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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. شاخەوان عبدالله أحـمد
نائب رئيس مجلس النواب العراقي

	

	1عادل حسن دفارواقع الطرق يف العراق

 االختناقات املرورية يف بغداد

االسباب والحلول
	2قاسم اسماعيل جاسم

	2اصيل سلمان داوداحصاءات حوادث الطرق يف العراق لعام 2020

		مصطفى محمد رايضالطريق الحلقي الرابع ملدينة بغداد

مراجعة قانون فرض رسوم عىل املركبات ألغراض صيانة الشوارع 
والجسور رقم )40( لسنة 2015

 د. عبدالله محسن جايد
هدى باسم محمد

41

 انعكاسات قانون االنتخابات الربملانية عىل تمثيل النساء1.
ارقام ومؤرشات )دراسة تحليلة(

9	د. حيدر مثنى محمد

81د. احمد محمد حسن131 الف شعبة مدرسية حاجة العراق2.

االيراد الناتج عن تصدير النفط الخام ومدى االنحراف عن قانون املوازنة 	.
العامة لعام 2021

	8رسود هوشيار توفيق

.4
تخصيصات القوى العاملة يف املوازنات العامة للدولة للمدة )2012- 

2021( واعداد العاملني عىل وفق احصاءات وزارة التخطيط 
لعامي)2012 - 2018(

91بان ذنون محمد

اسرتداد االموال املهربة	.
 محمد مهدي صالح
مرتىض محمد عودة

9	

.6
 كيف يؤثر الغزو الرويس ألوكرانيا عىل الرشق األوسط؟

)بحث مرتجم(

جو ماكرون - باحث يف 
العاقات الدولية يف الرق 

 األوسط
)ترجمة عاء حيدر كمر(

10	

	11د. فراس عبد عيجذور التميثل النيابي يف تاريخ  العراق الحديث	.

توصيف محارض لجنة كتابة مسودة الدستور العراقي لعام 82005.
 د. فراس جاسم موىس

عادل حسن دفار
1	1

		1قسم املكتبة النيابيةكتاب العدد9.
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افتتاحية العدد

مجلس النواب.. مواجهة التحـديات، تشـريعات وطنية، حـضور دولـي.

ــواب  ــة  يف مجلــس الن ــان إىل دائــرة البحــوث والدراســات النيابي ــزاز أن أتوجــه بالشــكر واإلمتن يرنــي بــكل اعت

ــام  ــى القي ــم ع ــم الدائ ــم وحرصه ــراً لجهوده ــاً وتقدي ــن، عرفان ــة املوظف ــام وإىل كاف ــر الع ــن املدي ــي، م العراق

بأعمالهــم اليوميــة وإعتمــاد املنهجيــة العلميــة وفـــق املعايــري املهنيــة ودقــة املعلومات وســعيهم املســتمر من أجـــل 

تهيئــة الخدمــات البحثيــة ذات الصلــة بالشــؤون الدســتورية والقانونيــة واملاليــة واإلقتصاديــة، وتوفــري املصــادر 

ــة،  ــذات الجهــات الرقابي ــة وبال ــوزارات ومؤسســات الدول ــل التقاريــر الصــادرة مــن ال ــام بتحلي وأرشــفتها والقي

فضــاً عــن الدراســات األكاديميــة والعلميــة واإلســتطاعات امليدانيــة للــرأي واإلســتبانات املتنوعــة وتوفريها للســادة 

ــس  ــوث مجل ــرة بح ــل دائ ــة، إن عم ــة والرقابي ــم التريعي ــم ألداء مهامه ــاندة له ــم واملس ــم الدع ــواب، وتقدي الن

النــواب وأقســامها مهــم جـــداً عــى املســتوى العلمــي والبحثــي مــن خــال توفــري الرتجمــة والتدقيــق اللغـــوي 

وحفــظ البيانــات وتقديــم الخدمــات للمســتفيدين مــن الباحثــن واألكـــاديمن واملختصــن بالشــؤون التريعيــة، 

واإلرتقــــاء بمهــام املؤسســة التريعيــة بمــا ينســجم مــع متطلبــات املرحلــة الراهنــة ومواجهــة التحديــات األمنيــة 

والصحيــة، وأثمــن عمــل دائــرة البحــوث إلســـتمرار تواصلهــا مــع اللجــان النيابيــة والتمكــن لتطويــر العمليــة 

التريعيــة، ونــر الوعــي لثقافــة املواطنــة واإليــــمان بمبــادئ حقــوق اإلنســان والتســامح الدينــي والتعايــش 

الســـلمي، وتثــــبيت أســــس الديمقراطية وصيانة الحـــريات التــي كفلها الدســــتور كدولة إتحادية مســتقلة ذات 

ســيادة. 
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يمثــل مجلــس النــواب يف العــراق ونظامــه الفيــدرايل اإلتحــادي التعـــددي أعى ســـلطة تريعيــة ورقابيــة يف الباد، 

ويمــارس اإلختصاصــات واملهــام  املنصــوص عليهــا يف املــادة 61 مــن الدســتور واملــواد األخــرى ذات الصلــة، ويتــم 

إنتخــاب أعضــاء املجلــس عــر صناديــق اإلقــرتاع يف عمليــة ديمقراطيــة شـــفافة حـــرة وبشــكل مبــارش مــن قبــل 

الناخبــن كل أربــع ســنوات، يف ســبيل تحقيــق مصلحــة الوطــن وحمايــة حقــوق املواطنــن مــن خــال إقـــــرار 

القوانــن والتشـــريعات الازمــة التــي من شــأنها تنظيــم وإدارة عمل مؤسســات الدولة، وتمـــرير املوازنــة األتحادية 

العامــة الســنوية واملصادقــة عــى األتفاقيــات الدوليــة، وإنتخــاب رئيــس الجمهوريــة ومنــح الثقــة للحكومــة، وعــى 

مجلــس النــواب مراقبــة أداء مؤســـسات الدولــة لضمــان األلتــزام بالقوانــن وتقديــم الخدمــات األساســية للمواطنن 

وحمايــة مصالحهــم والحفــاظ عــى أمن وســـامة البــاد مــن املخاطــر وفق الدســــتور.

)) مواجهة التحـديات واملشاكل ((...

واجــه العــراق بــكل حــزم وإصــــرار اإلرهــاب بشـــتى أشـــكاله مــن الفكـــر الظامــي والتطرف املقـــيت، وقـــد 

حاربنــا تنظيــم داعش اإلرهابي الذي شـــكل خطراً عاملياً، وإســـتطاع أبناء شـــعبنا أن يتصـــدوا وبشــجاعة القـــوى 

الظاميــة بالتكاتــف وبصف واحـــد من الجـــيش والبيشــمركة والحـــشد الشـــعبي والعـــشائري. ونتيجــة الحتال 

داعــش للمناطــق وماتبعــه مــن عمليــات تحريــر لهــذه املناطــق؛ نــزح أكثــر مــن مليونــي مواطــن مــن ديارهــم، 

فاســتقبلهم واحتضنهــم اقليــم كردســتان موفــراً لهــم مــاذاً امنــاً يف وقــت حــرج وعصيــب، والزال ملــف النازحــن 

يشــكل عبئــاً عــى الحكومــة، وبالرغــم مــن حجــم التحديــات واملشــاكل التــي واجهــت البــاد ووجــود الخافــات 

ــورات  ــداث والتط ــى األحـ ــت ع ــي انعكس ــية والت ــة السياس ــة يف العلمي ــوى الفاعل ــية والق ــل السياس ــن الكت ب

املتســارعة منــذ االنتخابــات التريعيــة املبكــرة التــي أجريــت يف العــارش مــن تريــن األول/أكتوبــر عــام 2021 

بســبب االحتجاجــات يف عــدد مــن أنحــاء العــراق والخــروج يف تظاهــرات شــعبية طالبــت باإلصــاح ومعالجــة أزمــة 

البطالــة ومحاربــة الفســاد وســوء الخدمــات، ومــع ذلــك اســتمر مجلــس النــواب يف دورتــه الخامســة يف أداء مهامــه 

التريعيــة والرقابيــة وأســتطاع أن يمــارس دوره وأن يعقــد جلســاته ويشــكل اللجــان الدائمــة.

 أن املجلــس عــى درايــة كاملــة بمــا يحيــط بشــعبنا مــن مخاطــر وأزمــات إقتصاديــة وصحيــة ومشــاكل أمنيــة 

وتعـــقيدات ســـياسية، ويــؤدي أعمالــه اليومية وفــــق الدســـتور ونظامــه الداخي، واملــي يف اإلصاحــات وتمكن 

الســادة النــواب مــن ممارســة أعمالهــم، ودعــم الجهــود واملســاعي الراميــة لتثبيــت األمــن واإلســتقرار واإلزدهــار 

يف عمــوم البــاد، وإيجــاد الســـبل الكفيلــة لتجــاوز األزمــــات والقضــاء عــى الفقــــر وبنــاء املجتمــع، وحـــشد 

ــات  ــة إىل أولوي ــة واملتحول ــتدامة الطموح ــة املس ــداف التنمي ــة أه ــة وترجم ــوارد الازم ــات للم ــات والطاق اإلمكاني

ــدمية واقعية. وبرامــج خـ
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)) تشــريعات وطنية ((...

اســتطاع مجلــس النــواب أن يتواصــل مــع الشــعب وأقـــر عــدد مــن القوانــن والتريعــات الوطنيــة، ويف مقدمتهــا 

قانــون الدعــم الطــارئ لألمــن الغـــذائي والتنمية لضمــان توفــري مفـــردات البطاقــة التموينية والســات الغـــذائية 

ــه  ــع مــن أقران ــات الفقــرية ودعــم الفاحــن، وقــد ســـبق الجمي ــة ومســاعدة الطبق ــة اإلجتماعي ــل الرعاي وتموي

ــألرايض  ــل ل ــي املحت ــان الصهيون ــع الكي ــع م ــة التطبي ــة ملواجه ــة مهم ــوات قانوني ــم يف خط ــة والعال يف املنطق

ــو  ــون ه ــن القان ــدف م ــث أن اله ــل، حي ــع إرسائي ــع م ــم التطبي ــون تجري ــع قان ــال تري ــن خ ــطينية م الفلس

الحفــاظ عــى املبــادئ الوطنيــة واإلســامية واإلنســانية والثوابــت والقـــيم األصيلــة واملوروثــة لجميــع أبنــاء شــعبنا 

العراقــي، والتعبئــة مــن أجــل الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية وأرض مــرى األنبيــاء ومهــوى قلــوب املؤمنــن 

يف كل أنحــاء العالــم، وردع كل مــن يحــاول أو يعمــل عــى التطبيــع وإقامــة العاقــات مــع هــذا الكيــان الغاصــب 

واملحتــل لــألرايض، ودعــم نضــال وصمــود الشــعب الفلســطيني وإرصاره عــى العيــش بــكل حـــرية والخــاص من 

الغاشــم.  اإلحـتال 

ــل  ــور الفاع ــة والحض ــرات العاملي ــاركة يف املؤتم ــى املش ــة ع ــه التريعي ــاً وبصفت ــواب دائم ــس الن ــرص مجل يح

ــع  ــي م ــاون الرملان ــال التع ــيع مج ــة وتوس ــية الرملاني ــز الدبلوماس ــدف تعّزي ــة به ــل الدولي ــي يف املحاف واإليجاب

ــان  ــل لج ــل عم ــة، وتفعي ــن الوطني ــات والقوان ــال التريع ــورة يف مج ــدول املتط ــاء وال ــة واألصدق ــدول العربي ال

الصداقــة النيابيــة ومذكــرات التفاهــم مــع دول الجــوار واألصدقــاء بمــا يعــــزز مــن حجــم التنســيق والتعــاون 

املشــرتك، وإســتمرار أعمالــه وجهــوده التريعيــة والرقابيــة لدعــم الرامــج والخطــط التنمويــة املســتقبلية، وتبــادل 

ــم.  ــة مــع شــعوب العال املشــورات والخــرات والتجــارب الديمقراطي

ــال  ــق آمــ ــة وتحقي ــاندة الحكوم ــداً ملس ــم جـ ــة مه ــراءات التريعي ــات واإلج ــل املمارس ــى أفض ــرف ع  أن التع

وتطلعــات وطموحــات املواطنــن، وقــد شــارك املجلــس منــذ بدايــة الــدورة الحاليــة يف عــدة نشــاطات عى مســتوى 

ــية. ــم ويف املحافل الدولـ العال
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)) مؤتمـر بـــاكو- جـمهورية أذربيجان ((...

ــدول  ــود ل ــات والوف ــاء الرملان ــن رؤس ــري م ــدد كب ــف( وع ــام عليي ــان )إله ــة أذربيج ــس جمهوري ــور رئي بحض

األعضــاء يف حركــة عــدم اإلنحيــاز وممثلــن عــن املنظمــات الدوليــة، شـــاركنا مــع الوفـــد النيابــي العراقــي بتاريخ 

0	/2022/6 يف مراســيم إنطــاق أعمــال وفعاليــات مؤتمــر “باكو” العـــام للشــبكة الرملانيــة التابعــة لحركة عدم 

اإلنحيــاز الدوليــة، وألقيــت كلمــات للــدول املشــاركة أكــدت معظمهــا عــى أهميــة تعـــزيز دور الرملانــات الوطنيــة 

يف ترســيخ مبــادئ التســامح والســام والتنميــة املســتدامة، وقــد أجــرى الوفــد العراقــي وعــى هامــش نشــاطات 

وفعاليــات مؤتمــر باكــو سلســلة مــن املباحثــات الرســمية، وعقــد إجتماعــات ثنائيــة مــع الوفــود املشــاركة: )برملان 

أذربيجــان، وزارة خارجيــة أذربيجــان، رئيــس الرملــان العربــي، ورؤســاء الوفــود – باروســيا، املغــرب، إيــــران، 

اإلمــارات، قـــطر، الجـــزائر(، وأكـــد العــراق عــى أهميــة إســتثمار الفرصــة يف هــذا املحفــل الــدويل إلعــادة تقييــم 

األوضــاع يف املنطقــة والعالــم، وبــذل املزيــد مــن الجهــود والتعــاون الدويل لرســم اإلســرتاتيجيات املناســبة يف ســبيل 

مواجهــة األزمــات والتحديــات التــي باتــت تهــدد مســتقبل الشــعوب، وزار الوفــد املرجــع الدينــي لــدول القوقــاز 

ســماحة شــيخ اإلســام الحــاج )اللــه شــكور باشــازاده( الــذي أعــرب مــن جانبــه عــن رسوره وســعادته لزيــارة 

الوفــد، وأشــار خــال اللقــاء إىل أن للشــعب العراقــي مكانــة خاصــة لديــه ويف نفــوس شــعب أذربيجــان، وجــرى 

الحديــث عــن أهميــة  توثيــق العاقــات الثنائيــة بــن العــراق وأذربيجــان عــى كافــة املســتويات، وتعزيــز الحــوار 

والســام بــن الثقافــات واألديــان والطوائــف بمــا يعـــزز مــن حالــة اإلســتقرار واإلزدهــار لشــعوب بلداننــا.

 بصفتنــا رئيســاً للوفــد ألقــــينا كلمــة العــراق أمــام املشــاركن، ومــن أهــم املوضوعــات الــذي تطرقنــا إليهــا مــا 

شــهده العالــم مــن مراحــل التقـــدم والســـيطرة عــى ملــف جائحــة فايــروس )كورونــا( والتعــايف التدريجــي مــن 

خــال تنفيــذ الرامــج الوقائيــة ونــر التوعيــة الصحيــة، وتمكــن الحكومــات من اإلجــراءات اإلحـــرتازية والتـــدابري 

الازمــة وتحقيــق التــوازن بــن الصحــة العامــة، والحيلولــة دون تراجــع النمــو اإلقتصــادي والحصــول عــى نتائــج 

جـــيدة يف مكافحــة الوبــاء، وباملقابــل ظهرت التطورات واألحـــداث الســـريعة جــــراء الحــرب الروســـية األوكرانية 

وتأثرياتهــا عــى اإلقتصــاد العاملــي وماجــرى مــن تخبــط يف األســواق والتفــاوت يف أســعار املــواد الغذائيــة األساســية 

ــى  ــل ع ــر الحاص ــام التوت ــلبية أم ــا الس ــرب وتداعياته ــورات الح ــن تط ــه م ــتثمار لتخوف ــاع اإلس ــزوف قط وع

مســتوى العالــم، وعلينــا أن الننســـى قضيــة التغيــري املناخــي وماحــدث مــن عامــات الجفــاف والتصحــر بســبب 

ــدول األخــرى، فضــاً عــن  ــان ومــر وعــدداً مــن ال ــاخ وخاصــة يف العــراق ومنطقــة الخليــج وتونــس ولبن املن

ســـوء إســتغال بعــض الــدول يف املنطقــة مللــف امليــاه وتعمدهــا خلــق أزمــات مــع دول الجــوار وإســتخدام امليــاه 

لألســف كســاح للضغــط، كل هــذه املؤشـــرات تضعنــا أمــام تحـــديات خطــرة، لـــذا ينبغــي عــى برملانــات الدول 

األعضــاء يف حركــة عــدم اإلنحيــاز أن يكونــوا عــى أهبــة اإلســتعداد ملواجهــة تلــك التحـــديات  والعمــل ســوية عــى 

تعـــزيز التعــاون الرملانــي وزيــادة النشــاطات وإســتمرار اللقـــاءات بن الوفـــود الرملانية ورفع مســتوى التنســيق 
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بــكل األدوات واآلليــات املتاحــة، وتقـــديم الدعــم املبــارش لتوســيع برامــج الحمايــة اإلجتماعيــة املوجهــة للتغذيــة 

ضمــن اإلســتجابة والتصــدي، وإســتمرار الكفــاح ضــد اإلرهــاب والتطــرف الدينــي بــكل أشــكاله، وإيجــاد الحلــول 

الواقعيــة ألزمــة الهجـــرة الناجمــة عــن الراعــات واإلشــتباكات املســلحة.

ــا رئيــس الوفــد املشــارك عــى أن العــراق يجـــدد دعمــه ومســاندته للمبــادئ  ويف ختــام الكلمــة، أكـــدنا بصفتن

األساســية لحركــة عــدم االنحيــاز، ويؤيــد كل حــركات اإلســتقال الوطنــي والتحـــرر ومســاعدة الشــعوب يف حــق 

تقريــر املصــري وإختيــار شــكل الحكومــات، ودعــم التجــارب الديمقراطيــة واإلنتقــال الســلمي للســلطة والحكــم 

الرشـــيد، وتعــــزيز الراكــة العامليــة لألمــن والســام املنشــود.

_______________________

ــة أن تتعــاون  ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــة بالتريعي ــة العــراق املتمثل يتوجــب عــى الســـلطات العامــة يف جمهوري

ــية  ــوات األساس ــق الخط ــا يحق ــايل بم ــاد اإلداري وامل ــة الفس ــات ومكافح ــي باإلصاح ــا للم ــل أدواره وتتكام

والنهــوض باملســؤوليات بمــا يــوازي حجــم التحـــديات، للوصــول إىل الغايــة واملصلحــة الوطنيــة العليــا وتقــدم 

البــاد ورفعــة شــأنها، حيــث أن عمــل الســلطة التريعيــة ال يقــف عند حـــد التريعــات والقوانــن، وإنما يتعـــداه 

إىل اإلرشاف امليدانــي عــر اللجــان النيابيــة لضمــان األلتــزام بالتريعــات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، ومشــاركة 

ســـائر الجهــات الرقابيــة وأهــل الشـــورى وأهــل الحــل والعقـــد للقيــام بالــدور الوطنــي، والرقابــة عــى باقــي 

مؤسســات الدولــة طبقــاً للدســـتور؛ فمــن واجـــب النائــب املنتخــب حمايــة مصالــح الشــعب، والحفــاظ عــى األمن 

واإلســتقرار وأســتقال الوطــن ووحـــدة وســامة أراضيــه وحفــظ الســـيادة، وحمايــة حقــوق املكونــات وصيانــة 

الحــريات وإحــــرتام الدســتور والقــانون. 

                                                                                                د. شاخەوان عبدالله أحـمد

                                                                                                نائب رئيس مجلس النواب العراقي
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واقع الطرق في العراق

الباحث : عادل حسن دفار

الملخص التنفيذي:

تعــد الطــرق الربيــة بمثابــة نشــاط اقتصــادي يتعلــق بحركــة النــاس والبضائــع والخدمــات مــن مــكان 

الخــر، وبذلــك فهــي مــن بوابــات التنميــة االقتصاديــة، كذلــك تعــد الطــرق ضمــن مرافــق البنــى التحيــة، 

وللنقــل والطــرق بصــورة خاصــة اهميــة اســرتاتيجية تكمــن يف الدفــاع عــن البــاد وســهولة نقــل املــؤن 

واملســاعدات بــني املــدن املختلفــة يف اوقــات االزمــات والكــوارث الطبيعيــة وســهولة التواصــل بــني افــراد 

املجتمــع، وللطــرق ثــاث مســتويات قوميــة )بــني البلــد والبلــدان املجــاورة(، واقليميــة )بــني محافظات او 

اقاليــم الدولــة الواحــدة(، ومحليــة ) بــني االقليــم او املحافظــة الواحــدة داخــل البلــد(. العــراق لديه شــبكة 

ــر  ــات وح ــي )محافظ ــل العراق ــني الداخ ــا ب ــط م ــي ترب ــاث والت ــتويات الث ــذه املس ــرق يف ه ــن الط م

وريــف( وبــني الــدول املجــاورة، وتبلــغ الطــرق الخارجيــة يف العــراق )13( طريقــاً. ويبلــغ طــول الطــرق 

الرسيعــة )1169(كــم، والطــرق الحدوديــة )11000(كــم والطــرق الرئيســية )70798(كــم، أمــا الطــرق 

الثانويــة فمجموعهــا )9047365( كــم، ومجمــوع الطــرق الريفيــة )13338( كــم. ويســتثنى مــن هــذه 

االرقــام محافظــات اقليــم كوردســتان العــراق. أنشــئت الطــرق يف العــراق يف الســبعينات والثمانينــات مــن 

القــرن املــايض، وبــا شــك فأنهــا بحاجــة اآلن اىل تأهيــل وتطويــر بســبب تأثرهــا بالعوامــل الجويــة عــىل 

مــر الســنني، والحــروب التــي خاضهــا العــراق ومــا نتــج عن تلــك الحــروب مــن حصــار اقتصــادي أثر عىل 

كل البنــى التحتيــة يف العــراق، وعــدم مواكبــة التطــور يف انشــاء الطــرق مــن حيــث الخطــط والتصاميــم، 

ــاب  ــف واالره ــال العن ــار اعم ــة انتش ــة نتيج ــدم الصيان ــال وع ــت اىل اهم ــرق تعرض ــة اىل ان الط باالضاف

ــات  ــات واالختناق ــت االزدحام ــك ضاعف ــىل ذل ــاوة ع ــام 2003. ع ــد الع ــيايس بع ــتقرار الس ــدم االس وع

املروريــة اليوميــة مــن أزمــة شــبكة الطرق التــي تؤثــر عــىل النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي للمواطنني. 

باالضافــة اىل تحــدي النمــو الســكاني املتنامــي يف العــراق الــذي ينتــج ضغطــاً عــىل الشــبكة، لــذا كان البــد 

مــن وضــع حلــول لهــذا املشــاكل ومــن ضمــن هــذه الحلــول االســتثمار او الخصخصــة.

     تم اعداد هذا التقرير بناًء عىل طلب النائب عباس جابر العطايف. 
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أوالً:  خارطة الطرق الخارجية والرسيعة يف العراق:

 يبلغ عدد الطرق الخارجية يف العراق )	1( طريقاً:

1.  طريــق رقــم )1(: يبــدأ الطريــق مــن بغــداد ويتجــه شــماالً وعــى الجهــة الغربيــة لنهــر دجلــة مــروراً بســامراء وتكريت 

وبيجــي واملوصــل، ومــن ثــم يتجــه إىل الشــمال الغربــي باتجــاه ربيعــة ومــن ثــم الحــدود الســورية عــن القامشــي.

2. طريــق رقــم )2(: يبــدأ الطريــق مــن مركــز تكريــت ويتجــه إىل الشــمايل الرقــي باتجــاه كركــوك ثــم ينحــرف شــماالً 

وصــوالً اىل اربيــل ودهــوك واملوصــل وزاخــو ثــم الحــدود الرتكيــة.

	. طريــق رقــم )	(: يبــدأ مــن اربيــل ويتجــه باتجــاه الشــمال الرقــي ليخــدم املــدن واملســقرات واملناطــق الســياحية يف 

اربيــل. ) ويعتــر مــن الطــرق الداخليــة النــه يبــدأ وينتهــي يف الحــدود االداريــة للمحافظــة اربيــل(.

4. طريــق رقــم )4(: يرابــط هــذا الطريــق بــن كركــوك باتجــاه الســليمانية شــماالً، وينحــدر نحــو ديــاىل ومدينــة بعقوبــة 

. ً با جنو

ــوالً اىل  ــص وص ــة والخال ــة بعقوب ــو مدين ــماالً نح ــه ش ــة ليتج ــن العاصم ــق م ــذا الطري ــق ه ــم )	(: ينطل ــق رق 	. طري

ــوك. كرك

6. طريــق رقــم )6(: يبــدأ مــن مدينــة بغــداد ويتجــه جنوبــاً ويحــادد الجانــب الرقــي لنهــر دجلــة مــاراً بالكــوت والعمارة 

ومــن ثــم ينحــرف ليحــادد نهــر دجلــة مــن الجانــب الغربــي.  لينتهــي بمدينــة البرة.

	. طريــق رقــم )	(: يتفــرع هــذا الطريــق مــن الطريــق رقــم )6( ليعمــل عــى ربــط مدينتــي الكــوت والنارصيــة وعــى 

الجانــب الرقــي لنهــر الغــراف.

8. طريــق رقــم )8(: يبــدأ مــن بغــداد ويتجــه جنوبــاً نحــو مركــز محافظــة بابــل ومــن ثــم الديوانيــة والســماوة والنارصية 

والبــرة وعــى الجانــب الغربــي لنهــر الفرات.

ــة  ــاء املقدس ــدن كرب ــط م ــل لريب ــكندرية يف باب ــرب االس ــم )8( ق ــق رق ــن طري ــرع م ــق متف ــم )9(: طري ــق رق 9. طري

ــة. ــة الديواني ــد مدين ــم )8( عن ــاط رق ــود لارتب ــم يع ــف االرشف ث والنج

10. طريــق رقــم )10(: وهــو مــن اقــدم الطــرق يف العــراق حيــث انشــئ يف العــام 	192، يبــدأ الطريــق مــن مدينــة بغــداد 

ــرق  ــد مف ــرع عن ــة ليتف ــب والرطب ــة النخي ــؤدي اىل ناحي ــرق )160( امل ــادي ومف ــة والرم ــة والخالدي ــدن الفلوج ــر بم ليم

الســوداني ويتجــه اىل الحــدود االردنيــة عنــد منفــذ طربيبــل الحــدودي.

11. طريــق رقــم )11(: يتفــرع مــن طريــق رقــم )10( عنــد مفــرق الســوداني ليتجــه اىل الحــدود الســورية عنــد ناحيــة 

الوليــد العراقيــة ومنطقــة التنــف الســورية. 

ــار(  ــة الرمــادي ) مركــز محافظــة االنب ــة مدين ــد نهاي ــك مــن طريــق رقــم )10( عن 12. طريــق رقــم )12(: يتفــرع كذل

ــوالً اىل  ــة وص ــدي والكرابل ــة وراوة والعبي ــة وعن ــدادي وحديث ــت والبغ ــة هي ــاراً بمدين ــي م ــمال الغرب ــاه الش ــه باتج ليتج

ــة البوكمــال، ويحــادد هــذ الطريــق الجانــب الغربــي لنهــر الفــرات. ــد مدين ــة مــع ســوريا عن ــم الحدودي ــة القائ مدين

	1. طريــق رقــم )	1(: يبــدأ هــذا الطريــق مــن مدينــة كربــاء املقدســة  ليتجــه نحــو الجنــوب الغربــي وصــوالً اىل الحــدود 
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مــع الســعودية عنــد مدينــة عرعــر الحدوديــة ويعتــر هــذا الطريــق موســمي ) طريــق الحــج الــري(.

أمــا الطــرق الريعــة يف العــراق التــي يتــم اطاقهــا عــى الطــرق التــي انشــئت يف منتصــف عقــد الثمانينيــات مــن القــرن 

العريــن والتــي خططــت بمواصفــات عامليــة وعاليــة الجــودة لتطابــق مثياتهــا يف الــدول املتقدمــة الغربيــة.

 طريــق املــرور الريــع رقــم )1(: يبــدأ هــذا الطريــق مــن الحــدود الســورية العراقيــة عنــد ناحيــة الوليــد العراقيــة ليأخــذ 

ــم  ــة بــن العــراق واالردن، ومــن ث ــل الحدودي ــد منطقــة طربيب ــم رقــم )10( لينتهــي عن فــرع مــوازي اىل الطريــق القدي

يتجــه رشقــاً ليخــرتق هــذا الطريــق الصحــراء الغربيــة مــروراً بقضــاء الرطبــة ليصــل اىل مركــز محافظــة االنبــار ومــن ثــم 

الفلوجــة ومــن ثــم يرتبــط مــع الطريــق الحلقــي ملدينــة بغــداد يف منطقتــي أبــو غريــب واليوســفية، ويتقاطــع عنــد منطقــة 

أبــو غريــب ليصــل اىل املحافظــات الجنوبيــة مــن العــراق مــاراً باملــدن الرئيســية: الحلــة، الديوانيــة، الســماوة، النارصيــة، 

البــرة. 

بلــغ الطــول االجمــايل لهــذا الطريــق )1200( كــم لــم يتــم االنشــاء الكامــل لهــذا الطريــق فقــد تركــت أجــزاء مهمــة يف 

الجــزء الجنوبــي مــن العــراق لــم تنجــز.

ــاه  ــع يف كل اتج ــر راب ــود مم ــع وج ــاه( م ــكل اتج ــرات ل ــيارات )	 مم ــرات للس ــتة مم ــة بس ــرق الريع ــت الط       صمم

الغــراض الطــوارئ، ومعزولــة بجــزرة وســيطة ذات عــرض )4( امتــار، ورسع تصميميــة ال تتجــاوز )140( كــم/ ســاعة 

وحســب نــوع الســيارة، وتمتــاز جميــع التقاطعــات عــى هــذه الطــرق بالتقاطعــات الفوقيــة وتتميــز بســيطرة كاملــة عــى 

املــرور الداخــل والخــارج عــى هــذه الطــرق 1.

ــتثناء  ــراق باس ــات الع ــع محافظ ــة يف جمي ــة والريفي ــية والثانوي ــرق الرئيس ــح الط ــاه يوض ــدول ادن ــاً: ج ثاني

ــتان2: ــم كوردس ــات اقلي محافظ

طرق الريفية/ كمطرق الثانوية/ كمطرق الرئيسية/ كماملحافظةت
14644680بغداد1

06		4981042دياىل2

	62		4		4كركوك	

1		296,161		,419املثنى4

	26	,	12	,4	4البرة	

	99	1422162االنبار6

0,12012	1		1بابل	

1	9	1,		62,	8	ذي قار8

		2	,11	8		القادسية9

0	2	26	8النجف االرشف10

	1	8	1812	نينوى11

		816,	1	469ميسان12

846,21808	,9	2صاح الدين	1

21	1		0,1	10	66,6	واسط14

09	1,	1	06	كرباء املقدسة	1

)8			1( كم)	6		904( كم)98	0	( كماملجموع

1  مهيب كامل فليح الراوي، واقع شبكة النقل يف العراق، مجلة املخطط والتنمية، العدد)	2(، جامعة بغداد، 2011، ص 	-	.
 2 حسب كتاب وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة/ دائرة الطرق والجسور / العدد )11180( بتاريخ )9/	/2019(. 
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ماحظــة:  يتضــح مــن الجــدول ان مجمــوع الطــرق الثانويــة اكــر مــن مجمــوع الطــرق الرئيســية يف العــراق، وهــذا يــدل 

عــى ان العــراق يقــع يف املنتصــف بــن الطــرق الرئيســية والطــرق الريفيــة. كمــا انــه البــد مــن تكــون هنــاك خطــة لزيــادة 

الطــرق الرئيســية النهــا اكثــر خدمــة لنشــاط االقتصــادي ملواكبــة التقــدم يف العالــم.  

  ثالثاً: مشاكل الطرق الخارجية والرسيعة: 

1. نفــذت اغلــب الطــرق الخارجيــة خــال فــرتات زمنيــة مختلفــة ومواصفــات متباينــة بــن طــرق ذات اتجاهــن للذهــاب 

وااليــاب وبواقــع ممريــن لــكل اتجــاه تفصــل بينهمــا جــزرة وســطية وطــرق ذات املمريــن االتجــاه الواحــد. 

2. مواصفــات الطــرق يف الوقــت الحــارض ال تفــي بمتطلبــات النقــل املحليــة كمــا انهــا ال ترتقــي اىل مســتوى املواصفــات 

الدوليــة أو عــى االقــل دول الجــوار العراقــي.

	. تفتقر الطرق اىل الخدمات االساسية للطرق وعمليات التأثيث والرتقيم.   

4.  نقــل النســبة األكــر مــن البضائــع عــى شــبكة الطــرق يولــد ضغطــا كبــرياً عــى محــاور الشــبكة ويســاهم يف تدمريهــا 

والحاجــة إىل مبالــغ طائلــة ووقــت وجهــد إلعادتهــا يف ظــل انحســار نشــاط نقــل البضائــع بالســكك الحديــد.

	. انعــدام الســيطرة عــى الحمــوالت ملركبــات الحمــل ممــا يــؤدي اىل تدمــري شــبكة الطــرق املصممــة لحمــوالت محــددة 

عــى محاورهــا.

6. قلة الطرق العرضية بن املحافظات واملدن. كذلك قلة الطرق الحلقية والحولية للمدن.

	. مشاكل استماك األرايض من اعرتاضات املالكن خاصة من الفاحن واملزارعن.

8. سيادة مبدأ تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديد بمستوى واحد.

9. التجاوزات الكبرية عى شبكة الطرق الرية.

ــة  ــش االمني ــاط التفتي ــا لنق ــا. لخضوعه ــرية فيه ــات الكب ــف املركب ــرق لتوق ــدث يف الط ــي تح ــف الت ــات التخس 10. عملي

ــرق1. ــول الط ــى ط ــرة ع املنت

  11.  النظــام املعمــول بــه حاليــاً هــو قيــام وزارة النقــل بــإدارة أنشــطة الســكك والطــريان واملوانــئ فقــط، وقيــام وزارة 

اإلعمــار واإلســكان ممثلــة يف الهيئــة العامــة للطــرق والجســور بــإدارة نشــاط الطــرق واإلرشاف عليــه، وهــو أمــر يربــك 

االقتصــاد العراقــي ويؤخــره، فابــد مــن وقفــة ودراســة لفــك ارتبــاط الهيئــة العامــة للطــرق والجســور مــن وزارة اإلعمــار 

واإلســكان وربطهــا بــوزارة النقــل2.

رابعاً: الحلول اآلنية واملستقبلية ملشكلة الطرق يف العراق: 

ــة ألغــراض النقــل الــري،  ــد الطــرق القديمــة يف العــراق كافي ــم تُع ــادة أعــداد الســيارات وتطــور رسعتهــا، ل      مــع زي

حتــى بعــد توســيع أجــزاء منهــا، كذلــك ان اغلــب املشــاريع االســرتاتيجية يف العــراق واالختناقــات املروريــة داخــل املــدن 

دافعــت اىل ان تكــون الحاجــة املاســة اىل اســتثمارات ضخمــة إلعــادة التأهيــل وتنفيــذ شــبكة نقــل متكاملــة وكفــوءة وأمينــة 

وضمــان االســتخدام املتــوازن ألنظمتهــا املختلفــة، وتوجيــه تلــك االســتثمارات لتتناســب وأهميــة نشــاط الطــرق والجســور 

اقتصاديــاً. وهنــاك مقرتحــات آنيــة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا يف حــل املشــاكل التــي تعانــي منهــا شــبكة الطــرق: 

   1https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/2177/4715  
  2 https://elaph.com/Web/Economics/2010/6/572759.html 
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1. إنشــاء طــرق جديــدة بأنواعهــا املختلفــة الريعــة، الريانيــة، الثانويــة والريفيــة، وتطويــر النقــل بالســكك للتـــخفيف 

مــن نقــل البضائــع عــى الطــرق.   2. تريــع قانــون جديــد او تعديــل التريــع الحــايل لفــرض الرســوم بنســب معينــة 

عــى استـــخدام الطــرق الرئيســية والريانيــة واستـــخدام الجســور لتامــن مبالــغ مناســبة لصيانــة الطــرق والجســور 

ــاريع  ــذ مش ــاء تنفي ــور أثن ــرق والجس ــى الط ــة ع ــيطرة النوعي ــاط الس ــأداء نش ــاء ب ــتدام.  	. االرتق ــكل دوري ومس بش

الطــرق والجســور مــن خــال توفــري املختــرات الازمــة والكافيــة ألجــراء الفحوصــات املختريــة الخاصــة بأعمــال الطــرق 

ــال  ــن خ ــة م ــور القائم ــرق والجس ــاريع الط ــات ملش ــة للمركب ــوالت واألوزان الfمحوري ــى الحم ــيطرة ع ــور والس والجس

نصــب موازيــن للســيطرة عــى الحمــوالت واألحمــال املحوريــة ملركبــات الحمــل.  4. إدخــال التقنيــات الحديثة واملتطــورة ذات 

املــردود االقتصــادي يف تأهيــل وصيانــة أعمــال الطــرق.  	. األخــذ يف االعتبــار التأثــري املتبــادل بــن خدمــات وعنــارص النقــل 

ــت  ــس الوق ــة ويف نف ــق املدين ــرق تخل ــة( ، اذ ان الط ــم والدول ــة واإلقلي ــتوى املدين ــى مس ــرى ع ــة األخ ــارص العمراني والعن

فــأن املدينــة تخلــق الطــرق.) لــن يتــم تحقيــق ذلــك بــدون التأكيــد عــى الربــط والتكامــل بــن قطــاع النقــل يف العــراق 

واألنظمــة العمرانيــة األخــرى بطريقــة متوازنــة(. 1.

ــة  ــرق الري ــاع الط ــة قط ــبة لتنمي ــات املناس ــة والخدم ــة التحتي ــري البني ــق يف توف ــم يوف ــي ل ــام الحكوم ــاع الع     ان القط

طيلــة املــدة مــا بعــد 	200، ان عــدم االســتقرار الســيايس واالنفــات االمنــي لفــرتة مــن الزمــن كانــا مــن اســباب التلكــؤ يف 

مشــاريع النقــل بــل يف اغلــب مشــاريع البنــى التحتيــة، باإلضافــة اىل ظاهــرة تعــدد املقــاوالت )بيــع املقــاوالت مــن مقــاول 

ــون  ــتخدمة، وتك ــواد املس ــه، ورداءة امل ــذ، وبطئ ــة التنفي ــرتدي نوعي ــز ب ــي  تتمي ــرق، الت ــاريع الط ــاء مش ــر( يف انش اىل آخ

مخالفــة لألســس العلميــة والتقنيــة وللمواصفــات املحليــة والدوليــة، كمــا انــه مــن املفيــد جــداً التقليــل مــن البريوقراطيــة 

الحكوميــة يف تلــك املشــاريع، كل ذلــك ينــدرج يف ظاهــرة الفســاد املســتري يف قطاعــات الدولــة ومنهــا قطــاع الطــرق.

     لذلــك البــد مــن االنتقــال لحــل جديــد يلبــى حاجــة العــراق اىل شــبكة طــرق متطــورة تنافــس الطــرق الريــة يف دول 

الجــوار عــى االقــل، والحــل هنــا التوجــه نحــو حــل مســتقبي، وهــو خصخصــة قطــاع النقــل ويعنــي نقــل ملكيــة أو ادارة 

او تشــغيل املرافــق مــن القطــاع العــام اىل القطــاع الخــاص. او يف اضعــف االيمــان الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 

الخــاص الدارة قطــاع الطــرق الريعــة والخارجيــة.

     ينطــوي نظــام خصخصــة قطــاع الطــرق عــى عــدة  ســلبيات منهــا عــدم وجــود أو ضعــف االطــار القانونــي الناظــم 

للخصخصــة، وضعــف قــدرة املؤسســات املرفــة يف القطــاع العــام وعــدم توافــر الدعــم الســيايس الــازم وزيــادة تكاليــف 

الخدمــات عــى الطــرق، امــا اهــم ايجابيــات خصخصــة الطــرق الريــة فهــي أدارة املشــاريع الطــرق عــى أســس اقتصاديــة 

ممــا يحقــق املنافــع واملكاســب لتحســن املــوارد للدولــة]2[.  

 وخصخصــة الطــرق الرئيســية ليســت بالفكــرة الجديــدة يف العالــم فمعظــم الطــرق الرئيســية الرابطــة بــن املدن الرئيســية 

يف اوروبــا وامريــكا الشــمالية كانــت مملوكــة للقطــاع الخــاص النهــا تمــول انشــاء هــذه املرافــق الضخمــة يف هــذه الــدول، 

وحتــى العديــد مــن الــدول املتقدمــة التــي قــام فيهــا القطــاع العــام بتمويــل بنــاء الطــرق الرئيســية، فقــد قــام بذلــك عــن 

1   مهيب كامل الراوي، اسرتاتيجة النقل يف العراق، مركز التخطيط الحري واالقليمي للدراسات العليا، جامعة بغداد، العراق- بغداد، 2018، ص 			-4		- 40	.
2  خالد زيدان، فرص االستثمار يف قطاع النقل واملواصات، معهد االبحاث السياسات االقتصادية )ماس(، فلسطن، 2012، 	-10. 
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طريــق جبايــة رســوم مــن املســتخدمن1،  ويُطلــق عــى هــذه الطــرق اصطاحــات مختلفــة يف الــدول املختلفــة؛ ففــي أملانيــا 

ــا  ــوروت Autoroute ، ويف بريطاني ــا أوت ــرتاد  Autostrade ، ويف فرنس ــا أوتوس ــان Autobahn ، ويف إيطالي ى أوتوب ــمَّ تُس

ى الطريــق الريع2 موتــورواي Motorway ، ويف الواليــات املتحــدة أســماء عــدة أهمهــا ترنبايــك Turnpike ، ويف مــر يُســمَّ

    ونظــراً  لعجــز الحكومــات عــن توفــري التمويــل الــازم لبنــاء الطــرق الرئيســية وخاصــة يف الــدول الناميــة قامــت هــذه 

الــدول منــذ ثمانينيــات مــن القــرن املــايض بالتوجــه للقطــاع الخــاص ملشــاركتها يف هــذه املســؤوليات، وأدت إىل الخصخصة 

نجاحــات عديــدة منهــا خفــض تكاليــف الطــرق يف العديــد مــن الــدول بمــا يفــوق )	2 % ( ووصلــت اىل مــا قيمتــه )0	 % 

( يف كولومبيــا. ويــرتواح دور القطــاع الخــاص يف مجــال الطــرق مــن عقــود الصيانــة عــى الطــرق العامــة اىل عقــود بنــاء- 

تشــغيل- تحويــل عــى الطــرق ذات رســوم لاســتخدام	.

اما أنواع الرشاكة بني القطاع العام والخاص يف مجال الطرق فيمكن تلخيصها فيما ييل:

1. عقــود إدارة الصيانــة: تتضمــن صيانــة الطــرق مقابــل مبلــغ مــايل تدفعــه الحكومــة دون أيــة رســوم عــى املســتخدمن، 

وتــرتاوح مــدة العقــود مــن )2-10( ســنة.

2. عقــود تصميــم وبنــاء: تتضمــن هــذه العقــود تصميــم وتنفيــذ بنــاء الطــرق مقابــل مبلــغ تدفعــه الحكومــة دون ووجــود 

ــتخدمن. ــوم عى املس رس

	. عقــود تشــغيل وصيانــة: عقــود قصــرية اىل متوســطة املــدى مــن ســنتن اىل عــر ســنوات تضمــن هــذه العقــود صيانــة 

الطــرق مقابــل الحصــول عــى رســوم مــن املســتخدمن، يمكــن ان يكــون للحكومــة نســبة منهــا. يف العــادة عقــود ذات 

تمويــل صغــري نســيباً. 

ــذي يقــوم  ــرياً نســبيا مــن القطــاع الخــاص، وال ــاً كب ــب هــذه العقــود تموي ــل- تشــغيل- تحويــل: تتطل 4. عقــود تأهي

بموجــب  هــذه العقــود بإعــادة تأهيــل الطــرق ومــن ثــم تشــغيلها وصيانتهــا لفــرتة مــن الزمــن تصــل اىل 20 عــام مقابــل 

رســوم عــى املســتخدمن قبــل تحويلهــا اىل الحكومــة.

	. عقــود بنــاء – تشــغيل- تحويــل: تتطلــب هــذه العقــود تمويــاً كبــرياً نســبيا مــن القطاع الخــاص والــذي يقــوم بتصميم 

وتنفيــذ بنــاء الطــرق ومــن ثــم تشــغليها وصيانتهــا بــدل رســوم عــى املســتخدمن ملــدة تصــل اىل عــام قبــل تحويلهــا اىل 

. لحكومة ا

6. عقــود إدارة املمــرات والشــبكات: هــذه عقــود ماليــة تتطلــب مــن القطــاع الخــاص تمويــل وتنفيــذ بنــاء شــبكة مــن 

الطــرق أو املمــرات الضخمــة وإدارتهــا وصيانتهــا مقابــل رســوم عــى املســتخدمن ملــدة تصــل اىل 0	 ســنة قبــل تحويلهــا 

اىل الحكومــة.

     ان كافــة العقــود املشــار اليــه اعــاه تعتــر مــن العقــود التــي يتزايــد عليهــا الطلــب مؤخــراً وتســتخدم هــدذ العقــود 

ــئ  ــل املوان ــة مث ــق الحيوي ــدن واملراف ــن امل ــة ب ــدن او الرابط ــة للم ــية الرابط ــرق الرئيس ــاء الط ــام وبن ــف االزدح لتخفي

1 خالد زيدان، املصدر السابق، 10-8.
2  https://www.hindawi.org/books/62746272/6/ 

	 خالد زيدان، املصدر السابق، 	-10.
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ــاق الرئيســية. ــاء الجســور واالنف ــا وتســتخدم هــذه العقــود يف بن واملطــارات. كم

والنجاح الراكات بن القطاعن العام والخاص يف مجال الطرق البد من توفر اربعة رشوط:

1. الحاجة املالية للتدخل. 

2. قبول املستخدمن لدفع الرسوم. 

	. وجود مرور كبري. 

ــتخدم  ــر االس ــكل يي ــرق بش ــة الط ــر وصيان ــن تطوي ــتخدمن وتضم ــة املس ــن حماي ــة تضم ــري واضح ــود معاي 4. وج

ــة1.  ــان والبيئ ــى االم ــظ ع ويحاف

   كمــا لجــأت الــدول املتقدمــة إىل إنشــاء شــبكة جديــدة مــن الطــرق الواســعة ذات االتجــاه الواحــد، تشــق األرض يف خطــوط 

مســتقيمة لتقصــري املســافات، وتخــرج منهــا وصــات فرعيــة يف اتجــاه املــدن الرئيســية التــي يتجنبهــا الطريــق. والكثــري 

مــن هــذه الطــرق يفــرض عليهــا رســوم مــرور لفــرتة طويلــة، كنــوع مماثــل لجبايــة الطريــق القديــم، ولكــن ألغــراض 

اســتثمارية مــن أجــل صيانــة الطريــق وتوفــري الخدمــات الروريــة عليــه.  

   ومــا يمثــل االســتثمار مــن امكانيــات ماليــة ومؤهــات اداريــة وتقنيــة يمكــن ان يســتفد منهــا ابنــاء البلــد، بــدأ العــراق 

ــال  ــة خ ــتثمار العراقي ــة لاس ــة الوطني ــت الهيئ ــد عرض ــتثمار فق ــة االس ــة بصيغ ــرق رسيع ــاء ط ــاريع إنش ــرح مش بط

ــذي عقــد خــال 12 ـ 14 شــباط 2018، إنشــاء  ــدويل للمانحــن املخصــص إلعــادة إعمــار العــراق ال مؤتمــر الكويــت ال

طــرق رسيعــة وتأهيــل وتطويــر الطــرق الحاليــة، إضافــة إىل إنشــاء طــرق ثانويــة أخــرى، بكلفــة تقديريــة أوليــة إلنشــاء 

الطــرق الريعــة تقــدر بـــ 	 مايــن دوالر لــكل كــم،  واملشــاريع هــي:

1.  خط املرور الريع بغداد ـ برة بطول )80	( كم. 

2. تأهيل وتطوير خط املرور الريع بغداد ـ موصل ـ ربيعة ـ فيشخابور بطول )0		( كم. 

 	. تنفيذ خط رسيع بغداد ـ بعقوبة ـ الحدود اإليرانية، املنذرية )بطول 180 كم(2

4. تنفيذ خط رسيع بغداد ـ كركوك بطول )0	2( كم. 

كذلك عرضت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة اربعة مشاريع طرق لاستثمار:  

1. تنفيــذ طريــق املــرور الريــع رقــم )2( بغــداد- موصــل الحــدود الرتكيــة، ويبلــغ طــول الطريــق الرئيــي مــن بغــداد 

ــة املــروع االســرتاتيجية  ــغ الطــول الــكي مــع الفــروع حــوايل )	80( كــم، امــا اهمي ــا حــوايل )	0	( كــم ويبل اىل تركي

فتكمــن يف ربطــه العاصمــة بغــداد بالحــدود الرتكيــة –الســورية ممــا يســهم يف انعــاش الحركــة االقتصاديــة باالضافــة اىل 

امتصــاص الزخــم املــروري عــى شــبكة العــراق.

2. تنفيــذ طريــق املــرور الريــع بغــداد- بعقوبــة – الحــدود االيرانيــة يربــط الطريــق بالحــدود االيرانيــة ) منفــذ زرباطيــة( 

ويبلــغ طــول الــكي بحــدود )0	1( كــم، وتكمــن اهميــة املــروع يف ايجــاد طريــق مختــر رابــط بــن طريــق املــرور 

الريــع رقــم )1( جنــوب بغــداد بالحــدود االيرانيــة يســهم يف انعــاش حركــة التجــارة املتبادلــة بــن البلديــن وتخفيــف 

االحمــال املروريــة عــى شــبكة الطــرق القائمــة.

1  خالد زيدان، املصدر السابق، 11-10. 
   2  https://www.aa.com.tr/ar 
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ــع  ــم )	( ملجم ــة رق ــام البواب ــي ام ــع الرباع ــن تقاط ــق م ــدأ الطري ــم ويب ــول )21( ك ــه بط ــن ومجرات ــق املدائ 	. طري

بســماية الســكني. يف تقاطــع الطريــق مــع نهــر دجلــة وطريــق الســيافية وتقاطــع مجــر يف منطقــة الربــط عــى املــرور 

الريــع رقــم )1(، يعتــر الطريــق مهــم جــداً الســتيعاب الزخــم املــروري مــن موقــع مجمــع بســماية اىل خــارج بغــداد 

وبالعكــس.

4. اســتثمار طريــق دورة - يوســيفية الريــع بطــول )14( كــم، ويتضمــن املــروع تقاطــع ثاثــي وطريــق بطــول )	,14( 

كــم يربــط منطقــة الــدورة عنــد تقاطــع آســيا امتــداد للطريــق مــن جــر الطابقــن بطريــق الريــع رقــم )1( )تقاطــع 

جنــوب بغــداد( ويعتــر هــذا املــروع مــن املشــاريع املهمــة واالســرتاتيجية كونــه يــؤدي اىل امتصــاص الزخــم املــروري 

مدخــل بغــداد الجنوبــي )الــدورة القديــم(1. 

ــك املشــاريع لــم تســتثمر لحــد اآلن ربمــا الن  العــراق يعانــي مــن مشــاكل تحــول دون توفــر بيئــة       ولكــن جميــع تل

امنــة للــركات االســتثمارية، مــن هــذا املشــاكل االجــراءات البريوقراطيــة والفســاد الوضــع االمنــي غــري املســتقر والتداخــل 

الســيايس يف املشــاريع االســرتاتيجية وعــدم اتاحــة الفرصــة للخــراء املحليــن يف ابــداء آرائهــم يف تلــك املشــاريع.  كمــا ينبغي 

ان يمنــح لاستـــثمار بمشــاريع الطــرق اىل مــا هــو جديــد والــذي يشــكل اضافــة نوعيــة وال يمكــن تنفيــذه باالمكانــات 

الذاتيــة.

     ولكــن مــع ذلــك كانــت هنــاك مؤخــراً رغبــة وجهــد تريعــي مــن لجنــة العمــل والخدمــات النيابيــة، حيــث ســعت 

لتقديــم القــراءة الثانيــة ملــروع قانــون الطــرق والجســور، للتصويــت عليــه يف مجلــس النــواب، مبينــة أن القانــون ســيمنح 

ــراق. وان  ــات الع ــط كل محافظ ــة ترب ــتثمارية موازي ــة اس ــرق خارجي ــة وط ــرق دولي ــاء ط ــة انش ــات صاحي وزارة البلدي

إنشــاء الطــرق الدوليــة عــن طريــق االســتثمار، ســيوفر مــردودات ماليــة ترفــد املوازنــة اعتمــادا عــى أمــوال املســتثمر، 

فضــا عــن تســهيل تنقــل الشــاحنات املحملــة بالبضائــع، بــدل توقفهــا وتكدســها عــى الطــرق الخارجيــة ويف الســيطرات2. 

التوصيات:

1. االطــاع بشــكل عمــي ومبــارش عــى تجــارب دول الجــوار العراقــي يف كيفيــة حــل مشــكلة الطــرق، أو عــى االقــل االطاع 

عــى تجربــة اقليــم كوردســتان العــراق يف انشــاء وتطويــر الطــرق الخارجيــة والريعــة، كذلــك تجــارب الــدول املتقدمــة 

كالتجربــة الصينيــة التــي ســوف تعيــد ربــط الــرق بالغــرب مــن خــال الطــرق الريــة. ) اعــادة طريــق الحريــر(.

2. تخصيــص مبالــغ مناســبة ومحــددة مــن املوازنــة االتحاديــة العــادة وتأهيــل الطــرق مــن قبــل وزارة االعمــار واالســكان 

والبلديــات، ومتابعــة الــوزارة ودوائرهــا املعنيــة خاصــة دائــرة الطــرق والجســور رقابيــاً حســب مــا نــص عليــه النظــام 

الداخــي ملجلــس النــواب يف حــال عــدم تنفيــذ الــوزارة خطتهــا بشــأن مشــاريع الطــرق.

	.  تقــوم اللجــان النيابيــة املعنيــة بدراســة جــدوى مــع وزارات النقــل واالعمــار االســكان والتخطيــط وهيــأة االســتثمار 

واملحافظــات وامانــة بغــداد بشــأن االفضليــة مــن حيــث انشــاء وصيانــة الطــرق ملــن تكــون؟  البقــاء عــى الوضــع الحــايل 

1  كتاب وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة/ العدد ت /م/14/6 -	0	06 بتاريخ 2018/12/24
 https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105393 :2  تريح النائب عباس العطايف عضو لجنة العمل والخدمات النيابية
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اي االبقــاء ضمــن صاحيــات وزارة االســكان واالعمــار أو نقــل تلــك الصاحيــات اىل وزارة النقــل.  

4. بشــأن االســتثمار يف الطــرق الحاجــة اىل تريــع مــن قبــل مجلــس النــواب بالتشــاور مــع الــوزارة املختصــة والجهــات 

ذات العاقــة، وهــذا مــا يتــم العمــل عليــه اآلن حســب بيانــات صــادرة مــن لجنــة العمــل والخدمــات. والقضــاء عــى كل 

العراقيــل واملعوقــات املحليــة امــام االســتثمار )االجنبــي واملحــي(.

	.  حــث هيــأة االســتثمار االتحاديــة وهيــأة االســتثمار يف املحافظــات عــى تشــجيع الفــرص االســتثمارية املتاحــة للنقــل 

وخاصــة يف الطــرق، الن الهيــأة وحســب الخارطــة االســتثمارية للعــراق 2019، تركــز يف عرضهــا للفــرص االســتثمارية عــى 

خطــط للســكك الحديديــة. 

ــة  ــة ) الريع ــرق الري ــاع الط ــر قط ــاص يف  تطوي ــام والخ ــن الع ــذي يف ارشاك القطاع ــي والتنفي ــث التريع 6. البح

ــرق.  ــاع الط ــة قط ــى خصخص ــار ع ــرق، او االقتص ــة الط ــل وصيان ــادة تأهي ــاء واع ــن بن ــة( م والخارجي

	.  القضــاء عــى او تقليــل الفســاد يف قطــاع النقــل مــن خــال املتابعــة القانونيــة والرقابيــة وامليدانيــة مــن قبــل اعضــاء 

ــاريع  ــس بمش ــة  لي ــل احصائي ــل وعم ــاريع النق ــؤ مش ــباب تلك ــة اس ــة ملعرف ــة املختص ــان النيابي ــواب واللج ــس الن مجل

الطــرق املتلكئــة فحســب بــل املشــاريع املســتقبلية ايضــاً.    

ــة اعاميــة منظمــة تهــدف اىل توعيــة املواطنــن باملحافظــة عــى الطــرق مــن التجــاوزات، والحــث عــى  8.  القيــام بحمل

نظافــة الطــرق النهــا تعتــر مــن املظاهــر الحضاريــة يف اي بلــد، وعقــد لقــاءات مبــارشة مــع الجهــات الرافضــة لتمليــك 

بعــض االرايض التــي تقــع ضمــن مقرتبــات الطــرق والجســور يف حــال القيــام بتوســيع او انشــاء طــرق جديــدة. 
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 االختناقات المرورية في بغداد
االسباب والحلول

الباحث: قاسم اسماعيل جاسم

الملخص التنفيذي:

االزدحــام املــروري هــو احــد املشــكات املركبــة التــي تواجههــا العواصــم واملــدن الكــربى يف 

كثــر مــن دول العالــم ومــن بينهــا العــراق الــذي يعانــي مــن ازمــة مروريــة خانقــة خاصــة 

يف بغــداد، حيــث مــدت االزمــة جذورهــا يف أغلــب مفاصــل العاصمــة، االمــر الــذي شــكل عبئــا 

حقيقيــا تتفاقــم حدتــه يف ســاعات الــذروة الصباحيــة واملســائية، لتغــدو مشــكلة تســتنزف 

وقــت وجهــد البغداديــني ، وكذلــك الوافديــن للعاصمــة مــن املحافظــات االخــرى. ونشــأت هذه 

ــمة،  ــراق يف 2021 )41,190,658( نس ــكان الع ــغ س ــكانية، اذ بل ــادة الس ــبب الزي ــة بس االزم

وتُعــد محافظــة بغــداد املدينــة ذات الكثافــة الســكانية االعــىل  بـــ)8,780,422( نســمة، ومــن 

املتوقــع ان يصــل عــدد نفــوس العــراق يف عــام 2030 إىل )50( مليــون نســمة، ممــا ســيولد 

ضغطــا هائــا عــىل الخدمــات العامــة، مــع األخــذ يف الحســبان تنامــي الطلــب عــىل اســتخدام 

ــل  ــة بالنق ــة الخاص ــى التحتي ــر البن ــدم تطوي ــل ع ــكالها، مقاب ــف أش ــل بمختل ــائل النق وس

والطــرق، واشــارت احصائيــة حديثــة إىل ان نســبة زيــادة املركبــات يف بغــداد بعــد عــام 2003 

ــم تواكــب هــذه الزيــادة املطــردة اي  ــا، بينمــا ل بلغــت )301%(، بمعــدل )500( مركبــة يومي

تطــور نوعــي يف البنــى التحتيــة الخاصــة بالنقــل. 
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اوال/ أسباب االختناق املروري يف العاصمة بغداد.

ــباب  ــود الس ــات يع ــة والتقاطع ــاحات العام ــة والس ــز املدين ــة ومرك ــداد الرئيس ــوارع بغ ــة يف ش ــة املروري ــم االزم ان تفاق

ــدة: عدي

ــة . 1 ــات الحالي ــداد املركب ــة اال ان اع ــف مركب ــارب )200،000( ال ــتيعاب مايق ــة الس ــداد مصمم ــة بغ ان مدين

ــرى،  ــات االخ ــن املحافظ ــا م ــدة اليه ــات الواف ــة اىل املركب ــة باالضاف ــجلة يصــل اىل )262،	1،80( مركب املس

واالزديــاد املضطــرد يف اعــداد املركبــات وصــل اىل اكثــر مــن )01	%( بعــد عــام 	200 بمعــدل )00	( مركبــة 

يوميــاً، والــذي لــم يواكبــه التطــور الــازم يف الطــرق1، اذ ان معظــم الطــرق والشــوارع يف بغــداد صممــت 

ونفــذت بعــد تأســيس مجلــس االعمــار عــام )0	19( وتــم انجــاز معظمهــا يف ســبعينات القــرن املــايض2 

ولــم يحــدث عليهــا اي تطويــر، وذلــك عى الرغــم عن النمــو املتزايــد للســكان والبالــغ حاليــا)8	41,190,6(

ــداد ذات  ــة بغ ــد محافظ ــام 0	20، وتُع ــمة( ع ــون نس ــل إىل )0	 ملي ــع ان يص ــن املتوق ــذي م ــمة، وال نس

االزدحــام املــروري الخانــق االعــى يف عــدد الســكان بـ)80,422	,8(نســمة 	.

وجود السيطرات االمنية الثابتة واملتحركة، خاصة املوجودة عى مقرتبات الجسور والتقاطعات.. 2

ــب . 	 ــة يف جان ــة والتجاري ــز الديني ــات واملراك ــة والجامع ــات الدول ــر ومؤسس ــوزارات والدوائ ــز ال تمرك

الرصافــة، فضــاً عــن ان الشــوارع وتقاطعاتهــا قديمــة، ولــم يطــرأ عليهــا تطويــر الســتيعاب الزيــادة يف 

ــة. ــة املاضي ــود القريب ــه يف العق ــوارعه وتقطعات ــئت ش ــذي أنش ــرخ ال ــب الك ــس جان ــات، عك ــداد املركب اع

ــدة . 4 ــادة م ــب ع ــي تتطل ــة، والت ــال الصيان ــور بأعم ــرق والجس ــة للط ــأة العام ــداد والهي ــة بغ ــام أمان قي

ــك االنفــاق  ــات تل ــا يتســبب يف قطــع جزئــي ملقرتب ــة االنفــاق والطــرق مم تســتمر اىل )6( اشــهر لصيان

ــرق. والط

وجــود عقــد وتقاطعــات تخلــق كثافــة مروريــة كبــرية جــداً نتيجــة مــرور اعــداد كبــرية مــن املركبــات . 	

واملشــاة الوافديــن اليهــا، وعــدم وجــود انفــاق وجســور لعبــور املشــاة مثــل )تقاطــع جامعــة بغــداد يف 

الجادريــة، الشــورجة، تقاطــع عــدن، املنصــور، الكــرادة، مجمــع الكليــات يف بــاب املعظــم(.

ــري . 6 ــور وتوف ــاق والجس ــطة االنف ــرور بواس ــري وامل ــركات الس ــل ح ــا وفص ــرق وتطويره ــة الط ــدم تهيئ ع

ــل  ــات النق ــة وكراج ــارة االزم ــة واالن ــة املختلف ــات املروري ــرق بالعام ــز الط ــيارات وتجهي ــف س مواق

الحديثــة واملتطــورة، والتــي تُعــد مــن اختصاصــات وواجبــات امانــة بغــداد ووزارتــي النقــل والكهربــاء، 

ــور. ــرق والجس ــة للط ــأة العام والهي

غياب ومحدودية النقل العام املتطور)سكك الحديد، مرتو، باصات، النقل النهري(.. 	

1 وزارة الداخلية: وكالة الوزارة لشؤون الرطة، مديرية املرور، قسم التحطيط واملتابعة، العدد 		4	 بتاريخ 2019/1/22.
2 صحيفة الراي العام حل مشكاة املرور داخل العاصمة يرتبط بإعادة النظر يف تخطيطيا 

http://www.alrayy.comالربط االلكرتوني 
	 وزارة التخطيط: الجهاز املركز لاحصاء، تقديرات السكان لعام 2018.
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اســتغال الطــرق مــن قبــل مفــرتيش االرصفــة والطرقــات والباعــة املتجولــن وتجاوزهــم عــى االرصفــة . 8

الخاصــة بحركــة املشــاة، وظهــور اســواق تجاريــة هامشــية فضــاً عــن املناطــق الســكنية العشــوائية1.

ــارات 9.  ــات اش ــة بتوقيت ــة الخاص ــة الرمج ــدم مواكب ــة، وع ــارات الضوئي ــة لإلش ــراءات الصيان ــف اج  ضع

ــع. ــات التقاط ــكل تجاه ــت ل ــت الثاب ــى التوقي ــا ع ــاد يف عمله ــرور واالعتم امل

اهم املقرتحات ملعالجة االختناقات املرورية 

ــة يف الطــرق  ــات لســاعات طويل ــي، فوقــوف املركب ــريا عــى االقتصــاد الوطن ــا كب ــل عبئ ــح يمث ان الزحــام املــروري، اصب

يســبب اهــداراً للوقــت واملــال2، فضــا عــن زيــادة نســبة التلــوث، ولذلــك مــن املهــم القيــام بالتفكــري بمعالجــات فعالــة 

لحــل هــذه االزمــة ومــن هــذه الحلــول :-

ــات . 1 ــتبدالها بدوري ــة اس ــات وامكاني ــور والتقاطع ــات الجس ــد مقرتب ــة عن ــيطرات االمني ــل الس تقلي

ــاً. ــة اني ــوادث االمني ــة الح ــة ومعالج ــة ملراقب ــة متحرك امني

ــابعة . 2 ــاعة الس ــن الس ــاوت م ــكل متف ــات وبش ــوزارات والجامع ــمي لل ــدوام الرس ــات ال ــري أوق تغي

ــة  ــون عطل ــة، كأن تك ــات متفاوت ــات والكلي ــض الجامع ــل بع ــون عط ــاً، وان تك ــعة صباح اىل التاس

ــد(. ــبت واالح ــك )الس ــبت( وكذل ــة والس ــر )الجمع ــض االخ ــة( والبع ــس والجمع ــض )الخمي البع

تفعيل النقل النهري يف دجلة واالستثمار يف هذا املجال.. 	

ــل . 4 ــم الحاص ــتيعاب الزخ ــرض اس ــا لغ ــديس عليه ــر هن ــراء تحوي ــات اىل اج ــض التقاطع ــة بع حاج

ــد. ــات املتزاي وعــدد املركب

معالجة التخسفات واملطبات يف الطرق والتي تؤثر عى حركة السريواملرور.. 	

رضورة ارشاك عضــو مــن املــرور عنــد اعطــاء املوافقــات النشــاء املراكــز التجاريــة )املوالت( واالســواق . 6

ومحطــات الوقــود والجامعــات والكليــات لغــرض تحديــد اماكنهــا وبمــا اليؤثــر عــى انســيابية حركة 

ــري واملرور	. الس

انشــاء ســاحات التبــادل التجــاري خــارج حــدود امانــة بغــداد ملنــع دخــول الشــاحنات ذات االحمــال . 	

العاليــة اىل شــبكة الطــرق الداخليــة والعمــل عــى اســتكمال مــروع )حــويل بغــداد( لتقليــل االختناق 

املــروري يف مركــز بغــداد، وجعلــه مروعــا اســتثماريا مــن خــال اســتيفاء رســوم محــددة.

ــن الخاصــة بشــبكة الطــرق . 8 ــة واملوازي ــن الجري ــة محطــات املوازي ــل وتهيئ االرساع يف اعــادة تفعي

ــة والزائــدة4. ــة العالي للحــد مــن دخــول الشــاحنات ذات الحمول

االرساع يف انشاء جسور عبور املشاة للطلبة قرب الجامعات فضًا عن االسواق.. 9

1 وزارة الداخلية: وكالة الوزارة لشؤون الرطة، مديرية املرور، قسم التحطيط واملتابعة، العدد 		4	 بتاريخ 2019/1/22.
albeeaih.blogspot.com.2 االختناق املروري يهدد صحة سكان املدن عى الرابط االلكرتوني

	 وزارة الداخلية: وكالة الوزارة لشؤون الرطة، مديرية املرور، قسم التحطيط واملتابعة، العدد 		4	 بتاريخ 2019/1/22.
4 توصيــات االجتمــاع الخــاص بمناقشــة املشــكات املسســببة لاختناقــات املروريــة يف بغــداد، والكتــاب الصــادر عــن نائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب، ذي 

العــدد 1/	/22 بتاريــخ 2019/1/9.
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توسيع بعض الشوارع الهامة وذات الكثافة املرورية، من خال تقليص االرصفة.. 10

تحويــر الخــط الريــع لتغيــري مداخــل ومخــارج معســكر الرشــيد لتســهيل انســيابية حركــة املــرور . 11

مــن واىل منطقــة الزعفرانيــة.

رفــع التجــاوزات عــن الشــوارع واالرصفــة وايجــاد بدائــل الصحــاب البســطيات والباعــة املتجولــن، . 12

عــى ســبيل املثــال، الشــارع املــؤدي اىل مجمــع الكليــات يف بــاب املعظــم.

أن تكــون اعمــال التنظيــف والصيانــة التــي تقــوم بهــا أمانــة بغــداد مــن الضيــاء االخــري اىل الضيــاء . 	1

االول.

اســتثناء اشــارة املــرور الضوئيــة مــن عمليــات القطــع املرمــج للتيــار الكهربائــي لضمان اســتمرارية . 14

ــز  ــي تتمي ــية والت ــة الشمس ــى الطاق ــل ع ــة تعم ــة بمنظوم ــارات الضوئي ــز االش ــا، او تجهي عمله

برتشــيد اســتهاك الطاقــة، وعمرهــا التشــغيي الطويــل، فضــاً عــن انهــا تعمــل يف جميــع الظــروف 

وال تحتــاج اىل مســاحة كبــرية لنصبهــا، والســيطرة عليهــا مــن خــال انظمــة تحكــم مركزيــة1.  

تفعيل القوانين املرورية وخاصة ما يتعلق باألشارات املرورية.. 	1

 توفري كراجات حديثة للسيارات الخصوصية.61. 

املبــارشة بانشــاء عــدد مــن املشــاريع االســرتاتيجية املتوقفــة مثــل مــرتو بغــداد والطريــق الحلقــي . 	1

الرابــع، وتذليــل كافــة العقبــات القانونيــة امــام تنفيذهــا، بســبب مــرور العديــد مــن هــذه املشــاريع 

بــأرايض زراعيــة خاصــة او عامــة.

التقليــل مــن االختنــاق الســكاني داخــل حــدود بلديــة بغــداد مــن خــال اعتمــاد مشــاريع الســكن . 18

العمــودي، يف الفضــاءات خــارج مركــز املدينــة2. 

املصادر

ــاب ذي  ــة، الكت ــط واملتابع ــم التخطي ــرور، قس ــة امل ــة، مديري ــؤون الرط ــوزارة لش ــة ال ــة، وكال 1. وزارة الداخلي

ــخ 2019/1/22. ــدد 		4	 بتاري الع

2. وزارة التخطيط: الجهاز املركز لإلحصاء، تقديرات السكان لعام 2018.

	. امانة بغداد، دائرة التصاميم، الكتاب ذي العدد م/844/1، 	/	/2019.

ــاب الصــادر  ــة يف بغــداد، والكت ــات االجتمــاع الخــاص بمناقشــة املشــكات املســببة لاختناقــات املروري 4. توصي

ــخ 2019/1/9. ــدد 1/	/22 بتاري ــواب، ذي الع ــس الن ــس مجل ــب االول لرئي ــن نائ ع

http:// ،ــا ــراي العــام حــل مشــكاة املــرور داخــل العاصمــة يرتبــط بإعــادة النظــر يف تخطيطي 	. صحيفــة ال

  ..www.alrayy

albeeaih.blogspot.c.6. االختناق املروري يهدد صحة سكان املدن عى الرابط ،  االلكرتوني

1 وزارة الداخلية: وكالة الوزارة لشؤون الرطة، مديرية املرور، قسم التحطيط واملتابعة، العدد 		4	 بتاريخ 2019/1/22.
2 كتاب امانة بغداد: دائرة التصاميم، العدد م/844/1، 	/	/2019.
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 احصاءات حوادث الطرق في العراق
لعام 2020

الباحث: اصيل سلمان داود

الملخص التنفيذي:

ــي،  ــد العامل ــىل الصعي ــاة ع ــية للوف ــباب الرئيس ــن األس ــدة م ــي واح ــيارات ه ــوادث الس ح

ــرتى أن  ــة، س ــوادث املروري ــات الح ــرة إىل إحصائي ــي، وبنظ ــم النام ــىل يف العال ــدالت أع ــع مع م

ــم،  ــع أنحــاء العال نحــو )1.25 مليــون( شــخص يلقــى حتفــه نتيجــة حــوادث الطــرق يف جمي

ــد الكحــول واملخــدرات مــن  ــة، ويُع ويُصــاب حــوايل )50 مليــون( شــخص اصابــات غــر مميت

ــكل  ــا تش ــد أنه ــث وج ــة حي ــرق الرسيع ــىل الط ــامة ع ــا الس ــرة يف قضاي ــل الخط ــرز العوام اب

ســبباً مســاهماً يف مــا يصــل إىل )22%( مــن حــوادث املركبــات عــىل الطــرق الرسيعــة يف جميــع 

ــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل )90% ( مــن الوفيــات الناجمــة  ــم، وتشــهد البل أنحــاء العال

عــن حــوادث املــرور يف العالــم، عــىل الرغــم مــن أنهــا ال تحظــى إال بنحــو )45%( مــن املركبــات 

 املوجــودة يف العالــم وتكلــف حــوادث املــرور يف معظــم البلــدان )3%( مــن الناتــج املحــيل اإلجمــايل.

ــة املــرور العامــة يف عــام 2020 عــن وفــاة )2152(  ــة ملديري  ويف العــراق اشــارت آخــر احصائي

ــر  ــن الجدي ــة، وم ــر مميت ــات غ ــرض)8338( إلصاب ــة وتع ــوادث املروري ــة الح ــخص نتيج ش

ــات بـــ )31.5(  ــا يف معــدل الوفي ــا والســابعة عاملي ــة االوىل عربي ــل املرتب بالذكــر ان العــراق يحت

ــكان. ــن الس ــمة م ــف نس ــة ال ــكل مائ ــاة ل وف
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اوال- حقائق رئيسية عن حوادث الطرق1

يلقــى نحــو 	1.2 مليــون شــخص ســنوياً حتفهــم نتيجــة لحــوادث املــرور، ويتعــرض مــا بــن 20 مليــون و0	 مليــون 

شــخص آخــر إلصابــات غــري مميتــة ويصــاب العديــد منهــم بالعجــز نتيجــة لذلــك.

وتمثـّـل اإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور الســبب األول لوفــاة األشــخاص البالغــن مــن العمــر مــن 	1 إىل 29 ســنة، 

ونصــف األشــخاص تقريبــاً الذيــن يتوفــون عــى طــرق العالــم يكونــون مــن »مســتخدمي الطــرق الريعــي التأثــر«، أي 

املشــاة وراكبــي الدراجــات الهوائيــة والناريــة.

ــل،  ــطة الدخ ــة واملتوس ــدان املنخفض ــرور يف البل ــوادث امل ــن ح ــة ع ــات الناجم ــن الوفي ــى )90%( م ــد ع ــا يزي ــدث م ويح

ــدان املرتفعــة الدخــل  ــى يف البل ــم األفريقــي، وحت ــة عــن حــوادث املــرور يف اإلقلي ــات الناجم وتوجــد أعــى معــدالت الوفي

تــزداد احتمــاالت التعــرض لحــوادث املــرور بــن األشــخاص الذيــن ينتمــون إىل األوســاط االجتماعيــة االقتصاديــة الدنيــا.

 وتحــدث )48%( مــن الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور يف العالــم بــن األشــخاص البالغــن مــن العمــر مــن )	1 – 

44( عامــاً، وتــزداد احتمــاالت تعــرض الذكــور لحــوادث املــرور مقارنــة باإلنــاث، منــذ مراحــل العمــر املبّكــرة. ويحــدث 

نحــو ثاثــة أربــاع )		%( الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور بــن الشــباب مــن الذكــور الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 	2 

عامــاً، وتزيــد بذلــك احتمــاالت تعرضهــم للوفــاة الناجمــة عــن حــوادث املــرور بثاثــة أضعــاف تقريبــاً مقارنــة باإلنــاث.

وتتســبّب اإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور يف خســائر اقتصاديــة كبــرية لألفــراد وأرسهــم وللــدول بأرسهــا. وتنشــأ 

هــذه الخســائر عــن تكلفــة العــاج وفقــدان إنتاجيــة األشــخاص الذيــن يتوفــون أو يُصابــون بالعجــز بســبب إصاباتهــم، 

وأفــراد األرسة الذيــن يضطــرون إىل التغيّــب عــن العمــل أو املدرســة لرعايــة املصابــن، وتتكلــف حــوادث املــرور يف معظــم 

البلــدان 	% مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل.

وتعتــرب عــدم كفــاءة الطــرق الرسيعــة والفرعيــة، وعــدم كفايــة تطبيــق قوانــني املــرور مــن ابــرز اســباب حوادث 

. لطرق ا

ــة  ــادة يف متوســط الرعــة واحتمــاالت وقــوع الحــوادث ومــدى وخامــة العواقــب املرتتب ــارشة بــن الزي توجــد عاقــة مب

ــادة  ــؤدي إىل زي ــة ت ــادة قدرهــا 1 كــم/ ســاعة يف متوســط رسعــة املركب ــك، أن زي ــال عــى ذل ــا ســواًء بســواء. ومث عليه

بنســبة 	% يف معــدل وقــوع الحــوادث التــي تنجــم عنهــا إصابــات وزيــادة بنســبة 4-	% يف معــدل وقــوع الحــوادث املميتــة.

وتزيــد القيــادة تحــت تأثــري الكحــول أو أي مــن املــواد النفســانية التأثــري أو املخــدرة مــن مخاطــر الحــوادث التــي تــؤدي 

ــري  ــانية التأث ــادة النفس ــاً للم ــة وفق ــات مختلف ــوادث بدرج ــوع الح ــاالت وق ــزداد احتم ــرية، ت ــة الخط ــاة أو اإلصاب إىل الوف

ــاف  ــد 	 أضع ــات تزي ــتخدمي األمفيتامين ــن مس ــة ب ــوادث مميت ــوع ح ــاالت وق ــك، أن احتم ــى ذل ــال ع ــتخدمة. ومث املس

ــاً مقارنــة بغريهــم. تقريب

1  منظمة الصحة العاملية،
 www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 
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ان عــدم  تطبيــق قوانــن املــرور الخاصــة بالقيــادة تحــت تأثــري الكحــول، واســتخدام أحزمــة األمــان، وااللتــزام بحــدود 

الرعــة، واســتخدام وســائل تقييــد األطفــال، يــؤدي إىل االرتفــاع يف الوفيــات واإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث املــرور التــي 

تنتــج عــن ســلوكيات محــددة. ولــذا، فإنــه إذا كانــت قوانــن املــرور غــري نافــذة أو يُنظــر إليهــا عــى أنهــا غــري نافــذة، 

فغالبــاً مــا ســيؤدي ذلــك إىل عــدم االمتثــال لهــا ومــن ثــم ســيتضاءل احتمــال أن تؤثــر عــى الســلوك.

ثانيا- عدد الحوادث املرورية واالصابات والوفيات الناتجة عنها يف العراق لاعوام 20201-2011

جدول)1(

عدد الوفياتعدد الجرحىعدد الحوادث املروريةالسنوات
201110.08	10.1982.	0	
201210.	0911.0	8	.118
20139.	2	10.6942.9	1
20148.8149.2102.	69
20158.8169.4292.	14
20168.	6	9.0162.		1
20178.8249.8		2.621
20189.8	210.4	92.	6	
201910.			11.6	12.6	6
20208.1868.	8	2.1	2

املصدر: تقرير الجهاز املركزي لاحصاء، تقرير احصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2020

 ومــن خــال الجــدول اعــاه ناحــظ ان اكــرب عــدد للحــوادث املروريــة كان يف عــام 2019  وكذلــك اكــرب معــدل 

ــات كان عــام 2020. للوفيــات بســبب هــذه الحــوادث. امــا اقــل معــدل للحــوادث والوفي

. iq.gov.itp.www ،1  مديرية املرور العامة
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حوادث املرور لسنة 2020 حسب املحافظة وصنف الطريق:

 جدول)2(

املصدر: تقرير الجهاز املركزي لاحصاء، تقرير احصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2020



31

ن 
سا

ني
 /
ع 

راب
 ال

دد
ع
ال

20
22

 

املصدر: تقرير الجهاز املركزي لاحصاء، تقرير احصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2020

ثالثاً- عدد الحوادث املرورية واالصابات والوفيات الناتجة عنها يف بعض دول العالم

احتــل العــراق املركــز األول يف معــدل وفيــات الحــوادث املروريــة عربيــا والســابع عامليــا، بحســب التقاريــر الصــادرة عــن 

منظمــة الصحــة العامليــة لعــام 2021.

ــا ســلطنة  ــف نســمة، تليه ــكل 100 أل ــاة ل ــة وف ــات يف العــراق هــو )	.1	( حال ــد كان معــدل الوفي ــر، فق ــا للتقري ووفق

عمــان بمعــدل )0.4	( حالــة وفــاة، امــا املركــز الثالــث عربيــاً فــكان مــن نصيــب موريتانيــا بمعــدل )28( وفــاة، تليهــا 

الســودان بمعــدل )2.	2( وفــاة، ثــم اململكــة العربيــة الســعودية خامســا عــى املســتوى العربــي، والعريــن عــى املســتوى 

العاملــي بمعــدل وفيــات بلــغ )24.8(1.

1  منظمة الصحة العاملية، تقرير السامة العامة لسنة 2021،
  www.who.int . www.skynewsarabia.com ،www.almrsal.com
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املصادر

الجهاز املركزي لاحصاء، تقرير احصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2020  .1

. www.itp.gov.iq ،مديرية املرور العامة، املوقع االلكرتوني  .2

 .www.who.int/ar .منظمة الصحة العاملية، املوقع االلكرتوني  .3

 .www.who.int،2021 منظمة الصحة العاملية، تقرير السامة العامة لسنة  .4

 www.skynewsarabia.com  .5

. www.almrsal.com  .6
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الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد

الباحث: مصطفى محمد رايض

الملخص التنفيذي:

ــروري  ــام امل ــة الزح ــية يف معالج ــة االساس ــاف لألهمي ــرة تض ــة كب ــات اهمي ــل واملواص ــرق النق  لط

ــة اقتصاديــة برشيــة،  وتســهيل حركــة املواطنــني ، تتمثــل بتحقيــق تنميــة شــاملة . فلتحقيــق تنمي

يســتوجب هــذا ربــط مناطــق البلــد فيمــا بينهــا بشــكل يحقــق انســيابية كــربى يف التنقــل للمواطنــني 

والســلع وبالتــايل ازدهــار حركــة البنــاء واالعمــار .

بســبب الظــروف التــي مــر بهــا العــراق، لــم تتحقــق تنميــة حقيقيــة خــال العقــود االخــرة، ولــم 

ــبب  ــاريع بس ــة املش ــت كاف ــات، اذ تعلق ــع الثمانين ــذ مطل ــل من ــرق النق ــعة ط ــراق توس ــهد الع يش

الحــروب والحصــار االقتصــادي الــذي فــرض حينهــا، ممــا جعــل العــراق دولــة متعطشــة للخدمــات 

تــكاد تتقدمهــا خدمــات البنــى التحتيــة، والتــي تمثــل شــبكات طــرق النقــل مــن شــوارع و جســور.

نوجــز يف ورقتنــا هــذه احــد اهــم املشــاريع التــي توقفــت ويجــري الحديــث اليــوم للتفكــر بتنفيذهــا 

وبحــث ســبل االســتعداد الكفيلــة للــرشوع بهــا، اســتنادا لتقريــر اللجنــة التــي تتــوىل دراســة التوصيات 

الــواردة يف التقريــر الفنــي املعــد مــن قبــل امانــة بغــداد، وهــذه اللجنــة مؤلفــة مــن جميــع الــوزارت 

والجهــات الحكوميــة ذات العاقــة.

ــأة  ــم تهي ــه املــرشوع ان يت ــة آنفــة الذكــر، ان اهــم مــا يتطلب ــا خــال مراجعــة تقريــر اللجن  الحظن

دراســة احــدث مــن التــي اعــدت يف ثمانينــات القــرن املــايض لتصميــم شــوارع العاصمــة، بما يتناســب 

مــع التوســع الســكاني وارتفــاع اعــداد املركبــات والضغــط الكبــر عــىل شــبكات الطــرق املتهالكــة يف 

العاصمــة بغــداد.
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أهمية الدراسة :

تكمــن اهميــة الدراســة يف اهميــة الطريــق الحلقــي الرابــع حيــث انــه يحيــط بمدينــة بغــداد ويربــط مناطقهــا   

املختلفــة ببعضهــا، اضافــة اىل ارتباطــه باملحــاور الرئيســية لربــط املدينــة باملحافظــات االخــرى، ومــن املعلــوم ان الكثــري 

مــن مركبــات الحمــل والشــاحنات تدخــل مدينــة بغــداد يف الوقــت الحــايل للوصــول اىل املحافظــات االخــرى وهــذا ســبب 

تــرر وتلــف العديــد مــن الشــوارع، ومــن شــان تنفيــذ الطريــق الحلقــي الرابــع ان يجنــب املدينــة نســبة عاليــة مــن 

هــذه االرضار الن هــذه الطــرق تنشــا بمواصفــات الطــرق الريعــة وتتحمــل األحمــال املروريــة العاليــة، وعــدم اضطــرار 

الشــاحنات التــي ال تــروم دخــول مدينــة بغــداد اىل دخولهــا عــر اســتخدام هــذا الطريــق الحيــوي، اضافــة اىل امكانيــة 

االســتفادة مــن مجــاورات هــذه الطــرق النشــاء مناطــق التبــادل التجــاري خــارج املدينــة بــدال مــن الدخــول اليهــا، اضافــة 

اىل ان تنفيــذ هــذه الطــرق يزيــد يف تطويــر املناطــق املحيطــة بالطريــق ويزيــد مــن قيمتهــا املاديــة. 

تلقــي هــذه الدراســة الضــوء عــى توصيــات التقريــر الــذي اعدتــه اللجنــة املشــكلة بموجــب االمــر الديوانــي 		 

لســنة 2019 التــي تتــوىل دراســة التوصيــات الــواردة يف التقريــر الفنــي املعــد مــن قبــل أمانــة بغــداد. بهــدف وضــع آليــة 

املبــارشة بتنفيــذ الطريــق الحلقــي الرابــع. تألفــت اللجنــة مــن الجهــات )امانــة بغداد/دائــرة التصاميــم وقســم العقــود 

العامــة، وزارة النقــل / الركــة العامــة للســكك الحديــد، محافظــة بغــداد / دائــرة التخطيــط العمرانــي، محافظــة بابــل، 

ــاة الوطنيــة لاســتثمار / دائــرة النافــذة الواحــدة،  دائــرة الطــرق والجســور يف وزارة االعمــار واالســكان والبلديــات، الهي

ــوارد  ــة، وزارة امل ــارات الدول ــرة عق ــة / دائ ــداد، وزارة املالي ــه بغ ــرة زراع ــه / دائ ــداد، وزارة الزراع ــتثمار بغ ــة اس هيئ

ــة  ــة العام ــة / الهيئ ــة، وزارة الثقاف ــاري العام ــجيل العق ــرة التس ــدل / دائ ــاحة، وزارة الع ــة للمس ــاة العام ــة / الهي املائي

لآلثــار والــرتاث (  تتضمــن بعــض التفاصيــل عــن مشــاريع الســكك واملشــاريع الزراعيــة واملشــاريع االســتثمارية وغريهــا 

عائــدة لهــذه الجهــات وكذلــك املواقــع االثريــة والرتاثيــة، وأي ترفــات أو عقــود ضمــن االمــاك العائــدة لهــذه الجهــات 

ضمــن محرمــات مســار الطريــق وكذلــك تحديــد آليــة ومتطلبــات تنفيــذ الطريــق ومــا تتضمنــه مــن جســور ومجــرات 

واســتماكات فيــه وصــوال اىل اعطــاء رؤيــة واضحــة عــن ايجــاد افضــل الســبل لتنفيــذه كونــه يمثــل رشيــان رئيــي يف 

مدينــة بغــداد.    

مسار الطريق :

   تــم تحديــد مســار الطريــق الحلقــي الرابــع وفــق الدراســة التــي اعدتهــا رشكــة ســكوت ولســن الريطانيــة يف ثمانينــات 

القــرن املــايض  الخاصــة باملخطــط االنمائــي الشــامل ملدينــة بغــداد والتــي كان مــن املفــروض ان تنجــز عــام 2000. 

وأغلــب مســار الطريــق متطابــق يف اغلــب مواقعــه بــن الدراســتن )ســكوت ولســن ودراســة امانــة بغــداد( ماعــدا منطقــة 

محــددة قــرب مطــار بغــداد الــدويل مــن تقاطعــه مــن شــارع الفــرات لغايــة تقاطعــه مــن طريــق بغــداد – حلــة .



35

ن 
سا

ني
 /
ع 

راب
 ال

دد
ع
ال

20
22

 

  يعترب الطريق الحلقي رقم 4 اهم الطرق الحلقية املقرتحة، وذلك من حيث 1:

ــا يف - 1 ــن كل اطرافه ــداد م ــة بغ ــط مدين ــه يحي ــث ان ــة، حي ــرق الحلقي ــن الط ــمل ب ــول واألش ــق االط ــه الطري ان

ــة. ــرخ والرصاف ــن الك الجانب

انه يربط العاصمة باملحاور الرئيسية :- 2

• طريق محمد القاسم الريع ويتقاطع مع 	

• طريق بغداد-املوصل	

• طريق بغداد-كركوك	

• طريق بغداد -بعقوبة-قر شريين	

• طريق بغداد-الكوت-البرة	

• طريق بغداد-الحلة-النارصية	

• طريق بغداد-كرباء-عرعر	

• طريق بغداد-رمادي-الحدود االردنية السورية	

ــس دون - 	 ــرق وبالعك ــرب اىل ال ــن الغ ــمال، وم ــوب اىل الش ــن الجن ــات م ــري املركب ــة س ــق تحويل ــيعمل كطري س

ــا. ــروري داخله ــام امل ــادة االزدح ــوارعها، وزي ــاف ش ــبب بات ــايل التس ــداد، وبالت ــة بغ ــرور يف مدين ــة للم الحاج

ــع - 4 ــا، ويمن ســيعمل عــى تطويــر مناطــق محيــط بغــداد ونقــل النشــاط التجــاري عــى محــاوره شــماال وجنوب

ــة. ــل العاصم ــاحنات اىل داخ ــول الش دخ

ســيعمل الطريــق عــى تطويــر املناطــق الواقعــه حــول بغــداد، وســيزيد مــن قيمــة االرايض والعقــارات التــي يمــر - 	

بهــا بنســبة كبــرية.

مواصفات الطريق الفنية :

طول الطريق 94 كيلومرت، باتجاهن عريضن.- 1

عرض الطريق يرتاوح من 80-120 مرت.- 2

كل اتجــاه فيــه 4 ممــرات للســيارات، وكتــف توقــف اضطــراري )عــرض كل ممــر مبلــط 	.18مــرت مــع الكتــف - 	

ــة  ــرق خدم ــرت وط ــرض 10 م ــطي بع ــات وس ــق خدم ــرت وطري ــرض 4 م ــف بع ــرت وكت ــرض 9 م ــزرة بع والج

ــة مبلطــة. جانبي

1   أمانة بغداد، دائرة التصاميم.
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يستعمل باقي العرض للتشجري.- 4

يتضمــن انشــاء الطريــق تنفيــذ خدمــات مثــل محطــات االســرتاحة )محطــة لــكل 10 كيلومــرت مــن الطريــق لــكل - 	

جانــب ( وكذلــك محطــات وزن لتدقيــق حمــوالت الشــاحنات ومطابقتهــا للحمــوالت املحوريــة املســموحة بموجــب 

البيــان رقــم)1( لســنة 2009 ويتــم اســتيفاء االجــور مــن الشــاحنات بموجــب القانــون.

تقــدر اعــداد الجســور والتقاطعــات للطريــق مــع الطــرق الرئيســية والفرعيــة واالنهــار دجلــة وديــاىل وغريهمــا( - 6

بحــدود 		 جــرا وتقاطعــا وتعابــرا اهمهــا جســور عــى نهــري دجلــة وديــاىل وتقاطعــات كبــرية بحــدود 11 

تقاطعــا.

األستماكات : 

ــم - 1 ــغ 60		 دون ــة تبل ــاحة تقريبي ــة بمس ــن ارايض زراعي ــاره ضم ــم مس ــع يف معظ ــي الراب ــق الحلق ــد الطري يمت

ويقــع القســم االكــر مــن هــذه االرايض ضمــن حــدود امانــة بغــداد وتمتــد عــى جانبــي الكــرخ والرصافــة وبمســاحة 

تقريبيــة تبلــغ 40	2 دونــم، امــا القســم االخــر يقــع خــارج حــدود امانــة بغــداد واملمتــد مــن تقاطعــه مــع طريــق 

بغــداد – حلــة )ســاحة علــوة الرشــيد( لغايــة نهــر ديــاىل وبمســاحة تقريبيــة تبلــغ 1420 دونــم.

تعود ملكية قسم من هذه االرايض اىل امانة بغداد وتبلغ مساحتها 48	 دونم ومنها :- 2

• االرايض ضمن افرازات منطقة الصابيات.	

• االرايض ضمن افرازات ابو دشري.	

• بعض االفرازات املتفرقة.	

يبن الجدول يف ادناه مساحات االرايض التقريبية ضمن مسار الطريق والنسب املئوية لها :- 	

املساحة/دونمالوصفت
النسبة 
املئوية

1
االرايض التي ال تعود ملكيتها المانة بغداد )داخل حدود امانة بغداد( مطلوب 

استماكها
1	92%4	

2
االرايض التي ال تعود مليكتها المانة بغداد )خارج حدود امانة بغداد( مطلوب 

استماكها
1420%	8

	1%48	االرايض العائدة ملكيتها المانة بغداد	

100%60		مجموع مساحات االرايض ضمن مسار الطريق

	8%212	مجموع مساحات االرايض املطلوب استماكها
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عائدية االرايض املطلوب استماكها : 

• لــم يتــم الوقــوف عــى عائديــة االرايض املــار ضمنهــا مســار الطريــق بصــورة دقيقــة ولكــن بصــورة عامــة 	

ــة  ــة ووزارات الدول ــخاص ووزارة املالي ــا اىل اش ــود ملكيته ــة تع ــي ارايض زراعي ــذه االرايض ه ــب ه ــان اغل ف

ــة اىل امانــة بغــداد  ــا بتخصيــص االرايض العائــدة للدول االخــرى، ويتطلــب اصــدار تريــع مــن جهــات علي

بــدون بــدل لتقليــل كلفــة تنفيــذ الطريــق الحلقــي الرابــع.

• يتطلــب الوقــوف عــى عائديــات االرايض )اشــخاص او مملوكــة للدولــة( بشــكل دقيــق لتكــون تقديــرات كلفــة 	

االســتماك دقيقــة، حيــث ان الكلــف التخمينيــة للعقــارات املــراد اســتماكها الغــراض النفــع العــام تكــون 

ــاف  ــرات باخت ــذه التقدي ــف ه ــر وتختل ــة التقدي ــال هيئ ــن خ ــة م ــم القضائي ــرات املحاك ــى تقدي ــاءا ع بن

مســاحة العقــار وموقعــه.

ماحظات عامة :

اعــدت دراســة ســكوت ولســن للنقــل الشــامل يف مدينــة بغــداد والتــي اســتند اليهــا تقريــر امانــة بغــداد واللجنــة - 1

املشــكلة مــدار الدراســة اعــاه لفــرتة الســبعينات لتكــون جاهــزة لســنة 2000، بينمــا نحــن االن يف العــام 2021 

وان مــرور هــذه الفــرتة مــع كل التغيــريات التــي جــرت والتوســع الكبــري يف نفــوس العاصمــة واعــداد املركبــات 

واملوقــف املــروري ربمــا يتطلــب تحديثــات اكثــر وتنوعــا اكــر للخيــارات للوصــول اىل مشــاريع تــدوم طويــا.

ــة، - 2 ــاك الدول ــة وأم ــاك الخاص ــن االم ــن االرايض م ــرية م ــاحات كب ــتماكات مس ــة اىل رضورة اس ــتند الدراس تس

وهــذا يتطلــب جهــدا كبــريا لحرهــا وبحــث امكانيــة االســتماك بمــا يتضمنــه مــن اقنــاع للشــاغلن وبالتــايل 

تخصيــص امــوال كبــرية، بالتزامــن مــع تزايــد االســتياء عــى اراض زراعيــة يف محيــط مدينــة بغــداد وتحويلهــا 

اىل عشــوائيات للســكن وبعــض املشــاريع ممــا يؤثــر ســلبا عــى فكــرة الطريــق بهــذا املخطــط الحــايل وتصعــب 

مــن عمليــة ازالتهــا.

لــم يتحــدث التقريــر عــن اليــة تنفيــذ الطريــق، مــن ســيدفع االمــوال، الحكومــة ام عــر االســتثمار، وكمــا نعلــم - 	

بصعوبــة الوضــع املــايل حاليــا وتكلفــة الطريــق املرتفعــة اذ ســيصل طولــه ملــا يقــارب 	9 كلــم وبعــرض 100 م.
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املصادر :

أمانة بغداد، دائرة التصاميم. تصميم الطريق الحلقي الرابع.- 1

وكالة االنباء العراقية - 2

تقرير وتوصيات اللجنة املشكلة بموجب االمر الديواني 		 لسنة 2019.- 	

 .4https://www.nasnews.com/view.php?cat=53148 وكالة ناس االخبارية  

املرفقات :

جــدول يوضــح التقاطعــات الحاليــة واملســتقبلية عــى الطريــق الحلقــي الرابــع حســب دراســة ســكوت ولســن 

للنقــل الشــامل يف مدينــة بغــداد 
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رمز التقاطعنوع التقاطعتصنيفهالطريق او العارض املتقاطع معه

نهر دجلة يف شمال بغداد )جر املثنى حالياً(

RiverBridge

FR1

FR2نهر دياىل يف رشق بغداد

FR3نهر دجلة يف جنوب بغداد

سكة قطار رشق بغداد

RailOverpass

FT1

FT2سكة قطار جنوب بغداد

FT3سكة قطار شمال بغداد

ــاه  ــة بأتج ــع مك ــن تقاط ــادم م ــعاعي الق ــق الش الطري
ــع ــوك الري ــداد – كرك ــق بغ طري

TSF

Full

Cloverleaf

FF1

FF2طريق صفي الدين الحي

FF3طريق املثنى بن حارثة الشيباني

الطريق الشعاعي القادم من امتداد طريق قناة الجيش
Special 

Interchange
FF4

طريق بغداد – اليوسفية

Full

Cloverleaf

FF5

FF6طريق بغداد – الحلة

FF7طريق مطار بغداد الدويل

FF8طريق الفرات 

FF9الطريق الدويل الريع )2(

FF10طريق بغداد – سامراء

ــر  ــة ج ــاه فلك ــة بإتج ــع مك ــن تقاط ــادم م ــق الق الطري
ــى املثن

TSO1

Half 
Cloverleaf

Or 
Diamond 

or 
Trumpet

FO1

FO2طريق بغداد – كركوك

ــة  ــاه منطق ــعب بإتج ــة الش ــن منطق ــادم م ــق الق الطري
ــة الثعالب

FO3

FO4شارع الجوادر

FO5شارع بغداد بعقوبة )شارع 		(

FO6امتداد شارع املشتل بعد نهر دياىل

FO7امتداد الطريق القادم من منطقة جر دياىل )1(

FO8امتداد الطريق القادم من منطقة جر دياىل )2(

FO9امتداد الطريق القادم من منطقة جر دياىل )	(

FO10شارع قادم من منطقة البوعيثة

FO11شارع عباس العزاوي

FO12شارع املعتز

FO13شارع ابن عقيل

FO14شارع الشيخ ضاري

FO15شارع ابو دلف

FO16شارع الشعلة الرئيي

TSO2شارع شاطئ التاجيات
Half 

Cloverleaf
FO17
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مراجعة قانون فرض رسوم على المركبات ألغراض صيانة 
الشوارع والجسور رقم )40( لسنة 2015

الباحثان:  د. عبدالله محسن جايد - هدى باسم محمد

الملخص التنفيذي

ــوارع  ــة الش ــراض صيان ــنة 2015 ألغ ــم )40( لس ــات رق ــىل املركب ــوم ع ــرض رس ــون ف ــع قان ــم ترشي  ت

ــرق  ــذه الط ــبكات ه ــة ش ــايل صيان ــا، بالت ــذي أصابه ــراب ال ــة االرضار والخ ــل معالج ــن أج ــور، م والجس

ــة  ــني والدول ــا للمواطن ــي تقدمه ــات الت ــودة الخدم ــاءة وج ــع كف ــا ورف ــينها وتطويره ــور وتحس والجس

ــدل  ــض مع ــة وخف ــوادث املروري ــات والح ــات واالزدحام ــدة االختناق ــف ش ــات وتخفي ــر املركب ــال س يف مج

ــرور.  ــوادث امل ــن ح ــة ع ــات الناجم الوفي

 ويعــود الســبب يف اختيــار هــذا القانــون للمراجعــة اىل تســاؤالت املواطنــني بشــأن مصــر األمــوال التــي يتــم 

اســتيفائها مــن مالكــي املركبــات، وعــدم اقتناعهــم ورضاهــم بمســتوى جــودة وكفــاءة الطــرق والجســور، 

ــذه  ــتيفاء ه ــرور باس ــر امل ــتمرار دوائ ــن اس ــم م ــىل الرغ ــراب، ع ــال والخ ــي اإلهم ــا تعان ــيما أن اغلبه الس

الرســوم، ممــا زاد مــن حنــق املواطنــني، ووســع قاعــدة الرفــض وعــدم الرضــا والقبــول بإجــراءات اســتيفاء 

الرســوم عــىل مركباتهــم لألغــراض التــي رشع مــن أجلهــا القانــون عنــد تجديــد إجــازة تســجيل املركبــة يف 

دوائــر املــرور املختصــة كل خمــس ســنوات عــىل وفــق أحــكام القانــون. 

ــة مــن االمــور املهمــة بشــأن  ــا جمل     إن تحليــل املعلومــات والبيانــات الــواردة يف هــذه الدراســة تــؤرش لن

ــغ  ــع مبال ــر توزي ــؤ وتأخ ــك التلك ــن ذل ــؤولة ع ــة املس ــون، والجه ــذا القان ــذ ه ــل يف تنفي ــؤ الحاص التلك

االيــرادات املســتحصلة عــن اســتيفاء رســوم املركبــات عــىل الجهــات املعنيــة بصيانــة الشــوارع والجســور، 

ومــن أهمهــا:

1- تأخر اصدار تعليمات تنفيذ القانون من وزارة املالية ما يقارب العام ونصف العام.

ــات  ــكان، مديري ــار واالس ــداد، وزارة االعم ــة بغ ــون )امان ــق القان ــة بتطبي ــات املعني ــات الجه 2- ان اجاب

البلديــات العامــة(، أكــدت عــدم قيــام وزارة املاليــة بتوزيــع مبالــغ ايــرادات الرســوم عليهــا ألنهــا الجهــات 

ــون. ــكام القان ــق أح ــىل وف ــور ع ــرق والجس ــة الط ــة صيان ــة بمهم املعني

ــون،  ــكام القان ــق أح ــزام بتطبي ــا يف االلت ــدم رغبته ــة وع ــة وزارة املالي ــدان مماطل ــران يؤك ــذان األم  وه

وامتناعهــا عــن توزيــع االيــرادات الناجمــة عــن فــرض الرســوم عــىل املركبــات للجهــات املعنيــة بصيانــة 

ــور. ــرق والجس ــبكات الط ــر ش وتطوي

 يف هــذه الدراســة تــم تقديــم جملــة مــن التوصيــات؛ يمكــن ملجلــس النــواب اعتمــاد أحدهــا ملعالجــة اوضــاع 

هــذا القانــون، تــرتاوح مــا بــني تعديــل تعليمــات تنفيــذ القانــون وبــني تعديــل القانــون او الغائــِه وترشيــع 

قانــون أخــر يســهل تنفيــذه دون أي تقييــد ألحكامــه.



42

ن 
سا

ع / ني
عدد الراب

ال
2022 

أوالً: الطرق والجسور يف العراق والترشيعات واملوارد املالية الازمة لتطويرها وصيانتها. 

1- واقع الطرق والجسور يف العراق وأهمية تطويرها وصيانتها.  

ــا  ــذي أدى اىل تلفه ــر ال ــة، األم ــاوزات املختلف ــتخدام والتج ــوء االس ــال وس ــن اإلهم ــراق م ــور الع ــرق وجس ــي ط    تعان

وخرابهــا، وذلــك بســبب تقصــري عديــد مــن الجهــات ذات العاقــة بصيانــة وإدامــة الطــرق والجســور والحفــاظ عليهــا 

مــن التهالــك والتقــادم، فضــاً عــن أســباب أخــرى أهمهــا: زيــادة اعــداد املركبــات بشــكل ملفــت، ضيــق مســارات الطــرق 

وعــدم توســيعها بمــا يــاءم الزيــادات الحاصلــة بأعــداد املركبــات، الســيما أن شــوارع بغــداد وأغلــب املحافظــات بقيــت 

عــى حالهــا ولــم تشــهد تطــوراً إال بحــدود خجولــة جــداً منــذ )0	( عامــا1ً، كذلــك عــدم وجــود وســائط  متطــورة أخــرى 

ــرق  ــن غ ــة ع ــور، األرضار الناجم ــوارع والجس ــتخدام الش ــم اس ــن زخ ــف م ــي تخف ــار الكهربائ ــرتو او القط ــل كامل للنق

املــدن والفيضانــات الحاصلــة، بســبب ســوء شــبكات تريــف امليــاه يف مواســم األمطــار، عــدم التــزام أصحــاب املركبــات 

بالحمــوالت املقــررة، فضــاً عــن االرضار والخــراب الــذي لحــق بالطــرق والجســور جــراء العمليــات العســكرية والتفجــريات 

اإلرهابيــة املتكــررة يف األعــوام املنرمــة.  

     إن احصــاءات وزارة التخطيــط / الجهــاز املركــزي لإلحصــاء املســجلة لغايــة 1	/2020/12 تبــن أن مجمــوع أطــوال 

الطــرق بأنواعهــا كافــة يف العــراق باســتثناء اقليــم كوردســتان )الرئيســة، الثانويــة، الريفيــة، الحدوديــة، واملــرور الريــع( 

تبلــغ )9			4( كــم )كيلــو مــرت(، وعــدد الجســور بأنواعهــا )الكونكريتيــة، الحديديــة، والعائمــة( يف جميــع املحافظــات مــا 

عــدا إقليــم كوردســتان تبلــغ)698( جــراً، امــا املجمــوع الــكي لســيارات القطــاع الخــاص بضمنهــا اقليــم كوردســتان 

فتبلــغ)026106	( ســيارة، وبمعــدل )		1( ســيارة مســجلة يف مديريــة املــرور العامــة لــكل )1000( نســمة 2. إن اعــداد 

هــذه الســيارات ال تتناســب والطاقــة االســتيعابية املصصمــة لشــوارع هــذه املحافظــات، إذ بينــت مديريــة املــرور بكتابهــا 

ــة  ــارب )200000( مركب ــا يق ــتيعاب م ــة الس ــداد مصمم ــة بغ ــوارع محافظ ــدد )		4	( يف 2019/1/22، إن ش ذي الع

ــا ألــف مركبــة(، يف حــن أن عــدد املركبــات الفعــي وصــل اىل )262	180( مركبــة، فضــاً عــن املركبــات القادمــة  )مائت

اليهــا مــن املحافظــات االخــرى	.

      إن اإلهمــال والتقصــري والتجــاوز عــى الطــرق ومــا صاحبهــا مــن أســباب أدى اىل تدهــور شــبكات الطــرق والجســور 

وانهاكهــا وزيــادة شــدة االختناقــات واالزدحامــات والحــوادث املروريــة وزيــادة معــدل الوفيــات نتيجــة لتلــك الحــوادث، 

ــذا  ــا، وه ــودة خدماته ــاءة وج ــع كف ــؤدي اىل تراج ــراب ي ــاك وخ ــن إنه ــا م ــا يصيبه ــور وم ــرق والجس ــادم الط إذ أن تق

الرتاجــع يف كفــاءة وجــودة الطــرق بأصنافهــا املختلفــة )الطــرق الرئيســية، الريعــة، الفرعيــة، وغريهــا( يعــدُّ مــن بــن 

أبــرز األســباب املؤديــة اىل حصــول وزيــادة حــوادث الطــرق ومعــدل الوفيــات.

1 -وكالة االنباء العراقية، املرور تحيص أعداد السيارات يف العراق،	1/	/2022، متاح عى شبكة االنرتنت.
https://www.ina.iq/155966--.html                                                                                             

2 -جمهورية العراق، وزارة التخطيط - الجهاز املركزي لإلحصاء، تقرير إحصاء سيارات القطاع الخاص املسجلة يف مديرية املرور العامة لغاية1	/2020/12، 
ص.	—8.

	 - كتاب وزارة الداخلية، وكالة الوزارة لشؤون الرطة- مديرية املرور/ قسم التخطيط واملتابعة، ذي العدد)		4	( يف 2019/1/22.
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      لقــد بــن تقريــر إحصــاء حــوادث املــرور املســجلة لســنة 2020، الصــادر عــن وزارة التخطيــط/ الجهــاز املركــزي 

لإلحصــاء أن عــدد الحــوادث املروريــة بلــغ )8186( حادثــاً، منهــا )	426( عــى الطــرق الرئيســة، و)	1	1( عــى الطــرق 

ــغ عــدد الجرحــى  ــة، وجــراء هــذه الحــوادث بل ــة، و)44	( عــى الطــرق الريفي الريعــة، و)1862( عــى الطــرق الفرعي

او املصابــن  )	8	8(، وعــدد الوفيــات  )2	21(، ناهيــك عــن األرضار والخســائر االقتصاديــة التــي يتعــرض لهــا االفــراد 

املصابــن وأرسهــم  والدولــة مــن الحــوادث املروريــة، إذ ان هــذه الخســائر تنشــأ، بســبب تكاليــف العــاج والتأهيــل، فضــاً 

عــن فقــدان إنتاجيــة االفــراد املتوفــن واملصابــن بالعجــز نتيجــة إصاباتهــم يف تلــك الحــوادث، والخســائر واألرضار التــي 

تلحــق بأفــراد أرُس املصابــن املضطريــن لانقطــاع عــن العمــل او التغيــب عنــه اوعــن املدرســة. وهنــا البــد مــن اإلشــارة 

اىل ان العــراق وفقــاً لتقاريــر منظمــة الصحــة العامليــة الصــادرة عــام 2021، إحتــل املركــز األول عربيــا والســابع بــن دول 

العالــم يف معــدل الوفيــات الناجمــة عــن الحــوادث املروريــة 1.

      إن تأهيــل شــبكات الطــرق والجســور وانشــاء أخــرى حديثــة ومتطــورة يتطلــب توفــري مــوارد ماليــة كافيــة، ولغــرض 

تأمــن مــا يكفــي مــن هــذه املــوارد لتحقيــق هــذا الهــدف يف العــراق يف ضــوء النمــو الســكاني املضطــرد والزيــادات الكبــرية 

يف عــدد املركبــات، وضمــان مســاهمة املواطنــن املســتفيدين مــن عمليــة صيانــة وتأهيــل الطــرق والجســور يف تأمــن هــذه 

املــوارد، ســعت الحكومــة لتريــع قانــون يســهم يف تحقيــق تلــك األهــداف التــي تعــود بالفائــدة للدولــة واملواطــن. لقــد 

كان نتــاج ســعي الحكومــة يف هــذا الشــأن هــو تريــع قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع 

ــر  ــة لتطوي ــوال الازم ــن األم ــات يف تأم ــذه املركب ــاب ه ــاهم أصح ــل ان يس ــن أج ــنة 	201 م ــم )40( لس ــور رق والجس

وتأهيــل الطــرق والجســور يف العــراق بالشــكل الــذي يراعــي التطــور والنمــو الســكاني الحاصــل يف العــراق وتزايــد اعــداد 

املركبــات بأصنافهــا املختلفــة )وهــو مــا جــاء يف األســباب املوجبــة لتريــع هــذا القانــون(.

2-قانون فرض رسوم عى املركبات ألغراض صيانة الشوارع والجسور رقم )40( لسنة 	201، وتعليمات تنفيذه.

     لقــد رشع قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201 ونــر 

يف جريــدة الوقائــع العراقيــة يف العــدد )88	4( بتأريــخ 	11/2/	201، وتــم إصــدار تعليمــات تســهيل تنفيــذه ونــرت 

يف العــدد )8	44( مــن جريــدة الوقائــع بتاريــخ 	1/	/	201. إذ تضمــن هــذا القانــون ســت مــواد، فضــاً عــن األســباب 

املوجبــة لتريعــه. 

     إن املــرع ومــن أجــل تحقيــق الهــدف مــن تريــع القانــون بــن يف املــادة )1( منــه 2، إن فــرض الرســم الســنوي املحــدد 

عــى كل نــوع مــن أنــواع املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع )الطــرق( والجســور يســتوىف مــرة واحــدة عــن كل خمــس 

ســنوات عنــد تجديــد إجــازة تســجيل املركبــة يف دوائــر املــرور املختصــة، وبــن قيمــة الرســم الســنوي لــكل نــوع مــن 

أنــواع املركبــات يف جــدول مرافــق مــع هــذا القانــون. وأوضــح املــرع يف املــادة )2( أن مديريــة املــرور العامــة هــي الجهــة 

املســؤولة عــن اســتيفاء الرســوم املنصــوص عليهــا يف املــادة )1( مــن القانــون، التــي يتــم توزيعهــا بنســب محــددة عــى 

1 -اصيل سلمان، تقرير -إحصاءات حوادث الطرق يف العراق، مجلس النواب، دائرة البحوث والدراسات النيابية-قسم البحوث،2020، ص.4-2.
2 - قانون فرض رسوم عى املركبات ألغراض صيانة الشوارع والجسور رقم )40( لسنة 	201.
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الجهــات املــؤرشة يف القانــون بحســب واجباتهــا يف صيانــة الطــرق والجســور، إذ حــدد لــوزارة االعمــار واإلســكان نســبة 

)		%( مــن الرســوم لصيانــة الطــرق والجســور، يف حــن حــدد )	2%( منهــا ملديريــة البلديــات العامــة لصيانــة شــوارع 

املــدن الداخليــة، و)20%( مــن الرســوم ألمانــة بغــداد لصيانــة الشــوارع والتقاطعــات الواقعــة ضمــن مســؤولياتها. وأشــار 

القانــون يف املــادة )	( اىل ان الرســوم املنصــوص عليهــا يف املــادة )1( تخصــص للمحافظــات التــي تجبــى منهــا عــن طريــق 

مديريــات الــوزارات املذكــورة يف املــادة )2(.

ــم  ــم توضــح هــل يت ــي ل ــون الت ــادة )2( مــن القان ــا جــاء يف أحــكام امل ــن م ــاً ب ــاك تعارضــاً وتضارب     ونلحــظ أن هن

توزيــع ايــرادات الرســوم عــى الجهــات املعنيــة مــن إجمــايل املبالــغ املحولــة مــن املحافظــات كافــة واملتجمعــة لــدى وزارة 

املاليــة، أم يتــم توزيــع املبالــغ عــى مديريــات الــوزارات والجهــات املعنيــة مــن إيــرادات الرســوم املســتوفاة واملتجمعــة يف كل 

محافظــة عــى حــدا، إذ أن تفســريها يحتمــل اعتمــاد اليــات التوزيــع عــى الجهــات املعنيــة مــن إجمــايل املبالــغ املســتحصلة 

ــادة )2( اىل أن الـــ)%20(  ــر امل ــم ت ــداد، اذ ل ــة بغ ــا ألمان ــب )20%( منه ــف يذه ــة، وإال كي ــدى وزارة املالي ــة ل واملتجمع

هــذه حصــة ألمانــة بغــداد مســتحصلة مــن مبالــغ الرســوم التــي يتــم اســتيفائها مــن محافظــة بغــداد حــراً، يف حــن 

ــى منهــا مــن خــال  ــي تجب ــادة)1( للمحافظــات الت ــغ الرســوم املنصــوص عليهــا يف امل ــزم تخصيــص مبال ــادة)	( تل امل

مديريــات الــوزارات، فــاذا كانــت تذهــب )20%( مــن إجمــايل ايــرادات الرســوم ألمانــة بغــداد، فكيــف يخصــص مــا يجبــى 

ــة  ــم يذكــر أن حصــة أمان ــون ل ــة الطــرق والجســور فيهــا حــراً،  فضــاً عــن إن القان يف كل محافظــة ألغــراض صيان

بغــداد تخصــص مــن مبالــغ الرســوم التــي تســتوىف فيهــا.

ــرض  ــن ف ــتيفاؤها م ــم اس ــي يت ــوال الت ــع األم ــة تجمي ــر اىل طريق ــم ت ــون ل ــواد القان ــة أن م ــر باملاحظ ــن الجدي    وم

الرســوم، هــل توضــع يف صنــدوق خــاص بأغــراض صيانــة الطــرق والجســور؟ ام تذهــب للخزينــة العامــة بشــكل مبــارش 

ــهيل  ــات تس ــدار تعليم ــد اص ــاً عن ــب توضيح ــذي تطل ــر ال ــة؟ األم ــات ذات العاق ــددة للجه ــب املح ــب النس ــوزع حس وت

تنفيــذ القانــون.

      وبغيــة تطبيــق أحــكام القانــون وضمــان تأمــن املــوارد املاليــة لتطويــر وتأهيــل الطــرق والجســور يف العــراق وتحقيــق 

األهــداف التــي رشع مــن أجلهــا، كان ال بــد مــن تنفيــذ أحــكام املــادة )	( منــُه التــي تنــص عــى )لوزيــر املاليــة اصــدار 

تعليمــات تســهيل تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون(، ومــع ذلــك تأخــر اصــدار تعليمــات تســهيل تنفيــذ القانــون رقــم )40( 

لســنة 	201 مــا يقــارب العــام وخمســة أشــهر مــن تاريــخ نــره يف الجريــدة الرســمية، إذ كان تاريــخ نــره يف جريــدة 

الوقائــع يف العــدد 88	4 بتأريــخ 	11/2/	201، امــا تعليمــات تســهيل تنفيــذه فقــد تــم إصدارهــا يف العــدد 8	44 مــن 

جريــدة الوقائــع بتاريــخ 	1/	/	201.

   ونصــت تعليمــات تســهيل تنفيــذ القانــون1 يف املــادة )1(- ثانيــاً عــى) تــودع مديريــات املــرور يف بغــداد املبالــغ املســتوفاة 

1 - الوقائع العراقية، تعليمات تسهيل تنفيذ قانون فرض رسوم عى املركبات ألغراض صيانة الشوارع والجسور رقم )40( لسنة 	201، العدد 8	44  يف  
.201	/	/1	
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وفــق القانــون يف حســاب مغلــق لغــرض إرســال املبالــغ املتجمعــة اىل حســاب مديريــة املــرور(. أمــا البنــد )ثالثــاً( مــن 

املــادة نفســها فقــد نصــت عــى )تتــوىل مديريــة املــرور فتــح حســاب خــاص بالرســوم املســتوفاة لغــرض إرســال املبالــغ 

املتجمعــة اىل وزارة املاليــة/ دائــرة املحاســبة(.  أمــا املــادة )2( مــن هــذه التعليمــات فقــد بينــت أن مديريــات املــرور يف 

املحافظــات تقــوم بإرســال املبالــغ التــي تســتوفيها اىل خزينــة املحافظــة، التــي تقــوم بدورهــا بإرســالها كل شــهر اىل وزارة 

املاليــة / دائــرة املحاســبة. وقــد أشــارت املــادة )	( مــن التعليمــات اىل أن دائــرة املحاســبة تقــوم بتقييــد املبالــغ املرســلة 

ــاً للخزينــة العامــة للدولــة، يف حــن نصــت املــادة )4( مــن  ــاً، واملــادة)2( ايــراداً نهائي اليهــا عــى وفــق املــادة )1(- ثاني

هــذه التعليمــات عــى ) تتــوىل دائــرة املوازنــة تبويــب املبالــغ املســتوفاة مــن الرســوم وفــق العــدد واملــادة والنــوع وحســب 

النســب املنصــوص عليهــا يف القانــون(. 

    أمــا املــادة )	( مــن تعليمــات تســهيل تنفيــذ القانــون فقــد ألزمــت الجهــات املعنيــة )وزارة االعمــار واإلســكان والبلديــات 

ــا يف  ــوص عليه ــؤرشة واملنص ــراض امل ــة لألغ ــغ املخصص ــتخدام املبال ــر اس ــداد( بح ــة بغ ــا وامان ــة له ــر التابع والدوائ

القانــون، وعــدم جــواز اســتخدامها إلنجــاز اعمــال او أغــراض أخــرى.

ثانيــاً: املخاطبــات الروريــة والتواصــل مــع الجهــات ذات العاقــة بتطبيــق القانــون رقــم )40( لســنة 2015، 

لجمــع األدلــة والبيانــات الازمــة ملراجعــة القانــون.

1-أهمية وأسباب مراجعة القانون رقم)40( لسنة 	201.

ــنة 	201  ــم )40( لس ــور رق ــوارع والجس ــة الش ــراض صيان ــات ألغ ــى املركب ــوم ع ــرض رس ــون ف ــار قان ــد اختي      يع

للمراجعــة بعــد تريعــه منســجماً مــع تســاؤالت املواطنــن بشــأن مصــري األمــوال التــي تجبــى مــن مالكــي املركبــات، 

ــوال  ــذه األم ــاب ه ــه، إن ذه ــت نفس ــراب، ويف الوق ــال والخ ــي اإلهم ــور تعان ــرق والجس ــوارع  والط ــب الش ــيما أن أغل الس

وانفاقهــا عــى املجــاالت واالغــراض التــي حددهــا القانــون وحصــول تحســن ملحــوظ يف شــبكات الطــرق والجســور ســوف 

يرفــع مــن مســتوى رضــا املواطنــن بشــأن اإلجــراءات املعتمــدة مــن قبــل الجهــات املســؤولة عــن تنفيــذ القانــون، ممــا 

يوســع قاعــدة القبــول بدفــع تلــك الرســوم املفروضــة عــى املركبــات ويخفــف مــن حنــق املواطنــن بهــذا الشــأن ويحقــق 

األســباب املوجبــة لتريــع القانــون.

ــة  ــدف عملي ــق ه ــون لتحقي ــق القان ــة بتطبي ــات ذات الصل ــوزارات والجه ــع ال ــل م ــة والتواص ــات الروري 2-املخاطب

ــة. املراجع

      لغــرض تتبــع األثــر والغايــة مــن مراجعــة قانــون فــرض الرســوم عــى املركبــات رقــم )40( لســنة 	201 بعــد تريعــه 

والوقــوف عــى أســباب تلكــؤ تنفيــذه وبيــان الجهــة املســؤولة عــن ذلــك، فــإن هــذا األمــر قــد تطلــب جمــع األدلــة والبيانات 

ــا  ــال مخاطبته ــن خ ــا م ــول إليه ــم الوص ــي ت ــون، الت ــذ القان ــة بتنفي ــة ذات العاق ــات الحكومي ــن الجه ــاءات م واإلحص
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وطــرح بعــض األســئلة عليهــا والتــي تعــد بمثابــة الــروط املرجعيــة للوصــول لتلــك األدلــة واملعلومــات. 

ــل  ــن اج ــمية م ــب رس ــال كت ــن خ ــون م ــذ القان ــع وتنفي ــة بتري ــة ذات املصلح ــات املعني ــة الجه ــم مخاطب ــه ت     وعلي

الحصــول عــى األدلــة واإلحصــاءات واملعلومــات الحقيقيــة الازمــة لبيــان أليــات تنفيــذه وكيفيــة تطبيقــه يف الواقــع العمــي 

وتوضيــح وجهــات نظــر هــذه الجهــات بشــأن هــذا القانــون. 

   وأدنــاه األســئلة التــي وجهــت لــوزارات الداخليــة واملاليــة واالعمــار واإلســكان والبلديــات العامــة وامانــة بغــداد 

للحصــول عــىل البيانــات واإلحصــاءات واملعلومــات املطلوبــة إلنجــاز عمليــة املراجعــة للقانــون موضــوع البحــث:

أ- األسئلة املطروحة عى وزرارة الداخلية/ مديرية املرور العامة هي كاالتي:

- بيــان تطبيــق قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201، وقيمــة 

املبالــغ التــي تــم اســتيفائها بموجب هــذا القانــون عــن كل محافظــة للمــدة مــن )2020-2018(.

- هل تم التطبيق عى القانون ام عى تعليمات مجلس الوزراء رقم )	( لسنة 	201؟

ماحظة: تم التأكيد بكتاب اخر مرسل للوزارة نفسها عى هذه املخاطبة لتأخر اإلجابة عن هذه األسئلة.

ب-مخاطبة وزارة املالية/ دائرة املوازنة وطلب االتي:

- تزويدنــا باملعلومــات كافــة عــن املبالــغ املســتحصلة بحســب قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات رقــم )40( لســنة 	201 

كإيــراد للخزينــة العامــة لــكل محافظــة مــن 	201 ولغايــة 2020.

جـ- مخاطبة وزارة املالية/ مكتب الوزير وطلب اإلجابة عن السؤال االتي:

ــوارع  ــة الش ــراض صيان ــات ألغ ــى املركب ــوم ع ــرض رس ــون ف ــذ قان ــات تنفي ــدار تعليم ــر اص ــباب تأخ ــي أس ــا ه - م

ــنة 	201؟ ــم )40( لس ــور رق والجس

د- مخاطبة وزارة املالية/ الدائرة القانونية ووجه السؤال السابق نفسه املوجه للوزارة نفسها / مكتب الوزير.

ماحظــة: تــم التأكيــد بكتــاب اخــر موجــه لــوزارة املاليــة/ الدائــرة القانونيــة رداً عــى كتابهــا املرســل لدائــرة البحــوث، 

والتأكيــد عــى بيــان أســباب تأخــر اصــدار تعليمــات تنفيــذ قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات.

هـــ- مخاطبــة وزارة االعمــار واإلســكان والبلديــات العامــة/ مكتــب الوزيــر وطلــب اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة املتعلقــة 

بقانــون فــرض رســوم عــى املركبــات رقــم )40( لســنة 	201، وهــي بيــان:

-  قيمة املبالغ الواردة من وزارة املالية جراء تطبيق هذا القانون؟
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- ما هي املروعات املنفذة يف املحافظات عى وفق هذا القانون من 2018-2020؟

ماحظة: تم التأكيد بكتاب آخر مرسل للوزارة نفسها عى هذه املخاطبة لتأخر اإلجابة عى هذه األسئلة.

و- مخاطبة امانة بغداد ووجهت لها ذات االسئلة املوجهة لوزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة.

ثالثاً: قائمة األدلة واملعلومات الرئيسة إلتمام عملية مراجعة قانون رقم )40( لسنة 2015.

     لقــد تــم انتظــار إجابــات الجهــات الحكوميــة بشــأن األســئلة املوجــه اليهــا واملتعلقــة بجمــع األدلــة الازمــة إلتمــام عملية 

مراجعــة قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201 مــدة مــن 

الزمــن اىل أن وصلــت اإلجابــات تباعــاً، وكمــا مــدون عــى النحــو االتــي:

1-إجابــة امانــة بغــداد / دائــرة املشــاريع1 عــن األســئلة املوجــه اليهــا بشــأن قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض 

صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201 باآلتي:

    نــود اعامكــم أنــه لــم يتــم العمــل بالقانــون أعــاه ألنــه لــم يتــم تنفيــذه لغايــة اآلن وعــدم إرســال أيــة تخصيصــات 

مــن وزارة املاليــة اىل امانــة بغــداد عــى وفــق القانــون أعــاه. ولــم يذكــر يف إجابــة امانــة بغــداد فيمــا إذا كانــت توجــد أم 

ال توجــد مروعــات منفــذة عــى وفــق احــكام هــذا القانــون مــن 2020-2018.

ــذ  ــات تنفي ــدار تعليم ــر اص ــباب تأخ ــأن أس ــا بش ــه اليه ــؤال املوج ــن الس ــارش ع ــكل مب ــة2 بش ــب وزارة املالي ــم تج 2-ل

القانــون املذكــور لغايــة اخــر كتــاب صــادر عــن مجلــس النــواب/ دائــرة البحــوث لطلــب اإلجابــة بهــذا الشــأن ذي العــدد 

ــي: ــك باألت ــن ذل ــا ع ــلت اجابته )96/11/1	2( يف 	2/	/2021، وأرس

    نــود اعامكــم أن تعليمــات تســهيل تنفيــذ قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور 

ــة بعددهــا )8	44( الصــادر  ــع العراقي رقــم )40( لســنة 	201 قــد صــدرت بالرقــم )1( لســنة 	201 ونــرت يف الوقائ

بتاريــخ 	1/	/	201. وارســلت صــورة مــن هــذه التعليمــات مــع هــذه اإلجابــة.

     وبعــد ذلــك قامــت وزارة املاليــة/ الدائــرة القانونيــة/ قســم االستشــارات/ شــعبة االتفاقيــات والتريعــات	 بالــرد عــى 

ــباب  ــان أس ــرورة بي ــق ب ــدد 96/11/1	2 يف 	2/	/2021 املتعل ــوث ذي الع ــرة البح ــن دائ ــا م ــل اليه ــاب املرس الكت

تأخــر اصــدار تعليمــات تنفيــذ القانــون وكانــت اجابتهــا باالتــي:

  نــود إعــام امانتكــم املوقــرة ان هــذه الــوزارة/ الدائــرة القانونيــة قــد شــكلت لجنــة بموجــب األمــر الــوزاري الصــادر 

بكتــاب الدائــرة اإلداريــة رقــم )	8	1( ذي العــدد )8		4( املــؤرخ 0	/	/2016 مــن الجهــات املذكــورة كافــة يف قانــون 

فــرض الرســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201 وأنجــزت مســودة التعليمــات 

1 - كتاب امانة بغداد / دائرة املشاريع، ذي العدد )910( يف 	/2021/2.
2  كتاب وزارة املالية/الدائرة القانونية/ قسم االستشارات/ شعبة االتفاقيات والتريعات، ذي العدد)40	4( يف 2021/2/10.

	 - كتاب وزارة املالية/الدائرة القانونية/ قسم االستشارات/ شعبة االتفاقيات والتريعات، ذي العدد)2	142( يف 2021/4/21.
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وارســلت اىل الجهــات ذات العاقــة بموجــب كتابنــا ذي العــدد )		8	( املــؤرخ 2016/4/12 إلبــداء الــرأي وتــم عــرض 

ــن  ــت م ــؤرخ 	2016/8/1 ودقق ــدد )68228( امل ــا ذي الع ــب كتابن ــة بموج ــس الدول ــى مجل ــات ع ــودة التعليم مس

املجلــس املذكــور بموجــب كتابــه ذي العــدد )146( املــؤرخ 	1/1/	201 وتــم توقيعهــا مــن الســيد وزيــر املاليــة بتاريــخ 

2/9/	201 وأرســلت اىل دائــرة الوقائــع العراقيــة لنرهــا يف الجريــدة الرســمية بموجــب كتابنــا ذي العــدد )4186( املؤرخ 

2/19/	201 ونرفــق طيــاً األوليــات كافــة املشــار إليهــا أعــاه.

	-بينــت وزارة املاليــة 1بشــأن مخاطبتنــا لهــا وســؤالها عــن تزويدنــا باملعلومــات كافــة عــن املبالــغ املســتحصلة بحســب 

ــة  ــراداً للخزين ــنة 	201  إي ــم )40( لس ــور رق ــوارع والجس ــة الش ــراض صيان ــات ألغ ــى املركب ــوم ع ــرض رس ــون ف قان

العامــة لــكل محافظــة مــن 	201 ولغايــة 2020، أنهــا احالــت كتابنــا اىل دائــرة املحاســبة / مكتــب املديــر العــام لتزويدنــا 

باملعلومــات املطلوبــة، إذ وصلتنــا نســخة مــن اإلحالــة مــع نســخة مــن إعمــام الــوزارة بشــأن قانــون رقــم )40( لســنة 

ــم  ــداد( املرق ــن بغ ــيد ام ــب الس ــداد/ مكت ــة بغ ــظ / امان ــيد املحاف ــب الس ــة/ مكت ــات كاف ــه اىل )املحافظ 	201 املوج

)49	112( يف 	/2019/9 املتضمــن اإلشــارة اىل كتــاب مجلــس النــواب/ اللجنــة املاليــة واملرقــم )6	6( يف 21/	/2019 

لغــرض رسعــة تطبيــق أحــكام املــادة)2( مــن قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور 

رقــم )40( لســنة 	201 ، وفيــه أيضــاً إشــارة لكتــاب وزارة املاليــة املرقــم )61	180( يف 11/2/	201 املوجــه اىل دائــرة 

املحاســبة ، الــذي تطالــب فيــه رسعــة التنســيق مــع دائــرة املحاســبة إلشــعارها باإليــرادات املتحققــة عــن تطبيــق أحــكام 

الفقــرة املشــار إليهــا أعــاه التــي تــم قيدهــا ايــراد امانــة ضمــن حســاب دائــرة الطــرق والجســور لــكل محافظــة منفــردة 

وتحديــد تاريــخ قيــد املبالــغ ايــراد امانــة لــكل دائــرة طــرق وجســور منفــردة لغايــة تاريخنــا آنفــاً )تاريــخ الكتــاب يف 

	/2019/9( ليتســنى لنــا إضافــة مــا يقابلهــا ضمــن املنــح التشــغيلية لــكل مؤسســة وألمانــة بغــداد لغــرض تمكينهــم 

مــن صيانــة الطــرق والجســور العائــدة لهــا، واشــعار دائــرة املحاســبة بهــذه اإليــرادات بالرعــة املمكنــة.

4-إجابــة وزارة املاليــة/ دائــرة املحاســبة/ األمــور النقديــة2 بشــأن تزويدنــا باملعلومــات كافــة عــن املبالــغ املســتحصلة 

بحســب قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201  إيــراداً للخزينة 

العامــة لــكل محافظــة مــن 	201 ولغايــة 2020، وأرســلت الجــداول الخاصــة باملبالــغ املســتحصلة بحســب قانــون فــرض 

رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201 ولــكل محافظــة للمــدة مــن 2018 

ولغايــة 2020 وأشــارت الــوزارة يف معــرض إجابتهــا اىل أنــه لــم تحــول أيــة مبالــغ خــال الســنة 	201.

	-إجابــة وزارة الداخليــة/ وكالــة الــوزارة لشــؤون الرطة-مديريــة املــرور / قســم الشــؤون املاليــة 	عــن األســئلة املوجــه 

ــق  ــرادات الخاصــة بتطبي ــل اإلي ــن تفاصي ــا األول، إذ أرســلت جــدول يب ــا عــى كتابن ــد إجابتن ــاب تأكي إليهــا يف ضــوء كت

1 - كتاب وزارة املالية/ دائرة املوازنة/ قسم اإليرادات/402، ذي العدد )	226( يف 2021/2/8.املرافق معه ربطاً اعمام وزارة املالية/ دائرة املوازنة/ قسم 
اإليرادات/402املرقم )49	112( يف 	/2019/9.

2 - كتاب زارة املالية/ دائرة املحاسبة/ األمور النقدية، ذي العدد)4044( يف 22/	/2021.
	 - كتاب وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة لشؤون الرطة_ مديرية املرور / قسم الشؤون املالية، ذي العدد )91	20( يف 22/	/2012.
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قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201 للمــدة مــن )2018-

2020(، وبينــت أنهــا تطبــق القانــون أعاه املنشــور يف جريــدة الوقائــع العراقيــة يف العــدد )88	4( بتأريــخ 	11/2/	201 

وتعليمــات تســهيل تنفيــذ هــذا القانــون املنشــورة يف الوقائــع العراقيــة يف العــدد )8	44( يف 	1/	/	201. ولــم تــر يف 

هــذا الصــدد اىل تطبيــق تعليمــات مجلــس الــوزراء رقــم )	( لســنة 	201. 

6-إجابــة وزارة االعمــار واإلســكان والبلديــات العامــة/ مكتــب الوزيــر/ قســم املتابعــة املركزية-شــعبة مخاطبــات مجلــس 

النــواب 1عمــا ورد يف مخاطبتنــا لهــا بشــأن قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم 

)40( لســنة 	201، اذ جــاءت اإلجابــة بالنــص االتــي: 

    يرجــى تفضلكــم بالعلــم بأنــه لــم يتــم تمويــل وزارتنــا بأيــة مبالــغ جــراء تطبيــق القانــون رقــم )40( لســنة 	201، 

حيــث ســبق وان تــم مفاتحــة وزارة املاليــة عــدة مــرات لغــرض تمويــل دائــرة الطــرق والجســور يف وزارتنــا بحصتهــا مــن 

املبالــغ املســتحصلة مــن القانــون املذكــور لغــرض تمكينهــا مــن اإليفــاء بالتزامهــا التــي رســمها قانــون الطــرق العامــة 

رقــم )		( لســنة 2002 وتعدياتــه وللحفــاظ عــى شــبكة الطــرق والجســور ومنــع تفاقــم االرضار الحاصلــة.

رابعاً: تحليل قائمة األدلة واملعلومات املتعلقة بتطبيق قانون رقم )40( لسنة 2015.

1-اإليرادات املستحصلة بحسب قانون فرض الرسوم عى املركبات رقم )40( لسنة 	201. 

     مــن الجــدول  رقــم  )1( املتضمــن  تفاصيــل اإليــرادات الناجمــة عــن تطبيــق قانــون فــرض الرســوم عــى املركبــات 

ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201 للمــدة مــن )	201-2020( عــى وفــق البيانــات الــواردة 

الينــا مــن وزارة الداخليــة / وكالــة الــوزارة لشــؤون الرطــة – مديريــة املــرور / قســم الشــؤون املاليــة بكتابهــا ذي العــدد 

)91	20( يف 22/	/2021، نلحــظ أنــه لــم تظهــر إيــرادات الرســوم عــى املركبــات عــام 	201 إال يف بعــض املحافظــات، 

وهــي النجــف االرشف وكربــاء املقدســة  وبابــل فقــط، وابتــداًء لــم نعلــم هــل أن املحافظــات األخــرى لــم تســتوِف أيــة 

مبالــغ عــن تطبيــق القانــون أم هنــاك ســبباً معينــاً اخــر لعــدم أدراج أو جبايــة الرســوم املفروضــة عــى املركبــات فيهــا  

للعــام املذكــور.

          مقابــل ذلــك نجــد، إن كتــاب وزارة املاليــة / دائــرة املحاســبة / األمــور النقديــة ذي العــدد )4044( يف 22/	/2021 

املرســل لدائــرة البحــوث قــد اشــارت فيــه وزارة املاليــة اىل انــه لــم تحــول إليهــا أيــة مبالــغ مــن املحافظــات خــال عــام 

	201، ويفهــم مــن ذلــك أن املبالــغ املســجلة إزاء محافظــات )النجــف االرشف، كربــاء املقدســة ، وبابــل( تــم اســتيفائها 

مــن مديريــات املــرور يف هــذه املحافظــات ولــم تحــول لــوزارة املاليــة للعــام املذكــور، وأن كان هــذا الفهــم مقبــوالً فــأن 

ــن وزارة  ــل م ــدول املرس ــات يف الج ــذه املحافظ ــا إزاء ه ــري ظهوره ــبب تفس ــا س ــون، وإال م ــكام القان ــة ألح ــه مخالف في

الداخليــة، وتأكيــد وزارة املاليــة بعــدم تحويــل أيــة مبالــغ مــن املحافظــات يف هــذا العــام. 

1  - وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة/ مكتب الوزير/ قسم املتابعة املركزية-شعبة مخاطبات مجلس النواب، ذي العدد )	82	( يف 2021/4/11.
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     ونلحــظ مــن الجــدول )1( أيضــاً، أن أعــى ايــراد تحقــق للرســوم املفروضــة عــى املركبــات ســجل يف محافظــة بابــل إذ 

بلــغ )1026498( الــف دينــار )مليــار وســتة وعــرون مليــون واربعمائــة وثمانيــة وتســعون الــف دينــار(، كمــا أن هنــاك 

نمــواً واضحــاً يف مقــدار اإليــرادات املتحققــة يف عــام 2019 يف جميــع املحافظــات مقارنــة بمــا هــو متحقــق مــن إيــرادات 

عــن فــرض رســوم عــى املركبــات يف عــام 2018، باســتثناء محافظــة كركــوك، إذ تراجعــت اإليــرادات املتحققــة فيهــا مــن 

ــار( عــام 2018 اىل )	608	9( الــف  ــة مليــون ومائــة عــرة االف دين ــار وثاثمائــة وثماني )08110	1( ألــف دينار)ملي

دينــار) تســعمائة وســتة وخمســون مليــون وخمســة وثمانــون الــف دينــار( عــام 2019.

      إن هــذا النمــو املتحقــق يف إيــرادات أغلــب املحافظــات عــن فــرض الرســوم عــى املركبــات )عــى وفــق بيانــات وزارة 

املاليــة( أســهم يف زيــادة مجمــوع اإليــرادات لجميــع املحافظــات مــن )			29221( الــف دينــار )تســعة وعــرون مليــار 

ومائتــان وواحــد وعــرون مليــون وســبعمائة وثاثــة وســبعون الــف دينــار( عــام 2018 اىل )9	6	1			( الــف دينــار 

)خمســة وثاثــون مليــار وثاثمائــة وخمســة عــر مليــون وســتمائة وتســعة وثاثــون الــف دينــار( عــام 2019. 

جــدول )1( تفاصيــل ومجمــوع اإليــرادات الخاصــة بتطبيــق قانــون فــرض الرســوم عــى املركبــات ألغــراض 

ــات.                                                                  ــب املحافظ ــة2020( بحس ــة نهاي ــن )	201 ولغاي ــدة م ــنة 	201 للم ــم )40( لس ــور رق ــوارع والجس ــة الش صيان

ــار( ــف دين )أل

املجموع2017201820192020املحافظةت

0	4	40	420			601820290		101اليوجددياىل1

				1				9			801612200		6	1اليوجدواسط2

	09	2		0		442	686	46014	142اليوجدصاح الدين3

00	22		0	189869		24	2	0922	اليوجداالنبار4

200	182	201	2	2084166	1		اليوجدالديوانية5

10		218		4202		48	8010	10	اليوجداملثنى6

1246		802	18	106	9	0	06640		1		النجف االرشف7

	1861	2	86	2	20	2	011	80	10اليوجدذي قار8

0106	0		89	1	66	9	0011	990	94	8	كرباء املقدسة9

20	2440	2	6	1	608	081109	1اليوجدكركوك10

	01961		888	2010	4	1026	19	10264982بابل11

6			20222				6	42	81618010اليوجدميسان12

96	8019912689	4			86018,	1اليوجدنينوى13

9260	8	00	1462	2	881			2	249اليوجدالبرصة14

89	92024091		10	0	6611816	9	112اليوجدبغداد15

6164011	99662626	6	1						29221		9	196املجموع16

املصــدر: كتــاب وزارة الداخليــة / وكالــة الــوزارة لشــؤون الرطــة – مديريــة املــرور / قســم الشــؤون املاليــة، ذي العــدد 

)91	20( يف 22/	/2021.
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     ويبــن الجــدول )1( ايضــاً، إن مجمــوع اإليــرادات املتحققــة للمــدة )	201-2020( عــن فــرض رســوم عــى املركبــات 

يف جميــع املحافظــات قــد بلغــت تقريبــاً )6164011	( الــف دينار)ســتة وســبعون مليــار ومائــة وأربعــة وســتون مليــون 

واحــد عــر الــف دينــار(، وهــو مبلــغ منخفــض قياســاً بأعــداد املركبــات املوجــودة واملســجلة يف العــراق، فضــاً عــن إن 

اعــى مســاهمة للمحافظــات يف مجمــوع اإليــرادات املتحققــة كانــت مــن نصيــب محافظــة بغــداد بمقــدار )89	24091( 

ــي  ــار( والت ــف دين ــون ال ــعة وثمان ــبعمائة وتس ــون وس ــعون ملي ــد وتس ــار وواح ــرون ملي ــة وع ــار ) أربع ــف دين ال

ــف  ــدار )9260	8	( ال ــرة بمق ــة الب ــا محافظ ــي بعده ــم تأت ــرادات، ث ــوع اإلي ــن مجم ــبته )1.6	%( م ــا نس ــكل م تش

ــة  ــي محافظ ــم تأت ــن ث ــار(، وم ــف دين ــتون ال ــان وس ــون ومائت ــون ملي ــعة وثاث ــة وتس ــار وثمانمائ ــبعة ملي ــار) س دين

ــار(،  ــف دين ــمائة ال ــون وخمس ــرون ملي ــان وع ــة واثن ــار وثاثمائ ــبعة ملي ــف دينار)س ــدار )00	22		( ال ــار بمق االنب

وبعدهــا بابــل بمقــدار )	01961	( الــف دينار)ســبعة مليــار وتســعة عــر مليــون وســتمائة وثاثــة عــر الــف دينــار( 

، امــا ادنــى مســاهمة فكانــت مــن نصيــب محافظــة الديوانيــة حيــث بلغــت حصــة هــذه املحافظــة يف مجمــوع اإليــرادات 

ــا  ــار وثمانمائــة وخمســة وعــرون مليــون ومائت ــار )ملي املتحققــة للمــدة )	201-2020( حــوايل)200	182( الــف دين

الــف دينــار(.

     ومــن خــال الجــدول رقــم )2( املتضمــن تفاصيــل املبالــغ املســتحصلة بحســب قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات 

ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201 ولــكل محافظــة للمــدة مــن 2018 ولغايــة 2020، ووفقــاً 

للبيانــات الــواردة إلينــا مــن وزارة املاليــة/ دائرة املحاســبة / األمــور النقديــة، بكتابهــا ذي العــدد )4044( يف 22/	/2021، 

الــذي أشــارت فيــه الــوزارة اىل عــدم تحويــل أيــة مبالــغ مســتحصلة عــن تطبيــق القانــون خــال عــام 	201، نلحــظ أن 

هنــاك اختافــاً واضحــاً بــن أرقــام املبالــغ الــواردة فيــه لــكل محافظــة وأرقــام املبالــغ املســتحصلة واملســجلة إيــرادات 

خاصــة بتطبيــق قانــون فــرض الرســوم عــى املركبــات يف الجــدول )1( الســابق وفقــاً لبيانــات وزارة الداخليــة/ مديريــة 

املــرور. 

ــغ اإليــرادات املســتحصلة لديهــا مــن  ــم تذكــر تحويــات مبال      ونلحــظ يف الجــدول )2( أيضــاً، إن بعــض املحافظــات ل

ــة  ــوارد مــن مديري ــة كمــا هــو مذكــور ومســجل يف جــدول رقــم )1( ال ــدى وزارة املالي ــات ل فــرض الرســوم عــى املركب

املــرور العامــة، وال نعلــم هــل أن مبالــغ الرســوم لتلــك املحافظــات لــم تحــول لــوزارة املاليــة أم أن وزارة املاليــة لــم ترســل 

ــا يف الجــدول املرســل بكتابهــا ذي العــدد )4044( يف 22/	/2021، أم أن مبالغهــا جــاءت ضمــن مجمــوع  تفاصيلهــا لن

ــغ  ــث، إذ بل ــوع البح ــوام موض ــة لألع ــرور يف وزارة الداخلي ــة امل ــرة مديري ــور لدائ ــرق والجس ــة الط ــوم صيان ــغ رس مبال

مجمــوع مبالــغ رســوم صيانــة الطــرق والجســور لدائــرة مديريــة املــرور التابعــة لــوزارة الداخليــة املحولــة لــوزارة املاليــة 

التــي تــم تبويبهــا لــدى دائــرة املحاســبة )0	0	09	( الــف دينــار) ثاثــة مليــار وســبعة وتســعون مليــون وخمســون الف 

دينــار( عــام 2018، و)	09		112( الــف دينــار) احــد عــر مليــار ومائتــان وثاثــة وثاثــون مليــون وثاثــة وتســعون 

الــف دينــار( عــام 2019، و)0	9108	( الــف دينار)ثاثــة مليــار وتســعمائة وعــرة مليــون وثمانمائــة وســبعون الــف 

دينــار( عــام 2020. 
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     وبغيــة الوقــوف عــى حقيقــة األرقــام وتحقيــق الهــدف الرقابــي للســلطة التريعيــة يمكــن للســادة أعضــاء مجلــس 

النــواب واللجــان املعنيــة توجيــه ســؤال برملانــي لتوضيــح أســباب االختــاف يف األرقــام، او اســتضافة الســادة املســؤولن 

ــك  ــود ذل ــل يع ــام، ه ــق األرق ــدم تطاب ــباب ع ــان أس ــاف، وبي ــك االخت ــن ذل ــتفهام ع ــة لاس ــة والداخلي ــي املالي يف وزارت

الختــاف املبالــغ املســجلة لــدى دوائــر املــرور عــن املبالــغ املحولــة لرصيــد مديريــات الخزينــة يف املحافظــات، فضــاً عــن 

بيــان أســباب عــدم  تحويــل املبالــغ املســتحصلة عــن تطبيــق القانــون لــوزارة املاليــة، الســيما وان وزارة املاليــة  قــد ذكــرت 

يف معــرض اجابتهــا بكتبهــا أعــاه )كمــا ســبق ذكــره( بانــه لــم تحــول لهــا ايــة مبالــغ خــال عــام 	201 مــن إيــرادات 

تطبيــق القانــون قيــد البحــث، وكمــا هــو واضــح يف الجــدول رقــم  )2(.

ــكل محافظــة  ــات رقــم )40( لســنة 	201 ول ــغ املســتحصلة حســب قانــون فــرض الرســوم عــى املركب جــدول)2( املبال

ــار( ــف دين ــة 2020.                       )ال ــن 2018 ولغاي ــدة م للم

201820192020املحافظةت

41600	20	1	9-دياىل1

00	0	8020		6	1-واسط2

---صاح الدين3

---االنبار4

---الديوانية5

---املثنى6

6	66810480	1-النجف االرشف7

-1296210-ذي قار8

690	8	1624401	46646كرباء املقدسة9

        ---كركوك10

	21	986094		4-بابل11

	4890	40	1101-ميسان12

6	010166		8	10-نينوى13

		6	0124		4	9	-البرصة14

---بغداد15

املصدر: كتاب وزارة املالية / دائرة املحاسبة/ األمور النقدية، ذي العدد )4044( يف 22/	/2021.

ــع  ــام أن مواق ــائل االع ــح لوس ــن يف تري ــة ب ــة يف وزارة الداخلي ــرور العام ــام للم ــر الع ــارة اىل أن املدي ــدر اإلش       وتج

التســجيل يف العــراق قيــدت اإليــرادات التــي تــم جبايتهــا ودخلــت لخزينــة الدولــة للمــدة مــن واحــد أيــار ولغايــة الثاثــون 

مــن كانــون األول عــام 2020، إذ بلــغ مجمــوع مــا تــم تســليمه اىل وزارة املاليــة )4		( مليــار دينــار، وأوضــح أنــه خــال 

األشــهر األربعــة األوىل مــن عــام 2021 تــم جبايــة )160( مليــار دينــار تقريبــاً، إذ تــم جبايــة مبلــغ )41( مليــار دينــار يف 

كانــون الثانــي مــن هــذا العــام ، ويف شــباط )		( مليــار دينــار، ويف شــهر اذار )6	( مليــار دينــار، أمــا يف شــهر نيســان 

ــة  ــات املعني ــن الجه ــار م ــتفهام واالستفس ــد رضورة االس ــر يؤك ــذا األم ــار1. وه ــار دين ــوايل)8	( ملي ــة ح ــم جباي ــد ت فق

                                    https://alsabaah.iq       .1 - تعطيل قانون )40( يفتك بطرق وجسور الباد، جريدة الصباح، متاح عى شبكة االنرتنت
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بتطبيــق القانــون مــن خــال اســتضافتها يف اللجــان النيابيــة املعنيــة للوقــوف عــى حقيقــة املبالــغ التــي تــم اســتيفائها 

عــن فــرض الرســوم عــى املركبــات حســب احــكام القانــون واملبالــغ التــي تــم تحويلهــا فعــاً لــوزارة املاليــة.

2- أليات تحصيل اإليرادات وتوزيعها عى وفق القانون .

ــة الشــوارع والجســور رقــم  ــات ألغــراض صيان ــد تريعــه قانــون فــرض رســوم عــى املركب     لقــد وضــع املــرع عن

)40( لســنة 	201 ضمــن أحــكام  املــادة )1( و)2( و)	( منــه االليــات الواضحــة الســتيفاء إيــرادات الرســوم وتوزيعهــا 

عــى الجهــات املعنيــة وإنفاقهــا حــراً لألغــراض املحــددة يف القانــون، فضــاً عــن تخويــل وزيــر املاليــة اصــدار تعليمــات 

لتســهيل  تنفيــذه عــى وفــق أحــكام املــادة )	( منــه )وهــو مــا ســبق توضيحــه يف الفقــرة اوالً مــن هــذه الدراســة(، إذ كان  

املــرع واضحــاً بشــأن تحديــد املــدة املطلوبــة لفــرض الرســوم وقيمتهــا عــى األنــواع املختلفــة مــن املركبــات، فضــاً عــن 

كونــه حــدد الجهــة املســؤولة عــن اســتيفائها، وبــن الجهــات التــي تــوزع عليهــا عــى وفــق الواجبــات واألعمــال املنوطــة 

بهــا املتعلقــة بصيانــة الشــوارع والجســور حــراً، فضــاً عــن أن املــرع يف هــذا القانــون حــر االســتفادة مــن املبالــغ 

املســتحصلة وفقــاً ألحكامــه يف الجهــات املحــددة يف املحافظــات التــي يتــم اســتيفاء الرســوم منهــا، مــن دون تقييــد ذلــك 

بموافقــة جهــات معينــة، او حجــب مــا يجبــى ألغــراض القانــون ألي ســبب كان. 

     إن تعليمــات تســهيل تنفيــذ القانــون )كمــا ســبق تناولهــا يف الفقــرة أوالً مــن هــذه الدراســة( عــى الرغــم مــن تأخــر 

إصدارهــا جــاءت متوافقــة مــع احــكام القانــون، إذ إن هــذه التعليمــات بينــت بوضــوح مــا يأتــي:

أ-طريقة تجميع املبالغ املستوفاة عن فرض الرسوم عى املركبات.

 ب-الجهة املسؤولة عن استيفاء الرسوم عى وفق احكام القانون.

 ج-طريقة أرسال املبالغ املستوفاة واملتجمعة اىل وزارة املالية.

 د-آليــات تقييــد وتبويــب وزارة املاليــة ملبالــغ الرســوم املحولــة إليهــا، وآليــات توزيعهــا عــى الجهــات املعنيــة املــؤرشة يف 

القانــون.

ــواز  ــدم ج ــور بع ــرق والجس ــة الط ــراض صيان ــة ألغ ــغ املخصص ــا املبال ــوزع عليه ــي ت ــة الت ــات املعني ــزام الجه هـ-إل

ــغ. ــذه املبال ــا ه ــتوىف فيه ــي تس ــات الت ــراض يف املحافظ ــذه األغ ــري ه ــتخدامها لغ اس

	-مدى التزام الجهات املعنية بتطبيق القانون، ومسؤوليتها عن القصور والتلكؤ الحاصل بتنفيذه.

   إن تحليل األدلة واملعلومات املستلمة من قبل الجهات ذات الشأن يبن اآلتي:

أ- لــم تبــن وزارة املاليــة األســباب الحقيقيــة لتأخــر اصــدار تعليمــات تنفيــذ القانــون، ونمــا يف معــرض ردهــا عــى ســؤالنا 
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ــة  ــات ألغــراض صيان ــون فــرض رســوم عــى املركب ــذ قان ــان أســباب تأخــر اصــدار تعليمــات تســهيل تنفي ــق ببي املتعل

الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201، اكتفــت فقــط بــرح كيفيــة اصــدار هــذه التعليمــات والجهــات املشــاركة 

واملخاطبــات التــي تمــت ومراحــل إنجازهــا ونرهــا يف الجريــدة الرســمية. ولكــن مــن خــال مراجعــة مــا جــاء يف كتــاب 

ــم  ــة ل ــا، إن وزارة املالي ــات والتريعــات يتبــن لن ــة/ قســم االستشــارات/ شــعبة االتفاقي ــة/ الدائــرة القانوني وزارة املالي

تنــِه تشــكيل اللجنــة مــن الجهــات املعنيــة بالقانــون املكلفــة بإنجــاز مســودة التعليمــات إال بعــد أكثــر مــن أربعــة أشــهر 

مــن نــر القانــون يف الجريــدة الرســمية، يف حــن أنجــزت مســودة التعليمــات مــن قبــل هــذه اللجنــة وأرســلت اىل الجهــات 

ذات العاقــة إلبــداء الــرأي بشــأنها يف غضــون )12( يــوم فقــط، فضــاً عــن أنــه بعــد أرســال مســودة التعليمــات للجهــات 

املعنيــة لــم تعــرض هــذه املســودة عــى مجلــس الدولــة إال بعــد أكثــر مــن أربعــة أشــهر مــن إنجازهــا، إذ أنهــى مجلــس 

الدولــة تدقيقهــا بموجــب كتابــه ذي العــدد 146 املــؤرخ 	1/1/	201، أي بعــد خمســة اشــهر مــن تســلمها، مــن ثــم تــم 

توقيعهــا مــن الســيد وزيــر املاليــة يف 2/9/	201، وأرســلت اىل دائــرة الوقائــع العراقيــة، إذ تــم نرهــا يف العــدد )8	44( 

يف 	1/	/	201.

     ومــن خــال تتبــع هــذه التواريــخ يتبــن لنــا ان املســؤولية األكــر يف تأخــر اصــدار تعليمــات تســهيل تنفيــذ قانــون 

فــرض رســوم عــى املركبــات التــي تتكــون مــن أقــل مــن صفحتــن تقــع عــى عاتــق وزارة املاليــة، الســيما اذا مــا تــم 

مقارنتهــا بتعليمــات تســهيل تنفيــذ قانــون املوازنــة العامــة للســنوات املختلفــة، التــي عــادًة مــا تكــون واســعة وتفصيليــة 

وترســل لوحــدات اإلنفــاق بعــد شــهرين أو ثاثــة بالحــد االقــى.   

ب- لــم يتــم العمــل بقانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201، 

وهــو مــا أكدتــُه إجابــة أمانــة بغــداد، وإجابــة وزارة االعمــار واإلســكان والبلديــات العامــة عــى مخاطبــات دائــرة البحــوث 

والدراســات النيابيــة يف مجلــس النــواب، كمــا موضــح يف النحــو االتــي:

- أكــدت أمانــة بغــداد أن قانــون رقــم )40( لســنة 	201 لــم ينفــذ لغايــة اآلن، وأن وزارة املاليــة لــم ترســل أيــة تخصيصات 

إليهــا عــى وفــق أحــكام مــواد القانــون موضــوع البحــث. ولــم يذكــر يف إجابــة امانــة بغــداد ايــة مروعــات منفــذة مــن 

مبالــغ اإليــرادات التــي تســتوىف عــى وفــق أحــكام هــذا القانــون للمــدة )2020-2018(.

- بينــت وزارة االعمــار واإلســكان والبلديــات العامــة أن وزارة املاليــة لــم تقــم بتمويــل الجهــات التابعــة لهــا املحــددة يف 

القانــون رقــم )40( لســنة 	201 بأيــة مبالــغ بعــد نفــاذ هــذا القانــون، وأكــدت بإنهــا قامــت بمفاتحــة وزارة املاليــة عــدة 

مــرات لغــرض تمويــل دائــرة الطــرق والجســور التابعــة لهــا بحصتهــا مــن املبالــغ املســتحصلة مــن القانــون املذكــور 

لغــرض تمكينهــا مــن اإليفــاء بالتزامهــا التــي رســمها قانــون الطــرق العامــة رقــم )		( لســنة 2002 وتعدياتــه وللحفــاظ 

عــى شــبكة الطــرق والجســور ومنــع تفاقــم األرضار الحاصلــة.

ــق  ــى وف ــا ع ــم جبايته ــي ت ــرادات الت ــغ اإلي ــليم مبال ــدم تس ــعيها اىل ع ــة يف س ــا اىل أن وزارة املالي ــارة هن ــدر اإلش ج- تج
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ــون رقــم )	2(  ــة قامــت بتضمــن قان ــا اىل الجهــات ذات العاق ــون رقــم 40 لســنة 	201، أو تأخــري توزيعه أحــكام قان

لســنة 2021 » املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة املاليــة 2021« مــا يحقــق لهــا ذلــك، إذ تنــص املــادة 

ــد كافــة اإليــرادات املســتحصلة عــن تطبيــق احــكام املــادة )2( مــن قانــون فــرض  )9( مــن قانــون املوازنــة عــى ) تقي

رســوم عــى املركبــات رقــم )40( لســنة/ 	201 ايــراداً لحســاب الخزينــة العامــة للدولــة ويخــول وزيــر املاليــة إضافــة 

مــا يقابلهــا مــن تخصيصــات ماليــة للجهــات ذات العاقــة(، وهــذا النــص وإن كان يف محتــواه يبــن التــزام وزارة املاليــة 

بتطبيــق أحــكام القانــون، إال إنــه يمكــن أن يؤجــل أو يؤخــر تســليم  أو توزيــع  إيــرادات الرســوم املســتحصلة عــن تطبيــق 

القانــون للجهــات املعنيــة بإنفاقهــا ألغــراض صيانــة الطــرق والجســور. 

     لقــد ســبق مــا نصــت عليــه املــادة )9( مــن قانــون رقــم )	2( لســنة 2021 » املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة 

العــراق للســنة املاليــة 2021« مــن تقييــد التــرف بإيــرادات فــرض الرســوم عــى املركبــات، إن ذكــرت املــادة)6(/ ثانيــاً 

ــد اإليــرادات املتحققــة  ــة 	201 مــا نصــُه ) تقي مــن قانــون املوازنــة  العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة املالي

خــال الســنة املاليــة 	201 ايــراداً للموازنــة العامــة االتحاديــة ولغايــة 1	/12/	201، امــا اإليــرادات...( وذكــر النــص 

نفســه ايضــاً يف املــادة)6(/ ثانيــاً ، مــن قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة املاليــة 2018، ويف 

املــادة)6(/ ب، مــن قانــون املوازنــة  العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة املاليــة 2019 اىل التــوايل، مــع مراعــاة 

تقييــد اإليــرادات يف  الســنة املاليــة التــي يصــدر فيهــا قانــون املوازنــة.

     وهــذا يعنــي أن املــادة )9( مــن قانــون املوازنــة العامــة لعــام 2021 ومــا جــاء يف املــادة )6( يف قانــون املوازنــة لألعــوام 

	201 و2018، و2019، قيــدت نوعــاً مــا أحــكام القانــون رقــم )40( لســنة 	201، كــون اإليــرادات التــي يتــم جبايتهــا 

مــن فــرض رســوم عــى املركبــات تذهــب حــراً لــوزارة املاليــة، والتخويــل املمنــوح لوزيــر املاليــة بإضافــة مــا يقابلهــا 

مــن أمــوال )املــادة - 9 مــن قانــون املوازنــة العامــة لعــام 2021( قــد ال يكــون ملزمــاً لتســليم األمــوال للجهــات املحــددة يف 

القانــون املعنيــة بصيانــة الشــوارع والجســور عنــد الحاجــة ووفقــاً ألحــكام القانــون. وهــو مــا أكــده املديــر العــام لدائــرة 

ــغ  ــة مبل ــم تســلم أي ــع القانــون ل ــذُ تري ــة من الطــرق والجســور يف وزارة االعمــار واإلســكان، إذ أشــار اىل أن وزارة املالي

مــن املبالــغ التــي تجبــى ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور، إذ ترفــض وزارة املاليــة تســليم وزارة االعمــار واإلســكان 

حصتهــا مــن األمــوال إلعــادة الصيانــة عــى الرغــم مــن كثــرة املخاطبــات املوجهــة إليهــا1. 

ــادة  ــص امل ــة، يف ن ــات املعني ــى الجه ــا ع ــوم وتوزيعه ــذه الرس ــرادات ه ــرف بإي ــد للت ــن تقيي ــاء م ــا ج ــاً عم       فض

ــام  ــة لع ــون املوازن ــن قان ــادة )	2( م ــص امل ــابهُه يف ن ــا يش ــرر م ــام 	201، وتك ــة لع ــة العام ــون املوازن ــن قان )1	( م

2018، ونــص املــادة )	2( مــن قانــون املوازنــة لعــام 2019، إذ إن املــادة)1	( مــن قانــون املوازنــة العامــة لعــام 	201 

نصــت )عــى كافــة التشــكيات املمولــة مركزيــاً التابعــة اىل وزارة أو جهــة غــري مرتبطــة بــوزارة كافــة تحويــل إيراداتهــا 

املســتحصلة بموجــب قوانينهــا وانظمتهــا النافــذة ايــراداً نهائيــاً اىل الخزينــة العامــة للدولــة لتمكــن دائــرة املحاســبة مــن 

1  تعطيل قانون )40( يفتك بطرق وجسور الباد، مصدر سبق ذكره.
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تمويــل تقديــرات املوازنــة االتحاديــة......(. وهنــا البــد مــن االلتفــات اىل مســألة مهمــة وهــي ان بيانــات الجــدول )2( تبــن 

ان بعــض املحافظــات يف العــراق عــى الرغــم مــن انهــا اســتحصلت مبالــغ الرســوم اال ان تلــك املبالــغ لــم تظهــر يف بيانــات 

وزارة املاليــة، فضــاً عــن املحافظــات التــي لــم تظهــر يف بيانــات وزارة الداخليــة/ مديريــة املــرور يف الجــدول )1( املتضمــن 

مبالــغ اإليــرادات الناجمــة عــن تطبيــق القانــون، يف الوقــت الــذي يعــاد فيــه توزيــع مبالــغ الرســوم بموجــب احــكام نــص 

املــادة )1	( مــن قانــون املوازنــة 	201 اىل املحافظــات كافــة بمــا فيهــا املحافظــات التــي لــم ترســل الرســوم.

ــة  ــراض صيان ــتحصالها ألغ ــم اس ــي ت ــوال الت ــن األم ــتفادة م ــدم االس ــون وع ــذ القان ــؤ يف تنفي ــإن التلك ــم، ف ــن ث       م

الشــوارع والجســور يعــود اىل تأخــر وزارة املاليــة يف اصــدار تعليمــات تنفيــذ القانــون وامتناعهــا عــن تســليم األمــوال التــي 

تــم اســتيفاؤها للجهــات املحــددة يف القانــون ألداء واجباتهــا واعمالهــا يف مجــال صيانــة شــبكات الطــرق والجســور، عــى 

الرغــم مــن املطالبــات املســتمرة لتنفيــذ أحــكام القانــون مــن الجهــات املعنيــة بصيانــة الشــوارع والجســور املحــددة يف 

القانــون.

    إن عــدم قيــام وزارة املاليــة بتوزيــع اإليــرادات املســتحصلة عــن فــرض هــذه الرســوم عــى الجهــات املحــددة يف القانــون، 

أســهم يف تلكــؤ هــذه الجهــات يف أداء مهماتهــا، وتدنــي جــودة مســاهمتها يف عمليــة صيانــة الشــوارع والجســور، وهــذا 

ــب  مــا يلحظــُه املواطــن مــن خــال حجــم الخــراب والدمــار واإلهمــال الــذي أصــاب معظــم الشــوارع والجســور يف أغل

ــذا  ــدة يف ه ــاريع جدي ــاز مش ــذ وإنج ــروع بتنفي ــات يف ال ــذه الجه ــاهمة ه ــف مس ــن ضع ــاً ع ــاد، فض ــات الب محافظ

املجــال الحيــوي.

خامساً: التوصيات.

    لقــد تبــن لنــا مــن تحليــل جــداول البيانــات واألدلــة واملعلومــات التــي تــم تجميعهــا مــن خــال التواصــل مــع الجهــات 

ــة املــوارد املاليــة الناجمــة عــن اســتيفاء هــذه  املعنيــة بتطبيــق قانــون الرســوم عــى املركبــات، أنــه عــى الرغــم مــن قل

الرســوم جــراء تطبيــق القانــون، إال أن هــذه املــوارد لــم تــوزع وتذهــب للجهــات التــي تختــص بصيانة الشــوارع والجســور 

املحــددة يف ضــوء أحــكام القانــون لتقــوم بإنفاقهــا عــى تحســن وصيانــة شــبكات الطــرق والجســور، بســبب امتنــاع وزارة 

املاليــة توزيــع هــذه املــوارد عــى الرغــم مــن املطالبــات الكثــرية واملخاطبــات التــي دعــت فيهــا الجهــات املعنيــة بتنفيــذ 

القانــون وزارة املاليــة بتســليمها حصصهــا مــن هــذه األمــوال لتقــوم بواجباتهــا املحــددة يف ضــوء القانــون.

    ويف هــذا الصــدد يمكــن للســلطة التريعيــة )مجلــس النــواب( ممارســة دورهــا الرقابــي والتريعــي مــن خــال مفاتحــة 

الســلطة التنفيذيــة )الحكومــة( التخــاذ مــا يلــزم بشــأن القانــون موضــوع البحــث، إليجــاد الحلــول الناجعــة لدعــم عمــل 

الــوزارات والجهــات والدوائــر يف املحافظــات املعنيــة بتأهيــل وصيانــة وتطويــر شــبكات الطــرق والجســور ورفــع كفــاءة 

وجــودة مــا تقدمــه مــن خدمــات لعمــوم املواطنــن وتحســن انســيابية ســري املركبــات وتقليــل االختناقــات واالزدحامــات 

والحــوادث املروريــة وتقليــل معــدل الوفيــات الناجمــة عنهــا والحفــاظ عــى أرواح املواطنــن، وقــد يتحقــق ذلــك مــن خــال 

االتــي:
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ــق أحــكام قانــون فــرض  ــد تطبي ــد أو يمكــن أن تقي ــة مــادة تقي ــة أي ــة العامــة االتحادي 1-عــدم تضمــن قانــون املوازن

رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور، بــل يمكــن للســلطة التريعيــة مــن خــال لجانهــا املعنيــة 

توجيــه الحكومــة ومســاعدتها يف تضمــن قانــون املوازنــة العامــة مــا يســهل توزيــع إيــرادات الرســوم عــى الجهــات املعنية 

بصيانــة الطــرق والجســور يف الوقــت املحــدد بمــا يتوافــق وأحــكام القانــون. 

2- كخطــوة أوىل عاجلــة التوصيــة مــن مجلــس النــواب للجهــات املعنيــة بتعديــل تعليمــات تنفيــذ قانــون فــرض رســوم 

ــول  ــرور بتح ــات امل ــزم مديري ــكل يل ــنة 	201، بش ــم )40( لس ــور رق ــوارع والجس ــة الش ــراض صيان ــات ألغ ــى املركب ع

اإليــرادات التــي يتــم اســتيفاؤها يف ضــوء القانــون، ووزارة املاليــة توزيــع هــذه اإليــرادات عــى الجهــات املعنيــة بتطبيــق 

القانــون ســنوياً ودون تأخــري.

	-كمرحلــة انتقاليــة مؤقتــة التوصيــة مــن مجلــس النــواب للســلطة التنفيذيــة تعديــل قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات 

ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور بمــا يمكــن وصــول إيــرادات الرســوم التــي يتــم اســتيفائها للجهــات املعنيــة لتحقيــق 

االغــراض التــي رشع مــن أجلهــا، وتضمــن أحــكام القانــون محاســبة الجهــات التــي تعيــق تطبيــق القانــون ولــم تلتــزم 

بتحويــل املبالــغ املســتوفاة عــن فــرض الرســوم، ولــم تــوزع املــوارد املاليــة ألغــراض صيانــة الطــرق والجســور للجهــات 

املحــددة يف القانــون ضمــن املــدد املحــددة يف ضــوء أحــكام القانــون. 

4-كحــل جــذري إلغــاء قانــون فرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( لســنة 	201، 

وتريــع قانــون آخــر يســهل تنفيــذه وتطبيقــه بشــفافية دون أي تقييد.
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املصادر:

ــات  ــوث والدراس ــرة البح ــواب، دائ ــس الن ــور، مجل ــري منش ــراق، غ ــرق يف الع ــوادث الط ــاءات ح ــر -إحص ــلمان، تقري ــل س 1-أصي

ــوث،2020. ــم البح النيابية-قس

2--تعطيل قانون )40( يفتك بطرق وجسور الباد، جريدة الصباح، متاح عى شبكة االنرتنت.

          https://alsabaah.iq                                                                  

https://                           ./2022، متاح عى شــبكة االنرتنــت	1/	وكالــة االنبــاء العراقيــة، املــرور تحــيص أعداد الســيارات يف العراق،-	

www.ina.iq/155966--.html

4- جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط -الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، تقريــر إحصــاء ســيارات القطــاع الخــاص املســجلة يف مديريــة 

املــرور العامــة لغايــة1	/2020/12.

	- قانون فرض رسوم عى املركبات ألغراض صيانة الشوارع والجسور رقم )40( لسنة 	201.

6- لوقائــع العراقيــة، تعليمــات تســهيل تنفيــذ قانــون فــرض رســوم عــى املركبــات ألغــراض صيانــة الشــوارع والجســور رقــم )40( 

لســنة 	201، العــدد 8	44 يف 	1/	/	201.

	- كتاب امانة بغداد / دائرة املشاريع، ذي العدد )910( يف 	/2021/2.

8- كتاب وزارة املالية/الدائرة القانونية/ قسم االستشارات/ شعبة االتفاقيات والتريعات، ذي العدد)40	4( يف 2021/2/10.

9-كتاب وزارة املالية/الدائرة القانونية/ قسم االستشارات/ شعبة االتفاقيات والتريعات، ذي العدد)2	142( يف 2021/4/21.

10-كتــاب وزارة املاليــة/ دائــرة املوازنــة/ قســم اإليــرادات/402، ذي العــدد )	226( يف 2021/2/8.املرافــق معــه ربطاً اعمــام وزارة 

املاليــة/ دائــرة املوازنــة/ قســم اإليرادات/402املرقــم )49	112( يف 	/2019/9.

11-كتاب زارة املالية/ دائرة املحاسبة/ األمور النقدية، ذي العدد)4044( يف 22/	/2021.

ــدد )91	20( يف  ــة، ذي الع ــؤون املالي ــم الش ــرور / قس ــة امل ــة_ مديري ــؤون الرط ــوزارة لش ــة ال ــة/ وكال ــاب وزارة الداخلي 12-كت

.2012/	/22

	1-كتــاب وزارة االعمــار واإلســكان والبلديــات العامــة/ مكتــب الوزيــر/ قســم املتابعــة املركزية-شــعبة مخاطبــات مجلــس النــواب، 

ذي العــدد )	82	( يف 2021/4/11.

14-كتــاب وزارة الداخليــة / وكالــة الــوزارة لشــؤون الرطــة – مديريــة املــرور / قســم الشــؤون املاليــة، ذي العــدد )91	20( يف 

.2021/	/22

	1-كتاب وزارة املالية / دائرة املحاسبة/ األمور النقدية، ذي العدد )4044( يف 22/	/2021. 

16-كتــاب وزارة الداخليــة، وكالــة الــوزارة لشــؤون الرطــة -مديريــة املــرور/ قســم التخطيــط واملتابعــة، ذي العــدد)		4	( يف 22

                                                       .2019/1/
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 انعكاسات قانون االنتخابات البرلمانية على تمثيل النساء 
ارقام ومؤشرات )دراسة تحليلية(

الباحث: د. حيدر مثنى محمد

امللخص التنفيذي

انطاًقــا مــن قانــون االنتخابــات الربملانيــة رقــم )9( لســنة 2020، تم اعتمــاد نظــام الدوائــر االنتخابية 
املتعــددة، والرتشــيح الفــردي، وتــم تقســيم العــراق إىل )83( دائــرة انتخابيــة وفقــاً للتعــداد الســكاني 
ــا يقــود إىل  ــددة«؛ م ــر املتع ــم املتعــددة« بـــنظام »الدوائ ــتبدل نظــام »القوائ ــث اس للمحافظــات، حي
زيــادة يف تمثيــل األقضيــة واملناطــق داخــل املحافظــة. ويُّعــد الفائــز يف االنتخابــات هــو الحاصــل عــىل 
ــوز  ــني للف ــبة املقرتع ــون نس ــدد القان ــم يح ــث ل ــرة، حي ــني يف الدائ ــوات املقرتع ــن أص ــدد م ــىل ع أع

بمقعــد نيابــي. 

وفيمــا يخــص تمثيــل النســاء يف الربملــان العراقــي، نجــد أن النــص الدســتوري، أشــار إىل نســبة تمثيــل 
النســاء يجــب أن ال تقــل عــن )25%( مــن مجمــل أعضــاء مجلــس النــواب، وتوصلــت الدراســة يف نهاية 
األمــر إىل اهــم املعطيــات امللموســة مــن نتائــج االنتخابــات الربملانيــة األخــرة ومــدى تأثــر قانــون 
ــة الربملــان العراقــي وعــدد  ــل النســاء داخــل قب االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2020 عــىل نســب تمثي
ــد  ــزات بمقاع ــاء الفائ ــد النس ــدد مقاع ــو ان ع ــة، وه ــة دورات برملاني ــرور خمس ــد م ــن، بع مقاعده
برملانيــة قــد زاد بمقــدار )5( مقاعــد مقارنــة بالــدورة الســابقة، فارتفعــت نســبة تمثيــل املــرأة بقــدار 

)4%( عــن الحــد االدنــى املقــدر دســتوريًا و قانونيًــا.

ــض  ــو أن يف بع ــا، ه ــرة ونتائجه ــة األخ ــات الربملاني ــىل االنتخاب ــؤرش ع ــن أن ي ــا يمك ــم م أن اه
املحافظــات كان عــدد الســيدات الفائــزات اكثــر مــن الحصــة املقــررة دســتورياً وفًقــا لنظــام الكوتــا، 
وهــو انعــكاس ذو مــردود جيــد يــؤرش عــىل مــدى اســتيعاب العمــل الســيايس للمــرأة واعرتاًفــا بدورها 

املهــم يف مجمــل الحيــاة السياســية للمــرأة يف العــراق.

ــم تصــل نســبة النســاء الفائــزات اىل  ــة ل ــة أخــرى نجــد أن يف بعــض املحافظــات العراقي ومــن ناحي
)25%( املقــررة دســتوريًا وقانونيـًـا، األمــر الــذي البــد مــن تفاديــه يف املســتقبل مــن اجــل احــرتام املواد 
الدســتورية إضافــة إىل إعطــاء املــرأة دورا اكــربا ألثبــات نفســها ضمــن هــذه املحافظــات املــؤرشة يف 
متــن الدراســة، وتؤكــد الدراســة عــىل رضورة الوقــوف عــىل هــذا الخــرق الدســتوري، مــن اجــل تافيه 

ووضــع مســرة الحيــاة السياســية والعمليــة الديمقراطيــة ضمــن مســارها الدســتوري الصحيــح. 

 أوصــت الدراســة بأهميــة إيجــاد الحلــول املناســبة للخلــل الحاصــل يف تطبيــق نســبة تمثيــل النســاء يف 
بعــض املحافظــات يف حــال اإلبقــاء عــىل نفــس القانــون يف االنتخابــات املقبلــة، وهــو مــا نســتعرضه 

يف متــن الدراســة وتوصياتهــا.
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تقديم:

     جــرت االنتخابــات العراقيــة املبكــرة مســتندًة اىل قانــون االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2020، بتاريــخ 2021/10/10، 

لتختلــف عــن الجــوالت االنتخابيــة الســابقة مــن حيــث طبيعــة القانــون املنظــم لهــا، والتحديــات الداخليــة التــي تقــام فيها 

العمليــة االنتخابيــة يف ظــل التغــريات التــي أعــرتت الشــارع العراقــي. إذ شــهد واليــزال حــراكاً جماهرييــاً ضاغطــاً عــى 

القــوى السياســية املتصــدرة للمشــهد الســيايس؛ نتيجــة النتشــار الفســاد والبطالــة وتــردي الظــروف املعيشــية وتدهــور 

البنيــة التحتيــة وضعــف توفــري الخدمــات والتــي مــن أهمهــا قطــاع الكهربــاء والصحــة اضافــة اىل التعليــم. وقــد جــاءت 

حكومــة تســيري األعمــال نتيجــة للحــراك الجماهــريي الضخــم خــال شــهر أكتوبــر 2019، وكان مــن أهــم أهــداف هــذا 

الحــراك العمــل عــى إعــادة تشــكيل مجلــس املفوضيــة العليــا لانتخابــات مــن قضــاة مســتقلن، وصياغــة قانــون انتخابــي 

جديــد “ال« يقتــر هــدف واضعيــه عــى منــح األحــزاب الكــرى والتقليديــة أفضليــة النســبة األكــر مــن أصــوات املقرتعن، 

هادفــن مــن وراء مــا ســبق اىل التغيــري يف مجمــل الحيــاة السياســية التــي تنعكــس عــى واقــع الظــروف املعيشــية للمجتمــع 

ككل.

ــا مــن قانــون االنتخابــات الرملانيــة، تــم اعتمــاد نظــام الدوائــر االنتخابيــة املتعــددة، والرتشــيح الفــردي، بعيــًدا  وانطاًق

عــن القوائــم النســبية؛ أذ تــم تقســيم العــراق إىل )	8( دائــرة انتخابيــة ُمقّســمة وفقــاً للتعــداد الســكاني يف كل محافظــة، 

أي أن القانــون قّســم املحافظــة الواحــدة إىل عــدة دوائــر انتخابيــة حيــث اســتبدل نظــام »القوائم املتعــددة« بـــنظام “الدوائر 

املتعــددة«؛ مــا يقــود اىل زيــادة يف تمثيــل األقضيــة واملناطــق داخــل املحافظــة، بمــا يعــزز مــن حظوظ املرشــحن املســتقلن 

والكتــل السياســية الصغــرية نســبياً. ويُّعــد الفائــز يف االنتخابــات - وفقــاً لهــذا التعديــل- هــو الحاصــل عــى أعــى عــدد 

مــن أصــوات املقرتعــن يف الدائــرة، حيــث لــم يحــدد القانــون نســبة املقرتعــن للفــوز بمقعــد نيابــي. وفًقــا لهــذا النظــام 

االنتخابــي الجديــد، وتــم بموجبــه إلغــاء نظــام »ســانت ليجــو« املعمــول بــه منــذ عــام 2006، والقائــم عــى توزيــع أصوات 

الناخبــن بنســب محــددة للحصــول عــى مقعــد برملانــي1.

ــب  ــاء يج ــل النس ــبة تمثي ــار اىل نس ــتوري، أش ــص الدس ــد أن الن ــي، نج ــان العراق ــاء يف الرمل ــل النس ــص تمثي ــا يخ وفيم

أن ال تقــل عــن )	2%( مــن مجمــل اعضــاء مجلــس النــواب، اذ نصــت املــادة )49( الفقــرة )4( عــى »يســتهدف قانــون 

ــون  ــاء قان ــا ج ــواب »، كم ــس الن ــاء مجل ــدد اعض ــن ع ــع م ــن الرب ــل ع ــاء ال تق ــل للنس ــبة تمثي ــق نس ــات تحقي االنتخاب

االنتخابــات الحــايل ليؤكــد عــى أهميــة تمثيلهــن يف الرملــان منطلًقــا مــن الدســتور، اذ نــص يف الفصــل الخامــس )النظــام 

ــي: ــادة )16( عــى االت ــي(، امل االنتخاب

أوالً: تكون نسبة تمثيل النساء بما ال يقل عن )25%( من عدد اعضاء مجلس النواب.

ــواب يف كل  ــس الن ــاء مجل ــدد اعض ــن ع ــن )25%( م ــل ع ــا ال يق ــاء بم ــل النس ــبة تمثي ــون نس ــا: تك ثانيً

ــة.  محافظ

1   صافينــاز محمــد امــن، االنتخابــات التريعيــة يف العــراق.. حــدود التغيــري املمكنــة، جمهوريــة مــر، مركــز االهــرام للدراســات االســرتاتيجية، مقــال منشــور 
عى الرابــط االلكرتوني:بتاريــخ 2021/10/10. 

 https//:acpss.ahram.org.eg/News.17277/aspx، 
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ثالثًا: تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد يف الجدول املرفق.

ــام  ــاء... أرق ــل النس ــى تمثي ــة ع ــات الرملاني ــون االنتخاب ــات قان ــوم )انعكاس ــة املوس ــوان الدراس ــن عن ــا م  أنطاًق

ــج  ــى النتائ ــاتها ع ــة انعكاس ــراق، ومعرف ــا يف الع ــرة الكوت ــى ظاه ــوء ع ــليط الض ــا تس ــة هن ــاول الدراس ومؤرشات(،تح

الرملانيــة النهائيــة، واثرهــا يف الخارطــة التمثيليــة للســيدات النــواب، وهــل اســتطاع تجاوزهــا يف القانــون االخــري، لقيــاس 

ــان. ــة الرمل ــل قب ــوي داخ ــل النس ــل يف التمثي ــور الحاص ــدى التط م

وبنــاًء عليــه تناولــت الدراســة عــدة مــؤرشات معتمــدًة عــى األرقــام واإلحصائيــات النهائيــة لانتخابــات الرملانيــة 

الرســمية، اذ اعتمــدت الدراســة يف تناولهــا لدراســة حالــة انعــكاس قانــون االنتخابــات عــى تمثيــل الســيدات يف الرملــان عــى 

املــؤرشات املبينــة يف متــن الدراســة، ملعرفــة مــدى تأثــر تمثيلهــن يف الرملــان، وهــي كمــا يــي:

ــن،  ــا(، ومجموعه ــدون كوت ــوز )كوتا/ب ــام الف ــات، ونظ ــا للمحافظ ــاء وفًق ــع النس ــل توزي أواًل: تحلي

ــن: ــبة تمثيله ونس

ــن دورة  ــر م ــزات يف اكث ــة: )الفائ ــدورات االنتخابي ــرار ال ــب تك ــزات حس ــع الفائ ــل توزي ــا: تحلي ثانيً

ــة(: انتخابي

ثالثًا: توزيع النساء حسب الديانات: 

رابًعا: توزيع النساء حسب القوميات:

خامًسا: توزيع مجموع النساء والرجال الفائزين يف املحافظات والنسبة املئوية:

سادًسا: مجموع أصوات النساء الفائزات يف االنتخابات موزعة عىل الكتل الربملانية:

إضافــة إىل املــؤرشات الرئيســية أعــاه توصلــت الدراســة إىل مــؤرشات فرعيــة اخــرى موجــودة داخــل املتــن مــن 

املمكــن االطــاع عليهــا حــن قراءتهــا، وانطاًقــا ممــا ســبق نقــدم هــذه الدراســة التحليليــة، معتمديــن فيهــا عــى النتائــج 

الرملانيــة النهائيــة التــي تــم تقديمهــا لدائــرة البحــوث والدراســات النيابيــة من قبــل املفوضيــة العليــا املســتقلة لانتخابات، 

منطلقــن مــن املناهــج العلميــة الرصينــة للوقــوف عــى مجريــات األحــداث داخــل العمليــة االنتخابيــة وانعكاســاتها عــى 

ارض الواقــع، وبهــذا نضــع هــذه املعلومــات بــن أيديكــم مــن اجــل إفــادة العمليــة الديمقراطيــة يف العــراق وتحديثهــا وفًقــا 

لألُســس العلميــة الدقيقــة.
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ــبة  ــن، ونس ــا(، ومجموعه ــدون كوت ــوز )كوتا/ب ــام الف ــات، ونظ ــا للمحافظ ــاء وفًق ــع النس ــل توزي أواًل: تحلي

ــن: تمثيله

عنــد تحليــل بيانــات الجــدول املرفــق رقــم )1(، فيمــا يخــص نســبة تمثيــل النســاء يف الرملــان، تجــد الدراســة ان  

مجمــوع النســاء الفائــزات يف الــدورة الخامســة ملجلــس النــواب العراقــي بلغــت )	9( نائــب، مــا يعــادل نســبة )29%( مــن 

مجمــوع أعضــاء مجلــس النــواب البالــغ )29	( نائبًــا، )وعنــد األخــذ بالنــص الدســتوري وتطبيًقــا لنظــام الكوتــا نجــد ان 

عــدد الســيدات مــن النــواب وفًقــا لنظــام الكوتــا محــدد بنســبة )	2% (، أي أن الحــد االدنــى للســيدات هــو )	8( نائــب، يف 

حــن نجــد ان عــدد الفائــزات كمــا ذكــر أعــاه قــد بلــغ )	9( ســيدة، بهــذا نجــد أن الزيــادة يف عــدد الفائــزات بالــدورة 

الخامســة بــدون كوتــا قــد بلــغ )12( ســيدة، يف حــن كان عــدد الســيدات الفائــزات للــدورة الرملانيــة الرابعــة )90( نائــب، 

وبعــد خصــم عــدد النســاء الفائــزات وفًقــا لنظــام الكوتــا البالــغ )	8( ســيدة، عندهــا تكــون الزيــادة )	( نائــب فقــط(، 

وتأتــي هــذه الزيــادة نتيجــًة لتطبيــق مــواد الدســتور وفقــرات قانــون االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2020، إضافــة إىل فــوز 

العديــد مــن الســيدات يف االنتخابــات الرملانيــة األخــرية ضمــن الدوائــر االنتخابيــة بــدون الحاجــة لنظــام الكوتــا،  وهــو مــا 

ســيتم توضيحــه يف الصفحــات القادمــة مــن الدراســة، وابتــداًء ســيتم توضيــح عــدد النســاء الفائــزات يف الرملــان للدورتــن 

الرابعــة والخامســة مــن عمــر الرملــان، ضمــن الشــكل رقــم )1(.

وعنــد الخــوض يف التفاصيــل الدقيقــة لنتائــج االنتخابــات وجــدت الدراســة العديــد مــن املفارقــات يف مــا يخــص 

تمثيــل النســاء يف الرملــان العراقــي، وانطاًقــا مــن النتائــج النهائيــة وإفرازاتهــا، إضافــة إىل املمارســة السياســية، نلمــس 

أن  اتجاهــات الــرأي لــدى الناخــب العراقــي قــد تغــريت مــن الرجــال نحــو النســاء، مصحوبــة بحالــة مــن النقمــة والســعي 

لــدى غالبيــة املجتمــع العراقــي  للتغيــري وإيجــاد بدائــل للشــخوص الســابقة، ناهيــك عــن الحــراك املجتمعــي الــذي ســبق 

العمليــة االنتخابيــة األمــر الــذي قــاد إىل النتيجــة األتيــة: 

اذ تجــد الدراســة بعــد تحليلهــا لألرقــام واإلحصائيــات االنتخابيــة أن مجمــوع النســاء الفائــزات بــدون كوتــا بلــغ 



63

ن 
سا

ني
 /
ع 

راب
 ال

دد
ع
ال

20
22

 

)9	(  ســيدة، أي أن  النســاء الحاصــات عــى األصــوات التــي تؤهلهــن لعضويــة مجلــس النــواب دون الحاجــة للجــوء لنظام 

الكوتــا بلــغ نســبة )62%( مــن مجمــل العــدد الــكي للســيدات والبالــغ )	9(، أمــا عــدد الفائــزات  املعتمــدات عــى نظــام 

الكوتــا وجــدت الدراســة ان عددهــن بلــغ )6	( ســيدة، واملقصــود بهــذا ان الســيدات الائــي حصلــن عــى عضويــة مجلــس 

النــواب باســتبدال احــد الفائزيــن مــن الرجــال جــاءت نســبتهن  بمقــدار )8	%( مــن العــدد الــكي للنســاء والبالــغ 	9((.

ــا ان مــن اهــم األمــور التــي ترتبــت عــى نتيجــة االنتخابــات ونســبة الفائــزات مــن الســيدات بــدون  ونجــد هن

ــايل:  ــل بالت ــا نجــد أن املخــرج األهــم يتمث ــة بنســبة الســيدات الفائــزات بكوت ــا مقارن كوت

ــد وصــل اىل )9	( ســيدة مــن مجمــل عــدد  ــل النســاء ق ــكان تمثي ــا ل ــق نظــام الكوت ــم تطبي ــم يت ــو ل ــى ل حت

اعضــاء مجلــس النــواب، العــدد الــذي ال يســتهان بــه يف ظــل نظــام ســيايس حديــث النشــأة، األمــر الــذي يســتوجب العمــل 

ــي  ــور نوع ــذا تط ــل هك ــم ملث ــم الدع ــة  إىل رضورة تقدي ــه، إضاف ــة ل ــية واالجتماعي ــة السياس ــن البيئ ــري وتحس ــى توف ع

داخــل املجتمــع العراقــي والعمليــة السياســية، مــن اجــل الســماح بوصــول القيــادات النســوية املؤثــرة يف املجتمــع العراقــي 

لاســتفادة مــن خراتهــن يف حــل املشــاكل املتنوعــة، بمــا ينعكــس بصــورة إيجابيــة عــى العمليــة السياســية برمتهــا، وهــو 

مــا موضــح يف الشــكل رقــم )2(.

ــا، أي مــا يعــادل نســبة )1	%(  ــغ )4	2( نائبً ــد بل ــدورة الخامســة نجــده ق ــن لل أمــا مجمــوع الرجــال الفائزي

ــر  ــن عم ــة م ــدورة الرابع ــال يف ال ــواب الرج ــدد الن ــن كان ع ــغ )29	(، يف ح ــواب البال ــس الن ــاء مجل ــل اعض ــن مجم م

مجلــس النــواب قــد بلــغ )9	2(، أي مــا يعــادل نســبة )		%(، والنســاء كان عددهــن )90( ســيدة اي مــا يعــادل نســبة 

)	2%(،االمــر الــذي يشــري اىل فقــدان )	( مقاعــد لصالــح تمثيــل النســاء، اي ان معــدل نســبة الفقــدان جــاءت بمقــدار )	%( 

مــن مجمــل نســبة تمثيــل الرجــال يف الــدورة الخامســة، ويف املحصلــة نجــد ان عــدد ونســبة الســيدات الرملانيــات قــد أزداد 

خــال الــدورة الخامســة  مــن عمــر مجلــس النــواب عــن مــا ســبقها، االمــر الــذي يمكــن ايعــازه اىل اســباب عــدة تجــد 

الدراســة ان مــن اهمهــا، االتــي: 

1 اضافة اىل الكوتا، بات االعتماد عى النساء احد اساسيات العمل السيايس يف العراق، 	.

1 دورهــا البــارز يف املجتمــع العراقــي يف ايجــاد الحلــول واالســهام يف معالجــة املشــاكل التــي يعانــي 	.

منهــا املجتمــع. 
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1 التقدير الذي باتت تحظى به داخل املجتمع العراقي.	.

1 الشــوق الــذي اعــرتى الناخــب العراقــي خــال الــدورة الخامســة تجــاه التغيــري وتقديــم شــخصيات 	.

. ة يد جد

1 الحراك املجتمعي الذي شهدته عدة محافظات إضافة إىل العاصمة بغداد.	.

1 قانــون االنتخابــات كان لــه االثــر الكبــري يف زيــادة عــدد النســاء وارتفــاع نســبة تمثيلهــن يف الرملــان، 	.

مــن خــال اعتمــاد الدوائــر املتعــددة بــداًل مــن القوائــم املتعــددة، األمــر الــذي صــب يف مصلحــة 

تمثيــل النســاء. 

وبعــد توضيــح النســب وفًقــا لألرقــام  واإلحصائيــات التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل مفوضيــة االنتخابــات العراقية، 

يمكننــا توضيــح نســبة الســيدات الفائــزات مقارنــة بنســبة الســادة النــواب يف الشــكل البيانــي رقــم )	( التايل:

ثانيًا: تحليل توزيع الفائزات حسب تكرار الدورات االنتخابية: )الفائزات يف اكثر من دورة انتخابية(:

ــواب،  ــس الن ــة مجل ــات تكــرار فــوز بعــض الســيدات يف عضوي ــل بيان نجــد يف املــؤرش الثانــي مــن خــال تحلي

ــا  ُُّكله ــت أ ــي أت ــا والت ــي قمــن به ــألدوار الت ــم )2((، ان األمــر جــاء نتيجــة ل ــد االطــاع عــى الجــدول امللحــق رق )للمزي

والقــت أصــداء إيجابيــة داخــل رشائــح املجتمــع املتنوعــة، إضافــة لتقديــر األحــزاب والكتــل السياســية املنزويــات تحــت 

لوائهــا للجهــود الاتــي قمــن بهــا يف املعــرتك الســيايس، ناهيــك عــن األنشــطة االجتماعيــة واالقتصاديــة املتنوعــة التــي قمــن 

بهــا، فنجــد عــى ســبيل املثــال ان الســيدة )عاليــة نصيــف جاســم( قــد جــاءت باملرتبــة األوىل للســيدات الاتــي تــم تكــرار 

انتخابهــن، اذ فــازت بالــدورات الخمســة للرملــان العراقــي عــى التــوايل، ومــن ثــم يتبعهــا الســيدتان ) ناهــدة زيــد الداينــي، 

وســميعة محمــد خليفــة(، اذ تكــرر فوزهــن ألربعــة دورات برملانيــة عــى التــوايل، األمــر الــذي يؤكــد عــى أهميــة وجــود 

الســيدات يف العمــل الرملانــي واثرهــن عــى مجمــل الحيــاة السياســية وتفاعــات القــوى يف البــاد، وهــو كمــا موضــح يف 

الشــكل رقــم )4(.
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أمــا عــدد النســاء الاتــي تكــرر فوزهــن ضمــن الــدورات النيابيــة فقــد جــاءت كمــا يــي: نجــد ان خــال الــدورة 

الرملانيــة الثانيــة تــم تكــرار  انتخــاب )11( ســيدة ملــرة ثانيــة، ويف الــدورة االنتخابيــة الثالثــة تكــرر انتخــاب )	1( ســيدة 

مــن النــواب الســابقات، ويف الــدورة االنتخابيــة الرابعــة فقــد تــم انتخــاب )20( ســيدة مــن النــواب الســابقات، وصــواًل اىل 

الــدورة الرملانيــة الخامســة والتــي تكــرر فــوز )	2( ســيدة مــن النــواب الســابقات، االمــر الــذي مــن املمكــن ان نستشــف 

منــه؛ ان تصاعــد وتــرية انتخــاب عــدد كبــري نســبيًا مــن الســيدات النــواب يشــري اىل مــدى تأثريهــن يف الحيــاة السياســية 

ــة اىل  ــي، اضاف ــي والرقاب ــا التريع ــال دوره ــن خ ــان م ــة الرمل ــل قب ــية أو داخ ــل السياس ــزاب والكت ــل االح ــواء داخ س

التأييــد الشــعبي لهــن إلداء مختلــف االدوار واالنشــطة واملهــام التــي اثمــرت يف إيجــاد املعالجــات للكثــري مــن املشــاكل، ومــن 

املمكــن إيضــاح دالالت هــذا التكــرار يف فــوز الناخبــات يف الشــكل رقــم )	(

ثالثًا: توزيع النساء حسب الديانات: 

ــا للمجتمعــات والشــعوب،  ــًا وانعكاًس ــر تمثي ــات املعــارصة أصبحــت اكث ــة ان الرملان مــن املســلمات الديمقراطي

ــه  ــم يف حفظ ــذي يرتج ــًا، وال ــر تمثي ــات اكث ــى برملان ــوي ع ــي تحت ــدول الت ــك ال ــة تل ــب يف مصلح ــذي يص ــر ال األم

ــة للرملانــات كان البــد ان يكــون  ــا مــن رضورة الوظيفــة التمثيلي ــدان، وانطاًق لاســتقرار الســيايس داخــل هــذه البل

الرملــان العراقــي اكثــر تمثيــًا بإعطــاء املجــال لباقــي الفئــات مــن املجتمــع العراقــي ليكــون لديهــم تمثيــل داخــل 

الرملــان، الهــدف منــه رعايــة مصالحهــم وتمثيــل ناخبيهــم واإلســهام يف التريعــات والرقابــة عــى إداء الحكومــة ليكون 

لديهــم الــدور املناســب ملصلحــة البــاد برمتهــا، ومــن هنــا وجــدت الدراســة ان توزيــع الســيدات الفائــزات للــدورة 

ــوي  ــل البني ــرية، إال أن الخل ــورة كب ــي وبص ــوع الدين ــة للتن ــاءت ممثل ــد ج ــي ق ــان العراق ــة للرمل ــة الخامس االنتخابي

يتضــح لنــا مــن خــال عــدم وجــود ســيدة ممثلــة عــن )ديانــة الصابئــة(، مــع وجــود ســيدة واحــدة عــن الديانــة 

االيزيديــة، وســيدتان عــن الديانــة املســيحية، واثنــن وتســعن ســيدة عــن املســلمن، األمــر الــذي اســتوجب لفــت النظر 

لــه والعمــل يف الــدورات الاحقــة عــى ان يكــون الرملــان اكثــر تمثيــًا مــن خــال التريعــات الخاصــة باالنتخابــات، 

ــة املســيحية  ــم تأتــي مــن بعــده الديان ــة املجتمــع العراقــي هــو مجتمــع مســلم ومــن ث فعــى الرغــم مــن ان أكثري

ــة  ــل قب ــن داخ ــم ممثل ــون له ــات ان يك ــي الديان ــماح لباق ــن الس ــع م ــر ال يمن ــات إال أن األم ــي الديان ــوايل باق وبالت

ــا التنــوع الغنــي للبــاد، وهــو مــا يتضــح يف الشــكل البيانــي رقــم )6(. الرملــان مراعيً
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رابعاً: توزيع النساء حسب القوميات:

اســتكماالً للــدور التمثيــي للرملــان، وانطاًقــا مــن نتائــج االنتخابــات الرملانية الخامســة، لنستشــف مــن مخرجاتها 

ان عــدد الســيدات الفائــزات بعضويــة الرملــان مــن القوميــة العربيــة قــد جــاءت بـــ )2	( ســيدة، يف حــن ان عدد الســيدات 

العراقيــات مــن القوميــة الكرديــة بلــغ )21( ســيدة، ومــن ثــم توالــت املقاعــد بعــدد )1( لــكل مــن الســيدات عــن القوميتن 

الرتكمانيــة والشــبك، ونتيجــة للفــرق يف تمثيــل الســيدات بنــاًء عــى التوزيــع القومــي، تدعــوا الدراســة إىل رضورة مراعــاة 

عــدد النســاء مــن القوميتــن الرتكمانيــة والشــبك، يف املســتقبل، لتحقيــق التمثيــل بصــورة مثــى، وهــو كمــا مبــن يف الشــكل 

رقــم )	(.

خامًسا: توزيع مجموع النساء الفائزات عىل املحافظات والنسبة املئوية لهن:

اعتمــاداً عــى االرقــام واالحصائيــات الرســمية التــي تــم تزويــد دائــرة البحــوث والدراســات النيابيــة بهــا مــن قبــل 

املفوضيــة العليــا املســتقلة لانتخابــات، تصــل الدراســة اىل مؤرشيــن فرعيــن يتمثــان يف: االول عــدد الســيدات الفائــزات 

ــس  ــاء يف مجل ــل النس ــن تمثي ــورة األدق ع ــة الص ــل معرف ــن اج ــة، م ــج كل محافظ ــا لنتائ ــة وفًق ــبة املئوي ــي النس والثان

النــواب، )للمزيــد ينظــر جــدول رقــم )	((، وصــواًل لتحديــد الهــدف ممــا ســبق هــو االجابــة عــى التســاؤالت التاليــة: اي 

املحافظــات حصلــت فيهــا النســاء عــى نســبة )	2%( املحــددة؟، وأي املحافظــات اعــى مــن غريهــا؟، ومــا هــو انعكاســات 
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االمــر عــى خارطــة تمثيــل الســيدات يف مجلــس النــواب خــال الــدورة الخامســة مــن عمــره؟، وهــل جــاءت النتائــج تطبيًقا 

لنظــام الكوتــا؟، ام تــم تجــاوز االمــر؟. ومــن أجــل االجابــة عــن مــا ســبق مــن تســاؤالت ســيتم تضمــن االجابــات خــال 

ــة،  ــاؤالت بحثي ــن تس ــي م ــتكماالً للباق ــي اس ــا، والثان ــن بعضه ــة ع ــي االول لاجاب ــن، فيات ــن الفرعي ــتعراض املؤرشي اس

وعليــه نقــدم للقــارئ الكريــم املخرجــات والنتائــج االتيــة: 

يأتي املؤرش الفرعي االول واملتمثل يف )عدد السيدات الفائزات وفًقا لكل محافظة(، فنجد:

أوالً: وجــدت الدراســة ان املحافظــة االعــى مــن حيــث منحهــا اعــى عــدد مــن املقاعــد للنســاء كانــت )محافظــة 

بغــداد( بمعــدل )20(  مقعــد للنســاء مــن اصــل )91( مقعــد للعاصمــة.

ــا  ــت عليه ــي حصل ــد الت ــدد املقاع ــث ع ــن حي ــة م ــة الثاني ــوى باملرتب ــة نين ــاءت محافظ ــاه ج ــا الع ــا: تبًع ثانيً

النســاء وجــاءت بـــ)10( مقاعــد للنســاء.

ثالثـًـا: مــن ثــم جــاءت كل مــن محافظــات الســليمانية بـــ)	( مقاعــد، ومــن ثــم محافظــة البــرة بـــ)6( مقاعــد 

برملانيــة للنســاء، لتشــرتك كل مــن محافظــات )اربيــل ودهــوك وذي قــار( بحصــول النســاء يف كل منهــا عــى )	( 

مقاعــد، مــن مجمــوع عــدد املقاعــد املخصصــة لــكل مــن هــذه املحافظــات.

رابعــاً: تبعــاً ملــا ســبق مــن نتائــج وجــدت الدراســة ان كل مــن املحافظــات التاليــة: )واســط، وكربــاء، وديــاىل، وبابــل، 

واالنبــار( قــد حصلــت النســاء فيهــا عــى )4( مقاعــد لــكل محافظــة، يف حــن ان كل مــن املحافظــات )ميســان، وكركــوك، 

وصــاح الديــن، والنجــف، والقادســية(، حصلــت النســاء فيهــا عــى )	( مقاعــد، واســتكماالً لنتائــج االنتخابات وعــدد مقاعد 

النســاء لــكل محافظــة، نجــد ان املرتبــة األخــرية مــن حيــث عــدد املقاعــد التــي حصلــت عليهــا النســاء كانــت مــن حصــة 

محافظــة )املثنــى( بمقعديــن اثنــن فقــط مــن مجمــوع املقاعــد.

ويف ســبيل عــرض مــا ذكــر أعــاه بصــورة أوضــح، ســنعكس نتائــج االنتخابــات للســيدات الفائــزات بعضويــة مجلــس 

ــا لتوزيــع املقاعــد عــى محافظــات العراقيــة لتأتــي بالشــكل رقــم )8(.  النــواب وفًق
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ــدورة الخامســة مــن  ــزات يف ال ــا الســيدات الفائ ــن عليه ــي حصل ــح عــدد املقاعــد الت ــن توضي ــاء م وبعــد االنته

عمــر مجلــس النــواب العراقــي كمــا موضــح يف املــؤرش الفرعــي األول، تتجــه الدراســة اآلن إىل توضيــح النســب املئويــة التــي 

حصــل عليهــا تمثيــل النســاء يف املحافظــات ونســبتهن يف مجلــس النــواب العراقــي، ملعرفــة ان كان هنــاك خلــل قــد أصــاب 

هــذا التمثيــل النســبي املنصــوص عليــه كمــا مشــار مســبًقا يف الدســتور وقانــون االنتخابــات، وبنــاًء عــى النتائــج النهائيــة 

لانتخابــات الرملانيــة التــي أُجريــت يف 2021، تصــل الدراســة إىل املــؤرش الفرعــي الثانــي: تحليــل النســب املئويــة لتمثيــل 

النســاء يف املحافظــات، وجــاءت نتائــج الدراســة وفًقــا لآلتــي:

أوالً: كانــت النســبة املئويــة األعــى يف املحافظــات العراقيــة مــن حصــة محافظــة )دهــوك(، وبنســبة تمثيــل بلغــت 

)42%(، مــن مجمــل املقاعــد الــكي للمحافظــة، ومــن ثــم جــاءت باملرتبــة الثانيــة محافظــة )الســليمانية(، وبنســبة 

ــة الثالثــة محافظــة )كربــاء(، وبنســبة تمثيــل بلغــت)6	%(  تمثيــل للنســاء بلغــت )9	%(، ومــن بعدهــا باملرتب

مــن مجمــل املقاعــد املخصصــة للمحافظــة، وهنــا تجــد الدراســة ان هــذه النســب املرتفعــة جــاءت عــى حســاب 

نظــام الكوتــا، بمعنــى اخــر، ان هــذه املحافظــات الثــاث قــد تجــاوزت النســبة املحــددة للتمثيــل النســوي فيهــا، 

نتيجــة لفــوز عــدد مــن الســيدات املرشــحات بمقعــد برملانــي دون الحاجــة إىل نظــام الكوتــا أي إنهــن حصلــن عى 

أصــوات تؤهلهــن للحصــول عــى مقاعــد برملانيــة دون الحاجــة إىل نظــام الكوتــا املعمــول بــه دســتورياً وقانونيــاً.

ثانيــاً: كانــت النســب املئويــة لتمثيــل النســاء مرتفعــة يف أربعــة محافظــات ايضــاً وقــد جــاءت باملرتبــة الثانيــة 

وهــن عــى التــوايل: محافظــة )واســط(، بنســبة تمثيــل للنســاء بلغــت )		%(، ومــن بعدهــا محافظــة )أربيــل( 

بنســبة تمثيــل بلغــت )1	%(، ومــن ثــم جــاءت محافظتــي )القادســية وميســان(، وبنســبة تمثيــل متســاوية وهــي 

.)%	0(

ثالثــاً: جــاءت املحافظــات التاليــة وفقــاً لتحليــل الدراســة واعتمــاد النســب املئويــة لتمثيــل النســاء بنســب اعــى 

مــن النســبة الدســتورية )	2%( بقليــل، وهــي كمــا صنفتهــا الدراســة بالرتتيــب التــايل: جــاءت محافظتــي )األنبــار 

وذي قــار( بنســبة تمثيــل للنســاء تقــدر بـــ)26%(، ومــن ثــم تبعهــا ثــاث محافظــات وهــي كل مــن )بغــداد، 

ــل مئويــة  ــل بلغــت )28%(، ومــن ثــم جــاءت محافظــة )نينــوى( وبنســبة تمثي واملثنــى، وديــاىل( وبنســبة تمثي

للنســاء تقدر بـــ)%29(.

رابعــاً: جــاءت محافظتــي )النجــف، وصــاح الديــن(، لتتشــارك بنفــس النســبة املئويــة لتمثيــل النســاء والبالغــة 

)	2%(، مــن مجمــل املقاعــد املخصصــة للمحافظــة دون تحقيــق زيــادة يف تمثيــل النســاء.

ــا املســتقلة  ــة العلي ــا املفوضي ــي أعلنته ــة الت ــات النهائي ــج االنتخاب ــل نتائ ــا: وجــدت الدراســة بعــد تحلي خامًس

ــام  ــا لنظ ــراق وفًق ــرأة يف الع ــل امل ــتوري لتمثي ــرط الدس ــق ال ــم تحق ــات ل ــاث محافظ ــك ث ــات ان هنال النتخاب

ــا  ــا لنظــام الكوت ــة للنســاء وفًق ــل للنســب املئوي ــل جــاءت نتيجــة التحلي ــه والبالغــة )	2%(، ب ــا املشــار ل الكوت
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ــا  الدســتوري وقانــون االنتخابــات األخــري، بنســب مئويــة اقــل مــن نظــام الكوتــا، وجــاءت نتائــج التحليــل وفًق

لاتــي: جــاءت محافظتــي )كركــوك وبابــل(، بنســبة مئويــة بلغــت )	2%(، ومــن ثــم جــاءت محافظــة )البــرة( 

بنســبة مئويــة لتمثيــل النســاء بلغــت )24%(، مــن مجمــل املقاعــد املخصصــة للمحافظــة.

بهــذا وجــدت الدراســة يف الفقــرة الخامســة مــن نتائجهــا أن انخفــاض نســبة تمثيــل النســاء يف املحافظات 

الثــاث عــن النســبة املقــررة دســتوريًا و قانونيًــا، قــد جــاء نتيجــة للخــل املوجــود يف الجــداول امللحقــة بقانــون 

االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2020،  والتــي ألزمــت مفوضيــة االنتخابــات بتوزيعهــا ملقاعــد النســاء عــى الدوائــر 

االنتخابيــة بنــاًء عــى مــا جــاء فيهــا مــن تقســيم لــكل دائــرة انتخابيــة، األمــر الــذي  يــؤرش عــى وجــود خلــل 

ــة إىل  ــبًقا، إضاف ــا مس ــار له ــا واملش ــرة )4(منه ــم )49( الفق ــتورية رق ــادة الدس ــق رشط امل ــدم تحقي ــل بع يتمث

قانــون االنتخابــات، الــذي اكــد كذلــك عــى أهميــة تحقيــق نظــام الكوتــا والوصــول إىل نســبة تمثيــل النســاء يف 

املحافظــات لتبلــغ )	2%( مــن مجمــل مقاعــد املحافظــات.

ومــن اجــل توضيــح األمــر بصــورة مبســطة تســتعرض الدراســة النســبة املئويــة لتمثيــل الســيدات الفائــزات يف 

الرملــان موزعــة عــى املحافظــات العراقيــة ضمــن الشــكل رقــم )9(.

الشكل رقم )9( النسب املئوية لتمثيل السيدات الفائزات لكل محافظة
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سادساً: مجموع أصوات النساء الفائزات يف االنتخابات موزعة عىل الكتل الربملانية:

تجــد الدراســة املقدمــة بعــد تحليــل اإلحصــاءات واألرقــام الخاصــة باالنتخابــات الرملانيــة لعــام 2021، ان اهــم 

مؤرشيــن فرعيــن مــن املمكــن ان نعــرف مــن خالهمــا مــدى تأثــري قانــون االنتخابــات عــى تمثيــل النســاء داخــل قبــة 

الرملــان يتمثــان يف: األول )مجمــوع األصــوات التــي حصلــت عليهــا الســيدات الفائــزات بعضويــة مجلــس النــواب موزعــة 

عــى الكتــل السياســية، والنســب املئويــة لتمثيلهــن مــن مجمــل عــدد األصــوات  التــي حصــل عليهــا النســاء(، أمــا املــؤرش 

ــا(،  ــن اليه ــي ينتم ــل الت ــى الكت ــة ع ــزات موزع ــيدات الفائ ــا الس ــن عليه ــي حصل ــد الت ــدد املقاع ــل يف )ع ــي فيتمث الثان

وبالتــايل نســتطيع مــن خــال املؤرشيــن ان نتعــرف عــى مــدى تأثــري قانــون االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2020، عــى عــدد  

الســيدات الفائــزات ومــدى تأثــر نســبتهن داخــل الكتــل السياســية ومــدى تأثــر عــدد مقاعدهــن داخــل كتلهــن السياســية، 

وبالتــايل معرفــة مــدى الثقــل الســيايس داخــل الرملــان الــذي تتمتــع بــه رشيحــة النســاء يف مجمــل العمليــة السياســية يف 

العــراق.

ابتــداًء مــن املــؤرش الفرعــي األول )مجمــوع األصــوات التــي حصلــن عليهــا الســيدات الفائــزات بعضويــة مجلــس 

النــواب موزعــة عــى الكتــل السياســية، والنســب املئويــة لتمثيلهــن مــن مجمــل عدد األصــوات التــي حصلــت عليها النســاء(، 

تصــل الدراســة إىل أن املجمــوع الــكي ألصــوات النســاء الفائــزات يف االنتخابــات الرملانيــة للــدورة النيابيــة الخامســة قــد بلغ 

)601	91(1•، وبنــاء عليــه ســنعمل عــى اســتخراج النســبة املئويــة لتمثيــل النســاء وفًقــا لــكل كتلــة نيابيــة اعتمــاًدا عــى 

القانــون أو املعادلــة الرياضيــة األتيــة: )) النســبة املئويــة= )القيمة/القيمــة الكليــة(×100%، أو النســبة املئويــة= )الجــزء/

الــكل(× 100%((، وبهــذا وبعــد عكــس القيــم الرقميــة لنتائــج االنتخابــات الرملانيــة الخاصــة بالنســاء، تصــل الدراســة إىل 

النتائــج أو املخرجــات التاليــة:

ــغ  ــوات بل ــدد أص ــية بع ــل السياس ــل الكت ــاء داخ ــوات للنس ــوع أص ــر مجم ــاءت بأك ــة ج ــة الصدري أواًل: الكتل

)221012( صــوت، مــن مجمــوع أصــوات النســاء الفائــزات، أمــا نســبة أصــوات النســاء يف الكتلــة الصدريــة مــن 

مجمــل أصــوات النســاء الفائــزات يف العــراق فقــد بلغــت نســبة )24%(، ممــا يشــري إىل ان تمثيلهــن لريحة النســاء 

جــاء تقريبًــا بنســبة ربــع مجمــل أصــوات الســيدات الفائــزات يف الرملــان للــدورة الخامســة، 

ــوات  ــوع أص ــن مجم ــوت م ــغ )	126	1( ص ــوات بل ــدد أص ــتاني بع ــي الكوردس ــا الديمقراط ــم يليه ــا: ث ثانيً

ــت )%16(،  ــد بلغ ــراق فق ــزات يف الع ــاء الفائ ــوات النس ــل أص ــن مجم ــن م ــبة أصواته ــا نس ــزات، أم ــاء الفائ النس

ــل  ــن مجم ــبة )	1%( م ــغ )648	12(، وبنس ــوات بل ــدد أص ــتاني بع ــي الكوردس ــاد الوطن ــا االتح ــا: تبعه ثالثً

ــان.  ــزات يف الرمل ــاء الفائ ــوات النس أص

ــم تــم جمعهــا مــع باقــي أعــداد أصــوات  ــة منفــردة، ومــن ث ــكي ألصــوات النســاء: هــو عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا كل ســيدة نائب 1  املجمــوع ال
ــتقلة. ــات املس ــة االنتخاب ــمية ملفوضي ــات الرس ــى اإلحصائي ــن ع ــزات، معتمدي ــيدات الفائ الس
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رابًعــا: مــن ثــم تأتــي حركــة الجيــل الجديــد بعــدد )	2	92( صــوت، وبنســبة بلغــت )10%( مــن مجمــل أصوات 

الســيدات الفائــزات بالــدورة الخامســة للرملان.

ــوع  ــث مجم ــن حي ــاه م ــية أع ــل السياس ــد الكت ــا بع ــية تباًع ــركات السياس ــل والح ــي الكت ــي باق ــا: تأت خامًس

األصــوات التــي حصلــوا عليهــا، ونســبة تمثيــل النســاء داخــل الرملــان ابتــداًء مــن تحالــف تقــدم الــذي شــكل 

نســبة)8%( مــن مجمــل نســبة الســيدات الفائــزات، وصــواًل إىل ائتــاف دولــة القانــون التــي حصلــت عــى نســبة 

)6%(، يتبعهــا مســتقلون بنســبة )	%(، ومــن بعدهــا تشــرتك كتلتــي حركــة امتــداد وتحالــف الفتــح بنســبة )%4( 

ــون بنســبة بلغــت )	%(، يليهــا تحالــف عــزم  ــزات، يأتــي مــن بعدهــا حركــة بابلي مــن مجمــل الســيدات الفائ

بنســبة )2%( مــن مجمــل الفائــزات.

سادًســا: كمــا وجدنــا ان عــدة  كتــل قــد تشــاركت بنســبة )1%( مــن مجمــل النســاء الفائــزات بمقعــد برملانــي 

ــة  ــون، وحرك ــة كان ــا، وإرشاق ــا هويتن ــي، و جماهرين ــد الوطن ــف العق ــن: )تحال ــي كل م ــة، وه ــدورة الخامس لل

ــة(. ــري الوطني ــاح، والجماه ــم لإلص حس

كذلــك تــرى الدراســة ان مــن األهميــة بمــكان ترجمــة مجمــوع أصــوات النســاء الفائــزات لــكل كتلــة أو حركــة أو 

حــزب ضمــن رســم بيانــي، لغــرض توضيــح الفــرق بينهــم يف تمثيــل النســاء داخــل قبــة الرملــان، وهــو كمــا موضــح يف 

الشــكل رقــم )10(.
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وصــواًل للمــؤرش الفرعــي الثانــي املتمثــل يف )عــدد املقاعــد التــي حصلــن عليهــا الســيدات الفائــزات موزعــة عــى الكتــل 

التــي ينتمــن اليهــا(، اذ وجــدت الدراســة ان عــدد املقاعــد التــي حــص عليهــا الســيدات كمــا ذكــر مســبًقا قــد بلــغ )	9( 

مقعــًدا، موزًعــا عــى الكتــل والحــركات داخــل قبــة الرملــان لدورتــه الخامســة، األمــر الــذي يمكــن ترجمتــه لآلتــي:

أواًل: الكتلــة الصدريــة، جــاءت بأكــر عــدد مقاعــد للنســاء الفائــزات للــدورة االنتخابيــة الخامســة اذ بلــغ عــدد 

مقاعــد الســيدات )1	( مقعــًدا، مــن مجمــوع مقاعــد النســاء الفائــزات.

ــا: ثــم يليهــا تحالــف تقــدم، بعــدد مقاعــد بلــغ)11( مقعــًدا، يتبعهــا كل مــن الديمقراطــي الكوردســتاني  ثانيً

ــغ )10(، ومــن ثــم التحالــف الكوردســتاني بعــدد )9( مقاعــد. بعــدد مقاعــد بل

ثالثـًـا: يتبــع أعــاه تحالــف الفتــح بـــ )6( مقاعــد، ومــن بعــده ائتــاف دولــة القانــون بـــ )	( مقاعــد، يتبعهــا 

مســتقلون بـــ )	( مقاعــد، وصــواًل للجيــل الجديــد بـــ )4( مقاعــد.

ــن  ــرتاوح ب ــاء ي ــد النس ــدد مقاع ــات كان ع ــزات يف االنتخاب ــاء فائ ــا نس ــد فيه ــي يوج ــل الت ــي الكت ــا: باق رابًع

املقعديــن واملقعــد الواحــد كمــا هــو مبــن يف الشــكل رقــم )11(، وللمزيــد ينظــر الجــدول املرفــق بالدراســة رقــم 

.)4(

وبهــذا نجــد ان تبايــن مجمــوع عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا الســيدات الفائــزات، وتبايــن نســب مجمــوع أصواتهن يف 

كل كتلــة أو حركــة داخــل الرملــان، قــد انعكــس عــى عــدد املقاعــد التــي حصلــن عليهــا، وعــى خارطــة توزيعهــن داخــل 

الرملــان،  األمــر الــذي يمكــن توضيحــه يف الشــكل رقــم )11(.

التوصيات:

ــرية 2020،  ــة األخ ــات الرملاني ــج االنتخاب ــن نتائ ــة م ــج امللموس ــم النتائ ــر إىل اه ــة األم ــة يف نهاي ــت الدراس توصل

ومــدى تأثــري قانــون االنتخابــات األخــرية رقــم )9( لســنة 2020، عــى نســب تمثيــل النســاء داخــل قبــة الرملــان العراقــي 

وعــدد مقاعدهــن، بعــد مــرور خمســة دورات برملانيــة، اذ نجــد ان عــدد مقاعــد الســيدات الفائــزات بمقاعــد برملانيــة قــد 

زاد بعــدد )	( مقاعــد بمقارنــة بالــدورة الســابقة، كذلــك نجــد ان نســبة تمثيــل املــرأة قــد ارتفعــت ملقــدار )4%( عــن مــا 

هــو مقــدر دســتوريًا و قانونيًــا.

ــض  ــا، أن بع ــرية ونتائجه ــة األخ ــات الرملاني ــى االنتخاب ــؤرش ع ــن أن ي ــا يمك ــم م ــة أن أه ــدت الدراس ــا وج كم

املحافظــات قــد كان عــدد الســيدات الفائــزات اكثــر مــن الحصــة املقــررة دســتورياً وفًقــا لنظــام الكوتــا، الناجــم عــن فــوز 

عــدد مــن الســيدات بأصــوات اهلتهــن للفــوز بمقعــد برملانــي دون الحاجــة اىل الكوتــا، وهــو انعــكاس ذو مــردود جيــد 
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يــؤرش عــى مــدى اســتيعاب العمــل الســيايس للمــرأة واعرتاًفــا بدورهــا املهــم يف مجمــل الحيــاة السياســية للمــرأة يف العراق.

ومــن ناحيــة أخــرى نجــد، أن بعــض املحافظــات العراقيــة لــم تصــل إىل نســبة )	2%( املقــررة دســتوريًا وقانونيـًـا، 

بــل حصلــن عــى نســبة اقــل منهــا، األمــر الــذي البــد مــن تفاديــه يف املســتقبل مــن اجــل احــرتام املــواد الدســتورية إضافــة 

إىل إعطــاء املــرأة دور اكــر ألثبــات نفســها ضــن هــذه املحافظــات املــؤرشة يف متــن الدراســة، وتؤكــد الدراســة عــى رضورة 

الوقــوف عــى هــذا الخــرق الدســتوري، مــن اجــل تافيــه ووضــع مســرية الحيــاة السياســية والعمليــة الديمقراطيــة ضمــن 

ــق  ــة اىل تحقي ــي اضاف ــص القانون ــتوري والن ــص الدس ــرتام الن ــق اح ــل تحقي ــن أج ــح،  وم ــتوري الصحي ــارها الدس مس

العدالــة يف تمثيــل النســاء داخــل الرملــان.

كمــا تــويص الدراســة بأهميــة إيجــاد الحلــول املناســبة للخلــل الحاصــل يف تطبيــق نســبة تمثيــل النســاء يف بعــض 

املحافظــات يف حــال اإلبقــاء عــى نفــس القانــون يف االنتخابــات املقبلــة، مــن خــال، تعديــل قانــون االنتخابــات رقــم )9( 

ــد  ــن اح ــل ضم ــون التعدي ــى ان يك ــادة )16(، ع ــي(، امل ــام االنتخاب ــه )النظ ــس من ــل الخام ــداً الفص ــنة 2020، تحدي لس

املقرتحــات التاليــة: 

1. تعديــل الفقــرة أواًل مــن القانــون لتكــون بالصيغــة التاليــة: )نســبة تمثيــل النســاء بمــا ال يقــل عــن )	2%( مــن 

عــدد أعضــاء مجلــس النــواب الــكي(.

2. إلغــاء الفقــرة ثانيًــا مــن قانــون االنتخابــات والتــي تنــص عــى): تكــون نســبة تمثيــل النســاء بمــا ال يقــل عــن 

ــرأي  ــد باملــكان القــارئ االطــاع عــى ال ــواب يف كل محافظــة (.1 للمزي ــس الن )	2%( مــن عــدد أعضــاء مجل

القانونــي لدائــرة البحــوث والدراســات النيابية/قســم الدراســات القانونيــة املرفــق بالدراســة.

	. تعديــل الفقــرة ثالثـًـا مــن القانــون والتــي تنــص عــى )تحــدد كوتــا النســاء لــكل محافظــة كمــا محــدد يف الجدول 

املرفــق(، عــى ان يكــون التعديــل للجــداول فقط.

الهــدف مــن هــذه التعديــات هــو تحقيــق التمثيــل الــذي نــص عليــه الدســتور والقانــون لــكل محافظــة إعطــاء املرأة 

يف العــراق دوًرا واهميــه اكــر داخــل العمليــة السياســية تحديــًدا بعــد بــروز أدوارهــا داخــل العمــل الرملانــي والتنفيــذي 

بمــا يؤثــر باإليجــاب عــى املصلحــة العامــة للشــعب.

1  محمد مهدي صالح، رأي قانوني، دائرة البحوث والدراسات النيابية، قسم الدراسات القانونية، 2022.
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- الجــدول رقــم )1( تحليــل توزيــع النســاء وفًقــا للمحافظــات، وطريقــة الفــوز )كوتا/بــدون كوتــا(، ومجموعهــن، 

ــبة تمثيلهن ونس

املجموعكوتا/بدون كوتااملحافظةاالسمت
ــن  ــن م ــاء للفائزي ــن النس ــزات م ــبة الفائ نس

ــال الرج

كوتاأربيلجوان عبد الله عمر عبد الله1

	
النساء الفائزات يف محافظة أربيل: 	 من 16

بنسبة: 1	%

بدون كوتاأربيلكوردو عمر عبد الله صالح2

بدون كوتاأربيلوزيرة احمد برايم ما	

بدون كوتاأربيلفيان عبد العزيز عبد الرحمن محمد4

بدون كوتاأربيلنهلة قادر محمد حارس	

كوتااألنبارنهلة جبار خليفة محسن الفهداوي6

4
النساء الفائزات يف محافظة أألنبار: 4 من 	1

بنسبة: %26

كوتااألنبارازهار حميد عي حسن السدران	

بدون كوتااألنبارسميعة محمد خليفة غاب املحمدي8

بدون كوتااألنبارأسماء أسامة عبد الرحمن عبيد العاني9

كوتابابلحنان سعيد محسن علوان الفتاوي10

4
النساء الفائزات يف محافظة بابل: 4 من 	1

بنسبة: 	%2

كوتابابلسها باسم عبد األمري كاظم الزبيدي11

بدون كوتابابلمها فاضل كاظم خضري الجنابي12

بدون كوتابابلنداء حسن مايض مناع الكريطي	1

كوتاالبرةزهرة حمزة عي حسن السلمان14

6

ــن  ــرة : 6 م ــة الب ــزات يف محافظ ــاء الفائ النس
2	

بنسبة: %24

كوتاالبرةميادة غازي محمود عبد القادر الكعبي	1

كوتاالبرةامل طعمة محمد بصريي البعريي16

بدون كوتاالبرةانتصار حسن يوسف حسن الجزائري	1

بدون كوتاالبرةحنان خضري صينخ حمد البو سليمي18

بدون كوتاالبرةسهيلة عويف عبد الحسن العجرش19

كوتابغدادمديحة حسن عذيب املكصويص20

20
النساء الفائزات يف محافظة بغداد: 20 من 1	

بنسبة:  %28

كوتابغدادسناء عودة جاسم خلف اللهيبي21

كوتابغدادسارة لطيف عبد الله احمد الدليمي22

كوتابغدادشيماء جعفر نصيف جاسم العبيدي	2

كوتابغدادسعدة عادل غضيب شتيت24

كوتابغدادشيماء عبد مايض جويعد الدراجي	2

بدون كوتابغدادليى مهدي عبد الحسن التميمي26

بدون كوتابغدادعالية نصيف جاسم عزيز العبيدي	2

بدون كوتابغدادسهيلة نجم عبد الله جاسم السلطاني28

بدون كوتابغدادوحدة محمود فهد عبد الجميي29

بدون كوتابغدادزيتون حسن مراد حمادي الدليمي0	

بدون كوتابغدادعائشة غزال مهدي املساري1	

بدون كوتابغدادايفان فائق يعكوب زيا جابرو2	

بدون كوتابغدادأزهار عزاوي خضري الفتاوي		

بدون كوتابغدادجنان جاسم عراك املوسوي4	

بدون كوتابغدادلبنى عبد العزيز الامي		

بدون كوتابغدادابتسام جاسم حيدر التميمي6	

بدون كوتابغدادابتسام سويلم عويد وحيد البديري		

بدون كوتابغدادنرين هادي جواد كاظم الحجيمي8	

بدون كوتابغدادمهى عادل مهدي الدوري9	
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	كوتادهوكأفن سليم نوري سليم40

النساء الفائزات يف محافظة دهوك : 	 من 12

بنسبة: %42

كوتادهوكزوزان عي صالح بريو الهاجاني41

بدون كوتادهوكايمان عبد الرزاق محمد عارف42

بدون كوتادهوكبيدء خر بهنام يعقوب	4

بدون كوتادهوكفيان صري عبد الخالق عبد القادر44

كوتادياىلنورس محمود عيىس عبد الواحد الجبوري	4

4
النساء الفائزات يف محافظة دياىل : 4 من 14

بنسبة: %28

كوتادياىلناهدة زيد منهل مانع الدايني46

بدون كوتادياىلأسماء حميد كمبش سلطان القيي	4

بدون كوتادياىلسوزان منصور كرم عي الدلوي48

بدون كوتاذي قارنيسان عبد الرضا زاير وايل الصالحي49

	

ــن  ــار : 	 م ــة ذي ق ــزات يف محافظ ــاء الفائ النس
19

بنسبة: %26

بدون كوتاذي قارأمرية عبد الرسول كاظم سدخان العتابي0	

بدون كوتاذي قارمروة رحيم عطية وايد الكناني1	

بدون كوتاذي قارإبتسام عواد حميدي سفيح الحربي2	

بدون كوتاذي قارفراك رشيف عجيل معدي الكناني		

بدون كوتاالسليمانيةنه رمن معروف غفور أمن4	

	

النســاء الفائــزات يف محافظــة الســليمانية : 	 مــن 
18

بنسبة: 9	%

بدون كوتاالسليمانيةجرو حمة رشيف عبدالله خوامراد		

بدون كوتاالسليمانيةبدرية حسن عزيز داود حسن6	

بدون كوتاالسليمانيةرسوة محمد رشيد مريان زنكنة		

بدون كوتاالسليمانيةبدرية إبراهيم رشيد احمد الرزنجي8	

بدون كوتاالسليمانيةرسوة عبد الواحد قادر إبراهيم9	

بدون كوتاالسليمانيةيادكار محمود نر الله رضا60

كوتاصاح الدينبرى رجب موىس سحل القيي61

	

النســاء الفائــزات يف محافظــة صــاح الديــن  : 	 
مــن 12

بنسبة: 	%2

كوتاصاح الدينهند محمد صالح حسن العبايس62

كوتاصاح الدينناسك مهدي غريب عباس الزنكي	6

كوتاالقادسيةسهام موىس حمود جر املوسوي64

	

النســاء الفائــزات يف محافظــة القادســية : 	 مــن 
10

بنسبة: 0	%

كوتاالقادسيةانتصار جواد كاظم مهدي الغرابي	6

بدون كوتاالقادسيةعبري احمد عبد السادة عي الهايل66

كوتاكرباءمنال حميد هاشم عباس الرموطي	6

4
النساء الفائزات يف محافظة كرباء : 4 من 11

بنسبة: 6	%

كوتاكرباءابتسام هاشم عبد الحسن اإلبراهيمي68

بدون كوتاكرباءنفوذ حسن محمد آل عبد الصاحب69

بدون كوتاكرباءشيماء عليوي عبيد راشد السعيدي0	

كوتاكركوكمنى محمد خلف سبيل الجبوري1	

	

ــن  ــوك : 	 م ــة كرك ــزات يف محافظ ــاء الفائ النس
1	

بنسبة: 	%2
بدون كوتاكركوكنجوى حميد محمد عي كاكةي2	

بدون كوتاكركوكديان غفور صالح سمن زنكنة		

2
النساء الفائزات يف محافظة املثنى: 2 من 	

بنسبة: %28
كوتااملثنىمنى يارس محسن ناجي مكوطر4	

بدون كوتااملثنىخديجة وادي ميزر عبد النبي الجابري		

النساء الفائزات يف محافظة ميسان : 	 من 10	كوتاميسانغصون حميد عطية سيد الفرطويس6	

كوتاميسانزينب فاضل سودان صفر الربيعي		
بنسبة: 0	%

كوتاميسانمنى احمد كاظم زاير آل فيصل8	

كوتاالنجفهديل محمود كاظم عباس الرحيم9	

	
النساء الفائزات يف محافظة النجف : 	 من 12

بنسبة: 	%2
كوتاالنجفاالء نزار محمد رباط اإلبراهيمي80

بدون كوتاالنجفلقاء جعفر مرتىض آل ياسن81
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كوتانينوىمحاسن حمدون حامد حسن الديل82

10

النساء الفائزات يف محافظة نينوى :

10من 4	

بنسبة: %29

كوتانينوىرحيمة حسن فرحان احمد الجبوري	8

كوتانينوىزليخة الياس قي قدو بكار84

بدون كوتانينوىمنتهى عبد الوهاب فاضل الفاضل	8

بدون كوتانينوىبسمة محمد بسيم صري البك86

بدون كوتانينوىأحام رمضان فتاح إسماعيل الكاكئي	8

بدون كوتانينوىرونزى زياد سيدو رشو بك88

بدون كوتانينوىكافن سعيد محمد احمد روماني89

بدون كوتانينوىإخاص صباح خر حسن الدليمي90

بدون كوتانينوىفيان دخيل سعيد خر91

كوتاواسطزينة حسن عي هاشم املعموري92

4
النساء الفائزات يف محافظة واسط : 4 من 12

بنسبة: 		%

بدون كوتاواسطانتصار حسن عي منخي الغريباوي	9

بدون كوتاواسطمحاسن خريي عليوي هادي الدليمي94

بدون كوتاواسطسندس عبد الحسن ثجيل الامي	9

ــة: )الفائــزات يف اكثــر مــن دورة  - الجــدول رقــم )2( تحليــل توزيــع الفائــزات حســب تكــرار الــدوارة االنتخابي

ــة(: انتخابي

الخامسةالرابعةالثالثةالثانيةاالوىلالنائبةت
**ابتسام هاشم عبد الحسن اإلبراهيمي1

***منال حميد هاشم عباس الرموطي2

**زهرة حمزة عي حسن السلمان	

****ناهدة زيد منهل مانع الدايني4

***محاسن حمدون حامد حسن الديل	

***سهام موىس حمود جر املوسوي6

***نهلة جبار خليفة محسن الفهداوي	

**ديان غفور صالح سمن زنكنة8

***حنان سعيد محسن علوان الفتاوي9

***لقاء جعفر مرتىض عبد الحسن آل ياسن10

***مهى عادل مهدي الدوري11

***فيان دخيل سعيد خر12

**إخاص صباح خر حسن الدليمي	1

**فيان صري عبد الخالق عبد القادر14

**رسوة عبد الواحد قادر إبراهيم	1

***عائشة غزال مهدي املساري16

***وحدة محمود فهد عبد الجميي	1

***انتصار حسن يوسف حسن18

**بسمة محمد بسيم صري19

***انتصار حسن عي منخي20

**بيدء خر بهنام يعقوب21

**خديجة وادي ميزر عبد النبي22

***زيتون حسن مراد حمادي	2

****سميعة محمد خليفة غاب24

*****عالية نصيف جاسم عزيز	2

**ليى مهدي عبد الحسن26

**مها فاضل كاظم خضري	2

311142027التكرار
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الجدول رقم )	( توزيع مجموع النساء والرجال الفائزين يف املحافظات والنسبة املئوية:

النسبة املئويةمجموع املقاعدعدد الرجالعدد النساءاملحافظةت

1	%1621	اربيل1

26%19	41االنبار2

24%1		62البرة	

9	%	182	السليمانية4

0	%	101	القادسية	

28%9	2املثنى6

	2%	121	النجف	

	2%21	41بابل8

28%191	20بغداد9

42%	121	دهوك10

28%41418دياىل11

26%1924	ذي قار12

	2%	121	صاح الدين	1

6	%	4111كرباء14

	2%16	1	كركوك	1

0	%	101	ميسان16

29%444	10نينوى	1

		%41216واسط18

- الجدول رقم )4(، مجموع أصوات النساء الفائزات يف االنتخابات موزع عى الكتل الرملانية:

مجموع األصواتعدد النساءاسم الكتلةت

31221012الكتلة الصدرية1

544479مستقلون2

1174482تحالف تقدم	

551941ائتاف دولة القانون4

10151265الديمقراطي الكوردستاني	

633440تحالف الفتح6

9123648تحالف كوردستان	

214339تحالف عزم8

492323الجيل الجديد9

238752حركة امتداد10

18357إرشاقة كانون11

19967تحالف العقد الوطني12

0تحالف تصميم	1

227385حركة بابليون14

14026قوى الدولة	1
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840	1جماهرينا هويتنا16

14919حركة حسم لإلصاح	1

0تجمع اقتدار وطن18

0تجمع السند الوطني19

0تجمع أهايل واسط20

0تحالف اآلمال الوطني21

0التحالف العربي يف كركوك22

0تيار الفراتن	2

0جبهة تركمان العراق املوحد24

0جماعة العدل الكوردستانية	2

040	1الجماهري الوطنية26

6	126حركة بادي	2

0حركة حقوق28

0املروع الوطني29

0		11املنتج الوطني0	

0الوفاء والتغيري1	

0حزب الوطن2	

0حزب التقدم أقليات / ايزيدي		

601	91	9املجموع

بيان رأي 

ــق  ــدول املراف ــنة 2020والج ــم )9( لس ــواب رق ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ــتناداً اىل قان ــاء اس ــا( النس         ) كوت

ــي : ــان اآلت ــود بي ــون ن بالقان

الرأي القانوني :

          نص املادة )49( الفقرة )4( من الدستور العراقي لسنة 	200 عى

ــس  ــاء مجل ــدد اعض ــن ع ــع م ــن الرب ــل ع ــاء ال تق ــل للنس ــبة تمثي ــق نس ــات تحقي ــون االنتخاب ــتهدف قان » يس

ــواب. »،  الن

ــام  ــن )النظ ــس م ــل الخام ــنة 2020،  يف الفص ــم )9( لس ــي رق ــواب العراق ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ــص قان ون

االنتخابــي(، املــادة )16( أوالً: )تكــون نســبة تمثيــل النســاء بمــا ال يقــل عــن )	2%( مــن عــدد اعضــاء مجلــس 

النــواب ( ومــن ثــم نــص يف الفقــرة ثانيـًـا: مــن نفســها عــى » تكــون نســبة تمثيــل النســاء بمــا ال يقــل عــن )	%2( 

مــن عــدد اعضــاء مجلــس النــواب يف كل محافظــة«، ثالثــا : )تحــدد كوتــا النســاء لــكل محافظــة كمــا محــدد يف 

الجــدول املرفــق(. ومــن خــال االطــاع عــى الجــدول املرافــق بهــذا القانــون  فــأن هنــاك ثاثــة محافظــات لــم 

ــل  ــبة )	2% ( وباب ــوك بنس ــبة ) 24%( وكرك ــرة بنس ــي الب ــاء وه ــا النس ــبة لكوت ــبة )	2% (بالنس ــق نس تحق
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ــات  ــون انتخاب ــق بقان ــدول امللح ــل الج ــن تعدي ــد م ــي الب ــتور العراق ــص الدس ــتناداً اىل ن ــبة )	2% ( . واس بنس

مجلــس النــواب واضافــة مقعــد )لكوتــا( النســاء مــن حصــة كل محافظــة انفــه الذكــر ؛ لكــي يتحقــق تطبيــق 

النــص الدســتوري و املــادة )16( )ثانيــاً( مــن القانــون االنــف الذكــر، إذ  نــص الدســتور يف املــادة )49( الفقــرة 

)4(  ).....نســبة تمثيــل للنســاء ال تقــل عــن الربــع مــن عــدد اعضــاء مجلــس النــواب.( أي الزيــادة مقبولــة بحيــث 

تكــون النســبة أعــى مــن) 	2% (أي الربــع عــى العكــس مــن النقصــان إذ ال يجــوز بنــص الدســتور أن تقــل عــن 

ــع . )	2% ( أي الرب

ثانيًا: تعديل نص القانون ليكون بداًل من كل محافظة 	2% يكون لكل دائرة انتخابية 	%2 

الهــدف مــن هــذه املقرتحــات تحقيــق احــرتام النــص الدســتوري والنــص القانونــي اضافــة اىل تحقيــق العدالــة يف 

تمثيــل النســاء داخــل الرملــان.
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131 الف شعبة مدرسية حاجة العراق

الباحث: احمد محمد حسني قاسم

الملخص التنفيذي :

ــر  ــات والتقاري ــوث والدراس ــن البح ــد م ــر عدي ــة يف تأش ــة البحثي ــذه الورق ــكلة ه ــن مش تكم

الحكوميــة الرســمية وجــود عجــز كبــر يف األبنيــة املدرســية، ممــا يســتدعي الحاجــة اىل تحديــد 

حجــم العجــز يف محافظــات العــراق كافــة - عــدا اقليــم كردســتان- كمــا تأتــي مشــكلة الورقــة يف 

حاجــة مجلــس النــواب عامــة ولجنــة الرتبيــة النيابيــة خاصــة يف معرفــة حجــم العجــز املذكــور؛ 

ــم  ــرص حج ــذه إىل ح ــة ه ــة البحثي ــدف الورق ــي، وته ــي والرقاب ــس الترشيع ــدور املجل ــاال ل إعم

العجــز يف الُشــَعب املدرســية بحســب املحافظــات والنواحــي لكــي يقــوم الســيدات والســادة النواب 

ــي  ــث النياب ــي البح ــة منهج ــت الورق ــة، واتبع ــم االنتخابي ــب دوائره ــز بحس ــد العج ــة س بمتابع

والوصفــي التحليــيل، وحتــى نعــرف بدقــة حجــم الحاجــة البــد مــن اعتمــاد معيــار مختلــف عــن 

الدراســات التــي اعتمــدت معرفــة عــدد املــدارس املطلــوب توفرهــا، إذ أن هــذا املعيــار ال يمكــن من 

خالــه معرفــة حجــم الحاجــة بالدقــة، وعليــه اعتمــدت الورقــة معيــاَر عــدِد الُشــَعب املدرســية 

نظــر عــدد األرّسة يف معرفــة الحاجــة لعــدد املستشــفيات، ليقــف عــىل حجــم الحاجــة الحقيقــي 

القــايض بفــك اكتظــاظ عــدد الطلبــة يف الُشــعبة الواحــدة؛ الــذي وصلــت مدياتــه يف بعــض املدارس 

إىل 50 طالبــا! يف الُشــعبة الواحــدة.. بــل وصــل إىل أكثــر مــن ذلــك! يف أماكــن أخــرى.

يجــدر أن تنــوِّه الورقــة إىل أنَّ  كلَّ البيانــات املعتمــدة يف هــذا التقريــر هــي للعــام الــدرايس )2019-

2020( حســبما وردت مــن وزارة الرتبيــة العراقيــة – املديريــة العامــة للتخطيــط الرتبــوي – قســم 

االحصاء.
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املدرسة النموذجية 

مــن أجــل الوصــول إىل تعليــم نموذجــي مبتــن عــى أســس علميــة ذات معايــري أكاديميــة لطبيعــة مدخــات املؤسســة 

الرتبويــة لريــاض األطفــال واملــدارس االبتدائيــة واملتوســطة، واإلعداديــة، والثانويــة؛ كان لزامــا التعــرف عــى تلــك املعايــري، 

للوقــوف عــى كفايــة مــا موجــود عــى األرض مــن عــدد املــدارس والهيئــات التعليميــة ملديريــات الرتبيــة يف عمــوم محافظات 

العــراق مــا عــدا إقليــم كوردســتان. يمكــن توضيــح هــذه املعايــري1 يف الجــدول اآلتــي:

جدول رقم )1( يوضح املعايري النموذجية للمدرسة

مساحتھا م2املدرسة
عدد هيئاتها تعليمية 

ال تقل عن
عدد 

الُشعب
مساحة الشعبة 

الواحدة م2
عدد الطلبة للشعبة الواحدة

رياض 
األطفال

	0002012
4	 عند التعليم

81 عند النشاطات
20

	42	024	6000االبتدائية

	42	0006012	املتوسطة

	42	0006012	االعدادية

	42	80008020الثانوية

ــة  ــات الحاضن ــاف البيئ ــراق الخت ــكل الع ــد ل ــكي واح ــوذج هي ــاد نم ــن اعتم ــع ال يمك ــث الواق ــن حي ــه م وألن

لتلــك املــدارس فعــدد الطلبــة املســتفيدين يف الريــف مثــا يختلــف عنهــم يف الحــر، وكذلــك هــو الحــال بالنســبة لتوفــر 

املســاحات الكافيــة لذلــك الهيــكل مــن عدمــه، إذ ســيتضح أن هنــاك اختافــا بــن حجــوم املــدارس، فبعضهــا يحتــوي عــى 

ــة،  عــدد مــن الشــعب يختلــف عــن املدرســة األخــرى؛ بســبب عــدم توفــر املســاحات التــي تحتاجهــا املدرســة النموذجي

األمــر الــذي يضطــر صاحــب القــرار إىل تقليــل عــدد الشــعب، وبالتــايل يصعــب علينــا معرفــة الحاجــة لعــدد املــدارس، 

لكــن يمكننــا أخــذ قضيــة اكتظــاظ الطلبــة يف الشــعبة املدرســية بعــن االعتبــار لحلهــا؛ مــن خــال اعتمــاد توفــري الُشــَعب 

املدرســية الكافيــة؛ لفــكِّ ذلــك االكتظــاظ، ومــن ثــم توفــري املســاحات لبنــاء عــدد مــن املــدارس بنــاء عــى الحاجــة الفعليــة 

لعــدد تلــك الُشــَعب، ومــن ثــم معرفــة الحاجــة لعــدد املــدارس املطلــوب توفريهــا.

ولكي نصل إىل الهدف املرجو من هذه الورقة البد من وضع املعادلة اآلتية:

)عدد الطلبة ÷ 25( ـــ )عدد الُشَعب املتوفرة حاليا(= عدد الشعب املطلوب توفرها

ملحوظــة: العــدد )	2( يمثــل الحــد األعــى النموذجــي لعــدد الطلبــة يف الُشــعبة الواحــدة )راجــع الجــدول رقــم 

.)1(

1  حسب كتاب وزارة التعليم العايل / جامعة بغداد/ كلية الرتبية ابن رشد / قسم العلوم الرتبوية والنفسية ذي العدد480 يف 	/4/	201
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مثــا: لــو كان لدينــا يف إحــدى النواحــي )6000( طالــب وعــدد مــن الُشــَعب يبلــغ )	19( ُشــعبة، فمــن خــال 

تطبيــق املعادلــة ســنحتاج إىل )240( شــعبة ليتــوزع الطلبــة عــى الُشــَعب بواقــع )	2( طالبــا لــكل شــعبة وبمــا أن لدينــا 

)	19( شــعبة فإننــا بذلــك ســنحتاج إىل )	4( شــعبة إضافيــة حتــى نضمــن أن كل شــعبة ال يزيــد عــدد طلبتهــا عــى )	2( 

طالبــا لــكل شــعبة.

النتائج:

ــو 1.  ــتان ه ــم كوردس ــدا إقلي ــا ع ــراق م ــات الع ــوع محافظ ــَعب يف مجم ــدد الُش ــة لع ــة الكلي ــت الحاج بلغ

)1	1090( ُشــعبَة مدرســية.

بغــداد أكثــر املحافظــات العراقيــة عجــًزا بعــدد الُشــَعب بواقــع )		616( ُشــعبة مدرســية يجــب توفريهــا، 2. 

يف حــن كانــت محافظــة كركــوك أقــلَّ محافظــٍة حاجــًة مــن حيــث عــدد الشــعب إذ بلغــت الحاجــة )82	1( 

ُشــعبَة مدرســية فقــط.

فيمــا كانــت ناحيــة )بغــداد الجديــدة( التابعــة لقضــاء الرصافــة يف محافظــة بغــداد هــي األكثــر حاجــة إىل 	. 

عــدد الُشــَعب عــى مســتوى نواحــي محافظــات العــراق عــدا إقليــم كردســتان؛ إذ بلغــت الحاجــة )8	0	( 

ــة الجــر التابعــة لقضــاء املدائــن يف محافظــة بغــداد أي ُشــعبة  ــاج ناحي ُشــعبة مدرســية، باملقابــل ال تحت

ــعبَة مدرســية. ــغ )-161	( ُش ــَعب بل مدرســية إذ يتوفــر فيهــا فائــض مــن الُش

جدول )2( يوضح حجم الحاجة لعدد الُشَعب عى مستوى املحافظات عدا كردستان

للعام الدرايس 2020-2019

نسبة العجزالشعب املطلوبةعدد الشعب املتوفرةالشعب املفرتضةعــدد الطلبةاملحافظات

29%616				91				96			2419بغداد

10%289	11	60214	4	868999البرصة

10%112829	460206		6488	8نينوى

8%10618		2	1	89	642		64بابل

6%	26	18144	40	2	18		6ذى قار

	%0	4962	99911	1	44996النجف

	%66228	08816284100	40كرباء

4%824	81		1	1960	49012دياىل

4%	68		0	98610	91	996	القادسية

4%4	6	106	801	6949222	االنبار

4%1	49	1	66198146489	ميسان

	%44	8414	1	046262018	صاح الدين

	%24214	41116016446122واسط

2%266		2810149688			2املثنى

2%1	6028		11	1166			41كركوك

100%0898	61081	0062	8	9	1		96املجموع الكيل
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الشكل )1( يوضح حجم الحاجة لعدد الُشَعب عى مستوى املحافظات عدا كردستان للعام الدرايس 2020-2019
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االيراد الناتج عن تصدير النفط الخام ومدى االنحراف عن 
قانون الموازنة العامة لعام 2021

الباحث: رسود هوشيار توفيق

امللخص التنفيذي:

يمتلــك العــراق خامــس اكــرب احتياطــي نفطــي يف العالــم, ويُعــد القطــاع النفطــي املحــرك الرئيــس 

لاقتصــاد العراقــي اذ تشــكل مســاهمتُه 56.8% يف الناتــج املحــيل اإلجمــايل حســب التقديــرات األوليــة 

للفصــول الثاثــة لســنة 2021 الصــادر عــن وزارة التخطيــط / الجهــاز املركــزي لإلحصــاء.

   وتُمثــل الــواردات النفطيــة الجــزء األكــرب مــن اإليــرادات العامــة للدولــة يف العــراق اذ تشــكل نســبة 

تتجــاوز 85%مــن تلــك االيــرادات, لذلــك فــان أي انخفــاض يف أســعار النفــط العامليــة او قلــة الطلــب 

عامليــا, يؤثــر عــىل إيــرادات املوازنــة وبالتــايل ينعكــس ســلبا عــىل االقتصــاد العراقــي, كمــا حصــل 

يف مطلــع عــام 2020 اذ واجــه العالــم بشــكل عــام والعــراق بشــكل خــاص ازمــة اقتصاديــة خانقــة 

ناجمــة عــن االنخفــاض الكبــر يف أســعار النفــط العامليــة وانكمــاش الطلــب العاملــي عــىل النفــط 

نتيجــة تفــي جائحــة كورونــا, ولكــن أســعار النفــط عــاودت التعــايف مطلــع عــام 2021 بعــد رفــع 

اغلــب الحكومــات القيــود املفروضــة عــىل الــرشكات واالســتثمارات املختلفــة وذلــك بعــد توفــر لقــاح 

ضــد فايــروس كورونــا . يســتعرض هــذا  التقريــر الكميــات املصــدرة مــن النفــط الخــام وااليــراد 

الناتــج عنهــا لعــام 2021 ومقارنتــه مــع مــا تــم تخمينــه يف قانــون املوازنــة العامــة للســنة املاليــة 

ــاًء  ــر بن ــذا التقري ــداد ه ــم اع ــي 2020 – 2021 , ت ــني عام ــة ب ــراء مقارن ــن اج ــا ع ــا, فض ذاته

عــىل بيانــات املوقــع الرســمي لــوزارة النفــط العراقيــة- رشكــة ســومو املتعلقــة بكميــات النفــط 

املصــدرة للمــدة مــن 1/1-2021/12/31 وااليــراد الناتــج عنهــا, وبيانــات عــام 2020 للمــدة ذاتهــا 

ــار  ــل (ملي ــغ اجمــايل صــادرات النفــط للمــدة مــن 1/1-2021/12/31)1,102,188,982( برمي . بل

ومائــة واثنــان مليــون ومائــة وثمانيــة وثمانــون الــف وتســعمائة واثنــان وثمانــون برميــل( منهــا 

ــادرات  ــن ص ــل م ــي )36,774,286( برمي ــرصة واملتبق ــادرات الب ــن ص ــل م )1,065,414,696( برمي

حقــول كركــوك وبلــغ اجمــايل االيــراد الناتج عــن تصديــر النفط للمــدة مــن عــام 2021/12/31-1/1  

مبلغــا قــدره )75,650,610,531( دوالر اي )خمســة وســبعون مليــار وســتمائة وخمســون مليــون 

وســتمائة وعــرشة االف وخمســمائة وواحــد وثاثــون دوالر(
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اوال :- الكميات املصدرة من النفط الخام وااليراد الناتج عنها من 2021/1/1 لغاية 12/31/ 2021:-

جدول )1( يبن كميات النفط املصدرة/ برميل للمدة من 1/1 – 1	/12 / 2021 وااليراد الناتج عنها

معدل السعر

)$/للرميل(

اجمايل نفط كركوك نفط البرة
االشهر

املبلغ/دوالر الكمية/برميل املبلغ/دوالر الكمية/برميل املبلغ/دوالر الكمية/برميل

		.	86 4,	6	,000,46	 88,922,69	 162,	91,098 	,0	2,194 4,602,609,	69 8	,8	0,	0	 ن  نــو كا
نــي لثا ا

60.48	 	,01	,01	,969 82,8		,			 212,	04,6	1 	,		2,428 4,800,	09,		8 	9,10	,	29 شباط

6	.		1 	,	86,		6,2	2 91,	11,929 194,6	1,849 	,0	1,	4	 	,	91,864,	8	 88,240,184 اذار

62.		9 	,	49,	1	,2		 88,	98,	19 1	6,	9	,		9 2,86	,40	 	,		2,921,6	6 8	,		4,916 نيسان

6	.842 	,91	,9	2,	92 89,881,268 199,		6,			 	,060,91	 	,	18,		6,0		 86,820,			 ايار

	0.801 6,14	,106,	1	 86,	6	,	89 21	,	81,18	 	,0		,2		 	,92	,	2	,	28 8	,690,		2 حزيران

	1.		8 6,4		,	12,0	8 90,46	,	94 211,	91,			 	,012,4		 6,26	,920,68	 8	,4		,		9 تموز

69.2		 6,			,	62,1	2 94,660,2	9 200,	6	,	01 	,004,	09 6,			,	98,6	1 91,6		,9	0 أب

		.	28 6,			,1	4,2	2 92,422,48	 226,18	,04	 	,198,1	1 6,		0,949,18	 89,224,		4 ايلول

	9.2	4 	,666,49	,		8 96,	08,660 26	,29	,621 	,	21,68	 	,40	,19	,91	 9	,	86,9		 يــن  تر
الول ا

		.	10 	,610,8	0,11	 98,192,	1	 1	4,694,4	0 2,		2,168 	,4	6,1		,68	 9	,860,149 يــن  تر
نــي لثا ا

	2.	68 	,	91,	49,0	8 101,		9,92	 212,	21,914 	,009,6		 	,1	9,02	,124 98,		0,290 ن  نــو كا
ل الو ا

68.6		 		,6	0,610,		1 1,102,188,982 2,449,		4,946 	6,		4,286 		,200,8		,	8	 1,06	,414,696 االجمايل

املصدر/ رشكة توزيع النفط سومو

 www.somooil.gov.iqــة عــى الخليــج ــة والعوامــات االحادي ــات اعــاه مــن مينائــي البــرة وخــور العمي ــت الكمي  ُحمل

 العربــي ومينــاء جيهــان الرتكــي عــى البحــر املتوســط , حيــث بلــغ اجمــايل الكميــات املصــدرة مــن النفــط الخــام لغايــة

 1	/2021/12 )1,102,188,982( برميــل )مليــار ومائــة واثنــان مليــون ومائــة وثمانيــة وثمانــون الف وتســعمائة واثنان

 وثمانــون  برميــل (, وقــد بلغــت االيــرادات الناتجة عــن الكمية املصــدرة للمــدة املذكــورة مبلغــا قــدره )1		,0,610	6,		(

 دوالر )خمســة وســبعون مليــار وســتمائة وخمســون مليــون وســتمائة وعــرة االف وخمســمائة وواحــد وثاثــون دوالر (

وبمعــدل ســعر بلــغ )		68.6( دوالر للرميــل كمــا مبــن يف الجــدول )1( .

ثانيــا : االنحــراف يف اجمــايل الكميــات املصــدرة وااليــراد الناتــج عنهــا للمــدة املذكــورة مــن عــام  2021 عــن مــا 

هــو مخمــن يف قانــون املوازنــة :-

لقــد جــاء يف قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق املنشــورة يف جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 	462  

للســنة املاليــة 2021 ضمــن الفصــل االول  ) االيــرادات/ املــادة -1- اوال- ب ( مــا نصــه :-

» احتســاب االيــرادات املخمنــة مــن تصديــر النفــط الخــام عــى اســاس معــدل ســعر )	4 ( دوالر للرميــل الواحــد و بمعــدل 
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تصديــر يومــي يبلــغ )0,000	2,	( برميــل يوميــا ) ثاثــة مايــن ومائتــان وخمســون الــف برميــل (, اي بمعــدل تخمينــي 

يبلــغ  )0,000	1,186,2( برميــل )مليــار ومائــة وســتة وثمانــون مليــون ومائتــان وخمســون الــف برميــل ( ســنويا, منهــا 

)0,000	91,2( برميــل مــن نفــط االقليــم. يف حــن ان اجمــايل املًصــدر الفعــي للمــدة املذكــورة بلــغ )1,102,188,982( 

برميــل )مليــار ومائــة واثنــان مليــون ومائــة وثمانيــة وثمانــون الــف وتســعمائة واثنــان وثمانــون برميــل(, بانخفــاض 

عــن املخمــن تصديــره للمــدة آنفــة الذكــر بمقــدار )84,061,018( برميــل )اربعــة وثمانــون مليــون وواحــد وســتون الــف 

وثمانيــة عــر برميــل( اي بنســبة  بلغــت )08.	% ( كمــا مبــن يف الجــدول )2(, امــا معــدل التصديــر اليومــي فقــد بلــغ  

) 	019,69,	 ( برميــل. 

ــورة   ــدة املذك ــل )	4(  دوالر وللم ــعر للرمي ــدل س ــل بمع ــر )0,000	1,186,2( برمي ــن تصدي ــن ع ــراد املخم ــدر االي ويق

ــف  ــون ال ــان وخمس ــون ومائت ــون ملي ــد وثمان ــة وواح ــار وثاثمائ ــون ملي ــة وخمس )0,000	81,2	,		( دوالر اي )ثاث

دوالر( ,  يف حــن ان االيــراد الفعــي الناتــج عــن تصديــر النفــط الخــام للمــدة املذكــورة بلــغ )1		,0,610	6,		( دوالر, 

اي بزيــادة عــن املخمــن بمقــدار )1		,60	,22,269( دوالر ) اثنــان وعــرون مليــار ومائتــان وتســعة وســتون مليــون 

وثاثمائــة وســتون الــف وخمســمائة وواحــد وثاثــون دوالر( اي بنســبة زيــادة بلغــت )	.41%(,  كمــا مبن يف الجــدول)2(.

» ان االيــرادات الناتجــة عــن تصديــر النفــط ال تدخــل يف حســاب وزارة املاليــة 00600	 اال بعــد مــدة, اي ليــس يف نفــس 

الشــهر الــذي يتــم فيــه البيــع, هــذا يعنــي ان هــذه االيــرادات ال تعتــر ايــرادات فعليــة ملوازنــة الدولــة لســنة 2021 وانمــا 

قــد يصبــح جــزًء منهــا ايــرادا لســنة 2022«.

مخطط )1( يبن الفرق يف الكمية املصدرة عن ما هو مخمن باملوازنة للمدة من 1-1/1	/2021/12
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مخطط )2( يبن الفرق يف االيراد الناتج عن التصدير عن ما هو مخمن باملوازنة للمدة من 1-1/1	/2021/12

ثالثــا :الفــرق يف الكميــة املصــدرة مــن النفــط الخــام وااليــراد الناتــج عنهــا بــني عامــي 2020 –   2021 للمــدة 

ــن 1/1 – 12/31:- م

عنــد مقارنــة الكميــة املصــدرة مــن النفــط الخــام ضمــن املــدة املذكــورة مــن عــام 2021مــع املــدة املقابلــة لهــا مــن عــام  

2020ناحــظ ان هنــاك زيــادة بنســبة )		.0%(, اي بمقــدار )		1,	84,	( برميــل, حيــث كانــت الكميــة املصــدرة للمــدة 

املذكــورة عــام 2020 تبلــغ )829,	4	,1,096( برميــل, وقــد بلغــت عــام 2021 )1,102,188,982( برميــل, كمــا مبــن 

يف الجــدول )2(.

وعنــد مقارنــة االيــراد الناتــج مــن تصديــر النفــط للمــدة املذكــورة مــن عــام 2021 والبالغــة )1		,0,610	6,		( دوالر 

مــع املــدة ذاتهــا مــن عــام 2020والبالغــة )	942,69,			,41( دوالر , ناحــظ ان هنــاك  زيــادة بنســبة )%	81.1(, اي 

بمقــدار )6	8,	894,66,		( دوالر, كمــا مبــن يف الجــدول )2(  , وهــذه الزيــادة امللحوظــة جــاءت نتيجــة التعــايف الكبــري 

يف أســعار النفــط العامليــة مقارنــة مــع عــام 2020 .

مخطط )	( يبن الفرق يف اجمايل الكمية املصدرة/برميل للمدة من 1/1-1	/ 12بن عامي 2021-2020 
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                 مخطط)4( يبن الفرق يف االيراد الناتج للمدة من 1/1 – 1	/12 للعامن)2021-2020(

جــدول )2( يبــن نســبة الزيــادة او النقصــان يف الكميــات املصــدرة / برميــل , ونســبة الزيــادة او النقصــان يف االيــرادات الناتجــة عــن 

ــن 1-1/1	/2021/12 للمدة م
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جدول )	( يبن الفرق بن اجمايل الكمية املصدرة واجمايل االيراد بن عامي2021-2020

املصادر :

املوقع الرسمي لوزارة النفط العراقية / رشكة توزيع النفط سومو

     www.somooil.gov.iq   

وزارة التخطيط / الجهاز املركزي لإلحصاء .
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تخصيصات القوى العاملة في الموازنات العامة للدولة للمدة 
)2012-2021( واعداد العاملين على وفق احصاءات وزارة 

التخطيط
لعامي 2018-2012

الباحثة: بان ذنون محمد

امللخص التنفيذي:

تكتســب القــوى العاملــة اهميــة خاصة يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، كمــا ان تحقيق 

التنميــة ال يتوقــف عــىل مــا هــو متوفــر مــن عنــارص االنتــاج، بــل عــىل مــا متوفــر مــن مســتوى 

علمــي وكفــاءة للقــوى العاملــة. وتقــع مســؤولية توفــر فــرص العمــل وسياســات التشــغيل التــي 

ــن  ــف م ــة التوظي ــد عملي ــط، اذ تع ــل وزارة التخطي ــار عم ــن أط ــة ضم ــط التنمي ــع خط ــم م تتائ

ــدان املختلفــة . وعــىل  اهــم القضايــا ذات االنعكاســات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية يف البل

الرغــم مــن الزيــادات الحاصلــة يف اعــداد القــوى العاملــة للمــدة 2010 – 2021 لــم تتمكــن سياســات 

التشــغيل الحكوميــة مــن اســتيعاب االعــداد الهائلــة لأليــدي العاملــة الراغبــة بالعمــل ضمــن االجــور 

الســائدة، ال ســيما اعــداد  الخريجــني مــن الجامعــات الحكوميــة واالهليــة ممــا يســتدعي تفعيــل دور 

القطــاع الخــاص يف االنشــطة كافــة ألغــراض اســتيعاب هــذه االعــداد وتفعيــل مســاهمتها يف عمليــة 

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

يتبني لنا من خال التقرير: 

1. بلــغ عــدد العاملــني ســنة 2010 حســب تخصيصــات املوازنــة 2468422 عامــاً, ارتفعــت لتصــل 

ســنة 2021 وحســب تخصيصــات املوازنــة اىل 3263834 عامــاً وبنســبة زيــادة مقدارهــا %32. 

2. بينــت مســوحات وزارة التخطيــط الخاصــة بأعــداد العاملــني بعمر 10 ســنوات فأكثــر يف القطاعات  

املختلفــة يف 2012 و 2018 .ان اعــداد العاملــني يف القطــاع الحكومــي والعــام حققــت نســبة زيــادة 

بلغــت 40%، يف حــني ان اعــداد العاملــني يف القطــاع الخــاص والقطاعــات االخــرى مجتمعــة حققــت 

نســبة انخفــاض بلغــت %32.
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اوالً:- تطــور اعــداد القــوى العاملــة يف الــوزارات والدوائــر املمولــة مركزيــا عــى وفــق جــداول القــوى العاملــة يف املوازنــات 

العامــة االتحاديــة للمــدة 2010 – 2021 .

ــل  ــرياً تمث ــاً كب ــة تحدي ــنوات متتالي ــدى س ــى م ــة وع ــوى العامل ــغيل الق ــال تش ــة يف مج ــات الحكومي ــه السياس    تواج

بالزيــادات املضطــردة والكبــرية يف اعــداد املوظفــن يف دوائــر ومؤسســات القطــاع الحكومــي، وذلــك بســبب ســوء التخطيــط 

وعــدم وجــود سياســة حكوميــة قــادرة عــى الحــد مــن التضخــم الوظيفــي، وخفــض مســاهمة تخصيصــات تعويضــات 

املوظفــن يف اجمــايل النفقــات العامــة، الســيما يف هــذا القطــاع، إذ اقتــرت املعالجــات الحكوميــة عــى ايقــاف اســتحداث  

الدرجــات الوظيفيــة والتعيينــات يف الســنوات األخــرية، وتعديــل قانــون التقاعــد املوحــد، وذلــك بتخفيــض ســن التقاعــد، 

واحالــة عــرات اآلالف مــن املوظفــن عــى التقاعــد خــال هــذه املــدة، فضــاً عــن االســتفادة مــن مــواد قانــون املوازنــة 

يف منــح الكثــري مــن املوظفــن اجــازة ملــدة خمــس ســنوات براتــب اســمي فقــط1، وهــذا مــا يعكســه تراجــع اعــداد القــوى 

العاملــة بعــد عــام 	201 ، والســيما لألعــوام 2016 ، 	201 ، 2018 ، 2019 ، 2020 اذ ناحــظ مــن خــال الجــدول رقــم 

)1( ان اعــداد القــوى العاملــة يف الدوائــر واملؤسســات الحكوميــة املمولــة ذاتيــاً عــى وفــق ارقــام جــداول القــوى العاملــة يف 

املوازنــات العامــة االتحاديــة للمــدة ) 2010 – 2021 ( قــد زادت بشــكل كبــري، الســيما خــال األعــوام مــن 2010 اىل 	201، 

ــام 2021 اىل  ــت ع ــى وصل ــام 2010 زادت حت ــا ع ــردا عام ــا )2468422( ف ــغ عدده ــوى يبل ــذه الق ــت ه ــد ان كان فبع

)40	8	26	( فــرداً عامــا ) بمعنــى ان اعــداد القــوى العاملــة خــال املــدة )2010 – 2021( قــد زادت بمقــدار ) 412	9	 

( فــردا عامــا وبنســبة نمــو بلغــت تقريبــاً ) 2.22	%( للمــدة نفســها.

جــدول رقــم ) 1 ( تخصيصــات القــوى العاملــة كمــا وردت  يف املوازنــات العامــة للدولــة ونســب تغيــري تلــك التخصيصــات 

للمــدة 2010 – 2021.

السنوات
اعداد القوى العاملة يف 

املوازنة العامة
معدل التغير %

20102468422-

20112662608	.86

20122		0	22	.29

2013290			6∗2* 	.	2

2014290			6	.	2

2015	02	0694.1

2016290	2264.02-

201729000000.1	-

2018288		160.49-

201929418901.94

20202941890* 1.94

2021	26	8	410.94

ــاح عــى شــبكة  ــة يف العــراق : تحديــات تواجــه الحكومــة ، مركــز النهريــن للدراســات االســرتاتيجية ، 2019 ، مت 1  غــزوان رفيــق املنهــاوي ، القــوى العامل
http://www.alnahrain.iq      :االنرتنــت

2  ∗ لعدم تريع قانون املوازنة العامة لاعوام 2014 و2020 تم اعتماد معدل التغري لهذين العامن  كما هو وارد يف  االعوام السابقة لها.
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ــام  ــة بالع ــام 2021 باملقارن ــق ع ــة تحق ــوى العامل ــداد الق ــبة ألع ــنوي بالنس ــري س ــدل تغي ــى مع ــاً، إن اع ــظ ايض  وناح

ــد  ــت بع ــي حصل ــة الت ــر الحكومي ــات يف الدوائ ــات التعيين ــة ودفع ــغيل الحكومي ــات التش ــة لسياس ــك نتيج 2020 وذل

مظاهــرات تريــن، الســيما تعيــن الخريجــن واملحارضيــن واعــادة املفســوخ عقودهــم يف الــوزارات االمنيــة فضــا عــن 

تعيــن موظفــي العقــود واعــداد املشــمولن بالفصــل الســيايس، وذلــك مــن اجــل تحقيــق مطالــب املتظاهريــن وامتصــاص 

زخــم املظاهــرات عــى الرغــم مــن ازمــة تمويــل االنفــاق الحكومــي والعجــز املــايل يف املوازنــة العامــة االتحاديــة.   

لقــد تــم اعتمــاد ارقــام القــوى العاملــة الــواردة يف املوازنــات العامــة الســنوية للعامــن 2014 و2020 يف الجــدول رقــم )1( 

كمــا جــاءت يف موازنــات 	201 و2019 عــى التــوايل، وذلــك لعــدم تريــع قانــون املوازنــة العامــة للعامــن املذكوريــن.

ثانيــاً:- اعــداد العاملــن بعمــر 10 ســنوات فاكثــر عــى وفــق املســوحات االحصائيــة لــوزارة التخطيــط )الجهــاز املركــزي 

لإلحصــاء ( لعامــي 2012 و 2018 .

    وفقــاً للمســوحات االحصائيــة التــي اجريــت مــن قبــل وزارة التخطيــط والتعــاون االنمائــي، فقــد صنفــت اعــداد العاملــن 

ــد  ــن ق ــايل، إذ ناحــظ ان املجمــوع االجمــايل ألعــداد العامل ــر عــى وفــق الجــدول رقــم)2( الت بعمــر )10( ســنوات فأكث

ــري  ــذي اج ــح ال ــا يف املس ــام 2012 اىل         ) 4	109	6 ( عام ــح ع ــا يف مس ــرداً عام ــن ) 061	09	( ف ــع م تراج

ــام 2012 اىل  ــن)4400069( ع ــاص م ــاع الخ ــن يف القط ــداد العامل ــع اع ــود اىل تراج ــاس يع ــبب االس ــام 2018، والس ع

)861	19	( عــام 2018، وبنســبة انخفــاض بلغــت )4.	2 %(، فضــا عــن تراجــع اعــداد العاملــن يف الــركات العامــة 

) القطــاع العــام ( املمولــة ذاتيــا، واعــداد العاملــن يف القطــاع التعاونــي واملختلــط واملنظمــات الحكوميــة وغــري الحكوميــة 

وغريهــا مــن مجــاالت العمــل، ومــع ذلــك ناحــظ ان اعــداد  العاملــن يف القطــاع الحكومــي قــد زادت بشــكل ملحــوظ مــن 

) 48		219( يف مســح عــام 2012 اىل ) 1			21	(  يف املســح الــذي اجــري عــام  2018 وبنســبة ارتفــاع بلغــت ) 	.46 

% (، وهــذا يؤكــد النمــو املتســارع يف اعــداد العاملــن يف القطــاع الحكومــي، وعــدم قــدرة السياســات الحكوميــة يف مجــال 

التشــغيل عــى تنظيــم ســوق العمــل ومعالجــة االختناقــات والبطالــة املقنعــة داخــل املؤسســات الحكوميــة.

انظــر االشــكال البيانيــة رقــم )2( و )	( و )4( التــي توضــح حجــم املتغــريات الحاصلــة يف اعــداد العاملــن يف القطاعــات 

املذكــورة يف الجــدول )2( وفقــا للمســوحات االحصائيــة للعامــن )2012 و2018(.

جــدول)2( اعــداد العاملــن بعمــر )10( ســنوات فأكثــر يف القطاعــات املختلفــة عــى وفــق املســوحات اإلحصائيــة لــوزارة 

التخطيــط والتعــاون اإلنمائــي لعامــي 2012 و2018.

املسوحات 
االحصائية 

للسنوات

اعداد العاملني 
ضمن القطاع 

الحكومي

اعداد 
العاملني 

يف القطاع 
العام

اعداد 
العاملني 

يف القطاع 
الخاص

العاملني يف 
قطاعات اخرى

املجموع االجمايل ألعداد 
العاملني يف جميع القطاعات

2012219		4814	4	44400069		41	0	09	061
2018	21			166026	19	861		6	66	109	4
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القطاع الحكومي – هي وزارات الدولة والدوائر التي تتحمل رواتب موظفيها املوازنة العامة للدولة. 

القطاع العام – هي الركات العامة التي تهدف اىل الربحية يف نشاطها والتي يكون تمويلها ذاتيا. 

امــا العاملــن يف القطاعــات االخــرى هــم العاملــن يف التعاونــي واملختلــط واملنظمــات الحكوميــة وغــري الحكوميــة ومجــاالت 

العمــل األخــرى.
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املصادر

املوازنات العامة للدولة للسنوات 2010 – 2021 - 	

كتاب وزارة التخطيط / الجهاز املركزي لإلحصاء ذو العدد 1/	/4/9/1		 يف 	2022/1/2  - 	

غــزوان رفيــق املنهــاوي، القــوى العاملــة يف العــراق: تحديــات تواجــه الحكومــة، مركــز النهريــن - 	

للدراســات االســرتاتيجية، 2019، متــاح عــى شــبكة االنرتنــت:

   http://www.alnahrain.iq
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استرداد االموال المهربة

الباحثان: محمد مهدي صالح - مرتىض محمد عوده

امللخص التنفيذي:

ــعينيات  ــراق يف تس ــت الع ــي واجه ــدة الت ــات املعق ــن املعض ــايل م ــاد اإلداري وامل ــم الفس ــد جرائ تع

القــرن املــايض وبدايــة األلفيــة الجديــدة، وبســبب تفــي ظواهــر اســتغال املنصــب الوظيفــي للنفع 

الخــاص نُهبــت مليــارات الــدوالرات مــن ثــروة الشــعب، وهربــت اىل الخــارج كأرصــدة وعقــارات ، وقد 

تفنــن البعــض يف أســاليب إخفــاء جرائمهــم بتســجيل األمــوال يف أرصــدة بنكيــة بأســماء ذويهــم أو 

أســماء مســتعارة مســتغلني تعــدد جنســياتهم وعاقاتهــم مــع بعــض الجهــات الخارجيــة، كمــا ان 

البعــض منهــم ضليــع يف جرائــم غســيل األمــوال يف العــراق تحــت مســميات رشكــة أو مؤسســة أو 

متاجــر وحتــى مؤسســات خريــة وغرهــا.

ــة يف  ــة الترشيعي ــن الناحي ــوال م ــرتداد االم ــة اس ــىل قضي ــوء ع ــلط الض ــة لتس ــذه الدراس ــي ه  تات

ــدة  ــمت اىل ع ــد قس ــة، وق ــدول العربي ــا يف ال ــة له ــارب مماثل ــع تج ــة م ــتها باملقارن ــراق ودراس الع

ــاور : مح

1 ـ املحور االول : اسرتداد االموال / التعريف واالسباب واملتطلبات

2 ـ املحور الثاني : الترشيعات العراقية ) مقارنة مع ترشيعات عربية (

3 ـ املحور الثالث : النتائج والتوصيات
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املحور االول : التعريف واالسباب واملتطلبات

تعريف عملية اسرتداد األموال املنهوبة :

هــو مصطلــح يعــر عــن مجموعــة التدابــري القضائيــة وغــري القضائيــة  والجهــود املبذولــة مــن الــدول إلســتعادة األمــوال 

التــي نهبــت مــن ثرواتهــا ومواردهــا واملتأتيــة مــن الفســاد والتــي ُهربــت إىل دول أجنبيــة أو بقيــت داخــل الــدول نفســها 

». وهــو مســار يتــم فيــه تحديــد وتجميــد وإعــادة هــذه األمــوال للبلــدان التــي كانــت ضحيــة لهــذا الفســاد، وهــي عمليــة 

معقــدة ومتعــددة املســتويات, وهــي أحــد أهــم إجــراءات مكافحــة الفســاد.

متطلبات عملية اسرتداد األموال املنهوبة  :

1. تعزيز اإلصاحات القانونية واملؤسسية بما من شأنه اإللتزام باملعايري الدولية.

2. دعــم التنســيق املحــي بــن الجهــات املختصــة بعمليــة اســرتداد األمــوال املنهوبــة , ممــا ينتــج عنــه إنشــاء فــرق عمــل 

ــوك  ــة وبن ــتخباراتية ومالي ــية وإس ــة ودبلوماس ــة وقانوني ــة وقضائي ــات رقابي ــن جه ــة م ــراف الريك ــل األط ــة تمث محلي

مركزيــة و إستشــارية وغريهــا.

	. توفري التدريب املتخصص ملن سيمارسون عملية اسرتداد األموال.

اسرتداد األموال املنهوبة  :

لكــي تكــون اجــراءات عمليــة اســرتداد االمــوال ســليمة وتؤتــي بثمارهــا, البــد مــن اتبــاع اجــراءات قانونيــة ودبلوماســية 

وشــعبية يتــم مــن خالهــا تحقيــق اهــداف هــذه العمليــة, وذلــك وفــق االتــي : 

االجراءات القانونية:

1. إصدار قانون خاص باسرتداد األموال املنهوبة تحدد مواده بصفة أساسية اآلتي:-

• الجهة املختصة بعملية اسرتداد األموال املنهوبة وتشكيلها وتبعيتها.

• تحديد كافة اختصاصات هذه الجهة وصاحياتها.

• تحديد آلية عمل هذه الجهة بما يكفل تحقيق الهدف من إنشائها.

• النــص بأنهــا الجهــة الرســمية الوحيــدة املخولــة بمبــارشة إجــراءات اســرتداد األمــوال املنهوبــة, وبأنهــا املخولــة باالحتفاظ 

بكافــة املســتندات واألوراق والوثائــق والبيانــات واملعلومــات الخاصــة بعمليــة اســرتداد األمــوال املنهوبة.

• تحديد آلية إدارة األموال واألصول املسرتدة.
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• تحديد العقوبات لكل من يعرقل عمل هذه الجهة.

2.إجــراء التحقيقــات بشــأن كافــة األمــوال املنهوبــة والتــى تــم إخفاؤهــا داخليــا أو تهريبهــا خــارج البلــد ، والبحــث حــول 

طــرق تهريبهــا وكيفيــة تتبعهــا واســتعادتها.

	. اقــرتاح مروعــات قوانــن أو اتفاقــات دوليــة أو إقليميــة أو ثنائيــة بغــرض الحــد مــن تهريــب األمــوال وتتبعها والكشــف 

عنهــا واســرتداد مــا جــرى تهريبــه منها.

4. إلغاء أي قوانن او لوائح أو إتفاقيات أو أي ثغرات قانونية من شأنها أن تعرقل إجراءات اسرتداد األموال املنهوبة.

	. إحالــة املتهمــن للمحاكمــة وإبــرام العقــود مــع املؤسســات والــركات واألشــخاص بغــرض تتبــع والكشــف عــن األمــوال 

ــرتدادها. ــة وتجميدها واس املهرب

االجراءات الدبلوماسية والسياسية:

1. إجــراءات التعــاون مــع الــدول األجنبيــة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العامــة والخاصــة يف عمليــات التحقيــق وإقامــة 

ومتابعــة القضايــا التــي تجــرى بشــأن األمــوال املنهوبــة أويشــتبه يف أنهــا موجــودة بالخــارج.

2.تقديــم الطلبــات ومتابعتهــا لــدى الــدول والجهــات األجنبيــة الدوليــة، بغــرض تتبــع والكشــف وتجميــد واســرتداد أيــة 

أمــوال منهوبــة.

	. تقديــم مزايــا اســتثمارية للــدول التــي تهــرب إليهــا هــذه األمــوال لضمــان تعاونهــا وتريــع إجــراءات تجميــد هــذه 

األمــوال واســرتدادها.

ــيايس  ــول الس ــة التح ــاح عملي ــا إلنج ــرى له ــدول الك ــم ال ــيايس ودع ــا الس ــا وثقله ــتخدم حجمه ــة أن تس ــى الدول 4. ع

والديمقراطــي والــذي يتطلــب تحقيــق اســتقرار اقتصــادي وتنمــوي والــذي يحتــاج مــوارد ماليــة ضخمــة يصعــب توفريهــا 

عــن طريــق املســاعدات واإلعانــات والهبــات ويصعــب تحمــل أعبــاء إقرتاضهــا, فالســبيل األفضــل والــذي يمثــل حــق للدولــة 

قانونيــاً ورشعيــاً وإنســانياً أن تســتعيد األمــوال املنهوبــة مــن ثرواتهــا إىل الخــارج, والــذي يتطلــب دعــم وضغــط دويل.

	. إجــراء مفاوضــات يف إطــار املصالحــة الوطنيــة مــع املســؤولن أو رجــال األعمــال الذيــن قامــوا بنهــب األمــوال وتهريبهــا 

ــاً مقابــل رد كافــة األمــوال التــي اســتولوا  عــى التصالــح معهــم و تخفيــف األحــكام بحقهــم، أو عــدم ماحقتهــم قانوني

عليهــا، وذلــك يف حــال عــدم قــدرة الدولــة عــى ضبطهــم أو محاكمتهــم أو إســتعادة األمــوال التــي بحوزتهــم بشــتى الطــرق 

املمكنــة. وذلــك عــى غــرار تجربــة جنــوب أفريقيــا والرئيــس نيلســون مانديــا  والــذي تمكــن مــن اســتعادة الكثــري مــن 

األمــوال املهربــة بعــد أن رفــع شــعار » األمــوال مقابــل العفــو«.
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االجراءات الشعبية:

وتتمثــل بشــكل أســايس بــدور املجتمــع ومنظمــات املجتمــع املدنــي يف اســرتداد األمــوال املنهوبــة مــن خــال العديــد مــن 

األدوار أهمهــا:- 

1. مبارشة الدعاوى املدنية الخاصة.

2. تحفيز التحرك القانونى الحكومي أو االنضمام إليه كمدٍع مدني.

	. االدعاء املبارش أمام القضاء.

4. تزويد سلطات إنفاذ القانون بشكل مبارش أو غري مبارش باملعلومات املتعلقة بقضايا اسرتداد األموال املنهوبة.

	. حث ودعم وحماية املبلغن عن جرائم الفساد مبارشة .

6. رفــع دعــاوى اســرتداد األمــوال املنهوبــة مــن قبــل الجاليــات يف الخــارج للنائــب العــام يف تلــك البلــدان. ) كمــا حــدث يف 

التجربــة التونســية (

	. حشد التأييد واملنارصة وتقديم الدعم الشعبي والقانوني لجهود اسرتداد األموال.

8. زيــادة الوعــي الشــعبي حــول مخاطــر وأثــار عمليــة نهــب األمــوال واملمتلــكات العامــة والخاصــة.  وآليــات التبليــغ عنهــا 

وآليــات البحــث وجمــع املعلومــات والتعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القانــون لبــدء التحقيقــات, والفوائــد املتأتيــة مــن اســرتداد 

ــوال واملمتلكات. ــذه األم ه

9. تفعيــل الرقابــة الشــعبية واملجتمعيــة للجهــود الرســمية يف مجــال اســرتداد األمــوال املنهوبــة, ويف مجــال إدارة األمــوال 

واألصــول املســرتدة.

املحور الثاني : الترشيعات العراقية ) مقارنة مع ترشيعات عربية (

أوالًـ  نوع الترشيع :

1ـ العراق / قانون هيأة النزاهة  رقم )0	(  لسنة 2011

2ـ االردن / قانون هيأة  مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006

	ـ مــر / قانــون بإنشــاء وتنظيــم اللجنــة القوميــة الســرتداد األمــوال واألصــول واملوجــودات يف الخــارج الجمهــوري رقــم 

28 لســنة 	201

4ـ االمــارات / قانــون بشــأن إجــراءات اســرتداد األمــوال العامــة واألمــوال املتحصلــة بطريقــة غــري مروعــة رقــم )		( 

لســنة 2009
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ثانياً ـ التعاريف 

1 العــراق / املــادة 2)هيــأة النزاهــة هيــأة مســتقلة ، تخضــع لرقابــة مجلــس النــواب ، لهــا شــخصية معنويــة واســتقال 

مــايل واداري ، ويمثلهــا رئيســها او مــن يخولــه.(

2ـ االردن / املــادة 	 )أ.  تنشــأ يف اململكــة هيــأة تســمى )هيــأة مكافحــة الفســاد( ترتبــط برئيــس الــوزراء تتمتــع بشــخصية 

اعتباريــة ذات اســتقال مــايل وإداري ولهــا بهــذه الصفــة القيــام بجميــع الترفــات القانونيــة الازمــة لتحقيــق أهدافهــا 

وحــق إبــرام العقــود والتقــايض، وينــوب عنهــا يف اإلجــراءات القضائيــة املحامــي العــام املدنــي، ورئيــس النيابــة العامــة 

اإلداريــة يف الدعــاوى اإلداريــة.

 ب.  تتمتع الهيئة يف ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقالية دون أي تأثري أو تدخل من أي جهة كانت.

 ج.  يكون مركز الهيأة يف عمان.

	ـ مر / املادة الثانية

تنشأ لجنة تسمى اللجنة القومية السرتداد االموال واالصول واملوجودات ىف الخارج ,

4ـ االمارات / املادة )1(

لغايــات هـــذا القانــون يُقصــد بـــ » األمــوال غــري املروعــة » األمــوال املتحصــل عليهــا ســواء بشــكل مبــارش أو غــري مبارش 

نتيجة فعل يشـــكل جــــريمة يعاقب عليها القانون ، كمـــا يُقصـــد بـ » األمــــوال العامة » األمــــوال اململوكـــة للحكـــومة 

أو الجهــــات الحكـــومية أو املؤسســات أو الشــــركات العائدة للحكومة أو الجهــــات الحكـــومية أو التي تســاهم فيها ، أو 

األمــوال املســتحقة ألي منهــا.

ثالثاً : تشكيل الهيئات

العراق / املادة 10

يتكون مركز الهيئة من الدوائر االتية :

ــه خــرة يف  ــة يف االقــل يف القانــون ول ــة اولي ســابعاً: دائــرة االســرتداد: يرأســها مديــر عــام حاصــل عــى شــهادة جامعي

ميــدان عملــه ال تقــل عــن عــر ســنوات تتــوىل مســؤولية جمــع املعلومــات ومتابعــة املتهمــن املطلوبــن للهيئــة مــن خــارج 

العــراق واســرتداد امــوال الفســاد املهربــة للخــارج بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات املعنيــة وتضــم مديريتــن احدهمــا 

الســرتداد االمــوال والثانيــة الســرتداد املتهمــن.

مر  / املادة الثانية
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تنشــأ لجنــة تســمى اللجنــة القوميــة الســرتداد االمــوال واالصــول واملوجــودات ىف الخــارج ,برئاســة النائــب العــام وعضويــة 

كل مــن

1- رئيس جهاز الكسب غري املروع نائباً للرئيس.

2- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدويل والثقايف.

	- رئيس مجلس امناء وحدة غسل االموال وتمويل االرهاب.

4- أحد نواب رئيس هيأة قضايا الدولة يختاره املجلس االعى لهيأة قضايا الدولة.

	- ممثل عن البنك املركزي املري.

6- ممثل عن وزارة الخارجية. 

	- ممثل عن وزارة املالية. 

8- ممثل عن جهاز املخابرات العامة.

9- مدير إدارة الرطة الجنائية الدولية والعربية )االنرتبول(.

10- ممثل عن قطاع االمن الوطني بوزارة الداخلية.

11- ممثل عن االدارة العامة ملباحث االموال العامة بوزارة الداخلية.

12- وكيل هيأة الرقابة االدارية.

وترشح كل جهة من يمثا ىف هذه اللجنة عى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باسماء اعضاء اللجنة.

ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغري.

االردن / املادة 8

 أ. يتــوىل إدارة الهيــأة مجلــس يتكــون مــن رئيــس وســتة أعضــاء ممــن يتصفــون بالعدالــة والنزاهــة والحياديــة والخــرة وال 

يشــغلون وظائــف عامــة ويتــم تعيينهــم بــإرادة ملكيــة ســامية بنــاء عــى تنســيب رئيــس الــوزراء.

رابعاً : املهام والصاحيات 

1ـ  العراق / املادة 	 

ــع  ــى جمي ــم ع ــؤون الحك ــفافية يف ادارة ش ــاد الش ــه ، واعتم ــاد ومكافحت ــع الفس ــاهمة يف من ــى املس ــة ع ــل الهيئ )تعم

ــتويات. املس
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2ـ االردن / 

املادة 11يتوىل املجلس املهام والصاحيات التالية: 

ب( للمجلــس املســاهمة يف اســرتداد األمــوال املتحصلــة عــن أفعــال الفســاد ســواًء كانــت األمــوال داخــل اململكــة أو خارجهــا 

وتسليمها ملســتحقيها.

مر / املادة الثالثة

تتوىل اللجنة القيام باالختصاصات االتية:

أوال - تمثيــل الدولــة أمــام الجهــات املعنيــة بالــدول واملنظمــات الدوليــة ىف نطــاق اســرتداد االصــول واالمــوال واملوجــودات 

ــة االجــراءات الازمــة  ــك اتخــاذ كاف ــة، ولهــا ىف ســبيل ذل ــم الدولي ــات التحكي ــة وهيئ ىف الخــارج، وأمــام املحاكــم االجنبي

لتعظيــم االســتفادة مــن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة واالقليميــة والثنائيــة التــى صدقــت عليهــا مــر ذات الصلــة بهــذا 

الشــأن.

ــرتاتيجية  ــذه االس ــذ ه ــات لتنفي ــارج وآلي ــة ىف الخ ــوال املهرب ــول واألم ــرتداد األص ــة الس ــرتاتيجية قومي ــع اس ــا- وض ثاني

ــا. ــة تنفيذه ومتابع

ثالثــاً - اتخــاذ مايلــزم مــن إجــراءات قانونيــة وإداريــة وتقديــم الطلبــات باســم الدولــة املريــة اىل الجهــات املختصــة 

ــات  ــول واثب ــد االص ــع وتجمي ــف وتتب ــرض كش ــة، بغ ــة والخاص ــة العام ــة واالقليمي ــة والدولي ــات االجنبي ــدول والجه بال

ــأنها. ــم بش ــة مايت ــى متابع ــل ع ــرتدادها والعم ــة ىف اس ــة الدول أحقي

رابعاً - تبادل التحريات الجنائية واملالية واملعلومات القضائية مع الجهات املعنية بالدول املطلوب منها االسرتداد.

خامساً - طلب املعلومات وااليضاحات من جميع الجهات املعنية بشأن املتهمن والجرائم محل طلبات االسرتداد.

سادســاً - تلقــي طلبــات الصلــح املقدمــة مــن املتهمــن املدرجــن عــى قوائــم التجميــد بالخــارج أو وكائهــم الخاصــن ىف 

ايــة مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى الجنائيــة.

ــن أو  ــن املتهم ــة م ــاعدات القضائي ــاء املس ــارج وإنه ــد بالخ ــم التجمي ــن قوائ ــماء م ــع االس ــات رف ــى طلب ــابعاً - تلق س

ــة أو  ــة بــأال وجــه القامــة الدعــوى الجنائي وكائهــم الخاصــن الصــادر بشــأنهم أحــكام باتــة بالــراءة أو قــرارات نهائي

ــو  ــى النح ــبب ع ــذا الس ــا له ــة نهائيً ــذ العقوب ــف تنفي ــح أو وق ــة بالتصال ــوى الجنائي ــاء الدع ــكام بانقض ــرارات أو أح ق

ــة بعــد فحــص  ــة يتعــن عــى اللجن ــة وىف هــذه الحال املحــدد ىف املــادة )18( مكــررا )ب( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائي

الطلــب والتثبــت مــن صحتــه اتخــاذ مايلــزم نحــو مخاطبــة الــدول االجنبيــة لرفــع تلــك األســماء وانهــاء طلبــات املســاعدة 

ــة بشــأنهم. القضائي



104

ن 
سا

ع / ني
عدد الراب

ال
2022 

ــه  ــا تتطلب ــوء م ــول ىف ض ــوال واالص ــرتداد االم ــأن اس ــة ىف ش ــدول األجنبي ــع ال ــراءات م ــن اج ــزم م ــاذ مايل ــا - اتخ ثامن

ــأن. ــذا الش ــا يف ه ــا لديه ــول به ــد العم ــة والقواع ــك الدول ــن تل قوان

املحور الثالث : النتائج والتوصيات

نستعرض بعض اآلليات التي نجد إنها ممكنة للعمل عى اسرتداد أموال البلد وكاالتي:-

اوالً: الطريق القضائي، وهو يكون عىل مستويني هما:

ــادة 2//  ــه ))امل ــا نص ــدل م ــنة 1960 املع ــم )9	1( لس ــام رق ــاء الع ــون االدع ــي:- إذ ورد يف قان ــتوى الوطن األول : املس

لادعــاء العــام إضافــة إىل الجهــات التــي يعينهــا القانــون إقامــة الدعــوى بالحــق العــام (( وورد يف املــادة )8( عــى الجهــات 

القائمــة بالتحقيــق، إخبــار االدعــاء العــام بالجنايــات والجنــح فــور العلــم بهــا، وعــى الدوائــر واملؤسســات كافــة اخبــاره 

يف الحــال بحــدوث ايــة جنايــة أو جنحــة تتعلــق بالحــق العــام.

وتنــص املــادة )11( مــن قانــون هيــأة النزاهــة رقــم )0	( لســنة 2011 عــى ان للهيــأة صاحيــة التحقيــق يف أي قضيــة 

فســاد تحــت إرشاف قــايض التحقيــق املختــص.

ومــا ورد باملــادة )10/ ســابعا:- ان مــن تشــكيل هيــأة النزاهــة دائــرة االســرتداد تتــوىل مهمــة جمــع املعلومــات ومتابعــة 

املتهمــن املطلوبــن للهيــأة خــارج العــراق واســرتداد أمــوال الفســاد املهربــة للخــارج بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات 

املعنيــة(.

الثانــي عــى املســتوى الــدويل:- اذ تســمح العديــد مــن الــدول لألجانــب كهيئــات أو أفــراد بمقاضــاة أفــراد آخريــن ســواء 

ممــن يحملــون جنســيتها أو مــن املقيمــن عــى أراضيهــا كهولنــدا وبلجيــكا واململكــة املتحــدة وغريهــا ومــن املمكــن ان يتــم 

تشــكيل فريــق مــن املختصــن وتكليفــه بهــذه املهمــة.

ثانياً: الطريق غر القضائي:

1- التعاقــد مــع رشكات عامليــة استشــارية يف مجــال املحاســبة والتعقــب تتــوىل مراجعــة قيــود الــرف مــن دوائــر الدولــة 

العراقيــة منــذ العــام 	200 ولغايــة االن اذ تملــك تعقــب عقــود الــراء والتجهيــز واملقــاوالت وغريهــا الســيما املرمــة مــع 

رشكات التســليح وغريهــا التــي رافقتهــا شــبهات فســاد وعمــوالت ضخمــة ذهبــت لجيــوب بعــض االنتهازيــن، حيــث تقــوم 

هــذه الــركات بالرجــوع إىل الــركات االم ملعرفــة قيمــة الصفقــة الحقيقيــة وكيفيــة ابرامهــا ومــن هــم الوســطاء يف ذلــك.

ــن  ــايل )STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE( م ــتخاص امل ــة لاس ــة عاملي ــع رشكات متخصص ــد م 2- التعاق

اجــل اســرتجاع األمــاك واألمــوال املنهوبــة واملخفيــة يف بلــدان متعــددة إذ تقــوم هــذه الــركات بكافــة اإلجــراءات مقابــل 

حصولهــا عــى نســبة معينــة مــن األمــوال املســرتجعة.
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	- مراجعــة جميــع املشــاريع املتلكئــة يف العــراق باســتدعاء ممثــي الــركات واملقاولــن ملعرفــة األســباب الحقيقيــة وراء 

توقــف العمــل والعقــد الــذي تثــور حولــه شــبهات معينــة يتــم مراجعــة جميــع إجــراءات إبرامــه وتنفيــذه والتأكــد مــن 

ــر  ــف ال ــن كش ــك يمك ــريه وبذل ــد دون غ ــار املتعاق ــة اختي ــة أو املحلي ــة الوزاري ــدت بالجه ــي ح ــة الت ــباب الحقيقي األس

وراء إحالــة اغلــب مشــاريع الــوزارات واملحافظــات إىل رشكــة بعينهــا وبأســعار خياليــة يف أجــواء تشــوبها الشــبهة وعــدم 

الشــفافية الرتباطهــا بأحــد األحــزاب أو الشــخصيات املتنفــذة.

4- تفعيــل دور البنــك املركــزي العراقــي ملكافحــة جرائــم غســيل األمــوال وضبــط األمــوال التــي يــراد تهريبهــا إىل الخــارج 

مــن خــال مكتــب مكافحــة غســيل األمــوال املؤســس تنفيــذا لقانــون مكافحــة غســيل األمــوال رقــم )	9( لســنة 2004 

عــى املصــارف العراقيــة الســيما الخاصــة منهــا وتفعيــل إجــراءات ســحب الرتخيــص والغرامــات وغريهــا مــن الجــزاءات 

اإلداريــة عــى املصــارف األهليــة التــي تضطلــع بتهريــب كميــات مــن األمــوال لصالــح أشــخاص طبيعيــن أو معنويــن.

	- تفعيل دور الدبلوماسية العراقية والتعاون بن وزارة الخارجية والعدل ومجلس القضاء األعى السرتداد األموال.

6- كمــا نقــرتح عــى الحكومــة العراقيــة تشــكيل لجنــة موســعة تضــم ممثلــن عــن مجلــس القضــاء األعــى وهيــأة النزاهــة 

)دائــرة االســرتداد( وديــوان الرقابــة املاليــة والبنــك املركــزي وأعضــاء مــن وزارات الخارجيــة والعــدل والداخليــة ومختصــن 

بالشــؤون القانونيــة مــن أســاتذة ومحامــن ومهتمــن بالشــؤون املاليــة لحــر األمــوال املنهوبــة واملســتوىل عليهــا بشــكل 

غــري قانونــي، وتشــكيل فــرق مــن املحامــن للذهــاب إىل الــدول األوربيــة والعربيــة للتفــاوض معهــا حــول ســبل االســرتداد 

أو متابعــة جهــود االســرتداد بالتعــاون مــع مكاتــب محامــاة متخصصــة هنــاك، واقــرتاح انســب الســبل للوصــول إىل األموال 

. ملهربة ا

 	ـ تفعيــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد لعــام 	200 التــي دخلــت النفــاذ العــام 	200 وصــادق عليهــا العــراق 

ــواد ) 4	 ، 		(  ــودات« امل ــرتداد املوج ــون »اس ــس املعن ــل الخام ــوع إىل الفص ــنة 	200، إذ بالرج ــم )		( لس ــون رق بالقان

نجــد إنهــا وضعــت إجــراءات البــد مــن اســتيفائها ليتمكــن العــراق مــن اســتعادة األمــوال املنهوبــة واملروقــة مــن قبــل 

املوظفــن وكبــار املســؤولن الحاليــن واملاضــن.
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املصادر : 

قانون هيئة النزاهة العراقي رقم )0	( لسنة 2011.. 1

قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006االردني.. 2

ــوري . 	 ــارج الجمه ــودات يف الخ ــول واملوج ــوال واألص ــرتداد األم ــة الس ــة القومي ــم اللجن ــاء وتنظي ــون بإنش قان

ــري. ــنة 	201امل ــم 28 لس رق

ــم )		( . 4 ــة رق ــري مروع ــة غ ــة بطريق ــوال املتحصل ــة واألم ــوال العام ــرتداد األم ــراءات اس ــأن إج ــون بش قان

ــي. ــنة  2009االمارات لس

قانون االدعاء العام العراقي رقم )9	1( لسنة 1960 املعدل.. 	

قانون اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد رقم )		( لسنة 	200 . 6
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 كيف يؤثر الغزو الروسي ألوكرانيا على الشرق األوسط
)بحث مترجم(

الباحث: جو ماكرون

باحث يف العاقات الدولية يف الرشق األوسط

ترجمة: عاء حيدر كمر

كيف يؤثر الغزو الرويس ألوكرانيا عىل الرشق األوسط؟

قــادة الــرشق األوســط ليســوا متحمســني لرؤيــة الواليــات املتحــدة أو روســيا تعلــن انتصــاًرا حاســًما يف مواجهتهم 

ــىل أوكرانيا. ع

ــم ، والــرق األوســط  ليــس اســتثناًء. القــادة  ــع أنحــاء العال ــا يف جمي لقــد تــردد صــدى تأثــري الغــزو الــرويس ألوكراني

اإلقليميــون ، الذيــن كانــوا يرضــون كل مــن واشــنطن وموســكو منــذ مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان ، يتعرضــون اآلن 

ــة الغــزو الــرويس  ــك. أدان معظمهــم عاني ــام بذل ــدون مرتدديــن يف القي ــوا يب ــار جانــب - لكنهــم مــا زال لضغــوط الختي

لكنهــم امتنعــوا عــن اتخــاذ أي إجــراءات عقابيــة ضــد موســكو.

ــط  ــو النف ــع منتج ــن يتوق ــوأ ، يف ح ــتعدون لألس ــح يس ــة والقم ــتوردي الطاق ــة - مس ــة متباين ــات اقتصادي ــم توقع لديه

حــدوث قفــزة يف اإليــرادات. ولكــن بعيــًدا عــن االقتصــاد ، يمكــن أن يكــون لنتائــج هــذا الــراع آثــار جيوسياســية كبــرية 

عــى املنطقــة ، بمــا يف ذلــك إعــادة ترتيــب التحالفــات وإعــادة رســم مســارات خطــوط أنابيــب الغــاز.

حياد محسوب

منــذ انتخــاب جــو بايــدن رئيًســا للواليــات املتحــدة يف نوفمــر 2020 ، عمــل قــادة الــرق األوســط عــى تقليــل التوتــرات 

اإلقليميــة مــن خــال إعــادة إحيــاء العاقــات الثنائيــة املتوتــرة. فرتكيــا ، عــى ســبيل املثــال ، فتحــت قنــوات اتصــال مــع 

مــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإرسائيــل. وهنــاك محادثــات بــن قطــر ومــر والســعودية وايــران.

ال تريــد هــذه الحكومــات أن يــؤدي غــزو روســيا ألوكرانيــا إىل إبطــال هــذه الجهــود وإطــاق موجة جديــدة من االســتقطاب. 

كمــا أنهــم ال يريــدون أن تتعــرض روســيا لهزيمــة كــرى ، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز األحاديــة األمريكيــة ويجعــل 

ــز  ــرب، وترك ــادة الع ــدن والق ــات إدارة باي ــارض أولوي ــك، تتع ــون ذل ــم. يف غض ــع تحالفاته ــم تنوي ــب عليه ــن الصع م

واشــنطن حاليــا عــى ردع وعــزل موســكو وتعمــل باتجــاه اتفــاق نــووي محتمــل قــد ينهــي عزلــة إيــران االقتصاديــة. يف 

املقابــل ، تريــد الحكومــات العربيــة أن تظــل روســيا قويــة حتــى تتمكــن مــن االســتمرار يف املســاعدة يف احتــواء طموحــات 
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إيــران لتوســيع نفوذهــا يف املنطقــة.

ــم  ــدة ل ــات املتح ــدان أن الوالي ــا يعتق ــة وأنهم ــرة - خاص ــدن متوت ــع إدارة باي ــارات م ــعودية واإلم ــات الس ــزال عاق ال ت

تدعمهمــا بشــكل كاٍف فيمــا يتعلــق بهجمــات الحوثيــن األخــرية عــى أراضيهــم. وقــد أثــر ذلــك عــى كيفيــة ردهــم عــى 

الغــزو الــرويس ألوكرانيــا. اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، عــى ســبيل املثــال ، امتنعــت عــن التصويــت عــى مــروع قــرار 

ــر. ــدويل يف 	2 فراي ــس األمــن ال ــن الغــزو يف مجل يدي

أعــاد الســعوديون واإلماراتيــون تعديــل مواقفهــم يف األيــام األخــرية )يف 2 مــارس ، عــى ســبيل املثــال ، صوتــت اإلمــارات 

ــة العامــة لألمــم املتحــدة يديــن الغــزو( وبــدأوا يف التحــدث مــع كل مــن القــادة  ــة املتحــدة لصالــح قــرار الجمعي العربي

الــروس واألوكرانيــن والدعــوة إىل التصعيــد. ومــع ذلــك ، مــن املرجــح أال تتنــازل الريــاض كثــريًا لواشــنطن بشــأن هــذه 

املســألة قبــل أن يشــارك بايــدن بنشــاط ويل العهــد األمــري محمــد بــن ســلمان بمــا يتجــاوز مجــرد مطالبتــه بزيــادة إنتــاج 

بــاده مــن النفــط. اإلماراتيــون ، مــن جانبهــم ، يبتعــدون عــن سياســتهم الخارجيــة عــن واشــنطن منــذ أن رشعــت إدارة 

بايــدن يف التقــارب مــع خصمهــم اإلقليمــي اللــدود ، قطــر. مــن املحتمــل أيًضــا أن تتطلــب املزيــد مــن املشــاركة ومواءمــة 

املصالــح للتحــرك نحــو الجانــب األمريكــي.

أظهــر الغــزو الــرويس ألوكرانيــا هشاشــة تحالــف روســيا مــع كل مــن تركيــا وإيــران. نظــًرا لعزلتهــا االقتصاديــة الجديــدة 

، أصبحــت موســكو أكثــر اعتمــاًدا عــى التجــارة الرتكيــة واإليرانيــة ، ممــا تســبب يف فقدانهــا لبعــض نفوذهــا عــى االثنــن.

إذا اســتولت روســيا عــى الســاحل األوكرانــي بأكملــه ، فإنهــا ستشــدد ســيطرتها عــى البحــر األســود ، األمــر الــذي ســيمثل 

تحديـًـا لرتكيــا. ومــع ذلــك ، يــرى الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان ، الــذي طاملــا اســتفاد مــن العاقــة املتوتــرة بــن 

واشــنطن وموســكو ، فرصــة يف هــذا الــراع الجديــد ويعتقــد أنــه يســتطيع تحويلهــا لصالحهــا. ومــع ذلــك ، فهــو أيًضــا 

ال يريــد اســتفزاز بوتــن ، ألنــه يعلــم أن أي إجــراءات عقابيــة روســية يمكــن أن تــر باالقتصــاد الرتكــي الهــش بالفعــل. 

وبالتــايل ، تدعــم أنقــرة علنًــا مدينــة كييــف وتوفــر طائــرات بــدون طيــار يســتخدمها الجيــش األوكرانــي بفعاليــة ضــد 

القــوات الروســية ، لكنهــا تمتنــع عــن فــرض أي عقوبــات عــى موســكو.

لكــن مــن املرجــح أن بوتــن يــدون ماحظــات حــول لعبــة التــوازن التــي تلعبهــا تركيــا يف أوكرانيــا ، وربمــا يكــون الحًقــا 

أقــل اســتيعابًا الحتياجــات أنقــرة ومطالبهــا يف القضايــا األخــرى - فهــو يعاقــب أنقــرة بالفعــل بمهــارة مــن خــال منــع 

شــحن زيــت عبــاد الشــمس مــن أوكرانيــا و روســيا إىل تركيــا عــر البحــر األســود ، وهــي خطــوة قــد تــؤدي إىل نقــص 

هــذا املنتــج األســايس يف الســوق الرتكيــة.

ومــع ذلــك ، يحتــاج بوتــن اآلن إىل أردوغــان أكثــر مــن ذي قبــل ، حيــث يمكــن أن تكــون تركيــا وجهــة جيــدة لــرأس املــال 

الــرويس والســياح الذيــن يتطلعــون إىل الهــروب مــن العقوبــات األمريكيــة. وبالتــايل ، فمــن غــري املرجــح أن يــؤدي التدخــل 
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العســكري الــرويس يف أوكرانيــا إىل خــاف كبــري بــن موســكو وأنقــرة ، أو إعــادة اصطفــاف تركيــا مــع الغــرب.

منــذ بدايــة األزمــة ، أوضحــت إيــران أنهــا لــن تنحــاز إىل أي جانــب. هنــاك ثاثــة أســباب رئيســية لقــرار إيــران البقــاء 

عــى الحيــاد:

أوالً: لم تقف موسكو بحزم مع طهران يف مواجهتها مع إدارة ترامب وإرسائيل.

ثانيــاً: أولويــة إيــران هــي إحيــاء االتفــاق النــووي ورفــع العقوبــات األمريكيــة ، وبالتــايل فهــي ال تحتــاج إىل مواجهــة مــع 

واشــنطن. ثالثًــا ، تنقســم الطبقــة السياســية اإليرانيــة حــول الحــرب حيــث يلــوم البعــض أمريــكا بالتصعيــد وآخــرون 

يصــدرون بيانــات دعًمــا ألوكرانيــا ويطالبــون بوقــف العــدوان الــرويس.

ــا أظهــرت مــرة أخــرى  ــات املتحــدة يف فيين ــة مــع الوالي ــة الجاري ــران النووي ــل مفاوضــات إي املحــاوالت الروســية لتعطي

تضــارب املصالــح واألولويــات بــن الطرفــن ، وانعــدام الثقــة ، عــى الرغــم مــن الراكــة االســرتاتيجية التــي تربطهمــا. 

إذا فشــلت جهــود إحيــاء االتفــاق النــووي يف نهايــة املطــاف ، فســيتم تعزيــز التقــارب بــن طهــران وموســكو ، وإذا تــم 

التوصــل إىل اتفــاق نــووي ، فمــن املرجــح أن تنــأى إيــران بنفســها عــن روســيا. وبالتــايل، قــد يتحــول هجــوم روســيا عــى 

أوكرانيــا إىل حافــز إلدارة بايــدن إلحيــاء االتفاقيــة النوويــة مــع إيــران برعــة ، إذا ســادت الظــروف املناســبة.

إرسائيــل أيضــا تلعــب لعبــة موازنــة بــن روســيا والواليــات املتحــدة حــول أوكرانيــا. بعــد أن أصــدرت الحكومــة اإلرسائيلية 

بيانـًـا يؤيــد »وحــدة أرايض وســيادة أوكرانيــا« ، أدانــت روســيا االحتــال اإلرسائيــي ملرتفعــات الجــوالن. لكــن إرسائيــل لــم 

ــا  ــي الرســمي ، وفًق ــق اإلرسائي ــا بإرســال أســلحة ومعــدات عســكرية. القل ــا أوكرانيً ــا ورفضــت طلبً تصــل إىل حــد تركي

لتقريــر صــادر عــن صحيفــة وول ســرتيت جورنــال ، هــو أنــه إذا تدخلــت إرسائيــل عســكريًا مــع أوكرانيــا ، فقــد تــرد 

موســكو بالحــد مــن تحركاتهــا الجويــة فــوق األرايض الســورية لــردع إيــران وحلفائهــا.

سياسة الطاقة واألمن الغذائي

ــرتاتيجية  ــة االس ــرات املائي ــول إىل املم ــة والوص ــة الطاق ــى سياس ــري ع ــري كب ــا تأث ــرويس ألوكراني ــزو ال ــيكون للغ ــا س كم

واألمــن الغذائــي يف الــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. أدى حيــاد قــادة املنطقــة حتــى اآلن إىل ارتفــاع أســعار النفــط العامليــة 

ــق البوســفور /  ــاة الســويس ومضي ــك قن ــا يف ذل ــا االســرتاتيجية مفتوحــة أمــام الســفن الروســية ، بم ــت مضايقه ، وظل

الدردنيــل. الريــاض مــرة عــى االلتــزام بخطــة أوبــك الحاليــة لزيــادة إنتــاج النفــط تدريجيــاً ، لكــن أبــو ظبــي أبــدت 

مؤخــراً بعــض املرونــة يف هــذا الشــأن. يف غضــون ذلــك ، تســعى إدارة بايــدن جاهــدة إليجــاد بدائــل للنفــط الــرويس ، حتــى 

أنهــا تحــاول إبــرام صفقــات مــع فنزويــا.

يف حــن أن قطــاع النفــط يقــف حتــى اآلن عــى أرضــه ، يبــدو أن الغــزو قــد يكــون لــه تأثــري بــارز طويــل األجــل عــى 
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ــا( وبعــد أن  ــا عــر أوكراني ــرويس إىل أملاني ــذي ســينقل الغــاز ال ــورد ســرتيم 2 )ال ــق مــروع ن قطــاع الغــاز. مــع تعلي

ــل عــر قــرص  ســحبت واشــنطن دعمهــا ملــروع خــط أنابيــب رشق املتوســط   )ينقــل غــاز رشق املتوســط   مــن إرسائي

ــوط  ــدة لخط ــق جدي ــات طري ــا إمكاني ــرويس ألوكراني ــزو ال ــح الغ ــد يفت ــو ق ــا ل ــر كم ــدو األم ــا( ، يب ــان إىل إيطالي واليون

ــا. ــب الغــاز إىل أوروب أنابي

أحــد دوافــع تركيــا للحفــاظ عــى الحيــاد الدبلومــايس مــع روســيا وأوكرانيــا هــو الحفــاظ عــى الجســور مــع األوروبيــن 

لضمــان إمكانيــة نقــل غــاز رشق البحــر املتوســط   إىل أوروبــا عــر تركيــا بــدالً مــن اليونــان إذا ســنحت الفرصــة. تريــد 

أنقــرة أيًضــا التمســك بخيــار ربــط خــط أنابيــب تــرك ســرتيم بــن روســيا وتركيــا بأوروبــا يف ســيناريو ال يتــم فيــه إحيــاء 

مــروع نــورد ســرتيم 2 أبــًدا.

كمــا تــدرك إيــران أن بإمكانهــا مــلء فــراغ الغــاز الــرويس إذا زادت عزلــة بوتــن الدوليــة وأصبحــت عبئًــا عــى حلفائــه. 

بعــد أن اســتفادت روســيا لفــرتة طويلــة مــن العقوبــات األمريكيــة والدوليــة ضــد إيــران ، قــد تنقلــب األمــور إذا تــم إحيــاء 

االتفــاق النــووي ، حيــث مــن املحتمــل أن تكــون طهــران هــي املســتفيدة مــن عزلــة موســكو الجديــدة. ومــع ذلــك ، تتطلــب 

ــا - مــن أجــل نقــل غازهــا إىل أوروبــا. عــاوة عــى ذلــك ، ال  إيــران ترتيبــات لوجســتية ودبلوماســية - قــد تســتغرق وقتً

يبــدو أن طهــران مســتعدة لتحــدي روســيا يف هــذا الشــأن يف الوقــت الحــايل.

زار وزيــر الخارجيــة اإليطــايل لويجــي دي مايــو الجزائــر يف 28 فرايــر بهــدف زيــادة إمــدادات الغــاز مــن شــمال إفريقيــا 

عــر خــط أنابيــب »عــر البحــر املتوســط« الــذي يربــط إيطاليــا بالجزائــر عــر تونــس ، خوًفــا مــن تراجــع إمــدادات الغــاز 

الطبيعــي الــرويس ، لكــن الجزائــر أيًضــا ليــس لديهــا القــدرة اللوجســتية ملــلء الفــراغ.

بخــاف صــادرات الغــاز ، فــإن التأثــري االقتصــادي للغــزو الــرويس ألوكرانيــا مختلــط يف العالــم العربــي. ولــه تأثــري ســلبي 

عــى األمــن الغذائــي يف مــر وتونــس وســوريا ولبنــان ، لكنــه يقــدم بعــض الفوائــد االقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجــي والعــراق. أدى الهجــوم الــرويس إىل تعطيــل إمــدادات الطاقــة والقمــح ، ممــا يعنــي ارتفــاع أســعار النفــط والخبــز 

الــذي قــد يــؤدي إىل اضطرابــات اجتماعيــة يف بعــض الــدول العربيــة إذا طــال أمــد األزمــة ، خاصــة يف مــر ، حيــث تعتمــد 

رشيحــة كبــرية مــن الســكان عــى الحكومــة- خبــز مدعــم. هنــاك حاجــة ماســة إليجــاد بدائــل يف الــدول العربيــة التــي 

تســتورد القمــح مــن روســيا وأوكرانيــا.

ويف الوقــت نفســه ، فــإن تأثــري الــراع عــى العــراق محــدود ، ألنــه منــذ عــام 	200 كان يســتورد قمحــه مــن أســرتاليا 

ــه ،  ــت نفس ــات. ويف الوق ــن العقوب ــبًقا م ــدد مس ــي مح ــاء أمريك ــن إعف ــزء م ــران كج ــن إي ــازه م ــكا ، وغ ــدا وأمري وكن

ــعودية ودول  ــة الس ــة العربي ــل اململك ــا مث ــط تماًم ــعار النف ــاع أس ــن ارتف ــا م ــراق أيًض ــتفيد الع ــط ، سيس ــدر للنف كمص

الخليــج األخــرى. مــن بــن الــدول التــي مــن املرجــح أن تســتفيد اقتصاديًــا مــن الغــزو الــرويس ألوكرانيــا تركيــا وإيــران 

، حيــث قــد يتعــزز التبــادل التجــاري مــع روســيا عــى الرغــم مــن العقوبــات األمريكيــة. يف غضــون ذلــك ، قــد تحصــل 
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اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى مزيــد مــن املزايــا كمركــز مــايل وتجــاري للمســتثمرين الــروس.

بشــكل عــام ، ســيكون لهــذا الــراع تأثــري كبــري عــى الطريقــة التــي يُنظــر بهــا إىل بوتــن يف الــرق األوســط. عــى مــدى 

العقــد املــايض ، أثبتــت روســيا بوتــن مــراًرا وتكــراًرا أنهــا قــادرة عــى التدخــل الســيايس والعســكري الفعــال. لكــن نتيجــة 

ــات  ــري العقوب ــإن تأث ــة ، ف ــكرية كامل ــة عس ــرض لهزيم ــم يتع ــى إذا ل ــك. وحت ــري ذل ــن أن تغ ــا يمك ــه يف أوكراني مغامرت

الغربيــة عــى االقتصــاد الــرويس يمكــن أن يقلــل مــن قدرتهــا عــى التجــارة مــع دول الــرق األوســط ويقلــل مــن نفوذهــا 

عــى الحكومــات اإلقليميــة.

اختــر الغــزو الــرويس ألوكرانيــا نفــوذ كل مــن واشــنطن وموســكو يف الــرق األوســط. أظهــرت حقيقــة أن القــادة اإلقليمين 

اختــاروا القيــام بعمــل متــوازن واختــاروا البقــاء عــى الحيــاد أنــه عــى الرغــم مــن انســحابها مــن أفغانســتان والجهــود 

املبذولــة إلحيــاء االتفــاق النــووي اإليرانــي - وكاهمــا يُنظــر إليــه عــى أنــه عامــة عــى تراجــع القــادة العــرب - تظــل 

واشــنطن مؤثــرة للغايــة يف املنطقــة.

ــة  ــة املعرك ــى نتيج ــيعتمد ع ــل ، س ــدى الطوي ــى امل ــن ع ــيظلون محايدي ــادة س ــؤالء الق ــا إذا كان ه ــإن م ــك ، ف ــع ذل وم

العســكرية ، وعــى األخــص حــول كييــف. إذا خــرج أي مــن الجانبــن كفائــز واضــح ، فســوف يعدلــوا مواقفهــم وفًقــا لذلــك 

لتأمــن مصالحهــم االقتصاديــة والجيوسياســية. مهمــا حــدث يف النهايــة ، فمــن الواضــح بالفعــل أن قــادة الــرق األوســط 

ليســوا متحمســن لرؤيــة الواليــات املتحــدة أو روســيا يعلنــون انتصــاًرا حاســًما يف مواجهتهــم عــى أوكرانيــا وخارجهــا.

جو ماكرون

باحث يف العاقات الدولية يف الرشق األوسط

جامعة باث – اململكة املتحدة
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جذور التميثل النيابي في تاريخ العراق الحديث 

الباحث: د. فراس عبد عيل محسن

املقدمة 

ــة قبــل امليــاد نشــأت يف ســومر يف بــاد وادي الرافديــن  دويــات املــدن، ويعــد العــراق اول مــن  ــة الثالث ــع االلفي يف مطل

أســس للحيــاة الديمقراطيــة يف تاريــخ البريــة، وبأعــرتاف علمــاء اآلثــار والتاريــخ  والقانــون والسياســة، حيــث ظهــرت 

اوىل التريعــات يف وادي الرافديــن؛ أشــهرها رشيعــة حمورابــي )92	1 -0		1( ق.م، ورشائــع أخــرى ســبقتها مثــل رشيعــة 

اورنمــو ) 2100 -0	20 ( ق.م، و رشيعــة لبــت عشــتار )	192 - 4	19( ق.م، وغريهــا مــن الرائــع،  وكذلــك ظهــرت اول 

املجالــس النيابيــة والتمثيليــة يف العالــم يف بــاد وادي الرافديــن بصيغهــا التأسيســية االوىل البســيطة مثــل مجلــس الشــبان 

ومجلــس الشــيوخ يف ســومر، وكانــت هــذه املجالــس تعقــد اصــاً ملناقشــة االمــور الخطــرية واتخــاذ القــرارات بشــأنها.

وملــا تقــدم يظهــر ان بــاد الرافديــن كانــت ســباقة يف العمــل النيابــي التمثيــي يف العالــم، وبمــرور عــرات القــرون وبســب 

االحتــاالت التــي مــرت عــى العــراق؛ عانــى العــراق مــن الظلــم والجهــل والتخلــف، حتــى بــرزت بعــض النخــب العراقيــة 

خــال اواخــر االحتــال العثمانــي، ودخلــت العمــل الســيايس. 

نــرد يف هــذا البحــث ابــرز املحطــات التاريخيــة التــي مــرت بهــا هــذه التجربــة الديمقراطيــة ابتــداًء مــن مجلــس املبعوثان 

العثمانــي، مــروراً بثــورة العريــن الوطنيــة، وتتويــج امللــك فيصــل بــن الحســن، وانتخابــات املجلــس التاســيي العراقــي، 

وكتابــة الدســتور الــذي هــو القانــون االســايس العراقــي والتصويــت عليــه، وانتخــاب الــدورة االوىل ملجلــس النــواب العراقــي 
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كان املبحــث االول عــن مجلــس املبعوثــان العثمانــي؛ يــوم كان العــراق تحــت ســيطرة االحتــال العثمانــي، وبعــد االصاحات 

ــي  ــدول الت ــات ال ــل والي ــان منتخــب يمث ــة؛ بوجــود برمل ــدول األوربي ــة تماشــياً مــع ال ــة العثماني ــا الدول ــي قامــت به الت

ــذا  ــم ان ه ــي، وبرغ ــان العثمان ــس املبعوث ــاء مجل ــم انش ــس؛ فت ــاء مجل ــن انش ــد م ــكان الب ــة، ف ــة العثماني ــا الدول تحتله

املجلــس لــم يكــن ديمقرطيــاً، وال عاقــة للشــعوب املحتلــة بــه، وألســباب عديــدة كمــا ســنفصل ذلــك يف طيــات البحــث، 

اال انــه يعــد التجربــة االوىل يف التمثيــل النيابــي يف العــراق الحديــث املحتــل، وســنذكر ابــرز االســماء مــن نــواب الواليــات 

العراقيــة التــي ســاهمت يف اعمــال هــذا املجلــس. 

ــن  ــد يف زم ــب ول ــي منتخ ــس وطن ــو اول مجل ــي 1924؛ وه ــيي العراق ــس التأس ــن املجل ــكان ع ــي ف ــث الثان ــا املبح  ام

االحتــال الريطانــي بعــد املطالبــات الوطنيــة بــزوال هــذا االحتــال، وبعــد ثــورة العريــن التــي انتفــض فيهــا الشــعب 

ــرت  ــتقلة، وأثم ــة املس ــة العراقي ــام الدول ــي، وقي ــال الريطان ــاء االحت ــة وانه ــوق املروع ــة بالحق ــت املطالب ــي، تم العراق

ــكاً عــى العــراق عــام 1921، والدعــوة اىل  ــك فيصــل بــن الحســن مل ــب املل ــة عــن تنصي ــورة الوطني ــات هــذه الث مطالب

ــي(،  ــايس العراق ــون االس ــتور )القان ــودة الدس ــل مس ــذي اكم ــيي وال ــس التأس ــاب املجل ــم انتخ ــن ث ــي، وم ــر وطن مؤتم

ــواب عراقــي عــام 	192.   ــس ن ــم انتخــاب اول مجل ــه، ومــن ث والتصويــت علي

ــة  ــر مجموع ــك اك ــة تمتل ــات النيابي ــوث والدراس ــرة البح ــي يف دائ ــواب العراق ــس الن ــة مجل ــري ان مكتب ــن التذك ــد م والب

مــن محــارض مجلــس النــواب العراقــي امللكــي 	192- 8	19 وبجلســاته االعتياديــة وغــري االعتياديــة اضافــة اىل محــارض 

املجلــس التأســيي ومجلــس االعيــان وهــي متاحــة للباحثــن والدارســن واملهتمــن.

املبحث االول 

مجلس املبعوثان العثماني  )		18-1914م(

ــرن  ــن الق ــري م ــع األخ ــي يف الرب ــي الرملان ــام الغرب ــي النظ ــورة بتبن ــا املتده ــاح أوضاعه ــة إص ــة العثماني ــت الدول حاول

التاســع عــر، فأعلــن الدســتور العثمانــي يف 	 كانــون األول 6	18م، والــذي اعتــر تتويجــاً لحركــة اإلصــاح العثمانــي، 

وأطلــق عليــه املؤرخــون العهــد الدســتوري األول ) املروطيــة األوىل (، ألن العمــل بالدســتور قــد توقــف بعــد فــرتة قصــرية 

وملــدة )2	( ســنة إىل أن أعيــد العمــل بــه مــرة ثانيــة بعــد االنقــاب الــذي قادتــه جمعيــة االتحــاد والرتقــي عــام 1908م 

وســمي ) املروطيــة الثانيــة (، والــذي اســتمر العمــل بــه إىل ســقوط الدولــة العثمانيــة يف نهايــة الحــرب العامليــة األوىل عــام 

1918. وكان العــراق جــزءاً مــن هــذه الدولــة حتــى ســقوطها واحتــال الريطانيــن لــه1.

واعلــن الدســتور العثمانــي عــام 6	18وقيــام اول برملــان يف الدولــة العثمانيــة، ولــن لــم يقــدر لهــذا الرملــان ان يســتمر 

طويــاً فقــد قــدر للرملــان الثانــي الــذي تأســس عقــب انقــاب عــام 1908 ان يســتمر ملــدة طويلــة نســيبياً وقــد ضــم كاً 

مــن الرملــان االول والثانــي نوابــاً عــن العــرب2.

1   محمد مظفر االدهمي، اإلنتخابات النيابية خال السنوات األخرية من حكم الدولة العثمانية صحيفة الزمان العراقية، 24/ 9/ 2021.
2  عصمت عبد القادر، دور النواب العرب يف مجلس املبعوثان العثماني، الدار العربية للموسوعات، بريوت، ص 	.
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ــل  ــان. ويمث ــس األعي ــان ( ومجل ــس املبعوث ــواب ) مجل ــس الن ــن مجل ــّون م ــان مك ــة برمل ــتور 6	18م إقام ــن دس و تضم

مجلــس النــواب ســكان اإلمراطوريــة املســلمن وغــري املســلمن. ويتــم اختيــار أعضائــه بالتصويــت الــري وباالنتخــاب 

غــري املبــارش، أي أن )الناخبــن األوليــن( ينتخبــون )الناخبــن الثانويــن( يف املرحلــة األوىل، ثــم يقــوم الناخبــون الثانويــون 

بعــد انتخابهــم بانتخــاب أعضــاء املجلــس النيابــي )مجلــس املبعوثــان(1.

ــة املبعوثــان،  ــان وهيئ ــة االعي ــك نــص دســتور 6	18 عــى انشــاء مجلــس عمومــي متكــون مــن هيئتــن همــا هيئ وكذل

كمــا الــزم الدســتور اجتمــاع الهيئتــن معــاً حيــث اليجــوز اجتمــاع هيئــة دون االخــرى يف مــدة االنعقــاد نفســها، ومجلــس 

املبعوثــان يتالــف مــن مجموعــة مــن االعضــاء الذيــن يتــم انتخابهــم مــن قبــل الدوائــر االنتخابيــة وحســب النســب املقــررة، 

والتــي حــددت بعضــو واحــد عــن كل 0	 الــف شــخص مــن الذكــور يف الدولــة العثمانيــة عــى ان يكــون االنتخــاب بشــكل 

رسي2.

ويف الثالــث والعريــن مــن ايلــول ســنة 6	18 بــارشت االمراطويــة العثمانيــة املمارســة الرملانيــة ومــن ضمنهــا الشــعوب 

التــي تســيطر عليهــا بموجــب القانــون االســايس )الدســتور( الــذي اصــدره الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، حيــث جــرت  

ــا كان العــراق ثــاث واليــات  تابعــة للدولــة العثمانيــة فقــد شــمله الدســتور	. ففــي كل واليــة مــن  انتخابــات عامــة، ومّل

ــود  ــدم وج ــات لع ــك الوالي ــة يف تل ــس البلدي ــم املجال ــل انتخبته ــم، ب ــاس نوابه ــب الن ــم ينتخ ــة ل ــة العثماني ــات الدول والي

ــا  ــان م ــن رسع ــح يف )19 آذار 		18(، لك ــذي أفتت ــان، ال ــس املبعوث ــاء ملجل ــاب أعض ــاص بانتخ ــات الخ ــون االنتخاب قان

أصــدر الســلطان عبــد الحميــد الثانــي أمــراً يف )14 شــباط 8	18( بحــل املجلــس وتعليــق الدســتور، الــذي نتــج منــه تفــرد 

الســلطان عبــد الحميــد الثانــي بالحكــم .

وعــودة الحكــم املطلــق ملــدة دامــت أكثــر مــن ثاثــن عامــآ، تكونــت يف أثنائهــا جمعيــات رسيــة يف داخــل البــاد، وعلنيــة يف 

خارجهــا، إلظهــار مســاوئ االســتبداد الحميــدي، ومنهــا جمعيــة االتحــاد والرتقــي التــي نجحــت يف أجبــار الســلطان عبــد 

الحميــد الثانــي عــى أعــادة القانــون األســايس وانتخــاب النــواب ملجلــس املبعوثــان4.

امــا هيئــة األعيــان : فيعــن الســلطان أعضــاء هيئــة األعيــان مبــارشة مــن األشــخاص الذيــن لهــم خدمات حســنة ومشــهورة 

يف الدولــة؛ كالــوزراء والــوالة واملشــريين وقضــاة العســكر والســفراء والبطاركــة  الســابقن، وتســتمر العضويــة مــدى حيــاة 

ــا  ــق رفضه ــا ح ــان، وله ــة املبعوث ــن هيئ ــادرة  ع ــح الص ــن واللوائ ــق يف القوان ــان بالتدقي ــة األعي ــص هيئ ــو، وتخت العض

رفضــاً قطعيــاً او ردهــا اىل هيئــة املبعوثــان  العــادة النظــر يف تعديلهــا، امــا اللوائــح التــي توافــق عليهــا فرتفعهــا اىل الصــدر 

االعظــم. و نصــت املــادة الثامنــة مــن القانــون األســايس العثمانــي عــى: يطلــق لقــب عثمانــي عــى كل فــرد مــن افــراد 

التبعيــة العثمانيــة بــا اســتثناء مــن اي ديــن ومذهــب كان، ويســوغ الحصــول عــى الصفــة العثمانيــة	.

ــة عــى العراقيــن ) مجلــس املبعوثــان (، فيمكــن القــول أن ســكان الواليــات  أمــا بالنســبة لتأثــري هــذه التجربــة الرملاني

1  محمد مظفر االدهمي، اإلنتخابات النيابية خال السنوات األخرية من حكم الدولة العثمانية، مصدر سابق .
2  عصمت عبد القادر، مصدر سابق، ص 4	.

	  ينظر: بدري نوئيل يوسف ، نواب السليمانية يف العهد العثماني.
4  نور محمد عبداملجيد العبديل، ساسون حسقيل يف مجلس املبعوثان العثماني 1908 -1914، صحيفة املدى امللحق 28/ 9/ 2014.

	  وجيه كوثراني ، التنظيمات العثمانية والدستور بواكري الفكر الدستوري نصا وتطبيقا ومفهوما ، املركز العربي لألبحاث ودراسات السياسة، مجلة تبن عدد 	 ، 
	201، ص 	-	.
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العراقيــة الثــاث بغــداد واملوصــل والبــرة، قــد كانــت أكثريتهــم غــري متعلمــة وأميــن، ولذلــك اختــري النــواب عــى أســاس 

ــواب  ــس الن ــات مجل ــروا جلس ــي يح ــهر ك ــة أش ــافروا لبضع ــواب أن يس ــى الن ــة. وكان ع ــة والقبلي ــات العائلي العاق

ــم  ــري يف دوائره ــا كان يج ــيئاً عم ــون ش ــوا يعرف ــم يكون ــك ل ــذاك . ولذل ــة آن ــات الريع ــدام املواص ــطنبول النع يف اس

االنتخابية،عــدا مــا تنــره الصحــف يف اســطنبول أو يف املــدن العراقيــة الرئيســة، وهــذه األخــرية لــم تكــن تصلهــم بســهولة. 

لقــد كان الرملــان بالنســبة للعراقيــن تجربــة غريبــة لــم يألفوهــا مــن قبــل. بــل أنــه كان بالنســبة إليهــم مؤسســة سياســية 

غــري معروفــة وبعيــدة عنهــم حيــث تقــع يف اســطنبول، ممــا يتطلــب مــن نوابهــم الســفر إىل هنــاك ملعالجــة مظلومياتهــم. 

يضــاف إىل هــذا أن تاعــب االتحاديــن باالنتخابــات قــد خلــق شــعوراً عامــاً لــدى العراقيــن بــأن الدســتور عبــارة عــن 

قانــون يمكــن خرقــه بســهوله ، فهــو ليــس كالتعاليــم الدينيــة ولذلــك ال يســتحق ذلــك االحــرتام1 . 

بــدأت االنتخابــات ألول دورة ملجلــس النــواب يف ظــل الدســتورعام1908، جــرت االنتخابــات النيابيــة ملجلــس املبعوثــان عــى 

وفــق قانــون االنتخابــات ألول مــرة، وحصلــت ) جمعيــة االتحــاد والرتقــي( عــى األكثريــة النيابيــة يف مجلــس املبعوثــان. 

وقــد ُمثــل العــرب يف مجلــس املبعوثــان بســتن نائبــاً عــن الواليــات العربيــة للدولــة العثمانيــة وكان اختيارهــم ينحــر 

طــوال دورات املجلــس الثــاث عــى أبنــاء األرس املــورسة واملثقفــن، كان مــن ضمــن لجــان مجلــس النــواب لجنــة امليزانيــة، 

وقــد ضمــت عــدداً مــن النــواب العــرب  منهــم نائــب بغــداد ساســون حســقيل2. وكان توزيــع املقاعــد كمــا يــي : العــرب 

60، االتــراك 	14، االلبــان 	2، اليونــان 26، االرمــن 14 وهكــذا كانــت نســبة العــرب قليلــة  بالقيــاس اىل عددهــم	.

امــا نــواب العــراق الــدورة االوىل 		18م  فقــد كان عــدد النــواب العــرب الذيــن فــازوا 18 نائبــا يمثلــون الواليــات العربيــة. 

وقــد مثــل واليــة بغــداد ثاثــة نــواب، وخــا املجلــس مــن ممثلــن عــن واليتــي املوصــل والبــرة ويف مايأتــي اســماء ممثــي 

والية بغــداد:

عبد الرحمن وصفي بك. 1

عبد الرزاق افندي. 2

مناحيم دانيال افندي. 	

وهــم كذلــك الذيــن فــازوا يف الــدورة الثانيــة يف العــام نفســه وكانــت  الحــرب العثمانيــة الروســية قائمــة4. ومــن بعــض 

مــن ُمثــل العــراق يف مجلــس املبعوثــان:  فيصــل بــن الحســن وكذلــك شــوكت باشــا عــن الديوانيــة، ومهــدي افنــدي عــن 

كربــاء، واســماعيل حقــي بابــان ومصطفــى الواعــظ عــن بغــداد، وصالــح افنــدي وناظــم بــك عــن كركــوك، وخرافنــدي 

ورأفــت بــك عــن املنتفــك، طالــب النقيــب وعبــد املحســن الســعدون وعبــد املجيــد الشــاوي  وساســون حســقيل وجميــل 

صدقــي الزهــاوي وفــؤاد الدفــرتي وكذلــك ســيد طالــب بــك ومحمــد ســليم وحســن العلــوان عــن البــرة، وصالــح باشــا 

ــاً عــن  ــاز نائب ــات 1914 وف ــاز يف انتخاب ــذي ف عــن كركــوك، وحاجــي ســعيد عــن الســليمانية 	، وساســون حســقيل  ال

1 محمد مظفر االدهمي، اإلنتخابات النيابية خال السنوات األخرية من حكم الدولة العثمانية ، مصدر سابق.
2  نور محمد عبداملجيد العبديل، ساسون حسقيل يف مجلس املبعوثان العثماني 1908 -1914 ، صحيفة املدى امللحق 28/ 9/ 2014.

3 عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي لألمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط 	، 1986.
4  ينظر:عبد الكريم العاف، النواب العراقيون يف مجلس املبعوثان االول 		18، مدونة عبد الكريم العاف االلكرتونية، 4 / 4/  2016.

	  دليل مجلس املبعوثان وعصمت عبدالقادر، مصدر سابق ص 124- 	12.
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بغــداد وعــن يف لجنــة امليزانيــة يف املجلــس1 .ونعــرض هنــا بعــض بنــود  )الدســتور ( القانــون األســايس العثمانــي.

ونختار بعض البنود ) املواد ( التي تخص العمل النيابي  يف القانون األسايس العثماني: 

املــادة األوىل: إّن الدولــة العثمانيــة تحتــوي عــى املمالــك والقطــع الحــارضة وعــى الواليــات املمتــازة وجميعهــا جســم واحــد 

ال يمكــن تفريقــه أو تجزيئــه بوقــت مــن األوقــات أو بســبب مــن األســباب. 

يف حقوق تبعية الدولة العثمانية العمومية

املــادة الثامنــة: يطلــق اســم عثمانــي بــدون اســتثناء عــى كافــة أفــراد التبعيــة العثمانيــة، مــن أي ديــن ومذهــب كانــوا، 

وهــذه الصفــة العثمانيــة تفقــد أو تســتحصل عــى مقتــي األحــوال املعينــة قانونيــاً.

املــادة الثامنــة عــرة: يشــرتط يف مطلــب اســتخدام التبعيــة العثمانيــة يف خدمــات الدولــة أن يعرفــوا اللســان الرتكــي الــذي 

هــو لســان الدولــة الرســمي.

املــادة الحاديــة والثاثــون: إذا أورد أحــد أعضــاء املبعوثــان أو عــدة منهــم، شــكاية عــى أحد الــوكاء توجــب عليه املســؤولية 

مــن قبيــل بعــض األحــوال الداخلــة ضمــن دائــرة وظيفــة هيئــة املبعوثــان؛ يرســل رئيــس الهيئــة تقريــر الشــكاية املتقــدم 

لــه يف ظــرف ثاثــة أيــام إىل الشــعبة املأمــورة بالتدقيــق؛ عــى مــا يماثــل هــذه املــواد لتنظــر هــل نظــام هيئــة املبعوثــان 

الداخــي يوجــب تحويلهــا إىل الهيئــة أم ال، وبعــد أن تجــري الشــعبة التحقيقــات الازمــة، وتســتحصل مــن املشــتكى عليــه 

اإليضاحــات الكافلــة، يتــى لــدى هيئــة املبعوثــان قرارهــا الــذي يرتتــب بأكثريــة اآلراء بلــزوم التذاكــر عــى الشــكلية، وإذا 

مســت الحاجــة تســتدعي الهيئــة ذلــك الــذات املشــتكى عليــه وتســمع منــه رأســاً أو مــن وكيلــه اإليضاحــات التــي يوردهــا 

يف هــذا البــاب، ومتــى قــر القــرار باألكثريــة املطلقــة مــن ثلثــي األعضــاء املوجوديــن عــى قبــول الشــكلية، تقــدم مضبطــة 

ــق اإلرادة  ــد تعل ــايل بع ــوان الع ــة إىل الدي ــال الكيفي ــرض، وتح ــدر للع ــا الص ــدارة، فيقدمه ــام الص ــة إىل مق ــب املحاكم طل

الســنية عليهــا.

املــادة الخامســة والثاثــون: إذا أرّص الــوكاء عــى قبــول أحــد املــواد املختلــف عليهــا بينهــم وبــن هيئــة املبعوثــان، وكــرر 

ــدار  ــد اقت ــذ بي ــون حينئ ــا، فيك ــة لرفضه ــباب املوجب ــل األس ــفوعة بتفصي ــة اآلراء املش ــاً بأكثري ــا قطعي ــان رفضه املبعوث

ــة. ــدة القانوني ــا يف امل ــد انتخابه ــى رشط تجدي ــان ع ــة املبعوث ــخ هيئ ــوكاء أو فس ــل ال ــلطانية تبدي ــرة الس الح

املــادة السادســة والثاثــون: إذا ظهــر يف بعــض أزمنــة انعقــاد املجلــس العمومــي واجتماعــه رضورة مرمــة لوقايــة الدولــة 

مــن خطــر أو لألمــن العــام مــن خلــل يف وقــت غــري مســاعد عــى جلــب املجلــس املذكــور وجمعــه ألجــل التذاكــر يف القانــون 

الــذي يــرى لــزوم لوضعــه يف تلــك النازلــة، فمــا يعطيــه الــوكاء حينئــذ مــن القــرارات التــي ال تغايــر أحــكام القانــون 

األســايس تعتــر موقتــة بموجــب اإلرادة الســنية يف قــوة حكــم القانــون، وذلــك إىل أن تجتمــع هيئــة املبعوثــان وتعطــي قــراراً 

. صها بخصو

1  ينظر: بدري نوئيل يوسف، نواب السليمانية يف العهد العثماني، ص 1.
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املــادة الســابعة والثاثــون: كل مــن الــوكاء يســتطيع متــى أراد أن يحــر يف الهيئتــن، أو يوجــد بهمــا بالوكالــة عنــه أحــد 

رؤســاء مأمــوري مّعيتــه، ولــه حــق التقــدم عــى األعضــاء يف إيــراد النطــق.

املــادة الثامنــة والثاثــون: إذا قــّر قــرار هيئــة املبعوثــان باألكثريــة عــى أن تســتدعي لحضورهــا أحــد الــوكاء لاســتيضاح 

عــن مــادة مــا، ففــي وســع الوزيــر املدعــو أن يذهــب إىل الهيئــة بالــذات، أو يرســل أحــد رؤســاء مأمــوري معيتــه ليجيــب 

عمــا يســأل عنــه، ويف وســعه أيضــاً أن يؤخــر الجــواب إذا وجــد لزومــاً عــى رشط أن تكــون مســؤولية التأخــري عليــه.

يف املجلس العمومي

املادة الثانية واألربعون: املجلس العمومي يحتوي عى هيئتن؛ إحداهما تدعى هيئة األعيان والثانية هيئة املبعوثان.

املــادة الثالثــة واألربعــون: اجتمــاع هيئتــي املجلــس العمومــي يف كل ســنة يكــون يف بدايــة تريــن الثانــي، واملجلــس املذكور 

يفتــح أو يغلــق بموجــب اإلرادة الســنية، وغلقــه يكــون يف بدايــة آذار وال تعقــد إحــدى الهيئتــن يف زمــان تكــون بــه األخــرى 

ــري مجتمعة. غ

املــادة الرابعــة واألربعــون: للحــرة الســلطانية أن تفتــح املجلــس العمومــي قبــل وقتــه إذا وجــد لــدى الدولــة لــزوم لذلــك، 

وأن تنقــص مــدة االجتمــاع املعينــة أو تزيدهــا.

املــادة الخامســة واألربعــون: يتــم افتتــاح املجلــس العمومــي بحضــور الحــرة الســلطانية بالــذات أو بالوكالــة بحضــور 

ــة  ــوال داخلي ــق بأح ــلطاني متعل ــق س ــوم نط ــك الي ــى يف ذل ــاً، ويت ــن مع ــاء الهيئت ــة وأعض ــم ووكاء الدول ــدر األعظ الص

الدولــة ومناســباتها الخارجيــة يف ظــرف الســنة الجاريــة، وفيمــا يجــب اتخــاذه مــن الوســائل والتدابــري يف الســنة اآلتيــة.

ــن أو  ــذوات املنتخب ــن ال ــم، كل م ــدر األعظ ــور الص ــف بحض ــس، يحل ــاح املجل ــوم افتت ــون: يف ي ــة واألربع ــادة السادس امل

املنصوبــن أعضــاء للمجلــس العمومــي، عــى أن يكــون صادقــاً ناصحــاً للحــرة الســلطانية ولوطنــه، وأن يراعــي أحــكام 

القانــون األســايس والوظيفــة املودعــة لعهدتــه، وأن يجتنــب كل مــا يخالــف ذلــك. ومــن لــم يحــر يف ذلــك اليــوم مــن 

األعضــاء يحلــف عــى الوجــه املــروح عنــد اجتمــاع الهيئــة بمعرفــة رئيــس هيئتــه.

املــادة الســابعة واألربعــون: أعضــاء املجلــس العمومــي يكونــون أحــراراً يف آرائهــم ومطالعاتهــم، وال يكــون أحــد منهــم تحت 

قيــد تعليمــات ووعــد ووعيــد، وال يتهــم البتــة مــن قبيــل اآلراء التــي يعطيهــا وال مــن جهــة املطالعــات التــي يبينهــا يف أثنــاء 

مذاكــرات املجلــس إذا لــم تقــع منــه يف جميــع ذلــك حركــة مخالفــة لنظــام املجلــس الداخــي، فــإذا وقــع يعامــل بحكــم 

النظــام املذكــور.

ــايس  ــون األس ــاء القان ــدي إللغ ــة، أو بالتص ــي بالخيان ــس العموم ــاء املجل ــد أعض ــم أح ــون: إذا اته ــة واألربع ــادة الثامن امل

أو نقضــه أو يف إحــدى تهــم االرتــكاب، وتقــرر اتهامــه بثلثــي األكثريــة املطلقــة مــن هيئــة األعضــاء املوجوديــن يف الدائــرة 

املنســوب إليهــا، أو حكــم عليــه بجــزاء موجــب لحبســه أو نفيــه قانونيــاً، تســقط عنــه صفــة العضويــة. أمــا محاكمــة هــذه 

األفعــال ومجازاتهــا فتجريهــا املحكمــة املنــوط بهــا ذلــك.



119

ن 
سا

ني
 /
ع 

راب
 ال

دد
ع
ال

20
22

 

ــك  ــه يف رد تل ــذات أو ال يعطي ــه بال ــس العمومــي أن يعطــي رأي ــكل فــرد مــن أعضــاء املجل املــادة التاســعة واألربعــون: ل

املــادة الواقــع عليهــا التذاكــر أو يف قبولهــا.

املادة الخمسون: ال يمكن ألحد أن يكون عضواً يف الهيئتن معاً يف وقت واحد.

املــادة الحاديــة والخمســون: ال يبــادر للمذاكــرة يف كلتــا هيئتــي املجلــس العمومــي، مــا لــم تكــن األعضــاء املرتبــة يف كل 

منهمــا زائــدة واحــداً بالعــدد عــن النصــف، وكافــة املذاكــرات تتقــرر باألكثريــة املطلقــة مــن األعضــاء املوجوديــن، خــال 

تلــك الخصوصــات التــي يشــرتط تقريرهــا بأكثريــة الثلثــن. ويعتــر رأي الرئيــس رأيــن عنــد تســاوي اآلراء.

املــادة الثانيــة والخمســون: إذا قــدم أحــد إىل إحــدى هيئتــي املجلــس العمومــي عــرض حــال يف دعــوى متعلقــة بشــخصه، 

ــك  ــه أولئ ــم يراجــع املرجــع التابــع ل ــك الدعــوى، أو ل ــة العائــدة لهــم تل ــك مأمــوري الدول ــم يراجــع يف ذل ــه ل وتبــن أن

املأموريــن، فعــرض حالــه يــُرد.

املــادة الثالثــة والخمســون: التكليــف بتنظيــم قانــون مجــدد، أو بتعديــل أحــد القوانن املوجــودة، منــوط بهيئــة وكاء الدولة. 

ويحــق لهيــأة األعيــان وهيــأة املبعوثــان أن تســتدعيا بتنظيــم قانــون ألجــل املــواد املوجــودة يف دائــرة وظائفهــم املعينــة، أو 

بتعديــل أحــد القوانــن املوجــودة، وحينئــذ يســتأذن عنهــا أوالً مــن الحــرة الســلطانية بواســطة مقــام الصــدارة، ومتــى 

تعلقــت اإلرادة الســنية يحــال إىل شــورى الدولــة تنظيــم لوائحهــا عــى مقتــىض اإليضاحــات والتفصيــات التــي تعطــى مــن 

الدوائــر املتعلــق بهــا ذلــك.

ــة، بعــد أن يجــرى عليهــا التدقيــق  املــادة الرابعــة والخمســون: لوائــح القوانــن التــي تنتظــم باملذاكــرة يف شــورى الدول

ــا  ــراء أحكامه ــنية بإج ــت اإلرادة الس ــل، إذا تعلق ــتوراً للعم ــون دس ــان تك ــة األعي ــم يف هيئ ــان، ث ــة املبعوث ــول يف هيئ والقب

والئحــة القانــون املــردودة مــن إحــدى الهيئتــن رداً قطعيــاً ال يتكــرر وضعهــا يف موقــع املذاكــرة يف املــدة االجتماعيــة بتلــك 

الســنة.

املــادة الخامســة والخمســون: ال يعتــر أحــد القوانــن مقبــوالً مــا لــم تقــرأ الئحتــه بنــداً فبنــداً يف هيئــة املبعوثــان ثــم يف 

هيئــة األعيــان. ويعطــى عــى كل بنــد عــى حدتــه رأي، ويقــر عليــه القــرار بأكثريــة اآلراء، ثــم يقــر القــرار بعــد ذلــك عــى 

مجمــوع هيئتهــا تكــراراً باألكثريــة.

املــادة السادســة والخمســون: عــى الهيئتــن أن ال تقبــا أحــداً يأتــي إليهمــا باألصالــة عــن نفســها أو بالوكالــة عــن جماعــة 

ــاء  ــس أعض ــن نف ــم أو م ــن موكليه ــوكاء أو م ــن ال ــن م ــم يك ــه، إذا ل ــمعا إفادت ــواد، وال تس ــن امل ــادة م ــادة م ــل إف ألج

الهيئتــن أو مــن أحــد املأموريــن املدعــو رســماً بالحضــور إليهمــا.

املــادة الســابعة والخمســون: مذاكــرات الهيئتــن تكــون باللغــة الرتكيــة واللوائــح املقتــىض إجــراء املذاكــرة عليهــا تطبــع 

صورهــا وتتــوزع عــى األعضــاء قبــل يــوم املذاكــرة.

ــرأي  ــن األســماء، أو بإشــارات مخصوصــة، أو بال ــان تكــون بتعي ــا الهيئت ــي تعطيه ــة والخمســون: اآلراء الت ــادة الثامن امل

الخفــي. أمــا إجــراء أصــول الــرأي الخفــي فيتوقــف إعطــاء قــراره عــى أكثريــة آراء األعضــاء املوجوديــن.

املادة التاسعة والخمسون: إّن انضباط داخلية كل هيئة عى حدتها محصور برئيسها1.
1  القانون األسايس العثماني، مطبعة االداب، بريوت، 1908. 
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املبحث الثاني 

بداية الحياة النيابية يف العراق 

املجلس التأسييس 

ــدان العربيــة ظهــرت بــوادر الحــرب العامليــة ، فاخــذ  ــة االخــرية مــن الحكــم العثمانــي يف العــراق ويف بقيــة البل يف املرحل

الشــعب العربــي يتطلــع اىل الحريــة واالســتقال بعــد عــاش كابــوس الظلــم والجهــل والفقــر واالحتــال العثمانــي ، ويف 

العــراق قامــت حــركات العصيــان  والتمــرد العشــائرية ، كمــا تشــكلت الجمعيــات الوطنيــة للمطالبــة بالتحــرر1. وألــزم 

نظــام االنتــداب بريطانيــا بوضــع قانــون اســايس للعــراق بمشــورة حكومــة وطنيــة يف مــدة التتجــاوز ثــاث ســنوات، ثــم 

جــاءت توصيــات حكومــة لنــدن يف 	1 حزيــران 1920 بــأن يلتئــم مؤتمــر عراقــي ممثــل لجميــع أهــايل العــراق، ينتخــب 

اعضــاؤه باختيارهــم، وتؤخــذ استشــارته يف اقــرار ذلــك القانــون، امتــدت أبصــار العراقيــن اىل املؤتمــر العراقــي الــذي اخــذ 

يســمى فيمــا بعــد  باملجلــس التأســيي، فقــد كان الوطنيــون يأملــون مــن انعقــاد املجلــس تقريــر شــكل الحكــم وترســيخ 

املؤسســات الدســتورية التــي تكفــل ســيادة البــاد وتحــدد العاقــة مــع بريطانيــا، بينمــا كانــت بريطانيــا تأمــل ان يكــون 

املجلــس مجــاالً لرتســيخ اســاليب ادارتهــا وسياســتها يف العــراق2.

وكان مــن اســباب ثــورة العريــن  االدارة الســيئة للســلطات الريطانيــة  مــع الشــعب العراقــي، وكذلــك املوقــف القــوي 

ــة،  ــة والديني ــة والقومي ــوى الوطني ــة للق ــلطات الريطاني ــال الس ــك اعتق ــة، وكذل ــائر العراقي ــرد العش ــن وتم ــاء الدي لعلم

ــيطرة  ــة س ــعار نتيج ــاع االس ــيئة، وارتف ــة الس ــروف االقتصادي ــتقال. والظ ــة باالس ــة املطالب ــات الري ــوء الجمعي ونش

الجيــش االنكليــزي عــى الحبــوب، باالضافــة اىل الوعــود الوهميــة لانكليــز بمنــح العراقيــن اســتقالهم وتشــكيل الحكــم 

ــال  ــن االحت ــرر م ــة يف التح ــب الوطني ــق املطال ــري يف تحقي ــر الكب ــراق األث ــن 1920 يف الع ــورة العري ــي	. وكان لث الوطن

الريطانــي، وكان مــن اهــم مطالــب  الثــورة ان يمنــح العــراق اســتقاالً تامــاً ال تشــوبه ايــة شــائبة 4. ويف يــوم 	1/ 6/ 

ــا  لدعــوة تشــكيل مجلــس عــام منتخــب ليضــع قانونــاً اساســياً للعــراق	. ووجــه كتــاب مــن  1920 اســتجابت بريطاني

الحاكــم العســكري والســيايس ببغــداد اىل النــواب الســابقن يف مجلــس املبعوثــان العثمانــي لتشــكيل لجنــة منهــم  لتأليــف 

مؤتمــر عــام منتخــب عــن اهــايل العــراق6.

ــال  ــن خ ــون، م ــده العراقي ــا جس ــا أولي ــا ديمقراطي ــة )6	18 – 1914م( وعي ــة العثماني ــة النيابي ــرت التجرب ــد أظه و ق

مطالبتهــم الاحقــة باألخــذ بالصيــغ الدســتورية والديمقراطيــة انموذجــا لحكــم البــاد، وقــد ظهــر ذلــك واضحــا فيمــا 

ــيي  ــس التأس ــات املجل ــاتهم يف اجتماع ــال مناقش ــة خ ــة الحديث ــة العراقي ــأة الدول ــع نش ــراق يف مطل ــواب الع ــجله ن س

العراقــي عــام 1924، ومــع تأســيس الحكــم الوطنــي يف العــراق عــام 1921م، وتــويل امللــك فيصــل األول مقاليــد الحكــم، 

1  جواد الظاهر، تاريخ العراق السيايس منذ تأسيس الدول العراقية عام 1921 وجذوره التاريخية، مؤسسة الصفا للمطبوعات، بريوت، ط 2، 2011 ج1، ص 	22.
2  لطفي جعفر فرج، عبد املحسن السعدون ودوره يف تاريخ العراق السيايس املعارص، دار جداول للنر، ط1، بريوت، 2011.ص	8.

	  عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السيايس الحديث، بريوت، 2008، ج1 .ص 		1.
4  ينظر : عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكرى  ، ط منقحة ، د.م ، د.ت .

	  محمد مظفر االدهمي، املجلس التأسيس العراقي دراسة تاريخية سياسية ، وزارة األعام ، العراق ، 6	19 ،  ص 81 .
6 ينظر: االدهمي املجلس التاسيي ، مصدر سابق ، ص 	98-9 .
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بــرزت تقســيمات العــراق االداريــة اىل )14( لــواء )محافظــة(، وهــي : بغــداد والكــوت )واســط( والدليــم )االنبــار( وديــاىل 

والبــرة والحلــة )بابــل( والديوانيــة )القادســية( واملنتفــك )ذي قــار( والعمــارة )ميســان( وكركــوك )التأميــم( والســليمانية 

ــم  ــات( املرق ــون املحافظ ــام 1969م )قان ــدر يف ع ــه ص ــارة اىل أن ــد االش ــن املفي ــوى(. وم ــل )نين ــاء واملوص ــل وكرب وأربي

)9	1( الــذي ألغــي بموجبــه تســمية »األلويــة« وأصبحــت »املحافظــات«1. وكانــت الصحــف العراقيــة مهتمــة بموضــوع 

املطالبــة بدعــوة اجتمــاع املجلــس التاســيي املنتظــر الجــل ان يكــون يف وســعه التعبــري عــن رغبــات البــاد2 . 

وتأجلــت انتخابــات املجلــس التأســيي ، كان العراقيــون يــرون ان االنتخابــات ســتزور للمجــيء بمجلــس  يوافــق عليهــا. 

ــا يف 0	  ــول تقليصه ــع بروتوك ــنوات. ووق ــع س ــنة اىل ارب ــن 	2 س ــدة م ــدة املعاه ــص م ــون تقلي ــرر الريطاني ــك ق ولذل

نيســان 	192، كمــا اشــرتط الروتوكــول أن يصبــح العــراق عضــواً يف عصبــة األمــم قبــل أن تحــل نهايــة الســنة الرابعــة، 

وأن تلغــى املعاهــدة حاملــا يصبــح العــراق عضــواً يف العصبــة. وبعــد نــر هــذا الروتوكــول يف الصحــف العراقيــة وجــه 

امللــك فيصــل األول رســالة إىل الشــعب العراقــي حثهــم فيهــا عــى دعــم الحكومــة يف مســاعيها لجمــع املجلــس التأســيي 

لكــي يــرع القانــون األســايس للبــاد، ألن وجــود دســتور للبــاد هــو أحــد رشطــن لكــي يصبــح العــراق عضــواً يف عصبــة 

ــة و  ــرة والنارصي ــارة والب ــوت والعم ــل والك ــارة املوص ــل األول بزي ــك فيص ــام املل ــم ق ــنوات.  ث ــع س ــال أرب ــم خ األم

الديوانيــة والحلــة. ويف كل لقاءاتــه العامــة والخاصــة نبــه إىل خطــورة تأخــر إجــراء االنتخابــات. وأكــد أن الحكومــة العراقيــة 

هــي ليســت حكومــة )األفنديــة( املعاديــن ملصالــح العشــائر .

ــل  ــن، مث ــورة العري ــادة ث ــال بق ــى اتص ــات ع ــن االنتخاب ــة األوىل م ــذ املرحل ــل األول كان ،ومن ــك فيص ــة ان املل والحقيق

عبدالواحــد ســكر وشــعان أبــو الجــون وعلــوان اليــارسي وكاطــع العــواد، حيــث كان يحــاول اســرتضاءهم. وبعــد تقليــص 

ــتئناف  ــرورة اس ــل األول ب ــك فيص ــى رأي املل ــيوخ ع ــق الش ــنوات واف ــع س ــة إىل أرب ــة الريطاني ــدة العراقي ــدة املعاه م

ــات . االنتخاب

استئناف االنتخابات

إن هــذه اإلجــراءات والجهــود قــد ســهلت اســتئناف االنتخابــات يــوم 12 تمــوز 	192، و تــم تســجيل الناخبــن االوليــن 

مــن الذكــور ممــن اكملــوا 21 ســنة والذيــن يقومــون بانتخــاب الناخبــن الثانويــن؛ الذيــن ال تقــل اعمارهــم عــن 	2 ســنة، 

وهــؤالء ينتخبــون يف املرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات املرشــحن لعضويــة املجلــس التأســيي الذيــن اكملــوا 0	 ســنة مــن 

العمــر	.

ــون  ــس القان ــرر املجل ــن االول 1922، ليق ــوم 24 تري ــيي ي ــس التأس ــات املجل ــراء انتخاب ــة باج ــدرت االرادة امللكي اص

األســايس العراقــي ) الدســتور ( للمملكــة العراقيــة وقانــون انتخــاب مجلــس النــواب واملعاهــدة العراقيــة الريطانيــة، وقــد 

نــر مــع االرادة امللكيــة يف الصحــف املحليــة بيــان موجــه مــن وزيــر الداخليــة عبــد املحســن الســعدون اىل كافــة متــريف 

1  عدنان القطان ، العهد امللكي يف العراق: 1921 – 8	19،  مجلس النواب العراقي خال العهد امللكي )	192 – 8	19( ، مركز الرافدين للدراسات االسرتاتيجية .
2  لطفي جعفر، مصدر سابق  ص 84.

	  محمد مظفر االدهمي، ملاذا قاطع العراقيون إنتخابات املجلس التأسيي، صحيفة الزمان ، 21/ 9/  2021 .
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االلويــة دعاهــم فيــه اىل االهتمــام باالنتخابــات، وتطبيــق احــكام النظــام املوقــت الخــاص بهــا1. يف بغــداد بــدات االنتخابــات 

للناخبــن الثانويــن يف 28 آب 	192 ويف لــواء املوصــل يف 	2 آب 	2.192

يف الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم االثنــن 	2 شــباط  1924 جــرت انتخابــات اعضــاء املجلــس التأســيي، وبــدأ املجلس 

التأســيي جلســاته يف اوائــل  اذار	1924. افتتــح املجلــس بنــاء عــى قــرار امللــك فيصــل بــن الحســن يــوم الخميــس 21 

شــعبان  ســنة 42	1هـــ ، 	2 آذار 1924م  وتــم افتتــاح الجلســة يف الســاعة العــارشة مــن هــذا اليــوم بحضــور امللــك والذي 

القــى خطبــة العــرش. وكان مــن منهــج االفتتــاح منــع العربــات والســيارات مــن املــرور امــام بنايــة املجلــس مــن الســاعة 

التاســعة اىل العــارشة وربــع ومــن الســاعة الحاديــة عــرة اىل الســاعة الثانيــة عــرة ماعــدا عربــات وســيارات  النــواب 

ــد مــن بنايــة املجلــس اىل الجــر  ــاح، يصطــف تامــذة املــدارس عــى جانبــي الطريــق املمت واملدعويــن اىل مراســم االفتت

الشــمايل، امــا الــزي الرســمي فحــدد للوطنيــن واالجانــب امللكيــن ) ردينكــوت ( او زي غامــق وللعســكرين مــن الوطنيــن 

واالجانــب اللبــاس العســكري4 . 

وكان من مهام املجلس التاسييس كما وردت يف خطاب امللك : 

اوالً: البت يف املعاهدة العراقية الريطانية. 

ثانياً : سن الدستور العراقي. 

ثالثاً: سن قانون االنتخاب للمجلس النيابي الذي يجتمع لينوب عن األمة ويراقب سياسة الحكومة واعمالها	 . 

لقــد كان املجلــس التأســيي العراقــي حدثــاً تاريخيــاً ذا تاثــري كبــري يف حيــاة العــراق السياســية واالقتصاديــة فهــو الــذي 

وضــع اســس نظــام الحكــم قــدر لــه ان يســتمر حتــى عــام 8	19،  ومــع كل العقبــات التــي صاحبــت عمليــة االنتخابــات 

ــد ليؤســس  ــس التاســيي قــد ول ــدوب الســامي الريطانــي، اال ان املجل ــي مارســها املن واملناقشــات وسياســة التدخــل الت

مرحلــة تاريخيــة شــهدت تحــوالً جذريــاً يف الحيــاة السياســية واالجتماعيــة للعراقيــن، فهو أول مؤسســة دســتورية أشــعرت 

العراقيــن بكيانهــم الخــاص بعــد ان كانــوا جــزء مــن امراطوريــة مرتاميــة االطــراف، وقــد ارىس املجلــس التاســيي اســس 

ــيي يف 	  ــس التاس ــايس اىل املجل ــون األس ــة القان ــلت الئح ــد ارس ــة ق ــت الحكوم ــة6. وكان ــة عراقي ــاة برملاني ــام اول حي قي

نيســان 1924 .	 

الئحة القانون االسايس 

لقــد جــاءت الئحــة القانــون االســايس ) الدســتور (  بشــكلها العــام وأسســها مشــابهة للدســتور املــري والقانون االســايس 

1 محمد مظفر االدهمي، املجلس التأسيس العراقي، مصدر سابق ص 	26.
2 املصدر نفسه ، ص 	42.

	 املصدر نفسه ، ص 	46 و ص 		4.
4 مجموعة )محارض( مذكرات املجلس التاسيي العراقي، وزارة لسنة 1924 م - 	4	1 هـ ، وزارة الداخلية العراقية، مطبعة دار السام، بغداد . ص 	- 	.

	 املصدر نفسه ، ص 	.
6  االدهمي ، املجلس التأسيي ، ص 4	6.

	  ينظر : فاضل محمد رضا ، االنتخابات النيابية يف العراق 		19-8	19، اطروحة ، كلية الرتبية ابن رشد ، بغداد ، 	201 ، ص 10، النظام السيايس يف العراق ، 
مطبعة املعارف ، 4	19 ، ص 1	1 .
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العثمانــي، كمــا تأثــرت مــواد البــاب االول مــن الائحــة الخاصــة بحقــوق الشــعب بائحــة حقــوق االنســان التــي صــدرت 

يف فرنســا بعــد الثــورة الفرنســية عــام 98	1م1 .

ــوع  ــن موض ــوز 1924، ولك ــتور ( يف 10 تم ــايس ) الدس ــون االس ــى القان ــاً ع ــادق نهائي ــد ص ــيي ق ــس التاس وكان املجل

منــح امتيــاز النفــط قــد حــال دون نــر القانــون، ويف يــوم 	1 آذار 	192 قــرر مجلــس الــوزراء نــر القانــون االســايس، 

ويف اليــوم املذكــور ســار موكــب وزاري اىل البــاط امللكــي يتقدمــه رئيــس الــوزراء ياســن الهاشــمي حامــاً دســتور اململكــة 

يف مخمــل مــن الحريــر االخــر، فحيتــه ثلــة مــن الحــرس كانــت مصطفــة يف مدخــل البــاط، وقدمــه اىل امللــك فيصــل، 

فوقعــه وأمــر بنــره فــوراً، ثــم اطلقــت املدافــع مائــة طلقــة وطلقــة تيمنــاً بهــذا الحــدث التاريخــي، ثــم عــاد الــوزراء اىل 

دواوينهــم يســتقبلون املهنئــن، كمــا اقيمــت معالــم الزينــة واالفــراح يف بغــداد2. وامــرت وزارة الداخليــة جميــع متــريف 

االلويــة بأقامــة املهرجانــات يــوم االفتتــاح وتزيــن العاصمــة ليــل نهــار، كمــا خفضــت محكوميــات املســاجن واطلــق رساح 

بعضهــم	. 

ومن فقرات القانون االسايس دستور 	192 فيما يخص العمل النيابي :

الباب الثالث ـ السلطة الترشيعية

املــادة الســابعة والعــرون: يســتعمل امللــك ســلطته بــإرادات ملكيــة تصدر بنــاًء عــى اقــرتاح الوزير أو الــوزراء املســؤولن، 

وبموافقــة رئيــس الــوزراء، ويوقــع عليهــا مــن قبلهم.

املــادة الثامنــة والعــرون: الســلطة التريعيــة منوطــة بمجلــس األمــة مــع امللــك، ومجلــس األمــة يتألــف مــن مجلــي 

األعيــان والنــواب، وللســلطة التريعيــة حــق وضــع القوانــن، وتعديلهــا، وإلغائهــا، مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون.

املــادة التاســعة والعــرون: يفتتــح امللــك مجلــس األمــة بذاتــه، أو ينيــب عنــه يف ذلــك رئيــس الــوزراء، أو أحــد الــوزراء 

ليقــوم بمراســيم االفتتــاح وإلقــاء خطبــة العــرش.

املادة الثاثون: ال يكون عضواً يف املجلسن:

1 ـ مــن لــم يكــن عراقيــاً، اكتســب جنســيته العراقيــة بالــوالدة أو بموجــب معاهــدة )لــوزان( أو بالتجنــس عــى أن يكــون 

املتجنــس منتميــاً إىل عائلــة عثمانيــة كانــت تســكن عــادة يف العــراق قبــل ســنة 1914 ومــر عــى تجنســه عــر ســنوات.

2 ـ من كان دون الثاثن من عمره يف النواب، ودون األربعن يف األعيان.

	 ـ من كان محكوماً عليه باإلفاس، ولم يعد اعتباره قانوناً.

4 ـ من كان محجوراً عليه ولم يفك حجره.

1  االدهمي، املجلس التاسيي، ص 98	.
2  جواد الظاهر، مصدر سابق، ص 41	.

	  االدهمي، املجلس التاسيي ص 	48 - 484
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	 ـ مــن كان محكومــاً عليــه بالســجن مــدة ال تقــل عــن ســنة لجريمــة غــري سياســية، ومــن كان محكومــاً عليــه بالســجن 

لرقــة أو رشــوة أو خيانــة األمانــة أو تزويــر أو احتيــال أو غــري ذلــك مــن الجرائــم املخلــة بالــرف بصــورة مطلقــة.

6 ـ مــن كان لــه وظيفــة يف الحكومــة أو املصالــح امللحقــة بهــا أو منصــب أو وظيفــة أو خدمــة لــدى شــخص أو مؤسســة 

لهــا عقــد مــع إحــدى الدوائــر العامــة أو لــه أيــة منفعــة ماديــة مبــارشة أو غــري مبــارشة مــع ذلــك العاقــد إال إذا كانــت 

ــك  ــن ذل ــتثنى م ــخصاً، ويس ــن ش ــة وعري ــن خمس ــر م ــن أكث ــة م ــة مؤلف ــاهماً يف رشك ــه مس ــن كون ــئة ع ــة ناش املنفع

مســتأجروا أرايض الحكومــة وأماكهــا، والقائمــون باملهــام املبينــة يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الحاديــة والثاثــن مــن 

هــذا القانــون.

	 ـ من كان مجنوناً أو معتوهاً.

8 ـ من كان من أقرباء امللك يف الدرجة التي تعن بقانون.

9 ـ ال يجوز اجتماع عضوية املجلسن يف شخص واحد.

املادة الحادية والثاثون:

1 ـ يتألــف مجلــس األعيــان مــن عــدد ال يتجــاوز ربــع مجمــوع النــواب، يعينهــم امللــك ممــن نالــوا ثقــة الجمهــور واعتماده 

بأعمالهــم، وممــن لهــم مــاض مجيــد يف خدمــات الدولــة والوطــن.

2ـ يجــوز انتــداب العــن أو النائــب بموافقتــه وموافقــة املجلــس املنتســب إليــه للقيــام بمهمــة خاصــة يف خدمــة الدولــة 

ملــدة ال تتجــاوز الســنتن .

املــادة الثانيــة والثاثــون: مــدة العضويــة يف مجلــس األعيــان ثمانــي ســنوات، اعتبــاراً مــن تاريــخ التعيــن، ويجــوز إعــادة 

تعيــن العضــو الســابق .

املــادة الثالثــة والثاثــون: ينتخــب مجلــس األعيــان مــن بــن أعضائــه الرئيــس ونائبيــه ملــدة تبتــدئ مــن ابتــداء االجتمــاع 

االعتيــادي إىل االجتمــاع االعتيــادي يف الســنة التاليـــة. وتعــرض نتيجـــة االنتخـــاب عــى امللــك ليصدقــه. وإذا حــل مجلــس 

النــواب فــا تنتهــي مدتهــم إال عنــد اجتمــاع املجلــس الجديــد مــا لــم تكــن عضويتهــم قــد انتهــت .

املادة الرابعة والثاثون: يجتمع مجلس األعيان عند اجتماع مجلس النواب ويعطل معه.

ــاراً شــهرياً مــدة  املــادة الخامســة والثاثــون: يعطــى العــن عــدا مخصصــات الســفر مخصصــات قدرهــا خمســون دين

ــة. العضوي

املــادة السادســة والثاثــون: يتألــف مجلــس النــواب باالنتخــاب بنســبة نائــب واحــد عــن كل عريــن ألــف نســمة مــن 

الذكــور.
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ــري يف  ــت ال ــواب والتصوي ــيح الن ــة ترش ــه كيفي ــّن في ــون تع ــواب بقان ــاب الن ــون انتخ ــون: يك ــابعة والثاث ــادة الس امل

ــوية .1 ــيحية واملوس ــات املس ــل األقلي ــوب تمثي ــم ووج انتخابه

املادة الثامنة والثاثون:

1 ـ دورة مجلــس النــواب أربعــة اجتماعــات، لــكل ســنة اجتمــاع يبــدأ مــن أول يــوم مــن شــهر كانــون األول، وإذا صــادف 

ذلــك اليــوم عطلــة رســمية، فمــن اليــوم الــذي يليــه مــع مراعــاة مــا جــاء يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة.

2 ـ يجتمــع املجلــس ســتة أشــهر مــن كل ســنة ويعطــل ســتة أشــهر، ومــع مراعــاة الفقــرة األوىل تُعــن أزمــان االجتماعــات 

والعطــل خــال الســنة بــإرادات ملكية.

	 ـ يجتمع املجلس يف العاصمة ويجوز اجتماعه خارجها عند تعذر االجتماع فيها.

املادة التاسعة والثاثون:

1 ـ يدعــو امللــك املجلــس إىل عقــد اجتماعــه، وإذا لــم يــدع املجلــس يف اليــوم املعــن فإنــه يجتمــع بحكــم القانــون. ويســتمر 

اجتماعــه حســبما ورد يف املــادة الســابقة إال إذا حلــه امللــك قبــل ختــام املــدة.

2 ـ للمجلس أن يؤجل جلساته من حن إىل آخر وفقاً لنظامه الداخي، ويعتر مجتمعاً خال مدد هذه التأجيات.

املادة األربعون:

1ـ إذا حــّل املجلــس يبــدأ بإجــراء االنتخابــات مجــدداً، ويدعــى املجلــس الجديــد إىل االجتمــاع بصـــورة غــري عاديــة يف مــدة 

ال تتجــاوز أربعــة أشــهر مــن تاريــخ الحــل. وهــذا االجتمــاع يتبــع األحــكام الــواردة يف املادتــن )8	( و )9	( فيمــا يخــّص 

التعطيــل والتأجيــل

وعــى كل حــال يجــب فــض هــذا االجتمــاع يف يــوم )0	( تريــن الثانــي لكــي يبــدأ االجتمــاع االعتيــادي األول مــن الــدورة، 

وإذا صــادف هــذا االجتمــاع شــهر كانــون األول أو كانــون الثانــي فإنـّـه يعتــر أول اجتمــاع للــدورة.

2 ـ إذا حل املجلس ألمر ما فا يجوز حل املجلس الجديد من أجل ذلك األمر.

	 ـ للملــك أن يدعــو مجلــس األمــة لاجتمــاع عــاوة عــى املــدة املقــررة يف املــادة )8	( وذلــك للبــت يف أمــور معينــة تذكــر 

يف الدعــوة ويفــض هــذا االجتمــاع بــإرادة ملكيــة.

املادة الحادية واألربعون: يجوز تجديد انتخاب النائب السابق.

املــادة الثانيــة واألربعــون: لــكل رجــل عراقــي أتــم الثاثــن مــن العمــر، ولــم يكــن لــه إحــدى املوانــع املنصــوص عليهــا يف 

املــادة )0	(، أن ينتخــب نائبــاً عــى ان ال يجــوز لــه أن ينــوب إال عــن منطقــة واحــدة مــن املناطــق التمثيليــة التــي تعــن 

1  املوسوية : اليهود
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ــي يرغــب يف  ــة الت ــار املنطق ــه أن يخت ــة واحــدة، فعلي ــر مــن منطق ــون االنتخــاب فقــط، وإذا انتخــب أحــد مــن أكث بقان

تمثيلهــا خــال ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ إخبــاره، وللموظفــن الذيــن ينتخبــون الخيــار بــن قبــول العضويــة ورفضهــا، 

والــذي يقبــل العضويــة يجــب عليــه التخــي عــن وظيفتــه يف الحكومــة خــال املــدة املذكــورة عــدا الــوزراء واملوفديــن مــن 

األعيــان والنــواب .

ــن  ــواب، ويف الطع ــاب الن ــة النتخ ــات املؤهل ــق بالصف ــائل املتعل ــواب يف املس ــس الن ــل مجل ــون: يفص ــة واألربع ــادة الثالث امل

ــم . ــة به ــتقاالت املتعلق ــواغر واالس ــم، ويف الش ــد انتخابه ــه ض املوج

املــادة الرابعــة واألربعــون: عــى مجلــس النــواب أن ينتخــب كل ســنة يف جلســته األوىل رئيســاً ونائبــي رئيــس وكاتبــن مــن 

بــن أعضائــه، وعليــه أن يقــدم نتيجــة هــذا االنتخــاب إىل امللــك فيصدقــه. ينــوب عــن الرئيــس عنــد االقتضــاء أحــد نائبيــه.

املــادة الخامســة واألربعــون: لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب، أن يقــرتح وضــع الئحــة قانونيــة عــدا مــا يتعلــق 

ــس هــذا االقــرتاح،  ــل املجل ــه، وإذا قب ــه عــرة مــن زمائ ــده في ــا، عــى رشط أن يؤي ــي ســيأتي بيانه ــة الت باألمــور املالي

يودعــه إىل مجلــس الــوزراء لســن الائحــة القانونيــة، وكل اقــرتاح يرفضــه املجلــس ال يجــوز تقديمــه ثانيــة يف االجتمــاع 

نفســه.

املــادة السادســة واألربعــون: للنائــب أن يســتقيل مــن النيابــة بتقديــم اســتقالته كتابــة إىل الرئيــس، وال تنفــذ االســتقالة مــا 

لــم يقبلهــا مجلــس النــواب .

املــادة الســابعة واألربعــون: عنــد شــغور عضويــة يف مجلــس النــواب بســبب وفــاة، أو اســتقالة، أو فقــد الصفــات الازمــة، 

أو تغيــب عــن املجلــس، يجــب أن يجــري انتخــاب جديــد يف الحــال بإيعــاز مــن الرئاســة .

املادة الثامنة واألربعون: يعتر العضو ممثاً للباد العراقية عامة ال ملنطقته التمثيلية خاصة .

املــادة التاســعة واألربعون:العضــو الــذي يتغيــب عــن املجلــس ملــدة شــهر، مــن غــري إذن أو عــذر مــروع، يعــد مســتقياً 

مــع مراعــاة املــادة .

املادة الخمسون:

1 ـ يعطى النائب عدا مخصصات السفر مخصصات قدرها أربعون ديناراً شهرياً طيلة مدة العضوية.

ــة مــن الســنة  ــوم األول مــن كانــون األول أو بعــده يعطــى النائــب مخصصــات األشــهر الباقي 2 ـ إذا حــل املجلــس يف الي

االجتماعيــة حتــى نهايــة تريــن الثانــي مــن الســنة.

املــادة الحاديــة والخمســون: عــى النــواب واألعيــان، قبــل الــروع يف أعمالهــم، أن يقســم كل منهــم أمــام مجلســه يمــن 

اإلخــاص للملــك واملحافظــة عــى القانــون األســايس، وخدمــة األمــة، والوطــن، وحســن القيــام بواجباتهــم . 

املادة الثانية والخمسون:
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1 ـ ال يبارش مجلس األعيان أعماله، ما لم يحر جلساته أكثر من نصف أعضائه املعينن فعاً.

2 ـ وال يبارش مجلس النواب أعماله مالم يحر جلساته أكثر من نصف أعضائه املنتخبن فعا. 

املــادة الثالثــة والخمســون: تصــدر القــرارات بأكثريــة آراء األعضــاء الحارضيــن، مــا لــم ينــص هــذا القانــون عــى خــاف 

ذلــك، وإذا تســاوت اآلراء فللرئيــس إذ ذاك صــوت الرتجيــح. وال تحصــل أكثريــة مــا لــم يصــوت نصــف األعضــاء الحارضين، 

يبــدي كل مــن األعضــاء رأيــه بذاتــه، وتعــن طريقــة إبــداء الــرأي يف نظــام املجلــس الداخــي.

املــادة الرابعــة والخمســون: لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس األمــة أن يوجــه إىل الــوزراء أســئلة واســتيضاحات، وتجــري 

املناقشــة فيهــا ويف أجوبتهــا عــى الوجــه الــذي يبــن يف النظــام الداخــي لــكل مجلــس بعــد مــرور ثمانيــة أيــام عــى األقــل 

مــن يــوم توجيههــا، وذلــك يف غــري حالــة االســتعجال أو موافقــة الوزيــر.

املــادة الخامســة والخمســون: يبــت املجلــس باللوائــح القانونيــة مــادة فمــادة عــى حــدة ثــم يبــت بهــا جملــة، ولــه أن يقرر 

االقتصــار عــى البــت فيهــا جملــة فقــط، ولألعضــاء يف هــذه الحالــة مناقشــة املــواد.

املــادة السادســة والخمســون: ال يجــوز أليــة قــوة مســلحة الدخــول عــى املجلــس، وال اإلقامــة عــى مقربــة مــن أبوابــه، إال 

بطلــب رئيســه.

املــادة الســابعة والخمســون: تكــون جميع جلســات املجلســن علنيــة إال يف األحــــوال التــي يطلب فيها أحــــد الــــوزراء، أو 

أربعـــة مــن األعيــان، أو عــرة مــن النــواب، أن تجــري املداولــة رساً، يف األمــر املبحــوث عنه.

ــار  ــوزراء، أو كب ــاء وال ــا، إال لألعض ــم فيهم ــن، وال التكل ــول كا املجلس ــد دخ ــوز ألح ــون: ال يج ــة والخمس ــادة الثامن امل

ــك. ــس إىل ذل ــم املجل ــن يدعوه ــم، أو م ــد غيابه ــوزراء عن ــل ال ــن قب ــن م ــن املنتدب املوظف

املــادة التاســعة والخمســون: ملجلــس األعيــان، وملجلــس النــواب، الحــق يف إصــدار نظامــات وتعليمــات يف مــا يتعلــق باألمــور 

: آلتية ا

1 ـ كيفيــة اســتعمال الســلطة، واالمتيــازات، والضمانــات املمنوحــة للمجلــس بموجــب هــذا القانــون، وطريقــة املحافظــة 

عليهــا.

2 ـ تنظيم أعمـال املجلسن، وإدارة مذكــراتهما منفــردين أو مجتمعن.

املادة الستون:

1 ـ لــكل عضــو حريــة الــكام التامــة ضمــن حــدود ونظــام املجلــس الــذي ينتســب إليــه وال تتخــذ أيــة إجــراءات قانونيــة 

ضــده مــن أجــل تصويــت أو بيــان رأي أو إلقــاء خطبــة يف مــداوالت املجلــس ومباحثاتــه.

2ـ  ال يوقــف، وال يحاكــم أحــد مــن أعضــاء مجلــس األمــة مــا لــم يصــدر مــن املجلــس الــذي ينتســب إليــه، قــرار باألكثريــة 



128

ن 
سا

ع / ني
عدد الراب

ال
2022 

بوجــود األســباب الكافيــة التهامــه، أو مــا لــم يقبــض عليــه حــن ارتكابــه جنايــة مشــهودة، وإذا أوقــف أحــد األعضــاء 

لســبب مــا أثنــاء عطلــة املجلــس فعــى الحكومــة أن تعلــم املجلــس بذلــك عنــد اجتماعــه مــع اإليضاحــات وبيــان األســباب.

املــادة الحاديــة والســتون: للوزيــر الــذي يكــون عضــواً يف أحــد املجلســن، حــق التصويــت يف مجلســه، وحــق الــكام يف 

ــوا،  ــن دون أن يصوت ــوا يف املجلس ــم أن يتكلم ــن، فله ــد املجلس ــاء أح ــن أعض ــوا م ــن ليس ــوزراء الذي ــا ال ــن، وأم املجلس

ــن. ــة املجلس ــاء يف مخاطب ــائر األعض ــى س ــبقية ع ــق األس ــم ح ــم يف غيابه ــوب عنه ــن ين ــوزراء أو م ولل

املادة الثانية والستون:

1 ـ يجــب أن ترفــع جميــع اللوائــح القانونيــة إىل أحــد املجلســن فــإذا قبلهــا، ترفــع إىل الثانــي، وال تكــون قانونــاً مــا لــم 

يوافــق عليهــا املجلســان ويصدقهــا امللــك.

2 ـ إذا رفعــت الئحــة إىل أحــد املجلســن وطلــب رئيــس الــوزراء أو أحــد الــوزراء املذاكــرة عليهــا بجلســة مشــرتكة ووافــق 

مجلــس األعيــان عــى ذلــك يجتمــع املجلســان برئاســة رئيــس مجلــس األعيــان ويبــت فيهــا بأكثريــة ثلثــي املجلس املشــرتك 

وال تكــون قانونــاً إال بعــد تصديــق امللــك.

	ـ  يقــرر املجلســان اللوائــح املرفوعــة إليهمــا مــن قبــل الحكومــة. وبعــد قبولهــا، تعــرض عى امللــك فإمــا أن يصدقهــا، وإما 

أن يعيدهــا، مــع بيــان أســباب اإلعــادة يف برهــة ثاثــة أشــهر، إال إذا قــرر أحــد املجلســن تعجيلهــا، فيقتــي تصديقهــا، أو 

إعادتهــا، خــال خمســة عــر يومــاً إلعــادة النظــر فيهــا مــع بيــان األســباب املوجبــة، وإذا لــم تعــد يف املــدة املعينــة فإنهــا 

ــر مصّدقة. تعت

4 ـ إذا رفض املجلسان اللوائح القانونية فا ترفع إىل أحدهما مرة ثانية خال مدة االجتماع.

ــة  ــف جلس ــا، تتأل ــى قبوله ــايل ع ــن، وأرص الت ــة مرت ــة قانوني ــن الئح ــد املجلس ــض أح ــتون: إذا رف ــة والس ــادة الثالث امل

مشــرتكة مــن أعضــاء مجلــس األعيــان، ومجلــس النــواب، برئاســة رئيــس مجلــس األعيــان، للمفاوضــة يف املــواد املختلــف 

ــة، فإنهــا  ــة أو غــري معدل ــت الائحــة بأكثريــة مؤلفــة مــن ثلثــي أعضــاء املجلــس املشــرتك، معدل فيهــا فقــط، فــإذا قبل

ــل بهــذه  ــم تقب ــك، وإذا ل ــق املل ــة إال بعــد تصدي ــة القانوني ــا ال تكتســب الصف ــة مــن كا املجلســن، ولكنه ــر مصدق تعت

ــة إىل أي املجلســن يف االجتمــاع نفســه1.  الطريقــة، فــا ترفــع مــرة ثاني

نصــت املــادة 119 مــن القانــون االســايس العراقــي عــى انــه : اليجــوز قطعيــاً ادخــال تعديــل عــى القانــون االســايس اىل 

مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ ابتــداء تنفيــذه ) املــادة 119 مــن القانــون االســايس العراقــي (.

ومــع  هــذا فــان املــادة 118 منــه جــوزت تعديــل اي كان مــن االمــور الفرعيــة مــن القانــون االســايس العراقــي التــي قــررت 

ادخالهــا عــى القانــون ، ورفعتهــا اىل املجلــس النيابــي يف دورتــه غــري االعتياديــة التــي ابتــدأت مــن يــوم 16 تمــوز 1926 

فأقــر املجلــس هــذا التعديــل يف أواخــر الشــهر املذكــور2 . 

1   ينظر: القانون االسايس العراقي )الدستور(	192 مع تعدياته، ارشف عليه ديوان التدوين القانوني، بغداد، 1944 تعديل) الدستور ( القانون االسايس العراقي.
2  عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزرات العراقية، ج 2، ط 4، مطبعة دار الكتب، بريوت، 4	19.ج2، ص11.
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افتتاح برملان 1925

ــوم املذكــور بمنتهــى  ــاح مجلــس األمــة  يف الي كان يــوم الخميــس املوافــق 16 تمــوز يومــا مشــهوداً يف بغــداد وكان بافتت

ــة  ــة اىل بناي ــق املؤدي النظــام والكمــال واالبهــة، فقــد اصطفــت قطعــات الجيــش والرطــة والكشــافة عــى طــول الطري

ــام  ــارع الع ــدة يف الش ــري محتش ــس، والجماه ــل املجل ــد مدخ ــدح عن ــش تص ــيقى الجي ــت موس ــي، وكان ــس النياب املجل

وبالخاصــة قــرب بنايــة املجلــس، وتوافــد النــواب فاخــذوا مواقعهــم فيــه، ودخــل كبــري االمنــاء عــى النــواب معلنــاً تريــف 

امللــك، فقــام النــواب واالعيــان وقوفــاً الســتقباله، ووقــف وراء العــرش جمهــرة مــن الكبــار، وتقــدم رئيــس الــوزراء وقــدم 

للملــك خطــاب العــرش فتــاه، وكان مرتديــاً لباســه العســكري ومتكئــاً عــى ســيفه الذهبــي، وتــا الخطــاب الــذي هــو 

منهــاج الــوزارة واطلقــت املدافــع مئــة طلقــة وطلقــة، واعلــن رئيــس الــوزراء انتهــاء االحتفــال، فانســل اعضــاء مجلــس 

ــوا الســيد يوســف الســويدي رئيســاً لهــم، وتــرأس الدكتــور ســلمان  ــوا اىل ردهــة اجتماعهــم حيــث انتخب ــان، وذهب االعي

غزالــة املجلــس النيابــي بصفــة كونــه اكــر االعضــاء ســناً، واقــرتح بعــض االعضــاء لــزوم التصويــت عــى قبــول الئحــة 

النظــام الداخــي للعمــل بهــا مؤقتــاً حتــى تؤلــف لجنــة خاصــة لتدقيقهــا وعرضهــا عــى املجلــس لتصديقهــا نهائيــا، فقبــل 

هــذا االقــرتاح واخــذ كل نائــب يحلــف يمــن االخــاص ، وبــورش بعدئــذ يف انتخــاب الرئيــس فانتخــب النــواب وزيــر الداخلية 

الســيد رشــيد عــايل الكيانــي وارتضــوه رئيســاً ملجلســهم، فتخــى الدكتــور غزالــة عــن منصــة الرئاســة واعتاهــا الكيانــي 

والقــى كلمتــه، ثــم نهــض رئيــس الــوزراء عبــد املحســن الســعدون والقــى كلمتــه1 . 

مجلس االعيان 

يمثــل الشــعب العراقــي مجلــس نيابــي ينتخــب اعضــاؤه يف كل اربعــة ســنوات بطريــق التصويــت عــى درجتــن، ويتــم هذا 

املجلــس بمجلــس اخــر، وهــو مجلــس االعيــان الــذي يعــن أعضــاءه مــن قبــل امللــك ممــن نــال ثقــة الجمهــور واعتمــاده 

ــات  ــوزارة الهاشــمية االوىل اتمــت انتخاب ــت ال ــا كان ــة والوطــن، ومل ــد يف خدمــة الدول باعمالهــم، وممــن لهــم مــاض مجي

اعضــاء املجلــس النيابــي قبــل ان تســتقيل، وكانــت الــوزارة الســعدونية  الثانيــة  اســتصدرت ارادة ملكيــة يف اليــوم الســابع 

ــهر  ــن الش ــرى يف 	2 م ــدرت ارادة اخ ــان، وص ــس االعي ــاء مجل ــن اعض ــاً م ــن 	1 عين ــور بتعي ــوز املذك ــهر  تم ــن ش م

املذكــور بتعيــن ثاثــة اعيــان آخريــن فأصبــح اعضــاء مجلــس االعيــان 20 عينــا2ً.

1   املصدر نفسه ، ج 2 ص 6 – 	.
2   املصدر نفسه، ص 6.
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املصادر:

1.بدري نوئيل يوسف، نواب السليمانية يف العهد العثماني.

ــا  ــة الصف ــة، مؤسس ــذوره التاريخي ــام 1921وج ــة ع ــدول العراقي ــيس ال ــذ تأس ــيايس من ــراق الس ــخ الع ــر، تاري ــواد الظاه 2.ج

للمطبوعــات، بــريوت، ط 2، 2011.

	.عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية الكرى ، ط منقحة ، د.م ، د.ت .

4.عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السيايس الحديث، بريوت، 2008.

	.عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزرات العراقية، ج 2 ، ط 4، مطبعة دار الكتب، بريوت، 4	19.

6.عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي لألمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط 	، 1986.

ــة، 4 / 4/   ــاف االلكرتوني ــم الع ــد الكري ــة عب ــان االول 		18، مدون ــس املبعوث ــون يف مجل ــواب العراقي ــاف، الن ــم الع ــد الكري 	.عب

.2016

ــي )	192 – 8	19( ،  ــد امللك ــال العه ــي خ ــواب العراق ــس الن ــراق: 1921 – 8	19،  مجل ــي يف الع ــد امللك ــان، العه ــان القط 8.عدن

ــن للدراســات االســرتاتيجية . مركــز الرافدي

9.عصمت عبد القادر، دور النواب العرب يف مجلس املبعوثان العثماني ، الدار العربية للموسوعات ، بريوت.

10.فاضل محمد رضا، االنتخابات النيابية يف العراق 		19-8	19، اطروحة ، كلية الرتبية ابن رشد ، بغداد ، 	201

11.القانون األسايس العثماني، مطبعة االداب، بريوت، 1908.

12.القانون االسايس العراقي )الدستور(	192 مع تعدياته، ارشف عليه ديوان التدوين القانوني، بغداد، 1944.

ــخ العــراق الســيايس املعــارص، دار جــداول للنــر، ط1، بــريوت،  ــد املحســن الســعدون ودوره يف تاري ــر فــرج، عب 	1.لطفــي جعف

.2011

14.مجموعــة )محــارض( مذكــرات املجلــس التاســيي العراقــي، وزارة لســنة 1924 م - 	4	1 هـــ ، وزارة الداخليــة العراقيــة، مطبعــة 

دار الســام، بغــداد.

	1.محمــد مظفــر االدهمــي، اإلنتخابــات النيابيــة خــال الســنوات األخــرية مــن حكــم الدولــة العثمانيــة صحيفــة الزمــان العراقيــة ، 

.2021 /9 /24

16.محمد مظفر االدهمي، املجلس التأسيس العراقي دراسة تاريخية سياسية، وزارة األعام ، العراق ، 6	19.

	1.محمد مظفر االدهمي، ملاذا قاطع العراقيون إنتخابات املجلس التأسيي، صحيفة الزمان ، 21/ 9/  2021.

18.نــور محمــد عبداملجيــد العبــديل، ساســون حســقيل يف مجلــس املبعوثــان العثمانــي 1908 -1914، صحيفــة املــدى امللحــق 28/ 

.2014 /9

19.وجيــه كوثرانــي، التنظيمــات العثمانيــة والدســتور بواكــري الفكــر الدســتوري نصــا وتطبيقــا ومفهومــا، املركــز العربــي لألبحــاث 

ودراســات السياســة ، مجلــة تبــن عــدد 	 ، 	201.
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توصيف محاضر لجنة كتابة مسودة الدستور العراقي
لعام 2005

الباحثان: د. فراس جاسم موىس - عادل حسن دفار

ُشــكلت لجنــة اعــداد الدســتور الدائــم  للعــراق  اســتناداً إىل  املــادة )61( -أ - مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة 

االنتقاليــة وقــد نصــت املــادة املذكــورة اعــاه “ عــى الجمعيــة الوطنيــة كتابــة مســودة الدســتور الدائــم يف موعــد أقصــاه 

22 آب 	200

ــار 	200 .  ــن أي ــارش م ــم يف الع ــة عليه ــة الوطني ــت الجمعي ــاً  صوت ــواً منتخب ــة  )		( عض ــاء اللجن ــدد اعض ــغ  ع    بل

وتــوزع أعضــاء اللجنــة عــى الكتــل اآلتيــة : )28( عضــواً مــن كتلــة االئتــاف العراقــي املوحــد، )19( عضــواً مــن كتلــة 

التحالــف الكوردســتاني امــا القائمــة العراقيــة فــكان عــدد أعضائهــا )8( أعضــاء، ثــم اضيــف لهــا بعــد موافقــة الجمعيــة 

الوطنيــة )	1( عضــواً مــن املكــون االجتماعــي املقاطــع للعمليــة السياســية آنــذاك.  وممثــل واحــد عــن الصائبــة املندائيــن،  

وتــرأس اللجنــة الشــــــــــــــيخ د. همــام حمــودي مــن كتلــة االئتــاف العراقــي، ونائــب الرئيــس  د. فــؤاد معصــوم 

مــن التحالــف الكوردســتاني. والجديــر بالذكــر ان عــدداً مــن اعضــاء الجمعيــة الوطنيــة قــد حــروا اجتماعــات اللجنــة 

الدســتورية وفروعهــا شــاركوا بصفتهــم اعضــاء بالجمعيــة فقــط وليــس لهــم حــق التصويــت عــى اقــرار املــواد يف مســودة 

الدســتور. 

ــدأت مــن تاريــخ عقــد الجلســة  ــي اســتغرقها  إعــداد مســودة الدســتور  بلغــت  )		( يومــاً،  ب ــة الت    أمــا املــدة الزمني

ــة يف 28 /آب/ 	200.  ــة للجن ــة الختامي ــاًء بالجلس ــوز/  	200 وانته ــداد يف 4 /تم ــة االع ــة للجن االفتتاحي

     شــكلت اللجنــة الرئيســة ســت لجــان فرعيــة بحســب أبــواب ومبــادئ الدســتور: اللجنــة األوىل لجنــة املبــادئ االساســية، 

اللجنــة الثانيــة: لجنــة الحقــوق والواجبــات العامــة، اللجنــة الثالثــة : لجنــة شــكل النظــام ومؤسســات الدولــة االتحاديــة، 

ــة  ــتورية واللجن ــات الدس ــة: الضمان ــة الخامس ــات، اللجن ــم واملحافظ ــات االقالي ــات حكوم ــة مؤسس ــة: لجن ــة الرابع اللجن

السادســة: لجنــة االحــكام الختاميــة واالنتقاليــة . 

ــة وجلســات  ــة بلغــت  )148( جلســة توزعــت عــى جلســات اللجــان الفرعي      امــا عــدد الجلســات التــي عقدتهــا اللجن

ــة :  ــان الفرعي ــع اللج ــرتكة  م ــات مش ــراء جلس ــة الخ ــا لجن ــات عقدته ــك جلس ــان كذل ــك اللج ــن تل ــرتكة ب مش
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عدد الجلساتاللجنةت

)49( جلسةاللجنة الدستورية1

)10( جلساتلجنة الحقوق والواجبات العامة2

)	2( جلسةلجنة املبادئ االساسية	

)	2( جلسةلجنة مؤسسات حكومات االقاليم واملحافظات4

)11( جلسةلجنة شكل النظام ومؤسسات الدولة االتحادية	

6
لجنة الضمانات الدستورية-   سميت  فيما بعد  بلجنة مؤسسات حكومات االقاليم 

واملحافظات
)	(  جلسات

جلسة واحدةلجنة االحكام الختامية واالنتقالية	

)9( جلساتجلسات مشرتكة8

)16( جلسةجلسات اجتماع خراء9

جلسات افتتاحية وختامية10
جلسة افتتاحية واحدة 

وجلستن ختامية

ــوا يف اللجنــة تحــت عنــوان اللجنــة الفنيــة    واســتعانت لجنــة كتابــة الدســتور بعــدد مــن الخــراء العراقيــن الــذي عمل

وضمــت اللجنــة الفنيــة )12( عضــواً ، بهــدف االســتفادة مــن تجــارب الــدول يف كتابــة الدســتور، وقعــت اللجنــة كتابــة 

مســودة الدســتور مذكــرة رســمية مــع بعثــة االمــم املتحــدة ملســاعدة العــراق )اليونامــي(. 

    يف أثنــاء مرحلــة كتابــة   الدســتور، شــكلت اللجنــة الدســتورية  لجنــة للحــوار واالتصــال الجماهــريي  برئاســة مستشــار 

الجمعيــة الوطنيــة الســيد عدنــان محمــد حســن كان عملهــا ينصــب عــى نــر وتعريــف  املواطنــن عــى عمليــة اعــداد 

الدســتور  مــن خــال عقــد جلســات حواريــة ونقاشــية بــن اعضــاء  لجنــة كتابــة الدســتور  و رشائــح املجتمــع العراقــي 

كافــة.  

 بعــد ان انهــت لجنــة كتابــة الدســتور عملهــا يف اواخــر آب مــن عــام 	200 ، صــوت اعضــاء الجمعيــة الوطنيــة يف الجلســة 

ذات الرقــم  )		( يف 28 /آب/ 	200 عــى مســودة الدســتور ليقــدم  بعدهــا لاســتفتاء الشــعبي  ألجــل اعتمادهــا دســتوراً 

دائمــاً  لعــراق مــا بعــد 	200، ولغــرض اجــراء  ذلــك االســتفتاء كانــت الجمعيــة الوطنيــة اقــرت قانــون االســتفتاء رقــم 

)11( لســنة 	200. الــذي نظــم عمليــة االســتفتاء.  

ــن  ــد م ــديد التعقي ــواء ش ــل  أج ــن األول/ 	200 يف ظ ــتور يف 	1 /تري ــودة الدس ــى مس ــتفتاء ع ــة االس ــت عملي    اجري

الناحيتــن  األمنيــة والسياســية، وشــارك يف عمليــة االســتفتاء )2.291	9,8( مواطــن عراقــي مــن جميــع محافظــات العــراق 

كان عــدد املصوتــن بنعــم )96	.42	.	( أي مــا نســبته  )9	,8	%( .  فلــم يرفــض مــن ثلثــي الناخبــن يف ثــاث محافظــات 

أو اكثــر لــذا تــم اعتمــاد الدســتور الــذي بموجبــه تشــكلت املؤسســات الدســتورية الدائمــة يف العــراق.   

     مــرت عمليــة أرشــفة وتوثيــق محــارض الدســتور بمرحلتــن األوىل: كانــت مرحلــة الجمــع وارشــفة املحــارض فديويــاً التــي 

قــام بهــا فريــق مــن مكتــب  الشــيخ  الدكتــور همــام حمــودي   رئيــس لجنــة كتابــة الدســتور . 
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ــرة  ــدات مطبوعــة وهــذه املهمــة أنجزتهــا  دائ ــق الفديــوي عــى شــكل مجل ــك التوثي ــة اظهــار  ذل ــة الثاني      امــا املرحل

البحــوث والدراســات النيابيــة بعــد أن  كلفــت مــن قبــل النائــب االول لرئيــس املجلــس يف كانــون االول مــن عــام 	201 إذ  

شــكلت الدائــرة فريــق عمــل مكــون مــن  اكثــر مــن )0	( موظــف مــن  اقســام الدائــرة كافــة وتــرأس الفريــق   املديــر 

العــام لدائــرة البحــوث الســيدة الدكتــورة ميــادة الحجامــي.  واســتمر العمــل مــن عــام 2016 ولغايــة  نهايــة عــام 	201 

وتمــت طباعــة املحــارض يف عــام 2018.  

توزيع اعضاء لجنة كتابة الدستور وفق اآلتي: 

ت
ـــن  ـــتور م ـــة الدس ـــة كتاب ـــاء لجن ـــدد اعض ع

ـــيعة ـــلمني الش ـــرب  املس الع
)32(

ـــن  ـــتور م ـــة الدس ـــة كتاب ـــاء لجن ـــدد اعض ع
ـــنة ـــلمني الس ـــرب  املس الع

)19(

ـــن  ـــتور م ـــة الدس ـــة كتاب ـــاء لجن ـــدد اعض ع
ـــنة ـــلمني الس ـــورد  املس الك

)12(

ـــن  ـــتور م ـــة الدس ـــة كتاب ـــاء لجن ـــدد اعض ع
ـــة ـــة والقومي ـــات الديني االقلي

الصائبةاليزيديةالشبكاملسيحالرتكمان

22211

املجموع )8(

االسماء : 

 لجنة كتابة الدستور:. 1
اعضاء لجنة كتابة الدستور من كتلة االئتاف العراقي

عبدالهادي الحكيم2أحمد الصايف1

د. حسن عذاب4د. عي الدباغ	

عي االديب6نوري املالكي	

حنن قدو8بهاء االعرجي	

د. عبود العيساوي10سامي عزارة9

اكرم الحكيم12د. همام حمودي11

د. سعد قنديل14جال الدين الصغري	1

جواد سميسم16سامي العسكري	1

عباس البياتي18د. نديم الجابري	1

د. خضري الخزاعي20شريوان الوائي19

د. محسن القزويني22عي الصايف21

زهراء الهاشمي24عقيلة الدهان	2

مريم الريس26التفات عبد السادة	2

ايمان االسدي28ناجحة عبد االمري	2
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اعضاء لجنة كتابة الدستور من كتلة التحالف الكوردستاني

د. سعدي الرزنجي0	د. فؤاد معصوم29

د. منذر الفضل2	فريدون عبدالقادر1	

عبدالخالق زنكنة4	حسن باليساني		

نركز مجيد6	سامي شبك		

احمد وهاب مجيد8	دارا نوري الدين		

رسدار انور40ديندار نجمان9	

منرية عبدول42عادل نارص41

يونادم كنا44نوري بطرس	4

عبدالرحمن النعيمي46رياض ضاري كهية	4

كامران خريي سعيد	4

اعضاء لجنة كتابة الدستور من كتلة القائمة العراقية

وائل عبداللطيف49قاسم داود48

راسم العوادي1	عدنان الجنابي0	

ثامر غضبان		حسن الشعان2	

د. رجاء الخزاعي		د. طاهر البكاء4	

اعضاء لجنة كتابة الدستور  من املكون االجتماعي املقاطع للعملية السياسية

محمد محروس االعظمي		د. محمود املشهداني6	

ساجر نارص الجبوري9	مجبل عي حسن الشيخ8	

وسام صدري العاني61د. صالح محمد مطلك60

عارف صالح حمد مخلف الدليمي	6حسيب عارف نايف العبيدي62

كمال حمدون ماً علو	6محمد طاهر الجبوري64

سلمان عي الجميي	6سليم عبدالله الجبوري66

عي سليمان جميل املشهداني69اياد صالح السامرائي68

آالء عبدالله السعدون0	

ممثل عن الصائبة املندائيني

صبحي مبارك مال الله1	

 رؤساء اللجان الفرعية يف لجنة كتابة الدستور: . 2

الرئيساللجنة الفرعيةت

احمد الصايفلجنة املبادئ االساسية1

خضري الخزاعيلجنة الحقوق والحريات2

ثامر الغضبانلجنة شكل النظام ومؤسسات الدولة االتحادية	

سعدي الرزنجيلجنة اختصاصات السلطات االتحادية4

حسن عذابلجنة الضمانات الدستورية-   سميت  فيما بعد :مؤسسات حكومات االقاليم واملحافظات	

عبدالخالق زنكنةلجنة االحكام الختامية واالنتقالية6
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اللجنة الفنية او لجنة الخراء: . 	

الدكتور زهري الحسيني2الدكتور عصمت عبداملجيد1

الدكتور حيدر ادهم4الدكتور حسن اليارسي	

الدكتور نوري الطيف6الدكتور نوار الزبيدي	

حكمت حكيم8جواد الهنداوي	

نصري العاني10حسن الفلوجي9

خالد وادي املشهداني12عزالدين الدولة11
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كتاب العدد :

التحديــات التــي تواجــه رســم السياســات واســرتاتيجية التنفيــذ ، نحو تنميــة تربويــة يف إقليم كوردســتان 
العراق   _

صدر هذا الكتاب املهم عن الدائرة االعامية يف مجلس النواب العراقي 2021  ، عدد صفحات الكتاب 210 صفحة. 

وجــاء يف تقريــض الكتــاب اجتهــد الباحــث الدكتــور ســريوان عبداللــه ســرييني يف هــذه الدراســة األنموذجيــة، ســواء أكان 
يف إطارهــا النظــري أم يف وضــع الحلــول وضمــان مســتوى متقــدم لجميــع مســتويات التعليــم بــدءا مــن ريــاض األطفــال 
وانتهــاء باملراحــل املتقدمــة، كمــا إنــه اهتــم بوضــع خطــط وحلــول ملســتويات التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي، وهــو 
مــا يشــكل الحاجــة املاســة لتطويــر هــذه التخصصــات التــي تســهم يف إعــداد املــاكات الوســطية لرفــد عمليــة التنميــة 
الصناعيــة واالقتصاديــة يف إقليــم كوردســتان عــى وجــه الخصــوص والعــراق بشــكل عــام، كمــا وضــع أســس للتدريــب 
وإعــداد املــواد التعليميــة، فضــا عــن وضعــه معايــري أخاقيــة للســلوك املهنــي إضافــة للشــفافية واملســاءلة. لقــد وضــع 
املؤلــف مقارنــات بیــن تجــارب دوليــة يف التعليــم والتدريــب املهنــي ليوجــه الضــوء إىل هــذه التجــارب واالســتفادة منهــا يف 

وضــع األســس الكفيلــة لنجــاح تجربــة التعليــم التقنــي يف البــاد.

تعــد الرتبيــة مــن الوســائل املؤثــرة التنميــة البريــة إذ أنهــا إحــدى الوســائل املميــزة للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
وسياســية والحضاريــة لألمــم. كمــا أنهــا وســيلة وصــول املجتمــع للحداثــة ومعــارصة التقــدم الحضــاري عــى مســتوى 

ــدان. البل

ــراد  ــدرات األف ــة ق ــدة يف تنمي ــس الرائ ــد األس ــم تع ــة والتعلي ــإن الرتبي ــز )Adams.2002( ف ــة آدام ــتنادا إىل دراس واس
واملؤسســات مــن ثــم تكــون دافعــا رئيســا للتغيــريات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والديموغرافيــة املرتابطــة ارتباطــا 
ــة  ــاك أدل ــل الباحــث )Adams.2002(، فهن ــة الشــعوب، ومــن خــال تحلي ــة أو تنمي ــة الوطني وثيقــا بمــا يعــرف بالتنمي
كثــرية تبــن أن الرتبيــة والتعليــم تســهم إســهامات فعالــة يف العمليــات املعقــدة لنقــل التكنولوجيــا، واإلنتاجيــة االقتصاديــة، 
واألربــاح الفرديــة، والحــد مــن الفقــر، وتنميــة األســس الصحيــة التــي تقــدم إىل كل أرسة يف املجتمــع، كمــا تكــون دعمــا 
أساســيا لغــرس القيــم الراقيــة يف نفــوس األفــراد يف املجتمــع، وتعليــم مســؤوليات املواطنــة وغــرس روح االنتمــاء الوطنــي 
يف نفــوس االفــراد وتحســن وتنميــة نوعيــة وأســاليب العيــش الكريــم واســتنادا اىل كل هــذه الحقائــق، يتــم دعــم التعليــم 

عامليــا ويعــد مــن الحقــوق األساســية يف إطــار حقــوق اإلنســان.
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ألن التعليــم هــو وســيلة القضــاء عــى األميــة والفقــر إىل جانــب نــر أســس الحريــة والديمقراطيــة يف املجتمعــات. ويف هــذا 
ــم ذو الجــودة  ــة لضمــان التعلي ــة مــن موازناتهــا املالي ــغ طائل ــم مبال ــع أنحــاء العال الصــدد، كرســت الحكومــات يف جمي
ــاالت  ــد ح ــي ترص ــيف الت ــكو واليونيس ــل: اليونس ــة مث ــوكاالت العاملي ــن ال ــد م ــاك عدي ــباب، وهن ــال والش ــة لألطف العالي

الرتبيــة والتعليــم عــى مســتوى العالــم.

ــاك  ــع، إال أن هن ــة املجتم ــة وتنمي ــة البري ــم يف التنمي ــة والتعلي ــد للرتبي ــدور الرائ ــات لل ــن إدراك الحكوم ــم م وبالرغ
حكومــات ال توفــر خدمــات تعليميــة وتربويــة ذات جــودة عاليــة يف املجتمــع وال توفــر تعليمــا ناجحــا ألفرادهــا، وهنــاك 
كثــري مــن األســباب التــي تــؤدي إىل فشــل الحكومــات يف توفــري تعليــم راق ألفــراد املجتمــع مثــل: نقــص املــوارد البريــة 
الكفــؤة ونقــص الخــراء والخــرة بحــد ذاتهــا ونقــص رأس املــال الفكــري وضعــف األســس االقتصاديــة وتأثــري الحــروب 
ــات  ــم خدم ــات يف تقدي ــل الحكوم ــة اىل فش ــؤدي بالنتيج ــببات ت ــن مس ــك م ــا اىل ذل ــي، وم ــال الداخ ــات واالقتت والراع

ــة. ــودة عالي ــة ذات ج تربوي

تصحيح : 

وكان الفصل االول : الخلفية النظرية للسياسات الرتبوية واسرتاتيجية التنفيذ

اما الفصل الثاني املوسوم  أدبيات رسم وتنفيذ السياسات الرتبوية والتعليمية فقد  ناقش فيه : 

أوال- املقدمة

ثانيا - عملية رسم السياسات

ثالثا- عملية تنفيذ السياسات

رابعا - أهمية بحوث تنفيذ السياسات

خامسا- خامسا- رؤية حكومة إقليم كوردستان لسنة ۲۰۲۰ م

سادسا - ضمان الوصول اىل جميع مستويات التعليم من الروضة اىل االعدادية

)TVET( سابعا - االهتمام بالتعليم والتدريب التقني واملهني

ثامنا - زيادة الشفافية واملساءلة

تاسعا- العمل عى تحسن التعليم العايل

عارشا - البحوث والدراسات املتعلقة بالسياسات الثاث

أحد عر - ملخص الفصل

امــا الفصــل الثالــث فقــد جــاء بعنــوان منهجيــة البحــث / اجــراءات البحــث امليدانــي وادواتــه ، وكان الفصــل الرابــع مــن 
الكتــاب لنتائــج البحــث ، واخــرياً كانــت املناقشــة واالســتنتاج والتوصيــات حصــة الفصــل الخامــس واالخــري مــن الكتــاب.

والكتاب متوفر لاعارة يف مكتبة مجلس النواب / دائرة البحوث والدرسات النيابية.
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وصلنا حديثاً اىل مكتبة دائرة البحوث والدراسات النيابية
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Based on all these facts, education is supported globally and is considered one of the basic rights within 
the framework of human rights.

Because education is a way to eradicate illiteracy and poverty, as well as dissemination of foundations of 
freedom and democracy in societies.

  In this regard, governments devoted all over the world copious amounts of financial budgets to ensure a 
high quality of children and youth education, and there are many international agencies such as UNESCO 
and UNICEF, which monitors education cases worldwide.

 Despite the perception by governments of the leading role of education and education in human 
development and community development, but there are governments that do not provide educational 
and educational high-quality services in the community and does not provide education successful for its 
members. there are many reasons that lead to the failure of governments to provide a refined education 
for members of the community, such as  : Lack of efficient human resources and lack of experts and 
experience in itself and a lack of intellectual capital and weak economic fundamentals and impactd of 
wars, conflicts and internal fighting, and so of  causes leading to the result in the failure of governments 
to provide high-quality educational services.

Revision :

Chapter One: Theoretical background of educational policy and implementation strategy

Chapter two:

is marked by the literature of designing and implementation of educational policies in which it has 
discussed:

 I. Introduction

 2- Process of policy-making

 3- Process of policy implementation

 4- Importance of policy implementation research

5- vision of Kurdistan Regional Government for the year 2020

6 - Ensure access to all levels of education from kindergarten to high school 

7- Pay attention to  technical and vocational education and training )TVET(

8 - Increasing transparency and accountability

9 - Improving higher education. 

10 - research and studies related to the three policies. 

11 - Chapter Summary

Chapter Three: was entitled Research Methodology / research field  procedures and tools. 

Chapter Four:

Research results. 

Finally 

Chapter Five:

contained discussion, conclusion and recommendations.

 The book is available for loan in Parliamentary Library / Parliamentary Research and Studies Directorate.

ل 
ن االو

ث / كانو
عدد الثال

ال
2021 
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Book Corner
 Challenges facing policy formulation and implementation strategy, towards educational 
development in the Kurdistan Region-Iraq

    By Dr. Serwan Abdullah Serini

 This important book was published by Media Directorate in Iraqi Council of Representatives in 2021, the 
book is consists of 210 pages.

 This book contains...

 The researcher, Dr. Serwan Abdullah Sereni, has worked hard in this model study; in its theoretical 
framework and in developing solutions and ensuring an advanced level for all levels of education, starting 
from kindergarten and ending with the advanced stages.  The urgent need to develop these disciplines that 
contribute to the preparation of intermediate cadres to support the industrial and economic development 
process in the Kurdistan Region in particular and Iraq in general, as well as laying the foundations for 
training and preparing educational materials, as well as setting ethical standards for professional behavior 
in addition to transparency and accountability.  The author has drawn comparisons between international 
experiences in vocational education and training to shed light on these experiences and benefit from 
them in laying the foundations for success of the technical education experience in the country.

Education is one of the means affecting human development, as it is one of the distinctive means for the 
social, economic, political and cultural development of nations.  It is also a means of society’s access to 
modernity and the contemporary progress of civilization at the level of countries.

 According to Adams study )2002( education is the leading foundation for developing the capabilities of 
individuals and institutions, then it is a major driver of economic, social, cultural and demographic changes 
that are closely interrelated with what is known as national development or peoples’ development, and 
through the researcher’s analysis )Adams 2002(.  There is ample evidence showing that education makes 
effective contributions to the complex processes of technology transfer, economic productivity, individual 
profits, poverty reduction, and the development of health foundations provided to every family in society.  
Teaching the responsibilities of citizenship, instilling the spirit of national belonging in the hearts of 
individuals, and improving and developing the quality and methods of decent living.
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The Roots of Parliamentary Representation in The Modern History 
of Iraq

 Dr. Firas Abid-Ali Mohsin

Executive Summary: 

At the beginning of the third millennium BC, city-states arose in Sumer in Mesopotamia. Iraq is the first 
to establish a democratic life in human history, with the recognition of Archaeology, history, law and 
politics scholars, where the first legislation appeared in Mesopotamia;  The most famous of them is the 
Code of Hammurabi )1792-1750( BC, and other laws that preceded it, such as the Urnmu Law )2100-2050( 
BC, and the Law of Libat Ishtar )1923 - 1934( BC, and many other laws, as well as the first  representative 
councils appeared  in the world in Mesopotamia, with its first and simple founding formulas, such as 
Youth Council and Senate in Sumer, these councils were originally convened to discuss serious matters 
and take decisions on them.

From the foregoing, it appears that Mesopotamia was a forerunner in representative parliamentary work 
in the world, with the passage of tens of centuries and because of the occupations that the country 
passed through; Iraq suffered from injustice, ignorance and backwardness, until some Iraqi elites emerged 
during the late Ottoman occupation, and entered the political work.

 In this research, we list the most prominent historical stations that this democratic experiment has gone 
through, starting with Ottoman Council of Envoys, passing through the

)1920 Iraqi Revolt(,  the coronation of King Faisal bin Al Hussein, the elections of the Iraqi Constituent 
Assembly, writing and voting on the constitution, which is the basic Iraqi law, and electing the first 
session of Iraqi Council of Representatives in 1925.

 The first topic was about the Ottoman Council of Envoys;  When Iraq was under the control of the 
Ottoman occupation, and after the reforms carried out by the Ottoman Empire in line with European 
countries; With an elected parliament representing the states of the countries occupied by the Ottoman 
Empire, it was necessary to establish a council;  The Ottoman Envoys Council was established, and 
although this council was not democratic, and the occupied peoples had nothing to do with it, and for 
many reasons, as we will detail in the folds of the research, it is the first experience in parliamentary 
representation in modern occupied Iraq, and we will mention the most prominent names from the 
representatives of the Iraqi states that  contributed to the work of this council.

 The second topic was about the Iraqi Constituent Assembly 1924; It is the first elected national assembly 
born during the time of British occupation, after the national demands for ending this occupation, and 
after the )1920 Iraqi Revolt( in which the Iraqi people rose up, demanded them legitimate rights in ending 
British occupation and establishing the independent Iraqi state. 

The demands of this national revolution resulted in crowning King Faisal bin Al Hussein King of Iraq in 
1921, calling for a national conference, and then electing the Constituent Assembly, which completed the 
draft constitution )the Iraqi Basic Law(, and voting on it, and then electing the first Iraqi parliament in 
1925.

 It is worth noting that the Library of Iraqi Parliament in the Parliamentary Research and Studies 
Directorate possesses the largest collection of the records of the Royal Iraqi Council of Representatives 
1925-1958 its regular and extraordinary sessions, in addition to the minutes of the Constituent Assembly 

and the Senate, which are available to researchers, scholars and those interested.
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Recover the Looted Money

Mohammad Mahdi Salih - Mortadha Mohammad Awda

Executive Summary: 

 Administrative and financial corruption crimes are among the complex dilemmas that faced 

Iraq in the nineties of the last century and the beginning of the new millennium, and be-

cause of the widespread phenomena of exploiting the position for private benefit, billions 

of dollars were looted from the people’s wealth, and they fled abroad as assets and real 

estate, some have mastered the methods of concealing their crimes by registering money 

in bank balances in the names of their relatives or pseudonyms, taking advantage of their 

multiple nationalities and their relations with some foreign parties, and some are well versed 

in money laundering crimes in Iraq under the names of a company, institution, stores, and 

even charitable institutions.

 This study comes to shed light on the issue of recovering money - from the legislative as-

pect - in Iraq and studying it in comparison with similar experiences in the Arab countries, 

it has been divided into several axes:

 1 -  First axis: refunding money / definition, reasons and requirements

 2 - Second axis: Iraqi legislation )compared with Arab legislations(. 

 3 - Third axis: results and recommendations.
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Manpower Allocations in State’s General Budgets )2012-2021( and 
Workers Numbers According to Minstry of Planing Statistics for The 
Years )2012-2018(

Ban Thanoon Muhammad

Executive Summary: 

The labor forces acquire special importance in the process of economic and social develop-

ment. The achievement of development does not depend on what is available from the ele-

ments of production, but on what is available from the scientific level and efficiency of the 

workforce. The responsibility for providing job opportunities and employment policies that 

are compatible with development plans fall within the framework of the Ministry of Plan-

ning, therefore the employment is one of the most important issues with economic, social, 

and political reflections in all countries.

Despite the increases in workforce number from 2010 to 2021, government employment pol-

icies were unable to absorb the huge numbers of manpower who want to work within the 

usual wages, especially the number of graduates from public and private universities, which 

requires to activate the role of the private sector in all activities to absorb these numbers 

and activating its contribution to the process of economic and social development.

From the report, we see:

1. The number of employees in 2010 according to the budget allocations amounted to 

2468422 workers, which increased according to the budget allocations to reach to 

3263834 workers in 2021, with an increased rate of 32%. 

2. The Ministry of Planning’s surveys show the numbers of workers aged 10 years and 

over in different sectors in 2012 and 2018. The numbers of workers in the government 

and public sectors increased at rate of 40%, while the numbers of workers in the pri-

vate sector and other sectors combined decreased at rate of 32%.
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 Revenue of Crude Oil Exports Extent  of Deviation from General

Budget Law

Srood Hoshiar Tawfiq

Executive Summary: 

  Iraq has the fifth-largest oil reserves in the world, oil sector is the main engine of Iraqi 

economy, as its contribution constitutes 56.8% of the gross domestic product, according to 

initial estimates for three seasons of 2021 )issued by the Ministry of Planning Central Statis-

tical Organization(. 

Oil imports represent the largest part of the state’s public revenues in Iraq, as they form more 

than 85% of those revenues. Therefore, any decrease in international oil prices or globally 

lack of demand  affects budget revenues; thus negatively affects Iraqi economy, as happened 

at the beginning of the year 2020, when the world in general and Iraq in particular faced 

a stifling economic crisis caused by the significant drop in global oil prices, in addition to 

the contraction in oil global demand as a result of Corona pandemic, but oil prices resumed 

recovery in early 2021 after most governments lifted restrictions imposed on companies and 

various investments, after availability of a vaccine against the Corona virus. 

This report show the exported quantities of crude oil and the revenue from it for the year 

2021 and compares it with what was estimated in the general budget law for the same fiscal 

year, as well as a comparison between 2020 to 2021. This report was prepared based on data 

of )the official website of Iraqi Ministry of Oil SOMO( related to the quantities of oil exported 

for the period from 1/1/2021 to 31/12/2021 and the revenue from it, and also data for the year 

2020 for the same period.

The total oil exports for the period from 1/1/2021 to 31/12/2021 amounted to )1,102,188,982( bar-

rels, which is )1,065,414,696( barrels were from Basra exports and the remaining )36,774,286( 

barrels were from Kirkuk fields. The total revenue from oil export amounted to )75,650,610,531( 

dollars.
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131 Thousands School Classes Iraq’s Need

Ahmad Mohammad Hussain Qasim

Executive Summary

The topic of this research lies in the fact that many official researches, studies and reports 

indicate that there is a large deficit in school buildings, which calls for the need to determine 

size of the deficit in all governorates of Iraq )except for the Kurdistan Region(. 

The research also clarifies the need for the Council of Representatives in general and the 

Parliamentary Education Committee in particular to know the size of the mentioned deficit; 

Pursuant to the Council’s legislative and oversight role; The aim of this research paper is to 

limit the size of the deficit in the school classes according to the provinces and  sub-dis-

tricts, so that the MP’s follow up the work to bridge the deficit according to their electoral 

districts.  It is necessary to adopt a different criterion from the studies that depended on 

knowing the number of schools to be provided, as this criterion cannot be used to accurately 

determine the size of the need, thus accordingly the paper adopted the criterion of number 

of classes compared to number of beds in knowing the need for the number of hospitals to 

determine the real size of the need to solve the overcrowding in number of students in one 

class;  Which reached - in some schools- to 50 students per a class, but more than that in 

other places.

 It is noteworthy that all the data approved in this report are for the academic year )2019-

2020(, as received by the Iraqi Ministry of Education - General Directorate of Educational 

Planning - Statistics Department.
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The Reflections of the Parliamentary Elections Law on the Representation 
of  Women / Numbers and Indicators )Analystical Study(

Dr.  Haider Muthanna Muhammad

Executive Summary

Proceeding from Parliamentary Elections Law No. )9( of 2020, the system of multiple electoral 
districts and individual candidacy was adopted, Iraq was divided into )83( electoral districts according 
to the population census of the governorates, where the “multiple lists” system was replaced by 
the “multiple districts” system;  Which leads to an increase in the representation of districts and 
regions within the governorate.  The winner of the elections is the one who obtains the highest 
number of votes in the constituency, as the law does not specify the percentage of voters to win 
a parliamentary seat.

 With regard to the representation of women in Iraqi Council of Representatives, we find that the 
constitutional text indicated that the percentage of women representation should not be less than 
)25%( of the total members of the Council of Representatives. In the end, the study reached the 
most important tangible data from the results of the recent parliamentary elections and the extent 
of the impact of the law  Elections No. )9( of 2020 on the percentage of women’s representation 
inside the dome of the Iraqi parliament and the number of their seats, after the passage of 
five parliamentary sessions, which is that the number of seats for women winning parliamentary 
seats has increased by )5( seats compared to the previous session, so the percentage of women’s 
representation has increased by )4%( of the minimum constitutionally and legally estimated.

 The most important thing that can indicate the recent parliamentary elections and their results, 
is that in some governorates the number of winning women was more than the constitutionally 
established quota according to the quota system, which is a good reflection that indicates the 
extent to which women’s political work is absorbed and in recognition of their important role in 
the overall political life of women  in Iraq.

 On the other hand, we find that in some Iraqi governorates the percentage of winning women 
did not reach )25%( established by the constitution and law, which must be avoided in the future 
in order to respect the constitutional articles in addition to giving women a greater role to prove 
themselves within these governorates indicated in the study. 

 The study emphasizes the need to stand on this constitutional breach, in order to avoid it and put 
the course of political life and the democratic process within its correct constitutional path.

The study recommended the importance of finding appropriate solutions to the defect in 
application of percentage of women’s representation in some governorates in the event that the 
same law is maintained in the upcoming elections, which is what we review in the study and its 
recommendations.
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Review of Law )No. 40 in 2015( of Imposing Fees on Vehicles for 
Maintaining Streets and Bridges

Dr. Abdullah Mohsen Jayid, Huda Basim Mohammad

Executive summary

Law No. )40( of 2015 was legislated for the purpose of financing the maintenance of streets 
and bridges to address the damage and destruction that afflicted them, thus improving and 
developing them, raising the efficiency and quality of services provided by the state to citizens 
in the field of vehicle traffic, alleviating the severity of congestion, traffic accidents, and reducing 
the death rate caused by Traffic Accidents.

 The reason for choosing this law for review is due to citizens’ questions about the fate of the 
funds collected from vehicle owners, and their lack of conviction and satisfaction with the level 
of quality and efficiency of roads and bridges, especially since most of them suffer neglect and 
destruction, despite the traffic departments continuing to collect these fees, which increased 
citizens’ anger, and expanded the base of refusal, dissatisfaction and acceptance of the procedures 
for collecting fees on their vehicles for the purposes for which the law was legislated when 
renewing the vehicle’s registration license in the relevant traffic departments every five years in 
accordance with the provisions of the law.

 The analysis of the information and data contained in this study indicates to us a number of 
important matters regarding the delay in implementing this law, and the party responsible for 
that delay and the delay in distributing the amounts of revenue collected from the collection 
of vehicle fees to the authorities concerned with maintenance of streets and bridges, the most 
important of which are:

1-  Delay in issuing law enforcement instructions from the Ministry of Finance for nearly a year 
and a half.

2- Responses of the authorities concerned with implementing the law )Baghdad Municipality, 
the Ministry of Construction and Housing, the directorates of general municipalities(, confirmed 
that the Ministry of Finance did not distribute the amounts of fee revenue to them, as they are 
the concerned authorities with the task of maintaining roads and bridges in accordance with the 
provisions of the law.

These two matters confirm the procrastination of Ministry of Finance and its unwillingness to 
abide by the provisions of the law, and its refusal to distribute the revenues resulting from the 
imposition of fees on vehicles to the authorities concerned with the maintenance and development 
of road and bridge networks.

In this study, a number of recommendations were presented; the Council of Representatives 
may adopt one of them to deal with the conditions of this law, ranging from amending the 
instructions for implementing the law, and amending or repealing the law and enacting another 
law that is easy to implement without any restriction on its provisions.
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The Fourth Annular Road of Baghdad

Mustafa Mohammed Radhi

Executive summary

 Transportation routes have a great importance that is added to the basic importance of 

dealing with traffic congestion and facilitating the movement of citizens, represented in 

achieving comprehensive development.

 In order to achieve human economic development, this requires linking the regions of the 

country among themselves in a way that achieves a great flow of movement for citizens and 

goods, and thus the prosperity of the construction and reconstruction movement.

 Because of the conditions that Iraq has gone through, no real development has been 

achieved in recent decades, and Iraq has not witnessed any expansion of transportation 

routes since the early eighties, as all projects were suspended due to wars and the economic 

siege that was imposed at that time, which made Iraq a thirsty country for services, foremost 

among them are the infrastructure services, which  Represents in networks of transportation 

routes; streets and bridges.

 In this paper, we summarize one of the most important projects that have been halted, and 

there is talk today to think about its implementation and discuss ways to prepare to start 

it, based on report of the committee that studies the recommendations contained in the 

technical report prepared by the Municipality of Baghdad; this committee is composed of all 

ministries and relevant government agencies.

 During the review of the aforementioned committee report, we noted that the most im-

portant thing that the project requires is to prepare a newer study than the one that was 

prepared in the eighties of the last century to design the capital’s streets in proportion to the 

population expansion, the high number of vehicles and the great pressure on the dilapidated 

road networks in the capital Baghdad.
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Road Accidents Statistcs in Iraq 2020

Aseel Salman Dawood

Executive summary

 Car accidents are one of the leading causes of death globally, with higher rates in the de-

veloping world. By looking to the statistics of traffic accidents, one can see that about )1.25 

million( people die as a result of road accidents worldwide, and infected about )50 million( 

people with non-lethal injuries. Alcohol and drugs are the most prominent risk factors in 

safety issues on the highway, where we found that they are a contributor cause of up to 

)22%( of vehicle accidents on highways all over the world, low and middle-income

 countries witnessed )90%( of deaths caused by traffic accidents in the world, although they 

are only about 45% of the vehicles in the world. 

The cost of traffic accidents in most countries represents )3%( of the gross domestic product 

)GDP(.

 In Iraq; the last statistics of the General Directorate of Traffic in 2020 for the death indi-

cated that )2152( person passed away as a result of traffic accidents and )8338( person were 

exposed to a non-lethal injuries. It is worth mentioning that Iraq ranks first among Arab and 

seventh globally in the mortality rate )31.5( deaths per one hundred thousand inhabitants of 

the population.



152

Traffic Jams in Baghdad )Causes and Solutions(

Qasim Ismael Jasim

Executive Summary

Traffic jam is one of the complex problems that faces capitals and major cities in many 

countries in the world, including Iraq, which suffers from a stifling traffic crisis, especially 

in Baghdad, where the crisis has spread its roots in most joints of the capital, that created 

a real burden which is exacerbated in the morning and evening rush hours. and become a 

problem that exhausted the Baghdadis, as well as those whom came from other provinces 

to Baghdad.

This crisis arose due to the population increasing, it reached to )41,190,658( million in 2021, 

the capital Baghdad is the city with the highest population density with )8,780,422( million, 

and it is expected that the number will reach to )50( million in 2030, Which will generate 

enormous pressure on public services, taking into account the growing demand for the use 

of transportation in all its forms, while there has been no development of infrastructure for 

transportation and roads.

 A recent statistic indicated that the rate of increase of vehicles in Baghdad after 2003 

amounted to )301%(, at )500( vehicles per day, it’s worthy to mention that this rapid increase 

did not witnessed any qualitative development in transport’s infrastructure.
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Roads Reality in Iraq

 Adel Hasan Daffar

Executive Summary

Land roads are an economic activity related to the movement of people, goods and services 

from one place to another, thus they are one of the gateways to economic development, 

they are also among the infrastructure facilities. Transportation and roads in particular have 

a strategic importance which lies in the defense of the country and ease of transporting sup-

plies as well as aid between different cities at times of crises, natural disasters and facilities 

of communication among people. Roads have three levels: national )between country and 

neighboring countries(, regional )between governorates or regions of one country( and local 

)between the region or one governorate within country(. Iraq has a network of roads within 

these three levels, which connect the Iraqi interior )governorates, civil and rural areas( with 

neighboring countries, the external roads in Iraq are )13( roads. The length of highways is 

)1169( km, border roads are )11,000( km, and main roads are )70,798( km, while total second-

ary roads is )9047,365( km, and the total of rural roads is )13338( km.

 The governorates of the Kurdistan Region of Iraq are excluded from these statistics. Roads 

were constructed in Iraq on the seventies and eighties of the last century, so there is no 

doubt that they need rehabilitation and development right now because of the effects of 

weather factors over the years. The wars that Iraq fought resulted in an economic blockade 

that affected all infrastructure in the country, as well as not keeping pace with development 

in the construction of roads in terms of plans and designs, in addition to the fact that roads 

were neglected and un repaired as a result of violence, terrorism and political instability after 

2003.

 Moreover, daily traffic jams and congestion have compounded the road network crisis, 

which affects the economic and social activity of citizens. In addition to the challenge of rap-

idly growing population in Iraq, which makes pressure on the network, so it was necessary 

to develop solutions to these problems, including investment or privatization.
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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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