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دور الذولة يف تىفري الضكي االجتواعً املالئن للوىاطٌني تطبٍمًا حلك 
 اإلًضاى يف الضكي يف كل هي هصر والعراق

ت صالح عبذ العزٌز    دعاء ابراهٍن عبذ اجملٍذد.       
َّ
 املضتشار. عز

 الماضً مبجلش الذولة املصري                 الماًىى العام هذرس          
            هصر -جاهعة حلىاى   احلمىق/كلٍة 

                                 املضتخلص

ٕذغٟ أْ ٠ضّضغ دٗ وً فشد فٟ ٠ؼذ ثٌقك فٟ ثٌغىٓ ِٓ أُ٘ ثٌقمٛق ثٌضٟ ٠

، دٛطفٗ ِٓ أُ٘ ِمِٛجس ثٌّغضٜٛ ثٌّؼ١شٟ ثٌالةك ٠ٚغذٚث ػجِال أعجع١ج ٚؽٕٗ

 .ف١ز ػٍٝ فذ عٛثءالؽضّجػ١ز ٚثٌغمجٌٍضّضغ دىجفز ثٌقمٛق ثاللضظجد٠ز ٚث

 ٟٜ أعجعٚال ٠ؾٛص أْ ٠ٕظش إ١ٌٗ ػٍٝ ثػضذجس أْ ٘زث ثٌقك ِؾشد ِؤٚ

دً ٠ؾخ ػٍٝ ثٌذٚي صؼض٠ض ٘زث ثٌقك ٚرٌه  ،صضٛثفش ف١ٗ ِمِٛجس ثٌق١جر ٌغجو١ٕٗ

ؼّجٔٗ ٚصقذ٠ذ ثألؽش ٚثٌغ١جعجس دٛػغ ثٌٕظُ ٚث١ٌ٢جس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّالةّز ٌ

ٌّّجسعجس صٍضضَ دئصثٌز وجفز ثٌؼٛثةك ٚث ، وّجٌضٍذ١ز ثالفض١جؽجس ثٌّضؼٍمز دجٌغىٓ

 . ٜثٌّؤٚ ٟصٙذد فك ثالٔغجْ ف ٟثٌض

وً ِٓ ِظش  ٟ٘زث ثٌّٛػٛع ِٓ ثأل١ّ٘ز دّىجْ ف ٌزث فمذ سأ٠ٕج أْ

 .ِٓ ثإل٠ؾجص ٟءؽٛثٔذٗ دش ٟعشٔج أْ ٠ذٚس دقغٕج ف، فآٚثٌؼشثق

 .، انسكه انمالئمانحق في انسكه، االنياث انقاوىويت: انكهماث انمفتاحيت 

Abstract  

 The right to housing is one of the most important 

rights that everyone should enjoy in his homeland, as it is 

one of the most important components of an adequate 

standard of living, and it considers an essential factor for the 

enjoyment of all economic, social and cultural rights alike. 

It should not be seen on the grounds that this right is 

merely a basic shelter that provides the essentials of life for 

its residents. Rather, states must promote this right by setting 

the appropriate legal systems and mechanisms to guarantee 

it and defining frameworks and policies to meet housing 
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needs, as well as committing to remove all obstacles and 

practices that threaten the right of The human being in the 

shelter. 

Key words :Right to housing, legal mechanisms, and 

adequate housing 

  متهٍذ وتمضٍن

فالدذ أْ ٠ضّضغ وً  ،ثٌغىٓ ِٓ ثٌقمٛق ثألعجط ٌىً فشد ٟثٌقك ف٠ؼضذش 

فشد دّغىٓ ِالةُ دٛطفٗ ِٓ ِمِٛجس ثٌّغضٜٛ ثٌّؼٕٝ ثٌالةك دجػضذجسٖ ػجِالً 

ً ٌٍضّضغ  ٚال ٠ؾٛص ثْ  زجٌقمٛق ثٌغ١جع١ز ٚثاللضظجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز وجفدأعجعج

 زػٍٝ ثٌذٚي وجف ٟعجط ٚإّٔج ٠ٕذغؤٜٚ أٔٗ ِؾشد ِأ٠مضظش ثٌٕظش إ١ٌٗ ػٍٝ 

صؼض٠ض ثألؽش ثٌٛؽ١ٕز ثٌّالةّز ألػّجي ٘زث ثٌقك ٚٚػغ دؼغ ثٌغ١جعجس 

فؼالً ػٓ  ،ٚثٌّّجسعجس ٌضٍذ١ز ثالفض١جؽجس ثٌّضؼٍمز دجٌغىٓ ػٍٝ ثٌّذٜ ثٌط٠ًٛ

ػجَ  فٟ ٞفٕؾذ أْ ثٌذعضٛس ثٌّظش، صٕظ١ُ ثٌّؤٜٚ ِٓ لذً ثٌمطجع ثٌخجص

ِٕٗ ٚ٘ٝ  صٕض ػٍٝ ثٌقك  66ثٌّجدر  فٟىٓ ثٌغ فٟلذ ٔض ػٍٝ ثٌقك  2102

ثٌّغىٓ ثٌّالةُ ٚثٌق١جر ثٌٕظ١فز ٚثٌغزثء ٚ٘ٝ أِٛس ِؼّٛٔز دّٛؽخ ٘زث  فٟ

ػ١ز عىجْ صغضٕذ إٌٝ ثٌؼذثٌز ثالؽضّجٚؽ١ٕز ٌإل زثٌقك ٚلذ صذٕش ثٌذٌٚز خط

 .ٚصؼض٠ض ثٌّذجدسثس ثٌّغضمذ١ٍز

ذر ػٍٝ فك س ؽ١ّغ ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ٚػٍٝ سأعٙج ثألُِ ثٌّضقأوذٚلذ 

ثٌغىٓ فمذ ػشفش ِفٛػ١ز ثألُِ ٌقمٛق ثالٔغجْ فك ثٌغىٓ ػٍٝ ثٔٗ  فٟثالٔغجْ 

ػذَ ثعضخذثَ  ٚثْ صّغً رٌه زٚوشثِ زعالِ فٟأفذ ثألِجوٓ  ف٠ٟؼ١ٓ ثالٔغجْ 

فٍغط١ٓ ثٌّقضٍز ٚفك  فِّٟج ٠قذط  فٟثٚ ثٌضذ١ِش ثٌضؼغ ٞشغخالء ثٌمثٌمٛر دجإل

ٚوزٌه ثٌقظٛي ػٍٝ خذِجس  ضًِٗ فش٠ثالٔضمجي ِٕٗ ٚإ١ٌٗ دىج فٟ٘زث ثٌشخض 

وً  إِىجْ فٌٍّٟغىٓ ِٓ ١ِجٖ ٚوٙشدجء ٚطشف طقٝ ٚثْ ٠ىْٛ صىٍفز ثٌغىٓ 

ِؤعشثس خجسؽ١ز  ٞصٍه ثٌّٕجؽك دؼ١ذثً ػٓ أ ٟشخض ٚثْ صٛفش ثٌقّج٠ز ٌمجؽٕ

 ٚثْ ٠ىْٛ لش٠ذج ِٓ ؽ١ّغ ثٌّشثفك ثٌظق١ز ٚثٌّذثسط ٚثألعٛثق.

) أ ( ػٓ ثالػالَ  25ثٌّجدر  فٟغىٓ وّج ثٌ فٟٚصؼضشف ثٌّٛثع١ك ثٌذ١ٌٚز دجٌقك 

ػجفز إٌٝ ٔظٛص أخشٜ صٕض ػٍٝ فك ثالٔغجْ ٌقمٛق ثإلٔغجْ دجإل ٟجٌّثٌؼ

ؽ١ّغ أشىجي ثٌض١١ّض ػذ ثٌّشأر  صفجلجس ثٌمؼجء ػٍٝثفٟ عىٓ ِالةُ وّج  فٟ

صفجل١ز ثألُِ ثٌّضقذر دشؤْ ٚػغ ثٌالؽت١ٓ وّج صٍضضَ ثصفجل١ز فمٛق ثٌطفً ٚثٚ

 :فٟ ثٌغىٓ ف١ّج ٠ٍٝزث ثٌقك ثٌذٌٚز دضخظ١ض ٘



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

393 

 صؼّٓ إصجفز ثٌغىٓ ثٌّمذٛي دغّٓ ِالةُ ٌىً فشد. ٟثٌضصخجر ثٌغذً وجفز ث -0

 صخجر ثٌضذثد١ش ثٌالصِز ِٓ خالي ع١جعضٙج ثٌضشش٠ؼ١ز ٌٍضؤو١ذ ػٍٝ ٘زث ثٌقك.ث -2

ٌضٍه ثألف١جء  زغى١ٕز ٚسفغ ِغضٜٛ ثٌخذِجس ثٌّمذِصٛف١ش ثٌقّج٠ز ٌألف١جء ثٌ -3

 ٠ؼّٓ ِغضٜٛ ِؼ١شز الةك ٌؾ١ّغ ثألفشثد.ثٌغى١ٕز ِّج 

ثٌمؼجء ػٍٝ  فِٟمجدً ٘زث ثٌقك ٠ؾخ ثال ٠خً ٘زث ثٌقك دقمٛق ثٌذٌٚز  فٟٚ

ثٌذٌٚز ثألِش ثٌزٜ ٠ؤعش ػٍٝ صٛف١ش  ٟػٍٝ أسثػ ٞة١جس ٚثٌضؼذثظج٘شر ثٌؼشٛ

 ٌٍٞذٌٚز ٚدّج ال ٠ؤعش ػٍٝ أ ١زِغجفجس أسثع صظٍـ ٌٛػغ  ثٌخطؾ ثٌؼّشثٔ

ز ِٓ خالي ثٌض١ّٕز ثاللضظجد٠ فٟأٚ ٠ؤعش ػٍٝ ففع ثٌذٌٚز ِٓ فتجس ثٌشؼخ  زفت

 ٚغ١شش لج١ٔٛٔز ١ثٌذٌٚز دظٛسر ػشٛثة١ز ٚدطشق غ ٟثعضمطجع أؽضثء ِٓ أسثػ

 ٟذٌٚز ػٍٝ ثٌٕٙٛع دجٌّغضٜٛ ثٌّؼ١شِّج ٠مًٍ ِٓ لذسثس ثٌ زِششٚػ

 .ِغضمذ١ٍز ٌٍض١ّٕز ثٌّغضذثِز ػ١ٌٍّٗٛثؽ١ٕٙج ٚٚػغ خطؾ 

 إشكانيت انبحث :

ز أفذ ثٌضقذ٠جس ثٌشة١غصشىً  ِٟشىٍز ثٌّغىٓ ٌٍّٛثؽٓ ثٌؼشده أْ الش

ً ثٌذٚي ثٌضصٛثؽٗ ثٌ ٟثٌض صفضمش ٌٍّٛثسد ٚٚؽٛد  ٟقىِٛجس ثٌؼشد١ز خظٛطج

وغ١ش  فٌٍٟذٚي ثٌؼشد١ز ِّج أدٜ ثٌٝ ظٙٛس ظج٘شر ثٌؼشٛثة١جس  ٟصخط١ؾ ػّشثٔ

ؼٛء ؾ ثٌصغ١ٍثٌٝ ثألِش ثٌزٜ فزث دٕج  ،ِٓ ثٌذٚي  ثٌؼشد١ز ِّٚج ٔضؼ ػٕٙج عٍذ١جس

 ِؼجٌؾضٙج. فٟ ٞػٍٝ ٘زٖ ثٌّشىٍز ٚإدذثء ثٌشأ

 :أهميت انبحث

ِّٚج ٔضؼ  ٟجدر ثٌؼشٛثة١جس دثخً ثٌٛؽٓ ثٌؼشدص٠ فٟصضّغً أ١ّ٘ز ثٌذقظ 

ثألِش ثٌزٜ ٠ذفؼٕج ثٌٝ ِقجٌٚز ٚػغ فٍٛي ػ١ٍّز ٚػ١ٍّز  ،ػٕٙج ِٓ عٍذ١جس

ػغ فٍٛي ٚ فٌّٟؼجٌؾز ٘زٖ ثٌظج٘شر ِٓ خالي أ١ٌجس صغجػذ ثٌقىِٛجس ثٌؼشد١ز 

 : زٌٍقذ ِٓ ٘زٖ ثٌظج٘شر ٚثٌمؼجء ػ١ٍٙج ٚرٌه ٚفمج ٌأل٘ذثف ثٌضج١ٌ

 ثٌضؼشع ٌظج٘شر ثٌؼشٛثة١جس . -0

 صغ١ٍؾ ثٌؼٛء ػٍٝ ظج٘شر ثٌؼشٛثة١جس. -2

 ٚػغ فٍٛي ٌأل١ٌجس ٌٍقذ ِٓ ٘زٖ ثٌظج٘شر ٚثٌمؼجء ػ١ٍٙج. -3
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 س.ظً ثٔضشجس ظج٘شر ثٌؼشٛثة١ج فٟثٌّغىٓ  فٟثٌضؤو١ذ ػٍٝ فك ثالٔغجْ  -4

 مىهجيت انبحث:

دجػضذجسٖ ٠غجػذ ػٍٝ  ٟفٟ ثٌضق١ٍٍ٘زث ثٌذقظ ثٌّٕٙؼ ثٌٛط فٌٟمذ ثصذؼٕج 

ثٌّٕطمز ثٌؼشد١ز  فٟدظج٘شر ثٌؼشٛثة١جس ِٓ خالي ثٌٛثلغ  زعشد ثٌقمجةك ثٌخجط

 فٟٚرٌه ِٓ خالي ػشع دؼغ ثألِغٍز ثٌٛثلؼ١ز ٌؾٙٛد ثٌقىِٛجس ثٌؼشد١ز 

 .ظش ٚثٌؼشثقفٟ وً ِٓ ِة١جس ثثٌمؼجء ػٍٝ ظج٘شر ثٌؼشٛ

 :يوهما كانتان ومه ثم قذ قسمىا انبحث إنى مطهبيه

 : ثٌؼّجٔجس ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍقك فٟ ثٌّغىٓ ثٌّالةُ.انمطهب األول

ثٌّغىٓ ثٌّالةُ ظً ثِىج١ٔجصٙج : ع١جعجس ثٌذٚي فٟ صقم١ك انمطهب انثاوي

 .لضظجد٠زثال

 طل  اوأو امل
 الضواًات الماًىًٍة للحك يف املضكي املالئن

ثٌّذْ ثٌىذشٜ ثٌؼشد١ز إفذٜ  فٟ ٟش ِشىٍز ثٌغىٓ ثٌؼشٛثةٌمذ أػق

صؼجٔٝ ِٕٙج صٍه ثٌّذْ ِّج ٠ؼٕٝ  ٟعىج١ٔز ثٌضثٌّشىالس ثألعجط ثٌغى١ٕز ٚثال

 فٟثٌزٜ ٠ؼشح وً ؽٛثٔذٙج ٚثسؽجةٙج  ِٟٓ ثٌغىٓ ثٌؼشٛثة عم١ال تجصقٍّٙج ػذ

ِٚشثفك ػشٛثة١ز ِذؼغشر دْٚ  ٞثف١جء ِٕٚجؽك ٚػضح رثس دٕجء فٛػٛشىً 

ٔٝ ِشثلذز ِٓ لذً ثٌذٌٚز ػٍٟ عجو١ٕٙج ٚصفؾشس ِٓ د١ٓ ؽٕذجصٙج ِخجؽش أد

 . ١ت١ز ٚثؽضّجػ١ز ٚثلضظجد٠ز ٚأ١ِٕزِٚشىالس ػذر عى١ٕز ٚعىج١ٔز ٚخذ١ِز ٚد

ٌٍذٚي  ٞٚثٌقؼجس ٟفٟ ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثِّٔج شىٍش ِؼٗ خٍال فجدفج 

ع١ك ثٌّالةُ ثٌزٜ ٔظش ػ١ٍٗ ثٌّٛث ٟفٟ ثٌغىٓ ثالؽضّجػٚفك ثإلٔغجْ  ٝف٠ضٕج

ثٌذ١ٌٚز
(1 )

 - فٟ شضٝ أٔقجء ثٌؼجٌُ - ٚدجصش دعجص١ش ٚصشش٠ؼجس ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذٚي

                                                      

( مشو 11ادة )في الس 1948لحقؾق اإلندان الرادر عام  ي( لقد نص االعالن العالس1)
تقر األطراف في ىذا العيد حق كل شخص في مدتؾى معيذة كاف لو عمى أنو: )

وألسرتو ويؾفر ما يفى بحاجاتيؼ مؽ الغذاء والكداء والسأوى وبحقو في تحديؽ متؾاصل 
 .(نفاذ ىذا الحق ....ير الالزمة إللغروف السعيذة وتتخذ الدولة التداب
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صضؼّٓ ػٍٝ ٔقٛ ِؼطشد ٔظٛطجً لج١ٔٛٔز طش٠قز أٚ ػ١ّٕز دشؤْ ثٌقك فٟ 

2115َدس ػجَ جثٌظ ٟثٌؼشثلٚثٌذعضٛس  ٞ، ِٕٚٙج ثٌذعضٛس ثٌّظشثٌغىٓ
(1)

 ،

د إٔغج١ٔج ٚطق١ج ٚرٌه ٔظشث ٌىْٛ ثٌغىٓ ِٓ أُ٘ ثالفض١جؽجس ثالعجط ٌٍفش

ٚٔفغ١ج ف١ظ ٠شؼشٖ دجٌقّج٠ز ٚثالعضمشثس ٠ٚذفغ ػٕٗ غجةٍز ثٌضششد ٚثالفغجط 

ثٌّىٍف  ٞدثسصمغ ِغت١ٌٛز صٛف١شٖ ػٍٝ ثٌذٚي دجػضذجس٘ج ثٌؾٙجس ثإل ِٟجْ ٚثٌضدجأل

دخذِز ثٌّٛثؽٓ ٚص١غ١ش عذً ػ١شٗ
(2)

  . 

ْ غىٓ ثٌّالةُ صشًّ ثٌؼّجٚػٍٝ رٌه فئْ ثٌؾٛثٔخ ثٌّقذدر ٌّؼ١جس ثٌ

صٛف١ش ثٌخذِجس ٚثٌّٛثسد  فٟثٌؾٍّز صضّغً  فٌٟشغً ثٌّغىٓ ٚ٘ٝ  ٟثٌمجٔٛٔ

ٚثٌظالف١ز ٌٍغىٓ  ،ٚثٌّشثفك ٚث١ٌٙجوً ثألعجط ٚثٌمذسر ػٍٝ صقًّ ثٌضىٍفز

ِٓ  ٟءثٌّٛلغ ٚعٕضٕجٚي ٘زٖ ثٌؼّجٔجس دشٚثصجفز ثِىجْ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌغىٓ ٚ

 :ثٌضفظ١ً

 : نشغم انمسكه يانضمان انقاوىو -1

شغً ِغىٕٗ ِّج ٠ىفً  فٟوً شخض دذسؽز وذ١شر ِٓ ثألِٓ ٠ؾخ أْ ٠ضّضغ 

ٌضٙذ٠ذثس ٌزث ثٌٗ ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌالصِز ِٓ ثالخالء دجإلوشثٖ ٚغ١ش رٌه ِٓ 

صٙذف إٌٝ  ٟز ثٌضذثد١ش ثٌالصِز ٚثٌفٛس٠ز ثٌضوجْ ٌضثِج ػٍٝ ثٌذٚي وجفز أْ صضخ

شْٚ ٌٙزٖ زٜ ٠فضمٌشغً ثٌّغىٓ ٌألشخجص ٚثألعش ثٌ ٟصٛف١ش ثٌؼّجْ ثٌمجٔٛٔ

 . ثٌقّج٠ز

                                                      

 وخارجو العراق داخل والدكؽ والدفر التشقل في لحقا لمعراقي ان : عمى نص ( والذى1)
 1958عام شرعت التي الدساتير عميو نرت ىذا الدستؾر باتجاه معاكس عمى ما وسار

 عالج اذ السجتسع اىداف مع يشدجؼبسا  تدتعسل اجتساعية وعيفة لمسمكية ان ترى  التي 
 :ننرت عمى أ التي ومش والعذريؽ الثالثة السادة في التسمػ بحرية يتعمق ما السذرع

 في بيا والتررف واستغالليا بيا االنتفاع لمسالػ ويحق مزسؾنة الخاصة السمكية  :أوال
 عادل تعؾيض مقابل العامة السشفعة غراضأل السمكية إال نزع يجؾز وال القانؾن  حدود
 .=القانؾن  ذلػ ويشغؼ

 غير تسمػ لغيره زيجؾ  وال العراق في مكان اي في التسمػ في الحق لمعراقي (:ثانيا=
 (.القانؾن  استثٌتى ما اال السشقؾل

رب  غالس ،رسالة دكتؾراه  ،: سياسة الدولة في تؾفير الدكؽ الالئق( د/ سعيد الؾردي2)
 .(7ص ) 2112
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أْ ٠ضٛثفش ػذد ِٓ ثٌؼٕجطش ٚثٌّىٛٔجس ثٌضٟ فذدصٙج ٌؾٕز  ِٟٚٓ عُ ٠ٕذغ

أٌمش ِغت١ٌٛز صٛف١ش ثٌغىٓ  ٟجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف١ز ٚثٌضثٌقمٛق ثاللضظ

ثٌّالةُ ػٍٝ ػجصك ثٌذٚي ثالؽشثف فٟ ثٌؼٙذ
(1 )

ٌقمٛق  ٟثالػالْ ثٌؼجٌّ فٟٚرٌه 

٘زث ثٌشؤْ فٟي دجٌضضثِجصٙج ثالٔغجْ ثٔطاللج ِٓ ٚفجء ثٌذٚ
(2)

  . 

 : مىاد وانمرافق وانهياكم األساسيتتىفير انخذماث وان -2

ٚرٌه ألْ ثٌّغىٓ ثٌّالةُ ٠ؾخ أْ صضٛثفش ف١ٗ دؼغ ثٌّشثفك ثألعجع١ز 

ثٌّجء  فٟثٌالصِز ٌٍظقز ٚثألِٓ ٚثٌشثفز ٚثٌضغز٠ز ٚ٘ٝ دجٌذسؽز ثألٌٚٝ صضّغً 

 .. إٌٝ غ١ش رٌه ِٓ ثٌخذِجسٟقٚثٌظشف ثٌظ ،ثٌظجٌـ ٌٍششح ٚثٌىٙشدجء

  :انقذرة عم تحمم انكهفت -3

 فظٛي ِغؤٌز ػٍٝ ِذجششر دظٛسر صؼضّذ ثٌّغىٓ صىٍفز أْ ف١ٗ شه ال ِّج

 ثاللضظجد٠ز ثٌقمٛق ٌؾٕز دفغ ثٌزٞ ثٌغذخ ٘ٛ زث٘ ٌٚؼً ِالةُ عىٓ ػٍٝ ثٌفشد

 أٚ ثٌشخظ١ز ثٌّج١ٌز صىْٛ ثٌضىج١ٌف ثْ ثشضًشثؽ ثٌٝ ٚثٌغمجف١ز ٚثالؽضّجػ١ز

 ثالفض١جؽجس صٍذ١ز ثفشثص صٙذ٠ذ ػذَ ٠ىفً ِغضٜٛ رثس دجٌغىٓ ثٌّضظٍز ثالعش٠ز

 ثٌذٚي أْ صمَٛ صضٛق ثٌٍؾٕز ثْ ٠ٚذذٚ ِٕٙج ثالٔضمجص ثٚ ثألخشٜ ثالعجط

 ثٌٕغذز ٘زٖ صىْٛ ثْ أعجط ػٍٝ ٌضىج١ٌف ثٌغىٓ فذ دضقذ٠ذ ثٌؼٙذ فٟ ثالؽشثف

صمذ٠ُ  وزٌه ػ١ٍٙج ٠ٕٚذغٟ ثٌذخً ِغض٠ٛجس ِغ ِضٕجعذز ثٌضىج١ٌف ٌٙزٖ ثٌّت٠ٛز

 صىج١ٌف صقًّ ٠غضط١ؼْٛ ال ثٌز٠ٓ ثٌمجدس٠ٓ غ١ش شخجصٌأل ثٌغى١ٕز ثٌّؼٛٔجس

عى١ٕز ٚفذثس ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك إٔشجء ٌغىٓث
(3)

. 

  :انصالحيت نهسكه -4

ف١ظ إْ ثٌّغىٓ ثٌّالةُ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ طجٌقج ٌٍغىٓ ِٓ ف١ظ صٛف١ش 

طقضُٙ  فٟصؤعش  ّٟٕجك ثٌض٠ضُٙ ِٓ ػٛثًِ ثٌو١ٕٗ ٚفّججثٌّغجفز ثٌىجف١ز ٌغ

                                                      

 دار , السحسية االندان لحقؾق  الدولي القانؾن  , السؾسى خميل ودمحم عمؾان ( دمحم يؾسف1)
 . بعدىا ( وما18ص )  ،م2119  ردناال ،عسان، والتؾزيع لمشذر الثقافة

 رسالة, العربي الؾطؽ في االندان حقؾق  لحساية القانؾنية االليات , فظيسة معزة ( بؾ2)
 .11 - 9ص ص 2119،  حقؾق  كمية ، قدظشظية1 ط, جدتيرما

 .48ص  ،مرجع سابق ،: سياسة الدولة في تؾفير الدكؽ الالئقيسعيد الؾرد .(  د3)
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لذ صٙذد عالِضُٙ ثٌؾغذ٠ز  ٟثألِطجس ٚوزٌه ِٓ وً ثٌؼٛثًِ ثٌضوجٌذشد ٚثٌقش ٚ

 .صقذ٠ذ ثٌغىٓ ثٌّالةُ فٟف١ظ صظذـ ثٌظالف١ز ٌٍغىٓ ِؼ١جسث فجعّج 

  :انحصىل عهى انسكه اثاتاحت امكاو -5

دؾخ أْ صىْٛ ِضجفز ٌؾ١ّغ ثٌٕجط ِّٙج ثخضٍف  جسرٌه أْ ٘زٖ ثالِىجٔ

ِغ ثػطجء ثأل٠ٌٛٚز ٌٍفتجس ثٌّقشِٚز وجألشخجص ثٌّغ١ٕٓ ٚثألؽفجي  ،ٍُٙدخ

 .ٚثٌّشػٝ ٚػقج٠ج ثٌىٛثسط ثٌطذ١ؼ١زٚثٌّؼجل١ٓ 

  :انمىقع -6

ِٛلغ ٠ض١ـ ثِىجْ ثالعضفجدر ِٓ  فٟف١ظ إْ ثٌّغىٓ ثٌّالةُ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ 

خ١جسثس ثٌؼًّ ٚخذِجس ثٌشػج٠ز ثٌظق١ز ٚثٌّذثسط ِٚشثوض سػج٠ز ثالؽفجي 

ثال ٠ضشصخ ػٍٝ ثٌضٕمً د١ٓ ثٌّغىٓ  ٟذغٕرٌه ِٓ ثٌّشثفك ثالؽضّجػ١ز إر ٠ٚغ١ش 

١ِضث١ٔز ثالعشر ثٌفم١شر وّج ِٚٛلغ ثٌؼًّ ٔفمجس صفشع ػغٛؽج ِفشؽز ػٍٝ 

ثِجوٓ لش٠ذز ِٓ ِٛثلغ ثٌضٍٛط ِّج ٠ؤعش ػٍٝ  فٟثال صذٕٝ صٍه ثٌّغجوٓ  ٠ٟٕذغ

ثٌظقز ثٌؼجِز ٌٍغىجْ
(1)

. 

 نثقافيت مت انسكه مه انىاحيت اءمال -7

٠ضُ دٙج دٕجء ثٌّغىٓ ٠ؾخ أْ صؼذش ػٍٝ ٔقٛ  ٠ٟٚؼٕٝ رٌه أْ ثٌطش٠مز ثٌض

ٔقٛ ثٌضط٠ٛش أٚ  زصؤدٜ ثألٔشطز ثٌّٛؽٙ الأث٠ٌٛٙز ثٌغمجف١ز ٌشجغ١ٍٗ ٚػٓ ِٕجعخ 

  .جد ثٌغمجف١زؼدلطجع ثالعىجْ إٌٝ ثٌضؼق١ز دجأل فٟثٌضقذ٠ظ 

 املطل  الثاًً
 ملىاطٌٍهائن صٍاصات الذو  يف حتمٍك املضكي املال

 لتصادٌةيف ظل اهكاًاتها اال
ؽ١جصٙج ؽٛثٔخ عٍذ١ز رثس صؤع١ش  فٟٔؾذ أْ ِشىٍز ثٌؼشٛثة١جس صقًّ 

ه ثٌّٕجؽك ػٍٝ ثعضمشثس ثٌّٕجؽك ثٌقؼش٠ز، فؼال ػٓ ثٔضشجس ثٌؾشثةُ دثخً صٍ

ػذد  أؽش٠ش دثخً صٍه ثٌّٕجؽك ثٌؼشٛثة١ز ػٓ ٚؽٛد ٟفمذ أظٙشس ثٌذسثعز ثٌض

وغ١ش ِٓ ثٌذٍذثْ ثٌؼشد١ز  فٟٝ ِٕٙج أغٍذ١ز صٍه ثٌّٕجؽك صؼجٔ ِٟٓ ثٌّشىالس ثٌض

                                                      

 .49لدكؽ الالئق، السرجع الدابق، صسياسة الدولة في تؾفير ا :يلؾردسعيد ا .د (1)
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ِٓ  جػضذجسٖ فمجِّج فذث ثٌىغ١ش ِٓ ثٌقىِٛجس ثٌؼشد١ز إٌٝ صٛف١ش ثٌّغىٓ ثٌّالةُ د

 لضظجد٠ز.ِىجٔجصٙج ثالثفمٛق ثإلٔغجْ فٟ ظً 

 الفرع اوأو  
 دور الذولة يف المضاء على العشىائٍات

قذ٠جس دٚي ثٌؼجٌُ ثٌغجٌظ ش صإْ ظج٘شر ثٌؼشٛثة١جس صّغً أفذٜ ِظج٘

ف١ّج صشٙذٖ ِٓ ػذَ  خجطز -ثٌّٕطمز ثٌؼشد١ز  -ِٓ ػّٕٙج ِٕطمضٕج  ٟٚثٌض

 ثوذ١ش ٠جصقذ فٟثالِش ثٌزٜ أػ ،ٍٕضثػجس ثٌّغٍقزٌٚثٔضشجس  ٟثعضمشثس ع١جع

ظً ثفضمجس ثٌىغ١ش ِٓ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٌٍّٕظِٛز ثاللضظجد٠ز  ف٠ٟؼ١ك ٘زٖ ثٌذٚي 

ظً رٌه فئٔٗ ٚفمجً  فٟٖ ثٌضقذ٠جس، إال أٔٗ ثٌضٟ صغجػذ٘ج ػٍٝ ِٛثؽٙٗ ٘ز

ٌىغ١ش ِٓ ث١ٌ٢جس ٚثإلؽشثءثس ٔٗ الدذ ػٍٝ ٘زٖ ثٌذٚي ثْ صضخز ثأٌّمضشفجصٕج ٔشٜ 

ذٌٚز ِٚٓ ثٌ ٟػٍٝ أسثػ ِٞٛثؽٙٗ ظج٘شر ثٌؼشٛثة١جس ٚثٌضؼذ صّىٕٙج ِٓ ٟثٌض

 :٠ٍٟ ٘زٖ ثٌّمضشفجس ٔشٜ ِج

 ٟػٍٝ أسثػ ٞٚثٌضؼذ صقذ ِٓ ثٌؼشٛثة١جس ٟثٌمج١ٔٛٔز ثٌض ٚػغ ثٌضشش٠ؼجس -0

 ثٌظج٘شر. ٘زٖصىجفـ  ٟز ٚصشذ٠ذ ثٌضشش٠ؼجس ثْ ٚؽذس ٚثٌضثٌذٌٚ

 :٠ٍٟ أطذـ ٚؽٛد٘ج ٚؽٛدثً فؼ١ٍجً ِٓ خالي ِج ٟصط٠ٛش ثٌؼشٛثة١جس ثٌض -2

صٍه ثٌؼشٛثة١جس  ِٟٓ خالي إ٠ؾجد ِٕجصي دذ٠ٍز ٌمجؽٕإفالي ِقٍٝ ٌٍؼشٛثة١جس  -أ

 ِغ صٛف١ش وً ِج ٠ٍضِٙج ِٓ خذِجس .

صط٠ٛش ثٌّٕجؽك ثٌؼشٛثة١ز صذس٠ؾ١ج خجطز ثرث ِج أطذقش ٌٍّذْ ثٚ صىْٛ لذ  -ح

 ضٍه ثٌّذْ.ٌ ػّٓ ثٌضظ١ُّ ثالعجطدخٍش 

 فِٟششٚػجس ػشٛثة١ز ٌٍمؼجء ػ١ٍٙج  ٞل١جَ ثٌّق١ٍجس دّضجدؼٗ دشٚص أ -ـؽ

 ِٙذ٘ج.
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ثٌخذِجس  لضظجد٠ز ِغ صٛف١شثىِٛجس دؼًّ ِشجس٠غ ثعىجْ دؤعؼجس ل١جَ ثٌق -د

 .(0)ِٓ ١ِجٖ ٚوٙشدجء ٚطشف طقٝ ٚأعٛثق وجفزٚثٌّشثفك 

ي فضٝ ٠ضُ إ٠مجف خٍك فشص ػًّ ؽذ٠ذر ٌٍشذجح ٚصؾش٠ُ ػًّ ثألؽفج -٘ـ

 .ثٌٙؾشر ثٌذثخ١ٍز

ٌز ثٌذٚ ٟػٍٝ أسثػ ٞمٛدجس ِج١ٌز ػٍٝ ثٌضؼذلذ صٍؾؤ ثٌقىِٛجس ثٌٝ فشع ػ -ٚ

 .ٟوضؼ٠ٛغ ٌٍذٌٚز ػٓ ٘زٖ ثالسثػ

ثٌذٌٚز  ٟػٍٝ أسثػ ٞٓ ػٍٝ ثٌضؼذثٌضطشف ٠شؾغ ثٌّٛثؽ١ٕسأ٠ٕج ثْ ٘زث  فٟٚ

ٌّؼشفضٗ ِغذمج دؤٔٗ عٛف ٠ىْٛ دؼ١ذثً ػٓ ثٌؼمٛدز ٚثْ وً ِج عٛف ٠ٍضضَ دٗ 

وضؼ٠ٛغ ػٍٝ صٍه  زصؼذ٠ٗ ػٍٝ أسثػ١ٙج ٘ٛ دفغ ِذجٌغ ِج١ٌ زفجٌ فٌٍٟذٌٚز 

 .ٟثألسثػ

ٓ ثٌذٌٚز ِ ٟػٍٝ أسثػ ٞصٍه ثٌؼشٛثة١جس ٚثٌضؼذ ِغجٚاثٌؼًّ ػٍٝ إدشثص  -ن

ً خالي صٛػ١ز ثٌ  .ّٛثؽ١ٕٓ ثػال١ِج

ٚلذ أعفشس ؽٙٛد ؽّٙٛس٠ز ِظش ثٌؼشد١ز ِٕز ظٙٛس ف١شٚط وٛسٚٔج ِغ 

ٚفمجً  ٟػػٍٝ ثألسث ثٌضؼذ٠جس وجفز ثصثٌز فٌُٟ صضٙجْٚ  زثْ ع١جعجس ثٌذٌٚز ثٌّؼ١ٕ

ً ٌّٕٙؾ١ فٟٚثالعضّشثس  زٌٍخطؾ ثٌّٛػٛػ ز ثصثٌز ثٌؼشٛثة١جس ٚصط٠ٛش٘ج ٚفمج

ِؼجٌؾز آعجس  فٟثٌذٚي  ٟجٌٙج ِغ دجلٔشغثثٌقىِٛز ثٌطّٛفز ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ 

 فٟصٕف١ز خططٙج  فٟف١شٚط وٛسٚٔج ٚ٘زث ٠ذي ػٍٝ ؽذ٠ز ثٌقىِٛز ثٌّظش٠ز 

 .ط٠ٛش ثٌؼشٛثة١جس ٚثصثٌز ثٌضؼذ٠جسص

 ًًالفرع الثا
 ضىء املىاثٍك واملعاهذات الذولٍة حك االًضاى يف هضكي هالئن يف

ج٘ذثس ػٛء ثٌّؼ فِٟغىٓ ِالةُ  فٟلذً ثٌضقذط ػٓ فك ثالٔغجْ 

ىٓ دجػضذجسٖ ِٓ ٚثٌّٛثع١ك ثٌذ١ٌٚز ٠ؾخ ثْ ٔضؼشع أٚالً ٌضؼش٠ف فك ثٌّغ

 .ؽ١ّغ ثٌذٚي فٟألشس دٙج ثٌّؼج٘ذثس ٚثٌّٛثع١ك ثٌذ١ٌٚز  ٟفمٛق ثالٔغجْ ثٌض

                                                      

سية السشاطق ، تظؾير وتشسات دمحم، وسحر سميسان عبد هللا، وميا بامي كامل، نعنغسى (1)
االزىر، السؤتسر  ( جامعةقة مشذأة ناصر في القاىرة كشسؾذجمشظالعذؾائية لإلسكان )

 .2117الدولي التاسع، 
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 :انمسكه في: تعريف انحق أوالا 

فجؽجس ٘ٛ ثٌّىجْ ثٌّغٍك ثٌزٜ ٠قضٜٛ ػٍٝ دؼغ ثألش١جء ِٓ ثعجط ٚ

ثٚ ٌق١جصصٗ ثٌخجطز ٚال ٠ىْٛ ِفِٙٛج  ٟأٚ ثٌؼجةٍ ٠ٟؼذ٘ج ثالٔغجْ ٌغىٕٗ ثٌشخظ

 .(0)ٌٍؼَّٛ

ثٌّغىٓ ػٍٝ ثٔٗ لذس ِٕجعخ ِٓ  ف٠ٟؼشف ثالخشْٚ ثٌقك ٚ

 زصقض١ زٚد١ٕ زٚص٠ٛٙز ِٕجعذ رعّٓ ِٕجعخ ٚثػجءٚ زوجف١ زثٌخظٛط١ز ِٚغجف

 1(2)ٌٍفشد جِٕٚجعذ جِالةّ جأعجط صؼّٓ عىٕ

ضىء انمىاثيق   فيمالئم مسكه  فينحق االوسان  ياالساس انقاوىو: ثاويا

 :وانمعاهذاث انذونيت

ٌقمٛق ثالٔغجْ لذ شىً ثالعجط ثٌزٜ  ٠ّٟىٓ ثٌمٛي ثْ ثالػالْ ثٌؼجٌّ

ثٌغىٓ ثٌّالةُ ثٌزٜ صفظٍٗ ثٌّجدر ثٌقجد٠ز  فٟدٕٝ ػ١ٍٗ صطٛس ِؼّْٛ ثٌقك 

١ز ثٌخجص دجٌقمٛق ثاللضظجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف ٟثٌؼٙذ ثٌذٌٚ فٟ رػشش

 .(3)صؼضذش ثفذ أُ٘ ثٌٕظٛص ثٌمج١ٔٛٔز ٌٙزث ثٌقك ٌٟٚٝ ِٕٙج ٚثٌضخجطز ثٌفمشر ثال

ٚدثةّج ِج صٕض ثٌّؼج٘ذثس ٚثالٌضضثِجس ثٌذ١ٌٚز ػٍٝ ِج ٠ّىٓ ثػضذجسٖ 

ِغىٓ  فٟثٌقذ ثالدٔٝ ٌٍقك ثٌزٜ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌذٚي ثٌم١جَ دٗ الفضشثَ فك ثالٔغجْ 

طجدلش  ٟٙج ثٌضثالصفجلجس ثٌذ١ٌٚز ِٚٓ ػّٕ فِٟالةُ فضشًّ ثٌّظجدس ثٌمج١ٔٛٔز 

ػ١ٍٙج ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚدٕجء ػٍٝ ٘زٖ ثالصفجلجس ثٌٍّضِز صشىً ثٌخظٛط١ز 

 ٍٟٝ ثٌّذذأ ثٌمجٔٛٔػ رعجط ٌٍغ١جعجس ٚثٌّّجسعجس ثٌّؤعشثالعجط ٚثٌّؼ١جس ثال

١٠ش ٚصٍضضَ دجٌقذ ثالدٔٝ ٌٍّؼج ٟصٕضّٝ ٌٍٕظجَ ثٌذٌٚ ٟثٌذٚي ثٌض فٌٟق١جصر ثٌّغىٓ 

 .ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍقؼجسر ثالٔغج١ٔز

أشىجي ثٌض١١ّض  ثالصفجلجس ثٌذ١ٌٚز ٌٍمؼجء ػٍٝ ٚصشًّ ٘زٖ ثٌّظجدس

ثْ ٔؾذ  ،ثٌخجص دجٌقمٛق ثاللضظجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٟٚثٌؼٙذ ثٌذٌٚ وجفز ٞثٌؼٕظش

                                                      

 –تشغيؼ القانؾنى لحرية الرحافة فى مرر والسسمكة الستحدة ال –حسدى حسؾده  (1)
 .2118 ،القاىرة ،الشيزة العربيةدار  ،1ط  ،دراسة مقارنة

دار  ،الظبعة الرابعة ،1واالنغسة الدياسية ج ي القانؾن الدستؾر  ،عبد الحسيد متؾلى .د (2)
 .12ص  ،1996 ،1965 ،القاىرة ،السعارف

 .11السادة  ،1984 ،الندانلحقؾق ا ياالعالن العالس (3)
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 ِٟؼ١ش ثِغضٛ فٌٟقمٛق ثالٔغجْ لذ ٔض ػٍٝ فك وً شخض  ٟثالػالْ ثٌؼجٌّ

ثٌذٚي ثالؽشثف دقجؽجصُٙ ثٌؼشٚس٠ز ٌٍق١جر ٚصضؼٙذ  فٟعشصٗ ٚصٛف١ش ِج ٠ٌٗ ٚأل

  .(0)جر ٘زث ثٌقكفٔإل ثٌضذثد١ش ثٌالصِز وجفز دجصخجر

 :ثٌّغىٓ فٟٚفمج ٌّفٛػ١ز ثألُِ ثٌّضقذر ٠ؾخ أْ ٠ضٛثفش دؼغ ثٌّٛثطفجس 

ثْ ٠ىْٛ  ١ٟجصصٗ ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍّغىٓ ف١ظ ٠ٕذغٌق جأْ ٠ىْٛ ثٌغجوٓ ِطّتٕ -0

 ٞشغثْ ف١جصصٗ ٌٍّغىٓ صق١ّٗ ِٓ ثالخالء ثٌم ج ثٌٝثٌغجوٓ ِطّتٕ

 .ٌضٙذ٠ذثس ٚثٌّؼج٠مجسٚث

ف١ظ ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ ثٌغجوٓ لجدسثً ػٍٝ صقًّ  جثْ ٠ىْٛ عؼش ثٌّغىٓ ِٕجعذ  -2

 صىج١ٌف ثٌغىٓ.

ثٌّغىٓ ؽ١ّغ ثٌخذِجس  فٟضٛثفش ص ف١ؾخ أْصٛثفش ثٌخذِجس ٚثٌّشثفك  -3

 .ٚصذش٠ذ صذفتزٚٚثٌّشثفك ِٓ وٙشدجء ٚطشف طقٝ ١ِٚجٖ 

ظ ِٛلؼٗ ٚعٌٙٛز ثٌّٛلغ ثٌّٕجعخ ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ ثٌّغىٓ ِالةُ ِٓ ف١ -4

ثٌٛطٛي ِٕٗ ٚث١ٌٗ ٠ٚضٛثفش ف١ٗ ؽ١ّغ ثٌخذِجس ثٌظق١ز ٚثٌّذثسط ِٚشثوض 

صٕض ٚثٌضٟ  ِٕٗ 86ٌّجدر سلُ ث ٞٚفمج ٌٍذعضٛس ثٌّظشٚسػج٠ز ثالؽفجي 

صىفً ثٌذٌٚز ٌٍّٛثؽٓ ثٌقك ) ٚسد ف١ٙجثٌّغىٓ ف١ظ  فٟػٍٝ فك ثالٔغجْ 

غج١ٔز شثِز ثالّٔج ٠ؼّٓ ففع ثٌىٚدثٌّغىٓ ثٌّالةُ ٚثالِٓ ٚثٌظقز  فٟ

 . ٠ٚقمك ثٌؼذثٌز ثالؽضّجػ١ز(

ثٌغىٓ  فٌٟقمٛق ثالٔغجْ  دجٌقك  ِٟٓ ثالػالْ ثٌؼجٌّ 25لشس ثٌّجدر ّج ثو

 فٟثٌقك ٌىً شخض )ػٍٝ أٔٗ ثالعجط ف١ظ ٔظش  ثالٔغجْ وؾضء ِٓ فمٛق

عشصٗ ٠ٚضؼّٓ رٌه قجفظز ػٍٝ ثٌظقز ٚثٌشفج١٘ز ٌٗ ٚألٌٍّ ِغضٜٛ ِٓ ثٌّؼ١شز

١ِٓ ؤص فٟٚثٌؼٕج٠ز ثٌطذ١ز ٚوزٌه ثٌخذِجس ثالؽضّجػ١ز ٌٚٗ ثٌقك ثٌضغز٠ز ٚثٌٍّذظ 

ٚثٌؼؾض ٚثٌّشع ٚثٌش١خٛخز ٚغ١ش رٌه ِٓ فمذثْ ٚعجةً  زِٓ ثٌذطجٌ ِٗؼ١شض

  (2).(ػٓ ثسثدصٗ زثٌؼ١ش ٔض١ؾز ٌظشٚف خجسؽ

                                                      

 11ص ،2118بيروت  ،الدكؽ يالحق ف ،الخظة الؾطشية لحقؾق االندان ،مثال مؾسى (1)
-13. 

 .215السادة  ،1984 ،لحقؾ االندان ياالعالن العالس (2)
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( ِٓ ثٌؼٙذ 0دٕذ ) 00ثٌّغىٓ ثٌّجدر سلُ  فٟوّج ٔظش ػٍٝ فك ثالٔغجْ 

 .جد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف١زلضظثٌخجص دجٌقمٛق ثال ٟثٌذٌٚ

ِٓ  06ِٓ ثصفجل١ز فمٛق ثالشخجص رٚ ثالػجلز ٚثٌّجدر  26ٚوزٌه ثٌّجدر 

 (0).ٟٚسٚدثأل ٟػث١ٌّغجق  ثالؽضّج

 ةـالـخامت
ٔظشٔج ٔقٛ ٘زٖ  زدقظ صششؿ ٚؽٙ زمذ ثعضؼشػٕج خطفِٚٓ خالي دقغٕج 

 فٟىِٛجس ٠ّىٓ أْ صضذؼٙج ثٌق ٟٔظشٔج فٛي ثٌغذً ثٌض زثٌظج٘شر ِغ إػطجء ٚؽٙ

ثٌقظٛي  فٟٔفظ ثٌٛلش إدشثص فك وً إٔغجْ  فٟثٌمؼجء ػٍٝ ٘زٖ ثٌظج٘شر ٚ

د١ِضٗ ثالِش ثٌزٜ ٠ضذغ آػٍٝ ِغىٓ ِالةُ ٌظشٚفٗ ثاللضظجد٠ز ٚدّج ال ٠خً د

ً ١فىِٛ جصؼجفش ؽٙٛد ؽ١ّغ ِؤعغجس ثٌذٌٚز عٛثء  ثْ وجٔش لطجػ  جخجط َث ج

  .فً ٘زٖ ثٌّشىٍز فٟٚٚفمج إلؽشثءثس لج١ٔٛٔز ٌٍّغجػذر   زِٚٓ خالي آ١ٌ

ثٌؼّجٔجس ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍقك فٟ ثٌٝ ثٌّطٍخ ثالٚي  فٟفمذ صطشلٕج ٌزث 

ثٌّغىٓ ثٌّالةُ عُ فٟ ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ثٌٟ ع١جعجس ثٌذٚي فٟ صقم١ك ثٌّغىٓ 

ذ١ٌٚز  ثٌّٛثع١ك ثٌلضظجد٠ز ِٓ خالي ِضجدؼز ةُ ٌّٛثؽ١ٕٙج فٟ ظً ثِىجٔجصٙج ثالثٌّال

  .ٌٍمؼجء ػٍٝ ظج٘شر ثٌؼشٛثة١جس

ػٍٝ  ٞٚثٌضؼذ سػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أ١ّ٘ز ِؼجٌؾز ظج٘شر ثٌؼشٛثة١ج -ٚلذ ثوذٔج 

ِغىٓ ِالةُ ٌٗ  فٟػٍٝ ثألِش ثٌزٞ ال ٠خً ث٠ؼج دقك ثالٔغجْ  -ثٌذٌٚز  ٟأسثػ

ٚ٘ٛ ِج ٔظش ػ١ٍٗ ثٌضشش٠ؼجس ٚثٌّؼج٘ذثس ثٌذ١ٌٚز ٚلذ صٛطٍٕج ثٌٝ ِؾّٛػز 

 :ثٌضٛط١جس ٠ّىٓ ثؽّجٌٙج ف١ّج ٠ٍٝ ِٓ

 ٞصؼجٌؼ ِغجٌز ثٌؼشٛثة١جس ٚثٌضؼذ ٟثٌض رٚثٌمٛث١ٔٓ ثٌّشذدٚػغ ثٌضشش٠ؼجس  -0

 . ثٌذٌٚز ٟػٍٝ أسثػ

ىٓ ثٌّالةُ ٌّخضٍف ثػضّجد ع١جعز عى١ٕز لٛثِٙج ثٌؼًّ ِٓ أؽً صٛف١ش ثٌغ -2

 .ششثةـ ثٌّؾضّغ

ػّجْ صٛص٠غ ِضىجفب ٌٍغىجْ ٚرٌه دخٍك ثٌظشٚف ثٌّٕجعذز ٌؼّجْ ثٔضشجس  -3

دذؼغ  ٌضشو١ض ٚثٌؼغؾ ثٌغىج٠ٟٔج ٌؼ١ٍّز ثثٌغىجْ دشىً شذٗ ِضىجفب صفجد

 ثٌّٕجؽك دْٚ ثالخشٜ .

                                                      

(1)  www.ohthr.org 



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

103 

ِٓ ِٛثسد ثٌذٌٚز ٌّغجػذر أؽٙضر ثٌقىِٛز ػٍٝ  زثٌغّجؿ دّغجفز وجف١ -4

 ِؼجٌؾز ظج٘شر ثٌؼشٛثة١جس ِٓ خالي صٛف١ش ثٌضذثد١ش ثٌّج١ٌز .

ظج٘شر ثٌؼشٛثة١جس  زؽجدر خالي فضشر ص١ِٕز ِقذدر ٌّٛثؽٙ زٚػغ خط -5

 ثٌذٌٚز . ٟػٍٝ أسثػ ٞٚثٌضؼذ

ػٍٝ ثٌغّجؿ ٌىً ِٓ صؼذٜ ػٓ ؽش٠ك ثٌّٛثفمز  زَ ثعضخذثَ ثٌقٍٛي ثٌّؤلضػذ -6

ق ِؼٗ صؼذ٠ٗ ػٍٝ ثالسع ٚرٌه دجالصفج دّٛثفمضٗ ػٍٝثٌذٌٚز  ٟػٍٝ ثسثػ

ِج ثرث وجٔش ٘زٖ ثٌؼشٛثة١جس  زفجٌ فٟثال  ،صؼذ٠ٗدفغ ِذجٌغ ِمجدً  ػٍٝ

وجْ  ثٚ ثرث ،ػٍٝ ثٌّٕطمزعٍذٟ ش ١عؤثصثٌضٙج ص ف٠ٟظؼخ ثصثٌضٙج ثٚ وجْ 

 .جٙ٘زٖ ثٌّذْ صؼضّذ ػ١ٍ فٟثٌّؼ١شز  فٟثالعضّشثس 

ٌّٛثؽٙٗ ظج٘شر  ِِٟٛغجػذر ثٌمطجع ثٌقى فٟثٌغّجؿ ٌٍمطجع ثٌخجص  -8

 . ثٌؼشٛثة١جس

 ٌٍقذ ِٓ ثٌٙؾشر فٟ ِقجفظجس ثٌذٌٚز وجفزصٛف١ش فشص ػًّ ٌٍشذجح  -6

 .ثٌذثخ١ٍز ٚصشؾ١غ ثٌٙؾشر ثٌؼىغ١ز

 .ثالسصمجء دّغضٜٛ ِؼ١شز ثٌّٛثؽ١ٕٓ -9

ثٌّٕجؽك ثٌؼشٛثة١ز ٌٍقذ ِٓ ثسصفجع ِؼذالس ثٌؾش٠ّز  فِٟٓ ألصىغ١ف ث  -01

 دٙزٖ ثٌّٕجؽك.

 .٘زٖ ثٌؼشٛثة١جس زِٛثؽٙ فٟثالؽالع ػٍٝ صؾجسح ثٌذٚي ثٌىذشٜ   -00

ثٌّذْ ثٌؼشٛثة١ز ِغ  ٟ٘جٌأعؼجس ثلضظجد٠ز العض١ؼجح ؤدٕجء ِذْ ؽذ٠ذر د  -02

 .ٚرٌه دئششثف فىِٟٛ دٙج ثٌخذِجس وجفز شصٛف١

ٌغى١ٕز ثٌشؼذ١ز دٕجء ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌٛفذثس ث ف١ٟٔز جعىصشؾ١غ ثٌؾّؼ١جس ثال -03

 .ثالعىجْ ششثف ثٌقىِٛجس ِٚٓ لذً ٚصثسرئٚثْ ٠ضُ ثٌذٕجء د

 رادـاملص
: ع١جعز ثٌذٌٚز فٟ صٛف١ش ثٌغىٓ ثٌالةك، سعجٌز دوضٛسثٖ، عؼ١ذ ثٌٛسدٞ .د .0

 .2102شح عٕز غثٌّ

 جْثالٔغ مٛقٌق ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ , ٌّٛعٝث خ١ًٍ دمحمٚ ػٍٛثْ ٠ٛعفدمحم  .2

 .  2119َ ،ثالسدْ ،ػّجْ،  ٚثٌضٛص٠غ ٌٍٕشش ثٌغمجفز دثس , ثٌّق١ّز

 ثٌؼشدٟ ثٌٛؽٓ فٟ ثالٔغجْ فمٛق ّج٠زٌق ثٌمج١ٔٛٔز ثال١ٌجس , فط١ّز ِؼضر دٛ .3

 .2119عٕز  ،فمٛق و١ٍز لغطٕط١ز ،0 ؽ, ؽغض١ش ِج سعجٌز, 
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