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Summary 
    The right to equality was and still is one of the basic rights that human 
societies seek to achieve, and it is a right that is close to the personality 
of the human being and found his existence, and any attempt to violate it 
is a violation and a crime punishable by law because this right is the basis 
on which many rights and freedoms are based, and before that it is one of 
the principles of justice that requires Equality and non-discrimination 
between people, and since this right is based on many rights as we have 
shown, so we will limit our discussion to one of these rights that are 
based on equality, which is the right to equality at work due to the 
importance of this topic as it addresses the issue of non-discrimination 
between workers in the work environment that is generated It means the 
stability of this environment, thus increasing production, creating 
familiarity and love between workers and not generating resentment and 
hatred generated by the distinction not based on preference among 
workers. 

  امللخص 
حق املساواة كان والزال من احلقوق األساسية اليت تسعى لتحقيقها اتمعات اإلنسانية     

وهو حق لصيق لشخصية اإلنسان ووجد بوجوده واي حماولة لالخالل به يعد انتهاكا وجرمية 
تند عليه الكثري من احلقوق واحلريات يعاقب عليها القانون الن هذا احلق يعد األساس الذي تس

وهو قبل ذلك مبدأ من مبادئ العدالة اليت تقتضي املساواة وعدم التمييز بني الناس ، ومبا أن 
هذا احلق تستند عليه الكثري من احلقوق كما بينا لذا سنقتصر يف حبثنا هذا على احد هذه 

مهية هذا املوضوع كونه يعاجل العمل احلقوق اليت تستند على املساواة وهو حق املساواة يف ال
موضوع عدم التمييز بني العمال يف بيئة العمل والذي يتولد عنه استقرار هذه البيئة ومن مث 
زيادة االنتاج وخلق االلفة واحملبة مابني العمال وعدم توليد الضغائن واحلقد املتولد بسبب 

  . التمايز غري املبين على االفضلية بني العمال
  
  



 
 

 

)٣٨٢(  
 

  دمةاملق
  موضوع البحث

مل يعد العمل وسيلة لكسب العيش فقط بل أصبح اداة اساسية متكن االفراد من حتقيق     
اهدافهم والعيش بكرامة ، فهو جزء ال يتجزء من احلياة ويلعب فيها دورا كبري من الناحية 

القاته الشخصية واالجتماعية واالقتصادية إذ يسهم يف تشكيل اهلوية الشخصية للفرد وبناء ع
مع االخرين كما انه مصدر من مصادر الدخل يف اتمع ، فكلما كان الفرد عامال كلما شعر 
باحترامه لذاته واستقالليته اليت يترتب عليها احترام العامل لعمله وابداعه فيه وهو أمر غري 

 العمل وامنا ممكن يف بيئة متييزية تفرق بني ابناءها العاملني ليس من جانب املؤهل واالمكانية يف
على اسس تزرع احلقد والضغينة بني أفرادها وهلذا كان عنوان حبثنا يف جرمية االعتداء على 

  حق املساواة يف العمل.    
  امهية البحث

تكمن امهية املوضوع يف كونه يعاجل موضوع حفظ كرامة العامل وتوفري فرصة عمل له تليق    
بعيدا عن التفريق أو االستبعاد أو املفاضة مابني زمالئة  به وبانسانيته وتؤمن له احلياة الكرمية

املتساوون معه من حيث الظروف واالوضاع ، فعند شعور العامل بالالمساواة يضعف لديه 
الشعور باملسؤولية وبذل اجلهد ومن مث ضمور االبداع يف العمل واالبتكار وكل هذا يؤدي إىل 

  جلانب االقتصادي على مستوى الفرد والدولة.بيئة عمل غري متطورة مما يؤثر سلبا يف ا
  البحث فرضية

تتجسد فرضية البحث يف االجابة على تساؤل مفاده : هل أن املشرع كان موفقا عندما      
ميز مابني التمييز املباشر والتمييز غري املباشر ؟  وهل أن املساواة يف العمل مطلقة أم البد أن 

حصل االعتداء من موظف على احد العمال لديه فهل تقف عند نقاط معينة ؟ وماذا لو 
يستطيع العامل اللجوء إىل حمكمة العمل لتحريك دعوى جزائية عليه؟ مث هل أن احلماية 
اجلزائية تشمل فقط العمال الذين تربطهم عالقة عمل مع صاحب العمل أم أا تشمل املتقدمني 
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حق املساواة يف العمل سواء كانت بظرف للعمل كذلك؟ وماهي العقوبة املقررة لالعتداء على 
  مشدد أم بدونه؟

  اسباب اختيار املوضوع 
تكمن اسباب اختيار هذا املوضوع يف كثرة ما يتعرض له العمال أو الباحثني عن العمل من     

متييز يف املعاملة اثناء عملهم أو حبثهم عن العمل ،وعلى الرغم من وجود نص قانوين جيرم هذا 
اننا مل جند حسب ما اطلعنا عليه من قرارات أي شخص جلأ لتحريك دعوى جزائية السلوك إال 

ضد صاحب العمل بسبب الالمساواة اليت تعرض هلا، هلذا قررنا تسليط الضوء على هذا احلق 
  لدراسته وابرازه كاحد اهم احلقوق اليت يعتدى عليها من دون معرفة أا جرمية .

  خطة البحث
وضوع  جرمية االعتداء على حق املساواة يف العمل من كل جوانبه أن اقتضت االحاطة مب    

نقسم البحث إىل ثالث مباحث نتناول يف املبحث األول مفهوم االعتداء على حق املساواة يف 
العمل ، بينما نبحث يف املبحث الثاين اركان جرمية االعتداء على حق املساواة يف العمل يف حني 

 جزاء جرمية االعتداء على حق املساواة يف العمل واخريا سنختم سيكون املبحث الثالث يف
خبامتة نوضح فيها اهم ماتوصلنا إليه من استنتاجات وما نرى ضرورة لتبنيه من املشرع من 

  مقترحات .
  مفهوم االعتداء على حق املساواة يف العمل: املبحث األول

اساس متتع االفراد حبقوقهم وحريام  يعد حق املساواة من اهم حقوق االنسان وذلك النه     
الن التمتع ذه احلقوق واحلريات مشروط ابتداءا باملساواة ، وذا يكون حق املساواة اشبه 
باحلق العام الذي تتفرع عنه حقوق االنسان االخرى ومن هذه احلقوق حق االنسان يف العمل 

املساواة يف العمل ، وماهي القيود ويف هذا املبحث سنحاول بيان املقصود باالعتداء على حق 
اليت ترد على هذا احلق وما هو االساس القانوين الذي تستند اليه محاية هذا احلق ، كل هذا 

  سيكون من خالل املطالب االتية:
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  تعريف االعتداء على حق املساواة يف العمل: املطلب األول
اواة والتمييز اذ أن املساواة تعين من الواضح جدا أن هناك عالقة وصلة وثيقة مابني املس    

عدم التمييز ، والتمييز يعين عدم املساواة ، وعلى هذا االساس فأن االعتداء على حق املساواة 
يف املعاملة إال أن هذا التمييز اليعد اعتداء على حق املساواة يف  يعين أن هناك متييزا يف العمل

قوم عليها التمييز وهذا يتطلب منا بيان معىن العمل إال اذا بين على اساس من االسس اليت ي
  التمييز اوال ومن مث االسس اليت يبىن عليها التمييز.

مل يعرف املشرع العراقي مصطلح التمييز تعريفا موحدا بل ميز مابني نوعني من التمييز مها     
نه" أي تفريق او التمييز املباشر والتمييز غري املباشر وعرف كل منهما فعرف التمييز املباشر با

استبعاد أو تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او اجلنس او الدين او املذهب او الراي و 
اما التمييز غري املباشر فعرفه بانه " أي متييز استبعاد او  ، )١(املعتقد او االصول او القومية"

قتصادي او الوضع تفضيل يقوم على اساس اجلنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع اال
االجتماعي او االنتماء او النشاط النقايب و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ 

  الفرص او املساواة يف املعاملة يف االستخدام و املهنة". 
 ١املادة  تعريف املشرع العراقي جيد اساسه يف تعريف املشرع الدويل للتمييز اذ عرفته  نإ     

يعين مصطلح  -١بانه "  ١٩٥٨لسنة  ١١١نع التمييز يف االستخدام واملهنة رقم من اتفاقية م
 أواجلنس   أواللون   أوتفضيل يقوم على اساس العرق  أواستبعاد  أواي تفريق  -التمييز أ
 أواالصل االجتماعي ويكون من شانه ابطال  أواالصل الوطين  أوالراي السياسي  أوالدين 

استبعاد  أواي متييز  -املهنة.ب أواملعاملة يف االستخدام  أوؤ الفرص اضعاف تطبيق مبدا تكاف
املعاملة يف  أواضعاف تطبيق مبدا تكافؤ الفرص  أوتفضيل اخر يكون من اثره  ابطال  أو

املهنة حتدده الدولة العضو املعنية بعد التشاور مع ممثلي منظمات اصحاب العمل  أواالستخدام 
  . )٢("أخرىومع هيئات وجدت  أنومنظمات العمال 

وعلى الرغم من أن املشرع العراقي استند إىل التعريف يف هذه االتفاقية إال ان تعريفه     
للتمييز يفتقر إىل الدقة اليت اتصف ا تعريف االتفاقية للتميز إذ انه  قسم التمييز إىل مباشر 
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ني النوعني،  كما انه عرف وغري مباشر وليس هناك من داع لذلك سيما أن العقوبة هي ذاا ب
التمييز  غري املباشر بانه التمييز  ومل يأيت بشي جديد  يف حني انه ذكر مفردة التفريق بدل هذه 
العبارة عندما عرف التمييز املباشر هذا من جانب ومن جانب اخر انه ذكر عبارة  استبعاد أو 

ما يبدو أن هناك خطا مطبعي  تفضيل وكان من املفترض أن يذكر أو استبعاد أو مفاضلة وعلى
بالنص جيب على املشرع تداركه، إضافة إىل ذلك انه اشترط يف التمييز غري املباشر أن يترتب 
عليه ابطال أو اضعاف ملبدا تكافؤ الفرص أو املساواة يف املعاملة يف االستخدام واملهنة ومل 

  .يشرط هذا األمر يف التمييز املباشر
حددها املشرع  السس غري املشروعة اليت ينبغي أن يستند اليها التمييز فقداما  فيما يتعلق با    

العراقي اثناء تعريفه للتمييز املباشر وغري املباشر ، فالتمييز املباشر يقوم على جمموعة من االسس 
هي العرق او اللون او اجلنس او الدين او املذهب او الراي و املعتقد او االصول او القومية ، 

يقة أن بعض هذه االسس اصدر فيها املشرع الدويل اتفاقية خاصة مسيت باسم االتفاقية واحلق
وعرفها حتت عنوان  ١٩٤٨الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الصادرة عام 

التمييز العنصري والذي هو حسب ماجاء فيها "أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم 
أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين، ويستهدف أو يستتبع  على أساس العرق

تعطيل أوعرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع ا، أو ممارستها، على 
قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر 

  .  )٣(العامة" من ميادين احلياة
كذلك املشرع الدويل اصدر اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املراة الصادرة      
واليت رفضت التمييز بني الرجل واملراءة على أساس اجلنس وعرفت التمييز ضد   ١٩٧٩سنة 

 من ويكون س،اجلن أساس على يتم تقييد أو استبعاد أو تفرقة أي" منها بأنه ١املراة يف املادة 
 األساسية واحلريات اإلنسان حبقوق ة االعتراف للمرا إحباط أو من النيل ضه،اأو أغر آثاره

 أو آخر، ميدان أي يف أو واملدنية، والثقافية واالجتماعية السياسية واالقتصادية امليادين يف
 وعلى الزوجية حالتها عن النظر بصرف هلا، ممارستها أو ذه احلقوق متتعها إحباط أو توهني
  . )"(٤الرجل وبني بينها ة املساوا أساس
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اما التمييز غري املباشر فيقوم على اساس اجلنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع    
االقتصادي او الوضع االجتماعي او االنتماء او النشاط النقايب و يكون على اثره ابطال او 

املعاملة يف االستخدام و املهنة ،   ويالحظ على  اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او املساواة يف
املشرع العراقي انه مايز مابني االسس اليت يقوم عليها التمييز من حيث انه اشترط يف التمييز 
غري املباشر أن يترتب عليه ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او املساواة يف املعاملة يف 

ذلك يف التمييز املباشر وكان االجدر باملشرع العراقي أن االستخدام و املهنة يف حني مل يشترط 
يذكر هذا الشرط يف التمييز املباشر وتقيده وعدم اطالقه كون أن هناك بعض احلاالت البد من 
التمييز فيها وعدم اطالق املساواة ومثاهلا أن طبيعة بعض االعمال تستوجب أن يكون العامل 

يف مسبح نساء فهنا البد أن يكون العامل امراة وليس  فيها من جنس معني كما لو كان العمل
رجل ، كذلك بعض االحيان ينبغي أن يكون العامل من ديانة معينة وال ينفع أن يكون من غري 
تلك الديانة  كما لو طلب عامل خلدمة مسجد أو كنيسة فينبغي أن يكون العامل يف املسجد 

  مسلم ويف الكنيسة مسيحي . 
دم وبعد أن بينا املفهوم باالعتداء على حق املساواة يف العمل ميكن لنا أن من كل ما تق     

قوم على أساس يال  الذييف العمل  التمييزبانه  االعتداء على حق املساواة يف العملنعرف 
أخرى كاالختالف باجلنس ستند إىل اسس يبل أو قدرة العامل على العمل مهين أو علمي 

  . واللغة والدين وغري ذلك
  القيود اليت ترد على حق املساواة يف العمل: املطلب الثاين

مل يكن حق املساواة جمرد حق من حقوق االنسان وامنا هو حق تستند اليها اغلب احلقوق      
االخرى النه مبدا من مبادى العدالة ونقيض العدالة الظلم ومن مث فان بالالمساواة يعين الظلم 

لعدالة الميكن أن يكون حقا مطلقا وامنا البد له أن يقف عند ولكن أن حق املساواة احملقق ل
حدود معينة ال يتعداها الن ختطي تلك احلدود ينقلنا من حتقيق العدالة اىل حتقيق الظلم وكذلك 
حق املساواة يف العمل البد أن يقف عند حدود معينة يفرق من خالهلا بني العمال الن طبيعة 

، ومن مث )٥(ذه احلدود اليت أن يكون العامل قادرا على العملالعمل تستوجب ذلك ومن ابرز ه
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فان اي متييز بني العمال على اساس املقدرة على العمل ال يعد انتهاكا حلق املساواة يف العمل ، 
وعلى هذا االساس ال يعد اعتداء على حق املساواة يف العمل منع النساء واالحداث من ممارسة 

ة بالصحة بل على العكس من ذلك أن تشغيل املراة  واحلدث يف هذه االعمال املرهقة أو الضار
  .)٦(االعمال يعد جرمية يعاقب القانون عليها 

كذلك من القيود اليت يتقيد ا حق املساواة يف العمل قيد الكفاءة أو املؤهالت العلمية 
لتكلفة دون ويقصد بالكفاءة االستخدام الرشيد للموارد املتاحة والذي حيقق أقل مستوى ل

التضحية جبودة خمرجات املؤسسة وهو ما يعرف بكفاءة التكلفة أي قدرة املؤسسة على ختفيض 
  . )٧(نفقاا من أجل حجم معني من املخرجات

أن الكفاءة أو املؤهالت العلمية يف العمل قيد يرد على حق املساواة يف العمل ومن مث 
هم أو قبول بعض العمال املتوافر فيهم فال يعد تفضيل صاحب العمل لبعض عماله على غري

الصفات املطلوبة يف اعالنات التشغيل واستبعاد من ال تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة أو تتوافر 
فيهم بنسبة اقل ممن مت تشغيلهم يف العمل ، وقد اكد املشرع العراقي صراحة على هذا القيد 

ى اساس املؤهالت العلمية ال يعد متييز وال واعترب أن اي متييز أو استثناء أو تفضيل يرد عل
  .)٨( حياسب القانون عليه

  اساس احلماية اجلنائية حلق املساواة يف العمل: املطلب الثالث
من املتعارف عليه أن الدستور ال يتضمن نصوص جترمي وعقاب كما هو حال القوانني بل        

مي والعقاب للقوانني ، ومع ذلك فقد ينص على جمموعة من املبادئ واالسس ويترك أمر التجر
تنص بعض الدساتري على حق املساواة بني املواطنني المهية هذا احلق ومن هذه الدساتري دستور 

العراقيون متساوون أمام منه على أن " ١٤إذ نصت املادة  ٢٠٠٥مجهورية العراق لسنة 
و اللون أو الدين أو املذهب القانون دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو االصل أ

،كذلك أكد املشرع الدستوري على  "أو املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي
، ونالحظ أن املشرع الدستوري نص على ان العراقيني متساوون  ٩حق العراقيني يف العمل 

حق العمل من دون  أمام القانون وان العمل حق لكل العراقيني وهذا يعين أن لكل العراقيني
متييز فيما بينهم ، وذا يكون املشرع العراقي أعطى حلق املساواة مسو دستوري ومن مث فال 
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جيوز إصدار أي نص قانوين حيد أو يقيد هذا احلق وإال عد ذلك النص بأنه نصا خمالف للدستور 
  ومن مث افتقد الشرعية القانونية.

عمل العراقي ليؤكد على أمهية حق املساواة يف العمل ومتاشيا مع النص الدستوري جاء قانون ال
حرية العمل مصونة و ال جيوز منه على أن "  ٦ومن مث جترمية االعتداء عليه اذ  نصت  املادة  

تقييد او انكار احلق يف العمل و تنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل و املنتج و حتترم 
كان يف القانون او التطبيق و اليت تشمل :...رابعا :  املبادئ و احلقوق االساسية فيه سواء

  القضاء على التمييز يف االستخدام او املهنة".
اوال : حيضر هذا القانون  من القانون نفسه على أن" ٨كذلك نصت الفقرة أوال من املادة    

لى وجه أي خمالفة او جتاوز ملبدا تكافؤ الفرص و املساواة يف املعاملة ايا كان السبب و ع
اخلصوص التمييز بني العمال ، سواء كان ذلك متييزا مباشرا ام غري مباشر ، يف كل ما يتعلق 

 بالتدريب املهين او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه" .
على أن " للعامل حق اللجوء اىل حمكمة العمل للتقدم بشكوى عند  ١١أيضا نصت من املادة 

يف االستخدام و املهنة .ثانيا يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة تعرضه اىل ... او التمييز ... 
اشهر و بغرامة ال تزيد على مليون دينار او باحدى هاتني العقوبتني كل من خالف احكام املواد 

  الواردة يف هذا الفصل و املتعلقة بتشغيل االطفال و التمييز ...".
رمي يف مادة مستقلة عن شق العقوبة ويف هذا وما يالحظ على املشرع العراقي انه ذكر شق التج

االستقالل هناك اختالف يف املصطلحات اليت استخدمها املشرع فنجده عندما  بني السلوك 
اإلجرامي وحظره ذكر مصطلح املساواة يف حني انه ذكر مصطلح التمييز عندما بني العقوبة 

  املقررة النتهاك حق املساواة. 
  ة االعتداء على حق املساواة يف العملاركان جرمي: املبحث الثاين

لكل جرمية اركان عامة تتمثل بالركن املادي والركن املعنوي ومها ركنان يتواجدان يف كل      
اجلرائم إضافة إىل الركن اخلاص الذي خيتلف من جرمية الخرى ويف هذا املطلب سنتناول 

  الركن املادي واملعنوي وحمل اجلرمية:
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  كن املاديالر: املطلب األول
يقْصد بالركن املادي للجرمية ما يدخل يف بناءها القانوين من عناصر مادية ملموسة ميكن     

ميثل الركن املادي الوجه الظاهر للجرمية ، ففيه يتحقق اعتداء الفاعل و ،)١٠(إدراكها باحلواس
، وقد عرف  )١١(على املصلحة العامة اليت حيميها القانون فإذْا انعدم فال جرمية وال عقاب

) من قانون العقوبات بأنه " سلوك إجرامي ٢٨املشرع العراقي الركن املادي يف املادة (
بإرتكاب فعل جرمه القانون أَو االمتناع عن فعل أمر به القانون"، إذن هو سلوك إجرامي حمدد 

النشاط الذي  قانونا وهذا السلوك أما أن يكون بصورة ارتكاب فعل ويسمى سلوكا اجيابيا هو
، أو االمتناع عن الفعل   )١٢(يظهر يف العامل اخلارجي ليأخذ صورة حركة عضلية اجيابية 

االمتناع عن القيام بأمر اوجب القانون على الشخص أن يقوم به ويسمى سلوكا سلبيا وهو 
 ) من١٩) من املادة (٤، وقد عرف املشرع العراقي الفعل يف الفقرة ( )١٣(حتت طائلة العقاب

كل تصرف جرمه القانون سواء كان إجيابياً قانون العقوبات واليت نصت على أن الفعل هو  "
أم سلبياً كالترك واالمتناع ما مل يرد نص على خالف ذلك"، وبناء على هذا النص فان السلوك 

  أما أن يكون اجيابيا أو سلبيا  .
ثل بالسلوك والنتيجة والعالقة أن الركن املادي لكل جرمية يتكون من ثالثة عناصر تتم   

السببية ، وجرمية االعتداء على حق املساواة تتمثل بالتمييز بني العمال ، وقدد حدد املشرع 
العراقي السلوك االجرامي الذي يشكل متييزا بني العمال بثالث صور وهي التفريق، االستبعاد 

العمال ، ومثال الصورة االوىل  والتفضيل ، وهذه املصطلحات مجيعا تدل على عدم املساواة بني
أن يقوم صاحب العمل باعطاء اجر للمراة اقل من اجر الرجل على الرغم من مماثلة العمل 
الذي يقومان به ، اما مثال االستبعاد فيكون من خالل قيام صاحب العمل برفض تشغيل 

العمل بتاخري العامل لكونه من طائفة معينة ، اما مثال التفضيل فيكون عندما يقوم صاحب 
ترقيات بعض االشخاص لكوم ينتمون اىل حزب معني على الرغم من استحقاقهم للترقية يف 

  حني يتم منح الترقية لزمالئهم على الرغم من قيامهم باالعمال ذاا .
يكون صاحب عمل وقد عرف املشرع العراقي  أنويشترط يف من يرتكب هذا السلوك     

) من قانون العمل بانه" كل شخص طبيعي او ١امنا) من املادة (صاحب العمل يف الفقرة (ث
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معنوي يستخدم عامال او اكثر لقاء اجر أيا كان نوعه "، ويالحظ على هذا النص أن املشرع 
اجاز للشخص املعنوي أن يكون صاحب عمل إضافة إىل الشخص الطبيعي ، غري ان الشخص 

زائية يف جرمية االعتداء على حق املساواة يف املعنوي ال ميكن أن يكون حمال للمسؤولية اجل
العمل إال بتوافر شرطني األول هو إذا كان مرتكب اجلرمية ممثال للشخص املعنوي أو مديرا أو 
وكيال عنه مبعىن أن اجلرمية إذا ما ارتكبت من العاملني لدى الشخص املعنوي دون املدير ، 

ا الشخص املعنوي بل يسال عنها مرتكبها املمثل القانوين والوكيل ال ميكن أن يسال عنه
  .)١٤(الطبيعي، أما الشرط الثاين فهو ان ترتكب اجلرمية حلساب الشخص املعنوي أو بامسه

واذا كان اجلاين ميكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا فهنا نطرح التساؤل اآليت هل ميكن     
العمل سيما وان الكثري من املوظفني للموظف أن يكون جانيا يف االعتداء على حق املساواة يف 

يستخدمون العمال مقابل اجر ومثاهلم موظفي البلديات الذين يقومون بتشغيل العمال سواء يف 
  مجع النفايات أو زراعة احلدائق ؟

اجلواب هو بالتاكيد أن املوظف غري معصوم من ارتكاب هذه اجلرمية ولكن عند ارتكابه       
من قانون العمل العراقي ، وذلك  ١٠ليه نص الفقرة أوال من املادة هلذه اجلرمية ال يسري ع

من  ٣الن األحكام الواردة يف قانون العمل التسري على املوظفني وذلك بلحاظ نص املادة 
"تسري احكام هذا القانون على مجيع العمال يف مجهورية  قانون العمل اليت نصت على أن

ال تسري أحكام هذا القانون على:أ. املوظفني العموميني  العراق او من هم حبكمهم ....ثانيا :
املعينني وفق قانون اخلدمة املدنية أو نص قانوين خاص.ب. أفراد القوات املسلحة ومنتسيب 
الشرطة واألمن الداخلي"، وهذا ما ينبغي على املشرع معاجلته وعدم ترك العمال حتت رمحة 

  .املوظفني واهوائهم الشخصية 
ما يتعلق بالعنصر الثاين من عناصر الركن املادي يف جرمية االعتداء على حق املساواة اما في    

يف العمل  فيتمثل بالنتيجة ، وللنتيجة مدلوالن احدمها مادي ويتمثل باالثر امللموس الذي 
واالخر قانوين  يتمثل  ١٥يترتب على السلوك اجلرمي اي التغيري الذي حيدث يف العامل اخلارجي

،  ١٦ن على حق أو مصلحة حيميها القانون يرى املشرع ضرورة محايته أو محايتها بالعدوا
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وجرمية االعتداء على حق العمل يف املساواة من اجلرائم ذات النتيجة فلو صدر من صاحب 
العمل سلوك يقضي باستبعاد احد املتقدمني للعمل بسبب انتماءه لطائفة مغايرة لطائفة رب 

ل باحلرمان من احلصول على العمل ، ايضا لو أن صاحب العمل فاضل العمل فان النتيجة تتمث
بني عامل واخر من حيث تسهيل احلصول على ترقية وعرقلتها امام اخر بسبب اجلنس فهنا 

  تتمثل النتيجة باحلرمان من الترقية أو تاخريها ومن مث احلرمان من مزاياها وهكذا .
صر الثالث يف الركن املادي فال يكفي ملسائلة الشخص وهي العنوفيما يتعلق بعالقة السببية     

عن اجلرمية إرتكابه للنشاط اإلجرامي ، بل البد أَنْ يكونْ سلوكه هذا سبباً يف أَحداث 
، وتعرف عالقة السببية بأنها (الصلة اليت تربط مابني السلوك والنتيجة ، وتثّبِت أن )١٧(النتيجة

حدوث النتيجة ، إذْ أَا تربط بني عنصري السلوك إرتكاب السلوك هو الذي أدى إىل 
(والنتيجة يف الركن املادي فتقيم بذلك وحدته وكيانه)وهذا يعين أن الكالم عن عالقة )١٨ ،

السببية ال ميكن إال إذْا توفر عنصري السلوك والنتيجة ،إذْ يتوقف على وجودها نطاق 
مرتكب الفعل عن النتيجة إذْا كانت اجلرمية املسؤولية اجلزائية ، فبانتفائها تنتفي مسؤولية 

عمدية ، ويسأل عن شروع يف اجلرمية ، أما إذْا كانت اجلرمية غري عمدية فال ميكن مسائلته 
، ومبا أن جرمية االعتداء على حق )١٩(عنها ِألنَّ الشروع ال يكونْ يف اجلرائم غري العمدية

هذه النتيجة جيب أن تكون حصلت بسبب  املساواة يف العمل من اجلرائم ذات النتيجة فان
  السلوك اإلجرامي للجاين.

  الركن املعنوي: املطلب الثاين
جمرد حتقق الركن املادي ، فلكي  االعتداء على حق املساواة يف العملال يكفي لقيام جرمية     

يسأل شخص عن جرمية جيب توافر الركن املعنوي سواء متثل يف القصد اجلرمي أم يف 
، ويأخذ الركن املعنوي يف البيان القانوين للجرمية صورتني األوىل العمد أو ما يسمى )٢٠(اخلطأ

بالقصد اجلرمي والثانية صورة اخلطأ غري ألعمدي إذ يؤدي الركن املعنوي دوراً هاما يف إضفاء  
 لتميزها من غريها من اجلرائم فال االعتداء على حق املساواة يف العملالوصف القانوين جلرمية 

وجرمية ،)٢١(ميكن أن تقع هذه اجلرمية بطريقة اخلطأ غري ألعمدي مهما كانت النتيجة متوقعة 
ال تقع إال بصورة عمديه لذا فان الركن املعنوي فيها االعتداء على حق املساواة يف العمل 
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) من ٣٣) من املادة(١يتحدد يف صورة القصد اجلرمي الذي عرفه املشرع العراقي يف الفقرة(
ن العقوبات بأنه " توجيه الفاعل ارادته اىل ارتكاب الفعل املكون للجرمية هادفا النتيجة قانو

، والقصد اجلرمي يتكون من عنصرين مها العلم   اجلرمية اليت وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى
واإلرادة ، والعلم هو حالة نفسية تقوم يف ذهن اجلاين جوهرها الوعي حبقيقة الوقائع اليت 

كل منها الركن املادي مع متثل أو توقع للنتيجة اجلرمية واليت من شأن الفعل االجرامي يتش
االعتداء على حق املساواة يف جرمية ، ولكي يتحقق القصد اجلرمي يف )٢٢(احداثها كأثر له

جيب ان يكون اجلاين عاملا وقت ارتكاب اجلرمية مباديات الفعل االجرامي املكون جلرمية  العمل
ء على حق املساواة يف العمل  والعناصر الالزمة لتحقيقها ،أي أن يعلم أن أن اختياره االعتدا

لعناصر العمل كان مبين على اساس طائفي أو ديين أو جنسي وهكذا  ومن مث ينبغي أن يعلم 
بإن ما صدر عنه هو نوع من أنواع التمييز سواء كان متييزا مباشرا أم متييزا غري مباشر، كما 

  ى اجلاين أن يكون قد أراد اتيان هذا السلوك .ينبغي عل
  االعتداء على حق املساواة يف العملجرمية  حمل: املطلب الثالث

حمل اجلرمية هو احلق أو املصلحة احملمية قانونا اليت يقع عليها االعتداء وحمل اجلرمية هنا هو    
 أن هلم يكفل البشر يعجلم حق بانه " املساواة يف احلقحق املساواة بني العمال ، وعرف 

 أساس على واملشاركة وتقدير، باحترام يعاملوا وأن يف الكرامة، املساواة قدم على يكونوا
 السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية احلياة جوانب من جانب يف أي اآلخرين مع وامتس

 احلصول يف احلق وهلم القانون، أمام املساواة قدم على البشر مجيع .أو املدنية الثقافية أو
ومل يعرف املشرع العراقي حق املساواة يف العمل وامنا   ،)٢٣(منه" واالستفادة القانون على محاية

" كل شخص طبيعي سواء أكان ذكرا أم أنثى يعمل بتوجيه اكتفى بتعريف العامل فعرفه بانه 
ح أم سواًء أكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي ، صري  وإشراف صاحب عمل وحتت إدارته،

ضمين ، أو على سبيل التدريب أو االختبار أو يقوم بعملٍ فكري أو بدين لقاء أجرٍ أياً كان 
  . )٢٤(نوعه مبوجب هذا القانون"
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ومن مالحظة تعريف املشرع العراقي للعامل نرى أن املشرع يؤكد ضمنيا على حق املساواة     
غض النظر عن نوع العقد اكان يف العمل ، هذا ويعد عامال كل من تعاقد مع صاحب العمل ب

عقدا مكتوبا أم غري مكتوب ، كذلك يعد عامال املتدرب ومن هو حتت االختبار ، واذا ما قلنا 
بان حق املساواة يشمل فقط العمال فهذا يعين أن التمييز بني االشخاص الذين ال تربطهم 

ميكن أن يعترب  مال الؤلئك الذين يتم استبعادهم عند اختيار العاعالقة عمل بصاحب العمل ك
ابعادهم جرمية إال أن هذا األمر غري صحيح وذلك الن املشرع كان صرحيا عندما حظر خمالفة 
حق املساواة يف املعاملة  وحدد صورها وهي كل ما يتعلق بالتدريب أو بالتشغيل أو بشروط 

أو التفريق باملعاملة ، وبناءا على هذا فان االستبعاد عن العمل أو التفضيل )٢٥(العمل أو بظروفه 
تشمل من تنطبق عليه صفة العامل ومن تنطبق عليه صفة الباحث عن العمل وهو موقف حيمد 

 للمشرع العراقي .
  االعتداء على حق املساواة يف العملجرمية  : جزاءاملبحث الثالث

لكل جرمية جزاء وقد حدد املشرع العراقي جرمية االعتداء على حق املساواة يف 
عقوبة بسيطة سالبة للحرية وأخرى مالية أو بإحدى هاتني العقوبتني وقد يترتب على العمل ب

اجلرمية ضرر مدين مما يستوجب التعويض إضافة إىل انه قد يرافق ارتكاب اجلرمية ظرف مشدد 
  هذا ماسوف نبحثه يف ثالث مطالب: يزيد من عقوبتها 
  : العقوبة البسيطة املطلب األول

االعتداء على حق املساواة يف العمل  باحلبس مدة ال جرمية العراقي مرتكب يعاقب املشرع      
، مبعىن أن )٢٦(تزيد على ستة اشهر و بغرامة ال تزيد على مليون دينار او بإحدى هاتني العقوبتني

ينقسم ، وعقوبة هذه اجلرمية انا أن تكون حبس أو غرامة أو أن يعاقب باحلبس والغرامة فقط 
  حبس شديد وحبس بسيط وقد عرف املشرع العراقي احلبس الشديد بأنه "احلبس إىل قسمني

ايداع احملكوم عليه يف احدى املنشآت العقابية املخصصة قانوناً هلذا الغرض املدة املقررة يف 
احلكم ، وال تقل مدته عن ثالثة شهور وال تزيد على مخس سنوات ما مل ينص القانون على 

البسيط فعرفه بانه " ايداع احملكوم عليه يف احدى املنشآت  ، أما احلبس )٢٧(خالف ذلك"



 
 

 

)٣٩٤(  
 

وال تقل مدته عن اربع وعشرين  .العقابية املخصصة قانوناً هلذا الغرض املدة املقررة يف احلكم
، وعلى هذا االساس  )٢٨(ساعة وال تزيد على سنة واحدة ما مل ينص القانون على خالف ذلك"

مدة ثالثة اشهر أما إذا كانت مدته اقل من ثالثة اشهر فان احلبس يكون شديدا إذا جتاوز 
فيكون حبس بسيط ،  وبالنظر إىل العقوبة اليت قررها املشرع العراقي للجرمية يتضح أا من 
نوع احلبس الشديد ومن مث يترتب عليها ويترتب تكليف احملكوم عليه بإداء األعمال املقررة 

 هذه اجلرمية من نوع جنحة وذلك استنادا إىل نص املادة قانوناً يف املنشآت العقابية ،كما أن 
من قانون العقوبات العراقي اليت عرفت اجلنحة بأا " هي اجلرمية املعاقب عليها بإحدى ٢٦

د او البسيط أكثر من ثالثة أشهر إىل مخس ـــاحلبس الشدي – 1: العقوبتني التاليتني
  ." الغرامة – 2.سنوات

ا " الزام احملكوم عليه بأن يدفع إىل اخلزينة العامة املبلغ املعني يف احلكم بأفعرفت الغرامة أما 
وتراعي احملكمة يف تقدير الغرامة حالة احملكوم عليه املالية واالجتماعية وما أفاده من اجلرمية او 

 وقد حدد املشرع العراقي مقدار، )٢٩("كان يتوقع افادته منها وظروف اجلرمية وحالة اين عليه
الغرامة اليت تفرض على املتهم مببلغ ال يتجاوز املليون دينار ، ويف حال عدم دفع اجلاين للغرامة 
فللمحكمة أن تقضي حببسه على أن التزيد مدة احلبس على ثالث أشهر على اعتبار أن احلد 

  .)٣٠(االقصى لعقوبة اجلرمية هو ستة اشهر
  املطلب الثاين: العقوبة املشددة

باجلرمية ظروف معينة تتعلق بالوقائع أو املالبسات  تشدد من عقوبتها سواء  قد تقترن      
كان هذا التشديد مغري للوصف القانوين اجلرمية أو يبقي على وصفها هذه الظروف تسمى 
بالظروف املشددة للعقوبة، وهذه الظروف تنقسم إىل قسمني ظروف خاصة جبرمية معينة أو 

عنوان واحد مثل الظروف املشددة جلرمية السرقة وظروف عامة بعدد قليل من اجلرائم يطويها 
، ومل حيدد املشرع العراقي ظروفا خاصة يف )٣١(يتسع نطاقها ليشمل مجيع أو اغلب اجلرائم 

جرمية االعتداء على حق املساواة يف العمل لذلك هي ختضع للظروف املشددة العامة اليت نص 
، ومن ابرز الظروف املشددة اليت من املمكن أن ات عليها املشرع العراقي يف قانون العقوب



  
  

 

)٣٩٥(  

ارتكاب اجلرمية بدافع دنئ ويوصف الباعث بانه دينء استنادا إىل الغاية اليت تشدد العقوبة  هو 
يرمي الوصول اليها اجلاين وابرز صور الباعث الدينء هو ارتكاب الفعل متهيدا الرتكاب جرمية 

 . )٣٢(أخرى
مشدد لعقوبة جرمية االعتداء على حق املساواة يف العمل ألنه يدل  كذلك يعد العود ظرفا     

هذا وقد حدد املشرع العراقي شروط  )٣٣(على اجتاه اجلاين لالعتياد على ارتكاب اجلرائم 
اعتبار اجلاين عائدا بصدور حكم ائي على اجلاين يتضمن عقوبة أصلية يف جناية أو جنحة على 

من قانون العقوبات على أن ) ١٣٩(نصت الفقرة ثانيا من املادة أن يصدر من حمكمة عراقية إذ 
من حكم عليه ائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي املدة املقررة  –....ثانيا :"يعترب عائدا

 لرد اعتباره قانونا اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة االوىل. 
جلرمية االعتداء على حق املساواة يف  أن عدم نص املشرع العراقي على الظروف املشددة       

العمل أمر نامل من املشرع معاجلته سيما يف احلاالت اليت ترتكب فيها اجلرمية بصورة مركبة أو 
متعددة واليت يقصد ا خضوع العامل لتمييز متعدد االشكال يقوم على اكثر من أساس من 

اءة كوا امراة إضافة إىل انتماءها ، ومثال على ذلك أن يتم رفض تشغيل املر)٣٤(اسس التمييز 
  إىل مذهب خمالف ملذهب صاحب العمل.    

هذا وبعد أن بينا الظروف املشددة اليت تشدد عقوبة اجلرمية بقي علينا أن نبني مقدار      
عقوبة جرمية االعتداء على حق املساواة يف العمل إذا ما اقترنت بظرف مشدد ، فبما أن 

رمية باحلبس مدة ال تزيد على ستة اشهر و بغرامة ال تزيد على مليون املشرع حدد عقوبة اجل
دينار او بإحدى هاتني العقوبتني فيجوز للقاضي أن حيكم بأكثر من احلد األقصى املتمثل بستة 

  .) (٣٥اشهر بشرط عدم جتاوز هذا احلد أي التزيد على سنة حبس
  : التعويضاملطلب الثالث

ة بني العمال ضرر يصيب العامل أو من يف حكمـه وهـو أمـر    قد يترتب على الالمساوا    
يعرف التعويض بأنه ( وسـيلة القضـاء   يستوجب التعويض عن الضرر الناشئ عن اجلرمية ،و 

، فهو جزاء جلرب الضرر الذي أحلقه املسؤول عن الضـرر  )٣٦( إلزالة الضرر أو التخفيف منه )
يلي : ( كل تعدي يصيب الغري بأي ضرر آخر غري  بالغري ، إذ جاء يف القانون املدين العراقي ما



 
 

 

)٣٩٦(  
 

الضرر الذي يترتب عليه التعويض نوعان و، )٣٧(ما ذكر يف املواد السابقة يستوجب التعويض ) 
وينقسم التعويض إىل نوعني ، فهو أما أن يكون تعويضاً   ، )٣٨(الضرر املادي   والضرر األديب 

 هو ( احلكم بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبـل أن  عينياً أو تعويضاً مبقابل ، والتعويض العيين
، والتعويض العيين خري وسيلة جلـرب   )٣٩( يرتكب املسؤول اخلطأ الذي أدى إىل وقوع الضرر )

الضرر إذا كان هذا ممكنا ، ألنه يؤدي إىل إصالح الضرر إصالحاً قد يكون تاماً بدالً من بقـاء  
غاً من املال عوضاً عنه كما هو احلال يف التعويض مبقابل  ، الضرر على حاله وإعطاء املتضرر مبل

والذي يتمثل بإدخال قيمة جديدة يف ذمة  ،النوع اآلخر من التعويض وهو التعويض مبقابل أما 
، والتعويض مبقابل له صـورتان أمـا أن     املضرور تعادل تلك اليت فقدها بسبب الفعل الضار

عويض نقدي أو أن يتخذ صورة إلزام حمدث الضرر بأداء يتخذ صورة مبلغ نقدي فنكون أمام ت
ويعـد التعـويض النقـدي     ، )٤٠( أمر معني ملصلحة املضرور ، فنكون أمام تعويض غري نقدي

، والتعويض النقدي وان كان يصلح للتعـويض عـن   )٤١(األسلوب األكثر شيوعا جلرب الضرر 
نه ال يصلح إلزالة اآلالم النفسـية  اخلسارة اليت حلقت الشخص ، أو الكسب الذي فاته ، إال ا

، غري أنه وسيلة للتخفيف مـن   الفعل الضاروالسمعة السيئة اليت اكتسبها الشخص من جراء 
  .آثار الضرر املعنوي الذي حلق املضرور 

  اخلامتة
يلزم علينا أن نعرض الهم  االعتداء على حق املساواة يف العملبعد أن انتهينا من حبث جرمية    
نراه مناسبا القتراحه على املشرع وذلك من خالل االستنتاجات  نا إليه يف البحث وماتوصل ما

  واملقترحات:
  أوال: االستنتاجات

أن هناك تالزم مابني حق املساواة وعدم التمييز فحق املساواة يف العمل يعين عدم التمييز  -١
العتداء على حق بني العمال  ، والالمساواة يف العمل يعين التمييز يف العمل وبذلك ا

 املساواة يف العمل يتم من خالل التمييز يف املعاملة مابني العمال.



  
  

 

)٣٩٧(  

قسم  املشرع العراقي التمييز إىل نوعني مباشر واخر غري مباشر ومايز مابينهما من خالل  -٢
االسس اليت يقوم عليها كل منهما إضافة إىل انه اشترط يف التمييز غري املباشر أن يترتب 

و اضعاف تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أو املساواة يف املعاملة يف االستخدام عليه إبطال أ
 واملهنة.

أن حق املساواة يف العمل حق كفله الدستور والقانون إال أن هذا احلق حق مقيد وغري  -٣
مطلق الن اطالقه يعين الالمساواة وهذا يعين الظلم وقد قيد املشرع العراقي هذا احلق 

 فاضلة على اساس املؤهالت العلمية بني العمال .بالقدرة على العمل وامل
من خالل عرض املشرع العراقي الحكام جرمية االعتداء على حق املساواة يف العمل فان  -٤

السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية يتم من خالل ثالث أفعال وهي التفريق واالستبعاد 
 واملفاضلة بني العمال .

سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوي إال أن  يشترط يف اجلاين أن يكون صاحب العمل -٥
املشرع العراقي استثىن اصحاب العمل من املوظفني وافراد القوات املسلحة ومنتسيب 
الشرطة واالمن الداخلي من اخلضوع الحكام قانون العمل ومن مث اخلضوع لنص املادة 

تبار انه اغلق من قانون العمل العراقي وهو أمر منتقد عليه املشرع العراقي على اع ١١
حق التقاضي أمام اين عليه الن هذه اجلرمية غري معاقب عليها بغري قانون العمل ومن مث 
مل يبقى أمام اين عليه سوى التظلم من القرارات اليت يصدرها املوظف واليت حتمل بني 
طياا التمييز وهذا هو اساس التمييز فكيف لنفس الفعل إذا ارتكبه موظف الحيق 

عامل حتريك الدعوى اجلزائية يف حني حيق لزمالئه العمال عندما يتم التمييز بينهم من لل
 غري موظف حتريك الدعوى اجلزائية.

يعاقب املشرع العراقي باحلبس ملدة ال تزيد على ستة أشهر وبالغرامة اليت ال تزيد على  -٦
ملساواة يف مليون دينار عراقي أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من اعتدى على حق ا

العمل ومل يتطرق إىل الظروف املشددة للعقوبة سيما ازدواجية االسس اليت يقوم عليها 
 التمييز (التمييز املتعدد).



 
 

 

)٣٩٨(  
 

  ثانيا : املقترحات 
) من قانون العمل ١) من املادة (٢٦)و(٢٥نأمل من املشرع العراقي تعديل الفقرتني ( -١

تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال االالعراقي واعتماد تعريف التمييز الوارد يف 
 لتصبح بالشكل االيت:" خامس وعشرون: ١٩٤٨التمييز العنصري الصادرة عام 

 أوتفضيل يقوم على اساس العرق  أواستبعاد  أواي تفريق  -يعين مصطلح التمييز أ
االصل  أواالصل الوطين  أوالراي السياسي  أوالدين  أواجلنس   أواللون  

املعاملة يف  أواضعاف تطبيق مبدا تكافؤ الفرص  أوويكون من شانه ابطال االجتماعي 
تفضيل اخر يكون من اثره  ابطال  أواستبعاد  أواي متييز  -املهنة.ب أواالستخدام 

 ".املهنة  أواملعاملة يف االستخدام  أواضعاف تطبيق مبدا تكافؤ الفرص  أو
العراقي باضافة  من قانون العمل ١١ة نقترح على املشرع العراقي تعديل الفقرة املاد -٢

 ".ثالثا: ويعترب التمييز املتعدد ظرفا مشددا للعقوبة لتصبح كااليت"  فقرة ثالثة 
نامل من املشرع العراقي معاجلة موضوع استثناء خضوع املوظفني لقانون العمل الن  -٣

وهو متييز هذا االستثناء ميثل اعتداء على حق العمال يف التقاضي أمام حمكمة العمل 
 حبد ذاته واعتداء واضح على حقهم يف املساواة.

 اهلوامش
                                                

  .٢٠١٥) لسنة ٣٧رقم ( من قانون العمل العراقي ١من املادة  ٢٥الفقرة  (١) 
  .١٥/٦/١٩٥٩دق العراق على هذه االتفاقية بتاريخ صا )(٢
 واليت   ١٩٤٨الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الصادرة عام  االتفاقية ) الفقرة االوىل من املادة االوىل من(٣

  .١٤/١/١٩٧٠صادق املشرع العراقي عليها يف 
 .٣١/٨/١٩٨٦صادق العراق علة هذه االتفاقية بتاريخ) (٤

  ....".العمل حق لكل مواطن قادر عليهمن قانون العمل العراقي على أن "  ٤نصت املادة  (٥)
 من قانون العمل العراقي. ٩٥واملادة  ٨٥الفقرة ثانيا من املادة  )(٦

،مصر ، ثابت عبد الرمحان ادريس،كفاءة وجودة اخلدمات اللوجستية مفاهيم اساسية وطرق القياس والتقومي، الدار اجلامعية (٧)
٢٢٧، ٢٠٠٦. 



  
  

 

)٣٩٩(  

                                                                                                                   
  من قانون العمل العراقي . ٨الفقرة ثالثا من املادة  (٨)
 ".العراقي على أن " العمل حق لكل العراقيني مبا يضمن هلم حياة كرمية ٢٠٠٥من دستور  ٢٢الفقرة اوالً من املادة نصت  (٩)

 .٤٥٦، ص٢٠٠٣ت احلليب، بريوت، ، منشورا١د. سليمان عبد املنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، ط )١٠(
، ١٩٥١، جملة القضاء، العدد اَألول، السنة التاسعة،  ١٤/٨/١٩٤٩) الصادر يف ٥١٧قرار حمكمة التمييز العراقية رقم ()١١(

  .٩٥ص
  .١٥٥د. جالل ثروت، النظرية العامة لقانون العقوبات مؤسسة الثقافة اجلامعية، االسكندرية، بال سنة نشر ، ص )(١٢
 .٥٩،ص١٩٩٨عوض حممد، قانون العقوبات القسم العام، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية ،  د. )(١٣
 املعدل. ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ٨٠املادة   (١٤)
لطباعة والنشر، د. علي حسني اخللف و سلطان  عبد القادر الشاوي، املبادئ العامة يف قانون العقوبات ، مديرية دار الكتب ل (١٥)

 .١٤٠، ص١٩٩٦ بغداد، 
 .١٨٩،ص٢٠١٠، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ٢د. فخري عبد الرزاق احلديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط ١٦
مكان نشر، ، املكتب احلديث للطباعة والنشر ، بال ١د. أمحد عبد العزيز االلفي ، شرح قانون العقوبات اللييب ، القسم العام، ط) ١٧(

 ٣٠٥، ص١٩٦٩
 .٤١٦، ص٢٠١٧، مكتبة زين احلقوقية، بريوت، ١فن صياغة النص العقايب، طد. عادل يوسف الشكري، ) ١٨(
 .٣٣، ص٢٠١١، مكتبة السنهوري، بغداد، ١النتيجة اجلرمية يف قانون العقوبات ، طحمروس نصار اهلييت ، ) ١٩(
 .٢٢٦- ٢٢٥، ص دار النهضة ، القاهرةلقسم العام ، ا شرح قانون العقوبات، د. مأمون حممد سالمة ،)٢٠(
  . ٢٠، ص ١٩٧١نظرية التجرمي يف القانون اجلنائي ، منشاة املعارف ، االسكندرية، د. رمسيس نام ، )٢١(

 .٢٤٤،ص ١٩٨٦د. حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية،  )(٢٢
 .٢٠٠٨من اعالن املبادئ عن املساواة لسنة  ١) املادة ٢٣(

  من قانون العمل العراقي .  ١الفقرة سادسا من املادة )(٢٤
 من قانون العمل العراقي. ٨الفقرة ثانيا من املادة  (٢٥)

 من قانون العمل العراقي. ١١الفقرة ثانيا من املادة (٢٦)
  من قانون العقوبات العراقي. ٨٨املادة (٢٧)

  ن قانون العقوبات العراقي.م ٨٩املادة (٢٨) 
  من قانون العقوبات العراقي . ٩١املادة (٢٩)

  من قانون العقوبات العراقي. ٩٣املادة (٣٠)
 .٤٦٨،صمصدر سابق د. فخري عبد الرزاق احلديثي ، (٣١)

  من قانون العقوبات العراقي. ١٣٥املادة  ٣٢
 .٤٧٥د. فخري عبد الرزاق احلديثي، مصدر سابق،ص(٣٣)



 
 

 

)٤٠٠(  
 

                                                                                                                   
وسف علوان ، مبدا املساواة وعدم التمييز  : دراسة يف القانونني الدويل واالردين، بال  دار نشر، عمان ، د. حممد ي (٣٤)

  .٣١،ص٢٠١٢
 من قانون العقوبات العراقي. ١٣٦املادة  (٣٥)
 . ١٩٤، ص   ٢٠٠٧، دار وائل للنشر، عمان،١سامان فوزي عمر ، املسؤولية املدنية للصحفي، ط (٣٦)

  . .١٩٥٠لسنة  ٤١من القانون املدين العراقي النافذ رقم ) ٢٠٤املادة ( (٣٧)

  .٢٥٩، ص  ٢٠١٠، دار قنديل ، عمان ، ١التعويض العيين ، ط ،د. نصري صبار اجلبوري (٣٨)  

،  ١٩٥٢، دار إحياء التراث العريب ، القاهرة ، ١الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، ج ،د. عبد الرزاق امحد السنهوري (٣٩)  
  . ٩٦٦ص 

  .١٢٦، ص ١٩٩٥التعويض بني الضرر املادي واألديب واملوروث ،  منشاة املعارف ، اإلسكندرية ،  ،حممد امحد عابدين (٤٠)  

  ) من القانون املدين العراقي  .٢٠٩/٢املادة ((٤١)  

  )Referencesاملصادر(
  أوال: الكتب القانونية

، املكتب احلديث ١ت اللييب ، القسم العام، طد. أمحد عبد العزيز االلفي ، شرح قانون العقوبا  )١(
 .١٩٦٩للطباعة والنشر ، بال مكان نشر، 

ثابت عبد الرمحان ادريس،كفاءة وجودة اخلدمات اللوجستية مفاهيم اساسية وطرق القياس  )٢(
 .٢٠٠٦والتقومي، الدار اجلامعية،مصر ، 

جلامعية، االسكندرية، بال سنة د. جالل ثروت، النظرية العامة لقانون العقوبات مؤسسة الثقافة ا  )٣(
 .نشر

 ١٩٧١د. رمسيس نام ، نظرية التجرمي يف القانون اجلنائي ، منشاة املعارف ، االسكندرية،   )٤(
 .  ٢٠٠٧، دار وائل للنشر، عمان،١سامان فوزي عمر ، املسؤولية املدنية للصحفي، ط )٥(
 .ورات احلليب، بريوت، منش١سليمان عبد املنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، ط )٦(
، العاتك لصناعة ٢د. فخري عبد الرزاق احلديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط  )٧(

 .٢٠١٠الكتاب، القاهرة، 

  .٢٠١٧، مكتبة زين احلقوقية، بريوت، ١د. عادل يوسف الشكري، فن صياغة النص العقايب، ط  )٨(

، دار إحياء التراث ١ن املدين اجلديد ، جد. عبد الرزاق امحد السنهوري ، الوسيط يف شرح القانو )٩(
 . ١٩٥٢العريب ، القاهرة ، 



  
  

 

)٤٠١(  

                                                                                                                   
د. علي حسني اخللف و سلطان  عبد القادر الشاوي، املبادئ العامة يف قانون العقوبات ، مديرية   )١٠(

 .١٩٩٦دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  
  .١٩٩٨ية، االسكندرية ، د. عوض حممد، قانون العقوبات القسم العام، دار املطبوعات اجلامع  )١١(
  .د. مأمون حممد سالمة ،شرح قانون العقوبات،  القسم العام ، دار النهضة ، القاهرة  )١٢(
 ٢٠١١، مكتبة السنهوري، بغداد، ١حمروس نصار اهلييت ، النتيجة اجلرمية يف قانون العقوبات ، ط )١٣(
منشاة املعارف ، اإلسكندرية حممد امحد عابدين ، التعويض بني الضرر املادي واألديب واملوروث ،   )١٤(
 ،١٩٩٥ 
د. حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية،   )١٥(

١٩٨٦.، 

د. حممد يوسف علوان ، مبدا املساواة وعدم التمييز  : دراسة يف القانونني الدويل واالردين، بال    )١٦(
 ..نشر دار

 .٢٠١٠، دار قنديل ، عمان ، ١تعويض العيين ، طد. نصري صبار اجلبوري ، ال )١٧(

  ثانيا: االتفاقيات الدولية
 .١٩٤٨االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الصادرة عام  )١(
  .١٩٧٩اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املراة الصادرة سنة  )٢(

  ثالثا: القوانني
 .٢٠٠٥دستور مجهورية العراق لسنة  )١(
  .١٩٥٠لسنة  ٤١القانون املدين العراقي النافذ رقم  )٢(
 .املعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  )٣(
 .٢٠١٥) لسنة ٣٧قانون العمل العراقي رقم ( )٤(

  
  
  
  
  
  



 
 

 

)٤٠٢(  
 

                                                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


