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 حقوق االنسان

 - 22 -محاضرة رقم 

                                                                                      2018/2019 

 الشروط العامة لنجاح النظام الديمقراطي

ً من القانون الدستوري والقانون  احترام حقوق االنسان -1 : هو مفهوم يشكل مزيجا

الدولي مهمته الدفاع عن حقوق االنسان ضد انحرافات السلطة وتجاوزات اجهزة 

 الدولة بحق مواطنيها .

 هو حق التعبير عن الرأي بالوسائل القانونية من خالل:  التعددية السياسية -2
تأسيس االحزاب السياسية وفق الشروط القانونية اذ ال ديمقراطية في بلد ال يكون فيه 

  السياسية وتنوع االتجاهات الفكرية .  لألحزابتعدد 

الديمقراطية منهج اختيار متجدد لمتخذي القرار من :  التداول السلمي للسلطة  -3
ام القوى السياسية التي خالل انتخابات حرة نزيهة ودورية ليتم فتح مجال السلطة ام

 رشحها الفرز االنتخابي إلدارة النظام الحكومي .

تعني اشراك جميع افراد الشعب بصورة عادلة في ممارسة :  المساواة السياسية -4

السلطة العامة، مثل المساواة في االنتخابات والترشيح وتولي المجالس وادارة شؤون 
 الدولة .

يعني ان تكون معظم السلطة التنفيذية واكثرية اعضاء :  احترام مبدأ االغلبية -5
البرلمان من حزب واحد الذي يحرز اكثرية االصوات، واالقلية في البرلمان تكون 

المعارضة . وهذا المبدأ ليس مطلق الن االغلبية اذا انتهكت حقوق االقلية المحكومة 
      ينعدم احد شروط نجاح الديمقراطية . 

في نظام االغلبية لكي يتم التطبيق الحقيقي  وهناك شروط يجب توافرها 

 للديمقراطية : 

 والدينية والعرقية والقومية .يطبق في البلدان المتشابهة من النواحي الثقافية  -أ

 تكون االحزاب السياسية شاملة لكل ابناء البلد وال تعبر عن ارادة جزء من السكان . -ب

 االمور العامة واالستراتيجية .انعدام االختالفات بين االحزاب السياسية حول  -ج

وجود انسجام وتجانس بين افراد الشعب في كل انحاء البلد الواحد من حيث المستوى المادي  -د

 والمعاشي .

يعد حكم القانون في النظام الديمقراطي من المثل العليا :  وجود دولة القانون -6
نة حقوق واالساس لها من حيث خضوع الدولة للقانون وهي ضمانة اساسية لصيا
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تخضع للقانون بكل نشاطاتها التشريعية االنسان وكرامته وشخصيته، فدولة القانون 

 والتنفيذية والقضائية .

 مكونات الديمقراطيةوعناصر 

 

هي صفة المواطن التي تحدد الحقوق والوجبات لكل من يحمل جنسية الدولة :المواطنة  -1
 او اي تمييز آخر . ذهب دون تمييز بسبب العرق او الدين او الجنس او الم

 

هو النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في :  المشاركة السياسية -2
عملية صنع القرار الحكومي سواء كان هذا النشاط فردي ام جماعي، وهي تعزيز لدور 

 المواطنين في عملية صنع القرار السياسي او التأثير فيه كذلك هي عملية اختيار القادة
  وهناك عدة انواع من المشاركة السياسية منها :السياسيين . 

 النشاط االنتخابي بكافة ممارساته . - أ

 الضغط على النظام السياسي .  - ب

 النشاط التنظيمي . - ت

 االتصال بالمسؤولين . - ث

 االنشطة العنيفة . - ج

 

الشرعية منح  ول السلمي للسلطة وتحقق وظيفتين، االولىتمثل االداة للتدا:  االنتخابات -3
 دى المحكومين بانتمائهم الوطني والسياسي .تنمية الشعور لالثانية ، لمن يتولى السلطة

 

النواب هم سياسيون محترفون يرغبون في شغل المناصب  : النواب والمسؤولية -4
العامة، وكيفية اختيارهم ومراقبة ادائهم تجاه مناصبهم ومسؤولياتهم اهمية كبرى لكونهم 

شريعية التي تضطلع بمهام وواجبات اساسية في نظام الدولة يشكلون السلطة الت

 الديمقراطي .

 

هي مجموعة من المواطنين الواصلين الى البرلمان من خالل انتخابات  :المعارضة  -5
النيابي ومبادئه في السلطة التشريعية  حرة نزيهة وال تشارك في الحكم وتمثل القيد للنظام

ويحدد بعض الباحثين اربعة معايير لتصنيف المعارضة باالستناد الى قوة الرأي العام . 
 وهي : 

 تركيز المعارضة والتماسك التنظيمي . - أ

 تنافسية المعارضة . - ب
 اهداف المعارضة في تغيير سلوك الحكومة . - ت
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 االستراتيجية واالساليب المناسبة لعمل المعارضة . - ث

 

ويستند الى مبدأ الفصل بين  الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية : -6

السلطات للحيلولة دون تركيز الحكم بسلطة واحدة، ومن اجل ممارسة الرقابة واالشراف 
 .بين السلطتين من اجل تحقيق ضمانات الحريات العامة 

 

يشكل الدستور النظام القانوني االساسي للدولة تنظم فيه  : الشرعية الدستورية -7
انونية وتفعل فيه آليات الرقابة ويوفر الضمانات الق القوانين وتوزع فيه االختصاصات

السلطة او الحكومة التي تستند في  وتعرف الشرعية الدستورية بأنهابكافة مجاالتها، 

وتقوم الشرعية  وصالحياتها وقوتها .وقانونيتها حكمها الى الدستور تستمد منه وجودها 

 الدستورية على مباديء خمسة هي : 
 السلطات كافة .الشعب مصدر  - أ

 االستناد لحكم القانون . - ب

 الفصل بين السلطات . - ت
 ضمان الحقوق والحريات العامة دستورياً وقانونياً وقضائياً . - ث

 التداول السلمي للسلطة . - ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة كربالء                                                                                        

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                                                   

 مرحلة االولى ال                                                                                                            

  الموسوي م.م. صائب                                                                                                         


