   يت   ول   السراي  كورنيش  بافتتال  األزمة  خلية  رئيس  ميسان  اما  محاف   التجمعات    نع 

   ( عيد الفطر)الخص في فتر  ت  السمال بفتح المطاع  والمسابح والحدائق والمحالت وبامحافظة النجف فقد 

والبيئة وبين دائر   ية التي تنشرها وزار  الصحة  وقد اشرت محافظة كربالء وجود  تيارب بالمواقف اليوم

طبيق  صحة كربالء وألكثر من مر  تنفي دائر  صحة كربالء ما يت  نشر من أخبار الوزار    اما بخصو  ت 

بتطبيق المرك ية  االزمة  خلية  بسير  الم نظام    قرار  الخا   والفردي  )المركبات  رور  عدم  (  ال وجي  تاشر 

 (. الشر    كربالء   ديالى   ميسان النجف ا)تطبيق  في بعا المحافظات وتوقف العمل ب  مثل 

 برامج التوعية   
 

اشــرت المفوضــية اســتمرار بــرامج التوعيــة المختلفــة المســموعة والمرئيــة والمطبوعــة وكــذلم دور الجهــات  

وبعـا المنظمـات الحكومية والصـحية ومنظمـات المجتمـع المـدني ورجـال الـدين فـي نشـر الـوعي بـالمجتمع 

اجــراء وت التوعيــة ر قيــام الفــرق الصــحية  بتنفيــذ حمــاليتاشــ تــ  كمــا    عيــة الهــالل االحمــرجم مثــلالدوليــة 

ت بـين المحافظـات شـكل متفـاوب كانـت أن هذ  البـرامج   اال  المسوحات الطبية للمناطق التي تظهر فيها اصابات
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بشـكل محـدود  فقـد نفـذت , علـى المسـتوا الـوطنيف تنفيـذ البـرامج  ضـع  حي  اشـرت المفوضـية  والمناطق   

خـالل  لها في نشروتع ي  ثقافـة حقـوق االنسـان فـي المجمتـع  مـن   القانونية  ساهمت المفوضية وفق الوالية  و

علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعي  تيـمنت  ةيـة وتثقيفـووعت ية فيديومقاطع   شملتتنفيذ  عدد من النشاطات 

الت ام الدولة تجا  الحق فـي الصـحة وكـذلم رسـائل توعيـة حـول مخـاطر المـر  واالشـتراك بـالحمالت التـي 

توزيــع عــدد مــن المطويــات تخــص التشــجيع علــى عــدم الخــرو  وااللتــ ام بمقــررات خليــة االزمــة   كمــا تــ  

المجتمعيـة نفـذت  وزار  الداخليـة  ومن النشاطات والمبادرات     من خالل مكاتبها في المحافظات    والفلكسات

مجلــس  احــد أعيــاء  مــن خــالل مشــاركة مديريــة االعــالم والعالقــات ومفوضــية حقــوق االنســان ب المتمثلــة 

 بيـرور ميدانيـة لتوعيـة المجتمـع جولـة  بتفيذ حملة توعية في جانا الرصافة من محافظة بغـداد  المفوضين  

الحملـة تعفيـر المنـاطق  تااللت ام بالحظر الصحي واستخدام االجراءات الوقائية كالكمامات والكفـو  كمـا شـمل

صابة وعدم االلت ام بـالحظر وقـد شـاركت جهـات عديـد  بـدع  المبـادر  منهـا الشعبي  التي تكثر فيها حاالت اإل

لجنـة العشـائر والمشـايخ الدينيـة فـي وزار  و سر  فـي وزار  الداخليـ   ة الحشد الشعبي ومديرية حماية األهيئ

 ا وكـابتن سـمير كـا   والكـابتن قصـيالكابتن علـي وهيـ الداخلية وحيور العبين المنتخا العراقي السابقين  
اللقــاءات التلف يونيــة و كــات  فــي  المــمشــاركة اعيــاء مجلــس المفوضــين وبعــا ال باإلضــافة إلــى    هاشــ 

وكـذلم تنفيـذ بـرامج    19تواج  الدولة نتيجة جائحـة كوفيـد حول التحديات التي    االفتراضيةالندوات الحوارية  

وقـد اشـرت المفوضـية علـى  . وحمـام العليـل  فـي محافظـة  نينـوا توعية في مخيمات الن ول  كمخي  الجدعة

 بـاالجراءات نجـد عـدم التـ ام المـواطن العراقـي   فيـروسالرغ  من وجود برامج التوعية والتثقيـف بمخـاطر ال

 . بشكل كبير  انتشار الفيروس  بالوقائية مما ساه   

 

 مرضى الثالسيما ومشاكل استالم الدم   

ن الـدم الخـا  بمرضـى لتـامي   من قبل دوائر الصحة في المحافظاتاشرت المفوضية تفاوت االجراءات المتخذ 

رها فــي التقــارير الســابقة يوالتــي تــ  تـــاش التحــديات التــي تواجــ  المرضــىاســتمرار   وقــد اشــرت الثالسـيميا  

بغـداد   )دوية  واكياس حفـ  الـدم    حيـ  تاشـر فـي المحافظـات بسبا النقص الحاصل في الدم واأل  للمفوضية  

مـن الحاجـة %  50بير  وان اغلا المراك  تعمل بمـا يقـارب وجود نقص ك( كركوك   المثنى    نينوا    ميسان 

في تقـدي  الخدمـة  وتفـاق  حـالته  الصـحية  كمـا سـجلت محافظـة المثنـى    ا  كبير  االفعلية للمرضى مما شكل عائق

فـا   كـونه  اكثـر حالتين وفا  خالل شهر اتار من مرضى الثالسيميا ويعد  تلم مصدر قلق  من ت ايـد حـاالت الو

   كمـا تاشـر عـدم لـديه  على الرغ  من عدم تسجيل اي اصابةنقص مناعته  ليروس كورونا الصابة بفعرضة ل

   وقد بادرت المفوضـية فـي  باالجراءات الوقائية  الت ام مرضى الثالسيميا اثناء مراجعته   للمراك  التخصصية

بشـراء بعـا العالجـات اليـرورية مـن الصـيدليات  بالتعاون مع بعـا المنظمـات المحليـةمحافظة الديوانية  و

كمــا  اشــرت  المفوضــية  اتخــات مــديريات الصــحة فــي المحافظــات  وتوزيعهــا علــى بعــا مرضــى الثالســيميا   

 اتوفير االدوية والدم و تشيد المفوضية  بهذا االجـراء   اال اننـا نسـجل تمييـ ب( نبار   بابل   تي قار   واس  اال)

مـا يخـص الواقـع االقتصـادي لمرضـى الثالسـيميا فـان المفوضـية قـد بـين المحافظـات  امـا فيدي  الخدمـة في تقـ

دراجهـ  اشـموله  براتـا الحمايـة االجتماعيـة  و ية  مـن مجموعـة مـن المرضـى طـالبيناستقبلت مناشد  انسان

  . دي له الرتقاء بالواقع االقتصاتحت مستوا خ  الفقر وبحاجة الى امن الفئات المشمولة كون اغلبه   ض

 

نة / تحديات المرضى خطوات دوائر الصحة في التعامل مع مرضى السرطان واالمراض المزم 

 والمؤسسات 

اشــرت المفوضــية ضــعف اســتجابة وزار  الصــحة والبيئــة  لتــوفير االدويــة والمســتل مات العالجيــة لمرضــى 

 اارتفاعـ اشـرت واستمرار التحديات التي تواجهه  فـي اغلـا المحافظـات  كمـا   واالمرا  الم منة  السرطان  

مـن عقبـات تحـول دون صحة والحق في الحيـا  لمـا تـ  تاشـير  انتهاكا  للحق في ال  اسعار االدوية  ويعد تلم  ب

بغـداد   الديوانيـة  كركـوك   صـالل الـدين  المثنـى )ة  فـي اغلـا المحافظـات  الحصول علـى الرعايـة الصـحي

الـى حرمـان  قلة تجهي ها مما يؤديوعدم توفراالدوية العالجية ب هذه الشريحة  تحي  تاثر(    البصر   نينوا  
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شـرائها  ضـىالمر صص من قبل الدولة مما  استوجا منالحصول على العال  المخ مرضى فيعدد كبير من ال

 ان  مـعوسعارها في الصـيدليات  اعباء مالية كبير  الرتفا  أ حمل المرضى االمر الذي   من الصيدليات االهلية  

والبحــ  عــن االدويــة ل الـى مراكــ  الســرطان التخصصــية والوصــ للمــريااتــال , جــوال الكلــيفـتح حظــر الت

 الطبيـة  المفقود  في المستشفيات   وقد اشرت محافظة  نينوا وجود تحديات كبير  في الحصول علـى الخدمـة

وجــود مســاحة كافيــة  وعــدمالورام والطــا النــووي التخصصــي امستشــفى  البنــى التحتيــة فــي تهالــم نتيجــة 

كون  يحتا  الـى امـاكن خاصـة وفـق المؤشـرات العلميـة (   النووي واالشعاعي)العال   وحرمان المرضى من   

الجهـاز المعـالج الخطـي ممـا  االحتيـا  الـى  تـ  تاشـير وجـود اشـعاعات اثنـاء العـال    كمـا  النبعا والطبية  

يستوجا ارسال المرضى المصابين الى محافظة  بغداد واقلي  كوردستان لغر  تلقي العـال   ونتيجـة الحظـر 

العـال  النـووي  ان حصـة محافظـة  نينـوا مـن ادويـةر يتاشـ تـ   كمـا .   المخصص له ت  حرمانه  من العال

مـع وجـود نقـص فـي الكتـات  التحتيـة المالئمـة لحفظهـا  ر البنـىفتذها الى بـاقي المحافظـات بسـبا عـدم تـو

د وخصوصا الخاصة بالغد  الدرقية حي  ان الحصة التـي تسـل  قليلـة  مـع وجـو,  الخاصة باألجه   المختبرية  

بالمستشـفى   وان المفوضـية تشـعر بـالقلق مـن  التخصيص المالي الخا نقص في بعا االدوية بسبا قلة  

عدم الت ام الدولة في توافر البنى التحتية التخصيصة المالئمة  التي تعد المعوق االكبرالذي يساه  فـي حرمـان 

ت بسـبا عمليـات التحريـر  اشـعاعا المواطن من الخدمات العالجية السيما ان محافظة نينوا قد تعرضـت الـى

حـاالت السـرطانية    وقـد تـدخلت المفوضـية  بمفاتحـة الن ت يـد مـن ااالرهابي والتي مـن الممكـن من داعش 

لالسـرا  بإنشـاء المستشـفى التخصصـي فـي المجمـع ( UNDP)وزار  الصحة من اجل اليـغ  علـى منظمـة  

الطبي في الجانا االيمن من مدينة الموصل   كما  اشرت المفوضية في وقت سابق وجود معـوق فـي محافظـة 

مـن  السـرطانية المصابين بـاألورام االشعاعي العالجي الوحيد والمه  الخا  بمعالجةعطل في الجهاز لالنجف  

المحافظة  ومحافظات الفرات االوس   واستمرارالعطل منذ شـهرين دون ايجـاد حلـول  بسـبا  حظـر التجـوال 

وعدم القدر  على نقل المواد االحتياطية من خار  العراق  مما ادا الى حرمان المرضى من محافظات الفـرات 

م احالـة أور ٢٠٠٠ل اكثـر مـن الـف مراجـع و يسـج ٢٥االوس    حي  يت  اسـتقبال بشـكل سـنويا  اكثـر مـن 

كمـا . حالـة مصـابة بعـال  اشـعاعي  ٨٠٠الف مصاب بعال  كيميـاوي وأكثـر مـن   ٢١جديد  ويعالج اكثر من  

ال  فـي المحافظـات التـي لتلقـي العـ 19ن المحافظات بسبا جائحـة كوفيـداشرت المفوضية  صعوبة  التنقل بي

المحافظـات دون  لالزمة بـينوجود تميي في تجهي  االدوية ا كما تاشرالخدمات الطبية والعالجية      تتوافر فيها

غـ  ( 200( )التايسـكنا)شر في محافظـة تي قـار  اسـتمرار انقطـا  عـال  كما تا,  من قبل وزار  الصحةاخرا  

دوالر وهنالــم ( 500)منــذ عــام لــ  يــت  تجهيــ   والــذي يقــدر حاجــة الجرعــات الشــهرية للمرضــى مايقــارب 

ص فـي جميـع    كمـا تاشـر وجـود نقـمريا في المحافظة يحتا  لهذا الـدواء بصـور  شـهرية (  30)مايقارب

  اتا ان المفوضـية مؤخرا   التي ت  تجي هاباستثناء محافظة االنبار  لالمرا  الم منة    المحافظات في االدوية  

عدم وجود خطة لدا وزار  الصحة لمعالجة الموضـو   كـون  تـاخر العـال  يعـد   بسباالمت ايد    تشعر بالقلق  

 . وقد يعر  حياته  للخطر مات الصحية والعالجية  الخد من  حرمان المرضى  

 

 مؤشرات  ازدياد أو تراجع معدالت الجريمه بسبب جائحة كورونا  

لجريمة  بسبا  المفوضية من خالل المتابعة والرصد القائ  على المعلومات لتقيي   مستوا معدالت  ااشرت  

من قرارات للحفا  على سالمة  علنت عنها  خلية االزمة  وما تلتها  واالجراءات الوقائية التي اجائحة كورونا  

الرقمية  المتوفر  لدينا واجراء المقارنة  في  المواطن من فر  حظر التجوال الوقائي   من خالل المؤشرات  

معدالت    ان خالل فتر  حظر التجوال انخفا   الثالثة  االولى من السنة   لوح   بعا الجرائ  خالل االشهر

الجرائ  مثل   القتل    , السرقة)بعا  التسليا   الخطف   ارتفاع  كما (,  سطول مسلح   الجرائ      ا شهدت بعا 
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حاالت  (  ٦)حي  سجلت    االجرائ   الموجهة ضد األجه   األمنية  ارتفاع  سجلت  ففي محافظة بغداد    املحو 

( حالتين  ) في حين ت  تسجيل     ٢٠٢٠/ ٥/ ٥ولغاية  ٣/ ١٧اطالق النار على األجه   األمنية خالل الفتر  من

  فا  في حاالت االنتحار تارابعة  المفوضية    كما تاشر من خالل مت٢٠٢٠/ ٣/ ١٧منذ بداية العام لغاية تاريخ  

كركوك   محافظة  شهدت  انتحار  (  24)اشهر    خمسة  خاللوقد  ارتفا   حالة  نيسان  شهر  خالل  سجلت  وقد 

علي    المترتب   واالثار  التجوال  حظر  استمرار  بسبا  عام  ملحو   خالل  المحافظات    2019علما   اكثر  كانت 

  االولى ربعة  االشهر االخالل  حالة    (  16)   ييامحافظة ميسان ا  تشهد, في حين  حالة(  106)تيررا  لتسجيلها  

صعوبة وصول اليحية الى القياء بسبا  اجراءات  مع  ,  وت ايد في حاالت العنف األسري,  من العام الحالي  

ن واالعالن عنها  حظر التجوال   كما تاشر ضعف عمل مديريات حماية االسر  في خلق وسيلة اتصال  للمعنفي 

. وتشير المفوضية  من النساء واالطفال من الحماية من العنف     مما تسبا حرمان العديدفتر  الحظرخالل  

  سر خالل فتر  الحظر تدنية لبعا األاالوضا  االقتصادية المان ت ايد حاالت العنف االسري كانت بسبا    الى
في الوقت     االجتماعية والنفسية  مما انعكس سلبا على الحالة  وعدم وجود بدائل من قبل الدولة لمعالجة تالم  

تاشر ت ايد حاالت الطالق خار  المحكمة  وصعوبة الوصول الى القياء بسبا غلق المحاك   وعدم     تات   

 .  وجود بدائل  دون التواصل الجسدي 

 

  19في ضل جائحة كوفيدحول تحديات المفوضية في مراقبة مراكز االحتجاز مؤشرات  

بفـر  حظـر التجـوال الشـامل  2020لسـنة ( 55)قررت خلية االزمة المشـكلة بموجـا االمـر الـديواني رقـ   

من قبل الحكومة ومـن ضـمنها تقييـد ال يـارات الميدانيـة الـى مراكـ  اجراءا احترازي  ك   2005/ 3/ 17بتاريخ  

كافـة المحتجـ ين او االمـاكن  االحتجاز الذي يعتبر تحدي امـام عمـل الجهـات الرقابيـة وصـعوبة الوصـول الـى 

الخاصة باالحتجاز باالضافة الى التعليمات الصادر  من قبل ادار  السـجون واتخـات  االجـراءات الوقائيـة لمنـع 

العدوا   مما يـؤثر علـى اداء المهـام وبصـور  خاصـة  تثبيـت  لتالفي نقلاجراء احترازي  اللقاء بالموقوفين ك

  ومـن التحـديات قهـا حـال وقوعهـا او سـوء المعاملـة يا التـي يجـا توثيحاالت االنتهاكات  فـي قيـايا التعـذ

االخرا لفرق الرصد وجود تفاوت في سياسة ادار   السـجون فـي التعامـل مـع فـرق الرصـد فـي السـمال فـي 

 تنفيذ المهمات  

فاعليـة  اكثـروصـول الجسـدي ولكـن التعـد تاعتمدت  فرق المراقبة  في المفوضية على عد  طرق دون اللذا    

اال ان هناك ضرور  في ايجـاد في الرصد  لمبادئ االساسية لبعا ا   المراقبة والرصد  لعدم امتثالها  في عملية

   -: بدائل واجراء بعا االنشطة  منها  

o  السـاخنة تلقي الشكاوا مـن االفـراد والجماعـات ومنظمـات المجتمـع المـدني فمـن خـالل الخطـوط

قع التواصل االجتماعي الرسـمية للمفوضـية يـت  اسـتقبال  الشـكاوا والمناشـدات اللمفوضية  ومو

من توي الموقوفين او منظمات المجتمع المدني حول اي حالة انتهاك هنالم    اال ان بعا المهـام 

 . الجسديالرقابية كشكاوا التعذيا والمعاملة المهينة والحرمان من الحقوق البد من الوصول  

o  من قبل تويه  واتخات بـدائل مـن خـالل السـمال  الموقوفين بعد قرار خلية االزمة في منع ال يارات

التواصـل مـع فـرق  للموقـوفين في استخدام وسائل االتصال عن طريق الهاتف النقال اتاحة فرصة 

 . المفوضية واالستفهام منه  عن واقع االحتجاز وجمع المعلومات  

o  من خـالل القنـوات الفيـائية واالتاعيـة ووسـائل التواصـل االجتمـاعي الرصد اإلعالمي لالنتهاكات

 . واتخات االجراء المالئ  بصددها عن طريق المخاطبات الرسمية

o   مصادر اخرااالعتماد على . 
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خذ بنظـر االعتبـار مع االت   استئنا  ال يارات الميدانية   2020/ 4/ 21بتاريخ     ع الحظر الكليبعد قرار رفو

 اقتصـرت وقـد , لمبـادئ  االساسـية فـي عمليـة الرصـداعدم اليرر في ممارسة المراقبة والـذي يعـد مـن   مبدأ

( 22)لمعاملـة السـجناء  القاعـد  رقـ  الـدنيا ال يارات الميدانية  على مراقبة مدا  تطبيق القواعـد النموتجيـة 

االجـراءات الوقائيـة مـن قبـل االدار  والتعامـل  والخاصة بالخدمات  الطبية  ومراقبة  مـدا تطبيـق التعليمـات  

 : المفوضية مايليكما رصدت  ,  فيروسالموقوفين لمنع انتشار ال مع

o   تعد مسالة االكتظا  في مراك  االحتجاز مشكلة مستمر   وضعف  اجراءات الحكومـة فـي  ـل جائحـة

والذي يعد من االمرا  المعدية التي تشكل الخطـر االكبـر علـى االشـخا  الـذين يعيشـون   19كوفيد  

ة كافيـة ال يمكـن في مسافة قريبة من بعيه  البعا وسرعة انتشار الفيـروس  ولعـدم تـوفير مسـاح

 . تطبيق التباعد االجتماعي في السجون  
o  صعوبة توفير الرعاية الصحية للمحتج ين وال يسما من ه  كبار السن ولديه  حـاالت صـحية  م منـة

 . تتطلا اجراءات خاصة  
o  على الـرغ  مـن صـدور قـرار مـن الحكومـة العراقيـة االفـرا  بكفالـة وقـرار العفـو الخـا   لالحكـام

االفرا  الشرطي اال ان هنالم قلق مـن عـدم  تطبيقـ   بصـور  عادلـة وعـدم تـوفر المـوارد الخفيفة  و

المالية لدفع الكفالة لبعا المحتج ين مع الخو  مـن عـدم ضـمان حصـوله  علـى الرعايـة الصـحية 

 . الالزمة بسبا تاخير اجراءات االفرا   
 

 دور الرعاية االجتماعية  و اماكن الحجر الصحي 
 

ت   دور الرعاية  حي  و مراك  الحجر الصحي  هيلمفوضية ل اان االماكن االكثر قلقف  19 في  ل جائحة كوفيد

   -:  فيها تحديد عدد من القيايا 

o   الـى االرشـادات  الصـادر  مـن منظمـة الصـحة العالميـة الخاصـة   اماكن الحجـر الصـحي  عدم امتثال

لحجر تكون مشتركة في ردهـات فـي المستشـفيات لعـدم اماكن ااغلا  الن     كورونا المستجد  فيروسب

قلـة اجهـ   التـنفس مـع  مة بغداد وعدد قليل مـن المحافظـاتفي العاص  اال  وجود مستشفى متخصص

فنـادق او امـاكن اخـرا فيها وهناك قلق من اماكن الحجر الصحي خار  المؤسسات الصـحية  مثـل ال

الحكوميـة  ضـعف اجـراءات اشرت المفوضية   كمافيها  لفقر البنى التحتية والخدماتية ت  تخصيصها  

وعود  العراقيين العالقين فـي الـدول ممـا   مع ارتفا  عدد االصابات  وبصور  خاصة  في هذا الجانا  

 .  المستشفيات التي أنشات كانت من قبل العتبة اوالمتبرعين   علىاعتمدت  
o مي انيـة وزار  الصـحة  ماكن الحجر الصحي وبصور  خاصة التـي تقـع خـار ضعف  الدع  المالي ال

والذي انعكس على تقدي  الخدمات االساسية للعيش الكـري  وتـ  االعتمـاد علـى التبرعـات مـن جهـات 

 . اخرا غير الدولة  
o دورو االجتماعية الخاصة بشريحة االيتـام وتوي االحتياجـات الخاصـة  ق ازاء دور الرعاية  وجود قل 

فهـ  اكثـر  الـبعا بعيـه  مـع ي تشكل اكثـر خطـور   كـونه  يعيشـون بشـكل متقـارب الت    لمسنينا

لوجود مشاكل صـحية لـديه  مـع تقـادم البنـى التحتيـة لـبعا دور خاصة المسنين    الصابة  ل  عرضة  

والتعقـي  اال ان الدولة وعدم توفير بيئة صحية مالئمة وعلى الرغ  من القيام بعدد من حمالت التعفير 

   . ور  خاصة  ادوية االمر  الم منةم قلق لعدم توافر المسلت مات الطبية والعالجية وبصلهنا

 

 19اجراءات وزارة التربية  والتعليم العالي ظل كوفيد 

أشرت المفوضية  ان االجراءات التي اتخذتها وزار  التربية  في تخفيا األجور في المدارس األهليـة بنسـبة  

بالنســا للمــدارس % 5 6ال تنســج  مــع حجــ  االزمــة االقتصــادية حيــ  تقــدر المــدارس االهليــة نســبة % 10

الجانا االقتصادي للمـواطن العراقـي حي  على الدولة مراعا   ,  لثانويةمن المدارس ا%  3,5ونسبة  ,  االبتدائية
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باالضافة الى مسـؤولية الدولـة بتـوفير , وما نتج من آثار اقتصادية على دخل الفرد  في  ل قرار حظر التجوال

المفروضـة  كما تاشر لدا المفوضـية عـدم الغـاء او تخفـيا الرسـوم  ,مجانية التعلي  حسا الدستور العراقي

 باالضافة الى  اسـتقبال   يتناسا مع الواقع االقتصاديبشكل  دارس االهلية على الممن قبل الجهات الحكومية  

التعلـي  العـالي فـي  تخفـيا  تـي التربيـة وعدد من الشكاوا والمناشدات بخصو  اجراءات وزارلالمفوضية  

فـ  يمنـع تسديد المبالد في فتر  محدود  جـدا   وبخالفق  وال ام الطلبة ب% 10االقساط الجامعات االهلية بنسبة 

اسـتف از بكمـا قامـت بعـا ادارات المـدارس  ( الفصـل الثـاني مـن السـنة )الطالا من االستمرار في الدراسة 

لمـديرات التخـاد عقوبـات بحـق المواطنين في حالة عدم تطبيق القرار وتسديد االقساط سـي  رفـع تقريـر الـى ا

لـ   ان    باالضافة الى  من قبل االدارات مخالفة قانونيةاالجراء التعسفي  المفوضية ان هذا  حي  تؤكد    ,بالطال

منـذ تشـرين نتيجة ما شهد  البلد من تظاهرات د والتلكؤ في الدوام بالجامعات مراعا  الظرو  الراهنة للبل يت   

ومفاتحـة الجهـات ما استوجا على المفوضية  التدخل   مفي اكثر من عشر  محافظاتاالول من العام الماضي  

لمـاد  حكـام ابين الموطن وادار  المدارس والجامعات وفقـا  ال ود مخالفة قانونية في ابرام االتفاقالقيائية لوج

  الظـرو  االسـتثنائية الطارئـة لعـدم المعدل وعدم مراعا 1951لسمة  40رق  للقانون المدني العراقي (  146)

 . رونا  الدراسية لوجود خطر وباء جائحة كو  جميع المراحلاق بلتحستمرار االا

 

 بيانات وزارة الصحة حول التطور الوبائي وتحليل موضوعي للبيانات 

متابعتنا خالل  الجدول  من  وحسا  والبيئة   الصحة  وزار   من  الصادر   الرسمية  والذي    (  2)رق     للبيانات 

 :  مايلي نوضح  , فيات وحاالت الشفاء والفحوصاتيوضح عدد اإلصابات والو

o   باالان بدأ  والوفيات  اإلصابات  بأعداد  األسبو نخفا   في  فق   وتدريجي  واضح  السابع    شكل 

حي  كان في ت ايد  (  نيسان    ٢٧  –  ٧)  وللفتر  من    من انتشار المر  في العراق  والثامن والتاسع

المطارات   نتيجة غلق  االنخفا   هذا  كان  تلم  حي   بعد  بالت ايد  يستمر  لكي  وعاد  قبلها  مستمر 

 . نيسان ٢١اتار لحد  ١٥والحدود والحظر الشامل الذي امتد من 

o  المختبرية لوزار     العينات المفحوصة مختبريا وهو مؤشر جيد ل ياد  القدر   على الرغ  من زياد

لمعرفة   المبينة  الصحة  األرقام  وحسا  ولكن   الحقيقية  الوحيد  األرقام  الحقيقي  السبا  ليس  ادنا  

العدد مستمر التدريجية الن  ال ياد   تفاوت    اوراء  الرغ  من  التاسع على  ال ياد  بعد األسبو   في 

  باإلضافة الى زياد  واضحة في اعداد الوفيات والتي ليس  ينات المفحوصة حسا الجدولداد العاع

زياد     يؤكدلها عالقة ب ياد  حج   المسح  والتي زادت فيها نسبة اإلصابات من الكادر الطبي حي   

اإلصابات  تعرضه  الى الخطور  وضعف إجراءات حمايته   كما تشير الى ان سبا ال ياد  وارتفا  

بتاريخ   الشامل  الحظر  انهاء  طيران    ٢١هو  الج ئي  ووجود رحالت  الحظر  الى  والتحول  نيسان 

في الوقت تات  تؤكد  .  استثنائية على الرغ  من قرار اللجنة العليا للصحة والسالمة بإيقا  الرحالت

للطبقات    اارالمفوضية ان قرار الحظر الشامل وان كان سبا بانخفا  اإلصابات ولكن  يحمل اضر 

 . الفقير  وأصحاب الدخل المحدود التقل ضررا عن خطور  المر  مما يتطلا توازن في القرارات

o   خطير مؤشر  وهو  الشابة  العمرية  الفئات  لدا  الوفا   حاالت  زياد   أييا  تبين  المتابعة  خالل  من 

 .  ةيحتا  الى دراسة من قبل أصحاب االختصا  وتقدي  التوصيات الالزمة للجان المعني

o    تبين ان هنالم بحو  علمية  عالمية رصينة اثبتت خطور  استخدام دواء الكلووكوين وهو مياد

   كما  ٢٠٢٠أيار    ٢٥أعلنت منظمة الصحة العالمية تعليق االستخدام في    ضوئهاعلى  .  المالريا 

دعت الى تلم نقابة األطباء العراقية ولكن من خالل متابعاتنا الزالت وزار  الصحة ل  تعلن إيقا   

الح في  يت  وصف  حتى  الدواء  ان  علما  اعتماد  االستخدام رسميا  الى عدم  باإلضافة  المن لي   جر 

سياقات القانونية    المتوقعة وهو ما يعد مخالفة للالمرضى في استخدام  واعالمه  بالخطور موافقة 
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لع المعتمد   او  الصحية  مرك ية   رسمية  عالمية  جهة  دراسة  دم وجود  على  اعتمدت  وطنية  جهة 

 .  سالمة استخدام بيرور  و  علمية رصينة اوصت

 

 ت حول سياسة وزارة الصحةمؤشرا 

المرضـى والكـوادر الطبيـة مـع سياسية وزار  الصحة للتعامـل   ت  رصد مجموعة مؤشرات تخص

 :  وهي  والصحية

المستشفيات والمراكـ  الصـحية الكثير من عدم وجود مسحات الجراء الفحوصات المختبرية في   تاشر .1

ويعـد مـن المـواطنين عـدد مـن المناشـدات المفوضـية  استقبلت   وقد  .على الرغ  من وجود اعرا  لديه 

  . انتهاك للحق في الصحة لعدم توافر الخدمات الوقائية والعالجية    تلم

ار  الصحة لتوجي  المريا في حال وجود االعرا  الـى الجهـات المخصصـة قصور في سياسة وز   .2

  .الستقبال المريا او فحص 

الطبية  حـول طبيعـة التعامـل التعسـفي معهـ  للكوادر شكاوا ومناشدات  من استقبلت المفوضية عدد  .3

لفحـص الطبيـا والكـادر الطبـي لغـر   فحـص دوريمن قبل بعا االدارات   وعدم وجود آلية واضـحة و

 . تشخيص الحالة وع ل  بسرعة لمنع انتشار المر 

تجاهل بعا االدارات لمطالبـات االطبـاء بـالفحص المختبـري والعـ ل  وهـذا يعـد انتهاكـا للحـق فـي   .4

  .الصحية المؤسسة    الصحة من قبل نفس

القصور في اداء القوات االمنية لتوفير الحماية للكـوادر الطبيـة والصـحية مـع أسـتمرار  ـاهر  تاشر   .5

االعتداء على الكوادر الطبية    وهو ما يحتا  الى وقفة جـاد  مـن قبـل الحكومـة والقيـاء العراقـي لتجنـا  

 جـبه  بالشـكل المطلـوبتكرار هذ  الظواهر   وحماية الكوادر االدارية والطبيـة والصـحية وغيرهـا الداء وا

الخـا  بتقـدي   الشفاء التخصصي في محافظـة بغـداد   مرك باالعتداء على كوادروهذا ما اشرت  المفوضية  

ودخـوله   من قبل جهات تدعي انتمائهـا الـى جهـاز المخـابرات العراقـي   19طبية لمرضى كوفيد  الخدمات ال

ممـا اسـتوجا علـى المفوضـية اتخـات اجـراء ومفاتحـة واالعتـداء علـيه     الطبي  الى المرك  وتهديـد الكـادر

( 26)وحماية الكوادر الطبية  وفق قانون حماية االطبـاء رقـ  الجهات الفيائية التخات مايل م بحق المعتدين  

 . 2013لسنة  

الكتـاب ء المبلغـة لـوزار  الصـحة بموجـا  الـوزراتوصـيات السـيد رئـيس مجلـس اشرت المفوضـية ان  .6

ــدد   ــرق  بالعـ ــي (10822 / 20/  79ق/ ل. ز. ش)المـ ــق ب  2020/ 5/  31  فـ ــريحات والمتعلـ ــر التصـ حصـ

الجهـة المخولـة الوحيـد  بـاإلعالن عـن عـدد اإلصـابات  وزار  الصحة والبيئة االتحاديـة وجعلهـااالعالمية ب

منع التصريح من خاليا األزمـة المؤلفـة فـي الـوزارات والمحافظـات سمية بفيروس كورونا في العراق  والر

  اتا تاشر المفوضية  هذا االجراء يشكل انتهاك واضح لحقوق االنسـان وحـق الحصـول كافة ألي سبا كان  

من العناصر االساسية للحق في الصحة   فبموجا القانون الدولي لحقوق اإلنسـان على المعلومة والتي تعد  

تلت م الحكومات بحماية الحق في حرية التعبير   بما في تلم الحق في التماس واسـتالم ونشـر جميـع أنـوا  

أن ال المعلومات  بغا النظر عن القيود المحدد  لحرية التعبيـر ألسـباب تتعلـق بالصـحة العامـة  كمـا يجـا 

تعّر  هذا الحق للخطر فهي مسؤولة عـن تقـدي  المعلومـات الالزمـة عـن حمايـة الحقـوق وتع ي هـا  بمـا 

 .يشمل الحق في الصحة

ايـام ممـا يولـد خطـرا كبيـرا بسـبا مخالطـة المصـاب للمئـات مـن (    ٧  -٣)تاخر اعالن نتائج الفحص من   .7

 . المواطنين أو أقامة مراسي  الحداد عند وفات 
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قدر  المؤسسات الصحية الجراء الفحوصات االستباقية في عموم المحافظات وقلة وجـود المسـحات عدم   .8

 . ومختبرات الفحص

 

 المؤسسات الصحية: بعض   التقدم المحرز في تطوير 

 400اشرت المفوضية  في محافظة االنبار الشرو  في  إعاد  تاهيل مستشفى الرمـادي التعليمـي العـام بواقـع 

المستشـفى الوحيـد الموجـود فـي   والذي تعر  إلى إضرار جسيمة من قبل عصـابات داعـش علمـا انـسرير  

قياء الرمادي  كما ت  تجهي  مستشفى الحميات الخاصة بحجر الحاالت المؤكـد  بـاجه   إنعـاش رئـوي ومـن 

كيفية التعامـل مـع مناشئ عالمية مع إقامة دورات تدريبية للمالكات المختبرية وفرق االستجابة السريعة حول 

الحاالت المؤكد  كذلم كيفية سحا نمات  الفحص  كما تاشـر فـي محافظـة نينـوا القيـام  بـاجراء الفحوصـات 

فـي المحافظـة فـي مستشـفى ابـن االثيـر ل طفـال  حيـ  بـدأ (  ألول مر   )  المختبرية الخاصة بفيروس كورونا  

شـف عـن فيـروس كورونـا وتـ  اسـتخدام الكتـات العمل باجراء الفحوصات المختبرية باألجه   المخصصة للك

تات المنشىء الصيني والتي ت  تجهي هـا  مـن قبـل  وزار  الصـحة  وكانـت نتائجهـا غيـر صـحيحة وال يمكـن 

وعلـى اثـر تلـم قـام احـد نـواب محافظـة نينـوا بتجهيـ  المستشـفى بمجموعـة كتـات المانيـة . االعتماد عليها

لتوفير هذ  الكتات ومن مناشىء جيد  وكذلم وجود  حاجة الـى تـوفير  لذا فان المستشفى بحاجة ماسة,  المنشا

وصـول اما في محافظة تي قار فقد أشر مكتا المفوضـية .  المستل مات الطبية والوقائية تات النوعيات الجيد 

اجه   ومستل مات طبية  مقّدمة من شركة نف  تي قار إلى دائر  الصحة فـي المحافظـة  دعمـا  لخليـة األزمـة 

وحـد  تخـدير وجهـاز )حي  تيمنت الوجبة االولى مـن األجهـ   ,  الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجدو

صدمة كهربائي و وحد  السوائل واخـرا لغسـيل الكلـى   باالضـافة الـى أسـر  لوحـد  األنعـاش وأخـرا لنقـل 

ل مد  زمنيـة قصـير      ومن المؤمل  إكمال باقي األجه   المتعلقة بالكشف عن  يروس كورونا خال(المرضى

قاعـات إداريـة   ( 3)غرفـة و( 20)وبواقـع  2م( 520)وقد تبنت شركة نف   تي قار أنشاء مستشفى بمسـاحة  

لإلرتقاء بالواقع الصـحي فـي  محافظـة خطة وزار  النف   فيال  على قاعة للمراجعين وصالة لإلنتظار   ضمن  

فيـذ ومــن المؤمــل ان تسـاه  المستشــفى فــي تقــدي  حيــ  باشــرت هيـا  المشــاريع  فــي الشــركة بالتن, تي قـار

ــدر   ــاد  الق ــى مستشــفيات مركــ  المحافظــة مــن خــالل زي الخــدمات الطبيــة فــي القيــاء وتخفيــف الــ خ  عل

وقد شملت األجه   والمستل مات قطاعات الرعايـة الصـحية فـي اإلستيعابية للمرضى وفق المعايير المطلوبة  

لشيول والبطحاء والمراكـ  الصـحية فـي الدوايـة والمنـار ومستشـفيات قلعة سكر والغرا  والرفاعي وسوق ا

الناصرية وسوق الشيول والرفاعي والشطر     كما اكملت شركة نف  تي قار اجراءات استالم جهـاز الكشـف 

عـن فيـروس كورونـا وسيسـل  الـى دائـر  صـحة تي قـار ليـدخل حيـ  الخدمـة بعـد تنصـيب  مـن قبـل الشــركة 

 . المجه  
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وحسا عناصر الحق في  بالنسا المئوية    19تقيي  االستجابة لمكافحة كوفيد     -ا سابع 

-9/4( والثاني) 8/4/2020-24/2الصحة والفقرات األخرا المتعلقة, األول) 

 (: 1-)جدول رق  ( 1/6/2020

 

انجاز كافة التحييرات في ما يخص اماكن الحجر الطبي وجاه يت  وت ويد  بالمستل مات الطبية   -أ

 المطلوبة وتوفر العالجات الطبية الطارئة  

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 20 % 40 % 28 % 6 االول  

 - % 15 % 78 % 7 % 0 الثاني  

 

المحافظة وسرعة اجراء الفحوصات المختبرية ل شخا  الذين تظهر عليه   توفر الفحص في   -ب

 اعرا  المر  

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 6 % 34 % 13 % 41 االول  

 - % 21 % 15 % 21 % 43 الثاني  

 

 توفر المستل مات الوقائية للكوادر الطبية العاملة في مراك  الحجر   -ت

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 33 % 30 % 6 % 25 االول  

 - % 36 % 35 % 22 % 7 الثاني  

 

والمقبولية من قبل  مدا تعامل الكوادر بإنسانية مع المصابين او المحتمل اصابته  اثناء العال   - 

 المرضى وتويه  

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 13 % 66 % 21 % 0 % 0 االول  
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 - % 72 % 21 % 0 % 7 الثاني  

 

 جدية تعامل الكوادر الصحية في المطارات والمنافذ الحدودية وكفاء  االجه    - 

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 54 % 13 % 33 % 0 % 0 االول  

 % 28 % 7 % 22 % 36 % 7 الثاني  

 

 

 

بيانات وزار  الصحة اليومية حول اخر تطورات انتشار المر  اعالميا وتوجي  المواطن حول طرق   -ل

 الوقاية  

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 48 % 40 % 6 % 0 االول  

 - % 29 % 42 % 22 % 7 الثاني  

 

 

 على الصيدليات ومراك  بيع المستل مات الطبية  ( الحكومية و النقابات  ) دور فرق الرقابة الصحية  -ل

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 13 % 27 % 27 % 27 االول  

 - % 28 % 22 % 7 % 43 الثاني  

 

مراك  االحتجاز والسجون في ما يخص توعية الن الء ومعالجة مشكلة االكتظا  والتعامل مع السجين   -د

 او الموقو  المصاب او المشتب  ب   

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  
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 % 6 % 0 % 67 % 21 % 6 االول  

 - % 0 % 43 % 50 %7 الثاني  

 

 ألي سبا كان االجتماعية و المدنية والسياسية   معالجة التجمعات -ت

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 20 % 48 % 26 % 0 االول  

 - % 13 % 43 % 22 % 22 الثاني  

  

 

 

 

 

 دور الدفا  المدني من ناحية التعقي  وتطهير الشوار  واالماكن العامة   -ر

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 66 % 28 % 0 % 0 االول  

 - % 50 % 36 % 14 % 0 الثاني  

  

 

 دور وزار  العمل والشؤون االجتماعية في رقابة مواقع العمل التي يتواجد فيها العمالة االجنبية   -ز

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 13 % 13 % 6 % 14 % 54 االول  

 % 7 % 7 % 7 % 22 % 57 الثاني  

  

 مدا تعاون المواطنين مع الكوادر الطبية في مراك  الحجر والمنافذ الحدودية   -س

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 48 % 20 % 20 % 6 االول  
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 - % 28 % 14 % 36 % 22 الثاني  

 

 (  شبكات االتصال  ) دور هيئة االعالم واالتصاالت بخصو  التوعية المجتمعية  -ش

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 30 % 51 % 13 % 0 االول  

 - % 36 % 42 % 22 % 0 الثاني  

 

المجتمع المدني  مستوا التنسيق بين مؤسسات الدولة مع الهالل االحمر والصليا االحمر ومنظمات  - 

 والجمعيات في التوعية واالسناد للمؤسسات   والنقابات

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 20 % 53 % 13 % 6 االول  

 - % 7 % 36 % 21 % 36 الثاني  

 

دور وزار  التربية في اجراءاتها في تعويا الطلبة عن المناهج الدراسية الكترونيا والغاء او   - 

 تخفيا اقساط الكليات االهلية  

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 0 % 20 % 27 % 47 االول  

 - % 7 % 36 % 14 % 43 الثاني  

 

 

 

اجراءاتها في تعويا الطلبة عن المناهج الدراسية الكترونيا والغاء او  دور وزار  التعلي  في  -ط

 تخفيا اقساط الكليات االهلية 

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 6 % 28 % 40 % 20 االول  

 - % 0 % 28 % 22 % 50 الثاني  
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مدا تطبيق معايير حقوق االنسان في اماكن الحجر والع ل الصحي وتوفير الخدمات االساسية   - 

 والصحية والطبية  

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 27 % 54 % 13 % 0 االول  

 - % 14 % 36 % 43 % 7 الثاني  

 

 االجراءات المتخذ  في مخيمات الن ول لمواجهة المر   - 

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 40 % 13 % 13 % 28 % 6 االول  

 % 23 % 14 % 28 % 28 % 7 الثاني  

 

 االجراءات المتخذ  في صاالت الوالد  للوقاية من المر  وحماية االم والطفل   -غ

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 20 % 40 % 28 % 6 االول  

 - % 29 % 28 % 36 % 7 الثاني  

 

 

مدا تطبيق معايير حقوق االنسان في عملية الدفن واعتماد البروتوكول الخا  بمنظمة الصحة   - 

 العالمية لدفن موتى االمرا  االنتقالية  

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 20 % 47 % 0 % 33 % 0 االول  

 % 12 % 62 % 14 % 12 % 0 الثاني  

 

 التوافر للمستشفيات الخاصة بالتشخيص والحجر والع ل مقارنة بنسمة بالمحافظة   -ق
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 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 20 % 20 % 20 % 34 االول  

 - % 14 % 22 % 14 % 50 الثاني  

 

توزيع اماكن الحجر والعال  بصور  استراتيجية في انحاء المحافظة بصور  تمكن امكانية الوصول   -ك

 للجميع  

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 34 % 13 % 34 % 13 االول  

 - % 22 % 14 % 50 % 14 الثاني  

 

الجود  في الخدمات المقدمة في المستشفيات وتوفر المستل مات اليرورية للوقاية والعال  وخاصة   -ل

 (  ردهات انعاش الرئة ) للحاالت الحرجة 

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 6 % 40 % 28 % 20 االول  

 - % 7 % 28 % 43 % 22 الثاني  

 

 المساوا  وعدم التميي  في الخدمات المقدمة بين المواطنين وبين منطقة اخرا   -م

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 60 % 28 % 6 % 0 االول  

 - % 50 % 28 % 22 % 0 الثاني  

  

 مشاركة المعلومات الخاصة بالمريا مع  او مع اهل  واشراك  في العال    -ن

 

 قي  مفقود   جيد  متوس    مقبول  ضعيف  التقيي  

 % 6 % 40 % 48 % 6 %0 االول  
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 % 7 % 28 % 43 % 22 % 0 الثاني  

 

 

 ٢٠٢٠ح يران  1شباط لغاية   24حسا التطور األسبوعي  للفتر  من  ١٩بيانات كوفيد: (2)جدول رق  

عدد   الفتر  ال منية   ت

االصابا 

 ت 

عدد حاالت  

 الشفاء  

 المالحظات   عدد حاالت الوفيات  

 االسبو  االول   .1

24 /2- 2 /3 

من  للفتر   عدد الفحوصات  - - 7

 ( 26331)4/ 7ولغاية 2/ 24

 
 االسبو  الثاني   .2

3 /3- 9 /3 

49 - 3 

 االسبو  الثال    .3

10 /3- 16 /3 

77 32 7 

 االسبو  الرابع   .4

17 /3- 23 /3 

133 30 13 

االسبو    .5

 الخامس  

24 /3- 30 /3 

364 90 23 

االسبو    .6

 السادس  

31 /3- 6 /4 

401 182 18 

االسبو    .7

 السابع  

7 /4- 13 /4 

 الفحوصات عدد  14 383 347

8 /4-13 /4(11460 ) 

 

 ( 21264)عدد الفحوصات   4 326 196 االسبو  الثامن   .8
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14 /4- 20 /4 

االسبو    .9

 التاسع  

21 /4- 27 /4 

 ( 14727)عدد الفحوصات   6 243 274

10

. 

االسبو   

 العاشر  

28 /4- 4 /5 

 ( 33804)عدد الفحوصات   10 258 499

11

. 

االسبو   

 الحادي عشر  

5 /5-  11 /5 

 ( 22115)عدد الفحوصات   12 246 472

12

. 

االسبو  الثاني  

 عشر 

12 /5-  18 /5 

 ( 23520)عدد الفحوصات   17 520 736

13

. 

االسبو  الثال   

 عشر 

19 /5- 25 /5  

 ( 41226)عدد الفحوصات   36 501 1078

االسبو  الرابع   14

 عشر  

25 /5 -  1 /6 

2236 

(497  )

اصابة ت   

كشفها  

من خالل  

التحري  

 النش  

 (  43804)عدد الفحوصات   52 464

  

  6868 المجكو  الكلي   

 

3275 215 238251   
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  2020-5-25مسوحات فايروس كورنا في العراق منذ بداية الوباء لغاية : (3)جدول رق  

عدد الحاالت التي تم   المحافظة  ت

 مسحها

  النسبة المئوية الحاالت الموجبة

لالصابات من  

 العينات المفحوصة  

العينات لكل    عدد

 مليون

 9975 %1   830         82651 بغداد  1

 5210 %6 943         15476 البصرة  2

 339 %3 44 1291 الموصل 3

 3458 %6 320 5188 النجف االشرف  4

 4359 %2.8 154 5406 كربالء 5

 1106 %4 52 1250 ميسان 6

 791 %15 54 1037 الديوانية  7

 1291 %3.5 97 2750 ذي قار 8

 752 %5.9 72 1219 كركوك 9

 2000 %16 266 1645 المثنى 10

 388    %0.7           5          695          االنبار  11

 639 %1.8 19 1029 صالح الدين  12

 3451 %3 159 4832 واسط 13

 556 %11 131 1163 بابل 14

 885 %1.7 26 1470 ديالى  15

 12700 %0.7 502 68595 أقليم كردستان  16

 5012 %2.3 4632 194447 المجموع 17
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  -التوصيات :

 

 : 19خطة وطنية لمكافحة كوفيد  -ثامنا 

حسا  "  رس  االستراتيجيات الوطنية مع الجهات تات العالقة"المفوضية وانطالقا من دورها الوطني في  ترا  

تقوم  / ٤الماد    ان  المفوضية   ضرورو   قانون  من  والسالمة    أوال  للصحة  الوطنية  خطة  "اعداد  باللجنة 

كوروناوطنية   لمكافحة  تكون  "  استراتيجية  واالجراءات  بحي   القرارات  ناحية  من  المعال   تعتمد  و  واضحة 

واالقتصادية   الصحية  وهي  اساسية  قطاعات  ثالثة  على  وترك   ال منية  والسقو   العلمية  التوقعات  على 

المفوضية   وتوصي  االبواالجتماعية   في  العتمادها  جدا  ضرورية  انها  ترا  التي  النقاط  ستراتيجية  هذ  

 :  التالية, الوقائي والعالجي هما ترك  على جانبين أساسيين المطلوبة  حي   

 : هي  اساسية  محاور   اربعة  علىفي  التركي     يجاالجانا الوقائي: أوال

الطبية   -أ الكوادر  من صحية  وال  حماية  األمامية   وخاصة  الصفو   في  ان  يعملون  من  شار  تللوقاية 

بالعدوا     و  فيروسال الفحص  مع  اإلصابة  له توفير  الدوري  الدوام  المختبري  نظام  واعتماد   ,

ن اجازة(المتناوب ) اسبوع  ي حال اصابتهم.  لغرض العزل دوام يليه اسبوعي 
ن
 ف

تقترل المفوضية تقسي  مواقع التجمعات الى أماكن بحاجة الى و  الحظر الصحي و التباعد االجتماعي -ب

جوانا االخرا االقتصادية  المراعا     مع  حسا اليرور   و  اغالق تام حاليا وأخرا الى اغالق ج ئي

 :  التي كاووالنفسية   واالجتماعية

o مواقع االغالق التام هي  : 

يجا  و  من مواقع انتشار المر  علميا%  30حي  تمثل نسبة التقل عن  االمدارس والجامعات     •

 .  على التعلي  واالمتحانات االلكترونية كبديلكليا وفي الوقت الحالي االعتماد  

 . الجوامع والمساجدالجماعية في والصال  ات  ال يارالدينية والمواقع  •

 . التجمعات االجتماعية بكل انواعها   •

 . ةاالمرافق الترفيه •

 

o   من مواقع انتشار المر   %  30حي  تمثل اييا  ,  األسواق والدوائر الرسمية )مواقع االغالق الج ئي

 :  وهي 

للتسوق:  االسواق   • المجال  التباعد    فسح  تطبيق  باالمكان  التي  الكبير   االسواق  في  اليروري 

ال فرصة  واعطاء  فيها,  يوميا االجتماعي  ساعات  اربعة  لمد   للعمل  المحدود  الدخل  , صحاب 

 ومراقبة تطبيق التباعد الجتماعي ولبس الكمامات والتعفي  المستمر. 

, فق  للعمل حسا اليرور  (  ٪١٠)ال لالتركي  على العمل من المن ل والسم:  الدوائر الرسمية  •

ام بمتطلبات الحماية والتعفي  المستمر.  ن  مع االلي 

 



 المفوضية العليا لحقوق االنسان  

 

31 

 

والمستشفيات ومراك  االحتجاز ومخيمات الن ول ودور  والدوائر  زياد  قدر  التعفير لالماكن العامة    -ت

 . الرعاية واشراك القوات االمنية في تلم وبشكل دوري ومستمر

عن     -  مجاني  بشكل  الكمامات  في  توفير  محدود   وباسعار  الفقير   للعوائل  التموينية  البطاقة  طريق 

مع ضرور رعاية  ,  حاسبة على عدم لبسها خار  البيت السوق الصحاب الدخل المتوس  والجيد والم

 . وتشجيع الصناعة المحلية ومراقبتها لتكون مطابقة للمعايير الصحية

 

 

 :  الجانا العالجي: ثانيا

الجانا   -أ في  األولوية  و  اعطاء  والخطرالتشخيصي  للمر   تعرضا  االكثر  للفئات  الفئات  العالجي   (

مناعيا(   يجا    الهشة  على  حي   المستشفيات  الالتركي   في  الحاالت  وع ل  ضرور  ,  تشخيص    مع 

بحي  والصحي  الطبي  بالكادر  عامة    االهتمام  سياسة  واعداد  دورية  فحصه   الية  واضحة  و تكون 

بؤر  في  صابات  االكشف وع ل    ه  و للتعامل مع الى  قبل تحوله   القطا   وي  هدا  الضن انه من  , كما 

اهمية   المواطنيناال  للقواتاعطاء  مع  تماس  على  التي  ا  منية  ودور  واماكن  والنازحين  الحتجاز 

 . والفحص وع ل الحاالت بسرعة, من خالل المتابعة  الرعاية

الم -ب المسحايقا   وتوفير  الشامل  المختبري  الم  في   اتسح  المرضى  ل  ناطقكافة  استقبال  مع غر    ,

الحاالت, وايضا توفير المسحات   فيها محدودة لغرض عزل  الحاالت  التي التزال  لالقضية والنواحي 

 للسجون و دور الراعاية والكوادر الطبية والقوات االمنية.

القدر ال  -ت زياد   العراقية  تركي  على  للمستشفيات  اصطناعي    االنعاشية  تنفس  اجه    توفير  من خالل 

 . وتدريا الكوادر الطبية عليها وملحلقاتها

في  -  والدراسات  البحو   قس   وانشاء  الوطني  االوبئة  مرك   العالي    فتح  التعلي   وزرا   مع  بالتنسيق 

 . البورد العراقي والعربي ومنظمة الصحة العالمية ئةوهي

الحجرااعتماد   -  والمتوسطة    لية  البسيطة  للحاالت  العالمية  والمن لي  الصحة  منظمة  معايير  حسا 

واالستعانة باحد افراد العائلة للمتابعة وتخصيص خطوط وأرقام لمتابعة العائلة مع الكادر الطبي في  

الهد  هو تقليل اليغ  على  حال حدو  تطورات وعدم ارهاق   الكادر الطبي بالمتابعة المن لية الن 

 .  صحيا  الحاالت سسات والكادر الطبي مع ع لؤالم

دع  الكوادر الطبية والصحية وكل العاملين في القطا  الصحي ب ياد  رواتبه  كحاف  اساسي مقابل   -ل

 . تيحياته 
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