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Abstract: The principle of equality is one of the principles upon
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the internal and international levels for put a limit to the
discrimination among the individuals of the one community so that
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inequality was the norm in treatment. The concept of classes was
prevalent in terms of language, ethnicity, race or religion. There were
reactions like rebellions for the establishment of such a principle in
the human Right Declaration and he national constitutions for the
enablement of the judiciary to protect that principle through the
judicial observing represented by the constitutional judiciary.
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الخالصة :

يعد مبد المساواة من المبااد اليات يكي ال هايااا الدولا ال انونيا يات يعاماااا ماف ادياكاد

ها ا المباادذ ال ا

نااادي بااا ادديااان اي ا و ناجااا ال ليااك ماان الااا الولااوا اليااا ها ا المساايو الاادا ات

والدولت لوجف حد لايمييل ال

ان سائدا بين ايكاد المليمف الواحد حيث اني هدم المساواة هاو الساائد

يات اليعاماا ي اان ممااوم التب اااي هاو المعماوا باا مان حيااث اليمييال بساة الااا او العاكن او اللاانم او

الكلمات المفتاحٌة :

الاادين ي انااي هناااف كدة يعااا لااوكاي ماان الااا اأاكاك ها ا المباادذ ياات ال ليااك ماان اه ناااي ح ااون ادنسااان

 العدالة الدستوريةالدستورحمايةمبدأ المساواة-المجتمع

والدساااييك الوتنيا مااف يم ااين ال جااا ماان حمايا ه ا ا المباادذ و لااف ماان ا ا الكأابا ال جااائي الميملا ا
بال جا الدسيوك .
©  ,2910كلية الحقوق ,جامعة تكريت

المقدمة :
يعتبر مبدا المساواة من دعاام الدولاة القانونياة الااض نااالت الشاعوج مان اجا اناراري مبناا اض مجتماع
ينبغااا ان يشااعر الجميااع بالمساااواة باادون تمييااو بساابج ا اا و الجاانن او اللغااة او الاادين ونااد نااات الموا يااق
الدولية وا عالنات على هاا المبدأ والاض يشك اليو ناعدة امرة مان نواعاد ناانون حقاوق ا نساان وان ا

اال

بهاا المبدأ سيإدض الى حرمان الك يار مان ا ماراد مان حاق المسااواة لااا حراات كا ا نقماة الديمقرا ياة علاى
الان

علاى هااا المباادأ ماا دسااتيرها والعما علاى حماياة هاااا المبادأ مان ااال الاامانات القانونياة والدسااتورية

المتم لة بالقاا الدستورض وسنبحث مونف القاا الدستورض ما ك من مار والعراق من مبدأ المساواة .
هدف البحث :
تكمان اهميااة البحااث ماا التعاارف علااى مباادا المسااواة ماان الناحيااة النقريااة مان حيااث التعريااف وا نااوا
المتعلقة بهاا المبدأ وا سان القانونا له اما الجانج العملا مهو التعارف علاى موناف القااا الدساتورض مان هااا
المباادأ وه ا عااووي والا ماان ااال تحلي ا ودارسااة القاارارات القاااامية الاااادرة بهاااا ال اااو
ا ستفادة منه بعد التعرف على نقا ا

ومااا يمكاان

تالف وتوقيفها ل دمة المجتمع .

مشكلة البحث:
تتكمن للتعرف على مدى دور القاا الدستورض ماا حماياة هااا المبادأ وها المسااواة متحققاة باين
ا مراد وما ها ا ار المترتبة ما حالة رق هاا المبدأ ؟
منهج البحث :
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ت اعتماد منهجية البحث المقارن بين األنقمة القانونية والقااامية الم تلفاة علاى أما الوااو هلاى أها
الفرونات ونقا ا لتقاا ماا معالجتهاا لموااو مبادا المسااواة اجا توقيفهاا ماا معالجاة المشاكالت التاا تواجاه
مجتمعنا على المستوى القانونا والقااما .من ال التعرف على الية عم القاا الدستورض ماا حماياة المبادأ
ما العراق ومار
هٌكلة البحث:
لغرض ا حا اة بالموااو احا اة علمياة ودنيقاة مان كا الجواناج نسا هااا البحاث الاى ال اة مباحاث
المبحااث ا و ساانت رق بااه لماهيااة مباادا المساااواة حيااث نسا الااى م لبااين ا و لتعريااف اللغااوض وا ا ا الحا
وال انا ا

للتعرف على اسن مبدا المساواة وانواعهاا اماا المبحاث ال اانا مقاد تناولناا مياه اامانات حماياة

مبدا المساواة ما ك مار والعراق وند نس هاا المبحث الاى م لباين ا و نت ارق مياه الاى الاامانات العاماة
لحماية مبدا المساواة وال انا ا

للامانات القانونية لحماية مبدا المساواة ما ماار والعاراق وا يارا تناولناا

مااا المبحااث ال الااث ا سااان الدسااتورض لمباادأ المساااواة ودور القاااا الدسااتورض مااا حمايتااه مااا ك ا ماان مااار
والعااراق والاااض نس ا الااى م لبااين ا و تناااو ا سااان الدسااتورض لمباادا المساااواة مااا مااار والعااراق وال ااانا
استعرانا به القرارات القاامية المتعلقة بمبدأ المساواة ما ماار والعاراق و تمناا بح ناا ب اتماة تاامنت جملاة
نتامج وتوايات .

المبحث االول  :ماهٌة مبدا المساواة
للتعرف علاى اسان مبادا

نس هاا المبحث الى م لبين ا و يتناو تعريف مبدا المساواة وال انا ا
المساواة واورها.

المطلب االول  :تعرٌف مبدأ المساواة لغة واصطالحا
ا

نس هاا الم لج الى مرعين ا و

للتعريف بمبدأ المساواة لغة وال انا للتعريف ا الحا

الفرع االول  -تعرٌف المساواة لغة :
المساواة لغة  :تعناا المما لاة والمعادلاة مان حياث القادر أو القيماة وهاا ماؤ واة مان الساوا  ,ويقاا هااا يسااوض
درهمًا أض يعادله بالقيمة ,وماا لغا قة نليلا قة يقاا ساوى درهمًاا يساواي ,ويحاوض هااا اللفاق عادة اايا ات لغوياة مان
أهمها مكرة ا ستقامة والتساوض والساوا العاد  ,ناا تعاالى َ نما ِن ْب ِاا هْلناي ِْه ِ نعلناى نس ناوا ق َ , 1وساوا الشاا اوسا ه
َّ
ِ
نا تعالىَ نما لن نع نم نرآيُ مْا نس نوا ْ ال نجحْي ْ
يقا ساوى الشا هاا .عادله وساويت بين الشيمين هاا عدلتَ. 4و كلماة المسااواة ماؤ واة مان ساوا وتجماع علاى
َ2

 ,وسوا الشا

يري واستوى الشاا اعتاد

أسوا وسواسية وسوان ,جا ما الحديث الشريفَ النان سواسية كؤسنان المش
َ1
َ2
َ3
َ4
َ5

َ3

والمسااواة ماع الغيار,

َ5

اآلية َ , 5من سورة األنفا .
اآلية َ , 55من سورة الاامات.
محمد بن أبا بكر عبد القادر الراوض  ,م تار الاحاح  ,دار الرسالة  ,الكويت .211 1092 ,
بوحف سيدض محمد ,مبدأ حياد اإلدارة العامة ما القانون الجوامرض ,ا روحة دكتوراي ما القانون العا  ,مقدمة الى جامعاة أباو
بكر بلقايد  ,تلمسان .199 ,2996 ,
محمد المتولا السيد ,مبدأ المساواة أما المرامق العامة بالت بيق على توويع ال دمات الاحية ما ماار ,رساالة دكتاوراي  ,كلياة
الحقوق ,جامعة عين شمن ,القاهرة. 1 1001 ,
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الفرع الثانً :التعرٌف االصطالحً
اصطططالحٌا  ,للفااق المساااواة تعريفااات ك ياارة حيااث يسااتعم مااا لغااة الرياااايات والعلااو الدنيقااة ويعنااا مااا هاااا
الشؤن َالمعادلة  ,ك ما يستعم ما العلو اإلنسانية وا جتماعية  ,ويعرف ما هاا الن اق بؤنه َالمعالجة على ناد
المساواة  ,أو َالفا ما األمور دون تمييو عنارض أو تحيو وبعيدا عن ك اعتباارات ش ااية َ , 1ويقااد
بمبدأ المساواة كمبدأ من المبادئ الدستورية الحدي ة  ,ان ا مراد اما القانون سوا دون تمييو بينه سابج ا اا
او الجنن او الدين او اللغة او المركو ا جتماعا ,ما اكتساج الحقاوق وممارساتها والتحما با لتواماات وأدامهاا
ممبدأ المساواة هو المبدأ ا ساسا الاض تستند اليه جميع الحقوق والحريات العامة ,وهاو يتاادر جمياع اإلعالناات
العالمية واإلنليمية والدساتير الو نياةَ , 2وتعناا المسااواة ماا ااورتها المجاردة عاد التميياو باين األماراد بسابج
األا أو اللغة أو العقيدة أو الجنن؛ ألن البشر كله متساوون ما التكاليف واألعبا العاماة والحقاوق والحرياات
العامةَ . 3مالمساواة مكرة نانونية تعنا أن يكون القانون واحدا بالنسبة لألمراد الاين ينتمون هلى مراكاو مما لاةَ. 4
واهج بعض الفقها هلى أن المساواة ها توأ الحرية  ,ألنه بدونها تابح ممارسة الحريات العامة كلماة عاب اة .
وند نا الفقيه َجان جا روسو بحق ما كتابه عن العقد ا جتماعا أن الحرية
وتت لج المساواة أما القانون مراعاة هاي المساواة عند واع ناو
َ5

أمااا القااانون والقاااا يعتبااران وجهااان لعملااة واحاادة
َمساواة  ,تعاد  ,تكامإ

َ6

يمكن أن تبقى بغيار المسااواة

القانون وعند ت بيقه  ,وهاا ماان المسااواة

 .وكلمااة مساااواة باللغااة ا نكليويااةَ equalityتعنااا

وحقيقة ا مر ان الديمقرا ية

تقو دون الحرية مهاا ومان بااج أولاى

تقاو مان

دون المساواة بين أمراد المجتمع بغض النقر عن الجنن او الدين او اللغة .

المطلب الثانً  :اسس مبدأ المساواة وانواعها
نس ا هاااا الم لااج الااى ماارعين ا و

اا

للتعاارف علااى اساان واااور المساااواة وال ااانا لألسااان

الدستورض ما مار والعراق .

الفرع االول :اسس مبدا المساواة
لمبدا المساواة اسان دينا وتشريعا وملسفا على مر العاور لاا سوف نستعرض هاي ا سن
اوال :االساس الدٌنً
ك ا ا ديااان السااماوية نااادت بالمساااواة بااين البشاار مالديانااة اليهوديااة وكااال المساايحية التااا نااادت بمباادأ
المسااواة َ نما ن
ارق اآلن بااين يهااودض و ياار يهاودض ,بااين عبا قد و ُحاار ,بااين رجا ُ واماارأة ,كلكا واحااد مااا المساايح

َ1
َ2
َ3

َ4
َ5

َ6

اديقا عبد الرواق مبدأ المساواة ما دمات المرامق العامة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلو السياسية ,الجوامار
. 1 2915
د .كري كشاكش ,الحريات العامة ما األنقمة السياسية المعاارة  ,منشؤة المعارف اإلسكندرية.393 , 1091 ,
أاا لح أحمد الفرجانا . ,مبدأ المساواة أما القانون وت بيقاته ماا القاانون الليباا ,مجلاة العلاو القانونياة والشارعية ,كلياة القاانون
جامعة رابلن  ,العدد َ.221 ,2915 6
. 45
أشرف جعفر ,التنقي الدستورض للوقيفة العامة ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية ,2911
د .احمد متحا سرور  ,الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان ما اإلجرا ات الجنامية  ,دار النهاة العربية  ,بعاة , 1005
. 314
افا لواا ,معج اكسفورد  ,مكتبة بغداد ,العراق .123 1094,
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يسو ن َ 1والديانة ا سالمية اياا نادت بالمسااواة باين البشار بغاض النقار عان الجانن او اللغاة او ا اا كماا
جا ما نوله تعالى َ نيا أن ُّي نها ال َّنانُ هْ َّنا ن لن ِق ننا ُك مِّن نا نك قر نوأُن ن ى نو نج نع ِل ننا ُك ِ ُ
َّللا
ارمُوا هْنَّ أن ِك نر نم ُك ِ عْ ن ند َّ ْ
شعُوبًا نو نن نبا ْم ن لْ نت نع ن
أن ِت نقااا ُك ِ )( )2مالمساااواة مااا اإلنسااانية حقيقااة هسااالمية أسااق ت نقريااات األجنااان واألعااراق واأللااوان واللغااات ,ونااد
جع اإلسال المفاالة بين النان بالتقوى ,مقا تعالى َهْنَّ أن ِك نر نم ُك ِ عْ ن ند َّ ْ
َّللا أن ِت نقا ُك ِ
وهنا بعض ناو الشر الاريحة الوااحة التا تنفا المسـاواة بين بعاـض األشايا  ,م ا نولاه ـ
َ3
ِن َّ
الاا نك ُر نكااألُن ن ى َ 4ماإلساال
ـَولني ن
ون  ,ونــولـاـه ـ تعـالاـى ن
اان نماسْ اقا ً َّ نيسِ ا نتوُ ن
ان م ُِإمْنا ً نك نمان نك ن
تعالى َأن نم نمن نك ن
لين دين مساواة ,ب دين العد
ونا رسو َّللا َ َ ما لعربا على اعجما و
ينقار هلااى ااورك و أمااوالك ولكاان ينقار هلااى نلااوبك وأعماالك

بايض علاى احمار ا باالتقوى ونولاه َهن َّللا
َ5

ونولااه َالنااان سواساية كؤساانان المشا .

وعليااه مااصن أا ا المساااواة مااا الشااريعة اإلسااالمية عميااق الجاااور ,نجااد مقاااهري مااا ك ياار ماان أحكااا الشااريعة
ومبادمهااا .هن ت بيااق هاااا المباادأ يشاايع مااا نفااون المااوا نين الراااا وا
اإلسالمية واعت مبادئ الحرية والعد والمساواة ما

ممنااان علااى حقااونه َ . 6مالشااريعة

واحد يكم أحدهما اآل ر ,ألن هاي المبادئ هاا التاا

تعبر حقيقة عن كرامة ا نسان التا تنشدها حقوق ا نسان ما الدساتير والاكو الدولياة  ,مالشاريعة ا ساالمية
سبانة ما حفق الكرامة ا نسانية مناا َ 1499سانة  ,ولاو تا ت بياق هااي المباادئ مان نبا الحكوماات وا نقماة
َ1

السياسية ما البلدان التا تدين باإلسال وتحك بمبادمه ,لما شهدنا مرناا ماا حقاوق ا نساان وانتهاكاا لكرامتاه
ونست ل

.

مما تقد ان مبدأ المساواة له اسان دينا ماا جمياع الرساا ت الساماوية ومنهاا ا ساالمية الغارا التاا

نادت بالمساواة بغض النقر عن الجنن واللغة واللون .
ثانٌا :االساس الفكري والفلسفً
تسااتمد ماااادر حقااوق اإلنسااان أهميتهااا ماان مفهومهااا الاااض يااارج بجاااوري البعياادة مااا الفكاار القاادي ,
سيما ما مكر العاور الوس ى ولدى م تلف الديانات والمااهج التا شهدت تبلور اتجاهاات مكرياة اات مناو
هنسانا ,وترتب النشؤة الحقيقية لماادر حقوق اإلنسان مان ارتبا هاا باالتحو ت التاري ياة والفكرياة التاا حاد ت
منا عاور النهاة ,والتا بلغت اروتها ما القرن ال امن عشر ماا اإلعاالن العاالما لحقاوق اإلنساان والماوا ن
الااض أعلنتااه ال اورة الفرنسااية ساانة َ 1190و يقاة هعااالن حقااوق اإلنساان  ,حيااث أشااار اإلعاالن هلااى ان الحقااوق
الفرديااة أو الحقااوق ال بيعيااة لهنسااان هااا الحريااة ,المساااواة ,الملكيااة ,حااق األماان ,حااق مقاومااة القل ا  , .وياارى
جانج من الفقه أن مفهو حقوق اإلنسان ند جاا نتاام م ااض ملسافا نااد ماع األحاداث وال اورات التاري ياة التاا
َ1
َ2
َ3
َ4
َ5
َ6
َ1

رسالة بولن الرسو هلى أه ال ية َ. 29 :3
اآلية َ , 13من سورة الحجرات .
اآلية َ , 19من سورة السجدة .
اآلية َ ,) 36من آ عمران .
احيح مسل .
حسا أحماد حساان محماود  ,المسااواة باين األو د ,رساالة ماجساتير مقدماة الاى جامعاة النجااح الو نياة  ,ناابلن ملسا ين 2912
.29
د .علا حسن محمد ال والبه ,حق المسا اواة ماا الشاريعة اإلساالمية والموا ياق الدولياة ,مركاو ا عاال ا مناا ,عماان  ,ا ردن ,
.11 ,2912
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ونعت ما أمريكا وأوروبا ما أوام القرن ال امن عشر هلاى بلاورة حقاوق اإلنساان ماا موا ياق ومان ا معاهادات
َ1

مإسسااية ترعاهااا المنقمااات الدوليااة

 .ولقااد ا تلااف مقهااا الفكاار السياسااا مااا تؤاااي وتبرياار وجااودي ,وبيااان

مادر مبدأ المساواة ,مرأى جاناج مانه أن أساساه يكمان ماا مباادئ القاانون ال بيعاا والقاانون ال بيعاا لاه عادة
تعريفات ولكن يمكن تعريفه بؤنه َمجموعة القواعاد ال ابتاة و يار المكتوباة والواجباة ا ن بااق علاى كاماة األماراد
ما ك المجتمعات نقراً ألنها تجد مادرها ما ال بيعة ااتها  .مهو نو من األ النية الواجباة ا ن بااق ماا كا
أمكار العدالة و المساواة هاا النو من القانون لين من اانع المشار  ,وهنماا هاو متؤاا ماا

مكان وومان م

ال بيعة البشرية َ . 2ما حين يرى جانج آ ار أن نقرياة العقاد ا جتمااعا هاا األساان الااض يساتند ويقاو علياه
هاااا المباادأ ,علااى ا ناادمام مااا مجتمااع جديااد يتمتعااون ميااه بالمساااواة ,وحسااج رأض الفقيااه َروسااو مااصن األمااراد
تناااولوا عاان حقااونه مااا المساااواة ال بيعيااة ,واكتساابوا مساااواة معنويااة شاارعية تح ا مح ا المساااواة ال بيعيااة,
َ3

وا نتقا للمجتمع يكون الهدف منه حماية المساواة والحرية التا كان ا نسان يتمتع بها ما ق معيشة الف ارة
َ3

الف رة

وتعرات كا نقرياة مان هااي النقرياات هلاا ا نتقاادات وهناا جاناج الاث يارى أن نقرياة الحقاوق

الفردية ها األسان الفكارض والفلسافا الااض يقاو علياه مبادأ المسااواة ,حياث تعاد مان أها النقرياات ماا تقادين
الحقااوق والحريااات الفرديااةَ . 4ونااد تااؤ ر نااادة ال ااورتين ا مريكيااة و الفرنسااية بهاااي ا مكااار مجااا اعااالن و يقااة
مرجينيااا للحقااوق وا سااتقال ا مريكااا لعااا َ  , 1116 – 1191والتااا نااات مااا مقاادمتها الشااهيرةَ ان النااان
جميعا ً لقوا متساوين  ,ان ال الق وهبه حقونا ً
السعادة والبحث عن الهنا

تبدي ميها و تحوي ومن بينها حاق الحيااة والحرياة والتماان

ونات المادة َ 1منها على ان َ ان البشار جميعاا ً متسااوون واحارار و يار تاابعين

ويتمتعون بالحقوق الااتية والف رية .و يمكان حرماان ا جياا القادماة مان هااي الحقاوق عبار اض مان ا تفانياات
والقرارات سوا بالحرمان من التمتع بالحياة والحريات او الحرمان من حياوة الملكية والتمتاع بالساعادة وا مان .
ان هاي الالمحاة اامنت حقاوق الماوا نين وتاؤمين الحااانة لها ماا عاد تعرااه لالعتقاا او تفتايش مسااكنه
بدون نرار نااما .كما تاامن الالمحاة حرياة الم بوعاات وحرياة ا عتقااد وا دياان .وعلاى الار

مان ان هااي

الالمحة بقيت ناناة و ير منقمة ول تناف السود وتحرره من العبودية ,ا انها دت ام ولة لك من ي الج
َ5

بالحريات الفردية

وكال هعالن حقوق اإلنسان والموا ن ما  26آج  1190حيث ناات الماادة َاألولاى مناه

منه على ان َ يولد األمراد أحرار ومتساوين ما الحقوق ,ويقلون كال  .جميع التمييويات ا جتماعياة ُتبناى علاى
المنفعة العامة وحسج َ . 6ونات المادةَ  6منه على ان َهن القانون هو عبارة عن هرادة الجمهور .ملكا واحاد
واحد من الجمهور أن يشتر ما واعه سوا كان ال ا شترا بنفسه أو بواس ة ناماج عناه .ويجاج أن يكاون
هاا القاانون واحاداً للجمياع .أض أن الجمياع متسااوون لدياه .ولكا واحاد مانه الحاق ماا الوقاامف والرتاج بحساج
َ1
َ2
َ3
َ4
َ5

َ6

أحمد حسنا علا األشقر دور القاا ين الدستورض واإلدارض ما حماياة الحقاوق والحرياات العاماة ماا ملسا ين ,رساالة ماجساتير
مقدمة الى كلية الحقوق وا دارة العامة  ,جامعة بيرويت  ,ملس ين .3 , 2913
الموسوعة العالمية  https://ar.wikipedia.orgتاريخ الويارة . 2919/9/1
د .كري كشاكش ,مادر سابق .390 ,
مناور ميالد يونن ,مبادئ المالية العامة ,منشورات الجامعة المفتوحة الجوامر ,ال بعةاألولا.21 1001,
عاد حبة  ,أو محاة لحقاوق ا نساان واامان الحرياات الفردياة  ,بحاث منشاور علاى شابكة ا نترنيات موناع الحاوار المتمادن
 http://www.m.ahewar.orgتاريخ الويارة .2919/19/5
المادة َ 1من هعالن حقوق اإلنسان والموا ن الفرنسا لسنة 1190
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كا هااي ا مكاار

نانونياة دولياة ومحلياة .وأاابحت

كال مبادئ دستورية نات عليا معق الدساتير .
ثالثا -االساس التشرٌعً الدولً :
ان حقوق ا نسان التا كانت ما ق مرحلة القانون الدولا التقليدض حكرا على القاانون الدا لا,اااحت
وبفع تااعد مركو الفرد ماا ن ااق القاانون الادولا المعااار ,محا اهتماا هااا ا
مرانبة امان احترامها دا

الدو

َ2

يار وتنقيماه وااو الاى

لحقوق ا نسان لاا مان جميع الموا يق الدولية وهعالنات الحقاوق حراات

علاى التؤكياد علاى المسااواة باين األماراد ماا الحقاوق والواجباات العاماة مقاد ناات الفقارةَ 3مان الماادة َ 1مان
مي ااااق ا مااا المتحااادة علاااى ان َتحقياااق التعااااون الااادولا علاااى حااا المساااام الدولياااة اات الاااابغة ا نتااااادية
وا جتماعية وال قامية وا نسانية وعلى تعويو احترا حقوق ا نسان والحريات ا ساساية للناان جميعاا والتشاجيع
على ال ا النا بال تمييو بسبج الجنن او اللغة او الدين و تفريق بين الرجا والنسا َ. 3
والفقااارة َ 2مااان الماااادة َ 13نااااات علاااى ان َ انماااا التعااااون الاااادولا ماااا المياااادين ا نتاااااادية
وا جتماعية وال قامية والتعليمية والاحية ,وا عانة على تحقيق حقاوق األنساان والحرياات ا ساساية للناان كاماة
بال تميياو بيانه ماا الجانن او اللغاة او الادين و تفرياق باين الرجاا والنساا

َ4

 .وكاال الفقارةَ 3مان الماادة

َ 16نات على انَ التشجيع على احترا حقوق ا نسان والحريات ا ساساية للجمياع باال تميياو بسابج الجانن
او اللغة او الدين ,و تفريق بين الرجا والنساا  ,والتشاجيع علاى ادرا ماا باين شاعوج العاال مان تقياد بعااه
باالبعض اماا الفقارة َ 4مان نفان الماادة ناات علاى ان َ كفالاة المسااواة ماا المعاملاة ماا ا ماور ا جتماعياة
وا نتاادية والتجارية لجميع اعااا اا ما المتحادةا واهاليهاا والمسااواة باين هاإ
بؤجرا القاا  ,وال مع عد ا

ال بتحقيق ا

ا هاالا ايااا ميماا يتعلاق

راض المتقدمة ومع مراعاة المادة َ99

َ5

اادنت الجمعياة

الجمعية العامة لألم المتحدة ما  19كانون ا و من عا َ 1049على أه اعالن عاالما يعتارف لهنساان ماا
ك مكان بحقونه ال بيعية .ويعتبر هاا ا عالن انجاواً حااريا ً هاماا ً لجمياع البشار ولجمياع ا ما علاى ا اتالف
قامتها وملسفاتهاَ. 6
وند نات الماادة َ 1مناه علاى اناه َ يولاد جمياع الناان احاراراً ومتسااوين ماا الكراماة والحقاوق.
وه ند وهبوا العق والوجادان وعلايه ان يعااملوا بعااه بعاض باروح ا

اا  .وتاايف الماادة َ 2ان لكا

انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات لماكورة ما ا عالن دونماا تميياو مان أض ناو

سايما التميياو بسابج

العنااار ,أو اللااون ,أو الجاانن أو اللغااة ,أو الاادين ,أو الاارأض السياسااا أو ياار سياسااا ,أو ا ا ا الااو نا أو

َ 1المادة َ 6من هعالن حقوق اإلنسان والموا ن الفرنسا لسنة .1190
.2
َ 2شاج برووق ,الامانات الدستورية  ,رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة وهران كلية الحقوق,2911
َ 3الفقرةَ 3من المادة َ 1من مي اق ا م المتحدة لسنة . 1045
َ 4الفقرة َ 2من المادة َ 13من مي اق ا م المتحدة لسنة . 1045
َ 5الفقرةَ 4وَ 5من المادة َ 16من مي اق ا م المتحدة لسنة . 1045
)Mary Ann Glendon, a world made new: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration (6
of Human Rights , Random house, New York 2001, P. 250
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ا جتماااعا ,أو ال ااروة أو المولااد أو أض وا اع آ اار ونااات المااادة َ 1علااى ان َالنااان جميع اا ً سااوا أمااا
القانون وه يتساوون ما حق التمتع بحماية القانون دونماا تميياو ,كماا يتسااوون ماا حاق التمتاع بالحماياة مان أض
تميو ينتها هااا اإلعاالن ومان أض تحاريض علاا م ا هااا التميياو  .ومااالً عان الا
اسان الواع السياسا أو القانونا أو الدولا للبلد أو ا نليما الاض ينتما اليهاا الشا
مواوعا ً تحت الوااية أو ير متمتع باالحك الاااتا ا

يجاوو التميياو علاى
 ,ساوا أكاان مساتقالً أو

اااعا ً ألض نياد آ ار علاى سايادته َ . 1ويبادو واااحا ً

من المادتين اآلنفتين ان مبدأ المساواة ومفهو الكرامة ا نسانية هما اللحمة ا ساسية لكاما نسايج ا عاالن .ممبادأ
المساااواة يسااود مااواد ا عااالن العااالما ها ورد الااى جانااج المااادتين َا ولااى وَال انيااة مااا العديااد ماان المااواد
المتبقيةَ . 2وتان

الماادة َ 2مان اإلعاالن العاالما لحقاوق اإلنساان علاى أن َ كا الناان سواساية أماا القاانون

وله الحق ما التمتع بحماية متكامماة عناه دون أياة تفرناة ,كماا أن لها جميعًاا الحاق ماا حماياة متسااوية ااد أض
تميو ي

بهاا اإلعالن واد أض تحريض على تمييو كهاا ونات الفقرة َ 2من المادة َ 23على ان َلجمياع

ا مراد دون اض تمييو الحق ماا اجار متسااوض عان العما المتسااوض  .والا للحاد مان حاا ت ال اروم التاا ناد
تحااا مااا ا

َ3

ااتالف مااا ماانح ا جااور بساابج الجاانن
َ4

وا جتماعية وال قامية لسنة 1066

وناا

العهااد الاادولا ال ااا

بااالحقوق ا نتاااادية

ما الفقرة َ 2من المادةَ 2على ان َتتعهد الدو األ اراف ماا هااا العهاد

بؤن تامن جع ممارسة الحقوق المناو

عليها ما هاا العهد بريمة من أض تمييو بسبج العرق ,أو اللاون ,أو

الجاانن ,أو اللغااة ,أو الاادين ,أو الاارأض سياساايا أو ياار سياسااا ,أو األاا القااوما أو ا جتماااعا ,أو ال ااروة ,أو
النسااج ,أو ياار الا ماان األسااباج .اما المااادةَ  3مقااد نااات علااى ان َ تتعهااد الاادو األ ااراف مااا هاااا العهااد
بامان مساواة الاكور واإلناث ما حق التمتع بجميع الحقوق ا نتاادية وا جتماعية وال قامية المناو
ما هاا العهد  .من العهد الدولا ال ا

عليهاا

بالحقوق المدنية والسياسية لسانة َ 1066علاى انَالناان جميعاا ساوا

أما القانون ويتمتعون دون أض تمييو بحق متساو ما التمتع بحمايته .وما هاا الادد يجج أن يحقار القاانون أض
تمييو وأن يكف لجميع األش ا

على السوا حماية معالة من التمييو ألض سبج ,كاالعرق أو اللاون أو الجانن أو

اللغة أو الدين أو الرأض سياسيا أو يار سياساا ,أو األاا القاوما أو ا جتمااعا ,أو ال اروة أو النساج ,أو يار
ال مان األساباج َ . 5مماا سابق يتباين لناا أن هااي النااو

الدولياة ناد أنارت وكرسات هااا المبادأ ساوا باافة

مباشرة أو ير مباشرة مما يفرض على الدو هد اله ما تشريعاتها وا لتوا بامان تحقيق المسااواة باين جمياع

َ1
َ2
َ3
َ4

َ5

المادةَ2و 1من اعالن العالما لحقوق ا نسان لسنة .1049
د .عبد السال شعيج دور القاا ما حماية حقوق ا نسان مركو ا بحاث والدراسات ما المعلوماتية القانونياة  ,الجامعاة اللبنانياة
بيروت .34 2995
د .محمود شريف بسيونا وآ رون  ,حقوق ا نسان المجلد ا و  ,دار العل للماليين – .29 1099
اعتمد وعرض للتونيع والتااديق وا نااما بموجاج نارار الجمعياة العاماة لألما المتحادة  2299ألاف َد 21-الماإر ماا 16
كانون األو /ديسمبر 1066تاريخ بد النفاا 3 :كانون ال انا/يناير  ,1016ومقا للمادة  .21للمويد ينقر الموناع الرساما لألما
المتحدة  http://www.un.org/ar/تاريخ الويارة 2919/9/1
ا عتمد وعرض للتونيع والتااديق وا نااما بموجاج نارار الجمعياة العاماة لألما المتحادة  2299ألاف َد 21-الماإر ماا 16
كانون/ديسمبر 1066تاريخ بد النفاا 23 :آاار/مارن  ,1016ومقا ألحكا المادة  .40المونع الرسما لألم المتحدة  ,مادر
سابق تاريخ الويارة .2919/9/1

مجلة جامعة تكرٌت للحقوق السنة( )3المجلد( )3العدد( )2الجزء(015-55 )2102( )2

78

المنتفعاين لبلاوه هااي الحقااوق والواجباات العاماةَ . 1ومان هاااا يتااح ان مبادأ المسااواة جااا بعاد م ااض عسااير
لناا الشعوج والمفكرين والفالسفة وند ا ا المجتمع الدولا من اال تشاريعه المعاهادات الدولياة علاى التؤكياد
على مبدا المساواة كونه يم

الركن ا ساسا ما التعام على المستوى الدا لا والدولا .

الفرع الثانً  :صور مبدا المساواة وانواعها
نب التعرف على اور المساواة

بد من تعريف التمييو ا يجابا َPositive Discrimination

هاو

تمييو لفمة معينه مان مماات المجتماع  ,ت تلاف عان باانا مماتاه ماا العارق َاألنلياات لعرنياة أو الادين َاألنلياات
الدينيااة  ,أو الجننَالماارآي ,او المقاادرات الااتيااة َاوى ا حتياجااات ال ااااة  ,..ماان ااال

ات اااا جملااه ماان

اإلجرا ات التفايلية  ,التا تع ى أمراد هاي الفمة األولوية ما المجا ت الم تلفة للحياة العامة كاالتعلي وتوقياف
والتم ي التشريعا ..بهادف هلغاا التميياو َالسالبا الااض ماورن اادها ماا الساابق ,وتحقياق المسااواة َالفعلياة
بينها وبين بانا ممات المجتمع  .من ال منحها حقونها التاا سالبت منهاا ماا الماااا .بناا ً علاى هااا التعرياف
َ2

مان مفهو التمييو ا يجابا يتنانض مع مفهو التمييو السالبا  ,ولكناه يتساق ماع مفهاو المسااواة

 .وسانت رق

لال ما المبحث ال الث من ال مونف القاا الدستورض منه.
او  :اور مبدا المساواة
 -1المساواة أما القانون :يقاد بها أن جميع أمراد المجتمع يكونون بها امفة واحدة بغير تمييو ألحاد مانه علاى
اآل اار مااا ت بيااق القااانون ماان حيااث األا ا أو الجاانن أو الاادين أو اللغااة أو أض ساابج آ اار .ويت لااج مباادأ
المساواة المدنية لألمراد أما القانون مان المشار أن يسان تشاريعاته دون تميياو باين مارد وآ ار أو باين بقاة
وأ رىَ 3أن المساواة أما القاانون تتحقاق باان تكاون نواعادي عاماة مجاردة  ,وهااا األمار يقاود هلاى هلغاا كا
الفوارق بينه مادامت القاعدة القانونية ست بق واحدة عليه  ,ها أنه سينالون اات المعاملة القانونياة و سايما
هن كااانوا مااا قااروف متشااابهة  ,وهاااا مااا تإكاادي الشااواهد التاري يااة حيااث ناااى ت بيااق هاااا المباادأ علااى
َ4

ا متياوات التا يتمتع بها األشراف والنبال ما مرنسا عند نيا ال ورة ميها

.

 -2المساااواة أمااا القاااا  :ويقاااد بهااا عااد ا ااتالف جهااة الفا ا مااا النااوا بااا تالف الواااع ا جتماااعا
َ5

للمتقااين ,و يمنع ال تنو جهات القاا تبعًا لت اااتها

 .يتؤسان جاوهر هااا المقهار مان مقااهر

مبدأ المساواة على عدة جوانج ها -:
ا .كفالة حق التقااا لجميع الموا نين على حد سوا دونما تفرنة بسبج الجنن  ,أو العقيدة .....الخ

َ1

َ2
َ3

َ4
َ5

أعمار يحياااوض ,المساااواة مااا الحقااوق باين الرجا والماارأة مااا القااانون الادولا والتشااريع الجواماارض  ,دار األما لل باعااة والنشاار
والتوويع  ,تيوض ووو .1 , 2919 ,
د .اااابرض محماااد ليااا  ,مفهاااو التميياااو ا يجاااابا ماااا الفكااار السياساااا و ا جتمااااعا المقاااارن بحاااث منشاااو ر علاااى موناااع
 https://drsabrikhalil.wordpress.comتاريخ الويارة .2919/0/1
د .أشرف الرماعا ,مبدأ المساواة وتقلد المتجنن للوقامف العامة دراساة مقارنة ,مجلاة كلياة القاانون الكويتياة العالمياة  ,العادد َ3
.121
السنة ال امسة  ,العدد التسلسلا َ, 2911, 10
ما فى سال النجفا  ,المساواة ودورها ما تولا الوقامف العاماة  ,أ روحاة دكتاوراي مقدماة هلاى مجلان كلياة القاانون  /جامعاة
الموا . 21 , 2994 ,
د .مإاد عبدالمنع أحمد  ,مبدأ المساواة ما اإلسال ,بحث من الناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقرا يات الحدي اة بحاث منشاور
منشور على مونع  http://www.alukah.netتاريخ الويارة . 2919/9/1
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ج .أن يكون القاانون الااض ت بقاه المحااك واحادا بالنسابة هلاى الجمياع  ,مااال عان هجارا ات التقاااا ها باد أن
مرتكبيها

تكون واحدة أياا  ,ويتعين كال ت بيق اات العقوبات المقررة للجرام نفسها على أش ا
م .يتعين عد ا تالف المحاك التا تتولى الفاا ماا المناوعاات اات ال بيعاة الواحادة  .تبعاا
ا جتماااعا ألشااا ا
األش ا
القاا

المتقاااااين  .ها يتعااين أن يتقاااااى الجمياااع أماااا محاااك واحااادة

اتالف الوااع
ت تلاااف باااا تالف

أو واعه ا جتماعاَ . 1و مة أمر بد من التؤكياد علياه ماا هااا المجاا والااض يتم ا باؤن تناو
ي

بمبدأ المساواة  ,وكال

ي

بهاا المبدأ تحديد محاك

ااة تقو على محاكمة مماات معيناة

 ,مادا جميع أمراد هاي الفمة يم لون أمامها على ند المساواة  ,شري ة أن يت تحديد ا تااا

هااي المحااك

ومااق اااواب مواااوعية تتفااق مااع الغايااة ماان القااانون الاااادر بصنشااامها ,وان تتااوامر للمااته أمامهااا كامااة
الامانات الدستوريةَ. 2
 -3المساواة ما الحقوق السياسية :ويقاد بها تل الحقوق التا يشتر األمراد بمقتااها ب رياق مباشار أو يار
مباشر ما شمون الحك واإلدارة كحق ا نت اج ,وحق ا شترا ماا اساتفتا شاعبا ,وحاق الترشايح لعااوية
الهيماات البرلمانياة ,أو لرماسااة الدولاة ,وحاق التوقيااف ويتحقاق الا بوحادة المعاملاة لجميااع الماوا نين الاااين
تتااوامر ماايه الشاارو الم لوبااة لممارسااة ك ا حااق ماان هاااي الحقااوق ,ميتساااوى جميااع المااوا نين مااا تااولا
الوقامف العاماة ,وأن يعااملوا نفان المعاملاة مان حياث الماإهالت والشارو الم لوباة لكا وقيفاة مان حياث
المإه ومن حيث الموايا والحقوق والواجبات ,والمكامآت المحددةَ. 3
 – 4المساواة با نتفا ب دمات المرامق العامة  :يمكن تعريف مبدأ المساواة ماا ت بيقاه علاى المرماق العاا بؤناه
َعد التميياو باين أماراد ال امفاة الواحادة هاا تما لات مراكاوه القانونياة و التاوا المرماق العاا بتقادي
للمنتفعااين دون تميي او

ادمات

مباارر لااه عااد التمييااو بااين األمااراد بساابج األا ا أو اللغااة أو الجاانن أو ال ااروة أو

العقيادة .وت بيقااا لاال ممساااواة األماراد مااا ا نتفاا ب اادمات المراماق العامااة

تعناا المساااواة الم لقاة ,با

المساااواة النساابية  ,ها يجااج أن يتواجااد األمااراد الرا بااون مااا ا نتفااا ماان اادمات المرامااق العامااة مااا نفاان
َ4

المركو الاض ت لبه القانون ,وأن تتحقق ميه الشرو التا أستلومها ,حتى تت معاملته معاملة متساوية

 -5المساااواة مااا التكاااليف واألعبااا العامااة :وتشاام المساااواة أمااا الااارامج والمساااواة مااا أدا واجااج الاادما
الاو ناَ . 5و جوانااج المساااواة ومقاهرهااا كالمساااواة َأمااا وقااامف الدولااة  ,والمساااواة مااا أدا التكاااليف
واألعبا العامة  ,مهاي المقاهر تقود هلى القو بان ناعدة نانونية يتعين أن تواع لت بق على جمياع أماراد
المجتمااع  ,وت بيااق هاااي القواعااد القانونيااة يقااود هلااى هنشااا حقااوق لألمااراد  ,وهاااي الحقااوق عنااد حاادوث أض
مسان بها يمكن الدما عنها عن ريق رمع دعاوى أماا القااا  .ه أن هااي الحقاوق ليسات كلهاا حرياات

َ1

َ2
َ3
َ4
َ5

شيما علا سال الجبورض  ,امانات الحقوق والحريات العامة ووسام تفعيلها ,رسالة ماجساتير مقدماة الاى  ,جامعاة المواا ,
كلية الحقوق 126 ,2919,
د .احمد متحا سرور  ,الحماية الدستورية للحقوق والحريات  , 2 ,دار الشروق . 114 , 2999 ,
.954
د .عبدالحميد متول ا ,مبادئ نقا الحك ما اإلسال مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحدي ة ,بعة  , 1066القاهرة
اديقا عبد الرواق  ,مادر السابق. 0 ,
د .مإاد عبدالمنع أحمد ,مادر سابق. 45 ,
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عامة بالمعنى المتعارف عليه  .مال وجود لحرية اسمها حرية تولا الوقامف العامة  ,أو حرية اسامها حرياة
المساواة أما الارامج على الر

َ1

من أن حق تولا الوقامف العامة يعد هحدى الحريات السياسية

.

ثانٌا  :أنواع المساواة
للمساااواة مفاااهي وأنااوا متباينااة ومقاااهر شااتى ,منهااا المساااواة القانونيااة والفعليااة ,المساااواة السياسااية
وا جتماعية ,والمساواة الم لقة والمساواة النسابية ,كماا أن لهاا ارتباا اً و يقاا ً بابعض المباادئ األ ارى كالحرياة
والعدالة .وهنا من نس المساواة هلا نسمين كبيرين هما:
أ -المساواة المطلقة والمساواة النسبٌة:
المساواة تتحقق بت بيق القاعدة على ك أااحاج المراكاو القانونياة المتما لاة والمتشاابهة ولااا ماال توجاد
مساواة م لقة تماما ً أما القانون ب مساواة نسبية ,تراعا قروف الموا نين الم تلفاة وأحاواله المتبايناة  ,أماا
المساواة َالنسبية مها

تنكر ا

تالمات بين األمراد ما المواهج والقدرات ب أنهاا تقبا التماايو باين األماراد

من حيث األمالية والموهبة ,مالمقاود بالمساواة ها المسااواة النسابية وليسات المسااواة الم لقاة مالوقيفاة ما الً
متاحة لكامة أمراد المجتمع ,ولكن الشرو التاا تت لبهاا الوقيفاة

تتاومر ماا كا أماراد المجتماع ,لاال نيا هن

المساواة نسبية وليست م لقة ,والمساواة التا نقادها هنا ليست المساواة الحساابية ,وهنماا المسااواة التاا يت لبهاا
تكااامإ الفاار
ا

َ2

بااين األمااراد

تحتاار

 .وعلااى هاااا األسااان مااصن المساااواة النساابية بعكاان المساااواة الم لقااة

تالمات ما القدرات والمراكو الش اية مق  ,ب تعم على حمايتها كال  ,وننتها مان الا هلاا أناه توجاد

استحالة م لقة ما أن تكون المساواة م لقة ب ها ما الحقيقة والوانع مساواة عامة عمومية نسبية مق

َ3

.

ب-المساواة القانونٌة والمساواة الفعلٌة:
المسططاواة القانونٌططة  :ياارى جانااج ماان الفقااه أن المساااواة القانونيااة تحم ا معااان ااالث َ :المساااواة أمااا
القااانون  ,وَالمساااواة دا ا القااانون  ,وَالمساااواة بواس ا ة القااانون  .والمساااواة أمااا القااانون هااو المعنااى الاااض
استهدمته ال ورة الفرنسية ,وأريد به واع حد لعد المساواة العميقاة باين الماوا نين أماا القاانون ,ويقااد باه أن
يكون القانون م بقا بنفن ال ريقة على الجميع مهما كانت مستوياته  ,أن القانون بقواعادي العاماة المجاردة ي باق
علاى الجمياع بادون اساات نا  .أماا َالمسااواة دا ا القااانون ميقااد بهاا أن القاانون يجااج أن يكاون عااد  ,أض يقاار
المعاملااة الواحاادة للمراكااو القانونيااة الواحاادة ,بينمااا يقاارر المعاملااة الم تلفااة للمراكااو القانونيااة الم تلفااة .ويقاااد
َالمساااواة بواساا ة القااانون همكااان تقرياار معاملااة واحااادة المراكااو م تلفااة أو العكاان هاا انتاااى الاا بسااابج
مواوعا من قا .ووانع األمر يجع هاي المعانا ال ال ة متساندة متكاملة تع ا مامونا متكامال للمساواة .
أما المساواة الفعلٌة :مها تل التا تساوى باين األماراد الموجاودين ماا مراكاو نانونياة متسااوية و تسااوض باين
األمااراد الموجااودين مااا مراكااو نانونيااة م تلفااة ,أض يجااج أن تجع ا

المساااواة هنااا اعتبااارا لوانااع حياااة أمااراد

المجتمع الم تلفة مالمساواة الفعلية أو الوانعية تعم على تعميق مكرة المساواة والت فيف من الفوارق باين األماراد
َ1
َ2
َ3

شيما علا سال الجبورض  ,مادر سابق . 120 ,
أاالح أحمد الفرجان ا . ,مبدأ المساواة أما القانون وت بيقاته ماا القاانون الليباا ,مجلاة العلاو القانونياة والشارعية  ,كلياة القاانون
جامعة رابلن ,العدد َ232 , 2915 6
د .عبااد الغنااا بساايونا عبااد َّللا ,الاانق السياساايةا أساان التنقااي السياساااا دراسااة مقارنااة لنقريااة الدولااة والحكومااة والحق اوق
339
والحريات ما الفكر اإلسالما والفكر المعاار ,منشؤة ,المعارف باإلسكندرية, 1001 ,
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من الناحية ا نتاادية ,ومنها انب ق مبدأ الحرياات والحقاوق ا جتماعياة ويارى الابعض أن هناا مسااواة سياساية
ومساواة اجتماعية ,فاألولى تعنى مشاركة أمراد المجتمع على ند المسااواة ماا ا تياار حكاامه وا تياار مم لايه
الاين يتولون ,نيابة عنه مرانبة هإ
وتقتاا هاي المساواة تد
َ1

السياسية وا جتماعية

الحكا  ,والثانٌة ها تحقيق ندر كاف ومعقو من الحماياة ألماراد الشاعج

الدولة بؤسلوج معا لتحقيق نو من الحماية ,وأن كال منهما يكما اآل ار المسااواة
ويتاح من هاا ان مبادا المسااواة ي ااع الاى مبادا اساان نسابية الحقاوق حياث

يوجاد

حرية م لقة او حق م لق مك الحقوق والحريات نابلة للتقييد .

المبحث الثانً :ضمانات حماٌة مبدأ المساواة فً كل مصر والعراق
يقاااد بالااامانات  .بشااك ع اا الوسااام واألساااليج المتنوعااة التااا يمكاان بواس ا تها ااامان الحقااوق
والحريات من أن يعتدى عليهاا ولهحا اة نسا هااا المبحاث الاى م لباين ا و يتنااو الاامانات العاماة التاا
ادرجت ما التشاريعات والتاا رسا ت المبادأ ماع وجاود نااو
المارض والعرانا والاض ا

لحماياة هااا المبادأ التاا ساار عليهاا المشارعان

له الم لج ال انا.

المطلب االول :الضمانات العامة لحماٌة مبدأ المساواة
وجود امانات عامة ارورة لحماية مبدأ المساواة وايانته ومقا ً لما يلا :
-1وجود دستور للدولة :يعتبر وجود دستور ما الدولة امانة األولى ما الحقوق والحرياة ولتحقياق نقاا الدولاة
القانونياة مالدساتور هاو الااض يعاين نقاا الحكا ماا الدولاة ويباين وااع سال ات عاماة ميهاا وكيفياة ممارساة هااي
السال ات لوقامفهاا وحادود ا تااا

كا منهاا كماا أناه حادد ويااع علاى الحقاوق والحرياات األماراد ها أن هاااا

األ ير يعتبر بم ابة نيد على سل ان الدولة .مالدستور هو عقد اجتمااعا يحادد ماا تنااو عان ا ماراد مان حرياات
وما سيحتفقون به من هاي الحريات بعد تؤسين الدولة مهو مجموعة نواعد مكتوبة ومدونةَ. 2
 -2الفصل بٌن السلطات :يعتبر مبدا الفا بين السل ات احدى الركامو ا ساسية التا تستند اليها مكرة الدولاة
القانونيااة ,كمااا انااه احاادى ااامانات الحريااة مااا الدولااة الديمقرا يااة الحدي ااة ويعنااا هاااا المباادأ ببسااا ة ااارورة
توويااع وقااامف الدولااة الا الث علااى هيمااات ااالث تتااولى كا منهااا وقيفتهااا كقاعاادة يشااك مسااتق عاان الساال تين
ا

ريين وال

ن تجميع السل ة ماا نبااة واحادة مان شاانه ان ياإدض بالحرياة مالسال ة الم لقاة مفسادة م لقاة

,كما يعنا المبدأ ان ترانج ك سل ة من هاي السل ات السل تين ا

ريين ما ادامها لوقيفتها المساندة اليهاا بقاا

للدستورَ. 3

َ1
َ2
َ3

أاالح أحمد الفرجانا  ,مادر سابق .233
د .هحسان المفرجا ود ..ك ران و ير نعمة ود .رعد الجدة ,النقرية العامة ماا الدساتور والنقاا الدساتورض ماا العاراق ,بغاداد
.100
,1009
د .سعيد السيد علا  ,حقيقة الفا بين السل ات ما النقا السياسا والدستورض للو يات المتحدة  ,مكتباة القااهرة , 1000 ,
.19
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 -3مبدأ تدرج القواعد القانونٌة :وهو الوا الحكا باحترا مبادا تادرم القواعاد القانونياة الااض يعناا ااو
القاعاادة القانونيااة ا دنااى للقاعاادة القانونيااة ا علااى شااكال ومواااوعا ويم ا الدسااتور اعلااى القواعااد القانونيااة مااا
الدولاااة لااااا علاااى القابااااين بممارساااة السااال ة واجاااج احتااارا الدساااتور وت بياااق احكاماااه مااان ناحياااة الشاااك
 -4الرقابة على دستورٌة القوانٌن :حياث تات بواسا ة رناباة سياساية أو رناباة نااامية ها تعما كا منهاا علاى
تؤكد من مدى م ابقة عم تشريعا وتنفياض ألحكا وناو
الاض ل ي ابق أحكا وناو
يقل ا ماان نساابة هاااا ال

الدستور .موجود القانون

الدستور حيث أن عد ت اابق يعناا هلغاا القاانون
يحقاق المسااواة دامماا ,و يحجاج ال

ار عليهاا ,با

اار مق ا  .ب ا هن الق اانون نفسااه ر ا عمومتيااه وتجرياادي نااد ينتها مباادأ المساااواة ,نتيجااة

التعارض المفتارض باين العمومياة والتجرياد مان جهاة ,والوااعيات والمراكاو الم تلفاة للم اا بين باه مان جهاة
أ اارى ,األماار الاااض يباارر تااد
دستوريةَ أو

القااااا الدسااتورض الما ا رد لحفااق هاااا المباادأ ,باعتباااري حقااا أساساايا اا نيمااة

 ,و منتهجا ما ال سياسة اجتهادية نوعية ما ت بيقه َ انيا َ. 2

 -5الرقابطة القضططا ٌة علططى أعمططال ا دارة :وتكااون ماان ااال رناباة بواسا ة هيمااة ناااامية أو مااا يساامى القاااا
اإلدارض الاض يقو بمرانبة أعما اإلدارة ومدى م ابقتها للقانون مالرنابة التا تمارسها المحكمة بهاا ال ااو
تستهدف تحقيق هدمين أساسينَ ,األو

يتجلى ما تومير حماية للماوا نين ,أماا َال اانا مؤناه يهادف الاى اامان

احترا اإلدارة لمبدأ المشروعية من ال هلغا التارمات الم الفة للقانون او التعويض عنها او كليهماَ. 3
ومن هاا يتاح ان هاي الامانات المهماة ااا ماا بقات بشاك سالي بموجاج القاانون مؤنهاا ساتعوو مبادا
المساواة بين ا مراد وتعوو الحقوق والحريات .

المطلب الثانً  :الضمانات القانونٌة لحماٌة مبدأ المساواة فً مصر والعراق
حماياة مبادأ المسااواة تنشاؤ نتيجااة وجاود التهدياد ماارورة الحماياة مقرونااة بوجاود التهدياد ولكاا تكااون
َ4

الحماية اات معالية مؤنه يقتاا أن تكون متناسبة مع التهدياد الااض تتعارض لاه

لهحا اة نسا هااا الم لاج الاى

مرعين
الفرع االول :الضمانات القانونٌة لحماٌة مبدا المساواة فً مصر
حار

المشار الماارض علاى ادرام مباادا المسااواة ماا العدياد مان الناااو

المساواة ما مجا العما وممارساة الحقاوق السياساية مقاد نا
مباشرة الحقوق السياسيةَالناما

َ5

ناانون رنا َ 45لسانة  2914ال اا

علياه الدساتور انياا  :انت ااج كا

ماان  -1رمااين الجمهوريااة -2اعاااا مجلاان النااواج -3اعاااا المجااالن المحليااة

َ2
َ3
َ4
َ5

بتنقاي

المادة َ 1منه علاى ان َعلاى كا ماارض بلان ماانا عشارة سانة ميالدياة ان

يباشر بنفسه الحقوق السياسية ا تية :او  :ابدا الراض ماا كا اساتفتا يان

َ1

القانونياة للحاد مان عااد

وهاااا الاان

اكااد علااى ان

د .عادنان عاجا عبيااد القاانون الدسااتورض النقريااة العاماة والنقااا الدسااتورض ماا العااراق 2مو سسااة البارانن لل باعااة والنشاار
والتوويع العراق النجف ا شرف .23 ,2919,
.109
د .محمد منير حسانا ,المادر السابق
رشااا محمااد جعفاار ,الرنابااة القاااامية علااى ساال ة ا دارة مااا ماارض الجااوا ان علااى المتعانااد معهااا ,بحااث منشااور علااى مونااع
 http://almerja.com/readinتاريخ الويارة .2919/ 19/5
د .احمد ماا حسين العبيدض ,ناو دستور العراق  2995ودورها ما حماية مبدا المساواة مجلة ديالى العددَ.2990 41
لال ال على القانون كامال ينقر الجريدة الرسمية العدد َ 23ما  2914/6/5والمنشورة ماا الموناع الرساما لمحكماة الانقض
والتشريعات المارية  http://www.cc.gov.egتاريخ الويارة .2919/19/20
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َ1

لجميع المارين حق المشاركة ما الحياة السياسية وبدون است نا ا ماا الحاا ت التاا حاددها القاانون

وكاال

نانون العم رن َ 12لسنة 2993عندما نات الماادة َ 35علاى ان َحقار التميياو ماا األجاور بسابج الجانن
أو األا أو اللغة أو الدين أو العقيدة)( .)2واكد المشر المارض على مبدا المسااواة ماا ا نتفاا ب دماة المرماق
العا عندما نات الفقرة َ 1من المادة َ 619من القاانون المادنا رنا َ 133لسانة  1094علاى انَ هاا كاان
ملتو المرمق محتكراً لاه احتكاارا نانونياا ً أو معلياا ً  ,وجاج علياه أن يحقاق المسااواة التاماة باين عمالماه ساوا ماا
ال دمات العامة أو ما تقااى األجور

َ3

علاى تكارين مبادا

ويتاح مما تقد اعالي ان الشر المارض حار

المساواة ما التشريعات بغض النقر عن الجنن اوالدين اوالعقيدة .
الفرع الثانً :الضمانات القانونٌة لحماٌة مبدا المساواة فً العراق
تامنت القوانين العرانية ما ناوااها العدياد مان نااو
َ4

َ 31لسنة 2915

تكارين مبادا المسااواة مقاد نا

ما المادةَ 4نات علاى ان َالعما حاق لكا ماوا ن ناادر علياه  ,و تعما الدولاة علاى

توميري على اساان تكاامإ الفار

دونماا أض ناو مان اناوا التميياو  .وكاال َ 9الفقارة َاو

َيحار هاا القانون أض م الفة او تجاوو لمبدا تكامإ الفر
ال او

ناانون العما رنا
ناات علاى ان

و المساواة ما المعاملاة أياا كاان السابج وعلاى وجاه

التمييو بين العما  ,سوا كان ال تمييوا مباشرا ا

ير مباشر  ,ما ك ما يتعلق بالتادريج المهناا
()5

او التشاااغي او بشااارو العمااا او قروماااه وجاااا ماااا الااااة ناااانون ا ساااتمال رنااا َ 12لسااانة 1091

َ.....وألجا اناارار مباادا المساااواة مااا التعااويض  ,وعمااال بؤحكااا نااانون ااااالح النقااا القااانونا رن ا  35لساانة
 ,1011مقد بات من الارورض  ,اادار نانون موحاد لالساتمال  ,يحا محا ناانون ا ساتمال الحاالا . ....
َ6

ونات المادة َ 3مان ناانون مجلان ال دماة العاماة ا تحاادض المعاد رنا َ 4لسانة 2990
المجلن هلى :أو ً  :رمع مستوى الوقيفة العامة وتنمية وت وير ال دمة العامة وهتاحة الفر

علاى ان َيهادف

المتسااوية واامان

مباادأ المساااواة للمااإهلين إلشااغالها  .لكاان لألسااف الشااديد لا ياات تفعي ا القااانون لحااد هاااي اللحقااة  .امااا مااا مجااا
الحقااوق السياسااية مقااد ن ا
او

نااانون انت ابااات مجلاان النااواج العرانااا رنا َ 45لساانة  2913المعااد

من المادة َ 4على ان َا نت ااج حاق لكا عراناا ممان تاوامرت مياه الشارو المنااو

َ1

الفقاارةَ

عليهاا ماا هااا

القانون لممارسة هاا الحق دون تمييو بسبج الجنن أو العرق آو القومية أو األا أو اللاون أو الادين أو المااهج
أو المعتقاااد أو الااارأض أو الوااااع ا نتااااادض أو ا جتمااااعا

َ9

وكاااال

واألناية والنواحا ير المنتقمة ما هنلي رن َ 36لسنة  2999المعد

َ1
َ2
َ3
َ4
َ5
َ6
َ1
َ9
َ0

ناااانون انت ااااج مجاااالن المحامقاااات
َ0

.

المادة َ 1نانون رن َ 45لسنة  2914ال ا بتنقي مباشرة الحقوق السياسية
المادة َ 35من نانون العم رن َ 12لسنة .2993
الفقرة َ 1من المادة َ 619من القانون المدنا رن َ 133لسنة 1094
جريدة الونامع العرانية العدد َ  4396ما . 2915/11/0
لال ال على القانون كامال ينقر جريدة الونامع العرانية العدد  9111ما .1091/ 2/26
جريدة الونامع العرانية العددَ 4111ما .2990 /4/6
جريدة الونامع العرانية العدد َ  4399ما .2913/ 12/ 2
الفقرة ا ولى من المادة َ 4نانون انت ابات مجلن النواج العرانا رن َ 45لسنة  2913المعد
جريدة الونامع العرانية العدد َ 4901ما .2913/ 12/ 2
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عرمت المادة َ 4حق ا نت اج على اناه َأو  -ا نت ااج حاق لكا عراناا وعرانياة ممان تاوامرت مياه
الشرو المناو

عليها ما هاا القانون لممارساة هااا الحاق دون تميياو بسابج الجانن أو العارق آو القومياة أو

األا أو اللون أو الدين أو الماهج أو المعتقد أو الرأض أو الواع ا نتااادض أو ا جتمااعا َ . 1والمسااواة ماا
ما اورتها المجردة او الم الياة تعناا َعاد التميياو باين األماراد بسابج ا اا أو اللغاة أو الجانن أو ال اروة أو
العقيدة ,لال مان الاالة باين المسااواة وباين العدالاة هاا االة و يقاة ومتيناة  ,مالمسااواة ماا حقيقتهاا وااف مان
اوااف العدالة  ,ن العدالة تقتااا تحقياق المسااواة باين جمياع اماراد الشاعج اماا القاانون وعاد التفرناة بيانه
متى ما اتحدت قرومه ومراكوه القانونية َ . 2واكد المشر العراناا علاى مبادا المسااواة ماا ا نتفاا ب ادمات
المرمق العا عندما ن

القانون المدنا العرانا رن َ 49لسنة  1051ما الفقرة َ 1مان الماادة َ 903علاى

انَ -1على ملتو المرمق ان يحقق المساواة التامة باين عمالماه ,ساوا ماا ال ادمات او ماا تقاااا ا جاور َ. 3
القاانون ماا

ومن هاا يتاح ان المشرعان المارض و العرانا ند عمال على تكرين مبادا المسااواة ماا نااو
جميع المجا ت للحد من الفرونات والتمايو بين ا مراد

المبحث الثالطث :االسطاس الدسطتوري لمبطدأ المسطاواة ودور القضطاء الدسطتوري فطً حماٌتطم فطً كطل مطن
مصر والعراق
يعد مبدأ المساواة المبدأ الدستورض األساسا الاض تستند هليه جميع الحقوق والحرياات ماا الونات الحااار,
الاض يتادر جميع هعالنات الحقوق العالمية والموا يق الدستورية وند جع المفكارون المسااواة المفتااح الرميساا
َ4

للواااو هلااا الديمقرا يااة الحقيقيااة وكفالااة الحريااة

 .ولهحا ااة نس ا هاااا المبحااث الااى م لبااين ا و تناااو

ا سااان الدسااتورض لمباادا المساااواة مااا كاا ماان الدسااتور المااارض والعرانااا والم لااج ال ااانا لاادور القاااا
الدستورض ما تعويو وحماية مبدا المساواة من ال القرارات القاامية المتعلقة بهاا ال او

.

المطلب االول  :األساس الدستوري لمبدأ المساواة فً مصر والعراق
تقاو كا الدسااتير علااى مباادا المسااواة لكااا تجعا منهااا من لااق تقياي الحقااوق الدساتورية وللمساااواة مااا
الفلسفة الدستورية مقهران يهادف االول الاىَ اوالاة كا تميياو باين ا ماراد متعلاق باالجنن او العارق او اللغاة او
ا نتما او العقيدة او ال بقية او اض مرق ا ر  .ويهدف الثانً الى َت بيت نيمة العد لدى ك ا مراد سوا ميماا
بينه او مواجهة ا دارة ومإسسات الدولة واجهوتها

َ5

.

وات ا الفقه الحديث منهجياة برا ماتياة لتحدياد مفهاو مبادأ المسااواة ,تجعا مان القاانون من لقاا أساسايا ماا الا .
وند مفهومين للمساواة ومقا لهاي المنهجية؛ المسااواة ماا القاانون ,المسااواة أماا القاانون .يتعلاق المفهاو َاألو
بن
َ1
َ2
َ3
َ4
َ5

القانون ومامونه ,الااض يجاج أن يهادف هلاى المسااواة المادياة باين الماوا نين بعاد الان

علاى أض تميياو

المادة َ 4نانون انت اج مجالن المحامقات واألناية والنواحا ير المنتقمة ما هنلي رن َ 36لسنة  2999المعد
عبد الغنا بسيونا عبد َّللا ,مبدأ المساواة أما القاا وكفالة حق التقااا ,منشؤة المعارف باإلسكندرية.0 ,1001 ,
الفقرة َ 1من المادة َ 903من القانون المدنا العرانا رن َ 49لسنة 91059
د .عبااد الغنااا بساايونا عبااد َّللا ,الاانق السياساايةا أساان التنقااي السياساااا دراسااة مقارنااة لنقريااة الدولااة والحكومااة والحقااوق
.33
والحريات ما الفكر اإلسالما والفكر المعاار ,منشؤة المعارف باإلسكندرية, 1001 ,
د .اموش عمر عبدَّللا ,الحق ماا المسااواة وموناف القااا الدساتو رض مناه ,مجلاة العلاو القانونياة ,كلياة القاانون جامعاة بغاداد,
المجلد َ 32العدد ال انا .191 2911,
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بياانه وألض ساابج كااان .أمااا المفهااو َال ااانا للمساااواة مينحااار مااا مسااؤلة ت بيااق القااانون ,الاااض تإمنااه جميااع
السل ات العمومية للدولة ,وها مسااواة شاكلية مقارناة باالمفهو َاألو  .ولقاد أ اا المإسان الدساتورض ماا هااا
ال او

بمفهاوما مبادأ المسااواة معاا ,ماساته ماا الحقاوق والحرياات مان الدسااتير بنااها علاى أن َ كا

الموا نين سواسية أما القانون  ,و يمكن أن يتار بؤض تميياو يعاود ساببه هلاىَ المولاد ,أو العارق ,أو الجانن,
أو الرأض ,أو أض شر أو قرف آ ر ,ش ااا أو اجتمااعا  .ليتبناى بهااا الحكا المفهاو الماادض للمسااواة .أماا
مفهومهاا الشاكلا اامان مسااواة كا الماوا نين والموا ناات ماا الحقاوق والواجباات بصوالاة العقباات التاا تحاو
َ1

دون مشاركة الجميع الفعلية ما الحياة السياسية ,وا نتاادية ,وا جتماعية ,وال قامية
الفرع االول :االساس الدستوري لمبدأ المساواة فً مصر

انرت الدساتير المارية مجتمعة مبدأ المساواة بين الماريين ما الحقاوق والواجباات العاماة دون التميياو
َ2

بياانه بساابج ا ا ا او اللغااة او الاادين

امااا دسااتور ساانة  1011الملغااا مقااد نااات المااادة َ 49منااه علااى ان

َالموا ناون لادى القاانون ساوا  ,وها متسااوون ماا الحقاوق والواجباات العامااة,
الجنن أو األا أو اللغة أو الدين أو العقيدة

َ3

تميياو بيانه ماا الا بساابج

ا عالن الدستورض لسانة  2911مقاد ناات الماادة َ 1مناه

على ان َ الموا نون لدى القانون سوا  ,وه متساوون ماا الحقاوق والواجباات العاماة  ,تميياو بيانه ماا الا
بساابج الجاانن أو األا ا أو اللغااة أو الاادين أو العقياادة

َ4

َتلتو الدولة بتومير األمان وال مؤنيناة وتكاامإ الفار

لجمياع الماوا نين ,دون تميياو َ . 5و كاال الماادة َ33

آمااا دسااتور  2912مقااد ن ا

المااادة َ 0ماان علااى ان

اياااا نااات علااى ان َالموا نااون لاادى القااانون سااوا ؛ وها متساااوون مااا الحقااوق والواجبااات العامااة,
بينه

َ6

تمييااو

واهج دستور عا َ2914الناما بنفن ا تجاي مقد نات الديباجة علاى ان َ......نكتاج دساتوراً يحقاق

المساااواة بيننااا مااا الحقااوق والواجبااات دون أض تمييااو ......وكااال المااادة َ 0نااات علااى ان َتلتااو الدولااة

َ1
َ2

َ3
َ4

َ5
َ6

د .محمد منيار حساانا ,الحماياة الدساتورية لمبادأ المسااواة ماا النقاا الجوامارض ,مجلاة دمااتر السياساة والقاانون جامعاة نااادض
مرباح  ,الجوامر العدد َ. 190 ,2916 15
نات المادة َ 3من دستورض  1023و 1039على أن َالماريون لدى القانون سوا  .وه متساوون ما التمتع بالحقوق المدنياة
والسياسية وميما عليه من الواجبات والتكاليف العاماة تميياو بيانه ماا الا بسابج األاا أو اللغاة أو الادين ...األمار الااى
اتفقت بشؤنه المادة َ 31من دستور  1056حيث حقارت ا ساتناد ألض مان ا سان الا الث الساابقة َا اا  ,واللغاة ,والادين
كؤسان للتميو بين الموا نين مايفة الايه اساان راباع وهاو َالجانن  ,ميماا اااامت الماادة َ 24مان دساتور  1064والماادة
َ 49ماان دسااتور  1011والمااادة َ 1ماان ا عااالن الدسااتورض  2911اساااان ااامن وهااو َالعقياادة مكااان ناا الماااادتين
ا يرتين على ان َالموا نون لدى القانون سوا  ,وه متساوون ما الحقوق والواجبات العامة ,تمييو بينه ماا الا بسابج
الجاانن أو األاا أو اللغااة أو الاادين أو العقياادة .وهااو نفسااه نا مااادة دسااتور  1064اات الااالة والا بعااد اسااتبدا كلمااة َ
موا نون بكلمة َماريون .وهكاا ل يبدأ ا هتما بعد التمييو على اسان النو ا جتمااعا َالجانن ا ماع دساتور 1056
وكان ند سبقه ما انرار ال المبدأ مشرو دساتور  1054الااى اساتواد الاى اسان عاد التميياو اآلرا السياساية وا جتماعياة.
المونع الرسما لمحكمة النقض والتشريعات المارية ,مادر سابق ,تاريخ الويارة . 2919/9/2
المادة َ 49من دستور سنة . 1011
المادة َ 1من ا عالن الدستورض لسنة  . 2911ادر المجلن األعلى للقوات المسلحة هاا اإلعالن الدساتورض بعاد ياومين مان
تنحا الرمين حسنا مبار عن الحكا وتكليفاه للمجلان العساكرض باصدارة شامون الابالد .ومياه أعلان المجلان العساكرض التواماه
بعد ا ستمرار ماا الحكا وتعهادي بتسالي السال ة لحكوماة مدنياة منت باة ماا ااون ساتة أشاهر أو حتاا يات هجارا انت اباات
البرلمان والرماسة .كما نا المجلن العسكرض ميه بتع يا مجلساا الشاعج والشاورض المنت باين ماا عاا  2919وتعلياق العما
بدستور عا  1011القام  .الموسوعة العالمية  .http://ar.wikipeda.orgتاريخ الويارة 2919/9/2
المادة َ 0من دستور . 2912
المادة َ 33من دستور. 2912
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بتحقياااق تكاااامإ الفااار

باااين جمياااع الماااوا نين ,دون تميياااو

َ1
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 .وكاااال الماااادة َ 53والتاااا ناااات علاااى ان

َالموا نون لدى القانون ساوا  ,وها متسااوون ماا الحقاوق والحرياات والواجباات العاماة,

تميياو بيانه بسابج

الدين ,أو العقيدة ,أو الجنن ,أو األا  ,أو العارق ,أو اللاون ,أو اللغاة ,أو اإلعاناة ,أو المساتوى ا جتمااعا ,أو
ا نتما السياسا أو الجغراما ,أو ألى سبج التمييو والحض على الكراهية جريماة ,يعاناج عليهاا القاانون .تلتاو
الدولااة بات اااا التاادابير الالومااة للقاااا علااى كامااة أشااكا التمييااو ,وياانق القااانون هنشااا مفواااية مسااتقلة لهاااا
الغاارض

َ2

وماان هاااا يتاااح ان ك ا الدساااتير المااارية نااد تااامنت مباادأ المساااواة مااا ناواااها ايمانااا بااان

المشاار الدسااتورض اعتباار هاااا المباادأ الحيااوض هااو مفتاااح ك ا الحقااوق والحريااات العامااة وبهاااا مهااو ساااير توجااه
المجتمع الدولا والاض تجسدت ارادته بمي اق ا م المتحدة و بالعديد من المعاهدات الدولية .
الفرع الثانً  :االساس الدستوري لمبدا المساواة فً العراق
حرات الدساتير على الن

علاى مبادأ المسااواة  ,مقاد حراات الدسااتير العرانياة المتعانباة علاى التؤكياد
َ3

على مبدأ مساواة الموا نين اما القانون
وميمااا ي ا

َ4

الحقااوق والحريااات التااا تااامنها نااانون ادارة الدولااة للمرحلااة ا نتقاليااة لساانة 2994

مؤنااه اماارد

الباااج ال ااانا منااه لتنقااي هاااي المسااؤلة وكااان نااد حما عنااوان َالحقااوق ا ساسااية ماان المااادة َ19الااى  . 23ونااد
تناولاات هاااي المااواد م تلااف الحقااوق ا ساسااية لألمااراد والتااا اعتمااد عليهااا ك ياارا ميمااا بعااد الدسااتور العرانااا مااا
ااايا ة ناواااه المتعلقااة بااالحقوق والحريااات .مقااد اماارد الدسااتور النامااا الباااج ال ااانا منااه لمسااؤلة الحقااوق
والحريات ,حيث نس هاا الباج الى مالين ,تناو الفا ا و مسؤلة الحقوق بنوعيها َالمدنياة والسياساية مان
المادةَ14الى  21هاا ميما ي

الفر ا و  ,اما الفر ال انا مقد ا ت

بتنقاي مساؤلة َالحقاوق ا نتااادية

وا جتماعية وال قامية من المادة َ22الى  . 36اما الفا ال انا مقد تولى تنقي مواو َالحرياات مان الماادة
َ31الااى 46ماان الدسااتورَ . 5أمااا بالنساابة لدسااتور العرانااا لساانة َ  2995لقااد أكااد عل اى مباادأ المساااواة بكامااة
َ1
َ2
َ3

َ4
َ5

المادة َ 0من دستور .2914
المادة َ 53من دستور .2914
ن القانون ا ساساا العراناا الااادر عاا  1025الااض نا ماا الماادة َ 6علاى ان َ مارق باين العارانيين ماا الحقاوق اماا
القااانون وان ا تلفااوا مااا القوميااة والاادين واللغااة  ,ا اكااد هاااا المباادأ مااا المااادة َ 19بقولااه َالعرانيااون متساااوون مااا التمتااع
بالحقوق الم دنية والسياسية وميما عليه من الواجبات والتكاليف العامة  .تمييو بينه ما ال بسابج ا اا او اللغاة او الادين
…  ,كما اكد دستور  21تموو عا  1059مبدأ مساواة الموا نين ما الحقوق اما القانون ومسااواته ماا الواجباات العاماة ,
مقد نات المادة َ 0على ان َالموا نو ن سواسية اما القانون ما الحقاوق والواجباات العاماة و يجاوو التميياو بيانه ماا الا
بسابج الجانن او ا اا او اللغاة او الاادين او العقيادة  ,كمااا ناات علااى اات المبادأ المااادة َ 10مان دسااتور  20نيساان عااا
 , 1064اا نات على ان َالعرانيون متسااوون ماا الحقاوق والواجباات العاماة باال تميياو بسابج الجانن او ا اا او اللغاة او
الدين او أض سبج ا ر …  ,وكال المادة َ 21من دستور  21ايلو عاا  , 1069ا جاا الدساتور العراناا الااادر ماا
 16تموو  1019لكا يإكاد ماا الماادة َ 10مناه مبادأ المسااواة الااض تبنتاه مان نبا الدسااتير العرانياة المتعانباة  ,مومقاا ً لان
المادة َ 10حاو الدستور عد ا فا أض اسان يمكن اجرا تمييو ما استناداً اليه  ,مهاو ناد حار التميياو باين الماوا نين علاى
اسان الجنن او العرق او اللغة مقد نات على ان َ ا  -الموا نون سواسية اما القانون ,دون تفرياق بسابج الجانن او العارق
او اللغة او المنشؤ ا جتماعا او الدين .ج  -تكامإ الفر لجميع الموا نين مامون ما حدود القانون  ,د .نوما علاا عباد َّللا
الااافو ,اإل ااال بمباادأ المساااواة مااا القااانون الجناااما ,مجلااة الراماادين للحقااوق ,مجلااد َ 9العااددَ, 29جامعااة الموا ا  ,ساانة
. 212 92996
لال ال على نانون ادارة الدولة للمرحلة ا نتقالية لسنة  2994كامال ينقر جريدة الونامع العرانياة رنا العادد َ 3091ماا /31
. 2993/ 12
وسن حميد رشيد الامانات الدستورية للحقوق والحريات ما الدستور العرانا لعاا  ,2995مجلاة جامعاة بابا /العلاو ا نساانية
,مجلد ,21العدد َ , 3كلية المستقب الجامعة ,نس القانون .6 64 , 2913,
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ت بيقاته وأنواعه أض مساواة ما الحقوق ومساواة ما تحم األعبا والتكاليف العاماة ,حياث أكادت الماادةَ14
الدستور على ان َالعرانيون متساوون أما القانون دون تمييو بسابج الجانن أو العارق أو القومياة أو ا اا أو
اللااون أو الاادين أو الماااهج أو المعتقااد أو الااراض أو الواااع ا نتاااادض وا جتماااعا
على انَ تكامإ الفر

َ1

امااا المااادة َ 16نااات

حق مكفو لجميع العرانيين ,تكفا الدولاة ات ااا اإلجارا ات الالوماة لتحقياق الا

َ2

.

ونااات المااادة َ 10مااا الفقاارة َسادساا ً علااى انَ لكا ماارد الحااق مااا أن يعاما معاملااة عادلااة مااا اإلجاارا ات
القاااامية وا داريااة َ . 3امااا المااادة َ  29مقااد نااات علااىَ ان للمااوا نين  ,رجااا ً ونسااا ً حااق المشاااركة مااا
الشإون العامة  ,والتمتع بالحقوق السياسية بما ميها حق لتاويت وا نت اج والترشايح َ . 4وكاال الماادة َ31
والتاا نااات علااى ان َلجمياع األمااراد الحااق ماا التمتااع بكا الحقاوق الااواردة مااا المعاهادات وا تفانيااات الدوليااة
المعنية بحقوق اإلنسان التا اادق عليها العراق ,والتا
المااادة َ 46نااات علااى ان َ

تتنانض مع مبادئ واحكاا هااا الدساتور َ . 5وكاال

يكااون تقييااد ممارسااة أض ماان الحقااوق والحريااات الااواردة مااا هاااا الدسااتور أو

تحديدها ا بقانون أو بنا عليه ,على أ يمن ال التحديد والتقييد جاوهر الحاق أو الحرياة َ . 6ونا
ما الماادة َ  199علاى انَ يحقار الان

الدساتور

ماا القاوانين علاى تحااين اض عما أو نارار ادارض مان ال عان َ. 1

وهاااا اياااا ااامانة دسااتورية لحمايااة الحقااوق والحرياااات ماان اض تعسااف نااد يااادر ماان الساال ة التنفياياااة او
التشريعية.

المطلب الثانً  :القرارات القضا ٌة المتعلقة بمبدأ المساواة فً مصر والعراق
حماية مبدأ المساواة

يمكن أن يتحقق باورة ناجعة ه هاا أمن األمراد بهاا المبادأ وتبناوي وها

يمكان

له أن يتبنوي ه هاا تعرماوا علياه و يمكان لها التعارف علياه ه هاا عارض علايه بشاك واااح و ابات و هااا
العاارض ال اباات والوااااح يقااو بااه الدسااتور المكتااوج مماان أسااباج شاايو مكاارة الدساااتير المكتوبااة يرجااع هلااى
اعتبارها وسيلة مان الوساام الناجعاة لاامان الحقاوق والحرياات العاماة بشاك عاا ومنهاا مبادأ المسااواة بشاك
ا

َ . 9مالناو

المتعلقة بمبدأ المساواة بقيت ير اات أهمية ول يلو بها المشر ه لغاياة قهاور القاااا

القااا الدستورض ها هو من نا بتحديد مجا ت هاا المبدأ والعما علاى ت بيقهاا علاى أوجههاا الم تلفاة  ,ها مان
السااه اإلعااالن عاان مباادأ المساااواة وهنااراري مااا الدساااتير  ,بيااد أن ماان الاااعوبة ت بيقااه وتجساايدي مااا الوانااع
َ0

العملااا

 .ه أن ا جتهاااد الدسااتورض المقااارن يقهاار ا تالمااات مااا ت بيقااه .اتجاهااات القاااا الدسااتورض مااا

تفسااير مباادأ المساااواة هن الحجيااة الم لقااة لالجتهاااد الدسااتورض تماانح القاااا الدسااتورض دورا مهمااا مااا تحديااد
َ1
َ2
َ3
َ4
َ5
َ6
َ1
َ9
َ0

المادةَ 14من الدستور العرانا لسنة .2995
المادة َ 16من الدستور العرانا لسنة .2995
المادة َ 10الدستور العرانا لسنة .2995
المادة َ  29من الدستور العرانا لسنة 2995
المادة َ 31من الدستور العرانا لسنة 2995
المادة َ  46من الدستور العرانا لسنة . 2995
المادة َ  199من الدستور العرانا لسنة . 2995
د .احمااد مااا حسااين العبياادض ,ناااو دسااتور العااراق  2995ودورهااا مااا حمايااة مباادا المساااواة  ,مجلااة ديااالى  ,العااددَ41
.5 ,2990,
د .أمااين عااا ف اااليبا  ,دور القاااا الدسااتورض مااا هرسااا دولااة القانونَدراسااة مقارنااة  ,المإسسااة الحدي ااة للكتاااج  ,بيااروت
391 , 2992,
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يمكاان للمشاار م الفتااه ه هاا عاادلت القاعاادة الدسااتورية التااا احااتك هليهااا

القااا الدستورض .لاا ينادض بعض الفقها بارورة ا ستمرار ما تجاير القيماة الدساتورية لمبادأ المسااواة ,ألن
هاا يع ا القااا الدستورض هامشاا واساعا مان التقادير ,يقااو مان اللاه محااو ت المشار
َ1

والتقلي من ماعليته تحت عناوين ومبادئ م تلفة

ارق هااا  .المبادأ

لهحا ة لاا نس هاا الم لج الى مرعين

الفرع االول -القرارات القضا ٌة المتعلقة بمبدأ المساواة فً مصر :
لعج القااا الدساتورض والااض يمكان تعريفاه باناه هاوَ مجموعاة القواعاد المنب قاة مان احكاا المحااك ماا
المجا الدستورض

َ2

دورا ماعال ما تعويو وحماية مبدا المساواة مان اال العدياد مان ا حكاا القااامية التاا

اادرتها المحكمة الدستورية العليا مقاد نقارت المحكماة العدياد مان القااايا ماا قا دساتور سانة  1011الملغاا
وكال الدستور الحالا لسنة  2914والتا اكدت ميها حمايتها الدستورية لهاا المبدأ .
اوال -موقف المحكمة الدستورٌة العلٌا من المساواة امام القانون :
نت اارق لهاااا المونااف ماان ااال الحك ا الاااض اااادرته المحكمااة مااا القاااية رن ا َ 21لساانة  5ناااامية
دستورية ما  1090 /4/ 20ت ال عن ما هاي القاية ماا الماادة َ 21مان ناانون رنا َ 136لسانة 1091
َما شؤن ا حكا ال ااة بتاؤجير وبياع ا مااكن وتنقاي العالناة باين الماإجر والمساتؤجر والتاا ناات علاى ان
َيعام ما ت بيق احكا هاا القانون معاملة المبانا المإجرة أل راض السكنا  ,ا ماكن المساتعملة ماا ا اراض
تد

ما ن اق النشا التجارض او الاناعا او المهناا يار التجارياة و يفياد مان احكاا هااي الماادة ساوض

المستؤجرين الماريين  .واهبت المحكمة ما حي يات حكمها َ  ....أن مبادأ المسااواة أماا القاانون أساان العاد
والحرية والسال ا جتماعا وأن الغاياة التاا يساتهدمها تتم ا أااالً ماا ااون حقاوق الماوا نين وحريااته ماا
مواجهة اور التمييو التا تنا أو تقيد ممارستها ,وأاحى هاا المبدأ ما جوهري وسيلة لتقرير الحماياة القانونياة
المتكاممة  .وحيث هن هاي المعاملة ا ست نامية التا أوردتها المادة َ  21الم عون عليهاا ,أدت هلاى التفرناة باين
امفتين مان الماال انتقماته أسان موحادة ,تجعلها جميعاا ً يقفاون علاى ناد المسااواة وكاان يتعاين أن ي ااعه
المشر لقاعادة نانونياة موحادة و مجاردة ....,وان اإل اال بمراكاو نانونياة متما لاة ين اوض علاى ههادار .لمبادأ
المساواة بينه وبين المال الاين ل يحرموا من هاا الحق ...عليه حكمت بعد دستورية نا
نااانون رن ا  136لساانة  1091ميمااا تااامنه ماان اساات نا

َ3

الماادة َ 21مان

يالحااق ماان هاااا الحك ا ان المحكمااة كرساات القيمااة

الدستورية لمبدا المساواة اما القانون واعتبر ان الجميع ي اع للقانون

الما تما لت مراكوه القانونية .

ثانٌا  -موقف المحكمة الدستورٌة العلٌا من المساواة فً مجال الحقوق الشخصٌة :
اكدت المحكمة على حراها بحماية الحقوق الش اية وال بعاد الساماح للمشار ب رنهاا والا ماا
القاية رن َ  23لسانة  16نااامية دساتورية ماا  1005 /3/19مقادا كادت المحكماة علاى مبادا المسااواة ماا
مجا الحقوق الووجية عندما ت ال عن بعد دستورية البند َالساادن مان الماادة َ 13مان ناانون مجلان الدولاة
َ1
َ2

َ3

د .محمد منير حسانا  ,مادر سابق . 109
د .عادنان عاجا عبيااد القاانون الدسااتورض النقريااة العاماة والنقااا الدسااتورض ماا العااراق 2مو سسااة البارانن لل باعااة والنشاار
والتوويع العراق النجف ا شرف 136 2919
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بالقرار بقانون رن َ 41لسنة  1012بشؤن مجلن الدولة والاض حدد الشرو الواجج تومرها ماا كا مان يعاين
عاااوا بمجلاان الدولااة حيااث ن ا

علااى ان َأ يكااون متووجااا ماان أجنبيااة ,ومااع ال ا يجااوو بااصان ماان رمااين

الجمهورية اإلعفا من هاا الشر هاا كان متووجا بمن تنتما بجنسيتها هلى هحدى البالد العربياة  .ودماع ال ااعن
بااان هاااا الحقاار ينااانض مباادأ تكااامإ ,الفاار
 . 1َ 49من الدستور وي

وي ا بالحمايااة القانونيااة المتكاممااة اللاااان كفلتهمااا المادتااان َ 9و

بمبدأ المساواة واهبت المحكمة ماا حي ياات حكمهاا َنا

الدساتور ماا الماادة َ49

منه على حقر التمييو بين الماوا نين ماا أحاوا بينتهاا ,هاا تلا التاا يقاو التميياو ميهاا علاى أساان الجانن أو
األا أو اللغة أو الدين أو العقيدة ,ه أن هياراد الدساتور لااور باااتها يكاون التميياو محقاورا ميهاا ,ماردي أنهاا
األك ر شيوعا ما الحياة العملية .و يد البتة على انحاااري ميهاا .ها لاو ااح الا لكاان التميياو باين الماوا نين
الم عون ميه يقياد كاال

ميما عداها جاموا دستوريا ,وهو ما ينانض المساواة التا كفلها الدستور وحيث هن الن

حق العم وما تفر عنه من الحاق ماا تاولا الوقاامف العاماة المكفاولين بالماادتينَ 14 ,13
ال هن هعما هاا الان

يساتلو هنهاا

دماة المعيناين بمجلان الدولاة علاى االف أحكاماه ,ويحاو دون تعياين

أعاا جدد ميه لمجرد ا تياره الووام من أجنبية .وحيث هنه متى كان ما تقد  ,مصن الن
َ3

م الفااا للدسااتور ,وحكماات المحكمااة بعااد دسااتورية المااادة التااا عاان بهااا
ب او

َ2

مان الدساتور,

معاملة الموا نين بؤحواله الش اية وان هاي ا مور

الم عاون مياه يكاون

اكاادت المحكمااة ان مونفهااا اباات

يمكن تجاووها .

ثالثا :موقف المحكمة الدستورٌة العلٌا من تنظٌم االسرة المصرٌة وفقا لمبدا المساواة
اعتباارت المحكمااة ان القاعاادة القانونيااة التااا تقااو علااى تنقااي اواااا ا ساارة المااارية او تتا ا بهاااا
التنقي بربا من الرواب يجج ان تكون عامة وم لقة ما ان بانها على ك مارض وال ما رنا القااية رنا
َ111

لسنة  31ناامية تاريخ الجلسة . 2991/12/0
ما هاي القاية التا ا ارت جد ك يرا وال عندما نررت المحكمة الدستورية العليا ان المادة َ 111مان

محة ا حوا الش اية لألنبا ا ر واكن ند نات على ان َيجوو الحك بوماة الغامج بعد ماا ال اين سانة
من الحك بؤ بات يبته او ماى تسعين سنة من حين و دتاه  .يار دساتورية مل ا

هااي القااية التاا رمعتهاا

سيدة مارية َمسيحية الديانة ت لج بعاد دساتوريتها كونهاا م الفاة للماادة َ0و 49مان الدساتور ألنهاا مياوت
ابنا الو ن بسبج ا تالف انتماامه الادينا  .وناد ايادت المحكماة هااا الادمع واهبات ماا حي ياات حكمهاا َ....ان
الاان
وتحر

مااا المااادة َ 0ماان الدسااتور علااى ان َا ساارة اسااان المجتمااع  ,نوامهااا الاادين وا
الدولة على الحفاق على ال ابع ا اي لألسرة المارية وما يتم

ااالق والو نيااة .

ميها من ني وتقاليد  ,مع تؤكياد هااا

َ 1نات المادة َ 49على ان َالموا نون لدى القانون سوا  ,وه متساوون ما الحقوق والواجبات العامة ,تميياو بيانه ماا الا
بساابج الجاانن أو األا ا أو اللغااة أو الاادين أو العقياادة  .امااا المااادة َ 9مقااد نااات علااىَ تكف ا الدولااة تكااامإ الفاار لجميااع
الموا نين .من الدستور المارض لسنة 1011
َ 2مادة َ 13العم حق وواجج وشرف تكفله الدولة ,ويكون العاملون الممتاوون مح تقدير من الدولة والمجتمع ,و يجاوو مارض
أض عم جبراً على الموا نين ه بمقتاى نانون وألدا دمة عامة وبمقاب عاد  .مادة َ 14الوقامف العامة حق للموا نين,
وتكليف للقاممين بها ل دمة الشعج ,وتكف الدولة حمايته ونيامه بؤدا واجباته ما رعاية ماالح الشعج ,و يجاوو مااله
بغير ال ريق التؤديبا ه ما األحوا التا يحددها القانون.
َ 3المونع الرسما للمحكمة الدستورية العليا المارية http://sccourt.goveg
تاريخ الويارة .2919/19/5
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المجتمع المارض يد على ان المشر الدستورض ناد الى ا االق حكا هااا

ليشم ك اسرة مارية أيا كانت عقيادتها الدينياة ا اورد بعاد الا حقارا شاامال ألياة ااورة مان ااور

التمييو بين الموا نين بناه ماا الماادة َ 49مناه علاى ان َالموا ناون لادى القاانون ساوا  ,وها متسااوون ماا
الحقوق والواجبات العامة

تمييو بينه ما ال بسبج الجنن او ا ا او اللغة او الدين او العقيادة بماا ماإداي

ان القاعدة القانونياة التاا تقاو علاى تنقاي اوااا ا سارة الماارية او تتاا بهااا التنقاي برباا مان الارواب
يجج ان تكاون عاماة وم لقاة ماا ان بانهاا علاى كا ماارض ,واهبات المحكماة علاى اناه

يجاوو التميياو علاى

اسااان ا نتمااا الاادينا بااين المااوا نين مااا مسااؤلة ته ا المجتمااع بؤسااري ومرتب ااة بالناحيااة ا جتماعيااة لألساارة
المارية لاا تجاد المحكماة ان الماادة َ 111مان محاة ا حاوا الش ااية لألنباا ا ر اواكن يار دساتورية
َ1

م الفة للماادة َ0و 49مان الدساتور الماارض

 .ومان وجهاة نقرناا نجاد ان القااا الدساتورض الماارض ناد

انح نفساه ماا مساام اات اابع ديناا لألنباا وهاا تعتبار لها مقدساة وبالتاالا يعتبار هااا ارق لحرياة العقيادة
لألنبا .
رابعا  -موقف المحكمة الدستورٌة العلٌا من مبدا المساواة فً مجال حق الترشٌح :
حرات المحكمة على تكرين مبد المسااواة ماا مجاا الترشايح والا ماا القااية رنا َ 95لسانة 29
ناامية تاريخ الجلسة ماا  2991 / 6/19عنادما تا ال عان بعاد دساتورية البناد َ 4مان الماادة َ 39مان نارار
ووياار الشااباج رن ا  936لساانة  2999حيااث اكاادت المحكمااة ان حااق الترشاايح حااق دسااتورض لمباشاارة الحقااوق
السياساية لجمياع ا ماراد متااى تاوامرت الشارو التااا اوجبهاا القاانون و يجاوو واااع اض هجارا ات تعرنا مباادا
المساواة ما هاي القاية السيدة َوينج محمود محمد

عنات باعتبارهاا مرشاحة لعااوية مجلان ناادض ساموحة

الريااا ولكان ادارة الناادض رماات هااا الترشايح كونهاا

مإها عاا كماا اشاتر ت الماادة َ 39ماا

تحما

مقرتها َ 4من نرار ووير الشباج والريااة باعتماد النقا األساسا لألندية الرياااية وناد نا

الشار الراباع

على أن يكون حااالً على مإه عا بالنسبة للترشيح للرماسة وكال بالنسبة للمرشح للعاوية ما األندياة التاا
يويد عدد األعاا العاملين بها عن ألفى عاو …

ير دستورية وم ا لفة للمادة َ 49مان الدساتور ,واهبات

المحكماة ماا حي ياات حكمهاا َ....نا

الدسااتور ماا الماادة َ 49مناه علاى حقاار التميياو ماا أحاوا معيناة هااا

عليهااا مااا مااتن هاااا الاان

يااد البتااة علااى الحااار؛ وآيااة الا أن ماان اااور

المناااو

التمييو التا ف عنها الن

؛ ه أن هاااا الحقاار

ر ا أنهاا

تقا عان يرهاا ووناا ً و

اراً؛ كاالتمييو الااى يرتاد هلاى الجااي أو هلاى

ال روة أو ا نتما ال بقا أو المي السياسا أو الحوبا؛ وبالجملة مصن نوا التمييو التا تنانض مبدأ المسااواة أماا
القانون؛ ك تفرنة أو تقييد أو تفاي أو استبعاد ينا باورة تحكمية من الحقوق والحرياات التاا كفلهاا الدساتور
أو القانون  ..........وأن الحق ما ا نت اج والترشيح من الحقوق العامة التا كفلها الدساتور واامن ممارساتها؛
وجعلها واجبا ً و نيا ً يتعين القيا به؛ وأن هاين الحقين تكامالن

ينفاالن ,ومن ير المفهو أن ي لق المشار

حق ا نترا للموا نين الماإهلين لمباشارة حقاونه ؛ األمار الااى يكاون معاه الان

ال عاين ناد االف نااو

المواد َ 1,49 ,3 ,1من الدستور ملهاي األسباج حكمت المحكمة بعد دستورية البناد َ 4مان الماادة َ 39مان
َ1
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يتاااح ان ناارار المحكمااة كااان وااااحا وهااو ان حااق ممارسااة

الحقوق السياسية حق دستورض و يجوو ا لتفاف حوله تحت اض مبرر مها ل تسمح للسل ة التشاريعية ان تمان
هاا الحق.
خامسا  :موقف المحكمة الدستورٌة العلٌا من المساواة فً مجال حرٌة العقٌدة
اكدت المحكمة بان ممارسة حرية العقيدة مكفولة للجميع وماق مبادا المسااواة الاا نا
ما القاية رن َ  153لسنة  32ناامية تاريخ الجلسة  2911/ 2 / 4تتم

علياه لدساتور والا

هااي القااية ب لاج الحكا بعاد

دستورية البند رنا َ 1مان الماادة َ 11مان ناانون نقاا العااملين المادنيين بالدولاة الااادر بالقاانون رنا َ41
لسنة  ,1019ميما أ فله من الن

على َأحقية العام أو العاملة المسيحية ما الحاو على هجاوة اااة باؤجر

كام لمدة شهر لمرة واحدة وا حياته الوقيفية لويارة بيت المقدن ,مع عد احتساابها مان اإلجااوات األ ارى
المقررة للعام بؤجر كام  .و دمعت المدعية وها من الديانة المسيحية بعد دستورية ادر الفقرة َاألولى مان
المادة َ 11من نانون نقا العاملين المدنيين بالدولاة الااادر بالقاانون رنا َ  41لسانة  ,1019والبناد رنا َ1
من هاي الفقرة ,ميما تامناي من نار ن اق ت بيق أحكامهماا علاى أدا مريااة الحاج ,دون وياارة بيات المقادن
بالنسبة للعام المسيحا الديانة واهبت المحكمة ما حي ياات حكمهاا َ...وحياث هن مان المقارر أن مبادأ المسااواة
أما القانون الاض رددته الدسااتير الماارية المتعانباة باد اً بدساتور سانة  ,1023وانتهاا ً بالدساتور القام َدساتور
سنة  2914الاض تناوله ماا الماادتين َ 53 ,4مناه ,يساتهدف حماياة حقاوق الماوا نين وحريااته ماا مواجهاة
اور التمييو التا تنا منها أو تقيد ممارستها ,وهاو باال يعاد وسايلة لتقريار الحماياة القانونياة المتكامماة التاا
يقتار ت بيقها على الحقوق والحريات العامة المناو
التا يقرها القانون ويكاون ماادراً لهاا ,ومان ا
القانونية التا تتما

عليها ما الدستور ,ب يمتد مجا هعمالها هلاى الحقاوق

يجاوو للقاانون أن يقاي تميياواً يار مبارر تتناامر باه المراكاو

ما عناارها .وحيث هنه متى كان ال  ,وكانت ويارة األمااكن المسايحية ببيات المقادن تعاد

من الواجبات الدينياة لادى المسايحيين ,وناد أنار المشار الا باالن

عليهاا ااراحة ماا الماادة َ 53مان ناانون

العم الاادر بالقانون رن َ 12لسنة  ,2993بما ومه ايرورة هاي الشعيرة من الشعامر الدينية التاا أوجاج
الدسااتور علااى المشاار العااادض كفالااة الحااق مااا ممارسااتها بحريااة  .....ومتااى كااان التنقااي الاااض أتااى بااه الاان
الم عااون ميااه ل ا يتااامن تقرياار الحااق مااا هجاااوة وجوبيااة للعاااملين المساايحيين الم ااا بين بؤحكااا نااانون نقااا
العاملين المدنيين بالدولة ,لمدة شهر بؤجر كام  ,ولمرة واحدة وا حيااته الوقيفياة ,لوياارة بيات المقادن ,ماع
عد احتسابها امن اإلجاوات ا عتيادية المقررة بال القانون ,ونار منحهاا علاى أدا مريااة الحاج ,ماصن هااا
التنقي يغدو تنقيما ً نااراً ير متكام ,

يحي باالحقوق والحرياات التاا كفلهاا الدساتور مان م تلاف أن ارهاا

وجوانبهااا ,ويكااون بااال نااد أ ا ه ااال ً جساايما ً بهااا ,بمااا يفقاادها تكاملهااا وتااراب أجوامهااا ,ويقااع ماان ا م الف اا ً
لنااو

َ1
َ2

المااواد َ 02 ,64 ,53 ,14 ,13 ,12 ,4 ,1ماان الدسااتور ,متعيناا ً لااال القاااا بعااد دسااتوريتهَ. 2
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اوة جيادة عنادما انار ان مبادا المسااواة يجاج ان ي باق علاى

الوانع ما مسالة ممارسة الشعامر الدينية بغض النقر عن الدين والجنن والعقيدة
سادسا  -موقف المحكمة الدستورٌة العلٌا من التمٌٌز االٌجابً :
يمكان ال اروم عان مباادأ المسااواة سانداً لااارورات تفرااها تاداعيات بعااض المراكاو القانونياة
بينهااا ,هن لجهااة ا
شارو الشا

ااتالف مااا النشااا أو لجهااة الموانااع يااد

ااتالف

مااا ن اااق مسااؤلة ا ااتالف المراكااو ,ا ااتالف مااا

أحياناا ً وحيناا ً آ ار ا ااتالف ماا نشاا الشا

َ1

واكادت المحكماة مااا حكمهاا ا تاا ان مباادا

المساواة يمكن رنه بموجج التمييو ا يجابا وال ما القاية رن َ  9لسانة َ 16نااامية تااريخ الجلساة 5
 1005 /9/وتااتل

هاااي القاااية بااال عن بعااد دسااتورية المااوادَ19و15و 16ماان القااانون رن ا َ 30لساانة

 1015بشؤن تؤهي المعونين .ألنها تتعارض مع مبدا المساواة التا ن
ال أن المشر آ ر المعونين بعدد من الوقامف ,وحر

عليها الدستور ما َ 49مان الدساتور,

ياره مان التاواح عليهاا ,ودون أن يساتند التميياو باين

هاااتين الفمتااين هلااى أساان مواااوعية ,وماانحه بالتااالا أولويااة مااا ماار
الناو

العما

يجااوو تقريرهااا ه ماان ااال

الدستورية ااتها .وند اهبت المحكمة ما الرد على هااا الادمع ماا حي ياات حكمهاا َ....وكاان ماا تو ااي
أن شؤنا من يره ما مجتمعااته  ,وأن

القانون رن  30لسنة  1015بشؤن تؤهي المعونين ,هو أ يكون هإ

تتكامؤ مراه معه ما مجا النهوض بمسموليته نبلها ,ماال ينعولاون عنهاا ,أو يقفاون منهاا مونفاا سالبيا ,وكاان
المشر ما ن اق سل ته التقديرية ,وبما

م الفة ميه للدستور ,بعد أن ندر أن است دا المعونين المإهلين  -ماا

الحادود التاا بينهاا  -يعكان مااالح اجتماعياة لهاا وونهااا ,تاد
مر

بااور مان الجاوا الجنااما لحما مان يملكااون

العم على تاليلها لهإ  ,وه حق عقابه  ,مصن ما نعاي المدعا من أن هااا الجاوا تقارر لغيار اارورة,
َ2

ودون سند من الدستور ,يكون با ال )...ملهاي األسباج حكمت المحكمة برمض الدعوى
انه يمكن للمشر ان يشر نانون يتامن تمييو ايجابا

اكاد القااا الماارض

ع ا اولوية او رعاية او ميوة لفمة معينة من ا ماراد

وال ااة الاين يعانون من عوق جسمانا ما الحاو على التعياين

ع اامه مرااة ماا الا او تعاويض لها

من حالة حرمان او تهميش حا له .
الفرع الثانً  -القرارات القضا ٌة المتعلقة بمبدأ المساواة فً العراق :

َFrançois Luchaire, Laprotection constitutionnelle des droits et des libertés, 2eme édit, 1
Economica, Paris, 1987,p. 230.
َ 2المادة َ 19ت ا للمعونين الحاالين على شهادات التؤهي نسبة مساة ماا الماماة مان مجماو عادد العااملين بكا وحادة مان
وحاادات الجهاااو اإلدارض للدولااة والهيمااات العامااة والق ااا العااا المااادة َ 15ماان اات القااانون علااى أن اعلااى وحاادات الق ااا
ال ااا والجهاااو اإلدارض للدولااة والق ااا العااا التااا تساارض عليهااا أحكااا هاااا القااانون ,همسااا سااج ااا لقيااد المعااونين
الحاااالين علااى شااهادات التؤهيا الاااين التحقااوا بالعما لااديه ويجااج أن يشااتم هاااا السااج علااى البيانااات الااواردة مااا شااهادة
التؤهي  ,وعليه تقدي هاا السج هلى مفتش مكتج القوى العاملة الاض يقع ما دامرته نشا ه كلما= = لج ال وعليه ه اار
هاا المكتج ببيان يتامن عدد العاملين اإلجمالا ,وعدد الوقامف التا يشغلها المعونين المشار هليه  ,واألجر الاض يتقاااي كا
منه ويكاون الساج واإل اار بالبياان بقاا للنمااام الموحادة التاا ياادر بهاا نارار مان وويار القاوى العاملاة .للموياد ينقار :
المونع الرسما للمحكمة الدستورية المارية  ,مادر سابق  , .تاريخ الويارة 2919/9/25
المادة َ 16على أن ايعانج ك من ي الف أحكا المادة التاسعة من هاا القانون بغرامة تجاوو مامة جنيه والحبن مادة تجااوو
شهرا ,أو بصحدى هاتين العقوبتين .كماا يعاناج بانفن العقوباة ,المسامولون بوحادات الجهااو اإلدارض للدولاة والق اا العاا الااين
ي الفون أحكا المادة العاشرة من هاا القانون .ويعتبر مسمو ما هاا الشؤن ك من يمل سل ة التعيين.
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لعباات المحكمااة ا تحاديااة العليااا مااا العااراق دورا همااا مااا تعويااو مباادا المساااواة ماان ااال العديااد ماان
القرارات التا ات اتها لاا سوف نستعرض اه هاي القرارات .
اوال :موقف المحكمة االتحادٌة العلٌا من حماٌة مبدا المساواة لالنتخاب
مفا القاية المرنمة 00و194و/196اتحادية /اعال  2919/التا ا ارت جد نانونيا ودستوريا حاو التعادي
الاااض انااري مجلاان النااواج والمتااامن اعااادة العااد والفاارو لجميااع نتااامج انت ابااات البرلمانيااة لعااا  2919بساابج
الشكو حو وجود تووير شاابها واهبات المحكاة ماا حي ياات نرارهااَ اعتبارت المحكماة ان الغاا هااي النتاامج
بشك َم لق دون التمييو بين ااوات النا بين التا ادليات ماا تلا المناا ق بشاك سالي وباين ا ااوات التاا
شابها الم الفات كالتووير سوا دا

العراق او ارجاه يشاك هادرا لهااي ا ااوات ومااادرة إلرادة الناا يين

وهاا يتعارض مع احكا الموادَ 14وَ 29و الفقرة َاو

من المادةَ 39التاا كفلات للماو ن حقاه بالمسااواة

وحقه بالتاويت والترشيح وابدا الراض ما ا مور العاماة وماا مقادمتها حرياة الاراض ماا انت ااج مان يم لاه ماا
َ1

مجلاان النااواج

القاااية هاااي التااا أ ااارت جااد نانونيااا بساابج حااا ت التووياار التااا رامقاات عمليااة ا نت ابااات

البرلمانيااة وتاادنا نساابة المشاااركين بهااا كااان مونااف المحكمااة وااااحا ماان هاااي المسااالة الحساسااة عناادما تمسااكت
بالدستور ر

ا جوا التا كانت سامدة .

ثانٌا  -موقف المحكمة االتحادٌة العلٌا من التمٌٌز االٌجابً :
اكدت المحكمة بان التمييو الاض جا به نقا توويع المقاعد رن َ 12لسنة 2913لاالح النسا يتفق ماع
الدسااتور والا عناادما نقاارت القاااية  /30اتحاديااة/اعال  2913/مفااا هاااي القاااية تا ال عاان مااا نقااا توويااع
المقاعااد رنا َ 12لساانة  2913الاااض ماانح النسااا نقااا الكوتااا كونااه م ااالف للدسااتور مااا مادتااه َ 14و التااا
نات على ان َالعرانياون متسااوون أماا القاانون دون تميياو بسابج الجانن أو العارق أو القومياة أو ا اا أو
اللااون أو الاادين أو الماااهج أو المعتقااد أو الااراض أو الواااع ا نتاااادض وا جتماااعا  .وان نقااا المعتمااد يع ااا
امالية للنسا على الرجا ما الترشيح وكاال م الفتاه للدساتور ماا مادتاه َ 16والتاا ناات علاى انَ تكاامإ
الفاار

حااق مكفااو لجميااع العااارانيين ,تكفاا الدولااة ات اااا اإلجااارا ات الالومااة لتحقيااق ال .وكااال

ااارق

للدسااتورما المااادة َ  29مقااد نااات علااىَ ان للمااوا نين ,رجااا ً ونسااا ً حااق المشاااركة مااا الشااإون العامااة ,
والتمتع بالحقوق السياسية بما ميها حق لتاويت وا نت اج والترشيح َ. 2
ويتاح من هاا القرار ان المحكمة اعتبرت ان نااو

الدساتور متكاملاة و يجاوو تجومتهاا وان مساالة الكوتاا

النسامية تتفق مع الدستور وبهاا يكون نرار المحكمة ند راعى مبدأ المساواة ما مجا الحقوق السياسية .
ثالثا :موقف المحكمة االتحادٌة العلٌا من تولً الوظا ف العامة :
مااا هاااي القاااية أكاادت المحكمااة ان تااولا الوقااامف العامااة متاحااة لجميااع المااوا نين ولااين حك ارا لجهااة
معينة جا هاا عندما نقرت القاية المرنمة َ /24اتحادية2913 /

والتااااا تاااا ال عاااان مااااا المااااادة

َ 1المونع الرسما المحكمة ا تحادية العليا العرانية  ,مادر سابق,تاريخ الويارة .2919/9/25
َ 2المونع الرسما المحكمة ا تحادية العليا العرانية  https://www.iraqfsc.iqتاريخ الويارة .2919/9/29
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َ 23ما نفرتيها َ1و 2من نانون انت اج مجالن المحامقات واألناية والنواحا يار المنتقماة ماا هنلاي رنا
َ 36لسنة  2999المعد

بعد دستوريتها كونها م الفة للدستور ما مادته َ14و16

مقد نات المادة َ : 23أو تجارض انت اباات محامقاة كركاو وا نااية والناواحا التابعاة لهاا بعاد تنفياا عملياة
تقاسا الساال ة اإلداريااة واألمنيااة والوقااامف العامااة بمااا ميهااا مناااج رمااين مجلاان المحامقااة والمحااامق ونامااج
المحامق بين مكونات محامقاة كركاو بنساج متسااوية بابن المكوناات الرميساية ,وي يار المكاون او األ لبياة ماا
مجلن المحامقة با تيار احد أعلى ال ة منااج المحامق أو نامج المحامق أو رمين مجلن المحامقة.
انيا ً  -تشاك لجناة تتكاون مان مم لاين ا ناين عان كا مكاون مان مكوناات محامقاة كركاو الرميساية الا الث مان
أعاااا مجلاان النااواج عاان محامقااة كركااو  ...مقااد اعتباارت المحكمااة ا تحاديااة العليااا وبعااد اسااتقرا الاان
القااانونا والرجااو هلااى الناااو

الدسااتورية اات العالنااة وجاادت أن الااوا تقاس ا الساال ات ا داريااة وا منيااة

والوقااامف العامااة بااين المكونااات الرميسااية بالتساااوض ماان شااؤنه أن يفااوت الفراااة وحرمااان ماان ل ا يكاان ااامن
المكونات َالرميسية بتل الوقامف .ويمكن التوا هلى المونف الااحيح ونااد المشار الدساتورض مان اال
ا

ال على المادة َ 16مان الدساتور العراناا التاا ناات علاى َتكاامإ الفار

وتكف ا الدولااة ات اااا ا جاارا ات الالومااة لتحقيااق الا

حاق مكفاو لجمياع العارانيين

.وماان هاااا المن لااق وجاادت المحكمااة ا تحاديااة العليااا أن

الفقرتين الم عون بها ت الفان احكا الماادة َ 16مان الدساتور .وماا جاناج ا ار ,ماؤن نا

المكوناات الرميساة,

بحسج توجهات القاا الدستورض ين وض على ابها  ,حيث ل يحدد هاي المكونات وكيفياة بيانهاا عان ساواها مان
المكونااات ,كمااا أنااه يتعااارض مااع احكااا المااادة َ 14ماان الدسااتور التااا تاان

علااى َالعرانيااون متساااوون أمااا

القااانون دون تمييااو بساابج الجاانن أو العاارق أو القوميااة أو ا ا ا أو اللااون أو الماااهج أو المعتقااد أو الاارأض أو
الوااع ا نتاااادض أو ا جتمااعا .

َ1

هاااا القارار اكاادت مياه المحكمااة العلياا ان تكااامإ الفار

للجمياع بغااض

النقاار عاان الجاانن او الاادين او الواااع ا جتماااعا او ا نتاااادض لألمااراد وواااعت حاادا لتجاااوو المشاار الاااض
حاو استبعاد ممات معينة من تولا الوقامف العامة تحت مسمى المكونات َالرميسية .
رابعا :موقف المحكمة االتحادٌة العلٌا من المساواة امام القانون
اكدت المحكمة ان تكامإ الفر

متاح للجميع ومق مبدا المساواة وجا هااا بمناسابة حكمهاا ماا القااية َ

 /3اتحادية  2916/ومل

القاية مقاد تا ال عان باالفقرة َ سادساا مان الماادة َ 0ناانون ا حاواج السياساية

َ2

التا اشتر ت ما من يإسن حوبا ان يكون حااال علاى شاهادة جامعياة اولياة او ماا

رن َ 36لسنة 2915

يعادلها اعتبرت المحكمة هاا رق للمادة َ14و16و/39او و 46من الدستور والتا اكدت علاى مبادا المسااواة
كونه تتعارض مع أحكا الدستور المتامنة المساواة وتكامإ الفر

وحرية التعبير واهبت المحكمة ماا حي ياات

نراراها َان الدستور ل يشتر ما مان يتاولى منااج رماين الجمهورياة ان يكاون حاااالً علاى شاهادة جامعياة
اولية او ما يعادلها كون المناج سياسيا ً ممن بااج اولاى ان يكاون مهاا رماساة الحاوج عماالً سياسايا

ًَ 3

َ 1المونع الرسما المحكمة ا تحادية العليا العرانية  ,مادر سابق ,تاريخ الويارة . 2919/9/20
َ 2جريدة الونامع العرانية العدد َ  4393ما . 2915/19/12
َ 3المونع الرسما المحكمة ا تحادية العليا العرانية  ,مادر سابق ,تاريخ الويارة . 2919/9/20

.بالنسابة
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الى هاا القرار من وجهة نقرنا بان مناج رمين الجمهورية مناج مه ما السل ة التنفياية وبالتاالا يجاج ان
من يتولى هاا المناج يحم شهادة جامعية اولية وان يكون حاوله عليها على ان تقدير مدة عشر سنوات .
خامسا :موقف المحكمة من مبدا المساواة امام القضاء
مااا هاااي القاااية المرنمااة / 114اتحاديااة  2913 /التااا الااج ميهااا نااااا محكمااة باادا ة الكاار ماان المحكمااة
ا تحادية العليا باالحك بعاد دساتورية الماادة َ 25مان ناانون هيماة دعااوى الملكياة المارن َ13
َيحق للاين ونع عليه

والتا تن

بن نتيجاة ت بياق القاانون رنا َ 2لسانة  2996بماا ي ا

لسانة 2919
التعاويض ونات

هنامة الدعوى وله الحق بصنامة دعوى بموجج القاانون الجدياد باؤ ر رجعاا لرماع الحياف عانه كونهاا تتعاارض
مااع المادتااان َ14و َ/ 10سادسااا والتا ناااتان علااى انَالعرانيااون متساااوون أمااا القااانون دون تمييا قاو بساابج
الجااانن أو العااارق أو القومياااة أو األاااا أو اللاااون أو الااادين أو المااااهج أو المعتقاااد أو الوااااع ا نتااااادض أو
ً
ً
عادلاة ماا اإلجارا ات القااامية واإلدارياة .مان الدساتور وناد
معاملة
ا جتماعا َ .لك مر قد الحق ما أن يعام
ايدت المحكمة هاا الدمع واهبت ما حي يات نرارها َ...ان الغاية المنشودة من تشريع نانون هيمة دعااوى الملكياة
المرن َ 13لسنة  2919هو امان حقوق الموا نين الااين انتوعات عانه عقااراته

الماا للقاانون وتعويااه

تعوياا عاد و بد ان يكاون هااا التعاويض مراعياا لكاماة الماوا نين بااورة متسااوية دون تميياو باين ماوا ن
وا ر والجميع ي اع إلجرا ات ناامية وادارية وهاا ماا ناات علياه الماادة َ َ/ 10سادساا  ...لااا ناات
المحكمااة ا تحاديااة بعااد دسااتورية المااادة َ 25ماان نااانون هيمااة دعاااوى الملكيااة وتع يلهااا ألنهااا أ لاات بمباادأ
المساااواة بااين المااوا نين مااا الحاااو علااى تعااويض متساااو وبااال

الفاات المااواد َ 14وَ  /10سادسااا ماان

الدسااتورَ 1وبعااد ان استعرااانا جملااة ماان ناارارات القاااا الدسااتورض المااارض والعرانااا كااان هنااا توجهاا ً
وااحا ً لحماياة مبادا المسااواة ماا كا تفااايله علاى اعتباار اناه يعاوو مكاناة ا ماراد ماا المجتماع ويقااا علاى
الفوارق المتعلقة بالجنن والعقيدة واللغة مع اعتراف القاا ين بالتمييو ا يجابا كوناه يحقاق المسااواة باين اماراد
المجتمع الواحد ومق نواعد واواب نانونية معمو بها بحيث

تتعارض مع الدستور.

الخاتمة :
بعد ان استعرانا بح نا توالنا الى جملة نتامج وتوايات وعلى النحو التالا:
اوال  :النتا ج
-1

مبادا المساااواة ماان المبااادئ التااا ت ااورت مااع ت ااور ا مكااار واألياادولوجيات التااا عباار عنهااا المفكاارين
والفالسفة حيث ااحى مبدا المساواة المفتاح الرميسا للوااو هلاا الديمقرا ياة الحقيقياة وكفالاة الحرياة
و المساواة هدمها إلوالة الفوارق ,ومقاهر التمييو بين أمراد المجتمع ,وتحقيق العدالاة لكا اماراد المتجماع
وتمتعه بالحقوق والحريات باورة متساوية

-2

لعبت ا ديان السماوية دورا هاما لترسيخ مبدا المساواة بين ا مراد واوالاة الفاوارق باين ا ماراد و اااة
الدين ا سالما الحنيف.

-3

توجه المجتمع الدولا نحو انرار مبدا المساواة ما العديد من ا تفانيات والمعاهدات الدولية .
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معق انقمة الحك الديمقرا ية ارست مبادا المسااواة ماا دسااتيرها الو نياة كاامانة دون التمياو بسابج
الدين أو اللون أو اللغة أو الجنن أو الرأض السياسا أو المستوى اجتماعا بين امراد المجتمع الواحد.

 -5توجه المشر الى انرا هااا المبادأ ماا التشاريعات القانونياة للحاد مان الفاوارق جتماعياة لكاا يشاعر الجمياع
بال مؤنينة حيث اابح مبدأ المساواة المبدأ الدستورض األساسا الاض تساتند هلياه جمياع الحقاوق والحرياات
ما الونت الحاار.
-6لعج القاا الدستورض دورا هاما ماا حماياة مبادا المسااواة مان اال القارارات التاا ااادرها ووااعا حادا
لتجاوو و السل ة التشريعية ما حالة تجاووها او محاولة مااادرة هااا المبادأ ساوا ماا العاراق او ماار
مح الدراسة المقارنة .
ثانٌا :التوصٌات
-1نواا المشر الدستورض بصعادة ايا ة المادة َ 14ن الدستور لتشم المساواة لين اما القانون ب الان
علااى المساااواة مااا جميااع الحقااوق والحريااات منااه المساااواة امااا القاااا والمساااواة امااا المرامااق العامااة وكااال
المساواة اما تحم ا عبا العامة .
-2نواا السل ة التشريعية عند سن اض نانون متعلق بتولا الوقامف العامة بالتقياد بالماادة َ 16مان الدساتور
باعتباري حق لجميع العرانيين ومق المنامسة المشروعة وابعااد التوجاه السياساا عان هااا المجاا

والااض سابج

ادا سيما ما ا دارة .
-3تفعي نانون ال دمة ا تحادض رن َ 4لسنة  2990والاض يمكن ان يلعاج دورا مهماا ماا مساالة انارار مبادا
المساواة ما تولا الوقامف العامة .
-4الاادعوة الااى نبااا اض مقهاار ماان مقاااهر التمييااو وعااد المساااواة التااا

تسااتند الااى أساان نانونيااة ومعااايير

واواب .

المصادر:
القران الكري
ا نجي  :رسالة بولن الرسو هلى أه

ال ية

اوال :الكتب
-1

د .هحسان المفرجا ود ..ك ران و ير نعمة ود .رعد الجدة ,النقرية العامة ما الدستور والنقاا
الدستورض ما العراق ,بغداد .1009

-2

د .احمد متحا سرور ,الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان ما اإلجرا ات الجنامياة  ,دار النهااة
العربية  ,بعة . 1005

-3

د .احمد متحا سرور  ,الحماية الدستورية للحقوق والحريات  , 2 ,دار الشروق . 2999 ,

-4

د .أشرف جعفر ,التنقي الدستورض للوقيفة العامة ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية .2911

-5

أعمر يحياوض ,المساواة ما الحقوق بين الرج والمرأة ما القانون الادولا والتشاريع الجوامارض  ,دار
األم لل باعة والنشر والتوويع ,تيوض وو . 2919 ,
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د .أمين عا ف االيبا  ,دور القااا الدساتورض ماا هرساا دولاة القانونَدراساة مقارناة  ,المإسساة
الحدي ة للكتاج  ,بيروت . 2992,

-1

د .سعيد السيد علا  ,حقيقة الفا باين السال ات ماا النقاا السياساا والدساتورض للو ياات المتحادة ,
مكتبة القاهرة. 1000 ,

-9
-0

د .افا

لواا ,معج اكسفورد  ,مكتبة بغداد ,العراق 1094,

د .عبااد السااال شااعيج دور القاااا مااا حمايااة حقااوق ا نسااان مركااو ا بحاااث والدراسااات مااا
المعلوماتية القانونية الجامعة اللبنانية بيروت . 2995

 -19د .عبد السال شعيج دور القاا ما حماية حقوق ا نسان مركو ا بحاث والدراسات ماا المعلوماتياة
القانونية الجامعة اللبنانية بيروت . 2995
 -11د .عبااد الغنااا بساايونا عبااد َّللا  ,مباادأ المساااواة أمااا القاااا وكفالااة حااق التقااااا  ,منشااؤة المعااارف
باإلسكندرية . 1001 ,
 -12د .عبد الغنا بسيونا عبد َّللا ,النق السياسيةَأسان التنقاي السياساا  ,دراساة مقارناة لنقرياة الدولاة
والحكومة والحقوق والحرياات ماا الفكار اإلساالما والفكار المعااار ,منشاؤة المعاارف باإلساكندرية,
.1001
-13

د .عبدالحمياد متااولا ,مبااادئ نقااا الحكا مااا اإلساال مااع المقارنااة بالمبااادئ الدسااتورية الحدي ااة,
. 1066

 -14د .عدنان عاج عبياد القاانون الدساتورض النقرياة العاماة والنقاا الدساتورض ماا العاراق 2مو سساة
البرانن لل باعة والنشر والتوويع ,العراق النجف ا شرف .2919,
-15

د .علااا حساان محمااد ال والبااه ,حااق المساااواة مااا الشااريعة اإلسااالمية والموا يااق الدوليااة ,مركااو
ا عال ا منا  ,عمان ,ا ردن .2912 ,

-16

د .كري كشاكش ,الحريات العامة ما األنقمة السياسية المعاارة  ,منشؤة المعارف اإلسكندرية
. 1091 ,

-11

محمد بن أبا بكر عبد القادر الراوض  ,م تار الاحاح  ,دار الرسالة ,الكويت.1092,

 -19د .محمود شريف بسيونا وآ رون  ,حقوق ا نسان المجلد ا و  ,دار العل للماليين . 1099 ,
-10

د .مناااور ماايالد يااونن ,مبااادئ الماليااة العامااة ,منشااورات الجامعااة المفتوحااة , 1 ,الجواماار,
. 1001

ثانٌا :الرسا ل واالطارٌح
-1

أحمد حسنا علا األشاقر ,دور القااا ين الدساتورض واإلدارض ماا حماياة الحقاوق والحرياات العاماة
مااا ملس ا ين ,رسااالة ماجسااتير مقدمااة الااى كليااة الحقااوق وا دارة العامااة  ,جامعااة بيروياات  ,ملس ا ين,
. 2913
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سيدض محمد ,مبدأ حياد اإلدارة العامة ما القانون الجوامرض ,ا روحة دكتاوراي ماا القاانون

العا  ,مقدمة الى جامعة أبو بكر بلقايد  ,تلمسان . 2996 ,
حسااا أحمااد حسااان محمااود  ,المساااواة بااين األو د ,رسااالة ماجسااتير مقدمااة الااى جامعااة النجاااح

-3

الو نية ,نابلن ملس ين . 2912
حمد المتولا السايد ,مبادأ المسااواة أماا المراماق العاماة باالت بيق علاى تووياع ال ادمات الااحية ماا

-4

مار ,رسالة دكتوراي  ,كلية الحقوق ,جامعة عين شمن ,القاهرة.1001 ,
شاج برووق ,الامانات الدستورية ,رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة وهران ,كلية الحقاوق2911,

-5
.
-6

شيما علاا ساال الجباورض  ,اامانات الحقاوق والحرياات العاماة ووساام تفعيلهاا ,رساالة ماجساتير
مقدمة الى  ,جامعة الموا  ,كلية الحقوق . 2919,

-1

ااديقا عباد الارواق مبادأ المساااواة ماا ادمات المراماق العاماة ,رسااالة ماجساتير مقدماة الاى كليااة
الحقوق والعلو السياسية ,الجوامر . 2915

-9

ما فى سال النجفا  ,المساواة ودورهاا ماا تاولا الوقاامف العاماة  ,أ روحاة دكتاوراي مقدماة هلاى
مجلن كلية القانون  /جامعة الموا . 2994 ,

ثالثا  :المجالت
-1

د .احمد ماا حسين العبيادض ,نااو

دساتور العاراق  2995ودورهاا ماا حماياة مبادا المسااواة

مجلة ديالى العددَ. 2990 41
-2

د .أشرف الرماعا ,مبدأ المساواة وتقلد المتجنن للوقامف العامة دراسة مقارنة ,مجلة كلية القاانون
الكويتية العالمية  ,العدد َ 3السنة ال امسة  ,العدد التسلسلا َ. 2911 , 10

-3

أاااالح أحمااد الفرجااانا  ,مباادأ المساااواة أمااا القااانون وت بيقاتااه مااا القااانون الليبااا ,مجلااة العلااو
القانونية والشرعية  ,كلية القانون جامعة رابلن ,العدد َ. 2915 6

-4

د .اموش عمر عبدَّللا ,الحق ما المساواة وموناف القااا الدساتورض مناه ,مجلاة العلاو القانونياة
,كلية القانون جامعة بغداد ,المجلد َ 32العدد ال انا . 2911,

رابعا :المعاهدات واالعالنات الدولٌة
 -0هعالن حقوق اإلنسان والموا ن لسنة 1190.
 -2مي اق ا م المتحدة لسنة . 1045
-3ا عالن العالما لحقوق ا نسان لسنة َ. 1049
 -4العهد الدولا ال ا

بالحقوق المدنية والسياسية لسنة َ1066

 -5العهد الدولا ال ا

بالحقوق ا نتاادية وا جتماعية وال قامية لسنة 1066

رابعا :الدساتٌر
-1الدستور العرانا لسنة .2995
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 -1الدستور المارض لسنة .1011
 -2ا عالن الدستورض لسنة .2911
 -3الدستورض المارض لسنة .2912
 -4الدستور المارض لسنة .2914
خامسا :القوانٌن
-1

نانون انت ابات مجلن النواج العرانا رن َ 45لسنة  2913المعد .

 -2ناانون انت اااج مجاالن المحامقااات واألنااية والنااواحا ياار المنتقماة مااا هنلاي رنا َ 36لساانة 2999
المعد .
 -3نانون العم

العرانا رن َ 31لسنة .2915

-4القانون المدنا العرانا رن َ 49لسنة 1051.
 -5نانون رن َ 45لسنة  2914المارض ال ا

بتنقي مباشرة الحقوق السياسيةَالناما .

 -6نانون العم المارض رن َ 12لسنة 2993.
 -1القانون المدنا المارض رن َ 133لسنة 1094
 -9القانون المارض رن َ 30لسنة  1015بشؤن تؤهي المعونين
سادسا :الصحف الرسمٌة
 -1جريدة الونامع العرانية العددَ  9111ما . 1091/ 2/26
 -2جريدة الونامع العرانية العددَ 4111ما .2990 /4/6
 -3جريدة الونامع العرانية العدد َ  4393ما . 2915/19/12
 -4جريدة الونامع العرانية العدد َ  4396ما . 2915/11/0
 -5جريدة الونامع العرانية العددَ  4399ما .2913/ 12/ 2
 -6جريدة الونامع العرانية العدد َ 3091ما .2993/ 12 /31
 -1الجريدة الرسمية المارية العدد َ 6مكرر ج ما 2911 / 2 / 15
سابعا :المصادر االجنبٌة
1-Mary Ann Glendon, a world made new: Eleanor Roosevelt and
the Universal Declaration of Human Rights , Random house, New York 2001.
2- François Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, 2eme
édit, Economica, Paris, 1987.
ثامنا :مواقع االنترنٌت
-1عاد حبة  ,أو

محة لحقوق ا نسان وامان الحريات الفردية  ,بحث منشور على شابكة ا نترنيات موناع

الحوار المتمدن .http://www.m.ahewar.org
-2الموسوعة العالمية .https://ar.wikipedia.org
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 -3د .ابرض محمد لي  ,مفهو التمييو ا يجابا ما الفكر السياسا و ا جتماعا المقارن  ,بحث منشاور علاى
مونع . https://drsabrikhalil.wordpress.com
 -4د .مإاد عبدالمنع أحمد  ,مبدأ المساواة ما اإلسال ,بحث مان الناحياة الدساتورية ماع المقارناة بالاديمقرا يات
الحدي ة بحث منشور على مونع . http://www.alukah.net
 -5رشا محمد جعفر ,الرنابة القاامية علاى سال ة ا دارة ماا مارض الجاوا علاى المتعاناد معهاا ,بحاث منشاور
على مونع .http://almerja.com/readin
 -6المونع الرسما لمحكمة النقض المارية . http://www.cc.gov.eg
 -1المونع الرسما للمحكمة الدستورية العليا المارية . http://sccourt.goveg
 -9المونع الرسما المحكمة ا تحادية العليا العرانية . https://www.iraqfsc.iq
 -0الموسوعة العالمية http://ar.wikipeda.org

