
 مجلس النواب
 دائرة البحوث
 قسم البحوث

 

1             الباحث : مصطفى محمـد راضي                                                                                                    
 

 الدورة االنتخابية الخامسة                              دائرة البحوث 

 ولىالسنة التشريعية اال                                                                                                         قسم البحوث

 ولالفصل التشريعي األ                                                                         ورقة احاطة   

 

 

 

 

 

 

 

 جواز السفر العراقي عامليا

 

 

 

 

 

 الباحث

 مصطفى محمـد راض ي

 2022                                                                                                                                      أيار

 



 مجلس النواب
 دائرة البحوث
 قسم البحوث

 

2             الباحث : مصطفى محمـد راضي                                                                                                    
 

وسمع مً وكذ الى آخس وشس ملىاكع مخخصصت بيشس مساجب حىاشاث السفس عامليا ، ومً بينها حىاش  

وما جصييف الجىاش العساقي  السفس العساقي ، فما هي هره املىاكع ، وهيف حعمل وحععي الدسلسل للدٌو ،

 ؟ بينها

 Henley Passports Indexو  Passports Indexهىان مىكعان مخخصصان على مسخىي العالم  

 . 2222ًيشسان جحدًث سىىي حٌى حسلسل حىاشاث السفس عامليا ، ووان آخس حدٌو جم وشسه للعام الحالي 

، والتي حعخبر مىظمت عامليت جىظم  IATAٌسخمد املىكعان معلىماتهما مً سلعت العيران املدوي العامليت  

اهثر حهت مخخصصت ودكيلت في زصد وافت شؤون املالحت عبر دٌو العالم وأكاليمه وافت ، وبالخالي هي 

ً .  وبالخالي ال عالكت ألي دولت في جلدًم معلىماث الى  معلىماث السفس ومساكبت احساءاث الدٌو وعبىز املسافٍس

 هره املىاكع ، وليس معلىب ش يء مً الدٌو في هرا الصدد. 

لى فئاث ، فهىان دٌو ال جصىف هره املىاكع الدٌو بحسب جأشيرة الدخٌى املعلىبت مً مىاظىيها ا 

ًحخاج زعاًاها الى جأشيرة ، وهىان دٌو ًمىً ملىاظىيها اسخحصاٌ الخأشيرة عىد الىصٌى ، وهىان دٌو جفسض 

 جأشيرة مسبلت للسفس. 

عامليا مً اصل كائمت ضمذ  731باملسجبت   Passports Indexوباليسبت للعساق ، حاء جصييفه لدي  

س ان مىكع الجىاش العساقي دولت جصدزتها دولت الاما 733 زاث العسبيت املخحدة وجخرًلها افغاوسخان. ٌشير الخلٍس

ا ( اذ شغلذ2273احدة )ملازهت بعامجحسً دزحت و   6املسجبت ما كبل ألاخيرة، وباليسبت لهرا املىكع فان  سىٍز

ا ،اًسان ،هاًتي ،الدومىييان) هي دٌو ال جعلب مً العساكيين جأشيرة لدخٌى أزاضيها الهيا و وىث  ،ماليًز سٍس

 ،همبىدًا ،بىزوهدي ،بىليفيا ،اوغىال) اٌ الخأشيرة عىد وصىلهمدولت جديح للعساكيين اسخحص 17، و(دًفىزحي

ليسىجى  ،لبىان ،بيساو-غيييا ،غيييا ،الغابىن  ،اثيىبيا ،حيبىحي ،الدًملساظيت اليىوغى ،حصز اللمس ،واب فيرد

خاهيا ،املالدًف ،مالوي  ،مدغشلس، ا ،مىشمبيم ،مىٍز حصز  ،سامىا ،زواهدا ،الازاض ي الفلسعيييت ،هيجيًر

ىام ،الصىماٌ ،سيشل دولت حشترط جأشيرة دخٌى  767و  . (اوغىدا و جىفالى ،جىوغى  ،جيمىز الشسكيت ،سىٍز

 7مسبلت على العساكيين . 
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مً اصل  ،111، فلد حاء مىكع العساق ضمً املجمىعت  Henley Passportsأما باليسبت ملؤشس 

. مشيرة دولت( 733وحهت. )حشخمل على  221، اذ ًلسم املىكع دٌو العالم ووحهاث السفس الى مىعتجم 772

حصز )وهي  عبر سمت دخٌى عىد وصٌى أزاضيها ووحهت سفس دولت 22الى ان املىاظىين العساكيين ًمىنهم دخٌى 

ا ،مياو ،همبىدًا ،هاًتي ،دومىييان ،لبىان ،اًسان ،جىفالى ،سامىا ،حصز باولى ،هيى ،ميىسوسيىا ،وىون  ،ماليًز

خاهيا ،دغشلسم ،غيييا بيساو ،حصز اللمس ،حصز واب فيب ،جيمىز الشسكيت ،سسي الهيا ،مالدًف  ،مىٍز

وحهت سفس حشترط حصٌى  733و  .(جىوغى واوغىدا ،الصىماٌ ،حصز سيشل ،سىغاٌ ،زواهدا ،مىشمبيم

 2سفس، هما جىضحه اللائمت املسفلت.العساقي على جأشيرة مسبلت لل

ها او خفضها ، فهره ليس في هره الخصييفاث دوز مباشس للدٌو في جلدًم املعلىماث بغسض زفع دزحت

ً وبعض الىواالث  املساهص حعخمد على بياهاث مىظمت العيران املدوي العامليت وبياهاث خاصت جلدم مً املسافٍس

بلى ثلل ول دولت واحساءاتها واهميتها الاكخصادًت ًمىً ان ًلعبا الدوز في احساءاث  الحيىميت املعىيت . ٍو

الاجفاكاث الثىائيت بين الدٌو او املىظىماث الاكليميت مً  رلًالخأشيراث مً حيث الغاءها او حسهيلها وه

على سبيل املثاٌ ،  GCCحيث الاعفاءاث مً الخأشيراث وغيرها هما هى الحاٌ بين اجحاد دٌو الخليج العسبي 

 .    SHENGEN والاجحاد الاوزوبي   NAFTA ودٌو اميروا الشماليت
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