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 انًمديح

 اوال :يىضىع انثحث

كتب البحث في موضوع الحماية الدستورية لحقوق االنسان )في بعض الدستاير العربية( ضمان          
حقوق االنسان وحرياتو بشكل فعال اليتم عبر وضع القوانين تحت نظر القضاء الثاقب ليمارس دوره 

طريق الرقابة على دستورية  نالدستور ومضمونو عاو عدمها لنص الفعال بتدقيقها وبيان مطابقتها 
القوانين,تعد الرقابة القضائية على دستورية القوانين من الوسائل المهمة الحيوية في حماية الدستور من 

 تو االساسية في اي تجاوزاتعسف السلطات والضمان االكبر لحماية حقوق االنسان وحري

سبيل  لحقوق االنسان من اىم المبادئ التي ناضل االفراد فيرية ويبقى مبدا الحماية الدستو        
مييز المبنى لصالح الحكام تارة ولصالح طبقة تمنة ,وان االفراد وقد اعياىم الز تحقيقها مع مر العصور واال

 ن اجتماعيا واتقتصادية بتارة اخرى اقامو الثورات ىدفا لتحقيقو.زييمالمت

 ثاٍَا:يشكهح انثحث

وتحديد اىمية  الحماية الدستورية لحقوق االنسانىذه الدراسة الى توضيح احكام  شكلةمتكمن          
بة الدستورية لحقوق االنسان في جميع العصور اكيفية تطبيق الحمالتي تتبع لتحقيقها ومعرفة   لالوسائ

 واالزمنة التي مرت بها المجتمعات العربية.

 ثانثا هدف انثحث

ىداف تسليط الضوء على ضمانات ىداف ,ومن اىم تلك االاتكمن دراسة ىذا البحث الى عدة       
ردة في الدساتير .كذلك التمييز بين النظام االستبدادي والنظام الديمقراطي حيث القيود الواردة على االو 

 الداب سواء كانتالنظام العام واالحقوق والحريات العامة التي تضعها السلطة العامة بحجة الحفاظ على 
لضمانات الدستورية باعتبارىا حقوقا وحريات اساسية اليمكن اة.زكذلك في الظروف الطبيعية او االستثنائي

 الي سلطة تتجاوزىا.
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 انثحث اهًٍح :زاتؼا

ب تراسة في الناحية النظرية بانها تطمح الى تزويدنا بالعديد من النتائج القانونية التي تتر دتتبع اىمية ال      
تالي معرفة حدود النظام الدستوري لتطبيقات الحماية الطبيق الحماية الدستورية لحقوق االنسان وبعلى ت

 الدستورية لحقوق االنسان والحكمة المختصة التي تكون ىي المالذ االمن من ينتهك حقوقو وحرياتو.

 خايسا:يُهجٍح انثحث

الدستورية ودراستها من كافة الجوانب سوف نستخدم في ىذا البحث منهج توضيح النصوص       
القانونية والقضائية والفقهية محليا وفي بعض الدول العربية ودراسة حوادث التاريخية في ضوء ما يتوفر 

 للباحث من مصادر تتعلق بعناصر البحث.

 سادسا:هٍكهٍح انثحث

من اجل االحاطة بالموضوع من جميع جوانبو فقد تم تقسيم ىذا البحث الى مبحثين نتناول         
على تطبيقات الحماية بالمبحث االول الحماية الدستورية لحقوق االنسان واختص المبحث الثاني 

 حقوق االنسان.الدستورية ل
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 انًثحث االول

 ًاٌح اندسرىزٌح نحمىق االَساٌيفهىو انح

ن الحقوق الكامنة في  البشرية الفائزة في اعماقها ومن ىنا مكنتها م ان كرامة االنسانية تعد          
الدساتير لرعاية االوفى واالشمل توكيدا لتبعتها كما اكدت احكام القضاء الدستوري على اىمية رعايتها 

في المطلب االول عن وضرورة الحفاظ عليها.وعليو سنقسم ىذ المبحث الى ثالثة مطالب,نتكلم 
ت القضائية,ونبحث في المطلب الثالث عن االضمان وتورية,اما المطلب الثاني فسنوضح فيت الدساالضمان

 الضمانات السياسية

 انًطهة االول

 حانضًاَاخ اندسرىزٌ

الدستور,اما الفرع الثاني سنوزع ىذا المطلب على اربعة فروع .نتكلم في الفرع االول عن مبدا        
نشرح مبدا الفصل فسنبحث فيو عن مبدا المشروعية,والفرع الثالث نوضح فيو مفهوم الدولة القانونية,و 

 الفرع الرابع.بين السلطات في 

 انفسع االول

 زسرىيثدا سًى اند

ن مصدر النظام الدستوري في الدولة يكمن في القواعد الدستورية المكتوبة والعرف,ويعد الدستور ا        
االسمى للدولة ويعلو على ماعداه من القوانين اخرى وىناك اجماع في الفقو تقريبا على مبدا سمو القانون 

 (7الدستور.)

 (6بل ان ىناك دساتير ذىبت الى النص او االشارة بوضوح على ىذا المبدا.)      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط -بغداد-مكتبة السنهوري-مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق-(د.حميد حنون خالد7)
 731ص 6174-االولى

 .6112( من دستور العراق لسنة 74)(المادة 6)
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لها حيث يعتبر الدستور التشريع االساسي في اية دولة قانوية,حيث اليتصور قيام الدولة دون ان يكون   
م النظام الساسي في الدولة فيبين الحقوق والحريات العامة,ويحدد الضمانات كفالة ىذه دستور يقي

 (7الحقوق وتلك الحريات)

حيث القوة القانونية,ابتداءا من القاعدة القانونية  منلى ان القواعد القانونية تتدرج االشارة اوتجدر      
اعلى مرتبة من القاعدة العادية  ىيلية,وبما ان القاعدة الدستورية و قرات االففالقاعدة العادية )او النظام( فال

لقاعدة الدستورية .التي يفترض ان تكون حوال للقاعدة العادية الغاء او تعديل افانو اليجوز في اغلب اال
 (6صها في اطار الشرعية.)سهل على كل سلطة ممارسة اختصايي ثابتة ومحترمة وواضحة لك

 ولى بالسمو الموضوعي وتتمثل االخرى بالسمو التشكيلي.ومبدا سمو الدستور يتضمن ناحيتين,تتمثل اال

يتعلق ام جامدة انو  كانت مكتوبة ام تعريفية مرنة  لكل الدساتير سواءفهو خاص  السمو الموضوعياما      
 ورية ومضمونها,للسمو الموضوعي وجهان:موضوعات االنصوص  الدستل

ان الدستور ىو الذي يؤسس فكرة القانون السائدة في الدولة ويحدد الفلسفة السياسية واالجتماعية -7
لنشاط القانوني في الدولة وجو اني لكافة القانو و بعد االطار اللنظام,وىذا يعني ان الدستور حالة من سم

 مع ما تقدم يعد كل اجراء او نشاط يخالف اىدافو واحكامو باطال.انسب 

ذلك  عالقة فيما بينها.وتاسيسها مع ان الدستور ىو الذي بنشا السلطات ويحدد اختصاصاتها وينظم ال-6
يمارسوا يجب على العالم الذين يباشرون ىذه السلطات استنادا الى الدستور ان يحترموا اضافة وان 

 (4ت الدستور اسمى عن الهيئات الحاكمة)الاختصاصاتهم في حدود اال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أةمنش-تنظيم القضاء االداري-القضاء االداري الرقابة على اعمال االدارة مبدا المشروعية-لديناي جمال سام(د.7)
 .62ص 6114 7ط-رف االسكندريةاالمع

 .23ص 6176 7,ط منشورات الحلب الحقوقية-نسانالدولة القانونية وحقوق اال-(د.سعدي محمد الخطيب6)

 .732-731ص-المصدر السابق-,مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق (د.حميد حنون خالد4)
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ومعقدة تتباين مع االجراءات اما السمو الشكلي للدستور يتحقق في حالة اشتراط اجراءات صعبة      
التي تتبع عند تعديل القوانين العادية.وىذا يعني ان السمو الشكلي ال يتحقق اال اذا كان الدستور جامدا 
واالخذ بجمود الدستور ىو الذي يضفي عليو صفة السمو القانوني من خالل ىذا الجمود لكل القواعد 

 (7ية االخرى.)الدستورية مركزا متمزيا  عن القواعد القانون

 انفسع انثاًَ

 انًشسوػٍحأ يثد

المشروعية الخضوع للقانون .ولما كانت عليو الدولة الحديثة دولة قانونية فهذا يعني  أدبيقصد بم       
 (6خضوع الجميع حكاما ومحكومين للقانون .)

الشعوب ,حيث يتفق وبمثل مبدا المشروعية في الوقت الراىن قمة الضمانات االساسية لحقوق وحريات 
سيادة القانون مرادفا لمبدا القانون,بحيث يصبح مبدا  ى ان مبدا المشروعية بعني سيادةمعظم الفقو عل

 (4المشروعية.)

عض الفقو مبدا المشروعية بانها خضوع الحكام جميعا للقانون بحيث التكون اعمالهم وال بوعرف         
طار القانوني الذي تعيش الجماعة في فراداال بقدر التزامها بحدود االهم صحيحة قانونا ىوال ملزمة لالتاقرار 

ظلو ويرى جانب اخر من الفقو ان المشرعية تعني ان اعمال الهيئات العامة وقراراتها النهائية التكون 
ي قتها بقواعد القانون العليا التاال بمقدار مطاب صحيحة ومنتجة الثارىا القانونية مواجهة المخاطبين بها

 (3تحكمها.)

وان لمبدا المشرعية جانبان ,االول ىو مشروعية السلطة التي ال تقاس وفقا لما ورد في وثيقة االعالن       
 دة القانون االدستوري اال على سي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .721-733المصدر السابق ص-,مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق (د.حميد حنون خالد7)
 .3ص 6172-االولى بغداد ط–مكتبة السنهوري -قضاء االداريال-(د.وسام صبار العاني6)
 .76المصدر السابق,ص-جمال الدين(د.سامي 4)
ط -منشورات الحلب الحقوقية-ض الدساتير العربيةفي بع ةات مبدا المساواضمان-(د.احمد فاضل حسين العبيدي3)

 .772ص 6174االولى 
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اما الثاني فهو مبدأ خضوع سلطات الدولة للقانون , بأن تنفيذ في ممارستها لسلطاتها وكافة مضاىر        
تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا نشاطها , واي كانت سلطاتها  او وضائفها او غاياتها , بقواعد قانونية 

 (7المختلفة)وتصرافاتها في اشكالها العمالها 

واجبة التطبيق في الدولة الحديثة,ذلك ان اعالء حكم من المبادئ القانونية ال شروعيةوان مبدا المس       
ثة بغض النظر في االتجاىات من عناصر الدولة القانونية الحدي ض عبالقانون كمعنى للمشروعية بان 

 لحكم القانونصادية واالجتماعية التي تتبناىا الدولة,فخضوع الدولة حكاما ومحكومين تقسية واالالسيا
انت ام مادية مع مقتضيات المشروعية القانونية اصبح سمة جوىرية واكيدة كوتوافق تصرفاتهم,قانونية  

 (6للدولة المعاصرة)

دية واالجتماعية وان االساس الذي يقوم عليو ىذا المبدا مرىون باختالف الظروف السياسية واالقتصا      
ذي تصرفاتها طابع الشرعية ويضعها في مصاف ف الدول وىي تتفق على ان ىذا الخضوع ىو اللفي مخت

 (4الدول القانونية وبخروجها عنو دولة بوليسية.)

 فسع انثانثان

 اندونح انماَىٍَح

واالجتماعية والسياسية  و ينمو ان تكون شؤونو االقتصاديةدم او يتطور ايتقان ان اي بلد يحتاج      
والثقافية واالعالمية,وكل الشؤون الحياتية فيو منظمة بقوانين عادلة تحفظ حقوق وحريات مواطنيو ,تضمن 

 التوازن بين مصلحة المجتمع والدولة.

وينبغي على كل دولة تريد ان تكسب والء شعبها بكاملو,والحفاض عليو وضمان االنتماء الوطني لكل 
 (3امن لحقوق وحريات كل المواطنين.)ضالديمقراطي الفعلي,ال عتمد النظاممواطنيها ان ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .73ص-بقالمصدر السا–(د.سامي جمال الدين 7)
 .3-4ص-6113ط االولى-القضاء االداري-(د.نواف كنعان6)
-دار الكتب الوطنية-الرقابة على اعمال االدارة في القانون الليبي-رافي وكد.مازن لي-(د.عبد اهلل زايد الكاديكي4)

 .2ص 6116ط االولى -بنغازي
 .2-2المصدر السابق ص-(د.سعدي محمد الخطيب3)
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ثالثة عناصر مجتمعة وىي:الشعب نون الدولي ليرتبط بوجود للقا قاان وجود الدولة وف     
 واالرض)االقليم(والحكومة.وسيادة الدولة تقتضي لبسط سلطاتها على كامل اراضيها.

مهم ويخضعون للسلطة تضيف الدولة بانها مجموع المواطنين الذين يعيشون على ارض ويمكن تعر      
 االرض والسلطة. و شعبال ني ان العناصر المكونة للدولة ىيىذا يعالحاكمة فيو.

وتتكون الدولة قبل كل شئ من مجموع المواطنين وىي كالتالي,اليمكن ان توجد بدون الشعب       
 والحفاظ على دولتو.فالشعب اذا اىمية كبرى 

 ويمكن تعريف الشعب  بانو مجموع سكان الدولة التي يعيشون ويعملون فيها.

انونيا يو قمارس الدولة علومن جانب اخر ال بد ان يكون ىنالك اقليم وىو المكان او المساحة الذي ت     
واقليمها  الدولةلربط بين اليمكن تصور الدولة بدون سلطة ثابتة ودائمة,فان ا ووفعليا سلطكاتها.وبما ان

ة وىذا يعني  ان الدولة تزول سيا في وجود ودوام سلطة الدولالن االقليم يشكل عامال اسا ضروريرابط 
 شاراتها القليمها.مع 

البد ان تكون ىنالك سلطة,حيث تعتبر اساس التنظيم السياسية تحمي  والى جانب الشعب واالقليم      
 (7تعبير عن اراداتها.)ير عن ارالادتهالوجود الدولة واللوجود الدولة والتعبالدولة,ووجود السلطةضروري 

ل تقترن السلطة لرضى الجماعة من اجويجب ان  ساس الجوىري الي نظام سياسيالوتعتبر السلطة ا      
 .استمرارىا وديمومتها,وكذلك البد ان يكون لها قوة مادية من اجل ديمومتها واحترامها من قبل االفراد

وان سلطة الدولة سلطة عليا اليسمو عليها شئ والتخضع الحد وانما تسمو فوق الجميع وتفرض نفساىا 
 (6على الجميع.)

كذا اتضح من حالل ما تقدم ان الدولة تولد عندما تكتمل عناصر تكوينها التي تتمثل في شعب يتواجد وى
 ة ىي سلطة الدولة.على ارض تملكها ويتميز باستقاللة ووحدتو وضغوطو لسلطة واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .73-77ص-المصدر السابق-(د.سعدي محمد الخطيب7)
 .37-43المصدر السابق ص-,مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق(د.حميد حنون خالد6)



9 
 

 انفسع انساتغ

 يثدا انفصم تٍٍ انسهطاخ

ساسية للنظام مبدا الفصل بين السلطات مثلو مثل مبدا سيادة االمة,ىو احد االركان اال      
وري للدولة يقتضي توزيع وظائف الدولة وىرية في التصميم السياسي والدستعدة جقاالديمقراطي,فهو 

ت ثالث منفصلة.والهدف من ىذا المبدا ىو لثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية على سلطات او ىيئاا
لسلطات حماية ضمان حريات االفراد ازاء طغيان الدولة وامتيازات السلطة التي تتمتع بها ,ذلك ان جميع ا

داد والطغيان وضياع حقوق وحريات الثالث في يد فرد واحد وىيئة واحدة فالنتيجة ىي سيادة االستب
 (7االفراد.)

الى القرنين السابع عشر والثامن التاريخية وان فكرة تعدد السلطات والفصل بينها ترجع جذورىا        
بو )الحكومة الوك(وعبر عنها في كتعشر,حيث كان اول من فكر فيها الفيلسوف االنكليزي )جون 

 م.7231المدنية( عام 

تها وىي مؤسسة تشمل اجا المحاكم مع اختالف انواعها ودر لية السلطة القضائية تتوالىالوان استق      
 (6قضاة المحاكم االبتدائية واالستئنافية والتمييز,والمحاكم االدارية والدستورية ومجلس القضاء االعلى.)

يقصد بو ىي تلك االحكام التي تصدر من المحاكم في المنازعات المختلفة التي تعرض عليها والقضاء 
محاكم عادية ام ادارية,فالقضاء  او انت ىذه المحاكم محاكم دستورية في مسائل دستورية سواء ك

 (4اكم في المجال الدستوري.)حالقواعد المستنبطة من احكام الم الدستوري ىو مجموعة
قصد بها بالقضاء االعضاء او دلوالت التالية ,فقد يمكلمة القضاء ويقصد بها مدلول من ال  وتطلق     

ضاء االحكام التي تصدرىا المحاكم.وقد يقصد قئات التي تمارس الوظيفة القضائية,وقد يقصد بالياله
 (3.)لة معينةأن مسأاستقرت عليو احكام المحاكم في ش بالقضاء ما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-دار الجامنعة الجديدة-ة والتطبيقات الجوىرية(ورية للقوانين )المبادئ النظريترقابة دس-(د.رفعت عبد الوىاب7)
 32ص 6177

 .13ص-المصدر السابق-(د.سعدي محمد الخطيب6)
مقدمة في القانون الدستوري.)في ضوء الدساتير العربية المعاصرة(دار الثقافة للنشر والتوزيع -(د.حمدي العجمي4)

 .32ص-6113
العاتك -مبادئ القانون االداري-عبد الوىاب البرزنجي (د.علي محمد بديدو د.مهدي ياسين السالمي ود.عصام3)

 القاىرة بالسنة نشره.-لصناعة الكتب
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 انًطهة انثاًَ

 انضًاَاخ انمضائٍح

ند عليها االفراد في حماية الحقوق والحريات تت التي يساان الرقابة القضائية تعد من اىم الضمان     
يعون طلمقاضاة من يست الً اية تعطي لالفراد سالحا فعئالقضاا مبدا المساواة,والرقابة وفي مقدمته العامة 

الناتجة عن االجراءات التي تتخذ  االلتجاء الى جهة مستقلة من اجل الغاء او تعديل التعويض عن االفراد
اعد القانونية المقررة عليو سنوزع ىذا المطلب الى فرعين .نتكلم في الفرع و خالفة القمالسلطات العامة ب

 ,ونوضح رقابة القضاء على اعمال االدارة في الفرع الثاني.وانينة القضائية على دستورية القالرقاب االول عن

 انفسع االول

 لاتح انمضائٍح ػهى دسرىزٌح انمىاٍٍَانس

ور اي ن نتائج مبدا العلو الشكلي للدستقابة على دستورية القوانين تعتبر نتيجة مان ضرورة تحقيق الر       
العيار الشكلي او العضوي.ونعود الى ىنا تعميق ىذه الفكرة التي تعتبر بحجر الزاوية من الناحية من ناحية 
 (7النظرية.)

ففي مصر يراقب القضاء االداري مالئمة القرار للوقائع التي رفعت الى اصداره,والسيما في مجال        
 (6في ظل اعالن االجكام العرفية.)الحريات ,بل ان القضاء االداري المصري باشر بتلك الرقابة حتى 

باتو على اعمال االدارة اتمس تردد القضاء العراقي في فرض رقلكن ان نماما في العراق فاننا ي       
س ء االداري قبل صدور التعديل الثاني لقانون مجلاالقض عموما السيما في المرحلة التي سبقت نشاة

وامر والقرارات االللقضاء االداري تختص بالنظر في  حداث محكمةتشورى الدولة الذي تم بموجبو اس
 (4االدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات االدارية.)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12ص-المصدر السابق-(د.محمد رفعت عبد الوىاب7)
 .32ص-المصدر السابق-(د.وسام صبار العاني6)
 م مجلس شورى الدولة.7323(لسنة 712ل الثاني رقم )/ثانيا/أ(من قانون التعدي1مادة )(ال4)
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لمحكمة في الرقابة على دستورية القوانين فان اختصاص المحكمةو ىنا اتصاص اما بالنسبة الخ      
السلطة التنفيذية اليقتصر على التشريعات العادية فحسب بل يمثل ايضا التشريع الفرعي الصادر عن 

وحدىا,واذا صدر قرار من المحمكمة العليا باعتبارىا احد القوانين او بعض احكامو مخالفا للدستور فان 
ذلك القانون ملغي من تاريخ صدور قرار المحكمة وتعتبر قرارات المحكمة العليا ملزمة لجميع المحاكم 

 (7ودوائر الحكومة)

ة على دستورية القوانين في الدساتير العربية ففي العراق:ان التاريخ ومن تطبيقات الرقابة القضائي      
الدستوري العراقي قد شهد اقامة اول محكمة دستورية في الوطن العربي ىي المحكمة العليال التي نص 

م حيث اشار القانون االساسي  العراقي 7332القاون االساسي لسنة  على تضمينها واختصاصها
 (منو.21-22-22-23-24-26-27لتنظيم المحكمة العليا في المواد )للممبادئ االساسية 

عليا ىيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية لفي مصر فان المحكمة الدسنورية ااما 
 (6مقرىا القاىرة.)

تصة تتولى خلقضائية الموانين الى المحكمة االرقابة على دستورية الق حيث نجد ان المشرع المصري اناط
ة يئها القضائية وان كان وصفها بالهالرقابة على دستورية القوانين فهي تستقل عن وزارة العدل وعن ىيئات

 دئو العامة.ضائي في مباقيو التنظيم الالقضائية بعني انها تخضع لمل يخضع ال

ون الجهة القضائية التي تختص بالفعل في المنازعات المتعلقة بدستورية ناما في الكويت فيعين القا     
القوانين واللوائح وبين صالحيتها واالجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذي الشان 

دستورية في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم 
 (4لم يكن.) اوالقوانين او الئحة كان 

اعضائها وذي الخبرة ين رئيس الجمهورية رئيسها و يعكمة دستورية مستقلة ا في السودان قيام محام     
لية لموافقة المجلس الوطني وتكون المحكمة حارسة الدستور ولها اختصاصات عديدة من العدلية العا

 (3)ريات والحقوق.دستورية وحماية الحاىما تفسير النصوص ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .733ص-المصدر السابق-حسيند.احمد فاضل (7)
 م.7337( من الدستور المصري لسنة 713(المادة )6)
 .7326(من الدستور الكويتي لسنة 714(المادة )4)
 7332(من الدستور السوداني لسنة 712(المادة )3)
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 انفسع انثاًَ

 زلاتح انمضاء ػهى اػًال االدازج

رات حقوق االفراد وحرياتهم من الفق تضمن حمايةان الرقابة القضائية على اعمال وتصرفات االدارة      
 تصدرىا االدارة وتلحق الضرر بهم.و التعسفية التي قد تصورىا 

دارة,والبعض وقد اقرت اغلبية الدساتير في الدول الديمقراطية لمبدا الرقابة القضائية على اعمال اال     
 (7وحريات االفراد في الدول القانونية.)الذي يعتبر اكثر ضمانا لحقوق  نظام القضاء المزدوج منها 

ومن المستقر فقها ان القضاء االداري ىو قاضي للمشروعية فحسب ىو يقضي.واليدير واالساس      
االول الذي يحكم اختصاص من القضاء االداري ىو مبدا الفصل بين االدارة والقضاء ومعنى ذلك انو 

دارة ,فانو اليكون لو االن ان ينطق بالقانون في ىذه حين يطلب من القاضي ان يتدخل في منازعات اال
ال من حيث مخالفة او مطابقة ازعات ,وىو لذلك اليناقش العمل االداري موضوع الدعوى االمن

للمشروعية مع ما يترتب على ذلك من اثار دون ان يعتد بواليتو الى المالءمات االدارية الن ذلك من 
 (6اخص وظائف االدارة واطالقها.)

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12ص-المصدر السابق-الخطيب (د.سعدي محمد7)

 .666ص-المصدر السابق-ال الدين(د.سامي جم6)
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 طهة انثانثًان

 انضًاَاخ انسٍاسٍح
الثاني  عاالول عن الراي العام اما الفر  سنبحث ىذا المطلب على ثالث فروع نتكلم في الفرع     

 ت حقوق االنسان.جمعياضوعنا في الفرع الثالث حول حزاب السياسية ,ويكون مو فسنبحث فيو عن اال

 انفسع االول

 انساي انؼاو

الراي العام ىو الذي يدفع السلطات العامة في الدولة الى الحرص على تطبيق ما ورد في الدستور       
ساواة بكافة صوره وتطبيقاتو ,فالسلطة التشريعية تاخذ بنظر االعتبار ما يطرحو الراي ممن مبادئ ىو مبدا ال

ت القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات والسلطة التنفيذية تدفع ن مشروعاأقترحات بشم من افكار ومالعا
 (7تخدمها.)الى االلتزام باحترام ىذه الحقوق والحريات والجذر في استخدام السلطات التي 

وحرياتو من خاالل الوقف ضد نسان للراي العام من اىمية كبيرة في الذوق من حقوق اال واليخفى       
 طغيانها وفضح انتهاكاتها لتلك الحقوق والحريات عن طريق الوسائل المتاحة لو.استبداد السلطة و 

اليها من  متعددة,وىذه الوسائل نفسها منظورراي العام يعبر عن نفسو بوسائل ال نمن المعروف او       
 (6ؤثرات على الراي العام ومن عوامل تكوينو.)زاوية اخرى فهي من الم

وان حرية الراي العام والتعبير ىي حق طبيعي لكل انسان وىذا الحق ينبغي ممارستو في الحدود        
,ويدخل في نطاقو الحق في االعتراض على االخطاء وسوء االدارة لبناء المجتمعاالدبية المفيدة االخالقية و 

 (4والفساد في القطاعين العام والخاص.)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .662بق صالمصدر السا-(د.احمد فاضل حسين7)

 .616ص-6174ط االولى -بغداد-مكتبة السنهوري–حقوق االنسان -(د.حميد حنون خالد6)

 .712ص–المصدر السابق -(سعدي محمد الخطيب4)
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مادة ال انو لم يتحقق على تعريفو,اذ ىو إورغم شيوع اصطالح الراي العام في العصر الحديث         
ية التي ينظر منها اليو,ويمكن تعريفو ف تبعا للزاو لختتيفو سار خصبة لكثير من العلوم وبالتالي فان تع

مجموعة  ىئهم الانتماافراد الشعب على امر معين تجاه مشكلة معينة او حادث ما في حالة بانو:""اجماع 
مسالة ذات اعتبار عام وذلك بعد  ي""الحكم الذي تصل اليو الجماعة فاجتماعية واحدة""او ىو 

 (7اة"".)مناقشات علنية ومستوف

معينة يمكنو من  لمتلك الراي العام وسائلمساواة:يم في ضمان مبدا اعامساىمة الراي ال لاوال وسائ     
خاللها ممارسة دوره في حماية الحقوق والحريات العامة بشكل عام ومبدا المساواة بشكل 

 ي تكوين الراي العام .خاص.فالوسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية اىمية اليمكن نكرانها ف

يب واضحا من خالل دور االحزاب في ترتوكذلك تاثير االحزاب السياسية في الراي العام يبدو       
 االفكار والمبادئ االجتماعية والسياسية.

اعي رائهم على وجو جماير عن افكار االفراد و ات حقوق االنسان فهي وسيلة للتعباما في جمعي       
ىذه الحرية عدم جواز اكراه الناس على االنضمام الى اي جمعية او نقابة او ىيئة تعاوني وتقتضي 

 (6منضمة.)

ل في ع القول بنمو راي عام في النظم الغير ديموقراطية السيما بعد التطور الهائناال ان ذلك اليم      
طيع الناس تر يسية صغيمعلومات والفضائيات حيث اصبح العالم قر لوسائل االعالم وظهور شبكة ا

واخطاء الحكام ومعاناة الشعوب في اي بقعة من بقاع العالم,وىذا ما ساعد على  خطايا ىاالطالع عل
 (4تعطيل قدرة الحكومات المستبدة في خداع الناس وتضليلهم لمدة طويلة.)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .731-732ص-سابقالمصدر ال-(د.حميد العجمي7)

 .741-746ص1المصدر السابق -(د.احمد فاضل حسين6)

 .616ص-المصدر السابق-,حقوق االنسان(د.حميد حنون خالد4)
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 انفسع انثاًَ

 االحزاب انسٍاسٍح

ولوجية يداجتماعية معينة تجمعها نظرة او  بانو تنظيم سياسي لقوى(الحزب السياسي  فعريت يمكن     
 الحصول على السلطة او االحتفاظ بها(.واحدة ىدفو الخير 

ادرة على ان تقدم من خالل كل جماعة سياسية تتقدم لالنتخابات وتكون ق(وعرف بعضهم الحزب بانو
 (7)(تخابات بمرشحين للمناصب العامةنتلك ا

االحزاب السياسية من اىم القوى التي كان لها دور مؤثر في النظم السياسية والزال,حتى نادى  وتعد      
بعض الفقو بضرورة اعادة النظر بالتقسيم التقليدي للنظم السياسية والذي يميز بين ثالثة صور 

اخر الى  الحزبي.وذىب راي على اساس النظام تقسيم جديد يقومالمجلسي(واالخذ ب)الرئاسي,البرلماني,
)ان االحزاب السياسية ىي التي خلقت الديمقراطية وان الديمقراطية الحديثة اليمكن التفكير فيها اال 

تميز في  ندليل يمكن على طبيعة اي نظام وا بمفاىيم االحزاب,فالواقع ان حالة االحزاب ىي افضل
ه في المفاىيم السياسية الحزبية اذا تورية يمكن ان تجداالحديثة بين الديمقراطية والدكت الفلسفة السياسية

ديثة,وانما ىي منها مثل القلب,وتلعب فيها دورا حاسما االحزاب مجرد زعانف للحكومة الح فليست
 (6وخالقا(.)

بمسماعهم الموحد  البانو مجموعة من االفراد متحدين )ادموند بيرك( الحزب السياسي) فوقد عر       
في العالم المعاصر  مستهدفين الصالح العام على اساس مبادئ موحدة اتفقوا عليها(.ان النظم الديمقراطية

ناديق ول السلطة عن طريق صىو مبدا تعدد االحزاب واالخر تداين االول يين اساسأتقوم على مبد
دة محددة وفقا الحكام لى السلطة ولكن لمنتخابات ااالقتراع.وينتج عما تقدم وصول الحزب الفائز في اال

 (4يام الحزب الخاسر بدور المعارضة.)الدستور وق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .642ص-المصدر السابق-د.احمد فاضل حسين(7)
 .722ص-بال سنة نشر-جديدة ومنقحة داد ط االولىبغ-مكتبة السنهوري-نظمة السياسيةاال-(د.حميد حنون خالد6)
 .722ص-نفسوالمصدر -(د.حميد حنون خالد4)
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ال فق بعض الدول العربية في ىذا المجو دور االحزاب السياسية  فال بد لنا التعرف على عليو       
واة وقدرتها على تفعيل حماية حقوق االنسان ومبدا المساوحقيقة ما تتمتع بو من قدرة وفعالية في حماية 

 الراي العام في ىذا المجال.

 (7سية.)يكفل الدستور االحزاب الساسية على حق الفرد في تكوين الحزاب السيااوال:انؼساق:

يقوم النظام االساسي في جمهورية مصر العربية عل اساس تعدد االحزاب وذلك في اطار ثاٍَا:يصس:
 (6حزاب السياسية.)صري وينظم القانون االت والمبادئ االساسية للمجتمع المالمقوما

ني صوص الدستور مما يعا بما ال يتعارض مع نالمواطنين في تنظيم انفسهم سياسيحق ثانثا:انًٍٍ:
 (4ى امكانية االفراد في تاسيس االحزاب السياسية.)االشارة ال

الينص الدستور على حق تكوين االحزاب السياسية واليوجد تشريع في ذلك بل ان الواقع زاتؼا:سىزٌا:
ىو ان الحزب الحاكم فيو ىو حزب البعث وىو المسيطر على الحياة السياسية.كما ان الدستور يؤكد على 

 (3ىو القائد في المجتمع والدولة.)ان حزب البعث 

اب ز ان النظام االساسي للملكة العربية السعودية ال يوجد فيو حق تكوين االحا:انسؼىدٌح:خايس
وسيلة  الىالراي العام  احزاب سياسية مما يؤدي الى حرف السياسية  وال يوجد في واقع الحياة السعودية

 (2مهمة وفعالة في حماية مبدا المساواة وحقوق االنسان.)

حيث يمكن للجميع بين حق تاليف االحزاب السياسية واالنتساب الطوعي لها وفقا سادسا:االزدٌ:
س الحزب الى وزير مختص ويتم الحكام القانون واشار القانون االردني الى وجوب تقديم طلبات تاسي

 (2بل الوزير.)ن تاسيس الحزب من قاعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7311لسنة  (من الدستور العراقي الملغي62(المادة )7)
 .7317لسنة  (من الدستور المصري2(المادة )6)
 (من الدستور االيمني.21(المادة )4)
 .7314(من الدستور السوري لسنة 2(المادة )3)
 .7336(النظام االساسي للمملكة العربية السعودية لسنة 2)
 .7336( لسنة 46(من قانون االحزاب السياسية االردني رقم )3(المادة )2)
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 انثانث انفسع

 َساٌالاجًؼٍاخ حمىق 

لكي تمارس الجمعيات دورىا في حماية حقوق االنسان وبالذات الجمعيات التي تهتم بحقوق       
فيها من شروط قانونية مثل  وخصائص معينة مع المطلوب توافر االنسان فالبد من ان تتمتع بمزايا

م واالداب عاشانو الضرر بالنظام الي عمل من الحصول على الترخيص واالجازة او عدم القيام با
 (7)العامة.

فقضية حقوق االنسان ينبغي ان تكون حولها اجماع واسع اشمل مما يسمح بو العمل الحزبي او       
النقابات ومواطنين ينبغي ان يتفقوا على ارضية الدفاع عن حقوق و نقابي معنى ذلك ان جميع االحزاب ال

لحقوق االنسان فعلى االحزاب والنقابات ان تعمل على تدعيمها ان جمعيات محلية  االنسان اذا وجدت
 (6استقاللية اية جمعية لحقوق االنسان ىو في بلوغها ىذا االستقالل الفعلي وتحقيق االجماع حولها.)

حيث ان كلمة انسان تعني لغويا كل شخص او فرد من افراد االجنس البشري سواء كان ذكرا ام انثى       
تاريخ البشرية تبعا لتعدد المعتقدات والثقافات ر حول مفهوم طبيعة االنسان عبر ء واالفكاااالر  وقد تعددت

 (4والفلسفات والحضارات في العصور التاريخية .)

التي اتجهت اليها دول العالم في العصر الحديث والمنظمات االقليمية  حيث كانت النزعة العالمية       
والدولية في وضع اعالنات لحقوق االنسان تشير الى مبدا المساواة لها اثرىا في دفع االقطار العربية 
واالسالمية الصدار وثائق لحقوق االنسان تتضمن كافة انواع الحقوق والحريات العامة القائمة على اساس 

 (3دا المساواة.)مب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .641ص-المصدر السابق-(د.احمد فاضل حسين7)

 .642ص-(المصدر نفسو6)

 .41ص-المصدر السابق-(د.سعدي محمد الخطيب4)

 .21ص-المصدر السابق-حمد فاضل حسينا(د.3)
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 انًثحث انثاًَ

 ذطثٍماخ انحًاٌح اندسرىزٌح

)اذ ان جميع االشخاص  العاممجاالت القانون ات الحماية الدستورية على جميع ينطبق مبدا تطبيق         
 لنفس النظام القانوني(و طريقة مماثلة طبقا لنفس القواعد وجميع المراكز يجب ان تعامل ب

وبالتالي سنتناول من خالل ىذا المبحث التطبيقات المتنوعة لمبدا تطبيقات الحماية الدستورية في ثالث 
 بمطال

نبحث في المطلب الثاني عن التطبيقات و ب االول عن التطبيقات الدستورية سنبحث في المطل        
 القضائية ويكون بحثا في المطلب الثالث عن التطبيقات الساسية وكما يلي

 انًطهة االول

 انرطثٍماخ اندسرىزٌح

ان ان العالقة بين الدستور والسلطة العليا ىي عالقة تدريجية في حالة الدستور الجامد بحيث       
تعلو على السلطة العليا وبالتالي فانو اليمكن لهذه السلطة ان تمس مايعلو عليها,اما  يةالقواعد الدستور 

قة بين الدستور والسلطة العليا في حالة الدستور المرن فهي عالقة افقية الن القاعدة او القواعد الالع
الدولة العليا )فكالىما يكون على نفس الدستورية تحتل نفس المرتبة التي تحتلها السلطة العليا في 

المستوى ويحتل نفس الدرجة(ولهذا يمكن للسلطة العليا ان تعدل الدستور المرن مراعية في ذلك 
 (7) اجراءات وشكليات معينة تحددىا ىذه القاعدة او القواعد نفسها

من المحكمة الدستورية ونص الدستور المصري على انو )تنشر في الجريدة الرسمية االحكام الصادر      
شريعية ,وينظم القانون مل يترتب رارات الصادرة بتفسير النصوص التيا في الدعاوى الدستورية ,والقلالع

 (6ر(.)من اث على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21-33ص-7311-القانون الدستوري )نظرية الدستور( بال مكان نشر-(منذر الشاوي7)
 م.7337سنة  (من دستور جمهورية مصر العربية712(المادة)6)
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,الطريقة التي تمارس السلطة بها التي يقبض عليها الحكام يقةتبين ,في الحق ان القواعد الدستورية      
,ىذا يعني ان الدستور يبين مقدار اسهام الحكام في ممارسة السلطة.اال ان القواعد الدستورية ال يمكن ان 

دون ان تحدد او تكرس القابضين على ىذه السلطة.كذلك فان الدساتير  تبين طريقة ممارسة السلطة
 (7فئة او حزب او طبقة.) وا عملت كوسيلة لتكوين سلطة فردساسيا منذ نشاتها حيث استاحملت معنى 

سالتها بحرية ومسؤولية بموجب مبادئ الدستور,تعبيرا عن اتجاىات الراي ر تمارس وسائل االعالم      
والواجبات,مع مراعاة كيد الحقوق أات وتيالعام ,واسهاما في عالقة وتوجيهية ,والحفاض على الحر 

الدستور ,وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة لالفراد  من( 26عنو المادة) اجب لما عبرتو االحترام ال
 (6في اطار االسس االخالقية التي يقوم عليها المجتمع.)

,فقد ربية الشقيقة ون لم تكن احسن منو حالعراق في تطبيقاتو الدستورية كمثال للدول العولناخذ ال      
والذي استمر نافذا طيلة ثالثة وثالثين  7362ر المشرع التاسيسي )في دستوره الصادر سنة ااخت

السلوب اختار ))رقابة االلغاء الالحقة((.ولم سنة(اسلوب الرقابة القضائية الدستورية للقوانين.ومن ىذه ا
-د تظمينو لهذا العضوسي من التخلص من اثار الظروف والتيارات السياسية عنائيتمكن المشرع الر 

ا باالتجاه العام الذي ىيمن على نصوص الدستور ر ىذا التنظيم متاث الدستور الحالي فجاء–المحكمة العليا 
 (4وىو تقوية السلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات.)

موضوع القاعدة ان معيار التمييز بين القواعد الدستورية والقواعد القانونية ,يجب ان يقوم ليس على       
وفقا لو  الدستورية )كما في المفهوم الموضوعي(وال على الطريقة او الشكل الذي صنعت بو او ستعدل

ما على من توجو اليو ىذه القاعدة .وعليو يكون قواعد دستورية )وبالتالي ئادفي المفهوم الشكلي( ا)كم
 (3ام اي القابضين على السلطة.)حكشرة الاعد التي توجو او تخص مباتتميز عن القواعد القانونية(كل القو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .763ص-السابقالمصدر -(د.منذر الشاوي7)
 747ص-6112-(الدساتير العراقية )دراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية العراقية(ط االولى6)
-ط الثالثة -للفنون واالدب والنشر-دار المالك-مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي-(د.اسماعيل مرزة4)

 14ص-6113
 .742ص-السابق المصدر-(د.منذر الشاوي3)
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لقد مر علينا ان في كل مجتمع سياسي ىيئة حاكمة واخرى محكومة وان افراد ىذه الهيئة الحاكمة       
زاتهم وال اختصاصاتهم لصفة خاصة بهم وانما تفوض لهم حسب قواعد ااي الحكام ال يستعملون امتي

تهم لهذه السلطة السياسية وكيفية ممارسبتعيينهم وتضمينهم اساسية معينة,ومجموع ىذه القواعد الخاصة 
تكون الدستور في الدولة.ولكن حدود ىذه السلطة ونطاق نشاطها يختلف من دولة واخرى فيختلف تبعا 

على النطاق الذي  اً فرع من فروع القانون يتوقف اساسيلذلك المضمون الدستور.ولما كان تعريف اي 
الن ىذه  اً يتضمنو,وىذا النطاق يتاثر بدوره باعبارات شتى تاريخية وسياسية واجتماعية واقتصادية ونظر 

االعتبارات تختلف من دولة الخرى بل في دولة بعينها يمكن ان تختلف االعتبارات المذكورة من وقت 
تا بحيث يصح على كل دستور وفي كل دولة الخر لذلك يصعب تعريف القانون الدستوري تعريفا شامال ثاب

 (7ولكل زمان.)

دا فصل السلطات التشريعية مع ايجاد نوع من التعاون بين بخذ بما الحالي ان الدستور المصري      
اعضائها  السلطات فهو يعطي السلطة التشريعية حتى توجيو االسئلة واالستجوابات للحكومة ككل,او احد

للتحقيق والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية او حق سحب الثقة من  الحلمنفردا وكذلك تكوين 
 حهاة الخاصة بالدولة ,مما يمنالحكومة او من احد الوزراء ,وايضا التصديق على بعض المعاىدات الهام

 (6دورا ىاما في سير االدارة والعالقات الخارجية.)

ن,يتمثل االول في التطور ييرجع الى عاملين مهممة الدساتير في طرق اقا حيث ان تباين الدول      
التاريخي للنظام السياسي في اية دولة من الدول,في حين يتمثل الثاني بتطور الفكر السياسي والثقافي 

خضعت للتطور شانها في ذلك شان المجتمعات للمواطنين,,مع االشارة الى ان اساليب اقامة الدساتير 
ن االسلوب الالحق اكثر تقدما من االسلوب السابق بصرف النظر عن التي نشات فيها ولذلك يالحظ ا

 (4صورة ذلك االسلوب.)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .47ص-المصدر السابق-(د.اسماعيل مرزة7)

 .611ص-6113-دار النهضة العربية-حماية الحقوق السياسية في القانون المدني المصري-(د.ياسر حمزة6)

 .763ص-المصدر السابق-,االنظمة السياسية(د.حميد حنون خالد4)
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 انًطهة انثاًَ

 انمضائٍحانرطثٍماخ 
اسية يسنعالج في ىذا المطلب دور المحكمة االتحادية العليا في حماية حقوق االنسان المدنية والس     

 طلب الى فرعين وكاالتي:مو قسم الواالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلي

 انفسع االول

 دوز انًحاكى اندسرىزٌح فً حًاٌح حمىق االَساٌ

تقرر للفرد يكون انسانا,وىذه الحقوق وفق لالعالن العالمي  الحقوق المدنية:ىي الحقوق التي      
)ىي الحق في الحياة الحق في السالمةالشخصية,الحق في الحماية 7332لحقوق االنسان الصادر في 

بودية عق وال,حق الغاء الر امام القانون  الخصوصية,الحق في حرية التنقل,الحقوق الفكرية,حق المساواة
 (7رير المصير(.)قت,الحق بالجنسية,الحق 

 (6السياسية:فهي الحقوق التي تتعلق بحق الفرد بالمساىمة بشؤون الحكم .) قاما الحقو 

 (4وىذه الحقوق ىي )حق االنتخاب واالستفتاء,حق الترشيح,حق تولي الوظائف العامة(.)

لتلك الحقيقية الحماية  وق لكن ىذه النصوص ال تضمن توفيروالدساتير غالبا ما تنص على ىذه الحق      
تضمن التمتع بهذه الحقوق والرقابة الدستورية تعد من اىم تلك  اتالحقوق,وعليو ىناك عدة ضمان

الدستور او )سيادة القانون(واقعا العبرة بالنص على مبدا  سمو أت بكونها تجسد تطبيق مبداالضمان
 (3بتطبيقو.)تزام السلطات الدولة بالدستور يتضمن حماية حقوق االنسان دون ضمان ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االنسان وحرياتو ,اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة التنظيم الدستوري لضمانت حقوق -(سحر محمد نجيب7)
 .37-41,ص6114كلية القانون ,-الموصل

 .712ص-6112عمان,-محمد ابو زيد,حقوق االنسان وحرياتو,دار الثقافة(علي محمد صالح الرباس,علي ىعليان 6)
 .26ص-7333-االسكندرية–(د.عبد الحميد الشواربي,الحقوق السياسية )المراة في االسالم (منشا المعراف 4)
(سفيان باكراد ميسووب,الحريات االفكرية وضماناتها القضائية)دراسة مقارنة (اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة 3)

 .411,ص6111كلية القانون .-الموصل
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فالرقابة الدستورية ىي من تقف بوجو تلك السلطات في حالة مخالفتها ىذا المبدا وتحاسبها قانونيا       
 (7لى ذلك.)ع

واقع الحال الذي تعانيو المحكمة االتحادية العليا اذانها تبقى ذا وان عمل المحكمة سيشل وىذا ى     
دستور لعدم ورود طلبات من الجمعيات لضة مع اار ععاجزة عن الغاء العديد من القوانين والقرارات المت

 741المنحل ما زالت تاخذ بموجب المادة الممولة,لذلك ىناك العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة 
 (6من الدستور.)

كما سنالحظ فمثال حق المساواة المقرر ن حقوق االنسان المقرر بالدستور  وبنفاذىا تنتهك العديد م       
نون دون تمييز بسبب الجنس او امن الدستور اذ نص )العراقيون متساوون امام الق 723بنص المادة /

فتنهك اللون او الدين او المعتقد او الراي او الوضع االقتصادي او االجتماعي(العرف او االصل او 
اذ نص على )يمنع التعيين في  7333(لسنة 763او تعديلو بالقرار ) 7336(لسنة 761بالقرار رقم )

( لسنة 37الوظائف التعليمية او القبول بكليات التربية كل عراقي من اصول اجنبية(وكذلك بالقرار )
على المتقدمين في الدورات  7336لسنة  761البند ثانيا اذ نص )تسري احام القرار  7332

 (4التربوية(.)

اذ نصت المادة سابعا /اوال منو على )يشترط  7312(لسنة 44وكذلك بقانون المعهد القضائي رقم )     
 ومن اصل غير اجنبي( فيمن يقبل للدراسة في المعهد يكون عراقيا بالوالدة ومن ابوين عراقيين بالوالدة

 (4الحق السالمةالشخصية ) م االشارة الىلمهومن ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (اذ نصت)نبقى التشريعات النافذة معموال بها ,مالم تلغ او تعدل وفقا الحكام ىذا الجدستور (7) 
 الدستورية المقترحة,محاضرة القيت تدستورية القوانين والتعديال فية للرقابة علىس(القاضي مكي ناجي,االسس الفل6)

مصدر ماخوذ من االنترنت عبر ,2لدراسات االسترتيجية صا دت في جامعة بغداد من قبل مركزالتي عق في الندوة
 .http;//www.iraqin.orgLessayLma;;nj-re44be-htmالموقع:

بض على احد او اعتقالو او حبسو اال وفقا للقانون وعدم جواز تعرض (يقصد بالسالمة الشخصية عدم جواز القاء الق4)
 احد للتعذيب والمعاملة القاسية الخاصة بالكرامة االنسانية.
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(اوال /ب اذ 41/ثانيا عشر اذ نصت )يحضر الحجز(,والمادة )73بالدستور بموجب المادة        
قضائي(وىو االخر منتهك من قبل العديد من نصت)اليجوز توقيف احد او التحقيق معو اال بموجب امر 

 -القرات ومنها:

ظين وكل فالوزراء او من ىم بدرجتهم والمحايس ئالقاضي يمنع ر  7323( لسنة 7444) القرار رقم-7
 (7ة التزيد عن اسبوعين.)مدحية حجز المقاوليين العراقيين لضمن اختصاصو صال

جز حالداخلية صالحيات فرض الغرامات و  القاضي يمنع وزير 7336( لسنة 61قرار رقم )ال-6
 (6المخالفين.)

القاضي يمنح وزير  71/7/6116( في 2م وتعديلو القرار رقم )7331 ة( لسن721القرار رقم )-4
 (4المواصالت حجز االشخاص.)

وعليو وفي ضوء القرارات السابقة المنتهكة لحقوق االنسان,والمقررة بالدستور يالحظ غياب دور       
المحكمة بحماية ىذه الحقوق,لذا ندعو السلطة التشريعية لتشكيل لجان قانونية متخصصة لدراسة واقع 

ىا الى تعديل النظام ما ندعو التشريعات النافذة ومدى انسجامها مع الدستور,ومن ثم الغاء المعارضة معو,ك
قابة الدستورية من حكمة بتحريك الر م,وذلك باعطاء دور لل6112 ة( لسن7حكمة رقم )الداخلي للم

لة بهذا القانون ,اذ ان عدم اعطائها ىذا الدور تلقاء نفسها,فضال الدفوع المقدمة من الجهات المخو 
 مايتها لحقوق االنسان.حسينعكس سلبا على 

ان,اذ انو سفمثال يالحظ في ىذه القرارات قصورىا من حماية الحق في الحياة اسوة ببقية حقوق االن      
كلية وااللية المحددة لها بالقانون وذلك عدام التنفذ اال بعد استكمال الشان احكام اال ومن المفترض

لحق الحياة اىمية بالغة,لكن مع ذلك فان احكام بغيت التريث والتاكد تماما قبل تنفيذ تلك االحكام لما 
صادقة رئيس تحصال مالمحكمة الجنائية العراقية العليا باالعدام نفذت من قبل السلطة التنفيذية دون اس

 ها.علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .71/76/7323( الصادرة في 4613)(الوقائع العراقيةالعدد 7)
 .71/6/7336( الصادرة في 4434(الوقائع العراقية العدد)6)
 .4/77/7331( الصادرة في 4233( الوقائع العراقية العدد)4)
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 ع انثاًَانفس

 دوز انمضاء االدازي فً حًاٌح حمىق االَساٌ

واجتماعيا وثقافيا)حق تملك وحق عمل وىي الحقوق والحريات التي تقرر وتاخذ طابعا اقتصاديا       
وحق  ة(,حق تكوين االسر 77ة,حق التعليم)وحق ممارسة المهن,والحق بالضمان االجتماعي,العراية العلمي

 (6)ي بيئة نظيفة خالية من االمراض(المجتمع,الحق بالعيش فعلى الطفل على ابوية 

رية وتملكها من اىم الحقوق االقتصادية,وقد يعد حق االنسان فيي اقتناء االموال المنقولة والعقا      
ي))واال:الملكية الخاصة مصونة التي نصت على مل يل64بنص المادة ضمن الدستور العراقي ىذا الحق 

ويحق للماللك االنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها,في حدود القانون(وكما كفلت المحكمة االتحادية 
الذي  6/1/6111من خالل العديد من قراراتها منها قراراىا الصادر في العليا الحماية الفاعلة لهذا الحق 

(من دستور جمهورية العراق 72جاء فيو).....وحيث ان المحكمة الخاصة مصونة في ضل احكام المادة )
النافذ لذا اليجوز الي تشريع ان يخالف ىذا الحكم الدستوري وينزع الملكية من دون سبب  6112لعام 

قد صدر  72/7326(والصادر في 743(رقم )ذا يكون مجلس قرار قيادة الثورةالملغي(من القانون.ل
 (4ه.)ءمخالفا للدستور مما يقتضي الغا

المتضمن  حكم المميز اذ قضت فيو ).......بتصديق ال 73:3:6113ا  الصادر في وكذلك بقرارى      
المقدم  لمميز عليها ودور الطعن التمييز /الزوية(باسم المدعية ا423/77اعادة تسجيل العقار المرقم )

 وكيلو. من المميز السيد وزير المالية لم يكن طرفا في الدعوى على وفق ما جاء باقوال

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31-42ص-(سحر محمد نجيب,المصدر السابق7)
 .26ص-6113-قافة,عمانحقوق االنسان ,دار الث-(د.سهيل حسين الفتالوي6)
 ,ماخوذ  من االنترنت عبر الموقع6111اتحادية/ 2(قرار المحمة االتحادية العليا رقم /4)

Mhtml:fail//C:Documents %20Oandsettings/Administuor/Deskton.. 
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كما ان وكيلو قدم الئحتو التميزية بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة        
 (7(من قانون المرافعات المدنية(.)672/7)

ومن المهم االشارة الى ان الملكية الخاصة مصونة والتنزع اال لتحقيق المصلحة العامة وبمقابل        
تعويض عادل,يالحظ ان المحكمة مارست دورىا الحقيقي في حماية الحق بالتعويض العادل بقرارىا 

(لسنة 211ة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )).....بعدم دستوري62/2/6113الصادر في 
نيا من دستور /ثا64العادل المنصوص عليو المادة  ضن تطبيقو يتعارض مع مفهوم التعويال 7323

تعويض ا الغراض المنفعة العامة مقابل  اذ نصت على)اليجوز نزع الملكية 6112 ةجمهورية العراق لسن
/رابعا من قانون االستمالك رقم 74هوم التعويض العادل ورد في المادة مف بينعادل وينظم ذلك بقانون( وت

تسترشد الهياة باالسس والقواعد الواردة في ىذا القانون ,للتوصل الى التعويض (ونصها 7327لسنة  76
العادل بتاريخ الكشف والتقدير,وللهيئة االستعانة بالخبارء ان دعت الحاجة الى ذلك,وفي حالة اعادة 

ول اساسا للتقدير,وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الاوالتقدير فيتخذ تاريخ الكشف شف الك
جعل تقدير التعويض بتاريخ وضع اليد او طلب االستمالك اليها اسبق فان  7323(لسنة 211رقم )

 (6التقدير بموجبو يتعارض ومفهوم التعويض العادل المنصوص عليها في قانون االستمالك....(.)

ى لاما عن التطبيقات القضائية في مصر فان ما يهمنما االن ان نبين ان كل دساتير مصر السابقة ع      
لم تنص على اي نوع من انواع الرقابة على دستورية القوانين ,ال رقابة سياسية وال رقابة  7317دستور 
ترة السابقة على انشاء المحكمة وازاء حمت الدساتير السابقة ثار النقاش في الفقو المصري في الفقضائية.

خذ بها بدون نص الاست محل بحيث اذ يستهيل يفق الراي على الرقابة السياسية لم,وات7323 العليا عام
 (4صريح في الدستور في نظرية جميع الفقهاء.)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د ػثس انًىلغياخىذ يٍ االَرس َ 14/2/2002فً  2002/اذحادٌح/ذًٍٍز/115(لساز انًحكًح االذحادٌح انؼهٍا زلى 1)

HTTP:WWW.IRAQIA.ORG/FEDRAL/ORGNAL %20 DISSION/27% 20 FED 

%202008.HTM..23/03L2010 

 ياخىذ يٍ االَرسَد ػثس انًىلغ 26/5/2002فً  2002/اذحادٌح /2(لازاز انًحكًح االذحادٌح انؼهٍا زلى 2)

HTTP:WWW.IRAQIA.ORG/FEDRAL/ORGNAL %20 DISSION/27% 20 FED 

%202008.HTM. 

 .105ص-انًصدز انساتك-ػثد انىهاب(د.يحًد زفؼد 3)
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حدىا دون غيرىا و لتتولى  7323حكمة العليا في عام اما موقف القضاء المصري قبل انشاء الم      
 ه الدستور الحاليأانش يلعليا التختصاصها اي المحكمة الدستورية االالفصل في دستورية القوانين ثم ب

 .7317لعام 

نحن نريد معرفة موقف المحاكم المصرية من رقابة االمتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور في       
 ىذه الفترة السابقة على انشاء المحكمة 

مصر امام المحكمة,وىو  لطرق تحريك الدعوى الدستورية في يهمنا ابرازه ان التنظيم القانونيماو         
ل الباب امام احتمال استناد المحكمة,الدستورية العليا على مبادئ دستورية من الدقة والتحديد بحيث يقف

عامة غير مكتوبة في نصوص الدستور يضاف الى ان المحكمة ذاتها تفسر النصوص المتعلقة باختصاصها 
تفسيرا ضيقا مما يؤكد ادراكها لخطورة مهامها وصدور اختصاصها.اي مما يعني ضمنا ادراكها الى ان 

محكومة بقواعد ملزمة ,االمر الذي يستبعد معو اي احتمال الستناد المحكمة لمبادئ عليا غير  رقابتها
ة وعدوانا على السلطة يتدخال في الساس رلتقدير مالئمة التشريع الذي يعتبمكتوبة,او اي احتمال 

احامها في  تبين منالعديدة كلها تفهم تماما تلك الحدود,كما  هاماالتشريعية,ثم ان المحكمة في احك
 (7مجال الدستور.)

لو وصف  7362ما التطبيقات القضائية في الصعيد اللبناني فان الدستور اللبناني الذي صدر عام ا      
رة احترام القوانين العادية,مما يستتبع ضرو الدستور الجامد التي تضمن لو السمو الشكلي والعضوي على 

ت االخرى في اعمالها وقراراتها واولها السلطة التشريعية اطقواعده ونصوصو من جانب جميع السلبادئو و م
 .في القوانين التي تصدرىا

ة حتمية لهذا الجمود,وان يوجد لضمان احترام قواعده كنتيجمن الضروري ازاء جمود الدستور و  وكان      
اي  7362اء وضعي محدد على مخالفة احد القوانين العادية لقواعد الدستور .ولم يتضمن دستور ر اج

 (6في مصر سابقا.) 7364كان وضع دستور   االقوانين,فسكت عن ىذه االمر مثلمنص يقرر دستورية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .713ص-المصدر السابق-(د.محمد رفعت عبد الوىاب7) )
  .772-772ص-السابقالمصدر -(د.محمد رفعت عبد الوىاب6)
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 انًطهة انثانث

 دوز انساي انؼاو فً حًاٌح حمىق االَساٌ
ت حقوق التطبيقات الساسية لحماية حقوق االنسان قد ظهرت في العراق القديم اول اعالناان       
 (7ان  حيث وضع اوركاجينا اول وثيقة نادت بحقوق االنسان وحرياتو.)االنس

 شخصية قانونية اعطاىا حق التقاضي وحق تولي الوظائف العامة.واعطى قانون حمورابي للمراة 

لكن بالد مابين النهرين لم تعرف مبدا المساواة بالسيادة مساواة بين الجميع بدون تمييز على اساس        
غيرىا من المجتمعات القديمة نظام الرق وكان االرقاء ن الجنس او اللون او العقيدة...الخ .فهي عرفت م

 (4يشكلون الطبقة الثالثة في المجتمع بعد االحرار والعامة كما كان ىناك تمييز واضح ضد النساء.)

الستفتاءات العامة في الدولة افي التصويت في االنتخابات العامة و  يالتاسية يتشمل الحقوق الس       
عيات ,ويقر مبدا مب والجاالشتراك في تكوين االحزا ية العامة وحقباوحق الترشح لعضوية المجالس الني

المساواة حق جميع المواطين دون االجانب في ممارسة ىذه الحقوق على قدم المساواة للشروط التي 
 (3يحددىا القانون كتحديد سن معينة لمباشرة ىذه الحقوق.)

ىذا  حيث القواعد الدستورية في الحقيقة,الطريقة التي مارس بها السلطة التي يقبض عليها الحكام       
ال ان القواعد الدستورية اليمكن ان تبين إيعني ان الدستور يبين مقدار اسهام الحكام في ممارسة السلطة,

,لذلك فان الدساتير حملت طريقة ممارسة السلطة دون ان تحدد او تكرس القابضين على ىذه السلطة 
حزب او طبقة ,فتكريس سلطة فرد او فئة او  ي منذ نشاتها حيث استعملت كوسيلة لتكريسممعنى سا

 (2)تباين طريقة ممارسة ىذه السلطة. سلطة البعض يسبق منطقيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .73ص-7321بيت الحكمة -جامعة بغداد-قانون حمورابي-(شعيب احمد الحمداني7)
-الطبعة االولى-دار الشؤون الثقافية العامة-مالمح حقوق االنسان في الشرائع العراق القديم–(احمد ىاشم العطار 6)

 .11ص-6173بغداد 
القاىرة -دار الفكر العربي-ن النظم القانونيةالوضعية والشريعة االسالميةحقوق االنسان بي-(د.عبد الجميد فودة4)

 .12ص-6113
 .1295تٍسوخ -انداز انجايؼٍح–نُظى انسٍاسٍح ا-(د.ػثد انغًُ تسٍى4ًَ)

 .124ص-انًصدز انساتك-(د.يُرز انشاوي5)
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تحقيقو  من اجلص يكون مقيدا بالهدف الذي فمن الواضح ان ما يحتوي عليو الدستور من نصو        
ت العامة والوسائل اير الى من يرجع حق التمتع بالسلطانشئ الدستور,ولذلك نجد القواعد التي تش

موجبها يحصل على ذلك الحق)مبدا وراثة التعيين او االنتخاب(ثم توزيع االختصاص ب يواالجراءات الت
القواعد,نجد غالبا قواعد بعيدة عن تنظيم على تلك الهيئات وكيفية القيام بها ...اال انو جانب تلك 

 (7تمت بصلة ضعيفة وغير مباشرة الى التنظيم الساسي.)ي الدولة,فهناك كثير من النصوص السلطة ف

ال يجوز القبض على احد  يغو التمس ,وفيما عدا الحالة التالحرية الشخصية حق طبيعي وفي مصو       
يد او منعو من التنقل اال بامر تستلزمو ضروررة التحقيق وصيانة او تفتيشو او حبسو او تقييد حريتو باي ق

امن المجتمع يصدر ىذا االمر من القاضي المختص او النيابة العامة,وذلك وفقا الحكام القانون ويحدد 
 (6القانون مدة الحبس االحتياطي.)

ارسة حريتو التي للمواطن ممالحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية ىي الصيغة المثالية التي تكفل       
كريما على العطاء والبناء,قادرا على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيو ,قادرا على   تجعل منو انساناً 

ا اال المواطنون االحرار والتكتمل حرية هالتضحية في سبيل االمة التي ينتمي اليها,وحرية الوطن اليصون
 (4المواطن اال بتحرره االقتصادي واالجتماعي.)

ن حقوق االنسان وكيفية حمايتها وخاصة في دول تقويثور التساؤل عند عدم وجود نصوص دستورية ت      
العالم الثالث عند خروج المشرع العادي عن النص الدستوري لوضع قيود على الحقوق والحريات الى حد 

ريع ىو المهيمن وليس الذي يفقد النصوص الدستورية المقررة للحقوق والحريات واىميتها ويكون التش
 (3)النص الدستوري
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 .736ص-المصدر السابق-(د.اسماعيل مرزة7)
 71ص-6111-ط االولى-دار النهضة العربية-الجزء االول-موسوعة الفارس-(د.فارس محمد عمران6)
 .441ص-المصدر السابق-(د.فارس محمد عمران4)
 .214ص-7333ط -منشا المعارف-القانون الدستوري والرقابة على دستورية القوانين-(د.مصطفى ابو زند3)
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جل في ر على انو )تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المراة وال 6173ونص الدستور المصري لعام        
اسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا الحكام الدستور وتعمل الدولة يجميع الحقوق المدنية والس

تمثيال مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي اة ر على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل الم
 يحدده الدستور

لتولي الوظائف العامة ووظائف االدارة العليا في الدولة والتعيين في كما تكفل للمراة حقها في      
دولة بحماية المراة ضد اشكال العنف وتكفل قضائية,دون تمييز ضدىا وتلتزم الالجهات والهيئات ال

 (7اة من التوفيق بين واجبات االسرة ومتطلبات العمل(.)تمكين المر 

للمشرع ليست مطلقة فال يجوز لو مصادرة الحقوق بحجة ىذه السلطة  ان السلطة التقديرية      
يع المنظم للحقوق والحريات التقديرية لذلك ذىب البعض الى انو يتعين ان تتوافر شروط معينة في التشر 

 تختلف في ت لحماية الحقوق,ويرى البعض بان فكرة االنحراف التشريعي الئل وضماناايتضمن وس ,وان 
راف بالحق او االنحراف بالسلطة,والعنصر المشترك في عيب االنحراف ان اصلها على فكرة االنح

غيها بغي الخروج عن تلك االغراض التي يصاحب الحق سواء كان سلطة تشريعية او تنفيذية او قضائية يب
 (6.)او الدستوري المشرع العادي

نص على انو)تكفل الدولة للمواطنين الحق  6173ومن التطبيقات الساسية للدستور المصري لعام         
بوضع في المسكن المالئم واالمن بما يحفظ الكرامة االنسانية ويحقق العدالة االجتماعية,وتلتزم الدولة 

,وتنظيم ة الذاتية والتعاونية في تنفيذىاالمبادر  خصوصية البئية,وتكفل اسهامخطة وطنية باالسكان تراعي 
ي شامل للمدن والقرى قط عر استخدام االراضي للدولة ومدىا بالمرافق االساسية في اطار تخطي

لتوزيع السكان,بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق واسترتيجية 
قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط االجيال القادمة,كما تلتزم الدولة خطط 

كما تكفل توفير الموارد الالزمة وتوفير البنية التحتية والمرافق.وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة,
 (4حددة(.)تنفيذ خالل مدة زمنية ملا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6173من الدسيتور المصري الصادر عام ( 77)ا( المادة )

 .471ص-المصدر السابق-(د.ياسر حمزة6)
 .6113( من الدستور المصري عام 712(المادة)4)
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 الخاتمة

اتضح لنا جملة من النتائج  (بعد بحثنا الحماية الدستورية لحقوق االنسان )في بعض الدساتير العربية      
 -لما توصلنا الى عدة توصيات نوردىا في االتي:

 اوال :النتائج

ومن اىما :االصل ان الحقوق والحريات مطلقة ولكن القانون ىو لدراسة استنتاجات كثير لنت كالقد        
رامو ,,ويقاس النظام الساسي بمدى احت الذي ينظم ممارستها على ان ال يمس جوىر الحق والحرية

حقوق للحقوق والحريات ومدى التقيد بها للوعي والمعرفة اىمية كبيرة ,باعتبارىا سالم للدفاع عن 
االنسان وفضح القوانين والتوجيهات واالساليب التي تقوم بها السلطة الساسية في انتهاك الحقوق 

 والتنمية. ةوالحريات او تقييدىا,وخوصا ما تقوم بو المنظمات المجتمع المدني في التوعي

 ثانيا :التوصيات

تعديل القوانين الحالية الخاصة بتقييد اما اىم توصيات الدراسة فهي,ضرورة اصدار قوانين جديدة او       
حقوق االنسان واشاعة مبدا احترام الحقوق , والدعوة الى نشر الثقافة لالحماية الدستورية لحقوق االنسان

 والحريات العامة في جميع االماكن الممكنة في الدول العربية.

حقوقو وحرياتو القائمة على  عام العربي في ممارسة دوره في حمايةوكذلك فسح المجال امام الراي ال
عول عليو في اي تغيير باتجاه نعزيز حقوق االنسان وحرياتو ماساس مبدا المساواة فالراي العام ىو ال

وضع االساسية وباتجاه تعميق فكرة المساواة بين االفراد وبكافة تطبيقاتها فالشعوب ىي التي ساىمت في 
 على حياة الشعوب.ا اثر كبير وثائق حقوق االنسان التي كان له
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرأن الكريم-:اوال

 الكتب القانونية-:ثانيا

منشورات الحلبي -ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية-د.احمد فاضل حسين العبيدي-7
 .6174-ط االولى-الحقوقية

ط -دار الشؤون الثقافية العامة-القديممالمح حقوق االنسان في شرائع العراق -احمد ىاشم العطار-6
 .6173-بغداد-االولى

ط -دار المالك للفنون واالدب زوالنشر-مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي-د.اسماعيل مرزة-4
 .6113-الثالثة

دار الثقافة -مقدمة في القانون الدستوري)في ضوء الدساتير العربية المعاصرة(-د.حمدي العجمي-3
 .6113-توزيعللنشر وال

بال سنة -ط االولى جديدة ومنقحة-بغداد-مكتبة السنهوري-االنظمة الساسية-حنون خالد د.حميد-2
 نشر.

-مكتبة السنهوري-مبادئ القانون الدستور وتطور والنظام الساسي في العراق-حنون خالد د.حميد-2
 .6174-ط االولى -بغداد

 .6174-ط االولى-بغداد-ريمكتبة السنهو -حقوق االنسان-حنون خالد د.حميد-1

دار الجامعة -د.رفعت عبد الوىاب)رقابة دستورية القوانين)المبادئ النظرية والتطبيقات الجوىرية(-2
 .6117-الجديدة

تنظيم القضاء -القضاء االداري الرقابة على اعمال االدارة مبدأ المشروعية-د.سامي جمال الدين-3
 .6174-ولىط اال-االسكندرية-منشاة المعارف-االداري
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-ط االولى  -منشورات الحلبي الحقوقية-الدولة القانونية وحقوق االنسان-سعدي محمد الخطيب-71
6176. 

 6113-عمان–دار الثقافة -حقوق االنسان-د.سهيل حسين الفتالوي-77

 7321-بيت الحكمة-جامعة بغداد-قانون حمورابي-شعيب احمد الحمداني-76

دار الكتب -الرقابة على اعمال االدارة في القانون الليبي-. مازن      د-د.عبد اهلل زايد الكاريكي-74
 .6113-ط االولى-بنغازي-الوطنية

-االسكندرية-منشاة المعارف-الحقوق الساسية)المرأة في االسالم(-عبد الحميد الشواربي-73
7333. 

دار الفكر -ة االسالميةحقوق االنسان بين النظم القانونية الوطنية والتشريعي-د.عبد المجيد فودة-72
 .6113-القاىرة -التعربي

 .7322-بيروت-الدار الجامعة-النظم الساسية-د.عبد الغني بسيوني-72

مبادئ القانون -د.عصام عبد الوىاب البرزنجي-د.مهدي ياسين السالمي-د.علي محمد بدير-71
 بال سنة نشر-القاىرة-العاتك لطباعة الكتب-االداري

-عمان-دار الثقافة-حقوق االنسان وحرياتو-علي عليان محمد ابو زند-باسعلي محمد صالح الر -72
6112. 

 .6111-ط االولى -دار النهضة العربية-الجزء االول-موسوعة الفارس-د.فارس محمد عمران-73

-ط االولى -منشاة المعارف-القانون الدستوري والرقابة على دستورية القوانين-د.مصطفى ابو زند-61
7333. 

 7311-القانون الدستوري )نظرية الدستور(بال مكان نشر-الشاوي منذر-67

 .6113-القضاء االداري -د.نواف كعان-66
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 .6172-ط االولى -بغداد-مكتبة السنهوري-القضاء االداري-د.وسام الصبار العاني-64

 حماية الحقوق السيا-د.ياسر حمزة-63

 .6113-دار النهضة العربية-سية في القانون المدني المصري

 الرسائل واالطاريح-:ثالثا

اطروحة دكتوراه مقدمة الى -التنظيم الدستوري لضمانات حقوق االنسان وحرياتو-سحر محمد نجيب-7
 .6114-كلية القانون-جامعة الموصل

اطروحة دكتوراه مقدمة -الحريات الفكرية وضماناتها القضائية)دراسة مقارنة(-سفيلن باكراد ميسوب-6
 .6111كلية القانون -الموصلالى جامعة 

 :الدساتيررابعا

 .7326الدستور الكويتي لسنة -7

 .7311الدستور العراقي الملغي لسنة -6

 .7317الدستور المصري لسنة -4

 .7337الدستور المصري لسنة -3

 .6113الدستور المصري لسنة -2

 .7314الدستور السوري لسنة -2

 .7336السعودية لسنة النظام االساسي للمملكة العربية -1

 المجالت-: خامسا

 .61/76/7323( الصادر في 4613الوقائع العراقية العدد)-7
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 .71/6/7336( الصادر في 4434الوقائع العراقية العدد/-6

 .4/77/7331( الصادر في 4234الوقائع العراقية العدد)-4

 مواقع االنترنت -:سادسا

-على دستورية القوانين واتعديالت الدستورية المقترحة االسس الفلسفية للرقابة-القاضي مكي ناجي-7
محاضرة القيت في الندوة التي عقدت في جامعة بغداد من قبل مركز الدراسات االسترتيجية/مصدر مأخوذ 

 -من االنترنت عبر الموقع:

http:www.iraqia.org/essay/makkinoj reaaba.htm. 

ماخوذ من  73/3/6113في  6113/اتحادية/تمييز:772قرار المحكمة االتحادية  العليا رقم -6
 االنترنت عبر الموقع

http:www.iraq/fedral/orgnal/%20dission/21%20fed%202008 
htm…23/03/2010 

/ماخوذ من االنترنت عبر 6/1/6111في  6111/اتحادية/2قرار المحكمة االتحادية العليا رقم /-4
 الموقع:

Mhtml:fail://C:Documents%20 
andsettinga/Administrator/Deskton… 
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