حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية
في الدستور العراقي الجديد
أ.م.د .أحمد عمر الراوي
مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية

المقدمة
لقد حظيت الحقوق السياسية والمدنية باالىتمام المتزايد من قبل المجتمعات
المحمية والمنظمات الدولية ،إال إن الحقوق االقتصادية واالجتماعية ال زالت محل

خالف حول اولويات االىتمام بيا ،ودون أي إجراء حول أىمية التأكيد عمييا في
التشريعات الدستورية المحمية.وعمية حان الوقت لتناول ىذه الحقوق باالىتمام بما
يتناسب ودرجة أىميتيا بكونيا تمثل الحقوق الطبيعية التي تؤكد الكرامة اإلنسانية لمفرد

.حيث ان معظم المشكالت الكبيرة التي يعاني منيا المجتمع البشري ىي ليست في
عالم األشياء وانما في عالم األفراد  .وان اكبر فشل لإلنسان ىو في عدم القدرة عمى
تحقيق حقوقو ال سيما االقتصادية واالجتماعية منيا  ،لما تمثمو من احترام لإلنسان

وصون كرامتو وحفظ قيمتو التي أكدتيا الشرائع السماوية .

إن تضمين التشريعات الوطنية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتحديد
آليات تنفيذىا يعد مؤشر عمى اىتمام الدولة واحتراميا لمواطينييا .وال يتحقق ىذا

االىتمام إال برصد الموازنات العامة لتنفيذ البرامج والسياسات التي تساعد عمى تأمين

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألفراد المجتمع .
وان العالقة بين التنمية المستدامة والحقوق االقتصادية واالجتماعية عالقة

مكممة لبعضيا البعض  ،فالتنمية لن تتحقق إذا كانت الدساتير ال تعبر عن مساواة
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األفراد بالحقوق والخدمات األساسية  ،وبنفس الوقت إن تمتع

االقتصادية واالجتماعية والثقافية يقوي ويدعم ركائز التقدم والتنمية .

الفرد

بحقوقو

وعمى ىذا األساس تبنت األمم المتحدة منذ العام  6633عيدا دوليا بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية الذي بدأ العمل بو عام ، 6693حيث أكد عمى تمكين كل

إنسان من التمتع بحقوقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومنيا حق تمتع الفرد

بمستوى معيشي وصحي مناسبين والسكن في بيئة صحية إضافة إلى حق حماية
الفئات الضعيفة كالنساء واألطفال والفئات الخاصة.

وفي العراق عانى الفرد  ،شأنو شأن بقية األفراد في المجتمعات النامية  ،من

ىدر حقوقو االقتصادية واالجتماعية  ،رغم تأكيد ىذه الحقوق في التشريعات الدستورية
،نتيجة لمظروف والسياسات الخاطئة التي اعتمدت في إدارة الموارد االقتصادية

والوطنية  .وزادت ىذه المعانات بعد االحتالل وانعدام األمن وفقدان فرص العمل .

ييدف البحث الوقوف عمى واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لإلنسان العراقي  ،وىل أنيا تحققت كما نصت عمييا التشريعات الدستورية السابقة ،
ومكانة ىذه الحقوق في الدستور العراقي الجديد.
ولتحقيق ىدف البحث فقد تم دراسة وتحميل

واقع الحقوق االقتصادية

واالجتماعية قي الدساتير العراقية السابقة السيما دستوري عام 4691و 4691في
مبحثو األول أما المبحث الثاني فقد خصص لشرح ما تضمنو الدستور الجديد من مواد
لمحقوق االقتصادية واالجتماعية .
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المبحث األول :
الدساتير العراقية السابقة –الحقوق االقتصادية واالجتماعية

أوالً  :الحقوق االقتصادية

لقد شيدت الحقوق االقتصادية اىتمام كبيرمن قبل الشرائع السماوية  ،السيما الدين

اإلسالمي الحنيف  ،الذي أكد عمى حق اإلنسان بالعيش بكرامة ولو الحق بالتممك
والعمل  .وقد أكدت آيات القرآن الحكيم عمى ىذه الحقوق بكونيا تميز اإلنسان عن بقية

مخموقات اهلل سبحانو وتعالى  .كون اإلنسان مستخمف في األرض ومكمف بعمارتيا
.لذلك كفل اإلسالم جميع الحقوق االقتصادية كحق الممكية والعمل وحق مساعدة الفقراء
من أموال الزكاة  ،وحق انتفاع الجميع بثروات األمة  ،وحق االستثمار والتوظيف  .ولم

يكتفي اإلسالم بجعميا مجرد حقوق وانما عدىا من الضرورات التي ال يمكن لمفرد أن
يعيش ويشارك في تنمية مجتمعو بدونيا  .ولذلك نجد التوافق بين الحقوق االقتصادية
التي جاء بيا اإلسالم والحقوق االقتصادية التي نصت عمييا المواثيق الدولية باستثناء

النشاط الربوي الذي حرمو اإلسالم لما لو من ضرر عمى الفرد والمجتمع .
 -1حق التممك

لقد أكدت معظم التشريعات الدستورية عمى حق التممك بالطرق المشروعة

والتصرف بيذه الممكية بما ال يضر اآلخرين  .فاإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان أقر
حق ممكية الفرد من خالل

(1

) -:

* لكل إنسان الحق في التممك بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الممكية بما ال يضر
احد من أفراد المجتمع  ،وال يجوز نزع الممكية إال لضرورات المنفعة العامة ومقابل
تعويض عادل .

) (1د .فؤاد عبد المنعم احمد  ،الممكية بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي – أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية –
الرياض –الجزء الثاني . 2004-
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* تحرم مصادرة األموال أو حجزها إال بمقتضى أمر شرعي .

وبذلك استندت الدساتير الع ارقية عمى اىتمام اإلسالم بالممكية  ،وأشارت جميعيا عمى

احترام الممكية الفردية والحفاظ عمييا  .إذ أكد دستور عام  6631في مادتو ( )61عمى

أن الممكية الخاصة مصونة وال تنتزع إال لمنفعة عامة ومقابل تعويض عادل  .كما كفل

انتقال تمك الممكية لمورثة وفقاً لمشريعة اإلسالمية  .أما دستور عام  6691فقد أكد عمى
(

دور الممكية كوظيفة اجتماعية وكفميا بما ال يتعارض أو يضر بالتخطيط االقتصادي .

) 2

مما يالحظ ان رغم ما نصت عميو الدساتير بأن الممكية مكفولة  ،إال إنيا حددت
ببعض الضوابط منيا ما أشار إليو دستور عام  6691من موضوع الممكية الزراعية
التي حددىا بحدود معينة وما يتجاوز عن ذلك يتم مصادرتو  .كما ان مجمس قيادة

الثورة ( المنحل ) قد اشترط في من يتممك عقا ار في مدينة بغداد ان يكون من سكنتيا
لعام  6659وحرم عمى بقية أفراد المجتمع التممك بالمدينة المذكورة .
 -2حق اإلنسان بالموارد الطبيعية والمشاركة بإدارة االقتصاد

غالباً ما تنص الدساتير عمى تحديد إستراتيجية إدارة الموارد الطبيعية

واالقتصادية لمجتمع ما  .معتمده في ذلك عمى األطر الفكرية والعقائدية لتمك

المجتمعات  .ورغم إن المجتمعات العربية ومنيا المجتمع العراقي ىي مجتمعات
إسالمية في الغالب  ،إال إن استراتيجيتيا في إدارة اقتصادياتيا قد تباينت من قربيا
وبعدىا عن الشريعة اإلسالمية حسب االيديموجيات الفكرية التي تأثر بيا قادة

المجتمعات العربية ال سيما في النصف الثاني من القرن الماضي

وفي العراق بعد قيام ثورة  6653واعالن النظام الجميوري كانت السمة الغالبة
عمى برامج إدارة الموارد واستثمارىا معتمدة عمى األيديولوجيات التي تأثر بيا القادة

العسكريون الذين قاموا بتغيير النظام السياسي والتي تميل إلى النيج االشتراكي وىذا ما
()1

الدستور العراقي لعام  1970المادتين ( . ) 8 ، 7
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نجده في الدساتير التي أعقبت ذلك إذ أشار دستور 6631إلى ان النظام االقتصادي

ييدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية وحظر أي شكل من أشكال
االستغالل .وان الثروات الطبيعية ىي ممك لمدولة وىي التي تكفل حسن استغالليا

()3

.

أما دستور عام  6691فقد ذىب أكثر من ذلك  ،ونص صراحة إلى إقامة النظام
االشتراكي عمى أسس عممية وثورية  ،وان الدولة ىي التي تتولى تخطيط وتوجيو وقيادة
االقتصاد مع تشجيع ودعم جميع أشكال التعاون في اإلنتاج والتوزيع واالستيالك .

() 4

 -3حق العمل

إن الحديث عن حق العمل لإلنسان ال يعني الحصول عمى دخل من ىذا

العمل ليمبي متطمبات المعيشة فقط  ،وانما حق العمل أوجبو اهلل سبحانو وتعالى وأكد

عمى قدسيتو وجعمو بمثابة العبادة وىذا ما خص بو الخالق اإلنسان عن بقية مخموقاتو،
وقال في كتابو العزيز " وقل اعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسولو والمؤمنون " صدق اهلل

العظيم .

ان عدم قدرة المجتمع عمى خمق فرص عمل نتيجة لتخمفو االقتصادي سيؤدي الى

حرمان ذلك المجتمع من القدرات البشرية الالزمة لعممية التنمية  .وىذا ما يسبب في
تفاقم مشكمة البطالة التي تؤدي إلى حرمان الفرد من مصدر رزقو لتأمين متطمبات

حياتو  .لذلك اىتمت كل الدول والمنظمات الدولية بمسألة العمل  ،وكيف يمكن خمق
فرص عمل كافية الستيعاب جميع العاطمين عن العمل  .اذ عمى المستوى العربي تقدر
الفرص المطموب خمقيا بحدود  51مميون فرصة عمل بحمول عام  1161م الستيعاب

الممتحقين الجدد بسوق العمل .

()6
()1
()6

()5

الدستور العراقي لعام 6631المادة ( ) 9

الدستور العراقي لعام  6691المواد ( . ) 61، 61،63
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  1111ص . 66
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وفي العراق فقد أقرت كل الدساتير التي صدرت منذ تأسيس الدولة العراقية  عمى

أىمية تكافؤ الفرص أمام العراقيين وحق العمل لكل مواطن  .إذ أشار دستور عام

 6631إلى أن الدولة تضمن تكافؤ الفرص  ،وأكد عمى إن العمل حق وواجب وشرف
لكل مواطن قادر عميو.

()6

وتوسع دستور عام  6691في إعطاء أىمية لمعمل

فخصص لو مادة من خمسة فقرات تضمنت إن العمل حق وشرف وان الدولة تكفل ىذا
الحق لكل مواطن قادر عميو وجعل من الدولة كافمة لتحسين ظروف العمل ورفع مستوى

العيش لمعمال وتوفير أوسع الضمانات االجتماعية في حاالت المرض أو العجز أو

الشيخوخة أو البطالة

()7

.

لكن كل ذلك لم يتحقق عمى ارض الواقع فاالقتصاد العراقي الذي عانى من
تدىور كبير في قدراتو خالل العقدين الماضيين نتيجة لمحصار االقتصادي واالحتالل

أدى إلى عجزه عن استيعاب القوى العاممة العراقية  ،وتشير إحصاءات و ازرة التخطيط
العراقية إلى ان البطالة لعام  1113تقدر بنحو  %1386من إجمالي القوى العاممة عمى
عموم العراق ترتفع في الحضر إلى  %31تشكل بطالة الذكورمنيا نحو  %36واإلناث
()8

بنحو %1183

.

ثانياً  :الحقوق االجتماعية

إن المقصود بالحقوق االجتماعية لألفراد في ابسط معانييا ىو توفير االحتياجات

الغذائية والصحية والتعميمية لالنسان  ،التي أقرتيا الشرائع السماوية والوضعية بما يعزز
كرامة اإلنسان وانتشالو من حالة الفقر والعوز والظمم  .وعميو توصف الحقوق
االجتماعية بكونيا منظومة الحماية االجتماعية التي تحمي اإلنسان وتساعده عمى بناء

( * ) بمغغد عغغدد الدسغغاتير التغغي ص غغدرت منغغذ تأسغغيس الدولغغة العراقيغغة وحت غغى واالحغغتالل فغغي الع غام  1113خمس غغة
دساتير مؤقتة إضافة إلى مشروع واحد لم يقر في العام . 6666

( )1

الدستور العراقي المؤقت لعام  6631المادتين ( . ) 69 ، 3

) )7الدستور العراقي المؤقت لعام  6691المادة ( . ) 31

( )8و ازرة التخطيط  ،المجموعة اإلحصائية لمعام  1111جدول  61/1ص56
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حياة سعيدة قادرة عمى التفاعل والعطاء مع اآلخرين لتنمية المجتمع الذي ينتمي إليو

ىذا اإلنسان .

وبذلك تعد الحقوق االجتماعية بمثابة تكوين الرأسمال البشري الالزم لتحقيق التنمية
وعميو من الخطأ أن ينظر إلى الخدمات االجتماعية التي تقدميا الدولة بكونيا كمف

تثقل كاىل الموازنات العامة  .الن تقديم الحقوق االجتماعية لألفراد تعد مطمباً أساسيا
لتحقيق التنمية  .وان ىدر ىذه الحقوق ستؤدي إلى عجز اإلنسان عن يكون قاد اًر في

تنمية مجتمعو.

وقد حرص العراق عمى تقديم الخدمات الصحية والتعميمية إلفراد المجتمع وفقاً لما

نصت عميو التشريعات الدستورية  .إال أن واقع ىذه الخدمات تراجع كثي اًر نتيجة

لمسياسات الخاطئة والحروب التي دخميا العراق خالل العقدين الماضيين مما تسبب في
ىدر ما تحقق لممواطن العراقي من حقوق وجعمتو يفتقر إلى ابسط مقومات الحياة

الكريمة .
 -1حق الحصول عمى الغذاء

بعد الحصول عمى الغذاء حقاً راسخاً في القانون الدولي بما في ذلك اإلعالن

العالمي لحقوق اإلنسان لعام  6613المادة (  )6-15والعقد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 6663المادة( ) 1-6-66وحقوق الطفل لعام

 6636المادة( ، )6-11التي أكدت جميعيا عمى أن حصول اإلنسان عمى الغذاء ىو
حقاً وليس عمالً خيرياً .

وقد اختمفت البمدان في تضمين الحصول عمى الغذاء في دساتيرىا إذ بعضيا

أعطى الحق لمفرد في مطالبة الدولة لتأمين ىذا الحق  ،وىذا ما أكده دستور دولة جنوب
أفريقيا  ،حيث نص دستورىا عمى مطالبة الدولة باتخاذ التدابير التشريعية في حدود
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مواردىا ليتمكن الفرد من الحصول عمى الغذاء الكافي

( 9

تضمين ىذا الحق ضمن الحقوق االجتماعية العامة .

أ.م.د .أحمد عمر الراوي

) وذىبت دول أخرى عمى

أما في العراق فقد نصت الدساتير السابقة ضمناً عمى ىذا الحق  ،إذ لم يكن

ىناك نصاً صريحاً وانما يفيم من خالل اإلستراتيجية التي اعتمدتيا الدولة في

السابق،وىو تطبيق النيج االشتراكي في تنظيم العالقات االجتماعية واالقتصادية .

وبالتالي سعت الدولة الى تأمين الغذاء بدعم أسعار بيع المواد الغذائية لمفرد .
وقد حقق العراق مستوى غذائي جيد يؤمن  3111سعرة  /لمفرد يومياً خالل

عقد الثمانينات  .إال أن ىذا المستوى قد تراجع كثي اًر خالل عقد التسعينات نتيجة لفرض

العقوبات االقتصادية عمى العراق ليتراجع ىذا المعدل إلى نحو 6651سعرة  /فرد يومياً
 .أي اقل من نصف ما كان عميو في بداية التسعينات  .أما في الوقت الحاضر ونتيجة

الحتالل العراق وايقاف العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء،فقد تعثر العمل بنظام البطاقة

التموينية نتيجة الوضع األمني المتدىور ،وتفاقم ظاىرة الفساد اإلداري األمر الذي أدى

إلى تراجع المستوى التغذوي الذي أشرتو إحدى الدراسات التي أجراىا برنامج األغذية

العالمي في العام  1113لغ 63محافظة عراقية في ارتفاع نسبة األسر التي تعاني من

الفقر والعوز والتي بمغت نحو  ( 10) %51من مجموع األسر التي شممتيا الدراسة  .وىي

نسبة مرتفعة تؤشر خطورة ىدر حق اإلنسان في الحصول عمى الغذاء .مما يتطمب قيام

الدولة في اتخاذ اإلجراءات الكفيمة لضمان حصول اإلنسان عمى الغذاء بسيولة ويسر
وضمن قدراتو المالية .
-2الحق في الحماية االجتماعية

نعني بالحماية االجتماعية ىي مجموعة التدابير العامة التي تتخذىا الدولة

لضمان حصول األفراد عمى دخل مناسب يؤمن ليم حياة كريمة  .وقد عرف البنك
( ) 1المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا ) مسح لمتطورات االقتصادية

واالجتماعية في منطقة االسكوا لمعام  2005/2004نيويورك  2005 /ص .81
( )2المصدر اعاله-صفحة. 84
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الدولي الحماية االجتماعية بأنيا " مجموعة اإلجراءات العامة التي تساعد األفراد واألسر

والمجتمعات المحمية عمى تحسين قدرتيا في مواجية المخاطر السيما األفراد واألسر
واألكثر تظر اًر

() 11

.

وعمى ىذا األساس تقوم الحكومات بتنفيذ برامج وسياسات لمضمان االجتماعي

وتخصص مرتبات لذوي الفئات الخاصة والمحرومة لمواجية حاالت البطالة والعجز
وفي العراق أكدت الدساتير السابقة ومنيا دستور عام  6631بكفالة الدولة لخدمات
الضمان االجتماعي ولمعراقيين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض أو العوز

والبطالة

()12

أما دستور عام  6691فقد أكد في مادتو العاشرة عمى التضامن

.

االجتماعي واعتبره األساس األول لممجتمع .ومضمونو إن يؤدي كل مواطن واجبو كامالً
تجاه المجتمع وان يكفل المجتمع لممواطن كامل حقوقو وحرياتو ،إذ كان النظام

االجتماعي الذي اعتمد عميو الدستور ىو إقامة النظام االشتراكي عمى أسس عممية
() 13

وثوريو

 .إال ان خدمات الرعاية االجتماعية لم تكن بالمستوى المطموب وفقاً لما

نصت عميو التشريعات الدستورية  .فكانت برامج الرعاية االجتماعية ال تشمل كافة

الفئات المحرومة  ،بل ركزت عمى موظفي الدولة والقطاع العام العاممة في المشاريع
المضمونة اجتماعية من خالل صرف الرواتب التقاعدية لحاالت اإلصابات أو إكمال

الخدمة  .أما الضمان الموجو لحاالت البطالة او الرعاية الخاصة برعاية األسر الفقيرة
والمعوزة  ،لم تكن الرواتب المدفوعة ليم تؤمن ابسط مقومات الحياة الكريمة  .لذلك
نجد إن عدد األسر التي تعيش حاالت الفقر قد بمغت  %51من مجموع األسر العراقية

عام 1113
()1

() 14

.

المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا ) مسح لمتطورات االقتصادية

واالجتماعية في منطقة االسكوا لمعام  2005/2004نيويورك 2005 /مصدر سابق،ص.84

( )2الدستور العراقي لعام  1964المادة. 16

()3الدستور العراقي المؤقت لعام  1970المادة .15
( )1الجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا )  ،مسح لمتطورات االقتصادية

13
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-3الحقوق الصحية

لقد حرصت الدساتير السابقة في العراق عمى تأكيد الحقوق الصحية لمفرد ،

حيث أشار الدستور المؤقت لعام  6631عمى إن الرعاية الصحية حق لمعراقيين جميعاً
تكفمو الدولة بإنشاء مختمف أنواع المؤسسات الصحية

()15

 .كما الزم الدستور المؤقت

لعام  6691الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الصحية
المجانية في الوقاية والعالج .

وقد سعت الدولة بالعراق تقديم الخدمات الصحية والعالجية لممواطن كافة ،

وحصل تقدم في نوعية الخدمات حتى بمد عدد المستشفيات نحو  319مستشفى عام
وأكثر من  6351مؤسسة صحية أخرى ونحو  13عيادة طبية شعبية

() 16

 .إال إن

مستوى الخدمات التي تقدميا ىذه المؤسسات الصحية قد تراجع خالل عقد التسعينات

نتيجة لمحصار االقتصادي المفروض دولياً عمى العراق  .وكانت معظم تمك المؤسسات

تفتقر إلى ابسط المستمزمات الصحية والعالجية  .وجاء االحتالل العراق في ربيع عام

 1113ليقضي عمى ما تبقى من ىذه المؤسسات نتيجة نيب وسمب كافة محتوياتيا ،
وباتت عممية إرجاع الرعاية الصحية إلى وضعيا خالل ما كانت عميو في عقد
الثمانينات يحتاج موارد كبيرة وادارات أمينة وان معظم ما رصد من مبالد لم ينعكس

ايجابياً عمى واقع الخدمات بسبب أن القسم األكبر تم انفاقو عمى اعادة بناء المؤسسة

الصحية المدمره  ،واآلخر قد فقد نتيجة تفشي الفساد اإلداري في معظم مؤسسات الدولة
ومنيا المؤسسات الصحية .

()2

الدستور العراقي المؤقت لعام  1970المادة الثالثة والثالثون .

()3الجهاز المركزي لإلحصاء والتكنموجيا لمعمومات المجموعة اإلحصائية لعام  2004جدول  10/ 1ص. 401
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إن ىذا التراجع في مستوى الخدمات والرعاية الصحية  .انعكس سمباً عمى حق

اإلنسان في الحصول عمى رعاية صحية تؤمن لو حياة سعيدة وصحيحة  .وتشير
بيانات الجدول( )6التالي إلى مؤشرات البقاء لإلنسان العراقي التي تعكس مستوى
الرعاية الصحية في العراق خالل العام .1111

جدول ()6
يبين معدالت الوفيات عند األطفال واألميات عند الوالدة في العراق لمعام 1111
العمر

معدل وفيات الرضع

المتوقع

لكل 6111والدة حية

بالسنوات
3383

611

معدل وفيات األطفال

دون الخامسة من العمر في مرحمة النفاس لكل
لكل  6111والدة حية

مائة ألف والدة

615

151

المصدر :المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسغيا ( االسغكوا )  ،مسغ لمتطغورات
 ،مصدر سابق ص39

معدل وفيات األميات

االقتصغادية واالجتماعيغة

.

رغم إن بعض المؤشرات الحياتية أعاله قد تكون مقبولة دولياً ،إال إن ىذه المؤشرات
قد تراجعت في عكسيا لمجوانب االيجابية لمرعاية الصحية فمثالً نجد إن معدل

وفيات األطفال دون الخامسة قد وصل خالل عقد الثمانينات إلى  61حالة لكل ألف

والدة حية إال إن ىذا الرقم قد تزايد في عام  1113إلى  615حالة
 -4الحق في التعميم
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ال تخفى أىمية التعميم ألي مجتمع يرغب في النمو والتطور فبدون التعميم ال

يتقدم الفرد وبالتالي ال تتحقق التنمية التي ىي ىدف اإلنسان ووسيمتيا  .لذلك أكد

العيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية عمى ضرورة جعل التعميم االبتدائي
إلزاميا واتاحتو لمجميع في مختمف المناطق الحضرية والريف  .كما طالب الدول
باألخذ تدريجياً بمجانية التعميم الثانوي والتعميم العالي .وقد حرص العراق عمى جعل

جميع مراحل التعميم مجانياً  ،وىذا ما تشير إليو معظم الدساتير العراقية  ،فقد أكد

دستور عام  6631عمى كفالة الدولة لحق التعميم لجميع العراقيين  ،والزم الدولة

باإلشراف عمى التعميم العام واتاحتو أمام الجميع مجاناً

() 17

 .كما أكد ذلك الدستور

المؤقت لعام  6633في مادتو الثالثة والثالثون حول كفالة الدولة لتوفير التعميم
لمجميع مجاناً  .أما في دستور عام  6691فقد ذىب أكثر من ذلك فألزم الدولة

بمكافحة أالمية ،إضافة إلى تامين التعميم لمجميع بالمجان في كافة مراحمو  .واعد
التعميم االبتدائي إلزاميا (. ) 18

في ضوء ىذه النصوص الدستورية التي أكدت عمى حق الفرد العراقي التعميم

وضعت الدولة برام ًج ميمة في نشر التعميم في كافة أنحاء العراق واتاحتو لكافة أفراد
المجتمع  .وتشير بيانات الجدول( )1التالي إلى تطور أعداد المدارس وطمبتيا

خالل المدة . 1111/666

جدول()2

يبين تطور أعداد المدارس وطمبتها في العراق لممدة 2004/1991
السنة

() 1

المرحمة االبتدائية

المرحمة الثانوية

الدستور العراقي المؤقت لعام  1964المادتين . 33،34

( ) 2الدستور العراقي المؤقت لعام  1970المادة السابعة والعشرون
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192 /1991
2004 /2003

عدد

عدد

عدد

عدد

المدارس

الطالب

المدارس الطالب

عدد

عدد

المدارس الطالب

7980

2824556

2719

967872

257

124479

13914

433460

4269

1571288

275

89902

المصغدر  :اسغغتمت مغن بيانغغات المجموعغة اإلحصغغائية لعغام 1111الصغغادرة عغن الجيغغاز المركغزي لإلحصغغاء –
الجداول (  ) 63، 61، 3الجزء 66 /

مما يالحظ من بيانات الجدول التوسع الكبير الذي شيده التعميم بالعراق السيما
الدراسة االبتدائية حيث ارتفع العدد من  9631مدرسة عام  6661 /6666إلى 63661

مدرسة العام الدراسي  1111 /1113أي بنسبة زيادة مقدارىا %11،3كما إن أعداد
الطمبة قد تضاعف في المرحمة االبتدائية خالل نفس الفترة ليصل إلى عدد 18335
مميون طالب  .أما المرحمة الثانوية فقد حققت زيادة مقدارىا % 3381في العام الدراسي

 1111 /1113عما كانت عميو في العام. 6665 / 6666

وعمى مستوى التعميم الجامعي فقد حقق ىذا النوع من التعميم بمختمف
تخصصاتو زيادة كبيرة حيث ارتفع عدد الطمبة الموجودين في الجامعات من

( ) 6698935ألف طالب خالل العام الدراسي  6661 / 6666إلى  3518611ألف
() 19

طالب خالل العام الدراسي 1111 / 1113

.

ورغم ىذا التوسع الذي شيده التعميم في العراق عمى مختمف مراحمو المختمفة ،

إال أن ظروف الحصار المفروض عمى العراق خالل عقد التسعينات أدى إلى تراجع
المستوى التعميمي بسبب عدم توفر المستمزمات التعميمية  ،وازدياد ظاىرة التسرب من

المدارس السيما المرحمة االبتدائية أذ بمد عدد الطمبة الذين تركوا الدراسة االبتدائية لمعام

(  ) 1الجهاز المركزي لإلحصاء  /المجموعة اإلحصائية لعام  2004جدول  24/11ص . 244
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الدراسي  1111 / 1113نحو  6558616ألف طالب نتيجة لمظروف االقتصادية
الصعبة التي كانت تعيشيا األسر العراقية خالل المرحمة السابقة والراىنة.

المبحث الثاني:
االقتصااااااااد والحقاااااااوق االجتماعياااااااة واالقتصاااااااادية فاااااااي الدساااااااتور الجدياااااااد
لمعام5002
أوال  :التوجهات في إدارة االقتصاد

م غغن المع غغروف إن التوج غغو ف غغي إدارة االقتص غغاد ال غغوطني ألي غغة دول غغة يتح غغدد ف غغي ض غغوء

إسغغتراتيجية واضغغحة تغغنص عمييغغا الدسغغاتير المنظمغغة لمعمغغل  .فالتوجغغو االقتصغغادي لمغغدول
ال أرسغغمالية تتبنغغى الفكغغر االقتصغغادي الميب ارلغغي فغغي إدارة اقتصغغادىا معتمغغده فغغي ذلغغك عمغغى
طبيعة الفكر االقتصادي الرأسمالي  .ورغم ما يمكن إن يكون عميغو االقتصغاد ال أرسغمالي
من حرية واسعة لحركة النشاط االقتصادي ،إال إن بعض الغدول ال أرسغمالية نجغدىا تميغل
إلغى تخطغيط اقتصغادىا  .وىغذا مغا نجغده فغي فرنسغا لضغمان نجغاح سياسغتيا فغي تحقيغغق

النمو االقتصادي وبالتالي تحقيق الرفاىية لمشعب الفرنسي .

إمغغا األنظم غغة االش غغتراكية فغغأن الدس غغاتير الخاص غغة بتم غغك الغغدول الت غغي انتيج غغت ال غغنيج
االشغغتراكي  ،تؤكغغد فغغي طريقيغغا إلدارة االقتصغغاد عمغغى اعتمغغاد الفكغغر االشغغتراكي المتمثغغل

بالتخطيط المركزي الموجو لكافة الفعاليات االقتصادية وتحقيق الموارد .

إمغغا الغغدول العربيغغة فقغغد حاولغغت فغغي بدايغغة تشغغكيل نظميغغا السياسغغية الحديثغغة إن تتبنغغى
ال غغنيج االش غغتراكي ف غغي إدارة مواردى غغا االقتص غغادية م غغن خ غغالل التخط غغيط المرك غغزي مت غغأثرة

بتجربة الدول االشتراكية  ،وكرد فعل لما عاشو المجتمع العربغي مغن قيغر وحرمغان طيمغة
ق غغرون م غغن االس غغتبداد والتس غغمط  .إال إن ى غغذه االس غغتراتيجية ل غغم ت غغنج ف غغي تحقي غغق النم غغو
االقتصغغادي والرفاىيغغة المنشغغودة ألبنغغاء الشغغعب العربغغي  ،وأضغغاعت الغغدول العربيغغة فرصغاً

ميمغة ووقتغاً طغويالً دون إن تبنغى اقتصغادىا بالشغكل المطمغوب وفغق مغا جغاء بدسغاتيرىا .
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ممغغا حغغدا بيغغا إن تتبنغغى منيج غاً جديغغداً فغغي التحغغول إلغغى التخطغغيط الالمركغغزي لكثيغغر مغغن
األنشغغطة فغغي بعغغض الغغدول وأخغغرى ال ازلغغت تحغغتفظ بغغالنوعين مغغن اإلدارات القتص غغادىا

فيناك قطاع عام وآخر خاص يتفاعل االثنان مع بعضيما لتحقيق النمو والتطور .
ثانياً :إدارة االقتصاد في الدستور العراقي الجديد

حاولت الدولة في العراق  ،شأنيا شأن بقيغة الغدول العربيغة ،خغالل النصغف الثغاني

مغغن القغغرن العش غرين إلغغى انتيغغاج إسغغتراتيجية مخططغغة القتصغغادىا ،حيغغث أشغغار الدسغغتور
الع ارقغ غغي المؤقغ غغت لسغ غغنة  6691عمغ غغى التخطغ غغيط المركغ غغزي الموجغ غغو لمعظغ غغم القطاعغ غغات

االقتصادية بيدف إقامة النظام االشتراكي  .وأكد الدستور المذكور عمى إن الدولة تتبنى
دعغغم وتشغغجيع جميغغع إشغغكال التعغغاون فغغي اإلنتغغاج والتوزيغغع واالسغغتيالك  .وبغغذلك لغغم ييغغتم
الدس غغتور كثيغ غ اًر ب غغالحقوق الفردي غغة ف غغي مزاول غغة األنش غغطة االقتص غغادية وتش غغجيعيا وان ك غغان

الدستور المذكور قد احترم الممكية الفردية كأساس لطبيعة الممكية وفقاً لإلرث الحضغاري

والديني في المجتمع .

إال إن رغغغم أىميغغة تمغغك اإلسغغتراتيجية التغغي كغغان اليغغدف منيغغا تحقيغغق الرفاىيغغة والعدالغغة

االجتماعيغغة لكافغغة أفغراد المجتمغغع  ،لغغم تغغنج فغغي ذلغغك نتيجغغة لتغمغغب التوجيغغات السياسغغية
اآلنية عمى القرار االقتصادية مما أدى إلى عدم تحقيق األىداف المتوخاة منيا .
وبعغ غغد اح غ غتالل الع غ غراق فغ غغي 6نيسغ غغان  1113وتغ غغدمير كامغ غغل المقومغ غغات االقتصغ غغادية

لالقتصغغاد الع ارقغغي  ،أدى ذلغغك إلغغى حرمغغان الفغغرد الع ارقغغي مغغن معظغغم متطمباتغغو الحياتيغغة
المعيشية واالقتصادية  .إذ بات من الصعوبة ألي فرد القيام بأي نشاط اقتصادي يحقق
لغغو الحيغغاة الكريمغغة نتيجغغة النعغغدام األمغغن ومسغغتمزمات العمغغل وفغغي مقغغدمتيا تغغوفر الطاقغغة
والوقود وشل وتدمير البني النحتيغة نتيجغة لمعمميغات العسغكرية المسغتمرة منغذ ذلغك التغاري

وحتغ غغى اليغ غغوم الحاضغ غغرو لمعظغ غغم القطاعغ غغات االقتصغ غغادية  .ممغ غغا صغ غغعب الموقغ غغف عمغ غغى
الم غواطن الع ارقغغي لغغيس فقغغط فغغي تقغغديم الخغغدمات األساسغغية بغغل فغغي ممارسغغة حقغغو بالعم غل

والنشاط االقتصادي
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وكغغان عمغغى السياسغغيين إن يع غوا إن أىغغم مقومغغات نجغغاح إقامغغة دولغغة حديثغغة ال بغغد إن

يس غغتند إل غغى قواع غغد اقتص غغادية متين غغو وى غغذه القواع غغد تحت غغاج إل غغى منظوم غغة إداري غغة متقدم غغة
ومنض غغبطة إلدارة جمي غغع أوج غغو الحي غغاة ال س غغيما ف غغي المج غغال االقتص غغادي  ،وتأكي غغد عم غغى
حقوق الفرد االقتصادية .

ورغم تفيم واضعي الدستور ليذه الحقيقة  ،نجد إن الدستور العراقي الجديد قد أشار

إلى أىمية الحقوق االقتصادية واالجتماعية لمفرد لكن لم يشير بوضوح الى إستراتيجية
الدولة في إدارة اقتصادىا  .سوى اإلشارة إلى بعض المواد التي قد ال تعطي لممخطط

أو المتابع ما ىو المطموب في إدارة االقتصاد الوطني مثل ما أشارت اليو المادة ()15

في الدستور العراقي الجديد التي تنص ( تكفل الدولة إصالح االقتصاد العراقي عمى
وفق أسس حديثة تضمن استثمار كامل موارده ) اذ يسود عمييا المفظ العمومي حيث لم
توض المادة المذكورة ما ىي األسس الحديثة وأي إستراتيجية يمكن إن تعتمد في إدارة

االقتصاد العراقي  .وان ما يعتبر حديثاً اليوم يصب قديماً بعد عقد من الزمن  .لذلك

كان ينبغي إن يشير الدستور بشكل واض إلى االستراتيجية المطموبة إلدارة االقتصاد

العراقي بما يحقق النمو والتقدم لخدمة أفراد المجتمع .
كمغغا إن الدسغغتور لغغم يوض غ كيفيغغة تنميغغة الم غوارد االقتصغغادية وكيفيغغة تحقيغغق التنميغغة

االقتصادية  ،سوى ما أشغارت إليغو المغادة  13مغن الدسغتور والتغي تغنص عمغى إن الدولغة
تشجع االستثمار في القطاعات المختمفة .

ثالثا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية لمفرد في الدستور الجديد
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لقغغد خصغغص الدسغغتور الع ارقغغي الجديغغد عغغدداً مغغن المغواد التغغي تكفغغل جميغغع الحقغغوق

االقتصادية لممواطن العراقي  ،وكان الدستور متمي اًز في ىذا المجال أكثغر ممغا خصصغو

الدستور إلدارة االقتصغاد الع ارقغي  ،حيغث أكغد الدسغتور عمغى تمغك الحقغوق وأفغرد ليغا بنغداً

كغغامالً شغغمل الم غواد ( )31-11الت غي أكغغدت عمغغى حغغق الع ارقغغي بالتممغغك والعمغغل والتعمغغيم
والعيش بظروف بيئية سميمة .

أوال :الحقوق االجتماعية :

أك غغد الدس غغتور عم غغى الحق غغوق االجتماعي غغة لمف غغرد الع ارق غغي  ،حي غغث أش غغار إل غغى إن

العراقيغ غغون متسغ غغاوون إمغ غغام القغ غغانون دون تميغ غغز بسغ غغبب الجغ غغنس أو العغ غغرق أو القوميغ غغة أو
األصغ غغل أو الم غ غون أو الغ غغدين أو المغ غغذىب أو المعتقغ غغد أو ال غ غرأي أو الوضغ غغع االقتصغ غغادي

واالجتمغغاعي

()20

 .وبغغذلك نجغغد إن الدسغغتور توسغغع كثيغ اًر فغغي تأكيغغد عغغدم التميغغز سغغوءا مغغن

النواحي االجتماعية أو األثنية أو االقتصادية  .مما يضع جميع المواطنين سواسية إمغام
القانون وىذا مدخل يمتاز بسعة الحقوق المدنية واالجتماعية التي أكدىا الدستور.

كمغغا حغغاول الدسغغتور إن يحمغغي األس غرة كونيغغا أسغغاس المجتمغغع ()21وأكغغد عمغغى رعايغغة

الطفولغغة وحغغق التربيغغة وحظغغر اسغغتغالل األطفغغال فغغي األعمغغال الشغغاقة واسغغتخدام التعسغغف
ضد األطفال .

ويمك غغن تص غغنيف الحق غغوق االجتماعي غغة الت غغي تض غغمنيا الدس غغتور الع ارق غغي إل غغى ن غغوعين

ىما-:
أ -الرعايغغة والحمايغغة ألفغراد المجتمغغع  ،حيغغث أشغغار الدسغغتور فغغي ىغغذا الجانغغب إلغغى كفالغغة
الدولة ورعايتيا لألسرة والطفل والنشا الجديد من خالل اآلتي -:

 -6تحافظ الدولة عمى األسرة وتحمي كيانيا وقيميا الدينية واألخالقية والوطنية.
 -1تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشأ والشباب .
( )1

الدستور العراقي الجديد  ،المادة 14

()21الدستور العراقي الجديد  ،المادة . 15
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 -3أكد الدستور عمى حق األوالد عمى الوالدين في التربية والرعاية والتعميم .
 -1منع االستغالل االقتصادي لألطفال .

 -5منع كل إشكال العنف والتعسف في األسرة والمدرسة والمجتمع .
ب -الض غغمان االجتم غغاعي  ،أك غغد الدس غغتور عم غغى ض غغمان االجتم غغاعي والص غغحي ألفغ غراد
المجتمع من خالل :

 -6عمغغى الدولغغة إن تكفغغل الضغغمان االجتمغغاعي لمفغغرد واألس غرة وخغغص الطفغغل والم غرآة
بأحقية ىذا الضمان .

 -1عمى الدولة إن تكفل المقومات األساسية لمعيش في حياة كريمة .
 -3كفالة الضمان الصحي لحاالت الشيخوخة والمرض والعجز
 -1كفالة الدولة لحاالت التشرد أو اليتم أو البطالة .
ثانيا :الحقوق الصحية والبيئية لإلنسان

تغغنص معظغغم الدسغغاتير إلغغى حغغق اإلنسغغان فغغي العغغيش ببيئغغة صغغحية جيغغدة تغغؤمن لغغو

حيغغاة صغغحية سغغعيدة  ،ويكفغغل المجتمغغع مغغن خغغالل الدولغغة ىغغذا الحغغق عغغن طريغغق تغغأمين
الرعايغغة الصغغحية لمفغغرد  .وقغغد تضغغمن الدسغغتور الع ارقغغي الجديغغد ىغغذه الحقغغوق وأكغغد عمغغى

اآلتي :

 -6تكفل الدولة الحق بالرعاية الصحية لكل أفراد المجتمع من خالل قيام الدولة بتأمين
وسغغائل الوقايغغة والعغغالج عغغن طريغغق إقامغغة المستشغغفيات والمستوصغغفات ودور العغغالج

()22

.

 -1رعايغغة الدولغغة لغغذوي الفئغغات الخاصغغة مغغن المعغغوقين وتغغأىيميم بغيغغة دمجيغغم بغغالمجتمع
أكد الدستور عمى إن الدولة تكفل حماية البيئة والتنوع أألحيائي والحفاظ عمييا .

()22الدستور العراقي الجديد المادة . 31-36
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 -3أك غغد الدس غغتور عم غغى دور القط غغاع الخ غغاص ف غغي إنش غغاء المستش غغفيات والمستوص غغفات
الصحية وبأشراف الدولة .

إن مغغا أش غغار إلي غغو الدسغغتور م غغن حق غغوق صغغحية وبيئي غغة س غغميمة يجغغب إن ي غغتم توفيرى غغا
لإلنسغغان الع ارقغغي  ،يعغغد خطغغوة ميمغغة بعغغد إن تعغغرض اإلنسغغان الع ارقغغي إلغغى حرمانغغو مغغن

ابسغغغط حقوق غ غو ف غغي الحصغ غغول عمغ غغى ال غغدواء والعغ غغالج وتغ غغدمير بيئت غغو الصغ غغحية السغ غغميمة .

أما في جانب حق اإلنسان العيش في بيئة نظيفة وسميمة فإن ىذا الحق يتطمغب إصغدار
التشريعات الالزمة لتنفيذ ىذه البنغود ،إذ إن الدسغتور لغم يشغر إلغى كيفيغة تنفيغذ حغق الفغرد

بالعيش بظغروف سغميمة وتغرك ذلغك إلغى صغالحيات المؤسسغات الخاصغو برسغم السياسغة
البيئية لضمان حماية البيئة من التموث

()23

.

ثالثا :الحق في التعميم

اسغغتطاع العغراق فغغي سغغنوات السغغبعينات مغغن خغغالل حممغغة محغغو األميغغة القضغغاء عمغغى

ظاىرة األمية األبجدية في المجتمع العراقي  .إال إن الظغروف التغي مغر بيغا العغراق أدت
إلغغى رجغغوع األميغغة بغغالمجتمع الع ارقغغي نتيجغغة لتسغغرب األطفغغال مغغن المغغدارس واسغغتغالليم

لمقيغام بأعمغغال تسغغاعد عغوائميم فغغي تمبيغغة مسغغتمزمات المعيشغغة .حيغغث تشغغكل أالميغغة نسغغبة
عالية السيما في األسر الفقيرة ،وبالتالي ال بد من إن يكون لحق اإلنسان بالتعميم جانب
ميغغم بالدسغغتور وحسغغن فعغغل المشغغرع فغغي التأكيغغد عمغغى حغغق التعمغغيم لكغغل أف غراد المجتمغغع

وجعمغغو إلزاميغغا فغغي المرحمغغة االبتدائيغغة  .كمغغا أكغغد الدسغغتور عمغغى كفالغغة الدولغغة فغغي مكافحغغة
األميغغة وجعغغل التعمغغيم مجاني غاً فغغي مختمغغف الم ارحغغل  ،رغغغم أجغغاز إن يكغغون ىنغغاك تعمغغيم

خاص ينظم بقانون

() 24

()23الدستور العراقي الجديد المادة (-110ثالثاً) .
()24الدستور العراقي الجديد المادة . 33
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إن ما ذىب إليو الدستور في تأكيد حق التعميم لمجميع والزمو فغي المرحمغة الد ارسغية

األولى  ،جاء نتيجة لأليمان بأن التعميم ىو أساس تقدم المجتمعات وبدون ىذا الحق ال
يمكن لإلنسان إن يتطور وينمي حياتو .
رابعاً  :الحقوق االقتصادية

أكغغدت جميغغع الشغرائع القانونيغغة والوضغغعية حغغق اإلنسغغان بالعمغغل بصغغفتة الغوارث فغغي

األرض مغغن اهلل سغغبحانو وتعغغالى الغغذي سغغخر لغغو الم غوارد الطبيعيغغة السغغتثمارىا بمغغا يعمغغر
األرض  .وال يمكغ غغن لعمغ غغارة األرض إن تغ غغتم إال فغ غغي إن تمتغ غغع اإلنسغ غغان بكامغ غغل حقوقغ غغو

االقتصادية كحق العمل  ،حق التممك  ،حق االستثمار  ،حق المتاجرة  ...ال لالنتفغاع
بما سخره اهلل لو في تطوير حياتو.
أ -حق العمل :

العمل ىو النشاط النوعي المميز لمخصائص اإلنسانية الرفيعة وىو مصدر كل إنتاج

وبالتغغالي ىغغو الغغذي يحقغغق تغراكم الثغغروة ويحقغغق الحضغغارة اإلنسغغانية  .فالعمغغل فغغي الشغريعة
اإلسالمية حقاً وواجباً وشرفاً وأوجبغو اإلسغالم عمغى الرجغل والمغرآة  .إذ قغال اهلل عغز وجغل

في كتابو الحكيم "وقل اعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسولو والمؤمنون"  .حيث نجد في ىذه
اآلي غغة الكريم غغة وج غغوب العم غغل عم غغى ك غغل ش غغخص ق غغادر عمي غغو وى غغو الس غغمة المميغ غزة ل غغدور

اإلنسان في ىذه الحياة عن بقية مخموقات اهلل (. )25

من ىذا المنطمق الشرعي حرصت كل التشريعات الوضغعية عمغى اعتبغار العمغل حغق

وواجب عمى الفرد  .وقد أشار الدستور العراقي الجديد عمى إن :
 -6العمل حق لكل العراقيين بما يضمن ليم حياة كريمة .

 -1عمى الدولة إن تنظم العالقة بين العمال وأصحاب العمل عمى أسس اقتصادية.
 -3تكفل الدولة حق تأسيس المنظمات والنقابات التي تحمي حقوق العمال .

( )25د .أحمد عمر الراوي  ،الحقوق االقتصادية لممرأة ضرورات لمشاركتيا في التنمية  /أوراق مجتمع مدني –مركز دراسات وبحوث
الوطن العربي العدد  1لسنة . 1115.
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ب – حق الممكية :

لق غغد اق غغر اإلع غغالن اإلس غغالمي لحق غغوق اإلنس غغان ح غغق الممكي غغة الفردي غغة وال غغى حري غغة

التصغغرف بيغغا بمغغا ال يضغغر اآلخ غرين  .ومنغغع نغغزع الممكيغغة إال لمضغغرورة ومقابغغل تعغغويض

عادل وحرم مصادرة األموال وحجزىا

()26

وألىمية الممكية الخاصغة أكغد الدسغتور الع ارقغي

عم غغى ص غغونيا واالنتف غغاع بي غغا واس غغتغالليا والتص غغرف بي غغا  ،ول غغم يج غغوز ن غغزع الممكي غغة إال
ألغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل  .وأعطى الحق لمعراقي إن يتممغك فغي أي

مكغغان فغغي الع غراق  ،إال إذا كغغان ذلغغك ألغ غراض التغيغغر السغغكاني

()27

 .ويعغغد ىغغذا الحغغق

بالنسبة لمتممك في جميع أنحاء العراق نقمو في تعزيز حق الممكية السيما بالنسبة لممكية
العقار بعد إن كان يحظر عمغى الع ارقغي تممغك العقغارات فغي بعغض محافظغات العغراق إال
بشروط صعبة التحقيق  ،ومنيا إن يكون من سكنة المحافظة المعنية .

()26د .فؤاد عبد المنعم احمد  ،الممكية بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي – أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية – الرياض
 ،الجزء الثاني . 1116

( ) 27الدستور العراقي الفقرات أوال – ثالثاً المادة  11ص . 661
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الخالصة:
ال ازلغغت الحقغغوق القتصغغادية واالجتماعيغغة مح غل خغغالف حغغول أواويغغات االىتمغغام بيغغا

ض غغمن االط غغر التشغ غريعية بم غغا يتناس غغب ودرج غغة أىميتي غغا  ،كم غغا ك غغان االىتم غغام ب غغالحقوق
السياس غغية والمدني غغة ،رغ غغم م غغا قام غغت ي غغو االم غغم المتح غغدة م غغن تبن غغي عي غغدا دولي غغا لمحق غغوق
االقتصادية واالجتماعية منذ العام .6633

وفغي العغراق فقغد تضغمنت الدسغاتير العراقيغغة نصغوص عديغدة حغول الحقغوق االقتصغغادية

واالجتماعيغغة  .إال إن ىغغذه لحقغغوق لغغم تتحقغغق لممغواطن الع ارقغغي بالشغغكل المطمغغوب .نتيجغغة
لمظ غغروف والسياس غغيات الخاطئ غغة الت غغي اعتم غغدت ف غغي إدارة المغ غوارد االقتص غغادية والبشغ غرية

.وزادت معانات المواطن ج ارء الحروب التي مر بيا العراق والتي كغان أخرىغا االحغتالل
األمريكي في العام .1113وىذا مغا أكدتغو اإلحصغاءات الرسغمية التغي أشغارت الغى ت ارجغع
مسغتوى ىغذه الحقغوق .إذ لغم يسغغتطيع الكثيغر مغن األفغراد مغغن الحصغول عمغى فرصغة عمغغل

،حيث بمغغت نسغبة البطالغة فغي العغام  1113الغى %1386مغن حجغم القغوى العاممغة  .وأن
نسبة األسر التي تعاني من الفقر والحرمان قد تجاوزت  .%51وتراجعت كثي ار الخدمات
الصحية والتعميمية  .إذ تسببت تمك الحاالت في تدىور المستوى الصحي لمفرد مما أدى
إلى وصول عدد حاالت الوفيات لألطفال حغديثي الغوالدة الغى  611حالغة لكغل ألغف والدة

حي غغة.كما أدت الظ غغروف الص غغعبة الت غغي تعيش غغيا األس غغر العراقي غغة إل غغى اس غغتغالل أطفالي غغا
بالعمل األمر الذي أدى إلى تسغرب نحغو 65586الغف طالغب مغن المغدارس االبتدائيغة فغي

العام . 1111

فغغي ضغغوء ىغغذه الصغغورة القاتمغغة عغغن مسغغتوى الحقغغوق االقتصغغادية واالجتماعيغغة  ،حغغاول
المشغغرع فغغي الدسغغتور الع ارقغغي الجديغغد الغغذي اقغغر فغغي العغغام  1115إن يفغغرد مسغغاحة واسغغعة
لنصغغوص أكغغدت عمغغى حقغغوق الفغغرد االقتصغغادية واالجتماعيغغة .مشغغيرة إلغغى تأكيغغد رعايغغة

الفغغرد وحمايتغغو  ،وكفالغغة الدولغغة بحمايغغة األمومغغة والطفولغغة والشغغيخوخة وحغغق األطفغغال فغغي
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الحصغغول عمغغى التربيغغة والتعمغغيم المناسغغب ومنغغع جميغغع أشغغكال العنغغف والتعسغغف وضغغمان

حياة كريمة لمفرد.

يتض غ مغغن الوقغغائع سغغابقة الغغذكر إن العب غرة لضغغمان الحقغغوق االقتصغغادية واالجتماعيغغة
لمفرد ىو ليس في سرد النصوص ،رغم أىميتيا ،وانما في تطبيق ىذه النصوص وتفعيل
العمغ غغل بيغ غغا بمغ غغا يغ غغؤمن كامغ غغل الحقغ غغوق .ونأمغ غغل أن تقغ غغوم المؤسسغ غغات التنفيذيغ غغة بتطبي غ غق

السياسغغات التغغي تغغؤمن حيغغاة كريمغغة لمم غواطن الع ارقغغي  .وان تقغغوم المؤسسغغات التش غريعية
والقضغغائية فغغي محاسغغبة الجيغغات التنفيذيغغة عغغن أي قصغغور فغغي تطبيغغق النصغغوص ال غواردة
فغي الدسغغتور حغول الحقغغوق االقتصغادية واالجتماعيغغة لإلنسغغان الع ارقغي بمغغا يغؤمن لغغو حيغغاة

كريمة .
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