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أهداف المجلة

• ــف 	 ــون يف مختل ــي يعدهــا الباحث ــة الت نــر البحــوث والدراســات وغريهــا مــن الخدمــات البحثي

ــواب. ــس الن ــي ملجل ــي والرقاب ــز األداء التريع ــهم يف تعزي ــي تس ــات الت املوضوع

• ــن 	 ــريف ب ــل مع ــر تواص ــة ج ــطته وإقام ــه وأنش ــواب وأعمال ــس الن ــي ملجل ــدور العلم ــراز ال إب

ــس . ــع واملجل املجتم

• انشــاء وتوطيــد الصــات العلميــة والفكريــة بــن مجلــس النــواب واملؤسســات التريعيــة واملراكــز 	

البحثيــة والجامعات.

• اســناد الباحثــن يف االختصاصــات املتنوعــة عــن طريــق عــرض أهــم الكتــب واملصــادر املتوفــرة يف 	

قســم املكتبــة واألقســام البحثيــة األخــرى لدائــرة البحــوث  .

• االســهام يف نــر مفاهيــم الديمقراطيــة  وتطويــر آليــات الحكــم الرشــيد وســيادة القانــون والنظام 	

. بي لنيا ا

• تطويــر عمــل املؤسســة التريعيــة مــن خــال متابعــة اتجاهــات البحــث العلمــي واالســتفادة مــن 	

الخــرات والكفــاءات التــي ترفــد املجلــة باملقرتحــات.

• ــي 	 ــص جانب ــي تخ ــة الت ــوث النيابي ــة بالبح ــة العراقي ــات القانوني ــري للدوري ــاج الفك ــراء النت إث

ــة. ــع والرقاب التري
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سمات البحوث النيابية

      قــد يبــدو مــن الغريــب الحديــث عــن نمــط جديــد مــن البحــوث غــري البحــوث االكاديميــة التــي نعرفهــا، إال أن العمــل 

النيابــي فــرض نفســه بقــوة عــى الجانــب العلمــي وخلــق نمطــا جديــدا مــن أنمــاط البحــوث، قــد تكــون حديثــة - إىل 

حــد مــا - وتقــدم للمجالــس التريعيــة فقــط بغــض النظــر عــن النظــام الســيايس للدولــة، وهــو مــا أٌتفــق عليــه يف عــدة 

مؤتمــرات دوليــة عقدهــا االتحــاد الرملانــي الــدويل واالتحــاد الرملانــي العربــي، وأخــذ عمقــاً أكثــر يف النقاشــات التــي دارت 

. )IFL A(  ،يف مؤتمــرات االتحــاد الــدويل للجمعيــات ومؤسســات املكتبــة

      إن مــن بــن األســباب التــي دعــت  إىل والدة هــذا النمــط مــن البحــوث ؛ هــو اســتجابة الختــاف منحــى البحــوث عامــة 

ســواء األكاديميــة منهــا أم الرملانيــة ، وتلبيــة لتغــري مهمــات الرملانــات التــي أصبحــت - ولــو إىل حــد مــا -  أكثــر اتســاعاً 

وعمقــاً وتعقيــداَ عمــا كانــت عليــه ســابقاً فلــم تعــد البحــوث النيابيــة مقتــرة عــى توفــري معلومــات صحيحــة ودقيقــة 

بــل يتطلــب األمــر تقديــم خدمــات بحثيــة نيابيــة متنوعــة وذات مواصفــات شــكلية وموضوعيــة متباينــة بحســب الحاجــة 

لــكل منهــا  .

      ويف هــذا اإلطــار فــإن مــن الجديــر بالذكــرأن الرملانيــن عــادة ال يجــدون وقتــا يف البحــث عــن اإلجابــة عــن تســاؤالتهم 

يف املكتبــات الخاصــة والعامــة ؛ ألن ذلــك يتطلــب منهــم إملامــا وجهــداً ووقتــا لــذا تســعى مراكــز البحــوث الرملانيــة اتاحــة 

منتجاتهــا البحثيــة بــن أيديهــم بشــكل مركــز ومختــر وهــذا يتطلــب التواصــل املســتمر بــن الباحــث والرملانــي  .

      وتتســم البحــوث الرملانيــة بمحدوديــة نطــاق اســتخدامها فــا نجــد لهــا رواجــاً يف األوســاط األكاديميــة ؛ إلن مراكــز 

البحــوث الرملانيــة مؤسســات ذات نفــٍع محــدوٍد فهــي تعمــل ضمــن الجهــاز التنفيــذي للرملانــات وموجهــة ملصلحــة فئــة 

واحــدة وهــم الرملانيــن يف إطــار ممارســة عملهــم الرملانــي )التريــع – الرقابــة ( خــال مــدة الــدورة االنتخابيــة ؛ لــذا ال 

يمكــن تصــور وجــود عــدد مــن هــذه املراكــز البحثيــة أنمــوذج يف كل دولــة اال يف حالــة الــدول الفيدراليــة التــي قــد تتعــدد 

فيهــا الرملانــات كمــا هــو الحــال يف العــراق الــذي فيــه مجلــس النــواب االتحــادي ، وبرملــان إقليــم كردســتان العــراق .

      ويف هــذا االطــار اســتحدث مجلــس النــواب االتحــادي  يف عــام 2006م دائــرة البحــوث إىل جانــب دوائــره املشــكلة ســابقا 

، وأوىل لهــذه الدائــرة أهميــة خاصــة ؛ إذ نــص املجلــس يف املــادة )9( فقــرة )خامــس عــر ( مــن نظامــه الداخــي عــى أن 

تكــون مــن مهمــات هيــأة رئاســة املجلــس اإلرشاف عــى دائــرة البحــوث وضمــان حياديتهــا , كمــا تــم اســتحداث مركــز 

ــرة  ــه دائ ــذي تقــوم ب ــدور ال ــارب اىل ال ــدور مق ــم كوردســتان عــام 2014م ؛ ليقــوم ب ــان إقلي ــة يف برمل البحــوث الرملاني

البحــوث يف مجلــس النــواب االتحــادي .

     ومــن الجديــر البيــان أن البحــوث الرملانيــة لــم تشــهد إىل االن اســتقرارا عامليــا أو اتفاقــا عــى أصــول مواصفاتها الشــكلية 

ــة يف  ــز البحثي ــا أن املراك ــح لن ــا  ، واتض ــد م ــة إىل ح ــوث األكاديمي ــهده البح ــذي تش ــبي ال ــتقرار النس ــة كاالس واملوضوعي

ــة ، لكنهــا  املجالــس التريعيــة  تختلــف فيمــا بينهــا يف مواصفــات البحــوث الرملانيــة بحســب طبيعــة كل مجلــس ودول

يات المحتو
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هنــاك اقــرتاب نســبي مــن البحــث الرملانــي نحــو البحــث األكاديمــي يف بعــض األنمــاط والســلوكيات العلميــة إن جــاز لنــا 

ــات واملعلومــات  ــل البيان ــق وتحلي ــة واســتقراء الوثائ ــد املشــكات البحثي ــل بأصــول البحــث العلمــي وتحدي ــري يتمث التعب

واســتخدام بعــض األدوات البحثيــة كاالســتبانات واملقابــات وغريهمــا  .     

       ويمكــن عــرض بعــض الســمات العامــة للبحــوث النيابيــة التــي تقدمهــا دائــرة البحــوث والدراســات النيابيــة - كمــا 

هــو اســمها الرســمي حاليــا -  ومــن الــروري التنويــه أن هــذه الســمات قــد التنفــرد بهــا البحــوث النيابيــة التــي تقدمهــا 

الدائــرة حاليــا ، وقــد تتشــارك بهــا أو ببعضهــا مــع البحــوث األكاديميــة نســبيا  ،  والســمات العامــة هــي : 

الحياديــة : التعــر البحــوث النيابيــة عــن رأي الباحــث أو  توجهــه الســيايس بــل تعــرض اآلراء املتوافقــة - 1

واملتعارضــة دون أن يرجــح رأي عــى اخــر، إذ يطلــع النائــب عــى عدد مــن البحــوث والتقاريــر واملعلومات 

التــي قــد تبــن وجهــة نظــر حزبيــة مؤيــدة لتوجهــه وهــذا مــا يبحــث عنــه الرملانــي عــادة لتعزيــز مــا 

يتبنــاه كمــا قــد يطــرح البحــث اآلراء املتعارضــة ممــا يفتــح نافــذة واســعة للنائــب لاطــاع عــى حجــج 

معارضيــه فقــد يقتنــع بهــا أو ال وحينهــا  يمكنــه أن يعــزز وجهــة نظــره بأســانيد وحجــج أخــرى .

الســهولة والوضــوح : تتســم اللغــة املســتخدمة يف كتابــة البحــوث النيابيــة بالســهولة غــري املخلــة باملعنــى - 2

ــة  ــتوياتهم التعليمي ــواب ومس ــة للن ــة املختلف ــات العلمي ــا االختصاص ــى فيه ــليم ، و يراع ــي الس العلم

املتباينــة  , لــذا تتســم هــذه البحــوث عــن البحــوث األكاديميــة غالبــاً أنهــا غــري اصطاحيــة بــل تكتــب 

لتخاطــب عمــوم القــراء.

اإليجــاز : تتطلــب الخدمــات البحثيــة النيابيــة االيجــاز املمكــن يف عــدد الصفحــات واالختصــار بمــا اليخــل - 	

ــواب  ــال الن ــرة أعم ــة ؛ لكث ــن الخدم ــب م ــة النائ ــباع حاج ــدف يف إش ــق اله ــة ويحق ــروط العلمي بال

واملهمــات التــي يتولونهــا ممــا يضيــق معــه االطــاع عــى بحــوث مطولــة  .

ــام بــدوره - 4 ــه للقي ــه يف أنــه يســد الفجــوة بــن النائــب وحاجت موثقــة : يكتســب البحــث النيابــي أهميت

ــن  ــمية تب ــق رس ــاءات ووثائ ــات واحص ــن بيان ــة  تتضم ــوث النيابي ــي إذ أن البح ــي والتريع الرقاب

مســتوى أداء وأنشــطة مؤسســات الدولــة كافــة تعكــس صــورة واضحــة للنائــب عمــا يجــب اتخــاذه مــن 

خطــوات ســواء يف التريــع أم الرقابــة ، وهــذا مــا ال نجــده يف البحــوث األكاديميــة لصعوبــة الحصــول 

ــة عــى توفــري تقاريــر  ــك تحــرص مراكــز البحــوث النيابي عــى هــذه املعلومــات والوثائــق ، أضــف لذل

الحكومــة الرســمية واألجهــزة الرقابيــة ومصــادر يف اختصاصــات متنوعــة وحديثــة قــد يصعــب ايجادهــا 

ــات املتخصصــة يف مجــال واحــد. يف املكتب

ــد أن - 	 ــد إعــداد بحــث نيابــي, فــا ب تقــدم يف وقــت محــدد : يعــد عامــل الزمــن عامــا مهمــا جــداً عن

يســتجيب الباحــث لتحــدي تقديــم الخدمــة البحثيــة  يف الوقــت الــذي يحــدده  النائــب عــى وفــق حاجتــه 

لهــا، الــذي قــد يكــون مــدة قصــرية جــداً ال تتجــاوز أيامــاً أو يف  بعــض األحيــان يتطلــب اإلجابــة عــن 

ســؤال ماخــال يــوم واحــد أو ســاعة واحــدة .
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مواءمتهــا مــع العمــل النيابــي : يصمــم البحــث النيابــي بمــا يائــم الــدور التريعــي والرقابــي للنــواب - 6

ــم  ــن أيديه ــع ب ــد أن يض ــم بع ــة دوره ــل ملمارس ــة األفض ــائل النيابي ــد الوس ــدهم يف تحدي ــث يرش بحي

ــارب دول  ــم تج ــدم له ــة أو ان تق ــبه الحكوم ــن محاس ــم م ــا يمكنه ــاءات بم ــات واالحص ــا للبيان تحلي

ــذ املنهــاج الحكومــي  ــة تــدرس لتنفي ــك إعــداد بحــوث نيابي مقارنــة يف مناقشــة ودراســة القوانــن كذل

بشــكل دوري أو تحليــل اســرتاتيجيات وزارات الدولــة ومؤسســاتها ومــدى اســتجابتها للمنهــاج الحكومــي 

ــر  ــى تواف ــم ع ــع قائ ــم بطاب ــرى تتس ــواع أخ ــا وأن ــة وتقييماته ــزة الرقابي ــر األجه ــات لتقاري أو ملخص

املعلومــات الرســمية الصــادرة مــن الحكومــة وتحليلهــا وارشــاد النــواب بكيفيــة  التعامــل مــع هــذا الكــم 

مــن املعلومــات واالختصاصــات وكذلــك ربــط  موضــوع ومحــاور البحــث باختصاصــات مجلــس النــواب  

ولجانــه ، فعــى ســبيل املثــال عنــد دراســة نســبة الفقــر يف العــراق ينبغــي توضيــح عاقــة واختصــاص 

مجلــس النــواب  بالحــد مــن الفقــر مــن خــال ســن التريعــات املناســبة للحــد مــن الفقــر أو تشــديد 

وســائل الرقابــة لضمــان تنفيــذ اســرتاتيجية تخفيــف الفقــر  أو القيــام بنشــاطات معينــة  .

الواقعيــة : عنــد عــرض البحــوث النيابيــة للحلــول التــي يقابلهــا مبحــث التوصيــات يف البحــوث األكاديميىة - 	

يتشــدد البحــث النيابــي يف دراســة االمكانــات املتاحــة واقعــا ،  فمثــا ال يــويص بتخصيــص مبلــغ )40( 

تريليــون دينــار يف موازنــة عــام )2019( لحــل أزمــة الســكن وااليــرادات املتوقعــة لهــذا العــام تبلــغ )80( 

تريليــون دينــار ، فهنــاك أبــواب أخــرى مــن املوازنــة تحتــاج نفقــات قــد التبقــي ألزمــة الســكن أكثــر 

مــن )2( تريليــون دينــار وهكــذا قياســاً .
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الباحثالعنوانت
رقم 

الصفحة

افتتاحية العدد
د. ميادة عبد الكاظم 

الحجامي 
	

ملف

العدد

اسرتاتيجية إدارة املياه والتنمية املستدامة
أصيل سلمان داوود

بهاء عيىس ياس
9

	1لقاء جبار كاكيأفضل الحلول إلدارة املوارد املائية لحل ازمة املياه يف العراق

أزمة املياه وأهمية االستثمار يف مشاريع وزارة املوارد املائية واالثار 
الناجمة عن تلكؤ  هذه املشاريع للمدة )2017-2015(

رسود هوشيار توفيق

فاطمة منتر عباس
		

	4محمد مهدي صالحاملجلس االعىل للمياه  )دراسة مقارنة(

دور مجلس النواب يف ضمان استقرار املستوى املعايش واملركز املايل 1.
للموظفني واملتقاعدين والرشائح املستفيدة من القوانني الخاصة

1	د. عبدالله محسن جايد

موقف مجلس النواب العراقي من الوضع االمني ومكافحة االرهاب 2.
2021-2006

69عادل حسن دفار

.	
نقص االبنية املدرسية يف العراق

مشكلة وحلول

د. فراس جاسم موىس

قاسم اسماعيل جاسم
8	

	9د. حيدر مثنى محمدمحددات االدوار غري التقليدية للربملانات حول العالم )نماذج عاملية(4.

	11د. فراس عبد عي محسندور مكتبة مجلس النواب العراقي يف دعم العمل النيابي	.

التحديات االقتصادية واالجتماعية والحكومية6.
مجموعة البحر املتوسط 
والرق االوسط الخاصة

1	1

		1قسم املكتبة النيابيةكتاب العدد	.
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افتتاحية العدد

          يرنــي أن أتوجــه باســمي وِباســم زمائــي يف دائــرة البحــوث والدراســات النيابيــة بأحــر التهانــي وأطيــب 

التريــكات بمناســبة بــدء الــدورة النيابيــة الخامســة للســادة رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه والســيدات والســادة 

النــواب متمنــن لهــم دوام التوفيــق والنجــاح.

وإننــا يف الدائــرة إذ نبــارك منــح ثقــة الشــعب لهــم، نؤكــد حرصنــا عــى االســتمرار يف تقديــم أفضــل الخدمــات 

ــام بمهماتــه الدســتورية. ــه خــري ومصلحــة مجلــس النــواب للقي ــة، ملــا في البحثي

ــة  ــرح )	1( قضي ــاً، وط ــل إذ رشع )91( قانون ــن العم ــرياً م ــابقة كث ــه الس ــواب يف دورت ــس الن ــز مجل ــد أنج لق

ــم  ــة، ول ــات املســتقلة، ووجــه للحكومــة )	( أســئلة نيابي ــوزراء ورؤســاء الهيئ عامــة للنقــاش مــع عــدد مــن ال

يكتفــي بذلــك، بــل اســتجوب وزيــراً مــن أجــل إقامــة رقابــة فاعلــة عــى أداء الحكومــة، كذلــك تابــع املجلــس أهــم 

القضايــا مــن خــال تشــكيل )22( لجنــة تحقيــق للوقــوف عــى حقيقــة كثــري مــن األحــداث املهمــة والطارئــة، 

وقدمــت تقريرهــا للمجلــس ألخــذ اإلجــراءات املناســبة، كذلــك شــكل املجلــس )	1( لجنــة ملتابعــة قضايــا مهمــه 

تخــص حاجــات املجتمــع.

ويف هــذه املســرية لــم تدخــر دائــرة البحــوث والدراســات النيابيــة جهــدا يف شــحذ الهمــة ملواكبــة حاجــات رئاســة 

املجلــس ولجانــه النيابيــة والنــواب، إذ قــدم باحثــو الدائــرة خــال هــذه الــدورة النيابيــة مــا يقــارب )600( خدمــة 

بحثيــة متنوعــة يف مجــاالت االجتمــاع واملاليــة واالقتصــاد والنفــط والبيئــة والقانــون والسياســة وغريهــا، وانفــردت 

املكتبــة بتقديــم عــدد مــن الخدمــات بشــكل فاعــل إذ وفــرت )98		( خدمــة اعــارة داخليــة وخارجيــة و)48		( 

ــا و)	10(  ــه  )	12( تريع ــا مجموع ــتفيدين بم ــة للمس ــات الفرعي ــن والتريع ــم القوان ــة وتقدي ــة مرجعي خدم

بحثــاً يف اختصاصــات مختلفــة وكانــت املكتبــة داعمــة لــكل روادهــا فقــد وفــرت خدمــة االستنســاخ بمــا يقــارب 

ــة  ــة واألجنبي ــات العراقي ــن يف الجامع ــن الدارس ــا م ــات العلي ــة الدراس ــا لطلب ــت أبوابه ــة، وفتح )6009( صفح

لتكــون نافــذة علميــة بــن مجلــس النــواب والنخبــة مــن املجتمــع .

 وعــى الرغــم ممــا اعــرتى هــذه الــدورة مــن توقفــات ألســباب كثــرية منهــا التظاهــرات الشــعبية وانتشــار جائحــة 

)كورونــا(، إال أن عمــل منتســبي الدائــرة لــم يتوقــف؛ بــل اســتمروا يف دعــم الســادة النــواب، والســيما خليــة االزمــة 
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النيابيــة ملواجهــة جائحــة كورونــا، متجاوزيــن توقــف الــدوام باســتخدام تقنيــات عديــدة ملســاندة النــواب يف القيام 

بمهماتهــم الرقابيــة، أذ اعتمــدت الدائــرة عــى نــر البحــوث والدراســات باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 

املختلفــة، ولتجــاوز عــدم إمكانيــة الوصــول ملكتبــة املجلس، أســس قســم املكتبــة مكتبــة افرتاضيــة لباحثــي الدائرة 

تضمنــت اآلالف مــن الكتــب واملجــات العلميــة واملواقــع االلكرتونيــة، ليــس هــذا فحســب؛ بــل تــم اعــداد بحــوث 

ــل  ــائل التواص ــض وس ــن بع ــتفيدين م ــتبانات مس ــراء االس ــال إج ــن خ ــة م ــة مهم ــا اجتماعي ــة يف قضاي ميداني

ــات  ــم التوصي ــة، وتقدي ــر املجتمعي ــكات او الظواه ــباب املش ــد أس ــتبينن لتحدي ــرأي املس ــول ل ــي للوص االجتماع

املناســبة ألعضــاء مجلــس النــواب ملمارســة دورهــم الرقابــي بشــكل فاعــل.

ولحــرص الدائــرة عــى مواكبــة تطويــر العمــل البحثــي؛ تــم اســتثمار املــدة الفاصلــة بــن الدورتــن لاســتعداد 

للــدورة النيابيــة الخامســة مــن خــال اعــداد دليــل كتابــة البحــوث النيابيــة؛ وهــو جهــد علمــي متميز اســتخلصنا 

فيــه خــرات الباحثــن واســتقراء عديــد مــن املصــادر ذات الصلــة؛ ليكــون أول دليــل صــادر بهــذا املســتوى مــن 

التعمــق والتفصيــل فقــد اســتند اىل اســتجابة وموائمــة البحــوث والدراســات النيابيــة للمهمــات الدســتورية ملجلــس 

النــواب يف التريــع والرقابــة وممارســة الدبلوماســية النيابيــة، كذلــك اعــداد دليــل عمــل مكتبــة مجلــس النــواب 

ونظامهــا الداخــي، وســاعد كثــرياً  اســتخدام تكنلوجيــا املعلومــات يف ادخــال برامــج الكرتونيــة متقدمــة يف مجــال 

إدارة املكتبــات وبنــاء مســتودع رقمــي للمكتبــة، ووضــع معايــري تقييــم أداء الدائــرة مــن خــال دراســة أنظمــة 

ــة الخامســة تــم  ــدورة النيابي ــم الذاتــي،  وعــى هامــش خطــة االســتعداد لل ــم األداء املؤســي إلجــراء التقيي تقيي

ــع  ــال م ــل الفع ــيتيح التواص ــذي س ــة(؛ ال ــة االلكرتوني ــي التفاعي)منص ــات الرقم ــك املعلوم ــج بن ــاد برنام اعتم

الســادة النــواب بشــكل مبــارش ومســتمر مــن خــال موقــع الكرتونــي أو تطبيــق عــى الهواتــف الذكيــة، إضافــة 

الســتعدادات الدائــرة ضمــن خطــة االمانــة العامــة ملجلــس النــواب، وقــد اعــدت خطــة طموحــة للتواصــل املســتمر 

مــع الســادة النــواب والرتويــج  للخدمــات البحثيــة؛ منهــا اعــداد فلــم وثائقــي عــن مســرية عمــل الدائــرة ابتــداء 

مــن الــدورة النيابيــة األوىل لغايــة الــدورة النيابيــة الرابعــة، عــاوة عــى التهيئــة الســتخدام تقنيــات وطرائــق حديثة 

يف الرتويــج، إذ إن مــن أهــم اهــداف الدائــرة األســايس هــو إيصــال املعلومــة لصاحــب القــرار مــن النــواب، فــا 

يكفــي إعــداد البحــوث والدراســات املائمــة للعمــل النيابــي؛ بــل البــد مــن ايصالهــا وعرضهــا بطريقــة تؤمــن اخــذ 

مجالهــا يف العمــل النيابــي.

ــايل  ــاس الع ــة واالحس ــاءة ومهني ــم بكف ــام بعمله ــى القي ــم ع ــرة لحرصه ــبي الدائ ــكر كل منتس ــام اش ويف الخت

ــواب. ــادة الن ــيدات والس ــادي للس ــم وحي ــو قي ــا ه ــم م ــازم لتقدي ــداد ال ــع، واع ــا املجتم ــاه قضاي ــة تج بالوطني

ومن الله التوفيق

                                                                                                د. ميادة عبد الكاظم الحجامي 

مدير عام دائرة البحوث والدراسات النيابية
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استراتيجية إدارة المياه والتنمية المستدامة

الباحثان: اصيل سلمان داود - بهاء عيىس ياس

الملخص التنفيذي:

ــب  ــك يج ــة، لذل ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــاطات البرشي ــكل النش ــوق ول ــاً ألي مخل ــدراً  أساس ــكل مص ــاء يش إن امل

وضــع تشــديدات خاصــة عــىل االســتدامة واالســتفادة ضمــن مخططــات إدارة امليــاه. وتعنــي اإلدارة املســتديمة للمياه 

حــد إنفــاق امليــاه بالدرجــة املتجــددة أو التــي يمكــن اســتبدالها، بينمــا ترتبــط درجــة االســتفادة بشــكل وثيق بــإدارة 

البنيــة التحتيــة. وبشــكل وســطي فــإن خمســاً وثمانــني باملائــة مــن كلفــة أي نشــاط إدارة ميــاه هــي ناشــئة عــن 

البنيــة التحتيــة ومســتقلة عــن الحجــوم املنقولــة، ولذلــك فــإن إدارة البنيــة التحتيــة ال تلعــب فقــط دوراً أساســياً يف 

كل شــكل مــن أشــكال اســتخدام امليــاه، وإنمــا تســاهم يف تحديــد الفاعليــة الكليــة ألي سياســة إدارة مائيــة.

ــة  ــة بحاجــة اىل ادارة متكامل ــة والبيئي ــة واالقتصاديــة واالجتماعي ــة الصحي ان موضوعــا بهــذه الدرجــة مــن االهمي

واســرتاتيجية بعيــدة املــدى تتظافــر فيهــا جميــع الجهــود املعنيــة كفريــق مشــرتك يرســم مالمــح ديمومــة لهــذا 

ــة  ــوارد املائي ــتمرار امل ــىل اس ــاظ ع ــب والحف ــة الطل ــني )تلبي ــوازن ب ــبانه الت ــع يف حس ــون يض ــم بقان ــورد وينظ امل

الســتعمالها يف املســتقبل مــن دون تعريــض ســالمة البيئــة للخطــر(. ويكــون باطــار مؤســي واستشــاري يرتبــط 

ــة،  ــتدامة االيكولوجي ــالث )االس ــية الث ــداف الرئيس ــق االه ــوع يف تحقي ــة املوض ــب وطبيع ــة تتناس ــة واضح بهيكلي

ــة(. ــة االجتماعي ــة، العدال ــاءة االقتصادي الكف

)تــم اعــداد هــذا البحــث بنــاًء عــىل طلــب الســيدة النائــب )رشوق العبايجــي( عضــو لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار 

بية(. لنيا ا



10

ل 
ن االو

ث / كانو
عدد الثال

ال
2021 

االدارة املتكاملة للموارد املائية:

ــة،  ــدورة املائي ــري ال ــي تس ــة الت ــات الطبيعي ــل للعملي ــم أفض ــا فه ــرية عززه ــوات كب ــة خط ــوارد املائي ــت ادارة امل خط

وتحســن يف جمــع البيانــات وتحليلهــا، وتقــدم يف صناعــة االنشــاء ممــا مكــن مــن تطويــر بنيــة تحتيــة واســعة ومعقــدة. 

وقــد شــهدت أمــريكا الشــمالية و أوروبــا تطويــر مشــاريع بنــى تحتيــة مائيــة ضخمــة حتــى ســتينات القــرن العريــن، 

ــات. لكــن  ــة أفضــل مــن الفيضان ــاه وحماي ــي عــززه وصــول أكــر اىل املي ــرية ونمــو ُمدن أدت اىل دعــم خطــط ري كب

تحــوالً يف املوقــف الثقــايف نحــو حمايــة الطبيعــة، وازديــاد القلــق املتعلــق بحقــوق االنســان، والحــق يف امتــاك األرض 

بالنســبة اىل مجتمعــات أصليــة تســتوطن مناطــق متأثــرة، وارتفاعــاً يف عــدد الكــوارث والحــوادث البيئيــة ألهــب حركــة 

بيئيــة قويــة يف   الســبعينات والثمانينــات جابهــت السياســات االنمائيــة الحكوميــة. وهــذه التطــورات أجــرت حكومــات 

غربيــة كثــرية عــى تغيــري سياســاتها املتعلقــة بتطويــر املــوارد املائيــة، مــن تلــك التــي تركــز بشــكل حــري تقريبــاً 

عــى النمــو االقتصــادي اىل تلــك التــي تكافــح لتحقيــق عدالــة اجتماعيــة واســتدامة. 

ويشــمل مفهــوم االســتدامة تحقيــق تنميــة اجتماعيــة اقتصاديــة مثــى للمــوارد الطبيعيــة، مــع الحفــاظ عــى قدرتهــا 

عــى االســتمرار الســتعمالها مــن قبــل األجيــال املقبلــة وصــون خدماتهــا البيئيــة والتــوازن االيكولوجــي الطبيعــي.

ــل  ــدد بالتفصي ــي تح ــة الت ــو( 1 املائي ــن – ري ــادئ )دبل ــر مب ــى تطوي ــت ع ــال حرض ــذا املج ــة يف ه ــود العاملي ان الجه

ــايل2: ــو الت ــى النح ــة ع ــوارد املائي ــة للم ــمولياً الدارة متكامل ــاً ش منهج

املياه العذبة مورد محدود ورسيع التأثر، وهو رضوري للحفاظ عى املياه والتنمية والبيئة.- 	

ــن - 	 ــتخدمن واملخطط ــمل املس ــاركي يش ــج تش ــى منه ــة ع ــا مبني ــاه وادارته ــة املي ــون تنمي ــب ان تك يج

ــتويات. ــع املس ــى جمي ــة ع ــي السياس وصانع

تؤدي النساء دورا محوريا يف تامن املياه وادارتها وحمايتها.- 	

للمياه قيمة اقتصادية يف جميع استعماالتها التنافسية، ويجب اعتبارها سلعة اقتصادية.- 	

وهــذه النقــاط اعــاه شــمولية وواســعة جــدا، ولتســليط ضوئهــا عــى العــراق فابــد مــن رســم مخطــط توضيحــي 

ــا مــن التطبيــق عــى ارض الواقــع و)الشــكل الاحــق( يعطــي معلومــات حــول مــا نحــن بصــدده. يكــون قريب

1  هــذه املبــادئ التــي ُعرفــت أوالً بمبــادئ دبلــن املائيــة، يف اشــارة اىل املؤتمــر الــدويل حــول امليــاه والبيئــة يف العاصمــة االرلنديــة دبلــن عــام 1992 ، تــم تنقيتهــا 
ودمجهــا الحقــاً يف جــدول األعمــال الــذي أقــره مؤتمــر األمــم املتحــدة حــول البيئــة والتنميــة يف ريــو دي جانــريو عــام 1992 )وبتشــديدها عــى ثاثيــة الكفــاءة 
االقتصاديــة والعدالــة االجتماعيــة واالســتدامة البيئيــة(، مــا زالــت مبــادئ دبلــن ريــو املائيــة مســتمرة يف تحديــد املوضــوع املركــزي لــادارة املعــارصة للمــوارد 
ــة للمــوارد املائيــة، ومبــادئ دبلــن ريوالتــي تشــكل أساســاً لهــا، ويقــدم اطــاراً راســخاً لتنفيذهــا مــع  املائيــة. ويعــرِّف هــذا الفصــل نمــوذج االدارة املتكامل

الرتكيــز عــى مســائل املــوارد املائيــة يف املنطقــة العربيــة.
2  حامد عساف، االدارة املتكاملة ملوارد املياه، منظمة املجتمع العلمي العربي، org.arsco.www، 19/	/	201، 	9:1ص.
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شكل يوضح االدارة ملتكاملة للموارد املائية:1

اسرتاتيجية ادارة املياه2:

إن االقتصــاد يف امليــاه عــى الصعيديــن الكمــي والنوعــي هــو واحــد مــن أهــم التحديــات التــي نواجههــا اليــوم. 	 

ــراد  ــة اإلدارات واألف ــن كاف ــراط م ــرتك وانخ ــل مش ــة إىل عم ــاك حاج ــاه هن ــة للمي ــى إدارة فاعل ــول ع وللحص

املتأثريــن بوضــع امليــاه. حيــث ال يمكــن تحقيــق األهــداف يف هــذا املجــال إال عــن طريــق وجــود رؤيــة مشــرتكة 

والتــزام كافــة األطــراف لذلــك البــد مــن تحديــد األهــداف واإلجــراءات الازمــة يف مســودة اســرتاتيجية امليــاه، 

ــا و  ــاه كم ــص املي ــتتأثر بنق ــي س ــة والت ــتويات الحكومي ــة املس ــى كاف ــرتك ع ــل املش ــة للعم ــة اىل الحاج اضاف

ــث ســيعتمد  ــة، حي ــع الجهــات املعني ــة مائمــة تشــمل جمي ــر االســرتاتيجية بواســطة آلي ــم تطوي يجــب أن يت

تنفيــذ ومراقبــة السياســات واملبــادرات التــي يتــم التخطيــط لهــا بشــكل كبــري عــى وجــود تحديــد للمســؤوليات 

ــل يف  ــكل فاع ــي بش ــع املدن ــاص واملجتم ــاع الخ ــاهمة القط ــة. ومس ــتويات الحكومي ــة املس ــن كاف ــيق ب والتنس

ــن  ــد م ــة إىل التأك ــاه، باإلضاف ــديدة للمي ــة الس ــات والحوكم ــل املمارس ــق أفض ــن طري ــرتاتيجية ع ــر االس تطوي

ــوارد  ــة وامل ــة البيئي ــن األنظم ــاه يف تحس ــة إدارة املي ــاهمة عملي ــتويات ومس ــة املس ــن كاف ــل ب ــل العم تكام

ــة. الطبيعي

ولنجــاح االســرتاتيجية يجــب التأكــد مــن وجــود مبــادئ التفويــض والتنســيق وتصميــم عمليــة الحوكمــة عــى 	 

1  حامد عساف، مصدر سبق ذكره.
 ،/eu.europa.cor//:http ،2011 ،ــر ــة، اغادي ــة الثاني ــة االفتتاحي ــط، الجلس ــة املتوس ــاه يف منطق ــة للمي ــول االدارة املحلي ــة ARLEM ح ــر جمعي 2  تقري

10:40ص.  ،201	/	/18
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مســتويات متعــددة وذلــك ألن مــن الواجــب عــى الحكومــات القيــام بالخطــوات الروريــة لاســتجابة للحاجــة 

املتعلقــة بــإدارة املــوارد املائيــة، وينبغــي إن تكــون هنــاك مشــاركة مــن املواطنــن وشــفافية يف عمليــة اتخــاذ 

القــرار لكــي تكــون عمليــة الحوكمــة عنــراً ناجحــاً يف تحقيــق إدارة فاعلــة للميــاه ضمــن املنظمــات ولــدى 

األشــخاص ذوي الصلــة )مــن أعــى هــرم اإلدارة وحتــى آخــر مســتخدم للمــوارد املائيــة(. 

ــل يف 	  ــوع للعم ــة باملوض ــات معني ــن جه ــارية( م ــان مشرتكة)استش ــكيل لج ــة اىل تش ــكار بحاج ــذا اف ان هك

البدايــة عــى مســتوى إدارة امليــاه، وتقــوم بالتجمــع الحقــاً ويكــون هدفهــا الرئيــي هــو إيجــاد إطــار عمــل 

ــاه  ــق اســرتاتيجية املي ــة املســاهمة يف تطبي ــاه، ويف النهاي ــة للمي ــإدارة املتكامل مشــرتك إليجــاد اســرتاتيجيات ل

تلــك والعمــل عــى تنفيذهــا بشــكل فاعــل يف األقاليــم املحــددة لهــا ومراقبــة وتقييــم أهدافهــا، وتقــوم بالتعــرف 

ــى  ــدرة ع ــك الق ــاه تمل ــة إلدارة املي ــة عام ــار سياس ــن إط ــة ضم ــق املختلف ــة للمناط ــات الخاص ــى االحتياج ع

التأقلــم مــع السياســات املحليــة واالقليميــة املختلفــة، وهــذا ســيضمن تحقيــق التنســيق وفاعليــة تحقيــق أهداف 

ــة  ــة العام ــق املصلح ــوم تحقي ــى مفه ــاء ع ــة بن ــة واالقليمي ــح املحلي ــى املصال ــاظ ع ــع الحف ــرتاتيجية م االس

ومصلحــة األجيــال القادمــة، ولتطويــر هــذه اآلليــة ينبغــي وجــود إطــار لتقديــم الدعــم بإضفــاء الرعيــة عــى 

دور الســلطات املحليــة املنخرطــة يف عمليــة إدارة امليــاه، وتقديــم املــوارد املاليــة والبريــة الروريــة بالتوافــق 

مــع مبــادئ التفويــض والامركزيــة ومــع القوانــن املحليــة يف الدولــة.

ترشيع مائي لتسهيل ادارة املياه:1

يحــدد التريــع ســلطات ومســؤليات وحقــوق مختلــف املعنيــن يف ادارة املــوارد املائيــة، وبالتحديــد فهــو يعطــي 

الســلطة للحكومــة كــي تبــادر اىل تنفيــذ وفــرض أنظمــة امليــاه، والبــد ان يراعــى عنــد تريــع القوانــن ووضــع 

ــة  ــوارد املائي ــتمرار امل ــى اس ــاظ ع ــب والحف ــة الطل ــين )تلبي ــن الرئيس ــوازن العنري ــة وت ــات مازم السياس

ــة للخطــر(. الســتعمالها يف املســتقبل مــن دون تعريــض ســامة البيئ

 كمــا يوضــح الــدور الــذي يتوجــب عــى مختلــف املعنيــن ممارســته، ويحــدد القواعــد إلدارة املــوارد املائيــة، 

ويجــب أن تؤخــذ يف االعتبــار مســائل عــدة عنــد تطويــر تريــع جديــد أو تحديــث تريــع قائــم، كمــا يجــب 

أن توضــع موضــع التنفيــذ سياســة وطنيــة للمــوارد املائيــة مؤيــدة لــادارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة إلرســاء 

األرضيــة لتطويــر تريــع فعــال، ويجــب أن تتطــرق السياســة لقطــاع امليــاه والقطاعــات غــري املائيــة يف تحديــد 

أولويــات لتحقيــق تنميــة اجتماعيــة اقتصاديــة وحمايــة بيئيــة مثــى، ويجــب أن تشــجع املشــاركة مــن قبــل 

ــع  ــى التري ــة، وع ــل هيمن ــات األق ــة للجماع ــوص خاص ــع نص ــال وض ــن خ ــاً م ــن، وخصوص ــع املعني جمي

أن يحــدد بوضــوح الحقــوق املائيــة لحمايــة الحقــوق األساســية للملكيــة ولتســهيل حســم املنازعــات وإقامــة 

أســواق كفــوءة للميــاه، كمــا يجــب أن يحــدد اجــراءات وقائيــة ضــد احتــكار الخدمــات املائيــة. 

1 حامد عساف، مصدر سبق ذكره.
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اهمية املياه يف تحقيق التنمية املستدامة:

يعتــر املــاء مــن أغــى املــوارد ألنــه عنــر أســايس للحيــاة وبدونــه يســتحيل وجودهــا، وبالتــايل مــن الــروري وجــود 

إســرتاتيجية تنمويــة تمكــن مــن إدارة املــوارد الطبيعيــة والبريــة مــن أجــل زيــادة مصــادر الثــروة والرخــاء عــى املــدى 

الطويــل وتحقيــق تنميــة مســتدامة يف املجــاالت الزراعيــة والصناعيــة وتحليــة امليــاه والطاقــة وتنميــة املجتمعــات البريــة. 

ان املاء يقود للتنمية املستدامة من خال الصحة، الطبيعة، التجمعات السكانية، الصناعة، الطاقة، الغذاء.

أوال- املياه والزراعة :

تتزايــد النظــرة إىل امليــاه عــى انهــا عامــل رئيــي يف انتــاج االغذيــة، وتُحــول نســبة )0	%( تقريبــا مــن مــوارد امليــاه العذبة 

املســتغلة يف العالــم للزراعــة، وتُســتخدم النســبة الباقيــة يف مجــال الصناعــة وتنميــة املجتمعــات الســكانية، ومــن املســلم بــه 

ان تحســن فعاليــة اســتخدام امليــاه فضــا عــن تزايــد كمياتهــا رضوريــان لتلبيــة االحتياجــات الحاليــة واملســتقبلية مــن 

امليــاه1، ويالتــايل زيــادة انتــاج الغــذاء وتحقيــق االمــن الغذائــي باعتبــاره ركــن مهــم وحيــوي يف عمليــة التنميــة املســتدامة.  

ثانيا-  دور املياه يف تعزيز التنمية املستدامة للتجمعات السكانية: 

يُقــدر بــان مــا يزيــد عــى نصــف ســكان البلــدان الناميــة يعيشــون يف املناطــق الحريــة، ويطــرح هــذا التحــدي جملــة 

مــن التحديــات املؤسســية واالقتصاديــة والبيئيــة تؤثــر تاثــريا مبــارشا عــى نوعيــة امليــاه وبالتــايل عــى التنميــة املســتدامة 

يف هــذه القطاعــات 2.

ــا يف  ــا حيوي ــة عام ــة موثوق ــق صحي ــا مراف ــي وايض ــرف الصح ــاه وال ــة للمي ــدادات آمن ــات ام ــري خدم ــر توف ويُعت

الحفــاظ عــى الصحــة العامــة للســكان وضمــان بيئــة آمنــة، وبالتــايل الحفــاظ عــى انتاجيــة الســكان، فضــا عــن ضمــان 

ــة وزيــادة الدخــل. ــة واالقتصاديــة ممــا يســاهم يف تعزيــز القــوة العامل اســتمرارية االنشــطة الزراعي

ان محاربــة الفقــر وتحقيــق بيئــة آمنــة للمجتمعــات الســكانية ركــن اســايس يف تحقيــق التنميــة املســتدامة، وال ننــىس يف 

ــاحلية  ــق الس ــة واملناط ــاه الجوفي ــار واملي ــريات واألنه ــة والبح ــات واألرايض الرطب ــة- الغاب ــم اإليكولوجي ــار النظ ــذا االط ه

واألرايض العشــبية– التــي تمثــل نظامــا حيويــا للبيئــة اآلمنــة لحيــاة املجتمعــات الســكانية وبالتــايل فــإن عمليــة الحفــاظ 

عليهــا جــزء ال يتجــزأ مــن ادامــة املــوارد املائيــة، وهــي عامــل مهــم يف التنميــة املســتدامة. 

ثالثا- املياه والطاقة:

ــد امليــاه والطاقــة رشكاء طبيعيــن، فامليــاه مطلوبــة لتوليــد الطاقــة، والطاقــة مطلوبــة لتوصيــل امليــاه، وتشــكل  تُع

1  املياه مصدر رئيس للتنمية املستدامة،لجنة التنمية املستدامة،املجلس االجتماعي واالقتصادي يف االمم املتحدة،0	-4-2001، بترف.

2  املياه مصدر رئيس للتنمية املستدامة، مصدر سبق ذكره.
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الطاقــة املائيــة )16%( مــن إنتــاج الكهربــاء يف العالــم، ومــن جانــب آخــر فــإن )80%( مــن توليــد الطاقــة هــي عــن 

طريــق الكهربــاء الحراريــة، حيــث يتــم تســخن امليــاه لتوليــد البخــار لدفــع املولــدات الكهربائيــة.

ان الطاقــة ودورهــا الحيــوي يف الصناعــة والزراعــة ومختلــف القطاعــات تمثــل ركنــا اساســيا يف مجمــل عمليــة التنميــة 

املســتدامة، وبالتــايل يمثــل اســتثمار املــوارد املائيــة يف توليــد الطاقــة وادامــة اســتمراريتها اهميــة قصــوى يف تحقيــق 

تلــك التنميــة.

ــد  ــاه فضــا عــن تولي ــة واملي ــن الطاق ــاط ب ــة عــن االرتب ــاه احــد االمثل ــة املي ــل محطــات تحلي ويف هــذا االطــار تمث

ــة. الطاق

التوصيات:

تشــكيل مجلــس وطنــي تنفيــذي او لجــان تنفيذيــة مشــرتكة ومتخصصــة تكــون بمســؤوليتها اســرتاتيجية ســلطة . 1

وادارة امليــاه.

ــب . 2 ــة الطل ــين )تلبي ــن الرئيس ــوازن العنري ــة وت ــبانها مازم ــع يف حس ــات تض ــع سياس ــن ووض ــع قوان تري

ــر( ــة للخط ــامة البيئ ــض س ــن دون تعري ــتقبل م ــتعمالها يف املس ــة الس ــوارد املائي ــتمرار امل ــى اس ــاظ ع والحف

توفرياملــاء الــكايف والنقــي لتلبيــة االحتياجــات االساســية لــكل شــخص ضمــن املجتمعــات الســكانية مــع ضمــان . 	

بيئــة آمنــة وصحيــة.

تمويــل البنيــة التحتيــة للميــاه وتقديــم الخدمــات، لضمــان اســتمرار االنشــطة االقتصاديــة والزراعيــة ومنشــآت . 4

الطاقــة.

استخدام مياه الرف الصحي املعالجة كمورد للماء يف الطاقة والري وغريها.. 	

اعتماد املناهج املتكاملة لتنمية املوارد املائية وإدارتها واستخدامها.. 6

تبني حلول إبداعية نظيفة النتاج املياه يف ضوء خطط الطاقة واملياه .. 	

تقليل خسائر املياه يف شبكات مياه التحلية .. 8

تقليل الرف من ممارسات املياه املعاد تدويرها. . 9

تحديد أثر ممارسات التحلية واملياه املعاد تدويرها عى االنظمة البيئية الرية والبحرية.. 10

ضمان االدارة املائمة للطلب عى املياه. . 11

استكشاف حلول إبداعية الستخدام املياه الجوفية واملحافظة عليها.. 12
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املصادر:

امليــاه مصــدر رئيــس للتنميــة املســتدامة، لجنــة التنميــة املســتدامة، املجلــس االجتماعــي واالقتصــادي يف االمــم - 	
املتحدة،0	-2001-4.

تقريــر جمعيــة ARLEM حــول االدارة املحليــة للميــاه يف منطقــة املتوسط،الجلســة االفتتاحيــة الثانية، - 	
./eu.europa.cor//:http اغادير، 2011، 

	 -.org.arsco.www ،حامد عساف، االدارة املتكاملة ملوارد املياه، منظمة املجتمع العلمي العربي
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افضل الحلول إلدارة الموارد المائية

لحل أزمة المياه في العراق

الباحث : لقاء جبار كاكي

الملخص التنفيذي:

تعــد االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة االطــار األنســب مــن أجــل )ادارة ســليمة للميــاه( وقــد عمدت 

السياســات الخاصــة بامليــاه لــدى عديــد مــن املؤسســات ومنهــا البنــك الــدويل واالتحــاد االوربــي ومرصف 

التنميــة االفريقــي وغريهــا مــن املؤسســات التــي تشــدد عــىل رضورة ارســاء االطــر السياســية العامليــة 

الخاصــة بامليــاه والغــاء الطابــع املركــزي إلدارة الخدمــات ووضــع تعرفــة ذات طابــع اقتصــادي للميــاه 

وزيــادة مشــاركة اصحــاب العالقــة.1

وقــد تنــاول البحــث اهميــة ادارة املــوارد املائيــة التــي تهــدف اىل تحقيــق االســتغالل االمثــل للمــوارد 

ــق  ــهم يف تحقي ــا يس ــوث بم ــدر والتل ــن اله ــا م ــاظ عليه ــة( والحف ــا والجوفي ــطحية منه ــة )الس املائي

ــال القادمــة، يف ظــل  ــة واالقتصاديــة خدمــة للمجتمــع مــع ضمــان ديمومتهــا لألجي ــة االجتماعي العدال

الظــروف واالزمــات التــي يتعــرض لهــا العــراق بســبب دول املنبــع التــي تعــد دول متشــاركة يف املــوارد 

املائيــة، والســبل الكفيلــة بتنميــة وتطويــر قطــاع امليــاه.

1   االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة واألمــن الغذائــي يف افريقيــا, املؤتمــر االقليمــي الثالــث والعــرون الفريقيــا, جوهانســرغ- جنــوب افريقيــا, 	/	/2004, 
.htm.J164	Aoo/J164	A/org.Fao.www
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االدارة املتكاملة للموارد املائية 

ــم الرفــاه  ــة بهــدف تعظي ــة وادارة املــوارد املائي ــي تعــزز التنمي ــة الت ــة هــي العملي ــة للمــوارد املائي االدارة املتكامل

ــط  ــة تخطي ــي عملي ــاً ه ــة، وعملي ــة الحيوي ــم البيئي ــتدامة النظ ــئ الس ــة ال تس ــة منصف ــي بطريق ــادي واالجتماع االقتص

ــة  ــة واالقتصادي ــوازن بــن االحتياجــات االجتماعي ــة بطريقــة ت ــة املــوارد املائي ــذ إلدارة وتنمي تشــاركي شــامل وادارة تنفي

ــال القادمــة.1 ــة لألجي ــة للنظــم البيئي ــر حماي وتوف

ان عمليــة حصــاد امليــاه )خــزن وتجميــع امليــاه وقــت الفيضــان( يجــب أن تتبعهــا ادارة متكاملــة للمــوارد املائيــة 

وكيفيــة االســتفادة مــن كل مصــادر امليــاه، والتــي تتمثــل يف عمــل الســدود وتحديــد مواقعهــا عــن طريــق الصــور الفضائية 

باإلضافــة اىل دراســة الجــدوى االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة .2

تعــرف ادارة املــوارد املائيــة عــى انهــا التخطيــط الشــامل للــدول مــن خــال وضــع االســس واالطــر الازمــة إلدارة 

املــوارد املائيــة بأســلوب متكامــل ومرمــج، الهــدف منــه الوصــول اىل تحقيــق التنميــة املســتدامة التــي تلبــي احتياجــات 

الحــارض دون املســاس بحــق األجيــال القادمــة يف الحصــول عــى احتياجاتهــا .	

ــا  ــتدامة وتوزيعه ــا املس ــل تنميته ــن أج ــاه م ــتخدمن إلدارة املي ــة املس ــن كاف ــة ب ــاركية منظم ــة تش ــي عملي وه

ــة.4 ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــداف االجتماعي ــق األه ــتخدامها لتحقي ــة اس ــادل ومراقب الع

ان تطبيق االدارة املتكاملة للموارد املائية تتم عى عدة مستويات هي:

ادارة املوارد املائية السطحية )دائمة الجريان واملوسمية(.. 1

ادارة املوارد املائية الجوفية )املتجددة وغري املتجددة(.. 2

ادارة امدادات املياه والطلب عليها.. 	

 وقــد أولــت الــدول أهميــة خاصــة إلدارة املــوارد املائيــة باعتبــار ان امليــاه مــن املقومــات االساســية حيــث نجــد ارتباطــاً 
واضحــاً بــن مــؤرشات اســتخدام امليــاه واســتهاكها وبــن مــؤرشات التنميــة بمختلــف مفاهيمهــا )اقتصاديــة، اجتماعيــة، 

بيئيــة(.	

ــون  ــدا/ كان ــن- ايرلن ــة )دبل ــاه والبيئ ــول املي ــدويل ح ــر ال ــاه يف املؤتم ــوارد املي ــة مل ــدأ االدارة املتكامل ــرح مب ــم ط وت
ــا: ــة منه ــوارد املائي ــة للم ــادارة املتكامل ــية ل ــادئ األساس ــع املب ــم وض ــث ت ــي1992( حي الثان

ــة املســتدامة 0-2010	20,  ــات املســتقبلية للتنمي ــة ملواجهــة التحديــات واملتطلب ــة لامــن املائــي يف املنطقــة العربي 1   الخطــة التنفيذيــة لاســرتاتيجية العربي
ــة )أكســاد(, 2014, ص14. املركــز العربــي لدراســات املناطــق الجافــة واالرايض القاحل

2   بــدر الديــن مريغنــي عبــد اللــه, االبعــاد االســرتاتيجية واالمنيــة الدارة مصــادر امليــاه يف الســودان, مؤتمــر ادارة مصــادر امليــاه والحفــاظ عليهــا, املنظمــة 
ــران 2008, ص0	1. ــة االدارية,عمان-حزي ــة للتنمي العربي

	   هاني احمد ابو قديس, اسرتاتيجيات االدارة املتكاملة للموارد املائية, مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية, العدد	9, ط1, 2004, ص21.
4    احمــد عــي غصــن, االدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه اســتدامة املــوارد وحمايــة البيئــة, مــن اعمــال مؤتمــر )ادارة مصــادر امليــاه والحفــاظ عليهــا(, املنظمــة 

العربيــة للتنميــة االداريــة, املنعقــد يف عمــان- حزيــران 2008, ص11	.
	    نجيب عيىس, االبعاد التنموية ملسألة املياه يف الرق االوسط, مركز الدراسات االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق- بريوت, ج2, ط1, 1994, ص14.
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املبدأ األول: املياه العذبة مورد محدود وضعيف ورضوري الستمرارية الحياة ومهدد باالستنزاف.

املبــدأ الثانــي: تنميــة وادارة امليــاه هــي عمليــة تشــاركية تعنــي كل الرائــح ومتخــذي القــرار واملســتهلكن وعــى كافــة 

املســتويات.

املبدأ الثالث: للمياه قيمة اقتصادية ويجب التعامل معها كسلعة اقتصادية.

املبدأ الرابع: للمرأة الدور الرئيي يف ادارة املياه وتنظيمها واملحافظة عليها.

 ثــم عقــدت بعــد ذلــك قمــة األرض يف ريــودي جانــريو حزيــران 1994 ودعــت يف )الفصــل 18( اىل اعتمــاد االدارة املتكاملــة 

ملــوارد امليــاه.

ــاه  ــن املي ــن م ــكان املحروم ــدد الس ــص ع ــدف 10( اىل )تقلي ــام 2000 يف )اله ــا ع ــدة يف الفيته ــم املتح ــت االم ــد أعلن  وق

ــام 	201(. ــول ع ــي بحل ــرف الصح وال

 وقــد أوىص املركــز العربــي لدراســات املناطــق الجافــة واألرايض القاحلــة )أكســاد( بــرورة اعــداد اســرتاتيجية ثــم عرضها 

عــى املجلــس الــوزاري العربــي للميــاه الــذ عقــد يف بدايــة شــهر كانــون االول 2010، حيــث اوىص بتشــكيل لجنــة عربيــة 

مــن ممثــي عــدة دول عربيــة هــي )العــراق، فلســطن، ســلطنة عمــان، ســورية، املغــرب، االردن، مــر( وعــدة منظمــات 

اقليميــة وعقــدت اللجنــة اجتماعــات مكثفــة وقــام املركــز بإعــادة صياغــة االســرتاتيجية وتــم عرضهــا يف االجتمــاع الــذي 

عقــد يف مقــر الجامعــة العربيــة يف شــهر تمــوز 2010، واقــرت خــال االجتمــاع خمســة مشــاريع اعدهــا املركــز يف اطــار 

مــروع االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة الــذي اقرتــه القمــة االقتصاديــة يف الكويــت يف عــام 2009 وهــذه املشــاريع هــي:

تطبيق النهج التكامي يف ادارة املوارد املائية.. 1

رفع كفاءة استعمال املياه يف املنطقة العربية.. 2

مروع التغري املناخي وتقييم أثره يف املوارد املائية املتاحة يف املنطقة العربية.. 	

حماية الحقوق املائية العربية.. 4

مروع التوسع يف استعمال املياه غري التقليدية.. 	

ــوث  ــدويل لبح ــز ال ــا املرك ــي عقده ــامي الت ــم االس ــة يف العال ــوارد املائي ــول ادارة امل ــل ح ــة عم ــت ورش ــد اقيم     وق

التنميــة يف عمــان- االردن يف كانــون االول 1998، حيــث اكــدت ان للميــاه أهميــة قصــوى يف االســام وهــي نعمــة مــن نعــم 

اللــه تهــب الحيــاة وتديمهــا، وتطهــر البــر واألرض، وقــد وردت كلمــة مــاء ثاثــة وســتن مــرة يف القــرآن الكريــم الــذي 

يصــف بــأن عــرش اللــه قائــم عــى املــاء، ويصــف الفــردوس بأنــه جنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار، ان املــاء أثمــن يشء 

خلقــه اللــه بعــد االنســان، وجعــل منــه كل يشء حــي ويــويل اإلســام أهميــة كبــرية للمــاء مــن حيــث الغســل والوضــوء، 
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وقــد اهتــم االســام بــادارة الطلــب عــى امليــاه وقــد تضمــن القــرآن القــرآن الكريــم اشــارتن واضحتــن اىل امليــاه تؤيــدان 

ادارة الطلــب عليهــا االوىل ان امــدادات امليــاه محــدودة، والثانيــة الينبغــي هــدر امليــاه، واآليــة التــي تنــص عــى ان مصــادر 

ــن  ــباناً م ــا حس ــل عليه ــي )ويرس ــد ه ــدوم اىل األب ــا الت ــاه النه ــى املي ــب ع ــا ادارة الطل ــة م ــد يف مرحل ــة، والب ــاه ثابت املي

الســماء فتصبــح صعيــداً زلقــا( ثــم ينبــئ القــرآن البــر ان بوســعهم اســتخدام هبــات اللــه باعتــدال ودون ارساف )يابنــي 

آدم خــذو زينتكــم عنــد كل مســجد وكلــوا وارشبــوا والترفــوا انــه اليحــب املرفــن( هــذا باالضافــة اىل االحاديــث النبويــة 

الريفــة التــي تحــث عــى اســتخدام امليــاه بعقانيــة وعــدم االرساف )التــرف وان كنــت عــى نهــر جــاِر(،1 وهنــاك توافــق 

تــام بــن رأي االســام يف ادارة امليــاه واالجمــاع الــدويل الحــايل حــول هــذه املســألة حيــث توصلــت نتائــج الورشــة اىل:

امليــاه منفعــة اجتماعيــة وهــي ملــك للمجتمــع بــرط توفــر العدالــة يف الحصــول عليهــا، ويجيــز االســام للقطــاع . 1

ــاه الــرف  ــاه واســرتداد كلفــة خدمــات اعــادة اســتعمالها ومعالجــة مي الخــاص تعاطــي خدمــات ايصــال املي

حتــى ولــو بالكامــل.

ــية، . 2 ــقاية املاش ــم س ــزيل، ث ــتعمال املن ــة لاس ــون األولوي ــايل تك ــو الت ــى النح ــون ع ــاه تك ــوق املي ــة حق ان اولوي

ثــم الــري باالضافــة اىل ان للبيئــة حقوقــاً يف امليــاه محــددة وقويــة، واالفــراد واملؤسســات والدولــة مســؤولة عمــا 

تلحقــه بالبيئــة مــن رضر ممــا يفســح املجــال امــام تطبيــق تريــع )مــن يلــوث يدفــع(.

ان الفتــوى الصــادرة مــن مجلــس كبــار العلمــاء املســلمن يســمح باعــادة اســتخدام امليــاه، وتشــجيع هــذا االمــر . 	

بــرط ان تكــون معالجــة امليــاه اىل الحــد الــذي يجعلهــا صالحــة لاســتخدام لألغــراض املطلوبــة.

اجراء املزيد من األبحاث والدراسات يف مجال ادارة املياه من قبل املجتمعات.2. 4

أهداف ادارة املوارد املائية:

ــاه  ــق الرف ــة اىل تحقي ــة باالضاف ــن البيئ ــي وتحس ــاد الوطن ــر االقتص ــى تطوي ــة ع ــوارد املائي ــل ادارة امل      تعم

ــص  ــاهم الخصائ ــث تس ــا حي ــة وادارته ــوارد املائي ــة امل ــددة لدراس ــة مح ــدة جغرافي ــار وح ــم اختي ــي، ويت االجتماع

الجغرافيــة مثــل البنيــة الجيولوجيــة والســطح ونــوع الرتبــة واملنــاخ باالضافــة اىل النبــات الطبيعــي وكثافتــه يف تقديــر 

ــك أهــداف  ــة هنال ــة للمــوارد املائي ــة عــر الزمــن ، ولتحقيــق االدارة املتكامل ــاه الســطحية والجوفي ــة املي ــة ونوعي كمي

رئيســية يجــب الســعي لتحقيقهــا وهــي:

إتبــاع نهــج ديناميكــي فعــال يف مختلــف القطاعــات االســتهاكية، بحيــث يشــمل تحديــد املصــادر املائيــة وحمايتها . 1

ــة والصحــة  ــة والبيئي ــة واالقتصاديــة واالجتماعي ــار االبعــاد التكنولوجي بشــكل متكامــل، مــع األخــذ بنظــر االعتب

العامــة.

وضــع املشــاريع والرامــج الفعالــة اقتصاديــاً واملقبولــة اجتماعيــاً وتنفيذهــا وتقييمهــا مــع تحديــد االســرتاتيجيات . 2

1  نارص أ. فاروقي وآخرون, ادارة املياه يف االسام, ترجمة أ. فرزيل, جامعة االمم املتحدة, املركز الدويل لبحوث التنمية, ط1, 2002,ص4-	.
2  نارص أ. فاروقي وآخرون, نفس املصدر, ص24.
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ــات  ــط والسياس ــع الخط ــرار يف وض ــي الق ــع صانع ــاركة م ــتهاكية للمش ــات االس ــل دور القطاع ــة، وتفعي الازم

املائيــة، مــع اعطــاء املــرأة والشــباب اهتمامــاً خاصــاً باعتبارهــم مــن القطاعــات املهمــة التــي لهــا االثــر الكبــري يف 

تشــكيل الســلوك االنســاني نحــو امليــاه.

التعامــل مــع امليــاه كثــروة وطنيــة لهــا قيمــة اقتصاديــة مــع األخــذ بنظــر االعتبــار حــق كل انســان يف الحصــول . 	

عــى حاجاتــه االساســية منهــا والازمــة الســتمرار حياتــه بشــكل طبيعــي.

تخطيــط املــوارد املائيــة وحمايتهــا مــن الضيــاع والهــدر عــى اســاس ينطلــق مــن حاجــات املجتمــع وأولوياتــه يف . 4

اطــار السياســات االقتصاديــة الوطنيــة.1

يتعــن عــى الحكومــات أن تتخــى عــن دورهــا كممــول للخدمــات الخاصــة، وأن تبــدأ يف القيــام بــدور املســؤول . 	

عــن تصميــم الخطــط للمشــاريع الســليمة لدعــم الفقــراء، عــاوة اىل دورهــا يف حمايــة وتحســن البيئــة، باالضافــة 

اىل دورهــا كعضــو مشــارك يف املؤسســات املتعــددة واملعنيــة باملــوارد املائيــة والطبقــات الصخريــة املائيــة التــي 

ســيتزايد دورهــا يف عمليــة ادارة امليــاه.2

ــوث والفيضانــات والجفــاف والــراع بــن . 6 ــاه وذلــك ملعالجــة مشــاكل التل تحســن ادارة املخاطــر املتعلقــة باملي

املتنافســن يف طلــب هــذه املــوارد، مــع تأمــن االلتــزام الســيايس باعطــاء أولويــة لــدور امليــاه يف جميــع األنشــطة 

التنمويــة.

 والشــكل )1( يوضــح التداخــل املعقــد للعوامــل واملفاهيــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والتكنولوجيــة والتــي تؤثــر 

عــى القطاعــات االســتهاكية املختلفــة، وهــذا التداخــل يجعــل مــن ادارة امليــاه مهمــة صعبــة يتطلــب تحقيقهــا 

ــة ذوو  ــات املائي ــج والسياس ــط والرام ــع الخط ــارك يف وض ــة وان يتش ــة ومكاني ــريات زماني ــع متغ ــل م التعام

ــم االجتمــاع وغريهــا مــن  ــا وعل ــا والجغرافي االختصــاص يف املجــاالت املتعــددة كالهندســة واالقتصــاد والجيولوجي

االختصاصــات للوصــول اىل االهــداف املتوخــاة منهــا.

تنفيذ االدارة املتكاملة للموارد املائية 

)امليــاه ليســت ســلعة تجاريــة كســائر الســلع بــل هــي ارث ينبغــي حمايتــه والدفــاع عنــه ومعاملتــه عــىل هــذا 

األســاس( مقدمــة التوجيــه االطــاري بشــأن امليــاه لالتحــاد االوربــي 2000

ــا  ــة وتخصيصه ــا املائي ــم موارده ــى تنظي ــدول ع ــت ال ــث قام ــة حي ــوات مهم ــة خط ــوارد املائي ــت ادارة امل خط

ومراقبتهــا بشــكل اســايس وأطرتهــا باطــر قانونيــة حيــث عمــدت عــى ادراج ادارة املــوارد املائيــة يف قوانينهــا او ضمــن 

مراســيم اداريــة او تنفيذيــة او قواعــد عامــة او قــرارات صــادرة عــن املحاكــم، وباتــت الــدول تشــري براحــة يف دســاتريها 

اىل املــوارد املائيــة والحاجــة اىل ادارتهــا بطريقــة مناســبة وفاعلــة ووضعــت مبــادئ رئيســية الدارتهــا وتخصيصهــا ومــن 

1  هاني احمد ابو قديس, مصدر سابق, ص	24-2.
2  اســماعيل رساج الديــن, قضايــا امليــاه يف العالــم رؤيــة لقضايــا امليــاه والحيــاة البيئيــة, تقريــر املفوضيــة الدوليــة للميــاه للقــرن الحــادي والعريــن, هــا 

للنــر والتوزيــع- الجيــزة, ط1, 	200, ص		.
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هــذه الــدول )الرازيــل وجنــوب افريقيــا والصــن وفيتنــام واليمــن ودول اخــرى(.1

ويف العــراق أولــت الحكومــة أهميــة للميــاه حيــث ينــص الدســتور العراقــي لعــام 	200 يف )املــادة 110/ ثامنــاً( 

)تخطيــط السياســات املتعلقــة بمصــادر امليــاه مــن خــارج العــراق، وضمــان مناســيب تدفــق امليــاه اليــه وتوزيعهــا العــادل 

داخــل العــراق، وفقــاً للقوانــن واألعــراف الدوليــة(.2

وكذلــك  )املــادة 114 ســابعاً( حيــث نصــت عــى )رســم سياســة املــوارد املائيــة الداخليــة وتنظيمهــا بمــا يضمــن 

توزيعــاً عــادالً لهــا وينظــم ذلــك بقانــون(.	

ــواب العراقــي والخاصــة باختصاصــات  ــك فــان املــادة )	10( مــن النظــام الداخــي ملجلــس الن باالضافــة اىل ذل

لجنــة الزراعــة وامليــاه واألهــوار نصــت يف البنــد ثانيــاً عــى )مراقبــة وتنفيــذ سياســة املــوارد املائيــة وتوزيعهــا يف الداخــل(.

     ويتــم تنفيــذ االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة عــر خطــوات كبــرية يعززهــا فهــم أفضــل للعمليــات الطبيعيــة التــي 

تســري الــدورة املائيــة ويبــن الشــكل )2( االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة يف اطــار الراكــة العامليــة للميــاه حيــث ترتكــز 

االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة عــى ثاثــة ركائــز أساســية هــي:

الكفاءة االقتصادية	 

العدالة االجتماعية	 

االستدامة اآليكولوجية	 

    تحيــط بمثلــث يمثــل عنــارص التنفيــذ مــع التشــديد عــى أهميــة بقــاء جميــع العنــارص متحــدة  يف قراراتهــا وطــرق 

ــحة،  ــو الش ــه نح ــاع تتج ــاً وان االوض ــاه خصوص ــتخدام املي ــيد اس ــى رضورة ترش ــدف االول ع ــدد اله ــث يش ــذ حي التنفي

وملواجهــة ازمــة امليــاه مســتقباً باعتبــار ان امليــاه جــزء اســايس مــن األمــن الغذائــي، امــا الهــدف الثانــي فهــو يدعــو اىل 

وضــع اســرتاتيجية او ادوات تنفيذيــة تــؤدي اىل تطويــر املعرفــة باســتعماالت امليــاه وتحديثهــا، امــا الهــدف الثالــث فهــو 

تنظيــم عنــارص اطــار الراكــة العامليــة للميــاه الخاصــة بــاالدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة تحــت ثاثــة عناويــن:

البيئة املمكنة.	 

األدوات املؤسسية.	 

الوسائل االدارية.4	 

1  سلمان محمد احمد , دانييل د. برادلو, األطر التنظيمية الدارة املوارد املاية دراسة مقارنة, البنك الدويل العادة االعمار والتنمية, 2006, ص19.
2  دستور جمهورية العراق, الدائرة االعامية, مجلس النواب, ط	, 2011, ص4	. 

	  دستور جمهورية العراق, مصدر سابق, ص		.
4  ســالم ريســان حيــاوي الركابــي, االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة يف محافظــة ذي قــار, رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(, كليــة الرتبيــة االساســية, الجامعــة 

ص	1.  ,2018 املستنرية, 
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ــة ــوارد املائي ــة يف ادارة امل ــم املختلف ــل واملفاهي ــن العوام ــة ب ــكل )1( العاق الش

الشــكل )2( االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة الصادرة يف اطــار الراكة العامليــة للمياه
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أساليب ادارة املوارد املائية

تعتــر كل مــن العدالــة يف التوزيــع واالســتدامة وحمايــة البيئــة مــن املبــادئ األساســية لتحقيــق اهــداف السياســات 

املائيــة ولكــي تتــم ادارة املــوارد املائيــة بشــكل متكامــل وصحيــح البــد مــن اســتخدام اســاليب مناســبة وفعالــة ومــن هــذه 

األســاليب:1

االســلوب الشــمويل: يقــوم هــذا االســلوب عــى تقييــم وتنميــة وادارة املــوارد املائيــة الســنوية ووضــع السياســات . 1

ــة وأزمــة  ــة املــوارد املائي ــة الشــاملة نظــراً ملحدودي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــة للتنمي ــة يف السياســة الوطني املائي

امليــاه.

االســلوب االقتصــادي: يقــوم هــذا االســلوب عــى التعامــل مــع امليــاه عــى انهــا ســلعة اقتصاديــة لهــا انعكاســات . 2

ــة  ــة االقتصادي ــاالت التنمي ــن يف مج ــن العامل ــري م ــدأ الكث ــذا املب ــادي به ــي، وين ــاد الوطن ــى االقتص ــة ع مهم

واالجتماعيــة وبالتــايل يجــب اســتخدام املبــادئ االقتصاديــة يف حــل املشــكات املائيــة كونهــا تعمــل وبشــكل فاعــل 

عــى رفــع كفــاءة اســتخدامات امليــاه وتقليــل الهدر.2وتشــجع الباحثــة عــى هــذا االســلوب والســبب يف ذلــك يعــود 

اىل وضــع العــراق املائــي مــع دول املنبــع والتــي يســتلزم فيهــا اتبــاع نهــج يحقــق لــه االســتفادة مــن كميــة امليــاه 

الواصلــة اليــه بمــا يحقــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

االســلوب التشــاركي: يبنــى هــذا االســلوب عــى التفاعــل الســليم بــن واضعــي السياســات املائيــة واملســتفيدين . 	

مــن هــذه السياســات مــن الجمهــور والقطــاع الخــاص ويلعــب كل مــن التثقيــف واالرشــاد والتوعيــة دوراً فاعــاً يف 

تحقيــق التكامــل بــن الجمهــور وصانعــي القــرار، ويتــم ارشاك الجمهــور يف املروعــات املائيــة وجميــع العمليــات 

التــي تمــر بهــا السياســات املائيــة مــن تخطيــط وتنفيــذ.	

مبادئ ادارة املوارد املائية

    تشتمل املبادئ االساسية الدارة املوارد املائية عى مايي:

ــاع نهــج . 1 ــاه بشــكل متكامــل والتقتــر عــى توفــري املــاء فقــط واتب ــة عــى ادارة املي ان تركــز السياســات املائي

ــب عــى املــاء وتحســن كفــاءة اســتخدامه. شــمويل تفاعــي لرتشــيد الطل

رضورة قيــام الحكومــات بتســهيل وتمكــن التنميــة املســتدامة للمــوارد املائيــة مــن خــال توفــري سياســات مائيــة . 2

واطــر تنظيميــة.

رضورة التعامل مع املاء عى انه سلعة اقتصادية واجتماعية وبيئية.. 	

االقرار بدور املرأة املركزي يف توفري وادارة وحفظ املياه.. 4

1  حسن ابو سمور, حامد الخطيب, مصدر سابق, ص246.
2  محمد احمد السامرائي, مشكات املياه يف الرق االوسط, دار الرضوان للنر والتوزيع- عمان, ط1, 2014, ص104-	10.

	  بيومــي عطيــة, املشــاركة بــن القطاعــن العــام والخــاص )ادارة الطلــب عــى امليــاه(, تحريــر اليســار بــارودي واخــرون, الــدار العربيــة للعلــوم- بــريوت, 
نــر مشــرتك مــع مركــز البحــوث للتنميــة الدوليــة- كنــدا, ط1,2006, ص	6.
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تقليص الفجوة اىل الحدود الدنيا بن املعدالت الحالية لكفاءة استثمارات املياه يف كافة االغراض.. 	

تعزيــز القــدرات الذاتيــة للمؤسســات املائيــة عــن طريــق تنميــة وتطويــر هيــاكل التعليــم ونظــم التدريب وتحســن . 6

اســاليب االدارة والبنيــة املؤسســية والنظــم التريعية.1

تقنيات االدارة املتكاملة للموارد املائية

يف ظــل األوضــاع املائيــة التــي تتســم بالنــدرة والشــحة يف معظــم دول العالــم والتبايــن الواضــح بــن كميــات امليــاه املتاحــة 

ــن  ــا م ــة وحمايته ــوارد الحالي ــتمرارية امل ــن اس ــة تؤم ــات مائي ــاد سياس ــدول ايج ــى ال ــاً ع ــح لزام ــا أصب ــب عليه والطل

النضــوب وتكثيــف الجهــود اليجــاد تقنيــات واســاليب الدارة املــوارد املائيــة وهــذه التقنيــات هــي:2

جمــع ميــاه األمطــار )الحصــاد املائــي(: اســتعملت هــذه الوســيلة منــذ القــدم عــن طريــق توجيــه ميــاه األمطــار . 1

عــى املنحــدرات اىل الحقــول املزروعــة أو اىل خزانــات طبيعيــة أو صناعيــة لحفــظ امليــاه واالســتفادة منهــا عنــد 

الحاجــة، او باقامــة ســدود صغــرية عــى مجــاري الوديــان لحجــز ميــاه الســيول،	وعى الرغــم مــن عــدم انتظــام 

ــاه  ــدة مــن املي ــات جي ــة الحصــاد تعطــي كمي أوقــات تســاقط األمطــار وتذبذبهــا مــن موســم آلخــر اال ان عملي

ويمكــن االســتفادة منهــا يف توفــري االحتياجــات املائيــة وتعزيــز كميــة مــن امليــاه للــري او لتغذيــة امليــاه الجوفيــة 

ــاً  ــة املتاحــة وغــري املســتغلة والتــي غالب ــادة يف كفــاءة اســتخدام املــوارد املائي ــاه تحقــق زي ــة حصــاد املي فعملي

ماتكــون مجهولــة االمكانيــات.4

ــة . 2 ــوارد املائي ــر امل ــة لتطوي ــرق الناجح ــن الط ــر م ــة(: وتعت ــة املالح ــاه الجوفي ــر واملي ــاه البح ــاه )مي ــة املي تحلي

ولكنهــا ذات تكاليــف عاليــة حيــث ان غالبيــة الــدول تطــل عــى البحــار فيمكــن ان تعالــج النقــص الحاصــل يف 

امليــاه العذبــة بتحليــة ميــاه البحــر وباالعتمــاد عــى تشــغيل محطــات التحليــة بواســطة األشــعة الشمســية النتــاج 

امليــاه العذبــة، أمــا بالنســبة الســتخدام امليــاه الجوفيــة املالحــة )االحفوريــة( خاصــة يف املناطــق الداخليــة فلهــا 

عــدة مميــزات منهــا ان مياههــا اقــل ملوحــة مــن ميــاه البحــار باالضافــة اىل انخفــاض نســبة تعرضهــا للتلــوث، 

وتقليــل خطــورة تعرضهــا لعمليــات التخريــب املعاديــة، كونهــا تقــع يف الداخــل وامكانيــة حمايتهــا ســهلة.

نقــل امليــاه: تعتــر عمليــة نقــل امليــاه مــن املناطــق التــي تمتلــك فائضــاً مــن املــوارد املائيــة يزيــد عــن حاجتهــا . 3

اىل بعــض املناطــق التــي تعانــي شــحة يف مصــادر امليــاه هــي احــدى البدائــل املطروحــة يف مجــال ادارة امليــاه مــن 

اجــل توفــري املــوارد املائيــة، وعــادة مايتــم النقــل بواســطة خطــوط انابيــب أو باســتخدام الشــاحنات املعــدة لهــذا 

1    رفيــق عــي صالــح, الخطــة التنفيذيــة لاســرتاتيجية العربيــة لألمــن املائــي يف املنطقــة العربيــة ملواجهــة التحديــات واملتطلبــات املســتقبلية للتنميــة املســتدامة 
)2010 - 0	20(, 2014, ص21.

ــدويل الثامــن- القاهــرة, مركــز  ــي(, مــن اعمــال املؤتمــر ال ــي العرب ــوث )االمــن املائ ــا مــن التل ــة ومســؤولية حمايته ــاه العربي 2    عمــر محمــد الســالم, املي
ــران2000, ص	44. ــي, ط1, حزي ــي- االورب ــات العرب الدراس

	     شهاب محسن عباس االمريي, العراق واالسرتاتيجية املائية, مطبعة اياف- بغداد, 	201, ص	12.
4 )4( Ammar Hatem , Ahmad saud , DETERMINATION Of WATER HARVESTING REGIONS IN IRAQI WESTERN DESERT USING GIS 

SYSTEM Iraqi Journal of Desert Studies Special Issue of 1st Scientific Conference , Vol-2 , no.2 , 2010 , P3 . 
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الغــرض، ومــن األمثلــة عــى عمليــة نقــل امليــاه هــو خــط انابيــب الســام لتقــل امليــاه مــن تركيــا اىل دول الخليــج 

1 لعربي. ا

اســتمطار الغيــوم: وهــي مــن املفاهيــم الحديثــة الخاصــة باملــوارد املائيــة لجــأت اليهــا الكثــري مــن دول العالــم . 4

وذلــك بــزرع الغيــوم بأمــاح الفضــة أو ثنائــي اوكســيد الفحــم املتجمــد واليمكــن باســتخدامها تحديــد او حــر 

مــكان الهطــول حيــث يتــم الــزرع يف مــكان ويحــدث الهطــول يف مــكان آخــر، وهــذه الوســيلة يمكــن ان ترفــد 

امليــاه الجوفيــة بغــض النظــر عــن مــكان تســاقط االمطــار ويتــم اســتخدام هــذه التقنيــة يف املناطــق التــي تكــون 

بحاجــة ماســة للميــاه.2

ــاه الــرف )الصحــي والزراعــي والصناعــي( مــورداً محتمــاً مــن . 5 ــر مي ــاه الــرف: تعت اعــادة اســتخدام مي

ــاه  ــؤدي اعــادة اســتخدام مي ــا باســتمرار وت ــد كمياته ــث تتزاي ــة حي ــري مــن األهمي ــدر كب ــة ذات ق ــوارد املائي امل

الــرف اىل توفــري امليــاه التقليديــة التــي يمكــن ان يســتفاد منهــا لاســتخدامات الزراعيــة والصناعيــة وتســاهم 

يف التقليــل مــن التلــوث الحاصــل بســبب ميــاه الــرف الصحــي وميــاه الــرف الزراعــي التــي تحمــل تراكيــز 

ــة  ــري عضوي ــة وغ ــات عضوي ــن ملوث ــه م ــي وماتحمل ــرف الصناع ــاه ال ــة اىل مي ــاح باالضاف ــن االم ــة م عالي

ــة.	 ــارص ثقيل وعن

  وهنــاك تقنيــات اخــرى تعمــل عــى تنميــة املــوارد املائيــة منهــا تبطــن املجــاري املائيــة لتقليــل التــرب والهــدر 

املائــي باإلضافــة اىل اســتبدال أســاليب الــري القديمــة بأســاليب ري حديثــة ومتطــورة واســتخدام طريقتــي الــري بالتنقيــط 

والــرش بــدالً مــن الــري بالغمــر كذلــك يمكــن اعتمــاد اســاليب علميــة متطــورة يف استكشــاف امليــاه الجوفيــة.4

الوسائل والربامج التكاملية لتطوير كفاءة االدارة املتكاملة للمياه

ان منهــج املشــاركة يف ظــل االدارة الوطنيــة املتكاملــة للميــاه تعنــي اعــادة توزيــع املهــام واملســؤوليات بــن االدارة املركزيــة 

واالدارات املحليــة املعنيــة بشــؤون امليــاه، مــع توحيــد الجهــود والخــرات لصياغــة قــرار مائــي موحــد بــدالً مــن االنفــراد 

باتخــاذ القــرارات القوميــة التــي غالبــاً مــا تتعــارض مــع الواقــع املتبايــن للمناطــق الجغرافيــة عــى املســتوى الوطنــي 

ــة الدارة  ــاركة الفاعل ــق املش ــى خل ــل ع ــي تعم ــائل الت ــات والوس ــري اآللي ــب توف ــا يتطل ــموليته مم ــه وش ــف فعاليت فيضع

املــوارد املائيــة ومنهــا:

ــف . 1 ــى مختل ــاه وع ــة باملي ــع املتعلق ــع املواضي ــم يف جمي ــاه وارشاكه ــتخدمي املي ــات ووكاالت مس ــيس منظم تأس

ــاه. ــاع املي ــتثمار يف قط ــرارات االس ــرايف وق ــع الجغ ــاً للموق ــتويات تبع املس

ســعي الحكومــة الرشاك جميــع االطــراف يف االدارة املائيــة وتوفــري االطــر املؤسســية  والسياســية والقــدرات املحليــة . 2

وتمكينهــا مــن االدارة الفاعلــة للمــوارد املائيــة.

ــارات  ــز االم ــي, مرك ــج العرب ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدى دول مجل ــة ل ــوارد املائي ــتدامة للم ــة املس ــة والتنمي ــد داود, االدارة املتكامل ــد الحمي ــد عب 1    محم
ــدد 		1, 2008, ص		. ــرتاتيجية, الع ــوث االس ــات والبح للدراس

2     مروان قبان, ازمة املياه يف الوطن العربي, دار امللتقى للطباعة والنر- بريوت, ط1, 1998, ص249.
	      صاحب الربيعي, تنمية وادارة املوارد املائية غري التقليدية يف الوطن العربي, الديوان للطباعة- بغداد, ط1, 2004, ص80.

4      صاحب الربيعي, التغريات املناخية العاملية وتأثرياتها عى املياه العذبة, دار الحصاد للنر والطباعة والتوزيع- دمشق, ط1, 2002, ص	16.
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تمثيــل جميــع الفئــات االجتماعيــة يف الهيئــات االداريــة املائيــة مــع رضورة خلــق حالــة مــن االنســجام والتوافــق . 	

بــن توجهــات مســتخدمي امليــاه.

ــمية . 4 ــي االدارات الرس ــن موظف ــرتكة ب ــؤولية مش ــا مس ــة واعتباره ــوارد املائي ــتدامة امل ــبل الس ــل الس ــاع افض اتب

ــتهلكن. واملس

توفــري املعلومــات والبيانــات الدقيقــة عــن حجــم املــوارد املائيــة املتاحــة للتوصــل اىل قــرارات االدارة املائيــة بصورة . 	

ــة عامــة يجــب الحفــاظ عليهــا واتاحــة كل الوســائل املناســبة  ــار هــذه املعلومــات والبيانــات ملكي دقيقــة واعتب

لجعلهــا منفعــة عامــة.

رفع مستوى الوعي املائي لدى جميع رشائح املجتمع لتفعيل املشاركة املجتمعية يف هيئات االدارة املائية.1. 6

ــة  ــة مائي ــود سياس ــن وج ــد م ــة اذ الب ــوارد املائي ــح الدارة امل ــم الصال ــق الحك ــوم تطبي ــح مفه ــكل )	( يوض     والش

واضحــة مــروراً بتقويــم الوضــع املائــي الحــايل وتحديــد اهــداف تلــك السياســة وارشاك جميــع املســتفيدين مــن املــوارد 

املائيــة.

الشــكل )	( نهج تطوير وتعزيــز خطة االدارة املتكاملة للمــوارد مفهوم الحكم الصالح

1  باســم جميــل خلــف وآخــرون, اشــكالية امليــاه يف العــراق ورضورات االدامــة املتكاملــة لتنميــة املــوارد املائيــة, مجلــة الكــوت للعلــوم االقتصاديــة واالداريــة, 
االصــدار	2, 	201, ص	106-10.
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معوقات ادارة املوارد املائية:

هنــاك قبــول عــام ملبــدأ االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة ولكــن تنفيذهــا يكــون دائمــاً مــرتدداً وغــري منتظــم بســبب عــدة 

عقبــات تعتــر تحديــات امــام الــدول لتطبيــق هــذا املبــدأ بســبب عــدم وجــود نمــاذج صحيحــة وواضحــة يمكــن تطبيقهــا 

ــاد  ــي يف الب ــز املائ ــث ان العج ــوارد املائية،1حي ــة إلدارة امل ــف مختلف ــؤدي اىل مواق ــي ت ــية الت ــواء السياس ــة اىل األج اضاف

ال يعــود بالــرورة اىل فقرهــا بامليــاه فقــط وانمــا اىل وجــود خلــل يف موازنتهــا املائيــة، حيــث يزيــد الطلــب عــى امليــاه 

مقابــل عجــز كبــري يف العــرض املائــي او بالعكــس، أي وجــود عــرض مائــي كبــري مقابــل نقــص يف تلبيــة املتطلبــات املائيــة، 

ويمكــن ان يكــون الخلــل طبيعيــاً أو بريــاً.

وتلعــب الجغرافيــة دوراً كبــرياً يف ادارة املــوارد املائيــة ان لــم يكــن حاســماً مــن حيــث شــكل األرض وطبيعــة املوقــع وموســم 

ســقوط األمطــار وكميــة امليــاه الجاريــة عــى الســطح، كل ذلك يحــدد امكانيــة تخزيــن امليــاه ومــا اذا كان باإلمكاناالســتعانة 

بالتكنولوجيــا لتوزيــع امليــاه توزيعــاً اقتصادياً.2

وفيما ييل بعض املعوقات التي تواجه ادارة املوارد املائية:

عــدم وجــود تنســيق بــن املؤسســات املختلفــة التــي تتــوىل مســؤولية اعــداد البحــوث والدراســات واســتخدامات . 1

مــوارد امليــاه ممــا يؤثــر عــى برامــج التنميــة وادارتهــا.

تعدد الوزارات واملؤسسات التي يقع عى عاتقها صنع القرار وتكون يف الغالب غري متعاونة فيما بينها.	. 2

زيــادة عــدد الســكان الــذي يــؤدي اىل زيــادة معــدل االســتهاك البــري للميــاه، باإلضافــة اىل غيــاب الوعــي املائــي . 	

املجتمع. يف 

نقص البيانات حول ما موجود فعاً من مصادر املياه وما يمكن استغاله يف املستقبل.. 4

نقــص االمــوال الازمــة لتمويــل املشــاريع املائيــة، باإلضافــة اىل نقــص الكــوادر الفنيــة وعــدم االهتمــام بتدريبهــم . 	

عــى التكنولوجيــا الحديثــة الســتخدامها يف مجــال امليــاه.

نظــراً ألهميــة قطــاع امليــاه وتأثــريه عــى الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فقــد أصبــح الحديــث عنــه . 6

والعمــل يف مجاالتــه محــط انظــار املختصــن وغــري املختصــن مــن وســائل االعــام واملؤتمــرات والنــدوات وحتــى 

رجــال االعمــال ممــا يــؤدي اىل اقحــام أفــكار وآراء وارقــام وبيانــات غــري دقيقــة وقــد تكــون غــري صحيحــة عــن 

مصــادر امليــاه.4

1   أنــدرو أ.زيوريــك, دايفيــد أ.ثرياكــو, تخطيــط مــوارد امليــاه, ترجمــة عبــد املحســن بــن عبــد الرحمــن آل الشــيخ, مطابــع جامعــة امللــك ســعود, ط2, 2000, 
ص124.

2   بيرت روجرز, بيرت ليدون, املياه يف العالم العربي آفاق واحتماالت املستقبل, ترجمة شوقي جال, مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية, ط1, 	199, ص128.

	   رحمن حسن عي املكصويص, اقتصاديات املوارد املائية, دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية-بغداد, ط1, 2014, ص	16.
4   مغاوري شحاتة ذياب, مستقبل املياه يف العالم العربي, دار العربية للنر والتوزيع, ط1, 1998, ص1	2-4	4.
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االستنتاجات: 

مــن أســباب نــدرة امليــاه هــي االدارة غــري الفاعلــة للمــوارد املائيــة فــاإلدارة الجيــدة يمكــن ان تمنــع النزاعــات . 1

املائيــة وتــؤدي اىل ايجــاد الحلــول وتســهل ايجــاد االرضيــة للمفاوضــات وتقلــل احتماليــة النــزاع.

تحتــاج الــدول ومنهــا العــراق كــي تــرم اي اتفاقيــة رســمية يف مجــال امليــاه ان تقتنــع ان الفائــدة املتوقعــة . 2

منهــا تفــوق التكاليــف.

ــاء . 	 ــاه وبن ــم باملي ــة والتحك ــيطرة املطلق ــع بالس ــا( دول املنب ــران، تركي ــارة )اي ــدول الج ــة ال ــزت سياس تمي

مشــاريع ضخمــة دون الرجــوع والتشــاور مــع العــراق باعتبارهــا دولــة مصــب، وهــذه السياســات ســببت 

للعــراق أرضاراً جســيمة عــى كافــة األصعــدة، وهــي مســتمرة حيث فقــد العــراق أغلــب مشــاريعه الكهرومائية 

ــة نتيجــة النخفــاض  ــاه واملصــايف التــي تعتمــد يف تشــغيلها عــى الطاقــة الكهرومائي ــة املي ومحطــات تصفي

مناســيب االنهــار.

ــل . 4 ــة لح ــة وملزم ــة واضح ــة آللي ــات الدولي ــدات واالتفاقي ــار املعاه ــن يف افتق ــكلة تكم ــباب املش ــد أس ان أح

الخافــات والنزاعــات الناجمــة عــن االســتخدام املشــرتك للمجــاري املائيــة وعــدم وجــود قواعــد محــددة تحكم 

التقاســم العــادل للميــاه.

 التوصيات:

ــل . 1 ــن أج ــع م ــا( دول املنب ــران، تركي ــوار )اي ــراق ودول الج ــن الع ــة ب ــية املائي ــود الدبلوماس ــف الجه تكثي

ــة  ــق العدال ــدف اىل تحقي ــا ته ــة معه ــات دولي ــع اتفاق ــدويل وتوقي ــاون ال ــق التع تحقي

الحوكمــة الرشــيدة للمــوارد املائيــة والعمــل عــى ايجــاد الحلــول والبدائــل وصــوالً اىل تحقيــق االمــن املائــي، . 2

والتنســيق بــن وزارة املــوارد املائيــة ولجنــة الزراعــة وامليــاه واألهــوار.

الســعي للحصــول عــى املــوارد املائيــة الكافيــة إلنعــاش األهــوار والبحــريات يف العــراق مــن خــال ادراجهــا . 	

ضمــن االتفاقيــات الدوليــة.

توفــري األرضيــة املائمــة للحــوار واملناقشــة بــن الــدول عنــد حصــول اي نــزاع، وتكثيــف الجهــود وتبــادل . 4

التقاريــر حــول الرؤيــة املســتقبلية للمجــاري املائيــة الدوليــة، والتــي تعــزز االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة، 

مــن خــال التواصــل بــن اللجــان النيابيــة )الزراعــة وامليــاه واالهــوار، العاقــات الخارجيــة( ووزارة الخارجية 

واملــوارد املائيــة.

العمــل عــى زيــادة حمــات التوعيــة عــى املســتوى الــدويل بأهميــة ادارة املــوارد املائيــة بشــكل عــادل يضمــن . 	

حقــوق جميــع الــدول املتشــاطئة، مــع التأكيــد عــى ضمــان حــق العــراق يف الحصــول عــى حصتــه املائيــة 

العادلــة والعمــل مــن اجــل الحصــول عــى تأييــد دويل.
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املصادر:

ــا، . 1 ــرون الفريقي ــث والع ــي الثال ــر االقليم ــا، املؤتم ــي يف افريقي ــن الغذائ ــة واألم ــوارد املائي ــة للم االدارة املتكامل

ــا، 	/	/2004،  ــوب افريقي ــرغ- جن جوهانس

.htm.J164	Aoo/J164	A/org.Fao.www

ــات . 2 ــات واملتطلب ــة التحدي ــة ملواجه ــة العربي ــي يف املنطق ــن املائ ــة لام ــرتاتيجية العربي ــة لاس ــة التنفيذي الخط

ــة  ــة واالرايض القاحل ــق الجاف ــات املناط ــي لدراس ــز العرب ــتدامة 2010-0	20، املرك ــة املس ــتقبلية للتنمي املس

)أكســاد(، 2014.

ــاه يف الســودان، مؤتمــر ادارة . 	 ــة الدارة مصــادر املي ــه، االبعــاد االســرتاتيجية واالمني ــد الل ــي عب ــدر الديــن مريغن ب

ــران 2008. ــة االدارية،عمان-حزي ــة للتنمي ــة العربي ــا، املنظم ــاظ عليه ــاه والحف ــادر املي مص

هانــي احمــد ابــو قديــس، اســرتاتيجيات االدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة، مركــز االمــارات للدراســات والبحــوث . 4

ــدد	9، ط1، 2004. ــرتاتيجية، الع االس

ــة، مــن اعمــال مؤتمــر )ادارة . 	 ــة البيئ ــاه اســتدامة املــوارد وحماي ــة ملــوارد املي احمــد عــي غصــن، االدارة املتكامل
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أزمة املياه واهمية االستثمار يف مشاريع وزارة املوارد املائية

واالثار الناجمة عن تلكوء هذه املشاريع للمدة

)2017-2015(

الباحثان: رسود هوشيار توفيق - فاطمة منترص عباس

الملخص التنفيذي:

ــاه يف العــراق، عــىل الرغــم مــن تمتــع  ــق أزمــة املي ــة والخارجيــة يف خل     تتشــابك العوامــل الداخلي

العــراق بمــوارد مائيــة مهمــة، إذ أن تغــريات املنــاخ، ومــا ســببته مــن انخفــاض كميــات تســاقط 

ــاه  ــات املي ــادة كمي ــن زي ــالً ع ــار، فض ــاه األنه ــاف مي ــرارة، وجف ــات الح ــاع درج ــار، وارتف االمط

ــات  ــف إدارة السياس ــوء وضع ــة، وس ــات الزراع ــتمر وحاج ــكاني املس ــو الس ــة للنم ــة نتيج املطلوب

ــة،  ــوارد املائي ــوزارة امل ــة ل ــى التحتي ــتثمارية والبن ــاريع االس ــذ املش ــؤ تنفي ــا، وتلك ــة وتقادمه املائي

ــاج ملعالجــات رسيعــة، يف حــني تقــف  ــي تحت ــذه االزمــة والت ــة له ــل الداخلي ــرز العوام ــُد مــن أب تع

السياســات املائيــة لــدول الجــوار وتلكــؤ تنفيــذ االتفاقــات املائيــة املربمــة معهــا وآثارهــا الســلبية 

ــة. ــة لالزم ــل الخارجي ــة العوام ــة يف مقدم ــوارد املائي ــىل امل ع

ــذه  ــة ه ــاريع تنمي ــتثمار يف مش ــادة االس ــب زي ــة، يتطل ــوارد املائي ــراق اىل امل ــة الع ــد حاج      إن تزاي

املــوارد، فضــالً عــن الحاجــة اىل تأهيــل البنــى التحتيــة االســرتاتيجية واألساســية، ومعالجــة أســباب 

تلكــؤ تنفيــذ املشــاريع االســتثمارية الالزمــة لديمومــة وتطويــر تلــك املــوارد، لكــون امليــاه عنــرصاً 

مهمــاً مــن عنــارص انتــاج الغــذاء وتامــني حاجــات الســكان، والتصــدي للتغــري املناخــي. لذلــك ُعــَد 

االهتمــام بتنفيــذ مشــاريع املــوارد املائيــة، الســيما االروائيــة، ومعالجــة أســباب التلكــؤ الحاصــل يف 

مشــاريع وزارة املــوارد املائيــة مــن أولويــات السياســة العامــة يف العــراق

ــة  ــان أهمي ــن بي ــذي يتضم ــر، ال ــذا التقري ــداد ه ــم اع ــوع ت ــذا املوض ــث يف ه ــة البح      وألهمي

واثــار االســتثمار يف مشــاريع املــوارد املائيــة، واســتعراض مشــاريع املوازنــة االســتثمارية املتلكئــة 

ــوزارة،  ــج ال ــط وبرام ــىل خط ــلبية ع ــا الس ــدة )2015-2017(، واثاره ــة للم ــوارد املائي ــوزارة امل ل

وتحقيــق األهــداف املحــددة يف قانــون الــوزارة، فضــالً عــن بيــان معوقــات وأســباب تلكــؤ املشــاريع 

ــا: ــني لن ــا، إذ تب ــة يف معالجته ــوارد املائي ــة وزارة امل ــتثمارية، ودور سياس االس

1- إن املشــاريع املتلكئــة لألعــوام 2015م ، و2016م، و2017م شــكلت عــىل التــوايل مــا نســبته )%20( 

و)12.5%( و)52.6%( مــن اجمــايل مشــاريع املوازنــة االســتثمارية للــوزارة.

ــن  ــعة م ــاحات واس ــيخدم مس ــل س ــكل كام ــا بش ــة وإنجازه ــاريع املتلكئ ــذه املش ــذ ه 2- ان تنفي

ــا. ــذة فيه ــات املنف ــة يف املحافظ ــطة الزراعي ــع األنش ــوض بواق ــهم يف النه ــة ويس األرايض الزراعي
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اوالً: أهمية وآثار االستثمار يف مشاريع املوارد املائية

     يقــع العــراق ضمــن رقعــة جغرافيــة ذات منــاخ جــاف قليــل االمطــار، ودرجــة حــرارة مرتفعــة نســبيا, مقابــل ذلــك 

يتمتــع  بمــوارد مائيــة مهمــة تتمثــل بوجــود نهــري دجلــة والفــرات وروافدهمــا، وشــط العــرب، فضــاً عــن توفــر امليــاه 

الجوفيــة تجعلــه مــن أغنــى دول املنطقــة مــن حيــث مصــادر امليــاه، اال ان ســوء إدارة القائمــن عــى ملــف امليــاه يف العــراق 

ــاه، وتلكــؤ تنفيــذ االتفاقــات  وعــدم وجــود اســرتاتيجية واضحــة ومدروســة عــى وفــق أســس علميــة ملعالجــة أزمــة املي

املائيــة املرمــة مــع دول الجــوار، أدى اىل دخــول العــراق يف أزمــة شــح امليــاه ومخاطــر الجفــاف، التــي بــدأت مامحهــا 

تظهــر للعيــان مــن خــال الجفــاف الــذي حصــل يف صيــف عــام 2018م بســبب إمســاك الســماء وقلــة هطــول األمطــار 

ــدة يف  ــة املعتم ــات املائي ــف السياس ــن اىل ضع ــر املختص ــت نظ ــذي لف ــر ال ــم، االم ــهده العال ــذي يش ــي ال ــري املناخ والتغ

العــراق1. 

     هــذا الوضــع أدى اىل تزايــد حاجــة العــراق لاســتثمار يف املــوارد املائيــة ومشــاريعها املختلفــة، الســيما يف مجــال إنشــاء 

الســدود والنواظــم وتطويــر مشــاريع الــري والبــزل، وإعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة ذات الشــأن، مــع تزايــد واســتمرار 

حاجــة العــراق اىل املــوارد املائيــة، وذلــك ملواكبــة النمــو املســتمر يف حجــم الســكان، والتطــور الحاصــل يف االقتصــاد وتزايــد 

الطلــب عــى الغــذاء وميــاه الــرب. إذ تعــد امليــاه مــورٍد أســاس يف انتــاج الغــذاء وتامــن حاجــة الســكان، وعنــراً مهمــاً 

مــن عنــارص البيئــة ملســاهمتها القصــوى يف معالجــة ملوحــة وتصحــر األرايض والتصــدي للتغــري املناخــي. 

   وبنــاًء عــى ذلــك يعــُد االهتمــام بتنفيــذ املشــاريع االروائيــة بشــكل عــام، ومعالجــة أســباب التلكــؤ الحاصــل يف مشــاريع 

ــن  ــاريع م ــن املش ــا م ــزل وغريه ــري والب ــبكات ال ــم وش ــدود والنواظ ــاء الس ــال انش ــيما يف مج ــة، الس ــوارد املائي وزارة امل

أولويــات السياســة العامــة يف العــراق التــي تضمنتهــا برامــج الحكومــات املتعاقبــة وأكــدت عليهــا بشــكل مســتمر الخطــط 

واالســرتاتيجيات الوطنيــة، وبمــا يتوافــق مــع الهــدف الســادس مــن اهــداف التنميــة املســتدامة الـــ )	1( الســبعة عــر 

هدفــاً التــي وضعتهــا منظمــة األمــم املتحــدة، الــذي نــص عــى )ضمــان توافــر امليــاه وخدمــات الــرف الصحــي للجميــع 

وادارتهــا إدارة مســتدامة(، اذ أكــد تقريــر اهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة للعــام 2018م عــى ان » زيــادة كفــاءة 

اســتخدام امليــاه وتحســن إدارة امليــاه مــن األمــور الحاســمة  لتحقيــق التــوازن  يف الطلــب املتزايــد عــى امليــاه بــن مختلــف 

القطاعــات واملســتخدمن«2.

    إن هــذا االهتمــام بتنفيــذ هــذه املشــاريع ومعالجــة أســباب التلكــؤ الحاصــل يف تنفيــذ او انجــاز بعضهــا يرجــع اىل أهميــة 

وحيويــة تلــك املشــاريع يف تأمــن احتياجــات القطــاع الزراعــي، ومتطلبــات البيئــة، واســتصاح األرايض وإنعــاش االهــوار 

والتصــدي ملشــكات التصحــر وملوحــة الرتبــة وتغــري املنــاخ، وهــذا االمــر يتطلــب اعتمــاد اســرتاتيجيات وخطــط ورســم 

ــوالً  ــا وص ــادر تنميته ــتغال مص ــة واس ــوارد مائي ــن م ــاح م ــا مت ــى م ــظ ع ــوي، تحاف ــع تنم ــة ذات طاب ــات عام سياس

لتحقيــق هــدف االســتثمار األمثــل لهــا واســتغالها بأعــى كفــاءة، وذلــك عــى وفــق مــا أكــدت عليــه نصــوص دســتور 

1-  هيام املرهج، ازمة املياه يف العراق، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021، ص.	.
2 - األمم املتحدة، تقرير اهداف التنمية املستدام 2018، ص.	.
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ــاً، رابعــاً، ســابعاً(  ــاً( و )املــادة 114/ ثالث ــاً( و )املــادة 110/ ثامن جمهوريــة العــراق لســنة 	200م يف ) املــادة 		/ثاني

ــة،  ــة البيئ ــان حماي ــط وضم ــة والتخطي ــات التنمي ــة، وسياس ــة والخارجي ــة الداخلي ــوارد املائي ــات امل ــم سياس ــأن رس بش

وكذلــك عــى وفــق مــا جــاء يف احــكام )املــادة2( مــن قانــون وزارة املــوارد املائيــة رقــم )0	( لســنة 2008م التــي تنــص 

عــى تهــدف الــوزارة اىل: 

اوالً-التخطيــط الســتثمار املــوارد املائيــة يف العــراق واســتغالل امليــاه الســطحية والجوفيــة لتحقيــق االســتخدام 

األمثــل للثــروة املائيــة.

ثانياً-تطوير املوارد املائية وتنميتها وتحديد مصادرها واستخداماتها.

ثالثاً-رعايــة حقــوق العــراق يف امليــاه الدوليــة املشــرتكة وإدامــة االتصــاالت وتبــادل املعلومــات مــع دول الجــوار 

والــدول املتشــاطئة عــىل أحــواض االنهــر وبمــا يضمــن الوصــول اىل اتفاقيــات عادلــة لتقســيم كميــة ونوعيــة 

امليــاه الداخلــة اىل العــراق.

ــاش  ــة وإنع ــة البيئي ــة للناحي ــاء األولوي ــوث وإعط ــن التل ــة م ــطحية والجوفي ــاه الس ــىل املي ــة ع رابعاً-املحافظ

ــرى.( ــة األخ ــطحات املائي ــوار واملس ــة االه وإدام

    فضــاً عمــا تقــدم فقــد جــاء يف مــروع إنعــاش بــاد الرافديــن ملواجهــة التغــري املناخــي يف العــراق املقــدم مــن رئاســة 

الجمهوريــة، الــذي تبنــاه مجلــس الــوزراء، والــذي يعــرف بـــ )إنعــاش بــاد الرافديــن مــروع التصــدي للتغــري املناخــي 

ــة الخامســة بالنســبة  ــة يقــف العــراق يف املرتب يف العــراق والــرق األوســط(، إذ عــى وفــق برنامــج األمــم املتحــدة للبيئ

ــاه والغــذاء، واعــى درجــات الحــرارة، وهــذا يجعــل  ــث نقــص املي ــم مــن حي ــدان العال ــر هشاشــة بــن بل ــدان األكث للبل

العــراق عرضــة ملخاطــر تغــري املنــاخ وآثــاره الســلبية عــى مجمــل األنشــطة واوجــه الحيــاة. إن مــروع اإلنعــاش هــذا 

املســتند عــى تســع خطــوات مصممــة ملواءمــة وتعزيــز أهــداف املنــاخ، أكــد يف الخطــوة الثالثــة مــن خطواتــه عــى برامــج 

ــاه، وتحســن كفــاءة الــري، وتحديــث اســرتاتيجية وخطــط  ــاه، وخفــض معــدل التهديــدات املتزايــدة ملــوارد املي إدارة املي

إدارة امليــاه، لذلــك فــأن اعتمــاد إجــراءات وتدابــري وطــرق حديثــة وانشــاء املروعــات الخاصــة بهــا، وتنفيذهــا برعــة 

عــى املــدى القريــب ودون تلكــؤ، يعــد امــراً بالــغ األهميــة ملســتقبل العــراق، يف حــن جــاءت الخطــوة الخامســة لتؤكــد 

عــى رضورة اإلرساع بإنشــاء ســدة شــط العــرب ملعالجــة اللســان امللحــي الزاحــف اىل شــط العــرب مــن الخليــج العربــي، 

وتقليــل مخاطــر االرضار باملــوارد املائيــة والزراعيــة  للعــراق1.

1 - رئاسة جمهورية العراق، مروع إنعاش باد الرافدين ملواجهة التغري املناخي يف العراق، متاح عى شبكة االنرتنت.
http://www.presidency.iq                                                                                                   

- للمزيد من االطاع انظر: فالح الحمراني، املوارد املائية يف العراق- تفاقم املشكلة والحلول، متاح عى شبكة االنرتنت.
.http://www.arabi21.com                                                                                                   
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ثانياً: مشاريع املوازنة االستثمارية املتلكئة لوزارة املوارد املائية للمدة )2017-2015(

      لقــد ارشنــا فيمــا تقــدم أن موضــوع توفــري امليــاه ومعالجــة شــحتها مــن املواضيــع التــي أضحــت الشــغل الشــاغل 

لكثــري مــن الــدول التــي تعانــي شــحاً يف مصادرهــا املائيــة ومنهــا العــراق، لذلــك أصبحــت عمليــة تأمــن املــوارد املائيــة 

الازمــة لدعــم خطــط وبرامــج واســرتاتيجيات التنميــة الزراعيــة والنهــوض بواقــع القطــاع الزراعــي مــن أولويات السياســة 

العامــة لديهــا، لكونهــا تمثــل العامــل األكثــر أهميــة يف توفــري مــا يتطلبــه الســوق مــن املنتجــات الزراعيــة الروريــة لســد 

ــاه الــرب وعــى املنتجــات  ــب عــى مي ــيما أن الطل ــرب ، الس ــة لل ــاه الصالح ــري املي ــن توف حاجــات الســكان، فضــاً ع

ــة  ــة بالغ ــال ذات أهمي ــذا املج ــتثمارية يف ه ــاريع االس ــُد املش ــك تع ــارعاً. لذل ــريا ومتس ــوا كب ــو نم ــة ينم ــة الغذائي الزراعي

لديمومــة الخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســات الحكوميــة، إذ تحتــل وزارة املــوارد املائيــة يف العــراق أهميــة كبــرية لســعة 

وحجــم الخدمــات التــي تقدمهــا يف مجــال تطويــر واســتثمار املــوارد املائيــة واملحافظــة عــى مصادرهــا مــن خــال بنــاء 

الســدود والخزانــات واملشــاريع االروائيــة، فضــاً عــن رعايــة حقــوق العــراق يف امليــاه الدوليــة املشــرتكة، وهــذا مــا يتمــاىش 

وأهــداف وزارة املــوارد املائيــة املحــددة ضمــن احــكام املــادة )2( ووســائل تحقيــق تلــك األهــداف ضمــن املــادة )	( مــن 

قانــون الــوزارة رقــم )0	( لســنة 2008. 

     إن تلكــؤ تنفيــذ عديــد مــن املشــاريع يف وزارة املــوارد املائيــة ادى اىل تأخــر انجازهــا ضمــن املــدة املقــررة، األمــر الــذي 

انعكــس ســلبا عــى تحقيــق اهــداف الــوزارة ضمــن مددهــا املحــددة يف خططهــا وبرامجهــا املعتمــدة، الســيما أهدافهــا 

ــاء الســدود وغريهــا  ــن والســقي للمزروعــات وبن ــاه الــرب للمواطن ــة وتامــن مي يف مجــاالت اســتصاح األرايض الزراعي

ــوارد  ــة ووزارة امل ــان الحكوم ــك ف ــر. لذل ــذا التقري ــن ه ــرة )اوالً( م ــا يف الفق ــبق ذكره ــي س ــات الت ــداف والغاي ــن األه م

املائيــة ملزمــة باعتمــاد اإلجــراءات الكفيلــة بمعالجــة أســباب تلكــؤ انجــاز هــذه املروعــات ودعــم وتطويــر هــذا القطــاع 

ــة تتــاءم والتغــريات  ــدة املــدى تؤســس عــى وفــق روئ علمي الحيــوي مــن خــال اعتمــاد اســرتاتيجيات متوســطة وبعي

املناخيــة التــي يشــهدها العــراق والعالــم، والزيــادة الســكانية املتناميــة، واملشــكات اإلقليميــة املتمثلــة بتقليــل الحصــص 

املائيــة املتفــق عليهــا ضمــن االتفاقــات املرمــة مــع دول الجــوار، مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا يف ضمــان االكتفــاء الذاتــي 

مــن املنتجــات الزراعيــة او تقليــل االعتمــاد عــى الخــارج يف ســد احتياجــات الســوق املحليــة، وهــذا يتطلــب أن تكــون وزارة 

املــوارد املائيــة حريصــة عــى تنفيــذ املشــاريع االروائيــة واملائيــة يف مددهــا املحــددة دون أي تلكــؤ.

    لقــد بــن ديــوان الرقابــة املاليــة االتحــادي مــن خــال التقريــر الــذي أعــده قســم تقويــم األداء املتخصــص تحــت عنــوان 

نتائــج أعمــال الرقابــة والتدقيــق التخصــي عــى سياســة وزارة املــوارد املائيــة يف تنفيــذ مشــاريعها االروائيــة للفــرتة مــن 

ــبيل  ــى س ــة ع ــاريع االروائي ــذ املش ــؤ يف تنفي ــكلة التلك ــى مش ــتدالل ع ــة 1	/2018/12( اىل ان االس )2011/1/1 ولغاي

املثــال، يتــم مــن خــال 1:

1 - ديــوان الرقابــة املاليــة االتحــادي، قســم تقويــم األداء املتخصــص، نتائــج أعمــال الرقابــة والتدقيــق التخصــي عــى سياســة وزارة املــوارد املائيــة يف تنفيــذ 

مشــاريعها االروائيــة للفــرتة مــن )2011/1/1 ولغايــة 1	/2018/12(، 2019، ص.	-	.
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1-وجود عدد من املشاريع االروائية غري املنجزة.

2-انجاز عدد من املشاريع االروائية بمدد تفوق مددها التعاقدية.

وبن التقرير ان التلكؤ يف تنفيذ املشاريع االروائية يؤثر بشكل مبارش عى االقتصاد واملجتمع من خال االتي:

ــاج  ــاره الســلبية عــى اإلنت ــا يــرتك آث ــة، مم ــة ملــدد قــد تطــول لحــن انجــاز املشــاريع املتلكئ ــد األرايض الزراعي 1-تجمي

ــي.  الزراع

2-تملح تربة األرايض الزراعية وتغدقها، السيما يف املنطقتن الوسطى والجنوبية.

	-ترر اعمال املشاريع املتلكئة السيما املدنية والكهربائية وامليكانيكية، االمر الذي يتطلب صيانتها.

4-الهــدر الحاصــل يف ميــاه الــري بســبب عــدم توفــر منشــآت ضبــط وتوزيــع الحصــص املائيــة والتــي غالبــاً مــا تنفــذ 

ضمــن املشــاريع االروائيــة.

ــتصاح  ــدود واس ــاء الس ــري وانش ــاالت ال ــة يف مج ــوارد املالي ــوزارة امل ــة ل ــاريع املتلكئ ــتعرض املش ــايل يس ــدول الت   والج

ــدة)	201-	201(. ــوزارة للم ــل ال ــأن بعم ــة ذات الش ــى التحتي ــر البن ــار وتطوي األرايض واعم

ــة، التــي تختلــف مــن  ــة لــوزارة املــوارد املائي    ونلحــظ مــن خــال الجــدول، بــان هنــاك عديــد مــن املروعــات املتلكئ

حيــث اغراضهــا او أهدافهــا، إذ بلــغ عــدد املشــاريع املتلكئــة يف هــذه الــوزارة عــام 	201م ثاثــة مشــاريع مــن إجمــايل 

)	1( مروعــاً مــن مشــاريع املوازنــة االســتثمارية، ويف عــام 2016م كان هنــاك مروعــاً واحــداً متلكئــاً مــن إجمــايل )8( 

مشــاريع اســتثمارية، وعــام 	201م بلــغ عــدد املشــاريع املتلكئــة عــرة مشــاريع مــن إجمــايل )19( مروعــاً اســتثمارياً، 

وشــكلت هــذه املشــاريع املتلكئــة مــن إجمــايل مشــاريع املوازنــة االســتثمارية للــوزارة لهــذه األعــوام عــى التــوايل مــا نســبته 

)20%( و)	.12%( و)2.6	%(. 

      واســتناداً لبيانــات الجــدول نجــد ان مجمــوع املــروف الرتاكمــي عــى املشــاريع املتلكئــة عــام 	201م البالــغ )204		( 

ــار( شــكل مــا نســبته )2.6%( مــن مجمــوع الكلفــة  ــان وأربعــة مليــون دين ــار ومائت مليــون دينار)ســبعة وثاثــون ملي

الكليــة املعدلــة لهــذه املشــاريع  البالغــة )	144202( مليــون دينــار) ترليــون واربعمائــة واثنــان واربعــون مليــار وســبعة 

وعــرون مليــون دينــار(، يف حــن ان املــروف الرتاكمــي عــى املشــاريع املتلكئــة عــام 	201م البالــغ )	0	228( مليــون 

ــوع  ــن مجم ــبته )	.		%( م ــا نس ــكل م ــار( ش ــون دين ــبعة ملي ــة وس ــار وثاثمائ ــرون ملي ــة وع ــان وثماني دينار)مائت

الكلفــة الكليــة املعدلــة لهــذه املشــاريع البالغــة )0	0	42( مليــون دينار)اربعمائــة وخمســة وعــرون مليــار وخمســون 

مليــون دينــار(.



38

ل 
ن االو

ث / كانو
عدد الثال

ال
2021 

     ونلحــظ ايضــاً إن أدنــى نســبة انجــاز مــادي تراكمــي عــام 	201م كانــت )	4%( يف مــروع انشــاء ســد املســاد يف 

محافظــة االنبــار، امــا أعــى نســبة انحــراف عــن املخطــط يف العــام نفســه كانــت )46%( يف مــروع انشــاء ســد الباصونــي 

يف محافظــة صــاح الديــن، ويف عــام 	201م كانــت أدنــى نســبة انجــاز مــادي تراكمــي وأعــى نســبة انحــراف عــن املخطط 

)	2%( و)		%( عــى التــوايل يف مــروع اســتصاح أرايض ديوانيــة- شــنافية، امــا عــام 2016م يتبــن ان نســبة اإلنجــاز 

املــادي الرتاكمــي يف مــروع انشــاء بنايــة الهيــأة العامــة للســدود والخزانــات بلغــت )9	%(.

ــة  ــن األرايض الزراعي ــعة م ــاحات واس ــتخدم مس ــل س ــكل كام ــا بش ــة وإنجازه ــاريع املتلكئ ــذه املش ــذ ه ــال تنفي     ويف ح

وتســهم يف النهــوض بواقــع األنشــطة الزراعيــة. فعــى ســبيل املثــال ان انجــاز تنفيــذ مــروع ري الجزيــرة الرقــي الــذي 

يعــُد مــن أهــم املشــاريع االروائيــة التــي تصــب يف خدمــة الزراعــة يف نينــوى، كان مخطــط لــه ان يــروي أكثــر مــن ربــع 

مليــون دونــم مــن األرايض يف مناطــق تلكيــف وبعشــيقة وبرطلــة والحمدانيــة ونمــرود.

     امــا مــروع ســد املســاد يف محافظــة االنبــار فــكان الغــرض مــن تنفيــذه هــو تخزيــن)	( مليــون مــرت مكعــب مــن 

امليــاه يف الشــتاء واالســتفادة منهــا يف فصــل الصيــف للزراعــة  والثــروة الحيوانيــة، ومــروع ســد الباصونــي يف محافظــة 

صــاح الديــن وهــو ســد ترابــي ذو لــب طينــي بطــول )			م( وارتفــاع )6.	م( فيهــدف إنجــازه اىل ارواء أرايض زراعيــة 

بمســاحة 800	 دونــم.

     يف حــن كان تنفيــذ مــروع كفــل – شــنافية الــذي يعــُد مــن املشــاريع املهمــة بطــول 21 كــم وســعة تريــف 	4م3.

ثــا هــو لغــرض خدمــة أرايض زراعيــة تقــدر مســاحتها ب)	6( ألــف دونــم ضمــن اعمــال اســتصاح أرايض كفــل- شــنافية 

يف محافظــة النجــف.
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جدول يبن املشاريع املتلكئة لوزارة املوارد املائية للمدة من 	201 -	201  ) مليون دينار(

اسم املروعالسنة
الكلفة 
الكلية 
املعدلة

املروف 
الرتاكمي

نسبة 
االنجاز1 
املادي 

املخطط 
%

نسبة االنجاز 
املادي 

الرتاكمي%

نسبة 
االنحراف 

2%

التخصيصات 
السنوية املعدلة

املروف 
السنوي

سنة 
االدراج

2015

مروع ري الجزيرة 
الرقي

1420000286797139328000.02009

انشاء سد املساد يف 
محافظة االنبار

1500066117643333502762012

انشاء سد الباصوني يف 
صاح الدين

70271914813546100232012

144202737204        املجموع/2015

2016
انشاء بناية للهيأة العامة 

للسدود والخزانات
500030281005941300132006

2017

انشاء بناية للهيأة العامة 
للسدود والخزانات

5000300695752114142011

4046331637100782240532004الرمادي م )5(

2313816812977324751262005ري املثنى

32569223461007030493972006حلة  - ديوانية

11736576555100643651872007مروع كفل – شنافية

11101928410056442512004ري مهروت

مروع ري الجزيرة 
الرقي

735542868010039610.722009

60012237521003961332092008بني حسن

انشاء دوائر لهيأة 
االستصاح يف محافظتي 
ميسان وكرباء املقدسة

3479128310034662902912013

مروع استصاح ارايض 
ديوانية – شافعية

5836914952100237734410842007

425050228307        املجموع/2017

       إن املشــاريع املذكــورة أعــاه إضافــة اىل مشــاريع أخــرى يتضمنهــا الجــدول تعــُد مــن املروعــات املهمــة لتنميــة املــوارد 

املائيــة الازمــة إلنجــاح االســرتاتيجيات والخطــط الزراعيــة املوضوعــة واملعتمــدة مــن قبــل الحكومــة والــوزارة وتحقيــق 

ــط  ــذه الخط ــاح ه ــة إلنج ــة املطلوب ــم الخدم ــر تقدي ــهم يف تأخ ــات أس ــذه املروع ــؤ ه ــا، وأن تلك ــددة فيه ــداف املح األه

واالســرتاتيجيات.

ونلحظ ايضاً من الجدول أعاه، االتي:

هنــاك عديــد مــن املروعــات تجــاوزت مروفاتهــا مــا تــم تخصيصــه ســنويا، وكمــا موضــح يف حقــل املشــاريع - 1

املتلكئــة لعــام 	201م.

1 - هي نسبة اإلنجاز املادي حسب جدول تقدم العمل املعد من قبل الركة املنفذة )املقاولة( واملصادق عليه من قبل رب العمل يف حالة كون املروع يحتوي عى مقاولة 
واحدة فقط اما اذا كان املروع متعدد املكونات فيتم احتسابها وفق نسبة من الكلفة الكلية للمروع .

2 - نسبة االنحراف = نسبة االنجاز املادي املخطط – نسبة االنجاز املادي الرتاكمي, يف حال تجاوز نسبة االنحراف 20% يعتر املروع متلكأ.
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تــم ادراج مــروع ري الجزيــرة الرقــي يف عــام 2009م واعتــر متلكئــاً عــام 	201م، ولــم يــرف لــه أي مبلــغ - 2

يف تلــك الســنة، ثــم اعيــد ادراجــه عــام 	201م بعــد ان تــم تعديــل الكلفــة الكليــة للمــروع.

مــروع انشــاء بنايــة الهيــأة العامــة للســدود والخزانــات ُعــد متلكئــاً عــام 2016م، إذ تجــاوزت نســبة االنحــراف - 	

يف تنفيــذه )20%(، واعيــد ادراجــه عــام 	201م ولكــن املاحــظ هنــا ان ســنة االدراج قــد تغــريت.

ــة  ــتثمارية، ودور سياس ــاريع االس ــؤ( يف املش ــط )التلك ــن املخط ــراف ع ــباب االنح ــات وأس ــاً: معوق ثالث

ــا ــة يف معالجته ــوارد املائي وزارة امل

    لقــد شــخصت وزارة التخطيــط وتقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة جملــة مــن املعوقــات واملشــاكل واألســباب التــي تــؤدي اىل 

تلكــؤ مشــاريع الرنامــج االســتثماري بشــكل عــام )انحــراف املــروع عمــا هــو مخطــط لــه واعتبــاره مروعــاً متلكئــاً(، 

بمــا فيهــا مشــاريع املوازنــة االســتثمارية لــوزارة املــوارد املائيــة )الســيما املشــاريع االروائيــة(، بعضهــا تســبق الــروع 

بتنفيــذ املشــاريع، وأخــرى تظهــر بعــد الــروع بتنفيــذ املشــاريع، والتــي يمكــن ايجــاز أبرزهــا باآلتــي:

1-ضعــف دراســات الجــدوى الفنيــة واالقتصاديــة للمشــاريع وعــدم دقــة اعــداد املخططــات والتصاميــم وجــداول الكميــات 

بمــا ينســجم وواقــع حــال هــذه املشــاريع نتيجــة أســباب مختلفــة.

2-األزمــة املاليــة التــي يمــر بهــا البلــد منــذ عــام 2014م التــي حالــت دون توفــري الســيولة املاليــة الازمــة مــن قبــل وزارة 

املاليــة اىل الجهــات املنفــذة.

	-إحالة بعض املشاريع اىل الركات املقاولة غري الكفوءة.

4-تأخر منح اجازات االسترياد او فتح االعتماد.

	-تأخر اخراج املواد واألجهزة املستوردة من الكمارك.

6-عدم تنفيذ الخطط لألعوام السابقة أدى اىل تأخري تنفيذ الخطط الاحقة.

	-قلة املكائن واملعدات الازمة للتنفيذ.

8-تأخر دفع السلف او املبالغ املتعاقد عليها.

9-التجاوزارت الحاصلة عى األرايض املخصصة للمشاريع واالعرتاضات عى تنفيذها من قبل املواطنن.

ــن  ــا م ــرض إعفائه ــك لغ ــة، وذل ــدد التعاقدي ــوق امل ــاريع تف ــذة للمش ــركات املنف ــة لل ــدد إضافي ــوزارة م ــح ال 10-من

ــا. ــة عليه ــة املرتتب ــات التأخريي الغرام
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   لقــد اشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة االتحــادي الخــاص بنتائــج أعمــال الرقابــة والتدقيــق التخصــي عــى سياســة 

وزارة املــوارد املائيــة يف تنفيــذ مشــاريعها االروائيــة للفــرتة مــن )2011/1/1 ولغايــة 1	/2018/12( اىل سياســة هــذه 

الــوزارة يف معالجــة مشــكلة التلكــؤ املتضمنــة 1:

1-التأكيــد عــى وزارة التخطيــط بــرورة تخصيــص املبالــغ الازمــة لنجــاح تنفيــذ خطــة الــوزارة عــى وفــق اســبقياتها، 

مــع أهميــة اكمــال جميــع املشــاريع املتوقفــة.

2-التأكيــد عــى اســتثمار الطاقــات املتاحــة لــدى تشــكيات الــوزارة الســيما الــركات العامــة )مثــل اســتخدام االليــات 

ــات املحــددة. ــوزارة عــى وفــق األولوي ــذ االعمــال املنوطــة بهــا ضمــن نشــاط هــذه ال ــة لديهــا( لتنفي الحكومي

	-اختيار املاكات الهندسية املتميزة التي تتمتع بالخرة العالية والدراية يف إدارة املشاريع.

4-اختيــار رشكات القطــاع الخــاص ذات الســمعة الجيــدة التــي تمتلــك القــدرة والقابليــة وامكانيــات التنفيــذ عنــد إحالــة 

املــروع.

ــبة  ــال ومحاس ــع االعم ــى األرايض ومواق ــاوزات ع ــة التج ــة إلزال ــات املحلي ــة والحكوم ــلطات التنفيذي ــى الس ــد ع 	-التأكي

ــم. ــن منه املخالف

خالصة القول:

ــة  ــاريع املوازن ــتعراض مش ــة، واس ــوارد املائي ــاريع وزارة امل ــتثمار يف مش ــار االس ــة وآث ــان أهمي ــوء بي ــدم ويف ض ــا تق مم

ــة االتحــادي  ــة املالي ــوان الرقاب ــر دي ــد البحــث، وتأشــري مــا جــاء يف تقري ــوزارة للمــدة قي ــة لهــذه ال االســتثمارية املتلكئ

الخــاص بنتائــج أعمــال الرقابــة والتدقيــق التخصــي عــى سياســة وزارة املــوارد املائيــة يف تنفيــذ مشــاريعها االروائيــة، 

وبيــان أســباب تلكؤهــا، وعــدم كفايــة السياســة املعتمــدة مــن قبــل وزارة املــوارد املائيــة يف معالجتهــا، الســؤال الــذي يمكــن 

ان يطــرح بهــذا الشــأن هــو:

ما هو دور مجلس النواب واللجان النيابية املعنية يف حل هذه املشكلة؟

ــل  ــن أج ــي، م ــة دوره الرقاب ــأن( بممارس ــان ذات الش ــال اللج ــن خ ــواب )م ــس الن ــام مجل ــو: رضورة قي ــواب ه الج

الوقــوف عــى األســباب واملعوقــات الحقيقيــة ملشــكلة تلكــؤ هــذه املشــاريع، وكيفيــة تذليلهــا، ومحاســبة املقريــن، وتفعيل 

ومراجعــة القوانــن ذات الشــأن بحلهــا، واكمــال التريعــات وتوفــري اإلمكانيــات )الســيما التخصيصــات املاليــة( الازمــة 

ــأة الرئاســة  ــل هي ــواب )مــن قب ــة باملشــكلة يف مجلــس الن ــك مــن خــال اســتضافة األطــراف املعني ــم ذل لتجاوزهــا، ويت

-اللجــان املعنيــة( الســيما منهــا:

1 - ديوان الرقابة املالية االتحادي، قسم تقويم األداء املتخصص، مصدر سبق ذكره، ص.	.
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1-وزير املوارد املائية والكادر املتقدم يف الوزارة.

2-وكيل وزير التخطيط ومدير عام دائرة العقود، وممثي الدوائر املعنية.

	-املعنن يف وزارة املالية.

4-املعنين من السلطة التنفيذية واملحافظات ذات الشأن باملشكلة

	-رئيس هيأة الكمارك.

6-رئيس هيأة املنافذ.

	- ممثي الوزارات الساندة.

املصادر:

1- وزارة التخطيط - دائرة الرامج االستثمارية الحكومية - قسم متابعة تنفيذ املشاريع،

    الكتاب ذي العدد : 6260 بتاريخ  14/	/2019.

2- وزارة التخطيــط - دائــرة الرامــج االســتثمارية الحكوميــة - قســم متابعــة تنفيــذ املشــاريع، الكتــاب ذي العــدد : 10	9 

بتاريــخ 2019/4/22. 

	- وزارة التخطيــط - دائــرة الرامــج االســتثمارية الحكوميــة – قســم املتابعــة املكتبيــة ونظــم  إدارة املشــاريع، الكتــاب ذي 

العــدد 4084	 بتاريــخ 2021/12/28.

4- هيام املرهج، ازمة املياه يف العراق، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021.

	- األمم املتحدة، تقرير اهداف التنمية املستدام 2018.

6- األمم املتحدة، تقرير اهداف التنمية املستدام 2018.

ــة االتحــادي، قســم تقويــم األداء املتخصــص، نتائــج أعمــال الرقابــة والتدقيــق التخصــي عــى  	- ديــوان الرقابــة املالي

ــة 1	/2018/12(، 2019. ــة للفــرتة مــن )2011/1/1 ولغاي ــذ مشــاريعها االروائي ــة يف تنفي سياســة وزارة املــوارد املائي

8- رئاســة جمهوريــة العــراق، مــروع إنعــاش بــاد الرافديــن ملواجهــة التغــري املناخــي يف العــراق، متــاح عــى شــبكة االنت

                  http://www.presidency.iq                           .ــت رن

 9- فالح الحمراني، املوارد املائية يف العراق- تفاقم املشكلة والحلول، متاح عى شبكة االنرتنت.                                                                                                  

                                            http://www.arabi21.com  
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المجلس االعلى للمياه

 )دراسة مقارنة(

الباحث: محمد مهدي صالح

الملخص التنفيذي:

تواجــه إدارة اســتدامة املــوارد املائيــة يف العــراق مزيــداً مــن التحديــات؛ إذ تكتنــف هــذا امللــف عدد 

ــل الفيضانــات املوســمية والجفــاف )ظواهــر طبيعيــة(، لكــن  غــري قليــل مــن الصعوبــات، مث

ــص  ــىل الحص ــني ع ــني والفالح ــض املواطن ــن بع ــل م ــاوز الحاص ــزى اىل التج ــاكل تع ــر املش أكث

ــال،  ــروب واإلهم ــن الح ــوٍد م ــبب عق ــة بس ــراق متهالك ــاه يف الع ــة للمي ــة التحتي ــة فالبُني املائي

ــكاني  ــو الس ــب النم ــات، إىل جان ــقي املزروع ــة يف س ــة البدائي ــات الزراعي ــن املمارس ــالً ع فض

ــار  ــة األنه ــار أنظم ــاه يف إط ــرق إدارة املي ــس يف ط ــد التناف ــراق، وتزاي ــر يف الع ــع والتح الرسي

ــوح يف األفــق. ــاخ التــي تل العابــرة للحــدود، باإلضافــة إىل أزمــة تغــري املن

 تمتلــك الحكومــة العراقيــة خططــاً ملعالجــة الوضــع، ولكــن يبقــى أن نــرى مــا إذا كان ســيتم 

ــا  ــرار م ــىل غ ــراق ع ــاه يف الع ــىل للمي ــس االع ــون املجل ــع قان ــرية بترشي ــاٍت كب ــق إصالح تطبي

يحــدث يف الــدول العربيــة، وعليــه ســنتناول يف هــذه الدراســة املقارنــة )املجلــس االعــىل للميــاه( 

لبعــض مــن الــدول العربيــة وهــي )فلســطني، االردن، االمــارات العربيــة املتحــدة(.

تم اعداد هذه الدراسة بناًء عىل طلب النائب السيدة رشوق العبايجي
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دور مجلس النواب في ضمان استقرار المستوى المعاشي والمركز المالي 

للموظفين والمتقاعدين والشرائح المستفيدة من القوانين الخاصة

الباحث: د. عبدالله محسن جايد

الملخص التنفيذي:

ــري  ــني وتوف ــة للمواطن ــاة الكريم ــان الحي ــذة لضم ــات الناف ــتور والترشيع ــذي أواله الدس ــري ال ــام الكب     إن االهتم
االســتقرار املــادي والنفــي للموظفــني واملتقاعديــن وخلفهــم وذوي الشــهداء والســجناء السياســيني واملترريــن 
مــن املمارســات التعســفية للنظــام الدكتاتــوري البائــد يعكــس أهميــة البحــث يف هــذا املوضــوع، االمــر الــذي يتطلب 
ان تكــون ممارســة مجلــس النــواب ملهامــه الترشيعيــة يف هــذا الشــأن ضامنــة لحمايــة واســتقرار املراكــز املاليــة 

والقانونيــة لهــذه الرشائــح.

     وتعــُد حمايــة املراكــز املاليــة للموظفــني واملتقاعديــن وفئــات املشــمولون بالقوانــني الخاصــة الســيما قوانــني 
ــماً  ــاً وحاس ــالً مهم ــذة عام ــات الناف ــتور والترشيع ــا الدس ــي اقره ــات الت ــي الضمان ــا يراع ــة بم ــة االنتقالي العدال
ــن  ــم للوط ــان والئه ــيايس وضم ــام الس ــلطات النظ ــم يف س ــز ثقته ــية وتعزي ــم املعيش ــتقرار أوضاعه ــان اس لضم
وتحســني مهاراتهــم ورفــع كفــاءة أدائهــم وانتاجيتهــم. لذلــك كان الهــدف مــن الخــوض يف بحــث هــذا املوضــوع 
بيــان أهميــة ممارســة الســلطة الترشيعيــة دورهــا الضامــن لتحقيــق اســتقرار املســتوى املعــايش واملركــز املــايل 

للرشائــح قيــد البحــث.

  لقد توصل البحث اىل جملة من االستنتاجات من أبرزها االتي:

1-ان رفــض مجلــس النــواب محــاوالت وقــرارات الحكومــة بتخفيــض رواتــب املتقاعديــن واملوظفــني أو فــرض أي 
رضيبــة ينســجم مــع احــكام الدســتور والقوانــني النافــذة التي تراعــي ضمــان اســتقرار املراكــز املاليــة واالجتماعية 

ملوظفــي الخدمــة العامــة واملتقاعديــن عــىل حــٍد ســواء.

2-اطمئنــان املوظفــني واملتقاعديــن واملشــمولني بقوانــني العدالــة االنتقاليــة عــىل ضمــان مــا قــد يحصلــون عليــه 
مــن مبالــغ ماليــة )مــن راتــب ومخصصــات وظيفيــة او راتــب تقاعــدي(، للســنوات القادمــة مــن حياتهــم يُمكــن 

الكثرييــن منهــم مــن اتخــاذ الخطــوات التــي تعــزز مــؤرشات جــودة الحيــاة والرفــاه لديهــم.

أما أبرز التوصيات التي يمكن ان توجه بهذا الشأن تتمثل باآلتي:

1-رضورة ان تكــون إجــراءات وسياســات الحكومــة الهادفــة اىل ترشــيد االنفــاق العــام وســد عجــز املوازنــة العامــة 
حاميــة للحقــوق املاليــة للموظفــني واملتقاعديــن مــن خــالل اعتمــاد السياســات والخطــط االقتصاديــة التــي تخلــق 
التنــوع يف االنتــاج ومصــادر الدخــل، الســيما منهــا الســيطرة عــىل املنافــذ الحدوديــة، وتوســيع األنشــطة اإلنتاجيــة، 

وتفعيــل أنظمــة جبايــة الرائــب والرســوم يف مختلــف القطاعــات واالنشــطة.

ــة املحليــة قــدر  2-التأكيــد عــىل ان تكــون إجــراءات السياســة النقديــة فيمــا يتعلــق بسياســة ســعر رصف العمل
املســتطاع متوافقــة مــع الترشيعــات واإلجــراءات الضامنــة للحقــوق املكتســبة للموظفــني واملتقاعديــن وغريهــم، 

ــة. ــة الخاطئ ــاء السياســات الحكومي وعــدم تحميلهــم أعب
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اوالً: األســس الدســتورية الســتقرار املراكــز املاليــة واملســتوى املعــايش للموظفــني واملتقاعديــن ورشائــح 

املســتفيدين مــن القوانــني الخاصــة. 

       لقــد اهتــم املتخصصــون يف مجــال القانــون بضمــان اســتقرار التريعــات الحديثــة املنظمــة للحقــوق املاليــة ملوظفــي 

ــة هــذه الحقــوق املكتســبة  ــة بحماي ــات الكفيل ــا يتكفــل بتوفــري الضمان ــن بشــتى فئاتهــم بم الخدمــة العامــة واملتقاعدي

ــل أداء  ــف مقاب ــات املوظ ــب ومخصص ــة لرات ــة القانوني ــا الحماي ــيما منه ــة ،الس ــة واضح ــد قانوني ــكام وقواع ــق أح وف

ــة، او  ــر الدول ــة يف دوائ ــه املهني ــة حيات ــا طيل ــة قدمه ــات جليل ــد أزاء خدم ــب املتقاع ــأة أو رات ــه، ومكاف ــة ب ــام املنوط امله

كراتــب تقاعــدي لتعويــض بعــض الفئــات عــن تجــاوزات وانتهــاكات جســيمة »جســدية ونفســية« لحقــوق االنســان لحقــت 

بهــم  )كحــال الكثــري مــن املواطنــن العراقيــن( جــراء املمارســات القمعيــة والتعســفية خــال حكــم األنظمــة السياســية  

الدكتاتوريــة الســابقة )كنظــام البعــث البائــد( كاإلعــدام والتعذيــب واالعتقــال التعســفي والتغييــب القــري خــارج نطــاق 

القضــاء واحــكام القانــون، وذلــك لطابعهــا االجتماعــي باعتبارهــا وســيلة لتلبيــة متطلبــات حياتــه. 

     إن هــذا االهتمــام بضمــان اســتقرار التريعــات املنظمــة للحقــوق املاليــة لتلــك الفئــات، فضــاً عــن التريعــات الخاصــة 

برامــج الرعايــة االجتماعيــة األخــرى يُعــدُّ عامــاً حاســماً لحمايــة املراكــز املاليــة للمســتفيدين، وضمــان اســتقرار أوضاعهم 

املعيشــية واالجتماعيــة والنفســية، واالطمئنــان عــى مســتقبلهم، وتعزيــز ثقتهــم يف الســلطة التريعيــة واإلدارة أو الســلطة 

التنفيذيــة، وغــرس روح االنتمــاء والــوالء للوطــن لديهــم، فضــاً عــن تحســن مهــارات املوظفــن منهــم ورفــع انتاجيتهــم 

ــا  ــي اقرته ــات الت ــاة الضمان ــا دون مراع ــدي عليه ــات أو التع ــذه الفئ ــوق ه ــاس بحق ــإن املس ــه ف ــم. وعلي ــاءة أدائه وكف

التريعــات والقوانــن )أي القواعــد القانونيــة( يمثــل انتقاصــاً وتجــاوزاً عــى مراكزهــم املاليــة ووضعهــم القانونــي1.

1- احكام الدستور يف ضمان الحياة الكريمة للموظفني واملتقاعدين. 

  لقــد كفــل دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 	200 النافــذ ضمــان حــق العمــل والحيــاة الكريمــة لــكل مواطــن، إذ نــص 

ــون  ــدد قان ــة(. وح ــاة كريم ــم حي ــن له ــا يضم ــن بم ــكل العراقي ــق ل ــل ح ــى إن )العم ــادة )22( / أوالً ع ــتور يف امل الدس

التقاعــد املوحــد رقــم )9( لســنة 2014 مــن بــن اهــم اهدافــه ضمــان الحيــاة الكريمــة وتوفــري االســتقرار املــادي والنفــي 

للموظفــن واملتقاعديــن وخلفهــم، حيــث جــاء يف هــذا القانــون النــص االتــي:

)املادة-2-أوالً: يهدف هذا القانون اىل ما يأتي:

أ-تحقيق العيش الكريم اىل املشمولن بأحكامه.

1 - للمزيد من االطاع انظر:
/com.khayma.www//:http .محمد السكتاوي، الحماية القانونية للمرتب من حق املوظف يف حالة املرض املحدد تقايض راتبُه كاماً، متاح عى شبكة االنرتنت -

                                                                html.almouratab/tachrie/almoudaress
- إخاف بال، )2016-	201(، الحماية القانونية ألجر العامل، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبدالرحمن مرية - 

بجاية، الجزائر، ص.	.
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د-توفري استقرار نفي ومادي ألكر عدد ممكن من املوظفن واملتقاعدين وخلفهم.(

ــس  ــاد )مجل ــا يف الب ــة العلي ــلطة التريعي ــة الس ــب ممارس ــن تتطل ــن واملتقاعدي ــة للموظف ــاة الكريم ــان الحي     ان ضم

النــواب( مهامهــا التريعيــة لضمــان اســتمرار حمايــة واســتقرار املراكــز املاليــة والقانونيــة لهــذه الرائــح، وهــذا يعنــي  

إن يكــون الراتــب الــذي يحصلــون عليــه مجزيــاً مقابــل  مــا افنــوه مــن أعمارهــم يف خدمــة الدولــة بالنســبة للمتقاعديــن، 

او مقابــل أداء مــا يقــوم بــه مــن مهــام وظيفتــه بالنســبة للموظفــن املســتمرين بالخدمــة، فضــاً عــن ضمــان اســتقرارهم 

االقتصــادي واالجتماعــي بمــا يوافــق طبيعــة وطريقــة االنفــاق التــي درجــوا عليهــا، ومســتويات التضخــم يف االقتصــاد، مــن 

أجــل ضمــان اســتمرار العيــش الكريــم وتأمــن االحتياجــات األساســية الازمــة لتحقيــق الرفــاه االقتصــادي لهــم وألفــراد 

أرسهــم. 

2-احكام الدستور يف ضمان حقوق املستفيدين من قوانني تحقيق العدالة االنتقالية.

   لقــد عملــت الســلطة التريعيــة وبســعي حثيــث اىل اإليفــاء بأحــكام املــادة )2	1/اوالً( مــن دســتور جمهوريــة العــراق 

لســنة 	200  التــي تنــص عــى ان )تكفــل الدولــة رعايــة ذوي الشــهداء، والســجناء السياســين، واملترريــن من املمارســات 

التعســفية للنظــام الدكتاتــوري البائــد(، وحســناً فعــل املــرع الدســتوري حــن أشــار يف البند)ثالثــاً( مــن املــادة نفســها 

رضورة تنظيــم مــا ورد يف )أوالً( بقانــون، فضــاً عــن اســتناد املــرع اىل احــكام املــادة )104( مــن الدســتور التــي تنــص 

ــون(،  ــا بقان ــا واختصاصاته ــم عمله ــوزراء وينظ ــس ال ــط بمجل ــهداء ترتب ــة الش ــمى مؤسس ــة تس ــس هيئ ــى ان )تؤس ع

وكذلــك اســتناده اىل احــكام املــادة)108( مــن الدســتور التــي تنــص عــى انــُه )يجــوز اســتحداث هيئــات مســتقلة أخــرى 

حســب الحاجــة والــرورة بقانــون(، لذلــك بــارش مجلــس النــواب بتريــع قوانــن العدالــة االنتقاليــة وتشــكيل املؤسســات 

التــي تحقــق اهدافهــا والتــي يعــد ابرزهــا قانــون دعــاوى امللكيــة وقانــون مؤسســة الشــهداء وقانــون مؤسســة الســجناء 

السياســين، فضــاً عــن قانــون املحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، وقانــون الهيــأة الوطنيــة العليــا للمســاءلة والعدالــة 

واملصالحــة الوطنيــة. 

   إن مفهــوم العدالــة االنتقاليــة يتعلــق باملجتمعــات التــي تســلطت عــى رقابهــا أنظمــة دكتاتوريــة أســهمت يف اســتمرار 

ــجن  ــب والس ــدام والتعذي ــة واالع ــادة الجماعي ــاليب اإلب ــتخدام أس ــاكات باس ــك االنته ــم تل ــان وتراك ــوق اإلنس ــاك حق انته

واالعتقــال واالخفــاء القــري1، لذلــك يعــرف هــذا املفهــوم بأنــه )منظومــة القــرارات التــي يقررهــا املجتمــع ازاء االنتهــاكات 

لحقــوق اإلنســان بقصــد تحقيــق العــدل لــذوي تلــك الضحايــا(، وتعويضهــم ودمــج معاناتهــم ضمــن الذاكــرة الوطنيــة 

مــن خــال تريــع القوانــن التــي تضمــن تعويــض االرضار التــي لحقــت بهــم تعويضــاً ماديــاً ومعنويــاً مجزيــاً 2، لتكــون 

هــذه التريعــات والقــرارات بمــا تتضمنــه مــن احــكام لتعويــض مظلوميتهــم ومعاناتهــم شــاهداً يتحسســُه جميــع ذوي 

الضحايــا واملترريــن، ويعــر لألجيــال القادمــة عــن قســوة تلــك الحقبــة املظلمــة مــن حيــاة اجدادهــم وابائهــم وذويهــم 

                                                                                                                                   https://democraticac.de 201، تجربة العدالة االنتقالية يف العراق، املركز الديموقراطي العربي، متاح عى االنرتنت	1 - محمد كريم جبار الخاقاني، 
https://www.azzaman.com ،2 - طارق حسن النعيمي، 2018، العدالة االنتقالية وألياتها الديموقراطية، متاح عى شبكة االنرتنيت
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ــاء شــعبهم، حقبــة تســلط فيهــا نظــام دكتاتــوري غاشــم عــى مقدراتهــم وعــاث يف األرض فســاداً، وليكــون درســاً  وأبن

يف الوقــت نفســه للحاكمــن حــارضاً ومســتقباً ليحســنوا أدائهــم ويحفظــوا مــا أُؤتمنــوا عليــه مــن خــريات وارواح أبنــاء 

شــعبهم، ويحققــوا العدالــة واملســاواة وفــرض إرادة القانــون والحكــم الرشــيد يف دولتهــم.

ــة عــى  ــق أهدافهــا يف منظــور معظــم التجــارب الدولي ــة وتحقي ــة االنتقالي ــع قوانــن العدال ــة املــرع مــن تري      وغاي

الرغــم مــن رصامتهــا يف الدعــوة للماحقــة القضائيــة للمتورطــن بانتهــاك حقــوق االنســان مــن حــكام وأركان األنظمــة 

الدكتاتوريــة )كنظــام البعــث املقبــور يف العــراق(، هــي الســعي لتحديــد جهــات االنتهــاك، وتعويــض املترريــن والضحايــا 

أو ذويهــم مــن أجــل غــرس روح املواطنــة لديهــم بعــد فقــدان الثقــة بــاإلدارة الحاكمــة التــي صــادرت حرياتهــم وانتهكــت 

حقوقهــم، فضــاً عــن إعــادة ثقــة الضحايــا بالدولــة واملجتمــع، ومســاعدة الدولــة يف الوقــت ذاتــه عــى اظهــار قدرتهــا 

لحمايتهــم بالحفــاظ عــى حقوقهــم املكتســبة بموجــب قوانــن العدالــة االنتقاليــة النافــذة. لذلــك، كان مــن بــن أبــرز مــا 

قدمــه املركــز الــدويل للعدالــة االنتقاليــة للمســؤولن العراقيــن مــن مشــورٍة بشــأن خيــارات العدالــة االنتقالية، وتجــاوز ارث 

االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان التــي ارتكبــت بحــق املواطنــن العراقيــن خــال حكــم صــدام حســن، هــو اعتمــاد 

ــة(  ــر الجماعي ــة )املقاب ــادة الجماعي ــوا لإب ــن تعرض ــم مم ــن أو ذويه ــض املترري ــة بتعوي ــرر املتمثل ــر ال ــة ج سياس

واإلعــدام والتعذيــب والســجناء واملعتقلــن السياســين خــارج نطــاق القضــاء والقانــون.

ــدول  ــون واســتقرار ال ــة وســيادة القان ــاء الديمقراطي ــدم جــاء منســجماً مــع دعــوة األمــم املتحــدة لدعــم بن ــا تق      وم

عــى وفــق األعــراف واالحــوال الســائدة يف مجتمعاتهــا املختلفــة، مــن خــال تطبيــق العديــد مــن االســرتاتيجيات واالليــات 

ــة التــي تحقــق العدالــة االنتقاليــة يف فــرتات التحــول واالنتقــال لحيــاة الشــعوب، ومــن بــن ابــرز هــذه االليــات  املتكامل

ــن يف  ــاءلة املتورط ــق ومس ــي الحقائ ــان تق ــة، ولج ــة املجتمعي ــاد املصالح ــن اعتم ــاَ ع ــا فض ــض الضحاي ــج تعوي برام

ــات1. ــاح املؤسس ــف وإص العن

      إن مبــادئ األمــم املتحــدة التــي نـُـصَّ عليهــا يف اعــان املبــادئ األساســية لتحقيــق العدالــة لضحايــا الجرائــم الصــادر 

ــري  ــام 	200 تش ــا ع ــد عليه ــم التأكي ــي ت ــم 4/40	 يف 11/29/	198، والت ــدة رق ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي بق

وتؤكــد عــى الحــق يف التعويــض عــن االرضار الجســيمة التــي اصابــت الضحايــا، عــى ان يكــون التعويــض ) ســواء كان 

تعويضــاً ماليــاً للضحايــا، او رد حقوقهــم القانونيــة، او عــى شــكل  توفــري خدمــات اإلســكان والتعليــم والصحــة، ام تقديــم 

كل مــا مــن شــأنه ان يرفــع مــن معاناتهــم ويعيــد تأهيلهــم واســتعادة ســمعتهم  وكرامتهــم ودمجهــم يف املجتمــع( متناســباً 

مــع جســامة االنتهــاكات واالرضار الناشــئة عنهــا، كــون التعويــض يعــد الصــورة الغالبــة يف مجــال جــر االرضار بصفــة 

عامــة، فضــاً عــن كــون التعويــض أليــة لتخطــي املــايض وضمــات تحقيــق الســلم املجتمعــي، لذلــك فــان الهــدف األســاس 

مــن برامــج التعويضــات والجــر هــو تحقيــق نــوع مــن الرضــا لــدى الضحايــا والتخفيــف مــن االثــار التــي اصابتهــم 

جــراء انتهــاك حقوقهــم وحرياتهــم2.

1 -  محمد عادل عسكر، 2019، املعايري الدولية للعدالة االنتقالية وأليات تطبيقها، مركز الدراسات العربية، جمهورية مر العربية، ص	98-9.
2 -  املصدر السابق نفسه، ص 	202-19. 
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   إن جــر الــرر وتعويــض املترريــن يعــُد واحــداً مــن بــن أربعــة أســس تقــوم عليهــا العدالــة االنتقاليــة لتجــاوز ارث 

االنتهــاكات الصارخــة لحقــوق االنســان، والتــي يمكــن ايجازهــا باآلتــي1:

1-محاكمة املسؤولن عن االنتهاك.

2-الوقوف عى حقيقة االنتهاكات بالبحث والتقي عر املؤسسات الوطنية واملنظمات الدولية.

	-جر الرر من خال تعويض الضحايا ماديا ومعنوياً وعينياً، وإعادة تأهيلهم، واالعتذار عما اصابهم.

4-اإلصــاح املؤســي واإلداري الســيما مــا يخــص جانبــي التريــع والقضــاء بمــا يضمــن عــدم تكــرار االنتهــاكات، وابعــاد 

مرتكبــي الجرائــم واالفعــال املســيئة لحقــوق االنســان عــن املناصــب العامــة. 

ــن  ــتفيدين م ــح املس ــن ورشائ ــني واملتقاعدي ــايل للموظف ــتقرار امل ــان االس ــني يف ضم ــاً: دور القوان  ثاني

ــة. ــني الخاص القوان

    لقــد قــام مجلــس النــواب العراقــي حرصــاً منــه عــى ضمــان اســتقرار املراكــز املاليــة للفئــات موضــوع البحــث بتريــع 

ــش  ــي تحقــق العي ــح عــى الرواتــب واملخصصــات الت ــات والرائ ــك الفئ ــي تضمــن حصــول تل ــن الت ــة مــن القوان جمل

الكريــم، وتراعــي قــدر املســتطاع العدالــة يف التوزيــع، وتضمــن انصــاف مــن وقــع عليــه الظلــم والحيــف جــراء سياســات 

النظــام البعثــي الســابق، فضــاً عــن التريعــات التــي تخــدم فئــات أخــرى غــري مــا ذكــر، مثــل التريعــات التــي تدعــم 

برامــج الرعايــة االجتماعيــة وحقــوق االنســان ورعايــة املهجريــن وغريهــم مــن الفئــات الهشــة يف املجتمــع.

    وبقــدر تعلــق االمــر بالتريعــات التــي تهــدف اىل ضمــان اســتقرار املراكــز املاليــة والقانونيــة للموظفــن واملتقاعديــن 

عــى اختــاف اشــكالهم ومســمياتهم، بمــا فيهــم الفئــات التــي تحصــل عــى رواتــب تقاعديــة تعويضيــة عمــا لحــق بهــم 

ــة  ــواب بتريــع قانــون رواتــب موظفــي الدول مــن انتهــاكات لحقــوق االنســان زمــن النظــام الســابق، قــام مجلــس الن

والقطــاع العــام رقــم )22( لســنة 2008 املعــدل، وقانــون التقاعــد املوحــد رقــم )9( لســنة 2014 املعــدل، وقانــون مؤسســة 

الشــهداء رقــم )	( لســنة 2006 املعــدل، وقانــون مؤسســة الســجناء رقــم)4( لســنة 2006 املعــدل.

    إن مــا يحصــل عليــه املوظفــون يف العــراق مــن راتــب ومخصصــات وامتيــازات وفــق أحــكام قانــون موظفــي الدولــة 

ــة بموجــب قانــون التقاعــد املوحــد،  والقطــاع العــام رقــم 22 لســنة 2008، واملتقاعــدون مــن رواتــب ومكافــآت تقاعدي

ومــا تحصــل عليــه فئــات املســتفيدين مــن قانونــي مؤسســة الشــهداء والســجناء السياســين املذكــورة أعــاه هــي حقــوق 

مكتســبة ال يمكــن املســاس بهــا، فعــى ســبيل املثــال أن املــادة )	( مــن قانــون رواتــب موظفــي الدولــة والقطــاع العــام 

رقــم )22( لســنة 2008 نصــت يف الفقــرات ثانيــاً وثالثــاً عــى االتــي:

1 -  املصدر السابق نفسه.
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ــون يف ضــوء  ــذا القان ــب امللحــق به ــا يف جــدول الروات ــب املنصــوص عليه ــغ الروات ــل مبال ــوزراء تعدي ــس ال ــاً- ملجل )ثاني

ــل تأثريهــا عــى املســتوى املعــايش العــام للموظفــن(. ارتفــاع نســبة التضخــم لتقلي

)ثالثــاً- يجــري تعديــل مبالــغ الرواتــب املنصــوص عليهــا يف البند)ثانيــاً( مــن هــذه املــادة باعتمــاد ســنة أســاس ويعتــر 

تأريــخ نفــاذ هــذا القانــون ســنة األســاس األوىل(.

      لقــد أخــذ املــرع بعــن االعتبــار يف هاتــن الفقرتــن مــن املــادة)	( مــن القانــون فقــط مــا قــد يصيــب املوظفــن مــن 

أذى يســبب زعزعــة مراكزهــم املاليــة واالقتصاديــة املكتســبة وفــق القانــون يف حــال ارتفــاع معــدالت التضخــم، ولــم يــدر 

يف خلــد املــرع ال مــن قريــب او مــن بعيــد تخفيــض رواتــب املوظفــن دون املســتويات املحــددة يف ســلم الرواتــب، متخــذاً 

ســنة األســاس 2008 خــط رشوع لرفــع رواتــب املوظفــن يف حــال ارتفــاع معــدالت التضخــم، دون تحديــد أي نصــوص 

وقواعــد قانونيــة ملزمــة لخفــض رواتــب املوظفــن. 

    أمــا يف قانــون التعديــل األول لقانــون التقاعــد املوحــد رقــم )26( لســنة 2019 ، فقــد جــاء يف املــادة )10( منــه مــا نصــه 

)تلغــى النصــوص القانونيــة كافــة التــي تســمح بالجمــع بــن راتبــن أو أكثــر ويســتثنى مــن ذلــك الســجناء السياســين 

وذوو الشــهداء وضحايــا االرهــاب وحســب القوانــن النافــذة(، وجــاء يف قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم 2 لســنة 2016 يف 

املــادة )11/ثانيــاً/أ( مــا نصــه )للمشــمول بأحــكام هــذا القانــون الجمــع بــن اســتحقاقه مــن الراتــب التقاعــدي املخصص 

لــه وفــق أحــكام هــذا القانــون وبــن راتبــه الوظيفــي أو التقاعــدي أو راتــب الرعايــة االجتماعيــة أو أي حصــة تقاعديــة أو 

أي راتــب آخــر ملــدة )	2( خمــس وعريــن ســنة مــن تاريــخ نفــاذ القانــون رقــم )	( لســنة 2006 املعــدل(، امــا قانــون 

مؤسســة الســجناء السياســين رقــم )4( لســنة 2006 فقــد نــص يف املــادة)	4/1( منــه عــى انــُه )يف حالــة كــون الســجن 

أو املعتقــل موظفــاً يجــوز لــه الجمــع بــن راتــب التقاعــد وراتــب الوظيفــة ملــدة عــرة ســنوات يســقط بعدهــا اســتحقاقه 

التقاعــدي(، امــا قانــون مؤسســة الســجناء  السياســين رقــم)		( لســنة 	201 وحســب مــا جــاء يف نــص املــادة )	1/ 

عــارشاً/ أ، ب( منــه وهــو قانــون التعديــل األول لقانــون مؤسســة الســجناء السياســين رقــم)4( لســنة 2006، فقــد منــح 

ــب أخــر وظيفــي أو تقاعــدي أو  ــون وأي رات ــه يف هــذا القان ــُه املنصــوص علي ــن راتب املشــمول بأحكامــه حــق الجمــع ب

حصــة تقاعديــة يتقاضاهــا مــن الدولــة ملــدة تــرتاوح بــن )10-	2( ســنة مــن تاريــخ نفــاذ قانــون رقــم )4( لســنة 2006، 

وبمــا يــوازي الــرر امللحــق بــه . بالتــايل، وكأن املــرع يف االســتثناء املمنــوح او الحقــوق املمنوحــة بهــذا الشــأن اعطــى 

خصوصيــة لإبقــاء عــى ازدواج الراتــب للفئــات املســتفيدة مــن قوانــن العدالــة االنتقاليــة وضحايــا اإلرهــاب لعظــم الــرر 

ــة  ــباب املوجب ــاء يف األس ــة، إذ ج ــذه الدراس ــن ه ــابقة م ــث الس ــا يف املباح ــبق بيانه ــي س ــارات الت ــم ولاعتب ــذي اصابه ال

ــة يف  ــداء للوطــن وتضحي ــا قدمــوه ف ــاء بجــزء بســيط مم ــي )...ومــن أجــل اإليف ــون مؤسســة الشــهداء االت ــع قان لتري

ع هــذا القانــون(، يف حــن جــاء يف األســباب املوجبــة  لتريــع قانــون مؤسســة  ســبيل املبــادئ التــي ضحــوا مــن أجلهــا  رُشِ

الســجناء السياســين االتــي: )...ومــن اجــل اإليفــاء بجــزء بســيط ممــا قدمــوا فــداًء للعــراق وتضحيــة يف ســبيل املبــادئ 
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اإلنســانية الســامية رشع هــذا القانــون(.

ــىل  ــرى ع ــح األخ ــن والرشائ ــني واملتقاعدي ــة للموظف ــة والقانوني ــز املالي ــتقرار املراك ــة اس ــاً: أهمي ثالث

ــم.  ــاة لديه ــودة الحي ــاه وج ــتويات الرف مس

    لقــد جــاء يف ديباجــة دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 	200 مــا نصــه )نحن شــعب العــراق الناهض تــوا من كبوتــه.....

عقدنــا العــزم .....عــى احــرتام قواعــد القانــون وتحقيــق العــدل واملســاواة، .....(، واســتناداً ملــا جــاء يف هــذا النــص، أراد 

املــرع عنــد تريعــه القوانــن أعــاه، منــح املوظفــن واملتقاعديــن والفئــات املشــمولة بقوانــن العدالــة االنتقاليــة االطمئنان 

الــكايف للتــرف يف اتخــاذ قراراتهــم املســتقبلية وترتيــب أوضاعهــم املعيشــية، إذ أن منــح الراتــب للموظفــن واملتقاعديــن 

كحــق مكتســب وفــق النصــوص والقواعــد القانونيــة، وبمــا يضمــن احــرتام تلــك القواعــد، وعــدم املســاس بهــا، وبالشــكل 

الــذي يحقــق ضمــان اســتقرار مراكزهــم املاليــة أعطاهــم مســاحة أكــر مــن حريــة التــرف والتخطيــط ملســرية حياتهــم 

ومســتقبل افــراد ارستهــم وترتيــب انفاقهــم ملــدة مــن الزمــن قــد تمتــد لعــرة او عريــن ســنة قادمــة.

ــغ  ــه مــن مبال ــون علي ــات، واطمئنانهــم عــى ضمــان مــا قــد يحصل     إن اســتقرار الوضــع املــايل والقانونــي لهــذه الفئ

ماليــة مــن خــال مــا يتقاضونــه مــن راتــب ومخصصــات وظيفيــة او راتــب تقاعــدي، للمــدة القادمــة او للســنوات القادمــة 

مــن حياتهــم، مكــن الكثرييــن منهــم مــن اتخــاذ الخطــوات التــي تعــزز مــؤرشات جــودة حياتهــم وتحســن معيشــتهم 

وترفــع مــن مســتوى رفاههــم ، ومثــال ذلــك توقيــع عقــود رشاء مــع رشكات القطــاع الحكومــي او الخــاص، واالقــرتاض 

مــن املصــارف واملؤسســات املاليــة الحكوميــة واألهليــة بضمــان الراتــب ألغــراض مختلفــة، عــى ان تســدد مبالــغ اتفاقيــات 

الــراء واصــل القــروض وفوائدهــا عــى شــكل أقســاط شــهرية أو ســنوية، وملــدة قــد تتجــاوز العــرة ســنوات او عريــن 

ســنة، ومــن بــن اهــم األغــراض التــي عقــدت اتفاقيــات الــراء أو تــم االقــرتاض  مــن اجلهــا يمكــن ايجــاز االتــي: 

1-االقــرتاض لــراء أو بنــاء وحــدات ســكنية نقــداً إليــواء عوائلهــم بســبب قصــور سياســات اإلســكان الحكومــي، الســيما 

بالنســبة ملوظفــي الكثــري مــن املؤسســات الحكوميــة مثــل وزارة الرتبيــة والتعليــم والصحــة، فضــاً عــن املتقاعديــن، االمــر 

الــذي يضطرهــم لاقــرتاض لهــذا الغــرض.

2-رشاء وحــدة ســكنية بالتقســيط مــن مشــاريع ومجمعــات اإلســكان القائمــة أو التــي يف طــور االنشــاء التابعــة للقطــاع 

ــات، أو  ــرة يف املحافظ ــرى املنت ــات األخ ــماية واملجمع ــع بس ــل مجم ــب، مث ــان الرات ــاص بضم ــاع الخ ــي او القط الحكوم

املجمعــات الخاصــة بإســكان موظفــي بعــض الدوائــر الحكوميــة.

	-االقــرتاض لــراء الكثــري مــن املوظفــن واملتقاعديــن ســيارات بالتقســيط املريــح ملــدة قــد تصــل لعــر ســنوات أو أكثــر 

أو اقــل مــن ذلــك، ســواء أكان ذلــك مــن الركــة العامــة للســيارات او مــن رشكات القطــاع الخــاص مــن أجــل تحســن 

مســتوى رفاهيتهــم، والرغبــة يف مســاواة غريهــم يف هــذا الشــأن. 

ــتوياتهم  ــع مس ــم يف رف ــًة منه ــراق رغب ــل الع ــة داخ ــدارس االهلي ــم يف امل ــة أبنائه ــف دراس ــن مصاري ــرتاض لتأم 4-االق
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ــم،  ــاع اعــداد كبــرية مــن املواطنــن يف العــراق ومنهــم املوظفــن واملتقاعديــن برتاجــع جــودة التعلي ــة، وذلــك القتن العلمي

ــى  ــآت والبن ــف املنش ــة وتخل ــن قل ــاً ع ــل، فض ــكل امث ــا بش ــن أداء واجباته ــة ع ــة الحكومي ــاكات التعليمي ــور امل وقص

ــة. ــات التعليمي ــدة للمؤسس ــة العائ التحتي

	-االقــرتاض ألرســال أبنائهــم للدراســة خــارج البلــد مــن أجــل تلبيــة رغباتهــم وتحقيــق طموحاتهــم بأكمــال دراســاتهم 

يف جامعــات عامليــة رصينــة، أو الحصــول عــى شــهادة عليــا يف االختصاصــات النــادرة غــري املتــاح الحصــول عليهــا داخــل 

البلــد.

6-االقــرتاض مــن أجــل الســفر خــارج البــاد ألغــراض أجــراء العمليــات والعــاج مــن االمــراض املســتعصية، ســواء أكان 

ذلــك للموظــف او املتقاعــد نفســه أو الحــد أفــراد ارستــه، بســبب ضعــف خــرة املــاكات الطبيــة أو عــدم الثقــة بقدراتهــم، 

او بســبب عــدم توفــر املستشــفيات املتخصصــة واألجهــزة الطبيــة الازمــة. 

     نلحــظ ممــا تقــدم إن غالبيــة األغــراض التــي اقــرتض مــن أجلهــا او تعاقــد مــن أجــل رشائهــا املواطــن بشــكل عــام 

واملوظــف واملتقاعــد بشــكل خــاص بضمــان مــا يحصــل عليــه مــن راتــب بمســاعدة القوانــن والتريعــات النافــذة التــي 

ضمنــت تحقــق االســتقرار املــايل والقانونــي لهــم،  تهــدف لتحســن معيشــتهم، ورفــع مســتويات رفاهــم، وتحســن جــودة 

ــن  ــن واملتقاعدي ــعي املوظف ــأن س ــه ف ــت نفس ــة، ويف الوق ــم والصح ــكان والتعلي ــاالت اإلس ــيما يف مج ــم ،الس ــاة أرسه حي

إلنجــاز هــذه األغــراض  يــدل عــى قصــور واضــح يف أداء الحكومــات املتعاقبــة ملهامهــا املوكلــة اليهــا، وتنفيــذ برامجهــا 

ــة التــي انتخبــت مــن أجلهــا، والتــي كان عليهــا ان تضــع يف ســلم أولوياتهــا حــل مشــكلة الســكن للمواطنــن،  الحكومي

وتحســن الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والطاقــة واعمــار البنــى التحتيــة، ورفــع مســتويات املعيشــة والرفــاه، وتحســن 

مــؤرشات جــودة الحيــاة لجميــع املواطنــن.

   وعليــه فــإن أي محاولــة او ســعي  مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة لخفــض رواتــب املوظفــن  أو مخصصاتهــم  ورواتــب 

املتقاعديــن والفئــات املســتفيدة مــن قوانــن العدالــة االنتقاليــة عــى اختــاف اشــكالهم، تــارة بحجــة تريــع قانــون جديــد 

للخدمــة املدنيــة وإلغــاء قوانــن أخــرى نافــذة ، ومنــح املــرع الصاحيــة ملجلــس الــوزراء بإصــدار نظــام يحــدد رواتــب 

ومخصصــات املوظفــن وتعديلهــا كلمــا دعــت الحاجــة اىل ذلــك ، وتــارة أخــرى بحجــة االســهام بخفــض عجــز املوازنــة 

الناجــم عــن انخفــاض أســعار النفــط الخــام وتداعيــات جائحــة كورونــا، مــن خــال اتخــاذ هــذه الســلطة قــراراً بفــرض 

ــب  ــاف الرات ــن، او إيق ــن واملتقاعدي ــب املوظف ــن روات ــزء م ــتقطاع ج ــن أو اس ــن واملتقاعدي ــب املوظف ــى روات ــة ع رضيب

التقاعــدي ملزدوجــي الراتــب مــن ذوي الشــهداء والســجناء واملعتقلــن السياســين، دون الرجوع للســلطة التريعيــة وتعديل 

او الغــاء للقوانــن النافــذة تعــُد تجــاوزاً صارخــاً عــى املركــز املــايل والقانونــي للموظفــن واملتقاعديــن والفئــات املســتفيدة 

بموجــب القوانــن الخاصــة بتحقيــق العدالــة االنتقاليــة، كــون مســاعي الســلطة التنفيذيــة بهــذا الشــأن ال  تراعــي علويــة 

احــكام الدســتور والقوانــن الخاصــة التــي ضمنــت هــذا الحــق املكتســب.
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ــبة  ــة املكتس ــوق املالي ــىل الحق ــاوز ع ــة التج ــاوالت الحكوم ــن مح ــواب م ــس الن ــف مجل ــاً: موق رابع

ــرى.  ــح األخ ــن والرشائ ــني واملتقاعدي للموظف

1-املوقف من مرشوع قانون الخدمة املدنية الجديد.

    لقــد ســعت الحكومــة مــن أجــل امتصــاص زخــم املظاهــرات التــي انطلقــت يف شــهر تريــن مــن عــام 2019 للمطالبــة 

بتحســن الخدمــات وتوفــري فــرص العمــل للشباب)الســيما الخريجــن منهــم(، ومحاربــة الفاســدين ورساق املــال العــام، 

وتقديمهــم للعدالــة لينالــوا جزائهــم العــادل )والتــي تطــورت فيمــا بعــد للمطالبــة باســتقالة الحكومــة وتعديــل الدســتور 

وتشــكيل حكومــة جديــدة إلجــراء انتخابــات مبكــرة خــال عــام وهــو مــا حصــل الحقــاً( اىل دفــع الســلطة التريعيــة عــى 

تقديــم مــروع قانــون الخدمــة املدنيــة الجديــد مــن أجــل التصويــت عليــه، إذ تمــت قــراءة مــروع القانــون قــراءة أوىل 

وثانيــة مــن قبــل مجلــس النــواب، وبعــد ان اطلــع   املــرع  عــى  آراء الخــراء القانونيــن واملاليــن ورأي املستشــارين ومــا 

جــاء بتقاريــر وبحــوث املختصــن يف الشــأن املــايل والقانونــي، وجــد أن مــروع القانــون لــم  يــراِع الحقــوق القانونيــة 

ــاره قانــون خــاص ينظــم رواتــب ومخصصــات  املكتســبة للموظفــن التــي منحهــا قانــون رقــم 22 لســنة 2008، باعتب

موظفــي الدولــة والقطــاع العــام، إذ جــاء وفــق نــص املــادة )4( أوالً مــن مــروع قانــون الخدمــة املدنيــة الجديــد بانــه 

)تــري احــكام هــذا القانــون عــى جميــع موظفــي الدولــة، عــدا مــا يتعلــق باملخصصــات اإلضافيــة التــي منحــت بموجــب 

قوانــن وقــرارات خاصــة، وملجلــس الــوزراء تعديــل هــذه املخصصــات بمــا يحقــق العدالــة ويقلــل الفــوارق بــن املوظفن(.

ــس  ــة مجل ــدد صاحي ــم تح ــا ل ــرع إنه ــد امل ــون، وج ــروع القان ــن م ــادة )4/ اوالً( م ــص امل ــق ن ــدم وف ــا تق     وفيم

ــت  ــاذا كان ــض. ف ــادة والتخفي ــط ام الزي ــادة فق ــي بالزي ــل ه ــات، ه ــذه املخصص ــل يف ه ــة التعدي ــأن طبيع ــوزراء بش ال

بزيــادة مخصصــات فئــات او درجــات معينــة يف ســلم الرواتــب فقــط إذا مــا ســلمنا بصحــة الصاحيــات املمنوحــة ملجلــس 

الــوزراء بمــا يتوافــق واحــكام الدســتور وعلويتــه والقوانــن الخاصــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة وتقليــل الفــوارق بــن 

ــا ال مســاس باســتقرار املركــز املــايل والوظيفــي واالجتماعــي للموظفــن.  املوظفــن، هن

   إن القانونيــن يف االســاس ادلــوا بدلوهــم، وطعنــوا بســامة الصاحيــات التــي يمنحهــا املــرع يف قانــون الخدمــة املدنيــة 

الجديــد ملجلــس الــوزراء بإصــدار نظــام يحــدد رواتــب ومخصصــات املوظفــن وتعديلهــا كلمــا دعــت الحاجــة اىل ذلــك ، 

مســتندين يف ذلــك اىل ان  نــص املــادة )80/ثالثــاً( مــن دســتور العــراق النافــذ لســنة 	200  منــح حقــاً دســتورياً ملجلــس 

الــوزراء يف )اصــدار األنظمــة والتعليمــات والقــرارات، بهــدف تنفيــذ القوانــن(، وليــس حــق تحديــد الرواتــب واملخصصــات 

بإصــدار نظــام مــن قبــل مجلــس الــوزراء، ويــرون ان املــرع عنــد اصــداره األنظمــة يحــب ان يراعــي عــدم مخالفتهــا 

ألحــكام التريعــات التــي ســبقتها يف التــدرج القانونــي، ألن رشعيتهــا وقوتهــا مســتمدة مــن قــوة تلــك التريعــات التــي 

يتقدمهــا الدســتور ثــم القوانــن تليهــا األوامــر التريعيــة ثــم بعدهــا األنظمــة والتعليمــات ومــن ثــم النظــام الداخــي 1. 

1 -  انظر للمزيد من االطاع: عمار رحيم الكناني، )2019(، مدى دستورية وقانونية املادة )4/أوالً وثانيا/أ( واملادة)98/ثانياً(، مجلس النواب، دائرة البحوث-قسم 
الدراسات القانونية والصياغة التريعية، بحث غري منشور.
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     وكانــت النتيجــة تريــث مجلــس النــواب يف التصويــت عــى مــروع قانــون الخدمــة املدنيــة الجديــد، والعمــل عــى تقديــم 

مــروع قانــون يراعــي علويــة الدســتور والتــدرج القانونــي وبمــا يضمــن اســتقرار املركــز املــايل والقانونــي واالجتماعــي 

للموظفــن، إذ أدركــت الســلطة التريعيــة حجــم االرضار التــي يمكــن ان تلحــق بالوظيفــة العامــة اذا مــا قامــت بمنــح 

الســلطة التنفيذيــة )مجلــس الــوزراء( صاحيــة إصــدار نظــام يحــدد رواتــب ومخصصــات املوظفــن وتعديلهــا كلمــا دعــت 

الحاجــة اىل ذلــك، خاصــة اذا مــا خضــع ذلــك لألهــواء السياســية ومــزاج الحاكمــن ألغــراض انتخابيــة.

2-املوقف من تعديل قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014.

       لقــد ســعت الحكومــة العراقيــة يف نهايــة عــام 2019 رغبــًة منهــا يف توفــري فــرص العمــل للشــباب الســيما خريجــي 

الدراســات العليــا وامتصــاص غضــب املتظاهريــن ، بتقديــم مــروع قانــون تعديــل قانــون التقاعــد املوحــد، وقــد صــوت 

مجلــس النــواب عــى مــواد مــروع القانــون بعــد تعديــل البعــض منهــا، واضافــة مــواد أخــرى عــى مــروع القانــون، 

وصــدر تحــت عنــوان قانــون رقــم )26( لســنة 2019، )قانــون التعديــل األول لقانــون التقاعــد املوحــد رقــم )9( لســنة 

2014، واصبــح فيــه بموجــب احــكام املــادة)2/ أوال- د، وثانيــاً( الســن القانونــي إلحالــة املوظــف عــى التقاعــد مــن ذوو 

ــم )20(  ــون رق ــنة 2016 وقان ــم )2( لس ــهداء رق ــة الش ــون مؤسس ــمولن بقان ــة املش ــة األوىل والثاني ــن الدرج ــهداء م الش

لســنة 2009 وقانــون مؤسســة الســجناء السياســين رقــم )		( لســنة 	201  ســنة هــو )	6( ســنة بــدالً مــن )68(. وتــم 

تخفيــض ســن إحالــة املوظــف عــى التقاعــد مــن )	6( ســنة اىل )60( ســنة. 

ــن  ــتور والقوان ــكام الدس ــة اح ــاً اىل علوي ــجاعاً وملتفت ــواب كان ش ــس الن ــرع يف مجل ــا اىل ان امل ــارة هن ــدر اإلش      وتج

النافــذة، وعمــل جاهــداً عــى الحفــاظ عــى الحقــوق املاليــة املكتســبة بموجــب قوانــن العدالــة االنتقاليــة الخاصــة بــذوي 

الشــهداء والســجناء واملعتقلــن، إذ أن الســلطة التنفيذيــة اســتهدفت التجــاوز عــى تلــك الحقــوق، وإلغــاء الســماح بالجمــع 

بــن راتبــن بموجــب مــا جــاء يف املــادة )10( مــن مــروع قانــون تعديــل قانــون التقاعــد املوحــد، التــي نصــت عــى ان 

)تلغــى النصــوص القانونيــة كافــة التــي تســمح بالجمــع بــن راتبــن عــى ان يبــدأ تنفيــذ هــذه املــادة بعــد ســتة اشــهر 

مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون(.

   لقــد عمــل امُلــرع باعتبــاره ممثــل الشــعب عــى حمايــة تلــك الحقــوق املكتســبة للفئــات املذكــورة اســتناداً ملــا جــاء 

يف ديباجــة الدســتور مــن الدعــوة الحــرتام قواعــد القانــون وااليفــاء بأحــكام املــادة )2	1/ اوالً و ثانيــاً( منــه وتنظيمهــا 

ــي تــم  توضحهــا يف الفقــرات الســابقة مــن هــذا البحــث، وصــوت عــى املــادة )10( أعــاه مــن مــروع  بقانــون ، والت

القانــون بعــد تعديلهــا يف قانــون رقــم )26( لســنة 2019 )قانــون التعديــل األول لقانــون التقاعــد املوحــد رقــم )9( لســنة 

2014 ،  إذ جــاء يف املــادة )10( منــه مــا نصــه )تلغــى النصــوص القانونيــة كافــة التــي تســمح بالجمــع بــن راتبــن أو 

ــك  ــذة(. وبذل ــن الناف ــب القوان ــاب وحس ــا االره ــهداء وضحاي ــين وذوو الش ــجناء السياس ــك الس ــن ذل ــتثنى م ــر ويس أكث

ــة مظلمــة مــن  ــي انتهكــت حرياتهــا يف حقب ــك الرائــح الت ــة الحكومــة االرضار بحقــوق تل وقــف املــرع بوجــه محاول
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نظــام الحكــم املقبــور وعانــى بعضهــا مــن ظلــم عصابــات التكفــري واإلرهــاب بعــد تغيــري ذلــك النظــام.

ــني  ــب املوظف ــض روات ــة تخفي ــرار الحكوم ــة بق ــام 2020 الخاص ــة ع ــة مرسب ــص وثيق ــن ن ــف م 3-املوق

ــا.   ــة عليه ــري ورضيب ــتقطاع كب ــرض اس ــالل ف ــن خ ــن م واملتقاعدي

     نتيجــًة لألحــداث املتســارعة والتداعيــات الخطــرية جــراء تفــي فــريوس كورونــا ومــا اصــاب االقتصــاد العاملــي مــن 

خســائر وصلــت اىل أكثــر )2( تريليــون دوالر، إذ اثــرت جائحــة كورونــا وانتشــار الوبــاء يف تراجــع حجــم الطلــب العاملــي، 

ــال  ــواق امل ــول، وأس ــعار األص ــع أس ــام ، وتراج ــكل ع ــع( بش ــيما البضائ ــدان )الس ــن البل ــة ب ــادالت التجاري ــف املب وضع

الســيما أســواق االســهم ، فضــاً عــن تراجــع حجــم الطلــب العاملــي عــى النفــط  واملشــتقات النفطيــة، وانخفــاض أســعار 

النفــط  الخــام يف األســواق العامليــة بســبب توقــف املشــاريع واملصانــع اإلنتاجيــة، والــذي أدى اىل حصــول ركــوٍد اقتصــادٍي 

ــم، وتراجــٍع يف النمــو االقتصــادي العاملــي عــام 2020 ليصــل اىل )	.2(%، و أكــد  ــدان العال ــد مــن بل يف اقتصــادات العدي

املســؤولن يف منظمــة األونكتــاد) مؤتمــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة UNCTAD ( بــأن تداعيــات كورونــا ومــا لحــق 

باالقتصــاد العاملــي أمــر لــم يكــن متوقعــاً، وأشــاروا اىل ان تراجــع حجــم الطلــب العاملــي عــى النفــط، وانهيــار أســعار 

النفــط الخــام أصــاب اقتصــادات العالــم النفطيــة وغــري النفطيــة بالهلــع وســبب لهــا ذعــراً وقلقــاً دائمــن. 

     لقــد انشــغلت حكومــات بلــدان العالــم املختلفــة جــراء االزمــة بتوفــري املســتلزمات الروريــة لتجــاوز الوبــاء وتوفــري 

التمويــل الــازم لتســيري وإدارة شــؤونها االقتصاديــة والصحيــة، وتقديــم الخدمــات األساســية ذات املســاس املبــارش بحيــاة 

مواطنيهــا. وقــد عانــت اقتصــادات كثــرية بمــا فيهــا اقتصــادات بعــض البلــدان الريعيــة، الســيما النفطيــة ومنهــا العــراق 

بســبب تداعيــات ازمــة كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط مــن ازمــة ماليــة خانقــة وعجــٍز يف تمويــل نفقاتهــا العامــة، 

ــايل  ــز امل ــل العج ــدة لتموي ــادر جدي ــاد مص ــري إليج ــة تداب ــاذ جمل ــراق التخ ــة يف الع ــلطة التنفيذي ــع الس ــذي دف ــر ال االم

ــة بمجلــس الــوزراء مــن خــال نــص قــرار مــرب عنهــا تســعى فيــه اىل  يف موازنــة 2020. لقــد كانــت الحكومــة ممثل

ــاء االزدواج يف  ــم وإلغ ــن رواتبه ــزء م ــتقطاع ج ــل اس ــن أج ــن م ــن واملتقاعدي ــب املوظف ــى روات ــل ع ــة دخ ــرض رضيب ف

الراتــب لريحــة ذوي الشــهداء والســجناء واملعتقلــن السياســين، واقــرتاح تخفيــض رواتــب بعــض الفئــات مــن املوظفــن 

واملتقاعديــن بنســب معينــة بحجــة تخفيــض العجــز املــايل يف موازنــة 2020.

   إن قــرار مجلــس الــوزراء هــذا واجــه معارضــة شــديدة مــن قبــل أعضــاء هيــأة رئاســة مجلــس النــواب والكثــري مــن 

ــن  ــري م ــين والكث ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــة ولجن ــة واملالي ــة القانوني ــيما اللجن ــة، الس ــان الرملاني اللج

ــذا  ــوزراء يف ه ــس ال ــل مجل ــن قب ــذة م ــراءات املتخ ــامة اإلج ــتورية وس ــدم دس ــاروا اىل ع ــواب، إذ أش ــس الن ــاء مجل أعض

الشــأن كونهــا غــري قانونيــة، ومخالفــة ألحــكام القوانــن النافــذة. إن مــن بــن أبــرز الــردود التــي بينــت معارضــة مجلــس 

النــواب لنيــة الحكومــة فــرض اســتقطاع كبــري ورضيبــة عــى الرواتــب واملخصصــات واملســتحقات املاليــة األخــرى أو إلغــاء 

بعضهــا للفئــات أعــاه هــو مــا صــدر عــى لســان ســيادة النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب حســن كريــم الكعبــي يف 
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اجتمــاع اللجنــة املاليــة النيابيــة الــذي تــم فيــه اســتضافة وزيــري املاليــة والتخطيــط، إذ أبلغهــم رفــض مجلــس النــواب 

اســتقطاع رواتــب املوظفــن واملتقاعديــن، وأكــد عــى أن إجــراء مجلــس الــوزراء مخالــف لــكل القوانــن النافــذة وال أصــل 

ــواب يف  ــس الن ــت مجل ــوزراء بتصوي ــس ال ــرار مجل ــه لق ــواب يف معارضت ــس الن ــاع مجل ــت مس ــد توج ــه. وق ــي ل تريع

ــه )رفــض اي  ــم بموجب ــذي ت جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2020/6/10 عــى القــرار النيابــي رقــم )24( لســنة 2020 وال

اســتقطاع لرواتــب املوظفــن واملتقاعديــن كافــة بــأي شــكل مــن اإلشــكال بشــكل مبــارش او غــري مبــارش ورفــض فــرض 

اي رضائــب عــى رواتبهــم عــى ان ال يشــمل القــرار الرئاســات الثــاث والــوزراء والنــواب والدرجــات الخاصــة(.

  إن رفــض مجلــس النــواب لقــرار اســتقطاع رواتــب املتقاعديــن واملوظفــن، أو فــرض أي رضيبــة جــاء منســجماً مــع احكام 

الدســتور والقوانــن النافــذة التــي ســبق اســتعراضها، والتــي تراعــي ضمــان اســتقرار املراكــز املاليــة واالجتماعيــة ملوظفــي 

الخدمــة العامــة واملتقاعديــن عــى حــٍد ســواء، ومــرراً يف الوقــت نفســه كــون قــرار مجلــس الــوزراء كمــا يــرى الخــراء 

القانونيــن فيــه العديــد مــن املخالفــات الدســتورية والقانونيــة ومــن أبرزهــا:

1-جــاء قــرار مجلــس الــوزراء بفــرض رضيبــة مخالفــاً ألحــكام املــادة)28/اوالً( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 

	200، التــي تنــص عــى ان )ال تفــرض الرائــب والرســوم، وال تعــدل، وال تجبــى، وال يعفــى منهــا، إال بقانــون(. فضــاً عن 

مخالفتــه أحــكام املــادة )	/6( مــن قانــون رضيبــة الدخــل رقــم )	11( لســنة 1982 املعــدل والتــي بموجبهــا تــم اعفــاء 

مدخــوالت املتقاعديــن أو عيالهــم )الخلــف( مــن الريبــة، الســيما مــن مصــادر الراتــب التقاعــدي واملكافــأة التقاعديــة.

2-جــاء قــرار مجلــس الــوزراء بإيقــاف العمــل بــازدواج الراتــب مخالفــاً ألحــكام قوانــن العدالــة االنتقاليــة، الســيما قانون 

مؤسســة الشــهداء وقانــون مؤسســة الســجناء السياســين التــي ســمحت بــازدواج الراتــب للفئــات املشــمولة بأحــكام هــذه 

القوانــن، إذ ان هــذا الســماح جــاء مــن اجــل تعزيــز اركان تحقيــق العدالــة االنتقاليــة للرائــح التــي تعرضــت النتهــاكات 

حقــوق االنســان. وبالتــايل، فــان قــرار مجلــس الــوزراء يف إيقــاف العمــل بــازدواج الراتــب لفئــات ذوي الشــهداء والســجناء 

ــاكات  ــة واالنته ــات القمعي ــراء السياس ــن ج ــن م ــض املترري ــرر لتعوي ــر ال ــدأ ج ــاىف ومب ــين يتن ــن السياس واملعتقل

الجســيمة التــي تعرضــوا لهــا مــن قبــل النظــام الســابق.

ــة يف ممارســة  ــدأ الفصــل بــن الســلطات فهــو يصــادر حــق الســلطة التريعي ــوزراء يقــوض مب ــس ال 	-إن قــرار مجل

اختصاصاتهــا الحريــة، فالحقــوق املاليــة واملعنويــة املكتســبة للموظفــن واملتقاعديــن بموجــب القوانــن النافــذة ال يمكــن 

ــة  ــة امكاني ــلطة التنفيذي ــب الس ــات طال ــب التريع ــرع  يف اغل ــل أن امل ــة، ب ــل الحكوم ــن قب ــرار اداري م ــا بق انقاصه

زيادتهــا مراعــاًة للوضــع االقتصــادي وارتفــاع معــدالت التضخــم، مثــل مــا جــاء يف نــص املــادة )	/ ثانيــاً( مــن قانــون 

ــغ الرواتــب املنصــوص  ــل مبال ــوزراء تعدي ــس ال ــة والقطــاع العــام رقــم )22( لســنة 2008 )ملجل رواتــب موظفــي الدول

عليهــا يف جــدول الرواتــب امللحــق بهــذا القانــون يف ضــوء ارتفــاع نســبة التضخــم لتقليــل تأثريهــا عــى املســتوى املعــايش 

العــام للموظفــن( ، وكذلــك مــا جــاء يف نــص املــادة )6	( مــن قانــون التقاعــد املوحــد رقــم )9( لســنة 2014 )تــزاد بقــرار 
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مــن مجلــس الــوزراء الرواتــب التقاعديــة كلمــا زادت نســبة التضخــم الســنوي عــى ان ال تكــون الزيــادة اكثــر مــن نســبة 

التضخــم(. 

ــب  ــأن بروات ــة 2021 ذات الش ــنة املالي ــة للس ــة االتحادي ــة العام ــون املوازن ــرشوع قان ــكام م ــن اح ــف م 4-املوق

ــن. ــني واملتقاعدي املوظف

    احيــاًء للدعــوات املســتمرة لخفــض رواتــب ومخصصــات املوظفــن واملتقاعديــن وتأثــري ذلــك عــى مســتوى معيشــتهم 

وقوتهــم الرائيــة فقــد حاولــت الحكومــة مــرة أخــرى مــن خــال نــص مــروع قانــون املوازنــة العامــة للســنة املاليــة 

2021 تخفيــض هــذه الرواتــب واملخصصــات.

* اذ تضمنــت املــادة )20/اوالً-أ -ب( اخضــاع اجمــايل الدخــل الشــهري لرؤســاء الرئاســات )الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء 

ومجلــس النــواب ومجلــس القضــاء األعــى( ونوابهــم، والــوزراء والنــواب ومــن بدرجتهــم ومــن يتقــاىض راتبهــم لريبــة 

الدخــل بنســبة مقطوعــة )40%( و)0	( عــى التــوايل وبــدون أيــة ســماحات، يف حــن اعفــت املــادة)20/ ثانيــاً( كل مــن 

كان اجمــايل دخلــه الشــهري )00000	( خمســمائة الــف دينــار او اقــل مــن رضيبــة الدخــل. امــا البنــد )ثالثــاً مــن املــادة 

20( فقــد نــص عــى: )تفــرض رضيبــة الدخــل عــى اجمــايل الدخــل الشــهري )الراتــب االســمي واملخصصــات والحوافــز 

واالربــاح الشــهرية والســنوية واملكافــأت وااليفــاد وغريهــا مــن اشــكال الدخــل كافــة( ملنتســبي دوائــر الدولــة كافــة والقطاع 

العــام ... مــن القضــاة وأعضــاء االدعــاء ووكاء الــوزارات وأصحــاب الدرجــات الخاصــة واملــدراء العامــن ومــن بدرجتهــم 

ومــن يتقــاىض راتبهــم واملوظفــن املدنيــن والعســكرين عــى املــاك الدائــم والعقــود كافــة وبــدون أيــة ســماحات ويتــم 

احتســابها كاالتــي:

أ-تعفى اول )00	( خمسمائة ألف دينار من الريبة.

ــد )1000000(  ــار لح ــف دين ــمائة ال ــن )00000	( خمس ــا زاد ع ــن كل م ــبة )10%( ع ــة بنس ــغ رضيب ــتقطع مبل ب-يس

مليــون دينــار، وبنســبة )20%( عــن كل مــا زاد)1000000( مليــون دينــار لحــد )00000	1( مليــون وخمســمائة الــف 

ــار ..... ــف دين ــون وخمســمائة ال ــار، وبنســبة )0	( عــن كل مــا زاد )00000	1( ملي دين

اما البند رابعاً من املادة 20 فقد نص عى:

أ-يخضــع اجمــايل الدخــل الشــهري للمتقاعديــن املدنيــن والعســكرين اىل رضيبــة دخــل شــهرية تحتســب وفقــاً الحــكام 

البنــد ثالثــاً مــن هــذه املــادة.

ب- تفرض رضيبة دخل مقطوعة بنسبة 10% عى املكافأت التقاعدية ومكافأت نهاية الخدمة.

ــة  ــك االســتقطاعات الريبي ــة يف جعــل تل ــا القاطــع مســايرة الســلطة التنفيذي ــة رفضه ــدت الســلطة التريعي ــد أب    لق

امــراً واقعــاً وســاري املفعــول، اذ أعلــن ســيادة رئيــس مجلــس النــواب محمــد الحلبــويس بعــد اجتماعــه باللجنــة املاليــة 
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النيابيــة بــان اللجنــة اتخــذت قــراراً بعــدم اســتقطاع رواتــب املوظفــن، وفيمــا يتعلــق بالريبــة عــى الرواتــب فقــد تمــت 

معالجتهــا يف داخــل اللجنــة، واشــار اىل ان املوظفــن ســوف يســتلمون رواتبهــم كمــا كانــت قبــل تريــع املوازنــة العامــة1. 

ــز  ــة العج ــعى ملواجه ــا تس ــل يف انه ــتقطاعات، املتمث ــذه االس ــرض ه ــة  لف ــر الحكوم ــواب تري ــس الن ــض مجل ــه رف وعلي

ــق  ــة، وتحقي ــة املالي ــار االزم ــن اث ــل م ــدودي الدخ ــة مح ــدف حماي ــق ه ــل، وتحقي ــة التموي ــل ازم ــة، وح ــايل يف املوازن امل

ــكام  ــع أح ــجماً م ــواب منس ــس الن ــف مجل ــاء موق ــل، وج ــة الدخ ــق رضيب ــة  يف تطبي ــة االجتماعي ــن العدال ــر م ــدر اك ق

الدســتور والقوانــن النافــذة التــي تراعــي ضمــان اســتقرار املراكــز املاليــة، وضمــان العيــش الكريــم  ملوظفــي الخدمــة 

ــاً للحكومــة يف تخفيــض ســعر رصف  ــراراً ملزم ــد اتخــذت ق ــة ق ــة. الســيما وان الســلطة النقدي ــن كاف العامــة واملتقاعدي

الدينــار مقابــل الــدوالر األمريكــي، وهــو الســعر الــذي اعتمدتــه وزارة املاليــة يف احتســاب اإليــرادات املخمنــة مــن تصديــر 

ــي  ــال القانون ــن يف املج ــارات املختص ــى استش ــاداً ع ــا اعتم ــرار رفضه ــة ق ــلطة التريعي ــت الس ــد بن ــام. وق ــط الخ النف

واالقتصــادي واملــايل التــي أوضحــت ان املواطــن العراقــي، الســيما املوظفــن واملتقاعديــن ال يمكنهــم تحمــل تخفيــض قيمــة 

الدينــار واثــاره عــى انخفــاض قوتهــم الرائيــة وصدمــة االســتقطاعات الريبيــة عــى رواتبهــم ومخصصاتهــم.

  وقــد بــرر قــرار خفــض قيمــة الدينــار العراقــي مقابــل الــدوالر مــن قبــل الســلطة النقديــة بانــه جــاء مــن أجــل تحقيــق 

جملــة مــن األهــداف االقتصاديــة واملاليــة، ويمكــن ايجــاز أبــرز هــذه األهــداف باآلتــي:

1-خلــق وفــرة ماليــة بالدينــار العراقــي لســد عجــز املوازنــة البالــغ أكثــر مــن 22% مــن اجمــايل تخصيصــات النفقــات 
العامــة.

2- خفــض حجــم االســتريادات مــن الســلع التــي يمكــن انتاجهــا محليــاً، وتقليــل تــرب العملــة األجنبيــة )تعزيــز احتياطي 
ــة األجنبية(. العمل

	- زيادة الصادرات املحلية )تعزيز تنافسية املنتجات املحلية(.

     ونلحــظ بعــد مــرور قرابــة العــام عــى إقــرار املوازنــة العامــة للســنة املاليــة 2021 لــم يتحقــق مــن هــذه األهــداف 

ــار عراقــي ســاهمت  ــون دين ــة تقــدر )11( ترلي ــق وفــرة مالي ــة العامــة مــن تحقي ــت املالي ســوى الهــدف االول، اذ تمكن

يف تمويــل فجــوة العجــز املــايل للموازنــة، الن ضعــف مرونــة الجهــاز اإلنتاجــي يف االقتصــاد العراقــي، وتعطــل املشــاريع 

اإلنتاجيــة، وعــدم القــدرة عــى النهــوض بواقــع القطــاع الصناعــي، الســيما قطــاع الصناعــة التحويليــة لــم تمكــن مــن 

ــلع  ــة والس ــواد االولي ــب امل ــيما وان اغل ــة، الس ــة املحلي ــعر رصف العمل ــض س ــن خف ــاة م ــداف املتوخ ــة األه ــق بقي تحقي

الوســيطة الازمــة يف اإلنتــاج الصناعــي هــي ســلع مســتوردة، ممــا يخلــق ضغــوط تضخميــة ســاهمت يف ارتفــاع األســعار، 

ــات الهشــة والفقــرية وذوي الدخــل  ــد اصــاب الفئ ــن، وكان الــرر األكــر ق ــة لعمــوم املواطن وانخفــاض القــوة الرائي

املحــدود، الســيما املوظفــن واملتقاعديــن. ان مجلــس النــواب لــم يعــارض قــرار البنــك املركــزي املتعلــق بخفــض ســعر 

رصف الدينــار عــى الرغــم مــن ارضاره الجســيمة التــي لحقــت بعمــوم املواطنــن وقوتهــم الرائيــة وعــى وجــه الخصــوص 

املوظفــن واملتقاعديــن منهــم، وذلــك احرتامــاً الســتقالية البنــك املركــزي وتمتعــُه بالشــخصية املعنويــة عــى وفــق احــكام 

الدســتور وقانــون البنــك املركــزي النافــذ.

net.mawazin.www//:https .1 -  الحلبويس يعلنها، ال استقطاعات وال رضيبة دخل عى رواتب املوظفن. متاح عى شبكة االنرتنت
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ــض  ــرة لخف ــادة الك ــت إع ــة 2021، أذ حاول ــنة املالي ــة للس ــة العام ــون املوازن ــا رشع يف قان ــِف بم ــم تكت ــة ل    إن الحكوم

رواتــب ومخصصــات املوظفــن واملتقاعديــن، اذ أصــدرت وزارة املاليــة كتابــاً يحمــل توقيــع وزيــر املاليــة بخصــوص فــرض 

الرائــب عــى رواتــب املوظفــن، واقرتحــت فيــه تطبيــق قانــون رضيبــة الدخــل عــى اجمــايل الراتــب واملخصصــات وباثــر 

رجعــي مــن بدايــة عــام 2021 تطبيقــاً ألحــكام املــادة )4	( الفقــرة )ج( مــن قانــون املوازنــة العامــة لســنة 2021، التــي 

تنــص عــى ) الغــاء جميــع اإلعفــاءات واالســتثناءات الكمركيــة والريبيــة املمنوحــة بقــرار مــن مجلــس النــواب، مــا لــم 

ــم  ــة عــى وفــق القانــون يت ــة ان تطبيــق القــرار هــذا ودفــع الريب ــه القوانــن النافــذة(. وبينــت وزارة املالي تنــص علي

عــى جميــع الدخــل بمــا فيهــا الراتــب االســمي واملخصصــات، وأوضحــت ان مــا حصــل مــن اعفــاء مــن مجلــس الــوزراء 

كان اســتثنائياً، وان االســتقطاعات الريبيــة ال تشــمل الدرجــات الدنيــا، ومجلــس الــوزراء هــو الوحيــد الــذي يمتلــك حــق 

وصاحيــة الغــاء هــذا القــرار. 

      لقــد أوضــح مجلــس النــواب موقفــه الرافــض لقــرار الحكومــة هــذا عــى لســان رئيــس مجلــس النــواب  والنائــب األول 

لرئيــس مجلــس النــواب ورئيــس اللجنــة املاليــة والكثــري مــن الســادة األعضــاء ورؤســاء الكتــل النيابيــة، اذ عــد النائــب 

ــرياً  ــة تفس ــون املوازن ــروع قان ــن م ــادة)4	( م ــن امل ــرة )ج( م ــة للفق ــري وزارة املالي ــواب تفس ــس الن ــس مجل األول لرئي

مخالفــاً إلرادة املــرع العراقــي، وحــذر مــن تبعــات هــذا التفســري، وشــدد عــى ان نــص الفقــرة أعــاه ليــس لــه عاقــة 

ال مــن قريــب وال مــن بعيــد باســتقطاع رواتــب او مخصصــات املوظفــن تحــت أي شــكل مــن االشــكال، وأوضــح ان عــى 

وزارة املاليــة ان تــدرك ان محاربــة املوظــف وتهديــده بقطــع الراتــب، او تقليلــه، او فــرض رســوم او رضيبــة عليــه، يــؤدي 

اىل عــدم اســتقرار املوظــف ومصــادرة حقوقــه املكتســبة عــى وفــق القانــون، والتــي ســوف تنعكــس عــى إصابــة األداء 

ــه، االمــر  ــه وانتاجيت ــة مــن عــدم االســتقرار للموظــف يف مجــال قيامــه بمهامــه وواجبات ــق حال ــل، وخل الحكومــي بالخل

الــذي ينعكــس ســلباً عــى كفــاءة األداء عــى صعيــد مؤسســات الدولــة، لــذا كان األوىل عــى الحكومــة اســتنفار جهودهــا 

لزيــادة اإليــرادات العامــة، وتنويــع مصادرهــا بمــا يكفــي لســد العجــز املــايل، مــن خــال ســيطرتها عــى املنافــذ الحدودية، 

وتفعيــل جبايــة الرائــب يف مختلــف القطاعــات التجاريــة والخدميــة واإلنتاجيــة والســياحية، وتفعيــل جهــود اســتعادة 

أمــوال العــراق املحجــوزة يف الخــارج بــدالً عــن اعتمــاد سياســات يكــون ضحيتهــا املواطــن، وهــذه املواقــف الرافضــة لقــرار 

وزارة املاليــة دفعــت رئيــس الــوزراء الكاظمــي اىل إيقــاف العمــل بكتــاب وزارة املاليــة أعــاه 1.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

ان أبرز االستنتاجات والتوصيات التي يمكن الخروج بها من خال بحث هذا املوضوع تتمثل باألتي:

1 - ملزيد من االطاع انظر:
economy/news.iqiraq.www//:https .اول رد لرئاسة الرملان عى كتاب املالية الخاص بالرائب، متاح عى شبكة االنرتنت-

                      https://nabd.com .الكعبي يطالب املالية بسحب كتاب فرض الرائب عى املتقاعدين، متاح عى شبكة االنرتنت -
https://shafaq.com/en          .الرملان يبلغ الحكومة رفضه استقطاع رواتب املوظفن واملتقاعدين، متاح عى شبكة االنرتنت-
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1- االستنتاجات.

1-رفــض مجلــس النــواب محــاوالت وقــرارات الحكومــة باســتقطاع )تخفيــض( رواتــب املتقاعديــن واملوظفــن أو فــرض 

أي رضيبــة ينســجم مــع احــكام الدســتور والقوانــن النافــذة التــي تراعــي ضمــان اســتقرار املراكــز املاليــة واالجتماعيــة 

ملوظفــي الخدمــة العامــة واملتقاعديــن عــى حــٍد ســواء.

2-ان املســاس بالحقــوق املاليــة املكتســبة لهــذه الرائــح أو التعــدي عليهــا دون مراعــاة الضمانات التــي اقرتهــا التريعات 

والقوانــن النافــذة مــن خــال محــاوالت الحكومــة املتكــررة تخفيــض رواتبهــم ومخصصاتهــم او فــرض الريبــة عليهــم 

يمثــل تجــاوزاً عــى مراكزهــم املاليــة ووضعهــم القانونــي.

	-ممارســة مجلــس النــواب ملهامــه التريعيــة فيمــا يتعلــق بضمــان اســتقرار املســتوى املعــايش واملركــز املــايل للموظفــن 

واملتقاعديــن واملشــمولن بقوانــن العدالــة االنتقاليــة والقوانــن الخاصــة األخــرى، ورفــض املخالفــات الدســتورية والقانونية 

ملحــاوالت الحكومــة تخفيــض رواتبهــم ومخصصاتهــم بالوســائل مختلفــة يضمــن تحقيــق اهــداف الدســتور والتريعــات 

النافــذة يف ضمــان الحيــاة الكريــم للمواطنــن، ويســهم يف تعــزز قيــم الــوالء للوطــن، وغــرس روح املواطنــة لديهــم، ودمــج 

معانــاة املترريــن منهــم جــراء السياســات التعســفية للنظــام املبــاد يف الذاكــرة الوطنيــة. 

4-اطمئنــان املوظفــن واملتقاعديــن واملشــمولن بقوانــن العدالــة االنتقاليــة والقوانــن الخاصــة األخــرى عــى ضمــان مــا 

ــة او راتــب تقاعــدي(، للســنوات القادمــة مــن  ــة )مــن راتــب ومخصصــات وظيفي ــغ مالي ــه مــن مبال ــون علي قــد يحصل

حياتهــم يمكــن الكثرييــن منهــم مــن اتخــاذ الخطــوات التــي تعــزز مــؤرشات جــودة الحيــاة والرفــاه لديهــم. 

	-ان الهــدف مــن محــاوالت الحكومــة املســتمرة لخفــض رواتــب ومخصصــات املوظفــن ومكافــأت أو رواتــب املتقاعديــن 

وإيقــاف ازدواج الراتــب كعــوض مــايل لجــر الــرر الجســدي والنفــي واملــادي الــذي أصــاب ذوي الشــهداء والســجناء 

ــة للنظــام البعثــي املمنوحــة عــى وفــق احــكام الدســتور والقوانــن النافــذة، هــو  واملترريــن جــراء السياســات القمعي

خفــض االنفــاق الجــاري لخلــق وفــرة ماليــة وزيــادة املــوارد املاليــة لتمويــل املوازنــة وســد العجــز املــايل املســتمر جــراء 

الازمــة املاليــة وتداعيــات فــريوس كورونــا.

6-لــم تســتطع الســلطة التريعيــة معارضــة سياســة الســلطة النقديــة املتمثلــة يف خفــض ســعر رصف العملــة املحليــة 

)الدينــار( مقابــل الــدوالر، حفاظــاً عــى اســتقالية البنــك املركــزي باعتبــاره هيــأة مســتقلة تمتــُع بالشــخصية املعنويــة عى 

وفــق احــكام الدســتور والتريعــات النافــذة وهــو املســؤول عــن تحقيــق اهــداف االســتقرار االقتصــادي واســتقرار النظــام 

النقــدي واملــايل وتحقيــق التنميــة.
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2-التوصيات:

1-رضورة ان تكــون إجــراءات وسياســات الحكومــة الهادفــة اىل ترشــيد االنفــاق العــام وســد عجــز املوازنــة العامــة وتجاوز 

ــات  ــاد السياس ــال اعتم ــن خ ــن م ــن واملتقاعدي ــبة للموظف ــة املكتس ــوق املالي ــة للحق ــة حامي ــة واالقتصادي ــة املالي االزم

والخطــط االقتصاديــة التــي تخلــق التنــوع يف االنتــاج ومصــادر الدخــل، الســيما منهــا الســيطرة عــى املنافــذ الحدوديــة 

وتوســيع األنشــطة اإلنتاجيــة التــي تولــد القيمــة املضافــة، وتفعيــل أنظمــة جبايــة الرائــب والرســوم يف مختلــف القطاعات 

واالنشــطة.

2-يجــب عــى الســلطة التريعيــة وبمــا يتوافــق مــع مــا جــاء يف )1( ان تراعــي عنــد إقــرار املوازنــة العامــة االتحاديــة إلزام 

الحكومــة بزيــادة التخصيصــات املاليــة املوجهــة نحــو تنفيــذ الرامــج االســتثمارية يف القطاعــات املختلفــة، ال ســيما زيــادة 

تخصيصــات املشــاريع اإلنتاجيــة االســرتاتيجية التــي تخلــق القيمــة املضافــة وتســهم يف خلــق فــرص العمــل والتنــوع يف 

مصــادر الدخــل واإلنتــاج. 

	-يجــب عــى الســلطة التريعيــة ان تقــف باســتمرار بوجــه محــاوالت الحكومــة وإجراءاتهــا التــي تتضمــن مخالفــات 

ــة  ــوق املالي ــا الحق ــيما منه ــن، الس ــوم املواطن ــبة لعم ــوق املكتس ــل الحق ــن مفاص ــل م ــة يف أي مفص ــتورية او قانوني دس

ــاد.  ــن جــراء سياســات النظــام املب ــن واملترري للموظفــن واملتقاعدي

4-عــى الســلطة التريعيــة كاتجــاه عــام منــح العلويــة ألحــكام الدســتور يف معالجــة القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة 

وغريهــا مــن القضايــا، وعــدم القبــول بقــرارات الحكومــة التــي تتعكــز عــى تفســري بعــض احــكام او مــواد القوانــن التــي 

تخــدم سياســاتها ومصالحهــا.

	-التأكيــد عــى ان تكــون إجــراءات السياســة النقديــة فيمــا يتعلــق بسياســة ســعر رصف العملــة املحليــة قــدر املســتطاع 

ــدم  ــرى، وع ــات األخ ــن والفئ ــن واملتقاعدي ــبة للموظف ــوق املكتس ــة للحق ــراءات الضامن ــات واإلج ــع التريع ــة م متوافق

ــة. ــة الخاطئ ــات الحكومي ــاء السياس ــم أعب تحميله
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املصادر

//:https .1-النعيمــي، طــارق حســن، 2018، العدالــة االنتقاليــة وألياتهــا الديموقراطيــة، متــاح عــى شــبكة االنرتنيــت

 com.azzaman.www

ــة،  ــات العربي ــز الدراس ــا، مرك ــات تطبيقه ــة وألي ــة االنتقالي ــة للعدال ــري الدولي ــادل، 2019، املعاي ــد ع ــكر، محم 2- عس

ــة. ــر العربي ــة م جمهوري

ــُه كامــاً،  ــة املــرض املحــدد تقــايض راتب ــة للمرتــب مــن حــق املوظــف يف حال ــة القانوني ــد، الحماي 	- الســكتاوي، محم

     http://www.khayma.com/almoudaress/tachrie/almouratab.html  ــت ــبكة االنرتن ــى ش ــاح ع مت

4- بــال، اخــاف ، )2016-	201(، الحمايــة القانونيــة ألجــر العامــل، مذكــرة لنيــل شــهادة املاســرت يف الحقــوق تخصــص 

القانــون الخــاص الشــامل، جامعــة عبدالرحمــن مــرية- بجايــة، الجزائــر.

	-الخاقانــي، محمــد كريــم جبــار، 	201، تجربــة العدالــة االنتقاليــة يف العــراق، املركــز الديموقراطــي العربــي، متــاح عــى 

      https://democraticac.de االنرتنت 

ــس  ــاً(، مجل ــا/أ( واملادة)98/ثاني ــادة )4/أوالً وثاني ــة امل ــتورية وقانوني ــدى دس ــم، )2019(، م ــار رحي ــي، عم 6-الكنان

ــة. ــة التريعي ــة والصياغ ــات القانوني ــم الدراس ــوث -قس ــرة البح ــواب، دائ الن

https://www.iqiraq. .اول رد لرئاســة الرملــان عــى كتــاب املاليــة الخــاص بالرائــب، متــاح عــى شــبكة االنرتنــت-	

  news/economy

8- الحلبــويس يعلنهــا، ال اســتقطاعات وال رضيبــة دخــل عــى رواتــب املوظفــن. متــاح عــى شــبكة االنرتنــت.                                                          

https://www.mawazin.net

9-الكعبي يطالب املالية بسحب كتاب فرض الرائب عى املتقاعدين، متاح عى شبكة االنرتنت. 

                                https://nabd.com

10-الرملــان يبلــغ الحكومــة رفضــه اســتقطاع رواتــب املوظفــن واملتقاعديــن، متــاح عــى شــبكة االنرتنــت.                                                                         

          https://shafaq.com/en

11-دستور جمهورية العراق لسنة 	200.

12-قانون اإلدارة املالية االتحادية رقم 6 لسنة 2019.

	1-مروع قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية 2021.

14-قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )22( لسنة 2008.

	1-قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014 املعدل.

16-قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم)4( لسنة 2006 املعدل.

	1-قانون مؤسسة الشهداء رقم )	( لسنة 2006 املعدل.
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موقف مجلس النواب العراقي من الوضع االمني

ومكافحة االرهاب 2021-2006

الباحث:  عادل حسن دفار

الملخص التنفيذي

       تشــكل مجلــس النــواب يف دورتــه األوىل 2006-2010، يف وضــع امنــي متدهــور بســبب احــداث تفجــري 

ــذه  ــتمر ه ــي واس ــدور الرقاب ــىل ال ــي ع ــأن األمن ــتحواذ الش ــذا اس ــامراء، ل ــكريني يف س ــني العس االمام

االســتحواذ تقريبــاً طيلــة الــدورة االنتخابيــة. والتعامــل مــع التصديــق عــىل اتفاقيــة انســحاب القــوات 

االمريكيــة مــن العــراق، والعمليــات العســكرية واألمنيــة لفــرض القانــون، واألحــداث اإلرهابيــة املفجعــة، 

ــذي  ــة ال ــة الوطني ــرشوع املصالح ــون، وم ــرض القان ــة لف ــة الحكوم ــدورة األوىل خط ــس بال ــد املجل وأي

يعتــرب عامــالً يف انجــاز األمــن يف العــراق.

    إال ان املجلــس لــم يتمكــن مــن عقــد جلســة اســتثنائية ملناقشــة األوضــاع االمنيــة يف البــرصة وبعــض 

مناطــق بغــداد، بعــد العمليــات العســكرية التــي قامــت بهــا القــوات العراقيــة واالمريكيــة يف نهايــة آذار 

2008، أو مــا اطلــق عليهــا عمليــة “صولــة الفرســان” أو “خطــة فــرض القانــون”1. 

ــة  ــدورة االنتخابي ــالل ال ــية خ ــزاب السياس ــل واألح ــني الكت ــية ب ــات السياس ــات والتقاطع   أدت الخالف

ــور  ــام 2011 اىل تده ــة ع ــذ بداي ــوريا من ــداث يف س ــك االح ــواب 2010-2014، وكذل ــس الن ــة ملجل الثاني

الوضــع األمنــي يف محافظــات نينــوى وصــالح الديــن واألنبــار، ومهــد اىل ظهــور تنظيــم داعــش األرهابــي 

ــراق. ــدده اىل الع ــوريا وأمت يف س

   امــام التدهــور املتســارع يف الوضــع األمنــي وظهــور بــوادر ســيطرة تنظيــم داعــش عــىل مدينــة املوصــل 

يف حزيــران 2014،  دعــا رئيــس مجلــس النــواب اســامة النجيفــي اىل عقــد جلســة طارئــة ملجلــس النــواب 

يــوم الخميــس 2014/6/12، ملناقشــة اعــالن حالــة الطــوارئ2 إال ان الجلســة لــم تعقــد.   

     اختلــف تعامــل مجلــس النــواب مــع قضايــا األمــن ومكافحــة األرهــاب يف الــدورات االنتخابيــة، ففــي 

ــل  ــي يتمث ــد ارهاب ــع تهدي ــل م ــس يتعام ــة 2010-2014،  كان املجل ــني األوىل 2006-2010 والثاني الدورت

ــة  ــات األداري ــض املؤسس ــىل بع ــيطرة ع ــلة لس ــاوالت فاش ــاالت ومح ــة واالغتي ــريات األرهابي بالتفج

العراقيــة، ومــع ان اشــارات ظهــور تنظيــم داعــش االرهابــي بــدأت اثنــاء الــدورة االنتخابيــة الثانيــة مــن 

خــالل اقتحــام مبانــي الحكومــات املحليــة يف صــالح الديــن وديــاىل. لكــن مجلــس النــواب بدروتــه الثالثــة 

2014-2018. تعامــل مــع احتــالل وســيطرة مبــارشة للعصابــات األرهابيــة الداعشــية ملحافظــات عراقيــة 

وهــدد عاصمتــي املركــز واالقليــم، ورسع التهديــد األمنــي عــىل الطبقــة السياســية لالتفــاق عــىل تشــكيل 

حكومــة حيــدر العبــادي. 

1   الجلسة التداولية  يف 28 /	/ 2008. 
2   بيان صحفي صادر من مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يوم 2014/6/10.  
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  امــا الوضــع االمنــي اثنــاء دروة مجلــس النــواب الرابعــة 2018- 2021، فامتــاز إلــى حــد كبيــر بالهــدوء واالســتقرار 

لكــن احــداث العنــف التــي رافقــت احتجاجــات تشــرين األول 2019 عكــر صفــو ذلــك الهــدوء.     

   مــن مجمــوع )20( اســتجواب فــي الــدورات االنتخابيــة االربــع ، لــم يكــن حصــة اســتجواب الــوزراء االمنييــن إال 

اســتجوابين فقــط، كانــت اســتجوابات الــوزراء غائبــة فــي الــدورات االنتخابيــة األولــى والثانيــة والرابعــة،  فــي 

حيــن كانــت حاضــرة فــي الــدورة الثالثــة باســتجوابين: نتــج عــن االســتجواب الثانــي ســحب الثقــة مــن وزيــر 

الدفــاع خالــد العبيــدي، وهــذا حصــل ألول مــرة فــي تاريــخ الــدورات األنتخابيــة األولــى والثانيــة والرابعــة. 

   بلغــت عــدد اســتضافات مجلــس النــواب لرئيــس الــوزراء القائــد العــام للقــوات المســلحة والــوزراء االمنييــن 

خــالل  الــدورات األنتخابيــة االربعــة )37( اســتضافة مــن مجمــوع  )179( اســتضافة فــي كل الــدورات، توزعــت 

علــى )71( اســتضافة فــي الــدورة األولــى كانــت )19( منهــا اســتضافة تخــص الجانــب األمنــي وهــي فــي المرتبــة 

األولــى لالســتضافات األمنيــة، وتأتــي الــدورة الثالثــة فــي عــدد االســتضافات األمنيــة فقــد بلغــت االســتضافات 

األمنيــة )17( اســتضافة مــن مجمــوع )46( اســتضافة، امــا الــدورة الرابعــة كانــت اســتضافة واحــدة تخــص 

الجانــب األمنــي مــن مجمــوع )15( اســتضافة، وتحــل الــدورة الثانيــة بالمرتبــة األخيــرة بعــدم وجــود اي اســتضافة 

أمنيــة مــن مجمــوع )47( اســتضافة. 

    لــم يشــرع  مجلــس النــواب طيلــة الــدورات االنتخابيــة االربــع  قوانيــن الوزارات والمؤسســات االمنية كمشــروع 

قانــون وزارة األمــن الوطنــي، ومشــروع قانــون وزارة الدفــاع، ومشــروع قانون جهاز المخابــرات الوطني العراقي.

    امــا القوانيــن المشــرعة والمتعلقــة بالجانــب األمنــي ومكافحــة اإلرهــاب او ذات صلــة باألمــن ، فقــد شــرع 

 مــن أصــل )690( قانــون، وهــو العــدد الكلــي لقوانيــن المشــرعة فــي الــدورات 
ً
مجلــس النــواب )31( قانونــا

 مــن مجمــوع )166( 
ً
االنتخابيــة االربعــة. كانــت الــدورة الثالثــة: األولــى مــن حيــث عــدد القوانيــن بـــ)15( قانونــا

قانــون، امــا الــدورة األولــى فقــد احتلــت المركــز الثانــي فــي عــدد القوانيــن األمنيــة بـــ)9( قوانيــن مــن مجمــوع 

 فــي الــدورة. 
ً
 فــي الــدورة، امــا الــدورة الثانيــة فقــد شــرع )7( قوانيــن امنيــة مــن اصــل )215( قانونــا

ً
)218( قانونــا

ــخمسة قوانيــن امنيــة مــن مجمــوع )91( قانــون.  امــا الــدورة الرابعــة كانــت االخيــرة فــي تشــريع القوانيــن بـ

وقــدم مجلــس النــواب مقترحيــن قانونييــن: مقتــرح قانــون هيــأة الحشــد الشــعبي، ومقتــرح قانــون تخليــد 

ــة الفائقــة  ــة، وتســريع أنجــاز معامالتهــم والعناي ــات داعــش األرهابي ــات شــهداء الحــرب ضــد عصاب تضحي

بجرحاهــم.

    ولــم ترســل الســلطة التنفيذيــة طيلــة الــدورات االنتخابيــة االربــع لمجلــس النــواب )2006-2021( اســماء قــادة 

الفــرق العســكرية لعــرض مصادقــة المجلــس علــى تعيينهــم حســب مــا نــص عليــه الدســتور العراقــي النافــذ 

 علــى الحكومــة بهــذا االتجــاه. 
ً
لعــام 2005، لكــن مــن جهــة ثانيــة لــم يكــن المجلــس ضاغطــا

كانــت الــدورة األنتخابيــة األولــى الــدورة الحصريــة فــي اقــرار حالــة الطــوارئ فــي العــراق)6( ســتة مــرات فــي 

حيــن لــم يصــوت مجلــس النــواب فــي الــدورات الثانيــة والثالثــة والرابعــة علــى حالــة الطــوارئ.

 وامتــازت الــدورة األنتخابيــة الثالثــة بممارســة كل اشــكال الرقابــة النيابيــة علــى الوضــع األمنــي مــن اســتجواب 

واســتضافة وتشــكيل لجــان تحقيقيــة وابرزهــا التحقيــق فــي ســقوط مدينــة الموصــل بيــد تنظيــم داعــش 

اإلرهابي.
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ــاب 2006-2021 يف  ــة االره ــي ومكافح ــع االمن ــن الوض ــي م ــواب العراق ــس الن ــف مجل ــة موق ــاول الدراس تتن

ــط. ــس فق ــة للمجل ــة العام الجلس

أعدت هذه الدراسة بناًء عىل طلب السيد مدير عام دائرة األعالم النيابي محمد أبو بكر أحمد.  

أوالً: الدورة االنتخابية األوىل ملجلس النواب 2010-2006: 

       أوالً: املوقف الترشيعي من الشأن األمني:

ــي،  ــب األمن ــق بالجان ــا تتعل ــن منه ــاً، )9( قوان ــة األوىل )218( قانون ــدورة االنتخابي ــالل ال ــواب خ ــس الن ع مجل رَشّ

ــا: وابرزه

مروع قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري1.. 1

مروع قانون العقوبات العسكري2.. 2

مروع قانون العقوبات واصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي	.. 	

مروع  قانون الخدمة والتقاعد العسكرين4.. 4

مــروع قانــون تصديــق  اتفــاق بــن جمهوريــة العــراق والواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن انســحاب القــوات . 	

األمريكيــة مــن العــراق وتنظيــم أنشــطتها خــال وجودهــا املؤقــت فيــه	. 

       وكان مــروع قانــون تصديــق اتفــاق بــن جمهوريــة العــراق والواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن انســحاب القــوات 

األمريكيــة مــن العــراق قــد آثــار رفضــاً واضحــاً مــن الكتلــة الصدريــة، وتحفظــاً مــن القائمــة العراقيــة، إال ان مــروع 

القانــون صــوت عليــه يف النهايــة مــن قبــل الكتــل املؤيــدة لــه.    

ثانياً: املوقف الرقابي من الجانب األمني: 

1. االستضافات:

ــتضافة  ــرة اس ــا )19( م ــتضافة، منه ــة األوىل )1	( اس ــدورة االنتخابي ــال ال ــواب خ ــس الن ــتضافات ملجل ــدد اس ــت ع  بلغ

ــد العــام  ــوزراء والقائ ــس رئيــس ال ــة مــن )19( كانــت تســعة جلســات منهــا اســتضافات رسيــة، اســتضاف املجل امني

ــن  ــة، ومستشــار األم ــس الجمهوري ــب رئي ــة، ونائ ــر الخارجي ــن، ووزي ــوزراء االمني ــي، وال ــوري املالك ــلحة ن ــوات املس للق

ــع: ــن، وناقشــت االســتضافة اهــم املواضي ــادة العســكرين واالمني ــي وعــدد مــن الق الوطن

•  االجراءات وخطط الوزارات االمنية يف مواجهة التدهور االمني باملحافظات العراقية.	

•  أعان رئيس الوزراء نوري املالكي عن خطة أمن بغداد )خطة فرض القانون(.	

• التمديد لبقاء القوات األجنبية االتفاقية اإلسرتاتيجية بن العراق والواليات املتحدة األمريكية. 	

جــاءت االســتضافات بنــاًء عــى طلــب موقــع مــن مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب وبطلــب رئيــس الــوزراء. 	 

وفضــا عــن قــرار مجلــس النــواب بوجــوب رجــوع الحكومــة إىل املجلــس عنــد التمديــد لبقــاء القــوات األجنبيــة.

1  الجلسة رقم )	6( يف 1/24/	200.
2  الجلسة رقم )	6( يف 	/2/	200.

3  الجلسة رقم )41( يف 2008/1/16 .
4  الجلسة رقم )14( يف 2009/11/2.

5  الجلسة رقم )		( يف 	2 /11/ 2008.  
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ــة يف  ــادئ العام ــم املب ــي يدع ــرار نياب ــى ق ــس ع ــت املجل ــتضافات: تصًوي ــك االس ــن تل ــض ع ــا تمخ ــرز م - وكان اب

ــرة2.   ــة الب ــي يف محافظ ــع االمن ــن الوض ــق ع ــي الحقائ ــة لتق ــة نيابي ــكيل لجن ــة1. وتش الخط

2. نقاشات نيابية تتعلق بالوضع األمني: 

     لــم تمــر عمليــة إرهابيــة تذهــب بــارواح االبريــاء،  إال كان لهــا صــدى يف مجلــس النــواب، مــن ادانــة واســتنكار ومناقشــة 

ــام  ــد الع ــوزراء القائ ــس ال ــس لرئي ــتضافة املجل ــات اس ــض املناقش ــن بع ــج ع ــراق، ونت ــور يف الع ــي املتده ــع األمن الوض

للقــوات املســلحة ووزراء الدفــاع والداخليــة واالمــن الوطنــي، أخــذت محافظــة البــرة حيــزاً مــن نقاشــات مجلــس النــواب 

بشــأن واقعهــا األمنــي. ومــن أكثــر مــن  )102( موضــوع مناقشــة، ناقــش املجلــس أكثــر مــن )21( مــرة الوضــع 

األمنــي،  وفيمــا يــي بعــض اهــم تلــك املناقشــات:   

• األوضاع األمنية بمحافظة دياىل، وصًوت املجلس عى تشكيل لجنة نيابية لذلك.	 	

• مساْلة جدولة انسحاب القوات األجنبية من العراق وبناء القوات العراقية4 	

• حادثة اختطاف موظفي دائرة البعثات الثقافية  بوزارة التعليم العايل يف بغداد		

•  بيان هيأة رئاسة مجلس النواب حول الوضع األمني والسيايس يف العراق6. 	

• خطة فرض القانون يف البرة ومدينة الصدر يف بغداد7.	

• إيقاف بناء الجدار العازل  يف األعظمية، والتصويت عى  رفع الجدار العازل بن املناطق8. 	

• تهجري العوائل املسيحية باملوصل9، وشكلت لجنة نيابية ملتابعة املوضوع10.	

• مداهمــات القــوات االمريكيــة والعراقيــة املســتمرة والعشــوائية ملدينــة الصــدر، ونتــج عــن املناقشــة تصويــت 	

املجلــس عــى وقــف االعتقــاالت العشــوائية11.

3. تمديد حالة الطوارئ يف العراق:

  بنــاًء عــى طلــب الحكومــة العراقيــة  ونقــاش مجلــس النــواب صــّوت املجلــس )6( ســتة مــرات باملوافقــة عــى تمديــد 

حالــة الطــوارئ يف العــراق ملــدة )0	( يومــاً باســتثناء اقليــم كوردســتان12. 

4. بيانــات اعضــاء ولجــان مجلــس النــواب: بلــغ عــدد البيانــات التــي القيــت مــن قبــل اعضــاء ولجــان  مجلــس النــواب 

)81( بيانــاً التــي عرضــت كل مايتعلــق بقضايــا األمــن. 

1  الجلسة رقم )62( يف  	1/2/	200، الجلسة رقم )64( يف 	1/2/	200.
2  الجلسة رقم )16( يف 	4/1/	200، الجلسة رقم )19( يف 4/26/	200.

3  الجلسة رقم )9( يف 29 /	/2006، الجلسة رقم )19( يف 	2008/10/2.
4  الجلسة رقم )19( يف 2/	/2006، الجلسة رقم )21( يف 11/	/2006، الجلسة رقم )		( يف 2006/9/19، الجلسة رقم )1	( يف 26/	/	200، الجلسة رقم 

)4	( يف 	/6/	200.  
5  الجلسة رقم )4	( يف 2006/11/14.

6  الجلسة رقم )9	( يف 2006/12/10.  
7  الجلسة رقم )16( يف 	4/1/	200، الجلسة رقم )4( يف 1	/	/2008،  الجلسة رقم )	( يف 	2/	/2008، الجلسة رقم )4( يف 0	/	/2008.، الجلسة رقم )11( 

يف 2008/4/24.   
8  الجلسة رقم )	2( يف 12/	/	200. 
9  الجلسة رقم )14( يف 2008/10/9.

10  الجلسة رقم )	( يف 2008/4/8. 
11  الجلسة رقم )	2( يف 12/	/	200. 

ــم )64( يف 	1/2/	200،  ــة رق ــم )8	( يف 2006/11/28، الجلس ــة رق ــم )0	( يف 	/2006/9، الجلس ــة رق ــم )	2( يف 	2/	/2006، الجلس ــة رق 12  الجلس
ــم )6( يف 	2/	/	200.  ــة رق ــم )2( يف 	1/	/	200 ، الجلس ــة رق الجلس
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ثالثاً: منح الثقة لوزراء االمنيني: 

ــس  ــح الثقــة لحكومــة نــوري املالكــي األوىل بالجلســة رقــم )6( يف 20/	/2006، إال املجل ــواب من ــس الن       مــع أن مجل

لــم يمنــح الثقــة لــوزراء الدفــاع والداخليــة واألمــن الوطنــي عبدالقــادر ألعبيــدي وجــواد البوالنــي وشــريوان الوائــي إال يف 

ــة األوىل.  ــدورة االنتخابي ــة ال ــوزراء االمنيــن طيل ــم يتغــري ال الجلســة رقــم )10( يف 6/8/ 2006، ول

    ثانياً: الدورة االنتخابية الثانية ملجلس النواب 2014-2010: 

أوالً: املوقف الترشيعي من قطاع االمن ومكافحة االرهاب: 

رشع مجلــس النــواب ســبعة قوانــن فقــط تخــص الجانــب األمنــي مــن مجمــوع )	21( قانونــاً صــادراً يف الــدورة االنتخابية 

ــة، ابرزها:    الثاني

مروع قانون املختارين1.  . 	

قانون الخدمة والتقاعد لقوى األمن الداخي2. . 	

. قانون تصديق أتفاقية تدريب قوات األمن العراقية بن العراق ومنظمة حلف الشمال األطلي	.. 	

مروع قانون الدفاع املدني4.. 	

ثانيــاً: منــح ثقــة مجلــس النــواب: لــم يتــم منــح ثقــة مجلــس النــواب اىل مرشــحي وزارات الدفــاع والداخليــة واالمن 

الوطنــي طيلــة فــرتة الــدورة االنتخابيــة الثانيــة، لوجــود خافــات سياســية عــى مرشــحي املناصــب، وتــم تعيــن وزراء 

ــن بالوكالة.   امني

ثالثاً:  املوقف الرقابي: 

1.  االستجوابات واالستضافات:

      بلغــت عــدد اســتجوابات الــدورة االنتخابيــة الثانيــة ملجلــس النــواب ثاثــة اســتجوابات، ومــن هــذه االســتجوابات الثاثــة 

لــم يســتجوب املجلــس رئيــس الــوزراء القائــد العــام للقــوات املســلحة، ووزراء الدفــاع والداخليــة واالمــن الوطنــي، أو قــادة 

الجيــش يف وزارة الدفــاع والعمليــات يف املحافظــات.

     وبلغــت عــدد االســتضافات يف الــدورة الثانيــة )47( اســتضافة، لــم يســتضاف القائــد العــام للقــوات املســلحة ووزراء 

ــة  ــاع والداخلي ــل كان وزراء الدف ــس ب ــن املجل ــة م ــي الثق ــاء ممنوح ــود وزراء اص ــدم وج ــك ع ــبب يف ذل ــن، والس االمني

ــوزراء.  ــل رئيــس ال ــة مــن قب ــن بالوكال معين

1  الجلسة رقم )8( يف 2/	/2011. 
2  تم التصويت باملوافقة عى مروع القانون يف الجلسة رقم )9( يف 4/	/2011.
3  تم التصويت باملوافقة عى مروع القانون الجلسة رقم )1( يف 6/18/	201.

4  الجلسة رقم )20( يف 9/24/	201.
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2. املناقشات:

• االعتــداءات االرهابيــة بحــق املســيحين يف العــراق. وتــم التصويــت باألغلبيــة عــى توصيــات لجنــة دراســة األوضــاع 	

ــيحين1. األمنية للمس

• الحوادث االمنية االرهابية  يف محافظات كرباء وتكريت ودياىل وبغداد والرمادي2.	

• اقتحــام مبنــى محافظــة صــاح الديــن مــن قبــل الجماعــات االرهابيــة. وتشــكيل لجنــة تحقيــق مشــرتكة مــن 	

ــن	. ــاح الدي ــة ص ــواب محافظ ــع ن ــاع وجمي ــن والدف ــة االم لجن

• تقريــر لجنــة التحقيــق حــول هــروب الســجناء مــن ســجن البــرة باألغلبيــة يف 	/2011/2 والتصويــت عــى عى 	

توصيــات تقريــر اللجنــة4.

• اقتحام مبنى مجلس محافظة دياىل من قبل االرهاب	.	

• ــة 	 ــات االمني ــايف العملي ــتمرارها وت ــماح باس ــدم الس ــة وع ــة األمني ــة لاتفاقي ــوات االمريكي ــات الق ــة خروق معالج

التي تقوم بها يف محافظتي ميسان وبابل6.  

• التفجريات االرهابية التي رضبت محافظة كركوك واملحافظات العراقية االخرى	.	

• رفض بقاء قوات االحتال االمريكي يف العراق بعد نهاية عام 20118. 	

• املعلومــات الخاصــة بوجــود حالــة فســاد يف صفقــة الســاح الــرويس، وشــكلت لجنــة لتقــي الحقائــق يف صفقــة 	

االســلحة الروســية9.

• هروب السجناء من سجني أبو غريب والتاجي10. 	

الدورة االنتخابية الثالثة 2014 – 2018: 

أوال: املوقف الترشيعي من الشأن األمني: 

 من مجموع )166( قانوناً يف الدورة األنتخابية الثالثة، صًوت مجلس النواب عى )15( قانوناً أمنياً، واهمها: 

• مروع قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب11. 	

• مروع قانون البطاقة الوطنية12. 	

1 الجلسة رقم )	( يف  	2010/11/2، الجلسة رقم )6( يف 2011/11/24. 
2  الجلسة رقم )26( يف 0	 /2011/1.
3  الجلسة رقم )48( يف 1	/	/2011. 
4  الجلسة رقم )	6( يف 12/	/2011. 
5  الجلسة رقم )2( يف 2011/6/14.  

6  الجلسة رقم )	1( يف 0	/	/2011. 
7  الجلسة رقم )22( يف  	2011/8/1.  

8  الجلسة رقم )		( يف  10/6/ 2011.  
9  الجلسة رقم )		(  يف 11/20/ 2012، الجلسة رقم )4( يف 1/9/ 	201. 
10  الجلسة رقم )12( يف 	2/	/	201، الجلسة رقم )22( يف 9/28/	201.

11  الجلسة رقم )	2( يف 9/16/ 	201.
12  الجلسة رقم )2	( يف 	2/ 10/ 	201.
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• مروع قانون وزارة الداخلية1.	

• مروع قانون جهاز مكافحة االرهاب2.	

• مقرتح قانون هيأة الحشد الشعبي	. 	

• مروع قانــــون الركات األمنية الخاصة4.	

• مروع قانون األسلحة	.	

• مشــروع قانون أقامة االجانب6. 	

ثانياً: منح الثقة للوزراء االمنيني: 

      منــح مجلــس النــواب الثقــة للــوزراء االمنيــن يف حكومــة  العبــادي يف جلســة رقــم )22( يف 2014/10/18، حيــث حصل 

املرشــح ملنصــب وزارة الدفــاع خالــد متعــب العبيــدي عــى ) 4	1( صوتــاً. امــا محمــد ســالم الغبــان املرشــح ملنصــب وزارة 

للداخليــة وقــد حصــل عــى ) 194( صوتــاً. وهمــا نائبــان منتخبــان يف املجلــس.

ثالثاً: الدور الرقابي: 

1. االستجوابات:

    بلــغ عــدد اســتجوابات الــدورة األنتخابيــة الثالثــة )11( اســتجواباً،  منهــا اســتجوابن لوزيــر الدفــاع خالــد العبيــدي، كان 

االســتجواب األول مــن قبــل النائــب الســيدة حنــان الفتــاوي، و تــم التصويــت باملوافقــة عــى ان تكــون جلســة االســتجواب 

ــر  ــل وزي ــن قب ــة م ــة املقدم ــاع باألجوب ــى االقتن ــة ع ــواب باملوافق ــس الن ــت مجل ــتجواب بتصوي ــى االس ــة«	، وانته »رسي

الدفــاع8. 

ــت  ــف، وبعــد التصوي ــة نصي ــب الســيدة عالي ــه النائ ــدي قامــت ب ــد العبي ــر الدفــاع خال ــي لوزي     امــا االســتجواب الثان

لــم يقتنــع مجلــس النــواب بأجوبــة املســتجَوب وزيــر الدفــاع9. وانتهــى االســتجواب بالتصويــت عــى ســحب الثقــة عــن 

خالــد العبيــدي وزيــر الدفــاع بموافقــة )142( نائبــا واعــرتاض )102( فيمــا ســجلت )18( ورقــة باطلــة مــن أصــل )262( 

نائب10. 

   وبعــد ســحب ثقــة مجلــس النــواب مــن وزيــر الدفــاع خالــد العبيــدي  منــح املجلــس الثقــة للســيد عرفــان الحيــايل وزيــراً 

للدفــاع، عــاوة عــى ذلــك وعــى اثــر اســتقالة الوزيــر محمــد الغبــان منــح املجلــس الثقــة لنائــب قاســم االعرجــي وزيــراً 

  .11 للداخلية

1  الجلسة رقم )6( يف 28 /	/ 2016.
2  الجلسة رقم )11( يف 	1 /8/ 2016.

3  الجلسة رقم )2	( يف 26 /11/ 2016.
4  الجلسة رقم )6( يف 1/26/ 	201.
5 الجلسة رقم )	( يف 28 /1/ 	201.
6  الجلسة رقم )11( يف 	/8/	201.

7  الجلسة رقم )26( يف 	/10/	201.

8  الجلسة رقم )26( يف 	/10/	201.

9 الجلسة رقم )12( يف 	8/1/ 2016.
10  الجلسة رقم )14( يف 	2016/8/2.   

11  الجلسة رقم )8( يف 0	/1/	201. 
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2. االستضافات: 

    بلــغ عــدد االســتضافات يف الــدورة االنتخابيــة الثالثــة )46( اســتضافة، كان منهــا )	1( اســتضافة تخــص الجانــب األمني، 

فاســتضاف املجلــس رئيــس الــوزراء القائــد العــام للقــوات املســلحة حيــدر العبــادي، ووزراء الداخليــة والدفــاع، واللجنــة 

العليــا الخاصــة بالنازحــن، وكذلــك عــدة وزراء اخريــن ابرزهــم وزيــر الخارجيــة ابراهيــم الجعفــري، وكانــت مواضيــع 

النقــاش االبــرز يف تلــك االســتضافات:

• االستعدادات الحكومية للعمليات االمنية والعسكرية لتحرير االرض من داعش االرهابي.	

• مجــزرة قاعــدة ســبايكر العســكرية يف محافظــة صــاح الديــن التــي ذهــب ضحيتهــا املئــات مــن جنــود القاعــدة 	

العســكرية.

• سياســة العــراق بشــأن التحالــف الــدويل ونتائــج املؤتمــرات الدوليــة بشــأن خطــر تنظيــم داعــش اإلرهابــي عــى 	

العــراق واملنطقــة والعالــم1.

• كشف حالة الفساد أو ما يسمى بـ«الجنود الفضائين« يف وزارة الدفاع2.	

• إعادة اعمار املناطق املحررة وتسليح وبناء وتطوير القوات املسلحة	.	

• التحديات التي تواجه عمل وزارة الداخلية4.	

• االوضاع االنسانية يف محافظة نينوى	.	

• حادثــة حــي املوصــل الجديــدة التــي أدت إىل ســقوط ضحايــا مدنيــن خــال عمليــات تحريــر مدينــة املوصــل مــن 	

ــش اإلرهابي6. ــم داع تنظي

3. تشكيل لجان: شكل مجلس النواب )9( لجان مؤقتة وتحقيقية بشأن قضايا األمن ومكافحة اإلرهاب:

• لجنة مؤقتة ملتابعة أحوال النازحن واملهجرين نتيجة سيطرة داعش عى مناطقهم	. 	

• لجنة تحقيقية بخصوص جريمة قاعدة سبايكر يف محافظة صاح الدين8.	

• لجنة تحقيقية للنظر يف أسباب سقوط محافظة نينوى بيد داعش اإلرهابي يف حزيران 20149.	

• لجنة لتقي الحقائق ومتابعة االوضاع األمنية خاصة يف محافظة دياىل10.	

• لجنة نيابية مؤقتة لدعم الحشد الشعبي والقوات االمنية والبيشمركة وقوات العشائر11. 	

• لجنة للتحقيق بتفجري تكية وحسينية ايلخاني يف قضاء داقوق بمحافظة كركوك12. 	

1  الجلسة رقم )21( يف 2014/10/16.
2  الجلسة رقم )4	(  يف 0	/2014/11.
3  الجلسة رقم )4	(  يف 0	/2014/11.

4  الجلسة رقم )	2( يف 4/1/	201، الجلسة رقم )26( يف 4/4/	201.
5  الجلسة رقم )9( يف 2/18/ 2016.

6  الجلسة رقم )20( يف 28/	/	201.  
7  الجلسة رقم )2( يف 	2/	/2014،  

8  الجلسة رقم )2	( يف 	2014/11/2.  
9  وتــم التصويــت مجلــس النــواب باالجمــاع عــى احالــة التقريــر بحيثياتــه ومافيــه مــن اجابــات واســتضافات ووقائــع ومــا ورد فيــه مــن أســماء اىل االدعــاء 

العــام والقضــاء وهيــأة النزاهــة للنظــر فيــه واتخــاذ مايلــزم الجلســة رقــم )29( يف 	2014/11/1؛ الجلســة رقــم )14( يف 	8/1/	201.
10  الجلسة رقم )1	( يف 	2014/11/2. 

11  الجلسة رقم )24( يف 9/29/	201. 
12  الجلسة رقم )24( يف 2016/10/22.  
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4.  مواضيــع للنقــاش:  كانــت حصيلــة مــا ناقشــه مجلــس النــواب بالشــأن األمنــي هــو )	2( موضوعــاً مــن مجمــوع 

)60(  موضوعــاً للمناقشــة، واهــم مواضيــع املناقشــة كانــت كاآلتــي:

• تقرير اللجنة النيابية املؤقتة املشكلة لدعم النازحن واملهجرين ومتابعة شؤونهم1.	

• قرار منع جميع الترفات العقارية يف املناطق التي تحت سيطرة االرهابين2.	

• قصف قوات التحالف الدويل ملقرات الجيش العراقي والحشد الشعبي يف محافظة االنبار	.	

• قرار الكونغرس االمريكي بالتعامل أو تسليح مكونات العراقية بعيداً عن الحكومة العراقية4.	

• مســألة رصف رواتــب موظفــي املناطــق التــي ســيطرت عليهــا داعــش والذيــن نزحــوا اىل املحافظــات واملناطــق 	

التــي تقــع تحــت ســيطرة الدولــة العراقيــة	.

• األنشطـــة املشبوهـــة الداعمــــة لداعــــش6. 	

• االوضاع االمنية يف محافظة دياىل	.  	

• توصيــات املؤتمــر الوطنــي لحمايــة التعايــش الســلمي وحظــر الكراهيــة ومكافحــة التطــرف واالرهــاب واملقــدم 	

مــن لجنــة االوقــاف والشــؤون الدينيــة8.

• احــداث ناحيــة تــازة التابعــة ملحافظــة كركــوك ومــا تعرضــت لــه مــن قصــف باالســلحة الكيمياويــة مــن قبــل 	

تنظيــم داعــش االرهابــي9. 

• التفجرييــن األرهابيــن يف منطقــة الكــرادة يف بغــداد ومرقــد الســيد محمــد )ع( يف قضــاء بلــد بمحافظــة صــاح 	

الديــن10.

5. البيانات املتعلقة بالجانب األمني: 

      بلــغ عــدد البيانــات التــي ألقاهــا اعضــاء ولجــان مجلــس النــواب املتعلقــة بالجانــب األمنــي خــال الــدورة االنتخابيــة 

الثالثــة للمجلــس )9	1( بيانــاً، ويتضــح مــن هــذا العــدد، ان نصــف عــدد جلســات الــدورة كاملــة القــي فيهــا بيــان11، 

تناولــت مواضيــع البيانــات تداعيــات ســيطرة تنظيــم داعــش عــى بعــض محافظــات العــراق وتهديداتــه وحصارهــا ملناطق 

اخــرى.  

   6. التصويت باملوافقة عىل املناطق املنكوبة:

    نظــراً ملــا تعرضــت لهــا محافظــات نينــوى واألنبــار وصــاح الديــن وديــاىل واملناطــق واالقضيــة التابعــة لهــا لدمــار يف 

البنــى التحتيــة وفقــدان الخدمــات مــن جــراء ســيطرة داعــش اإلرهابــي عليهــا وحــروب التحريــر منــه، صــوت مجلــس 

النــواب عــى )11( قــراراً باعتبــار تلــك املحافظــات واملناطــق » مناطــق منكوبــة«. 

1  الجلسة رقم )6( يف 2014/8/10، نتج عن املناقشة التصويت عى توصيات التي تضمنها التقرير.
2  الجلسة رقم )8( يف 2014/8/21.

3  الجلسة رقم )20( يف 12/	/	201.       
4 الجلسة رقم )		( يف 0	/4/	201، الجلسة رقم )4	( يف 2/	/	201، 

5  الجلسة رقم )16( يف 	8/2/	201.
6  الجلسة رقم )18( يف0	/8/	201.

7  الجلسة رقم )1	( يف10/19/	201.
8  الجلسة رقم )10( يف 2016/2/20.

9  الجلسة رقم )	1( يف 	1/	/2016، الجلسة رقم )18( يف 	1/	/2014. 
10  الجلسة رقم )1( يف 12/	/ 2016، الجلسـة رقـــم )	( يف 0	 /	/ 2016.

11  عدد الجلسات كاملة )8	2( جلسة ÷ عدد البيانات األمنية )9	1( بيان× %100= 0	%. 
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ــق بالجانــب  ــان نيابــي يتعل ــب وبي ــة وتقريــر وطل ــات لـــ)	1( لجن ــواب عــى توصي 7. التوصيــات: صــوت مجلــس الن

ــا:     ــاب، ابرزه ــة اإلره ــي ومكافح األمن

• توصيات يف تقرير اللجنة النيابية املؤقتة الخاصة بالنازحن1. 	

• توصيــات بيــان لجنــة املرحلــن واملهجريــن النيابيــة الــذي تنــاول املخاطــر التــي تهــدد النازحــن بســبب الظروف 	

 .2 ملناخية ا

• ــن 	 ــال العراقي ــي بحــق األطف ــم داعــش اإلرهاب ــم تنظي ــم حــول جرائ ــب عبدالهــادي الحكي ــان النائ ــات بي توصي

ــاء	.  األبري

• توصيات لدعم محافظة االنبار أبرزها ارسال قوات امنية عراقية كافية للحفاظ عى مركز املحافظة4. 	

• ــة األمــن والدفــاع ونــواب ديــاىل بشــأن التفجــري اإلرهابــي بمنطقــة خــان بنــي ســعد بمحافظــة 	 ــات لجن توصي

ديــاىل	. 

• توصيات لجنة حقوق االنسان املتعلقة بالجانب االنساني بمدينة الفلوجة بعد سيطرة داعش عليها6.	

• توصيات لجنة االمن والدفاع حول األنشطـــة املشبوهـــة الداعمــــة لداعــــش	. 	

• توصيات اللجان النيابية الخاصة باحداث تازة بعد تعرضها للقصف الكمياوي من قبل داعش االرهابي8. 	

• التوصيات بخصوص العقبات التي تعرتض عملية تحرير محافظة نينوى9.	

• توصيات لجنة االمن والدفاع عن الحادث االرهابي بمحافظة ذي قار10. 	

8. القرارات: التصويت عى )22(  قراراً  ذا طابعاً أمنياً، واهمها:  

• منع جميع الترفات العقارية يف املناطق التي تحت سيطرة االرهابين11.	

• احداث مذبحة سجن بادوش واحالة ملف السجن اىل اللجان املختصة للتحقيق12. 	

• تحويــل رصف )	22( مليــون دينــار املخصصــة مــن موازنــة مجلــس النــواب اىل النازحــن العراقيــن بــدل مــن 	

النازحــن الســورين	1. 

• رفض مروع قرار الكونغرس االمريكي14. 	

• حظــر مواقــع داعــش االرهابيــة يف كافــة الشــبكات العنكبوتيــة واملواقــع املحرضــة او املمهــدة او املمجــدة او املروجة 	

او املــررة للجرائــم االرهابية	1. 

1  الجلسة رقم )26( يف 2014/11/1. 
2  الجلسة رقم )2( يف 1/8/	201.

3  الجلسة رقم )14( يف 24 /2/ 	201.
4  الجلسة رقم )0	( يف 4/18/	201.

5  الجلسة رقم )	( يف 0	/	/	201.
6  الجلسة رقم )	( يف 2016/2/8. 

7  الجلسة رقم )18( يف0	/8/	201.
8  الجلسة رقم )18( يف 	1/	/2016.

9  الجلسة رقم )14( يف 	8/2/ 2016.
10  الجلسة رقم )20( يف 9/18/	201.

11  الجلسة رقم )8( يف 2014/8/21. 
12  الجلسة رقم )6(  يف 1/22/	201.

13  الجلسة رقم )	2( يف 0	/2014/10.  
14  الجلسة رقم )4	( يف 2/	/	201.

15  الجلسة رقم )9	( يف 11/19/	201.
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• تعويض قضاء طوز خورماتو1. 	

• رفض دعوات تقسيم محافظة نينوى2. 	

• اتخاذ االجراءات الازمة من الحكومة لتحرير املختطفات االيزيديات	 	

• انصاف الحشد الشعبي بان تكون رواتبهم مساوية ألقرانهم يف سائر التشكيات االمنية4. 	

• اعتبار الجرائم االرهابية بحق مكونات الشعب العراقي إبادة جماعية	. 	

الدورة االنتخابية الرابعة 2021-2018:

ــن ذات  ــة قوان ــة خمس ــة الرابع ــدورة االنتخابي ــواب بال ــس الن ــي: رشع مجل ــأن األمن ــة بالش ــات املتعلق أوال: الترشيعي

ــي:   ــاً، وكاآلت ــة مــن مجمــوع )91( قانون ــة أمني صبغ

مروع قانون املرور6.. 1

مروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم )	4( لسنة 19807.. 2

مروع قانون هيـــأة التصنيــع الحربي8. . 	

مقرتح قانون تعديل قانون كلية الرطة رقم )		( لسنة .20009 . 4

مروع قانون كلية القوة الجوية10.. 	

ثانياً: منح ثقة مجلس النواب لوزراء االمنيني: 

ــاء  ــة، وج ــراً للداخلي ــارسي وزي ــن الي ــاع وياس ــراً الدف ــمري وزي ــاح الش ــادة نج ــة للس ــواب الثق ــس الن ــح مجل   من

التصويــت بعــد حــوايل ثمانيــة اشــهر )1208/10-2019/6( مــن منــح الثقــة للكابينــة الوزاريــة لرئيــس الــوزراء 

عــادل عبداملهــدي)11(. وبعــد اســتقالة حكومــة عــادل عبداملهــدي، منــح مجلــس النــواب ثقتــه لــوزراء الدفــاع جمعــة 

ــة عثمــان الغانمــي يف حكومــة رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي12.     ــاد، والداخلي عن

ثالثاً: الدور الرقابي:

1. االستضافات: 

    اســتضاف مجلــس النــواب رئيــس مجلــس الــوزراء املســتقيل عــادل عبــد املهــدي بالجلســة االســتثنائية يف 	/2020/1 

ملناقشــة حادثــة اغتيــال أبــو مهــدي املهنــدس نائــب رئيــس هيــأة الحشــد الشــعبي العراقــي، والفريــق قاســم ســليماني 

1  الجلسة رقم )10( يف 2016/8/11.
2  الجلسة رقم )20( يف 26 /9/ 2016.

3  الجلسة رقم )24(  يف 10/22/ 2016.
4 الجلسة رقم )16( يف 9/	/	201.
5  الجلسة رقم )2(  يف 6/	/	201.

6  الجلسة رقم )	1( يف 	/	/2019.
7  الجلسة رقم )	2( يف 2019/6/22.
8  الجلسة رقم )	( يف 	2019/9/2. 

9  الجلسة رقم  )16( يف 	2020/10/2.
10  الجلسة رقم )21( يف 2020/11/11.

11  الجلسة رقم )26( يف 2019/6/24.
12  الجلسة رقم )1( يف 	/	/2020.
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قائــد فيلــق القــدس االيرانــي نتيجــة القصــف األمريكــي قــرب مطــار بغــداد ليلــة الجمعــة 	/2020/1.  

2. ابرز اللجان التحقيقية واملتابعة املتعلقة بالجانب األمني: 

• لجنة تقي الحقائق عن العمليات اإلرهابية التي طالت عدة مناطق يف محافظة نينوى1. 	

• لجنة نيابية للتحقيق بحوادث الحرائق التي حدثت يف املحاصيل الزراعية2. 	

• لجنة نيابية ملتابعة تشكيل مجلس محي جديد وتعدد الجهات االمنية يف قضاء سنجار	. 	

• لجنــة نيابيــة تحقيقيــة باألحــداث التــي رافقــت انطــاق التظاهــرات 1 تريــن األول 2019 يف ســاحة التحريــر 	

يف بغــداد4.

• لجنة ملتابعة االجراءات الحكومية التخاذ التدابري الازمة لحفظ سيادة العراق	.	

• لجنة ملتابعة االجراءات الحكومية بملف املفقودين واملغيبن وإعادة النازحن.6	

• ــة 	 ــكاالت األمني ــة واإلش ــود الزراعي ــول العق ــن ح ــن واملواطن ــب املزارع ــة مطال ــرض متابع ــة لغ ــة نيابي لجن

ــوك	. ــة كرك ــق محافظ ــا يف مناط ــة له املصاحب

3. القرارات: اصدر مجلس النواب عدة قرارات تتعلق بالشأن االمني كان ابرزها: 

• قرار املفسوخة عقودهم من الجيش والرطة والقوات األمنية يف وزارتي الداخلية والدفاع8.	

• ــيس 	 ــي وتأس ــاد الكفائ ــوى الجه ــرى فت ــبة ذك ــة بمناس ــبة وطني ــام مناس ــن كل ع ــوم 	6/1 م ــار ي ــرار اعتب ق

ــي9. ــش االرهاب ــم داع ــة تنظي ــعبي ملواجه ــد الش الحش

• قــرار عــى الحكومــة العراقيــة االلتــزام بإنهــاء تواجــد اي قــوات اجنبيــة يف األرايض العراقيــة ومنعهــا من اســتخدام 	

األرايض وامليــاه واألجــواء العراقية ألي ســبب كان10.

ــة كان  ــع امني ــواب اىل مواضي ــس الن ــاء مجل ــا اعض ــي ابده ــة الت ــات العام ــت املناقش ــة: تطرق ــع املناقش 4. مواضي

اهمهــا: 

• اعتداء القوات االمريكية عى الرطة االتحادية بمحافظة كركوك)حادثة الرياض(11.	

• ملف احراق املحاصيل الزراعية يف عدد من املحافظات12.	

• العدوان االمريكي عى الحشد الشعبي بمدينة القائم بمحافظة االنبار	1.	

1  الجلسة رقم )	1( يف 2018/11/12. 
2  الجلسة رقم )	2( يف 	2019/6/1.
3  الجلسة رقم )24( يف2019/1/10. 

4 الجلسة رقم )8( يف 2019/10/8.
5  الجلسة رقم )1( بتاريخ 2019/9/14.
6  الجلسة رقم )1( بتاريخ 2019/9/14.

7  الجلسة رقم )28( يف 	2020/12/1.
8  الجلسة رقم )6( يف 26/	/2019.  

9  الجلسة رقم )	2( يف 	2019/6/1. 
10  صدر القرار بعد استضافة رئيس الوزراء املستقيل عادل عبداملهدي يف الجلسة االستثنائية التي عقدت يف 	/2020/1. الخاصة باغتيال ابو مهدي املهندس وقاسم 

سليماني. 
11   الجلسة رقم )	1( يف 2019/4/29.
12  الجلسة رقم )	2( يف 	2019/6/1.
13  الجلسة التداولية يف 0	/2019/12.
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• إستهداف املنشآت والسفارات والبعثات الدبلوماسية املعتمدة ببغداد1.	

• مطالبة الحكومة بعودة املفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي والدفاع والداخلية2.	

• التشديد عى سيطرة الحكومة عى الساح املنفلت وفرض القانون	.	

• مطالبة بحر األمن بيد الرطة املحلية بمحافظة نينوى.4	

• مطالبة بتحديد جلسة خاصة ملناقشة التوغل الرتكي داخل الحدود العراقية5.	

• تأييــد إجــراءات الحكومــة بفــرض ســيادة القانــون مــن دون ان تتحــول عملياتهــا االمنيــة اىل مضايقــات لحركــة 	

ــوارع6. ــاس يف الش الن

• مطالبة القائد العام للقوات املسلحة بالتدخل الفوري إليقاف القصف الرتكي عى مناطق بجبل سنجار7.	

اما التوصيات بشأن موقف مجلس النواب من قضايا االمن واالرهاب:

1. يفضــل اجــراء مراجعــة شــاملة لــكل القوانــن الخاصــة باالمــن واالرهــاب لتــايف الثغــرات التــي نتــج عــن تطبيــق 

القوانــن.

2. الطلــب مــن الحكومــة ارســال اســماء القــادة االمنيــن إىل مجلــس النــواب لغــرض املصادقــة عــى تعيينهــم حســب مــا 

جــاء يف الدســتور العراقــي النافــذ.

1  الجلسة رقم )	( يف 2020/9/19.
2  الجلسة رقم )1( يف   	/2020/9؛ الجلسة رقم )	( يف 2020/9/8. 

3  الجلسة رقم )6( يف 2020/9/21. 
4  الجلسة رقم )10( يف 	2020/9/2. 
5  الجلسة رقم )10( يف 	2020/9/2. 

6  الجلسة رقم )1( يف   	/2020/9.
7  الجلسة التداولية يف   2020/1/19. 
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املصادر

1. املجموعــة الوثائقيــة – الــدورة االنتخابيــة األوىل 2006-2010، أنتــاج الدائــرة اإلعاميــة 2010، بغــداد،  قــرص الوثائــق 

والبيانــات 2010-2006.

2. املجموعة الوثائقية – الدورة االنتخابية الثانية2010-2014، أنتاج الدائرة اإلعامية 	201، بغداد،  قرص البيانات.

ــرص  ــداد،  ق ــة 2018، بغ ــرة اإلعامي ــاج الدائ ــة 2014-2018 ، أنت ــة الثالث ــدورة االنتخابي ــة – ال ــة الوثائقي 	. املجموع

ــات. البيان
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نقص األبنية المدرسية في العراق
مشكلة.... و ....حلول

الباحثان: د. فراس جاسم موىس - قاسم اسماعيل جاسم

امللخص التنفيذي

  تكمــن مشــكلة الدراســة بتفاقــم النقــص املرتاكــم يف األبنيــة املدرســية يف العــراق ســنويا دون حلــول كافيــة 

تذكــر وتأثــري ذلــك يف كفــاءة النظــام التعليمــي ومخرجاتــه ممــا اســتدعى الحاجــة إىل الوقــوف وقفــة جــادة 

شــاملة عــىل كل املســتويات الرســمية وغــري الرســمية؛ الرتبــاط ذلــك بمســتقبل التعليــم والعمــل يف البــالد كما 

تأتــي الدراســة اســتجابة لطلــب الســيد ) فالــح الخزعــيل ( عضــو مجلــس النــواب تطبيقــا لــدوره الترشيعــي 

والرقابــي .

   وتهــدف الدراســة إىل تحديــد حجــم النقــص يف األبنيــة املدرســية والحلــول التــي يمكــن تقديمهــا بهذا الشــأن، 

وتأتــي أهميتهــا مــن أهميــة األبنيــة املدرســية يف تحقيــق كفــاءة النظــام التعليمــي والرتبــوي وتحقيــق أهداف 

الدولــة بشــكل عــام، وتقــوم منهجيــة الدراســة عــىل منهجيــة البحــوث الربملانية.

   واشــتملت مباحــث الدراســة عــىل املواصفــات واألســس التــي ينبغــي أن تؤســس عليهــا املبانــي املدرســية 

لتحقــق أهدافهــا وغاياتهــا الرتبويــة والتعليميــة، وكذلــك األســلوب األمثــل يف  اســتغالل االرايض واملســاحات 

ــية،  ــة املدرس ــص األبني ــع نق ــة بواق ــات الخاص ــدارس، والبيان ــن امل ــن م ــدد ممك ــرب ع ــاء أك ــرة لبن املتوف

والحلــول االنيــة التــي ارتكــز جانــب منهــا إىل مــا بينــه الســيد النائــب فالــح الخزعــيل بــأن تــم تخصيــص 

مبلــغ )1000000000( ترليــون دينــار عراقــي يف موازنــة هــذا العــام 2019 م، علمــا أن هــذا املبلــغ لــن يســلم 

إىل وزارة الرتبيــة إنمــا هــو مــن حســاب  تنميــة األقاليــم .                               

    وأهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة هــو أن هنــاك مواصفــات هندســية وعلميــة وتربويــة ينبغــي مراعاتهــا  

وأن عــدد املبانــي التــي يحتاجهــا العــراق-  باســتثناء إقليــم كردســتان -  لفــك ازدواج الــدوام الثنائــي والثالثــي 

وللوصــول إىل مدرســة واحــدة عــىل مبنــى واحــد مســتقل  ) 7602( مبنــًى مــدريس، وأن هنــاك حلــوال ترتبــط 

بجهــات متعــددة منهــا مجلــس النــواب و الحكومــة و جهــات أخــرى تســتقل أو تتشــارك فيهــا هــذه الجهات، 

وهــذه الحلــول منهــا مــا هــو مبــارش  تتمثــل ببنــاء عــدد مــن املبانــي املدرســية تأتــي تخصيصاتهــا مــن 

املبلــغ املذكــور، وحلــوال تدريجيــة مســتقبلية تتمثــل باطــالق حملــة وطنيــة لبنــاء وترميــم املــدارس تتزامــن 

ــم  ــة املدرســية، واســتخدام التصامي مــع مراجعــة الترشيعــات واالســرتاتيجيات واالجــراءات الخاصــة باألبني

وأســاليب البنــاء املثــىل، وكذلــك تثقيــف املجتمــع عــىل ثقافــة التــربع وتعــاون وتــازر مجلــس النــواب العراقــي 

والحكومــة وجهــات ذات صلــة كل بحســب اختصاصــه ؛ لحــل مشــكلة نقــص األبنيــة املدرســية .                                                                            

 وتجــدر اإلشــارة إىل أن الدراســة اســتخدمت  مــرة مصطلــح ) مــدارس ( ومــرة ) أبنية مدرســية( فقــد     يتكون 

املبنــى املــدريس مــن مدرســة واحــدة أو أكثــر، والدراســة تقــوم عــىل تحديــد واقــع العجــز يف األبنيــة املدرســية 

بحســب مــا ورد مــن بيانــات خاصــة بهــذا الشــأن، كمــا أن الدراســة تناولــت البيانــات الخاصــة بالتعليــم 

الحكومــي فقــط للعــام الــدرايس )2018-2017(.
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أوال : األبنية املدرسية ...األسس واملتطلبات : 

ــات  ــز باإلمكان ــد املجه ــدريس الجي ــى امل ــة، فاملبن ــة التعليمي ــاح العملي ــة لنج ــس املهم ــن األس ــدريس  م ــى امل ــد املبن    يع

ــى املــدريس مــع الطالــب  ــة، ويشــكل املبن ــك العملي ــا يســاعد عــى نجــاح تل ــزات الازمــة يعطــي مــؤرشا إيجابي والتجهي

واملعلــم واملنهــج الدعائــم واألركان األربــع األساســية للعمليــة التعليميــة، و أكــدت دراســات وبحــوث متعــددة عــى رضورة 

تنــوع األبنيــة والتجهيــزات املدرســية عــى وفــق نمــاذج متعــددة بمــا يواكــب العمليــات التــي تتــم داخــل املدرســة تبعــا 

ــز هــذه العوامــل بمــا يأتــي : 1 ــة، ويمكــن تركي ــة والظــروف املناخي ــة املحلي ــم والبيئ ــة ونــوع التعلي ــة التعليمي للمرحل

1- العوامــل البيئيــة : ينبغــي أن تتــاءم طبيعــة املبنــى املــدريس مــع نوعيــة البيئــة فتتــاءم مــع البيئــة الزراعيــة 

والصناعيــة والصحراويــة عــى حــٍد ســواء .

2- العوامل املناخية : توجيه البناء املدريس مع طبيعة املناخ ودرجات الحرارة واألمطار وغريها .

ــة  ــب العقلي ــو الطال ــص نم ــى لخصائ ــم املبن ــاة تصمي ــروري مراع ــن ال ــب : م ــو الطال ــص نم 3- خصائ

ــة . ــمية واالجتماعي ــة والجس واالنفعالي

ــا  ــه تعليم ــث كون ــم مــن حي ــوع التعلي ــى املــدريس ن ــم املبن ــم : مــن الواجــب أن يراعــي تصمي 4-  نــوع التعلي

ــا.  ــا أو عام ــا أو مهني ــا أو ثانوي ابتدائي

5- نــوع الطــالب : مــن حيــث الجنــس إن كانــوا اناثــا أم ذكــورا  ؛ فلــكل منهمــا متطلبــات خاصــة ينبغــي األخــذ بهــا عنــد 

البنــاء .

6- التطــور يف العمليــة الرتبويــة والتعليميــة : رضورة مواكبــة املبنــى لتطــور العمليــات الرتبويــة والتعليميــة ومســايرته 

لهــا مــن حيــث التجهيــز والتصميــم .

ــاء ومــن ابرزهــم : االداريــون واملهندســون  ومــن جهــة املشــاركني يجــب تشــارك عــدة جهــات يف اإلرشاف والبن

ــة املدرســية .  ــاء األبني ــة والرتبويــة  يف بن ــة والفني واملربــون والرتبويــون ؛ وذلــك لضمــان مراعــاة كل املعايــري العلمي

أما  عند تخطيط األبنية املدرسية فيجب مراعاة توفر ما يأتي  :2

1- وسائل النقل واملواصات.

2- مرافق البنية األساسية كالرف الصحي والتغذية والكهرباء .

	- توفر الخدمات العامة كالعيادات الطبية والخدمات االجتماعية والثقافية .

1  عطية السعيد شاهن: معايري وظيفية للتصميم الداخي ألبنية التعليم الجامعي، املؤتمر القومي السنوي الخامس ملركز تطوير التعليم الجامعي،تقويم األداء الجامعي، 
مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عن شمس، ديسمر،1998، ص1	 .                           

2  أحمد محمود الزنفي: األبنية املدرسية وكفاءة النظام التعليمي، دار العلم واإليمان للنر والتوزيع، كلية الرتبية – جامعة الزقازيق 2010، ص  	2 .
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4- الشــكل العــام للموقــع ويفضــل اختيــار الشــكل املســتطيل بنســبة 2:1 أو 1:	 بمــا يضمــن املرونــة ويحقــق املتطلبــات 

املناخيــة . 

	- قــرب املبنــى مــن محــل ســكن الطالــب وأن ال تزيــد املســافة بــن محــل ســكن الطالــب وموقــع املبنــى املــدريس عــن 

) 6( كــم وبحســب نــوع التعليــم، فاملــدارس االبتدائيــة يجــب أن تكــون قريبــة جــدا مــن محــل ســكن الطالــب أكثــر مــن 

املــدارس الثانويــة 1.

6- البعد عن مخاطر املرور و مراعاة األمن واألمان، والبعد عن محوالت الكهرباء .

	- مقاومة تربة املبنى .

8- البعد عن الضوضاء .

9- البعد عن مستودعات املواد القابلة لاشتعال ومصادر التلوث البيئي .

ــي   ــكرات و املقاه ــر واملعس ــة كالدوائ ــة والعام ــن الخاص ــكان واالماك ــن الس ــدة ع ــة بعي ــى ملنطق ــرية املبن ــاة ج 10- مراع

ــا . وغريه

11- مناســبة مســاحات املبنــى بمــا يحــول دون االكتظــاظ املــدريس، وتوفــر املاعب واملختــرات واألنشــطة التعليميــة واملكتبة 

ومعامــل الحاســوب االيل، وكذلــك تــازم هــذه املســاحات بحســب نــوع التعليــم والطلبــة والهيئــات التدريســية والتعليمية . 

12-  مراعاة املبنى لتوفري االثاث املناسب واالضاءة والتهوية ومعايري السامة واألمان .

ثانيا : واقع األبنية املدرسية يف العراق : 

    يعانــي العــراق منــذ ســنوات طويلــة مــن أهــم عقــدة تواجــه قطــاع الرتبيــة والتعليــم وهــي نقــص األبنيــة املدرســية، 

حتــى أعلنــت الــوزارة أنهــا تحتــاج إىل )20000( عريــن ألــف مدرســة حتــى العــام 2022م2 وقــد حــددت وزارة الرتبيــة 

بشــكل تفصيــي االحصــاءات الخاصــة بماكاتهــا وابنيتهــا وانــواع التعليــم واعــداد املــدارس التــي تحتاجهــا لغايــة العــام 

ــداول )1- ــح بالج ــا موض ــات كم ــب املحافظ ــية، بحس ــة املدرس ــاء األبني ــة لبن ــغ املخصص ــدرايس 	201- 2018 واملبال ال

ــر  ــي ذك ــتان الت ــم كوردس ــتثناء اقلي ــات - باس ــذه البيان ــل ه ــق  وبتحلي ــواردة بامللح ــداول )6-	( ال 2-	-4-	( والج

اعــداد ســكانها وحصتهــا مــن مبلــغ )1000000000( مليــار دينــار ) واحــد ترليــون دينــار( مــن حســاب تنميــة 

املحافظــات واالقاليــم فقــط لعــدم وجــود بقيــة البيانــات الخاصــة بهــا -  بمعنــى أن التحليل الاحــق يشــمل الـ)	1( 

محافظــة املذكــورة فقــط، وعليــه  يتضــح لنــا مــا يأتــي :    

1  محمد صري الحوت: تكنيك الخريطة املدرسية: املفهوم واألهداف واإلجراءات، مجلة كلية الرتبية بالزقازيق، العدد الثامن، السنة الرابعة، يناير 1989، ص ص 09	-
. 	10

 www.moedu.gov.iq ،2  وزير الرتبية العراقي محمد اقبال الصيديل:  تريح منشور عى موقع وزارة الرتبية العراقية الرسمي
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تبــن أن محافظــة بغــداد هــي األعــى نســبة  بالســكان تليهــا محافظــة نينــوى ثــم البــرة واألدنــى نســبة - 	

هــي محافظــة املثنــى تليهــا ميســان ثــم كربــاء املقدســة.

اتضــح لنــا ان أعــى نســبة يف الهيئــات التعليميــة  والتدريســية تركــزت يف محافظــة بغــداد تليهــا البــرة ثــم - 	

ذي قــار واألدنــى نســبة هــي يف محافظــة الســماوة ثــم كركــوك تليهمــا كربــاء املقدســة.

أمــا أعــى نســبة للطلبــة فهــي  محافظــة بغــداد تليهــا محافظــة البــرة ثــم نينــوى واألدنــى نســبة  هــي - 	

محافظــة املثنــى تليهــا محافظــة ميســان ثــم محافظــة كركــوك.

وتبــن لنــا ان أعــى نســبة يف  املــدارس هــي بمحافظــة بغــداد تليهــا محافظــة صــاح الديــن ثــم محافظــة - 	

ذي قــار واألدنــى نســبة هــي محافظــة املثنــى تليهــا محافظــة كربــاء املقدســة ثــم محافظــة ميســان.

وأعــى نســبة باألبنيــة هــي محافظــة بغــداد تليهــا محافظــة صــاح الديــن ثــم محافظــة ذي قــار واألدنــى - 	

نســبة هــي بمحافظــة كربــاء املقدســة  تليهــا محافظــة املثنــى ثــم محافظــة النجــف.

يف حــن أن أعــى نســبة عجــز هــي بمحافظــة بغــداد تليهــا محافظــة ذي قــار ثــم محافظــة البــرة واألدنــى - 	

يف نســبة العجــر هــي محافظــة املثنــى تليهــا محافظــة ميســان ثــم محافظــة واســط.

ــط - 	 ــه وزارة التخطي ــار( وزعت ــون دين ــد ترلي ــار ) الواح ــغ )1000000000( ملي ــع مبل ــا أن توزي ــح لن اتض

ــي  ــة الت ــة الفعلي ــر والحاج ــبة الفق ــار نس ــط دون معي ــكان فق ــبة الس ــو نس ــد ه ــار واح ــى معي ــاء ع بن

عرضــت يف الجــدول ) 1( فحظيــت بعــض املحافظــات بحصــة تناســبت مــع حجــم حاجتهــا ومحافظــات لــم 

تحــظ َ بذلــك، فمثــا محافظــة بغــداد التــي  أخــذت املرتبــة األوىل بنســبة العجــز يف عــدد األبنيــة املدرســية 

ُخصــص لهــا أعــى نســبة مــن مبلــغ الرتليــون دينــارإذ بلغــت )	21.8%(  ونينــوى كانــت مرتبــة العجــز 

فيهــا الثامنــة، خصــص لهــا ثانــي أعــى نســبة مــن إجمــايل املبلــغ بلغــت )10,08%(، وملزيــد مــن االيضــاح 

ــة معايــري هــي : الســكان –  ــا لثاث ــغ املذكــور وفق ــع املبل يعــرض الجــدول رقــم )	( ثــاث حــاالت لتوزي

الفقــر – العجــز يف عــدد األبنيــة .

   أضــف اىل ذلــك أن هــذا التفــاوت والفجــوات بــن املحافظــات مــن ناحيــة عــدد الهيئــات التعليميــة والتدريســية والطلبــة 

ــي،  ــلك التعليم ــام  للس ــم يف االنضم ــكان ورغبته ــدرايس للس ــل ال ــة التحصي ــا : طبيع ــددة منه ــباب متع ــود اىل أس ــد يع ق

وكذلــك فــرص العمــل املتاحــة للمحافظــة الخاصــة بمديريــات الرتبيــة وكذلــك أعــداد الطلبــة يعــود اىل طبيعــة االلتحــاق 

بــن املحافظــات وظروفهــا ومناخهــا التعليمــي ولكــن يف جميــع االحــوال ينبغــي أن تتناســب  أعــداد الهيئــات التعليميــة 

ــات  ــل املخرج ــى افض ــول ع ــن الحص ــي يضم ــكل علم ــا بش ــا بينه ــة فيم ــدارس واالبني ــة وامل ــداد الطلب ــية وأع والتدريس

ــة . ــة والتعليمي الرتبوي
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جدول رقم )1(

يبن أعداد السكان والهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة واملدارس والرياض واألبنية والعجز بحسب املحافظات

عدد السكاناملحافظة
عدد الهيئات 

التعليمية 
والتدريسية

عدد الطلبة

والتالميذ 
وأطفال 
الرياض

عدد املدارس 
والرياض 
واملعاهد

عدد األبنية 
الحالية

العجز

يف األبنية

		280012		9140	19	2	8	9					808بغداد
		11924	80162	096222621681			نينوى
9		442818001061	08	6			6		289البرصة

	0	9	628	6118891	19862912999بابل
06880626	441			4			681624	16االنبار
6414901008482	8	1299984	1	0	1دياىل

	122481141		461	042	11	001	1النجف
18421226616	1	0490		149106021كركوك

46	6	44192610026	02096	21	14صالح الدين
				194126292	8	4201921198	1واسط

					04	948		8		1966	88	129الديوانية
كربالء 
املقدسة

122	48	212	2	8	9811066		0		6

226	66	169289			2	916	20	11ميسان
41146		68	1	6	2	4	809010	8املثنى
اقليم 

كردستان
4690089/////

37016126401914897351422579149777602املجموع
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جدول رقم )2( يوضح نسب السكان والهيئات واملدارس واألبنية والعجز بحسب املحافظات

املحافظة
نسبة 

السكان %

نسبة 
الهيئات

%

نسبة 
الطلبة

%

نسبة 
املدارس

%

نسبة األبنية

%

نسبة العجز

%

ترتيب حالة  
العجز

1		.619.8261818.6916	.24بغداد

28	.	28.	9	.	62.	6	.11نينوى

	2	.9	8.868.869.298البرصة

22	.10	6.		.88	.88.26	.6ذي قار

86.616.	466.816.	6.29بابل

4	98.2.		.6		96.1	.	االنبار

	4	.6		.106.66.	46.		%دياىل

9	4.	41.	42.		8.			.	4.9كركوك

	8.188	468.1.	1	.	4.86صالح الدين

84.612	.4	214.924.4.	4.48النجف

	86.184.41	.	4.29	2.	4.2واسط

4.6910	1.		6.	4.94.29	.	كربالء املقدسة

4.4111	4.8		.04	.4	.		9.	القادسية

14		6944.4.	4.11	.	ميسان

	6121.			2.482.62.6املثنى

100%100%100%100%100%100%املجموع

 جدول رقم )	( يوضح أعداد السكان واملبالغ املخصصة لتنمية املحافظات واإلقليم من مبلغ )1000000000( مليار )واحد ترليون دينار(

املبلغ املخصص باملليارتوزيع السكاناملحافظة
االهمية النسبية  من السكان واملبلغ املخصص 

للمحافظة

	21,8%00,000	,218				808بغداد

10,08%0962100,800,000			نينوى

828,	%8,280,000		6		289البرصة

	80,	%0,000	8,0	6	21486ذي قار

66	,	%660,000,		1986291بابل

		,4%00,000	,	68164	16االنبار

4,06%140,600,000	1	0	1دياىل

		4,0%0,000		,140	001	1النجف

4,028%149106040,280,000كركوك

869,	%8,690,000	0	21	14صالح الدين

	62,	%0,000	6,2	42019	1واسط

01	,	%010,000,			88	129الديوانية

	0	,	%0,000	0,			48	122كربالء املقدسة

112,	%1,120,000	9	20	11ميسان

18	,2%180,000,	80902	8املثنى

	12.6%00000	4690089126اقليم كوردستان

100%370161261000000000000املجموع
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ــة  ــة والتدريســية والطلب ــات التعليمي ــب الهيئ ــى بحســب املحافظــات وترتي ــب أعــداد الســكان مــن األعــى إىل االدن ــن ترتي ــم )4( يب جــدول رق
ــات ــب املحافظ ــز بحس ــة والعج ــاض واألبني ــدارس والري وامل

املحافظة
ترتيب 
السكان

ترتيب الهيئات 
التعليمة 

والتدريسية

ترتيب 
الطلبة

ترتيب          
عدد املدارس

ترتيب عدد 
األبنية

ترتيب 
العجز

111111بغداد

8			26نينوى

		224	البرصة

242		4ذي قار

44896	بابل

4	86	6االنبار

	6		4	دياىل

12	8109121النجف

129109	91كركوك

	2	6	10صالح الدين

	1	119119واسط

12810111111القادسية

10	1111141	1كربالء املقدسة

1214	1	14121ميسان

	141	14141	1املثنى

جدول رقم )	( يبن توزيع مبلغ الرتليون دينار بحسب املحافظات ومعاير السكان- الفقر- العجز يف االبنية املدرسية

معيار العجز ترتيب 
املحافظة

معيار الفقر ترتيب 
املحافظة

معيار السكان

النسبة% املحافظة النسبة% املحافظة النسبة% املحافظة

16,		 بغداد 1 1	,	0 نينوى 1 21,8	 بغداد 1

10,	2 ذي قار 2 1	,200 بغداد 2 10,08 نينوى 2

9,	2 البرصة 	 11,	00 ذي قار 	 	,828 البرصة 	

8,2	 االنبار 4 	,800 الديوانية 4 	,80	 ذي قار 4

8 صالح الدين 	 	,	0 االنبار 	 	,	66 بابل 	

6,61 بابل 6 6,600 صالح الدين 6 4,		 االنبار 6

6,	4 دياىل 	 6,400 ميسان 	 4,06 دياىل 	

	,	2 نينوى 8 	,900 البرصة- السماوة 8 4,0		 النجف 8

	,4	 كركوك 9 4,900 واسط 9 4,028 كركوك 9

4,69 كربالء 10 4,600 دياىل 10 	,869 صالح الدين 10

4,41 الديوانية 11 4,100 بابل 11 %	,62	 واسط 11

4,6 النجف 12 2,200 النجف 12 	,	01 الديوانية 12

4,4 واسط 1	 2,100 كربالء 1	 	,	0	 كربالء املقدسة 1	

	 ميسان 14 2,00 كركوك 14 	,112 ميسان 14

2 السماوة 2,	18 املثنى 1	
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  ومــن الجديــر بالذكــر أنــه باإلشــارة إىل الجــدول رقــم )5( فقــد جــرى تحليــل بياناتــه وفقــاً إلجمــايل ســكان 

ــاً  ــرى وفق ــد ج ــر فق ــر والعج ــبتي الفق ــاب نس ــا احتس ــتان، أم ــم كوردس ــكان اقلي ــم س ــن ضمنه ــراق م الع

ــط  ــه إىل أن وزارة التخطي ــي التنوي ــا ينبغ ــتان، كم ــم كوردس ــتثناء إقلي ــات باس ــن املحافظ ــواردة ع ــات ال للبيان

اعتمــدت معيــار نســبة الســكان دون املعياريــن االخريــن ) الفقــر – حالــة العجــز( وإنمــا نذكــر توزيــع املبلــغ 

بحســب معيــاري الفقروالعجــز مــن بــاب التوضيــح أنــه يف حالــة تــم اعتمــاد احدهمــا فســيكون التوزيــع كمــا 

ذكــر .          

ثالثا : تصور مقرتح للحد من مشكلة األبنية املدرسية :

  تقــرتح الدراســة عــدة حلــول يف حــال اعتمادهــا كاملــة أو اعتمــاد جــزء منهــا يف نســق متناســب ومتــازم ســيحد ذلــك 

بالــرورة مــن نقــص األبنيــة املدرســية ويواكــب عمليــة الزيــادة الســكانية التــي يف حــال بقــاء أعــداد املبانــي املدرســية 

ــي،  ــام التعليم ــاءة النظ ــور كف ــؤدي إىل تده ــكلة وي ــيفاقم املش ــكان س ــادة الس ــاة زي ــا دون مراع ــا ونوع ــا كم ــى حاله ع

ــي  ــا تقت ــؤولياته وبعضه ــه ومس ــه وصاحيات ــب اختصاص ــددة كل بحس ــات متع ــول بجه ــذه الحل ــض ه ــط بع وترتب

التطــوع املبنــي عــى الشــعور باملســؤولية،  ويقــوم هــذا التصــور عــى مــا يأتــي : 

إطــاق حملــة وطنيــة شــاملة لبنــاء وترميــم املــدارس وعــد ذلــك  مروعــا وطنيــا اســرتاتيجيا عــى غــرار - 	

الحمــات الوطنيــة التــي نظمــت ســابقا يف العــراق كحملــة محــو األميــة، وحملــة دعــم املجهــود الحربــي عنــد 

احتــال )داعــش( لبعــض محافظــات العــراق وحمــات القــراءة وغريهــا، وكذلــك تأســيا بتجــارب دول أخــرى 

يف هــذا املجــال كحملــة إعــادة بنــاء قنــاة الســويس يف مــر وغريهــا .

اإلرساع بتنفيــذ توصيــات ورشــة النهــوض بقطــاع الرتبيــة يف العــراق التــي قدمتهــا نخبــة مــن املختصــن - 	

ــابق  ــوزراء الس ــس ال ــب رئي ــن مكت ــة م ــر ديواني ــدرت أوام ــي ص ــم الت ــة والتعلي ــاع الرتبي ــراء يف قط والخ

بتنفيذهــا عــى وفــق اليــات حــددت يف متــن هــذه األوامــر، ينظــر املاحــق املرافقــة لهــذه لدراســة .

ــة - 	 ــة لألبني ــتثمارية املخصص ــات االس ــرف املوازن ــام ب ــد الت ــط بالتقي ــة والتخطي ــي املالي ــزام وزارت ال

ــنويا . ــية س املدرس

مراجعــة التريعــات و االســرتاتيجيات والخطــط الســابقة الخاصــة باألبنيــة املدرســية والنظــر يف تعديلهــا - 	

بمــا يؤمــن الحــد مــن مشــكلة نقــص األبنيــة املدرســية ومنهــا الرعــة يف ســن قانــون رســم طابــع الحملــة 

ــة  ــى مناقش ــا ع ــة حالي ــة النيابي ــة الرتبي ــف لجن ــذي تعك ــال ال ــاض االطف ــدارس وري ــاء امل ــة لبن الوطني

تريعــه1.

يف إطــار تشــجيع جهــود التــرع لبنــاء املــدارس يمكــن تشــجيع التــرع مــن خــال حســاب قيمــة األرض - 	

مــن إجمــايل الرائــب املرتتبــة بذمــة املكلفــن بدفــع الرائــب وحوافــز أخــرى مثــل كتابــة اســم املتــرع 

1  ينظر اىل موقع مجلس النواب العراقي عى الرابط االلكرتوني : www.ar.parliment.iq ، تاريخ الدخول: 26/	/2019



91

ل 
الو

ن ا
نو

كا
 /
ث 

ثال
 ال

دد
ع
ال

20
21

 

عــى املدرســة وتوظيــف عــدد مــن ذويــه فيهــا، وتشــجيع رجــال األعمــال واملســتثمرين والقادريــن وأصحــاب 

ــز  ــم حواف ــة، وتقدي ــدول املتقدم ــى يف ال ــاد حت ــر معت ــك أم ــون ذل ــية؛ لك ــة املدرس ــرع لألبني ــركات للت ال

تريعيــة واجرائيــة ملــن يتــرع منهــم .

ــة  - 	 ــأة خاص ــة أو هي ــة عام ــة،  يف مديري ــر الرتبي ــا بدوائ ــة حالي ــية املرتبط ــة املدرس ــام األبني ــد أقس توحي

مســتقلة أو مرتبطــة  بــوزارة الرتبيــة ؛ لتوحيــد اســرتاتيجيات تخطيــط وبنــاء األبنيــة املدرســية يف املحافظات 

بشــكل عــادل ومتناســب وكذلــك لتجــاوز العقبــات الناشــئة بــن املحافظــات، وتدفــق التخصيصــات املاليــة 

ــذا  ــارب يف ه ــاك تج ــتقبلية وهن ــة واملس ــة االني ــب الحاج ــا بحس ــوىل توزيعه ــدة تت ــة واح ــة مركزي يف جه

املجــال بــدول أخــرى كمــر التــي لديهــا )هيــأة عامــة لألبنيــة التعليميــة ( شــكلت بقــرار مــن رئيــس 

الجمهــوري  رقــم 488 لســنة 1988م.  

التنســيق املســتمر – مــن خــال لجنــة مختصــة -  بــن وزارة الرتبيــة والــوزارات املعنيــة األخــرى وكذلــك - 	

مجلــس النــواب العراقــي  يف مجــال األبنيــة املدرســية  وكل بحســب اختصاصــه وصاحياتــه بمــا يضمــن 

تــايف العقبــات الخاصــة.  

التنســيق بــن وزارة الرتبيــة أو الجهــة املقرتحــة إلدارة ملــف األبنيــة املذكــورة يف النقطــة )6( و دواويــن - 	

ــع   ــرة يف املجتم ــات املؤث ــة والجه ــة عام ــات الخريي ــة واملؤسس ــات املقدس ــة للعتب ــات العام ــاف واألمان األوق

بمــا يؤمــن تشــجيع تحويــل جــزء مــن أمــوال الــزكاة والخمــس والترعــات العامــة لبنــاء املــدارس ؛ كــون 

ــط  ــي ترتب ــا ه ــب، إنم ــة فحس ــارات الدنيوي ــرات وامله ــارف والخ ــل املع ــا لتحصي ــت مكان ــدارس ليس امل

ــة الســليمة . بجوانــب روحيــة توجــه إليهــا األديــان الكريمــة و التنشــئة الصحيحــة والعقيــدة الوطني

تنشــيط اســتماك األرايض  للمصلحــة العامــة وتعويــض أصحابهــا تعويضــا عــادال مجزيــا وذلــك يف حــال - 	

وجــود اراٍض بمواقــع اســرتاتيجية لبنــاء املــدارس تحقــق كفايــات تربويــة وتعليميــة مناســبة .

10- تخفيــض الرســوم التــي تطالــب بهــا الجهــات القطاعيــة ) الكهربــاء واملــاء والتخطيــط العمرانــي واالثــار ...الــخ 

( وزارة الرتبيــة التــي باتــت تعجــز عــن ســدادها بســبب األزمــة املاليــة وإقــرار تخفيــض هــذه الرســوم باملوازنــة 

الســنوية العامــة للدولــة بمــا يؤمــن قــدرة وزارة الرتبيــة عــى ســدادها، وزيــادة نســبة النفقــات االســتثمارية لــوزارة 

الرتبيــة، إذ أنهــا التــزال غــري طموحــة وال تتناســب مــع جهــود حــل مشــكلة نقــص األبنيــة.1

11- التنســيق عــال املســتوى والفــوري واملســتمر بــن الجهــات املعنيــة ومنهــا األمنيــة يف إزالــة التجــاوزات الحاصلــة 

عــى عقــارات وزارة الرتبيــة وتنفيــذ القــرارات الخاصــة بهــا وتفعيــل اللجــان الفرعيــة إلزالــة التجــاوزات بمــا يؤمــن 

املســاحات الازمــة لألبنيــة املدرســية .2

1  ينظر كتاب وزارة الرتبية املوجه إىل األمانة العامة ملجلس النواب – دائرة البحوث، العدد: 2/6/	/0		2	، التأريخ: 0	/2018/12 
2  كتاب وزارة الرتبية: مصدر سبق ذكره 
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12-التشــديد يف االجــراءات الخاصــة بالحفــاظ عــى األبنيــة املدرســية الحاليــة مــن العبــث بهــا، ملنــع تقادمهــا وتهالكها 

ومــن ثــم الحاجــة اىل مبــان مدرســية جديــدة ومضاعفــة األزمــة، وإدخــال املعنيــن يف دورات تدريبيــة وتأهيليــة لصيانة 

املبانــي املدرســية، وتشــجيع ثقافــة )الحفــاظ عــى املدرســة( لــدى الهيئــات التدريســية والتعليميــة و التاميــذ والطلبــة 

واملجتمــع بشــكل عــام . 

	1- تشــجيع التعليــم الخــاص ؛ ليكــون ظهــريا للتعليــم الحكومــي ويخفــف األعبــاء الخاصــة باألبنيــة املدرســية إذ إن 

التعليــم الخــاص مــازال دون املســتوى  املقبــول .

ــل  ــا وتحوي ــر به ــرة يم ــروف قاه ــي دون ظ ــام الثان ــب للع ــذي يرس ــب ال ــى الطال ــة ع ــوم إضافي ــرض رس 14- ف

عائــدات هــذه الرســوم لتمويــل األبنيــة املدرســية، ومــن شــأن هــذ االجــراء أن يكــون ســاحا ذو حديــن فضــا عــن 

العوائــد املاليــة: األول يحفــز الطالــب عــى الجديــة واملثابــرة والثانــي الحــد مــن تزايــد أعــداد الطلبــة يف كل عــام مــن 

ثــم الحاجــة  إىل  بنــاء مــدارس أكثــر.  

	1- إســهام الــوزارات والجهــات الرســمية بحملــة بنــاء املــدارس مــن خــال االســتفادة مــن جهــود طــاب وأســاتذة 

كليــات الهندســة بفروعهــا ذات الصلــة مــن خــال وزارة التعليــم العــايل واملروعــات التــي يقومــون بهــا يف إعــداد 

تصميمــات األبنيــة املدرســية وكذلــك جهــود طلبــة االقســام املهنيــة يف وزارة الرتبيــة وكذلــك وزارة الصناعــة ووزارة 

الدفــاع التــي تمتلــك اليــات وعجــات ومــوارد بريــة يف مختلــف االختصاصــات يمكــن أن تحــد مــن أزمــة بنــاء 

املــدارس. 

ــار  ــذا اإلط ــن يف ه ــا، ويمك ــكلة نقصه ــن مش ــف م ــكل يخف ــية بش ــة املدرس ــات األبني ــة  تصميم 16- دراس

ــات،  ــا، كاملكتب ــرتكة بينه ــق مش ــاء مراف ــة وإنش ــات تعليمي ــية يف مجمع ــة املدرس ــن األبني ــدد م ــع ع تجمي

واملســارح، واملختــرات، والــورش وغريهــا عــى وفــق جــداول الســتخدامها فيمــا بــن املــدارس وللحــد مــن 

نقــص هــذه املرافــق يف بعــض املــدارس وتوفرهــا بمــدارس أخــرى وكذلــك اللجــوء اىل البنــاء العمــودي متعــدد 

الطوابــق أو تخصيــص الفنــاء لغــرف الهيئــات التعليميــة  والتدريســية  واملكاتــب واملرافــق العامــة والطابــق 

األول للصفــوف، وغريهــا مــن التصاميــم بمــا ال يمــس كفــاء النظــام التعليمــي وســامة الطلبــة.

	1- تنشــيط االنتــاج املحــي مــن مــواد البنــاء التــي تحتاجهــا األبنيــة املدرســية وقلــة االعتمــاد عــى املــواد 

املســتوردة لتقليــل كلــف البنــاء وبمــا يعــود عــى اســتغال التخصيصــات املاليــة لبنــاء أكــر قــدٍر مــن األبنيــة 

املدرســية .

18- تشجيع إعداد البحوث والدراسات الخاصة باألبنية املدرسية من جهة زيادتها والحد من نقصها.

19- ضمــان وجــود ذوي الكفايــة والخــرات واملهــارات يف إدارة ملــف األبنيــة املدرســية ؛ لـــعاقة هــذا بديمومة 

معالجــة مشــكات األبنيــة املدرســية ســواء مــن جهــة النقــص أو الصيانــة واملحافظــة عليهــا .
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20- مــن املمكــن التعاقــد مــع رشكات دول أخــرى بصيغــة النفــط مقابــل املــدارس يف حــال شــحة الســيولة 

املاليــة النقديــة، كنــوع مــن أنــواع املقايضــة املعمــول بهــا يف دول متعــددة منــذ وقــت طويــل .

املصادر :

1- أحمــد محمــود الزنفــي : األبنيــة املدرســية وكفــاءة النظــام التعليمــي، دار العلــم واإليمــان للنــر والتوزيــع، 

كليــة الرتبيــة – جامعــة الزقازيــق 2010م .

2- تقرير منشور عى  املوقع االلكرتوني الرسمي ملجلس النواب العراقي عى الرابط االلكرتوني:                                                                                    

   www.ar.parliment.iq.

ــي  ــر القوم ــي، املؤتم ــم الجامع ــة التعلي ــي ألبني ــم الداخ ــة للتصمي ــري وظيفي ــاهن : معاي ــعيد ش ــة الس 	- عطي

الســنوي الخامــس ملركــز تطويــر التعليــم الجامعــي، تقويــم األداء الجامعــي، مركــز تطويــر التعليــم الجامعــي، 

ــمر،1998م . ــمس، ديس ــن ش ــة ع جامع

4- فــراس جاســم مــوىس : األبنيــة املدرســية يف العــراق الواقــع واملأمــول، بحــث غــري منشــور، دائــرة البحــوث – 

مجلــس النــواب العراقــي، 	201 .

	- كتــاب وزارة الرتبيــة الــوارد إىل األمانــة العامــة ملجلــس النــواب – دائــرة البحــوث، ذوالعــدد  2/6/	/0		2	، 

التأريــخ : 0	/2018/12.

ــدد  8/8/2	0	  ــوث،ذو الع ــرة البح ــواب – دائ ــس الن ــة ملجل ــة العام ــوارد إىل األمان ــة ال ــاب وزارة املالي 6- كت

بتأريــخ 2019/2/6 . 

ــة كليــة الرتبيــة  	-  محمــد صــري الحــوت : تكنيــك الخريطــة املدرســية : املفهــوم واألهــداف واإلجــراءات، مجل

بالزقازيــق، العــدد الثامــن، الســنة الرابعــة، ينايــر 1989 م .

8-  مقابلــة مــع وزيــر الرتبيــة العراقــي الســابق محمــد اقبــال الصيــديل : منشــورة عــى موقــع منشــوورة عــى 

املوقــع الرســمي لــوزارة الرتبيــة العراقيــة عــى الرابــط االلكرتونــي :

www.moedu.gov.iq. 
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محددات األدوار غير التقليدية 

للبرلمانات حول العالم

)نماذج عالمية(

الباحث: د. حيدر مثنى محمد

الملخص التنفيذي :

ــتوري  ــن الدس ــة اإلطاري ــت مظل ــدة تح ــب ادواٍر جدي ــارصة لع ــات املع ــاول الربملان تح

ــدان مــن أهــم االســس التــي يســتند عليهــا العمــل النيابــي، والــذى يأخــذ  ــذان يُع والالئحــي الل

باالتســاع او االنحســار احيانــاً وفقــاً ملــا يســمح بــه هذيــن االطاريــن اضافــة اىل تفاعلهمــا داخــل 

النظــام الســيايس للدولــة بمــا يؤثر عــىل ممارســة هــذه االدوار، اذ نجد يف بعــض األحيــان ان االدوار 

واالنشــطة التــي تقــوم بهــا الربملانــات تتســع بنــاًء عــىل مــا يســمح بــه النظــام الســيايس يف بلــٍد 

مــا وهــو مــا يتــم ترجمتــه يف الدســتور والالئحــة الداخليــة للمؤسســات الربملانيــة، ممــا يوفــر 

املظلــة املناســبة لهــا، وىف حــاالت اخــرى قــد تكــون الســلطة الترشيعيــة هــي صاحبــة املبــادرة 

ــداً  ــا معتم ــة منه ــة والخارجي ــية الداخلي ــاحة السياس ــل الس ــل يف مجم ــباقة للعم ــة والس الوطني

ــري  ــة يف تفس ــات الحديث ــن االتجاه ــتفيداً م ــابقني مس ــن الس ــره االطاري ــذى يوف ــاء ال ــىل الغط ع

ــتغلها  ــد يس ــع، ق ــدة مواض ــن ع ــاً ع ــكت احيان ــي تس ــتورية الت ــواد الدس ــد امل ــن ومقاص مكام

الربملــان مــن اجــل القيــام بــأدوار جديــدة ومهــام تحمــل اوجًهــا متنوعــة تهتــم بقطاعــات قــد 

تكــون غــري مألوفــة وخارجــة عــن األُطــر واألدوار والوظائــف املتعــارف عليهــا ضمــن الوظائــف 

التقليديــة املتمثلــة بـــ )الترشيــع و الرقابــة(، وليــس بالــرورة ان تنتهــى هــذه االدوار الجديــدة 

إىل اصــدار ترشيــع أو ممارســة رقابــة، بــل قــد تقــود إىل تحســني واقــع أنســاني أو معيــي داخــل 

املجتمــع، و مــن الجديــر بالذكــر ان مــا ســكتت عنــه الدســاتري هــو مبــاح للربملــان، وتحديــداً يف 

حالــة عــدم النــص رصاحــة عــىل مــا يمنعــه مــن القيــام بــإدوار ووظائــف ذات صفــة اجتماعيــة، 

انســانية، بيئيــة، مناخيــة أو حتــى السياســية منهــا.
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املقدمة:

الرملــان: هــو الســلطة التــي يتــم اختيارهــا عــن طريــق االنتخــاب أو االقــرتاع العــام الــري أو مــن خــال التعيــن 

ــق  ــا أو الســلطة االوىل مــن حيــث املســتوى1، ويتكــون مــن مجموعــة أفــراد يطل ــد الســلطة العلي ــايل يُع أو الوراثــة، وبالت

عليهــم النــواب أو ممثــي الشــعب، ويكــون للرملــان الســلطة الكاملــة فيمــا يتعلــق بســن التريعــات والقوانــن وإلغائهــا أو 

الرقابــة عــى اعمــال الســلطة التنفيذيــة والتصديــق عــى االتفاقيــات الدوليــة، وبعــد انتشــار املؤسســات الرملانيــة يف العالــم 

املعــارص، واصلــت تطورهــا إىل درجــة كبــرية أصبحــت فيهــا مؤسســة سياســية ذات مكانــة كبــرية يف العديــد مــن الــدول، 

ــاً، ليقــوم بوظائــف وادوار متعــددة متجــاوزاً احيانــاً وضــع التريعــات والرقابــة  وازداد حجمهــا لتضــم مجلســن احيان

ــا  ــدة منه ــاداً ع ــذًة أبع ــة، متخ ــة والدولي ــة واإلقليمي ــؤون الداخلي ــى الش ــري ع ــو التأث ــاً نح ــة، متجه ــال الحكوم ــى أعم ع

سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة وحتــى بيئيــة ومناخيــة، اىل جانبهــا اصبحــت الرملانــات املعــارصة تســهم يف عمليــة التعبــري 

عــن املصالــح والتنشــئة السياســية2.

ــة  ــة واملصادق ــة الدول ــة ميزاني ــن، ومناقش ــن القوان ــة س ــال عملي ــن خ ــعب م ــل الش ــا يف تمثي ــم وظائفه ــل اه وتتمث

عليهــا، وكذلــك اتخــاذ القــرارات املهمــة التــي مــن شــأنها تحديــد مصــري الشــعب مثــل املصادقــة عــى توقيــع االتفاقيــات 

الدوليــة، والعضويــة يف املنظمــات العامليــة، أو إعــان الحــرب، كذلــك تلعــب أدوار جديــدة وفقــاً ملقتضيــات الــرورة التــي 

تفرضهــا حاجــة البــاد مثــل الدخــول يف تحالفــات برملانيــة دوليــة مــن اجــل القضــاء عــى ظاهــرة بذاتهــا مثــل الفقــر 

ــك  ــة، كذل ــي تشــهد نزاعــات داخلي ــدول الت ــة يف ال ــع اخــرى، او رعايتهــا للمصالحــة الوطني والجــوع والتصحــر ومواضي

تســهم يف رعايــة املبــادرات الحتــواء االزمــات التــي قــد تنشــب بــن الحكومــات والشــعب، مثــل مبــادرات الرملــان يف اليمــن، 

اذ توصــل اىل توافــق يقــي بتكليــف رؤســاء الكتــل الرملانيــة بإعــداد صيغــة مصالحــة وطنيــة مــن شــأنها الجمــع بــن 

الفرقــاء السياســين للتخلــص مــن الــراع واالقتتــال الداخــي عقــب الثــورة الشــعبية عــى حكــم )عــي عبــد اللــه صالــح(، 

اذ تــم االبقــاء عــى مجلــس النــواب اليمنــى كممثــل للشــعب وفقــاً للدســتور الــذى يتيــح ابقــاء الرملــان يف حالــة االزمــات	. 

كذلــك نجــد محــاوالت برملــان الســودان الســاعي لتحقيــق التعايــش الســلمي مــن خــال مبادرتــه الراميــة إلنهــاء حالــة 

الحــرب الداخليــة وتمديــد وقــف اطــاق النــار يف النــزاع مــع اعانــه رفــض تقريــر املصــري لواليتــي )جنــوب كردفــان والنيل 

االزرق( وحثــه الحكومــة لتلبيــة مطالــب ســاكني االقاليــم للتخلــص مــن موضوعــي التهميــش الســيايس واالقتصــادي.

وعليــه نجــد أن مــن املهــم بمــكان التفرقــة بــن األدوار والوظائــف؛ اذ نجــد أن هنــاك اختافــاً يف ماهيــة األدوار والوظائف   

بدايــة مــن النــص عليهــا وحتــى ممارســتها ونتائجهــا، فالوظائــف هــي املهــام التــي يُنــاط أداؤهــا باملؤسســات الرملانيــة 

وفقــاً للقواعــد القانونيــة املحــددة مســبقاً واملتمثلــة بالدســتور والنظــام الائحــي املنظــم لعمــل الرملــان، أمــا األدوار فهــي 

1  جــــــواد الهنـــــــداوي، القـــــــانون الدســـــــتوري والـــــــنظم السياســـــــية، الطبعة االوىل، العـــــارف للمطبوعـــــــات، لبنـــــان، 
بيـــــــروت، 2010، ص140.

2  كمال املنويف، اصول النظم السياسية املقارنة، الريعان للنر والتوزيع، الكويت، الطبعة االوىل، 	198، ص1	2.
www.yp- :مرصــد الرملــان اليمنــي، الرملــان يتبنــى مبــادرة للمصالحــة الوطنيــة ويرفــض التدخــات األجنبيــة، تقريــر منشــور عــى الرابــط االلكرتونــي  	

ــخ الدخــول للرابــط 	10/12/201، وقــت الدخــول: 	10:1مســاءاً. ــر: 09/11/2014، تاري ــخ نــر التقري watch.org، تاري
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مرتاكمــة األنشــطة1 واألداء الرملانــي للمؤسســة ككل أو للنائــب الرملانــي  تجــاه قضيــة محــددة لخدمــة غــرض محــدد قــد ال 

يكــون ضمــن الوظائــف األساســية للرملــان مثــل العمــل االنســاني  أو البيئــي ، وبمعنــى أكثــر اتســاعاً مــن املمكــن يف إطــار 

ممارســة الوظائــف األساســية للرملــان أن تتكامــل أنشــطة برملانيــة فرعيــة، يــؤدي تراكمهــا عنــد مجــال معــن تحقيــق 

نتائــج وغايــة ملموســة2.

ومــن ثــم فــاألدوار هــي  التعبــري العمــي  إلداء الوظائــف بعــد ان اكتســبت لونــاً مميــزاً ومعنــى محــدداً وســارت بخطــى   

مرســومة تتوخــى تحقيــق االهــداف الســامية.	 وبنــاًء عليــه يمكــن تعريــف االدوار الجديــدة بأنهــا: أي  نشــاط أو دور أو 

مهمــة تقــوم بهــا الرملانــات املعــارصة، يرتتــب عليهــا، فعــل، لــه تأثــريه ســواء يف املجتمــع أو الدولة أو حتــى عــى الصعيدين 

اإلقليمــي والــدويل، مثــل: الوظيفــة التمثيليــة والوظيفــة الدبلوماســية وصنــع واقــرار السياســية العامــة ومحاربــة الفســاد 

ــة(. أمــا األدوار  ــة )الحــروب االهلي ــة والراعــات املجتمعي ــل نســب الفقــر اضافــة اىل الحــد مــن النزاعــات الداخلي وتقلي

والوظائــف التقليديــة فيقصــد بهــا؛ تلــك األنشــطة واملهــام التــي تعاقبــة عــى ممارســتها املؤسســات الرملانيــة واكتســبتها 

وفقــاً للنتــاج التاريخــي لهــا منــذ تشــكيلها وإىل اليــوم واملتمثلــة يف وظيفتــي: التريــع والرقابــة بآلياتهــا السياســية، وهــي 

مــن أقــدم الوظائــف التــي تمارســها الرملانــات املعــارصة عــى اعتبارهــا مــن الصاحيــات األساســية لوجــود املؤسســات 

الرملانية حول العالم. 

بهــذا يمكــن  القــول أن األدوار والوظائــف غــري النمطيــة التــي تلعبهــا الرملانــات املعــارصة، والتــي لــم يتــم اإلشــارة لهــا   

يف النظريــات الكاســيكية املتوارثــة عــن وظائــف الرملانــات، لــم تــر رصاحــة إىل مفهــوم األدوار الجديــدة بــل إن العديــد 

مــن املــدارس والكتابــات حولهــا تناولتهــا ضمــن اإلطــار الفنــي لوظائــف الرملانــات املعــارصة، َفتَجنـُـب بحــث وتفصيــل 

هــذه األدوار أضعــف مــن أهميتهــا وتناميهــا الكبــري حــول العالــم، ســواء يف الــدول حديثــة الديمقراطيــة أو العريقــة منهــا، 

ــدة أو  ــة األدوار الجدي ــى ماهي ــرف ع ــال التع ــن خ ــه؛ م ــراز أهميت ــه وإب ــوء علي ــليط الض ــث تس ــاول البح ــا يح ــذا م وه

غــري التقليديــة ومــا هــي التجــارب واألمثلــة التــي توضــح كيفيــة ممارســة هــذه األدوار، واهــم املحــددات التــي ترســم لهــا 

خارطــة الطريــق ملمارســتها، وتناغمــاً مــع مــا ســبق ذكــره يمكــن القــول ان املســؤولية الرملانيــة ليســت محــدودة بــل 

عــى العكــس مــن ذلــك هــي دائمــة التغيــري اتســاعاً أو انكماشــاً، بحســب طبيعــة البلــد ونظامــه الســيايس ومــدى اتســاع 

رقعــة مفاهيــم الديمقراطيــة والحريــة واملجتمــع املدنــي فيــه، كلهــا عوامــل تؤثــر وتلقــى بظالهــا عــى الوظائــف واألدوار 

الجديــدة للرملــان.

وانطاقــا ممــا ســبق ســنحاول توضيــح مــا املقصــود بالوظائــف التقليديــة ومــن ثــم االدوار الجديــدة مــن خــال 

تقســيم الدراســة اىل املحــاور التاليــة:

1 عبــد اللــه جمعــة الكبيــي، محمــود مصطفــى قمــر، دور مؤسســات التعليــم العــايل يف التنميــة االقتصاديــة للمجتمــع، الدوحــة، دار الثقافــة لطباعــة 
والنــر والتوزيــع، 2001، ص9.

2  سعاد الرقاوي، النظم السياسية يف العالم املعارص، دار النهضة العربية، 	200، ص91.
	  إبراهيــم انيــس واخــرون، املعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة الــروق الدوليــة، الطبعــة الرابعــة، 2004،ص20	، وللمزيــد ينظــر: شــوقي 

ناجــى جــواد، املرجــع املتكامــل يف ادارة االســرتاتيجية، دار الحامــد للنــر والتوزيــع، الطبعــة االوىل، 2010.
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املحور االول: االدوار والوظائف التقليدية للمؤسسات الربملانية:	 

املحور الثاني: األدوار الجديدة للربملانات املعارصة:	 

املحور الثالث: عالقة الربملان بالحكومة يف ظل املتغريات املعارصة:	 

املحور الرابع: األدوار الجديدة يف إطار الرشاكة مع املجتمع املدني:	 

املحور الخامس: املحددات الدستورية والالئحية لألدوار الجديدة:	 

وصواًل اىل الخاتمة التي تضمنت النتائج والتوصيات.

املحور االول: االدوار والوظائف التقليدية للمؤسسات الربملانية:

تعــد وظيفتــي )التريــع والرقابــة( مــن أقــدم الوظائــف التــي تــرع الرملانــات املعــارصة القيــام بهــا، عــى اعتبارهــا 

مــن الصاحيــات األساســية لوجــود املؤسســات الرملانيــة حــول العالــم، ناهيــك عــن مــا تــم تناولــه يف أغلــب الدراســات 

عــن رضورة ممارســة هــذه الوظائــف وآلياتهــا السياســية التــي تتضمنهــا الوظيفــة الثانيــة للحــد مــن تســلط وطغيــان 

الحكومــات، وعليــه ســنقوم بتوضيــح هاتــن الوظيفتــن باقتضــاب؛ إذ جــاء ذكرهمــا مــن أجــل تكملــة الصــورة والتفريــق 

بينهمــا وبــن األدوار واملهــام الجديــدة التــي تلعبهــا الرملانــات املعــارصة بصــور متنوعــة.

الوظيفة الترشيعية:أ- 

تُعــد أول الوظائــف التــي أُســندت إىل املؤسســات الرملانيــة، حتــى أصبحــت هــي املصــدر األســايس للقوانــن1، إذ تحــدد 

دســاتري الــدول الســلطة املخولــة بالتريــع، والتــي تتمثــل بالرملــان بمختلــف تســمياته، وباختــاف أنواعــه مــن غرفــة إىل 

غرفتــن، وبغــض النظــر عــن جهــة أو مصــدر التريــع، ســواء الحكومــة أم الرملــان، فالرملــان هــو الجهــة املســؤولة يف 

الــدول عــن إصــدار التريعــات التــي تحكــم البلــدان، فهــي تمثــل االصــل واملــرر لنشــأة الرملانــات2، ويُعــد اختصــاص 

التريــع مــن املهــام التــي يضطلــع بهــا الرملــان، والتــي مــن خالهــا يضــع القوانــن التــي تســتند عليهــا أجهــزة الدولــة 

يف أعمالهــا وتلتــزم بهــا أيضــاً	.

ب- الوظيفة الرقابية:

تأتــي ممارســة الرملــان للوظيفــة الرقابيــة عــى األعمــال املوكلــة إىل الحكومــة بهــدف إظهــار أعمالهــا للمأل ومناقشــتها 

وســؤالها عنهــا، والتــي تقــود أحيانــاً إىل أتخــاذ قــرارت برملانيــة توقــف خــروج الحكومــة عــن األعمــال التــي يجدهــا غــري 

ــا  ــن م ــات ضم ــا الرملان ــوم به ــي أدوار تق ــايل ه ــبقاً، بالت ــة مس ــا الحكوم ــي أُعلنته ــج الت ــار الرام ــارج إط ــة أو خ مائم

يســمى بآليــات الرقابــة الرملانيــة، والتــي تقــود أحيانــاً لســحب الثقــة عــن الحكومــة إذا مــا أســاءت االســتعمال أو أخلــت 

1  جون ستيوارت مل، ترجمة: إميل الغوري، الحكومات الرملانية، بريوت، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة األوىل، 	201، ص129.
2  محمــد طــه حســن، مــررات وجــود الرملــان، العــراق، جامعــة الكوفــة، كليــة القانــون، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، املجلــد:1، العــدد: 	2، 

	201 ، ص		1.
	  محمد شهاب أمن، الرملان بن التشكيل األحادي والثنائي، االسكندرية، منشأة املعارف، 2014، ص 42.
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باألمانــة واختيــار حكومــة مكانهــا، ممــا يعطــى القــوة الكافيــة للرملانــات لضمــان حريــة الشــعوب1، يضــاف إىل ذلــك أن 

الرقابــة الرملانيــة الدقيقــة ألعمــال الحكومــة تٌعــد مــؤرشاً عــى ســامة الحكــم، إذ يتمكــن الرملــان مــن خالهــا تحقيــق 

تــوازن القــوى وتعزيــز دوره باعتبــاره مدافعــاً عــن املصلحــة العامــة للشــعب2.

املحور الثاني: األدوار الجديدة للربملانات املعارصة: 

يجــد البحــث أن هنــاك اتســاع يف اتجاهــات وظائــف واعمــال الحكومــات يف الــدول الحديثــة بفعــل عوامــل عــدة 

منهــا العوملــة وتشــابك العاقــات الداخليــة مــع الخارجيــة وتأثــري التطــورات التقنيــة والتكنولوجيــة الكــرى	، االمــر الــذى 

ــأدوار  ــام ب ــات املعــارصة باتجــاه القي ــة اجــرت املؤسســات الرملان ــه انصهــار هــذه العوامــل بمجملهــا يف عملي نجــم عن

ووظائــف جديــدة مــن اجــل مجــارات اتســاع وتطــور اعمــال الســلطة التنفيذيــة وموازاتهــا، االمــر الــذى يفــى أحيانــاً 

اىل اتبــاع اســاليب وطــرق وأدوات خــارج االطــار العــام التقليــدي املرســوم لهــا للقيــام بوظائفهــا ومهامهــا املوكلــة لهــا، 

وعليــه تقــع مهمــة رســم الصاحيــات وتوضيحهــا للســلطتن )التريعيــة والتنفيذيــة( عــى عاتــق املــرع الدســتوري الذى 

يُفصــل صاحيــات وادوار ومهــام كل منهمــا، بمــا يعطيهــا املرونــة الكافيــة ملواكبــة تســارع التطــور والتقــدم العاملــي يف 

كافــة املجــاالت، اضافــة اىل تســارع وتــرية القضايــا والشــؤون التــي تحتــاج لرعــة االملــام بهــا واتخــاذ االجــراءات املائمــة 

لهــا بمــا يحقــق الصالــح العــام للبلــدان واملجتمعــات البريــة، فعــى ســبيل املثــال نجــد تزايــد اهتمــام الرملانــات الوطنيــة 

املعــارصة بموضوعــات املحيطــات والبحــار مــن خــال املؤتمــرات الدوليــة املشــرتكة بــن الرملــان الــدويل واالمــم املتحــدة 

الداعيــة اىل االخــذ بمبــادرات برملانيــة تهــدف اىل زيــادة مســاحات الوعــى باملخاطــر التــي تهــدد املحيطــات والبحــار4، ومــن 

امثلــة التجــارب الوطنيــة يف هــذا املضمــار قيــام مجلــس املستشــارين املغربــي وبالراكــة مــع معهــد غرانتهــام للدراســات 

املناخيــة التابــع لجامعــة لنــدن ومؤسســة وستمنســرت للديمقراطيــة، باتبــاع برنامــج يهــدف اىل ماءمــة منظومــة التريــع 

الوطنــي مــع مضامــن »اتفــاق باريــس«	، فهــو بذلــك يســعى نحــو طــرح مبــادرات ملموســة تهــدف إىل توســيع مســاحات 

الوعــى التــي ترتبــص بالبحــار واملحيطــات، بوصفهــم ممثــي الشــعب االمــر الــذى ينطبــق عــى باقــي الرملانــات الوطنيــة.

وعليــه لــم تعــد أدوار املجالــس النيابيــة قــارصة عــى التريــع وســن القوانــن ومراقبــة الحكومــة وإقــرار املوازنــة 

العامــة للبــاد، بــل اتســعت لتشــمل مهامــاً أخــرى، اســتناداً ملكانــة وخــرات املؤسســة الرملانيــة وقدرتهــا عــى التدخــل 

ــة  ــة ملمارس ــات الوزاري ــة التعدي ــو عرقل ــه نح ــاً تتج ــا احيان ــة، إذ نجده ــة والدولي ــة واالقليمي ــا املحلي ــف القضاي يف مختل

الضغــط عــى الحكومــات، أو بلــورة إرهاصــات الصــدام مــع الســلطة التنفيذيــة، أو الســعي لتحســن أوضــاع األقليــات، أو 

تعديــل االتفاقيــات السياســية، أو ابطــاء / تريــع توتــر العاقــات اإلقليميــة والدوليــة، أو مواجهــة التدخــات الخارجيــة، 

1   جون ستيوارت مل، ترجمة: إميل الغوري، الحكومات الرملانية، مصدر سابق الذكر، ص 1	1.
2  خالد محمد القايض، الوعى الرملاني وفقاً إلحكام الدستور املري الجديد، مر، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 	201، ص، ص19، 20.

3  الرقابــة الربملانيــة عــىل الســلطة التنفيذيــة، سلســلة الدراســات واملعلومــات، املديريــة العامــة للدراســات واملعلومــات/ مــروع برنامــج االمــم املتحــدة يف 
مجلــس النــواب اللبنانــي، امللــف الحــادي عــر، اب، 2006، ص9.

/	 ،A/71/898 :ــة ــم الوثيق ــار، رق ــون البح ــات وقان ــام 	201، املحيط ــي لع ــاع الرملان ــن االجتم ــز ع ــر موج ــدة، تقري ــم املتح ــة لألم ــة العام 4  الجمعي
.201	/may

ــي تهــدد البحــار  ــادرات ملموســة بهــدف توســيع الوعــى باملخاطــر الت ــة اىل اتخــاذ مب ــات الوطني ــي، دعــوة الربملان ــس املستشــارين املغرب مجل  	
.chambredesconseillers.www//:http :ــاط ــى الرب ــور ع ــات، منش واملحيط
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أو النديــة يف العاقــات الدوليــة، فنجــد عــى ســبيل املثــال أن الدســتور الدنماركــي لعــام 		19 يف املــادة )19( الفقــرة)	( 

منــه أشــارت إىل الــدور األســايس للرملــان يف مجــال العاقــات الخارجيــة، إذ نصــت عــى رضورة أن »يقــوم الرملــان بتعيــن 

لجنــة شــؤون خارجيــة مــن بــن أعضائــه، ويتعــن عــى الحكومــة استشــارة هــذه اللجنــة قبــل االقــدام عــى أتخــاذ أي 

قــرار يتســم بأهميــة كــرى يف السياســة الخارجيــة«، األمــر الــذى يؤكــد عــى أن األدوار الجديــدة للرملانــات املعــارصة قــد 

وجــدت لهــا منفــذاً داخــل دســاتري بعــض الــدول عــر مراحــل تطورهــا عــى مــدار العقــود املاضيــة، كمــا نجــد كذلــك مــن 

الحــاالت التــي اعطــى الدســتور للرملــان صاحيــات تُخرجــه عــن االطــر التقليديــة بــل تتجــه بــه نحــو تنظيــم الوحــدات 

ــه  ــة, منهــا الدســتور اإلســباني الــذى اعطــى الرملــان الحــق يف اقامــة و تشــكيل االقاليــم الــذى نــص علي االداريــة للدول

رصاحــة يف املــادة )1/141( اذ اعطــى صاحيــة املصادقــة عــى تشــكيل االقاليــم وعــى أي تغيــري يطــال حــدود املحافظــات 

للرملــان، كذلــك بــن يف املــادة )144(، عــى صاحيــة الرملــان بواســطة قانــون وألســباب تخــص املصلحــة الوطنيــة أن:

يسمح بإنشاء مجتمع حكم ذاتي، وفقاً للروط املذكورة يف الفقرة )2( من املادة )	14(.	. 

يســمح أو يوافــق، حســب الحالــة، عــى نظــام الحكــم الذاتــي ألجــزاء اقليميــة ال تدخــل يف تنظيــم 	. 

ملحافظات. ا

وعــى اعتبــار الرملــان هــو صاحــب الســلطة واإلرادة الشــعبية التــي تســمح بتشــكيل االقاليــم واملحافظــات او أي تغيــري يف 

الحــدود االداريــة والجغرافيــة للدولــة، فقــد اعطــاه الدســتور كذلــك الحــق يف ممارســة او منــح ممارســة ســلطات عقابيــة 

عــى جميــع االقاليــم والوحــدات االداريــة التــي تتبــع الدولــة، فنجــده عــى ســبيل املثــال يف حالــة اعــان اســتقال اقليــم 

ــلطات  ــة الس ــدون موافق ــم ب ــل االقلي ــتفتاء داخ ــراء االس ــد اج ــة بع ــة وخارجي ــف داخلي ــن مواق ــه م ــا تبع ــا وم كتالوني

ــن باملوضــوع، نجــده  ــد مــن الجلســات الخاصــة بموضــوع االســتفتاء واســتضافته للمعني ــة، وبعــد عقــده العدي املركزي

قــد مــارس صاحياتــه وفقــاً للمــادة )		1( مــن الدســتور اذ خــول الحكومــة املركزيــة باتخــاذ اجــراءات رادعــة واعــادة 

االقليــم لجــادة الصــواب، وهــو بذلــك حافــظ مــن خــال اجراءاتــه الدســتورية والائحيــة عــى وحــدة البــاد مــن التمــزق 

والتشــظي، وهــو مــا يؤكــد عــى ممارســته ألدوار جديــدة.

كمــا وتشــري اغلــب الدســاتري حــول العالــم إىل ان الرملانــات هــى مؤسســة سياســية متعــددة الوظائــف مــن ابــرز واهــم 

ــة(، نجــد كذلــك أن الرملانــات  ــات: )الســؤال واالســتجواب والتحقيــق واإلقال ــاع آلي وظائفهــا هــي التريــع والرقابــة باتب

املعــارصة مارســت عــدداً مــن الوظائــف واالدوار الجديــدة، تــرتاوح يف مجالهــا ونطاقهــا مــن دولــة اىل أخــرى، وذلــك حســب 

اإلطــار الدســتوري والائحــي الســائد وأســلوب توزيعــه وتحديــده الختصاصــات الحكومــة والرملــان، وكذلــك تبعــا ملــدى 

التطــور الديمقراطــي وقــوة الرملــان وقــدرات أعضائــه. وبالتــايل يمكــن القــول، ان اغلــب الرملانــات حــول العالــم تمــارس 

ــة للشــعب  ــأة ممثل ــات بوصفهــا هي ــن: األول عــام، تمارســه الرملان ــا تحــت بندي شــكلن مــن الوظائــف يمكــن وضعهم

تمتلــك اإلرادة الشــعبية، مثــل دورهــا يف صنــع السياســات العامــة، وخطــط التنميــة، ومكافحــة الفقــر، ومعالجــة العنــف، 
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والدبلوماســية الرملانيــة وغريهــا مــن القضايــا، والثانــي فنــي، وهــو مــا يعــرف بالــدور التريعــي والرقابــي، الــذي تقــوم 

بــه يف مواجهــة الســلطة التنفيذيــة1.

املحور الثالث: عالقة الربملان بالحكومة يف ظل املتغريات املعارصة: 

تتخــذ العاقــة بــن الســلطتن التريعيــة والتنفيذيــة عــدة أشــكال وأنمــاط وفقــا لنظــام الحكــم املطبــق يف كل دولــة2، 

وهــو مــا يعكــس ســمات وخصائــص كل نــوع منهــا، ســواء كان النظــام رئــايس أم برملانــي أم مختلــط، ومــن خــال ذلــك 

تتــم عمليــة تنظيــم العاقــة بــن الســلطات عــن طريــق إتبــاع عــدة طــرق مــن اهمهــا التــايل:

ــاث . 	 ــلطات الث ــن الس ــة ب ــة يف العاق ــائل الرئيس ــة املس ــدد مجموع ــذى يح ــتور، ال ــال الدس ــن خ م

وضوابــط تعديــل الدســتور وإجراءاتــه، وحقــوق املواطنــن وواجباتهــم، ويعتــر احــرتام أحــكام الدســتور 

رشطــاً رضوريــاً إلســباغ املروعيــة عــى القوانــن واألحــكام القضائيــة، وعليــه بينــت الدســاتري املعــارصة 

تنظيــم العاقــة بــن الســلطات.

مــن خــال قانــون ُمــرشع، ينظــم العاقــة بــن الســلطتن التريعيــة والتنفيذيــة أو لتنظيــم العاقــة . 	

ــر   ــل الجزائ ــدة دول مث ــه يف ع ــول ب ــو معم ــا ه ــة كم ــلطة التنفيذي ــن الس ــدا وب ــن ان وج ــن املجلس ب

ــس. وتون

مــن خــال تشــكيل وزارة للربملانــات، تلجــئ بعــض الــدول إىل تشــكيل وزارة تعنــى بتنظيــم العاقــة . 	

وتتابــع طبيعتهــا بــن الســلطتن التريعيــة والتنفيذيــة، وتتخــذ تســميات عــدة منهــا )وزارة الشــؤون 

السياســية والرملانيــة مثــل )األردن(، وزارة الشــؤون الرملانيــة مثــل )الســودان(، الــوزارة املنتدبــة لــدى 

الحكومــة املكلفــة بالعاقــة مــع الرملــان واملجتمــع املدنــي )املغــرب(.

تنظيــم العاقــة بــن الســلطات بصــورة تجمــع بــن األســلوب األول والثانــي أو األســلوب األول والثالــث من . 	

اجــل الوصــول إىل أفضــل الســبل للتعــاون وتحقيــق الصالــح العــام للبلــد، وتطبيقــاً لفصــل الســلطات 

وفقــاً لبيئــة وطبيعــة النظــام الســيايس املتبــع يف البلــد املعنــى، بمــا يحقــق تنظيــم للســلطات.

ــدول  ــة يف ال ــة والتريعي ــلطتن التنفيذي ــن الس ــة ب ــا العاق ــم به ــي تتس ــرتكة الت ــم املش ــن القواس ــم م ــى الرغ وع

الديمقراطيــة، اال ان األدوار الجديــدة للســلطة التريعيــة تتنــوع وتختلــف باختــاف العاقــة بــن الســلطتن مــن نظــام إىل 

اخــر، ففــي االنظمــة الرملانيــة التــي يبقــى فيهــا مصــري الحكومــة مرهونــا بثقــة املجلــس وتقييــم ادائهــا يجــد الــوزراء 

انفســهم مجريــن احيانــاً عــى ابقــاء عاقتهــم حســنة بالســلطة التريعيــة عــى الرغــم مــن قــدرة الحكومــة عــى مواجهــة 

الرملــان عــن طريــق حلــه احيانــاً،	 وهــو مــا يســمى بـ)الفصــل املــرن للســلطات(، امــا يف النظــم الرئاســية مثــل النظــام 

1  عى الصاوي، مستقبل الربملان يف العام العربي، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة االوىل، 2000، ص 6	.
2  عبد العايل عبد القادر، محارضات النظم السياسية املقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، الجزائر، 	200، ص14.

3  Michael Laver, Edited by Donald A. Wittman and Barry R. Weingast, Legislatures and Parliaments in Comparative Context ,The Oxford 
Handbook of Political Economy, Jun 2008, p8.
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ــن  ــن الطرف ــة ب ــد ان العاق ــان، فنج ــة الرمل ــوزراء ثق ــاج ال ــه وال يحت ــاء حكومت ــس اعض ــن الرئي ــث يع ــي، حي األمريك

تتســم بدرجــة عاليــة مــن روح التنافــس واملواجهــة، اذ يســعى كل منهمــا اىل تأكيــد دوره عــى حســاب االخــر يف تســيري آلــة 

الدولــة، والــذى يســمى بـ)الفصــل الجامــد للســلطات(1.

وممــا الشــك فيــه أن األدوار الجديــدة التــي تحــاول أن تمارســها الرملانــات املعــارصة تفــرض عليهــا الســعي نحــو 

تطويــر وتحســن ادائهــا يف مجــاالت متنوعــة واطــر مختلفــة كــي تمتلــك القــوة واالســتقالية يف مواقفهــا تجــاه الحكومــة، 

ومــن اجــل الولــوج إىل فضــاءات جديــدة تــرى فيهــا فســحة للعمــل الرملانــي بوصفهــا مؤسســة سياســية وأعضــاء فــرادا 

يســعون إىل تحقيــق مكاســب لناخبيهــم وتحقيقــاً للوظيفــة التمثيليــة والتريعيــة والرقابيــة يف الرملــان مــن خــال األدوار 

الجديــدة التــي يتــم توظيفهــا بهــدف تحقيــق االهــداف املرجــوة مــن اعمالهــا، االمــر الــذى يؤكــد عــى مــدى تأثــر هــذه 

ــذ  ــي تأخ ــع، والت ــيايس املتب ــام الس ــوع النظ ــب ن ــة حس ــة البيني ــم العاق ــة تنظي ــن، وكيفي ــن الطرف ــة ب االدوار بالعاق

ــدة أو بالعكــس، وحينمــا يشــتد الــراع بــن  ــات املعــارصة بممارســة ولعــب ادوار جدي صــورة اعطــاء الفســحة للرملان

ــدة بوســائل شــتى، فنجــد عــى ســبيل  ــة تقويــض هــذه االدوار الجدي الرملــان والحكومــة قــد تســعى االخــرية اىل محاول

املثــال ان املحكمــة العليــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة قــد اشــارت يف قرارهــا حــول قضيــة )ماكلوتــش ضــد مريالنــد(، إىل 

التــايل: »طاملــا كانــت األهــداف مروعــة، فــإن كل الوســائل التــي توصــل إليهــا تكــون مروعــة ومطابقــة لحرفيــة وروح 

النصــوص الدســتورية«2، مشــريًة بذلــك إىل الفقــرة األوىل مــن الدســتور، والتــي يمتلــك بموجبهــا الكونجــرس الحــق يف ســن 

القوانــن الروريــة التــي تمكنــه مــن مبــارشة اختصاصاتــه، ومســتلهمة ألدواره الجديــدة املتضمنــة يف الفقــرة الثامنــة مــن 

الدســتور	. وبهــذا اســتند الكونجــرس األمريكــي إىل روح الدســتور يف ممارســة هــذه األدوار الجديــدة، والتــي أثــرت بصــورة 

ــم تقــع ضمــن االختصاصــات  ــورت العديــد مــن االتجاهــات حولهــا عــى اعتبارهــا ل كبــرية عــى مجريــات األحــداث وبل

الحريــة لهــا.

املحور الرابع: األدوار الجديدة يف إطار الرشاكة مع املجتمع املدني: 

ال يمكــن اغفــال تأثــري العاقــة بــن املجتمــع املدنــي واملؤسســات الرملانيــة فيمــا يخــص االدوار الجديــدة التــي 

ــد  ــان، فنج ــال الرمل ــي يف أعم ــع املدن ــاركة املجتم ــة بمش ــغ الخاص ــن الصي ــد م ــاك العدي ــث ان هن ــري، حي ــها االخ يمارس

ــات  ــع الجه ــن جمي ــن م ــات املواطن ــى ماحظ ــة لتلق ــوة مفتوح ــه دع ــدي يوج ــان النيوزيلن ــال ان الرمل ــبيل املث ــى س ع

ــة أو غريهــا مــن وســائل اإلعــام حــول موضــوع خــاص، وان بعــض  ــة، أفــرادا ومنظمــات، ومــن خــال الصحاف املعني

الرملانــات املعــارصة تعــد املنظمــات املدنيــة أو املنظمــات غــري الحكوميــة التــي تمثــل موضوعــات أو مصالــح معينــة هــى 

الجهــة االنســب لاســتفادة مــن آرائهــا يف القضايــا املتنوعــة، وكذلــك نجــد ان الرملــان التشــيكي يعقــد مــا يســمى عــادة 

1  موريــس دوفرجيــه، ترجمــة: د. جــورج ســعد، املؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري االنظمــة السياســية الكــربى، املؤسســة الجامعية للدراســات 
والنــر »مجد«، الطبعــة الثانيــة، بــريوت، 2014، ص 	126-12.

   2William W. Van Alstyne, Implied Powers, Society Journal, November, Volume:24,Issue:24,1986,onthe link: https://link.springer.com/

article/10.1007/BF02695939, P 58, pdf.
3  دستور الواليات املتحدة األمريكية، املادة األوىل.
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“بجلســات االســتماع« التــي تعتــر إحــدى أكــر أشــكال املشــاركات املدنيــة شــيوعاً، هــذه الجلســات التــي تخصــص مــن 

اجــل االســتماع آلراء ومعالجــات ممثلــن عــن القطاعــات املدنيــة واملهنيــة املعنيــة بمشــاريع القوانــن املدروســة، ويف نفــس 

املســار نجــد كذلــك أن الرملــان الرتكــي قــد لعــب نفــس الــدور اذ دخــل بمفاوضــات واســعة النطــاق مــع املجتمــع املدنــي 

ــم ممارســتها مــن خــال  ــد يت ــدة ق ــات عــام 20041، بهــذا نجــد ان االدوار الجدي ــون العقوب حــول اعــادة النظــر يف قان

التعــاون بــن الرملانــات املعــارصة واملجتمــع املدنــي، امــا مــن خــال التعــاون والتنســيق والتخطيــط املشــرتك فيمــا بينهــم 

كمــا يف املثــال االول، او مــن خــال ممارســة الضغــط مــن قبــل املجتمــع املدنــي عــى املؤسســات الرملانيــة، ممــا يدعوهــا 

ملمارســة دور جديــد يتمثــل يف ارشاك املجتمــع املدنــي يف العمــل الرملانــي يف قضايــا محــددة ومتنوعــة كمــا يف حالــة تركيــا.

املحور الخامس : املحددات الدستورية والالئحية لألدوار الجديدة:

نجــد ان بعــض الرملانــات املعــارصة تمــارس ادواراً يف مجــاالت جديــدة قــد لــم يتــم التطــرق اليهــا مســبقاً وغــري 

مألوفــة مــن ذي قبــل، بمعنــى اخــر، قــد نجدهــا تلعــب ادواراً جديــدة خــارج إطــار الســور الــذى رســمُه لهــا الدســتور 

مســتمدًة مــن روحــه االســناد لهــذه االدوار وبنــاًء عــى الســلطات املفوضــة لــُه مــن الشــعب، وباعتبــار الرملانــات الوطنيــة 

ــه  ــا تقــرره النصــوص املنشــئة لهــا، أي ان ــة السياســية فــان مــن واجبهــا الذهــاب إىل ابعــد مم احــدى مؤسســات الدول

ــدة، عــى ان تضمــن يف الوقــت نفســه للهــدف  ــر االطــر املحــددة ملمارســة االدوار الجدي ــا العمــل عــى تطوي يتعــن عليه

األســايس مــن أنشــائها االســتمرارية والصابــة اخــذة يف االعتبــار العوامــل املتغــرية بمختلــف الشــؤون والقطاعــات، ففــي 

السياســة املعــارصة نجــد ان الرملــان هــو يشء اكثــر بكثــري مــن كونــه هيــأة تريعيــة يف الهيــكل الدســتوري للحكومــة 

الرملانيــة التــي تميــز معظــم الــدول حــول العالــم واالوربيــة منهــا وكذلــك الديمقراطيــات الحديثــة عــى النمــط األوربــي 

مثــل: »اســرتاليا وكنــدا ونيوزلنــدا«، كمــا ان املصــدر الدســتوري للحكومــات يف الواقــع هــو الرملــان، فاالنتخابــات الرملانيــة 

عــى املســتوى الوطنــي تــدور حــول الحكومــات اكثــر مــن تعلقهــا باختيــار مجموعــة ممثلــن للتــداول والتصويــت2، حتــى 

ان بعــض الدســاتري قــد اعطــت الرملــان وظائــف أو مهــام هــي باألســاس خــارج اإلطــار الفلســفي لنشــوء الرملــان، لكنهــا 

ــان يف  ــة إىل دور الرمل ــار رصاح ــد اش ــام 2014، ق ــري لع ــتور امل ــاً ان الدس ــد مث ــيكية، فنج ــه الكاس ــا بوظائف مزجته

تحقيــق الســلم املجتمعــي وضمــان حــق املســاواة بــن املواطنــن، اضافــة إىل الحفــاظ عــى حقــوق االقليــات داخــل املجتمــع 

مــن خــال حريــة العبــادات لهــم، فهــو يؤكــد عــى الــدور الــذى يمكــن ان يلعبــه الرملــان يف هــذا املجــال، اضافــة إىل الــزام 

الدســتور املــري للرملــان بممارســة أدوار جديــدة يف تحقيــق العدالــة االنتقاليــة، بمــا يضمــن كشــف الحقائــق ومحاســبة 

املخطئــن، واقــرتاح اطــر للمصالحــة الوطنيــة يتــم مــن خالهــا تعويــض الضحايــا، عــن طريــق اتبــاع معايــري دوليــة	، 

اذ عليــه اصــدار القوانــن التــي يراعــى فيهــا مــا ذكــر مســبقاً، اذ نجــد هنــا أن الدســتور املــري قــد دمــج بــن االدوار 

الجديــدة للرملــان ووظيفــة التريــع التقليديــة لــه، ممــا يفســح املجــال لــه ملمارســة ولعــب ادوار وانشــطة لــم يألفهــا مــن 

قبــل.
1  ديفيد بيثام، الربملان والديمقراطية يف القرن الحادي والعرشين دليل املمارسة الجيدة، االتحاد الرملاني الدويل، 2006، ص	96،9.

  2Michael Laver, Barry Weingast and Donald Wittman )eds(, Legislatures and Parliaments in Comparative Context, New York University, 
Oxford Handbook of Political Economy. Oxford: Oxford University Press, Jun, 2008, p3.

3  دستور جمهورية مرص العربية  لعام 2014، املواد: )		2( و)241(، ص99،	9.
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ــا  ــد ان تعرفن ــارصة، وبع ــات املع ــي( للرملان ــام الداخ ــة/ النظ ــة الداخلي ــي )الائح ــار الائح ــص اإلط ــا يخ وفيم

عــى طــرق ووســائل اصدراهــا املتنوعــة بتنــوع النظــم السياســية ودســاتريها، اال ان املتفــق عليــه هــو اهميتهــا يف العمــل 

الرملانــي، وتوضيــح وبيــان الوظائــف واألدوار وكيفيــة ممارســتها، اضافــة إىل تفســريها احيانــا لبعــض املــواد الدســتورية 

بمــا ينســجم و رؤيتهــا للعمــل الرملانــي، وتُكــي العمــل الرملانــي رشعيــة ومقبوليــة مــن قبــل الشــعب الــذى يُعــد اســاس 

االرادة املفوضــة للســلطة التريعيــة، اذ ان مــن املعــروف ان االطــار الائحــي للرملانــات ال يتغــري مــن تلقــاء نفســه، بــل 

هــو انعــكاس للتفاعــات الداخليــة والخارجيــة التــي تشــهدها املؤسســات الرملانيــة، والتــي تفــرض عــى االخــرية رضورة 

التََكيُــف مــن خــال تطويــر وتعديــل قواعــد االطــار الائحــي لهــا بمــا ينســجم وهــذه التفاعــات1.

 وال يفوتنــا ذكــر ان بعــض الرملانــات املعــارصة تتمتــع بصاحيــة غــري مألوفــة تكتســبها مــن الائحــة الداخليــة 

ــة  للمؤسســة لتوســع وتفتــح البــاب لــألدوار الجديــدة التــي تمارســها مــن خــال امــا النــص عليهــا يف الائحــة الداخلي

ــة  ــة االخاقي لهــا، او يف قانــون خــاص بالرملــان، أال وهــى ســلطة اصــدار القــرارات، والتــي تكــون ملزمــة مــن الناحي

والسياســية، بمعنــى ان تكــون القــرارات اشــبه بالتوجيــه، اي ليــس بالــرورة ان تعتمدهــا الســلطة التنفيذيــة، إال انهــا 

قــد تســبب الحــرج لهــا امــام الشــعب، أو تكتســب صفــة االلــزام بالتصويــت عليهــا داخــل قبــة الرملــان، فتصبــح واجبــة 

التنفيــذ مــن الحكومــة، ممــا يعرضهــا للمحاســبة أو ســحب الثقــة منهــا يف حالــة عــدم تطبيقهــا مــع ارصار الرملــان عــى 

االمــر، مثــل قــرار الرملــان العراقــي رقــم )20( لســنة 2008 الــذي جــاء ليؤكــد عــى رضورة قيــام الحكومــة بإخــراج قــوات 

ــد  ــة بموع ــن األرايض العراقي ــي م ــمال األطل ــف ش ــلفادور وحل ــتونيا والس ــا واس ــرتاليا وروماني ــا واس ــا وايرلندي بريطاني

ــاه 	1/	/2009.  اقص

ــة نحــو اتخــاذ االجــراءات الازمــة والروريــة بالرعــة املمكنــة الخــراج  فهــذا القــرار وجــه الحكومــة العراقي

القــوات االجنبيــة باملوعــد الــذى حــدده الرملــان لهــا، واكتســب هــذا القــرار صفــة االلــزام بعــد تصويــت الرملــان عليــه، 

اضافــة إىل انــه صــادر مــن املؤسســة الرملانيــة صاحبــة االرادة الشــعبية. وبالتــايل، يمكــن للرملــان أن يصــدر احيانــاً توجيها 

إىل الحكومــة يف موضــوع مــا مــن أجــل أن تقــوم باتخــاذ االجــراءات وفقــا لتوصيــات الرملــان انطاقــاً مــن اعتبارها الســلطة 

ــم يعــد وجــود املجالــس النيابيــة يف الــدول محــاً للنقــاش، بــل ان البحــث ينصــب  ــه ل ــاًء علي التــي تمثــل الشــعب، وبن

ــادئ  ــة لتمــارس دوراً جوهريــا يف التطبيــق الســليم للمب ــة العمــل عــى تطويــر مهــام املجالــس النيابي ــاً حــول كيفي حالي

الديمقراطيــة، والتــي ال يمكــن تطبيقهــا دون وجــود مجلــس نيابــي يمثــل املواطنــن ويعــر عــن امالهــم، فالنظــام الائحــي 

اذن يؤســس لــألدوار الجديــدة التــي قــد ال يكــون منصــوص عليهــا رصاحــة يف اإلطــار الدســتوري اضافــة إىل انهــا قــد 

تؤســس أو تخلــق مجــاالت غــري مذكــورة أو غــري منصــوص عليهــا اال ان لــم يكــن هنالــك مــن موانــع دســتورية أو قانونيــة 

مــن ممارســتها والقيــام بهــا، فهــي عــن طريــق االطاريــن الدســتوري والائحــي بإمكانهــا القيــام بــاألدوار الجديــدة، كمــا 

1  Wolfgang C. Müller, Ulrich Sieberer, and Michael Becher, Engineering Parliamentary Rules A Theoretical Framework and Macro 
Patterns in 20 European Democraciesm, on the link: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/799aa3f3-c583-4a9b-a50e-0480af-
f346c7.pdf, p21.
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نجــد ان اللوائــح الداخليــة للرملانــات املعــارصة تأتــي بهــدف تنظيــم وترســيخ وظائــف وأدوار ومهــام املجالــس النيابيــة، 

ولتوضيــح أهميــة الرملــان يف الحيــاة السياســية للــدول وليــس لتقييــد وحــر مهامهــا وممارســة أدوارهــا، اذ نــرى عــى 

ســبيل املثــال أن الائحــة الداخليــة لرملــان نيوزلنــدا لعــام 	201 أشــارت يف املــادة )1( »أن الائحــة تحتــوى عــى األوامــر 

الدائمــة و قواعــد لتســيري اإلجــراءات يف مجلــس النــواب ملمارســة الصاحيــات التــي يملكهــا، فهــي ال تهــدف إىل تقليــص أو 

تقييــد حقــوق املجلــس وامتيازاتــه وحصانتــه وســلطاته«.

يف محصلــة االمــر نجــد ان القواعــد الرســمية للدســاتري واللوائــح الداخليــة للرملانــات اصبحــت ذات اهميــة كبــرية 

ومؤثــرة يف ســلوك واتجاهــات السياســين، ممــا يؤثــر بصــورة ملموســة عــى ممارســة االدوار الجديــدة1، اضافــة اىل تفاعــل 

ــارصة ان  ــات املع ــا للرملان ــن خاله ــمح م ــعة تس ــاالت واس ــس ملج ــي تؤس ــان لك ــة للرمل ــح الداخلي ــع اللوائ ــاتري م الدس

تلعــب ادواراً جديــدة ومؤثــرة يف مجــاالت متنوعــة لــم تكــن تلعبهــا مســبقاً يف فــرتات تاريخيــة ليســت بالبعيــدة، بعــد ان 

كان دورهــا يتمثــل يف الوظيفــة التمثيليــة للرملانــات املعــارصة ومــن بعدهــا تبعهــا تريــع القانــن التــي تســهم يف رفــع 

الظلــم عــن كاهــل املواطنــن يف اول عهــد التكويــن للرملانــات، ومــن ثــم بــدأت تراقــب الجانــب املــايل للحكومــة وصــوالً 

إىل الوظيفــة الدبلوماســية، وآخرهــا وليــس منتهاهــا ادوارهــا املتعــددة انطاقــاً مــن اإلطــار الدســتوري والائحــي لهــا يف 

مجــاالت املصالحــة الوطنيــة والتنميــة واملنــاخ ورســم السياســة العامــة، ومكافحــة العنــف، وغريهــا مــن املجــاالت، فنجــد 

الرملانــات اصبحــت مــن اكــر املؤسســات السياســية التــي لهــا تأثــري عــى مجريــات االحــداث  الوطنيــة والعامليــة، فعــى 

ــة  ــألرايض الرتكي ــي ل ــدي أمريك ــال )62000 (جن ــة بإدخ ــب الحكوم ــي لطل ــان الرتك ــض الرمل ــد ان رف ــال نج ــبيل املث س

للمشــاركة بغــزو العــراق2 قــد اثــر بصــورة كبــرية عــى مجريــات االحــداث خــال تلــك الفــرتة، ممــا يــدل عــى ان الرملانات 

املعــارصة اصبحــت تمتلــك زمــام االمــور يف احــداث تغيــريات وطنيــة واقليميــة ودوليــة.

1 Wolfgang C. Muller and Thomas Saalfeld, Members of Parliament in Western Europe: Roles And Behaviour, Routledge, New York, 2013, 
p9.
2  Sebastian M. Saiegh, Edited by Shane Martin, Thomas Saalfeld, and Kaare W. Strom, Law Making, The Oxford Handbook of Legislative 
Studies, Jun, 2014, Online Publication Date: Sep 2014 DOI: 10.1093/oxford hb/9780199653010.013.0012,pdf, p2.
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الخاتمة: النتائج والتوصيات:

النتائج:	-أ

توصلــت الدراســة اىل ان بإمــكان الرملانــات املعــارصة لعــب ادوار جديــدة عــى مختلــف الســاحات ســواء الداخليــة 

ام الخارجيــة، وبتنــوع القطاعــات ســواء االنســانية منهــا ام الخدميــة ام البيئيــة واملناخيــة، نتيجــة للتطــورات والتعقيــدات 

التــي تكتنــف العالــم، والتــي القــت بضالهــا عــى الحكومــات و حــدت مــن امكانيتهــا يف التعامــل مــع املوضوعــات عــى 

وجــه الرعــة املطلوبــة، والتســاع التحديــات، اضافــة اىل التطــورات التــي بــدأ يشــهدها عمــل املؤسســات الرملانيــة حــول 

ــبة  ــارصة، ام بالنس ــات املع ــة للرملان ــات العام ــر واالمان ــي للدوائ ــتوى الفن ــى املس ــواء ع ــتوياتها، س ــدم مس ــم وتق العال

ــة  ــة االجتماعي ــريات الخلفي ــة بمتغ ــم االدوار الرملاني ــر مفاهي ــن تأث ــم م ــى الرغ ــة ككل، وع ــان واملؤسس ــاء الرمل ألعض

واالقتصاديــة للنــواب اضافــة اىل التنشــئة السياســية والشــخصية، االمــر الــذى بــات مــن الصعوبــة اغفال1تأثــريه عــى 

ممارســة الرملانــات املعــارصة األدوار الجديــدة التــي باتــت تمــس شــعوب العالــم، فــان تفاعــل العاقــات البينيــة للرملانات 

املعــارصة والحكومــات واملجتمــع املدنــي يلقــى بظالهــا عــى ممارســة األدوار الجديــدة وفاعليتها.

ب – التوصيات:

امــا اهــم التوصيــات التــي يمكــن ان يصــل لهــا البحــث فهــي تتمثــل يف رضورة ســعي الرملانــات املعــارصة للعمــل 

عــى تطويــر أُطرهــا الدســتورية والائحيــة مــن اجــل الوقــوف عــى تســارع وتــرية االحــداث وتلبيتهــا ملطالــب الشــعوب 

واالســهام يف تخليــص بلدانهــا مــن العديــد مــن الظواهــر التــي تتطلــب عاجــاً رسيعــاً وملمــاً بــكل جوانبهــا، فنتيجــة ملــا 

ســبق اصبحــت الحكومــات يف بعــض املواضــع يف موقــف حــرج لتزايــد تعقيــدات الحيــاة والحاجــة لحلــول قــد ال تمتلكها، 

بــل قــد تكــون بيــد املؤسســات الرملانيــة، اضافــة لذلــك تــوىص الدراســة بــرورة تطويــر املؤسســات الرملانيــة بهــدف 

ــي  ــادة تفاعلهــم مــع املجتمــع املدن ــن عــن الشــعب والعمــل عــى زي ــي بصفتهــم ممثل تحســن مســتوى ادائهــم املهن

ملدهــم باملعلومــات الجديــدة واملبــارشة حــول القضايــا التــي تهتــم بهــا للوقــوف عــى افضــل الســبل لعاجهــا، ناهيــك 

ــراف،  ــع االط ــريض لجمي ــذري وم ــاج اىل عــاج ج ــي تحت ــاالت الت ــة يف املج ــلطة التنفيذي ــع الس ــاون م ــن رضورة التع ع

لتحقيــق االســتقرار والتنميــة والنهــوض بالواقــع، اضافــة اىل ذلــك يجــد الباحــث ان مــن الــروري فتــح بــاب التعــاون 

مــع املنظمــات األمميــة مــن اجــل انجــاح االدوار الجديــدة مــن خــال الدعــم الــذي توفــره بصــورة دعــم مــايل او فنــي 

يســهم يف رفــد ســعي الرملانــات املعــارصة. 

1  Wolfgang C. Muller and Thomas Saalfeld, Members of Parliament in Western Europe: Roles and Behaviour, bid, p8.
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املصادر:

أوالً: الوثائق

دستور جمهورية مر العربية لعام 2014. . 	

دستور جمهورية العراق لعام 	200. 	

الدستور اإلسباني . 	

الدستور الدنمارك لعام 		19. . 	

الدستور الواليات املتحدة األمريكية.. 	

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة،  تقريــر موجــز عــن االجتمــاع الرملانــي لعــام 	201، املحيطــات وقانــون البحــار، . 	
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إبراهيــم انيــس واخــرون، املعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة الــروق الدوليــة، الطبعــة . 	

ــة، 2004.  الرابع

ايــان كريــب، النظريــة االجتماعيــة مــن بارســونز اىل هابرمــاس، ترجمــة: محمــد حســن غلــوم، مراجعــة: . 	

محمــد عصفــور، الكويــت، سلســلة عالــم املعرفــة، 244، 1999. 

جــــــواد الهنـــــــداوي، القـــــانون الدســـــــتوري والـــــنظم السياســـــــية، الطبعة االوىل، . 	

العـــــــارف للمطبوعـــــات، لبنـــــــان، بيـــــروت، 2010

ــدة، االتحــاد . 	 ــل املمارســة الجي ــن دلي ــة يف القــرن الحــادي والعري ــان والديمقراطي ــام، الرمل ــد بيث ديفي

ــدويل، 2006. ــي ال الرملان

الرقابــة الرملانيــة عــى الســلطة التنفيذيــة، سلســلة الدراســات واملعلومــات، املديريــة العامــة للدراســات . 	
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دور مكتبة مجلس النواب العراقي

في دعم العمل النيابي

الباحث: د. فراس عبد عيل محسن

الملخص التنفيذي:

منــح الدســتور العراقــي مجلــس النــواب اختصــاص الرقابــة عــىل الســلطة التنفيذيــة والهيئات 

املســتقلة كذلــك، ومســؤولية أعضــاء مجلــس الــوزراء مســؤولية تضامنيــة وفرديــة كمــا جــاء 

يف املــادة )61/ثامنــا( مــن الدســتور، وقــد جــاء الدســتور بعــدة وســائل رقابيــة تمكــن مجلــس 

النــواب مــن أداء دوره الرقابــي ، وهــذا الــدور هــو دور معقــد وصعــب ، ألنــه يتطلــب البحــث 

ــا  ــتقلة، مم ــات املس ــوزارات والهيئ ــل ال ــة يف عم ــة متخصص ــا فني ــة قضاي ــة ومناقش ودراس

يتطلــب توفــر جهــاز فنــي يقــدم الخــربة واالستشــارة ملجلــس النــواب ، وهــو مااشــارت اليــه 

املــادة )9/ خامــس عــرش( مــن النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب عــىل تأســيس دائــرة البحوث1، 

ــا ورد  ــك م ــا( ، وكذل ــان حيادتيه ــوث وضم ــرة البح ــىل دائ ــة ع ــأة الرئاس ــت )إرشاف هي إذ نص

يف املــادة  )117( منــه ، تــودع نســخ مــن القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الرئاســة وقــرارات 

ــة املجلــس، وتــودع هــذه النســخ تحــت تــرصف لجــان املجلــس  مجلــس الــوزراء، لــدى مكتب

املختلفــة، وهنــا تــربز أهميــة دائــرة البحــوث والدراســات النيابيــة ، وال ســيما مكتبــة املجلــس، 

وهــي املكتبــة املتخصصــة بعمــل املجلــس ولجانــه، لتكــون املســتودع املعــريف والعلمــي الــذي 

يرفــد اعضــاء املجلــس واللجــان والباحثــني مــن داخــل املجلــس وخارجــه باملصــادر واملراجــع 

واملعلومــات والبيانــات بمختلــف اشــكالها لتتمكــن مــن تحقيــق اهدافهــا، والبــد مــن تســليط  

الضــوء عــىل عملهــا يف هــذا البحــث وارتباطهــا بالعمــل البحثــي املتخصــص وعــرض التجــارب 

العامليــة بشــأن ذلــك.

1  تتشكل دائرة البحوث يف خمس اقسام وهي: قسم البحوث، قسم بحوث املوازنة، قسم الدراسات القانونية، قسم املكتبة النيابية وقسم الدعم البحثي.
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املبحث االول: املكتبات الربملانية

اوالً: التعريف والنشأة 

هــي مكتبــات متخصصــة تقــوم بخدمــة مســتفيدين معينــن ، وهــم اعضــاء الرملــان واللجــان املنبثقــة منــه بالدرجــة األوىل 

، ومــن ثــم فريــق الباحثــن وبقيــة موظفــي الرملــان بالدرجــة الثانيــة، كمــا تــؤدي هــذه املكتبــة دوراً أرشــيفياً يف حفــظ 

ــي تغطــى موضوعــا محــدداً  ــات الت ــة  هــي املكتب ــات الرملاني ــات املتخصصــة ومنهــا املكتب ــة 1، إن املكتب الوثائــق الرملاني

واحــداً أو مجموعــة محــددة مــن املوضوعــات املرتابطــة  باإلنتــاج الفكــري املتخصــص يف مجــال موضوعــي معــن او اإلنتــاج 

الفكــري املناســب لخدمــة نشــاط معــن ملؤسســة معينــة. واذا نظرنــا اىل عمــر املكتبــات الرملانيــة  فــأن عمرهــا هــو نفــس 

عمــر الديمقراطيــة الحديثــة تقريبــاً ، حيــث إن أول مكتبــة برملانيــة تــم إنشــاؤها مــن قبــل الرملــان الفرنــي كان يف عــام 

96	1م ، ثــم تلتهــا مكتبــة الكونغــرس األمريكــي عــام 18002

ــات خاصــة تخــدم  ــة ببســاطة عــى أنهــا مكتب ــات الرملاني ــات IFLA املكتب ــات املكتب ــدويل لجمعي وقــد عــرف االتحــاد ال

زبائــن محدديــن وخاصــن مــن اعضــاء الرملــان إضافــة إىل املوظفــن الشــخصين لهــؤالء، كمــا تدعــم الهيئــة التريعيــة ، 

ككل وقــد تــؤدي ادواراً اضافيــة مثــل التنظيــم أو توفــري معلومــات عــن الرملــان للعامــة	.

ثانياً: ارتباط عمل املكتبة الربملانية ودوائر البحوث.

يعتــر االتحــاد الــدويل لجمعيــات ومؤسســات املكتبــات IFLA أهــم هيئــة دوليــة تمثل مصالــح خدمــات املكتبــات واملعلومات 

ومســتخدميها، وهــي صــوت املكتبيــن واملوثقــن، حيــث يوفــر االتحــاد الختصــايص املعلومــات حــول العالــم منتــدى لتبادل 

ــة وخدمــة املعلومــات ،  ــة بنشــاط املكتب ــن املتعلق ــف امليادي ــة يف مختل ــدويل والبحــث والتنمي ــز التعــاون ال األفــكار وتعزي

ويعــد االتحــاد مــن إحــدى الوســائل التــي يمكــن للمكتبــات ومراكــز املعلومــات واختصــايص املعلومــات يف جميــع أنحــاء 

ــة،  ــول للمشــاكل العاملي ــا وإيجــاد حل ــة مصالحه ــا وممارســة تأثريهــا كمجموعــة ، وحماي ــم عرهــا صياغــة أهدافه العال

وهنــاك قســم خــاص للمكتبــات ودوائــر البحــوث الرملانيــة.

وعــى الرغــم مــن أن خدمــات البحــث الرملانــي غالبــاً مــا تشــكل جــزءاً مــن املكتبــة، فهــذه الحالــة ليســت دائميــة، إذ أظهر 

مســح شــمل أعضــاء قســم االفــا ملكتبــات وخدمــات البحــث الخاصــة بالرملانــات أجــري عــام 2006 أنــه يف الرملانــات التي 

تمتلــك خدمــة بحــث  يتســاوى عــدد الرملانــات ، حيــث تتواجــد املكتبــة وخدمــة البحــث يف دائــرة واحــدة وعــدد الرملانــات 

حيــث كل مــن الخدمتــن يف دائــرة منفصلــة4. ففــي الرملــان االســرتايل تــم دمــج املكتبــة والبحــوث يف هيــكل تنظيمــي واحــد 

وكمــا يف الرملــان الكنــدي حيــث تنــدرج إدارة البحــوث ضمــن الهيــكل التنظيمــي للمكتبــة، ويف الكونجــرس األمريكــي تتبــع 

1  وليم روبنسون، نلسن بولزي، ندوة تطوير املكتبة ودائرة البحوث مجلس النواب العراقي، عمان، 	200،  ص 1.
2  عي الصاوي، مستقبل الرملان يف العالم العربي، القاهرة، 	200، ص 9	1.

3  كينيث كينغ هام، املبادئ التوجيهية ألفا، الجمعية الدولية للمكتبات افا، ص 10.
4  املبادئ التوجيهية الفا، مصدر سابق، ص 19.



115

ل 
الو

ن ا
نو

كا
 /
ث 

ثال
 ال

دد
ع
ال

20
21

 

دائــرة بحــوث الكونجــرس CRS مكتبتــه، ويف الرملــان الهنــدي تــم دمــج وحــدات املكتبــة والبحــوث واملعلومــات والحاســب 

.LARRDIS1 اآليل يف هيــكل تنظيمــي موحــد

ان هــذا الدمــج بــن املكتبــة والبحــوث لــه أهميتــه يف عمــل الرملــان ، ألنــه يوحــد الجهــود لتشــابه األهــداف ، وهــي تقديــم 

املعلومــات والبيانــات والخدمــات املرجعيــة والبحثيــة األخــرى ، ليكــون هنــاك تفصيــل عــن العمــل املشــرتك يف هــذا البحــث 

، وأن كان تحــت عنــوان املكتبــة الرملانيــة كمــا هــو الشــائع واملســتخدم يف املصــادر واملراجــع التــي تحدثــت عــن دوائــر 

البحــوث واملكتبــات الرملانيــة تحــت هــذا املصطلــح.

تحظــى خدمــة األبحــاث واملعلومــات والوثائــق يف الرملانــات بأهميــة قصــوى يف ضمــان جــودة العمــل الرملانــي وفعاليتــه 

ــة.  ــة العمــل الحكومــي ، أو الدبلوماســية الرملاني ــة ، أو مراقب ــم السياســات العمومي ، ســواء يف مجــاالت التريــع ، أو تقيي

ولذلــك حرصــت العديــد مــن الرملانــات منــذ منتصــف القــرن العريــن عــى توفــري هــذه الخدمــات بهــدف التجــاوب مــع 

احتياجــات الرملانيــن ســواء أفــراد أو عــى صعيــد اللجــان ومجموعــات العمــل، كمــا تســعى العديــد مــن الرملانــات اليــوم 

ــدة واملســاهمة يف  ــة ملحــة ومتزاي ــة لألبحــاث والدراســات مــن أجــل االســتجابة لحاجــة برملاني إىل إحــداث مراكــز برملاني

تطويــر األداء الرملانــي كميــا ونوعيــا2.

ويوجــد يف اســرتاليا قانــون الخدمــة الرملانــي الصــادر ســنة 1999 م والــذي يثبــت يف بعــض فقراتــه مهــام مديــر البحــوث 

واملكتبــة النيابيــة ، ومنهــا )توفــري معلومــات عاليــة الجــودة، والتحليــل واملشــورة ألعضــاء مجلــس الشــيوخ وأعضــاء مجلس 

النــواب يف دعــم ادوارهــم الرملانيــة والتمثيليــة حيــث يتــم تقديــم هــذه الخدمــات...( ثــم يذكــر القانــون هــذه الخدمــات	.

وعمليــة صنــع القــرار يف الرملانــات مدفوعــة بأدلــة موضوعيــة وعلميــة أكثــر وليــس بالــرأي واملشــاعر  السياســية املجــردة، 

وهنــا أصبحــت مــوارد املكتبــة والبحــوث ذات أهميــة قصــوى، ولقــد مكنــت خدمــات املكتبــة والبحــوث األعضــاء يف اللجــان 

ــاء املــداوالت واملناقشــات ، بســبب املعلومــات املتاحــة بشــأن البدائــل  ــق توافــق يف اآلراء اثن والجلســات العامــة مــن تحقي

ــن  ــل م ــاق الهائ ــك يف إن النط ــوث كذل ــة والبح ــات املكتب ــة خدم ــن أهمي ــة ، وتكم ــائل الخافي ــة باملس ــارات املتعلق والخي

قضايــا السياســة العامــة التــي يتعامــل معهــا الرملــان يجعــل مــن الصعــب عــى أي نائــب واحــد ان يكــون خبــرياً يف جميــع 

املجــاالت4.

وال شــك أن املعلومــات والبحــوث مــن أهــم أدوات تطويــر العمــل الرملانــي وزيــادة القــدرة املؤسســية للرملــان. فالرملــان 

يحتــاج أكثــر مــن غــريه مــن املؤسســات السياســية إىل إدارات حديثــة ومتخصصــن مدربــن يف ترتيــب وتنظيــم وتحليــل 

املعلومــات لتقديمهــا يف الوقــت املناســب وبالشــكل املائــم لألعضــاء ملمارســة مهامهــم الرملانيــة املتنوعــة. ويمكــن القــول 

بــأن الرملانــات العربيــة يف مجملهــا تحتــاج اىل »ثــورة معلوماتيــة« ، ال تبــدأ مــن اقتنــاء الحواســب اآلليــة، وال تقــف عنــد 

1  عي الصاوي، مصدر سابق، ص 	1
2  نجيب الخالدي، خدمات املعلومات والوثائق يف الرملان املغربي، دراسة مقارنة،  ص 1 .

	  ينظر : التقرير السنوي ملكتبة الرملان االسرتايل، 2018- 2019، ص 2.
4  إينوسنت روغامبو،  دور املكتبة الرملانية وموارد البحث يف دعم الرملانين، بحث منشور، اوغندا، ص 10-4.
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تلــك املرحلــة فحســب ، وإنمــا تســعى اىل توظيــف واســتخدام تكنولوجيــا حديثــة يف مجــال املعلومــات الرملانيــة، وامتــاك 

قــدرات فنيــة لتخزيــن املعلومــات واســرتجاعها، وكذلــك لتنظيــم ادارة نظــم املعلومــات وإتاحتهــا اىل النــواب )واملجتمــع( يف 

الوقــت املناســب وبكفــاءة عاليــة، اذ تعــد البحــوث الرملانيــة ركنــا ًمحوريــاً يف عمليــة تطويــر العمــل الرملانــي1 

ثالثا: اهمية املكتبات ودوائر البحوث الربملانية 

تلعــب املكتبــات املتخصصــة ومنهــا املكتبــات الرملانيــة دوراً اساســياً يف رفــع مســتوى أعضــاء تلــك املؤسســة واملنتســبن 

ــريف  ــري واملع ــعاع الفك ــزاً لإش ــون مرك ــة لتك ــة الازم ــواد الروري ــة وبامل ــات الحديث ــة اذا زودت بالتقني ــا، وخاص فيه

ــة املصــدر األســايس للحصــول عــى املعلومــات املوثوقــة والدقيقــة يف الوقــت  ــة الرملاني ــر املكتب والبحــث العلمــي2، و تعت

املناســب، ألنهــا تيــر لعضــو الرملــان أداء مهمتــه بكفــاءة وفعاليــة وتلبــي احتياجاتــه يف  ظــل التطــور املذهــل يف وســائل 

ــة صغــرية يتواصــل افرادهــا  ــل قري ــم مث ــت العال ــي جعل ــت الت ــا املعلومــات وشــبكة االنرتن االتصــال واالعــام وتكنلوجي

بالثانيــة والدقيقــة، فأصبحــت كل املياديــن تخضــع للواقــع الجديــد وظهــرت نشــاطات جديــدة يف مختلــف القطاعــات لــم 

تكــن موجــودة يف الســابق ، وهــذا مــا صعــب مــن مهمــة الرملــان يف اداء نشــاطه؛ ســواء يف مجــال التريــع او مراقبــة اداء 

الحكومــة، كل هــذا يحتــم عــى املكتبــة الرملانيــة ان تســاير هــذا التطــور وتعمــل عــى تحســن ادائهــا و تطويــره حتــى 

تكــون أكثــر فعاليــة مــن خــال االعتمــاد عــى املعايــري الدوليــة التــي تعــد إجــراءات نموذجيــة لــألداء ، ومقاييــس للتقويــم 

ــاب  ــي الكت ــة ه ــة العادي ــية يف املكتب ــات األساس ــة املقتني ــن 	، فمجموع ــر والتحس ــة للتطوي ــة ومحرك ــادات باعث ، وإرش

ــر، ويف  ــوع أخ ــاب أو أي مطب ــا الكت ــي يحتويه ــات الت ــى املعلوم ــز ع ــم الرتكي ــة يت ــة املتخصص ــا يف املكتب ــرة، بينم والن

املكتبــة العاديــة يقــوم الــرواد بالبحــث عــن املعلومــة بأنفســهم، يف حــن تصمــم املكتبــة املتخصصــة خدماتهــا بحيــث تقدم 

املعلومــات املتخصصــة لروادهــا عنــد طلبهــا، أي ان املكتبــة املتخصصــة تعــد معلوماتهــا توقعــاً لطلبــات واهتمامــات روادها 

ــر  ــات ، وتقاري ــاء الدوري ــة باقتن ــا الرملاني ــة املتخصصــة ومنه ــم املكتب ــة، هــذا وتهت ــك املكتب ــا تل ــي تتبعه باملؤسســة الت

البحــوث ، واملؤتمــرات ، والنــرات ، واملســتخلصات ، واقتنــاء أرشــيف املؤسســة الرملانيــة وغــري ذلــك مــن املــواد التــي تنر 

مفصلــة، وتقــدم هــذه املكتبــات  معلوماتهــا ملســتخدميها بــأرسع وســيلة يف الوقــت واملــكان املناســبن ، والرتكيــز هنــا عــى 

خدمــات املعلومــات والبيانــات وليــس عــى املــواد نفســها4، ان النظــر للمعلومــات يختلــف مــع اختــاف مــن يتعامــل معهــا، 

فبالنســبة للســيايس يف الرملــان تعــد مصــدراً للقــوة وأداة للســلطة ، وبالنســبة للمديــر هــي أداة لدعــم اتخــاذ القــرارات ، 

وللباحــث والعالــم فهــي وســيلة لحــل املشــاكل ومــادة لتوليــد املعــارف الجديــدة	، وان املعلومــات والبيانــات املوجــودة يف 

الكتــب تتقــادم ، وهــو نفــس الحــال بالنســبة للبحــوث والدوريــات ، ويجــب عــى ادارة املكتبــة التنبــؤ واالســتعداد لتلبيــة 

تلــك االحتياجــات لألعضــاء والباحثــن قبــل طلبهــا مــن خــال عــدة طــرق أبرزهــا:

1  عي الصاوي، مصدر سابق، ص 	1
2   ينظر : فؤاد قزانجي، املكتبات يف العراق، 2001، ص 	12.

3  بوربيعة كمال، املكتبات الرملانية عى ضوء املبادئ التوجيهية لاتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات افا، كلية العلوم االنسانية، 
قسم املكتبات، جامعة الجزائر، ص 1	.

4  أحمد بدر، أساسيات يف علم املكتبات واملعلومات، الرياض، ص 11	- 12	.
	  جاسم محمد جرجيس، محارضات يف علم املكتبات واملعلومات، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، د.ت ، ص 41.
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- االطاع عى مشاريع القوانن التي لم يجر التصويت عليها. 

- االطاع عى جدول اعمال املجلس.

- االستفسار من أعضاء املجلس عن افكارهم ومشاريعهم املستقبلية. 

- وكذلــك الرتكيــز عــى مــا تتناقلــه وســائل اإلعــام وخصوصــاً املحليــة منهــا عــى مواضيــع الســاعة ومــا يشــغل فكــر 

املواطــن، ان هــذا العمــل يحتــاج إىل ســباق مــع الزمــن لتوفــري تلــك املعلومــات ، خصوصــا بعــد ان ثبــت لخــراء املكتبــات 

واملعلومــات ان الصحــف واألنرتنيــت هــي مصــادر ال يمكــن االعتمــاد عليهــا كونهــا غــري موثوقــة املصداقيــة1.

ــب  ــكل الجوان ــام ب ــرية ، وإمل ــة كب ــدرات تحليلي ــة ، وق ــة وصحيح ــات كافي ــب معلوم ــات يتطل ــف الرملان ــام بوظائ أن القي

املتعلقــة بــكل السياســات العامــة، وهنــا تــرز أهميــة البحــوث الرملانيــة املوضوعيــة والواقعيــة واملتوازنــة والشــاملة، التــي 

تمكــن الرملانيــن مــن فهــم اشــمل للواقــع بمــا يجعلهــم قادريــن عــى اتخــاذ املوقــف الصحيــح مــن القضايــا املطروحــة، 

ــرز  ــة ، وأن أب ــة كاف ــية والثقافي ــة والسياس ــة واالجتماعي ــاالت االقتصادي ــي املج ــي تغط ــث الرملان ــاالت البح ــث أن مج حي

أنــواع البحــوث الرملانيــة تشــمل تحليــل السياســات العامــة، وتقديــر املوقــف، وتقييــم الحالــة2، ان توافــر مــوارد املكتبــات 

والبحــوث أمــر بالــغ األهميــة بالنســبة للمرعــن لكــي يــؤدوا مهامهــم التمثيليــة والرقابيــة والتريعيــة بفعاليــة... فــأن 

املعلومــات الجيــدة تســمح لهــم بفهــم املشــاكل ، والنظــر يف الحلــول ، والتأثــري عــى السياســات أو االســرتاتيجيات وتحديــد 

مجــاالت الضعــف	، امــا معايــري خدمــات األبحــاث واملعلومــات الرملانيــة، فرغــم التنــوع واالختــاف الحاصــل يف بنيــة هــذه 

الخدمــات وطريقــة تنظيمهــا ، وتدبريهــا فــإن قاســمها املشــرتك يتمثــل يف حيادهــا مــن خــال مراعــاة املعايــري األساســية 

التاليــة يف عملهــا:

- عدم االنحياز

- الوضوح وسهولة االستعمال

- رسعة اإلنجاز

- الدقة واالرتباط الوثيق بانشغاالت العمل الرملاني يف مجاالت محددة

- واجب التحفظ.

ان أهــم نمــوذج يف هــذا املجــال هــو النمــوذج األملانــي، حيــث تــم تأســيس خدمــة األبحــاث يف البوندســتاغ بهــدف ضمــان 

حصــول البوندســتاغ باعتبــاره هيئــة للتريــع ومراقبــة الحكومــة عــى كل املعلومــات الروريــة يف أداء املهــام املنوطــة بــه، 

بمــا يجعلــه يف نفــس املســتوى مــع الجهــاز التنفيــذي مــن حيــث مصــادر املعلومــات واملعطيــات4.

1  ينظر : بيل روبنسون، ندوة تحليل السياسات، دائرة البحوث، مجلس النواب العراقي ، تركيا، 	200.
2  ينظر : بهاء الدين مكاوي، ورشة اعداد البحوث والدراسات الرملانية، برملان البحرين، 2019.

	  إينوسنت روغامبو، مصدر سابق، ص 2
4  نجيب الخالدي، مصدر سابق، ص 6-2.
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وكثــرياً مــا تعتمــد الحكومــات عــى الرملــان لتعزيــز مصداقيتهــا وبقائهــا، فيجــب عــى الــوزراء تقديــم مــا هــو مقبــول 

للرملــان وإال تعرضــوا لإقالــة. يف الغالــب، ان التهديــد بمثــل هــذا اإلجــراء وإمكانيــة اللجــوء إليــه يف أي وقــت هــو الــذي 

يأتــي بالنتائــج، ويمكــن اعتبــار نطــاق الرقابــة الرملانيــة عــى أنــه: “مراجعــة ومراقبــة واإلرشاف عــى الهيئــات الحكوميــة 

والهيئــات العامــة، بمــا يف ذلــك تنفيــذ السياســات والتريعــات وامليزانيــات، وبعبــارة أخــرى فــان املواضيــع التــي يحــق 

ــة  ــك املتعلق ــا تل ــل أيض ــة، ب ــاق اإلدارات الحكومي ــج وإنف ــات والرام ــط السياس ــت فق ــة ليس ــة الرملاني ــا للرقاب إخضاعه

بالــوكاالت األخــرى املســؤولة عــن تقديــم الخدمــات اليوميــة للمواطنــن. وعــاوة عــى ذلــك، ) مــن الشــائع يف بعــض البلدان 

( أن تطلــب اللجــان الرملانيــة األدلــة خــال إجــراء الرقابــة مــن املجتمــع املدنــي واألوســاط األكاديميــة وهيئــات القطــاع 

الخــاص وغريهــا1،  ويقــول بــو ربيعــة كمــال يف بحثــه املكتبــات الرملانيــة: 

ــدات الواضحــة يف مصــادر املعلومــات  مــن مهمــة الرملــان يف اداء نشــاطه ســواء يف  ــات والتعقي ــت هــذه التحدي )... صعب

مجــال التريــع أو يف مراقبــة أداء الحكومــة، قــد تكــون الحكومــات راضيــة عنــد تزويــد الرملانيــن باملعلومــات لكنهــا يف 

الغالــب تقــوم بذلــك دعمــا لسياســة الحكومــة، ويف مجــاالت أخــرى قــد تــرتدد الحكومــات يف إعطــاء املعلومــات مــا يدفــع 

ــة  ــا خاص ــم قضاي ــن له ــدم مم ــا يق ــال، أيض ــكل فع ــة بش ــة الحكوم ــن مراقب ــوا م ــل، ليتمكن ــدر بدي ــن إىل مص الرملاني

معلومــات إىل الرملــان والرملانيــن طوعيــاً وباختيارهــم لكــن عــى أمــل تحقيــق اهدافهــم الخاصــة وخططهــم السياســية 

ــو  ــاج  عض ــة... ويحت ــة الرملاني ــر املكتب ــدم ع ــج فتق ــة الحج ــم أو معارض ــة لدع ــات النزيه ــا املعلوم ــاص، أم ــكل خ بش

الرملــان أن يثــق بــأن أي معلومــات مصدرهــا املكتبــة الرملانيــة هــي معلومــات متوازنــة غــري منحــازة(2.

رابعاً: املبادئ التوجيهية ألفال للمكتبات ودوائر البحوث الربملانية

وضعت افا عدد من املبادئ التوجيهية ملكتبات الدوائر البحثية يف الرملانات منها: 

1- تكون الخدمات الرملانية مكرسة للرملان وحاجاته ونشاطاته.

2- يكون العمل للرملان ال للحكومة.  

	- عدم االنحياز. 

4- التوليف من مصادر مختلفة.

	- الحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات املــزودة للرملانيــن عنــد الــرورة، عــى الرغــم مــن أن غالبيــة املعلومــات التــي تنتجهــا 

ــو املعلومــات بأنــه لــن يتــم االفصــاح عــن  ــة بمــكان ان يثــق طالب ــة متاحــة للعامــة، لكــن مــن األهمي ــات الرملاني املكتب

استفســاراتهم لألخريــن مثــل الخصــوم السياســين أو اعضــاء الحكومــة.

6- تغطيــة النطــاق الكامــل للسياســة العامــة، بإمــكان مرافــق املكتبــات الرملانيــة ان تشــكل محطــة واحــدة يحصــل عرهــا 

الرملانيــون عــى معلومــات حــول املواضيــع املتعــددة واملتنوعــة التــي يتوقــع منهم إعطــاء رأي بشــأنها. 

1  التقرير الرملاني الدويل، مصدر سابق، 	201، ص 6-	1.
2  بو ربيعة كمال، مصدر سابق، ص 		.
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	- الذاكــرة الجماعيــة، أي تكــون مســتودعات للمعرفــة عــن طريــق تخزيــن املعلومــات.. ويمٌكــن املوظفــن املعينــن حديثــاً 

مــن االســتفادة مــن خــرة مــن هــم أكثــر تمرســا1ً. 

املبحث الثاني: مجاميع املكتبات الربملانية

اوال: فئات مصادر املعلومات املطبوعة والوثائقية التي يجب أن تتوفر يف املكتبة الربملانية

1- مصــادر املعلومــات األوليــة: وهــي الوثائــق التــي تنــر ألول مــرة يف موضوعهــا، وقــد تكــون تقريــرا أو بحثــاً أو حدثــاً، 

وهــي املعــن األســايس للباحــث، وبواســطتها يســتطيع الباحــث التعــرف عــى التطــورات يف مجــال تخصصــه وكذلــك تفادي 

التكــرار للجهــد العلمــي، وتشــمل مصــادر املعلومــات األوليــة: الدوريــات، تقاريــر البحــوث، أعمــال املؤتمــرات، املطبوعــات 

الرســمية، الرســائل الجامعيــة، تقاريــر الرحــات العلميــة واملصــادر األوليــة غــري املنشــورة. 

۲- مصــادر املعلومــات الثانويــة : وهــي تلــك املصــادر أو األوعيــة التــي يتــم إعدادهــا مــن مصــادر أوليــة أو تشــري إليهــا، 

أي أنهــا تقــدم عرضــا للمعلومــات املنشــورة وال تقــدم معلومــات جديــدة يف العــادة وهــي يف الغالــب تســتخدم كأدلــة أو 

مفاتيــح ببليوغرافيــة للمصــادر األوليــة وتشــمل :

ــات  ــادر املعلوم ــات مص ــل ملحتوي ــو تحلي ــاف )INDEX( وه ــو الكش ــا ه ــيف INDXEING SERVICE ونتاجه أـ التكش

ــا لنظــام معــن. ــة وفق ــة مرتب ــة مداخــل ببليوغرافي يقــدم عــى هيئ

ب- االســتخاص ABSTRACTING SERVICE وينتــج عنهــا املســتخلص )ABSTRACT( الــذي يقــدم تلخيصــا ملحتويــات 

وعــاء املعلومات.

ج - املراجعــات العلميــة: SCIENTIFIC REVIEWS وهــي الدراســات التــي يقــوم بهــا املتخصصــون عــى شــكل مراجعات 

ملــا كتــب يف مجــال التخصــص.

د - املصــادر والكتــب املرجعيــة: REFERENC BOOKS وتشــمل القواميــس اللغويــة، املعاجــم املتخصصــة، كتــب الرتاجــم 

ــق،  ــرات الحقائ ــارف، مخت ــر املع ــوعات، دوائ ــة، املوس ــس الجغرافي ــب القوامي ــة، كت ــب األمكن ــخاص وكت ــم األش ومعاج

الحوليــات، الكتــب الســنوية، األدلــة اإلرشــادية، أدلــة الهيئــات، األعمــال الشــاملة والكتــب الدراســية.

۳ - مصــادر املعلومــات مــن الدرجــة الثالثــة : ترتكــز وظيفتهــا األساســية يف األخــذ بيــد الباحثــن لإفــادة مــن املعلومــات يف 

األوعيــة األوليــة والثانويــة واســتخدامها، وهــذا النــوع مــن املصــادر تعتــر مفاتيــح اىل مصــادر املعلومــات األخــرى ومنهــا: 

ــاج  ــة اإلنت ــات، أدل ــة الببلوغرافي ــتخاص، ببليوغرافي ــيف واالس ــات التكش ــم خدم ــات، قوائ ــارس املج ــب، فه ــم الكت قوائ

الفكــري، قوائــم البحــوث الجاريــة و أدلــة املكتبــات. 

1  ينظر : املبادئ التوجيهية ألفا، مصدر سابق، ص 	1- 18
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ثانيا: فئات مصادر املعلومات )غري الوثائقية(

أ املصادر االلكرتونية:	-

DATA BASES 1 - قواعد البيانات

 DATA BANKES ۲ - بنوك املعلومات

INFORMATION NETWORKS شبكات املعلومات - 	

ب -املصادر أو األوعية السمعية والبرية وتشمل:

املــواد البريــة، الخرائــط، الصــور والرســوم، رشائــح األفــام، الشــفافيات، املجســمات، االســطوانات واألرشطــة واملصغــرات 

الفلميــة )املايكــرو فيــش واملايكــرو فيلــم(.

ج - مصادر أخرى غري وثائقية وتشمل مصادر رسمية وغري رسمية 

۱ - مصــادر رســمية : اللقــاءات املبــارشة والتباحــث مــع األجهــزة الحكوميــة، مراكــز البحــوث، الجمعيــات العلميــة واملهنية، 

ــارية و الجامعات.  ــب االستش املكات

۲- مصادر غري رسمية ) شخصية ( : محادثات الزماء والزوار واللقاءات الجانبية يف الندوات واملؤتمرات1.

ثالثا: الوثائق الحكومية التي يجب توفرها يف املكتبة الربملانية

ــرض  ــا لغ ــن به ــاء والباحث ــد األعض ــة لتزوي ــق الحكوم ــن وثائ ــيف م ــى أرش ــول ع ــة الحص ــة الرملاني ــى املكتب ــب ع يج

ــق: ــذه الوثائ ــمل ه ــد، وستش ــيايس جدي ــار س ــك خي ــون هنال ــا يك ــارة عندم االستش

أوال - الوثائق التي تصدر عن مجلس النواب.

ــاكل الحكومــة كالســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة والحكومــات املحليــة والدوائــر  ثانيــا- الوثائــق املقدمــة مــن هي

ــخها  ــوم بنس ــة أن تق ــى املكتب ــان وع ــاء للرمل ــؤون االعض ــم ش ــن قس ــق م ــك الوثائ ــى تل ــول ع ــم الحص ــتقلة. ويت املس

وتجليدهــا وترتيبهــا عــى شــكل مجاميــع ، والحصــول عــى وثائــق أخــرى مطلوبــة ممــا يتطلــب عمليــة بحــث لغــرض 

ــان  ــر األخــرى، ويمكــن للرمل ــا يجــب التعامــل بصــر مــع الدوائ ــاكل الحكومــة، وهن ــا هي ــي تنتجه ــق الت ــة الوثائ معرف

أن يــرع مــن هــذه العمليــة مــن خــال تمريــر تريــع يلــزم مكاتــب الحكومــة عــى أن تــزود املكتبــة الرملانيــة بنســخ 

مــن الوثائــق.وكل مكتبــة برملانيــة تعمــل كجهــاز تنفــي للكتــب والدوريــات وأحيانــا الوثائــق الحكوميــة التــي يســتخدمها 

الــكادر أو املرعــن، إن التحــدي الــذي يواجــه املكتبــات الجديــدة هــو تطويــر األرشــيف ، وان هــذه املهمــة يمكــن أن تكــون 

1   جاسم جرجيس، تنمية مقتنيات املكتبة، مصدر سابق، ص 	1- 14.
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مهمــة صعبــة، إال إذا كانــت هنالــك إرادة سياســية تســهل حصــول املكتبــة عــى الوثائــق الحكوميــة بــدون مقابــل عى شــكل 

نســخ الكرتونيــة أو ورقيــة، ومثــل هــذا التريــع يجــب أن يتضمــن قائمــة شــاملة لــكل الوثائــق املحــددة التــي تصــدر عــن 

الهيــاكل التنفيذيــة والهيــاكل األخــرى ، ويجــب كذلــك تحديــد زمــن إصــدار هــذه الوثائــق.

رابعا: الوثائق الترشيعية التي يجب ان تحفظ يف املكتبة الربملانية: 

ــون  ــب أن تك ــي يج ــام الداخ ــة للنظ ــخة األصلي ــة والنس ــه الداخلي ــا لقوانين ــل طبق ــان يعم ــان : إن الرمل ــن الرمل ۱- قوان

ــام. ــذا النظ ــى ه ــم ع ــي تت ــريات الت ــات والتغي ــة إىل التعدي ــرة ، إضاف متوف

۲- مسودات القوانن : يجب جمع مسودات القوانن وتجليدها مع البعض حسب الجلسة.

ــا  ــب جمعه ــجات يج ــذه الس ــو وه ــم العض ــخ وأس ــتمل التاري ــب أن تش ــان يج ــت الرمل ــجات تصوي ــوات: س 	- األص

ــة. ــب الجلس ــا حس وتجليده

4- النصــوص: النصــوص الحرفيــة لــكل جلســة يجــب تجليدهــا وجمعهــا بهــدف االتاحــة، إذا كان باإلمــكان ذلــك فمــن 

األفضــل إنشــاء جــدول ملحتويــات وفهرســة املواضيــع املتضمنــة.

	-  تقاريــر اللجــان: تقاريــر كل لجنــة تريعيــة يجــب تجليدهــا وجمعهــا وإعطاؤهــا للمكتبــة الرملانيــة إضافــة إىل ذكــر 

رقــم مــروع القــرار والتاريــخ وأي شــهادة يتــم اإلدالء يهــا أمــام اللجــان القانونيــة مــن قبــل املنظمــات غــري القانونيــة أو 

املؤسســات يجــب إدخالهــا ضمــن هــذه املجلــدات.

ــن  ــة وم ــة للجمعي ــة الرملاني ــن املكتب ــا ضم ــا ووضعه ــب تجليده ــة يج ــة برملاني ــارض كل لجن ــان: مح ــارض اللج 6-  مح

ــع. ــرس املواضي ــات وفه ــل إدراج املحتوي األفض

	-  الخطابــات العامــة: مــن وقــت إىل آخــر يقــوم رئيــس الرملــان أو أحــد نوابــه بإلقــاء خطابــات خــارج اوقــات الجلســات 

هــذه الخطابــات يجــب جمعهــا وتجليدهــا وترتيبهــا حســب التاريــخ.

ــة: إن قســم اإلعــام واالتصــاالت يصــدر إصــدارات أســبوعية والعديــد مــن  ــة واإلصــدارات الدوري 8- التصاريــح الصحفي

ــة التــي يجــب تجليدهــا واالحتفــاظ بهــا.  التريحــات الصحفي

۹ - الدليل التريعي : يجب اعداد دليل تريعي، ليتيح للباحثن أيجاد املواد بسهولة. 

ان دليــل النشــاط التريعــي لــكل دورة تريعيــة ) اربــع ســنوات ( يجــب اعــداده مــع ذكــر التاريــخ واملوضــوع واســم 

العضــو، وأن لــم يســتطع قســم شــؤون الرملــان عمــل ذلــك فــان عــى املكتبــة ان تجمــع هــذه األدلــة وترتبهــا.

 ۱۰ - الوثائــق الدســتورية : إن االحتفــاظ بالســجات والوثائــق التــي تضــم كافــة الســجاالت والنقاشــات التــي دارت حــول 

ــت  ــي أحاط ــروف الت ــة الظ ــة كاف ــة ملعرف ــود القادم ــايل ويف العق ــت الح ــا يف الوق ــد مهم ــداده يع ــتور وإع ــوع الدس موض

بعمليــة كتابتــه، وفهــم نيــة األشــخاص الذيــن وضعــوه. ويجــب عــى املكتبــة الرملانيــة أن تقــوم بجمــع واستنســاخ كل املواد 
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التــي أصدرتهــا اللجــان التابعــة ملوضــوع الدســتور وتتضمــن محــارض اللقــاءات، ســجل التصويــت، تســليم التعديــات 

والتريحــات الصحفيــة واملقابلــة مــع األشــخاص ذوو العاقــة.

ثانيــا- الوثائــق املقدمــة مــن هيــاكل الحكومــة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة إضافــة لقوانــن النظــام الســابق ومعظمـــها 

الزال نافــذا لغايــة يومنــا هـــذا ، وكذلــك أوامــر ســلطة االئتــاف املؤقتــة، يجــب عــى املكتبــة أن تحتفــظ بـ:

۱ - الضوابط الجديدة للوزارات.

ــا  ــات وتجليده ــذه الخطاب ــع ه ــب جم ــة، يج ــر تنفيذي ــدار أوام ــلطة إص ــوزراء س ــح اآلن لل ــة: أصب ــر التنفيذي 2 - األوام

ــة. ــة الرملاني ــات املكتب ــن محتوي ــا ضم وإدراجه

۳ - محــارض اجتماعـــات مجلـــس الـــوزراء : وهـــي ســـجل تـــاريخي مـهـــم يـــسلط الضوء عــى عملية صنع السياســة ، 

وكذلــك يجـــب جمــع هــذه املحــارض وتجليدهــا وجعلهــا متوفــرة لــرواد املكتبــة الرملانيــة.

4 - محارض إجراءات مجلس الوزراء.

	 - قانون الرائب.

6- اقرتاحـــات امليزانيـــة التـــي يقـوم بـهـــا وزير املاليـة: يجـــب جمـع نـسـخ مجلـــدة مـن كـــل ميزانية سنوية من قبل 

املكتبــة.

	- التريحات الصحفية واإلصدارات الدورية لكل وزارة.

ــن  ــاء والباحث ــة واألعض ــات القانوني ــدا للدراس ــم ج ــن امله ــة، فم ــم املختلف ــرارات املحاك ــة وق ــراءات القضائي 8-- اإلج

الحصــول عــى معلومــات عــن اإلجــراءات القضائيــة وفهمهـــا كمـــا كانــت يف الســابق مــن أجــل االســتفادة منهــا يف قوانــن 

املســتقبل. كمــا أن املكتبــة الرملانيــة يجــب أن تجمــع وتجلــد وترتــب اإلجــراءات والقوانــن الصــادرة مــن املجلــس القضائــي 

األعــى، واملحكمــة االتحاديــة العليــا، ومحاكــم االســتئناف،، ومكتــب املدعــي العــام، ووحــدات التفتيــش القضائــي ومحاكــم 

االســتئناف الســابقة1.

 خامسا: وثائق الدوائر املستقلة

ــاء  ــاج األعض ــة، يحت ــة االنتخابي ــة يف العملي ــتمرار الثق ــان اس ــل ضم ــن اج ــات: م ــتقلة لانتخاب ــا املس ــة العلي 1- املفوضي

والباحثــون إىل معلومــات عــن هــذه الدائرة ، وتشــمل قــرارات ومحــارض اجتماعـــات املفوضية والتقارير الســنوية والدوريـــة 

للمفوضيــة والتريحــات الصحفيــة.

2- املفوضية العليا لحقوق اإلنسان.

1  ينظر: بل ربنسون، مصدر سابق، ص 14- 18.
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۳- مفوضيــة النزاهـــة : تشــمل اإلجـــراءات والقرارات ومحاضـــر جلســات املفوضية والتقارير الســنوية والدوريــة للمفوضية 

ــات الصحفية. والتريح

4- البنـــك املركزي العراقـــي: حيـــث يلعـب البنـك دورا مهمـا فـــي مـستقبل التطـــور االقتصادي ألي بلد، لذلك عى املكتبـة 

أن تجمــع الوثائــق املتعلقــة بهــذا املوضــوع وتوفرهــا لألعضــاء والباحثن.

	- - دائرة اإلعام واالتصاالت.

6-  الدوائر الوقفية الدينية.

۷- مؤسسة الشهداء.

8- إجراءات الرملانات املحلية ووثائقها.

لــكل مــا تقــدم يظهــر جليــا أهميــة وجــود قســم لألرشــيف تابــع للمكتبــة لكــون املكتبــة الرملانيــة تعــد ذاكــرة األمــة، 

فابــد مــن أن تحتفــظ بنســخ مــن وثائــق الدولــة املهمــة لتفيــد أعضــاء املجلــس والباحثــن وربمـــا مســتقبا الباحثــن من 

خــارج املجلــس مثــل طلبــة الدراســات العليــا، وهــذا مــا فعلتــه مكتبــات برملانيــة أخــرى مثــل مكتبــة الرملــان املــري، 

ــة ( مــن  ــة الوطني ــق ) املكتب ــب والوثائ ــواب العراقــي، دار الكت ــس الن ــرة البحــوث يف مجل ــر عــام دائ ــت  مدي ــد خاطب وق

اجــل الحصــول عــى نســخ مــن محــارض جلســات املجـــالس النيابيــة العراقيــة الســابقة يف العهــد امللكــي لاحتفــاظ بهــا يف 

أرشــيف املكتبــة، وقــد حصلــت املكتبــة عليهــا واضيفــت اىل املجموعــة التــي تمتلكهــا واصبحــت اكمــل مجموعــة تمتلكهــا 

مكتبــة يف العــراق وبنســختن ورقيــة والكرتونيــة.

املبحث الثالث: مكتبة مجلس النواب العراقي 

اوالً: التأسيس 

تأسســت دائــرة البحــوث والدارســات النيابيــة ســنة 2006 لتكــون احــدى أهــم دوائــر مجلــس النــواب العراقــي، وكانــت 

املكتبــة احــدى اقســامها االربعــة، ولــم يبقــى مــن أرشــيف ومصــادر مكتبــة املجلــس الوطنــي يف زمــن النظــام البائــد اي 

يشء يذكــر بعــد عــام	200 التــي اختفــت كل محتوياتهــا ، ولــم ينجــو  منهــا حتــى كتــاب واحــد ، بســبب احــداث الحــرب 

ــواب، فكانــت  ــة مجلــس الن ــاء مكتب ــدأ مــن الصفــر يف بن ــد تأسيســها ان تب ــذا كان عــى الدائــرة عن والنهــب والتدمــري، ل

أول مجاميعهــا مــن ترعــات بعــض األســتاذة االفاضــل ، ثــم تــم تخصيــص ميزانيــة ســنوية للــراء مــن اســواق الكتــب 

ــن  ــرد م ــي ت ــداءات الت ــك كان لإه ــات ، وكذل ــع والدوري ــادر واملراج ــة باملص ــدت املكتب ــب ، ورف ــارض الكت ــة ومع املحلي

ــات  ــة اىل مصــاف اهــم املكتب ــت هــذه املكتب ــة مجموعتهــا حتــى وصل ــر الكبــري يف تنمي ــة والباحثــن األث مؤسســات الدول

الحكوميــة العراقيــة يف الوقــت الحــارض. 
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وعــى الرغــم قلــة املختصــن باملكتبــات مــن موظفــي املكتبــة اال ان التدريــب املكثــف وحــب العمــل جعــل ارقــام خدماتهــا 

ــة والباحثــن مــن داخــل  ــه النيابي ــواب املجلــس وللجان ــه لن ــاً ال يمكــن االســتغناء عن ــاً علمي تثــري الدهشــة وتكــون معين

ــوزراء  ــس ال ــة ومجل ــة الجمهوري ــن رئاس ــن م ــى الباحث ــل حت ــا ، ال ب ــات العلي ــة الدراس ــن طلب ــه م ــس وخارج املجل

والــوزارات واملؤسســات الحكوميــة، رغــم كونهــا مكتبــة متخصصــة بعمــل مجلــس النــواب اال انهــا فتحــت ابوابهــا لــكل 

الباحثــن لاســتفادة مــن مجاميعهــا وســاعدتهم يف اصــدار تخاويــل الدخــول لهــا دعمــاً لحركــة البحــث العلمــي يف العــراق. 

فضــاً عــن اقــرتاح قســم املكتبــة عنوانــاً لدراســة ماجســتري1الحد طلبــة قســم املعلومــات وتقنيــات املعرفــة/ كليــة اآلداب- 

الجامعــة املســتنرية، وقــد افــرزت الدراســة عــن أنشــاء منصــة رقميــة توفــر مجموعــة مــن قنــوات التواصــل )اســتمارة 

ــب الخدمــة ، ممــا ينعكــس عــى  ــك للوصــول اىل فهــم مشــرتك لحاجــة طال ــا( وذل ــب الخدمــة والدردشــة، اتصــل بن طل

جــودة املنتــج البحثــي التــي يمكــن مــن خالهــا تقديــم خدمــات البحــوث الرملانيــة بجــودة وكفــاءة عاليــة يف األداء ، فضــا 

عــن مســتودع رقمــي للدائــرة يضــم محتويــات املكتبــة ، والنتــاج البحثــي ألقســام الدائــرة واملســتفيدين مــن نــواب ولجــان 

نيابيــة ، وقــد تــم تجربــة املنصــة مــن قبــل أعضــاء املجلــس والباحثــن ، وتعــد هــذه املنصــة نقلــة نوعيــة يف عمــل الدائــرة 

لرقمنــة املنتجــات البحثيــة واملرجعيــة إليصالهــا للمســتفيدين يف أي مــكان وأي زمــان عــن بعــد وعــن طريــق الحواســيب 

الشــخصية او الهواتــف املحمولــة، لتحقيــق عامــل الرعــة يف اإلجابــة عــى الطلبــات الريعــة والعاجلــة.   

ثانياً: املكتبة وانتشار وباء كوفيد 19  

ــن  ــدار ع ــة ت ــات الكرتوني ــا اىل خدم ــا وحولته ــم خدماته ــن تقدي ــة ع ــف املكتب ــم تتوق ــي، ل ــر الصح ــرض الحظ ــم ف رغ

بعــد، وذلــك الســتمرار عمــل الباحثــن يف تلبيــة طلبــات اعضــاء املجلــس ولجانــه وقــت الحظــر، فأسســت املكتبــة )مكتبــة 

الكرتونيــة( عــى قنــاة التلگــرام وزودتهــا باملصــادر االلكرتونيــة املجانيــة املتاحــة عــى النــت وبقواعــد البيانــات واملكتبــات 

االلكرتونيــة املجانيــة ، وقــد  وصــل عددهــا اىل مــا يزيــد عــن مليــار مصــدر الكرتونــي ، وبمختلــف اللغــات الســتمرار تقديــم 

الخدمــات البحثيــة للنــواب واللجــان النيابيــة ، وكذلــك تــم تزويــد املســتفيدين بالطلبــات الخاصــة باملصــادر االلكرتونيــة 

عــن طريــق تطبيــق الواتــس اب بأكثــر مــن 1000 مصــدر خــال هــذه األزمــة ، واصبحــت هــذه الخدمــات جــزء مــن عمــل 

املكتبــة يف االزمــات والظــروف الطارئــة وهــذا مــا يــرز أهميــة املنصــة الرقميــة لدائــرة البحــوث والدارســات النيابيــة.

ثالثاً: املجاميع التي تحتويها املكتبة 

حســب اخــر احصائيــة تحتــوي املكتبــة عــى 0	 ألــف كتــاب بــن مصــدر ومرجــع وكتــاب الكرتونــي واطروحــة ورســالة 

علميــة ودوريــة مــن ضمنهــا:

1- التريعات العراقية كاملة 

2- التريعات العربية الكاملة لعر دول عربية.

1  أشواق عباس حربي، رقمنة خدمات البحوث الرملانية للمستفيدين يف مجلس النواب العراقي: دراسة تجريبية )رسالة ماجستري(، الجامعة املستنرية، كلية اآلداب، 
 .2021
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	- قرارات املحكمة االتحادية العليا ومجلس القضاء االعى ومحاكم التمييز واالستئناف العراقية.

4- قرارات مجلس الوزراء العراقي. 

	- محــارض مجلــس النــواب العراقــي منــذ املجلــس التأســيي ســنة 1924 اىل ســنة 8	19، وبنســختن ورقيــة والكرتونيــة، 

وعــدد مــن محــارض مجلــس االعيــان يف العــر امللكــي.

6- نسخة كاملة من جريدة الوقائع العراقية.

	- نسخة نادرة من جريدة الوقائع العراقية باللغة اإلنكليزية. 

8- محــارض جلســات املجلــس الوطنــي العراقــي 2004، والجمعيــة الوطنيــة العراقيــة 	200، ومحــارض مجلــس النــواب 

 2018 -2006

9- محارض كتابة الدستور العراقي 	200 والتي طبعتها دائرة البحوث بأربع مجلدات.

10- مجموعــة غــري مكتملــة مــن الوقائــع العراقيــة الريــة )أ(، والزال البحــث عــن بقيــة األعــداد جاريــاً ، وهــي الوقائــع 

التــي تحتــوي عــى تريعــات رسيــة لــم يكــن مســموحاً بنرهــا او تداولهــا اال بنطــاق محــدود جــداً. 

11- مجموعــة مهمــة مــن الوثائــق واالصــدارات والتقاريــر الحكوميــة التاريخيــة النــادرة التــي تــم رشاؤهــا مــن االســواق 

املحليــة مثــل تقاريــر مجلــس األعمــار. 

12- باإلضافة اىل املجموعة الرئيسة من املصادر واملراجع والدوريات املحكمة وأرشيف للصحف الحكومية.

وقــد اســتخدمت املكتبــة نظــام تصنيــف ديــوي العــري العاملــي لتصنيــف مقتنياتهــا، باعتبــاره األكثــر انتشــاراً يف مكتبات 

العــراق وهــو األكثــر مائمــة للمكتبــات املتخصصــة وتعمــل املكتبــة عــى وفــق نظــام وتعليمــات مصــادق عليهــا مــن قبــل 

رئاســة مجلــس النــواب.  

رابعاً: خدمات املكتبة 

تقدم املكتبة عدد من الخدمات للمستفيدين من مجملها اآلتي: 

1- االعارة.

2- الخدمة املرجعية.

	- االحاطة الجارية.

4- البث االنتقائي للمعلومات.

	- خدمة التريعات.
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6- البحث املبارش.

	- املصادر االلكرتونية.

8- الدوريات.

9- املطالعة الداخلية.

10- االرشاد اىل املصادر.

11- االهداء والتبادل التعاوني.

12-  االستنساخ. 

	1 - اقامة معارض الكتب يف املجلس.

14- توفر الطلبات الخاصة من املصادر ألعضاء املجلس والباحثن من األسواق. 

والجدول التايل يوضح أحصائيات الهم  الخدمات املقدمة خال الدورات التريعية األربع:

            الدورات

الخدمات

الدورة األوىل

2009-2006

الدورة الثانية

201	-2010

الدورة الثالثة

201	-2014

الدورة الرابعة

2021-2018
98		960619912		2	اإلعارة

48		8	8	000	2186الخدمة املرجعية
	12			6618	9خدمة التريعات

	4161610	6		0	البحوث
9294206009	9028641االستنساخ

امــا عــدد طلبــة الدراســات العليــا الذيــن اســتقبلتهم املكتبــة مــن خــارج املجلــس فقــد بلــغ 800 طالــب وطالبــة خــال 

ــات  ــات واملكتب ــم املعلوم ــص يف عل ــكادر املخت ــة ال ــل املكتب ــه عم ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــاه ، وم ــورة أع ــدورات املذك ال

وكذلــك ضيــق املــكان عــى الرغــم مــن زيــادة املســاحة اال انهــا مازالــت غــري كافيــة لتقديــم الخدمــات الازمــة للنــواب 

ــد اشــارت  ــس، وق ــع يف مخــازن املجل ــا تقب ــن مقتنياته ــري م ــل الكث ــة جع ــكان املكتب ــق م ــان ضي ــك ف ــن ، وكذل والباحث

الباحثتــان الدكتــورة ســهلة علــوان والدكتــورة خالــدة عبــد اللــه يف دراســتهما عــن املكتبــة اىل تلــك املشــاكل واملعوقــات. 

واملاحــظ مــن الجــدول أعــاه انخفــاض األرقــام  يف الــدورة األخــرية لعــدة أســباب منهــا، نقــل املكتبــة مــن داخــل املجلــس 

اىل خــارج املجلــس فضــا ً عــن جائحــة كورونــا والحظــر الــذي رافقهــا.

ومــن الناحيــة العمليــة تقــوم مكتبــة مجلــس النــواب بإصــدار الفهــارس وتهيئــة أماكــن القــراءة واالطــاع لــرواد املكتبــة 

مــن نــواب وباحثــن وطلبــة الدراســات العليــا وفــق احــدث التصنيفــات واالرشــفة االلكرتونيــة ، وإرشــادهم اىل املصــادر 
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املناســبة ملــا يحتاجــون اليــه مــن املعلومــات، واملؤرشــفة حســب نظــام  Winisis  لألرشــفة االلكرتونيــة،  وال تقتــر عــى 

الشــأن الرملانــي فقــط، بــل يف مختلــف العلــوم واالختصاصــات مثــل الطــب والهندســة والفــن واالعــام والعلــوم الرفــة 

ــة  ــة كلي ــوزراء وطلب ــة وال ــس الدول ــاء مجل ــاة واعض ــة القض ــا للمكتب ــة ؛ يلج ــر الحكومي ــرب الدوائ ــا ق ــا، وملوقعه وغريه

الدفــاع الوطنــي وطلبــة الدراســات  العليــا يف االمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء1.

ومــن الدراســات  التــي كتبــت حــول مكتبــة مجلــس النــواب العراقــي  دراســة الدكتــورة  خالــدة عبــد عبداللــه )ادارة املعرفة 

ــواب : ان  ــس الن ــة مجل ــة يف دراســتها عــن مكتب ــرى الباحث ــواب العراقــي(، وت ــس الن ــة مجل ــة يف مكتب الريحــة والكامن

مامــح ادارة املعرفــة يف مكتبــة مجلــس النــواب العراقــي ترتكــز يف ثــاث نقــاط ؛ وهــي ادارة املــوارد البريــة وتمثــل قلــب 

ــا املعلومــات وهــي اداة املعرفــة باملكتبــات،  ادارة املعرفــة، وهــدف ادارة املعرفــة هــو دعــم تحديــث املعلومــات، وتكنلوجي

ــات العمــل يف  ــة متطلب ــة لانطــاق بحريــة لتلبي ــة الكافي واكــدت الدراســة ان نظــام التوظيــف يف املجلــس ال يتيــح املرون

املكتبــة مثــل اختيــار وتعيــن الكفــاءات البريــة املؤهلــة املتخصصــة  وتحفيزهــم لكــي يصبحــوا صنــاع املعرفــة2. 

ــة( واعتمــد االســتبيان  ــي اســتخدمت املنهــج الوصفــي )دراســة حال ــوان املوســومة: الت ــورة ســهلة عل امــا دراســة الدكت

كأداة لجمــع البيانــات واملقابلــة مــع املوظفــن العاملــن يف املكتبــة. توصلــت إىل أن املكتبــة تعانــي مــن ضيــق املــكان و مــن 

نقــص املــاك الوظيفــي بشــكل عــام و املتخصصــن يف علــم املكتبــات و املعلومــات بشــكل خــاص	.  

وكذلــك مقالــة الدكتــور مصطفــي الناجــي، والتــي تناولــت أهميــة املكتبــة للباحثــن وطلبــة الدارســات العليــا وعــدد أهــم 

الجامعــات املحليــة والعربيــة واالجنبيــة التــي ينتمــي اليهــا اولئــك الطلبــة وتنــاول كذلــك مقتنيــات املكتبــة ونوادرهــا4 . 

ومــن أهــم واحــدث الدراســات التــي كتبــت عــن دائــرة البحــوث والدراســات النيابيــة واملكتبــة رســالة املاجســتري للطالبــة 

اشــواق عبــاس حربــي 	، وهــي مــن اعمق  الدراســات عــن الدائــرة، حيــث اعتمــدت الدراســة املنهــج التجريبي ، واســتخدمت 

املاحظــة واملقابلــة واســتمارة مقيــاس مقننــة لقيــاس جــودة خدمــات البحــوث الرملانيــة ، وكفــاءة أداءهــا وفاعليتهــا مــن 

ــم  ــداد وتصمي ــم اع ــا ت ــدي(، كم ــي وبع ــتبيان قب ــي )اس ــدي والرقم ــكليها التقلي ــات بش ــتفيدين للخدم ــر املس ــة نظ وجه

اســتبانة موجهــة اىل اصحــاب القــرار ومقدمــي الخدمــات بعــد عــرض تجربــة رقمنــة الخدمــات عليهــم، ملعرفــة ارائهــم ازاء 

الرقمنــة، مــن خــال تقييــم املنصــة الرقميــة والخدمــات التــي تقدمهــا. 

ــة  ــل اجابــات املســتفيدين ان وجــود منصــة رقمي ــت الدراســة اىل عــدد مــن النتائــج منهــا، اظهــر تحلي هــذا وقــد توصل

لتقديــم خدمــات البحــوث الرملانيــة ســوف يحقــق مكاســب عديــدة يف معالجــة تحديــات تقديــم الخدمــة بشــكلها التقليــدي، 

ــذ  ــرة من ــزة للدائ ــوث املنج ــي بالبح ــتودع رقم ــود مس ــن وج ــا ع ــي. فض ــكلها االلكرتون ــا بش ــتفادة منه ــة االس وإمكاني

1  ينظر: مصطفي الناجي، مكتبة مجلس النواب العراقي، كنز معريف، جريدة الصباح العراقية، الخميس 10 كانون الثاني، 2019.
2  خالدة عبد الله، ادارة املعرفة الريحة والكامنة يف مكتبة مجلس النواب العراقي، مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، عدد 99، ص 0	6-		6

3  سهلة علوان، مكتبة مجلس النواب العراقي ودورها يف خدمة األعضاء، مجلة األستاذ للعلوم االنسانية واالجتماعية، عدد 210، ص 			، 2014.
4  ينظر: مصطفي الناجي، مصدر سابق.

	  ينظر: اشواق عباس حربي، مصدر سابق.
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نشــأة تأســيس مجلــس النــواب وغريهــا يمثــل قيمــة معرفيــة تشــكل رافــداً مهمــاً للمســتفيدين كلمــا دعتهــم الحاجــة اىل 

اســتخدامه، ويف الوقــت ذاتــه يعكــس املســتودع االتجاهــات املوضوعيــة لعمــل مجلــس النــواب وذاكــرة مؤسســاتية لألجيــال 

القادمــة.
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التحديات االقتصادية واالجتماعية والحكومية
GSM الباحث: مجموعة البحر املتوسط والرشق االوسط الخاصة

ــة  ــدل البطال ــاع مع ــة. فارتف ــة إىل املعالج ــة بحاج ــة املرتاكم ــة الهيكلي ــاكل االقتصادي ــن املش ــرات م ــزال ع ال ت

ــة  ــا للغاي ــا صعبً ــام 2020 عاًم ــد كان ع ــرف. فق ــة للتط ــة خصب ــق بيئ ــؤدي إىل خل ــة ي ــة التحتي ــف البني وضع

بالنســبة للعــراق، فباإلضافــة إىل تحدياتــه األمنيــة، اهتــز فجــأة بســبب جائحــة كورونــا واالنهيــار املرتبــط بأســعار 

ــري يف  ــدة، وتأخ ــرات حاش ــدالع مظاه ــتمر إىل ان ــيايس املس ــاق الس ــب اإلخف ــات إىل جان ــذه التحدي ــط. أدت ه النف

ترشــيح حكومــة جديــدة، وتصاعــد التوتــرات األمريكيــة اإليرانيــة التــي القــت بظالهــا عــى املجتمــع العراقــي. 

فتســبب انهيــار أســعار النفــط ووبــاء كورونــا بشــكل خــاص يف ارهــاق البــاد. وانخفــض دخــل الدولــة بشــكل 

كبــري ونتيجــة لذلــك تضاءلــت بشــكل هائــل قــدرة الدولــة عــى دفــع الرواتــب واألجــور التــي تشــكل 	4% مــن 

إجمــايل اإلنفــاق الحكومــي. وأدى انخفــاض عائــدات النفــط الهائــل إىل تقييــد قــدرة الحكومــة عــى تغطيــة النفقات 

الروريــة للحفــاظ عــى تماســك البــاد. تدهــورت التوقعــات االقتصاديــة للعــراق برعــة منــذ ظهــور جائحــة 

كورونــا. حيــث تــرف الدولــة العراقيــة عــى اقتصــاد مغلــق معتمــد عــى التصديــر وقطــاع العــام متضخــم. إن 

انعــدام األمــن والفســاد املســتري )احتــل العــراق املرتبــة 160 مــن أصــل 180 يف مــؤرش الفســاد لعــام 2020 

ــق  ــى خل ــاص ع ــاع الخ ــدرة القط ــوض ق ــة يق ــدرة الدول ــف ق ــة( وضع ــفافية الدولي ــة الش ــن منظم ــادر ع الص

فــرص العمــل ويزيــد فقــط االعتمــاد عــى دولــة ضعيفــة. كمــا هــو الحــال يف معظــم أنحــاء الــرق األوســط، 

ــة يف البــاد، وقــد تضاعفــت تكاليــف الرواتــب ثــاث مــرات  ــة هــي صاحــب العمــل األكثــر أهمي وال تــزال الدول

ــة الشــباب يف العــراق مــن بــن أعــى املعــدالت يف الــرق األوســط. تعــرض األزمــة  عــن عــام 2004. تعــد بطال

االقتصاديــة الحاليــة اآلن رواتــب مايــن املوظفــن الحكوميــن للخطــر، ويقــدر االقتصاديــون أن أكثــر مــن 40 يف 

املائــة مــن القــوة العاملــة تعتمــد عــى الرواتــب والعقــود الحكوميــة. ويلــوح عــام 2021 بمزيــد مــن التحديــات. 

ال تــزال التوقعــات االقتصاديــة صعبــة عــى الرغــم مــن أن ارتفــاع أســعار النفــط  الــذي سيســاعد بالتأكيــد. ومــع 

ذلــك، يُقــدَّر أن يصــل عجــز امليزانيــة العراقيــة إىل 	4 مليــار دوالر - وهــو األكــر يف تاريــخ البــاد واألعــى بــن 

الــدول األعضــاء يف منظمــة أوبــك )شــكر ، 2021( .تتقلــب عائــدات العــراق مــع أســعار النفــط ومــن الواضــح 

أنهــا غــري كافيــة لتمويــل التزامــات القطــاع العــام. اذ يــؤدي ارتفــاع مســتويات الديــون والفســاد املســتري إىل 

تعقيــد املشــكلة. لقــد أصبحــت أنظمــة الطائفيــة واملحســوبية راســخة بعمــق، بــل وحتــى اصبحــت مؤسســية. 

وتظهــر الحالــة اللبنانيــة مــدى صعوبــة عكــس هــذه العمليــة. لكــن عــى عكــس لبنــان، يتمتــع العــراق بمنحــة 

ــا يف  ــا قويً ــب فقــط انتعاًش ــه. لكــن هــذا ال يتطل ــدء يف إعــادة مــلء خزائن ــه فرصــة عظيمــة للب ــح ل ــة تتي نفطي
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أســعار النفــط، بــل درجــة مــن االنضبــاط املــايل ايضــا، األمــر الــذي يتطلــب بــدوره االســتقرار الســيايس واالتفــاق 

ــون،  ــن ون ــز الدي ــايل. )ع ــع الح ــك يف الوض ــان ذل ــدم ضم ــار ع ــر االعتب ــذ بنظ ــع االخ ــاق م ــات اإلنف ــى أولوي ع

2020(. يف الواقــع، أدى تــآكل ماليــات الدولــة واســتمرار الطائفيــة إىل عــدم االســتقرار. وقــد أثــري ذلــك يف تريــن 

األول 2019، إحــدى أهــم االنتفاضــات االجتماعيــة والسياســية يف البــاد، واعتــر البعــض أن هــذا التمــرد املعــروف 

ــك الحــن،  ــذ ذل ــس، 2019(. ومن ــل نقطــة تحــول سياســية )ديفي ــر( يمث ــورة أكتوب ــن« )ث ــورة تري باســم »ث

ــس  ــتقالة رئي ــات إىل اس ــد أدت االنتفاض ــام. وق ــوارع بانتظ ــي إىل الش ــباب العراق ــن الش ــات اآلالف م ــرج مئ خ

الــوزراء عــادل عبــد املهــدي يف 0	 تريــن الثانــي 2019، وتــرك العــراق مــع حكومــة تريــف األعمــال حتــى 

أيــار  2020 عندمــا تولــت حكومــة مصطفــى الكاظمــي مقاليــد الســلطة. وعــى الرغــم مــن أن االنتفاضــات نُفــذت 

ــة. يف الواقــع دعــا  إىل حــد كبــري مــن قبــل الشــباب الشــيعة، إال أنهــا تحمــل عامــات مشــاعر مــا بعــد الطائفي

أولئــك يف الشــوارع إىل إنهــاء الطائفيــة - وهــي رســالة لــم ترحــب بهــا الطبقــة السياســية التــي يهيمــن عليهــا 

الشــيعة بالــكاد. لقــد دفــع املتظاهــرون ثمــن انخراطهــم بالتظاهــرات، بمــا يف ذلــك القمــع العنيــف واالختطــاف و 

»االختفــاء “وتشــري االحتجاجــات الشــعبية يف عــام 2019 إىل أن الشــباب قــد تبنــوا عقليــة سياســية جديــدة، حيــث 

ان تطلعاتهــم املروعــة إىل العدالــة االجتماعيــة تطغــى عــى االنتمــاءات الطائفيــة. كان املصــدر الرئيــي لاســتياء 

بــن الشــباب العراقــي هــو الفســاد املســتري الــذي اســتفادت منــه النخــب ذات العاقــات الجيــدة. وهــذا بــدوره 

مرتبــط بالغيــاب الفعــي للخدمــات االجتماعيــة والبطالــة املرتفعــة. يشــعر الكثــري مــن العراقيــن بالغربــة عــن 

ــة األوىل مــن ثــورة تريــن عــى  النظــام الســيايس الــذي ال يقــدم لهــم ســوى القليــل. ويف الواقــع ركــزت املرحل

تدنــي مســتوى املعيشــة. بينمــا تميــزت املرحلــة الثانيــة بالدعــوات إىل نظــام ســيايس جديــد، واملواطنــة للجميــع، 

ووضــع حــد للطائفيــة. وطالبــت املرحلــة الثالثــة بوضــع حــد للتدخــل اإليرانــي واالمريكــي املتزايــد يف الشــؤون 

الداخليــة للعــراق )Davis، 2019(. فمنــذ عــام 	200 لــم ينعــم العراقيــون بالســام وال االســتقرار. وتمثــل هــذه 

ــا  ــا. وبينم ــن 0	 عاًم ــم ع ــل أعماره ــكان تق ــن الس ــث أن 0	% م ــباب، حي ــن الش ــد م ــل للعدي ــر كام ــرتة عم الف

ــي  ــتمرة، الت ــة املس ــن يف رشك الطائفي ــع املاي ــال، يق ــي فع ــي اجتماع ــام ديمقراط ــاء نظ ــر اآلالف إلنش يتظاه

تفرضهــا الدولــة جزئيـًـا، وبعضهــا التــي فرضتهــا الجماعــات املســلحة.  يُنظــر اآلن إىل الحكومــة عــى أنهــا فشــلت 

يف تلبيــة االحتياجــات األساســية لعامــة العراقيــن - بمــا يف ذلــك توفــري الوظائــف والخدمــات األساســية. إن البلــد 

ــع االســتثمار حيــث  ــذان يتحــدان ســويا بشــكل كبــري عــى من محــارص بالفســاد املســتري وانعــدام األمــن الل

الحاجــة إليــه ماســة يف مســتقبل العــراق )عــز الديــن ونــون، 2020(. مــن الواضــح أن شــباب البــاد ســئموا هــذا 

ــري. لكــن املدافعــن عــن الوضــع الراهــن يتمتعــون بســلطات واســعة يف  املســتنقع وهــم يدفعــون باتجــاه التغي

ــه  ــة ال يمكن ــش للغاي ــي اله ــيايس العراق ــكل الس ــذا الهي ــن أن ه ــاوف اآلن م ــاك مخ ــب. هن ــذه املطال ــة ه مقاوم

ــا. وهــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إىل جولــة أخــرى  ببســاطة تجــاوز األزمــة املاليــة التــي تواجههــا الدولــة حاليً

مــن الــراع بــن القــوى املتنافســة، وبالتــايل هنــاك حجــة مقنعــة لدعــم الدولــة املحــارصة وتشــجيع اإلصاحــات 
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الروريــة لبقائهــا. وقــد أشــار رئيــس الــوزراء الكاظمــي إىل العقبــات العديــدة التــي تحــول دون إعــادة بنــاء 

هويــة وطنيــة عراقيــة شــاملة وإدارة فعالــة، بمــا يف ذلــك اإلرهــاب بجميــع أشــكاله، والــراع الطائفــي، وانعــدام 

األمــن، والفســاد، ومقاومــة اإلصــاح، والتغيــري الــذي تشــتد الحاجــة إليــه )رشبــل، 2021(.

تعــرض االقتصــاد العراقــي لصدمتــن كبريتــن يف عــام 2020. فانهيــار أســعار النفط التــي كانت تنخفــض بالفعل 

ــاض  ــاق وانخف ــراءات اإلغ ــبب إج ــاق بس ــي يف االنغ ــاد العامل ــدأ االقتص ــث ب ــا، حي ــة كورون ــور جائح ــل ظه قب

ــلبي  ــري س ــذه تأث ــوق ه ــركات الس ــك كان لتح ــم، لذل ــط يف العال ــدر للنف ــم مص ــث أه ــو ثال ــراق ه ــب. فالع الطل

عميــق عــى االقتصــاد الــذي أظهــر بعــض عامــات االنتعــاش بمجــرد انتهــاء الحــرب الطائفيــة وتعــايف أســعار 

النفــط.  ســجل العــراق معــدل نمــو للناتــج املحــي اإلجمــايل بنســبة 4.4% يف عــام 2019 )البنــك الــدويل، 2020(، 

وهــو تطــور ســاعد عــى توليــد فائــض يف امليزانيــة وتراجــع يف الديــن العــام )برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، 

2020(. ولســوء الحــظ، أدى الركــود الناجــم عــن الوبــاء إىل عكــس هــذه االتجاهــات برعــة. حيــث بلــغ الديــن 

ــج  ــن النات ــل إىل 	.	6% م ــع أن يص ــن املتوق ــن م ــام 2019، لك ــايل يف ع ــي اإلجم ــج املح ــن النات ــام 44.6% م الع

املحــي اإلجمــايل بحلــول نهايــة عــام 2021 بســبب انخفــاض اإليــرادات وزيــادة التزامــات اإلنفــاق التــي تهــدف 

إىل مواجهــة أســوأ آثــار األزمــة )البنــك الــدويل، 2020(. يتوقــع البنــك الــدويل ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

)اليونيســف( زيــادة الفقــر بأكثــر مــن 0	% يف أعقــاب الوبــاء )برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، 2020(. وعــى 

ــود  ــادرات الوق ــى ص ــري ع ــكل كب ــد بش ــراق يعتم ــزال الع ــاده، ال ي ــع اقتص ــة لتنوي ــود املبذول ــن الجه ــم م الرغ

األحفــوري ويعمــل بشــكل أســايس كاقتصــاد مغلــق تهيمــن عليــه تلــك الصناعــة، وواحــد أكــر منتجــي النفــط 

 EIA 8 مليــار دوالر أمريكــي مــن خــال صــادرات النفــط يف عــام 2019 )وحــده	الخــام يف العالــم، حقــق العــراق 

ــا بنحــو 144.2 مليــار برميــل  ,2021(. )تتمتــع البــاد بخامــس أكــر احتياطــي نفطــي يف العالــم، ويقــدر حاليً

)وكالــة الطاقــة الدوليــة، 2020(. يولــد هــذا القطــاع 90% مــن عائــدات الرائــب للدولــة، ممــا يجعــل القطــاع 

العــام معرًضــا بشــدة لتقلبــات األســعار العامليــة. وقــد أدى انخفــاض األســعار يف الســنوات األخــرية إىل انخفــاض 

اإليــرادات الحكوميــة بمقــدار النصــف تقريبـًـا. كمــا أن لتقلبــات أســعار الطاقــة تأثــري كبــري عــى ســعر الــرف، 

ــث  ــدي«1 مــن حي ــوع مــن »املــرض الهولن ــك إىل ن ــؤدي ذل وعندمــا تكــون أســعار النفــط مرتفعــة، يمكــن أن ي

ــة. مــن الواضــح أن هــذه مشــكلة للقطــاع غــري  ــا خــارج األســواق العاملي أســعار الســلع األخــرى املنتجــة محليً

املتعلــق بالطاقــة، وتضعــف قــدرة الدولــة عــى تنويــع اقتصادهــا وإيجــاد مصــادر أخــرى للوظائــف والثــروة. 

ويف الطــرف اآلخــر مــن السلســلة، عندمــا تنخفــض أســعار الطاقــة، تنخفــض قيمــة الدينــار أيًضــا، وهــذا بــدوره 

ــش،  ــي )كورني ــاد املح ــتوردة يف االقتص ــلع املس ــبي للس ــعر النس ــاع الس ــع ارتف ــم م ــؤدي إىل التضخ ــن أن ي يمك

2020(. وهكــذا يمكــن أن تكــون الهبــة النفطيــة الكبــرية نعمــة ونقمــة يف نفــس الوقــت. يصــف بعــض املحللــن 

ــرة  ــبب وف ــة بس ــة االقتصادي ــار التنمي ــن ازده ــرة ب ــة الظاه ــه العاق ــاد، بأن ــم االقتص ــرف يف عل ــة: Dutch Disease( ، ويع 1  املرض الهولندي )باإلنجليزي
ــة(. ــة )أو الزراعي ــة وانخفــاض قطــاع الصناعــات التحويلي ــوارد الطبيعي امل
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العــراق بأنــه »دولــة ريعيــة« حيــث ترتبــط الســلطة والثــروة إىل حــد كبــري بإمكانيــة الوصــول إىل الدخــل الناتــج 

عــن صناعــة النفــط )برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، 2020(، ومــع ذلــك فــإن هــذا القطــاع النفطــي بذاتــه، ال 

ــا مــا يتــم تأمــن الــوالء الســيايس مــن خــال توزيــع اإلعانــات املاليــة  يوفــر فــرص عمــل كبــرية. وبالتــايل غالبً

أو النقديــة أو غريهــا مــن املســاعدات العينيــة عــى األرس العراقيــة، وهــذا العمــل يشــوه األســعار النســبية ويــؤدي 

إىل مجموعــة مــن اآلثــار االقتصاديــة غــري املرغــوب بهــا.  ان كثــري مــن العراقيــن، عــى ســبيل املثــال، ينظــرون إىل 

الكهربــاء عــى أنهــا اســتحقاق توفــره الدولــة بــدون تكلفــة أو بتكلفــة منخفضــة للغايــة. املشــكلة تكمــن يف أن 

هــذا الخلــل يف األســعار يــؤدي إىل ســوء تخصيــص املــوارد، وقلــة االســتثمار، وخلــل األســعار، وإهدارهــا، بينمــا ال 

يتــم ببســاطة تشــجيع املمارســات الســليمة بيئيــاً مثــل الحفــاظ عــى الطاقــة )كاظــم وفاكشــوري، 2020(. يف ظل 

هــذا االقتصــاد املشــوه، يكــون القطــاع العــام يف العــراق، كمــا هــو الحــال يف معظــم أنحــاء املنطقــة، متضخًمــا 

ويصبــح املــاذ األخــري للتوظيــف. تفاقمــت املشــكلة فقــط منــذ حــرب 	200. واليــوم تعــد الحكومــة إىل حــد بعيــد 

ــز  ــوارد والحواف ــن امل ــل م ــاص الهزي ــاع الخ ــان القط ــط إىل حرم ــؤدي فق ــا ي ــذا م ــاد، وه ــل يف الب ــر رب عم أك

التنافســية واملهــارات. يحــذر االقتصاديــون مــن أن النظــام قــد وصــل إىل حــدوده وأن القطــاع الخــاص فقــط هــو 

الــذي ســيكون لديــه القــدرة عــى توليــد نمــو الوظائــف يف املســتقبل. إن تحــدي البطالــة بالخصــوص هــو األكثــر 

شــدة بالنســبة للشــباب، وكمــا هــو مذكــور أعــاه، فــإن البــاد تقــف عــى قنبلــة ديموغرافيــة وسياســية موقوتــة 

ــة العراقــي عــي عــاوي املســؤولن مؤخــًرا  ــة. وقــد حــذر وزيــر املالي إذا بقيــت فــرص العمــل للشــباب مجهول

مــن عــدم االســتقرار الهيــكي الناجــم عــن املمارســة التــي لطاملــا ســلكت لــراء الــوالء الســيايس واألصــوات مــن 

خــال خطــط التوظيــف العامــة )كورنيــش ، 2020(. وبحســب الســيد عــاوي، فقــد نتــج عــن هــذا العمــل مــا 

ــد فــرص عمــل معرضــة  ــة تول ــة للدول ــة الكامل ــة الفوقي يقــرب مــن 00.000	 موظــف »وهمــي«. كمــا أن البني

بشــدة لتذبــذب اإليــرادات الحكوميــة. عندمــا تنخفــض ايــرادات الدخــل العــام، يصاحبــه برعــة شــكل مــن عــدم 

االســتقرار. 

عــى ســبيل املثــال، أدى تأخــر دفــع شــيكات الرواتــب الحكوميــة يف تريــن الثانــي 2020 إىل إثــارة القلــق مــن 

الغضــب العــام والتظاهــرات يف الشــوارع. يف الواقــع ومنــذ ســقوط صــدام حســن عــام 	200، واجهــت الحكومــات 

املتعاقبــة باســتمرار احتجاجــات جماهرييــة مرتبطــة عموًمــا بخلــل يف الخدمــات العامــة والبطالــة. وعــى ســبيل 

ــا مــا أعقبــت انقطــاع التيــار الكهربائــي الــذي يحــدث بانتظــام، ال ســيما طــوال  املثــال فــإن االحتجاجــات غالبً

أشــهر الصيــف عندمــا ترتفــع درجــات الحــرارة يف جنــوب العــراق إىل 0	 درجــة مئويــة. يف تلــك األشــهر الحــارة، 

يرتفــع اســتهاك الكهربــاء، وتوضــع ضغــوط مفرطــة عــى نظــام توليــد الطاقــة الــذي دمرتــه الحــرب يف البــاد 

ــاء مدعــوم، فــإن الصناعــة نفســها تعانــي  )كاظــم وفاكشــوري ، 2020(. بالطبــع، ونظــًرا ألن اســتخدام الكهرب

ــر  ــي. وقــد وصــف وزي ــار الكهربائ ــر عرضــة النقطــاع التي ــا أكث ــا يجعله مــن نقــص مزمــن يف االســتثمار، مم
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ــد  ــه »اح ــن بأن ــين عراقي ــى لسياس ــرون دم ــرق املتظاه ــًرا ح ــب مؤخ ــؤي الخطي ــابق ل ــي الس ــاء العراق الكهرب

ــد للتعبــري عــن إحباطهــم مــن النظــام القائــم )الخطيــب، 2020(.و املشــكلة تكمــن  الطقــوس الصيفيــة« يف البل

ايضــا يف أن خفــض الدعــم لتوليــد الدخــل لاســتثمار يهــدد بإثــارة احتجاجــات عامــة. وبالتــايل، فــإن القطــاع 

بأكملــه عالــق يف نــوع مــن الحلقــة املفرغــة التــي تجعــل مــن الصعــب للغايــة تحقيــق التغيــري اإليجابــي وتــكاد 

تكــون أزمــة نبــوءة تتحقــق مــن تلقــاء نفســها. يف ظــروف األزمــة الحاليــة، يبــدو أن االحتجاجــات الناجمــة مــن 

الناحيــة االقتصاديــة أكثــر ترجيحــا. ففــي العــام املــايض، أكــد وزيــر املاليــة العراقــي أن بغــداد تــدرك أن التغيــري 

ــا أنــه »إذا أفرطــت يف حلــب البقــرة فقــد تمــوت« )كورنيــش ، 2020(. لكنــه  ــا، مضيًف الهيــكي ســيكون رضوريً

اعــرتف بــأن التقشــف مــن أي نــوع هــو »رســالة صعبــة« يمكــن الرتويــج لهــا يف السياســة العراقيــة. وقد ناشــدت 

املؤسســات الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الــدويل الحكومــة مــراًرا وتكــراًرا للتخــي عــن الوظائــف مقابــل خطــط 

التصويــت، وعكــس »التوســع غــري املســتدام لفواتــري األجــور والرواتــب التقاعديــة«، وتقليــل »دعــم الطاقــة غــري 

ــع  ــدى يف دف ــرية امل ــية قص ــابات السياس ــتمر الحس ــراق، وتس ــدويل، 2020(. يف الع ــد ال ــدوق النق ــال« )صن الفع

عمليــة صنــع القــرار، وهــذا هــو الحــال خــال الجائحــة االقتصاديــة الكارثيــة. قــد يكــون هنــاك بعــض االنفــراج 

ــا للرميــل خــال العــام  يف األفــق. تتوقــع الحكومــة اآلن أن تحــوم أســعار النفــط الخــام حــول 0	 دوالًرا أمريكيً

ــف  ــك، تختل ــع ذل ــابقة. وم ــة الس ــراؤه يف املوازن ــم إج ــذي ت ــرتاض ال ــن االف ــبة 	2% ع ــد بنس ــذا يزي ــل. وه املقب

هــذه الحســابات بشــكل كبــري عــن توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل، التــي تقــدر ســعر النفــط الخــام العراقــي 

لعــام 2021 عنــد 0	.9	 دوالراً أمريكيًــا للرميــل )ســعدي، 2020(. يشــري االختــاف إىل الفجــوات املحتملــة بــن 

األمــوال املتوقعــة واملتاحــة يف عــام 2021. يف العــام املــايض بالفعــل، شــكلت الرواتــب الحكوميــة أكثــر مــن %120 

مــن عائــدات النفــط )ســعدي، 2020(. إن اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط والتعــايف البطــيء لاقتصــاد العاملــي 

ــيولة  ــى الس ــاظ ع ــرى للحف ــرق أخ ــاد ط ــة أو إيج ــكي يف النهاي ــري الهي ــي التغي ــى تبن ــا ع ــداد إم ــر بغ ــد يج ق

ــن  ــي )CBI( ع ــزي العراق ــك املرك ــن البن ــايض أعل ــام امل ــة الع ــددة. يف نهاي ــعبية املتج ــات الش ــب االضطراب وتجن

تخفيــض قيمــة الدينــار بأكثــر مــن 20%، وهــو أكــر انخفــاض يف قيمتــه منــذ عــام 	200 )كورنيــش، 2020(. 

ــري  ــكل كب ــي بش ــزي العراق ــك املرك ــدى البن ــة ل ــات األجنبي ــات العم ــت احتياطي ــدويل، انخفض ــك ال ــا للبن ووفًق

خــال العــام املــايض. عــى الرغــم مــن أن البنــك املركــزي العراقــي مســتقل رســميًا، إال أن املحللــن فهمــوا القــرار 

عــى أنــه تنــازل للحكومــة، والتــي كانــت ســتواجه ضغوًطــا شــديدة للوفــاء بالتزامــات رواتــب القطــاع العــام. 

ــش، 2020(.  ــي )كورني ــم املح ــاع التضخ ــة إىل ارتف ــة العمل ــري يف قيم ــض كب ــؤدي أي تخفي ــح أن ي ــن املرج وم

يجــب معالجــة املشــاكل االجتماعيــة واالقتصاديــة للمناطــق التــي ينشــط فيهــا داعــش إلزالــة األســباب الجذريــة 

للتطــرف. وبالتــايل فــإن التعهــدات التــي تــم التعهــد بهــا يف مؤتمــر الكويــت 2018 كانــت موضــع ترحيــب كبــري. 

اال ان البريوقراطيــة العراقيــة جعلــت مــن الصعــب متابعــة هــذه التعهــدات. 
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كتاب العدد :

صدر عن دار العربي للنرش الكتاب املوسوم )العنف السيايس تحليل الصحف لظاهرة اإلرهاب والعنف( للدكتور 

)حيدر مثنى محمد(، الباحث يف دائرة البحوث والدراسات النيابية، يقع الكتاب يف 265 صفحة . 

يتضمن هذا الكتاب... 

تحليل ظاهرة العنف الســـيايس يف العـــراق تحديًدا بعد العـــام 2003 الذي شـــهد فيه العراق متغـــريات بنيوية كبرية 
عىل مســـتوى النظام الســـيايس والدولـــة اجمـــاال، نتيجة لالحتالل الـــذي تعرض له مـــن قبل القـــوات االمريكية 
وقـــوات التحالف ، ومن ثـــم انتقل الكتـــاب للتعرف عىل ابـــرز الصحف العراقية خـــالل فرتة الدراســـة معتمًدا عىل 
اختيار صحيفتـــي )الصباح( الحكوميـــة، و)املدى( املســـتقلة، بناًء عىل اتســـاع رقعة توزيعهما وكثـــرة قراء هاتني 
الصحيفتـــني، معتمًدا عىل منهـــج تحليل املضمون معتمـــًدا عىل الوحـــدات الخمس للمنهج التي تشـــتمل عىل )وحدة 
الكلمـــة، وحدة املوضـــوع، وحدة الشـــخصية، وحدة املفـــردة، وحدة مقاييس املســـاحة والزمن( مـــن اجل الخروج 
بنتائـــج علمية رصينـــة معتمًدا عىل اتباع اســـاليب ثبات وصـــدق التحليل للنتائـــج التي توصل اليهـــا بهدف معرفة 

مـــدى مصداقية وصحة هـــذه النتائج.

ــف  ــة الصح ــىل خارط ــا ع ــراق واثره ــيايس يف الع ــف الس ــرة العن ــوان: ظاه ــت عن ــب تح ــذي كٌّت ــي: ال ــل الثان ــا الفص أم
العراقيــة، والــذي تنــاول ضمنــه ثالثــة مباحــث، جــاء االول منــه ليــدرس العــراق وظاهــرة العنــف الســيايس، امــا املبحــث 
الثانــي فيــه فقــد وضــح اثــر العنــف يف خارطــة الصحــف العراقيــة، ومــن ثــم عالــج املبحــث الثالــث منــه الضمانــات 

السياســية للعمــل الصحفــي يف العــراق بعــد االحتــالل االمريكــي.

وصــوالً للفصــل الثالــث: الــذي جــاء تحــت عنــوان تنــاول الصحــف العراقيــة ملفهــوم العنف الســيايس، والــذي تم تقســيمه 
لثالثــة مباحــث، بــني االول منهــا نمــاذج الصحــف العراقيــة )املــدى، والصبــاح(، امــا املبحــث الثانــي منــه فقــد عمــل عــىل 
تحليــل مضمــون )صحيفــة املــدى( وكيفيــة تناولهــا لظاهــرة العنــف الســيايس يف العــراق، كذلــك عالــج املبحــث الثالــث: 
تحليــل تنــاول )صحيفــة الصبــاح( لظاهــرة العنــف الســيايس، ومــن ثــم عمــل الكتــاب عــىل املقارنــة بــني الجريدتــني 
للتعــرف عــىل مضمونهــا وكيفيــة تناولهــا لظاهــرة العنــف الســيايس،  والكتــاب متوفــر لألعــارة يف مكتبــة مجلــس النــواب 

العراقــي / دائــرة البحــوث والدراســات النيابيــة .
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Book Corner
Political violence / newspaper analysis for the phenomenon of terrorism and violence

    By Dr. Haider Muthanna Al-Mu’tasim

Publishing house: El-Araby for Publishing and Distribution, Arab Republic of Egypt.

 This book contains...

 The book deals with the analysis of the phenomenon of political violence in Iraq specifically after the year 
2003, in which Iraq witnessed major structural changes at the level of the political system and the state 
in general as a result of the occupation that it was subjected to by the American and coalition forces, and 
then the book moved to identify the most prominent Iraqi newspapers during the study period depending 
on the selection of two newspapers; the governmental   )Al-Sabah( and the independent )Al-Mada( based 
on the breadth of their distribution and the large number of readers of these two newspapers, following 
the content analysis method based on the five units of the curriculum that include )Word unit, Subject 
unit, Personality unit, Vocabulary unit and  “Area and Time” Measurements Unit( in order to come up 
with solid scientific results based on following the methods of stability and validity of the analysis of the 
results reached in order to know the credibility and validity of these results.

 As for the second chapter which was written under the title: The Phenomenon of Political Violence in 
Iraq and its impact on the map of Iraqi newspapers, which dealt with three sections; the first of which 
studied Iraq and the phenomenon of political violence, while the second topic clarified the impact of 
violence on the map of Iraqi newspapers, and the third topic dealt with the political guarantees of 
journalistic work in Iraq after the American occupation.

 As for the third chapter which came under the title of Iraqi newspapers dealing with the concept 
of political violence, which was divided into three sections, the first of which clarified the models of 
Iraqi newspapers )Al-Mada and Al-Sabah(, the second worked on analyzing the content of )Al-Mada 
newspaper( and how it dealt with the phenomenon of political violence in Iraq, and also the third topic 
dealt with the analysis of )Al-Sabah newspaper( for the phenomenon of political violence,   and then the 
book worked on a comparison between the two newspapers to identify their content and how they dealt 
with the phenomenon of political violence.

The book is available for loan at the Iraqi Parliament Library / Parliamentary Research and Studies 

Directorate.
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The role of the Iraqi parliament library in supporting 
parliamentary work
Dr.  Firas Abd Ali Mohsin

   

Executive Summary

The Iraqi constitution confers council of representatives the  designation of censorship on executive 

authorities and independent bodies besides. It stipulates that the responsibility of the cabinet members 

is a consolidator and individual one as per Article 61 /eighth of constitution. It offers a number of censorial 

vehicles   empowering the parliament to perform its censorial role. This role is a difficult and complicated 

one requires searching, studying and discussing technical  issues pertaining to ministries work and 

independent bodies which needs evolution of a fresh directorate providing  expertise and consultation 

for parliament as Article 9/ 15th of the parliament bylaw to establish Research Directorate ,namely : The 

speakership supervises on the work of research directorate and secures its non-alignment . Article  117 

states : copies of decisions issued by the speakership  and  ministers cabinet  are to be kept in parliament 

library and these in turn to be at the different committees disposal.   

These copies are to be set at the disposal of different parliamentary committees. At this point, the 

significance of the Research Directorate ,  its library  particularly ,is highlighted. This library is a specialized 

as to Council and its committees and it is the scientific and knowledge source providing MPs, committees 

and researchers inside and outside of Council with scources, references, information and data of different 

types to help achieve their objectives. Hence, the work of library, its link with specialized research field 

and mention relevant  world experience should be noticed in this research.     
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Determinants of the unconventional roles of parliaments 
around the world )global models(
Dr.  Haider Muthanna Muhammad

Executive Summary: 

  Contemporary parliaments are trying to play new roles under the umbrella of the constitutional and 

regulatory frameworks, which are among the most important foundations on which parliamentary work 

is based, that sometimes expands or declines according to what these two frameworks allow, in addition 

to their interaction within the political system of the state, which affects the exercise of these roles, 

as we find  sometimes the roles and activities of parliaments expand based on what is permitted by 

the political system in a country, which is translated in the constitution and the internal regulations of 

parliamentary institutions, providing the appropriate umbrella for them. In other cases, the legislative 

authority may be the one who submit the national initiative and the forerunner.  To work in the entire 

internal and external political arena, relying on the cover provided by the two previous frameworks, 

taking advantage of modern trends in interpreting the contents and purposes of constitutional articles 

that sometimes remain silent on several points, which Parliament may exploit in order to carry out new 

roles and tasks that bear various aspects that concern sectors that may be unfamiliar.  And outside the 

frameworks, roles and functions that are recognized within the traditional functions of )legislation and 

oversight(, and not only the need for these new roles to end in issuing legislation or exercising oversight, 

and may even lead to an improvement in human reality or living within society, and it is worth noting that 

what constitutions are silent about is permissible for Parliament, specifically in the absence of expressly 

stipulating what prevents it from performing roles and functions of a social, human, environmental, 

climatic or even political character.
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Lack of school buildings in Iraq

problem and solutions

Dr.  Firas Jasim Mousa and Qasim Ismail Jasim

Executive Summary

The case  of this study  represented in the annually shortage accumulation of school premises without 
providing any sufficient solutions and the relevant complications on quality of educational system and its 
outputs. This increased the need for an overall stand officially and unofficially as it concerns the future of 
education and work in country. The study  comes in response of MP’ request ) Falih Al Khaz’li ( in line of 
his legislative and  censorial role.

It aims at  setting the shortage volume in school premises, and possible solutions herein. It derives its 
importance from the significance of school premises in achieving the educational and teaching system 
quality and the state objectives in general. The study methodology sets on parliamentary research one. 

The study topics comprise  of specifications and bases on which school premises should be relied for 
achieving their educational and teaching ends, the ultimate method for exploiting available  lands and 
areas  to construct a large number of schools, the  data as to the shortage particulars of school premises 
and the tenant solutions, parts of which clarified by MP Al Khaz’li to allocate a  trillion ) 1000000000 I.D.( 
in 2019 Iraqi budget for this respect. Knowing that the amount will not hand to Education Ministry as it 
is a part of region development allocations.

The most important thing this study concluded are :

-  There are  educational, scientific and engineering specifications  should be considered.

-The number of premises which Iraq needs, other than Kurdistan region, to get rid of dual and triple 
school shift works reaching  one school in one independent building )7620( school premises.

-There are solutions engaged with several authorities like Council of Representatives, government and 
other authorities, independent or co-work with these authorities.

- Some of these solutions are direct represented in building a number of school premises allocated from 
the above amount. Some are gradual future  ones  embodied in launching a national campaign for 
building and restoring schools coincided with reviewing procedures, strategies and legislations of school 
premises. 

-Using ideal constructional methods and designs . 

- Educate community to get the lead of donation and in cooperation with Iraqi parliament and government 
beside other relevant sides for solving  shortage of school premises.

Worth mentioning that the study used once the term )schools( and once )school premises( .School 
premise consists of one school or more. This study  determines the condition of school premises shortage 
according to relevant date herein. It also tackled the particulars of governmental schools for this study 
year )2017-2018(.
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The position of Iraqi Council of Representatives on the security situation 
and the fighting terrorism 2006-2021

Dr.  Adel Hasan Daffar

Executive Summary

The Council of Representatives in its first course 2006-2010  was formed under collapsing security situation 

due to the bombing of the two Askryeen Imams in Samara .Therefore, the security concern  outdid the 

censorial Council role. This obsession  mostly took all term of the electoral session beside matters of  handling 

with endorsement of  US withdrawal from Iraq, military and security  operations of law enforcement and 

terrorist incidents. The government  law enforcement and national reconciliation schemes, which is a key 

factor for achieving security in Iraq, were ratified by the Council. However, the Council didn’t mange to hold 

an exceptional session to discuss the security situations in Basrah and some of Baghdad areas following 

the military operations of Iraqi and US forces at the end of March 2008 or the so called “law enforcement 

scheme.

The political  disputes among parties and caucus during second parliamentary course  2010-2014 and  

events in Syria in 2011 led to a collapse of security condition in Nenawah,Saladdin and Anbar paving the 

way to  terrorist organization of ISIS  in Syria and its extension into Iraq. 

Against the rapid collapse in security situation and looming of ISIS occupation of Mosul in June 2014, 

Speaker Usama Al Nujaifi called for an emergency session on 12-6-2014 to discuss declaration of the state 

of emergency in country but the session wasn’t held. 
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The role of the Council of Representatives in ensuring the stability 
of the standard of living and the financial position of employees, 
retirees and groups benefiting from special laws

Dr. Abdullah Mohsen Jayid

Executive summary

 The great attention given by the Constitution and the legislation in force to ensure a decent life for 
citizens and provide material and psychological stability for employees, retirees, families of martyrs, 
political prisoners and those affected by the arbitrary practices of the former dictatorial regime reflects 
the importance of research in this matter, which requires that the Parliament’s exercise of its legislative 
functions in this regard be a guarantor  To protect and stabilize the financial and legal positions of these 
segments.

 Protecting the financial positions of employees, retirees and groups covered by special laws, especially 
transitional justice laws, in a manner that takes into account the guarantees approved by the constitution 
and the legislation in force, is an important and decisive factor to ensure the stability of their living 
conditions, enhance their confidence in the authorities of the political system, ensure their loyalty to the 
country, improve their skills and raise the efficiency of their performance and productivity.  Therefore, the 
aim of discussing this topic was to demonstrate the importance of the legislative authority exercising its 
guarantor role to achieve the stability of the standard of living and the financial position of the segments 
under discussion.

 The research reached a number of conclusions, the most important of which are the following:

 1- The parliament’s rejection of the government’s attempts and decisions to reduce the salaries of retirees 
and employees or to impose any tax that is consistent with the provisions of the constitution and the 
laws in force that take into account ensuring the stability of the financial and social positions of public 
service employees and retirees alike.

 2- The reassurance of employees and retirees and those covered by transitional justice laws on the 
guarantee of the sums of money they may receive )salary, job allowances or pension( for the coming years 
of their lives enables many of them to take steps that enhance indicators of quality of life and well-being 

for them.

 The most important recommendations that can be directed in this regard are as follows:

 1- The need for government measures and policies aimed at rationalizing public spending and filling 

the public budget deficit to protect the financial rights of employees and retirees by adopting economic 

policies and plans that create diversity in production and sources of income, especially controlling border 

crossings, expanding production activities, and activating collection systems  Taxes and fees in various 

sectors and activities.

 2- Emphasizing that monetary policy measures in relation to the local currency exchange rate policy, 

as much as possible, are compatible with legislation and procedures that guarantee the acquired rights 

of employees, retirees and others, and that they do not bear the burden of wrong government policies.
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The Supreme Council for Water )a comparative study(

Muhammad Mahdi Salih

Executive summary

   Managing the sustainability of water resources in Iraq faces more challenges. This file is surrounded 

by quite a few difficulties, such as seasonal floods and drought )natural phenomena(, but most of 

the problems are attributed to the excess of water quotas by some citizens and farmers. The water 

infrastructure in Iraq is dilapidated due to decades of war and neglect, as well as primitive agricultural 

practices in watering crops, along with the rapid population growth and urbanization in Iraq and the 

increasing competition in water management methods within the framework of transboundary river 

systems, in addition to the looming climate change crisis.

 The Iraqi government has plans to address the situation, but it remains to be seen whether major 

reforms will be implemented by legislating the law of the Supreme Water Council in Iraq, similar to what 

is happening in some Arab countries )Palestine, Jordan, United Arab Emirates(.
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The water crisis and the importance of investing in the projects 
of the Ministry of Water Resources and the effects resulting from 
the delay of these projects for the period )2015-2017(

Srood Hoshyar Tawfiq and Fatima Montaser Abbas

Executive summary

    The internal and external factors are intertwined in creating the water crisis in Iraq, despite of that Iraq 

have an important water resources, also climate changes, the  decrease in the amounts of precipitation, 

the rise in temperatures, the drying of river water, in addition to the increase in the quantities of water 

required as a result of population growth and needs of agriculture, the bad and weaknes management 

of water policies and their obsolescence, and the reluctance to implement investment projects and 

infrastructure for the Ministry of Water Resources, all these factors are among the most prominent 

internal factors of this crisis, which need quick treatments, while the water policies of neighboring 

countries and the delay in implementing the water agreements concluded with them and their negative 

effects on resources Water is at the forefront of the external factors of the crisis.

 The increasing need of Iraq for water resources requires increased investment in projects to develop 

these resources, in addition to the rehabilitate the strategic and basic infrastructure, and overcoming the 

causes of faltered to implement the investment projects that are necessary for the sustainability and 

development of these resources, because water is an important element of food production and securing 

the needs of the population. , and addressing climate change. Therefore, attention to the implementation 

of water resources projects, especially irrigation, and addressing the causes of delay in the projects of the 

Ministry of Water Resources is considered one of the priorities of public policy in Iraq.

Because of the importance of research in this topic, this report was prepared, which includes a statement 

of the importance and effects of investment in water resources projects, and a review of the projects 

of the faltered  investment budget of the Ministry of Water Resources for the period )2015-2017(, and 

their passivity  effects on the plans and programs of the ministry, and the achievement of the objectives 

specified in the Ministry’s law. In addition to explaining the obstacles and reasons for the reluctance of 

investment projects, as well as  the role of the Ministry of Water Resources policy in addressing them, as 

it became clear to us:

1- The faltered projects for the years 2015, 2016 and 2017 are  constituted )20%(, )12.5%( and )52.6%( of 

the total investment budget projects of the Ministry.

2 - The implementation of these faltered  projects and complete them will serve large areas of agricultural 

land and contribute to the advancement of agricultural activities in the governorates implemented in 

them.
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The best solutions for managing water resources to solve the water 
crisis in Iraq

Liqa’a Jabbar Kaki

Executive Summary

The integrated management of water resources is the most appropriate framework for )intact water 

management(. Water policies have been adopted by many institutions, including World Bank, European 

Union, African Development Bank and other institutions that stress the need to establish global political 

frameworks related to water, abolish the central frame of service management, and establish an 

economical Tariff for water in addition to increase the participation of stakeholders.The research dealt 

with the importance of managing water resources, which aims to achieve the optimal exploitation of 

water resources )both surface and underground water ( and to preserve them from waste and pollution in 

a way that contributes to achieving social and economic justice in the service of society with ensuring its 

sustainability for future generations, due to the circumstances and crises that Iraq is exposed to  because 

of upstream countries policies, which  are consider as  a partner  in the water resources, and also dealt 

with the plans to develop the water sector
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The Strategy of Water Management and Sustainable Development

Aseel Salman Dawood and Bahaa Issa Yas

Executive Summary

Water is a basic resource for any creature and for all human social and economic activities, so special 

emphasis must be placed on sustainability and utilization within water management plans. Sustainable 

water management means the limit of water expenditure to the degree that it should be renewable 

or replaceable. Utilization is closely related to infrastructure management. On average of 85% of the 

cost of any water management activity comes  from the infrastructure and is independent, Therefore, 

infrastructure management not only plays an essential role in every form of water use, but also contributes 

to form the effectiveness of any water management policy.

A topic of this degree of importance  in the aspects of health, economic, social and environmental needs 

an integrated management and a long-term strategy in which all concerned efforts work as a joint team 

that draw the sustainability features of this resource and is regulated by a law that takes into account 

the balance between )meeting the demand and preserving the continuity of water resources for future 

use without exposing environmental safety at risk(. That should be  within an institutional and advisory 

framework linked to a clear structure that fits the nature of the issue in achieving the three main 

objectives )ecological sustainability, economic efficiency, and social justice(.

This research was prepared at the request of the Mp Ms. )Shorouq Al-Abayji(, member of the Agriculture 

and Water Committee.
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6 - Harmonizing with Parliamentary Work:

 Parliamentary research is designed to suit the legislative and oversight role of MPs, in order to guide 

them to determine the best parliamentary means to exercise their role, after putting in their hands 

an analysis of data and statistics to enable them to hold the government accountable.  Or provide 

them with comparative experiences of countries in discussing and studying laws.  It also prepares 

parliamentary research that studies the implementation of the government curriculum on a regular 

basis, or analyzes the strategies of state ministries and institutions and the extent of their response to 

the government curriculum, or reports summaries and assessments of regulatory bodies and other types 

that are based on the availability and analysis of official information issued by the government and 

instructing parliamentarians on how to deal with this amount of information and competencies as well 

as linking the topic and themes of research to the competencies of the House of Representatives and its 

committees. For example, when studying the poverty rate in Iraq, the relationship and competence of 

the House of Representatives to reduce poverty should be clarified by enacting appropriate legislation to 

reduce poverty or tightening the means of control to ensure the implementation of the poverty reduction 

strategy or carrying out certain activities.

7 -  Realism: When parliamentary research presents solutions )that are matches recommendations in 

academic research( the parliamentary research is strict in studying the possibilities available in reality. For 

example, it does not recommend allocating  )40( trillion dinars in the budget for the year )2019( to solve 

the housing crisis while the expected revenues for this year is )80(  Trillion dinars, there are other sections 

of the budget need expenditures which may not keep for the housing crisis more than )2( trillion dinars.
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 It became clear to us that the research centers in the legislative councils differ from each other in 

specifications of parliamentary research according to the nature of each council and state, but there 

is a relative approach of parliamentary research towards academic research in some scientific patterns 

and behaviors represented in  origins of scientific research, identifying research problems, extrapolating 

documents, analyzing data and information, and using some research tools such as questionnaires, 

interviews, and so.

We can present some of the general features of the parliamentary research provided by the Parliamentary 

Research and Studies Directorate - as it is currently its official name - and it is necessary to note that 

these features may not be unique to the parliamentary research presented by the Directorate currently, 

and may share them or some of them with academic research relatively; The general features are:

1 - Impartiality: Parliamentary research does not express the researcher’s opinion or political orientation, 

but rather presents compatible and conflicting opinions without giving preference to one opinion over 

another.  As the deputy is acquainted with a number of researches, reports and information that may show 

a partisan viewpoint in support of his orientation, and this is what the parliamentarian usually searches 

for in order to reinforce what he adopts as the research may put forward  the conflicting opinions, which 

opens a wide window for the MP  to see the arguments of his opponents, he may be convinced of them 

or not, and then he can strengthen his point of view with other evidence and arguments.

2 - Easy and clear: The language used in writing parliamentary research is easy and does not violate the 

proper scientific sense, and it takes into account the various scientific specializations of the MPs and their 

varying educational levels. Therefore, these researches are distinguished from academic research in that 

they are not idiomatic, but rather are written to address the general readers.

3 -  Briefness: Parliamentary research services require the possible brevity in the number of pages and 

abbreviation in a way that does not violate the scientific conditions and achieves the goal of satisfying the 

representative’s need for the service.  Due to the large number of MP’s work and the tasks they undertake, 

which makes it difficult to view lengthy research papers.

4 - Documented: Parliamentary research acquires its importance in that it bridges the gap between the 

representative and his need to perform his supervisory and legislative role, as parliamentary research 

includes data, statistics and official documents that show the level of performance and activities of 

all state institutions and reflect a clear picture showing the representative what steps must be taken, 

whether in legislation or oversight.  This is what we do not find in academic research due to the 

difficulty of obtaining this information and documents. In addition, parliamentary research centers are 

keen to provide official government reports, censorship agencies, and sources in various and modern 

specializations that may be difficult to find in libraries specialized in one field.

5 - Completing the research in a limited time: The time factor is a very important factor when preparing a 

parliamentary research. The researcher must respond to the challenge of providing the research service at 

the time determined by the representative according to his need for it, which may be a very short period 

that does not exceed days or sometimes requires  answer a question within one day or even one hour.
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Features of Parliamentary Research

It may seem strange to talk about a new type of research that we do not know, which is academic 

research, but the parliamentary work has imposed itself strongly on the scientific side and has adapted 

a new type of research pattern, which may be modern and limited to the level of parliaments of the 

world only, regardless of the political system of the state.  This was agreed upon in several international 

conferences, such as the conferences of the international parliaments and the Arab Inter-Parliamentary 

Union, and more depth of discussion took place in the conferences of the International Federation of 

Library Associations and Institutions )IFCA(.  The reason for the modernity of this type of research came 

to meet the evolution of the tasks of parliaments, which have become more extensive, deeper and more 

complex than what they were before. Parliamentary research is no longer limited to providing correct and 

accurate information, but rather requires the provision of various parliamentary research services.

Among the reasons for the birth of this type of research;  It is a response to the different research trends 

in general, whether academic or parliamentary, and in response to the change in the tasks of parliaments, 

which have become - even to some extent - more extensive, deeper and more complex than they were 

before, Parliamentary research is no longer limited to providing correct and accurate information, but 

rather it requires the provision of various parliamentary research services that have different formal and 

substantive specifications according to the need for each of them.

In this context, it is worth noting that parliamentarians usually do not find time to search for answers to 

their questions in private and public libraries.  Because this requires them to have knowledge, effort and 

time, so parliamentary research centers seek to make their research products available in their hands in 

a focused and concise manner, and this requires continuous communication between the researcher and 

the parliamentarian.

Parliamentary research is characterized by a limited scope of use, and we do not find it popular in 

academic circles.  Because parliamentary research centers are institutions of a limited benefit, they work 

within the executive body of parliaments directed to the interest of one group, namely parliamentarians, 

within the framework of practicing their parliamentary work )legislation - oversight( during the electoral 

cycle;  Therefore, it is not possible to imagine the existence of a number of these model research centers 

in each country, except in case of federal states in which there may be multiple parliaments, as it in Iraq, 

which has Federal Parliament, and Parliament of Kurdistan Region in Iraq.

In this context, the Federal Council of Representatives established in 2006 a Research Directorate . This 

Directorate is given a special importance; As the council stipulated in Article )9(, paragraph )fifteen( of its 

bylaw that one of the tasks of the council presidency is to supervise the Research Directorate and ensure 

its impartiality.  The Parliamentary Research Center was also established in Kurdistan Regional Parliament 

in 2014;  To play a role which is similar to the role played by Research Directorate in the Federal council 

of Representatives.

It is worth clarifying that parliamentary research has not yet witnessed global stability or agreement on 

the origins of its formal and objective specifications, such as the relative stability characterizes academic 

research to some extent. 
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Magazine Targets 

 - Publishing research, studies and other research services prepared by researchers on various topics that 

contribute to enhancing the legislative and oversight performance of the House of Representatives.

 - Highlighting the scientific role of the House of Representatives, its works and activities, and establishing 

a bridge of knowledge communication between the society and the House of Representatives.

- Establishing and consolidating scientific and intellectual links between Parliament, legislative institutions, 

research centers and universities.

 - Supporting researchers in various specializations by presenting the most important books and resources 

available in the Library Section and other research sections of the Research Directorate.

 - Contribute in dissemination of concepts of democracy and development of mechanisms for good 

governance, the rule of law and parliamentary system.

- Developing the work of legislative institution by following the trends of scientific research and benefiting 

from the experiences and competencies that provide the magazine with proposals.

- Enriching the intellectual output of Iraqi legal periodicals with parliamentary research on legislative and 

oversight aspects.
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