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 الملخص

  ضمـانات المشـارآة السـياسية

  في القانون العراقي 

  سرور عبد حنتوش: إعداد الطالب

  حمدي قبيالت الدآتوراألستاذ : إشراف

ة     هدفت ة األهمي ق بضمانات   هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاي ه يتعل  آون

ي،     واطن العراق ية للم ارآة السياس ي المش ق ف مانات الح ذه الض ع   إذ أن ه ط أن تخض ي فق ال يكف

ا        اعي لتشّكل في مجموعه للتنظيم القانوني وإنما تحتاج إلى التنظيم السياسي واالقتصادي واالجتم

انوني     ام الق ه االهتم إطارًا فعاًال لحماية حقوق اإلنسان ومنها حق المشارآة السياسية وهذا ما ترجم

وق اإلنسان    .والسياسي واالقتصادي الدولي يما في ظل       بعد أن أصبحت حق ة ال س اد دولي ذات أبع

  .العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين ناإلعال

زًا         ا تعزي ارآة وديمومته ذه المش ز ه ة لتعزي روف المالئم ق الظ ذي يقتضي خل ر ال األم

  . لحقوق اإلنسان وضمانةللديمقراطية 

ى ثالث    اول م األول جاء  الفصل   فصول  ةوقد تم تقسيم هذه الدراسة إل وم المشارآة   ليتن فه

انون    السياسية أما الفصل الثاني فقد خصص لتناول الضمانات التشريعية للمشارآة السياسية في الق

العراقي، وجاء الفصل الثالث ليتناول آليات الرقابة على ممارسة الحق في المشارآة السياسية في     

رًا   القانون العراقي ة  ، وأخي ة توصل الباحث لمجموع ة الدراس ي نهاي ائج والتوصيات وف ن النت م

  :أهمها

، أي قبل االحتالل األمريكي 2003أنه على الرغم من أن الدساتير العراقية سواًء قبل عام  -

راق،  تور للع ذلك دس دها وآ واطن 2005وبع ية للم ارآة السياس ق المش ت ح د آفل م، ق

 .العراقي إال أنه هناك تفاوت في هذه الضمانات

 .ري أي دور في نظر الطعون اإلنتخابيةعدم منح القضاء العادي أو اإلدا -

  

و


