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 الملخص
 سنسنانلحماية حقوق اإل، ن مبدأ المساواة وعدم التمييز يعد القاعدة األساسأ من المعلوم 

، وان الحفنننال علنننل مننن ا المبننندأ، علنننل الدنننعيدين الننندالل  والننندول ، وحرياتنننأل األساسنننية
ليلتمسنأل المنواطن علنل ، تكون قادرة علل ضمان تحققأل يتطلب البحث عن الوسائل الت 

متننننل فنننان  عنننناالر ، ان النننرأل العنننام، وبرأيسنننننا، ال ان يبقنننل حبننننرار علنننل ورق ، أرض الواقننن 
يدننبق قننادرار علننل ضننبا عمليننة التمييننز ، ومتننل تننم ممارسننتأل مننن قبننل السنلبننة، وسناضنن ار 
ان إلنننل   ننندر اإلةنننارةوت ،فنننالتمييز االي ننناب ، عبنننر اسنننتلدام طنننرق اسنننت سنائية، ومسنعهنننا
،   ال يمفن ان تتحقق بالسنسنبة للمراكنز المتما لنةا، ال يمفن اال ان تكون سنسبية، المساواة

ومننن ا يعسنننن  بالتنننال  ان قاعننندة المسننناواة  ننن  ، فمنننا اسنهنننا تلتلنننم بةنننلن المراكنننز الملتلفنننة
ال تمسننن  مننن التفرقننة بننين  ئننال االةننلا  المتوا نندين  نن  ، معاملننة المسنتفعننين مننن حننق

 .وم ا ما قمسنا بتوضيحأل    إطار البحث، اكز ملتلفةمر 

mailto:muna_ashuri@yahoo.com
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 المساواة، عدم التمييز، الرأل العام، الدستورالكلمات المفتاحية: 
Abstract 

It is generally accepted that the principle of equality and 

non-discrimination is the base rule for the protection of Human 

Rights and fundamental freedoms at both the domestic and 

international levels. Maintaining this principle requires the search 

for the means that are capable of ensuring its achievement in order 

to be practiced and seen by citizens on the ground, not to remain 

as a mere dead word on paper. In our view, when public opinion is 

effective, mature, and exercised by the elites, it will be capable to 

control and prevent discrimination process by using exceptional 

methods such as positive discrimination, it should be noted that 

equality can only be relative, as it cannot be achieved for the 

similar positions and it also differs for the different positions. 

Accordingly, this means that the rule of equal treatment of 

beneficiaries of the right does not preclude differentiation between 

categories of persons in the different positions and that is what we 

explained in this search. 

Key words: equality, non-discrimination, public opinion, 

constitution 
 مقدمةال

التن  تببسننل عليهنا ، يعد اللبسنة المتيسننة، عدم التمييزو أن مبدأ المساواة  من المعلوم
، بم ابة حق عام تتفرع عسنأل سائر الحقوق المحميةو  ه، حرياتأل االساسيةو  سنسانحقوق اإل

عدم ضمان ما تبقل من ، يترتب عليأل تلقائيار ، بالتال   لن أل للل    و ود م ا الحقو 
االتفاقينال و الحفمة ان تتضمن فل الدسناتير و يأل  لسنسنا سنرى بلن من المسنطق علو ، الحقوق 

رغنننم ان مننن ا و  ،وتحنننريم التميينننزبسنننندار لادنننار بننناقرار المسننناواة سنسنننان، اللادنننة بحقنننوق اإل
اال اسنننأل ، االلننرى  سنسننانأل اسنننأل حننق مسننتقل عننن حقننوق اإل، يعنند مبنندأر قائمننار ب اتننأل، المبنندأ

ان السننبب  نن  اضننفاا منن ا القنندر الكبيننر مننن و ، لهنناحنناكم و ، متدننل بهننا  ميعننار و مننرتبا 
من ا  (1)حريتنأل .و فوسنأل الطريقة الوحيندة للحفنال علنل فرامنة الفنرد و م، االمتمام به ا الحق

                                                           

، 1/3المواد )الدولية، كميثاق األمم المتحدة  ان مبدأ المساواة، قد ورد في العديد من المواثيق (1)

 =اضافة إلى المقدمة، (7و2و1العالمي لحقوق اإلنسان، في المواد ) لعان، واإل(/ج55/أ وب، 13
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، بدنورة تكنناد تكنون مطلقننة، قند أقننرل مبندأ المسنناواة سنسننانان الةنرعة الدوليننة لحقنوق اإلو 
العهدين و العالم   عالنولل من اإلمن لالل اتفاق الفقرال ال الث اال،  ليار و م ا ما يبدو 

رينننة حقوقنننأل المتسننناوية يعتبنننر اساسنننار للحو  سنسنننان ننن  ان اقنننرار الننندول بفرامنننة اإل، الننندوليين
ان ، منن ابرزمنا، ينتم بطنرق عديندة، ان الحفال علنل من ا المبندأو م ا ، والعدل    العالم 

اغلبيننة الةننعب  النن ل يت سنند  نن  رأل، عنندم التمييننز عبرالننرأل العننامو يننتم ضننمان المسنناواة 
يسنظننر اليننأل مننن لننالل ، للننرأل العننام عمننق تنناريل  واضننقو ، الننواع  ت نناي قضننية معيسنننة

ا  استلدم للمرة االولل  ن  القنرن ال نامن ، يتم ل    فوسنأل "مدطلق"، اولها،  الث زوايا
ال ل فان وزيرا للمالية     ترة حفم ، من قبل " اك سنيفير "، ابان ال ورة الفرسنسية، عةر

قننروض فاسنننل إلننل  حيننث اسننتلدمأل عسننند حا ننة اللزيسنننة الفرسنسننية، لسننادس عةننرلننويس ا
حينننث طنننرا مننن ا النننوزير  فنننرة ، تحدنننل عليهنننا منننن قبنننل قلنننة منننن فبنننار ادنننحاب المنننال

يتم نل  ن  فوسننأل ،  اسنيها، االستعاسنة بالرأل العام بدالر من االستعاسنة بالقلة من المست مرين
، م ننل، ن يطلننق عليهننا مسننميال الننرى ان فنناو ، و نندل منن  و ننود الم تمعننال، "ظننامرة "

، امنننا الزاوينننة ال ال نننةو ، رأل السنننواد االعظنننمو رأل العامنننة او رأل ال مهنننور او رأل االغلبينننة ا
، دراسناتهمو الت  ال ل حينزار ملحوظنار  ن  فتنب المففنرين ،  ت سدل    "المادة العلمية "

  .قياسألو و ود مراكز متلددة ألستطالع الرأل العام إلل  اضا ة
ال ل ، عدم التمييزو ممية دراستسنا    التل ير الكبير لمبدأ المساواة أ تكمن : ية البحثأهم 

   السنتائج االي ابية الت  و ، يقتض  البحث عن السبل الكفيلة بضمان تحقق م ا المبدأ
ت اي ، يحققها الضغا السناتج عن التعبير القول الدادر عن ةريحة واسعة من الةعب

     ترة زمسنية معيسنة .، قضية ال ل طابعار عامار 
  :يفمن الهدف من وراا م ي الدراسة :أهداف البحث 

                                                                                                                                                      

(، واتفاقية القضاء لعلى 26، 2/1والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المواد )=

واتفاقية (،2/2ية حقوق الطفل، في المادة )(، واتفاق1جميع اشكال التمييز العنصري، المادة )

القضاء لعلى جميع اشكال  إلعان(، و1القضاء لعلى جميع اشكال التمييز ضد المرأة، في المادة )

حقوق االشخاص  إلعان، و(2/1)في المادة ائمين لعلى اساس الدين اوالمعتقد،التعصب والتمييز الق

(، والميثاق االفريقي 6لى اقليات دينية ولغوية، في الفقرة )المنتمين إلى اقليات قومية واثنية وا

 ( .1في المادة )تفاقية االمريكية لحقوق اإلنسان،واال(،2اإلنسان والشعوب، في المادة )لحقوق 
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يعننند الح نننر األسننناس  ننن  عنننالم ، عننندم التميينننزو التلكيننند علنننل ان مبننندأ المسننناواة   -1
ان اردسنننا ، بةننتل الطننرق ، تمتيسنننألإلننل  النن ل يسنبغنن  ان سنسننعل، الحريننالو الحقننوق 
 م تم  متحضر .و السير سنح

الن ل ، للفينة الكامسننة وراا وحندة اللطناب ال مناميرل لتسليا الضوا علل القنوة ا -2
     ترة معيسنة .، ر ض موضوع معينو يتم ل    مساسندة ا

، البحنننث عنننن سنننبل  ديننندة غينننر فالسنننيفيةو ، لتوسننني  االينننال المتاحنننة للضنننمان -3
منن لنالل اعنادة بسنناا  قتنأل بسنفسنأل ، معر نة دوري  ن  الم تمن إلنل  تد   بنالمواطن

 بمواقفأل .و 
، بسبب قسناعتسنا الراسلة، قمسنا بللتيار م ا الموضوع :موضوع البحث أسباب أختيار

ان لل مامير ان تحدث و ، بلن مرفز القرار ال يقتدر علل الطبقة الحاكمة  حسب
رغم اسنها تعد الحلقة ، بمساحة تل يرماو متل فاسنل واعية بقدراتها ، تغييرال اي ابية

 لل االدعدة ال الث المعرو ة .ع، قياسار بالسلطال الت  تملكها الدولة، االضعم
قد  قد المرفزية    الرؤى ، تت لل مةفلة البحث    أن العراق :مشكلة البحث

مما يعسن  بلن من الدعوبة ، تماةيار م   قدان الهوية الوطسنية ال امعة، التطلعالو 
بعد ان تيقسنسنا بلن ااراا باتل تتب  ، تةر مألو بمفان ان سنقض  علل تةتل الرأل 

حتل و ديسنية او ا، م مبيةو ا، سوااا تم لل    مويال سياسية، المتفرعةو الفرعية الهويال 
 عةائرية ضيقة .
ال ل يقوم علل استقراا ، سنعتمد    م ا البحث المسنهج السردل السنقدل :منهجية البحث

اسنتقاد و ، قولبتأل قاسنوسنيار و م  تفعيل األمر ، ما دار حول المفاميم الت  سنحن بدددما
ادراك دوري الفاعل    إلل  بغية د   المواطن، براز مواطن القوةاو مواطن الللل 

 تلط  عقدة الضعم الت  سنعاسن  مسنها  ميعسنا فل راد عاديين .و ، م تمعأل
، االول بعسنوان، سنتسناول الموضوع     الث مباحث، بسناار علل ما تقدم :هيكلية البحث

تعريم ، لهما بعسنواناو ، مطلبينإلل  سنقسمألو ، عدم التمييزو مامية مبدأ المساواة 
مامية ،  عسنواسنأل، أما المبحث ال اسن ، تعريم عدم التمييز،  اسنيهما بعسنوانو ، المساواة

، ال اسن و ، مفهوم الرأل العام، االول بعسنوان، مطلبينإلل  سنقسمأل ايضاو ، الرأل العام
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الرأل وسائل مساممة )والمبحث ال الث ل، العوامل المؤ رة  يألو اسنواع الرأل العام ، بعسنوان
سنتسناول     :وقسمسناما ل الث مطالب، العام    ضمان مبدأ المساواة    الدساتير(

ولددسنا ، (األحزاب السياسية)و   مطلب ال اسن  ل، (وسائل اإلعالم)مطلب األول
 .(سنسانمسنظمال حقوق اإل)مطلب ال الث ل

 المبحث األول
 ماهية مبدأ المساواة وعدم التمييز

ال ل بدوسنأل ، ت د ادلها    مبدأ المساواة، الديمقراطيةان ، من ال دير بال فر  
ا  يعتبر م ا المبدأ االساس الدستورل الردين ال ل ، ال يمفن للحريال العامة ان تو د

، حتل اطلق البعض علل المساواة بلسنها "توأم الحرية "، الحريالو تستسند اليأل فل الحقوق 
، ان مبدأ المساواة، سنما يرى آلرون بي، ال ل بدوسنأل تدبق ممارسة الحريال م رد عبث

أن اية اتفاقية دولية  ،(1)ليس حرية قائمة ب اتهاو ، اساسار لكل الحريال،    حقيقتأل، مو
 لك أن المساواة وعدم ، تتضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز سنسانمن اتفاقيال حقوق اإل

وسنظرار لألممية  سنسانة للقاسنون الدول  لحقوق اإلالتمييز م  من المبادئ األساسي
القدوى الت  يحظل بها الحق    المساواة وعدم التمييز  قد فان من الطبيع  أن 

ل لك ، تو ير الحماية القاسنوسنية للحق الم فورإلل  يسعل فل من القاسنون الدالل  والدول 
ال ا عالسنيحتل الحق    المساواة وعدم التمييز مفان الددارة    معظم الدساتير و 

العالمية مسنها  سنسانيتددر الدفوك الدولية لحقوق اإلو فما ، يةالحقوق الوطسن
وعلل م ا األساس يم ل م ا الحق اان  زاار من القاسنون الدول  العر   ، اإلقليميةو أ

، رغبةر    تسليا الضوا علل م ين المدطلحين، (2)ملزم ل مي  الدول به ي الدفةو وم
سسنتسناول    المطلب ، مطلبينإلل  لمبحثسنقسم م ا ا  لسنسنا، تحديد اللا الفادل بيسنهماو 

 . تعريم عدم التمييز()و   المطلب ال اسن ، (تعريم المساواة)األول

                                                           

دراسة مقارنة بين  –د.سعيد بن لعلي بن حسن المعمري، الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان  (1)

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ساسي للدولة في سلطنة لعممان،  الدستور المصري والنظام اال

 . 168، ص2018

ي لكترونمبدأ المساواة ولعدم التمييز منشور لعلى الموقع اإل –الدراسات واألبحاث  (2)

 .9/11/2018تاريخ الزيارة  http;//www.mizanangroup:التالي
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 المطلب األول
 تعريف المساواة

من  م و ، ال بد من االحاطة بالمعسنل اللغول للمفردة، بغية التعريم بالمساواة 
وف سنتسناولأل    الفروع م ا ما سو ، بعد  لك بيان اسنواع المساواةو ، تعريفها ادطالحار 

 .ال الث التالية
التكا ؤ    القيمة و المبادلة او المما لة ا، تعسن  المساواة لغةر /المفهوم اللغة :الفرع األول

، بحيث يفون    االمفان، اتفاق ةيئين    الكمية، تعسن  المساواة    االدلو ، القدرو 
مددر ))مساواة    اللغة م الو ، (1)سنقدانو بدون زيادة ا، استبدال فمية احدمما باالر

، أل أسنأل  علها متعادلين ومتما لين، ساوى بين ةلدين :وعسندما يقال، الفعل ساوى 
وساوى بين السناس يقدد أسنأل عادل بيسنهم ، وساوى داحبأل أل أسنأل ما لأل وعادلأل

عدم اعتبار المفوسنال والمؤمالل ال اتية واللبرة ، ال تعسن  المساواةو ، (2)((وأدلق
المساواة    و م، وأسنما المراد، لدمة لم تمعألو يقدمأل فل  رد من سنف  أ الةلدية وما

أن السناس و ي المساواة    االسالم م واساس م، الحقوق والوا بال بين أ راد الم تم 
، الترابو  فلهم مللوقون من معدن واحد وم، فلهم متساوون    أدل الللقة والتكوين

وقد أكد  (4)((اب  م إ ا أسنتم بةر تسنتةرون ومن آياتأل أن للقكم من تر ))قال تعالل (3)
فلكم الدم ) قال:، م ي االسس    لطبة ح ة الوداع، المعسنل سنفسأل    أحاديث الةريفة

 . (5)(وادم من تراب

                                                           

، 1اة في الشريعة االسامية والقانون الوضعي،  د.محمد لعلي السالم لعياد الحلبي، مبدأ المساو (1)

 .11، ص2002الدار العالمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، لعمان، 

، داروائل، 1د.اماني غازي جرار، االتجاهات الفكرية لحقوق اإلنسان وحرياته العامة،  :ايضا  

 107ص ،2009لعمان، 

ي لكتروناموس المعجم الوسيط منشور لعلى الموقع اإلتعريف ومعنى لعدل في ق (2)

https://mawdoo3.com  

 9/11/2018تاريخ الزيارة 

 ،2011، اربيل، 2 د .مصطفى ابراهيم الزلمي، حقوق اإلنسان وضماناتها في اإلسام،  (3)

 .21ص

 (20آية ) :سورة الروم (4)

 ، .22ص ، نقا  لعن د .مصطفى ابراهيم الزلمي، مصدر سابق،170ص مسند الربيع، (5)

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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ان يفون اال راد المفوسنين لم تم  ما ، وتعسن  المساواة/المفهوم اصطالحا   :لفرع الثانيا
اال يفون مسناك تمييز    و ، الوا بال العامةو التكاليم و الحريال و متساوين    الحقوق 
،  (1)االقتدادلو الوض  اال تماع  او العقيدة او اللغة او االدل او  لك بسبب ال سنس ا

بسبب االدل ، عدم التمييز بين اال راد،    دورتأل الم ردة، يراد بمبدأ المساواةو 
تطلبها القاعدة ان لكل ةل  توا رل  يأل الةروط الت  تو ، ال سنسو العقيدة او اللغة او ا

المساواة ، (2)اللدمال الت  ترتبها م ي القواعدو القاسنوسنية المقررة ان يستفيد من الحقوق 
م  التمت  ب مي  الحقوق السياسية واإلقتدادية واإل تماعية دون التمييز بسبب الدين 

 عالنالمستوى اإل تماع  وقد دعل اإلو الرأل السياس  أو ال سنس أو اللغة أو اللون أو أ
ا ار يمفن أن سنقول إن مفهوم  ر،عدم التمييز بين البةسنسان إلل عالم  لحقوق اإلال

أل من ، يعسن  المساواة أمام القاسنون  – سنسانفحق إساس  من حقوق اإل –المساواة 
دون تفضيل بسبب ، والمةارفة    اإلمتيازال والحماية، سناحية الحقوق والوا بال

األدل و أ، غير سياس و الرأل سياسيار أو أ، الدينو أ، اللغةو أ، ال سنسو أ، اللون و أ، العرق 
 .غير  لك من األسبابو أ، السنسبو أ، ال روةو اال تماع  أو القوم  أ

أن يفون للفرد م ل ما لغيري من الحقوق وعليأل م ل ما علينأل  تعني المساواة اصطالحا :و 
 ،(3)ومنن  قيمننة عظيمننة ت عننل  مينن  األطننراف سننواا، سنقدننانو مننن الوا بننال دون زيننادة أ

بدايننة طريننق العنندل والبنند أن و مو ، والقنناسنون وسننيلة الزمننة السنتةننار العنندل  نن  الم تمعننال
بغيننة و  ،ال ننراد ويفننون مر عننار يسننتسند إليننأليفننون مسننناك قنناسنون يننسنظم الحينناة ويحمنن  حقننوق ا

أب  :سسنورد م االر يوضق مفهوم العدل ومفهنوم المسناواة، عدم الللا بين العدل والمساواة
 هننن ي مننن  ، مئنننة دوالر لكنننل منننسنهم  هننن ي اوزعومنننا بينننسنهم بالتسننناول  أعطنننل أبسننننااي اللمسنننة

ألن .العنندلو لكسنننأل أعطننل االبننن السننادس الم تهنند  نن  دراسننتأل ألننم دوالر  هنن ا م، المسنناواة
                                                           

في القانون  –د.حمدي لعطية مصطفى لعامر، حماية حقوق اإلنسان وحرياته العامة االساسية  (1)

 ،2010، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 1دراسة مقارنة،   –الوضعي والفقه االسامي 

 .672ص

اإلنسان في ظل الدساتير الجزائرية، رسالة ماجستيرمقدمة إلى كلية  اميرة خبابة، ضمانات حقوق (2)

 . 61ص ،2005الحقوق بجامعة االسكندرية، مصر، 

تاريخ  https;//mawdoo3.com :ي التاليلكترونالعدل والمساواة، منشور لعلى الموقع اإل (3)

 10/11/2018الزيارة 
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منننن غينننر ، ومقاديرمنننا، وو ودمهنننا، وأوقاتهنننا، اسنننتعمال األمنننور  ننن  مواضنننعهاو العننندل م
منن  عنندم التفريننق بننين السننناس  :اةوالمساااو  ،(1)وال تننللير، وال تقننديم، وال تقدننير، لننوف

المسنناواة ، (2)ومنن  تسنناول الفننرق بننين الحقننوق والوا بننال، المنن مب الننديسن و بسننبب اللننون أ
بنننندون تمييننننز  نننن  الةننننل  ،  مينننن  األ ننننراد بمقتضنننناي))(3)1789 محنننندد مسننننن  عننننام مبنننندأ

اواة مننم علننل قنندم المسنن، ال  نن  ال ننسنس اليننومو ، ال ننروةو الطبقننة أو النندين أو الننوالدة أو العننرق أو أ
مننن الر مسننناواة أمنننام القننناسنون .السنظنننام واألعبننناا والحقنننوق التننن  يسنننسنها القننناسنون إلنننل  بالسنسنننبة
األعبنننناا )تتضننننمن علننننل و ننننأل اللدننننو  المسنننناواة ت نننناي، وال زائنننن ، واالدارل ، المنننندسن 
والمسنننناواة بننننين المتقاضننننين أمننننام العدالننننة ومسننننتعمل  ، (لدمننننة وطسنيننننة، ضننننرائب)العامننننة

والمسنننننناواة  نننننن  ، قبوليننننننة عيسنهننننننا  نننننن  الوظننننننائم العامننننننةوال، المدننننننالق العامننننننة األلننننننرى 
 . (4)((االقتراع العام))االقتراع

يعد مبدأ المساواة من المبادئ السامية الت  سناضلل /أنواع المساواة :الفرع الثالث
اسنسنا سنعتقد بلسنها ستظل تسناضل    سبيل و فما ، البةرية وال تزال تسناضل من أ ل تحقيقها

فما وأن المساواة ، مت سدار علل ارض الواق ، له ي المفردة ان تلمس المعسنل الحقيق 
تعسن  ان  مي  األ راد  ول المراكز القاسنوسنية المتةابهة متما لون    تمتعهم بالحقوق 

 .(5)تفريق بيسنهمو والحريال العامة والتزامهم بالوا بال علل قدر واحد بدون تمييز أ
 :تتم ل  يما يل ، للمساواة اسنواع ملتلفةو 
منن  فنرة اساسنية ، تسنطلنق المسناواة القاسنوسنينة: والمسااواة النسابيةالمساواة المطلقة  :ل  او 

اسنأل يفتنرض ان يسنطبنق علنل فنل ا نراد ال ماعنة و ، مؤداما ان القاسنون عام عمومية مطلقة

                                                           

-http;//al:ي التاليلكترونالموقع اإل محمد بن فهد، لعاقة القانون بالعدل، منشور لعلى (1)

jazrah.com  10/11/2018تاريخ الزيارة 

 .هنفسي لكترونالمصدر اإل(2)

 . (2)الحقوق، المادة  إلعانأنظر  (3)

 ،1997ي،  –ص ترجمة منصور القاضي جيرار كورتو، معجم المصطلحات القانونية، (4)

 . 1486ص

االتفاقيات الدولية والشريعة االسامية والتشريع د. خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة في  (5)

نقا  لعن، د. ظاهر  13وص  11ص ،2007دار الجامعة الجديدة،  (دراسة مقارنة)الوضعي 

مجيد قادر وم. ميديا داود حسن، مدى انعكاس مبدأ المساواة بين الزوجين في قوالعد اسناد العراقية 

  .412ص ،2015لسنة  17والسياسة، لعدد  )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة القانون
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 القنناسنون ، لكننن الواقنن  العملنن  أ بننل ان  لننك يسننتحيل تطبيقيننار ، تمييننزو دون أل اسننت سناا ا
يسننتحيل ان تتننو ر فا ننة الةننروط التنن  يتطلبهننا و ، عنند تحفننم تطبيقننألقوا و يتضننمن ةننروطار 

بطريقنة واحندة ، م ا مما يعسنن  بنلن القناسنون سنوف يطبنق، القاسنون لدى فل ا راد ال ماعة
دون تفرقنننة بينننسنهم لسنننبب يتعلنننق بلةلادنننهم و ، علنننل فنننل اال نننراد  ول المراكنننز المما لنننة

أل ان المسنننناواة ، منننن  مسنننناواة سنسننننبية، مفنننن ا ا ن  ننننلن المسنننناواة امننننام القنننناسنون ،  واتهننننمو ا
ان السنسننبية ، سنفهننم ممننا سننبق، (1)السنسننبية تفتننرض معاملننة المتمننا لين  نن  الحننال بالتسنناول 

م ا مما يعسن  بلن دندور قناسنون ، االمفاسنيال امام المواطسنينو تكا ؤ الفر  اإلل  تهدف
تتننو ر ألن القاعنندة سننوف تحدننر بننين مننن ، ال يلننل بمبنندأ المسنناواة، لننا  بفئننة معيسنننة
يننتم ضننمان العموميننة بم ننرد ت رينند القنناسنون عننن  فننر ، بننال اسننت سنااو  ننيهم  ال الةننروط 

سنون لننا  بنن ول فننلن يدنندر قننا، االةننلا  المسننتفيدين النن ين تسنطبننق علننيهم الةننروط
اال اسنننب و ان االعتنندااال علننل ملتمسنن  الل ننوا ، يننرى الننبعضو ، االحتيا ننال اللادننة

ان من ي الت ناوزال لننم تقتدنر علنل اال اسنننب و ، رةقند تفاقمننل  ن  السنسنوال االلينن، عمومنار 
بل تو هل ضند فنل منن يت نرأ علنل معارضنة ةنرعية ال ماعنال المعسنينة منن من ي ،  قا

ان من ي الفلسنفال و ، بمنا ت سندي منن  لسنفة تمييزينة قائمنة علنل التفنوق الدنفرل ، اال عال
وية  نننن  تنننند ق الزيننننادة الملسنننناإلننننل  غيرمنننا ةننننفلل اساسننننار للمعاملننننة التمييزيننننة التنننن  أدلو 

 (2)المةردين دالليار .و الال ئين 
سنقدنند بالمسنناواة القاسنوسنيننة تكننا ؤ الفننر  : المساااواة الفعليااةو المساااواة القانونيااة  -ثانيااا  

، سنرينند بالمسنناواة القاسنوسنيننةو ، الماديننةو دون االمفاسنننال الفعليننة ا، االمفاسنننال القاسنوسنيننة  قنناو ا
، ال سنقدنند بهننا بتاتننار مسنناواة مطلقننةو ، وسنيننةتلننك التنن  تتحقننق بننين مننن تتما ننل مراكننزمم القاسن

ال تتسنننننا ل منننن  قيننننام عنننندم ، مطلقننننةو سننننوااا فاسنننننل سنسننننبية ا،  ننننلن المسنننناواة القاسنوسنيننننة، ا ن
بننلن الطبيعننة قنند ميننزل ، يمفننن تبريننر  لننكو ، المسنناواة الفعليننة بننين ا ننراد ال ماعننة الواحنندة

ان م ا التفاول و ، الواق تفاول    ، مما سنتج عن  لك، الموامبو بين اال راد    القدرال 
                                                           

 . 107ص د.اماني غازي جرار، مصدر سابق، (1)

دراسة مقارنة بين الصكوك الدولية لحقوق  –د.منى يوخنا ياقو، مبدأ تحريم التمييز  :ينظر (2)

، التي تصدرها كلية القانون (اإلنسان والدساتير العربية، بحث منشور في مجلة )القانون والسياسة

 . 321ص ،2010(، كانون االول 8اربيل، السنة ) –لعلوم السياسية بجامعة صاح الدين وا
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، التفاول الطبيع  ال ل تفرزي الطبيعة، اولهما :يستسند علل اساسين،    ال سنس البةرل 
التفنناول ، ثانيهماااو، دننفال الننسنفسو القننوة البدسنيننة و الدننحة و فسنتي ننة أللننتالف االعمننار 

دون القندرال التن  يمتلكهنا بعنض اال نراد و ال ل يتم ل    االمتينازال ، السياس و االدب  ا
مف ا ، (1)من البعض االر، اكراماو قوة او فلن يفون البعض اك ر  رااا ا، البعض االر
 لننن يمفننن تطبيقهننا علننل ، تم اقننرار المسنناواة القاسنوسنيننة بننين اال ننرادو حتننل لنن، يتضننق بلسنننأل

 هنننن  مراعنننناة ، امننننا المسنننناواة الفعليننننة، الطبيعيننننةو االرض بسننننبب تمننننايز ظننننرو هم الماديننننة 
منن  نم و ، مراعناة ظنرو هم الواقعينةو ، الوا بنالو اد منن حينث القندرال االلتالف بين اال نر 

من ا وان المسناواة ، (2)تكون المساواة القاسنوسنية غير متسنا ية م  عندم قينام المسناواة الفعلينة 
م ننل ، القضنناا علننل االمتيننازال التنن  فاسنننل تتمتنن  بهننا بعننض الفئننالإلننل  أدل، القاسنوسنيننة

ان تلننك ، ادرفننل الفئننال الم قفننة، منن  زيننادة الننوع و ، االسنننبالو االسنتمنناا لفئننة ر ننال النندين 
اسننأل و ، االمتيازال ال تقنل لطنورة عنن االمتينازال التن  فنان يتمتن  بهنا االةنرافو الموامب 

ذهب وياا، تحقيننق مسنناواة  عليننة بننين اال ننرادو ال بنند مننن التنندلل لوضنن  حنند لهنن ا التفنناول 
  :يمكن إجمالها بما يأتي، تطبيقات متعددةو أن لمبدأ المساواة مظاهر إلى  الكتاب

وينننراد بهننا وقننوف  ميننن  المننواطسنين علننل قننندم المسنناواة  ننن   :المساااواة أماااام القااانون  -1
يقدد بها عدم التميينز ، بمعسنل آلر، (3)تفريق بيسنهم و لضوعهم للقاسنون دون تمييز أ

اللنننون و سنننواا بسنننبب ال نننسنس ا، التفرقنننة بنننين المنننواطسنين  ننن  تطبينننق القننناسنون علنننيهمو ا
 الدين .و اللغة او االدل او ا

، ولكنل  نرد منسنهم، بمعسنل أن السناس  ميعار سواا امام القضناا :المساواة أمام القضاء -2
الحننق  نن  ان تسنظننر قضننيتأل محفمننة مسننتقلة ، علننل قنندم المسنناواة التامننة منن  االننرين

للفدننل  نن  حقوقننأل والتزاماتننأل و نن  ايننة تهمننة  زائيننة ، سنظننرام مسندننفار وعلسنيننار ، ومحاينندة

                                                           

، منشورات 1د.احمد فاضل حسين العبيدي، ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية،   (1)

 . 25ص ،2013الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 . 24ص ،المصدر السابق (2)

دراسة )س الفلسفية لمبدأ المساواة في الديمقرا يات الليبرالية صباح جمعة المندالوي، األس (3)

، بحث منشور في مجلة القانون والسياسة لعدد الثاني لسنة (تأصيلية نقدية في فلسفة القانون

 .  119ص ،2004
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،  لننك يقتضنن  ان يفننون القضنناا النن ل يتقاضننل امامننأل ال مينن  واحنندار و  ،(1)تو ننأل اليننأل 
 . تكون ا رااال التقاض  واحدةو فما 

وتتم نل بنالحقوق التن  يةنترك السنناس بمقتضناما  :المساواة في الحقاو  السياساية -3
غير مباةر    ةؤون الحفم واإلدارة فحق االسنتلاب وحق االةنتراك و بطريق مباةر أ

لرئاسننة الدولننة وحننق و الترةننيق لعضننوية الهيئننال البرلماسنيننة أ  نن  اسننتفتاا ةننعب  وحننق
مبننندأ المسننناواة  ننن  الحقنننوق السياسنننية ل ميننن  ، تعلنننن معظنننم الدسننناتيرو ، (2)التوظينننم 
بةنرط  تنو ر ، فحق االسنتلناب،  قد قيدل بعض الحقوق ، اما    السابق، المواطسنين

تم ر   الةنروط عنن من ا  ،م  بروز التيار الديمقراط و ، الكفااة معار و السنداب المال  
، ان الحقوق السياسية فاسنل مقتدرة علنل الر نال دون السنسنااإلل  م ا اضا ة، الحق

حتنننل اقنننرل ، لنننم تكنننن السنسننناا تحظنننل بنننالحق  ننن  التدنننويل، دول العنننالم  فننن  معظنننم
 . 1914الدول م ا الحق    اعقاب الحرب العالمية االولل سسنة 

  ان يتسنناوى اال ننراد المتمننا لون  نن  تننو ر يعسننن :المساااواة فااي تقلااد الوظاااةف العامااة -4
 ال يفضل ،     ردة تول  الوظائم، ةروط الوظيفة وففااتهم الت  يتطلبها القاسنون 

يقتض  من ا المبندأ ضنرورة معاملنة و فما ، (3)احد علل االر اال علل اساس الكفااة 
ةننروط  ن  دلنول الوظننائم العامنة بحينث تكنون ، المنرأة علنل قندم المسناواة منن  الر نل

منننن حينننث التمتننن  بمزاينننا و التعينننين لل ميننن  بنننال تفرقنننة علنننل اسننناس النننتالف ال نننسنس ا
  .الوظيفة سنفسها

يقنوم من ا المبندأ علننل اسناس اسننأل ا ا فننان و  :المسااواة فاي التكاااليف واألعبااء الماليااة -5
 مننننن الطبيعننننن  ان يتسننننناووا  ننننن  ، السننننناس متسننننناوون امنننننام مغنننناسنم الحيننننناة اال تماعينننننة

المسنناواة بتحميننل  ي وتتم ننل منن، التنن  يقتضننيها السنظننام اال تمنناع  التكنناليمو الوا بننال 
تفرينق تبعنة التكناليم واألعبناا العامنة علنل أسناس و فا ة ا راد الم تمن  دوسنمنا تميينز ا

                                                           

د. فاال فريد، حماية الحقوق والحريات الدستورية في ضوء المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة  (1)

 . 66ص ، اربيل،2009، 1يذية والنظام البرلمان نموذجا ،  التنف

 . 67ص المصدر السابق، (2)

 . 66ص المصدر السابق، (3)
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، الولااى :يترتننب علنل من ا المبنندأ سنتي تنانو ، (1)مبندأ المواطسننة وو قنار لمننا يقنرري القناسنون 
حينث ال ي نوز حرمنان ،   ضوا مبدأ المسناواةتتحدد  ، السلطةو ان العالقة بين الفرد 

اال تعتبنر االدارة مللنة بتطبينق و ،  رد ب اتأل من حق من الحقوق المقنررة لبناق  اال نراد
القننرارال و يعط  الفننرد الحننق  نن  المطالبننة بالغنناا اال ننرااال او علننل سنحنن، مبنندأ المسنناواة

رضنننل الدولنننة اسننننأل طالمنننا  ، ال اسنينننةو ، التننن  حرمتنننأل منننن ممارسنننة الحنننق الننن ل يدعينننأل
ال ي ننوز التحلننل مننن تبعننال و ،  ي ننب االلتننزام بهننا مننن الكا ننة، االعبنناا علننل ال مينن 

 (2)القائأل علل عاتق ا راد دون آلرين .و ا، العبا العام
المسنناواة امننام الضننرائب ، وتةننمل تلننك المسنناواة :المساااواة أمااام التكاااليف الضااريبية -6

امنننام  –روف االقتدنننادية المتما لنننة المراكنننز والظنننو   –يعسنننن  يتسننناوى اال نننراد ، العامنننة
ال يتسنننا ل  لننك منن  اعفنناا حنناالل  ول و ، ال تفريننق بيننسنهمو  ننال تمييننز ، الضنرائب العامننة
 .(3)و لك فلأل طبقار للقاسنون  –اعفاا الحد االدسنل الالزم المعيةة و أ، الدلول الضعيفة

للدمننة يفتننرض ان يتسنناوى ال مينن   نن  اداا ا :المساااواة فااي اداء الخدمااة العسااكرية -7
ايضننننار ألن اال ننننراد يتسنننناوون  نننن  و ، قننننوم  مقنننندسو ألسنهننننا وا ننننب وطسننننن  ، العسننننفرية

لن ا  منن االسندناف ان ينؤدوا ، االستفادة منن اللندمال اال تماعينة التن  تقندمها الدولنة
لننن ا ي نننوز االعفننناا منننن مننن ا الوا نننب بسنننبب الع نننز ، التزامننناتهم علنننل و نننأل التسننناول 

فنلن يعفنل مسننأل االغسنيناا ، أل لفئنة معيسننة  قنااما ان يتم التلل  مسن، ألسباب دحيةو ا
  ه ا يتسنا ل م  مبدأ المساواة .، مقابل عوض

بنندأ المةننرع العراقنن   نن  البنناب ، وتطبيقننار لمبنندأ المسنناواة أمننام القنناسنون وعنندم التمييننز
ومننن  )بننالسن   ننن  المننادة األولننل منننن منن ا البنناب، ال نناسن  الملدنن  للحقنننوق والحريننال

العراقينننون متسننناوون أمنننام القننناسنون دون تميينننز ))واة علنننل أنعلنننل مبننندأ المسنننا(14المنننادة 
الننرأل و المعتقنند أو المنن مب أو النندين أو اللننون أو األدننل أو القوميننة أو العننرق أو بسننبب ال ننسنس أ

بعننض السندننو  ، سن نند  نن  الدسننتور السنا نن و فمننا  ((اال تمنناع و الوضنن  االقتدننادل أو أ

                                                           

 . 120ص صباح جمعة المندالوي، مصدر سابق، (1)

 . 31ص د.احمد فاضل حسين العبيدي، مصدر سابق، (2)

 .67ص د. فاال فريد، مصدر سابق، (3)
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و لنننك م نننل ، المدنننطلق  اتنننألدون ان يبننن فر ، التننن   ننناال إعمننناالر لمعسننننل مبننندأ المسننناواة
وتكفل الدولة ، تكا ؤ الفر  حق مففول ل مي  العراقيين))الت  تسن  عل أن(16)المادة

العمننل ))التنن  تننسن  علننل أن(أوالر /22)والمننادة، الالزمننة لتحقيننق  لننك((اتلننا  اإل ننرااال 
التن  تنسن  علنل (125)وفن لك المنادة، عراقيين بمنا يضنمن لهنم حيناة فريمنة((حق لكل ال

يضنننمن مننن ا الدسنننتور الحقنننوق اإلدارينننة والسياسنننية وال قا ينننة والتعليمينننة للقومينننال ))، أن
ويننننسنظم  لننننك ، وسننننائر المفوسنننننال األلننننرى ، والكلنننندان وااةننننوريين، الملتلفننننة فالترفمننننان

مننننن (14) فننننل تلننننك الحقننننوق يتسنننناوى  يهننننا المواطسنننننون اعمنننناالر لحفننننم المننننادة، ((بقنننناسنون 
  .الدستور

 المطلب الثاني
 التمييزتعريف عدم 

ال ل يتولل  اعلأل ممارسة و وم، متعمدو تمييز مباةر ا، يبقسم التمييز الل  
فلن تبمسن  الفتيال من الدراسة    المعامد القضائية ،  ئة محدودةو التمييز ضد  رد ا

ال ل ، الحادث فسنتي ةو يتم ل    التمييز غير المباةر ا، السنوع ال اسن و ، العمل فقضاةو 
من و ،(1)تفضيل ةل  علل آلرإلل  يؤدل، ا راا محايدو ايفترض  يأل و ود تسنظيم 

ال ل يقدد بأل ، مدطلق التمييز االي اب ، المدطلحال الت  برزل    م ا ال اسنب
معال ة او أل عدم و الت  تستلدم بهدف التغلب علل تمييز سابق ا، المعاملة التفضيلية

ي ابية لدالق  ئة معيسنة اتلا  تدابير ا، ا  قد يستتب  تحقيق المساواة، مساواة مستمرة
Affirmative actions ، فاال رااال الت  يتو ب علل الدول اتلا ما حماية لألقليال

يعاسن  ، علمار بلن موضوع التمييز االي اب ، السفان االدليين المو ودين  وق اقليمهاو 
 Markيرى المقرر اللا  لألمم المتحدة و ، من التال ال    و هال السنظر

Bassuyt  عدم  محدداتأل "و "ليس مسناك اساس مةترك لفهم حدودي وموضوع معقد اسنأل
والمبدأ مو ود     مي  سنسان، التمييز مبدأ ةامل    القاسنون الدول  لحقوق اإل

                                                           

(1) http:www.manual.etcgra2.at.last visited 4-9-2010. 
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م ل االتفاقية الدولية للقضاا علل  مي  أةفال  سنسانالمعامدال الرئيسية لحقوق اإل
 (1)مي  أةفال التمييز ضد المرأة .التمييز العسندرل واالتفاقية الدولية للقضاا علل  

علننل  سنسننانال واالتفاقيننال الدوليننة لحقننوق اإلعالسنننأكنندل الموا يننق واإل، يتضننق ممننا تقنندم
  :فرعينإلى  نقسم هذا المطلب ،م   لك سن د    الواق  لرق له ا المبدأ، عدم التمييز
قوق أن يتمت  ب مي  الح سنسانمن حق فل اإل/مفهوم عدم التمييز :الفرع األول

دون أل تمييز بسبب ال سنس ، والحريال المقررة لأل بمو ب الموا يق والدفوك الدولية
 سنسانالعالم  لحقوق اإل إعالنو   المادة ال اسنية من ، األدل القوم و اللون أو العرق أو ا

البقعة الت  و الدول  لبلد أو القاسنوسن  أو أكد علل عدم التمييز علل أساس الوض  السياس  أ
غير متمت  و تحل الوداية أو تلك البقعة مستقالر أو الفرد سواا فان م ا البلد أيسنتم  إليها 

أن ، مما سبق يتضق (2)فاسنل سيادتأل لاضعة ألل قيد من القيود .و بالحفم ال ات  أ
والعهديين الدوليين  سنسانالعالم  لحقوق اإل عالنمبدأ عدم التمييز أكد عليأل    اإل

 .ق االرى مبدأ العام يتفرع عسنأل سائر حقو و وم

                                                           

اذ نص  1963األمم المتحدة للقضاء لعلى جميع أشكال التمييز العنصري  إلعانفقد اكدلعليه،  (1)

أن ميثاق األمم المتحدة يقوم لعلى مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من األهداف )) لعلى

ترام حقوق اإلنسان والحريات االساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع اح

 لعاناألساسية للناس جميعا  دون تميز بسبب العرق أوالجنس أواللغة أوالدين . وإذ ترى أن اإل

العالمي لحقوق اإلنسان يعلن ان البشر يولدون آحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من 

، دون اي تمييز، ال سيما لعانحق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في اإل

العالمي لحقوق اإلنسان يعلن كذلك أن  لعانبسبب العرق اواللون أواألصل القومي وإذ ترى أن اإل

الجميع سواء آمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساوفي حمايته وحق متساوفي الحماية من أي 

 تمييز ومن أي تحريض لعلى مثل هذا التمييز.".

حيث جاء فيه لعلى لعدم التمييز في  (2ف /23)في المادة  لعانكد لعلى لعدم التمييز في اإلكما وأ (2)

ف /2)أجر متساوللعمل كما وأكد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 

 لعلى لعدم التمييز وبتأمين الحقوق المقررة في االتفاقية لكافة األفراد . (1

وذلك في اجراءات الحماية التي يستوجبها مركز  (24)لعدم التمييز في المادة  من المواد المؤكدة 

 القاصر لعلى أسرته ولعلى كل من المجتمع والدولة . 

 وذلك في المشاركة في الحياة العامة وفي االنتخابات (25)كما وأكد لعلى مبدأ لعدم التمييز في المادة  

ف /2)، كما وأكد لعلى لعدم التمييز في المادة (26)دة لعامة، وجاء التأكيد لعلى لعدم التمييز في الما

 (1ف /7)من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتمالعية، وجاء التأكيد في المادة  (1

 لعلى لعدم التمييز في أجور لعادلة ومكافأت متساوية .
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بيسنسنا سابقار أن مبدأ /تحديد مفهوم المساواة وتمييزه عن عدم التمييز :الفرع الثاني
سنسان، األساسية للقاسنون الدول  لحقوق اإلئ يعد من المباد، المساواة وعدم التمييز

تستسند المساواة علل معسنل إي اب  قوامأل التما ل بين األ راد    حالة تساول مراكزمم و 
لال ار للمساواة يدور حول معسنل سلب  مؤداي عدم المساواة    و  ه، أما التمييز، القاسنوسنية

الف التمييز    المعسنل يمفن القول بلن المساواة علل لل ا  ،(1)المعاملة و   الفر 
وم ا يعسن  ان مساواة فل ا راد ، والمساواة ال تؤل  بالمفهوم الطوباول ، والمقدود
يتعارض م  أحفام الطبيعة الت  للقل البةر ملتلفون  أمر غير مسنطق  وأسنأل، الم تم 

إ ار يستحسن القول بلفض ،    أةفالهم وقدراتهم ال سدية وميزاتهم ودحتهم و فائهم
 . (2)التفاول ليبعدسنا عن المساواة الم الية

ان الدول األطراف    االتفاقية تتعهد بإحترام وتلمين الحقوق إلل  ومسنا البد من االةارة 
تفرينق و رة    االتفاقية لكا ة األ راد ضمن إقليمهنا واللاضنعين لواليتهنا دون تميينز االمقر 

فمننننا وتؤفنننند أن  ،(3)النننن   ...اللننننون و سننننواا فننننان  لننننك بسننننبب العسندننننر أ، مننننن ال سنننننوع
ليسننننل الوحينننندة المسننننؤولة عننننن تطبيننننق منننن ا المبنننندأ ال بننننل وأن ال ماعننننال ، الحفومننننال

ن احتنننرام مننن ي الحقنننوق  ننن  الحيننناة ال ماعينننة واألحنننزاب واأل نننراد منننم ايضنننار مسنننؤولون عننن
النندور المهننم النن ل يقنن  علننل عنناتق الدننفوة الففريننة والديسنيننة بدننفة إلننل  اةننارة، والفرديننة

البند ان ، وعلل سبيل الم ال، لادة بةلن إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بين السناس
ل قنند تولنند الكراميننة تت ننرد اللطيننب  نن  المسننا د والكسنننائس والمعابنند فا ننة مننن أيننة فلمننا

وعليه يمكن القول بأن هنالك ثالثة عناصر مشتركة بين جميا  ضاروب  ،(4)والتعدب
  :هذه العناصر هي، التمييز
 التفضيل .و االستبعاد أو وم  تةمل التفريق ا :األ عال -1

                                                           

(1) R.Smith .((International human rights)) Oxford; Oxford University press . 

2005.p. 192.  نقا  د. محمد يوسف لعلوان ود. محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق

  .121 -120ص ص األردن،/، لعمان1،  2اإلنسان، ج

، 1د.منى يوخنا ياقو، حقوق االقليات القومية في القانون الدولي العام، دراسة سياسية قانونية،   (2)

 . 325ص ،2009مطبعة شهاب، اربيل، 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . (2)أنظر المادة  (3)

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . (20)انظر المادة  (4)
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األدنننل ، السنسنننب، اللنننون ، فالعسندنننر، أسنننباب التميينننز: تةنننمل دنننفال ةلدنننية -2
 ال  ....

يقدنند بننأل مسننن  الضننحايا مننن ممارسننة حقننوقهم وحرينناتهم  :غايننال وآ ننار التمييننز -3
 (1)التمت  بها و األساسية ا

، يسننتسنتج بننلن مسننناك دننلة و يقننة واعتمننادار متبننادالر بننين  فرتنن  المسنناواة وعنندم التمييننز
ويمفنن أن يسنظنر ، لعملنة واحندة ولنيس ألل مسنهمنا و نود مسنتقل عنن األلنر  هما و هان

 حي مننا يفننون مسننناك تمييننز يفننون ، أ  نن  سنفننس الوقننلإليهمننا فعبننارال إ بننال وسنفنن  للمبنند
أن مسنناك رباطنار و يقنار ، يتضق ممنا تقندم، (2)مسناك لرق لمبدأ المساواة والعفس الدحيق 

مسننتقل عننن و ا  لننيس ألل مسنهمننا و ننود قننائم ب اتننأل ، بننين  فرتنن  المسنناواة وعنندم التمييننز
مننن ا مننن  ، (3)وم  اتنننأل السنفننن  للمفهنننو فعبنننارال اال بنننال ، علينننأل يعتبنننرمم النننبعضو ، االنننر

ان مبننندأ عننندم التميينننز ال يمفنننن التمسنننك بنننأل اال  ننن  حالنننة اسنتهننناك إلنننل  ضنننرورة االةنننارة
أكندل عليهنا  ن   سنسنانوالل سنة المعسنية بحقنوق اإل، المساواة    حق من الحقوق المحمية

 . سنسانم ال حماية حقوق اإل
تمييز المحظور علل ان يستسند ال، من الطبيع /أسس التمييز المحظور :الفرع الثالث

التمييز و  التمييز ال ل يبعسنل بأل القاسنون الدول  م، غير مسنطقيةو اسباب غير مةروعة 
تسنا ألسنأل ال يحتاج ان  ال يدلل    اطار دراس، المقبولو اما التمييز المةروع ا، المحظور

 قد يقوم التمييز علل اساس ، تلتلم البواعث الت  تعد اساسار للتمييزو ، سندا   ضدي
لكن اتفاقيال ، العملو ان يفون تمييزار علل اساس  ر  التعليم و ال سنس او ا، لعرق ا

، بواعث التمييز المحظورو ازاا اسس ، اتل ل موقفار ةموليار ، (4)عامةر  سنسانحقوق اإل
                                                           

د. منى يوخنا ياقو، مبدأ تحريم التمييز دراسة مقارنة بين الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان  (1)

 .  318ص ،2010لسنة  8نشور في مجلة القانون والسياسة، لعدد والدساتير العربية، بحث م

 . 121ص د. محمد يوسف لعلوان ود. محمد خليل الموسى، مصدر سابق، (2)

 . 121ص المصدر السابق، (3)

اتفاقية القضاء لعلى كافة أشكال )مثل اتفاقيات دولية خاصة بمنع التمييز لعلى أساس الجنس  (4)

اتفاقية القضاء لعلى جميع أشكال التمييز )ولعلى أساس العرق  (:1979التمييز ضد المرأة لعام 

 111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )وفي مجال العمل واالستخدام  (:1965العنصري لعام 

اتفاقية اليونسكوالخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام )وفي مجال التعليم  (1958لسنة 

1960) . 
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ال ل  فر اربعة من م ي ، مي اق االمم المتحدة، م ال  لك، حيث  معتها    قائمة
من مي اق الحقوق  21المادة  ف لكو ، الدينو اللغة ، العرق ، االسس م  ال سنس

، ال سنسإلل  االساسية    االتحاد االورب  الت  اعتبرل التمييز محظورار ان استسند
الرأل ، الدين، اللغة، اللدائ  ال يسنية، اال تماع و االدل اال سن  ا، اللون ، العرق 

أل سبب و وع ال سنس أسن، االعاقة، الميالد، الملكية، اقلية قوميةإلل  االسنتماا، السياس 
سنسان، قاسنون الدول  لحقوق اإلان ابرز األسس التمييزية المحظورة    الو م ا ، آلر
 :م 
من المعروف ان عملية التمييز العسندرل و دل مسن  و ود : التمييز العنصري  :أول  

ان ، الدليل علل  لكو ، تللفألو بغض السنظر عن مدى تطور الم تم  ا، الم تم  البةرل 
م لها م ل ، عاسنل من التمييز العسندرل علل اساس اللون ، المتحدة االمريفيةالواليال 

ا  بدل فمةفلة ، لكن حدة التمييز لم تكن واحدة    فل الت ارب، أل م تم  بدائ 
حد ممارسة عمليال االبادة ضد إلل  ودللو ، ا تماعية عادية    بعض الم تمعال

لكن ، سندرية قد تبدأ باالعتقاد بالتفوق  الع،    م تمعال الرى ، االقليالو الملوسنين ا
ب لك و ، بسبب  قدان السنقاط المةترفة، معقدار و يدبق دعبار ، التعايش معها بلستمرار

 االسنزواا بعيدار عن االر .إلل  يميل فل طرفو ، االلتالط مستحيالر و يبد
من االتفاقية الدولية للقضاا علل  1بحسب المادة ، يعرف التمييز العسندرل و 

تفضيل يقوم علل و تقييد او استبعاد او بلسنأل " أية تفرقة ا، ةفال التمييز العسندرل فا ة ا
الحريال و  سنسانعرقلة االعتراف بحقوق اإلو يستتب  تعطيل او اللون او اساس العرق ا

االقتدادل و ممارستها علل قدم المساواة    الميدان السياس  او التمت  بها او االساسية ا
ان ، سنفهم من  لك، ميدان آلر من ميادين الحياة العامة "ال و ال قا   او اال تماع  او ا

رفن مادل متم ل    السلوك ، م ، يقوم بتوا ر  ال ة ارفان، التمييز العسندرل ف ريمة
، التفضيلو التقييد او االستبعاد او فالتفرقة ا، التمييزل ال ل يسنحسر    تدر ال معيسنة

فلن يفون سببأل ، ير مةروعيتم ل    استسناد التمييز علل اساس غ، رفن معسنول و 
رفن  الث يتم ل    الهدف غير المةروع من عملية و ، السنسبو اللون او ال سنس او العرق ا
إلل  فما وأكدل االتفاقية ،سنسانعرقلة االعتراف بحقوق اإلو فلن يفون الغاا ا، التمييز



 عدم التمييزمان مبدأ المساواة والعام في ضدور الرأي 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

18 

 ه  تو ب علل الدول ، اعتبار بعض أةفال سنةر األ فار  ريمة يعاقب عليها القاسنون 
الكرامية العسندرية و اعتبار فل سنةر لأل فار القائمة علل التفوق العسندرل أ))األطراف

التحريض علل م ي و وفل تحريض علل التمييز العسندرل وفل عمل من أعمال العسنم أ
وف لك فل ، األدل أ سن  آلرو أية  ماعة من لون أو األعمال يرتكب ضد أل عرق أ

، (1)((. ريمة يعاقب عليها القاسنون ، تمويلهابما     لك ، مساعدة للسنةاطال العسندرية
فما ويتعين علل الدول األطراف أن ت ّرم سائر السنةاطال الدعائية الت  تروا للتمييز 

وف لك الحال ، سنةاط دعائ  يروج للتمييز العسندرل و العسندرل وأن تمسن  أية مسنظمة أ
قبل مئال  سائداة العسندرية فاسنل السنظرة انو ، سنعتقد بلسنألو  ،(2)التحريضإلل  بالسنسبة
بتل ير السنظريال العسندرية الت  فاسنل تتسابق    اي اد أسس علمية مبررة ، السسنين

ال سيما    ، أن يدا   عن العسندرية إسنسانأسنأل ليس بمقدور أل  اال، لعمليال التمييز
 فل ، ال ل و ري عدر التقدم والتكسنلو يا وااللتالط، التعرف عن ف بو ظل التقارب 

اسنها و ا، بةفل تام، أ سنيار و و ود  ماعال بةرية مت اسنسة عرقيار أإلل  سنتي ةلك ادى بال 
  .ليسل را ضة لبعضها البعض، علل االقل

فان لها ، سنرى بلن المسللة السنمطية بين ال سنسين/على اساس الجنس التمييز :ثانيا  
ييد تمت  التقاليد    تقو حيث ان تل ير ال قا ال ، دور فبير    استمرار التمييز بيسنهما

 علتها و مسوؤليتها و السنظرة الدوسنية للمرأة الت  حددل اطار عملها و (3)، السنساا بحقوقهن
فل ، الت  بقل محتكرة من قبل الر ل، غير آملة للعمل    العديد من الم االلو تبد

إلل  تةير العديد من الدراسالو ، مفهوم التفوق لدى ال سنس االرإلل   لك فان استسنادار 
الترةق و فاالسنتلاب ، ظلل محرومة من التسنا س    عدة م االل، العربيةان المرأة 

سنرى بلن ت سيد مةارفة المرأة و ، (4)تبوا المسنادب العليا و االسنتماا لالحزاب السياسية و 

                                                           

 من االتفاقية . (أ/4)المادة  (1)

 من االتفاقية . (ب/4)المادة  (2)

في ضوء احكام الشريعة االسامية واالتفاقات  –وسام حسام الدين االحمد، حماية حقوق المرأة  (3)

 . 83ص ،2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1الدولية،  

دراسة تأصيلية،  –ة السياسية د.مدحت احمد محمد يوسف غنايم، تفعيل دور المرأة في المشارك (4)

 . 7، ص2014، المركز القومي لألصدارات القانونية، القاهرة، 1 
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قوتها    اقتحام م االل العمل و فان سببار    ترا    قتها بسنفسها ،    أطر ضيقة
بلن المرأة من ، الدحة العالمية الدولية م الر  حين تدرا مسنظمة ، العامةو السياسية ا

يحق لأل  إسنسانليس بسبب فوسنها ، تمسنحها حماية لادةو ، المحرومةو الفئال الضعيفة ا
، بل بسبب طبيعتها البيولو ية الت  تلتلم عن الر ل، ان يتساوى م  غيري من البةر

المرأة    حالة   لن  لك يض ، ان دق التعبير، الت   علتها مللوقار بموادفال اقلو 
لم يتم تعريفأل علل ، من  قدان ال رأة المطلوبة للقيام ب ال العمل ال ل يؤديأل  سنس آلر

إلل  بيسنما فسنا سنهدف، سنفون امام تمييز سلب  لفظيار ، م ا ا ن، محرومو اسنأل ضعيم أ
وقد أكدل اتفاقية القضاا علل  مي  أةفال التمييز ضد ، تحقيق تمييز اي اب  واقعيار 

أن التمييز ضد المرأة يةفل اسنتهاكار لمبدأ المساواة    الحقوق واحترام فرامة ))المرأة
   حياة بلدما ، علل قدم المساواة م  الر ل، ويعد عقبة أمام مةارفة المرأةسنسان، اإل

 . ((السياسية واال تماعية واإلقتدادية وال قا ية
الدولية بةلن المسناواة أ ارل بعض الوفاالل المتلددة عددار من االتفاقيال و فما 

 لكندل مسنظمنة العمنل ، وعدم التميينز بنين ال سنسنين  ن  م ناالل محنددة فالعمنل والتعلنيم
االتفاقينة رقنم )1958اتفاقينة عندم التميينز  ن  م نال األسنتلدام والمهسننة لعنام  الدولينة  ن 

واتفاقيننة بةننلن تكننا ؤ الفننر  والمسنناواة  نن  المعاملننة العمننال مننن ال سنسننين لعننام ، (111
( والتن  بمو بهننا ال تةنفل المسننؤوليال العائلينة  نن  حند  اتهننا 156االتفاقينة رقننم )1981

اتفاقينة لادنة بمفا حنة  1960   عنام و فمنا أكندل اليوسنسنف، سببار مقبوالر إلسنهاا اللدمة
 نناا  يننأل تتعهنند النندول ، (1962دللننل حيننز السنفننا   نن  عننام )التمييننز  نن  م ننال التعلننيم

وأكنندل ، (1)لفننر  والمسنناواة  نن  المعاملننة  نن  م ننال التعلننيماألطننراف  يهننا بنندعم تكننا ؤ ا
اتلا   مي  التدابير المسناسبة للقضاا علل التمييز ضد المنرأة منن  اسننب ))االتفاقية علل
، تطنور المنرأة وتقندمها الكناملين، و اا    االتفاقينة، (2)((مؤسسةو مسنظمة أو أل ةل  أ

األساسننية والتمتن  بهننا علنل أسنناس والحرينال  سنسننانلنك لتضننمن بهنا ممارسننة حقنوق اإل و 

                                                           

 .  132ص د . محمد يوسف العلوان ود. محمد خليل الموسى، (1)

 من االتفاقية .( هـ/2)المادة  (2)
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سن ند  ن  الواقن  مسنناك لنرق لمنادة منن المنواد االتفاقينة حينث أكنند  ، (1)المسناواة من  الر نل
لنننك سن ننند  مننن  ، (2) يهنننا مفا حنننة  ميننن  أةنننفال االت نننار بنننالمرأة واسنننتغالل بغننناا المنننرأة 

لتسننويق اسننتلدام المننرأة فسننلعة ل سننتغالل النندعائ  سننواا مننن لننالل النندعايال التنن  تننتم 
يعامنل المنرأة سنسنان، ان القاسنون الندول  لحقنوق اإل، يتضق مما تقدم ،البغااو سل  ت ارية أ

لكننن سن نند  نن  الواقنن  اال حنناف ، معاملننة مسنناوية تمامننام للر ننل  نن  ميننادين الحينناة الكا ننة
 ل ال زال يلحق بالمرأة    العديد من بلدان العالم . ال

   الدفوك الدولية لحقوق ، علل أساس الدينيحظر التمييز /الديني التمييز :ثالثا  
بفل ما ،    الحرية الديسنية إسنسانحيث تؤفد    الوقل سنفسأل علل حق فل ، (3) سنساناإل

يمفن القول ، (4)ي الحرية العقيدة وحرية إقامة الةعائر الديسنية والعبادال تةتمل عليأل م
قد أمم وأقدم أسباب المعتو التمييز والتعدب القائمين علل أساس الدين أ ان، ا ن

ال بل ، باعث علل التمييزو أساس أ، ا يومسنا مإلل  وما زال الدين، السنزاعال الدولية
ومن أبرز ما تودلل اليأل  هود األمم المتحدة  ،(5)اقدمهاو من أعقد دور التمييز و م

من أ ل العمل علل تحريم التمييز علل أساس الدين وعدم  عل الدين سمة ةلدية 
ددار و م، اللغةو ال سنس أو أ مما لة للعرق  بةلن القضاا علل  مي  أةفال  إعالنا 

ل اعتمدتأل ال معية العامة  ال، المعتقدو التعدب والتمييز القائمين علل أساس الدين أ
غير ملزم قاسنوسنار ولكسنأل يعد فاةفار  عالناإل ا ان مإلل  وسنةير مسنا (7). (6)1981   

ار قاسنوسنية وان لأل قيمة معتبرة لدى اعضاا ويرتب ا ار ، (8)عن القاسنون الدول  العر  
أضحل من القاسنون الدول  العر    عالنويمفن القول بلن مضمون اإل، األسرة الدولية

                                                           

 من االتفاقية . (3)المادة  (1)

 من االتافقية . (6)المادة  (2)

 العالمي لحقوق اإلنسان . انإلعمن  (2)المادة  (3)

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  (18)العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  لعانمن اإل (18)المادة  (4)

 من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان .  (9)المدنية والسياسية والمادة 

 . 134ص د . محمد يوسف العلوان ود. محمد خليل الموسى، (5)

 . 337 – 336ص ص يوخنا ياقو، مصدر سابق،د . منى  (6)

منه، بهذه الحرية، كما  18و 2 العالمي لحقوق اإلنسان، يؤكد في المواد لعانوكان قبل ذلك، اإل (7)

 بهذا الحق . 18و 2وان العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، تقران في المواد 

 . 135ص د . محمد يوسف العلوان ود. محمد خليل الموسى، (8)
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تعزيز التفامم والتسامق واالحترام    الةؤون المتدلة  عالنحيث  اا    اإل ،(1)
غراض تلالم المعتقد ألو بحرية الدين والمعتقد وففالة عدم السماا باستلدام الدين ا

علل  عالنوأكد اإل ،ي من دفوفها  ال الدلة بالموضوعمي اق األمم المتحدة وغير 
وعلل اتلا   مي  التدابير ، المعتقدو مظامر التعدب وو ود تمييز    أمور الدين أ

 م ا التعدب بفل أةفالأل ومظامري .الضرورية للقضاا سريعار علل م ل 
–المعتقد و لقائمين علل أساس الدين االتعدب والتمييز ا – إعالنعّرف    

أ ري تعطيل و ويفون غرضأل أ، المعتقدو التعدب والتمييز القائمان علل اساس الدين ا))
ممارستها علل و التمت  بها أو والحريال األساسية أ سنساناسنتقا  االعتراف بحقوق اإلو أ

سنة للكرامة التمييز علل اساس الدين بلسنأل إما عالنوودم اإل، (2)((أساس من المساواة
سنفار لمبادسنساسناإل مي اق األمم المتحدة وأسنأل عقبة    سبيل قيام عالقال ودية ئ ية وا 

 . (3)وسلمية بين األمم
 المبحث الثاني

 الرأي العام ما هية
تعود و سنسان،    م ال حماية حقوق اإل، يعد الرأل العام احد الضماسنال المهمة  

د    الدستور من مبادئ تتعلنق بنالحقوق حر  السلطال علل تطبيق ما ور إلل  امميتأل
 ننالرأل ،  ننلن تننل ير الننرأل العننام لننيس واحنندار  نن  فننل النندول، بسنننااا علننل  لننكو ، الحريننالو 

فنالحق ، العنام ال يتكنون اال  ن  دولنة تنوا رل أل رادمنا امفاسنينة التمتن  بنالحقوق االساسنية
العنننام بنننالتكوين ألن ممارسنننة مننن ي الحقنننوق يسنننمق للنننرأل ،  ننن  حرينننة التعبينننر عنننن النننرأل

ان الرأل العام يعند منن وسنائل التعبينر التن  عر هنا السنناس مسنن  ، من المعروفو ، التبلورو 
واأل فار السائدة الت  ، إ  إن ااراا الةعبية ساممل    تعبير العديد من المفاميم، القدم

ويعتبننننر الننننرأل عسندننننرار مننننن العسنادننننر المننننؤ رة  نننن  ،  ئننننة مننننن السننننناسو أ، تلنننن   ماعننننة
، واال تماعيننننة، واالقتدننننادية، الك يننننر( مننننن الم نننناالل الحينننناة البةننننرية السياسننننية)العدينننند

                                                           

 ( .2)، الهامش رقم 135ص نفس المصدر، (1)

 التعصب والتمييز القائمين لعلى اساس الدين اوالمعتقد . إلعانمن  (2ف /2)المادة  (2)

 التعصب والتمييز القائمين لعلى اساس الدين اوالمعتقد . إلعان( من 3)المادة  (3)
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سن د أن القادة والزعماا والمدلحين اال تماعين والسياسنيين امتمنوا  ميعنار ل لك  ،وغيرما
حيننث أدننبق ، بننالرأل العننام منن  الترفيننز علننل وعنن  اال ننراد بلسنفسننهم وأوضنناعهم وحقننوقهم

ر عننننن فننننل الحقننننوق وضننننماسنار علننننل الحفومننننال للتعبيننننالوسننننيلة للضننننغا و الننننرأل العننننام م
مفهاوم الارأي )مطلبين نتناول في المطلب الولإلى  لذا نقسم هذا المبحث ،(1)لتحقيقها

 .(أنواع الرأي العام والعوامل المؤثرة فيه)وفي المطلب الثاني، (العام
 المطلب الول

 مفهوم الرأي العام
ل لك ، تتردد علل ألسسنة السناس ف يرار  الرأل العام مدطلق من المدطلحال الت   

بلسننأل ااراا الةلدنية ل ماعنة معيسننة )).Key.. V.Oعر نأل  :سنسنعرض بعنض التعناريم
ا  ، ال سنتفق م  م ا التعبيرو ، ((من األةلا  والت  ت د الحفومة من االدوب اتباعها

ن  لنك لنن م   لنك  نلو ، ان الحفومال قد ال تتفق اطالقار م  ااراا الت  تبديها ال ماعة
 يعسن  بلل ةفل بلن م ا الرأل ليس بم ابة الرأل العام .

ومنننننن التعريفنننننال النننننواردة  ننننن  الفقنننننأل العربننننن  تعرينننننم الننننندفتور سنننننويلم العمنننننرل   
و هننة سنظننرمم  نن  الحينناة العامننة و نن  إدننرار الدولننة وسننعيها و م مننوع آراا السننناس ))وومنن

الدولية    عالج ةتل و ية أال ماعال القومو إلسعاد السناس و   و وب أن تعمل الدولة أ
يتمتننن  فنننل  نننرد إ ار بحنننق اعتسنننناق ااراا ، المسنننائل والمةنننفالل التننن  يقاسننن  مسنهنننا الفنننرد

من السنننننمال األساسنننننية ومنننننن دعنننننائم و ومننننن، وبحنننننق التعبينننننر عسنهنننننا دون لنننننوف، بحرينننننة
،  م الر ، سنالحظ سنوعار من التسناقض    العبارال المستلدمة    التعريم، (2)الديمقراطية "

ألن سنوعننار منن التوا ننق ، بننروز رأل عنامإلنل  ال يحتناج، الدولنة علننل اسنعاد السننناس ادنرار
يعرف ايضا بلسننأل " م موعنة و ، ما يحتا أل الفردو يفون قد و د بين ما تسعل اليأل الدولة 

 نن   تننرة معيسنننة و مننن اال تهننادال التنن  يفوسنهننا قطنناع فبيننر مننن اال ننراد  نن  مسننللة مامننة 

                                                           

 171-170ص ص ،1970ديثة، د. محمد لعبدالمنعم نور، المجتمع اإلنساني، مكتبة القاهرة الح (1)

دراسة )نقا  لعن يعقوب لعزيز قادر، ضمانات حماية حقوق اإلنسان في اقليم كوردستان العراق 

 . 141ص ،2004اربيل،  –للطبالعة والنشر  .O.P.L.C (، مؤسسة1،  (سياسية قانونية تحليلية

 .277ص د .محمد يوسف العلوان ود. محمد خليل الموسى، مصدر سابق، (2)
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لكسنسنننننا ال سنعتقنننند ، م اسنسننننا سنتفننننق منننن  مننن ا التعريننننم مبننندئيار رغننننو ، (1)تحنننل تننننل ير الدعاينننة " 
يعننرف بلسنننأل " و هننة سنظننر االغلبيننة و ، فل الننرأل العننام مننن لننالل الدعايننةبضننرورة ان يتةنن
بح ار عنن حنل يحقنق الدنالق ، تكون مطروحة لل دلو تهم ال مامير ، ت اي قضية معيسنة

يننق مدننلحة ال ماعننة التنن  تحقإلننل  سنننرى بننلن الننرأل العننام غالبننار مننا يسننعلو ، (2)العننام "
لادة بالسنسبة و ، ان مدلحتها ال تكون بالضرورة مسنس مة م  المدلحة العامةو ، فوسنتأل

إ ن  نننالرأل العنننام يمنننارس الضنننغا علنننل السنننلطة السياسنننية منننن أ نننل  ،للسنننلطة الحاكمنننة
 علنننل السنننلطة التةنننريعية أن تللننن  بسنظنننر ، األ ضنننلو سنح المضننن  بهننناو تحسنننين سياسننناتها 

رضننأل الننرأل العننام عليهننا بلدننو  مةننروعال القننواسنين المتعلقننة بحمايننة االعتبننار مننا يف
وعلنننل السننلطة التسنفي ينننة ان ال تسنن ا اسننتلدام سنننلطتها ألن  لننك يولننند سنسننان، حقننوق اإل

 .(3)غضبار  ماميريار 
ان الننرأل العننام يمننارس الضننغا علننل السننلطتين التةننريعية والتسنفي يننة ، يتضننق ممننا سننبق 

 .ل الحفومة االمتمام بأل   الدولة ل لك يسنبغ  عل
 – Communicationاالتدال  –مفهوم االتدال /الرأي العام والتصال :الفرع األول

والعواطم ، واالت امال، عملية اسنتقال المعلومال واأل فار))إلل: يةير مفهوم اإلتدال
االتدال الفعال  – ماعة ألرى من لالل الرموز و ةل  أإلل   ماعةو من ةل  أ

المستقبل إلل  ال ل يدل من لاللأل المعسنل ال ل يقددي المرسل بالفعل: االتدال وم
ية ترتكز علل التفاعل بين اا راد وال ماعال إسنساسن: عملية و  مسنساسناالتدال اإل –

وتم ل اللغة ، التفاعل الرمزل بين البةرو وأساس  االتدال م –من لالل بسناا رمزل 
بلسنأل "عالقة يتم ، يعرف االتدال ايضاو ، (4)  .((سنساسنالمحور األساس  ل تدال اإل

المةاعر ما بين اال راد دالل و االحاسيس و المعلومال و تسويق اال فار و بمو بها سنقل 
                                                           

 بيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة، دار غريب للطبالعة، :د.احمد بدر، الرأي العام (1)

 . 41ص ،1977القاهرة، 

، منشورات زين 1دراسة مقارنة،   –صاح منعم العبدلي، الضمانات لدستورية لحقوق اإلنسان  (2)

 . 142ص ،2014الحقوقية واالدبية، بيروت، 

 .142ص ، مصدر سابق،يعقوب لعزيز قادر (3)

 .http;//ar.wikipedia.org/widي التالي لكترونسوسيولوجيا االلعام، منشور لعلى الموقع اإل (4)

 6/12/2018تاريخ الزيارة 
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أن مسناك عالقة و يقة بين ، يتضق مما تقدم، (1)ما بين ال ماعال و ال ماعة الواحدة ا
علومال ال سيما    الوقل الحاضر و لك بسبب اسنتقال الم، الرأل العام واإلتدال
  من أقوى أسنواع سنساسنوسنحن سنرى بلن اإلتدال اإل، آلرى إلل  واأل فار من  ماعة

اإلتدال تل رار علل الرأل العام و لك بدليل ما سنراي اليوم من ال ورال    الوطن العرب  
 (2)معايير التالية:يمفن تحديدما و قار لل، لألتدال اسنماط عديدةو ، ضد الحفومال

 م ا المعيار يمفن تدنسنيم االتدنالإلل  استسنادار و  :التصالية معيار طبيعة العالقة -1
حيننننث تكنننننون العالقننننة االتدننننالية مباةنننننرة ، سنمننننا االتدنننننال المباةننننر، سنمطننننينإلننننل 

غيننر و حيننث تكننون العالقننة غيننر مباةننرة ، سنمننا االتدننال غيننر المباةننرو ، ةلدننيةو 
 ةلدية .

، لألتدننال بمو بننأل سنفننون امننام  ال ننة اسنمنناطو  :معيااار الجماعااة موضااوع التصااال -2
القبيلنة و العةنيرة و يتوا د دالل ال ماعال االولينة فالعائلنة ، سنما اتدال اول ، اولها

يتوا د    ال ماعال ال اسنوية الت  تتكون و ، سنما االتدال ال اسنول ،  اسنيها، الطائفةو 
 يهننا و ، سنمننا االتدننال ال منناميرل ،  ال هنناو ، المسنظمننالو فنناالحزاب ، بةننفل دننسناع 

 م  ال مهور الواس  العريض . يفون موضوع االتدال
ا ا فننان المسنقننول عبننارة عننن م موعننة احاسننيس  :معيااار محتااوع العالقااة التصااالية -3

ا ا فننان عبننارة عننن البننار و ، سنفننون امننام سنمننا اتدننال عنناطف  المضننمون ، مةنناعرو 
، ا ا فننان عبننارة عننن ا فننارو ، سنفننون امننام سنمننا اتدننال البنارل المحتننوى ، معلومنالو 

 تحليل  المحتوى .سنفون امام سنما اتدال 
 نل ا ، بمو بنأل سنفنون امنام م موعنة منن االسنمناط االتدناليةو  :معيار ادوات التصاال -4

ا ا و ، سنفنون امنام اتدنال مقنروا، الم ناللو فالدنحم ، فاسنل اداة االتدال مقنرواة
، ا ا فاسنننل مرئينننةو ، سنفننون امننام اتدننال مسننموع، الراديننوو فاسنننل مسننموعة فالهنناتم 

                                                           

 83، 1997، مكتبة العبيكات، الرياض، 1محمد بن سعود البشر، مقدمة في االتصال السياسي،   (1)

. 

، موسولعة القوانين 1ي الرأي العام وحقوق اإلنسان،  د.لعامر حسين فياض، مقدمة منهجية ف (2)

 . 30-29ص ،2003العراقية، بغداد، 
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مرئية    آن و ا ا فاسنل مسموعة و ، ون امام اتدال مرئ سنف، فالرسوم الكاريفاتورية
 مرئية .و سنفون امام اداة اتدال مسموعة ، السيسنماو فالتلفزيوسن، واحد

 ننل ا فاسنننل ، بمو بهننا سنفننون امننام سنمطننينو  :معيااار الجهااة المسااؤولة عاان التصااال -5
ا ا فاسننل و ، سنفنون امنام سنمنا اتدنال رسنم ، ال هة المسؤولة عن االتدال حفومية

 سنفون امام سنما اتدال غير رسم  .، حفوميةغير 
  يقننوم علننل إعالسنننبمو بننأل سنفننون امننام سنمننا اتدننال و  :معيااار الغايااة ماان التصااال -6

، تحقيننق االربننااو السننع  سنحو العواطنم إلننل  التو ننألو  ننزا منن الحقيقننة  إعننالناسناس 
سنفننننون امننننام سنمننننا اتدننننال دعننننائ  يقننننوم علننننل اسنننناس  ننننزا مننننن الحقيقننننة يتو ننننأل و ا

سنفنون امننام اتدننال اعالمنن  يسننتهدف و ا، تحقيننق الننربقإلننل   يسننعلالو ، العواطنمو سنح
  .تحقيق الربقإلل  ال يسعلو عقول السناس و يتو أل سنحو اعالم السناس بالحقائق 

الدعاية واإلةاعة لها دور وتل ير    ف ير /الرأي العام والدعاية واإلشاعة :الفرع الثاني
مفهوم ، اعية    الوقل الحاضرمن الم االل الحياة اإلقتدادية والسياسية واإل تم

محاولة التل ير     عر ل الدعاية مسن  آالف السسنين بلسنها - Propagandaالدعاية 
فما  –و   زمن معين ، األ راد والسيطرة عليهم ألغراض محددة    م تم  معين

م موعة من االساليب السنفسية والطرق المستلدمة    التل ير علل  :عر ل بلسنها
 :عر ل ايضا باسنها و  –وا فار وسلوك السناس من لالل الرموز والكلمال  ات امال وأراا

محل و موضوعال متعارضة أو طريقة لتو يأل سلوك السناس حيسنما تكون مسناك مسائل أ
 (1)لالف .
بحيث ما ،  ن اغراا الغير للتدرف بطريقة معيسنةو عر ل الدعاية باسنها سنةاط او 

مننن ا ممنننا يعسنننن  ان ، الفننننو السنةننناط ا فنننان يتدنننرف مننن ا الغينننر بهنننا  ننن  حالنننة غيننناب مننن ا
 االقوال لك  تعد دعايال يتطلب ان يفون لها تل ير    تدرف ال ين و هل اليهم .

ترغينننب و اكنننراي او ان عسنادنننر الدعاينننة تقنننوم علنننل اسننناس و نننود اغنننراا ا، سنفهنننم ممنننا تقننندم
 ن و مادل او ان الدعاية ليسل  ن اكراي  عل  ، م  االل  بسنظر االعتبار، ترميب للغيرو ا

                                                           

 ي السابق .لكترونسوسيولوجيا اإللعام، المصدر اإل(1)
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، (االكنرايو االغنراا ) ن  فلتنا الحنالتينو ، اغنراا لفظينينو بنل من  اكنراي ، منادلو اغراا  علن  
اما اإلةناعة ، (1)وعيدو  لك االكراي يفون علل ةفل وعد او  لن التعبير عن م ا االغراا ا

م موعنة ألبنار زائفنة تسنتةنر  ن  الم تمن  بةنفل سنري  وتتنداول بنين العامنة و  ه  لبنر أ
دائمننار مننا تكننون منن ي األلبننار ةننيقة ومةننيرة لفضننول الم تمنن  ، حتهاظسنننار مننسنهم علننل دنن

المدننندر المو نننوق الننن ل يحمنننل أدلنننة علنننل إلنننل  والبننناح ين وتفتقنننر مننن ي اإلةننناعال عنننادة
تعرف االةاعة بلسنها ضغا ا تمناع  م هنول المدندر يحيطنأل و فما ، (2)دحة األلبار

يتضنق منن ، (3)لم تمن يحظنل عنادةر بلمتمنام قطاعنال عريضنة  ن  او االبهنام و الغموض 
  :التعريفال ان االةاعة تتسم بسمتين اساسيتين

 مددر . وا بال او ا  ال يرا قها دليل ا، اسنها تكون غامضة -1
 يل  الوسا ال ل تسنتةر  يأل .، اسنها تتعلق بموضوع مهم -2

، سن احهننا  نن  تحقيننق الهنندف مننن و ودمنناو ان منندى امميننة االةنناعة ، سنفهننم مننن  لننك
، علنل در نة الغمنوض الن ل يلتفهناو لموضوع ال ل تسناولتأل يتوقم علل مدى اممية ا

لكنن  تكننون سنا حننة ، االمميننة  نن  االةنناعةو يةننترط ان ي تمنن  عسندننرل الغمننوض و 
 تحقق غايتها .و 
 نلن االةناعة تتسنم بفوسنهنا ، الدفتين االساسيتين السابق االةارة اليهماإلل  اضا ةو 

سنن مة مننن حيننث الموضننوع فمننا اسنهننا تكننون مسن، اسنهننا تكننون ملتدننرةو ، تسنقننل ةننفاميةر 
 م  طبيعة المحيا ال ل اسنتةرل  يأل .

ا  ، ال يعسنن  بالضنرورة ان االةناعة تكنون سنا حنة، ان توا ر الدفال المةنار اليهناو 
 :مسنها، ان سن احها يتوقم علل عدة امور

يللق مسنالار مسناسبار ألسنتةار االةاعال حولأل ، قلة المعلومال حول الموضوع الم ار -1
. 

                                                           

 . 33ص د.لعامر حسين فياض، مصدر سابق، (1)

ارة تاريخ الزي .http;//ar.wikipedia.org/wid :ي التاليلكترونإشالعة، منشور لعلى الموقع اإل (2)

6/12/2018. 

 . 37ص د.لعامر حسين فياض، مصدر سابق، (3)



   (2021لعام )ا(/36/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

27 

الكننوارث و فننلن يننتم التيننار وقننل الحننروب ا، لمالئننم لسنةننر االةنناعةالتيننار الظننرف ا -2
 .االقتداديةو االزمال السياسية و ا

االعتمنناد علننل البنندائل إلننل  يننؤدل، المحفننومينو ال قننة بننين الحفننام و  قنندان التوادننل  -3
 المتو رة فاالةاعة .

 روا ها بةفل ا ضل .و االسنةغال باالةاعال إلل  ف رة اوقال الفراغ تد   -4
ان و فمنننا ، سنننهولة تقبلهننناإلنننل  ينننؤدل، بنننين متلقننن  االةننناعة ال هنننلو االمينننة اسنتةنننار  -5

 اضننم، االةنناعال تسنتةننر  نن  االوسنناط السنسننائية اسننرع مسنهننا  نن  االوسنناط الر اليننة
 المتقاعدين يسنةغلون باالةاعة اك ر من غيرمم .و  لك  لن فبار السن إلل 

و لننك ، أل العننامأن الدعايننة واإلةنناعة أةنندمم تننل يرار علننل الننر ، يتضننق ممننا سننبق
إلمتمننام السننناس بهننا وتكننون دا نن  علننل توحينند الننرأل العننام لل مننامير حننول موضننوع عننام 

تبقنننل االةننناعة الطنننر و ، ا نننراا تعنننديل  ننن  تةنننريعال الننندولو فتغيينننر السنظنننام السياسننن  ا
 اةد تل يرار من الدعاية .و اسلحة الحرب السنفسية 

ب السنفسية م  أك ر لطورة من ان الحر /الرأي العام والحرب النفسية :الفرع الثالث
عداب السناس إ  تو أل تل يرما علل ا ، الحرب العسفرية ألسنها تستلدم وسائل متعددة

يمفن القول أن الحرب السنفسية وفما يراما لبراا علم السنفس ، ومعسنوياتهم وو داسنهم
م موعة من الدول للدعاية وغيرما من و م  استلدام ملطا من  اسنب دولة أ)العسفرل 
دديقة للتل ير علل و محايدة أو  ماعال عدائية أإلل  اال اإلعالمية المو هةاال را

آرائها وعواطفها ومواقفها وسلوفها بطريقة تعين علل تحقيق سياسة وامداف الدولة 
وقيل أن للرأل العام    أل بلد من البلدان مقومال األساسية  ،(1)(الدول المستلدمة.و أ

بيئية وترا أل ال قا   ومسنالأل السنفس  وم ي المقومال مبع ها تاريلأل وتقاليدي وظروف ال
فلها    بلد معين تساعد مساعدة  عالة    استسنباط االت امال المحتملة للرأل العام 

االستلدام ))ويعرف األلدائيون الحرب السنفسية بلسنها ،(2)بالسنسبة لموضوع معين 
                                                           

ي لكترونالمنشور لعلى الموقع اإل ،د. سمير محمود قديح، الحرب النفسية و رق التصدي لها، (1)

  .9/12/2018تاريخ الزيارة  http;//group historians.comالتالي

ي التالي لكتروننشور لعلى الموقع اإلد . مختار التهامي استاذ الرأي العام بجامعة القاهرة م (2)

http;//www.shorouknews.com  9/12/2018تاريخ الزيارة. 
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من البةر بهدف تغير  المدبر لفعاليال معيسنة معدة للتل ير علل آراا وسلوك م موعة
سنهج تففيرمم وم  تةمل بمعسناما الواس  استلدام علم السنفس للدمة الهدف بلساليب 

اإلةاعة والمقاطعة االقتدادية واال تماعية والمسناورة السياسية وتعتبر أقل و الدعاية 
األسلحة فلفة ا ا ما أحسن استلدامها وال يقتدر استلدامها    وقل الحرب  قا بل 

وتعتبر الحرب السنفسية ألطر من الحروب الت  تستلدم  يها ،(1)ة مستمرة .((م  عملي
حين أكد أن حرب العقل أقوى من ، ودليل علل  لك ما قالأل سنابليون بوسنابرل، العسنم

العقل ، وعلل المدى الطويل، العقل والسيم :مسناك قوتان  قا بالعالم))حروب األسلحة
تعد من امم ،  ا ا ن يتضق بلن الحرب السنفسيةمف،(2)دائمار ما يسنتدر علل السيم .((

ا  تو أل الحرب ، ان تكون دورة من دور العمل الدعائ و  ه  ال تعد، دور الدعاية
علل عفس ، ال سيما عسندما يفون االر لدمار ، ال الإلل  ليسو االر إلل  السنفسية

 ال ال .إلل  العمل الدعائ  ال ل غالبار ما يو أل
تعد ةفالر من اةنفال الدنراع المبنرمج ، ان الحرب السنفسية، سنفهم مما تقدم ايضار 

ان الغنرض و ، بنل م تمن  فامنل، اللدم مسننا لنيس  نردار و ، اللدمإلل  الملطا المو ألو ا
عاطفنة اللدنم لكن  يتدنرف و قنار لمنا يسنسن م و التنل ير علنل عقنل و من الحرب السنفسنية م
 فلمنا ، رار الظنروفان سن اا م ي الحرب يتوقم علل مدى اسنتقو ، م  سياسة المستلدم

ا ار ، لمنننا سن حنننل الحنننرب  ننن  تحقينننق غايتهننناف، االزمنننالو االسنتكاسنننال و سنننادل الفوضنننل 
الحننروب السنفسننية لهننا تننل ير قننول علننل الننرأل العننام وآ نناري الةننعوب وال ، يتضننق ممننا تقنندم

 يقتدر استلدامها    وقل الحرب  قا بل    وقل السلم ايضار .
 المطلب الثاني

 والعوامل المؤثرة فيه انواع الرأي العام
 –القضية  –م  "ال ماعة ، ان ابرز العسنادر المفوسنة للرأل العام، من المعلوم

يتوقم ،  لن سن اا الرأل العام    تحقيق غاياتأل، م  توا ر تلك العسنادرو ، الموقم "

                                                           

تاريخ  http;//armytech-net/forum:ي التاليلكترونالحرب النفسية، منشور لعلى الموقع اإل (1)

 20/12/2018الزيارة 

 ي السابق .لكتروننفس المصدر اإل (2)
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التقاليد الت  تةفل مسنظومة و العادال و  القيم ، علل طبيعة ال قا ة الم تمعية السائدة
من حيث القبول ، لها دور فبير    موا هة اال فار ال ماعية،  ة    الم تم ال قا
مدى و ، تل يري علل طبيعة الزعامة السياسيةو تتوقم قوة الرأل العام و فما ، الر ضو 

، ما سبقإلل  اضم، تففير المواطن العادلو اسنعفاس الكاريزما الت  ي سدما    عقلية 
لها دور  عال    التل ير علل آراا ال ماعال ، وسائل االتدالو  لن عامل االتدال 

 عل تبلور الرأل العام امرار ، االسنفتاا ال ل حققتأل التكسنلو ياو  سهولة التوادل ، مواقفهاو 
طبيعة الحدث ال ل يتةفل رأل و م، األمم من فل ما سبقل االةارة اليألو ، سريعار و سهالر 

، اال علل للق رأل عام عابر لن تكون قادرة،  االحداث العادية العابرة، عام حولأل
ا ن و مف ا يبد، اةد تل يرار و بعفس االحداث غير العادية الت  يترتب عليها رأل عام اقوى 

، الت  سنةلل م  سنةوا دول المدن، ان الرأل العام ظامرة من مظامر السلوك ال مع 
، لمزيد من التفاصيل حول الرأي العامو  ،يةسنساسنة قديمة قدم الحضارة اإل ه  ظامر 

وفي ، (أنواع الرأي العام)الفرعين سنتناول في الفرع األولإلى  نقسم هذا المطلب
 .(العوامل المؤثرة فيه)الفرع الثاني

ان و ، ان الرأل العام يفون علل اسنواع، سنتفق ابتدااار /أنواع الرأي العام :الفرع األول
 (1) : يما يل  ابرزما، تدسنيم م ي االسنواع يتوقم علل عدة معايير

إلل  يدسنم الرأل العام استسنادار علل المعيار المفاسن  :يار النطا  الجغرافيمع -1
  : ال ة اسنواع

يتم ل برأل ال ماعة المحلية حول قضية و  :الوطسن  و الرأل العام المحل  ا - أ
 الوطن .و المديسنة او تل  المحلة ا

يتم ل برأل ال ماعة الت  تعيش ضمن اقليم و  :القارل و الرأل العام االقليم  ا - ب
الرأل و ا، الرأل العام لدول اللليج، فلن سنقول، تضن وحدال سياسية مت اورةيح

 العام اال ريق  .

                                                           

 . 19-18ص ق،د.لعامر حسين فياض، مصدر ساب (1)
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يتم ل    رأل فل ا راد الم تم  الدول  حول قضية  :الرأل العام العالم  - ل
م ا الرأل غالبار ما يفون محا امتمام المسنظمال الدولية و ، تلدهم  ميعار 

 .مسنامضة التمييز العسندرل تكوين رأل عام حول ، م ال  لك، ايضار 
 : ال ة اسنواعإلل  يسنقسم الرأل العام ايضا، و قاب للمعيار الزمسن :معيار الزمن -2
 يتم ل برأل ال ماعة حول حدث يوم  عابر .و  :الرأل العام اليوم  - أ

يتم ل برأل ال ماعة عسندما يسندب االمتمام علل قضية و  :الرأل العام المؤقل - ب
 د لبضعة ةهور .فلن يمت، تت اوز يومار واحدار 

أل ان الرأل يتكون حول قضية تتمت  بدفة  :الرأل العام الدائم ديمومة سنسبية - ل
الرأل العام حول موقم العراق من الكويل ، من ام لة  لكو ، الديمومة السنسبية

 م الر .
ألن ااراا غالبار ما تتسم ، علمار بلسنأل ال يمفن بلية حال الحديث عن رأل عام دائم 

 تبدل اعتمادار علل مؤ رال لار ية محيطة .الو بالتغيير 
 :مما، بمو بأل سنفون امام سنوعين من الرأل العام :معيار درجة الغموض -3
اسنأل و فما ، يتم ل بالرأل الكامن غير المعلنو  :أل العام الغامض المستترالر  - أ

 غير دريق .و يفون غامض 
 يتم ل    الرأل الدريق المعلن .و  :الرأل العام الواضق - ب

بلن در ة الغموض تتوقم علل مدى اتاحة حرية التعبير عن الرأل  م ا علمار 
 .معلومال اوضقإلل   فلما و دل الحرية فلما امفن الودول، امام المواطسنين

 ال ة إلل  بمو بأل يمفن تدسنيم الرأل العامو  :معيار التأثر بوساةل التصال -4
 :م ، اسنواع

، العقلو دا علل عسندرل العاطفة اعتما، ال ل يدسنعأل القادةو وم :الرأل العام القائد - أ
 بغية التل ير    وسائل االتدال .

، اعتمادار علل عسندر العقل، ال ل يطلقأل ال زا الم قمو وم :الرأل العام الواع  - ب
 فما اسنأل يتل ر بها .، يؤ ر    وسائل التوادلو 
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الرغبة بل ارة الحماس علل و  يأل يتغلب عسن  العاطفة و  :الرأل العام التاب  - ل
 يتل ر    وسائل االتدال لكسنأل ال يؤ ر بها .و مو ، لعسندر العق

لذا علينا بيان أنواع الرأي العام وأهم األسس والمعايير المعتمدة في تصانيف اناواع 
 :الرأي العام

اإلةننفالية و الحيز المفنناسن  المةننمول بالقضننية او ومنن :الجغرافاايو المعيااار المكاااني أ -1
  إلل: م ا المعيار المراد تعيسنأل الرأل العام بةلسنها ويمفن تقسييم

 بحيز وطسن  محدد .و ما يلت  بحيز  غرا   محدد أو وم :الرأل العام المحل  - أ
ومسنا يفنون الحينز اوسن  منن الحينز األول م نل النرأل العنام  :الرأل العام اإلقليم   - ب

 اال ريق و علل مستوى قارة فالرأل العام ااسيول او الرأل العام العرب  أو الللي   ا
 ومسنا يفون الرأل العام يةمل العالم بلسري . :لعالم ج _ الرأل العام ا

ال ينندوم ، ويلتلننم الننرأل العننام مننن حيننث زمننن  هسننناك سنننوع مسنننأل :المعيااار الزماااني -2
ومسننناك رأل عننام ، اةننهرو اسننابي  او ومسننناك مننا يسننتمر لعنندة أيننام ا، أك ننر مننن يننوم واحنند

مواقم الوطسنينة والقومينة فنال، ما يةمل مواقفا إستراتي يار عامار وتو هاتنألو وم، ةبأل دائم
  (1)الطبقية العامة و أ

ان عملية تكوين الرأل العام من /العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام :الفرع الثاني
ويتكون الرأل العام سنتي ة ، ورما    م االل ملتلفة العمليال المعقدة الت  تمتد ب 
 :فوسنال م وأمم م ي العوامل والم، التفاعل بين م موعة من العوامل

يننرى بعننض البنناح ين ان مسننناك سننمال  سننيمة  :العواماال الفساايولوجية والوظيفيااة -1
 المريض تكون أ فاري عليلة وقد تكون سنظرتأل للحيناة ، تؤ ر    عقلية الفرد وأ فاري

فمننا أ ريننل دراسننال ف يننرة تنندور حننول السننمال ال سننيمة األلننرى م ننل ، متةننائمة
 لومبروزو( .)ة من أم اللدائ  ال م مة الت  غسن  علماا ال ريم

                                                           

( تحقيقات (األخبار)حميد الحريزي، الرأي العام مفهوما واساليبا  وممارسة، جريدة العراق اليوم ) (1)

ي التالي لكترون، منشور لعلى الموقع اإل18/12/2014وتقارير، 

http;//www.Iraqalyoum.net/news  21/12/2018تاريخ الزيارة 
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، مسنننناك عوامنننل سنفسنننية تنننؤ ر  ننن  تدنننر ال الفنننرد و ننن  سنننلوفأل :العوامااال النفساااية -2
وتلعب األمواا دورار فبيرار    بلورة الرأل العنام و لنك حسنب الظنروف السنائدة  فن  

بيسنمنننا ، مننن الر يتقبنننل السنننناس آراا ويعتقننندون  ننن  دنننحتها وامميتهنننا، ظنننروف الحنننرب
 م أل    الظروف العادية .يةفون  يها    وقل السل

تتميز الةعوب ولادنة  ال التناري  العرينق بإحترامهنا للعنادال  :العادات والتقاليد -3
ابنداا النرأل ويعتبنر التنراث و والتقاليد وتتعلق بها وفلسنها  زا مسنهنا وال تقبنل ال ندل ا

الحضارل وال قا   لكل أمة من أمنم منن أمنم العوامنل التن  تنؤ ر  ن  تكنوين النرأل 
 م .العا

األدينننان لهننا أدوارار منننؤ رة ومامننة  ننن  حينناة األمنننم والةننعوب علنننل النننتالف : الاادين -4
بننننالرأل العننننام  قنننند امننننتم، منننن ال، معتقننننداتها وادياسنهننننا لنننن ا سن نننند أن النننندين اإلسننننالم 

 وسنةطل الدعوة اإلسالمية لكسب الرأل العام .
فيلأل سننواا للمؤسسننال التعليميننة دور  نن  تكننوين الننرأل العننام وتةنن :التربيااة والتعلاايم -5

 من حيث ات امأل وقوتأل .و من حيث مضموسنأل المعر   أ
وتتكنون منن م موعنة العنادال والتقالينند والقنيم وأسناليب الحيناة التن  تننسنظم  :الثقافاة -6

دالننل البيئننة التنن  يعننيش  يهننا  ل فنناري الةننل  النن ل سنةننل  نن  بيئننة  سنسننانحينناة اإل
 متمفسنة غير أ فار ةل  سنةل    بيئة  قيرة .

تعمننننل ، مننننن أمننننم العوامننننل المننننؤ رة  نننن  تكننننوين الننننرأل العننننام :ساااايالنظااااام السيا -7
الديمقراطية علل قيام حرية الففر واال تماع والتعبير عن الرأل بين أ راد الم تم  

 مو ود    ظل الدفتاتورية .و و لك علل عفس ما م
التننن  يتعنننرض لهنننا ، األزمنننالو تعتبنننر الحنننوادث المةنننفالل  :األحاااداث والمشاااكالت -8

 العوامل المؤ رة علل تكوين للرأل العام . م تم  معين من
بيسنا سابقار دور وأممية الدعاية    تكوين الرأل العام وفما سنبنين  :اإلعالم والدعاية -9

 الحقار اممية اإلعالم وتل يري    الرأل العام .
 نننإن فنننال منننن اإلعنننالم والدعاينننة ووسنننائل االتدنننال منننن دنننحا ة وا  اعنننة وسنننيسنما 

 ن الرأل العام .ومسرا لها تل ير    تكوي
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تننل ير العامننل االقتدننادل علننل الننرأل العننام لننيس ضنننعيفار  :المناااا القتصااادي -10
سنما تل ير قول و عال وقد يفون   . (1)من أقوى وأةد محددال الرأل العاموا 

أن فنل من ي العوامنل لهنا تنل ير علنل النرأل العنام وال سنيما  ن  الوقنل ، يتضق ممنا سنبق 
 الحاضر .

 المبحث الثالث
 ل مساهمة الرأي العام في ضمان مبدأ المساواة في الدساتيروساة

وتل يري  من الضرورل بيان دور الرأل العام    ضمان مبدأ المساواة و لك ألمميتأل
ال سيما ، حيث بق  مبدأ المساواة من امم المبادئ الت  سناضل    سبيلها اال راد، الفعال

مما يعسن  ، تالزم حتم و م، ال العامةالحريو الحقوق و ان التالزم بين مبدأ المساواة و 
 الث مطالب سنتسناول إلل  ل لك سنقسم م ا المبحث، استحالة استغسناا احدمما عن االر

و   المطلب (األحزاب السياسية)و   المطلب ال اسن (وسائل االعالم)   المطلب األول
 .(سنسانمسنظمال حقوق اإل)ال الث

 المطلب األول
 وساةل اإلعالم

، مهم    إ ارة الرأل العام ال ماميرل ال سيما    الوقل الحاضرل عالم دور   
يلت     مقدمة م ي الوسائل الدحا ة الت  ادبحل من امم وسائل التعبير عن و 

فلما و ، موضوعيتهاو يزداد تل يرما فلما ا بتل مدداقيتها و ، الرأل العام    الم تم 
يار للحفال علل السنظام اال ما فان ضرور ، من دون قيودو مارسل سنةاطها بحرية 

باتل من و ، من اسرع وسائل اال داا عن الرأل، تعد وسائل االعالمو م ا ، العام
تسنطلق امميتها و ، الطر الوسائل    فةم فل اسنحراف دالل ال هاز االدارل للدولة

يلتلم مدى تل يرما من حيث المداقية الت  و ، من لالل المعلومال الت  تدلها
تلد  الدحم للةفاوى الت  يبع ها المواطن ضد ، اق   العر و ، تتمت  بها

العديد من البرامج التلفزيوسنية الملددة ل ال إلل  م ا اضا ة، السلطال االدارية
                                                           

 http;//www.startimes.com:ي التاليلكترونوقع اإلمكونات الرأي العام، منشور لعلى الم (1)

 26/12/2018تاريخ الزيارة 
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السلطال و لةية ا هزة الدولة و م، سنالحظ ان السبب    سن اا م ي الوسيلةو ، الغرض
اعادة حقوق إلل  مما يد   بالتال ، المعسنية من اتهامها بعدم تحقيق سيادة القاسنون 

 (1)اال راد تال يار لالحراج ال ل يتعرضون لأل علل المأل .
إستلدام وسائل االتدال بةفل مف م فالدحم ، المقدود بوسائل االعالمو  

لك  وفل ، ويةمل ايضار إددار الكتب والدوريال والتقارير، والتلفزيون و المحلية والرادي
و   العراق  ،(2)ل سياسة الحفومةمن أ ل التل ير علل الرأل العام والضغا عل
اار واسنته 1925من دستور عام اار ففلتها فا ة الدساتير العراقية المتعاقبة ابتد

تكفل الدولة بما ال )):علل أن، مسنأل 38حيث سندل المادة ، 2005بالدستور الحال  
ة حري/ اسنيار .حرية التعبير عن الرأل بفل الوسائل/أوالر  :يلل بالسنظام العام وااداب

وتعتبر وسائل اإلعالم الحرة ، واإلعالم والسنةر(( عالنالدحا ة والطباعة واإل
إ ن من دون المعلومال ال تكون مسناك .المستقلة إحدى أمم أدوال تلق  المعلومال

، مساالة وال تكون بمقدور المؤسسال الديمقراطية أن تعمل بدورة  عالة و دية
وربما ال يدرون بان حقوقهم قد ، حقوقهماأل راد غير قادرين عن الد اع عن  ويدبق
مسناك سنقطة م يرة ل متمام وم  أن اإلعالم الحر والمستقل ال يعسن  بلل ، (3)اسنتهفل

وأسنما يعسن  أن يمارس    إطار ، حال من األحوال بلسنأل لارج عن التسنظيم القاسنوسن 
موا يق و ئ ي الوسائل يلضعون لمباد والعاملين    م، التسنظيم القاسنوسن  المحدد لأل

وم ا يعسن  ليس مسناك حرية مطلقة لوسائل ، سلوك تحدد دالحياتهم وأعمالهم
يتضق من  لك ان مسناك قيود محددة متعلقة بالحياة الةلدية ا ن ، (4)اإلعالم الحرة

                                                           

 . 144ص صاح منعم العبدلي، مصدر سابق، (1)

 . 150ص يعقوب لعزيز قادر، مصدر سابق، (2)

جيرمي بوب، مواجهة الفساد لعناصرها بناء نظام النزاهة الو ني، منظمة الشفافية الدولية،  (3)

، نقا  لعن د. 102ص ،2002األردن،  –مؤسسة األرشيف العربي، لعمان  ترجمة باسم سكجها،

–، دار دجلة، األردن 1سرهنك حميد البرزنجي، مقومات الديمقرا ية وآليات الدفاع لعنه،   

 . 309 308ص ص ،2009لعمان، 

بؤ ضاث  O.P.L.Cدكتؤر كمال سعدي، ئازادى رؤذنامة ةرى وئةخاقى ثيشة، دةز اى  (4)

 – 3ص ص ،2004(، مةوليَر، 9وة، ثرؤذةى ماف بؤ بةرهةمة ياساييةكان، ذمارة )وباوكردنة

25 . 
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ولكن يةترط عدم التوس     م ي القيود بةفل ، وبسمعة األ راد وباألمن القوم 
 .(1)اإلضرار بالمدلحة العامةإلل  يؤدل

قد اسنةئل إدارال أمسنية ولفية لوسائل ، ان بعض الدول العربية، وسن د    الواق  
م ي الوسائل    اللارج حرة ولكن اإلدارة األمسنية الملفية لها تمارس و تبد، اإلعالم

 لك تسيطر علل الدحفيين ومسندوب  م ي إلل  باإلضا ة، دورار قمعيار غير مرئ 
ومسناك ف ير من ، (2)ل رأل ملالم لسياساتهاالوسائل بةفل تمسنعهم من إبداا أ

لضاعهم  األم لة الت  تبرز دور اإلعالم الحر   محاسبة المسؤولين الحفوميين وا 
إلل  الت  أدل    السنهاية ((ووترغيل)) ضيحة :للمحاسبة ومسنها علل سبيل الم ال

بلن ، يتضق مما تقدم، (3)1974عام  ((ريتةارد سنيفسون ))استقالة الرئيس األمريف 
للوسائل اإلعالم دور  عال وم دل علل الرأل العام ال ماميرل وأ ارتها ضد 

 .الحفومال واالسنظمة السياسية    الدول
 المطلب الثاني

 األحزاب السياسية
لألحزاب السياسية دور  عال    ا ارة الرأل العام ضد الحفومال واألسنظمة  

دورار مهمار    تو يأل الرأل العام ، يؤدل مبدأ التعددية الحزبيةو ، السياسية    الدول
فما اسنأل يفون ، السلبية    اية دولةو من لالل تسليا الضوا علل ال واسن  االي ابية 

فوسنأل يقوم ، تحقيق امداف محددةو دور  عال    قيادة ال مامير بطريقة مسنظمة سنحو  
 م موعة من))يقدد بالحزب السياس  بدفة عامة بلسنأل ،تسنوعهاو علل تعدد ااراا 

يديولو ية مةترفة ويسنظمون أسنفسهم بهدف  المواطسنين يؤمسنون بإمداف سياسية وا 
فما يعرف بلسنأل م موعة مسنظمة تحمل ، (4)((السلطة وتحقيق برسنام همإلل  الودول

تعمل علل اقسناع اكبر عدد ممفن من السناس بتلييدما من ا ل ، مبادئ موحدة

                                                           

 . 310ص د. سرهنك حميد البرزنجي، مصدر سابق، (1)

 .278ص د. محمد يوسف العلوان ود، محمد خليل الموسى، مصدر سابق، (2)

 . 30 – 29ص ص د.كمال سعدي مصطفى، مصدر سابق، (3)

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 3،  2وسولعة السياسة، جلعبدالوهاب الكيالي:م (4)

 .143ص ، نقا  لعن يعقوب لعزيز قادر، مصدر سابق،310ص ،1997
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وحدة مقعدة و السياس  م والحزب ،(1)المةارفة  يهاو االستيالا علل السلطة 
مسنظمة ا تماعية لها  هاز ادارل وميئة موظفين دائمين فما أن لها مؤيدين و  ه

ولعل م ا االلتالف بين أ راد الةعب ، بيئال و ئال ولهم عادال ملتلفةإلل  يسنتمون 
اداة يستعملها و االحزاب ا  أن الحزب السياس  مإلل  اإلسنتمااإلل  ال ل يد   بهمو م

   و وم، ويستطي  من لاللها أن يحقق م ي االماسن ، بير عن أماسنيألالةعب للتع
ا  أن م موعة األ راد الت  ترفز آماسنيها    ، الوقل  اتأل يحقق مدلحة لادة

ويفون لألحزاب دور ، (2)تحقيق وزن أكبر له ي ااماسن إلل  إسنما ترم ، حزب ما
   المدا عة ، قيقية عال لادة    ظل األسنظمة الت  تت سد  يها معارضة رسمية ح

وان ، والحقوق والحريال المت سدة    الدستورئ عن المدالق الوطسنية والمباد
األحزاب المعارضة عادة تكون رقيب علل أعمال الحفومة من حيث مدى تقييدما 
بالقواعد الدستورية وسنظرار له ي االممية لألحزاب السياسية    بسناا الدولة الديمقراطية 

ففل الدستور العراق  لسسنة ، (3)علل ات امال الرأل العام وتكويسنأل وتل يرما الفعال
حرية )):حق تةفيل األحزاب السياسية بالقول، و   إطار الحريال األساسية 2005
، (4)((ويسنظم  لك بقاسنون ، اإلسنضمام اليها مففولةو أ، األحزاب السياسية ...تلسيس 

 تم  الديمقراط  دور م دل بلن لألحزاب السياسية    الم، ا ن يتضق مما تقدم
 علل الرأل العام و لك للحفال علل مدالحها .

 المطلب الثالث
 نسانمنظمات حقو  اإل 

بفا ة  سنسان   الم تم  لحماية الحقوق اإل سنساناسنةلل مسنظمال حقوق اإل 
ومن أمم م ي المسنظمال (المدسنية والسياسية وال قا ية واإلقتدادية واإل تماعية)أسنواعها

                                                           

 ،2009، با دار نشر، بيروت، 6د.محمد  ي، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،   (1)

 154ص

ة السياسية، دار النهضة العربية، بيروت، د.فوزي ابودياب، المفاهيم الحديثة لألنظمة والحيا (2)

 .164-163ص ص ،1971

 . 307-306ص ص د . سرهنك حميد البرزنجي، مصدر سابق، (3)

 .2005من الدستور العراقي لعام  (أوال  /39االمادة ) (4)
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مم المتحدة و   إطار األمم المتحدة تعالج القضايا المتعلقة بحقوق مسنظمة األ
ل سنة الةؤون  :والحريال األساسية    عدد من المحا ل الرئيسة وم  سنساناإل

، سنسانمعية العامة وم لس حقوق اإللل (الل سنة ال ال ة)ية وال قا يةسنساسناال تماعية واإل
الكل  لتلك المسنظمال والةبفال  الم موع)):والمقدود بمسنظمال الم تم  المدسن 

يةتمل السلسلة الكاملة للمسنظمال و الت  تق  لارج إطار ال هاز الرسم  للدولة وم
ليس  قا ،  ماعال أدحاب المدالقو الت  تودم تقليدار بلسم  ماعال المدلحة أ

الغرف ، السنقابال المهسنيةو المسنظمال غير الحفومية بل وايضار سنقابال العمال أ
والسنوادل الرياضية ، ال معيال ال قا يةو و ماعال الطلبة أ، والدياسنال، الت ارية

 .(1)وال ماعال األملية غير الرسمية(( 
بلسنها " تةفيالل تسنةل مستقلة عن ، تعرف مؤسسال الم تم  المدسن  ايضاو 
، مسنتدى، اتحاد، سنقابة، مؤسسة املية،  معية، حقوقيةو فمسنظمال  قا ية ا، الحفومة

تكون بم ابة قسنوال يعبر من لاللها المواطسنون عن و ، ألل م تم  م  تعد ضروريةو 
 ضالر عن اسنها تعبر عن حالة ، بطريقة سليمةو احتيا اتهم بلسلوب مسنظم و آرائهم 
، (2)سليمة " و تساعد علل اظهارما بدورة ةرعية و ، التعدد    الم تم و التسنوع 

طاع معين ولأل دور أساس  قو ولل ماعال المدالق ايضار تعبر عن الرأل العام لفئة أ
و ماعال المدالق ،    الحياة السياسية عن طريق دياغة المطالب والتعبير عسنها

وقد تعارض قرارار ما إ ا رأل  يأل ما يلحق الضرر ، تحاول تحقيق مدالق اعضائها
 Civil Societyوتلكيدار علل مسنظمال الم تم  المدسن  ، (3)بمدالق أعضائها 

Organization ا الم تم  الديمقراط  من لالل التوعية وسنةر  قا ة حقوق    بسنا
 قد سن  ، (4)والمدا عة عن الحقوق ومتابعة الحفومة والتل ير علل سياساتها  سنساناإل

                                                           

 .312ص جيرمي بوب، مصدر سابق، نقا  لعن سرهنك حميد البرزنجي، مصدر سابق، (1)

، دار النهضة 1حسن المعمري، الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان،   د.سعيد بن لعلي بن (2)

 . 232-231ص ،1018العربية، القاهرة، 

، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت 1د. كمال المنوفي، اصول النظم السياسية المقارنة،   (3)

 . 149ص ، نقا  لعن يغقوب لعزيز قادر، مصدر سابق،167ص ،1987

 . 315ص السابق، المصدر (4)
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تحر  الدولة علل تعزيز دور المؤسسال )):علل أن 2005الدستور العراق  لسسنة 
م  الوسائل السلمية  بما يسنس م، ودعمها وتطويرما واستقالليتها، الم تم  المدسن 

بلن ، يتضق مما سبق، (1)ويسنظم  لك بقاسنون .((، لتحقيق األمداف المةروعة لها
لأل دور  عال    الم تم  الديمقراط  وعلل الرأل العام  سنسانللمسنظمال حقوق اإل

ت در و ، مسنظمالو لك لحماية مدلحة اللادة والعامة للمواطسنين بواسطة م ي ال
تتميز بو ود المؤسسة األم المسماة " اومبدسمان" ، ان السويدإلل  االةارة

Ombudsman الوسياو ال ل يعسن  "  ائد عن الةعب " ال ل يتل  دور الوفيل ا ،
من لالل سنمو ج لمؤسسة مستقلة غايتها حماية ، للد اع عن حقوق الةعب

القيام بدور و تكون معدة لتلق  ةفاول المواطسنين و ، تسنب  من البرلمان، المواطسنين
 (2)، بهدف تسوية السنزاعال الت  تسنةل بيسنهم، السلطةو لوساطة بين المواطسنين ا
فسنا سنتمسنل و ود مؤسسة ةبيهة لحل و استفادل دول عدة من م ي الت ربة و 

 االةفاليال العالقة    العراق .

                                                           

  ..2005الدستور العراقي لسنة  من (/الفقرة األولى45المادة ) (1)

دراسة تاريخية وفلسفية وسياسية  –د.احمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق اإلنسان  (2)

 . 301ص ،2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1،  1وقانونية مقارنة، ج
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 الخاتمة
فوسنننننأل يتمينننز عننننن النننرأل الفننننردل ، ان الننننرأل يعننند عامنننار ، اتضنننق لسننننا مننننن لنننالل منننن ي الدراسنننة 
المهنننم  ننن  األمنننر ان ، رأل عننندد منننن السنننناس ربمنننا يؤلفنننون  ماعنننة دنننغيرة، ا نو  هننن، اللنننا و ا

  تننم دنننياغة النننرأل  ماعننة النننرأل العنننام لننسنفس الم ينننر المتعلننق بالمسنننللة التننن يسننت يب اعضننناا
تحديننندار  ننن  و سنسنننان، تتم نننل اممينننة رقابنننة النننرأل العنننام علنننل قضنننايا حقنننوق اإلو ، المةنننترك حولهنننا

 نن  فوسنننأل احنند الوسننائل التنن  يننتم الل ننوا اليهننا للرقابننة علننل ، عنندم التمييننزو ضننمان مبنندأ المسنناواة 
 فلمنا فاسننل ، حرينال لأل نرادو منا يتضنمسنأل منن حقنوق و ، مدى احترام السلطال االدارينة للدسنتور

اسننأل ا ا فنان اسناس ، ال بند منن التوضنيق مسنناو ، ة فلمنا سنضنمن االلتنزام بالدسنتورم ي الرقابنة  عالن
اال ان  لنك ال ينلت  ، تدنر اتهاو مراقبة اال راد للهيئال الحاكمة إلل  ور ير  احترام قواعد الدست

منن البنديه  ان من ا األمنر يلتلنم و ، السنضج لدى مؤالاو بل يتوقم علل در ة الوع  ، اعتباطار 
 لك  لن طبيعة سنظام الحفم السائد لنأل ا نر فبينر  ن  تحديند قنوة إلل  اضم، آلرإلل  من ةعب

اعتنناد  يننأل اال ننراد علننل السنقنند ، النن ل يتةننفل  نن  ظننل سنظننام حفننم ديمقراطنن   ننالرأل، الننرأل العننام
يلتلنم تمامنار عنن النرأل الن ل يتةنفل تحنل ميمسننة االسنظمنة الدفتاتورينة التن  يعتناد  يهننا ، البسنناا

امننم التودننيال التنن  سنقنندمها  نن  منن ا و ، حفاظننار علننل سننالمتهم ، الدننملو اال ننراد علننل التبعيننة 
  :م ، الددد

، م أكنند علننل مبنندأ المسنناواة أمننام القنناسنون وعنندم التمييننز 2005ريننة العننراق لعننام دسننتور  مهو -1
  لك سن د    الواق  لرق له ا المبدأ ل ا سنود  بتةديد الرقابة لتطبيق م ا المبدأ .م  

ان تت ننرد اللطيننب  نن  المسننا د والكسنننائس والمعابنند فا ننة مننن أيننة فلمننال قنند تولنند الكراميننة -2
 ل الحاضر.والسنعدب ال سيما    الوق

يعامل المرأة معاملنة مسناوية تمامنار للر نل  ن  مينادين الحيناة سنسان، القاسنون الدول  لحقوق اإل-3
لكن سن د    الواق  اإل حاف ال ل ال زال يلحق بالمرأة  ن  العديند منن بلندان العنالم ، الكا ة

 ل ا سنطالب بممارسة الرقابة  عالة من قبل  هال المسؤولة .
لن لك يسنبغن  علنل ، لضغا علل السلطتين التةريعية والتسنفي ية    الدولنةالرأل العام يمارس ا-4

 الحفومة اإلمتمام بأل .
تكنننون معننندة لتلقننن  ةنننفاول المنننواطسنين والقينننام بننندور ، سنودننن  بو نننود المؤسسنننة  ننن  العنننراق-5

 الوساطة بين المواطسنين والسلطة بهدف تسوية السنزاعال الت  تسنةل بيسنهم .
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 المصادر والمراج 
 ن الكريم القرآ** 
 :الكتب/أول  
، دار غريب للطباعة، طبيعتأل وتكويسنأل وقياسأل ودوري    السياسة العامة، الرأل العام، . أحمد بدرد-1

 .1977، القامرة
دراسة تاريلية و لسفية وسياسية وقاسنوسنية  – سنسانالحريال العامة وحقوق اإل، د. أحمد سليم سعيقان-2

 .2010، بيرول، قيةمسنةورال الحلب  الحقو ، 1ط، 1ج، مقارسنة
مسنةورال ، 1ط، ضماسنال مبدأ المساواة    بعض الدساتير العربية، د. أحمد  اضل حسين العبيدل-3

 .2013، بيرول، الحلب  الحقوقية
، عمان، دار وائل، 1ط، وحرياتأل العامة سنساناالت امال الففرية لحقوق اإل، د. اماسن  غازل  راز-4

2009. 
   القاسنون  –وحرياتأل العامة االساسية  سنسانة حقوق اإلحماي، د. حمدل عطية مدطفل عامر-5

 .2010، االسفسندرية، دار الففر ال امع ، 1ط، دراسة مقارسنة –الوضع  والفقأل اإلسالم  
دراسة مقارسنة بين  -سنسانالضماسنال الدستورية لحقوق اإل، د. سعيد بن عل  بن حسن المعمرل -6

، القامرة، دار السنهضة العربية، 1ط، لطسنة عمانالدستور المدرل والسنظام االساس  للدولة    س
2018. 

 -األردن، دار د لة، 1ط، مقومال الديمقراطية وأليال الد اع عسنأل، د. سرمسنا حميد البرزسن ل-7
 .2009، عمان

حماية الحقوق والحريال الدستورية    ضوا المسؤولية السياسية وال سنائية للسلطة ، د.  اال  ريد-8
 اربيل .، 2009، 1ط، رلماسن  سنمو  ار التسنفي ية والسنظام الب

، بيرول، دار السنهضة العربية، المفاميم الحدي ة لألسنظمة والحياة السياسية، ديابو د.  وزل اب-9
1971. 

بؤ ضاث  O.P.L.Cدةزطا، ئةلالقل  يةةو ئازادى رؤ سنامةطةرى ، د. فمال سةعدى-10
 يمر .مةول، 9 مارة ،  رؤ ةى ماف بؤ بةرمةمة ياساييةفان، بالوفرسنةوةو 

 .1997، الرياض، مفتبة العبيفال، مقدمة االتدال السياس ، محمد بن مسعود البةر-11
، 1ط، مبدأ المساواة    الةريعة االسالمية والقاسنون الوضع ، د. محمد عل  السالم عباد الحلب -12

 .2002، عمان، الدار العالمية الدولية للسنةر والتوزي  ودار ال قا ية للسنةر والتوزي 
 .2009، بيرول، بال دار السنةر، 6ط، القاسنون الدستورل والمؤسسال السياسية، ط د. محمد -13
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، 1ط، دراسة سياسية قاسنوسنية، حقوق االقليال القومية    القاسنون الدول  العام، د. مسنل يولسنا ياقو-14
 .2009، اربيل، مطبعة ةهاب

، 1ط، 2جسنسان، القاسنون الدول  لحقوق اإل، د. محمد لليل الموسلو د. محمد يوسم العلوان -15
 عمان/اردن.

، اربيل، الطبعة ال اسنية، وضمسناتها    االسالم سنسانحقوق اإل، د. مدطفال ابراميم الزلم -16
2011. 

   ضوا احفام الةريعة االسالمية واالتفاقيال  –حماية حقوق المرأة ، وسام حسام الدين األحمد-17
 .2009، بيرول، مسنةورال الحلب  الحقوقية، 1ط، الدولية
دراسة سياسية )   اقليم فوردستان العراق سنسانضماسنال حماية حقوق اإل، قوب عزيز قادريع -18

 .2004، اربيل –للطباعة والسنةر  O.P.L.Cمؤسسة ، 1ط، (قاسنوسنية تحليلية
 الموسوعات ومعاجم اللغة  :ثانيا  
سنين موسوعة القوا، 1طسنسان، مقدمة مسنه ية    الرأل العام وحقوق اإل، د. عامر حسين  ياض -1

 . 2003، بغداد، العراقية
 .1997، ل- ، مع م المدطلحال القاسنوسنية، تر مة مسندور القاض   يرار فورتو-2

 ثالثا : الرساةل والمجالت 
فلية إلل  رسالة ما ستير مقدمة،    ظل الدساتير ال زائرية سنسانضماسنال حقوق اإل، اميرة لبابة-1

 .2005، مدر، الحقوق ب امعة االسفسندرية
دراسة تلديلية )األسس الفلسفية لمبدأ المساواة    الديمقراطيال الليبرالية، ة المسندالول دباا  مع-2

 .2004بحث مسنةور    م لة القاسنون والسياسة عدد ال اسن  لسسنة ، سنقدية     لسفة القاسنون(
مدى اسنعفاس مبدأ المساواة بين الزو ين    قواعد ، م. ميديا داود حسنو د. ظامر م يد قادر -3
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المي اق اال ريق  لحقوق ، 1945مي اق األمم المتحدة ، 1966االقتدادية واال تماعية وال قا ية 
اتفاقية حقوق ، 1965اتفاقية القضاا علل  مي  اةفال التمييز العسندرل ، 1981والةعوب  سنساناإل

اتفاقية القضاا عل  مي  ، 1979مي  اةفال التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاا علل  ، 1989الطفل 
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 .1981تكا ؤ الفر  والمساواة    المعاملة العمال من ال سنسين 
  يةلكترونالمصادر اإل  :سادسا  

1-http://mizanangroup تاري  الزيارة   2018/11/9 
2-https://mawdoo3.com  2018/11/9تاري  الزيارة 
3-http://mawdoo3.com  2018/11/10تاري  الزيارة 
4-http://aljazrah.com 2018/11/10تاري  الزيارة 
5-http://www.manual.etcgra2at 2010/9/4تاري  الزيارة 
6-http://ar.wikipedia.org/wid 2018/12/6تاري  الزيارة 
7-http://group historians.com  2018/12/9تاري  الزيارة 
8-hyyp://shorouknews.net  2018/12/9تاري  الزيارة 
9-http://armytech-net/forum تاري  الزيارة   2018/12/20 
10-http://www.iraqalyoum.net/new تاري  الزيارة   2018/12/21 
11-http://www.startimes.co تاري  الزيارة   2018/12/26  

  
 


