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 المقدمة

منننل بامئنننمسل باماننن ا ئظنننم ينننا باننن يا باسلمستبرلنننث قل لمقنننن باساننن  ت با قلسنننث باسم   لنننث      

باع لننم يننا باس اننث ئه ننا ب ننس ل لننمل بةاننت باسم   لننث با ننا  هننسس كنن ن باس اننث   يننما باه ننا 

يلظننننمل  مانننن  مننننل هلننننت   يلمننننس ام  م ننننمح باانننن رمح باعممننننث يلظننننم   هسلننننس  اهسنننن   

   هتلمح بةيتبس.

باسانن  ت ئمالننميث تاننم   يلمننس ا م بلننلف بةاماننلث يننا باس اننث ين ننس ل نن ام قللننم   يننلا     

 الماننننلث ل م لنننن ح باهسنننن    باهتلننننمح بااتسلننننث انننن بص  م ننننح  ننننم  باهسنننن   كم ننننلث ل

ل يمنننل بجنننن به نننتبا  نننم  باهسننن    باهتلنننمح ائنننس منننل بل لننن ا باننن    بج ممعلنننث ل با  نننمسلث

ساننن  ت  ننن  ملنننت لنننممل اظنننم  باهسننن   ةل باننن   ع لظنننم ع لظنننم ينننا  ننن ر باسانننم لت ل يما

للنننمل ا نننم عنننسا  جنننم م بااننن رمح بام جننن سل ينننا باس انننث اظنننم  با  ننن   ع نننم بع ئنننمت ق ظنننم 

  ننن   ساننن  تلث  با  ننن   باساننن  تلث   ملنننم ئماانننم   باع ننن  ع نننم  لت نننم منننل باسننن ب لل 

م لننن ح  بةمنننتول  ه نننم  لنننمل عنننسا  جنننم م  نننم  بااننن رمح ا ننن هلم ظم ائنننس منننل  اعلنننن

باتامئننث ع ننم سانن  تلث باسنن ب لل با ننا  ننا عئننمتل عننل تالننث ام   لننث مظم ظننم با هسنن  مننل مننسو 

 .مرمئسث باس ب لل ا سا  ت

 اهمية البحث
 
 منننننن بر لل ا باا  ننننننمسلثهس   ما  مننننننل ق ملننننننث بام لنننننن ح يننننننا    ننننننس ل ع نننننن  ئنننننن     

 بةمنننننت بانننننم  لجع نننننس ينننننا مسسمنننننث بام بلنننننلف با نننننا  انننننت  ع نننننم  نننننن ئمهنننننت ب  مظننننن ا

يننننا  نننننمب باكنننننل بل لنننننساا ئنننننسا   اع ننننس ينننننا مانننن  لكنننننم  مرنننننن ق   سنننن  منننننم ق  لقلنننننت 

ب  ئنننننم  بامكنننننتح ا سرنننننث معل نننننث   ع ننننن  ئظنننننمب بام لننننن ح ل يل ننننن ل ئنننننما  انننننس انننننم ا ينننننا 

 تللمح ي تل ق  ااح  يت بامكتح باسا  ت  ةمت   جر معماج س ما سئ .

 اشكالية البحث 

 ع نننننن  يننننننا تقننننننمتل با اننننننم اح ب  لننننننثباكنننننن مالث با ننننننا لرتهظننننننم  ننننننمب بام لنننننن ح       

تبعننننننننم يننننننننا     ننننننننس  ننننننننن  2005: نننننننن بل باسانننننننن  ت باعتباننننننننا با ننننننننمست عننننننننما 

بامئننننننمسل بام ع سننننننث ئهسنننننن   با اننننننمل  با ننننننا   ننننننح ع لظننننننم جملننننننف بام بقلنننننن  باس الننننننث  

  نننننن بل بامننننن برل باعتبانننننا ل م نننننف ينننننا ينننننن به نننننما  نننننمب باساننننن  ت ئسنننننست  نننننميا منننننل 

س باالماننننننننلث  باا  ننننننننمسلث ئكنننننننن ن باهتلننننننننث با ننننننننا  م  ننننننننس مننننننننل بل لمننننننننمتت هلم نننننننن
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سلمستبرنننننا    بانننننم ق  منننننسو لنننننمل  نننننمب باساننننن  ت همملنننننث باهتلنننننمح  باهسننننن   با نننننا 

 .    ع لظم

 منهجية البحث

 ينننننتب ارئلعنننننث بام لننننن ح بانننننم  باننننن  ما ع ل نننننم   ه ل نننننابامننننن ظ  با بائمهنننننت  باننننن مسا 

ماننننن  يمنننننم   نننننم  اننننن رلف با اننننن ح  م مئعنننننث با رننننن تبح با نننننا اهسنننننح ئمام لننننن ح اننننن ا 

 .باا عم ث ئظمب بام ظ  

 هيكلية البحث 

يننننننننا مئهقننننننننلل  2005 سانننننننن  ت يننننننننا باا  ننننننننمسلث باهسنننننننن   انننننننن   م ن م لنننننننن ح 

ل  باا  نننننننننمسلث   باهسننننننننن ماظننننننننن ا مانننننننننئ الل ئمسسمنننننننننث ل ا م ننننننننن  بامئهنننننننننت بة ن

 ئنننننننننماهس   با عتلنننننننننح  انننننننننل ا  سانننننننننلا بامئهنننننننننت بانننننننننم مر ئنننننننننلل ل بامر نننننننننر با ن

 ل بامر ننننننننر باقماننننننننت باا  ننننننننمسلث باهسنننننننن   ب نننننننن بح ل بامر ننننننننر باقننننننننم ا باا  ننننننننمسلث

  .  باا  مسلث ئماهس   با يمص ع م باتامئث  ع ئث

 باسانننننن  ت يننننننن يننننننا باا  ننننننمسلث ا هسنننننن   باسانننننن  ت  با  يننننننلابمننننننم بامئهننننننت باقننننننم ا 

 باا  نننننننمسلث  مسانننننننا بانننننننم مر ئنننننننلل ل مرمانننننننر با ن باهسننننننن   2005 اعنننننننما باعتبانننننننا

 باسانننننن  تلث بالننننننمم مح ل بامر ننننننر باقننننننم ا 2005 اعننننننما باعتباننننننا باسانننننن  ت يننننننن يننننننا

 باعتباا .   باسا  ت يا
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 المبحث االول

 قوق االقتصاديةمفهوم الح

يسنننننس  تس  (1) .  نننننام س ننننن  بانننننا منننننل بانننننممص    عنننننمام  النننننن منننننل  -باهننننن  ا نننننث:      

: )) يننننننما ا   تئ ننننننا باهنننننن  يمننننننممب ئعننننننس باهنننننن  با بالنننننن ن ين ننننننم  يننننننا ا اننننننس  عننننننمام

 بللنننننننمل ينننننننا ا انننننننس  عنننننننمام )) قنننننننا تس ب بانننننننم   مننننننن ا ا باهننننننن  ((.  (2). عتيننننننن ل((

   (3). باهس    ا جمف اه   باه      سل  بائمرن 

ي  جننننننس قننننن ت مننننننمب ر  باهننننن  ينننننا با ننننننر ح: بمنننننم مننننننل با مهلنننننث با نننننر هلث     

  (4) -: ب  ب جم مح  ئمل ح يا  عتلح باه 

  نننننن  بامننننننم ر باكم ننننننا  لعننننننتح باهنننننن  ئن ننننننس اننننننستل ب  انننننن رث  -: المذذذذذذوه  االول

 تتبسلث لم اظم باسم  ل كم مل معل مل  لتاا هس س م.

  ننننننن  بامنننننننم ر بام لننننننن عا  لعنننننننتح ب  نننننننمت  باهننننننن  ئن نننننننس  -:المذذذذذذذوه  ال ذذذذذذذان 

ام ننننن هث بمنننننم بل   ننننن ل م ننننن هث ممسلنننننث مقنننننن هننننن  م ننننن هث لهملظنننننم باسنننننم  ل   نننننم  ب

بام  لننننننث ل هنننننن  باعمننننننن ب  بل   نننننن ل م نننننن هث مع  لننننننث  ننننننماهس   باكم ننننننلث   ننننننا 

 هسننننس يننننا هتلننننث عسلس ننننس ل باهسنننن   بام ع سننننث ئكننننم  با اننننمل مقننننن هسننننس يننننا باهلننننمل

 . ل هسس يا باا ل  يا با  سن باخ

جمنننننننف ئنننننننلل  ة نننننننس  ننننننن  بامنننننننم ر باممننننننن  ر  انننننننما ئنننننننمامم  ر  -:المذذذذذذذوه  ال الذذذذذذذث

ل يعنننننننتح باهننننننن  ئن نننننننس اننننننن ل تتبسلنننننننث لع نننننننتح ئظنننننننم باسنننننننم  ل  با عنننننننتلالل باانننننننمئسلل

 . ا كم   ل ان هممل ظم مل بجن  هسل  م  هث مبح  سح بج ممعا
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 .28، ص 2007االحمد للطباشة ، بغداد ، 
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 المطل  االول 

 التعريف بالحقوق االقتصادية

لمقننننننن باظننننننسح بات لاننننننا مننننننل  تبص باننننننتبت باهسنننننن   باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث        

ينننننا  هسلننننن  باعسبانننننث باج ممعلنننننث  با نننننمملل لنننننس بامنننننت   بااسنننننت  باعجنننننم  باننننن م   

مننننننل بائرماننننننث   ظل ننننننث يننننننت  باعمننننننن   نننننن  مننننننم سيننننننف با قلننننننت مننننننل بائ ننننننسبل بام سسمننننننث 

 ظننننننم  با مملننننننث ع ننننننم انننننن بص باننننننم بانننننن   ع ننننننم  ننننننم  باهسنننننن   يننننننا ساننننننم لت م  قهمر

ئماتعملنننننث  ع نننننم بانننننت ا منننننل ب ملنننننث باهسننننن   باا  نننننمسلث  باج ممعلنننننث با ب نننننس منننننل 

بام هننننني بل با  منننننما ئظنننننم منننننل با مهلنننننث باسم   لنننننث  باع ملنننننث انننننس جنننننمص م ننننننمتب ع نننننم 

باع ننننننت مننننننل با  مننننننما ئننننننماهس   باالماننننننلث  بامس لننننننث ع ننننننم باننننننت ا مننننننل بل باهسنننننن   

ه  ب ننننننم  مانننننن  ئمع ئننننننمت بل با اننننننم  ننننننا با ننننننا  عرننننننم اظننننننم  باملننننننتل ملننننننم  ظم  م

باع ننننننتبح ابيننننننتبس ئننننننماهس   باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث مننننننل كننننننم س بل لهننننننتت ا مننننننل 

باظلم ننننث باممسلننننث ةلننننث جظننننث  لم نننن ظا مننننل لعلكنننن ب هلننننمل  تلمننننث  لنننن س ل س ت ننننا يننننا 

بامج منننننننف ع نننننننم با هننننننن  بايلنننننننن بمب ب نننننننس منننننننل بام  نننننننس بل باسبتل باالمانننننننلث ا انننننننتس 

ت منننننل ممنننننم ح بائرمانننننث  باجظنننننن  بامنننننت   منننننم بل   ننننن ل ب قنننننت هتلنننننث ع نننننسمم ل هنننننت

ه ننننن ن باينننننتبس ع نننننم باهسننننن   باا  نننننمسلث  باج ممعلنننننث لهسننننن  اظنننننا ئرلعنننننث باهنننننمن 

بامانننننننم بل باهسلسلنننننننث ا با يتلنننننننث با نننننننا لم نننننننل بل  هسسظنننننننم اظنننننننا باهسننننننن    باهتلنننننننمح 

 (1).باالمالث  بامس لث 

 الحقوق االقتصادية واالجتماشية تتطل  شمال ايجابيااوال / 

ع نننننم باع نننننت منننننل باهسننننن    باهتلنننننمح باالمانننننلث  بامس لنننننث يم نننننس ا ل انننننا باننننن        

ع ننننننم باهسنننننن    باهتلننننننمح باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث يننننننا ساننننننم لت باننننننس ن ئننننننن ائننننننس 

منننننل باسلنننننما بانننننس ن ئعمنننننن بلجنننننمئا ئ لنننننث با ينننننمص ئظنننننم ئعئنننننمتل بمنننننتو  انننننت  باهسننننن   

عمنننننمن منننننل كنننننم ظم  سنننننسلا  باهتلنننننمح باا  نننننمسلث  باج ممعلنننننث ع نننننم بانننننس ن باسلنننننما ئن

باعنننن ل ا منننن بر لل يننننا هلننننم ظا يننننا مم  ننننح با ننننعسل يننننا با اننننح باننننم   اننننت  يلننننس 

باهسننننن    باهتلنننننمح بامس لنننننث  باالمانننننلث ع لظنننننم اننننن و با مبمنننننم اننننن ئلم  م  نننننف ئمس لنننننم  

عنننننل باسلنننننما ئنلنننننث بعمنننننمن لم نننننل بل  هننننن ن ئنننننلل بامننننن بر لل  ئنننننلل مممتانننننث هسننننن اظا 
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(5) 
 

سننننن ن ئنننننمل باا مبمنننننمح با باعنننننث ع نننننم بانننننس ن يلمنننننم باالمانننننلث  بامس لنننننث  ع لنننننس لم نننننل با

ل ع نننننن  ئننننننماهس    باهتلننننننمح باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث  ننننننا با مبمننننننمح بلجمئلننننننث ئمننننننم 

لع لننننس مانننن  مننننل بالننننت تل ئننننمن باننننس ن اجظنننن س معل ننننث ه ننننم   اننننن ا منننن بر لل يننننت  

عمننننننن م ماننننننئث يلنننننن  عننننننل  نننننن يلت باانننننن ل  با ننننننمبص  با اننننننمص  با ع ننننننلا  باتعملننننننث 

ئث بانننننم  لنننننت ماننننن  منننننل بام ر ئنننننمح با ممنننننث ا هلنننننمل با تلمنننننث  با  سنننننث با نننننهلث بام ماننننن

ام بر لظنننننم   ننننن  منننننم لالنننننس ئنننننمل ابينننننتبس باهننننن  ينننننا مرمائنننننث بااننننن رمح باهم منننننث ئنننننمل 

 سننننسا اظننننا لننننس باعنننن ل  باماننننمعسل  بل  نننن يت اظننننا  ننننن مننننم  ننننا ئهمجننننث بالننننس ا ننننا لعلكنننن ب 

 (1).هلمل ا سث   تلمث 

باننننننننس ن يلمننننننننم ل ع نننننننن  ئننننننننماهس    باهتلننننننننمح بمننننننننم باا مبمننننننننمح با باعننننننننث ع ننننننننم      

باالمانننننننلث  بامس لنننننننث يظنننننننا ا  عنننننننس  بل   ننننننن ل با مبمنننننننمح اننننننن ئلث  انننننننت  ع لظنننننننم با 

 لنننننف باعتبالنننننن بمنننننما بامننننن بر لل   هننننن ن ئلننننن ظا  ئنننننلل  هسلسظنننننم   ننننن  منننننم لالنننننس ئم نننننس 

انننننلت ابينننننتبس باهننننن  ينننننا مرمائنننننث بااننننن رمح باهم منننننث اننننن و ئم نننننس  م ننننن  ئلننننن ظا  ئنننننلل 

 (2)تلم ظا باالمالث  بامس لث .مممتاث هس اظا  ه

 العهد الدول  للحقوق االقتصادية واالجتماشية و يقة منشئة انيا / 

لم  ننننننننح با لننننننننف ئما اننننننننئث ا   نننننننن   باسانننننننن  تلث با ننننننننا    ننننننننم ن باهسنننننننن         

 باهتلنننننننمح باا  نننننننمسلث  باج ممعلنننننننث ع نننننننس ئما انننننننئث ا  ننننننن  با نننننننا    نننننننم ن باهسننننننن   

 باهتلننننننمح باالماننننننلث  بامس لننننننث يئل مننننننم   لننننننمل باملننننننتل  ستلننننننتب اهماننننننث  باعلننننننث ا 

ئمننننم لعل ننننس  مقننننن باملننننتل انننن و تاننننمم ائننننتبم   لم ننننل ا ننننس ن بل  ظ ننننس  ئننننس مانننن سئ  

ماننننن  منننننل بت ئنننننمر باهسننننن   باا  نننننمسلث  باج ممعلنننننث ئمنننننم لجنننننر بل ل ننننن ل ينننننا با انننننح 

بانننننم   نننننت ئر  يلنننننس باهسننننن   باالمانننننلث  بامس لنننننث ئمنننننم    نننننم ل يعننننن   ئعئنننننمتل بمنننننتو 

باهتلننننننث ئما اننننننئث ا هسنننننن   باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث  ننننننا هماننننننث مانننننن سئ لث ا ل هسنننننن  

ث ئعمنننننننن بلجنننننننمئا ئل منننننننم  نننننننا ئما انننننننئث بامتجننننننن  م ظنننننننم با ئسلنننننننما بااننننننن رمح باهم مننننننن

ا هسننننننن   باالمانننننننلث  بامس لنننننننث هتلنننننننث رئلعلنننننننث ا   ر نننننننر منننننننل بااننننننن رمح باهم منننننننث 

انننن و باسلننننما ئعمننننن انننن ئا ع ننننم  هنننن  مننننم بانننن ا م ل مقننننن يننننا بام  ننننمح عننننل باسلننننما ئننننن  

عمننننن مننننل كننننم س بعسننننث  هسلسظننننم ئما اننننئث ا مننننن بر لل   نننن  لااننننت هسلسننننث ب ننننس اننننا ل نننننل 
                                                           

 مصذذر، شذذتات ، مطذذاب  وحرياتذذ، ، االنسذذان حقذذوق لضذذمانات الدسذذتوري نجيذذ  ، التنظذذيم محمذذد سذذحر. د 1-

 . 165، ص2011

، 1ط الذدول  ، القذانون فذ  مباحذث ، االنسذان حقذوق شلوية مفهوم حول كاظم ، مالحظات جواد صالحد .  2-

 . 67، ص1991،  العامة ، بغداد ال قافية الشؤون دار



(6) 
 

 ن ئمنننننم ينننننا ماننننن  ئعننننن  بائ نننننسبل باعتئلنننننث ينننننا باا نننننمبا   نننننم   لنننننث انننننسو ئعننننن  بانننننس

ئ قلسننننننث  نننننن   ع ننننننم با يننننننمص ئننننننماهس   باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث  باقسميلننننننث ئمع ئننننننمت 

ب ظنننننم انننننس ا  م  ننننن  بم م لنننننمح   النننننم م ممنننننم لمقنننننن ب  ظم نننننم ا  قلسنننننث باس النننننث ينننننا همانننننث 

 بامس لنننننث   العظنننننم ع لظنننننم  ع لنننننس لم نننننل باسننننن ن ئنننننمل باعظنننننس بانننننس اا ا هسننننن   باالمانننننلث 

ا لعنننننس  بل ل ننننن ل  قلسنننننث  مكننننناث اهسننننن   ام منننننث  مع نننننتح ئظنننننم منننننل ائنننننن  منننننل قنننننا 

يظ ننننننم  با ننننننمبا ينننننن ت   مئمكننننننت مننننننل باننننننس ن بام اعننننننث ع لظننننننم ئ هسلسظننننننم بمننننننم باعظننننننس 

باننننننس اا ا هسنننننن   باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث  باقسميلننننننث يلمقننننننن  قلسننننننث م كنننننن ث اهسنننننن   

بل با مبمظننننم ئظننننم  باهسنننن     هتلننننمح جسلننننسل  مننننل قننننا يسننننس بع ئننننتح  قلننننت مننننل باننننس ن

 باهتلنننننمح ا لع ئنننننت با مبمنننننم مئمكنننننت ئ  يلت نننننم ع نننننم بااننننن ت ئنننننن با نننننمبا يسنننننر ئئنننننتبم  

معل نننننننث لم  ظنننننننم بل  ننننننن يت   ننننننن  باهسننننننن    باهتلنننننننمح ع نننننننم  هننننننن   نننننننستلجا  يسنننننننم 

 (1).ام م لمح  م بتس  ن م ظم 

 الحقوق االقتصادية واالجتماشية تفرض أشبا  جديدة ال ا / 

يننننننمت  جنننننن  ت  بمننننننت لمقننننننن يننننننا ملننننننمسل باعئننننننمص با باعننننننث ع ننننننم  م ننننننن   ننننننم       

بانننننننس ن منننننننل بجنننننننتبص باا مبمنننننننمح بالجمئلنننننننث بام ت ئنننننننث ع نننننننم باهسننننننن   باا  نننننننمسلث 

 باج ممعلننننث يمننننل بام  اننننف مننننف باننننتبت باننننس ن ئمقننننن  ننننم  باهسنننن    بانننن   ع لظننننم يننننا 

سانننننم لت م بل لننننن قت ماننننن  ع نننننم ي انننننامح  المانننننمح باه نننننا ينننننا  نننننم بانننننس ن  منننننما  

 ننننننم با لننننننمح باممالننننننث يلمننننننم   لجننننننث با  اننننننف يننننننا بامننننننسممح باج ممعلننننننث بامم  اننننننث ع

 ينننننتب ا  جلنننننس  اسم ظنننننم ينننننا ب جنننننم   هسلننننن  يع نننننم امنننننم بات نننننس منننننل هسننننن    هتلنننننمح 

با  نننننمسلث  بج ممعلنننننث انننننلت ماننننن  يهانننننر ئنننننن ينننننمل   نننننم  بعئنننننمص بمنننننتو  سنننننف ع نننننم 

با مبمنننننمح  م ننننن بايننننتبس يننننا با اننننح مب ننننس  يننننت امنننننم اننننس  ستلننننس باس اننننث ع ننننلظا مننننل 

ه نننننم ل اننننن م اظنننننم  هسلننننن  با نننننسبح بام كننننن سل منننننل  تبص باتب نننننم ا هسننننن   باا  نننننمسلث 

 باج ممعلنننننث بم بل منننننم لسنننننف ع نننننم  م نننننن باس انننننث منننننل بعئنننننمص جسلنننننسل لجع ظنننننم  انننننت  

 (2). ئمالت تل جسلسل ع م م بر لظم
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(7) 
 

 المطل  ال ان  

  انواع الحقوق االقتصادية

   لننننننمل هتلننننننث با م نننننن  ب  هنننننن  بام  لننننننث بااتسلننننننث  هتلننننننث با جننننننمتل  با نننننن معث      

 - ا   م ن  ن م ظمم يا يتح ما سن   ي  با ا :

لس نننننس ئهتلنننننث با م ننننن  انننننستل  نننننن ينننننتس ع نننننم بل ل نننننئ  مما نننننم  -هتلنننننث با م ننننن : -1

 يسننننننم ةه ننننننما باسننننننم  ل  اهنننننن  بام  لننننننث م ننننننم   ب مظننننننم ب ننننننس هنننننن  جننننننممف ل ملننننننم 

ب ننننننس هنننننن  لمنننننن ن  ننننننمهئس جملننننننف باممبلننننننم با ننننننا لم ننننننل باه نننننن ن ئماكننننننم ن ئمع ننننننم 

ع لظنننننم منننننل باكننننناص  يسنننننم امس لنننننم   منننننم ب نننننس هننننن  لهننننن   ئنننننس ع نننننم با مينننننث  ل  نننننما 

باجملننننف ئمه تبمننننس  عننننسا باع ننننسبص ع لننننس ب  بعماننننث ب  اننننمح  ننننمهئس ئننننس  اننننا لعننننس هنننن  

بام  لننننث هسننننم مر سننننم  مننننم  ننننمل ل يننننت بالننننس يننننا بامملننننا  ب مننننم ب ننننئ  ا م  لننننث  يلاننننث 

ج ممعلنننننث ممنننننم بجنننننمم و  همل ظنننننم ئنننننماسل س با نننننا  س لنننننلظم  يلا ظنننننم باج ممعلنننننث   نننننا ب

 يلاننننننث ا ل هننننننسس  رماظننننننم مننننننل يننننننتبا  ا  اننننننت   ااننننننظم  ه مننننننم ئننننننن لم لظننننننم  باننننننف 

بج مننننننمعا معننننننلل يننننننا ئل ننننننث ئننننننمب ظم اظننننننم م م  ننننننظم  مس مم ظننننننم    جظم ظننننننم ل م ننننننم 

لم ئ جننننننس مننننننم   ننننننمل مانننننن  ل  عننننننلل بل لنننننن يا باسننننننم  ل بسبص  ننننننم  با يلاننننننث مانننننن ظس

 ئماسلا با ا   همم بالظم باجممعث يا مته ث معل ث مل متبهن  ر ت م و .

هتلننننننث با جننننننمتل  با نننننن معث ا  رنننننن ت  ملننننننف ماظنننننن ا -هتلننننننث با جننننننمتل  با نننننن معث: -2

كنننننن س ينننننا ماننننن  كننننننل هننننن  بام  لنننننث ي يسنننننم ا منننننم ر باانننننتس  لس نننننس ئهتلنننننث با جنننننمتل 

مس  ئنننننننس ل  نننننننسمن منننننننل  با ننننننن معث انننننننستل باينننننننتبس ينننننننا مئمكنننننننتل  كنننننننمرظا باا  ننننننن

باس اننننننث ال با كننننننمر باا  ننننننمس  لملننننننف اسنننننن ب لل رئلعلننننننث ا سمننننننن ا س اننننننث يلظننننننم ل 

  نننننمل ماننننن  ئمقمئنننننث تس يعنننننن ع نننننم ت لنننننث مستانننننث با جنننننمتللل با نننننا  م نننننح  نننننسع  بانننننم 

  ينننننلا با جنننننمتل  با نننننن معث  بملنننننمعظم اسلننننن س كننننننسلسل با بل ب جنننننم  بامنننننم ر بااننننننتس  

ف باننننننم هننننننس  ئلننننننت ئعننننننس ب  كننننننمت باا ننننننت يننننننا برنننننن   باهتلننننننمح باا  ننننننمسلث  تبجنننننن

 ( 1)باك تب ا  ممب ر با سمن .

 

 

بم بملننننننعح باننننننس ن بامعم ننننننتل باهتلننننننمح باا  ننننننمسلث ا  يننننننلا سالنننننن   النننننن س عسلننننننسل 

 هسلسنننننم امئنننننمسل باعسبانننننث باج ممعلنننننث ل  ب نننننئ  بانننننتق  با مانننننر ينننننا با انننننح باهملنننننت 

                                                           

 . 130-129، ص 2013، بغداد ، مكتبة السنهوري ،  1د. حميد حنون خالد ، حقوق االنسان ، ط 1-



(8) 
 

ما  باعنننننما لملنننننن بانننننم عنننننس  نننننم  باهتلنننننمح  ينننننم ح بج ممعلنننننث  ظنننننسح بانننننم مسمنننننث با ننننن

 (1)ا جممعث ب قت م ظم هس ام يتسلث ة همئظم .

مسمت نننننننث ئنننننننماهس    بااننننننن ملث ينننننننا باكنننننننتلعث باا  نننننننمسلث باهسننننننن   ب ننننننن بح بمنننننننم     

 -: باا  مسلث يا هس   با امل

 ننننن  هسنننننس ينننننا  اإل انننننملمنننننل باهسننننن   با نننننا  ا ظنننننم بااننننن ا  -باهننننن  ينننننا بام  لنننننث: -1

با م ننننن  هلنننننت ب نننننس بئنننننمح  م ننننن  باعسنننننمتبح  بام سننننن اح بمب  نننننمل انننننس ب  انننننئظم ئرتلننننن  

مكنننننت ح  ئمنننننم ب نننننس لم  ننننن   نننننم  بامننننن بن ي نننننس هننننن  با  نننننتح يلظنننننم  با عممنننننن ئظنننننم 

اننننن بص ئنننننمائلف ب  با  نننننلث ب  باظئنننننث  ا نننننل ل هننننني   نننننم بل هننننن  بام  لنننننث بام اننننن ن  نننننتس 

 مننننم ل نننن ل مسلننننس ا ننننما  بمنننن ت  س لننننلظم ع لننننس ئعنننن  باسلنننن س يظنننن  اننننلت هسننننمل مر سننننمل  ب

بام نننننن هث باعممننننننث  مننننننل بمق ننننننث  ننننننم  باسلنننننن س عننننننسا با عاننننننح يننننننا بانننننن عممن باهنننننن  ب  

بالننننننتبت ئننننننمةمتلل ب  اننننننس  س لننننننا بام نننننن هث باعممننننننث يننننننا ئعنننننن  باهلننننننمل  ننننننمح 

بام  لنننننننث بااتسلنننننننث ا  نننننننما  باعنننننننما   نننننننتو بل باكنننننننتلعث بااننننننن ملث يتلنننننننح بام نننننننمل 

عح  يننننننما )باملننننننتبت  با  ننننننلث( مننننننل بجننننننن عننننننسا ا رظلننننننت بامنننننن بن   م ل ظننننننم  كننننننت

 ت لننننم بامنننن بن يننننا لننننس ي ننننث معل ننننث بللننننمل  هننننت باكننننتلعث باانننن ملث ع ننننم مئننننسق  ننننما 

 قامانننننننا ينننننننا باهلنننننننمل باج ممعلنننننننث   ننننننن  مئنننننننسق )با لنننننننممل  با  مينننننننن باج منننننننمعا( 

 (2). ئهلت لعلن ب  لمص بامج مف يستب س

يئماعمننننننن  هانننننني  تبمننننننث  ا عمننننننن كنننننننل عيننننننلا يننننننا باانننننن ا -باهنننننن  يننننننا باعمننننننن: -2 

با انننننمل منننننل منننننس لنننننس باهمجنننننث ابمنننننتلل  منننننل ممانننننث باع منننننمس ع نننننم با لنننننتل يلاننننن رلف 

با انننننمل بل لعنننننلي هلم نننننس  تلمنننننمل م  النننننمل ئمنننننم ج نننننم  منننننل عم نننننس  اسنننننس  ا نننننح باكنننننتلعث 

ل  كنننناصباانننن ملث ا عممننننن باعسلننننس مننننل باهسنننن   با ننننا  هانننني اننننس هسننننس  ئكننننت ائننننن  ننننن 

عنننننسا  همل نننننس ب قنننننت منننننل رما نننننس ل  هسلنننننس باجنننننت  منننننن منننننل  نننننم  باهسننننن   باتيننننن  ئماعم

 عسبا نننننس  مق منننننم  انننننن بانننننسلل بااننننن ما باه لنننننح ا عممنننننن هس انننننس باممنننننس ينننننا بامسمئنننننن 

بامننننننن   ينننننننا باعمننننننننل  ئنننننننئع  با بجئنننننننمح ل  مامهميينننننننث ع نننننننم بانننننننتبت باعمنننننننن

باا نننننمبا ئس بعنننننس  كنننننت ر باعمنننننن  عنننننسا ممماا ظنننننم  بة نننننا منننننل  نننننن ماننننن  بل ل ننننن ل 

بمل  نننننم   نننننا  ئنننننمل  بااننننن ملثا  ينننننما باعنننننما  قه نننننما باكنننننتلعث باعمنننننن  لنننننت ممنننننماح 

باننننننم  ئمالننننننميثعننننننل ب ننننننا باهسنننننن   با ننننننا بكننننننمتح بالظننننننم باكننننننتلعث باانننننن ملث  ننننننمب 
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(9) 
 

 جنننن س هسنننن   بمننننتو  قلننننتل  نننن يا هلننننمل بااننننتس  ا   ننننم    اننننا   ننننم ئئلننننمل  ننننمب باسننننست 

 (1). مل باهس  
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(10) 
 

 المطل  ال الث

 الوفا  بالحقوق االقتصاديةصعوبة الرقابة شلو 

  ننننننم  يننننننمت  جنننننن  ت  تبئننننننف ل ت ننننننر ع ننننننم باننننننتبت باننننننس ن ا هسنننننن   باا  ننننننمسلث     

 باج ممعلنننننث ينننننا  ملم نننننم عنننننل باهسننننن   باالمانننننلث  بامس لنننننث ل مقنننننن ينننننا  ئنننننملل يعمالنننننث 

باهتلنننننمح بامت ئرنننننث ئ نننننن م ظنننننم بمنننننما باسلننننننمص ئعئنننننمتل بمنننننتو   نننننم   ئنننننملل  نننننن عا 

يننننننمص ئننننننماهس    باهتلننننننمح باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث يلمننننننم ل ع نننننن  ئماتامئننننننث ع ننننننم با 

 باقسميلننننننث ع ننننننم ع ننننننت باهسنننننن    باهتلننننننمح باالماننننننلث  بامس لننننننث يئل مننننننم لم ننننننل ا اننننننتس 

تينننننف سعننننن و بمنننننما باسلنننننمص بمب منننننم بست  بل هسنننننم منننننل هس انننننس باالمانننننلث  بامس لنننننث انننننس 

اسننننس بع ننننسبص مننننم مرمائننننم ئ اننننح  ننننمب باع ننننسبص  مننننم لهنننن  اننننس بل لر ننننر  ع للننننم عمننننم 

ل اننننس اهسننننس ئننننس مننننل بلننننمت مننننل بجننننتبص  ننننمب باع ننننسبص ئلننننس بل بامننننت جننننس مم  ننننح ل نننن 

يلمننننننم ل ع نننننن  ئننننننماهس   باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث ع ننننننم بع ئننننننمت بل با م ننننننح عننننننل بسبص 

مقنننننن  نننننم  باهسننننن   ا ل ننننن   بل ل ننننن ل م لننننن عم ةلنننننث سعننننن و بمنننننما باسلنننننمص ع نننننم 

لث  بامس لنننننث  هننننن  منننننم  ننننن  ع لنننننس با لنننننف ئما انننننئث ا  ظنننننم  هسنننننم منننننل هس انننننس باالماننننن

 مانننننن  ا نننننن ل  هسلنننننن  باهسنننننن   باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث ئمننننننم لاتلننننننس ع ننننننم باس اننننننث 

مننننل عمننننم بلجننننمئا ع ننننم  هنننن  مننننم ئل ننننم ب اننننم ل ر ننننر بل   نننن ل باس اننننث اننننمستل ع ننننم بسبص 

 نننننم  باهسننننن    با ينننننمص ئظنننننم يمنننننل باماظننننن ا بل بانننننس ن   ئنننننملل ينننننا انننننست ظم  بم م لم ظنننننم 

تب رمامنننننم بل   نننننم  سب منننننم منننننم  ننننن  بيلنننننن  منننننم ل اننننن م  هسلسنننننس ة  م ظنننننم لينننننن ام ننننن

ل لنننننن  ممننننننم اننننننئ  بل باهسنننننن   باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث  باقسميلننننننث  ننننننا مجم عننننننث 

منننننل باهسننننن   با نننننا  مننننن ن ابينننننتبس باهننننن  ينننننا باه ننننن ن ع نننننم منننننسممح بامانننننلث منننننل 

باس انننننث ئمع ئمت نننننم باجممعنننننث باالمانننننلث با نننننا لعلكننننن ل ينننننا   اظنننننم   نننننا  مقنننننن باهئنننننن 

بللنننننم ئمالجمئلنننننث ة ظنننننم  ت نننننم ع نننننم لنننننت تل ئنننننمن باقنننننم ا منننننل باهسننننن       نننننح 

 (1).باجظس ا م ل  با امل ممم لعم لس مل به بن با  مسلث  بج ممعلث 
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(11) 
 

 نننننننعئس ينننننننا  مللم نننننننم عنننننننل باهسننننننن    باهتلنننننننمح باالمانننننننلث  بامس لنننننننث با نننننننا       

   نننننح ئمااننننن ئلث ئمع ئنننننمت ب ظنننننم ا  ت نننننر ع نننننم بانننننس ن اننننن و مجنننننتس بام  نننننمح عنننننل 

  (1). لف باسئعمح ب  باسل س با ا  ه ن س ل  هسلسظم 

با انننننم ن هننننن ن  بانننننف  نننننم  باهسننننن   ينننننا سانننننم لت باعتئلنننننث ل س  نننننم بانننننم باجنننننمص بل      

م  باستباننننننث  لننننننت ب ننننننس مننننننل بامظننننننا ائننننننن مانننننن  باكننننننمتل باننننننم بتئننننننف باقننننننم ا مننننننل  نننننن

م هيننننننمح ع ننننننم اننننننست  ئلننننننت مننننننل با ملننننننث   مقننننننن ب اننننننم  ننننننم  بام هيننننننمح يننننننا بل 

هسنننننن   با اننننننمل  كنننننن ن  ننننننن  بهننننننس جننننننمصب ا  جننننننمق ئمننننننم لعل ننننننس مانننننن  مننننننل بل  ننننننم  

باهسننننن   ئ مينننننث  ننننن ت م ا  عنننننس  بل   ننننن ل م ي منننننث  بهنننننسل  م  مم نننننث   ننننن  منننننم لعنننننس 

ر بالنننننت تلث ام م لننننننث با م نننننف ئظنننننم جملعننننننم  منننننل قنننننا يننننننمل منننننم ستجننننننح ب ن باكنننننت 

ع لننننننس باسئلننننننمح يننننننا  ننننننم  بام نننننن   مننننننل با مللننننننم ئننننننلل هسنننننن   الماننننننلث  مس لننننننث 

 بمنننننتو با  نننننمسلث  بج ممعلنننننث انننننلت اننننن و  عئلنننننت عنننننل  رننننن ت  نننننم  باهسننننن   ينننننا 

باا نننننننت باسنننننننم   ا  باالمانننننننا  منننننننم عئنننننننتح ع نننننننس بام بقلننننننن   باع  نننننننمح  باعظننننننن س 

تل بمننننننتو يننننننمل باكننننننمتل باننننننم باهسنننننن   باالماننننننلث  بامس لننننننث ئمع ئمت ننننننم باس الننننننث ئعئننننننم

 مقنننننننننننن باجلنننننننننننن با ن منننننننننننل باهسننننننننننن    باهتلنننننننننننمح  بل باهسننننننننننن   باا  نننننننننننمسلث 

 باج ممعلننننننث  مقننننننن باجلننننننن باقننننننم ا ا لعننننننس  بل ل نننننن ل  عئلننننننت عننننننل  رنننننن ت  ننننننمتلما 

يننننننا باع ننننننتبح ئظننننننم  باهسنننننن    بانننننن   ع لظننننننم يننننننا بام بقلنننننن   باع  ننننننمح  باعظنننننن س 

لننننث   نننننمب يننننا سانننننم لت باننننس ن باعلنننننمص ينننننا بامج مننننف بانننننس اا  ع لننننس يمنننننل  لنننننت باس ا

بامم ننننننل باسنننننن ن ئن ا لننننننث ب  مننننننل  ننننننم  باهسنننننن    باهتلننننننمح بامننننننتو ئننننننن با ننننننهل   

ب ظننننننم جملعننننننم مبح ب ملننننننث م  مي ننننننث   نننننن  مننننننم ستجننننننح ع لننننننس م يمننننننث بامننننننا بام هننننننسل 

ما  ب ننننننس  بعنننننن ل يلل ننننننم با ننننننمست عننننننل بامنننننن  مت باننننننس اا اهسنننننن   با اننننننمل يننننننا عنننننن

1993 .(2) 
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 بل انننننا ل انننننن  نننننمب باملنننننت باكنننننمتل بانننننم لنننننت تل متبعنننننمل بام   نننننلمح با ر لنننننث 

  مقننننننن بام هيننننننث باقم لننننننث يننننننا بل   نننننن لح هسنننننن   با اننننننمل  با مللننننننم ئل ظننننننم يننننننا 

 رننننننم  باسئلننننننمح بام ع سننننننث ئظننننننمب بام نننننن   باننننننم هسنننننن   الماننننننلث  مس لننننننث  بمننننننتو 

با ن باننننننم  نننننن ل بل   ننننننم  معننننننمللت با  ننننننمسلث  بج ممعلننننننث ب مننننننم لتجننننننف يننننننا بامسننننننما 

ا   ننننن لح  با مللنننننم ا ب قنننننت  ا بانننننن مقنننننمن ماننننن  با مللنننننم  يسنننننم امعلنننننمت رئلعنننننث باهننننن  

ب  مه ننننس باننننم  لكننننم س ئهممل ننننس  مننننل قننننا يننننمل باا ننننن  ئل ظمننننم اننننلت مر سننننم ب  امرعننننم 

ئنننننن لم نننننل باسننننن ن ئنننننمل   نننننم   نننننسبم  ئنننننلل  نننننم ا بامجمننننن ع لل منننننل باهسننننن    انننننلت 

س م نننننننت ئعننننننن  باهسننننننن   باا  نننننننمسلث  باج ممعلنننننننث ينننننننا بسن ع نننننننم ماننننننن  منننننننل  ت 

باعظنننننننس بانننننننس اا ا هسننننننن   باالمانننننننلث  بامس لنننننننث مقنننننننن باهننننننن  ينننننننا ب كنننننننمص با سمئنننننننمح 

 با لننننننمما بالظننننننم ب  باهنننننن  يننننننا  نننننن اا بام م ننننننر باعممننننننث بمننننننم بام هيننننننث باقماقننننننث 

ي كننننننمن يننننننا بل  ننننننم لل بامجمنننننن ع لل مننننننل باهسنننننن   باالماننننننلث  بامس لننننننث مننننننل جم ننننننر 

ج ممعلنننننننث منننننننل جم نننننننر بمنننننننت ئمع ئمت نننننننم هس انننننننم اإل انننننننمل لجنننننننسبل  باا  نننننننمسلث  با

م نننننست مم بامكننننن ت  با ن ينننننا ب نننننن  كننننننل با انننننمل مب نننننس ب  منننننم لعنننننتح ينننننا باا نننننت 

باالمانننننا با تئنننننا ئماسنننننم  ل بارئلعنننننا  منننننل قنننننا ينننننمل  نننننسمن بامج منننننف اننننن بص ينننننا ماننننن  

ع ننننننم باماننننننن  و بانننننننس اا ب  بانننننن ر ا ا لعنننننننس ئهنننننننمن مننننننل باهننننننن بن ئمقمئنننننننث  ستلنننننننت 

  باننننننن بتسل ينننننننا ب  م ظنننننننم ئنننننننن مجنننننننتس   ينننننننلا ارتلسنننننننث  باننننننن  ر هممل ظنننننننم  ا هسننننننن 

  كنننننمن بام هينننننث باتبئعنننننث  باملنننننتل ينننننا  ننننن ل بل   نننننم  ينننننا  بانننننف بامنننننت ا معنننننث 

اننننننسو با قلننننننتلل ئ جنننننن س ع اننننننث بت ئننننننمر جسالننننننث ئننننننلل باهسنننننن   باالماننننننلث  بامس لننننننث 

ث  باهسننننننن   باا  نننننننمسلث  باج ممعلنننننننث يع نننننننم انننننننئلن بامقنننننننمن منننننننل بامظنننننننا  ئما انننننننئ

ة ا نننننن  بامهننننننت ملل مننننننل هسنننننن اظا باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث بل ل نننننن ل اظننننننا باهنننننن   

ينننننا باه جنننننم  مم نننننث بمب منننننم  نننننمل متجنننننف  نننننمب باهتمنننننمل با  ملنننننف  لنننننت بام  نننننح 

امننننن بتس بانننننئ س  قت ب ظنننننم  با منننننم  نننننمل ئمسنننننس ت ا باه ننننن ن ع نننننم انننننست عنننننمسن منننننل 

ف ئننننننننماهس   هسنننننننن اظا باا  ننننننننمسلث  باج ممعلننننننننث ئمننننننننم لع لننننننننس مانننننننن  مننننننننل بل با م نننننننن

باالماننننننلث  بامس لننننننث لسنننننن س باننننننم با م ننننننف ئننننننماهس   باا  ننننننمسلث  باج ممعلننننننث  باع ننننننت 

 (1).  هل  بللم
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 المبحث ال ان 

 التنظيم الدستوري للحقوق االقتصادية ف  ظل الدستور العراق  لعام 

2005 

 المطل  االول

 2005 لعام العراق  الدستور ظل ف الحقوق االقتصادية 

يسننننننس  ا ظننننننم بامكننننننتح باسانننننن  ت  باعتباننننننا   ننننننا عسلننننننسل  م   عننننننث  ننننننماه  يننننننا     

 . باهنننننن  يننننننا با ع ننننننلا ل هنننننن  بالننننننممل باج مننننننمعا ل باهنننننن  يننننننا باعمننننننن ل بام  لننننننث

م ظنننننم (ب ا  / بااسنننننتل)( منننننل باساننننن  ت ينننننا 23) هلنننننت  تس هننننن  بام  لنننننث  ينننننا بامنننننمسل

 باننننننن   اظم  لهننننننن  ا مماننننننن  با  انننننننمح ئظنننننننم  ع نننننننم بل:)بام  لنننننننث بامم نننننننث م ننننننن  ث

 ة نننننتب لجننننن م  نننننمح بام  لنننننث با  ا : . قم لنننننم  با  نننننتح ئظنننننمل ينننننا هنننننس س باسنننننم  ل

ا عتباننننننا  -ق بام اعننننننث باعممننننننث مسمئننننننن  عنننننن ل  عننننننمسنل  لنننننن يا مانننننن  ئسننننننم  ل. قماقننننننم:

 باهنننن  يننننا با م نننن  يننننا ق  م ننننمل مننننل باعننننتب ل  ا لجنننن م ا لننننت   م نننن   لننننت بام سنننن ن

 (1)با  للت باا م ا(. ة تب    لهيت با م -ل با مم با ق م ئسم  ل . ر

ل هنننننني   ننننننم بل بامكننننننتح باعتباننننننا  هننننننمن ئسلننننننث باساننننننم لت هننننننتا باماننننننمت ئمام  لننننننث 

بامم نننننث با ة نننننتب  بام  لنننننث باعممنننننث اسنننننمص  عننننن ل  عنننننمسنل  منننننم بكنننننمت بانننننم هننننن  

 نننننن عتبانننننا ينننننا با م ننننن  ينننننا ق  م نننننمل ينننننا باعنننننتب  بللنننننم هنننننتا با م ننننن  ة نننننتب  

 (2).ب  بك مالمح   ع   ئظمب بامت با  للت باا م ا  امسلمل اهس ت

ب ا(: )باعمننننننن  /22) بمننننننم هنننننن  باعمننننننن يسننننننس ب تس  باسانننننن  ت باعتباننننننا يننننننا بامننننننمسل    

/: لننننن يا باسنننننم  لل باع انننننث  هنننن  ا نننننن باعنننننتباللل ئمنننننم للننننمل اظنننننا هلنننننمل  تلمنننننث. قم لننننم

ئنننننلل باعمنننننمن  ب نننننهمر باعمنننننن ع نننننم بانننننت با  نننننمسلثل منننننف متبعنننننمل ا بعنننننس باعسبانننننث 

/:   اننننننن باس اننننننث هنننننن   ناننننننلت با سمئننننننمح  با هننننننمسبح بامظ لننننننث ب   . قماقننننننم باج ممعلننننننث

با لنننننمما بالظنننننم  لننننن يا ماننننن  ئسنننننم  ل( ل هننننني بل بامكنننننتح   نننننم انننننا ل ننننن ام  ا نننننلن 

  يننننلا باع اننننث ئننننلل باعممننننن  تر باعمننننن  ب مننننم بهننننمن  ننننن مننننم ل ع نننن  ئكنننن  ل باعمننننمن 

  ب همر باعمن بام باسم  ل . 
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ج منننننمعا يسنننننس  ينننننا باساننننن  ت  نننننمب باهننننن  ينننننا بامنننننمس لل  يلمنننننم ل ع ننننن  ئمالنننننممل با    

  اننننننننن باس اننننننننث همملننننننننث  -ر -( ع ننننننننم بل:)ب ا29(ل هلننننننننت   ننننننننح بامننننننننمسل )29-30)

بام منننننننث  بارا انننننننث  باكنننننننلم مث   تعنننننننم با كننننننن   باكنننننننئمر   ننننننن يت اظنننننننا ينننننننت ح 

انننننب اس هننننن  ع نننننم  بانننننسلظا ينننننا با تئلنننننث  -قم لنننننم.  م مانننننئث ا  ملنننننث مم   نننننم ظا  انننننستب ظا

 با ع ننننننننلال  ا  باننننننننسلل هنننننننن  ع ننننننننم ب اس ننننننننا يننننننننا باه ننننننننتبا  باتعملننننننننث  باتعملننننننننث 

لهينننننننت بااننننننن   ن  -قماقنننننننم - اانننننننلمم ينننننننا هنننننننماح باعننننننن م  باعجنننننننم  باكنننننننلم مث

باا  نننننننننمس  ابرانننننننننمن ئ نننننننننن تل  مم نننننننننث    منننننننننم باس اننننننننننث باجنننننننننتبصبح با ال ننننننننننث 

  انننننننن باس انننننننث ا انننننننتس  -)ب ا ( ي  نننننننح ع نننننننم ب نننننننس30) بمنننننننم بامنننننننمسل ئهمنننننننمل ظا....( .

بالنننننننننننممل باج مننننننننننمعا  با نننننننننننهال  - ئمم ننننننننننث بارانننننننننننن  بامننننننننننتقل -ل  بةاننننننننننت

ل  ننننن مل اظنننننا بانننننسمن بام مانننننر   بامس منننننمح باامانننننلث ا عنننننلي ينننننا هلنننننمل هنننننتل  تلمنننننث

  اننننننن باس اننننننث بالننننننممل باج مننننننمعا  با ننننننها ا عننننننتباللل  -. قم لننننننم  باانننننن ل بام  ننننننا

ينننننننا هنننننننمن باكنننننننلم مث ب  بامنننننننت  ب  باعجنننننننم عنننننننل باعمنننننننن ب  با كنننننننتس ب  بالننننننن ا ب  

ئرمانننننث   عمنننننن ع نننننم  انننننمل ظا منننننل باجظنننننن  بامننننن ح  باامانننننث ل   ننننن يت اظنننننا بااننننن ل با

  (1) بام م   بامم ث ا ن ل ظا  باع ملث ئظا  ل يا ما  ئسم  ل(.

ل هننننني   نننننم بل بامكنننننتح باساننننن  ت  ينننننا   يلمنننننس ا لنننننممل باج منننننمعا انننننس انننننمت      

 بااننننننت ع نننننم  ظنننننن  باكنننننتلعث باانننننن ملث مننننننل مننننن ن  ن لننننننس  ع ننننننم مانننننناث با  ميننننننن 

يمننننننننل  بجننننننننر با باننننننننسلل  تئلننننننننث با اس  تعننننننننمل ظا  ع ننننننننم با اس يننننننننا بامسمئننننننننن بل 

لننننننتس ب جملننننننن با باننننننسلل مننننننل منننننن ن به ننننننتبا با باننننننسلل   سننننننسلا  ننننننن باماننننننمعسل با ننننننا 

بمننننننم هنننننن  با ع ننننننلا يسننننننس  تس يننننننا  (2). له ننننننمج ل اظننننننم يننننننا هماننننننث باعنننننن م  باكننننننلم مث

ت ا سنننننننسا بامج منننننننف  هننننننن  با ع نننننننلا عممنننننننن بانننننننم -( منننننننل باساننننننن  تل)ب ا34بامنننننننمسل )

   ا نننننس باس انننننثل   ننننن  تامبمنننننا ينننننا بامته نننننث بائ سب لنننننث    انننننن باس انننننث م ميهنننننث بةملنننننث

 كنننننجف  -با ع نننننلا بامجنننننم ا هننننن  ا نننننن باعنننننتباللل ينننننا مم  نننننح متبه نننننس. قماقنننننم -. قم لنننننم

باس اننننننث بائهننننننت باع مننننننا اب ننننننتب  باانننننن ملث ئمننننننم لمننننننسا با اننننننم لثل   تعننننننم با انننننن   

با ع ننننننلا بامننننننم   بة  ننننننا  -  ننننننح ميننننننم ت با ئنننننن ا. تبئعننننننمل  بائننننننسبح  بائ  ننننننمت  مم

 (3)م ا ن  ل يا ئسم  ل(.
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 المطل  ال ان 

 الضمانات الدستورية ف  الدستور العراق 

ملننننننت لننننننممل اهسنننننن   بايننننننتبس  هتلننننننم ظا  نننننن  باسانننننن  ت  مننننننم ل لننننننم س مننننننل      

  نننننن      ننننننس ع ننننننم  ننننننم  باهسنننننن   مننننننل منننننن ن ب ئننننننمح مجم عننننننث مننننننل بامئننننننمسل 

باسانننننن  تلث با ننننننا ع ننننننم باس اننننننث باسم   لننننننث باا ننننننمبا ئظننننننمل  تا ا يم ننننننسل مننننننل  جنننننن س 

  نننننن   سانننننن  تلث  لننننننت مه تمننننننث مننننننل ائننننننن انننننن رمح باس اننننننث  ئما ننننننماا مننننننل بجننننننن 

ا باساننننننن  ت ائنننننننس منننننننل  ننننننن بيت مجم عنننننننث منننننننل بالنننننننمم مح بام مق نننننننث لنننننننممل به نننننننتب

 . باسم   لث باهمملث ا      باسا  تلث مل با  ظم  بال بئرئمجم عث مل 

 لس نننننننس ئمالننننننننمم مح با انننننننم ن  بةاننننننننمالر بام   عنننننننث با ننننننننا لم نننننننل ئ باننننننننر ظم     

   ماننننننن  مجم عنننننننث منننننننل  (1)لنننننننمم ث باهسننننننن    باهتلنننننننمح منننننننل بل لع نننننننسو ع لظنننننننم.

بالننننننننمم مح ب  بامئننننننننمسل باسانننننننن  تلث بام عننننننننمتح ع لظننننننننم يننننننننا جملننننننننف باننننننننس ن مبح 

 -م ظم: 2005با يمث باسلمستبرلث  با ا    ع لظم باسا  ت باعتباا اعما 

 . مئسق المسل باسم  ل -1

 . مئسق باا ن ئلل باا رمح -2

 . مئسق با س ن باسلمص -3

 : باسا  ت باعتباا  ا ئلل  م  بامئمسل  مم  تسح يا

لس نننننس ئنننننس ملننننن ح باجملنننننف ا سنننننم  ل اننننن بص  نننننم  ب ه ممنننننمل  -مئنننننسق انننننلمسل باسنننننم  ل: -1

با مه نننننننن ملل ئهلننننننننت لاننننننننم  باسننننننننم  ل  لع نننننننن  ع ننننننننم  ننننننننن تتبسل يننننننننا باس اننننننننثل 

يملنننننننن ح باس اننننننننث ا سننننننننم  ل ب  مئننننننننسق بامكننننننننت علث لظننننننننسح باننننننننم جعننننننننن جملننننننننف 

ا م ممنننننث بااننننن رمح  باظل نننننمح ينننننا باس انننننث  ملنننننف اس بعنننننس م ممنننننث اظنننننم  منننننم  ننننن

  (2)ابيتبس باعمسللل.

         

 

                                                           

، 1965، ، النظريذذة العامذذة للحريذذات الفرديذذة ، الذذدار القوميذذة للطباشذذة والنشذذر، القذذاهرة  د. نعذذيم شطيذذة 1-

 . 347ص
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( م نننننس ع نننننم بل:)باانننننلمسل 5 اسنننننس ب نننننس باساننننن  ت باعتبانننننا ع نننننم ماننننن  ينننننا بامنننننمسل )      

بااننننننت  باعننننننما  ئننننننماا تبحا سننننننم  لل  باكننننننعر م ننننننست باانننننن رمح  كننننننتعل ظم لممتاننننننظم 

( منننننننل 46بامئمكنننننننت  عئنننننننت م اانننننننم س باساننننننن  تلث( بللنننننننم منننننننم  تس ينننننننا بامنننننننمسل )

هتمنننننننح  سللنننننننس ق  هننننننن  منننننننل باهسننننننن   ب  باهتلنننننننمح باننننننن بتسل ينننننننا باساننننننن  ت با نننننننا 

لمنننننت  نننننمب با سللنننننس  باساننننن  ت با ئ نننننمصل ع نننننم انننننم  ل ل نننننست ئمام ننننن  ل ع نننننم بل ا

 (1). ج  ت باه  ب  باهتلث

لعنننننس  نننننمب بامئنننننسق منننننل ب نننننا بامئنننننمسل با نننننا   نننننح  -مئنننننسق باا نننننن ئنننننلل بااننننن رمح: -2

ع لظننننننننم ساننننننننم لت باننننننننس ن با ننننننننا  ع ننننننننم ئهسنننننننن   با اننننننننمل  لس ننننننننس ئننننننننس   ملننننننننف 

بام  م نننننننمح ئنننننننلل اننننننن رمح باس انننننننث ئهلنننننننت  نننننننن اننننننن رث  منننننننمتت مظممظنننننننم  يننننننن  

باهنننننننس س با نننننننا عل ظنننننننم اظنننننننم باساننننننن  ت  س ل  جنننننننم م ع نننننننم بم  م نننننننمح بااننننننن رمح 

باا ننننننن بامر نننننن  ئننننننلل انننننن رمح  يمئننننننسق باا ننننننن ئننننننلل باانننننن رمح ا لع ننننننا بامننننننتو

باس اننننث  ت مننننم عننننسا  ت لننننم جملننننف  يننننم ح باس اننننث ئلننننس انننن رث  بهننننسل ب   ل ننننث  بهننننسل 

لعنننننتح ئماا نننننن بامنننننتل ل ال با بانننننف باعم نننننا بقئنننننح عنننننسا بم م لنننننث بامنننننم    ننننن  منننننم

 (2). ئظمب بامئسق ع م قر اس

لماننننننم ع ننننننم بهننننننس بل  ننننننمب بامئننننننسق  عنننننن س جننننننم ت  باننننننم   مئننننننمح باما ننننننت  ممننننننم ا   

باات اا)م   انننن ل (ل ع ننننم باننننت ا ب ننننس اننننلت ب ن مننننل اننننمن ئننننس ل يسننننس اننننئسس يننننا مانننن  

 ة ننننننسباا انننننناث با تلنننننن  مقننننننن بي رنننننن ل  بتاننننننر ل با ب ننننننس  اننننننر باننننننم م   انننننن ل  

عنننننت   نننننمب بامئنننننسق ئماكننننن ن بام عنننننمتح ع لنننننس ينننننا با انننننح باهملنننننت.  نننننم  بالنننننمم ث 

اعتبانننننا اعنننننما باظممنننننث منننننل لنننننمم مح هسننننن   با انننننمل  نننننمل انننننس  ننننن  ع لظنننننم باساننننن  ت ب

( م نننننننننس:)    ل بااننننننننن رمح 47 نننننننننتبهث ي سنننننننننس  تس م ت نننننننننم ينننننننننا بامنننننننننمسل ) 2005

 منننننننمتت بم  م نننننننم ظم  با كنننننننتلعلث  با  الملنننننننث  باسلنننننننم لث با همسلنننننننث منننننننل بااننننننن رمح

 (3) مظمم ظم ع م بامت مئسق باا ن ئلل باا رمح(.

ح لع ئنننننت  نننننمب بامئنننننسق منننننل بامئنننننمسل باامانننننلث با نننننا   ننننن -مئنننننسق باننننن س ن باسلنننننمص: -3

امع نننننم منننننل بام نننننمسبل ئانننننلمسل باسنننننم  ل  ة نننننسع لظنننننم ب  نننننر سانننننم لت بانننننس ن بامعم نننننتل 

 باا نننننن ئنننننلل بااننننن رمح س ل  جننننن س النننننمص ماننننن سن لعمنننننن ئم ننننننو عنننننل ق   نننننسم ح 
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مننننل ائنننننن ئننننماا اننننن رمح باس اننننث ل يماسلنننننمص  نننن  هنننننمما باهسنننن    ملنننننمبل باعسباننننث ينننننا 

س  ينننننا عم نننننس عنننننل باس انننننثل انننننمب يمنننننل بجنننننن بل لمنننننمتت مظممنننننس ائنننننس بل ل ننننن ل ماننننن 

 (1). باا ر لل با كتلعلث  با  الملث

ب نننننس  هنننننس  بانننننم  لمننننن   ئماا نننننن ينننننا بام ممعنننننمح  و يماننننن س ن باسلنننننمص لس نننننس ئنننننس   

 ئننننماه ا  ننننمب مننننل  مهلننننث  مننننل  مهلننننث بمننننتو ينننننل باانننن س ن لع ننننا بل باسلننننمل   ننننا 

لملننننننع ل يننننننا مانننننن  تا ا سننننننم  ل  هننننننس   ا ل  سنننننن ل يننننننا  ننننننمب  لنننننن س ل بعمننننننماظا ا

 لسنننننمت باننننن س ن باسلنننننمص ئنننننما يت  (2) . و نل   جلظنننننمح منننننل بهنننننس  م  نننننمل منننننل  نننننملباكننننن

ئماا ننننننننن يننننننننا  ب اننننننننتبس بئتم ننننننننم  و باننننننننم مننننننننسو  نننننننن بيت مجم عننننننننث مننننننننل باع بمننننننننن

 ئإ ننننننننسبتبام ممعننننننننمح با مكنننننننن ث ئننننننننلل بايننننننننتبس ب  ئلنننننننن ظا  ئننننننننلل باسبتل  بانننننننن س اس 

ب  بائنننننننتبصل ل  هينننننننت  ه نننننننلل ق  عمنننننننن منننننننل تامئنننننننث  ئماسب نننننننثبه ممنننننننس باسملنننننننلث 

 نننننمب بامئنننننسق يسنننننس  نننننا باننننن   ع لنننننس ينننننا  ة ملنننننث  ن لنننننسب  (3). باسلنننننمص)بعممن باانننننلمسل(

 ( م نننننننس  با نننننننا بكنننننننمتح ئننننننننل:87ل ينننننننا بامنننننننمسل )2005باساننننننن  ت باعتبانننننننا اعنننننننما 

  باانننننن رث باسلننننننم لث مانننننن س ثل     ا ننننننم بامهننننننم ا ع ننننننم بمنننننن  ح ب  بعظننننننم  ستجم ظننننننم

اننننن رمل  ( منننننل باساننننن  تل ئننننننل باسلنننننمل ماننننن س  ل ا88للنننننم ينننننا بامنننننمسل ) منننننم  تس ب

لجننننن م ةلنننننث اننننن رث با نننننسمن ينننننا باسلنننننمص ب   ع نننننلظا ينننننا النننننم ظا ا لنننننت باسنننننم  لل  ا

 (4). يا ك  ل باعسباث
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   237،ص1974

   .141ص مصدر سبق وكره ،حسين جميل ،  3

 . 2005( من الدستور العراق  لسنة 886-87المادتان ) 4-



(18) 
 

 الخاتمة

 ل ا: مل م ن مم  سسا يا  مب بائهتل  ا     مم   

ب نننننا باسانننننم لت باعتبالنننننث با نننننا ( منننننل 2005لع ئنننننت ساننننن  ت باعنننننتب  بانننننسب ا اعنننننما ) -1

  م اننننننح ئما ا ننننننلن  ننننننن بامئننننننمسل بام ع سننننننث ئهسنننننن   با اننننننمل  با ننننننا   ننننننح ع لظننننننم 

باع  ننننننننمح  بام بقلنننننننن  باس الننننننننث  يننننننننا مسننننننننسم ظم باهسنننننننن   باالماننننننننلث  باا  ننننننننمسلث 

 باج ممعلنننننث . اننننننمب يننننننل بامنننننن برل باعتباننننننا ينننننا يننننننن به ننننننما  نننننمب باسانننننن  ت ل م ننننننف 

ا  ا ظنننننم انننننس  بهمرظنننننم ئمجم عنننننث منننننل بالنننننمم مح ئسنننننست ائننننننت ئنننننس منننننل باهسننننن   با ننننن

 . با ا  ا با   ع لظم  تبهث

 هنننننننمن ئسلنننننننث باسانننننننم لت يننننننننل باساننننننن  ت باعتبانننننننا با مينننننننم ل   انننننننس ئعننننننن  باننننننن س   -2

ل يننننننئع      ننننننس جننننننمصح باهسنننننن   باا  ننننننمسلث  باس نننننن ت يلمننننننم ل ع نننننن  ئم لنننننن ح 

يننننتبس عممننننث  لننننت مهننننسسل ب  اننننس بهماننننح   يننننلا م لنننن ح معننننلل اننننس ع اننننث ئهسنننن   با

باننننننم انننننن ب لل   ننننننست اهسننننننملل بامننننننت باننننننم  لجعننننننن ماننننننناث   يننننننلا هسنننننن   بايننننننتبس 

 .   هتلم ظا ئلس باا رث با كتلعلث  اس بكت م بالظم امئسم يا   ر بام ل ح

بهنننننننمر بامكنننننننتح باعتبانننننننا با  نننننننن   باساننننننن  تلث ئمجم عنننننننث منننننننل بالننننننننمم مح  -3

ب  با جنننننننم م  منننننننل باع نننننننسبص باهسننننننن   باا  نننننننمسلث ا انننننننتسباسم   لنننننننث ئظنننننننسح همملنننننننث 

ع لظنننننم منننننل ئنننننماا اننننن رمح باس انننننث  انننننما  يظننننن   ئ نننننم مجم عنننننث مئنننننمسل سلمستبرلنننننث 

 .  ع ئت مل بات م م باامالث ا س اث باسا  تلث

 توصية

ع ننننننننم بامكننننننننتح باسانننننننن  ت  بل لتبعننننننننا  لنمننننننننم ئ يننننننننت باع ئننننننننمت  ننننننننن بامرماننننننننر 

منننننم يلظنننننم  هسلسنننننمل ا  نننننما  باعنننننما  تب باكنننننعئلث با نننننا  اننننن جس ينننننا باس انننننث ل ينننننا هنننننمن 

سبمنننننح  نننننم  بامرمانننننر ا   عنننننمت  منننننف به نننننما باساننننن  ت  بل   ننننن ل لنننننمل باهنننننس س 

بمب مننننم ه ننننن ع ننننت مانننن   ين  ننننم انننن   ل هل  ننننم بمننننما  ة ننننس  باماننننم ح ئظننننم سانننن  تلم

 . ي لم ممم ل س  بام بام ن ئنمل  با س ن باس اث
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 المصادر

 باستتل با تلا 

 اوال / الكت  

 م ينننننن ت بئننننننل م ننننننتا ئننننننل مهمننننننس باننننننسلل جمننننننمن باالننننننن بئننننننا باع مننننننث ابمننننننما -1

 . ا1956ل   ـ 1375ل  ئلت حل  باعتر ااملل  بام ت  بايتلسا

 .   م ت ل باملم لث بامرئعثل  1لر بامهلر باسمم ت بئمس ل باالت م لعس ر ئل مهمس.  س -2

  انيا / الكت  القانونية 

 مت نننننننننمل  2ر باعتئنننننننننال باننننننننن رل ينننننننننا با انننننننننمل هسننننننننن   جملننننننننننل هانننننننننلل.  س -1

 . 2001 ئلت حل ل باعتئلث با هسل ستبامح

 باسننننننم  ل يننننننا بةاماننننننلث  هتلم ننننننس با اننننننمل هسنننننن   باننننننتب  ل تئننننننتب لا جننننننمئت. س -3

  .1991 ل1ر  با كتل ا رئمعث  ب ن سبت باا ملثل  باكتلعث باس اا

 با اننننننننمل هسنننننننن   الننننننننمم مح باسانننننننن  ت  با  يننننننننلا ل  جلننننننننر مهمننننننننس اننننننننهت. س -4

 . 2011 م تل ل ك مح مرمئف ل  هتلم س

 ل با اننننننمل هسنننننن   ع  لننننننث ماظنننننن ا هنننننن ن م هيننننننمح ل  ننننننميا جنننننن بس  ننننننما .  س -5

 ل1ر ل ئ نننننننسبس ل باعممنننننننث باقسميلنننننننث باكننننننن  ل سبت ل بانننننننس اا باسنننننننم  ل ينننننننا مئمهنننننننت

1991 . 

 سبت ل  با رئلنننننننن  بانننننننن   ئننننننننلل با اننننننننمل هسنننننننن   باكنننننننن ت ل ل اننننننننح ع ننننننننا.  س -6

 . 2011ل  عممل ا  كتل  امص

 م ااننننننث ل 5ر ل بااسننننننس ب نننننن ن ع ننننننا  لاننننننلت ل باجننننننسلف ل اننننننح ئننننننل عئننننننس .  س -7

 . 2007ل ائ مل   با كتل ا رئمعث باتلمل

 ل   ئنننننث عئنننننس  م  ئنننننث ل باعممنننننث باساننننن  تلث بامئنننننمسل ل عقمنننننمل م لنننننن عقمنننننمل.  س -8

1943 . 

 سبتل  با اننننننمل  هسنننننن   باننننننس اا باسننننننم  ل يننننننا با اننننننلرل  ع نننننن بل با ننننننتلا عئننننننس. س -9

 . 2011ل باقسميث

 باانننننن ال يننننننا  لننننننمم م ظم با اننننننمل هسنننننن   بامامننننننال بئننننننتب لا م ننننننرام. س -10

 . 2011ل 2ر ل بتئلن



(20) 
 

 ل باالمانننننننننلث  باننننننننن يا باساننننننننن  ت  باسنننننننننم  ل ل لننننننننن  ت منننننننننل س م  ننننننننن ت. س -11

  2009 ل 1ل ر( ا س اث باعممث با يتلث) با ن با  مر

 باس ملننننننننث باننننننننسبت ل بااتسلننننننننث ا هتلننننننننمح باعممننننننننث با يتلننننننننث ل عرلننننننننث  عننننننننلا. س -12

 . 1965ل  باسم تل  با كتل ا رئمعث

 ع ننننننم با تئلننننننث بامئلننننننس ل عمكنننننن ت انننننن ممل.  س.    باه ننننننا باكننننننظلر  الننننننس.  س -13

 . 2007 ل ئ سبس ل ا رئمعث باهمس مرئعثل  1ر ل با امل هس  

 ل باعتئلنننننننث م نننننننت جمظ تلنننننننث ينننننننا باساننننننن  ت  با ينننننننما ل باجمنننننننن لهلنننننننم.  س -14

 . 1974 ل باسم تل ل باعتئلث با ظلث سبت

 / الرسائل واالطاريح  ل ا ا

 باساننننننن  ت ينننننننا  باهتلنننننننمح ا هسننننننن   باساننننننن  تلث بالنننننننمم مح ل تكنننننننلس هملنننننننس  انننننننل

 ااننننننا  ل با  لننننننث باجممعننننننث بامانننننن سئن   لننننننث ممجانننننن لت تاننننننماث ل 2005 اعننننننما باعتباننننننا

 .  2009 ل باسم  ل

 / القوانين  رابعا

 .2005 اعما باسب ا باعتب  سا  ت -1

 

 


