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ّ
 العمل   حلق  الدسـتوري

 م. م . شيماء صاحل ناجي       
                جامعة بابل/ كلية القانون

 أ.د.  حسني جبار النائلي
    جامعة بابل/ كلية القانون

 32/9/2222تاريخ نشر البحث    33/4/2222تاريخ قبول البحث      7/3/2222تاريخ استلام البحث 
 

يرتكز الحق في العمل على عدد من الحقوق المرتبطة فيما بينها , والمتكاملة تكامالً  

وثيقاً وجميعها تدور حول غاية واحدة هي حماية حق العمل وحقوق العمال , فحق العمل ليس 

وإنّما يتضمن عدداً من الحقوق المرتبطة  فيما بينها , فهي من ناحية حقاً فردياً أو أحادي األبعاد , 

عبارة عن حقوق وحريات تقليدية , ومن ناحية أخرى عبارة عن حقوق حديثة , أو مستحدثة, 

وجميعها ترتب التزامات قانونية على عاتق الدول, فحق ايجاد العمل, وحمايته وتنظيمه قانونياً 

اة, وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول عليه وفقاً لشروط عمل منصفة وحمايته قضائياً والمساو

 .  والئقة كلّها حقوق وحريات مرتبطة بحق العمل
The right to work is based on a number of interrelated and closely 
integrated rights, all of which revolve around one goal, which is the 
protection of the right to work and the rights of workers. Traditional rights 
and liberties, on the other hand, are modern or newly created rights, and 
all of them entail legal obligations on states. The right to find work, 
protect it and organize it legally, protect it judicially, equality, and 
achieve equal opportunities in obtaining it according to fair and decent 
working conditions are all rights and freedoms related to the right the 
work   .  

 

 

 الدستوري, حق العمل, االلتزامات القانونية, إيجاد العمل, حماية العمل.  االطارالكلمات المفتاحية: 
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 املقدمة
ق يف وإ َّ لكل فرد من األفــــــراد احل يستلزم االعرتاف ابحلق يف العمل بوصفه من حقوق اإلنســــــ    

العمل   فهو يعين املشـ كة  يف انت   ودمم  ننشة  اتتم  اإلنســـــــــــــــ ر   واحلق يف املش كة  يف الفوا م الع  م  
عن طريق هذه االنشــــة  املشــــرتة  إذ احلم الذمل يكفل املســــتوئ املعوشــــف الي ق   وهكذا فهو يكفل و ود  

  دي  . ةّل فرد يف احلو   االقتص
ويعين احلق يف العمل توزي  فرص العمل وااتح  االســـــتف د  من املواكد علي يو يتور مشـــــ كة  ةّل   

وال تتحقق تلبو  احلق يف العمل ابملشــــــــــــــ كة  يف نمّل لو  من نلوا  ال شــــــــــــــ    من يبحـ  عن فرصــــــــــــــ  عمل  
االقتص دمل  وامك نو  ااتح  الفرص  لكل إنســـ   لكسا الرزق بعمل ات كه   نو يقبله يري  نمّل و ود ع صر 

ل ب هـــــــــــــــــــ م وهو ع صـــــر االدتو ك نو احلري     ف ألمر ال يقتصـــــر فقم علي توزي  العمل ومشـــــ كة  ا مو  به 
 األسلوب الذمل يفضله الشخص لكسا كزقه وهو من ضم انت حقوق اإلنسـ  . 

وقـم نةـمت مع ا المســــــــــــــ تل علي احلق يف العمل   وةذلق العهود واملوااوق المولو  علي احلق يف 
(    احلق يف العمل 6/1العمـل وم هـ  العهـم الـموح للحقوق االقتصــــــــــــــ ديـ  واال تمـ عو  وال ق فو  يف امل د    

( 6/2ذمل يشـــــمل م  لكل نـــــخص من حق يف ا  تت ي له امك نو  ةســـــا كزقه بعمل ((  وةذلق امل د    ال
علي وا ا المول األطراف علي العمل علي ن   1661لســـــــــــــ    122من اتف قو  م  م  العمل المولو  كقا 

    توفل فرص عمل  مو  احملت  ني للعمل والب ح ني ع ه (( . 
لعم ل يف المســـــــ تل واملوااوق المولو  يتةلا و ود  ه  تت ب  تةبوق هذا األمر علي ولتأةوم مح ي  حقوق ا  

نكض الواق   لتف دمل حصـــــــــــول انته ة ت وذه احلقوق  وه   ي هر دوك القضـــــــــــ ب   لوأدذ مك نه يف التةبوق 
ـــــــءنش ب قض ب متخصص يكفل م   ض السلوا وذه القواعم   وتتكفل المس تل ضم   حق التق ضف لألفــــراد بـ

 هذا احلق.
 أهمية البحث : 

ت ب  نمهو  البح  حلم ي  حقوق الةرف الضــــــــــــعوز الدتيف املرةز الق نور لكل من الع مل عن صــــــــــــ حا 
العمل يو  جيعل من نحك مه  غل وافو   ولذلق نقرَّت المسـ تل   وةذلق التشريع ت الق نونو  ني م  ة ن  

ع مل  ص ق نونو  ختتص بعيق  العمل يو  ال يتّا إاّل لف  م  البضــروك  عمم املســ و يقوق العم ل   وب صــو 
شـــــــــــــرّ ب العراقف إل بنّي احلقوق الواكد  يف ق نو  العمل   الىن حل ل احلم األد, حلقوق العم ل  وةذلق 

ُ
وم ه  امل

شــرّ ب املصــرمل الذمل نّص علي بةي  ةّل نــر    إلا ة   يف تةبوقه انتق ص من حقوق الع مل امل
ُ
رك له يف قامل

 الق نو   ويرتتا علي هذا املعىن   ن َّ ق نو  العمل يتموز يف مفهومه الواس  بغلب  القواعم األمر  امللزم  فوه. 
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 مشكلة البحث :  
لألمهو  املتزايم  الىن يتمت  هب  ق نو  العمل   فهو يتضـــــــــــــمن عيق ت غل متك ف,  بني الع مل   وصـــــــــــــ حا 

وانني العمل يف العراق والمول املق كن  جيم ن َّ الصــــــــــف  الىن تغلا علوه  هف الصــــــــــف  العمل وإ َّ املةل  علي ق
اآلمر   ولكن هل يكفف هذا الة ب  اإللزامف يف الق نو  لتحقوق التواز  والتوفوق بني احلرايت األســــــــــــــــــــــــ ســـــو  

يف ح ل غموض  لع ملاملمنو  والســو ســو   وبني احلقوق االقتصــ دي  واال تم عو    ومراع   التفســل األصــلر ل
 ال ص . 

 خطة البحث : 
يتّا ت ــ ول هــذا البحــ  يف مبح ني   يتّا يف املبحــ  األول بوــ   مفهوم احلق يف العمــل يف مةلبني   

املةلا األول يتضـــــمن التعريز يق العمل يف فرعني  الفرب األول يتضـــــمن تعريز حق العمل   والفرب ال  ر 
 عمل   ويف املةلا ال  ر نمكو األســـ و المستوكمل والق نور حلق العمل   يفيتضمن الةبوع  الق نونو  حلق ال

 فرعو   الفرب األول   األسـ و المستوكمل حلق العمل   ويف الفرب ال  ر األسـ و الق نور حلق العمل . 
 املةلا يفنم  يف املبح  ال  ر   فوتا ت  ول موقز القضــ ب المســتوكمل من حق العمل وتةبوق ته يف مةلبني  

األول   موقز القضـــ ب المســـتوكمل من حق العمل   يف فرعني  يف الفرب األول   الرق ب  القضـــ  و  حلم ي  حق 
العمـل   ويف الفرب ال ـ ر   الرقـ بـ  المســــــــــــــتوكي  حلم ي  حق العمل   ويف املةلا ال  ر   تةبوق ت القضــــــــــــــ ب 

الفرب  وق ت القضـــــــ ب المســـــــتوكمل يف العراق   ويفالمســـــــتوكمل علي حق العمل   يف فرعني  الفرب األول   تةب
ال ـ ر   تةبوقـ ت القضــــــــــــــ ب الـمســــــــــــــتوكمل يف الـمول املقـ كن    ومن ئ ا  حل    ويتا فوه  اســــــــــــــتعراض ال ت    

 والتوصو ت . 
  املبحث األول 

 مفهوم حق العمل
وهو وسول  اإلنســــــــ   يف سبول االستمراك يف احلو   وبق  ها و قوق  يعــــــــــــــــــــــــــــــــّم العمل نســــــــ و احلو   و رةه   

ســـــع داا ةم  ال افي نمهو  قوانني العمل امل  م  لعيق ت العم ل بك ف  مســـــتوايا  للمول  احلمي   حو  و  
تّا بو   احلق ونمهو  ةبل  يف بو   املراةز الق نونو  لكّل ف,  من الف, ت الىن تعىن هب  هذه القوانني   لذلق ســــــــــــــ

يف العمل يف مةلبني  يف املةلا األول التعريز يق العمل  ويف املةلا ال  ر األســــــــ و المستوكمل والق نور 
 حلق العمل. 
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 املطلب األول
 التعريف حبق العمل

ــــــــــــــر ال يتوقز علي اعة ب المول   إ َّ العمل هو املصــمك الوحوم لعمرا  األكض واســتخرا  ة وزه    إل ن َّ األمـ
احلق يف التصــرف وحمه  يف نــاو  العمل والعم ل   بل يعةف للعم ل انفســها احلق يف ت كســ  تلق احلقوق 
واجي د ننواب د صــــــــــ  من ال ق ابت والت  وم ت   بغو  توفل الســــــــــبل اليزم  للحف ق علوه   وأل ل بو   حق 

لــا إذ فرعني  الفرب األول   تعريز حق العمــل   ويف الفرب ال ــ ر   الةبوعــ  العمــل يتّا تقســــــــــــــوا هــذا املة
 الق نونو  حلق العمل .  

 الفرع األول
 تعريف حق العمل 

يعرف حق العمل أبنّه    حري  اإلنســــــــــــــــــ   يف ادتو ك العمل املشــروب الذمل يي مه   في   ل بو ه 
ـــــــــــــــ   يف  اقتضـــ ب األ ر الع دل مق بل عمله الذمل يكفل له وألســـرته وبني العمل الذمل يريم اداؤه وحق اإلنســــ

 .(1 العوش     الكرمي ((
ويعّرف نيضـــــــ ) أبنّه    تلق املصـــــــ ي احملمو  ابالتف قو ت واإلعيانت المولو  والتشـــــــريع ت المادلو  
واملم وح  لكل من يادمل عمي) لق ب ا ر    انـــــــراف صـــــــ حا العمل ويســـــــتومل يف للق ن  يكو  العمل 

ادمل دادل نة ق دول  معو   نو د ك ه  وســـــــواب ة   الع مل وط و ) ام ا  بو ) تشـــــــمل حق الع مل يف اال ر م
 .(2 والضم   اال تم عف ((

ويرتكز احلق يف العمـل علي عـمد من احلقوق املرتبةـ  فومـ  بو هـ  واملتكـ مل  تك مي) واوق    و وعه  
وحقوق العمـ ل   فحق العمـل لوح حقـ ) فرداي) نو احــ دمل تـموك حول غـ يـ  واحـم  هف محـ يـ  احلق يف العمـل 

األبع د  وإّّن  يتضــــــــمن عمدا) من احلقوق املرتبة  فوم  بو ه  فهف من انحو  عب ك  عن حقوق وحرايت تقلومي  
ومن انحو  ندرئ عب ك  عن حقوق حمي   نو مســــــــــتحما    و وعه  ترتا التزام ت ق نونو  علي ع تق المول 

وه مل ومح يته وت  ومه ق نونو )  ومح يته قضـــــ  و ) واملســـــ وا  و قوق تك فا الفرص يف احلصـــــول علفحق اجي د الع
 .(3 وفق ) لشرو  عمل م صف  وال ق  ةله  حقوق وحرايت مرتبة  يق العمل

وال يقتصـــر حق العمل علي توفل نو ضـــم    قوق ا ر ع دل للعم ل يف فل فروف عمل مي م  
ندرئ مكمل  ة حلق يف تكوين ال ق ابت واحلق يف املشــ كة  يف إداك  املشــ كي  الىن  فحســا  بل ه  ح حقوق 

يعمل فوه  الع مل واحلق يف االضــراب واحلق يف الراح    والتمت  أبوق ت الفراو وأت ِت  هذه املك ســا  ةو  
 دمل وال قــ يف تصــــــــــــــواحــم    وإّنــّ  ةــ نــ  نتواــ  لتغولات ةبل  ت ــ ولــ  مفــ هوا  تلفــ  علي املســــــــــــــتوئ االق

 .(1 واال تم عف
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 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية للحق يف العمل

تغلا علي قواعم ق نو  العمل يف المول املختلف  الصــف  اآلمر    وإ َّ هذه القواعم الق نونو  إم  ن   
اعم الىن وهف القو تكو  قواعم آمر    نو قواعم مفســر  نو قواعم مكمل    ف ألوذ ال جيوز لألفـــــــــــــــراد   لفته  

ِمر بسلوح معني   نو ت هي ع ه   وال جيوز لألفـراد االتف ق علي ديف احلكا   الذمل تقركه   إل ن َّ ق نو  
ــــــــــــــه  2112( لســ   33العمل العراقف ال  فذ كقا   يبنّي يف مع ا قواعمه تمدل المول    ت  ندئ إذ القول إنَـّ

ول املفهوم التعـ قـممل التقلوـممل أت يعـم  كومـ ) سبمن ســــــــــــــلة ت اإلكاد  يـمدـل يف إطـ ك القـ نو  العـ م   إل َّ تغ
وحري  التع قم الىن ة ن  ســــــــ  م  يف مةل  القر  الت ســــــــ  عشــــــــر   قم نةمه  الق نو  املمر العراقف والق نو  

 .  (2 املمر الفرنسف
وك  الصـ  عو  قب  ال ومن ميح   التةوك الت كاف الذمل مّرت به عيق ت العمل يف املراحل الىن اع 

شرّ ب العراقف ضم انت ة ل  
ُ
وتمدل المول    ةّل هذا نضـفي الة ب  االلزامف لق نو  العمل   فقم وض  فوه امل

( من 11حلقوق العم ل   وعقوابت كادع  مل     لف  نحك مه ومن ضــمن الضــم انت م  نصـــّ  علوه امل د   
   بـأ َّ  2112لس    33ق نو  العمل العراقف كقا 

  حل ـل احلقوق الواكد  يف نحكـ م هـذا القـ نو  احلـم االد, حلقوق العم ل وال تاار تلق األحك م علي     نوال) 
ــــــــــــــــــــــر نو عقم عمل نو اتف ق نو قراك إلا ة   نمّل  نمّل حق من احلقوق الىن حل ر للع مل سو ا نمّل ق نو  آدـ

 الق نو  . م هم  يرتا للع مل حقوق ) نفضل من احلقوق املقرك  له سو ا نحك م هذا 
اثنو )   يق  ابطي) ةّل نـــر  يف عقم نو اتف ق يت  زل سو به الع مل عن نمّل حق من احلقوق املقرك  له سو ا 

 نحك م هذا الق نو  . 
اثل ـ )  ع ـم عـمم و ود نص من هـذا الق نو  يصــــــــــــــ ك إذ تةبوق نحك م اتف قو ت العمل العربو  والمولو  لات 

(  ن َّ املب لغ املستحق  للع مل نو من الفه يف حقوقه 25  ((   وننـ كت امل د    الصل  املص دق علوه  الق نو 
ال  نــــــ,  عن عيق  العمل تعةي اعلي دك  ت االمتو ز علي  و  نموال صــــــ حا العمل املمين امل قول  وغل 

ـــــــــــ كت امل د     الع مل ع م انتق ل ( من الق نو  نفسه إذ حقوق  21امل قول  س  فوه  ديو  المول  وةذلق ننـ
ملكو  املشـــــــــــروب إذ غل صـــــــــــ حا العمل  الذمل تع قم معه الع مل   حا ت تقل التزام ت صـــــــــــ حا العمل 

 الس بق إذ ا ميم ع م انتق ل ملكو  املشروب جت ه الع مل وةيمه  متض م    يف الوف ب هب  . 
ــــــــر   م يتصز  ص  ص ال   م الع م  وهذا ال  من ةّل م  تقمم يتبني ن َّ ق نو  العمل نة ر من نمّل ق نو  آدـ

اال تم عف يســــــــعي إذ  ســــــــني نوضــــــــ ب العم ل من  و  ال واحف   ون  تةلا للق ايق ف القواعم اآلمر  
والسوم  ع مم  تكو  األحك م الىن يتفق علوه  املتع قمو  نو نص علوه ق نو  آدـر نو ن  م معني نة ر ف  م  

ضــــــــــــف وهذه املوز   مير  ابالهتم م والوقوف ع مه    ألّر  تلخص  وهر ق نو  للعم ل وهذا األمر يقركه الق 
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شــــرّ ب املع صــــر يضــــ  يف حســــ به تر ور ةف  العم ل ةلم  نمكن للق يف فل 
ُ
العمل أبســــره  وع مم  يقركه  امل

 .  (6 ال روف السو سو  واالقتص دي  واال تم عو  الس  م  
 املطلب الثاني

 نوني حلق العملاألسـاس الدستوري والقا
يعّم عقم العمل من العقود املســـــم   الىن ختضـــــ  ألحك م القواعم الع م    إل ن َّ الق نو  ا  ص ال  

شـرّ ب المستوكمل والق نور تشريع ت عمل لتأسوح عيق ت العمل 
ُ
 مف الع مل ابلقمك الك يف  لذلق يضـ  امل

حا العمل   ومن ه   فرض الق نو  التزام ت بني نطراف العقـم بصــــــــــــــوك  متوازيـ  بني ةـّل من الع مل وصــــــــــــــ 
متق بل  بني ةّل من طرفوه   إل يســتةو  نمّل من الةرفني االمت  ب عن االداب ةوســول  للت فوذ   وعلي الرغا من 
حقوق  اقراك القواعم الع م  بذلق   إاّل ن َّ ادتيف املرةز الق نور لكّل من الع مل عن صـــــ حا العمل جيعل 

شـــــرّ ب بضـــــروك  من نحك مه  غل
ُ
 ة فو  حلم ي  حقوق الةرف الضـــــعوز يف هذه العيق    وتبع ) مل  تقمم اقرَّ امل

عمم املسـ و يقوق الع مل وحقه يف العمل ب صـوص دسـتوكي  وق نونو  ختتص بصف  نســـــــــــــــ سو  بت  وا عيق  
 . (3 العمل 

الفرب  وكمل حلق العمل يفلذلق يتا تقســـوا هذا املةلا إذ فرعني  الفرب األول األســــــــــــــــــــ و المســـت 
 ال  ر األسـ و الق نور حلق العمل  . 

 الفرع األول
 األسـاس الدستوري حلق  العمل

نضــــــــــــح  حري  العمل من األســــــــــــح ا وهري  لكّل ن  م بعم ن  زال  القوود الىن ة ن  تقوم هذه احلري  يف 
اضــــح  ذا احلق ونصــــّ  علوه بصــــوك  و العصــــوك القما  واملتم ل  ابلرق والســــخر    إل ةفل  دســــ تل المول ه

 وصر   ومن هذه المس تل المستوك العراقف . 
ال  فذ  2111( م ه وةذلق المســتوك املصــرمل لع م  5امللغي يف امل د    1631وةذلق المسـتوك املصــرمل لع م 

نمّل مواطن م ـه ن َّ    العمـل حق ووا ا ونــــــــــــــرف تكفله المول  وال جيوز التزام  12حـ لوـ  إل نّص يف املـ د  
ًا) إاّل سقتضــــــــــــــي قــ نو  وألداب دــممــ  عــ مــ  ملــم   ــمد  وسقــ بــل عــ دل ومن دو  اديل ابحلقوق  ابلعمــل  

ـــــــــ كت امل د     تلتزم المول  ابحلف ق علي حقوق العم ل وتعمل علي  13األســــــــــ سو  للمكلفني ابلعمل ( وننـ
مح ي   ســــــــــــــبـل التف وض ا م عف وتعمل عليب ـ ب عيقـ ت عمـل متوازنـ  بني طريف العملوـ  االنتـ  وـ  وتكفـل 

العم ل من   طر العمل وتوافر نـرو  األمن والسيم  والصح  امله و  و  ر فصلها تعسفو ) وللق ةله علي 
 .  (5 ال حو الذمل ي  مه الق نو  ( اض ف  إذ مواد ندرئ يف المستوك ضم   حق العمل ون م  اصوله 
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الىن عّم  زبا)  1616ال  فذ فقم ننـــ ك يف الميب    ا  صـــ  بمســـتوك  1625وةذلق المســـتوك الفرنســـف لع م 
إذ احلق يف العمل   ةّل نــــــــــخص ( لميه وا ا العمل واحلق يف العمل   وال جيوز ن   1625من دســــــــــتوك 

 يع ر نمّل نخص من الضرك يف عمله نو يف وفوفته يكا نصله نو آكا ه نو معتقماته ( .
حو  م    1526يف التعميل ال  ل  عشر الذمل مت اقراكه ع م  1353م نّم  المسـتوك االمريكف لع  

ــــــــــ   واب  إدانته فوه   ون  ز الكو رو  المستوك فرض العمل ابإلةراه إاّل إلا ة   عق اب) علي  رم اقرتفه إنسـ
  إصـــــــــماك التشـــــــــري  اليزم لت فوذ للق   فقم نصـــــــــّ  الفقر  األوذ من التعميل ال  ل  عشـــــــــر    رم العبودي

وا مم  االةراهو  فوم  عما ةعق ب علي  رم ُحكا  علي مقرتفه بذلق حســـا األصـــول يف الوالايت املتحم  
 وألمّل مك   د ض   لسلة ا .

/ نوال (   العمل حق لكل 22نّمـ  المستوك العراقف فقم نص علي حق العمل ونن ك إلوه يف امل د   
ي  ا الق نو  العيق  بني العم ل ونصــــــــــح ب العمل علي نســــــــــح العراقوني س  يضــــــــــمن وا حو   ةرا  اثنو )   

اقتصـ دي  م  مراع   قواعم العمال  اال تم عو  اثل  )  تكفل المول  حق ِســوح ال ق ابت واال  دات امله و  نو 
 . (6 االنضم م إلوه  وي ضا  للق بق نو  ( و مواد ندرئ

 اح  ووضوي إذ حق العمل ة لمستوك الفرنسفيتضـر ت  تقمم ن َّ ه  ح من المس تل م  نن ك بصر 
والمســـــتوك املصـــــرمل والمســـــتوك العراقف   ون مه ون ا احلقوق املتعلق  به واملرتبة  به وه  ح من المســـــ تل الىن 
ت ّص علي حق العمل إاّل بصــــــوك  ضــــــم و  ولوح بصــــــوك  واضــــــح  وصــــــر ه ة لمســــــتوك األمريكف والمســــــتوك 

 .  (11 املوكيت ر
 الفرع الثاني

 األسـاس القانوني حلق العمل
إ َّ تشـــــــــــــريع ت العمل  تل مرةزا ه م  بني بقو  القوانني   وتتمت  بذاتو  مســـــــــــــتقل  عن ســـــــــــــواه  وتر   نمهو  
ــــــــــــ سو  للماتم  فمن ال  حو  اال تم عو   تشريع ت العمل إذ اتص ل هذه التشريع ت الواوق ابحل   ت األسـ

 و  ال واحف  م   املع مل  الع دل  وا منمح يتها وضــــ م نّر  حلتم إذ ف, ت ةبل  من اتتم    وتســــعي إذ 
واأل ــــوك والرع ي  الةبو  واإل  زات اليزم  وةذلق  قوق األمن اال تم عف  نّمــــ  من ال  حو  االقتص دي  فء َّ 
ق نو  العمل بت  ومه العيق  بني العمل وكاو امل ل املســـــــــــت مر يف اإلنت    قق مصـــــــــــلح  االقتصـــــــــــ د القومف 

 .(11  د  اإلنت   و ت مو  ال ش   االقتص دمل   فضي عن مح ي  الةبق  الع مل  من البة ل  ويهمف إذ زاي
وبعم صـــموك هذا الق نو  ونتوا  النضـــم م  1636( لســـ   32لقم صـــمك نول تشـــري  للعمل يف العراق كقا  

صــ دق  علي نشــة  حرة  التشــري  العم ح بشــكل م 1632العراق قبل للق إذ م  م  العمل المولو  ســ   
بعض اتف قو ت العمل المولو    وتعرض هذا الق نو  إذ تعميل هـــــــــــــــ م بعم ســ  ســ وات من صــموكه   فقم 

  وقم ندت التةوكات اليحق  وذا التعميل 1612( لســـــــــــــ   36عمل  نحك مه سو ا ق نو  التعميل كقا  
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(   لس   1ك ق نو   ميم للعمل كقا وم ه  ت  مف حرة  التص و  وازدايد عمد العم ل واكتف ب وعوها إذ إصما
ئ  1663( لســـــــ   131ئ صـــــــموك ق نو  العمل كقا   1636( لســـــــ   32لوحل  له الق نو  كقا   1625

  وادلا)  ق نو  العمل ال  فذ 1653(  لس   31ئ صمك الق نو  كقا   1631(لسـ   121صـمك ق نو  برقا 
لعراقف فوم  اص تشـــــــــــــريع ت العمل ح فل بك ل من   إل ن َّ اتكيخ التشـــــــــــــري  ا 2112( لســـــــــــــ    33كقا  

 .  (21)    التشريع ت الىن صمكت ون م  حقوق العم ل جت ه نصح ب العمل
ــــــــــــــــــ  يف مصـــــر فقم صـــــمك ق نو  العمل ال  فذ ح لو  كقا    الذمل نلغي ق نو    2113( لســـــ   12نّمـ

ــــــــــــــــــ  قوانني العمل يف فرنســـــ    1651( لســـــ  133العمل الســـــ بق كقا   ( فهف  code dutravail   نّمـ
جمموع  م  م  من مع ا القوانني واللوا ر املعمول هب  يف ق نو  العمل الىن تعلق نســــــــــــــــــــــــــــــ و سوففف القة ب 
ـــــــــــــــــــــــراد وقم مت تعميل هذا  ا  ص سو ا عقود العمل بو م  املوففني يف القة ب الع م اضــــــــــعو  لقوانني األفـ

ــــــــــــــــ  اتكيخ    قوانني  2116لع م الق نو     اســـا      ق نو  العمل يف فرنســـ   نو ق نو  ا مرمل ((  نّمـ
طري ال   ا االنــرتاةف   اكار غروســل ( ملز مشــروب ق نو  بشــ   تموين  1566/ الاك /  11العمل ففف 

م   1616قوانني العمل  ح  مشـــــــــ كي  وقوانني وقراكات عّم  يف هذا ات ل ولكن الق  صـــــــــماه  يف ع م 
 .  (13  يف اكبع  ةتا من قوانني العمل  وزاك  فوف يت يف ةت به

نّمـــــــــــــــ  يف امريك   يت ق نو  العمل االمريكف احلمي  يف الغ لا من جمموع  من القوانني   الىن مت  ريره  بني 
والتفســــــــــلات املتغل  للمحكم  العلو  االمريكو  وتشــــــــــرف وزاك  العمل االمريكو  علي  1631و  1632ع م 

مكالو  ت  ا انشة  مك   العمل وت فذه    وتغةف هذه القوانني ةّل نفب من تعريز ق نوان فو 151نة ر من 
 .  (11  الوفوف  إذ القوانني الىن ت  ا من اك ه العمل واملواقز الىن جيا ن  تمف  مق بله  

 املبحث الثاني
 موقف القضاء الدستوري من حق العمل وتطبيقاته

يعم موضوب حق العمل من املواضو  اوـ م  واملاار  يف حو   مع ا اتتمع ت السوم  اتتمع ت الىن تشكل 
فوه  الوم الع مل  نسب  ةبل  من جمموب سك ر    لذلق يتا تقسوا هذا املبح  إذ مةلبني  يف املةلا 

ن حق ةبوق ت القض ب المستوكمل عاألول   موقز القض ب المستوكمل من حق العمل   ويف املةلا ال  ر  ت
 العمل . 
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 املطلب األول
 موقف القضاء الدستوري من حق العمل

ت قســـــــا الضـــــــم انت القضـــــــ  و  املتم ل  ابلرق ب  القضـــــــ  و  علي الرق ب  القضـــــــ  و  الىن ا كســـــــه  قضـــــــ ب العمل 
  المســــتوكي  رق ب  القضــــ  واملتخصــــص علي عيق ت العمل   والرق ب  القضــــ  و  من م ةلق نعلي ونلل وهف ال

 الىن ا كسه  القض ب المستوكمل س ت  وو  ةّل يف فرب مستقل . 
 الفرع األول

 الرقابة القضائية حلماية حق العمل
ـــــــــــــــ م يف تةبوق ا زاب املقرك يف تشـــريع ت العمل الىن تفرض علي املخ لز لقواعم  لقضـــ ب العمل دوك ماار وهـ

ز ر املخ لز وكدب غله حلم ي  الةرف الضـــــــــــــعوز يف عيق  العمل   إل ن َّ ق نو  العمل اآلمر  والىن امف ل
و ود قضــ ب متخصــص بمع ومل العمل تقتضــوه  الضــروك  القضــ  و    لتحقوق العمال  وســرع  حســمه  يهمف 
إذ دلق التواز  بني قو  صــ حا العمل وضــعز الع مل و قوق االســتقراك يف عيق ت العمل ابلشــكل الذمل 

( 121وإبصماك ق نو  العمل كقا   1625لس    ( 1  كه  يف الع مل وبعم الغ ب ق نو  العمل كقا ت عكح  آاث
فقم اقوا  ه زا قضـــــ  و  ضـــــمن وزاك  العمل ي  ر يف م  زع ت العمل والضـــــم   ة ف    ويتمت   1631لســـــ   

اته بقو  األحك م باته وقراك هذا ا ه ز ابالســــتقيل الت م وتتمت  نحك مه وقضــــ  ه ابحلصــــ ن  الت م  وتتموز إ را
والقراكات القضـــــــ  و  لاا  الىن يتموز هب  القضـــــــ ب الع دمل   ن َّ ادتصـــــــ ص هذه احمل ةا ار  ت  ر يف امل  زع ت 
 وعهـ  الىن ت شــــــــــــــأ بني صــــــــــــــ حـا العمـل والعمـ ل الىن ت هر ع ـم تةبوق ةّل نحك م ق نو  العمل واالن م  

من  الفردي  وا م عو  واملتعلق  ابحلقوق الشـــخصـــو  وم  يرتتا علي للق ا  صـــ  بق نو  العمل والعقود امل لو 
 .  (12 تعويض ت نو الىن تتعلق اب را ا واملخ لف ت ا  ص  ابلعمل وم  يرتتا علوه  من عقوابت  زا و  

الىن ( 16   وه  ح جمموع  من االدتصــ صــ ت ختتص هب   كم  العمل م ه  االدتصــ صــ ت التقلومي  
م قو م احم طريف ا يف الفردمل يف عيق  العمل ابلةعن ام مه    وةذلق ه  ح االدتصـــــــ ص املمر ت وك ع 

 15/ اثنو ) ( وادتص ص  كم  العمل ابلتعويض وفق ) للمواد    11حمل ةا العمل الذمل ننـــــ كت الوه امل د    
 /اثنو ) ( . 16/ اثنو ) / ب ( وامل د    

حل كسه  كم  العمل است  دا مل  وكد يف ق نو  العمل ال  فذ بوصفه  زبا) من ةذلق االدتص ص ا زا ف الذمل 
التشري  العم ح املصمك األول لق عم  نرعو  ا را ا والعقوابت يف جم ل العمل   وييحظ ن َّ مع ا العقوابت 

او  نــــ الىن يتضــــم ه  بق نو  العمل توق  علي صــــ حا العمل بوصــــفه املســــاول عن االنــــراف اإلداكمل علي
 .  (13 العمل

ــــ  بقو  تشريع ت العمل فقم نفردت مع ا التشريع ت العم لو  قض ب) متخصص ) ابمل  زع ت العم لو  وطبق   نّمـ
قواعم تتســـا بة ب  د ص اتلز عم  هو مألوف يف المعوئ األدرئ علي الرغا من ن َّ ق ضـــف العمل يةبق 
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ع ت رد نص يكمه  يف ق نو  العمل   ومن هذه التشــــرينصــــوص الق نو  املمر ابل ســــب  للمســــ  ل   الىن أت ي
شـــرّ ب املصـــرمل  يف امل د    

ُ
علي ن َّ  تشـــكل  2113( لســـ   12( من ق نو  العمل ال  فذ كقا  1/ 31نص امل

احملكمــ  العمــ لوــ  من دا ر  نو نة ر من دوا ر احملكمــ  االبتــما وــ  وختتص دو  غلهــ  ابلفصــــــــــــــل يف امل ــ زعــ ت 
 .  (15 ( من هذا الق نو ( 31ملش ك إلوه  يف امل د   الفردي  ة ف  ا

ــــــــــــــــ  يف فرنســــ  فتو م  كم  متخصــــصــــ  ضــــمن احمل ةا املتخصــــصــــ  وهف  كم  العمل و كم  الضــــم    نّمـ
اال تم عف واحملكم  التا كي  و كم  العيق ت الزكاعو    إل يو م جملح قضــــ   للحكا يف الشــــاو  العم لو  

 نصح ب العمل والعم ل. الذمل  ل ال زاع ت بني 
 الفرع الثاني

 الرقابة الدستورية حلماية حق العمل
إ َّ ال ص علي احلقوق االقتصــــ دي  واال تم عو  وال ق فو  وم ه  حق العمل يف المســــتوك غل ة فا من ال  حو  

حلمــ يـ  اليزمــ  ا ال  ريـ    في بــم عملوـ  من توفل محـ يــ  وـذه احلقوق   فـ إلقراك ابحلق ال يكفف من غل توفل
له  لذلق فأ َّ ال صوص المستوكي  يتواله  القض ب المستوكمل ابحلم ي  اليزم  من ديل فرضه نوب من الرق ب  
اليزم  علي حق العمل وعلي ال صوص المستوكي  بشكل ع م علي ةّل تشري   مل   لف  ألحك م المستوك 

 . 
العلو  يف العراق يف قضـــ اي العمل قلول    وم  للق  وعلي األحك م الصـــ دك  عن احملكم  المســـتوكي  

صمكت ع ه  م  ياةم احلق المستوكمل يف العمل س  سب  ال  ر يف دعوئ دستوكي  مق م  نم مه    فقم ننـ كت 
 22/1يف احم نحك مه  إذ ن َّ العمل حق لكل العراقوني س  يضــــــــمن وا حو   ةرا  تةبوق ) ألحك م امل د    

وك   إاّل ن َّ احلق جيا ن  ا كو يف ضوب الق نو  وس   قق املصلح  الع م  وتك فا الفرص   أل َّ ( من المست
 .( 16 ( من المستوك  11العراقوني متس وو  نم م الق نو  دو  حلووز است  دا إذ امل د    

 املطلب الثاني
 تطبيقات القضاء الدستوري على حق العمل 

وب فرعني   الفرب األول لتةبوق ت القضــــ ب المســــتوكمل يف العراق   ويف ال يتا ت  ول هذا املةلا يف  
 ال  ر تةبوق ت القض ب المستوكمل يف المول املق كن  . 
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 الفرع األول
 تطبيقات القضاء الدستوري يف العراق 
قوقها وتكو  الىن حلح ي ا كو القض ب المستوكمل دوكا) هـــــــــــــــ م ) وابكزا) يف مح ي  الةبق  العم لو  من القوانني  

  لف  يف مضـــــــ مو ه  للمســـــــتوك ال  فذ   وقم نصــــــــمكت احملكم  اال  دي  العلو  يف العراق قراكات عّم  يف هذا 
  -الشأ  نذةر م ه  

( الق ضـــف ن َّ   قراكات   ةا العمل قراكات قضـــ  و  يت  نـــ ر  نـــأ   2116/ ا  دي  /  26القراك املرقا   
ا األدرئ ضمن تشكويت جملح القض ب األعلي  واحملكم  هبذا الوصز ال ختل سبمن  استقيل قراكات احمل ة

( من ق نو  العمل   ب تشـــــريعو  ن را) لتعلق عمل 162القضـــــ ب وترح احملكم  اال  دي  العلو  ن َّ نص امل د    
ا لها    يســـتو ا و ود مناحملكم  بقضـــ اي  مد   صـــوك  بشـــر   واحم  من اتتم  وهف نـــر   العم ل ت

وا ـل طبقـ  اكابب العمـل لكف تتوصــــــــــــــل احملكمـ  إذ  القراك الصــــــــــــــ  ـا يف م ـل هذه المعوئ ب  ب) علوه فأ َّ 
من قـــ نو  العمـــل ال ـــ فـــذ واملبـــ د   162احملكمـــ  اال ـــ ديـــ  العلوـــ  ترئ عـــمم و ود تعـــ كض بني نّص املـــ د  

 المستوكي  الىن ان ك الوه  مقمم الةلا ( . 
/ا  دي  / 63ع دت احملكم  لتعمل عن كنيه  الســــــــــــــ بق يف القراك نعيه إبصــــــــــــــماك قراكه  املرقا   و 

املتضــــمن   يقتضــــف العمول عم    ب يف القراك الســــ بق وقركت احملكم   26/6/2121( الصــــ دك يف 2121
والعمول  2112لس    33من ق نو  العمل كقا  162احلكا بعمم دستوكي  الفقرتني   اثنو ) واثل  ) ( من امل د  

 ( .  23/6/2116( يف  2116/ ا  دي  / 26عّم    ب يف قراكه  ابلعمد 
 الفرع الثاني

 تطبيقات القضاء الدستوري يف الدول املقارنة
 يتّا التةرق يف هذا الفرب    إذ قراكات احمل ةا المستوكي  يف فرنس  ومصر . 

ن ادتصــ ص الق ضــف المســتوكمل الفرنســف   من ففف فرنســ  نضــحي حق العمل وِمو ه للمواطن م 
شــرّ ب ن  يفرض القواعم الىن تكفل حق ةّل إنســـــــــــــــــ   ابحلصــول علي 2/  53ديل قراكه كقا   

ُ
(   وعلي امل

 عمل والىن حلكن نةً عمد تكن من املواط ني من احلصول علي وف  ز . 
شــــرّ ب الع دملوعلي الرغا من تشــــميم الق ضــــف المســــتوكمل الفرنســــف علي ضــــروك  ن  ي 

ُ
من  ســــعي امل

ديل قوانو ه علي ِمني نفضـــــل ال روف علي ن  يكو  هذا احلق يشـــــمل نةً نـــــر   تك   من املواط ني   
 واعتم د التمابل الرامو  إذ  سني فروف عمل بعض الف, ت ة لشب ب م ي) . 

عمل   واحلق يف الوفضي) عن للق اعرتف الق ضف المستوكمل الفرنسف بعم  حقوق تتعلق ب روف  
  (21 مش كة  الع مل   والعقم ا م عف   وحق الع مل يف االنضم م إذ ال ق ابت   وحقه يف االضراب .
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ــــــــــــــ ســو    إل بو     ــــــــــــــ  يف مصــر فقم ةفل المســتوك املصــرمل حق العمل و عله من احلقوق األســـ نّمـ
ول  ن ال زول ع ه وال هو م ح  من الماحملكم  المســــــــــــــتوكي  العلو  للق بتقميره    ن َّ العمل لوح نــــــــــــــرف  اك

تبسةه  نو تقبضه  علي وفق مشو,ته  لتحمد علي ضو ه  من يتمتعو  هب  نو ا عو  ع ه    وال اةراه للع مل 
علي عمل ال يتعلق بقوم  العمل   نو غل للق من الشــــرو  املوضــــوعو  الىن تتصــــل ابألوضــــ ب الىن جيا ن  

 (21 حل كو هب (.
 1663( لســـــ    3المســـــتوكي  العلو  اقتضـــــ ب األ ر الع مل   إل قركت سو ا قراكه  املرقا   وةفل  احملكم  

( من  13اب    وحو  انه من ة   للق وة   اقتضــــــــــــ ب األ ر الع دل مشــــــــــــروط ) ابلفقر  ال  نو  من امل د    
ف ا مم  الع م    لمواعالمسـتوك املصـرمل ةمق بل للعمل    مل المول  مواط وه  علوه قسرا) استوف ب من   نبه

 ونزوال) ع م مقتضو ا  ف   الوف ب هبذا األ ر توةوما) للعمل اال تم عف واعيب لقمك اإلنسـ   ..... ( 
وةذلق قركت احملكم  المســــــتوكي  العلو  للع مل احلق يف احلصــــــول علي ا  زات ســــــ وي  وللق ال   

 إذ ت  وا حق العمل .  ( م ه 13المستوك قم دول السلة  التشريعو  سو ا   م 
بشـــأ  عمم دســـتوكي  عمد من املواد الق نونو   2121وةذلق فقم نصـــمكت احملكم  المســـتوكي  العلو  ع م برقا 

  -قراكه  اآليت  211لس    12الواكد  يف ق نو  العمل املصرمل كقا 
تضم ه من اعتب ك تقمم فوم   2113لس    12من ق نو  العمل الص دك كقا  136نوال) / عمم دستوكي  امل د  

ــــــــــــــــــــــرا) ملزم )  نحم طريف م  زع  العمل ا م عو  إذ ا ه  اإلداكي  املختصـــــــــ  بةلا اخت ل إ رابات التحكوا نمـ
 152من امل د   1   3 صـــمه ابملضـــف يف هذه اإل رابات ولو أت يقبله  . اثنو )/ عمم دســـتوكي  نص الب مين 

ا  االَّ يكو  احملكا املخت ك عن الت  وا ال ق يب وةذلق احملكا من القـ نو  لاتـه فومـ  أت يتضــــــــــــــم  ه من انــــــــــــــرت 
املخت ك عن الوزاك  املختصــ  يف عضــوي  هو,  التحكوا املســ م الوه  الفصــل يف م  زع  العمل ا م عو  قم ســبق 

 انرتاةهم  أبي  صوك  يف ي  امل  زع  لاا  و  ول  تسويته  . 
 اثل  )/ كفض م عما للق من طلب ت ( 

نســـت ت  ت  تقمم ن َّ للقضـــ ب المســـتوكمل نارا) واضـــح ) يف ال  ر يف دســـتوكي  قوانني العمل   الىن ت  ا عيق ت 
 العمل وحقوق العم ل ومن ئّ عمم   لفته  ألحك م المستوك. 

 اخلامتة : 
 النتائج 
 ت  مت عرضه س قز عن نها ال ت                  

شــــــرّ ب يف العراق  (1
ُ
والمول  ل المكاســــــ  وغ لبو  التشــــــريع ت تشــــــريع ) د صــــــ ) بةبق  العم ل يف نفرد امل

موا ه  نصـح ب العمل   وتضم   هذه التشريع ت ضم انت ق نونو  وقض  و  هـــــــــــــــ م  ودةل    
 تكفل للع مل ةّل حقوقه   مح ي  وت فوذا) ويف مراحل العمل ة ف  . 
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ل واملســـــــ وا  وكبةه ابلعم ل نم م الق نو  نةمت المســـــــ تل  ل المكاســـــــ  يف البح  علي حق العم (2
 والقض ب يف األ ـوك وتك فا الفرص   فضي) عن ة ل من احلقوق واحلرايت املرتبة  يق العمل . 

تتموز قواعــم قــ نو  العمــل ابلةــ ب  امللزم الىن ال جيوز  ــ لفتهــ  نو االتفــ ق علي  ــ لفتهــ    وهكــذا  (3
وــ  ض للازابات امل صــــــــــــــوص علوهــ  يف قوانني العمــل ا زا فــأمل  ــ لفــ  يف للــق يرتتــا علوهــ  التعر 

 واملمنو  . 
 التوصيات / 

نمعو وزاك  العمل الشـــــــــاو  اال تم عو  للعمل علي الت قوز وزايد  الوعف الق نور بق نو  العمل    .1
 هواحلقوق املو ود  فوه   الىن يرتبه  الق نو  لشـــر   العم ل وزايد  وعوها بةريق  االســـتف د  من هذ

 احلقوق بشكل ق نور وإ را ف سلوا . 
ن  تعمل ا ه ت املختص  ابلعمل   وزاكات العمل وم  سواه  من اووــــــــــــــــــــــــــــ ت ( من ديل احلواك  .2

ال ق يف الق نور الف عل والمكاســ ت الق نونو  والعلمو  املســتفوضــ  لتحقوق التواز  والتوفوق من ديل 
 ق  العم ل ونصح ب العمل . التةبوق السلوا لقواعم ق نو  العمل بني طب

اتب ب الســــــــــبل الق نونو  والقضــــــــــ  و  الىن كاته  قوانني العمل حلل امل  زع ت الىن ت شــــــــــأ عن العيق   .3
 الت  ومو  بني الع مل وص حا العمل . 

 املصادر واملراجع: 
د. مصــــــــــــــمق عــ دل طــ لــا   دوك م  مىن العمــل الــمولوــ  والعربوــ  يف محــ يــ  حقوق العمــ ل   جملــ   .1

 .  136  ص  2116  ا  مع  املست صري   2  الس    2حلقوق    العمد ا
 .  136املصمك نفسه   ص  .2
 مم يوسز علوا     مم دلول موسي   الق نو  الموح حلقوق اإلنســــ     احلقوق احملمو    داك  .3

 .  326ص  -322  ص  2111ال ق ف  وال شر والتوزي    عم     
ــــــــــــــــ   االقتصــــ دي  واال تم عو  يف الشــــريع  االســــيمو  واملوااوق د.  ا عبود مهممل  حقوق اإل .1 نســـــ

الـمولوـ       حق العمـل وحق الضــــــــــــــمـ   اال تمـ عف اّنول ـ ) (   جملـ   ـ معـ  تكري  للحقوق   
 .  52  ص  2115  الاك  1  ا زب  3  العمد 2  اتلم  2الس   

  آمري   وع  الق نونو  للحقوق العم لو د. صـــب  نعم   كنـــوم   ســـرئ  ف عبم الكرمي الكت يب   الةب .2
 . 25  ص  2113   2  العمد  2113احلقوق العم لو  (   جمل  العلوم الق نونو    اتلم 

  جمل  ةلو   2112لســـــ    33د. ســـــعم  ب ك حســـــن   الة ب  االلزامف لق نو  العمل العراقف كقا  .6
 .  16 – 15  ص  2121   15الرافمين ا  مع  للعلوم   العمد 

 .  26د. صب  نعم   كنوم   سرئ  وف عبم الكرمي الك  ر   املصمك الس بق   ص  .3
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 .  2111( من المستوك املصرمل لع م 63  36 12 31 12 11 13املواد    .5
 ال  فذ  .  2112( من المستوك العراقف لع م  31/ اثل      26   21املواد    .6

يف ديب  ته قم  1661يولوو  12نّص المســـتوك املوكيت ر املصـــ دق علوه ابالســـتفت ب الشـــع  بت كيخ  .11
واملو  ق  1615نح ل إذ التمســـــــق ابملب د  الواكد  يف اإلعي  الع ملف حلقوق اإلنســـــــــــــــــــــــــــ   لع م 

ــــــــــــــــ   والشــــعوب الصــــ دك يف  ىن ويف االتف قو ت المولو  ال 1653يولوو  25االفريقف حلقوق اإلنســـــ
وافق  علوه  موكيت نو    وأت ي ص المســـتوك املوكيت ر علي حق العمل ضـــمن مه نصـــوصـــه   ولكن 
نح ل التمسق ابملب د  واملوااوق المولو  الس لف  الذةر حو  نص اإلعي  الع ملف حلقوق اإلنســـ   

(   لكل نـــــخص حق العمل ويف حري  ادتو ك عمله   ويف نـــــرو  عمل 23/1يف امل د    1615
( 23/2/3ع دل  ومرضـــــــو  ويف احلم ي  من البة ل  ( واحلقوق املتفرع  عن حق العمل يف الفقرات  

ــــــ   فقم نص يف امل د    21/22وامل د     ( م ه إذ   حق  12( نم  املو  ق االفريقف حلقوق اإلنسـ
 العمل مكفول يف فل فروف متك ف,  و مرضو  مق بل ن ر متك فئ م  عمل متك فئ ( . 

  فرحـ   الســــــــــــــودار   العـمالـ  اال تمـ عوـ  يف حكا عيقـ ت العمـل   اطروحـ  دةتوكاه   ةلو  انديـ .11
 .  16  ص  2112احلقوق     مع  ال هرين   

  وزاك  التعلوا الع ح  1653لســـــــــــ    31د. يوســـــــــــز الو و   الو وز يف نـــــــــــري ق نو  العمل كقا  .12
 .  12  ص  1656 – 1655الرص ف     والبح  العلمف   هو,  املع هم الف و    معهم اإلداك   

ةوار عبم او دمل  مود   الت  وا المسـتوكمل لعيق  المول  ابلفرد   كسـ ل  م  ستل   ةلو  الق نو   .13
 .  111  ص  2113    مع  اببل   

 مق ل  صوص حقوق العم ل يف امريك  والقوانني املتعلق  هب  م شوك علي املوق  االلكرتور    .11
https://USAhello.org/ar/حقوق العم ل .  

د. صـب  نعم   كنوم الويسف   علف ةريممل كانم   ضم انت حق الع مل يف مبمن املس وا  وتك فا  .12
العــمد   ــ معــ  بغــماد / –الفرص يف قــ نو  العمــل العراقف   جملــ  العلوم القــ نونوــ    ةلوــ  القــ نو  

 .  222  ص  2116 –ا  ص الس دو 
 . ال  فذ 2112لس    33العمل ال  فذ كقا (  من ق نو  6امل د     .16
ومن ا را ا الىن وكد ال ص علوهــ  يف قــ نو  العمــل العراقف ال ــ فــذ  راــ  التمووز بني العمــ ل   املــ د   .13

( و را  كهن تشــــــغول الع مل بشــــــر  عمم انضــــــم مه إذ ال ق ب  نو التخلف عن عضــــــويته فوه    5
مل نو اال5/2امل د   ( و را  التحرش ا  ســـــف يف االســـــتخمام  6لزامف امل د    ( و را  العمل ا 

( و را    لف  نحك م  21( و را    لف  األحك م ا  صــــ  ابلتشــــغول امل د     11وامله    امل د  
( و را    لف  األحك م املتعلق  يف إر ب عقم العمل امل د    36تشــــــــــــــغوـل الع مل اال    امل د    

( و را    لف  األحك م املتعلق   61  األحك م املتعلق  يف األ ـــــــــــــــــــــــوك امل د    ( و را    لف 22
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( و را    لف  األحك م ا  صـــــــ  ابإل  زات واالعو د والعةل الراو   33بســـــــ ع ت العمل امل د   
( و راــ   ــ لفــ  61( و راــ   ــ لفــ  األحكــ م ا ــ صــــــــــــــ  يمــ يــ  املرن  العــ ملــ  املــ د    53املــ د    

( و راـ   ـ لف  األحك م ا  صــــــــــــــ  يم ي   112ألحكـ م املتعلقـ  يمـ يـ  العـ مـل احلـم  املـ د    ا
( و راـ   ـ لف  األحك م املتعلق  ابلصــــــــــــــح   112عمـ ل املعـ لز وامل ـ  ا واملواد املعـمنوـ  املـ د    

 .  132( و را    لف  نحك م التفتوش م  122والسيم  امله و  امل د          
ة فا عبم هللا الشــــمرمل   مرو  حســــن لعو    ســــو ســــ  التارمي والعق ب يف ق نو  العمل   جمل    د.

 .  162  ص  2121   1  مع  بغماد / العمد ا  ص  –العلوم الق نونو  / ةلو  الق نو  
    ب فوه   نّ  نحك م ق نو   13/6/1662م ـ ل للـق حكا  كم  الق هر  االبتما و   لســــــــــــــ   .15

ل   م الع م إاّل نرَّ  نــــــرع  ملصــــــلح  الع مل وامف إذ مح ي  العم ل من االســـــــتغيل العمل من ا
 1662وةذلق حكا  كم  اســـــــــــــت,  ف الق هر     26/1/1662الضـــــــــــــ ك( وةذلق حكمه  يف 

 .  1662وحكا  كم  بوك سعوم 
 مت ي علي املوق  االلكرتور    2121  ا  دي     1قراك احملكم  اال  دي    كقا  .16

www.iraqfsc.iq/krarat/1/2020/1 .  
د. علف جموم العكولف   احلم ي  المســـتوكي  للحق يف العمل   املرةز العريب لل شــــر والتوزي    الق هر   .21

 .  51  ص  2121  مصر   
 .  53املصمك نفسه   ص  .21

 املص دك / 
  جمل  ةلو   2112لســــ    33  الة ب  االلزامف لق نو  العمل العراقف كقا د. ســــعم  ب ك حســــن   (1

 .  2121/  15الرافمين ا  مع  للعلوم   العمد 
 د. صــب  نعم   كنــوم   ســرئ  وف عبم الكرمي الك  ر   الةبوع  الق نونو  للحقوق العم لو    آمري  (2

 2113ديســـمً ة نو  األول  31/  2  العمد 1احلقوق العم لو  (   جمل  العلوم الق نونو    اتلم 
 . 

د . صــــــب  نعم   كنــــــوم الويســــــف   علف ةريممل كانــــــم   ضــــــم انت حق الع مل يف مبمن املســــــ وا   (3
العـــمد  /وتكـــ فا الفرص يف قـــ نو  العمـــل العراقف   جملـــ  العلوم القـــ نونوـــ    ةلوـــ  القـــ نو   بغـــماد 

 . 2116الس دو   
د. علف جموم العكولف   احلم ي  المســـتوكي  للحق يف العمل   املرةز العريب لل شــــر والتوزي    الق هر   (1

 .  2121  مصر   
د. ة فا عبم هللا الشــــمرمل   مرو  حســــن لعو    ســــو ســــ  التارمي والعق ب يف ق نو  العمل   جمل   (2

 . 2121   1بغماد العلوم الق نونو    ةلو  الق نو    

http://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2020/1
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ةوار عبم او دمل  مود   الت  وا المسـتوكمل لعيق  المول  ابلفرد   كسـ ل  م  ستل   ةلو  الق نو   (6
 .  2113    مع  اببل   

ـــ     احلقوق احملمو    داك  (3  مم يوسز علوات و مم دلول موسي   الق نو  الموح حلقوق اإلنسـ
 .  2111ال ق ف  وال شر والتوزي    عم     

د. مصــــــــــــــمق عــ دل طــ لــا   دوك م  مىن العمــل الــمولوــ  والعربوــ  يف محــ يــ  حقوق العمــ ل   جملــ   (5
 .  2116  ا  مع  املست صري     2  الس    2احلقوق   العمد 

انديـ  فرحـ   الســــــــــــــودار   العـمالـ  اال تمـ عوـ  يف حكا عيقـ ت العمـل   اطروحـ  دةتوكاه   ةلو   (6
 .  2112 احلقوق     مع  ال هرين   

ـــــــــــــــ   االقتصـــ دي  واال تم عو  يف الشـــريع  االســـيمو  واملوااوق  (11 د.  ا عبود مهممل   حقوق اإلنســــ
   2المولو    حق العمل وحق الضــــــــــم   اال تم عف اّنول  ) (   جمل  تكري  للحقوق   الســــــــــ   

 .  2115  الاك  1  ا زب  3  العمد  2اتلم 
  وزاك  العمل   الرصــ ف     1653لســ    31الو وز يف نــري ق نو  العمل كقا  د. يوســز الو و   (11

1655 – 1656 . 


