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امللخص
ان صياغة اي دستور يعد مبثابة تقرير هليكل الدولة وطبيعتها  ،فأن الدستور ميثل انعكاساً لطبيعة
النظام السياسي واالجتماعي يف الدولة  ،وان لطبيعة الظروف اليت يوضع هبا الدستور دور كبري يف
طريقة صياغته  ،ومما ال خيفى على احد ان الظروف اليت متت صياغة دستور مجهورية العراق لسنة
 2005فيها كانت هلا أتثري كبري يف صياغة مواده ويظهر ذلك واضحاً يف القصور اليت جاءت تعاين منه
نصوصه وخاصة النصوص الدستورية اخلاصة حبقوق االنسان وحرايته ولكل ذلك كان البد من اجراء
العديد من االصالحات الدستورية لتاليف هذا القصور ولكي أتيت النصوص اخلاصة ابحلقوق واحلرايت
متالئمة مع التطور الدميقراطي الذي شهده العراق بعد عام . 2003
وتناولنا يف هذا البحث ماهية حقوق االنسان وحرايته يف املبحث االول اما املبحث الثاين فتناولنا به
وسائل تطوير حقوق االنسان االجتماعية فضال علن حقوق املتهم واخريا وسائل تطوير النصوص
اخلاصة حبقوق االقليات .
Abstract
The drafting of any given constitution is considered a determination of a state's
framework and character, for the conditions under which a constitution is drafted
play a considerable role in thereof writing. It is commonly known that the above
mentioned conditions have affected the drafting of the constitution as seen in the
deficiency in thereof provisions, especially those concerned with human rights and
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liberties. Therefore, many constitutional reforms should have been made in order to
avoid any such deficiency and order render the constitutional provisions relating to
rights and liberties compatible with the democratization that began in Iraq as early as
2003.

املقدمة
يعد الدستور الوثيقة القانونية والسياسية االمسى يف الدولة وهو االطار العام الذي حيدد نظام
الدولة وينظم السلطات فيها ،فضالً عن كفالة احلقوق واحلرايت لالفراد  ،وتوضع النصوص الدستورية
أبشكال خمتلفة تبعاً للفسلفة السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت يؤمن هبا الشعب يف زمان ومكان
معني  ،فما يصلح كنظام دستوري لدولة معينة قد ال يصلح لدولة اخرى  ،بل ان ما يصلح كنظاماً
دستورايً لدولة معينة يف وقت معني قد ال يصلح هلا يف وقت اخر  ،ولذلك تعد صياغة النص
الدستوري فن قائم بذاته يرتبط جبملة من الضوابط اليت جيب التقيد هبا  ،اذ ان حسن الصياغة
وسالمتها له دور كبري يف سهولة تطبيق النصوص الدستورية  ،اذ ان عدم صياغة النصوص الدستورية
ابلدقة والوضوح املطلوبني يؤثر على قدرة نفاذها وحتقيقها لالغراض اليت وضعت من اجلها .

اشكالية البحث  :ابلرغم من التطور احلاصل يف االهتمام حبقوق االنسان وحرايته على الصعيدين

الدويل والداخلي ،فضالً عن النصوص الدستورية اخلاصة هبذه احلقوق الواردة يف دستور مجهورية العراق

لسنة  ، 2005اال ان طبيعة صياغة هذه النصوص والقصور الذي شاب طريقة صياغتها ادى اىل
الكثري من التفسري اخلاطئ هلا  ،فضالً عن االنتهاكات اليت تعرضت له هذه احلقوق واحلرايت  ،لذلك
كان من الالزم تاليف هذا القصور من خالل تعديل هذه النصوص من اجل توفري ضمانة اكرب للحقوق
واحلرايت املنصوص عليها دستورايً .
املبحث االول  :حقوق االنسان وحرايته يف دستور مجهورية العراق لسنة .2005
املبحث الثاين  :وسائل تطوير النصوص اخلاصة حبقوق االنسان وحرايته يف دستور مجهورية العراق
لسنة . 2005
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املبحث االول
حقوق االنسان وحرايته يف دستور مجهورية العراق لسنة 2005
احلق لغة هو النصيب الواجب للفرد واجلماعة او هو الثابت الذي ال يسوغ انكاره هو نقيض

الباطل(. )1

اما احلق اصطالحاً فأنه تعريف القى الكثري من اجلدل فالبعض عرفه أبنه السلطة االساسية اليت خيوهلا
القانون لصاحب احلق يف نطاق معلوم  ،واخرين عرفوه أبنه املصلحة املشروعة اليت تقوم على حتقيقها
()2
سلطة او قدرة يقرها القانون او املصلحة اليت حيميها القانون

وقد اكد الدستور العراقي لسنة  2005على حقوق وحرايت االفراد يف صلب الوثيقة الدستورية وان
النص على هذه احلقوق واحلرايت سيمنحها الثبات واالستقرار  ،اذ ال ميكن املساس هبا اال طبقاً
لالجراءات الالزمة لتعديل الدستور كما اضفى الدستور ضمانة اخرى هلذه احلقوق واحلرايت اال وهي
منع تعديلها واملساس هبا اال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتني وهذا ميثل نوع من احلظر الزمين على
تعديل الدستور الضفاء قدسية على هذه احلقوق واحلرايت (.)3

ونرى هنا ان النص على احلقوق واحلرايت يف صلب الدستور يعطي هلذه احلقوق امهية ابلغة من خالل
الزام مجيع السلطات يف الدولة أبحارامها وعدم خمالفتها .
اذ ال ميكن املساس جبوهر احلق واحلرية وفقاً ملا نصت عليه املادة ( )46من الدستور واليت قضت اباليت
(ال ميكن تقييد او ممارسة اي من احلقوق واحلرايت الواردة يف هذا الدستور او حتديدها اال بقانون

او بناء عليه  ،على ان ال ميس هذا التحديد جبوهر والتقييد جوهر احلق او احلرية ).
ونرى أبن هذا النص مينح السلطة التنفيذية احلق يف تقييد ممارسة احلقوق واحلرايت وهذا يؤدي اىل
االنتقاص من امهية هذه احلقوق كما يعد انتهاكاً هلا .
( )1ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،اجمللد االول ،دار لسان العرب  ،بريوت  ،ص.680
( )2ينظر  :امحد خنجر اخلزاعي  ،قواعد القانون الدويل املتعلقة حبقوق االنسان املدنية والسياسية وتطبيقاهتا يف العراق  ،مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي  ،2011 ،ص.66
( )3ينظر  :د .مها هبجت يونس  ،حقوق االنسان وحرايته االساسية يف دستور مجهورية العراق لسنة  ، 2005جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
 ،العدد االول  ،ص.126
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ومن اجلدير ابالشارة اليه ان الدستور العراقي قد عمل على محاية هذه احلقوق واحلرايت
والعمل على منع انتهاكها من خالل اقراره للرقابة القضائية املتمثلة ابحملكمة االحتادية العليا وقد اغفل
الدستور حتديد عدد أعضاء احملكمة ،وترك ذلك إىل قانون يصدر الحقاً وهذا ما أكدته املادة ()92
الفقرة (اثنياً) من الدستور املذكور ،واليت نصت على أ ْن (تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدد من
القضاة وخرباء الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون حيدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل احملكمة
بقانون يسن أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب).
كما مل يبني الدستور عدد كل شرحية من شرائح احملكمة ،أي هل ستكون أعدادهم متساويةً أم
سيغلب عدد القضاة على عدد فقهاء القانون وخرباء الفقه اإلسالمي ،فضالً عن ذلك أ ّن الدستور ترك
حتديد أعضاء احملكمة للقانون الذي مل يسن حلد اآلن ،ولو أن املشرع العراقي عمل على حتديد

أعضائها يف الدستور لكان أفضل ،)4( ،وهذا االجتاه أتبعته أغلب الدول إلضفاء اإللزام ،فال تستطيع أي
جهة ومنها السلطة التشريعية التدخل يف عدد أعضاء احملكمة ابلزايدة أو النقصان من خالل تعديل
قانون احملكمة ()5وبعض الدول عملت على حتديد عدد أعضاء احملكمة الدستورية يف قوانني هذه
()7
احملاكم ( ،)6وقد جعل قانون احملكمة االحتادية العليا العراقي رئيس احملكمة واألعضاء بدرجة وزير.
( - )4قررت اللجنة القانونية يف جملس النواب يف اجتماعها الذي عقد بتاريخ  2011/2/21طرح مشروع قانون احملكمة االحتادية العليا وقد نصت

املادة ( )2منه على ان ( تتكون احملكمة من رئيس وانئب للرئيس واحد عشر عضواًعلى النحو اآليت  :اوالً اهليأة القضائية تتكون من  -:رئيس
احملكمة وانئب رئيس احملكمة وسبعة اعضاء  .اثنياً:اهليأة االستشارية تتكون من اربعة مستشارين هلى النحو اآليت :اثنان من خرباء الفقه االسالمي
اثنان من فقاء القانون) ،وقد تضمنت املادة ذاهتا شروط ترشيح خرباء الفقه القانوين وخرباء الفقة االسالمي اذ نصت الفقرة رابعاً (ب) على ان (-1
ترشح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اربعة مرشحني من بني خرباء الفقه القانوين يتم اختيار اثنني منهم من قبل جملس الوزراء بعد موافقة جملس
النواب ابالغلبية املطلقة ويعينان مبرسوم مجهوري -2يرشح ديواان الوقف االسالميان اربعة مرشحني من بني خرباء الفقه االسالمي يتم اختيار اثنني
منهم من قبل جملس الوزراء ويعينان مبرسوم مجهوري بعد موافقة جملس النواب ابالغلبية املطلقة ) .اال ان هذه الشروط اليت وضعها املشرع يف هذا
املشروع التليب الطموح الذي يسعى اليه الفقهاء القانونيني النه سوف يؤدي اىل نقل اخلالفات الفقهية اىل هذه احملكمة الن هذا املشروع ينص على
ضرورة قيام الوقف الشيعي والسين بارشيح اربعة من الفقاء الختيار اثنني منهم فضال عن ذلك فأن هذا القانون أتخر تشريعة حىت هذا الوقت السباب
سياسية عديدة رغم ما هلذا القانون من امهية تفوق بقية القوانني.

( - )5نصت املادة ( )96من قانون احملكمة االحتادية العليا اإلمارايت على ان ( تشكل احملكمة االحتادية العليا من رئيس وعدد من القضاة ال يزيدون
مجيعاً عن مخسة يعينون مبرسوم )....وكذلك عمل الدستور األملاين على حتديد عدد أعضاء احملكمة الدستورية يف صلبه إذ نص قانون احملكمة
الدستورية االحتادية يف املادة ( ) 94من على أن (تتكون احملكمة الدستورية االحتادية من القضاة االحتاديني وأعضاء آخرين وينتخب البوندستاج نصف
أعضاء احملكمة الدستورية االحتادية وينتخب البوندسارات النصف اآلخر )...

 -2ومثال ذلك :دولة الكويت إذ كان القانون الصادر يف  1973/10/24هو القانون الذي أنشئ ألول مرة حمكمة دستورية يناط هبا من دون
غريها الرقابة على دستورية القوانني واللوائح وهذا القانون جاء استجابة حلكم املادة ()173من الدستور الكوييت إذ نص يف املادة الثانية منه على
(تؤلف احملكمة الدستورية مبرسوم على النحو التايل ثالثة مستشارين خيتارهم جملس القضاء ابالقاراع السري وجيوز أن يكون اختيارهم بطريق الندب
ويكون أقدمهم رئيساً للمحكمة واثنني من رجال القانون والفقه من الكويتيني اجلامعيني خيتارهم جملس الوزراء واثنني من أعضاء جملس األمة السابقني
ذوي املؤهالت العالية خيتارهم جملس األمة ورئيس قسم القانون العام يف جامعة الكويت حبكم منصبه )
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ومما ال ريب فيه أن طبيعة الرقابة الدستورية على التشريعات ،تقتضي من القائمني عليها تفكرياً
منهجياً وحرية واسعة يف التفكري ،وابلتايل جيب أن يراعى يف اختيارهم شروط الكفاءة والتخصص
القانوين اليت تتالءم مع مسوالعمل الذي يقومون به ،وعلى الرغم من ذلك فإن الكثري من تشريعات
الدول مل تشارط هذا التخصص ومنها قانون الوالايت املتحدة األمريكية.
أما ابلنسبة للدستور العراقي وقانون احملكمة االحتادية العليا رقم  30لسنة  2005فقد كاان
خاليني من التنظيم التشريعي لالمور اآلتية (:)8
 -1مل حيدد الشروط الواجب توافرها يف املرشح لعضوية احملكمة ،فقد جاء النص غامضاً.
 -2مل يبني مستوى اخلربة املطلوبة عند القاضي.
 -3ومل يبني أي صنف من صنوف القضاة املسموح هلم ابلعمل يف احملكمة.

 -4ومل يبني طريقة االختيار هل هي ابلارشيح من قبل جملس القضاء األعلى أو عن طريق الارشيح
املباشر ملن يرى بنفسه الكفاءة
 -5مل حيدد ما إذا كان الارشيح يكون من القضاة املستمرين ابخلدمة ،أو يتعدى األمر إىل احملالني
إىل التقاعد.
 -6أن وضع خرباء الفقه اإلسالمي ضمن تشكيل احملكمة العليا ،هو مبدأ جديد مل يتطرق إليه
دستور عراقي سابق ،وهذا األمر يثري العديد من اإلشكاالت إذ أن الدين اإلسالمي يوجد فيه
أكثر من مذهب واملذاهب الرئيسة هي مخسة مذاهب تتفرع منها فرق وملل عديدة، ،وما هي
شروط اخلربة الواجب توافرها يف اخلبري ؟ هل نعول على التحصيل العلمي للخبري يف الفقه
اإلسالمي؟ ،أم يف جمال الشهادة األكادميية العليا؟ أو سنوات اخلدمة ؟أو نعتمد على البحوث
واملؤلفات اليت أصدرها ،يف جمال الفقه اإلسالمي؟ ،أو نعتمد على الفقيه اجلامع للشرائط؟ وهو
الذي يكون مبرتبة اجملتهد الذي له القدرة على اإلفتاء ،واستنباط األحكام من أدلتها التفصيلة؟،
وهذا الفقيه هبذه املواصفات من الصعب اختياره لعدم هل نعول على التحصيل العلمي للخبري
يف الفقه اإلسالمي؟،

 -3نصت املادة ( )6من قانون احملكمة االحتادية العليا العراقي رقم () 30لسنة ( 2005أوالً) ( يتقاضى رئيس احملكمة االحتادية العليا وأعضاؤها
راتب وخمصصات وزير) اثنياً  :يتقاضى كل من رئيس وأعضاء احملكمة االحتادية العليا عند تركهم اخلدمة راتباً تقاعدايً يعادل  % 80مثانني من املائة
من جمموع ما يتقاضاه كل منهم شهرايً قبل انقطاع صلتهم ابلوظيفة ألي سبب كان عدا حاليت العزل بسب اإلدانة عن جرمية خملة ابلشرف أو
ابلفساد واالستقالة من دون موافقة جملس الرساسة).
( - )8مكي انجي ،احملكمة االحتادية العليا يف العراق ،مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم،ط ،1النجف االشرف  ،2007،ص.77
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أم يف جمال الشهادة األكادميية العليا؟ أو سنوات اخلدمة ؟أو نعتمد على البحوث واملؤلفات اليت
أصدرها ،يف جمال الفقه اإلسالمي؟ ،أو نعتمد على الفقيه اجلامع للشرائط؟ وهو الذي يكون
مبرتبة اجملتهد الذي له القدرة على اإلفتاء ،واستنباط األحكام من أدلتها التفصيلة؟ ،وهذا الفقيه
هبذه املواصفات من الصعب اختياره لعدم حتقق اإلمجاع عليه إذ أ ّن بعض املذاهب ال تعتمده إال
إذا كان األعلم بني أقرانه ويف زمانه(،)9لذلك فإن دستور  ،2005قد أتى بعموميات كان البد
من تفصيلها يف الدستور فيما يتعلق ابخلرباء على التحديد من أجل قطع دابر االجتهاد والتأويل،
الذي يسبب اللبس والغموض عند التطبيق،وكذلك مما يلحظ على تشكيل احملكمة ،أن قانوهنا مل
يشارط أن يكون من ضمن أعضائها أساتذة يف القانون ،على الرغم من أن الرقابة على الشرعية
الدستورية حتتاج إىل جانب اخلربة القضائية خربة أكادميية عالية ومن الدول اليت أخذت هبذا
االمر الربتغال وبولندا ،إذ أن رئيس احملكمة الدستورية من أساتذة القانون.
ومن الوسائل اليت حتمي حقوق وحرايت االنسان واليت نص عليها الدستور العراقي لسنة  2005مبدا
سيادة القانون وهذا ما نصت عليه املادة ( )5منه واليت قضت اباليت ( السيادة للقانون  ،والشعب
مصدر السلطات وشرعيتها وميارسها ابالقرتاع السري العام واملباشر وعرب مؤسساته الدستورية ) .
ومن مبادئ محاية واحارام القواعد الدستورية ومن ضمنها القواعد اخلاصة حبقوق االنسان وحرايته هو
مبدأ الفصل بني السلطات الذي نص عليه املادة ( )47من الدستور العراقي لسنة  2005والذي ورد
فيها ما أييت (تتكون السلطات االحتادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية  ،متارس
اختصاصاهتا ومهماهتا على اساس الفصل بني السلطات ).
واخرياً تناول الدستور مبدأ مهم اال وهو مبدأ استقالل القضاء ذلك املبدأ الذي يضمن استقاللية
القضاة وجيعلهم مستقلني يف ممارسة اعماهلم ومينع من تدخل اي جهة يف عمل القضاة اذ ال سلطان
()10
عليهم اال للقانون وحده.
( - )9نصت املادة (  )5من مشروع قانون احملكمة االحتادية العليا على إن ( يشارط يف رئيس احملكمة وانئبه واعضائها إن يكونوا اوالً  :من العراقيني
اثنياً :مشهودا هلم ابلنزاهة والكفاءة ومل يسبق احلكم على احدهم جبرمية خملة ابلشرف اثلثاً :من احلاصلني على شهادة جامعية اولية يف القانون او
مايعادهلا يف الفقه االسالمي ابلنسبة للمستشارين  .رابعاً :قد عملوا مدة التقل عن ( )20عشرين سنة يف خدمة قضائية ابلنسبة للقضاة وعملوا املدة
نفسها يف جمال الفقه االسالمي او القانون ابلنسبة للمستشارين .خامسا من غري املشمولني ابحكام اجتثاث البعث الوارد يف قانون اهليأة الوطنية
للمسائلة والعدالة رقم ( )10لسنة .2008

( )10ينظر  :ميثم غامن جرب  ،الوسائل الدستورية حلماية حقوق االنسان يف دستور مجهورية العراق لعام ( 2005دراسة حتليلية ) ،جملة جامعة اببل
للعلوم االنسانية  ،العدد ( ، )3جملد ( ، 2018 ،)26ص.38
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والمهية هذا املبدأ فقد نص عليه الدستور يف املادة ( )87منه واليت اشارت أبن ( السلطة القضائية
مستقلة وتتوالهااحملاكم على اختالف انواعها ودرجاهتا ).
كما ورد ايضاً يف املادة ( )88منه أبن ( القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون
وال جيوز الية سلطة التدخل يف القضاء او شؤون العدالة ) .

احلقوق املدنية يف دستور مجهورية العراق لسنة  : 2005وتتضمن هذه احلقوق احلق يف السالمة
الشخصية اي ان لكل شخص احلق يف ان يطلب محاية القانون له من التدخل التعسفي يف حياته

اخلاصة اذ نصت املادة ( )15منه على ( لكل فرد احلق يف احلياة واالمن واحلرية وال جيوز احلرمان
من هذه احلقوق او تقييدها اال وفقاً للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية ).
كما نصت املادة ( )17منه على ( اوالً /لكل فرد احلق يف اخلصوصية الشخصية مبا ال يتناىف مع
حقوق االخرين واالداب العامة  ،اثنياً  /حرمة املساكن مصونة وال جيوز دخوهلا او تفتيشها او
التعرض هلا اال بقرار قضائي ووفقاً للقانون ) .

كما اكد الدستور على احلق يف اجلنسية واليت تعد رابطة قانونية بني الشخص والدولة وترتتب

عليها حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما  ،واحال الدستور تنظيم فقراهتا اىل القانون ( ،)11اذ نص يف

املادة ( )18منه على ( اوالً  /أوالً  :اجلنسية العراقية ح ٌق لكل عراقي ،وهي أساس مواطنته .
اثنياً  :يع ّد عراقياً كل من ولد ألب عراقي أو ٍ
ألم عراقية ،وينظم ذلك بقانون .

اثلثاً :

أ ـ حيظر إسقاط اجلنسية العراقية عن العراقي ابلوالدة ألي ٍ
سبب من االسباب ،وحيق ملن اسقطت عنه
طلب استعادهتا ،وينظم ذلك بقانون .

ب ـ تسحب اجلنسية العراقية من املتجنس هبا يف احلاالت اليت ينص عليها القانون .
رابعاً :جيوز تعدد اجلنسية للعراقي ،وعلى من يتوىل منصباً سيادايً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية
أخرى مكتسبة ،وينظم ذلك بقانون .
خامساً  :المتنح اجلنسية العراقية ألغراض سياسة التوطني السكاين املخل ابلاركيبة السكانية يف العراق .
سادساً  :تنظم احكام اجلنسية بقانون ،وينظر يف الدعاوى الناشئة عنها من قبل احملاكم املختصة )

( )11ينظر  :د .علي يوسف الشكري  ،د .عامر عبد زيد الوائلي  ،د .مصطفى فاضل اخلفاجي  ،احلقوق واحلرايت يف الدستور العراقي لسنة 2005
النافذ ( دراسة فلسفية حتليلية )  ،حبث منشور يف جملة مركز اببل للدراسات االنسانية  ،العدد  ،1اجمللد  ،2017 ،7ص.336
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ومن احلقوق املدنية اليت نص عليها الدستور العرقي لسنة  2005احلق يف التقاضي اي ان ميارس مجيع
االفراد حق التقاضي دون متييز بسبب االصل او اجلنس او اللون اذ نصت املادة( )19منه على (
اثلثاً :التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .
رابعاً :حق الدفاع مقدس ومكفول يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة .
خامساً :املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة ،وال حياكم املتهم عن التهمة ذاهتا مرة
أخرى بعد االفراج عنه إال اذا ظهرت ادلة جديدة .
سادساً :لكل فرد احلق يف أن يعامل معاملة عادلة يف االجراءات القضائية واالدارية .
سابعاً :جلسات احملاكم علنية إال اذا قررت احملكمة جعلها سرية .
اثمناً :العقوبة شخصية .

اتسعاً :ليس للقوانني اثر رجعي ما مل يُنص على خالف ذلك ،واليشمل هذا االستثناء قوانني الضرائب
والرسوم .
عاشراً  :ال يسري القانون اجلزائي أبثر رجعي إال إذا كان اصلح للمتهم .
حادي عشر :تنتدب احملكمة حمامياً للدفاع عن املتهم جبناية أو جنحة ملن ليس له ٍ
حمام يدافع عنه وعلى

نفقة الدولة .
اثين عشر :
أـ حيظر احلجز.

ب ـ ال جيوز احلبس أو التوقيف يف غري االماكن املخصصة لذلك وفقا لقوانني السجون املشمولة
ابلرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة لسلطات الدولة )
كما اكد الدستور على ضرورة عرض اوراق التحقيق على القاضي خالل اربع وعشرون ساعة وذلك
ميثل ضمانة حلق املتهم يف عدم أتخر عرض االوراق التحقيقية على القاضي وهذا ما نصت عليه املادة
( /19اثلث عشر ) ابلقول ( تعرض اوراق التحقيق االبتدائي على القاضي املختص خالل مدة
التتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حني القبض على املتهم والجيوز متديدها اال مرة واحدة وللمدة ذاهتا
).
وعلى الرغم من الدستور نص على ضرورة عرض االوراق التحقيقية على القاضي خالل اربع وعشرون
ساعة اال انه مل حيدد االثر املارتب على خمالفة هذه املادة اذ ان احملاكم تكتظ ابلعديد من القضااي اليت
يتاخر عرضها على القاضي املختص مما يؤدي اىل اهدار حق من حقوق املتهم دون حتديد اجلزاء هلذا
الفعل .
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املبحث الثاين
وسائل تطوير النصوص اخلاصة حبقوق االنسان وحرايته يف دستور مجهورية العراق لسنة 2005
من اجل االحاطة بوسائل تطوير حقوق االنسان يف دستور مجهورية العراق سنقسم هذا املبحث اىل
املطالب االتية :
املطلب االول
وسائل تطوير النصوص اخلاصة ابحلقوق االجتماعية
ان القواعد الدستورية هي يف احلقيقة انعكاس لألوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع
تؤثر وتتاثر به  ،ومبا ان هذه االوضاع يف تغري وتطور مستمر فيجب ان تواكب القواعد الدستورية هذه
التطورات (.)12
وميكن ان يتحقق االصالح الدستوري للنصوص اخلاصة حبقوق االنسان وحرايته يف دستور مجهورية
العراق لسنة  2005من خالل تعديل الدستور وهذا ما اكد عليه الدستور يف املادة ( )126منه اليت
تناولت على االحكام اخلاصة بتعديل الدستور واليت قضت اباليت  (:اوالـ لرئيس اجلمهورية وجملس

الوزراء جمتمعني أو خلمس ( )5/1اعضاء جملس النواب،اقاراح تعديل الدستور.

اثنياـ ال جيوز تعديل املبادئ االساسية الواردة يف الباب االول واحلقوق واحلرايت الواردة يف الباب الثاين
من الدستور ،اال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتني ،وبناء على موافقة ثلثي اعضاء جملس النواب عليه،
وموافقة الشعب ابالستفتاء العام ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة اايم.
اثلثاـ الجيوز تعديل املواد االخرى غري املنصوص عليها يف البند (اثنيا) من هذه املادة اال بعد موافقة ثلثي
أعضاء جملس النواب عليه ،وموافقة الشعب ابالستفتاء العام ،ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة
أايم .
رابعا ـ الجيوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صالحيات االقاليم اليت
التكون داخلة ضمن االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية اال مبوافقة السلطة التشريعية يف االقليم
املعين وموافقة اغلبية سكانه ابستفتاء عام) .

( )12ينظر  :د .امحد فاضل حسني العبيدي  ،نصوص دستور العراق  2005ودورها يف محاية مبدأ املساواة  ،حبث منشور يف جملة دايىل ،العدد
احلادي واالربعون  ، 2009 ،ص.270
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وهنا يتضح ان الدستور قد وضع حظراً زمنياً على امكانية اجراء التعديل على املبادئ االساسية الواردة
يف الباب االول منه.
اما املادة ( )142من الدستور فقد اشرتطت عدة شروط إلجراء التعديل اذ نصت على:
(أوال ـ يش ّكل جملس النواب يف بداية عمله جلنة من أعضائه تكون ممثلة للمكوانت الرئيسية يف اجملتمع
العراقي مهمتها تقدمي تقرير إىل جملس النواب ،خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر ،يتضمن توصية
وحتل اللجنة بعد البت يف مقارحاهتا.
ابلتعديالت الضرورية اليت ميكن إجراؤها على الدستورّ .

اثنيا ـ تعرض التعديالت املقارحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على جملس النواب للتصويت عليها ،وتعد
مقرة مبوافقة االغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس.
اثلثا ـ تطرح املواد املعدلة من قبل جملس النواب ،وفقا ملا ورد يف البند (اثنيا) من هذه املادة على الشعب

لالستفتاء عليها خالل مدة ال تزيد على شهرين من اتريخ إقرار التعديل يف جملس النواب.
رابعا ـ يكون االستفتاء على املواد املعدلة انجحاً مبوافقة أغلبية املصوتني ،وإذا مل يرفضه ثلثا املصوتني يف
ثالث حمافظات أو أكثر.
هـ ـ يستثىن ما ورد من هذه املادة من احكام املادة ( )126املتعلقة بتعديل الدستور ،اىل حني االنتهاء
من البت يف التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة).
ويالحظ هنا وجود خلل واضح يف صياغة املادة اذ اهنا الزمت جملس النواب بتشكيل جلنة يف بداية
عمله  ،ومل حتدد اترخياً واضحاً لتشكيل تلك اللجنة كما اهنا مل تبني االجراء الذي سيتخذ اذا اخفقت
()13

اللجنة ومل تنجز ما كلفت به خالل املدة احملددة هلا وهي (االربعة اشهر ) .
ومن احلقوق االجتماعية لالنسان هو احلق يف السكن اذ ال خيفى ان حاجة االنسان اىل املسكن امر
ضروري يف حياته لذلك كفل االسالم هذا احلق واعتربه من حقوق االنسان االساسية واوجب على
الدولة االسالمية كفالة حق السكن للمحتاجني بل ان بعض الفقهاء اوجب تكفل االغنياء حلاجة

الفقراء اىل السكن وال تفريق يف ذلك بني املسلم وغريه ( ،)14ومما شك فيه ان من مظاهر تكرمي
االنسان هو ان يعيش مطمئناً على سالمته وكرامته  ،وخري محاية هلذه الكرامة هو توفري مسكن مالئم
له وألسرته ( ، )15وقد كفل الدستور العراقي احلق يف الضمان االجتماعي واحلق يف السكن اذ نصت
()13ينظر :د .محيد حنون خالد  ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي يف العراق  ،املرجع السابق  ،ص.340
()14ينظر  :د .علي حممد الدابس  ،علي عليان ابو زيد  ،حقوق االنسان وحرايته ودور شرعية االجراءات الشرطية يف تعزيزها دراسة حتليلية لتحقيق
التوازن بني حقوق االنسان وحرايته وامن اجملتمع تشريعاً وفقاً وقضاءً  ،ط ،3دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،2011 ،ص.43
()15ينظر :د .عبد املنعم درويش  ،املرجع السابق  ،ص.41
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املادة( /30اوالً) منه على (تكفل الدولة للفرد واالسرة وخباصة الطفل واملرأة الضمان االجتماعي
والصحي واملقومات االساسية للعيش يف حياة حرة كرمية تؤمن هلم الدخل املناسب والسكن املالئم

. )...

اال ان الواقع العراقي يسجل ومن خالل تقارير هيئة االغاثة الدولية اليت اجرت عدة تقييمات على
مناطق خمتلفة من العراق واليت اشارت اىل ان الواقع مازال ماردايً جداً اذ انتشرت العشوائيات بشكل

كبري مع وجود اعداد كبرية من االسر بال مأوى فضالً عن سكن اكثر من عائلة يف دار واحدة (.)16
لذا نرى ضرورة العمل على توفري السكن لذوي الدخل احملدود والعمل على وضع حلول انجعة
للقضاء على ال بطالة ملا للبطالة من دور كبري يف ارتفاع نسبة الفقر يف العراق وابلتايل عجز املواطنني عن
تلبية متطلبات احلياة االساسية للعراقيني دون متييز .
ومن احلقوق االجتماعية اليت نص عليها الدستور العراقي لسنة  2005هي محاية االمومة والطفولة اذ
نصت املادة ()29منه على ( :اوال -ب -تكفل الدولة محاية االمومة والطفولة والشيخوخة وترعى
النشئ والشباب وتوفر هلم ظروف مناسبة لتنمية ممتلكاهتم وقدراهتم،اثنياً -لألوالد حق على
والديهم يف الرتبية والرعاية والتعليم ،وللوالدين حق على اوالدهم يف االحرتام والرعاية والسيما يف
حاالت العوز والعجز والشيخوخة -اثلثا -حيظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصورة كاملة
وتتخذ الدولة االجراءات الكفيلة حبمايتهم. )....
اما املادة( )30من الدستور فنصت على ان( :اوال -تكفل الدولة للفرد واألسرة  -وخباصة الطفل
واملرأة -الضمان االجتماعي والصحي ،واملقومات االساسية للعيش يف حياة حرة كرمية ،تؤمن هلم
الدخل املناسب ،والسكن املالئم .اثنيا -تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي للعراقيني يف
حال الشيخوخة او املرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة ،وتعمل على وقايتهم
من اجلهل واخلوف والفاقة  ،وتوفر هلم السكن واملناهج اخلاصة لتأهيلهم والعناية هبم ،وينظم ذلك
بقانون).
واستناداً ملا ورد يف الدستور صدر قانون احلماية االجتماعية رقم ( )11لسنة 2014
فضالً عن العديد من القوانني اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة  .اال ان القوانني اخلاصة ابحلماية
االجتماعية ال تغطي احلاجة الفعلية للفئات املشمولة هبا بسبب ارتفاع االسعار مقارنة مع اخنفاض
الدينار العراقي  ،فيجب العمل على زايدة هذه املبالغ ورفع مستوى خط الفقر ويتم ذلك من خالل
()16ينظر :اثري ادريس  ،مستقبل التجربة الدستورية يف العراق  ،دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بريوت  ، 2011 ،ص.215
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حتديد احلد االدىن من مستوى التغذية واالستهالك للفرد واالسرة  ،اذ ان امجايل نفقات االسرة يتضمن
النفقات على السكن واملالبس واملواصالت وغريها جبانب النفقات النقدية على التغذية  ،فقلة املبالغ
املخصصة للعوائل الفقرية يؤدي اىل اللجوء اىل نظام غذائي ذو تكلفة منخفضة لتغطية احلاجات
االساسية االخرى واليت تكون اكثر تكلفة وهذا ابلنتيجة سيؤدي اىل سوء التغذية وانتشار الكثري من
االمراض لدى تلك العوائل(.)17
املطلب الثاين
تطوير النصوص الدستورية املتعلقة حبقوق املتهم
نظم املشرع العراقي يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية تفاصيل مرحلة التحقيق االبتدائي من خالل
حتديد من يتولون التحقيق االبتدائي و واجباهتم ( ،)18وإمياانً منه بضرورة حتقيق فلسفته التشريعية القائمة

على ضرورة السرعة يف إجناز مراحل الدعوى اجلزائية فقد أوجد نصوصاً تشريعية تؤكد على ضرورة اجناز
هذه املرحلة ابلسرعة املمكنة (،)19للوصول اىل احلقيقة  ،ويعد استجواب املتهم من االجراءات املهمة
ل لكشف عن حقيقة اجلرمية  ،ويقصد به (مناقشة املتهم يف امور التهمة املوجهة اليه وجماهبته ابالدلة
القائمة ضدة ومطالبته ابلرد عليها بغية الوقوف على وقائع اجلرمية املرتكبة وبيان احلقيقة من خالل
متحيص االدلة والظروف احمليطة )  ،و االستجواب اجراء حتقيقي ،ووسيلة للمتهم للدفاع عن نفسه يف
الوقت ذاته  ،اذ ان االستجواب بوصفه أداة اهتام  ،قد يؤدي إىل الدليل األقوى  ،الذي هو االعاراف
وان االعاراف اندرا ما يكون تلقائيا فمن خالل مواجهة القاضي للمتهم ابالسئلة الدقيقة ممكن ان

يؤدي ذلك اىل اعاراف املتهم ( ،)20ومن جانب اخر فأنه يتيح للمتهم حق الدفاع عن نفسه وهذا
احلق طبيعي مستمد من الدستور (،)21اذ نصت املادة ( /19خامساً) من دستور مجهورية العراق لسنة

( )17د .هاتف احملسن الركايب  ،قياس اثر التشريع دراسات تطبيقية اجريت الول مرة يف العراق يف قياس وتقييم االثر التشريعي لبعض القوانني النافذة
ومشروعات ومقارحات القوانني  ،ط ،1دار ومكتبة اوراق  ،2017 ،ص87وما بعدها .
()18ينظر :املادة ( )51من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( )23لسنة ( .) 1971
()19ينظر :حق السرعة يف اجراءات الدعوى اجلزائية  ،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون اجلامعة املستنصرية  ،2011 ،ص ..57
()20ينظر :هدى امحد العوضي  ،استجواب املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة اململكة العربية
السعودية ،،2009 ،ص.97
()21حبث منشور على الرابط www.krjc.org/Default.aspx?page=article&id=635&l=3
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 2005على ان( :املتهم بريء حىت تثبت ادانته يف حماكمة قانونية عادلة  ،وال حياكم املتهم عن
التهمة ذاهتا مرة اخرى بعد االفراج عنه اال اذ ظهرت ادلة جديدة ) .
واالستجواب قد يساعده إن كان صادقا فيما يقول على تربأة نفسه  ،اذ قد تكون اقواله دليل للقاضي
لنفي التهمة عنه كما يساعد العدالة للوصول اىل احلقيقة من انحية اخرى .
وجيب إحاطة املتهم ابلتهمة املسندة إليه عند استجوابه لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه واثبات
دفوعه ،فلما كان القبض على املتهم ينطوي ضمنا على إسناد هتمة معينة إليه وجب إخطاره هبذه

التهمة (.)22

ومن الضماانت األساسية للحرية الشخصية اإلسراع يف استجواب املتهم  ،والعلة يف ذلك هي أن
االستجواب يُعد وسيلة مهمة من وسائل الدفاع اليت يستطيع من خالهلا املتهم دحض االهتامات
املنسوبة إليه  ،لذا جيب عدم أتخري هذا اإلجراء قدر اإلمكان.

ابإلضافة إىل ما تقدم فإن إجراء االستجواب على وجه السرعة له فوائد كثرية للمتهم ولسري العدالة على
حد سواء  ،فمن فوائده للمتهم كونه ميكنه من أن يتعرف على األسباب اليت دعت إىل االشتباه به
واستدعاءه أمام السلطات التحقيقية  ،ومن مث يستطيع ممارسة حقـه يف الدفاع عن نفسه  ،فكما هو
معلوم مدى القسوة اليت يعـانيها املتهم عندما يبقى مدة طويلة دون أن يعلم ما هي االهتامات املنسوبة
إليه  ،أو عندما يعلم هبا ولكن ال تتاح لـه الفرصة يف الرد عليها  ،فسرعة االستجواب تسـاعد املتهم
على إبداء دفاعه يف وقـت مبكر لتفنيد ما قام ضده من أدلة  ،وبذلك يستطيع التخلص من األثر
السيئ الذي يلحق بسمعته وحريته نتيجة بقاء تلك االهتامات مسلطة عليه لفارة طويلة .
أما فوائده لتحقيق العدالة  ،فتتمثل ابلنتائج اجليدة اليت حيققها للسلطة القائمة ابلتحقيق  ،ذلك أنه
كلما زادت الفارة الفاصلة بني وقوع اجلرمية واستجواب املتهم  ،كلما زادت فرصة املتهم – إن كان
وحْب ِكه بصورة مقنعة  ،يف حني أن أقواله اليت تُسمع يف وقت قريب من ارتكاب
مذنباً -يف تلفيق دفاعه َ
اجلرمية تكون أقرب للحقيقة وبعيدة عن التحوير والتلفيق (.)23
()22ينظر :هدى امحد العوضي  ،املرجع السابق  ،ص .112
()23ينظر  :ابو ذر منذر كمال عبد اللطيف  ،حبث قانوين حول ضماانت احلرية الشخصية يف استجواب املتهم
/https://www.mohamah.net/lawضماانت-احلرية
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والمهية مرحلة التحقيق او استجواب املتهم فقد نص الدستور العراقي يف املادة ( )13/19على ان
(:تعرض اوراق التحقيق االبتدائي على القاضي املختص خالل مدة ال تتجاوز اربعاً وعشرين ساعة

من حني القبض على املتهم وال جيوز متديدها اال مرة واحدة وللمدة ذاهتا ) .وهذا ما اكده قانون
اصول احملاكمات اجلزائية رقم ( )23لسنة  1971اذ قضت املادة ( )123منه على ان ( على قاضي
التحقيق او احملقق ان يستجوب املتهم خالل اربع وعشرون ساعة من حضوره بعد التثبت من

شخصيته واحاطته علماً ابجلرمية املنسوبة اليه ويدون اقواله بشأهنا مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها

عنه وله ان يعيد استجواب املتهم فيما يراه الزماً الستجالء احلقيقة ) .

ومما يالحظ على الدستور العراقي لسنة  2005انه اضاف فقرة جديدة وهي عدم جواز متديد املدة
ذاهتا اال ملره واحدة ،وجيب اضافة هذه الفقرة اىل نص املادة ( )123من قانون اصول احملاكمات
اجلزائية لضمان حق املتهم ( ،)24لكي تتوفر احلماية للحق يف احلرية وعدم التعرض للقبض واالحتجاز
تعسفاً ،ومنعاً الي انتهاك حلق االنسان يف احلرية جيب ان يتم تنفيذ مجيع اوامر االحتجاز والقبض وفقاً
المر صا در من القضاء او جهة هلا صفة قضائية وجيب ان يتم عرض املتهم على وجه السرعة على
قاضي التحقيق ( ، )25وان اهلدف االساس من مثول املتهم امام القاضي املختص على وجه السرعة هو
معرفة وجود االدلة الكافية للقبض على املتهم وتقدير ضرورة استمرار توقيف املتهم من عدمه  ،ومما
يالحظ على املادة ( )13/19من دستور مجهورية العراق لعام  2005انفة الذكر اهنا اشارت اىل عرض
االوراق التحقيقية على القاضي املختص خالل اربع وعشرون ساعة من حني القبض على املتهم اال انه
مل يوجب احضار املتهم امام القاضي لغرض استجوابه خالل املدة املذكورة وهذا ما نصت عليه املادة

( )123من قانون اصول احملاكمات اجلزائية املذكورة انفاً ( ،)26كما ان الدستور مل حيدد االثر او اجلزاء
املارتب على عدم تطبيق املادة الواردة يف الدستور وكان االجدر ابملشرع ذكر اجلزاء املارتب على
انتهاكها وذلك لضرورة التقيد ابملدة املذكورة وهي اربع وعشرون ساعة .

()24ينظر :دالل لطيف مطشر  ،احلقوق الدستورية للمتهم يف الدستور العراقي النافذ ( دراسة مقارنة )  ،جملة الكلية االسالمية اجلامعة  ،العدد ،15
 ،2011ص.489
()25ينظر :عودة يوسف سلمان  ،معايري العدالة اجلنائية يف ضوء الصياغة الدستورية لعام  ،2005جملة كلية الرافدين اجلامعة للعلوم  ،العدد ،30
 ،2012ص.77
()26ينظر :عودة سلمان  ،املرجع السابق  ،ص.77
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وابلرغم من أن نص املادة ( )123من قانون أصول احملاكمات اجلزائية جاء إلزامياً ،فإن بعض قضاة
التحقيق واحملققني ال يتقيدون مبا ألزمهم به املشرع عند قيامهم هبذا اإلجراء التحقيقي  ،اذ جيب االلتزام
بنص املادة ( )123من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اليت أُوجبت على قاضي التحقيق أو احملقق أن
يستجوب املتهم خالل ( ) 24ساعة من حضوره  ،وعدم تركه رهن مشيئة القائم ابلتحقيق وما ينتج عن
ذلك من ضياع الكثري من األدلة واحلقائق نتيجة التأخري يف االستجواب وفسح اجملال للتلقني والتأثري
(.)27
وأتكيداً على حتقيق السرعة خالل هذه املرحلة فقد أجاز قانون اصول احملاكمات اجلزائية ألي قاضي
أن جيري التحقيق يف أي جناية أو جنحة متت حبضوره ،موجباً عرض األوراق التحقيقية على قاضي
التحقيق املختص أبسرع وقت ممكن ،وجاعالً من القرارات املتخذة بغياب قاضي التحقيق املختص
حبكم القرارات املتخذة من قبله ،)28( .كما أوجب عند غياب قاضي التحقيق املختص وقيام ضرورة
تستدعي اختاذ إجراء فوري ضرورة عرض األوراق على أي قاضي آخر يف منطقة اختصاص قاضي
()29
التحقيق أو أي منطقة قريبة منها.
كما أعطى لقاضي التحقيق صالحية تكليف عضو الضبط القضائي أبي إجراء من االجراءات اليت هتم
(.)30
التحقيق
ويف ذات السياق نفسه أن املشرع العراقي قد خرج عن مبدأ الفصل بني سلطيت االهتام والتحقيق وذلك

أبعطاء االدعاء العام سلطة التحقيق استثناءً عند غياب قاضي التحقيق ( ،)31هادفاً من وراء ذلك
حتقيق السرعة يف إجراءات هذه املرحلة ،فمن البديهي إن غياب قاضي التحقيق سوف يؤدي إىل أتخري
اإلجراءات اخلاصة هبذه املرحلة وهذا ما خيالف سياسة املشرع يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،ومل
يقتصر على ذلك فحسب بل أعطى للمسؤول يف مركز الشرطة سلطة حمقق وذلك يف احلاالت اآلتية:

()27ينظر  :ابوذر منذر كمال عبد اللطيف  ،املرجع السابق
/https://www.mohamah.net/law
()28ينظر :املادة ( / 51الفقرة ج و د) من القانون نفسه.
()29ينظر :املادة ( / 51الفقرة ب) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم (  )23لسنة . 1971
( -)30ينظر :املواد ( )46و ( )52من القانون اعاله .
()31ينظر :املادة ( )30من القانون نفسه.
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 -1إذا اصدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو احملقق .إذا اعتقد املسؤول يف مركز الشرطة إن إحالة
املخرب إىل قاضي التحقيق.
املطلب الثالث
تطوير النصوص اخلاصة حبقوق االقليات
أكدت املادة (  ) 14من دستور مجهورية العراق لعام  2005على أن ( العراقيون متساوون
أمام القانون دون متييز بسبب اجلنس ،أو العرق ،أو القومية ،أو األصل ،أو اللون ،أو الدين ،أو
املذهب ،أو املعتقد ،أو الرأي ،أو الوضع االقتصادي واالجتماعي) .
كما اكد على حق ممارسة الشعائر الدينية جلميع الدايانت اذ نصت املادة ( /43اوالً) على (اتباع كل

دين او مذهب احرار يف أـ ممارسة الشعائر الدينية مبا فيها الشعائر احلسينية )...

وجاءت املادة (/2اثنياً ) ابلنص على ان  (:يضمن هذا الدستور احلفاظ على اهلوية اإلسالمية

لغالبية الشعب العراقي ،كما ويضمن كامل احلقوق الدينية جلميع األفراد يف حرية العقيدة
واملمارسة الدينية كاملسيحيني وااليزيديني والصابئة املندائيني).
اما املادة (  ) 125من الدستور فنصت على ان (:يضمن هذا الدستور احلقوق االدارية والسياسية
والثقافية والتعليمية للقوميات املختلفة كالرتكمان ،والكلدان واالشوريني ،وسائر املكوانت
االخرى ،وينظم ذلك بقانون (.
اما املادة ( )4من الدستور فنصت على (أوالًـ اللغة العربية واللغة الكوردية مها اللغتان الرمسيتان
للعراق ،ويضمن حق العراقيني بتعليم ابنائهم ابللغة األم كالرتكمانية و السراينية و األرمنية يف
املؤسسات التعليمية احلكومية وفقا للضوابط الرتبوية ،أو أبية لغة أخرى يف املؤسسات التعليمية
اخلاصة).

اما الفقرة رابعاً من املادة ذاهتا فجعلت من اللغة الاركمانية واللغة السراينية لغتان رمسيتان اذ نصت على
(اللغة الرتكمانية واللغة السراينية لغتان رمسيتان اخراين يف الوحدات االدارية اليت يشكلون فيها

كثافة سكانية ) .
وال جند يف هذه املادة اشارة اىل املكوانت االقل عدداً ومنهم الشبك

وكان األوىل أن يندرج أسم املكون يف نص املادة (  ) 125من الدستور ،لتكون ضمانة حلقوقهم
اإلدارية ،والسياسية ،والثقافية ،والتعليمية مثلما ضمن ذلك للاركمان ،والكلدان ،واآلشوريني لتتحقق
قاعدة املساواة الدستورية ،ومن مقتضيات املساواة أيضاً ،هو إدخال لغة الشبك يف نص املادة ( ) 4
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من الدستور اليت جعلت من اللغتني الاركمانية والسراينية لغة املخاطبات واألوامر اإلدارية الرمسية يف
املناطق اليت يشكلون فيها كثافة (.)32
اخلامتة
بعد ان تناولنا هذا البحث توصلنا اىل االستنتاجات والتوصيات االتية :
 .1ان الشريعة ٕاالسالمية كان سباقة يف التأكيد على حقوق االنسان وحرايته ووضعت العديد من
الضماانت حلماية هذه احلقوق  ،لذا فهي تعد املصدر األساس جلميع الدساتري والشرائع
و ٕاالعالانت املنظمة حلقوق وحرايت االنسان.
 .2اكدت االعالانت واملواثيق الدولية على حقوق االنسان وحرايته مع االختالف يف القوة
القانونية هلذه املواثيق .
 .3حرص الدستور العراقي لسنة  2005على تضمني حقوق االنسان وحرايته يف صلبه  ،وهذا ما
يسبغ على هذه احلقوق واحلرايت القوة اليت تتمتع هبا النصوص الدستورية
 .4ان املشرع الدستوري قد منح السلطة التنفيذية احلق يف تقييد احلقوق واحلرايت من خالل نص
املادة ( )46واليت نصت على ( ال يكون تقييد ممارسة اي من احلقوق واحلرايت الواردة يف هذا
الدستور او حتديدها اال بقانون او بناء عليه على ان ال ميس ذلك التحديد والتقييد جوهر
احلق واحلرية ).
التوصيات

 -1ندعو املشرع الدستوري بتوخي الدقة يف الصياغة التشريعية وازالة الغموض يف النصوص
الدستورية.
 -2العمل على ادخال اسم املكون الشبكي يف نص املادة (  ) 4من الدستور اليت جعلت من
اللغتني الاركمانية والسراينية لغة املخاطبات واألوامر اإلدارية الرمسية يف املناطق اليت يشكلون
فيها كثافة سكانية .

 .1ينظر :كاظم جعفر شريف  ،احلماية القانونية للشبك يف العراق  ،حبث منشور يف جملة كلية احلقوق  ،جامعة النهرين  ،العدد( ، )3اجمللد
( ،)19اجلزء (2017 ،)3
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 -3عدم تقييد ممارسة احلقوق وفق مسميات وعبارات ( النظام العام  ،واالٓداب العامة  ،بشكل
مبالغ فيه  ،اىل جانب حتديد ماملقصود ابلنظام العام واالٓداب العامة ؛ ٔالهنا عبارات قابلة
املصادر

للتأويل فضالً عن اختالف مدلول كل منهما ابختالف الزمان واملكان.

اوالً :املعاجم اللغوية
 .1ابن منظور  ،لسان العرب  ،اجمللد االول ،دار لسان العرب  ،بريوت .

اثنياً :الكتب القانونية
 -1امحد خنجر اخلزاعي  ،قواعد القانون الدويل املتعلقة حبقوق االنسان املدنية والسياسية وتطبيقاهتا يف العراق
 ،مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي .2011 ،
 .2د .علي حممد الدابس وعلي عليان ابو زيد  ،حقوق االنسان وحرايته ودور شرعية االجراءات الشرطية يف
تعزيزها دراسة حتليلية لتحقيق التوازن بني حقوق االنسان وحرايته وامن اجملتمع تشريعاً وفقهاً وقضاءً  ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع .2011 ،
 .3مكي انجي ،احملكمة االحتادية العليا يف العراق ،مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم،ط ،1النجف
االشرف .2007،
 .4د .محيد حنون خالد  ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي يف العراق  ،مكتبة السنهوري ،
بريوت .2015 ،
 .5حقوق املرأة االنسانية عالمات مضيئة يف القانون العراقي  ،حقوق املرأة االنسانية عالمات مضيئة يف
القضاء العريب دراسة حتليلة يف بعض احكام القضاء العراقي للفارة من .2012 ، 2010-1990
 .6د .علي حممد الدابس  ،علي عليان ابو زيد  ،حقوق االنسان وحرايته ودور شرعية االجراءات الشرطية
يف تعزيزها دراسة حتليلية لتحقيق التوازن بني حقوق االنسان وحرايته وامن اجملتمع تشريعاً وفقاً وقضاءً ،
ط ،3دار الثقافة للنشر والتوزيع .2011 ،
 .7د .هاتف احملسن الركايب  ،قياس اثر التشريع دراسات تطبيقية اجريت الول مرة يف العراق يف قياس وتقييم
االثر التشريعي لبعض القوانني النافذة ومشروعات ومقارحات القوانني  ،ط ،1دار ومكتبة اوراق ،
.2017

اثلثاً :البحوث
 .1دالل لطيف مطشر  ،احلقوق الدستورية للمتهم يف الدستور العراقي النافذ ( دراسة مقارنة )  ،جملة الكلية
االسالمية اجلامعة  ،العدد .2011 ،15
 .2عودة يوسف سلمان  ،معايري العدالة اجلنائية يف ضوء الصياغة الدستورية لعام  ،2005جملة كلية الرافدين
اجلامعة للعلوم  ،العدد .2012 ،30
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 .3د .مها هبجت يونس  ،حقوق االنسان وحرايته االساسية يف دستور مجهورية العراق لسنة  ، 2005جملة
الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  ،العدد االول2 015،
 .4ميثم غامن جرب  ،الوسائل الدستورية حلماية حقوق االنسان يف دستور مجهورية العراق لعام ( 2005دراسة
حتليلية ) ،جملة جامعة اببل للعلوم االنسانية  ،العدد ( ، )3جملد (. 2018 ،)26
 .5د .علي يوسف الشكري  ،د .عامر عبد زيد الوائلي  ،د .مصطفى فاضل اخلفاجي  ،احلقوق واحلرايت
يف الدستور العراقي لسنة  2005النافذ ( دراسة فلسفية حتليلية )  ،حبث منشور يف جملة مركز اببل
للدراسات االنسانية  ،العدد  ،1اجمللد .2017 ،7

الرسائل

 -1هدى امحد العوضي  ،استجواب املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري
مقدمة اىل جامعة اململكة العربية السعودية2009. ،
 -2ميثم فاحل حسني  ،حق السرعة يف اجراءات الدعوى اجلزائية  ،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون
اجلامعة املستنصرية .2011 ،

رابعاً :الدساتري
 .1دستور مجهورية العراق لسنة 2005
 .2الدستور الكوييت لعام 1962

خامساً :القوانني

 -1قانون اصول احملاكمات اجلزائية لعام 1971

سادساً :املواقع االلكرتونية
https://www.mohamah.net/law

سابعاً :املصادر االجنبية
strupp K. les regles generales . du droit dela Paic . A.D.I.R.C.1934.
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