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 وسائل حماية حقوق االنسان

 أوال: الوسائل القانونية

 الوسائل الدستورية: -1
: ان القواعد الدستورية قد تكون مدونه وقد تكون عرفية اال ان االتجاه  الدستور المدون  -أ

تتسم بالوضوح والدقة  ألنها المدونةالغالب في الوقت الحاضر هو االخذ بالقواعد 
راد وحرياتهم , اذ ان القواعد الدستورية تتميز والتحديد مما يؤدي الى ضمان حقوق االف

في  األعلىانها القواعد  أساسعلى  األخرى  القانونيةبالسمو الموضوعي على القواعد 
اذ نص الدستور على االخذ بالرقابة القضائية  أيضاالدولة وقد تتميز بالسمو الشكلي 

دستورية من اهم وسائل حماية حقوق االنسان على دستورية القوانين وتعد القواعد ال
يث لتلك الحقوق في صلبة ح األساسيةالسيما اذا ما نص الدستور على المبادئ 

ظورا في الدساتير الجامدة وصعبا في امر تعديلها من المشرع العادي مح يصبح
شعب يتردد ق الفي غاية الحساسية لها مساس بحقو  بمسالهيتعلق  ألنه المرنةالدساتير 
القرار من االنتقاص منها في الدول ذات االتجاه الديمقراطي من الناحيتين  أصحاب
ية الشكلية الن ما من الناح) غير الديمقراطية (  األخرى وفي الدول  والفعليةالشكلية 

ص ال قيمة لها في ميدان التطبيق , لذلك فأن الفيصل دون في الدستور مجرد نصو 
قوانين نصوص الدستور والتطبيق م حقوق االنسان هو مراقبة الية في الحكم على احترا

ذات العالقة في الواقع الن الكثير من دساتير الدول احتوت عدن نصوص  األخرى 
محكمة من حيث الصياغة والجودة بخصوص حقوق االنسان اال انها ظلت حبرا على 
ورق وال قيمة لها من حيث التطبيق وهذا ما يؤكد ان كيفية تطبيق الدستور ال تقل 

ته للحكم على نوعية النظام الذي يتبناه فالتطبيق الفاسد نصوص الدستور ذا اهميه عن
قد يذهب بأرقى الدساتير والتطبيق الجيد قد يطغى على ما قد تكون في الدستور من 

 شوائب.

اما بالنسبة لتعديل النصوص الدستورية فتتجه بعض الدساتير الى منع تعديل المواد 
تي تنظم حقوق االنسان منعا مطلقا مثال على ذلك دستور الجزائر لسنة لالدستورية ا

1996. 
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لكن وحرياته اجازت تعديل النصوص التي تنضم حقوق االنسان  أخرى وهناك دساتير 
بشرط ان يكون الغرض من ذلك التعديل زيادة في ضمانات تلك الحقوق ومثال على ذلك 

 .1962دستور الكويت لسنة 

وهناك دساتير اشارت الى منع تعديل النصوص المتعلقة بحقوق االنسان لمدة محدده ثم 
يث ح 2005لسنة صعبه مثال على ذلك الدستور العراقي النافذ  إجراءاتبتعديلها  أحاطت

على ان يكون اجراء التعديل فيما يخص الحقوق والحريات الواردة في  126نصت المادة 
مجلس  أعضاءي متعاقبتين وبناء على موافقة ثلث انتخابيتينالباب الثاني منه بعد دورتين 

  . ةالجمهوريالنواب وموافقة الشعب باالستفتاء العام ومصادقة رئيس 

وقد اتجهت بعض الدساتير التي اجازت تعديل النصوص الخاصة بحقوق االنسان الى 
 1949وضع ضمانات تمنع التجاوز على تلك الحقوق مثال على ذلك دستور المانيا لسنة 

 على ان :

ة بقانون او األساسيالحقوق  أحدالحد من  األساسيهذا القانون  ألحكاماذ تقرر وفقا  -1
بناء على قانون فيجب ان يكون نطاق تطبيق هذا القانون عاما وان ال يقتصر على 

 خاصة.حالة 
 أساسي.حق  أيس بجوهر المسا األحوالال يجوز بأي حال من  -2
الوطنية في الحدود التي  المعنوية األشخاصعلى  األساسيةتطبيق احكام هذه الحقوق  -3

 يمكن ان تؤثر عليهم بسبب طبيعتهم.
جأ الى القضاء العادي السلطة العامة بضرر في هذه الحقوق ان يل تصيبهيجوز لمن  -4

 لم توجد جهة قضائية مختصة بذلك. إذا
يراد بمبدأ الفصل بين السلطات عدم تركيز السلطة بيد  مبدأ الفصل بين السلطات :  -ب

هيئة واحدة ونما توزيعها على هيئات متعدده تتمتع كل منها باالستقالل التام اذ تقوم 
هيئة بتشريع القوانين واخرة تنفذها وثالثه تختص بالفصل في المنازعات بين االفراد ) 

ف الفقهاء في مدى استقالليتها فمنهم من يرى ه اختلاألخير السلطة القضائية ( والهيئة 
قد تكون السلطة التنفيذية او  أخرى انها سلطة مستقلة واخر عدها فرعا تابعا لسلطة 

 التشريعية .



 م.م عال عبد الواحد
 

استقالال تاما  األخرى ان مبدأ الفصل بين السلطات ال يعني استقالل كل سلطة عن 
اذ ان السلطات على الرغم  العملية,حية من النا تصورهالن االستقالل التام ال يمكن 

لذلك  معا,الى للتضامن والتعاون والسير  مضطرةة ر من فصلها ستجد نفسها بالضرو 
التعاون  أساسفان الفصل بين السلطات يجب ان يكون نسبيا ومرنا ويبني على 

 بينها.والتضامن 
لة لحماية حقوق االنسان ويعد مبدأ الفصل بين السلطات وفقا لهذا المفهوم وسيلة فاع

سلطات اذ ان من خالل تطبيق هذا المبدأ الاو تجاور احدى  وحرياته من تعسف
تطبيقا سليما تنقسم وظائف الدولة على سلطات متعددة مما يفرض على كل سلطة 

ما تجاوزت  إذاالتي لها ان تراقبها وتوقفها  األخرى ان تعمل بوضوح امام السلطات 
او اذا تعدت على حقوق وحريات االفراد وفقا لمقولة  لى اختصاص السلطات االخرى ع

 السلطة.منتسكو السلطة تحد 
ووفق ذلك فان معظم الدساتير تنص على مبدأ الفصل بين السلطات صراحة او ضمنا 

تور العراقي النافذ عن طريق توريع وظائف الدولة على هيئات مختلفة وقد نص الدس
 السابعةعلى االخذ بمبدأ الفصل بين السلطات صراحة في المادة  2005لسنة 

التنفيذية  ,التشريعيةالسلطات االتحادية من السلطة  )تتكون منه بقولة  واألربعين
 والقضائية(

حتمية  كان وجود القاعدة القانونية ومن ثم السلطة ضرورة إذا القانون:مبدا سيادة  -ج
فرض ودود الدولة من ثم الدولة فان تطور السلطة و  المجتمع,المن والسالم في لشوع ا

ها الدولة لقواعد قانونية تقيدها وتسمو علي مؤسساتالقانونية والتي تعني خضوع جميع 
القانون شأنها في ذلك شأن  ألحكاممة بالخضوع ومعنى ذلك ان مؤسسات الحكم ملز 

, والذي بمقتضاه ان اعمال  المحكومين ووفق كل ذلك ظهر مبدأ سيادة القانون 
مستوى كانت من التدرج ال تكون  أيالسلطات العامة في الدولة وقراراتها النهائية على 

لمقررة في مواجهة المخاطبين بها اال بمقدار صحيحة وال منتجة الثارها القانونية ا
القاعدة  ألحكامصدرت خالفا  فاذاالتي تحكمها  األعلىية نمطابقتها للقاعدة القانو 

الغائها ن حق الشأ ألصحابر مشروعه ويجوز التي تحكمها فأنها تكون غي القانونية
 .او التعويض عنها امام الجهات القضائية المختصة 
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ضمانه  أيلكل ذلك فأن مبدا سيادة القانون قد يكون ال معنى له وال يشكل  باإلضافة
لحماية حقوق االنسان في حال اذا كان القانون غير عادل وغير انساني اذ يصبح 

 واذا لم يضع قيودا على لألفرادحقق االمن الحقيقي يسيان اذا لم  عدمهاالخذ به من 
في حال منحها سلطات واسعه ال حدود لها ولذلك ال بد من وجود الدولة  أجهزة سلطة

أ سيادة القانون وهذا الصمام يكمن في مبدأ الشرعية ويراد دصمام امان يكفل فعالية مب
ستور التي تتقيد بها السلطات وتقوم هذه المبادئ ة في الديبالشرعية المبادئ االساس

التوازن بينها وبين الصالح العام في ظل نظام  وإقامةبكفالة احترام حقوق االنسان 
 ديمقراطي

 


