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 وسائل حماية حقوق االنسان

على حقوق االنسان في قوانين خاصة او عامة في دولة ما باإلضافة الى النص ان مجرد النص 

عليها في اعالنات حقوق االنسان والمواثيق الدولية واالقليمية ال يكفي للقول بأن تلك الدولة 
تحترم حقوق االنسان وملتزمة بالمعايير الدولية في هذا الشأن، ألن تلك الحقوق التي سطرت 

و وجدت نتيجة ألعراف اجتماعية قد تتعرض لالنتهاك من السلطات المتعددة في قوانين عدة ا

في الدولة ومن ثم وجب إيجاد وسائل تكفل حماية هذه الحقوق، وهذه الوسائل يمكن تصنيفها الى 
 ثالثة اصناف رئيسية هي )وسائل قانونية ، وسائل قضائية ، وسائل سياسية( .

 الوسائل القانونية -أوالا 

يقف على قمة البناء القانوني للدولة ثم تأتي بعده التشريعات العادية ولكل منها دور في  الدستور

حماية حقوق االنسان، لذلك سنتناول الوسائل الدستورية ووسائل التشريع العادي وسندرسها 

 وفق اآلتي . 

 الوسائل الدستورية .1

تكمن في ضرورة اال ان اهمها تتعدد الوسائل الدستورية التي تساعد على حماية حقوق االنسان 

  ( .مبدأ سيادة القانونينص على االخذ بـ )مبدأ الفصل بين السلطات، مدون وجود دستور 

 الدستور المدون -

القواعد الدستورية قد تكون مدونة او قد تكون عرفية إال ان االتجاه الغالب في الوقت الحاضر 

والدقة والتحديد مما يؤدي الى ضمان حقوق  هو األخذ بالقواعد المدونة ألنها تتسم بالوضوح

االفراد وحرياتهم، إذ ان القواعد الدستورية تتميز بالسمو الموضوعي على القواعد القانونية 
االخرى على اساس انها القواعد االعلى في الدولة، وتعد القواعد الدستورية من اهم وسائل 

ى المباديء االساسية لتلك الحقوق في حماية حقوق االنسان ال سيما إذا ما نص الدستور عل

ً في  صلبه، حيث يصبح أمر تعديلها من المشرع العادي محظوراً في الدساتير الجامدة وصعبا
الدساتير المرنة ألنه يتعلق بمسألة في غاية الحساسية لها مساس بحقوق الشعب . لذلك نقطة 

طبيق نصوص الدستور والقوانين الفصل في الحكم على احترام حقوق االنسان هو مراقبة آلية ت

داة فعالة ا األخرى ذات العالقة، وهذا ما يبين اهمية الدستور بالنسبة لحماية حقوق االنسان
 لحماية هذه الحقوق والحريات في مواجهة الجميع بما في ذلك السلطة التشريعية . 



 مبدأ الفصل بين السلطات -

واحدة وإنما توزيعها على هيئات متعددة تتمتع كل يقصد به عدم تركيز السلطة في قبضة هيئة 

منها باالستقالل إذ تقوم هيئة بتشريع القوانين وهي )السلطة التشريعية(، وتقوم هيئة ثانية بتنفيذ 

القوانين وهي )السلطة التنفيذية(، وهيئة ثالثة تختص بالفصل في المنازعات بين االفراد وهي 
الل ال يعني االستقالل التام ألن االستقالل التام ال يمكن تصوره )السلطة القضائية( . وهذا االستق

من الناحية العملية ألنها بالرغم من فصلها إال انها ستجد نفسها مضطرة للتضامن والتعاون 

ً وهو بذلك وسيلة فاعلة لحماية حقوق االنسان وحرياته من تجاوز او تعسف إحدى  والسير معا
طة ان تعمل بوضوح امام السلطات االخرى التي لها ان السلطات بحيث يفرض على كل سل

تراقبها وتوقفها إذا ما تجاوزت على اختصاص السلطات االخرى او اذا تعدت على حقوق 

على االخذ بمبدأ الفصل بين السلطات  2005وحريات االفراد . وقد نص الدستور العراقي لسنة 
االتحادية من السلطات التشريعية  ( بالنص على )تتكون السلطات47صراحةً في المادة )

 اساس مبدأ الفصل بين السلطات( . والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على

 مبدأ سيادة القانون -

يقصد به خضوع جميع مؤسسات الدولة لقواعد قانونية تقيدها وتسمو عليها بمعنى ان مؤسسات 

ها في ذلك شأن المحكومين، وهذا يعني ان اعمال الحكم ملزمة بالخضوع ألحكام القانون شأن
السلطات العامة في الدولة وقراراتها ال تكون صحيحة وال منتجة آلثارها القانونية إال إذا كانت 

مطابقة للقواعد القانونية التي تحكمها، الن هذا المبدأ ال معنى له في حال كان القانون غير عادل 

والحقوق والحريات لألفراد او في حالة لم يضع قيود على وغير انساني اذا لم يحقق االمن 
 اسعة ال حدود لها . سلطة اجهزة الدولة في حالة منحها سلطات و
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