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تصدير
مازالت النساء ،يف أنحاء العامل ،مواطنات من الدرجة الثانية ،وذلك نتيجة ثقل عالقات السلطة
اجلندرية التي تشكل بنية جمتمعاتنا من ثقافة ودين وتقاليد .ويف الواقع ،مجيع املجتمعات والنظم
السياسية مؤ َّطرة ومشكَّلة بقيم وبنى بطريركية متييزية ،وكذلك بمواقف اجتامعية وثقافية تضع
عوائق مهمة أمام إنجازات النساء ومتتعهن بحقوقهن اإلنسانية األساسية .عالوة عىل ذلك ،مهام
تكن احلقوق التي متكنت النساء من ضامهنا ألنفسهن فإهنا موضع تساؤل دائماً  .ذلك أن الديمقراطية
تتطلب مشاركة متساوية وتشاركًا يف السلطة والواجبات واملسؤوليات .ولذلك هناك حاجة إىل
نقاش واسع حوهلا ،بالتزامن مع االستعداد للقيام بتغيريات حتويلية ،تضع حقوق املرأة واملساواة
اجلندرية بني أوىل أوليات الدول واألحزاب السياسية واملجتمع املدين.
من املهم ،يف أثناء التحوالت السياسية ،الرتكيز عىل حقوق املرأة واملساواة اجلندرية ،الغتنام الفرصة
من أجل تصحيح اإلقصاء التارخيي للنساء من املجال السيايس .لقد بينّ لنا التاريخ أن حقوق املرأة
هي يف قلب النضاالت الوطنية من أجل التحرر وعمليات االنتقال السيايس .والنساء عىل اخلط
األمامي من هذه النضاالت ،لكنهن غال ًبا ما جيدن أنفسهن مستبعدات من عملية صنع القرارات
املتعلقة بمستقبل بلداهنن ومن بناء الدستور .هكذا ،ال يمكن لعملية إصالح نحو الديمقراطية أن
تنجح إال إذا أخذت حقوق اإلنسان للنساء والرجال م ًعا يف احلسبان ،واحرتمتها.
ويف هذا الصدد ،فإن للدساتري أمهية كربى .ذلك أهنا تضع هيكل ترتيبات السلطة ،وتضمن
احلقوق واحلريات الفردية ،وتؤ ّمن األساس للحامية القضائية من أشكال سوء استعامل السلطة
وانتهاكات احلقوق .إن النص عىل حقوق املرأة واملساواة اجلندرية ومبدأ عدم التمييز عىل أساس
اجلندر يف الدستور يعرتف بالوضع املتساوي للنساء ،ويفسح يف املجال إلجراء تغيريات ترشيعية
تعالج التمييز القائم .ولذلك ،فإن تأكيد املساواة الدستورية مطلب أسايس جلعل النساء والرجال
معلم أسايس من معامل الدولة.
مواطنني كاميل املواطنة ،وذلك بتحديد املساواة اجلندرية عىل أهنا
ٌ
ثم ،فإن مواءمة األحكام الدستورية والترشيعات الوطنية مع القانون الدويل واملعايري الدولية
ومن ّ
حلقوق املرأة ،والقائمة عىل عاملية هذه األخرية ،هي مصدر ثمني من مصادر قوة الديمقراطية.
مرورا بصياغته وإقراره ،وصولاً إىل
إن بناء الدستور معركة ،تبدأ من مراحل التحضري األوىل له،
ً
يقر بأن
تنفيذه .وهذا النضال يستحق القيام به إذا كانت النتيجة النهائية هي اعتامد –وتنفيذ -دستور ّ
جلميع املواطنني القيمة ذاهتا ،وبأهنم متساوون أمام القانون ويف القانون ،دستور حيظر مجيع أشكال
االضطهاد والعنف والتمييز .ولذلك ،جيب أن تُبقي مجيع احلركات الديمقراطية اعتبارات املساواة
اجلندرية يف مقدمة أعامهلا.
باريس ،آذار/مارس 2016

ليليان هولز فرنش
الرئيسة املشرتكة للمبادرة النسوية األورومتوسطية
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مقدمة
دليل الدستور املتوافق مع منظور النوع االجتامعي (اجلندر) هو حصيلة تعاون مثمر بني املبادرة
النسوية األورومتوسطية وباحثني وناشطني من سورية وأوروبا واملغرب العريب .كتب الدليل
دراجي ،وهو أستاذ
سيلفيا سويت ،وهي باحثة يف القانون الدستوري من جامعة إدنربة ،وابراهيم ّ
يف القانون الدويل يف جامعة دمشق .وكانت العملية بدعم جمموعة مرجعية مؤلفة من :فائق حوجية،
وهو حمام سوري مهتم بحقوق اإلنسان وناشط مدين؛ وم ّية الرحبي وصباح احلالق ،ومها ناشطتان
سوريتان يف حقوق املرأة؛ وسلوى محروين وسلسبيل كليبي ،ومها خبريتان دستوريتان من تونس؛
وليليان هولز فرنش وبوريانا جونسن ،من املبادرة النسوية األورومتوسطية .وقد استفاد العمل
املشرتك من نصائح األستاذة كريستني بيل من جامعة إدنربة.

زودت املجموعة املرجعية الكاتبني بالتوجيه واملالحظات طوال املراحل املختلفة من التحضري
لقد ّ
والكتابة .وكان احلوار الذي دار بني ناشطني وباحثني ،نساء ورجالاً  ،من الشامل ومن اجلنوب،
ومصدرا متبادلاً للخربة واملعرفة .جاء الدليل يف إطار مرشوع «دعم
عنرصا ثمينًا
خرباء وممارسني،
ً
ً
االنتقال نحو الديمقراطية يف سورية عرب التحضري لعملية بناء دستور متوافق مع منظور اجلندر»
بتمويل من برنامج «حتضري»  -االحتاد األورويب والسويد.

لقد حدّ النزاع املستمر يف سورية يف وقت كتابة هذا الدليل ،مع ما يثريه من مناخ عنف واضطهاد
وقمع غري حمدود ،من حماوالت ضامن االحتياجات واحلريات األساسية ،وخلق حتديات هائلة أمام
دورا نشي ًطا يف النضال من أجل
تنظيمها .لكن املدافعني عن حقوق املرأة ،نساء ورجالاً  ،يلعبون ً
وحيضون لالنتقال نحو ديمقراطية تشمل حقوق املرأة واملساواة اجلندرية .وتسهم
حل سيايس ،رّ
أيضا يف إغناء هذا الدليل.
الدروس املستقاة من جتارهبم ً

هيدف دليل الدستور املتوافق مع منظور النوع االجتامعي (اجلندر) إىل تقديم منظور نسوي لعملية
إعداد دستور ديمقراطي بطريقة منهجية وسهلة الفهم .وهو يرشح بأي معنى يعترب الدستور
املتضمن حلقوق النساء واملساواة اجلندرية الز ًما ،وملاذا .ما هي النقاط املفتاحية؟ وكيف تُناقش؟
جيمع الدليل البحث األكاديمي واخلربة الدستورية مع مقاربة نظرية نسوية ،باالستناد إىل جتارب
ناشطات حقوق املرأة يف منطقة أوروبا واملتوسط مع أمثلة من دساتري وعمليات خمتلفة من أنحاء
العامل .والدليل ال يكتفي بدعم بناء الدستور املستقبيل يف العمليات السياسية االنتقالية ويف أوضاع
أيضا جياهد إلثارة مراجعة نقدية للدساتري القائمة ،والتي مازال كثري منها يفتقد
ما بعد النزاع ،بل ً
إىل التزام حقيقي بحقوق النساء واملساواة اجلندرية.
يسعى الدليل إىل أن يصبح أداة ومرج ًعا لصائغي الدساتري واملحامني واملامرسني والطالب ،باإلضافة
أيضا إىل عامة الشعب واملجتمعات املحلية .وإحدى غاياته
إىل ناشطي حقوق اإلنسان ،وللوصول ً
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الرئيسية هي إدخال رؤى عميقة ورفع الوعي وإثارة النقاش حول مستقبل البلدان التي تسعى
نحو االنتقال إىل الديمقراطية أو لتعزيز التزاماهتا الديمقراطية بتقوية التزاماهتا الدستورية باملساواة
اجلندرية وحقوق املرأة .عالوة عىل ذلك ،سيكون الدليل أداة مفيدة للصحافيني واملعلمني
والطالب ،ويف احلقيقة ألي فرد يف اجلمهور األوسع ممن هيتم بصناعة الدستور .نتمنى أن يصبح
هذا الدليل مرج ًعا يف املناهج التعليمية يف مجيع البلدان األورومتوسطية ومرج ًعا لطالب احلقوق
والسياسة.

لقد أبرز إعداد هذا الدليل عىل نحو تعاوين الدور احلاسم للدساتري ،والدور الذي يلعبه ناشطو
حقوق املرأة يف عمليات التحول السيايس ،وما يمثلونه من قوة رئيسية يف التغيري الديمقراطي.
يشدد هذا العمل ،يف السياق العاملي احلايل ،عىل أمهية املساواة بني النساء والرجال يف القانون
واملامرسة ،ويف ممارسة حقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وعىل احلاجة
إىل دعم تلك املساواة.
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دليل القارئ
حيدد الدليل النقاط املفتاحية البسيطة واملبارشة لصنع الدستور من منظور املساواة اجلندرية عرب
لفت االنتباه ،ال إىل أحكام املساواة اجلندرية فحسب ،بل وإىل شمول النهج كله.
وقد جاءت بنية الدليل عىل النحو اآليت:

أضفنا يف بداية الدليل مرس ًدا باملصطلحات املستخدمة فيه ،مع تعاريف عملية هلا.

حججا ملموسة لصالح
الفصل األول :يرشح دور الدساتري يف النهوض باملساواة اجلندرية ،ويقدّ م
ً
مشاركة املرأة املتساوية يف صنع الدستور واإلقرار هبا.
الفصل الثاين :يستعرض النصوص القانونية الدولية واإلقليمية امللزمة للدول التي يطلب منها أن
تعزز املساواة اجلندرية وعدم التمييز وأن تراعي منظور اجلندر يف دساتريها.

الفصل الثالث :يعرض املبادئ واحلقوق واملؤسسات الرئيسية للدستور الديمقراطي املتوافق مع
منظور اجلندر.

الفصل الرابع :يرشح ملاذا جيب أن تكون اللغة الدستورية نفسها متوافقة مع منظور اجلندر ،ويقدّ م
اسرتاتيجيات ملموسة لتحقيق ذلك.

الفصل اخلامس :يصف األحكام واالسرتاتيجيات واملؤسسات الدستورية التي يمكن االعتامد
عليها لضامن تنفيذ الدستور .والرتكيز فيه عىل البنود التي تقيد احلقوق ،ووصول األفراد إىل
القضاء ،واستقالل القضاء ،والتفسري القضائي ،والقيود عىل تعديل الدستور.
الفصل السادس :يقدّ م النصح حول كيفية تعظيم املشاركة املتساوية للنساء يف مجيع مراحل عملية
صنع الدستور :قبل الصياغة ،ويف أثناء الصياغة ،ويف أثناء إقرار الدستور وبعده.

تعرض املعلومات بلغة سهلة وواضحة ،وتفيد األمثلة يف توضيح كل من املامرسات اجليدة
والسيئة .سيجد القارئ عند هناية كل فصل قائمة تدقيق بالدروس الرئيسية املستمدة من الفصل،
وقائمة «قراءات إضافية» تضم مراجع واسعة االنتشار ذات صلة بذلك الفصل.

وقد أضفنا ملح ًقا عند هناية الدليل ،يتضمن اسرتاتيجيات متقاطعة للتعبئة من أجل دستور
متوافق مع منظور اجلندر والدفاع عنه ،مع أمثلة مأخوذة من األماكن التي استخدمت فيها تلك
االسرتاتيجيات بنجاح.
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مرسد املصطلحات
تدابري العمل اإلجيابية:

تدابري وأعامل متعمدة لتحسني حقوق النساء وفرصهن وقدرهتن عىل
الوصول إىل املوارد ومسؤولياهتن ،وذلك من أجل التعويض عن
االختالالت اجلندرية البنيوية والتغلب عىل إقصاء النساء من املجال
العام والسيايس.

الدستور:

جمموعة من املبادئ والقيم األساسية ،املوضوعة عاد ًة يف وثيقة
واحدة ،وهو يضع أساس فصل السلطات يف الدولة ،وينظمه،
باإلضافة إىل احلقوق واحلريات وااللتزامات التي يتمتع هبا األفراد
يف تلك الدولة.
مت ّيز الثقافة والتقاليد ،عىل نحو خمتلف ،مجيع املجتمعات .وهي غال ًبا
ما تُستخدم لتربير انتهاكات حقوق املرأة ،أو لعدم معاجلة التمييز
والعنف ضدها .يؤكد منهاج عمل بيجني لعام  1995بأنه «ال جيوز
ألي دولة التذرع بأي عرف أو تقليد وطني لعدم ضامن مجيع حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية لألفراد».
نظام سيايس ،أو نظام لصنع القرار ،يتضمن انتخابات دورية ونظا ًما
يقوم عىل التعددية احلزبية ،وفيه يتمتع مجيع األفراد بقدرة متساوية
عىل الوصول إىل السلطة وبحقوق ومسؤوليات متساوية .تتضمن
الديمقراطي ُة احلري َة والكرامة والسالمة اجلسدية والنفسية ،وقدرة
اجلنسني عىل الوصول بالتساوي إىل املوارد والفرص والصحة
أيضا القضاء عىل أي متييز عىل
والتعليم وصنع القرار .وهي تتضمن ً
أساس اجلندر أو األصل اإلثني أو املعتقد أو غريه من اخلصائص،
إضافة إىل مقاربة شاملة حلقوق النساء بوصفها حقو ًقا إنسانية عاملية.
هو دستور يقوم عىل مبادئ ديمقراطية جتمع بني حكم القانون،
واحرتام الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان للنساء والرجال عىل
حد سواء ،واملساواة اجلندرية ،ومبدأ عدم التمييز .والدستور
الديمقراطي يضع املبادئ والقيم واملؤسسات السياسية والقانونية
الرضورية للديمقراطية.

الدولة املدنية:

الثقافة والتقاليد:

الديمقراطية:

الدستور الديمقراطي:

وهلا معنيان )1( :الدولة التي ال تتدخل فيها القوات العسكرية يف
شؤون الدولة ،وختضع لسيطرة املدنيني )2( .الدولة العلامنية أو
الدولة التي يكون الدين فيها مستقلاً بوضوح عن الشؤون العامة.
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اجلندر (النوع االجتامعي) :اجلندر هو التفسري االجتامعي للذكورة واألنوثة .يستخدم اجلندر
لوصف خصائص النساء والرجال حسب تفسريها اجتامع ًيا ،يف حني
يشري اجلنس إىل تلك الصفات التي تقررها البيولوجيا .فالبرش يولدون
ذكورا ،لكنهم يتعلمون أن يصريوا بنات وصبيان ،يكربون
إنا ًثا أو
ً
ليصبحوا نساء ورجالاً  .وهذا السلوك املكتسب بالتعلم يشكل اهلوية
اجلندرية ،ويقرر األدوار اجلندرية( .منظمة الصحة العاملية.)2002 ،
«أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس اجلنس ،ويكون من
التمييز ضد املرأة:
آثاره أو أغراضه النيل من االعرتاف للمرأة ،عىل أساس تساوي
الرجل واملرأة ،بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان
آخر ،أو إبطال االعرتاف للمرأة هبذه احلقوق أو متتعها هبا وممارستها
هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية»( .سيداو ،املادة )1
العنف عىل أساس اجلندر :ينبثق العنف عىل أساس اجلندر من التمييز اجلندري .وهذا املصطلح
حيدد التمييز اجلندري باعتباره سب ًبا للعنف ،دون أن حيدد الضحية
أو اجلاين.
يشري مبدأ املساواة اجلندرية إىل متتع النساء والرجال بذات الفرص
املساواة اجلندرية:
واحلقوق واملسؤوليات يف مجيع جماالت احلياة .فلكل شخص ،بغض
النظر عن جنسه ،احلق يف العمل وإعالة نفسه ،ويف م وازنة حياته
املهنية وحياته العائلية ،ويف أن يشارك يف احلياة السياسية والعامة
عىل قدم املساواة ،ويف أن حييا دون خوف من سوء املعاملة أو العنف.
أيض ا أن امل رأة والرجل هلام القيمة ذاهتا ،وأهنام
واملساواة اجلندرية تعني ً
يتمتعان بحامية متساوية أمام القانون ويف القانون واملامرسة.
االدماج اجلندري (ادماج النوع االجتامعي) هو اسرتاتيجية سياسية
اإلدماج اجلندري:
وقانونية ملعاجلة العقبات الرسمية وغري الرسمية أمام حتقيق املساواة
اجلندرية عرب دمج منظور املساواة اجلندرية والسلطة اجلندرية
يف مجيع املجاالت وعىل مجيع مستويات املجتمع« .هو عملية
تقييم انعكاسات أي اجراء خمطط عىل النساء والرجال ،بام يف
ذلك الترشيعات أو السياسات أو الربامج يف أي جمال وعىل مجيع
املستويات .وهو اسرتاتيجية جلعل مهوم وجتارب النساء والرجال
جزء ال يتجزأ من تصميم وتنفيذ ورقابة وتقييم السياسات والربامج
يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية بحيث تعود بالنفع
عىل النساء والرجال مع ًا وبحيث ال يدوم انعدام املساواة بني
اجلنسني»( .املجلس االقتصادي واالجتامعي)1997 ،
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عالقات السلطة اجلندرية :نظام من العالقات املنشأة اجتامع ًيا ،يعكس الطريقة التي تشكل
هبا االعتبارات اجلندرية السلطة ،ومتنح الرجال امتياز القدرة عىل
الوصول إىل السلطة واملوارد املادية باإلضافة إىل املكانة يف املجتمع.
تعرب عالقات السلطة اجلندرية مجيع الفئات كالطبقة واإلثنية واللون
والعمر وغريها ،وتسهم يف أشكال أخرى من التمييز.
بنى السلطة اجلندرية:

الدستور املتوافق مع
منظور اجلندر:

العلامنية:

احلقوق اجلنسية
واإلنجابية:

نظام بنى السلطة البطريركية السائد يف املجتمع ،والذي يقرر
كيفية اإلمساك بالسلطة استنا ًدا إىل أدوار وتوقعات جندرية،
يوضع الرجال فيها عمو ًما فوق النساء ،وهي حتافظ عىل العوائق
أمام املساواة اجلندرية ،وتعيد إنتاجها .إن فهم هذه البنى هو نقطة
االنطالق ملقاربة الترشيعات واستكشاف معاجلة عادلة هلا.
الدستور املتوافق مع منظور اجلندر يضم :تأسيس حكم القانون،
واملساواة بني النساء والرجال ،واحرتام حقوق اإلنسان وكرامة كل
منظورا
من النساء والرجال عىل حد سواء .وهذا الدستور يتبنى
ً
جندر ًيا ،ويويل اهتام ًما للكيفية التي تعالج هبا قضايا اجلندر ،وكيف
تؤثر أحكام الدستور يف اجلندر .وهو يتبنى لغة متوافقة مع منظور
اجلندر وأحكا ًما خاصة باملساواة اجلندرية .وعىل الرغم من اختالف
السياقات االجتامعية والسياسية والثقافية ،فإن الدستور املتوافق مع
منظور اجلندر ُيؤ َّطر بقواعد ومعايري تقوم عىل عاملية حقوق اإلنسان
للنساء والرجال وعدم جتزئتها.
هي مبدأ فصل املجاالت العامة والسياسية والقانونية عن الدين،
حيث جيب أن يقرر صنع القرار عىل أساس الصالح العام ،وعرب
مؤسسات سياسية وقانونية ال تكون قراراهتا حمكومة أو متأثرة
باملؤسسات أو املراكز الدينية .العلامنية هي الطريقة الوحيدة الحرتام
التنوع الديني واملحافظة عىل حرية مجيع املعتقدات.
احلقوق اجلنسية واإلنجابية هي حقوق إنسانية عاملية غري قابلة
للتجزئة أو لإلنكار ،وهي تقوم عىل قيم احلرية واملساواة والكرامة
جلميع البرش .وهذه احلقوق تشمل «احلق يف الصحة ،واحلق يف
عدم التمييز ،واحلق يف تقرير عدد األوالد ،واحلق يف عدم التعرض
للعنف اجلنيس ،واحلق يف الوقاية من العنف ضد املرأة ،واحلق يف
احلصول عىل معلومات الصحة اجلنسية والتعليم واملشورة ،واحلق
يف العالقات الشخصية ونوعية احلياة»( .برنامج عمل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية ،القاهرة.)1994 ،
11

العنف ضد املرأة:
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مجيع أشكال العنف املرتكبة ضد املرأة« .أي فعل عنيف تدفع إليه
عصبية اجلنس ويرتتب عليه ،أو يرجح أن يرتتب عليه ،أذى أو
معاناة للمرأة ،سواء من الناحية اجلسامنية أو اجلنسية أو النفسية بام
يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرس أو احلرمان التعسفي
ممن احلرية ،سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة»( .إعالن
األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة .)1993 ،ويف
حني يسلط مصطلح العنف ضد املرأة عىل الضحايا ،فإن مصطلح
أيضا لتسليط الضوء عىل
«العنف الذكوري ضد املرأة» يستخدم ً
اجلاين ،اعرتا ًفا باحلقيقة القائلة إن  90يف املئة من مرتكبي هذا العنف
هم من الرجال( .منظمة الصحة العاملية)

1

ً
متوافقا مع منظور الجندر؟
ملاذا نريد دستو ًرا
فهم تا ًما أن
«من املهم ج ًدا أن تفهم جميع هيكليات الحكومة ،مبن يف ذلك الرئيس ذاته ،اً
الحرية ال ميكن أن تتحقق ما مل تتحرر النساء من جميع أشكال الظلم».
(خطاب حالة األمة ،ألقاه رئيس جنوب أفريقيا ،نيلسون مانديال ،أمام الربملان مبجلسيه،
كيب تاون 24 ،أيار/مايو )1994
«ألاّ يكون لدينا نساء عىل طاولة التفاوض معناه تسوية ومجتم ًعا ليس للنساء دور مهم يف
تشكيله .ال ب ّد من القيام بيشء ما .وهو ما حدث».
(خطاب ماري أبوت ،عضوة اللجنة التنفيذية لالئتالف النسايئ يف إيرلندا الشاملية« ،الدور
السيايس للنساء يف العملية السلمية يف إيرلندا الشاملية».)2001 ،
يعرض هذا الفصل احلجج الرئيسية التي تبينّ ملاذا يستحق دستور متوافق مع منظور اجلندر
السعي إىل حتقيقه .وهو ال يرشح منافع السعي إىل املساواة اجلندرية وعدم التمييز وحقوق املرأة
الديمقراطية والتنمية وحتوالت ما بعد النزاع فحسب ،بل وقيمة الدساتري نفسها كأدوات لتمكني
أيضا.
النساء قانون ًيا ً

 .1الدستور املتوافق مع منظور اجلندر هو دستور ديمقراطي
ال يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون مشاركة املرأة املتساوية يف مجيع جوانب احلياة العامة ،وهذا
يمتد ليشمل الدستور .يف الوقت احلارض ،ليست املرأة ممثلة متثيلاً كاف ًيا يف صنع القرار الديمقراطي
يف أنحاء العامل:
•هناك امرأة واحدة من أصل كل مخسة أعضاء يف الربملانات؛
•يف عام  ،2015مل يكن هناك سوى  19امرأة يف موقع رئيسة دولة أو حكومة؛
• 18يف املئة فقط من الوزراء هم من النساء ،وهناك ميل إىل تسليمهن حقائب القضايا االجتامعية
بدلاً من حقائب مثل االقتصاد أو املالية أو الدفاع أو العدل؛
•يف  50يف املئة من البلدان ،يفوق الرجال النساء عد ًدا يف مناصب القضاة ،وينخفض متثيل
انخفاضا حا ًدا مع االرتفاع يف اهليكلية القضائية؛
النساء
ً
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• 19يف املئة فقط من املحاكم العليا ترأسها نساء؛
1
•متثيل املرأة قليل جدً ا يف املواقع القيادية يف األحزاب السياسية واحلكم املحيل.

عىل الرغم من أن هذه األرقام تعكس مكاسب للنساء باملقارنة مع ما كان عليه الوضع يف املايض،
فإنه ال يمكن االستمرار يف حتسينها إال عرب جهود مستدامة .وإذا استخدمنا كلامت األمني العام
لألمم املتحدة ،فإن االستمرار بالوترية احلالية يعني أننا سنستغرق «عرشات السنني لتحقيق املساواة
2
بني اجلنسني يف الربملانات يف مجيع أنحاء العامل» ،ويمكن للمرء أن يضيف ،يف السياسة عمو ًما.
يستمد الدستور الديمقراطي رشعيته من السيادة
الشعبية ،وجيب اإلقرار بأن املرأة عضوة عىل قدم
املساواة من «الشعب» الذي يتكلم الدستور باسمه.
أيضا أن يكون
وهكذا ،فااللتزام بالديمقراطية جيب ً
التزا ًما بمشاركة املرأة يف صياغة الدستور ،ويف ضامن
تناول حقوقها عىل نحو كاف وواف يف نص الدستور.
باختصار ،ال يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية
دون مساواة بني اجلنسني.

«إذا أغفل نظام سيايس مشاركة املرأة ،وإذا
تفادى املحاسبة عن حقوق املرأة ،فإنه
خيذل نصف مواطنيه .ويف الواقع ،تقوم
الديمقراطية احلقيقية عىل حتقيق حقوق
اإلنسان واملساواة بني اجلنسني .فإذا تداعى
أحد هذه العنارص ،تداعت بقية العنارص».
انظر:

Vivien Hart, “Democratic Constitution
Making”, United States Institute for Peace,
Special Report No. 107, July 2003, p. 11,
http://www.usip.org/sites/default/files/
resources/sr107.pdf.

إن االلتزام بدستور متوافق مع منظور اجلندر وعىل
أيضا تأثري يف الثقافة
أسس ديمقراطية سيكون له ً
واملامرسات الدستورية الناجتة عن ذلك عىل املدى الطويل .ذلك أن املرأة يمكن أن «تُدخل مواقف
مخا
وخربات مالئمة جدً ا لعملية إعداد الدستور الديمقراطي ...وتعطي مشاركتها املتزايدة ز ً
وعم ًقا لتطوير املامرسة» .3إن تسخري اإلمكانات النوعية للنساء يف أثناء تأسيس نظام دستوري
أيضا أن
جديد ،ووضع آليات لتصحيح عزهلن عن احلياة العامة واحليلولة دون ذلك العزل ،ينبغي ً
يمكّنهن من املشاركة تال ًيا يف السياسة ،ف ُيغني بذلك املامرسة الديمقراطية .ومع الوقت ،من شأن
أيضا ،عقلية املرأة نفسها ،وعقلية
االعرتاف الدستوري باملرأة مواطنة متساوية أن يغري العقليات ً
الرجل يف املجتمع عىل حد سواء .هناك دالئل من جنوب أفريقيا تشري إىل أنه بعد تبني البالد
دستورها يف عام  ،1996فإن ضامن املساواة بني اجلنسني يف الدستور بدأ «يؤثر يف تشكيل العالقات
احلميمة التي تقوم حتى بني أشخاص يعيشون يف احلد األدنى من الروابط الرسمية مع املحاكم أو
الثقافة القانونية»؛ وحتى يف الثقافات املحلية التي كانت ترفض عمو ًما املساواة بني اجلنسني ،فهم
4
الرجال أن وضعهم يتغري ،وفهمت النساء أهنن جيب أن ُيعا َملن عىل نحو خمتلف.
[1] United Nations, The World’s Women 2015: Trends and Statistics, Chapter 5 “Power and Decision-making”, 2015,
http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html.

[ ]2تقرير األمني العام لألمم املتحدة رقم ( )S/2014/693عن املرأة والسالم واألمن 23 ،أيلول ،2014 ،الفقرة .25
[3] Vivien Hart, “Democratic Constitution Making”, United States Institute for Peace, Special Report No. 107, July
2003, p. 11, http://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr107.pdf.
[4] Tracy E. Higgins, “Constitutional Chicken Soup”, Fordham Law Review (2006), p. 719.
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إضافة إىل ذلك ،أشارت تقارير الدول إىل جلنة اتفاقية سيداو إىل أنه «يف البلدان التي تشارك فيها
املرأة بصورة كاملة وعىل قدم املساواة يف احلياة العامة ويف عملية صنع القرار ،يتحسن مدى إعامل
حقوقها ومدى االمتثال لالتفاقية» .5عالوة عىل ذلك« ،فإن الرشعية السياسية تتأثر سل ًبا أينام يكون
ناقصا يف املناصب العامة ،وأينام تنتهك حقوق املرأة والفتاة ويفلت اجلناة من العقاب».6
متثيل املرأة ً
وهذا بدوره يؤدي إىل انخفاض الثقة باحلكومة ،ويفسد حكم القانون ،وجيعل حشد دعم اجلمهور
للقيام بعمل مجاعي أصعب .ولذلك ،فأي دولة ترغب يف زيادة فرص أن يتجذر حكم القانون يف
جمتمعها ،ال بدّ هلا من أن تضمن منذ البداية ،يف الدستور ،مشاركة مجيع أفرادها وحقوقهم عىل قدم
املساواة .هناك مربر لالعتقاد بأن مكافحة التمييز عىل أساس اجلندر وضامن املساواة ال يمكن
حتقيقهام بترشيعات جزئية فقط ،بل إن ذلك يتطلب «قاعدة دستورية ثابتة للحقوق املتساوية عىل
أساس اجلندر» 7.عىل الرغم من أنه لن تكون مجيع النساء معنيات ،عىل حد سواء ،بالنهوض
بحقوق املرأة ،فإن مشاركة املزيد منهن يف عمليات صنع القرار عىل قدم املساواة ،من شأهنا أن
تضمن احتاملاً أعىل بأن تعم اعتبارات املساواة بني اجلنسني احلكم الديمقراطي عىل املدى الطويل،
باإلضافة إىل أن ذلك ،متطلب للمساواة بذاته ومن ذاته.
إن الدستور املتوافق مع منظور اجلندر مفيد عىل نحو
خاص يف مراحل التحول إىل الديمقراطية .يمكن أن تكون
املرأة عاملاً حاسماً يف حدوث اهنيار األنظمة االستبدادية،
وتسهيل االنتقال إىل الديمقراطية ذاهتا .عىل سبيل املثال،
يعزى إىل منظامت حقوق املرأة يف أمريكا الالتينية أهنا
كانت بني أوائل املحتجني عىل احلكم الديكتاتوري ،وبأهنا ساعدت يف إحياء املجتمع املدين يف
8
أثناء عمليات التحول إىل احلكم املدين التي جرت يف تلك املنطقة يف ثامنينيات القرن العرشين.
باإلضافة إىل ذلك ،تقدّ م تلك التحوالت فرصة لتحول أكثر راديكالية يف املجتمع ،يمكن أن
يشمل حتسني وضع املرأة .عىل سبيل املثال ،فإن قيام جنوب أفريقيا بـ «صياغة دستور جديد
9
معيارا سياس ًيا وأخالق ًيا».
أ ّمن فرصة مهمة جدً ا للنساء لنرش مفهوم اجلندر عمل ًيا باعتباره
ً
وقد تضمن ذلك ترسيخ مفهوم اجلندر يف الدستور اجلديد وتطوير أنامط جديدة من احلكم
الديمقراطي ،ترابطت حينها مع مستويات عالية من نشاط املجتمع املدين ومتثيله يف احلكومة.
مثال آخر هو تونس ،حيث شاركت النساء يف تنظيم االحتجاجات ويف املظاهرات يف أثناء ثورة
تقدّ م فرتات االنتقال نحو الديمقراطية
فرصة لتشجيع مشاركة النساء املتساوية،
وحتول املجتمع عىل نحو أكثر جذرية إىل
ّ
جمتمع حساس ملنظور اجلندر.

[ ]5اتفاقية سيداو ،التوصية العامة رقم  :23احلياة السياسية والعامة ،الدورة السادسة عرشة ،1997 ،الفقرة .14

[ ]6مشاركة املرأة يف بناء السالم ،تقرير األمني العام لألمم املتحدة رقم ( )A/65/354–S/2010/466بتاريخ  7أيلول  ،2010فقرة .7
[7] Mary Frances Berry, former chairwoman of the United States Commission on Civil Rights, Testimony to 1983 US
Congressional hearing on the Equal Rights Amendment.
[8] Georgina Waylen, “Women and Democratization: Conceptualizing Gender Relations in Transition Politics”,
World Politics, Vol. 46, No. 3 (1994), p. 352.
[9] Alexandra Dobrowolsky and Vivien Hart, eds., Women Making Constitutions: New Politics and Comparative
Perspectives, Palgrave Macmillan, 2003, p. 4.
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الياسمني يف عام  ،2011التي طالبن بعدها باالعرتاف الكامل يف أثناء عملية صنع الدستور.
ال بدّ من محاية تلك املكاسب باستمرار من الرتاجع ،لكنها يمكن أن تكون فوائد مهمة لتحقيق
التزام جندري قوي منذ املراحل األوىل لعملية وضع الدستور.

10

 .2الدستور املتوافق مع منظور اجلندر يصحح التغييب التارخيي واالقتصادي للمرأة
الدستور املتوافق مع منظور اجلندر من شأنه أن يصحح غياب املرأة التارخيي من املجال الدستوري:
سواء بوصفها مشاركة يف وضع الدستور أو صاحبة حقوق وواجبات دستورية .لقد أدى تغييب
املرأة من النص الدستوري إىل وصمها ،سواء عىل املستوى الرمزي أو يف املامرسة .مثال عىل ذلك
هو غياب املرأة األمريكية من نص دستور الواليات املتحدة ،الذي ال يشري إليها رصاحة باالسم،
عىل الرغم من إعالنه أنه مكتوب باسم «الشعب» .هذا املحو األويل للنساء (وكذلك لألمريكيني
من أصل أفريقي والسكان األصليني) ترك الدستور األمريكي يعاين من مشكالت طويلة األجل،
وأبرز ،فيام بعد ،الفجوة بني النص الدستوري وواقع السياسة العادية .مثال آخر يمكن أن يتضمن
الدساتري الفرنسية األوىل التي اعتربت املرأة مواطنة «سلبية» بالطبيعة ،وأهنا ال يمكن أن تكون كائنًا
مستقلاً مثلها يف ذلك كمثل خدم املنازل 11.ومع أن من املمكن تفسري بعض حاالت ذلك التغييب
بأهنا تعود إىل زمن بعيد ،فإنه ليس هناك أي دا ٍع أمام النصوص الدستورية األحدث عهدً ا لئال
عضوا كامل العضوية يف املجتمع السيايس.
تتحدث برصاحة وقوة باسم املرأة بوصفها
ً

ترتبط وظيفة عالجية أخرى يقوم هبا الدستور املتوافق
مع منظور اجلندر بتصحيح العواقب االقتصادية
أقرت األمم
الستبعاد املرأة من املجال العام .لقد ّ
املتحدة بالدور الرئييس للمرأة يف إعادة بناء املجتمعات
اقتصاد ًيا ،وأعلنت أن متكينهن يؤدي إىل حتسني التعايف
االقتصادي والتنمية املستدامة.

لكن ،أبعد حتى من عملية إعادة اإلعامر التي تعقب
النزاعات ،يرجح أن تشهد املجتمعات التي تستطيع
املرأة فيها أن تشارك يف احلياة العملية عىل قدم املساواة
مع الرجال ،زيادة يف ازدهارها .وهكذا ،فقدرة املرأة
عىل الوصول إىل سوق العمل ومسؤولياهتا ومزاياها
فيه ،ليست جمرد حق إنساين ال جدال فيه ،بل وتؤدي

«التمكني االقتصادي للمرأة يسهم إسها ًما
كبريا يف فعالية األنشطة االقتصادية والنمو
ً
االقتصادي يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع،
ويؤدي إىل حتسني نوعية تدابري وسياسات
االنتعاش االقتصادي ونتائجها االجتامعية
وإىل حتقيق التنمية املستدامة؛ ونؤكد أمهية
مراعاة املنظور اجلنساين ،حسب االقتضاء،
عند االضطالع باألنشطة االقتصادية بعد
انتهاء النزاع».
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،جملس
األمن ،جلنة بناء السالم ،إعالن :التمكني
االقتصادي للمرأة من أجل بناء السالم،
قرار رقم ) 26 ،(PBC/7/OC/3أيلول
 ،2013الفقرة .4
.

[10] Mounira M. Charrad and Amina Zarrugh, “The Arab Spring and Women’s Rights in Tunisia”, E-International
Relations, 4 September 2013, http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-womens-rights-in-tunisia/.
[11] James F. McMillan, France and Women, 1789-1914: Gender, Society and Politics, Routledge, 2000, p. 16.
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إىل زيادة األداء االقتصادي والتنمية .عىل سبيل املثال ،هناك تقديرات بأنه لو دخلت املرأة يف قوة
العمل يف اإلمارات العربية املتحدة لكان من شأن ذلك أن يؤدي إىل زيادة يف الناتج املحيل اإلمجايل
بنسبة  12يف املئة؛ ولكان ذلك الرقم سيصل إىل  34يف املئة لو حدث اليشء ذاته يف مرص 12.إن
أيضا لـ :منع
تغيريا كهذا يتطلب تدابري ،ال للسامح للمرأة بالوصول إىل قوة العمل فحسب ،بل ً
ً
أن تكون املرأة هد ًفا للتمييز واالبعاد إىل أعامل قليلة األجر؛ وتسهيل حركتها خارج البيت ،بحيث
تستطيع االستفادة من التدريب املهني والشبكات املهنية؛ وحماربة األفكار التقليدية عن أدوار املرأة
التي حترصها يف املجال املنزيل 13.هناك عوامل أخرى تسهم يف عدم التمكني االقتصادي للمرأة،
أيضا من تناوهلا.
واملجتمعات عمو ًما ،ال بدّ ً

إن دور الدستور املتوافق مع منظور اجلندر يف تسهيل التمكني االقتصادي للمرأة هو دور مهم .إذ
إصالحا اجتامع ًيا أوسع يعالج العوائق القانونية أمام مشاركة املرأة يف قوة العمل،
يمكن أن يطلق
ً
بام يف ذلك متتعها بحقوق متساوية يف امللكية واإلرث والتعاقد ومنع التمييز ورصد خمصصات
أيضا أن يعالج العوامل غري املبارشة التي ختلق تباينات اقتصادية
متساوية لتأهيل املرأة .ويمكن ً
عىل أساس اجلندر ،من مثل العنف عىل أساس اجلندر ،أو األعراف والتقاليد التي تقيد املرأة يف
البيت ،أو املسؤوليات غري املتساوية عن العناية باألطفال والعائلة .يف احلقيقة ،واستنا ًدا إىل البنك
الدويل ،فإن االجتاه يف العقود اخلمسة املاضية كان بالضبط نحو إزالة القيود القانونية .فقد وجد
أن «نصف القيود القانونية املوثقة يف  100بلد يف عام  ،1960واملتعلقة بالوصول إىل املمتلكات
وإدارهتا ،والقدرة عىل توقيع الوثائق القانونية ،واملعاملة العادلة يف ظل الدستور ،قد أزيلت مع
حلول عام  ،»2010لكنه أشار إىل احلاجة إىل ترسيع تلك اخلطوات 14.وهناك حاجة خاصة إليها يف
ومستمرا يف الترشيعات :الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
املناطق التي يعترب التمييز فيها أكثر شيو ًعا
ً
وجنوب آسيا وحتت الصحراء الكربى يف أفريقيا 15.وكام يبني الفصل الثاين ،يقع عىل عاتق الدول
التزام دويل بضامن متتع املرأة بحقوق اجتامعية واقتصادية وثقافية مساوية .عالوة عىل ذلك ،وكام
أيضا متتعها بحقوقها،
يناقش الفصل الثالث ،فإن التمكني االقتصادي-االجتامعي للمرأة يسهل ً
عرب تسهيل وصوهلا إىل املحاكم واملشورة القانونية ،مثلاً  .وهكذا ،فاملنافع االقتصادية امللموسة
أيضا إىل متكني
الناجتة عن دستور متوافق مع منظور اجلندر تصب يف صالح صياغة دستور يسعى ً
املرأة يف املجال االقتصادي ،وتثبت أن النمو والتنمية االقتصادية املستدامني ال يمكن أن يقوما إال
يف ظل الديمقراطية والعدالة االجتامعية.

[12] BBC Capital, “Unleashing the Power of Women in Work”, 11 December 2014, http://www.bbc.com/capital/
sponsored/story/20141202-unleashing-the-power-of-women-in-work.
[13] World Bank, Gender at Work: A Companion to the World Development Report on Jobs, pp. 42-44, http://www.
worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Gender/GenderAtWork_web2.pdf.
[14] Ibid., pp. 19, 43.
[15] Ibid., p. 43.
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يؤمن األساس القانوين لتمكني املرأة
 .3الدستور املتوافق مع منظور اجلندر ّ
أيضا أمهية إيالء كثري من االنتباه
سينبذ املشككون يف مقدرة الدساتري عىل إحداث تغيري اجتامعي ً
ملوضوع اجلندر يف إعداد الدستور .لك ّن هذا الدليل ينطلق من اإليامن باألثر احلقيقي الكبري
للدستور .فهو ،من جهة ،يعرتف بدور الدستور بوصفه جتسيدً ا رمز ًيا لقيم املجتمع األساسية،
وبوصفه متثيلاً ألعىل تطلعات املجتمع السيايس:
تشدّ د الوظيفة الرمزية أو التعبريية للدستور عىل
خصوصية إعداده .ذلك أننا «نحن شعب»...
جيسد الدستور أمتنا
من نجتمع م ًعا ،وهكذا ّ
بطريقة متميزة وحملية خمتلفة عن الكيانات
16
األخرى».

هناك واجب أخالقي بضامن أن يم ّثل
عضوا متساو ًيا يف
الدستور املرأة باعتبارها
ً
املجتمع السيايس الذي تشكل جز ًءا منه.

إذا كان هلذه الـ «نحن شعب »...أن تكون أكثر من تأنق بالغي ،فيجب أن تكتيس باعتبارات
املساواة بني اجلنسني .وهكذا ،فهناك واجب أخالقي بضامن أن يم ّثل الدستور املرأة باعتبارها
عضوا متساو ًيا يف املجتمع السيايس الذي تشكل جز ًءا منه.
ً

دورا
ومن جهة أخرى ،فإن الدليل يؤيد الفكرة التي تقول إن الدستور يتمتع بالقدرة عىل أن يؤدي ً
مهماً يف حتوالت املجتمعات ،مع أنه ليس الدواء الشايف الوايف لعمليات التحول تلك .وإنام يفعل
ذلك عن طريق بعده الرمزي ،وكذلك عن طريق ترسيخ حقوق معينة ،مقد ًما بذلك سبلاً حقيقية
لالعرتاضات عىل السلطة:

كثريا من النساء الشكوك حول الدستورية ،واهلياكل السياسية التقليدية،
من التجربة ،تنتاب ً
والوعود املعسولة بالديمقراطية والتمثيل واملساءلة واملساواة .لكن عندما انفتحت نوافذ
اإلصالح ،شعرت النساء بأهنن جمربات عىل اقتناص تلك الفرص السياسية ،وعىل تشكيلها،
حيثام استطعن إىل ذلك سبيال .وقد فعلن ذلك ألن الدستور هيم ،بل هيم جوهر ًيا .ذلك أن
الدستور ال يتعلق فقط بصوغ القواعد واحلقوق واملؤسسات السياسية برباعة وبرتسيخها،
أيضا بتكثيف أسمى ُم ُثل البلد وتوكيد أهم
مع أن هذه جوانب نموذجية فيه ،بل ويتعلق ً
هوياهتا .وهكذا ،فالدستور ذو أمهية عظيمة .ويفرتض بالدستور أن يسمو فوق السياسة
أيضا ،يف جوهره،
اليومية ،فيقر قواعد اللعبة ،ويرشعن أعامل احلكومة ونتائجها .والدستور ً
يتعلق بالسلطة :فريسم توزيعها وممارستها وحدودها ،ويفرض الواجبات ويمنح احلقوق.
وهكذا فالتسويات الدستورية تتعرض للطعن باستمرار ،وتُعدَّ ل ،أو يعاد تأطريها بالكامل

[16] Tom Ginsburg, “Written Constitutions and the Administrative State: On the Constitutional Character of
Administrative Law”, in Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth, eds., Comparative Administrative Law, Edward
Elgar Publishing, 2010, p. 118.
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يف عملية هي من مجيع النواحي سياسية ،بقدر ما هي أعامل االنتخابات اليومية وصنع
17
السياسات سياسية.

هاتان النقطتان األخريتان مهمتان جدً ا .األوىل تؤكد عىل الوضع اخلاص للدستور ضمن النظام
القانوين :فهو القانون األسمى ،وبصفته هذه ،له األسبقية عىل الترشيعات العادية .عالوة
عىل ذلك ،الدستور راسخ ،وتغيريه أصعب (إذ توضع ،عادة ،حدود أعىل لتمرير التعديالت
الدستوريةـ ما جيعله أقل عرضة للمناورات األغلبياتية) .وهكذا ،فاالعرتاف بحقوق املرأة
ومصاحلها عىل املستوى الدستوري يمنحها وزنًا أكرب ،وفوق ذلك ،جيعلها أقل عرضة لتقلبات
صنع القوانني األغلبياتية.

أما النقطة الثانية ،فأمهيتها تأيت من ناحية خمتلفة .ذلك أهنا ترسم اخلطوط العامة لسياسة السلطة
املتضمنة حكماً يف إعداد الدستور ،وإمكانية أن يزعزع الدستور املتوافق مع منظور اجلندر اهلياكل
البطريركية يف النظام الدستوري .عندما تعطى املرأة صوتًا يف السياسة الدستورية ،يصبح أصعب
بكثري إسكاهتا يف املستقبل ،بام يف ذلك يف الترشيع اليومي .وكذلك من شأن إرشاكها يف صنع
القرار املتعلق بتصميم اهلياكل الدستورية للسلطة أن يو ّفر هلا فرصة إعادة تشكيل تلك اهلياكل
عىل نحو يضمن مشاركة أكثر ،ال للنساء فحسب ،بل وربام لقطاعات من املجتمع كانت مهمشة
يف السابق.

صحيح أن الدستور «ال يستطيع بذاته أن يضمن حقو ًقا للنساء» 18وأن «األحكام الدستورية والفعالية
الدستورية كليهام رضوريان» إذا كان للوعود الدستورية األولية أن تصبح حقيقة 19.عىل أية حال،
ينطلق هذا الدليل من أن املرأة ستكون يف وضع أسوأ إذا مل يكن هناك دستور يعكس مصاحلها
ويضمن حقوقها ،عىل الرغم من أن نضاهلا من أجل حتقيق تلك احلقوق سيستمر بعد مرحلة إعداد
الدستور .يرجح أن تكون «سنوات عديدة من تنقيح
القانون أكثر من مرآة للمجتمع :ذلك
القوانني واالعرتاض عليها» رضورية لردم اهلوة بني
أيضا األدوات الالزمة إلعادة
أنه يملك ً
وعد املساواة بني اجلنسني وواقعها ،ولتحقيق تنفيذ
تشكيل املجتمع نحو الديمقراطية والعدالة
20
القوانني بنجاح.
االجتامعية واالقتصادية ،أو جلعل املجتمع
ُضمن أحكام املساواة بني اجلنسني
عىل أية حال ،عندما ت ّ
أساسا قانون ًيا ملنارصة حقوق
يف الدستور فإهنا «تؤ ّمن
ً

أقل ديمقراطية وأكثر ظلماً وذلك حني
يكون القانون نفسه متييز ًيا.

[17] Dobrowolsky and Hart 2003, p. 2.
[18] Saras Jagwanth and Christina Murray, ““No Nation Can Be Free When One Half of It Is Enslaved”:
Constitutional Equality for Women in South Africa”, in Beverley Baines and Ruth Rubio-Marin, eds., The Gender of
Constitutional Jurisprudence, Cambridge University Press, 2005, p. 231.
[19] Dobrowolsky and Hart 2003, p. 3.
[20] Rangita de Silva de Alwis, Women’s Voice and Agency: The Role of Legal Institutions and Women’s
Movements, Women’s Voice and Agency Research Series 2014 No.7, The World Bank, 2014, p. 39, http://www.
worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/de%20Silva%20de%20Alwis%202014.%20Women’s%20
voice%20and%20agency.%20The%20role%20of%20lgeal%20institutions%20and%20women’s%20movements.pdf.
19

املرأة ،وتؤثر يف حمتوى الترشيعات الالحقة والتفسريات القضائية للقوانني واحلقوق الدستورية».
أسسا قانونية يمكن
بعبارة أخرى ،إن دسرتة املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز من شأهنا أن تقدّ م ً
بناء عليها املطالبة بمزيد من صنع السياسات والترشيعات وإصدار األحكام القضائية املتوافقة مع
ً
منظور اجلندر .يكمل هذا التمكني القانوين االعرتاف بالواجب األخالقي الكامن وراء تبني دستور
متوافق مع منظور اجلندر.
21

 .4الدستور املتوافق مع منظور اجلندر يتناول مصالح املرأة املختلفة
لقد جرى تارخي ًيا جتاهل مصالح املرأة املختلفة ،سواء يف أثناء السلم أو يف عمليات بناء الدستور.
مجا ،إما عن إمهال حاجات املرأة ومشاغلها اخلاصة ،أو عن االفرتاض اخلاطئ بأن
وقد كان ذلك نا ً
اإلجراءات احليادية واللغة الدستورية تكفيان لضامن أن يكون الدستور متواف ًقا مع منظور اجلندر.
ربا عن املجتمع برمته.
إن معاجلة هاتني املنطقتني العمياوين من شأنه أن يضمن أن يكون الدستور مع ً

من حيث عمليات إعداد الدستور ،ال بدّ من تصميم هذه العمليات مع اإلدراك بأن للمرأة
احتياجات خمتلفة حتى تتمكن من املشاركة ،مثل حاجتها إىل أمن خاص أو تسهيالت خاصة
(للمزيد عن هذه األمور ،انظر الفصل  .)6وهذه االحتياجات هي النتيجة املبارشة للوضع الذي
وضعت فيه النساء يف املجتمع .هكذا ،جيب يف عمليات صنع الدستور نفسها أن تعالج األعراف
البطريركية التي تضع النساء يف وضع أدنى وتستبعدهن بدهي ًيا من احلياة السياسية والعامة.
فيام يتعلق باالحتياجات واملشاغل املختلفة للمرأة ،والتي جيب تضمينها يف نص الدستور ،فإهنا
ختتلف بحسب درجة عموميتها .تشمل اهلياكل الدستورية العريضة ،التي يمكن أن تكون هلا
تأثريات جمندرة ،اخليار بني اجلمهورية وامللكية (وكالمها ذكوريتان تقليد ًيا وبطرق خمتلفة) ،أو
بني دولة فيدرالية ودولة وحدوية (حيث الفيدراليات تسمح بمزيد من صنع القرار عىل املستوى
أيضا بدور أكرب للنساء) 22.عىل الرغم من وجود ميل إىل عدم التفكري
املحيل ،ومن ثم فربام تسمح ً
يف هذه األمور استنا ًدا إىل تضميناهتا املجندرة ،فإن معظم الدساتري تتضمن فعلاً التزامات باملساواة،
الشكلية منها واجلوهرية ،وبمبدأ عدم التمييز .وحتى يف تلك البلدان التي ال تتضمن دساتريها
تلك االلتزامات الرصحية ،فإن حماكمها قد طورت مذه ًبا يقوم عىل املساواة 23.إن تلك االلتزامات،
باالقرتان مع أحكام دستورية أخرى متعلقة باحلقوق ،يمكن أن تؤمن األسس لتمكني املرأة ،كأن
يكون ذلك عن طريق التقايض الدستوري واملطالبة باحلقوق مثلاً  .وتشمل فئة إضافية أحكا ًما عن
الوضع السيايس للنساء ،من مثل تلك املتعلقة بحقهن يف املشاركة يف احلياة العامة ،وأحكام املواطنة
[21] Druscilla Scribner and Priscilla A. Lambert, “Constitutionalizing Difference: A Case Study Analysis of Gender
Provisions in Botswana and South Africa”, Politics & Gender, Vol. 6, No. 1 (2010), p. 40.
[22] Baines and Rubio-Marin 2005, pp. 9-10 and Helen Irving, Gender and the Constitution: Equity and Agency in
Comparative Constitutional Design, Chapter 3 “Federalism”, Cambridge University Press, 2008, pp. 65-89.
[23] Baines and Rubio-Marin 2005, p. 13.
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عىل نحو أعم .وهناك دساتري ،عىل الرغم من قلتها ،تنص رصاحة عىل أن اجلنسني يتمتعان باحلق يف
االقرتاع (الواليات املتحدة األمريكية) ،أو يف أن يصبحا أعضاء يف الربملان (جنوب أفريقيا) .وفيام
ُعرف أحيانًا عىل نحو يقيد حقوق املرأة يف أن تنقل جنسيتها إىل أبنائها ،أو يف
يتعلق باملواطنة ،فإهنا ت ّ
أخريا ،يمكن أن يؤثر الوضع
أن ختدم يف بعض االختصاصات العامة كاجليش أو جلان املحلفنيً .
24
الدستوري للقانون العريف أو التقليدي ،وكذلك للدين والثقافة ،سل ًبا يف املرأة.

أيضا أمور أكثر خصوصية تتطلب معاجلة يف الدستور ،وال سيام تلك املتعلقة باحلقوق اإلنجابية
هناك ً
واالستقاللية اجلنسية (كاإلجهاض والتلقيح االصطناعي ومنع احلمل والتعقيم) .إذ عىل الرغم من
مركزية هذه األمور يف حياة املرأة ،فإهنا ق ّلام تعالج يف النصوص الدستورية ،وترتك ،بدلاً من ذلك،
للهيئات الترشيعية واملحاكم لتقوم بتحديدها .لقد عنى صمت الدستور عن هذه األمور أن تصبح
أكثر عرضة للمقاومة الترشيعية .ومن األمثلة عىل هذه املقاومة ،تلك املحاوالت لعكس حركة
التقدم الذي حصل يف حترير اإلجهاض ،وذلك بإعاقة الوصول إىل خدمات اإلجهاض القانوين
(مثلاً  :عن طريق فرتات االنتظار اإللزامية ،ومتطلبات املشورة املتحيزة ،واملامرسة غري القانونية
القائمة عىل الرفض ألسباب تتعلق بالضمري) 25.كذلك أصبحت اجلرائم اجلنسية (كاالغتصاب،
واالجتار بغية االستغالل اجلنيس ،واملنتجات اإلباحية ،وجرائم الرشف ،واخلطاب املتحيز جنس ًيا،
والتحرش اجلنيس) ميادين معارك دستورية ،عىل الرغم من امليل إىل تنظيم هذه القضايا بموجب
26
القوانني اجلنائية وغريها وليس يف الدستور ذاته.

وهناك فئة أخرى من القضايا ذات األثر املجندر ،وهي تشمل تلك اجلوانب املتعلقة بدسرتة
العائلة والزواج ووضع املرأة االجتامعي واالقتصادي .عىل سبيل املثال ،االعرتاف بالعائالت
غري التقليدية (العائالت القائمة بحكم األمر الواقع أو القانون العريف ،العائالت أحادية الوالد،
وغريها) ،وتوزيع األدوار واحلقوق اجلندرية ضمن العائلة ،والتبني ،والوصاية عىل األطفال
وإعالتهم ،والعنف األرسي ،هي جمرد أمثلة عىل أنواع املسائل التي تريد املرأة إجابات عنها يف
أمورا من مثل
الدستور .وإذا استخدمنا تعابري اجتامعية واقتصادية ،فستشمل تلك القضايا ً
أيضا ً
حتديد قيمة العمل املنزيل ،واالعرتاف باملرأة ربة أرسة ،وقانون امللكية واملرياث.

إن منارصة الدستور املتوافق مع منظور اجلندر ال تعني املطالبة بالتضمني الرصيح لكل هذه القضايا
يف الدستور .إذ يف احلقيقة ،أدت بعض احلاميات عىل أساس اجلندر ،عن غري قصد ،إىل تقييد حريات
املرأة .أحد األمثلة عىل ذلك هو احلامية اخلاصة للمرأة العاملة .فالدستور الرتكي ،عىل سبيل املثال،
ينص يف املادة  50عىل أنه «ال جيوز إكراه أحد عىل أداء عمل غري مالئم لعمره وجنسه وقدراته».

[24] Baines and Rubio-Marin 2005, p. 12 and Vivien Hart, “Constitutions”, in Cheris Kramarae and Dale Spender,
eds., Routledge International Encyclopedia of Women: Global Women’s Issues and Knowledge, vol. 1, Routledge,
2000, p. 206.
[25] Louise Finer and Johanna B. Fine. “Abortion Law Around the World: Progress and Pushback”, American
Journal of Public Health, Vol. 103, No. 4 (2013), pp. 585-89.
[26] Baines and Rubio-Marin 2005, p. 18.
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ويدرج النساء بني القارصين واألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية أو العقلية ،ممن يتمتعون «بحامية
خاصة فيام يتعلق برشوط العمل» .إضافة إىل هذه املقارنة التعيسة مع األطفال وأولئك الذين
فس هذا البند يف الدستور الرتكي ساب ًقا عىل
يعانون من نقص يف القدرات العقلية واجلسدية ،فقد رِّ
أنه يعني إبعاد املرأة عن بعض األعامل عىل أساس أهنا «تعود تقليد ًيا للرجال» مثل سائقي احلافالت
27
والشاحنات أو العمل يف الصناعات الثقيلة.

بدلاً من تلك املقاربات ،من املهم االعرتاف بأن للمرأة احتياجات واهتاممات خمتلفة تستحق
احرتا ًما مماثلاً يف الدستور .وهذا يمكن أن يؤدي إىل تضمني حقوق وواجبات إضافية ،أو إىل إعادة
صياغة اهلياكل القائمة .وفوق ذلك ،يمكن أن يؤدي إىل التوعية باحلاجة إىل جتنب استخدام لغة
دستورية متحيزة جندر ًيا أو جنس ًيا ،وهي مسألة سيتناوهلا الفصل الرابع من الدليل بالتفصيل.

 .5الدستور املتوافق مع منظور اجلندر هو التزام دويل من جانب الدول
إن حق املرأة يف املشاركة يف احلياة العامة ويف صنع القرار السيايس واالقتصادي هو حق مضمون
يف عدد كبري من الصكوك الدولية (القائمة الكاملة باملعاهدات املتعلقة باملساواة اجلندرية وعدم
التمييز معروضة يف الفصل  .)2ومن بني تلك الصكوك:
•اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،التي تنص يف املادة  7منها عىل أن
الدول جيب أن تضمن حقوق املرأة يف التصويت يف االنتخابات واالستفتاءات ،ويف املشاركة
يف صوغ السياسات احلكومية وتنفيذها ،ويف شغل الوظائف العامة عىل مجيع املستويات،
وذلك عىل قدم املساواة مع الرجال؛
•إعالن ومنهاج عمل بيجني ( ،)1995والذي يطالب بـ «متكني املرأة ومشاركتها الكاملة عىل
قدم املساواة يف مجيع جوانب حياة املجتمع ،بام يف ذلك املشاركة يف عملية صنع القرار وبلوغ
مواقع السلطة» (البند )13؛
•قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  )2000( 1325الذي يدعو الدول إىل زيادة متثيل
املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار؛

•قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن املرأة واملشاركة يف احلياة السياسية رقم ()A/RES/66/130
لعام  ،2011والذي يؤكد «أن املشاركة الفعالة للمرأة عىل قدم املساواة مع الرجل يف صنع القرار
عىل مجيع املستويات أمر أسايس لتحقيق املساواة والتنمية املستدامة والسالم والديمقراطية».

وعىل نحو أكثر عمو ًما ،عىل الدول بموجب سيداو التزام دويل بـ:

•إلغاء الترشيعات التمييزية ،واستبداهلا بترشيعات متنع التمييز ضد املرأة ،وضامن تنفيذها؛
[27] Hilal Elver, “Gender Equality from a Constitutional Perspective”, in Baines and Rubio-Marin 2005, p. 289.
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•اختاذ كل التدابري املالئمة ،بام يف ذلك الترشيعات والتدابري املؤقتة اخلاصة ،حتى تتمكن املرأة
من التمتع بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة هبا؛
•محاية حقوق املرأة اإلنجابية واملواطنية ومحاية النساء من االجتار واالستغالل؛

•العمل من أجل تغيري أنامط السلوك االجتامعية والثقافية القائمة عىل حتيزات متعلقة بالدور
التقليدي للمرأة والرجل يف املجتمع والعائلة.

إن االلتزام بمعاجلة العنف عىل أساس اجلندر موجود يف الصكوك الدولية واإلقليمية م ًعا ،وهو
واجب التطبيق يف زمن السلم ويف زمن احلرب .بموجب التوصيات امللحقة باتفاقية السيداو ،هذا
العنف معرتف به باعتباره «شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة املرأة عىل التمتع بحقوقها وحرياﻬﺗا
عىل أساس املساواة مع الرجل» 28.ومن الصكوك األخرى ذات الصلة :قرارات جملس األمن رقم
 )2000( 1325ورقم  )2008( 1820و )2009( 1888و ،)2010( 1960والتي تعرتف بأن
العنف عىل أساس اجلندر يستخدم تكتيكًا يف احلرب ،وتطالب باختاذ تدابري مالئمة حلامية الضحايا
منه؛ وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  147/58بتاريخ  19شباط/مارس 2004
بشأن «القضاء عىل العنف العائيل ضد املرأة» ،ورقم ( )A/RES/62/134بتاريخ  18كانون األول/
ديسمرب  2007بشأن «القضاء عىل االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنيس بجميع مظاهرها،
بام يف ذلك يف حاالت الرصاع وما يتصل هبا من حاالت»؛ واتفاقية املجلس األورويب بشأن منع
ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف األرسي (اتفاقية اسطنبول) ،إضافة إىل صكوك أخرى.
أيضا ،دول ًيا وإقليم ًيا (انظر اتفاقية حظر االجتار باألشخاص
أما االجتار بالنساء واألطفال فقد حظر ً
واستغالل دعارة الغري؛ املادة  6من اتفاقية سيداو؛ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب
الوطنية والربوتوكول اخلاص هبا ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال
(بروتوكول بالريمو)؛ واتفاقية املجلس األورويب للعمل ضد االجتار بالبرش) .كذلك يدرجه نظام
روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية عىل أنه جريمة ضد اإلنسانية (املادة ( )2( 7ج)).

وذكورا ،دون متييز
إضافة إىل ذلك ،فإن اتفاقية حقوق الطفل تضمن حقوق مجيع األطفال ،إنا ًثا
ً
أيضا إىل معاجلة حرمان الفتيات يف
من أي شكل كان .ولدى تنفيذ االتفاقية ،سعت اليونيسيف ً
كثري من البلدان والثقافات ،بام يف ذلك من حقوقهن يف التعليم ،واحلصول عىل التغذية ،والرعاية
الصحية والتحصني؛ وكذلك معاجلة ختان الفتيات ،والزواج املبكر ،واإلجتار ،وسوء املعاملة
األرسية ،واالستهداف يف أوقات احلرب.

كذلك تتناول الصكوك الدولية أثر القوانني التقليدية والعرفية التي حيتمل أن تكون ضارة باملرأة .عىل
سبيل املثال ،أكد قرار اجلمعية العامة رقم  128/56بتاريخ  30كانون الثاين/يناير  2002أن
[ ]28التوصية العامة رقم  :19العنف ضد املرأة ،جلنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة ،سيداو )) ،(CEDAW/C/GC/19 (1992الفقرة األوىل.
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«املامرسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر يف صحة املرأة والبنت ،بام فيها تشويه األعضاء التناسلية
خطريا (وربام قاتلاً ) لصحة النساء والفتيات ،يرقى إىل أن يعد «شكلاً
واضحا
لألنثى» تشكّل هتديدً ا
ً
ً
للعنف ضد املرأة والبنت وشكلاً
خطريا من أشكال انتهاك حقوقهام اإلنسانية» .كام طالب الدول بأن
ً
«تضع وتنفذ ترشيعات وسياسات وخطط وبرامج وطنية حتظر املامرسات التقليدية أو العرفية التي
تؤثر يف صحة املرأة والبنت ،بام فيها تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ،بجملة طرق ،من بينها اختاذ
تدابري مالئمة ضد املسؤولني عن ممارستها» .وطالب إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب
األصلية الدول بأن «تتخذ ،جن ًبا إىل جنب مع الشعوب األصلية ،تدابري لكفالة متتع نساء وأطفال
الشعوب األصلية باحلامية والضامنات الكاملة من مجيع أشكال العنف والتمييز» (املادة .))2( 22

إن كامل طيف الصكوك الدولية واإلقليمية التي تنص عىل التزام الدول بضامن حقوق املرأة
عىل قدم املساواة ومحايتها من التمييز سيناقش يف الفصل الثاين من هذا الدليل .أما هذه اجلولة
الرسيعة عىل اإلطار الدويل الواسع املتعلق هبذه املسألة ،فالغاية منها تسليط الضوء عىل أمهيتها
خاصا
الكربى بوصفها مشكلة عاملية ،وليست شأنًا
ً
بالدول .مع أن التطبيق التفصييل املطلوب بموجب
«إن تنفيذ هذه االلتزامات من شأنه أن
هذه االلتزامات الدولية لن يكون ممكنًا إال عىل
يكون خطوة أوىل نحو االستفادة من مجيع
املوارد املتاحة إلقامة سالم مستدام .عند
مستوى الترشيعات ،ال يمكن للمرء أن يبخس
االقرتاب من املهمة الصعبة املتمثلة بإهناء
الدور الذي يستطيع الدستور أن يلعبه حقه .عىل
حرب ،ستكون املراهنات كبرية أكثر مما
سبيل املثال ،حيظر دستور الصومال لعام 2012
ينبغي إذا جتاهلنا املوارد التي جيب أن
برصاحة «ختان الفتيات» ويعترب «أن ختان اإلناث
تقدمها النساء .وهناك أمثلة من أنحاء العامل
ممارسة قاسية ومهينة ،ويرقى للتعذيب( »...املادة
توضح مسامهاهتن».
))4(15؛ وهي خطوة مهمة باجتاه القضاء عىل تلك
See United Nations Development Fund
for Women (UNIFEM), Securing the Peace:
املامرسة التي يقدر بأهنا طالت  96يف املئة من النساء
Guiding the International Community
towards Women’s Effective Participation
الصوماليات .إن هذه األحكام الدستورية ،باإلضافة
throughout Peace Processes, October
2005, p. 25, http://www.unwomen.org/en/
إىل وجود ترشيعات هادفة ومحالت عامة موجهة
digital-library/publications/2005/1/securingتقرب املجتمع من
 t h e - p e a c e - g u i d i n g - t h e - i nte r na t i o na lللتثقيف والوقاية ،يمكنها م ًعا أن ّ
community-towards-women-s-effectiveالقضاء عىل املامرسات التقليدية الضارة .وقد أثبتت
participation-throughout-peace-processes.
هذه التدابري أهنا ناجحة يف األماكن التي ن ّفذت فيها
29
برصامة من جانب الدولة.

لكن ،حتى يف سياق يتخطى ما بعد النزاع ،فإن االلتزامات الدولية للدولة تشمل احلاجة إىل تبني
القوانني وإنفاذها ،بام يف ذلك الدستور ومحاية حقوق املرأة ومنع التمييز .إضافة إىل ذلك ،وكام

[ ]29انظر تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن «املامرسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر عىل صحة املرأة والبنت» ،رقم ( )A/58/169بتاريخ
 18متوز  ،2003الفقرة  ،4والتي تشري إىل أن لبنان أفاد «بأن إنفاذ قوانينه السارية برصامة أسفر عن القضاء عىل املامرسات التقليدية أو العرفية يف البلد.
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سنناقش يف الفصل السادس ،هناك اتفاق عاملي متزايد عىل أن عملية إعداد الدستور ينبغي أن
أيضا
أيضا أن تكون شاملة قدر اإلمكان ،فتضمن بذلك ً
تكون هي ذاهتا ديمقراطية ،وهو ما يعني ً
مشاركة املرأة عىل قدم املساواة (انظر الفصل السادس حول هذه القضية).

 .6الدستور املتوافق مع منظور اجلندر ذو أمهية خاصة يف سياقات ما بعد النزاع
جيب أن تضمن عمليات السالم ما بعد النزاع وإعداد الدستور مشاركة املرأة عىل قدم املساواة.
ويعود هذا يف جانب منه ،إىل أن تلك العمليات جيب أن تأخذ يف احلسبان املجتمع يف كليته عند هتيئة
الرشوط النتقال سلمي وإعادة اإلعامر .وعىل اجلانب اآلخر ،هناك أسباب خاصة باملرأة وباألثر
الذي تركته احلرب فيها ،جتعل مشاركتها يف هذه العمليات رضورية .تؤدي النزاعات إىل تفاقم
التفاوتات القائمة بني اجلنسني والعنف عىل أساس اجلندر .وباإلضافة إىل ذلك ،يستخدم العنف
30
عىل أساس اجلندر أسلو ًبا من أساليب احلرب ،ويستمر أحيانًا بعد وقف النزاع ،بل وقد يزداد.
عىل أي حال ،إن جتارب النساء مع النزاعات ليست متجانسة ،ولذلك ،فأولوياهتن وامكانياهتن بعد
أيضا :احتياجات املقاتالت السابقات واألرامل والناجيات من العنف عىل أساس
النزاع ختتلف ً
اجلندر والنازحات داخل ًيا ،واللوايت يعانني من إعاقة أو من أمراض منتقلة جنس ًيا ،تتطلب مجي ًعا
أدوارا جديدة وحيوية
هنجا يراعي الفروقات واالختالفات بينهن 31.عالوة عىل ذلك ،تتحمل املرأة
ً
ً
32
يف أثناء النزاعات ،كأن تصبح معيلة ،أو ترعى اجلرحى ،أو متلك ملكية وموارد طبيعية وتديرها.
إن أي عملية انتقالية ،بام يف ذلك إعداد الدستور ،ال تعالج معاجلة كافية األثر املختلف للحرب يف
املرأة ،من شأهنا أن ختاطر بجعلها ضحية مرة أخرى وتستبعدها من هياكل الدولة اجلديدة.

وفرصا يف اآلن ذاته .من حيث التحديات ،فإن أمهها
تطرح حتوالت ما بعد النزاع عىل املرأة حتديات
ً
هو انخفاض األولوية املعطاة للجندر يف عمليات ما بعد النزاع ،إذ ينظر إليه عىل أنه متضارب مع
االستقرار ومع الوصول إىل السلم السيايس 33.عالوة عىل ذلك ،عىل الرغم من الدور الرئييس
الذي تلعبه املبادرات النسائية أحيانًا يف إحداث السالم ،هناك ميل إىل استبعادهن من مفاوضات
دورا رئيس ًيا
السالم الرسمية عندما تنطلق هذه املفاوضات فعلاً  .عىل سبيل املثال ،لعبت النساء ً
يف الرتتيب التفاق بلفاست يف إيرلندا الشاملية يف عام  ،1998إذ قضني عقدً ا يف بناء الثقة بني
الربوتستانت والكاثوليك ويف تكوين القاعدة التي جرت ،يف هناية املطاف ،مفاوضات السالم
[ ]30اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكل التمييز ضد املرأة ،التوصية العامة رقم  30املتعلقة بوضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت
النزاع وما بعد انتهاء النزاع ،رقم ( ،)CEDAW/C/GC/30بتاريخ  18ترشين األول  ،2013الفقرتان .36-35

[ ]31تقرير األمني العام لألمم املتحدة« ،مشاركة املرأة يف بناء السالم» رقم ( ،)A/65/354–S/2010/466بتاريخ  7أيلول  ،2010الفقرة .12
[ ]32املصدر السابق ،الفقرة .10

أيضا:
[ ]33اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكل التمييز ضد املرأة ،التوصية العامة رقم  30الفقرة  .43وانظر ً
Christine Bell, Women and Peace Processes, Negotiations, and Agreements: Operational Opportunities and
_Challenges, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, March 2013, p. 2, http://www.peacebuilding.no/var/ezflow
site/storage/original/application/b6f94e1df2977a0f3e0e17dd1dd7dcc4.pdf.
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بناء عليها 34.مثال آخر عىل ذلك هو مثال رواندا ،حيث شكلت النساء أول مجاعة برملانية متعددة
األحزاب ،تضم أعضاء من اهلوتو والتوتيس ،فشكلت سابقة لتأسيس مجاعات 8أخرى متعددة
األحزاب 35.عىل الرغم من فعالية املرأة تلك ،بوصفها صانعة سالم ،فدائماً ما يكون متثيلها قليلاً بني
املفاوضني والوسطاء والشهود وموقعي اتفاقات السالم 36.أشارت دراسة عن اتفاقات السالم قبل
 2015إىل أن  18يف املئة فقط من تلك االتفاقات ذكرت املرأة ،والعديد من االتفاقات التي ذكرهتا،
أشارت إشارة واحدة إىل اجلندر ،وبصيغة عامة ،وغال ًبا ما وردت يف حواش سفلية أو مالحق بدلاً
أيضا إىل فرتة إعادة اإلعامر ،عندما
من ورودها يف النص الرئييس 37.ويمتد هذا االستبعاد للنساء ً
«هيدد انخفاض اإلنفاق عىل بناء السالم والتعايف إىل مستويات منذرة باخلطر متكني املرأة اقتصاد ًيا
أيضا خطر أن تستبعد املرأة يف عمليات ما بعد النزاع إىل أدوار
وهيدد سبل كسب رزقها» 38.هناك ً
تعترب تقليد ًيا مقبولة هلا ،بدلاً من االستفادة من األدوار اجلديدة التي اضطلعت هبا يف أثناء النزاع.

أيضا فرتات غنية بالفرص للنساء .ذلك أهنا تقدم فرصة لـ»إعادة
لكن سياقات ما بعد النزاع هي ً
39
البناء عىل نحو أفضل» عرب تبني ترشيعات وسياسات هتدف إىل إزالة التمييز وتعزيز املساواة.
وكام اعرتفت األمم املتحدة« ،يف أثناء االنتقال إىل السالم ،توجد نافذة فريدة لفرصة وضع إطار
مستجيب جندر ًيا إلعادة إعامر البلد» 40.جتب ترمجة ذلك إىل مشاركة رسمية يف مفاوضات السالم؛
ويف تصميم مبادرات منع النزاعات وبناء الثقة؛ ويف مساعي بناء السالم ،بام يف ذلك إصالح
االنتخابات وقطاعي العدل واألمن ،والتعايف االقتصادي؛ إضافة إىل آليات العدالة االنتقالية،
سواء كانت قضائية أو غري قضائية 41.هكذا ،لن يكون إعداد الدستور سوى عملية من جمموعة
42
أيضا.
كبرية من العمليات االنتقالية التي لن تكون مشاركة املرأة فيها مطلوبة وحسب ،بل ومفيدة ً

[34] Hart 2003, p. 10.
[35] UNIFEM, Securing the Peace, p. 2.
[36] United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), Women’s Participation in Peace Negotiations:
Connections between Presence and Influence, 2012, http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/media/
publications/unifem/0302_womensparticipationinpeacenegotiations_en.pdf?v=1&d=20140917T101001.
[37] Christine Bell, “Text and Context: Evaluating Peace Agreements for their ‘Gender Perspective’”, Political
Settlements Research Programme, October 2015, http://www.politicalsettlements.org/files/2015/10/Text-and?’Context-11-October-2015.pdf and Christine Bell and Catherine O’Rourke, “Peace agreements or ‘pieces of paper
The impact of UNSC Resolution 1325 on peace processes and their agreements”, International and Comparative Law
Quarterly, Vol. 59 (2010), pp. 941-80.

[ ]38تقرير األمني العام لألمم املتحدة رقم ( ،)S/2014/693الفقرة .49

[ ]39املصدر السابق ،وتقرير األمني العام لألمم املتحدة رقم ( ،)A/65/354–S/2010/466الفقرة .10
[40] United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), CEDAW and Security Council Resolution 1325: A
Quick Guide, 2006, p. 25, http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/cedaw-and-securitycouncil-resolution-1325-a-quick-guide.
[41] UN Women, UN Women Sourcebook on Women, Peace and Security, October 2012, http://www.unwomen.
org/en/digital-library/publications/2012/10/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security.
[42] Michele Brandt, Constitutional Assistance in Post-Conflict Countries: The UN Experience: Cambodia, East
Timor & Afghanistan, United Nations Development Programme (UNDP), June 2005, p. 1, http://www.unrol.org/doc.as
px?n=constitution+making+and+UN+Experience+Report_Michele+Brandt.doc
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قائمة تدقيق الفصل األول:
ً
متوافقا مع منظور الجندر؟
ملاذا نريد دستو ًرا
يمكن لصائغي الدستور واملدافعني عن حقوق املرأة املشاركني يف عملية كتابة دستور جديد أن
حيتكموا إىل طيف من احلجج املؤيدة جلعله متواف ًقا مع منظور اجلندر .ومن بني هذه احلجج:

1.1الدستور املتوافق مع منظور اجلندر هو دستور ديمقراطي
•ال يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من دون دستور متوافق مع منظور اجلندر.

•يقوم الدستور عىل السيادة الشعبية ،وبذلك جيب أن يضمن أن تكون النساء ممثالت ضمن
«الشعب» الذي ينطق الدستور باسمه.
•ينتج عن مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف احلياة العامة محاية احلقوق عىل نحو أفضل وتطبيق
حكم القانون عىل نحو أقوى.
•تسهل مشاركة املرأة عىل قدم املساواة التحوالت الديمقراطية.

2.2الدستور املتوافق مع منظور اجلندر يصحح التغييب التارخيي واالقتصادي للمرأة

•إن التغييب التارخيي للمرأة من الدستور جعلها موضع وصمة ،وجيب تصحيح هذا الوضع.

•لقد أدى االستبعاد االقتصادي للمرأة من احلياة العامة إىل عدم متكينها ،وعدم متكني املجتمع
عمو ًما ،وجيب عكس هذا الوضع.
•من شأن دستور متوافق مع منظور اجلندر أن يبني عىل قدرات املرأة غري املستثمرة بعد ،بام
سيعود بمنافع اجتامعية واقتصادية عىل املجتمع برمته.

3.3الدستور املتوافق مع منظور اجلندر يؤمن األساس القانوين لتمكني املرأة

•إن الدور الرمزي للدستور مهم يف اإلشارة إىل االعرتاف باملرأة بوصفها عضوة يف املجتمع عىل
قدم املساواة ،وبأن حقوقها هي حقوق إنسان عاملية.
أيضا أثر فعيل يف املجتمع نتيجة مكانته بوصفه القانون األسمى.
•يمكن أن يكون للدستور ً

•يمكن لدستور متوافق مع منظور اجلندر أن يزعزع اهلياكل البطريركية الراسخة منذ زمن بعيد
يف النظام الدستوري.
•يمكن لدستور متوافق مع منظور اجلندر أن يؤمن األسس القانونية التي يمكن ،بناء عليها،
املطالبة باملزيد من بناء السياسات والترشيعات واألحكام القضائية املتوافقة مع منظور اجلندر.
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4.4الدستور املتوافق مع منظور اجلندر يتناول مصالح املرأة املختلفة
•مجيع هياكل الدولة ،بام يف ذلك نظام احلكومة والتقسيم اإلقليمي واحلقوق السياسية واملواطنة
وقواعد القوانني العرفية والتقليدية والدينية ،هلا أثر جمندر يف النساء ،وال بدّ من أن ينعكس يف
تصميمها.
•تشمل مصالح املرأة اخلاصة احلقوق اإلنجابية واحلقوق باالستقاللية اجلنسية وجتريم
االعتداءات اجلنسية ،وكل هذه األمور جيب النص عليها يف الدستور.

•ثمة محايات دستورية معينة ،مثل تلك املتعلقة بالعائلة والزواج ،أو باالحتياجات اخلاصة
للمرأة يف قوة العمل ،يمكن أن تفرس عىل نحو يقلل من حقوق املرأة ،ولذلك ال بدّ من احلذر
يف دسرتهتا.

5.5الدستور املتوافق مع منظور اجلندر هو التزام دويل من جانب الدول
•هناك التزام قانوين دويل لضامن مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف احلياة العامة.

•هناك التزام قانوين دويل إللغاء الترشيعات التمييزية والختاذ كل التدابري املالئمة حتى تتمكن
املرأة من التمتع بحقوقها مجي ًعا.
•هناك التزام قانوين دويل يوجب عىل الدول أن تصدر ترشيعات بشأن العنف عىل أساس اجلندر
يف وقت السلم ويف وقت احلرب.
•القانون الدويل يمنع االجتار بالنساء واألطفال.

•هناك التزامات دولية بشأن حقوق األطفال ،تشمل أحكا ًما خاصة بشأن الفتيات.
•هناك التزامات دولية بمنع القوانني التقليدية أو العرفية من إيذاء املرأة.

6.6الدستور املتوافق مع منظور اجلندر ذو أمهية خاصة يف سياقات ما بعد النزاع
•جيب أن يتناول الدستور ما بعد النزاع األثر املختلف الذي ختلفه احلرب يف النساء والرجال.

وفرصا يف اآلن ذاته ،تشمل مشاركتها يف مفاوضات
•تطرح الفرتات االنتقالية عىل املرأة حتديات
ً
السالم وإحالله وإعداد الدستور.
•تظهر الدروس املستفادة أن عملية بناء الدستور عىل أساس املشاركة الشاملة هي يف اآلن ذاته
أداة لتحسني حقوق املرأة واملساواة اجلندرية وهدف عىل ذلك الطريق ،وهي مركزية لبناء
الديمقراطية.
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ملاذا تُعد الدول مُلزمة قانونيا ً بجندرة دساتريها؟
«تولد املرأة حرة ،متساوية مع الرجل يف الحقوق والحريات والواجبات يف كل املجاالت».
كان هذا نص املادة األوىل من إعالن حقوق املرأة واملواطنة الذي كتبته الناشطة الفرنسية
أوليمب دو غوج يف عام  1971وكان أحد أسباب سوقها إىل املقصلة حيث لقيت حتفها.
لكن نضال النساء من أجل االعرتاف بحقهن الطبيعي يف املساواة كان قد بدأ قبل ذلك التاريخ،
واستمر بعده ،وعرف حمطات فاصلة ،وشهد العديد من النجاحات واإلنجازات ،كام عرف العديد
من االخفاقات وخيبات األمل حتى وصلت النساء إىل ما هن عليه اآلن .يؤيد اليوم الكثري من
األشخاص ،نسا ًء ورجاالً ،املساواة اجلندرية من منطلقات خمتلفة؛ فمنهم من يؤمن هبا ويتبناها
ألسباب أخالقية أو دينية ،أو أيديولوجية وسياسية ،أو فكرية وفلسفية .ومنهم من يعترب أن
املساواة اجلندرية أحد مظاهر التطور احلضاري والتمدن .لكن ،بقطع النظر عن هذه اخللفيات
تؤسس هلذه القناعة ،من الرضوري التساؤل عن االلتزام القانوين من جانب الدول
املختلفة التي ّ
بجندرة دساتريها.
يبحث هذا الفصل يف األساس القانوين جلندرة الدستور ،ويناقش مدى وجود التزام قانوين عىل
الدول باحرتام مبادئ املساواة وعدم التمييز بني النساء والرجال .كام يتطرق ألبرز االتفاقيات
أيضا ما يرتتب عىل مصادقة
الدولية واإلقليمية التي تعالج قضية جندرة الدستور .ويتناول الفصل ً
الدول عىل هذه االتفاقيات وأمهيتها يف املنظومة القانونية للدول.

تؤكد األحكام املتضمنة يف املعاهدات الدولية واإلقليمية املعروضة يف هذا الفصل ،أن االلتزام
بجندرة الدستور هو التزام قانوين ثابت بموجب القانون الدويل .يؤكد القانون الدويل أن الدول،
حني تصادق عىل املعاهدات ،سواء كانت دولية أو
حقوق املرأة ،وااللتزامات بضامن املساواة
إقليمية ،فهي ملزمة قانون ًيا بتنفيذها يف كليتها وفق
اجلندرية وعدم التمييز ،والتزام الدول
قاعدة «العقد رشيعة املتعاقدين» املنصوص عليها
أمورا
بجندرة دساتريها ،كلها ليست
ً
اختيارية ،وال أسرية تفسريات دينية أو
يف املادة  26من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام
أخالقية ،وليست موضو ًعا للتجاذبات
 ،1969والتي تنص عىل أن «كل معاهدة نافذة ملزمة
نصوصا ملزمة قانون ًيا
السيايس ،بل
ً
ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية» .لقد صادقت
بموجب القانون الدويل.
أغلبية الدول أصلاً عىل معاهدات تضمنت فرض
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التزام عىل الدول بتعديل دساتريها وغريها من الترشيعات الوطنية لضامن حقوق املرأة واملساواة
اجلندرية وعدم التمييز .وهكذا ،فالدول ملزمة بالوفاء هبذا االلتزام وبتنفيذه «بحسن نية» :وهذا
يعني االلتزام بجميع االلتزامات ،الشكلية واجلوهرية منها.

ال يسمح القانون الدويل للدول أن تتهرب من تنفيذ التزاماهتا الدولية حتت ذريعة أن قوانينها املحلية
القائمة ال تسمح هلا بذلك أو أهنا متضاربة مع تلك االلتزامات .وهذا ما أوضحته املادة  27من
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،التي تنص عىل أنه «ال جيوز لطرف يف معاهدة أن حيتج بنصوص قانونه
الداخيل كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة» .لذلك ،جيب عىل ناشطي/ات حقوق املرأة أن يرصوا عىل
متاما بحسن نية،
التزامات الدول بموجب القانون الدويل ،بام يف ذلك االلتزام بتنفيذ املعاهدات الدولية ً
ومنع استخدام ذريعة التضارب مع القانون الوطني إلنكار حقوق املرأة واملساواة اجلندرية.

 .1املواثيق الدولية التي نصت عىل االلتزام باملساواة ،وعدم التمييز ،وجندرة الدستور:
اهتم القانون الدويل باملساواة كحق ،وكمبدأ من مبادئ حقوق اإلنسان .ولعل كثرة الوثائق الدولية
املتعلقة باملساواة وعدم التمييز ،تدل عىل مدى االهتامم هبذه القضية من ناحية ،وعىل مدى انتهاك
هذا احلق من ناحية ثانية .نعرض هنا ،بصورة موجزة ،أبرز الصكوك الدولية واإلقليمية (من
معاهدات وإعالنات وقرارات) والتي تتطرق لقضايا املساواة اجلندرية وعدم التمييز عىل أساس
اجلندر وجندرة الدستور.

أ -ميثاق األمم املتحدة ()1945

عىل الرغم من أن هذا امليثاق كان ُيعنى بتقنني التنظيم الدويل وبإنشاء منظمة دولية جديدة تقود
العامل صوب السالم بعد احلرب العاملية الثانية ،فإنه مل يغفل املساواة اجلندرية ومتتع املرأة بكل
احلقوق عىل قدم املساواة ،دون أي متييز ،وقد تطرق امليثاق هلذه احلقوق يف ثالثة مواضع خمتلفة:
يفرض القانون الدويل التزام ًا عام ًا عىل الدول التي تصادق عىل معاهدات دولية ،أو تنضم هلا ،بتنفيذ هذه
املعاهدات «بحسن نية» ،وإدماجها يف ترشيعاهتا الوطنية والتي ال جيوز التمسك هبا كذريعة أو مربر للتهرب
من تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف تلك املعاهدات .وهو ما نصت عليه بوضوح اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات لعام  1969بموجب املادتني  26و.27
عىل الرغم من ذلك ،مل ترتك العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية ،ذات الصلة بحقوق املرأة ،وحقوق
اإلنسان عموم ًا ،أمر تنفيذها وإدماج مضموهنا يف الترشيعات الوطنية للقواعد العامة يف القانون الدويل ،بل
أفردت نصوص ًا خاصة يف صلب املعاهدات ذاهتا ألزمت بمقتضاها الدول املتعاقدة بأن تعدل دساتريها وسائر
ترشيعاهتا الوطنية بام يضمن التوافق مع ما تتضمنه من التزامات تكفل حقوق املرأة ،وتضمن هلا املساواة
وعدم التمييز يف ممارسة تلك احلقوق والتمتع باحلريات التي تتضمنها .وهذا هو جوهر مصطلح «جندرة
الدستور» أي تضمني نصوصه ما يكفل للمرأة ممارسة كافة حقوقها دون انتقاص أو متييز وتذليل أي عقبات
حتول دون ذلك.
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• أوهلام ،يف الديباجة ،حيث نص« :نحن ،شعوب األمم املتحدة ...نؤكد من جديد إيامننا
باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبام للرجال والنساء ..من حقوق متساوية».

•ثانيهام ،يف الفصل األول ،بشأن مقاصد األمم املتحدة ،حيث تنص املادة  ،1الفقرة  3عىل «...
تعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيع ًا ،والتشجيع عىل ذلك إطالق ًا
بال متييز بسبب اجلنس.»...

•ثالثهام ،يف الفصل التاسع ،حول التعاون الدويل االقتصادي واالجتامعي ،حيث تؤكد املادة
 ،55الفقرة ج أن األمم املتحدة تعمل من أجل «أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان
واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس.»...

ب -اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ()1948

أكد هذا اإلعالن عىل حق املساواة «بني مجيع الناس» ،فنص يف املادة  1منه عىل أنه «يولد مجيع
الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا
43
بعضهم بعض ًا بروح اإلخاء».

كام أكد بنص رصيح عىل حظر التمييز بموجب املادة  2منه ،والتي تضمنت أن «لكل إنسان حق
التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن ،دونام متييز من أي نوع ،وال سيام التمييز
بسبب ...اجلنس ...أو أي وضع آخر».

ج -العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ()1966
أ ـ االلتزام بضامن املساواة اجلندرية وعدم التمييز:

استخدم العهد عبارات رصحية للتأكيد عىل حق املساواة بني النساء والرجال؛ فأكد يف املادة  3منه
عىل أن «تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بضامن مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع بجميع
احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد».

بصدد عدم التمييز ،نصت املادة  ،2الفقرة  2منه عىل أن «تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن
تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب ...اجلنس...
أو غري ذلك من األسباب».
ب ـ االلتزام بجندرة الدستور:

أشار هذه العهد إىل وجوب جندرة الدستور والترشيعات الوطنية يف املادة  ،2الفقرة  ،1والتي
[ ]43إشارة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل «اإلخاء» هي نفسها انعكاس للفرتة التي صيغت فيها الوثيقة ،وقلة إدراك صائغيها للمضامني
املجندرة يف هذا املصطلح.
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تفرض عىل الدول اعتامد ما يلزم من «تدابري ترشيعية» لكفالة التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف
هذا العهد .إذ جاء حرفي ًا« :تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ ،بمفردها وعن طريق
املساعدة والتعاون الدوليني ،وال سيام عىل الصعيدين االقتصادي والتقني ،وبأقىص ما تسمح به
مواردها املتاحة ،ما يلزم من خطوات لضامن التمتع الفعيل التدرجيي باحلقوق املعرتف هبا يف هذا
العهد ،سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة ،وخصوص ًا سبيل اعتامد تدابري ترشيعية».

ُويالحظ هنا أن هذا العهد بعد أن حتدث عن التزام الدول باختاذ «مجيع السبل» إلعامل هذه احلقوق
عاد وخص «التدابري الترشيعية» بعبارة حمددة ملا هلا من أولوية يف رسم التعاطي الوطني مع هذه
القضايا وبيان كيفية تفعيلها .ويشمل الترشيع باملفهوم العام هنا أي قانون تسنه الدولة ويصدر عنها
بام يف ذلك الدستور بوصفه القانون األسمى يف الدولة.

د -العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ()1966

أكّد بعض الدساتري عىل وجوب تفسري النصوص ذات الصلة باحلقوق واحلريات طبق ًا التفاقيات
حقوق اإلنسان الدولية.
أمثلة:

الدستور االسباين املادة  ،10الفقرة :2

«يتم تفسري القوانني املتعلقة باحلقوق األساسية واحلريات التي يعرتف هبا الدستور طبق ًا لإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إسبانيا هبذا اخلصوص».

دستور الربتغال ،املادة  ،16لفقرة :2

« ُتفسرَّ أحكام هذا الدستور والقوانني املتعلقة باحلقوق األساسية وفق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان».

تعزز هكذا نصوص من قدرة القضاة عىل تفسري الدستور بام يتوافق مع املعايري الدولية و االعتامد
عليها يف أحكامهم.
أ -االلتزام باملساواة وعدم التمييز:

تبنى هذا العهد احلق يف املساواة يف املادة  3منه ،والتي تضمنت أن «تتعهد الدول األطراف ،يف هذا
العهد ،بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص
عليها يف هذا العهد».

وأكد عىل حظر التمييز بموجب املادة  ،2الفقرة  ،1والتي نصت عىل أن «تتعهد كل دولة طرف
يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف
إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون أي متييز بسبب ...اجلنس ...أو غري ذلك من األسباب».
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ب -االلتزام بجندرة الدستور:

تم التطرق إىل هذا املوضوع يف هذا العهد من زاوية وجوب ادخال التعديالت الترشيعية الالزمة
وفق ًا لإلجراءات الدستورية لضامن التمتع هبذه احلقوق .وهو ما أشارت له املادة  ،2الفقرة ،2
والتي نصت عىل أن «تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ،إذا كانت تدابريها الترشيعية أو غري
الترشيعية القائمة ال تكفل فع ً
ال إعامل احلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد ،بأن تتخذ ،طبقا إلجراءاهتا
الدستورية وألحكام هذا العهد ،ما يكون رضوريا هلذا اإلعامل من تدابري ترشيعية أو غري ترشيعية».

هـ -اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ()1979

تعد هذه االتفاقية بمقام الرشعة الدولية حلقوق املرأة ،إذ إهنا تفصل القول فيام يعترب متييز ًا ضد
املرأة ،واإلجراءات الواجب اختاذها للقضاء عىل ذلك التمييز.
ملواجهة التمييز ضد املرأة ،أتاحت اتفاقية سيداو جمموعة من إجراءات التمييز االجيايب ،والتي ال ينبغي عدّ ها
متييز ًا وفق ًا للتحديد الذي نصت عليه هذه االتفاقية .وهو ما أوضحته يف املادة  ،4الفقرة  ،1والتي تضمنت
أنه« :ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة
متييزا باملعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية ،ولكنه جيب أال يستتبع ،عىل أي نحو ،اإلبقاء عىل معايري غري متكافئة
أو منفصلة ،كام جيب وقف العمل هبذه التدابري متى حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة».

أ -االلتزام باملساواة وعدم التمييز:

نصت االتفاقية عىل مبدأ املساواة بني النساء والرجال يف أغلبية نصوصها ،ومنها عىل سبيل املثال
املادة  3والتي تنص عىل أنه «تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين ..كل التدابري املناسبة ..لكفالة
تطور املرأة وتقدمها الكاملني .وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
والتمتع هبا عىل أساس املساواة مع الرجل» .وأيض ًا املادة  ،15الفقرة  1والتي تنص عىل أنه «تعرتف
الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون» .وهو ما يتكرر يف سائر احلقوق األخرى
التي نصت عليها هذه االتفاقية.
بصدد عدم التمييز ،مل تكتف هذه االتفاقية باستخدام النصوص التقليدية العامة والتي تضمنتها
سائر االتفاقيات األخرى حول «حظر التمييز» ،وإنام جتاوزهتا بتحديدها ملفهوم التمييز املحظور
والنص عىل خطوات اجيابية كتدابري مؤقتة إلزالة التمييز السابق واملرتسخ بفعل املامرسات التمييزية
الثابتة طوال عقود.
حيث حظرت االتفاقية التمييز بموجب املادة الثانية منها ،فأكدت عىل أنه «تشجب الدول األطراف
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.»..
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ب ـ االلتزام بجندرة الدستور:

فرضت هذه االتفاقية العديد من االلتزامات عىل الدول إلدماج قضايا اجلندر وحتقيق املساواة
وحظر التمييز بني النساء والرجال يف دساتريها وترشيعاهتا الوطنية ،كام فرضت عليها التزام ًا
بتعديل ترشيعاهتا الوطنية وأحكامها اجلزائية التي ختالف هذه احلقوق واملبادئ ،وهو ما نصت
عليه بوضوح املادة  ،2الفقرات أ ،ب ،ج ،و ،ي والتي جاء فيها:
«تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،وتتفق عىل أن تنتهج ،بكل الوسائل املناسبة
ودون إبطاء ،سياسة تستهدف القضاء عىل التمييز ضد املرأة ،وحتقي ًقا لذلك تتعهد بالقيام بام ييل:

(أ) إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاهتا املناسبة األخرى،
إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن ،وكفالة التحقيق العميل هلذا املبدأ من خالل
الترشيع وغريه من الوسائل املناسبة.
(ب) اختاذ املناسب من التدابري ،ترشيعية وغري ترشيعية ،بام يف ذلك ما يناسب من جزاءات،
حلظر كل متييز ضد املرأة.

(ج) فرض محاية قانونية حلقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل ،وضامن احلامية الفعالة
للمرأة ،عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد ،من أي
عمل متييزي.
(و) اختاذ مجيع التدابري املناسبة ،بام يف ذلك الترشيعي منها ،لتغيري أو إبطال القائم من القوانني
واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة.
(ي) إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأة».

أوصت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة الدول األطراف بأن تقوم بام ييل:

(أ) كفالة مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف عمليات صياغة الدستور واعتامد آليات تراعي الفروق بني
اجلنسني ملشاركة اجلمهور وتلقي مسامهاته يف تلك العمليات.
(ب) كفالة أن تتضمن عمليات اإلصالح الدستوري واإلصالحات الترشيعية األخرى حقوق اإلنسان
املكفولة للمرأة بموجب االتفاقية ،وحظر التمييز ضد املرأة ،الذي يشمل كال من التمييز املبارش وغري املبارش
يف املجالني العام واخلاص ،متشيا مع املادة  1من االتفاقية ،وأن تتضمن أيض ًا أحكام ًا حتظر مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة.

(ج) كفالة أن تنص الدساتري اجلديدة عىل تدابري خاصة مؤقتة ،وأن تنطبق عىل املواطنني وغري املواطنني ،وأن
تضمن عدم خضوع حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة للتقييد اجلزئي يف حاالت الطوارئ.
انظر :اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ـ التوصية العامة رقم  30ـ وثيقة األمم املتحدة:
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يالحظ أن االتفاقية ذهبت إىل حد تعهد الدول باختاذ أي تدبري يستهدف تغيري األنامط االجتامعية
والثقافية لسلوك الرجل واملرأة للقضاء عىل العادات العرفية القائمة عىل االعتقاد بكون أي من
اجلنسني أدنى أو أعىل من اآلخر (املادة (5أ)).

عل ًام أن اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة أعادت التأكيد ،يف توصيتها العامة رقم 30
لسنة  ،2013عىل أن

«مشاركة املرأة اهلادفة ،عىل قدم املساواة مع الرجل ،خالل عملية صياغة الدستور هي أمر أسايس
إلدراج الضامنات الدستورية حلقوق املرأة .وجيب عىل الدول األطراف ضامن أن ينص الدستور
اجلديد عىل مبدأ املساواة بني املرأة والرجل وعىل عدم التمييز ،وذلك متش ًيا مع االتفاقية .ومن أجل
أن تتمتع املرأة بحقوق اإلنسان واحلريات
يف مرشوع بحثي تم بخمس دول شهدت رصاعات،
األساسية عىل قدم املساواة مع الرجال ،فمن
هي بوروندي ،جواتيامال ،كوسوفو ،سرياليون،
املهم إعطاؤهن بداية مساوية ،من خالل
والسودان .تم البحث يف ثالث إشكاليات أساسية:
اعتامد تدابري خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق
( )1ما هو الدور الذي تلعبه النساء يف بناء الدولة؟
44
املساواة الفعلية».
( )2كيف تؤثر عملية بناء الدولة عىل املشاركة السياسية

من اجلدير ذكره ،أن اتفاقية سيداو نصت،
بموجب املادة  ،17عىل تشكيل جلنة لتكون
اجلهة املعنية بعملية رصد ومراقبة تفعيل
االتفاقية حيث تتعهد الدول األطراف
بعد انضاممها لالتفاقية ،بإبالغ جلنة اتفاقية
سيداو بواسطة تقارير دورية ،عن مدى
التقدم ا ُملحرز باجتاه التدابري الترشيعية
والقضائية واإلدارية وغريها من أجل
إنفاذ أحكام هذه االتفاقية .وهذه التقارير
الدورية هي تقارير رسمية تقوم بتحضريها
حكومات الدول األطراف وتلتزم بتقديمها
لألمني العام لألمم املتحدة حسب ما نصت
عليه االتفاقية يف املادة  18منها ،وحسب
النموذج املقرتح من طرف منظمة األمم
املتحدة .مع اإلشارة إىل أن تقديم التقارير

للمرأة؟
( )3كيف يؤثر بناء الدولة يف حقوق النساء؟

أشارت النتيجة إىل أنه تم استثناء النساء بشكل كبري
من املفاوضات املتعلقة بالتسوية السياسية بعد الرصاع
يف بوروندي وسرياليون وكوسوفو والسودان .فقد
مهشت املرأة يف التسويات السياسية حتى يف سياق
لعبت فيه املرأة دور ًا سياسي ًا هام ًا مثل أنشطة السالم
يف سرياليون ،أو من خالل القوى الثورية يف جنوب
السودان .وقد اعتربت كوسوفو مثالاً عىل الفرصة
الضائعة ،حيث تم استثناء النساء من املفاوضات يف
املقرتح الشامل لتسوية وضع كوسوفو .وهذا مل يعن
بأنه تم تأسيس إطار دولة كوسوفو بدون مشاركة
النساء فحسب ،بل وخلق هوة ثقة عميقة لدى
مؤسسات املجتمع املدين النسوية باملجتمع الدويل.

راجع :بناء دولة تعمل من أجل النساء .إدماج النوع
االجتامعي يف عملية بناء الدولة خالل مرحلة ما بعد
الرصاع .كلري كاستليلو .مؤسسة فرايد ورقة عمل رقم
 – 107آذار  ،2011ص .8– 7

[ ]44اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة .التوصية العامة رقم  30املتعلقة بوضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالتالنزاع
وما بعد انتهاء النزاع .الفقرة  .71انظر وثيقة األمم املتحدة:
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ليس بتمرين رسمي ،وليس بمسألة إجرائية فقط ،بل إن االلتزام بتقديمها يبني مدى وفاء الدول
بالتزاماهتا ،مما يسمح للجنة بتقييم مدى ما حتقق من التزامات ،وهلذا فإن إعداد التقارير تعترب
فرصة ملراجعة القوانني والسياسات واملامرسات هبدف حتديد مدى االلتزام باملعايري التي تنص
عليها االتفاقية.

و -قرار جملس األمن الدويل رقم )2000( 1325

أشارت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة إىل أن « ...النساء كثريا ما يضطلعن بدور
قيادي أثناء النزاعات كر ّبات أرس معيشية وصانعات للسالم وزعيامت سياسات ومقاتالت،
وبرغم ذلك ،يتم تكميم أفواههن وهتميشهن خالل فرتات ما بعد انتهاء النزاع والفرتات االنتقالية
وعمليات االنتعاش» 45.لتجاوز هذا الواقع اختذ جملس األمن قراره رقم  ،1325وقد أكد عىل
الدور املهم للنساء يف منع النزاعات وتسويتها ،ويف بناء السالم ،باإلضافة إىل احلاجة إىل مشاركتهن
املتساوية وزيادة دورهن يف صنع القرارات املتعلقة بمنع لنزاعات وحلها .عالوة عىل ذلك ،تبنى
املجلس عدة قرارات متابعة :القرار األمن رقم  ،)2008( 1820و )2009( 1888و1889
( )2009و )2010( 1960و )2013( 2016و ،)2013( 2122معرت ًفا باملزيد من جوانب
الصلة بني النساء والسالم :استخدام العنف اجلنيس تكتيكًا من تكتيكات احلرب؛ ووضعه كجريمة
حرب؛ والتزام األطراف الداخلة يف نزاع مسلح باختاذ التدابري ملنعه؛ وواجب بعثات حفظ السالم
بحامية النساء واألطفال من العنف اجلنيس يف أثناء النزاع املسلح؛ ووضع خارطة طريق لتنفيذ
التزامات الدول األعضاء يف هذا املجال.
أ -االلتزام باملساواة وعدم التمييز:

من أبرز القضايا التي تم النص عليها يف هذا القرار هي أن جملس األمن:

«حيث الدول األعضاء عىل ضامن زيادة متثيل املرأة عىل مجيع مستويات صنع القرار يف املؤسسات
واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية ملنع الرصاعات وإدارهتا وحله؛ .ويشجع األمني العام
عىل تنفيذ خطة عمله االسرتاتيجية الداعية إىل زيادة مشاركة املرأة يف مجيع مستويات صنع
القرار يف عمليات حل الرصاعات وإحالل السالم؛ وحيث األمني العام عىل تعيني املزيد من
النساء كممثالت ومبعوثات خاصات للقيام باملساعي احلميدة باسمه؛ ويعرب عن رغبته بدمج
املنظور اجلنساين يف عمليات حفظ السالم؛ ويدعو الختاذ تدابري تدعم مبادرات السالم املحلية
للمرأة والعمليات التي يقوم هبا السكان األصليون حلل الرصاعات ،وتدابري ترشك املرأة يف
مجيع آليات تنفيذ اتفاقات السالم».

تكمن أمهية هذا القرار يف أنه يعزز فرص املساواة بني النساء والرجال يف جمال مل تتطرق إليه من قبل
[45] Ibid, para. 6.
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كافة االتفاقيات الدولية واالقليمية ،وهو جمال عمليات حل النزاعات وإحالل السالم ،وتواجد
النساء كممثالت ومبعوثات خاصات للقيام باملساعي احلميدة ،وأيض ًا مراعاة املنظور اجلنساين
يف عمليات حفظ السالم ،فض ً
ال عن احلث عىل إرشاك املرأة يف صنع اتفاقيات السالم املحلية
أيضا تضافر بني القرار  1325واتفاقية سيداو ،وقد
وتنفيذها .ويف حني أهنام جديدان ،هناك ً
رشحت األمم املتحدة التكامل بني األهداف التي يسعيان إليها واملعايري التي وضعاها للدول.
وكال الصكني لدهيام جدول أعامل للمساواة اجلندرية ،ويطالبان بمشاركة النساء التامة عىل
مجيع مستويات صنع القرار ،وكالمها يدعو إىل املساواة القانونية بني النساء والرجال ،وكالمها
يسعى إىل دمج جتارب النساء واحتياجاهتن ووجهت نظرهن يف القرارات السياسية والقانونية
46
واالجتامعية.
ب -االلتزام بجندرة الدستور:

كان من الالفت أن يتضمن قرار جملس األمن فقرة خاصة هبذا االلتزام ،وهو ما نصت عليه الفقرة
 ،8البند ج ،والتي أكدت عىل التزام الدول األعضاء باختاذ:
«تدابري تضمن محاية واحرتام حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة ،وخاصة ما يتعلق منها بالدستور
والنظام االنتخايب والرشطة والقضاء».

وهو ما أعادت تأكيده اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف توصيتها العامة رقم 30
لسنة  ،2013والتي أشارت إىل أن «إرشاك عدد مؤثر من النساء يف املفاوضات الدولية ،وأنشطة
حفظ السالم ،والدبلوماسية الوقائية بكافة مستوياهتا ،والوساطة ،وتقديم املساعدات اإلنسانية،
واملصاحلة االجتامعية ،ومفاوضات السالم ،عىل الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية ،ويف النظام
الدويل للعدالة اجلنائية ،من شأنه أن يحُ دث أثر ًا» 47.وب ّينت أنه «ينبغي أن تتيح املرحلة التي تعقب
انتهاء النزاع مبارش ًة فرص ًة اسرتاتيجي ًة للدول األطراف العتامد تدابري ترشيعية وتدابري يف جمال
السياسات العامة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة بالبلد ،وكفالة أن تتوافر
48
للمرأة فرص متكافئة للمشاركة يف اهلياكل احلكومية اجلديدة التي تنشأ بعد انتهاء النزاع».
وهلذا أوصت اللجنة الدول األطراف بأن تقوم بام ييل:

(أ) كفالة عدم تقييد الصكوك الترشيعية والتنفيذية واإلدارية وغريها من الصكوك التنظيمية
ملشاركة املرأة يف منع النزاعات وإدارهتا وحلها.
(ب) ضامن متثيل املرأة ،عىل قدم املساواة ،يف مجيع مستويات صنع القرار يف املؤسسات

[46] United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), CEDAW and Security Council Resolution 1325:
A Quick Guide, 2006, p. 7, http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/cedaw-and-securitycouncil-resolution-1325-a-quick-guide.
[ ]47التوصية العامة للجنة سيداو للقضاء عىل التمييز رقم  ،30الفقرة .42
[ ]48املصدر السابق ،الفقرة .43
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واآلليات الوطنية ،بام يف ذلك متثيلها يف القوات املسلحة والرشطة ومؤسسات العدالة؛ وآليات
العدالة االنتقالية (القضائية وغري القضائية) ،التي تعالج اجلرائم املرتكبة أثناء النزاع.

(ج) كفالة إرشاك املرأة ومنظامت املجتمع املدين التي تركز عىل قضايا املرأة وممثالت املجتمع
املدين ،عىل قدم املساواة ،يف مجيع مفاوضات السالم وجهود إعادة البناء وإعادة اإلعامر بعد
انتهاء النزاع.
(د) تقديم تدريب عىل القيادة للنساء لضامن مشاركتهن الفعالة يف العمليات السياسية بعد
49
النزاع.

 .2املواثيق اإلقليمية التي نصت عىل االلتزام باملساواة وعدم التمييز وجندرة الدستور:
أيضا ،املصادر اإلقليمية التي تفرض عىل الدول التزامات بأن تقر بمبدأ املساواة اجلندرية،
تتعددً ،
وحتظر التمييز بني اجلنسني ،وتطلب جندرة الدساتري الوطنية.

أ -املواثيق األوروبية:

هناك جمموعتان من الصكوك األوروبية ذات
(وأساسا
األمهية اخلاصة :وثائق املجلس األورويب
ً
االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية لعام  )1950ووثائق االحتاد األورويب
(أساسا ميثاق االحتاد االورويب للحقوق األساسية
ً
لعام .)2000

يعد نظام حقوق اإلنسان األورويب من
تطورا .ويرجع
أكثر النظم اإلقليمية
ً
أساسا إىل الدور الفعال الذي تقوم
ذلك
ً
به املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف
معاقبة االنتهاكات التي تقوم هبا الدول
األعضاء.

أ -صكوك املجلس األورويب:

أكدت االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عىل املساواة بني األفراد يف
التمتع بكافة احلقوق التي تتضمنها باستخدامها عبارة «كل إنسان» وفق ما جاء يف نص املادة 1
منها ،والتي تضمنت أنه «تضمن األطراف السامية املتعاقدة لكل إنسان خيضع لنظامها القانوين
احلقوق واحلريات املحددة يف القسم األول من هذه املعاهدة».
كام حظرت االتفاقية التمييز بموجب املادة  14التي جاء فيها« :يكفل التمتع باحلقوق واحلريات
املقررة يف هذه املعاهدة دون متييز أي ًا كان أساسه كاجلنس ...أو أي وضع آخر».
حيسب هلذه االتفاقية أن نطاق تطبيقها الشخيص ال يقترص عىل األشخاص الذين يتمتعون بجنسية
[ ]49املصدر السابق ،الفقرة .46
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إحدى الدول األطراف يف االتفاقية ،وإنام يمتد إىل كل شخص يقع حتت الوالية القضائية ألي من
هذه الدول األطراف ،كاملقيمني فيها عىل سبيل املثال .فإذا ما أضريت حقوق أي شخص خاضع
لوالية أي دولة طرف ،فإن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تشمله باحلامية .وإنفاذ االتفاقية هو
مهمة املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،التي تتلقى الشكوى من األفراد أو جمموعات األفراد
طورت املحكمة جمموعة قوانني غنية حول املساواة اجلندرية وعدم
ومن الدول األعضاء .وقد ّ
50
التمييز.

ويف سبيل تعزيز املزيد من احلامية واملساواة وإقرار مبدأ عام حيظر التمييز يف ممارسة كل احلقوق
التي يتضمنها القانون ،دون ختصيص حق وجتاهل آخر ،فقد تم إبرام الربوتوكول رقم 12
التفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والذي افتتح للتوقيع يف  11نيسان/أبريل
 ،2000ودخل حيز التنفيذ يف عام  .2005تضمن هذا الربوتوكول حظر ًا عام ًا للتمييز يف مادته
األوىل والتي جاء فيها:
« -1يكفل التمتع بأي حق يضعه القانون دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو اللون أو
اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو اآلراء األخرى أو األصل القومي أو االجتامعي أو بسبب
االنتساب إىل أقلية قومية أو بسبب امللكية أو امليالد أو أي وضع آخر.

 -2ال يتعرض أحد للتمييز من أي سلطة عامة بسبب ما ذكر يف الفقرة .»1

تكمن أمهية هذا الربوتوكول يف أنه يعزز احلامية ضد التمييز التي ضمنتها االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان ،ويعكس التطورات التي جرت يف احلامية القانونية الدولية ضد التمييز .عىل
عكس اتفاقيات دولية أخرى ،ال تتضمن املادة  14حظر ًا مستق ً
ال للتمييز .وهذا يعني أن التمييز
حمظور فقط فيام يتعلق «بالتمتع باحلقوق واحلريات» املنصوص عليها يف االتفاقية .وعندما دخل
هذا الربوتوكول حيز التنفيذ اكتسب حظر التمييز «حياة مستقلة» عن األحكام األخرى يف االتفاقية
51
األوروبية حلقوق اإلنسان.
ب -االحتاد األورويب

أدرجت املساواة اجلندرية ،بوصفها مبدأ أساس ًيا من مبادئ االحتاد األورويب ،عىل سبيل املثال ،يف
املادة  8من املعاهدة املتعلقة بتفعيل االحتاد األورويب ،والتي تنص عىل أن «االحتاد هيدف ،يف مجيع
52
نشاطاته ،إىل إزالة التفاوتات ،وتعزيز املساواة بني الرجال والنساء».
[50] See Ivana Radacic, “Gender Equality Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, European Journal
of International Law, Vol. 19, No. 4 (2008), pp. 841-57, http://www.ejil.org/pdfs/19/4/1663.pdf.
[51] For more details on the evolution of anti-discrimination protections in the Council of Europe, see Council of
Europe, “Legal Protection of Human Rights”, Compass: Manual for Human Rights Education with Young People, http://
www.coe.int/en/web/compass/legal-protection-of-human-rights.
[52] See European Commission, “Gender equality in the European Union”, 2011, http://ec.europa.eu/justice/
gender-equality/files/brochure_equality_en.pdf.
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أيض ًا متت اإلشارة إىل حق املساواة يف ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساسية يف موضعني؛
أوهلام ،املادة  20والتي حتدثت عن املساواة أمام القانون مستخدمة عبارة موجزة وعامة مضموهنا:
«يتساوى اجلميع أمام القانون» .وثانيهام ،املادة  23والتي تتحدث بعبارة رصحية عن املساواة
اجلندرية ،باإلضافة إىل إمكانية تبني تدابري عمل إجيابية:
«تكفل املساواة بني الرجال والنساء يف كافة املجاالت بام يف ذلك الوظيفة والعمل واألجر.

ال حيول مبدأ املساواة دون املحافظة عىل ،أو تبنّي ،تدابري تنص عىل مزايا معينة لصالح اجلنس
األقل متثيلاً ».

وبصدد حظر التمييز ،أكدت الفقرة  1من املادة  21من امليثاق عىل أنه« :حيظر أي متييز قائم عىل أي
53
سبب مثل اجلنس.»...

ب -املواثيق اإلفريقية:

نشري هنا إىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام  ،1981وبروتوكول حقوق املرأة
أيضا
يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام ( 2003واملعروف ً
بـ»بروتوكول مابوتو») 54.املحكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب هي املحكمة املخولة بإنفاذ
امليثاق وتلقي الشكاوى من األفراد واملنظامت غري احلكومية.
أ -االلتزام بضامن املساواة اجلندرية وعدم التمييز:

شكّل امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بداية لعهد جديد يف ميدان حقوق اإلنسان
بإفريقيا .وفيه تأكيد عىل حق املساواة بصفة مطلقة بمقتىض املادة  ،3والتي تضمنت:
« -1الناس سواسية أمام القانون -2 .لكل فرد احلق يف محاية متساوية أمام القانون».

بصدد عدم التمييز ،أكدت املادة  2عىل أنه «يتمتع كل شخص باحلقوق واحلريات املعرتف هبا
واملكفولة يف هذا امليثاق دون متييز خاصة إذا كان قائام عىل ...اجلنس ...أو أي وضع آخر».

أ ّما بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا ،فقد أكد عىل مبدأ املساواة القانونية بني النساء والرجال،
حيث نصت املادة  8منه عىل أنه« :تتساوى املرأة والرجل أمام القانون .ويكون لكل منهام احلق يف
االستفادة من احلامية املتساوية أمام القانون» .وبصدد عدم التمييز ،أشارت املادة  ،2الفقرة (1أ)
عىل أنه« :ينبغي عىل الدول األطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد املرأة.»...
[53] See further European Court of Human Rights and European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook
on European non-discrimination law, March 2011, http://fra.europa.eu/en/publication/2011/handbook-europeannon-discrimination-law.
[54] For more on using the African instruments to advance women’s rights, see Equality Now, “A Guide to Using
the Protocol on the Rights of Women in Africa for Legal Action”, 2011, http://www.equalitynow.org/sites/default/
files/Manual%20on%20Protocol%20on%20Women%20Rights%20in%20Africa_EN.pdf.
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ب -االلتزام بجندرة الدستور:

تم التأكيد على هذا االلتزام في بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا .والذي نص صراحةً على
أيضا
التزام الدول بإدماج مبدأي عدم التمييز والمساواة في دساتيرها وتشريعاتها .وهو يسمح ً
لتدابير العمل اإليجابية بمعالجة التمييز المستمر ضد المرأة .هكذا ،تنص المادة  2على أنه:
« -1ينبغي عىل الدول األطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،من خالل التدابري
الترشيعية واملؤسسية املناسبة ،وغريها من التدابري ،وتقوم ،يف هذا الصدد ،بام ييل:

أ .إدماج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف دساتريها وترشيعاهتا األخرى – إذا مل يتم القيام
بذلك بعد– وضامن تنفيذها عىل نحو فعال.
ب .اعتامد التدابري الترشيعية والتنظيمية املناسبة ،بام يف ذلك تلك التدابري الرامية ملنع وكبح
مجيع أشكال التمييز واملامرسات الضارة التي تعرض صحة املرأة ورفاهيتها العامة للخطر،
وتنفيذها عىل نحو فعال؛

ج .إدماج منظور اجلندر يف القرارات السياسية والترشيعات واخلطط والربامج واألنشطة
اإلنامئية ،وكذلك يف مجيع ميادين احلياة األخرى؛
د .اختاذ تدابري تصحيحية وإجراءات إجيابية يف املجاالت التي ال يزال التمييز يامرس فيها ضد
املرأة عىل صعيد القانون والواقع العميل؛
هـ .دعم املبادرات املحلية والوطنية واإلقليمية والقارية املوجهة نحو استئصال شأفة مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة».

ج -مواثيق القارة األمريكية:

نشري هنا إىل اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان لعام  ،1948الذي يشري إىل املساواة
وعدم التمييز يف املادة  2والتي جاء فيها« :كل األشخاص متساوون أمام القانون ،وهلم احلقوق
والواجبات الثابتة يف هذا االعالن دون متييز بسبب ..اجلنس ...أو أي عامل آخر» 55.تعلن االتفاقية
األمريكية حلقوق اإلنسان ( )1969واجب الدول األعضاء بحامية حقوق مجيع األشخاص
الواقعني حتت واليتها ،دون متييز عىل أساس «اجلنس» من بني أمور أخرى 56،واحلق يف محاية
القانون املتساوية للجميع ،دون متييز (املادة  .)24تؤكد االتفاقية ،يف مادة أخرى عن حقوق
العائلة ،مبدأ عدم التمييز فيام يتعلق بالزواج (املادة  ،))2(17وتدعو الدول إىل «اختاذ خطوات
مالئمة لضامن املساواة يف احلقوق والتوازن الكايف يف املسؤوليات بني الزوجني فيام يتعلق بالزواج،
[ ]55كان اإلعالن األمريكي وثيقة ابنة زمنها من حيث أن أشار إىل «حقوق وواجبات الرجل» بمقابل «األشخاص» أو «األفراد ،وكذلك التمييز
عىل أساس «اجلنس» بمقابل «اجلندر» (انظر أدناه).
[ ]56ينبغي هنا أن نقرأ هذه املادة واإلشارة السابقة إىل «اجلنس» بدلاً من «اجلندر» عىل ضوء تاريخ إبرام هذه الصكوك ،يف عامي  1948و،1968
عىل التوايل ،وهو وقت مبكر من تاريخ بدء االهتامم الدويل بقضايا املساواة اجلندرية وعدم التمييز.
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يف أثناء الزواج ،ويف حال فسخه»( .املادة  .))4(17تفصل املحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان يف
اخلالفات التي تشمل الدول األعضاء املتهمة بانتهاك التزاماهتا بموجب االتفاقية ،والتي طورت
جمموعة غنية من القوانني حول املساواة اجلندية وعدم التمييز 57.كذلك ،وازنت اللجنة األمريكية
حلقوق اإلنسان بني املعايري القانونية املطبقة عىل املساواة اجلندرية يف النظام األمريكي املنبثق من
58
جمموعة قوانني املحكمة وممارسات الدول.

د -املواثيق العربية:

تعاين دول املنطقة العربية عموم ًا من ضآلة املصادر االقليمية اخلاصة هبا واملرتبطة بحقوق اإلنسان
عموم ًا وحقوق املرأة عىل وجه اخلصوص .هذا عىل الرغم من حاجتها املاسة لتلك املواثيق واملصادر
نظر ًا للتقييد الذي تتعرض له املرأة العربية يف العديد من الدول إما بفعل النصوص الدستورية
والقانونية التمييزية الفجة ،أو بتأثري املفاهيم الدينية واألعراف االجتامعية .نشري هنا إىل امليثاق
العريب حلقوق االنسان لعام  2004والذي اعتمدته القمة العربية السادسة عرشة التي استضافتها
تونس بتاريخ  23مايو/أيار .2004
أ -االلتزام باملساواة وعدم التمييز:

أكد هذا امليثاق عىل مبدأ املساواة بأكثر من عبارة وباستخدام أكثر من صيغة؛ ففي املادة  ،3الفقرة
 2نص عىل « ..تأمني املساواة الفعلية يف التمتع باحلقوق واحلريات كافة املنصوص عليها يف هذا
امليثاق بام يكفل احلامية من مجيع أشكال التمييز .»...فيام نصت املادة  11عىل أن« :مجيع األشخاص
متساوون أمام القانون وهلم احلق يف التمتع بحاميته من دون متييز» .كام أكدت املادة  12أيض ًا عىل
أيضا إىل مسألتي عدم التمييز والتمييز
أن« :مجيع األشخاص متساوون أمام القضاء» .أشار امليثاق ً
االجيايب يف فقرتني منفصلتني من املادة  .3الفقرة  1من املادة  3تنص عىل « ...حق التمتع باحلقوق
واحلريات املنصوص عليها يف هذا امليثاق من دون متييز بسبب ...اجلنس» .الفقرة  3من املادة 3
تنص عىل أن «الرجل واملرأة متساويان يف الكرامة اإلنسانية واحلقوق والواجبات يف ظل التمييز
االجيايب الذي أقرته الرشيعة اإلسالمية والرشائع الساموية األخرى والترشيعات واملواثيق النافذة
لصالح املرأة».
لكن امليثاق ،نتيجة ربطه املساواة اجلندرية وحقوق املرأة باإلطار الديني ،يبدو أنه يسمح بالتمييز
ضد املرأة .وهو ما جتىل بإسناد «التمييز االجيايب» إىل الرشائع الدينية ّأوالً ،ومن بعدها الترشيعات
واملواثيق النافذة مع ما يتضمنه هذا من إمكانية كبرية لسلب املرأة بعض حقوقها .وبالتايل فإن

[57] Patricia Palacios Zuolaga, “The path to gender justice in the Inter-American Court of Human Rights”, Texas
Journal of Women and the Law, Vol. 17, No. 2 (2008), pp. 227-95, https://law.utexas.edu/humanrights/get_involved/
writing-prize07-zuloaga.pdf.
[58] See Inter-American Commission on Human Rights, Legal Standards: Gender Equality and Women’s Rights,
2015, https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/LegalStandards.pdf.
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استعامل مفهوم التمييز اإلجيايب يف هذا السياق أي بربطه بالرشائع الساموية له نفس النتائج
والتحفظات التي تقدّ م بشأن االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق االنسان ،وهي نسف
سمي هنا بالتمييز اإلجيايب لصالح املرأة كام
حقوق املرأة وتربير شتى أشكال التمييز ضدّ ها .إذ أن ما ّ
ورد يف الرشائع الساموية خيتلف جذري ًا عن الداللة التي يتخذها يف القانون الوضعي وعن املقاصد
التي وضع من أجلها ويمكن القول يف هناية األمر أن من بني كل املواثيق واملعاهدات الدولية
الرجل.
واإلقليمية يعدّ هذا امليثاق أق ّلها ضامنا حلقوق املرأة وللمساواة بينها وبني ّ
ب -االلتزام بجندرة الدستور:

تم التطرق إىل هذا املوضوع يف املادة  44من امليثاق والتي نصت عىل أنه« :تتعهد الدول األطراف
بأن تتخذ طبق ًا إلجراءاهتا الدستورية وألحكام هذا امليثاق ما يكون رضوري ًا ألعامل احلقوق
املنصوص عليها من تدابري ترشيعية أو غري ترشيعية».

تنبغي اإلشارة هنا إىل أن نقطة الضعف األساسية يف هذا امليثاق هي أنه يرى أن كل احلقوق وكل
االلتزامات امللقاة عىل عاتق الدول جيب أن تتم «وفق الدستور أو الترشيعات النافذة»؛ فالدول
تتخذ التدابري الالزمة للوفاء باحلقوق املنصوص عليها يف هذا امليثاق «طبق ًا إلجراءاهتا الدستورية»
وفق املادة  44السابق اإلشارة إليها .وأ ّما اإلجراءات الكفيلة بتمكني األطفال من اكتساب جنسية
األم فهي ال تتم إال «بام يتفق مع الترشيعات املحلية» وفق نص املادة  ،29الفقرة  .2وأ ّما التمتع
باحلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين فهو سيكون مقيد ًا بالقيود املنصوص عليها يف «الترشيع
النافذ» وفق نص املادة  ،30الفقرة .1

تبدو خطورة هذه اإلحاالت إىل «الدستور والترشيعات املحلية والنافذة» يف أن هذه الترشيعات
الوطنية ذاهتا ،بام فيها الدستور ،إن وجد ،تشوهبا الكثري من العيوب والنواقص القانونية إذ أهنا
وتكرس ممارسات قائمة عىل التمييز املمنهج ،فجعل هذه الترشيعات
تنتهك أبسط مبادئ املساواة
ّ
الوطنية هي املرجعية يف إقرار احلقوق هو أمر لن يرسخ إال املزيد من سلب احلقوق ،ال منحها،
ويثبت ممارسات متييزية ،ال يزيلها.

نخلص من كل ما سبق إىل أن االلتزام بجندرة الدستور هو التزام قانوين ملزم ،يستمد قوته
من مصادر قانونية واضحة ،وأن املعاهدات الدولية املعنية بحقوق املرأة ،والتي تفرض جندرة
الدستور ،هي اتفاقات ذات طابع عاملي وإقليمي تكاد تغطي كامل أنحاء العامل .مع مالحظة
التفاوت بني القارات يف إقرار هذه احلقوق مع النقص الواضح يف القارة اآلسيوية وبصفة خاصة يف
والرجل ،إما بالتأخر يف املصادقة عىل التعهدات
املنطقة العربية عىل مستوى إقرار املساواة بني املرأة ّ
الدولية ذات الصلة أو بإدراج حتفظات تفرغها من حمتواها .كام يتضح مما سبق أن ثمة التزامات
قانونية حمددة وملزمة ،بموجب املعاهدات الدولية واالقليمية ،يتعني عىل الدول الوفاء هبا ،ويأيت يف
مقدمة تلك االلتزامات جندرة دستورها وسائر ترشيعاهتا الوطنية «كوسيلة» للوصول إىل «غاية»
44

كفالة حق املرأة يف املساواة ومحايتها من أي متييز .يتناول الفصل الثالث بالتفصيل حمتوى الدستور
املتوافق مع منظور اجلندر ،وينظر ،يف اآلن ذاته ،إىل املبادئ العامة واحلقوق اخلاصة التي جيب تبنّيها
لضامن احلامية التامة حلقوق املرأة ،واملساواة اجلندرية ،وعدم التمييز.

45

قائمة تدقيق الفصل الثاني:
ملاذا تُعد الدول مُلزمة قانونيا ً بجندرة دساتريها؟
1.1يتعني عىل واضعي الدستور ومنارصي قضايا اجلندر:
•حتديد املعاهدات الدولية واالقليمية التي صادقت عليها الدولة.

•فرز وإبراز ما تتضمنه تلك املعاهدات من حقوق للمرأة ،ومساواة جندية وعدم متييز،
واإلشارة ،بصورة خاصة ،إىل التزام الدولة بجندرة دستورها وسائر ترشيعاهتا.

2.2صائغو الدستور ملزمون ،بمبدأ التوافق الترشيعي:
•يلزم هذا املبدأ الدول بإدماج التزاماهتا الدولية يف إطار الترشيعات الوطنية.

•وينبغي عىل ناشطي/ات حقوق املرأة جتميع وعرض التقارير التي قدمتها الدولة إىل جلان
وهيئات الرصد املنبثقة عن تلك املعاهدات.
•ينبغي بحكم هذه االتفاقيات الدولية إنشاء هيئات إنفاذ لتحديد األدلة ضد الدولة بشأن
وفائها بالتزاماهتا الدولية.

3.3يمكن لصائغي الدستور أن يشريوا ،عىل نحو خاص ،إىل القانون الدويل يف الدستور:
وأساسا (أو حدً ا
•وبالتايل سوف يكون القانون الدويل دليلاً للتفسريات القضائية للدستور
ً
أدنى) ال يمكن أن تكون احلقوق الوطنية أدنى منه.

4.4سجل الدولة املتضمن التصديق عىل االتفاقيات الدولية يوفر األساس لتوليد الدستور
املتوافق مع منظور اجلندر.
•يوفر هذا السجل دليلاً عىل أن تبني دستور متوافق مع منظور اجلندر ،لن يفرض التزامات
جديدة عىل دولة مصادقة عىل االتفاقيات الدولية ،بل سيعمد إىل تنفيذ ما التزمت به مسب ًقا.

5.5يمكن للمنظامت الدولية تقديم املساعدة واخلربة.
•يمكن هلذه املساعدة واخلربة أن تساعد يف إرشاد صائغي الدستور يف تنفيذهم لاللتزامات
الدولية اخلاصة بحقوق املرأة ،واملساواة اجلندرية ،وعدم التمييز.
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قراءات إضافية:
د .م ّية الرحبي ،النسوية :مفاهيم وقضايا ،منشورات دار الرحبة للنرش والتوزيع ،دمشق ،الطبعة األوىل،
.2014

كلري كاستليلو ،بناء دولة تعمل من أجل النساء ،إدماج النوع االجتامعي يف عملية بناء الدولة خالل مرحلة
ما بعد الرصاع ،مؤسسة فرايد ورقة عمل رقم  – 107أذار  - 2011رابط النسخة العربية من الدليل عىل
شبكة االنرتنت:

http://www. iknowpolitics.org/sites/default/files/womenstatehoodarabic.pdf

دليل الربملانيني إىل حقوق اإلنسان ،مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،االحتاد الربملاين الدويل،
رقم  .2005 ،8رابط النسخة العربية من الدليل عىل شبكة االنرتنت:

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/HR-Parliamentarians/

املرأة والسالم واألمن ،مبادئ توجيهية للتطبيق الوطني :هيئة االمم املتحدة للمرأة .هيئة األمم املتحدة
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ـ  .2011رابط النسخة العربية من الدليل عىل شبكة االنرتنت:

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/ar/WPSsourcebook-02BPlanOnWomenPeaceSecurity-ar%20pdf.pdf

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسانـ مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ـ العدد  2ـ نيويورك
وجنيف  1999ـ رابط النسخة العربية من الدليل عىل شبكة االنرتنت:

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/TR-OHCHR4.html

دليل التدريب عىل رصد حقوق اإلنسان ـ مفوضية حقوق اإلنسان ـ سلسلة التدريب املهني رقم  7ـ األمم
املتحدة ـ نيويورك وجنيف 2001 ،ـ رابط النسخة العربية من الدليل عىل شبكة االنرتنت:

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/circleofrights.html

Sandra Fredman and Beth Goldblatt, Gender Equality and Human Rights, UN Women Discussion Paper
No. 4, July 2015, http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2015/goldblatt-fin.pdf.
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3

ما الذي يجب أن يتضمنه دستور ديمقراطي متوافق
مع منظور الجندر؟
«لكم أن تقتلوين متى شئتم ،ولكنكم لن تستطيعوا إيقاف تحرير املرأة»
كانت هذه آخر عبارة قالتها فاطمة الباراغاين ،التي عاشت يف إيران يف القرن التاسع عرش؛
وقد ولدت يف عام  1817وعرفت باسم «الطاهرة» .دافعت عن قضية املساواة بني الرجل
واملرأة وتحدت القواعد السائدة يف تلك األيام والتي كانت تحكم عىل املرأة بالدونية ،فقُتلت
59
يف عام  1852وألقيت جثتها يف برئ ُس ّدت بعد ذلك بالحجارة.
انتهينا يف الفصل السابق إىل أن الدولة عليها التزام دويل بجعل دستورها متواف ًقا مع منظور اجلندر.
وهو التزام ناجم عن مصادقتها اإلرادية ،وانضاممها الرضائي إىل العديد من املعاهدات ،الدولية
واإلقليمية ،التي تفرض هذا االلتزام.

نتعرض يف هذا الفصل إىل مضمون الدستور الديمقراطي املتوافق مع منظور اجلندر ،استناد ًا إىل ما
تم استخالصه من القانون الدويل والتصميم الدستوري املقارن.

 .1مبادئ الدستور الديمقراطي املتوافق مع منظور اجلندر:
الدستور الديمقراطي ،بأبسط معانيه ،هو ذلك الدستور الذي يتم إقراره بشكل ديمقراطي ،ويكفل
إقامة نظام ديمقراطي وحيافظ عليه ،وقد سبق للجمعية العامة لألمم املتحدة أن تبنت بتاريخ 20
60
كانون األول/ديسمرب  2004قرار ًا حددت فيه العنارص األساسية للديمقراطية.
ووفق ًا هلذا القرار ينبغي أن يكفل الدستور الديمقراطي حقوق اإلنسان وحرياته ،وأن يتضمن
نظا ًما سياس ًيا تعدد ًيا ،ويكفل الشفافية وقاعدة املساءلة ،ويضمن سيادة القانون ،وفصل السلطات،
واستقالل القضاء .فض ً
ال عن وجوب مراعاته بعض القضايا األساسية املرتبطة بمسار الوثيقة
الدستورية وإجراءاهتا وليس مضموهنا فحسب.
[ ]59انظر :دليل التدريب عىل رصد حقوق اإلنسان .مفوضية حقوق اإلنسان ـ سلسلة التدريب املهني رقم  7ـ األمم املتحدة ـ نيويورك وجنيف،
 .2001ص.84
[ ]60راجع وثيقة األمم املتحدة رقمA/RES/59/201 :
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أما الدستور املتوافق مع منظور اجلندر فهو ذلك الدستور الذي:

منظورا جندر ًيا ،وهيتم بكيفية معاجلة قضايا اجلندر ،وكيف تؤثر أحكام الدستور يف اجلندر،
•يتبنى
ً
•يكفل املساواة اجلوهرية بني النساء والرجال ،مبدئي ًا وعملي ًا،
•حيظر التمييز عىل أساس اجلندر أو اإلثنية أو الطبقة أو اللون أو امليل اجلنيس أو غريها من
اخلصائص،

•يتبنى لغة متوافقة مع منظور اجلندر (املزيد عن هذه النقطة يف الفصل الرابع)

•يتضمن القواعد والضامنات الكفيلة بتفعيل هذه املساواة ومتكني النساء من ممارسة كافة حقوقهن،
بام يف ذلك إمكانية تضمينه بعض تدابري العمل اإلجيايب ملواجهة املامرسات التمييزية ضد النساء.

ثمة مبادئ أساسية ينبغي أن تقوم عليها الدساتري ،كام أن هناك معايري واضحة ال يمكن ألي دستور
ديمقراطي أن يتجاهلها خاص ًة إن كان معني ًا بأن يكون متوافق ًا مع منظور اجلندر.
إذا كانت مبادئ احلرية ،والكرامة ،واملساواة ،وعدم التمييز هي من املبادئ األساسية التي ينبغي
أن يتضمنها أي دستور ،فإن ثمة مبادئ أخرى وثيقة الصلة بالدستور الديمقراطي ،وتكتسب أمهية
خاصة بالنسبة حلقوق املرأة و واملساواة عىل أساس اجلندر إذ أهنا تشكل ضامنات يمكن االستناد هلا
لكفالة متتع املرأة بحقوقها والقضاء عىل املامرسات التمييزية التي ال تزال تستهدفها .نعرض هنا ملبادئ
احلرية ،والكرامة ،واملساواة ،وعدم التمييز،
وفصل السلطات ،واإلقرار بأن الشعب هو
الرق ..وكرامة املرأة
مصدر السيادة ومصدر السلطة الدستورية،
مل يعد الرق بصورته التقليدية موجود ًا يف غالبية دول
كام نتطرق للعلامنية.
العامل إال أن املامرسات الشبيهة بالرق ال تزال موجودة

أ -احلرية:

احلرية ،وفق ًا للتعريف الوارد يف اإلعالن
الفرنيس حلقوق اإلنسان واملواطن (،)1789
ختول كل شخص إمكانية أن
هي «ملكة ّ
يرض بالغري» .هبذا املفهوم
يفعل كل ما ال ّ
تعترب احلرية أحد املبادئ األساسية التي يقوم
عليها التنظيم القانوين للدول والتي ينبغي أن
61
تتضمنها الدساتري الوطنية.

باإلضافة إىل إقرار الدستور بعدد من احلقوق
واحلريات (كحرية الفكر والدين والضمري،

وهي متس حقوق النساء وكرامتهن وحريتهن وتتخذ
أشكاالً وصيغ وممارسات متعددة ومتجددة ومنها
عىل سبيل املثال «احلاالت املهينة للزواج والتي تنتج
عن وقائع جيري فيها تبادل النساء مقابل مبالغ مالية
أو عينية ،وال يكون فيها للمرأة احلق يف الرفض ،أو
عندما يقوم الزوج أو العائلة بمنحها لشخص آخر
مقابل مبلغ مايل ،أو أن يتم توارث الزوجة ،عند موت
زوجها إىل شخص آخر .وهناك ممارسة أخرى شبيهة
بالرق ،تطال النساء واألطفال عىل نحو خاص ،هي
االجتار بالنساء من أجل الستغالل اجلنيس».
انظر :حقوق اإلنسان ـ أسئلة وأجوبة ـ إصدارات
اليونسكو ،الطبعة اخلامسة  ،2009ص.157

[ ]61عىل أية حال ،كان اإلعالن الفرنيس نفسه متييز ًيا ضد املرأة ،وفشل الثورة الفرنسية يف إحداث هنوض يف حقوق املرأة دفع أوليمب دو غوج
إىل نرش إعالن حقوق النساء واملواطنات عام .1971
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وحرية الرأي والتعبري ،وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات ،)..ينبغي أن ينص عىل أنه يضمن
احلقوق بوصفها شاملة وكونية ومرتابطة ومتكاملة .وقائمة احلقوق املتضمنة يف الدستور ال جيب
أن تتضمن كل احلقوق .وهبذه الطريقة ،يمكن ،عند الرضورة ،توسيع محاية الدستور لتشمل حقو ًقا
أكثر غري تلك املدرجة رصاحة يف نصه .إن تبني هكذا أسلوب يؤكد أن أصل احلقوق املتضمنة يف
الدستور هو احلرية ،وثانيها أن أي تقييد هلذه احلرية جيب أن خيضع لضوابط حيدّ دها الدستور نفسه.
مثال:

الدستور الفنزوييل ،املادة :2

«تعترب فنزويال نفسها دول ًة ..حترتم قيم ..احلرية ..بوصفها قي ًام عليا لنظامها القانوين وأعامهلا».

ب -الكرامة:

تعد الكرامة اإلنسانية أحد أهم القيم التي ينبغي أن يتم النص عليها يف الدساتري الوطنية ملصلحة
النساء والرجال عىل حد سواء .وهلذا فقد نصت العديد من الدول عىل هذا املبدأ يف مقدمة دساتريها
أو يف أحكام منفصلة.
يتعني عىل واضعي الدستور إدراك أن االكتفاء بمجرد النص العام يف الدساتري عىل احلق يف املساواة ال يكفي
لتجاوز عقود من املامرسات التمييزية بحق النساء .وإنام ينبغي «تدعيم» هذا احلق «دستوري ًا» بمجموعة من
«تدابري العمل اإلجيايب» التي نصت عليها اتفاقية سيداو يف املادة  ،4الفقرة .1
تشمل هذه التدابري ،عىل سبيل املثال ،خمتلف «األدوات ،والسياسات ،واملامرسات الترشيعية ،والتنفيذية،
واإلدارية ...بام يف ذلك ختصيص املوارد؛ واملعاملة التفضيلية ،والتوظيف والتعيني والرتقية للفئات املستهدفة؛
ووضع أهداف رقمية مقرونة بجدول زمني؛ ونظم األنصبة».
بالتايل ،يتعني تضمني الدساتري املتوافقة مع منظور اجلندر ،أحكام ًا تسمح باعتامد تلك التدابري إ ّما بالنص
الرصيح عليها ،أو بإقرار مادة دستورية عامة تلزم سلطات الدولة باعتامد هكذا تدابري وتبنيها .وبحيث تكون
هذه التدابري بمثابة اآللية الكفيلة بتمكني املرأة من املساواة.
راجع :التوصية العامة رقم  25بشأن الفقرة  1من املادة  4من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة ،املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة (.)2004

أمثلة:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة :1

«مجهورية جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم عىل القيم التالية :آ ـ الكرامة اإلنسانية.»...

الدستور األملاين ،الفقرة األوىل من املادة األوىل:

«تكون كرامة اإلنسان مصونة ،وتضطلع مجيع السلطات يف الدولة بواجبات احرتامها وصوهنا».

50

ج -املساواة:

أشار الفريق العامل املعني بمسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملامرسة يف تقريره للعام  2015إىل
أن الدساتري الوطنية «تشكّل عاد ًة القوانني العليا ملعظم الدول وهي أساس اهليكل املؤسيس والقانوين
للدولة .كام أهنا حتدد اإلطار الالزم للقضاء عىل التمييز ضد املرأة .ومن الرضوري وجود ضامنة
دستورية رصحية بشأن املساواة بني اجلنسني من أجل مكافحة التمييز ضد النساء والفتيات قانون ًا
62
وممارس ًة».
أ .ضامن مبدأ املساواة

تتعدد الصيغ التي تبنت فيها الدساتري الوطنية مبدأ املساواة الذي ُيعدّ حق ًا مركزي ًا والزم ًا إلمكانية
التمتع بكافة احلقوق األخرى.
•حيث نصت عليه بعض الدساتري بعبارات عامة ودون ختصيص النساء والرجال.

مثال:

الدستور اإلسباين ،املادة :14

«اإلسبان سواسية أمام القانون.»...

•يف حني نصت دساتري أخرى عىل املساواة بني النساء والرجال حتديد ًا وبعبارات رصحية
وواضحة.
أمثلة:

الدستور البلجيكي ،املادة :10

«يضمن القانون املساواة بني املرأة والرجل».

الدستور التونيس ،الفصل :21

«املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات.»...

•يف حني ذهبت دساتري أخرى إىل عدم االكتفاء بالنص الرصيح عىل املساواة بني النساء والرجال
فحسب إال أهنا أقرت أيض ًا بأن املساواة النظرية  -الدستورية وحدها ال تكفي ما مل تقرتن
بخطوات عمل إجيابية ينبغي أن تقوم هبا الدولة لتفعيل هذا احلق ومتكني النساء من جتاوز
عقود من الالمساواة واملامرسات التمييزية بحقهن .فألزمت الدولة بضامن هذه املساواة واختاذ
التدابري الكفيلة بتنفيذها فعلي ًا.
[ ]62تقرير الفريق العامل املعني بمسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملامرسة  .2015 -انظر وثيقة األمم املتحدةA/HRC/29/40 - 2 April 2015 :
51

أمثلة:

امليثاق الكندي للحقوق واحلريات ،املادة  15عن «حقوق املساواة»:

ٍ
متساو بالقانون دون
«( )1كل األفراد سواسية أمام القانون وحتت ظله ،وهلم احلق يف احلامية املتـساوية ومتتع
متييز ،وبشكل خاص ،بدون متييز عىل أساس العـرق او األصل القومي أو االثنية ،أو اللون ،أو الدين ،أو
اجلنس ،أو العمر ،أو العجـز العقيل أو اجلسدي.
( )2ال متنع الفقرة ( )1أي قانون أو برنامج أو نشاط هيدف إىل حتسني أوضاع األفراد املترضرين أو املجاميع
املترضرة ،بام فيها أولئـك املتـرضرين بـسبب العرق أو األصل االثني أو العرقي أو اللون أو اجلنس أو العمر
أو العجز العقيل أو اجلسدي.».

الدستور الرتكي ،املادة :10

«للرجال والنساء حقوق متساوية ،والدولة ملزمة بضامن حتقيق هذه املساواة عىل الصعيد العميل.»...

مقابل العديد من املامرسات اجليدة فإن دساتري ًا أخرى أمهلت احلق يف املساواة وجتاهلته ،أو أفرغته
من مضمونه وقيدته بام يعطل استفادة النساء منه.
مثال:

الدستور اليمني ،املادة :31

«النساء شقائق الرجال وهلن من احلقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الرشيعة وينص عليه
القانون».

ويبدو واضح ًا هنا أن واضعي الدستور قد اجتهدوا لتجنب استخدام كلمة «املساواة» مفضلني
عبارة «شقائق الرجال» التي ال حتمل أي معنى واضح وتقبل كل تفسري مقيد .عل ًام أن النص يقدم
ضامنة أقل للمساواة اجلندرية بجعل مرجعية حقوق النساء ،شقائق الرجال ،ليس أي معاهدة
دولية واضحة املعامل والتفسري وإنام الرشيعة والقانون املحيل» بام حيتمالن من تفسريات متعددة
كفيلة بإفراغ حق املساواة من كل مضمون وسلب النساء كل احلقوق .ومل يكن الدستور اليمني
فريد ًا يف هذا املجال.
مثال:

الدستور اإليراين ،املادة :20

«محاية القانون تشمل مجيع أفراد الشعب ،نساء ورجاالً ،بصورة متساوية ؛ وهم يتمتعون بجميع احلقوق
اإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ضمن املوازين اإلسالمية».

ويبدو واضح ًا أن هذا الدستور وإن استخدم عبارة « املساواة» بني النساء والرجال» إال أنه رسعان
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ما قيد هذه املساواة ،املفرتضة ،بـ «املوازين اإلسالمية» التي ختضع بدورها لتفسريات رجال الدين
املختلفة وتأويالهتم املتباينة.
ب .اهليئات الدستورية اخلاصة املعنية بضامن املساواة

أنشأ عدد كبري من الدساتري هيئات دستورية خاصة لكفالة املساواة وإزالة كل مظاهر التمييز
بني النساء والرجال 63.جيب أن تتمتع هذه اهليئات باختصاص واضح وحرصي للعمل عىل هذه
القضايا ومتابعتها برشط متتعها ،طبع ًا ،بالصالحيات واإلمكانيات التي متكنها من متابعة قضايا
املساواة ،وتؤمن هلا القدرة عىل إنجاز الغرض الذي أحدثت ألجله .لقد تبنت األمم املتحدة
جمموعة من املعايري التي تشكل احلد األدنى ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ،وهي تشمل
حقوق املرأة وهيئات املساواة اجلندرية .تتطلب هذه املبادئ أن تتمتع اهليئة بصالحيات واسعة
وواضحة ،وباالستقاللية عن احلكومة ،واالستقالل ،وتعدد العضوية ،وبموارد وسلطات كافية
64
للقيام بالتحقيق.
أمثلة:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة  187حول «وظائف مفوضية املساواة بني اجلنسني»:

«( )1تعزز مفوضية املساواة بني اجلنسني احرتام هذه املساواة ومحايتها وتنميتها بني اجلنسني.
( )2بموجب الترشيع الوطني تتمتع مفوضية املساواة بني اجلنسني بالسلطات الرضورية ألداء مهامها ،بام
يف ذلك سلطات املراقبة ،والتحقيق ،والبحث ،والتوعية ،والضغط ،وتوجيه النصح وتقديم التقارير بشأن
القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني.
( )3تتمتع مفوضية املساواة بني اجلنسني بالسلطات واملهام اإلضافية املنصوص عليها يف الترشيع الوطني».
دستور األكوادور ،املادة :156

«جمالس املساواة الوطنية هي هيئات مسؤولة عن ضامن االحرتام الكامل وممارسة احلقوق املنصوص عليها
يف الدستور والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان .ومتارس املجالس صالحياهتا من أجل صياغة سياسات
عامة ،تشمل قضايا النوع االجتامعي.»...

ال بد من التأكد عىل أن هذه اهليئات ليست غاية بحد ذاهتا ،وإنام هي وسيلة لتحقيق غاية أسمى،
وهي حتقيق املساواة القانونية والفعلية بني النساء والرجال .وبالتايل ال ينبغي االكتفاء بمجرد النص
دستوري ًا عىل إنشاء هذه اهليئات ثم تركها مشلولة وعاجزة عن العمل وجمردة من كل الصالحيات
واإلمكانيات .وهو ما كشفته التجارب الدولية يف العديد من الدول .لذلك ينبغي النص عىل
[63] For an overview of institutions in the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) region, see
Handbook for National Human Rights Institutions on Women’s Rights and Gender Equality, OSCE-ODIHR, Warsaw,
2012, http://www.osce.org/odihr/97756.
[64] Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), Adopted by General
Assembly Resolution 48/134, 20 December 1993, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
StatusOfNationalInstitutions.aspx
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استقالليتها املالية واإلدارية ضمن الدستور حتى ال يقع توظيفها أو تدجينها من قبل السلطات
السياسية .جيب أال ترتك عرضة لتخفيضات املوازنة ،كام تبني التجربة يف أوقات التقشف ،ذلك
أن ختفيض اإلنفاق العام عىل نحو غري متناسب يؤثر يف مؤسسات املساواة اجلندرية 65.يف ما عدا
ذلك يتعني احلذر من الدخول يف التفاصيل حول صالحياهتا وإجراءات عملها يف الدستور حتى
تتمكّن من املرونة الرضورية للقيام بمهامها( .ملعرفة املزيد حول اختيار استخدام لغة دستورية
عامة أم خمصصة لزيادة حساسية الدستور اجلندرية ،انظر الفصل الرابع من هذا الدليل) .وليست
التفاصيل املدرجة يف الدستور هي التي ستضمن عمل تلك اهليئات عىل نحو صحيح ،بل اإلرادة
السياسية الكامنة وراء تبنيها ومتكينها من العمل يف أفضل الظروف .حتى ال تتحول إىل جمرد هيكل
بريوقراطي تم إحداثه استجابة ،عن غري قناعة وال إرادة ،ملعايري أو مطالب دولية ،دون التزام
سيايس بدعمها..كام حدث يف املغرب ،عىل سبيل املثال ،حيث تم النص يف الدستور عىل إنشاء
هكذا هيئة دون أن يتم اإلحداث الفعيل هلا حتى اآلن.

د -عدم التمييز:

ينبغي النص الرصيح يف الدساتري عىل حظر التمييز بوصفه أحد املبادئ األساسية التي ال جيوز
إغفاهلا أو جتاهلها .وهو ما تبناه دستور جنوب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،عندما حظر التمييز بكافة
مظاهره سواء صدر عن الدولة أو األفراد .كام ألزم الدولة بإصدار ترشيعات ملواجهته.
مثال:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة  ،9الفقرة :3
«ال جيوز للدولة أن متارس متييز ًا جمحف ًا بشكل مبارش أو غري مبارش ضد أي شخص بسبب العرق ،أو النوع
االجتامعي ،أو اجلنس .4 ...ال جيوز ألي شخص أن يامرس متييز ًا جمحف ًا بشكل مبارش أو غري مبارش ضد
شخص آخر ..وجيب إصدار قوانني وطنية ملنع أو حظر أي متييز جمحف».

فيام تبنت دساتري أخرى خيار ًا خمتل ًفا ،وذلك بإبراز أكثر ممارسات التمييز التي تطال النساء وحظرها
من خالل النص عليها بشكل رصيح .فهي مل تكتف باحلظر العام والرصيح وإنام خصت بالذكر
ممارسات بعينها .كام فعل دستور الربتغال الذي ركز يف املادة  109عىل التمييز ضد املرأة يف جمال
»الوصول للمناصب السياسية« .فيام ضمن دستور اإلكوادور يف املادة  ،43الفقرة  ،1احلرية من
التمييز للنساء احلوامل واملرضعات يف «قطاع التعليم والقطاع االجتامعي والعمل».

يتعني عىل الدساتري املتوافقة مع منظور اجلندر أن تتجنب اخللل الذي وقعت فيه بعض الدساتري والتي
حظرت أشكاالً حمددة من التمييز متجاهل ًة النص عىل التمييز ضد املرأة حتديد ًا .وهو ما نص عليه،
[65] See The price of austerity - The impact on women’s rights and gender equality in Europe, European Women’s
Lobby, 2012, http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/the_price_of_austerity_-_web_edition.pdf.
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مثال:

الدستور األردين املادة  ،6الفقرة األوىل:

«األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين».

طبع ًا ال خيفف من تداعيات هكذا نصوص وجود عبارات أخرى يف الدستور تنص عىل املساواة بني
النساء والرجال وتتحدث عن حقوق املرأة ألن املامرسات العملية تكشف دوم ًا أن وجود نصوص
متعارضة أو عبارات غامضة يسمح بارتكاب ممارسات أفعال التمييز أو استمرارها لوجود سند
دستوري أو قانوين يمكن استغالله( .للمزيد حول أفضل خيار بني اللغة الدستورية الواضحة أو
غموضا بالنسبة ملنارصي املساواة اجلندرية ،انظر الفصل الرابع من هذا الدليل).
األكثر
ً

أيض ًا ينبغي عىل الدساتري املتوافقة مع منظور اجلندر ،وعند حظرها للتمييز ضد املرأة ،أن تكون
واضحة يف استخدام العبارات التي تدل عىل حظر التمييز املبارش ،وكذلك التمييز غري املبارش .عل ًام
أن التمييز غري املبارش قد يكون أخطر يف بعض االحيان لكونه مسترت ًا وال يتم االلتفات إليه ،أو هو
حيدث «عندما تبنى القوانني والسياسات العامة والربامج عىل معایري حمایدة بالنسبة لنوع اجلنس يف
ظاهرها يف حني یكون هلا أثر سيئ عىل املرأة عند تطبيقها فعلي ًا .اخلطورة هنا أن القوانني والسياسات
العامة والربامج املحایدة بالنسبة لنوع اجلنس قد تدیم عن غري قصد نتائج التمييز الذي حدث يف
املايض .وقد تكون مصاغة ،بسبب عدم االنتباه ،عىل نموذج األساليب احلياتية للذكر وبالتايل ال
تأخذ يف االعتبار نواحي اخلربات احلياتية للمرأة والتي قد ختتلف عن تلك اخلاصة بالرجل .وقد
توجد هذه الفروق بسبب التوقعات واملواقف وأنواع السلوك النمطية املقولبة املوجهة نحو املرأة
أیضا بسبب ما هو قائم بصفة عامة
واملبنية عىل الفروق البيولوجية بني املرأة والرجل .وقد توجد ً
من إخضاع الرجل للمرأة» 66.تشمل األمثلة عىل التمييز غري املبارش املتطلبات غري الرضورية يف
مكان العمل ،والتي جتعل أحد اجلنسني يف موقع أسوأ مقارنة مع اآلخر (كام هي حال التمييز
ضد املرأة التي تأخذ إجازة أمومة ،أو التي تكون مقدمة الرعاية األساسية للعائلة) .لذلك يتعني
عىل واضعي الدساتري احلرص عىل استخدام عبارة «التمييز املبارش وغري املبارش» عند النص عىل
حظر التمييز يف الدستور ،وهو ما سيمكن الحق ًا من حظر وإلغاء الكثري من املامرسات التمييزية
«املسترتة» التي تتم عىل أرض الواقع بصورة دورية.

هـ -فصل السلطات:

يعد مبدأ فصل السلطات أحد املبادئ الدستورية األساسية التي تقوم عليها األنظمة الديمقراطية.
وهو يعني توزيع وظائف احلكم الرئيسية عىل هيئات ثالث هي السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية
[ ]66راجع التوصية العامة رقم  25بشأن الفقرة  1من املادة  4من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
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والسلطة القضائية حيث تستقل كل منها يف مبارشة
ترشع القوانني؛ والسلطة
وظيفتها .السلطة الترشيعية ّ
التنفيذية تتوىل احلكم واإلدارة وتسيري أمور الدولة ضمن
تبت يف
حدود تلك القوانني؛ أما السلطة القضائية فهي ّ
النزاعات بتطبيقها القانون وتفرض احرتام هذا األخري
من قبل اجلميع بام فيها السلطات السياسية ،وحتمي
احلقوق واحلريات .عل ًام أن الغرض من الفصل بني
التعسف يف ممارسة السلطة وذلك
السلطات هو جتنّب
ّ
بتوزيعها عىل هيئات خمتلفة ومتكني كل هيئة من مراقبة اهليئات األخرى إذا جنحت إىل االفراط يف
استعامل نفوذها .وهبذا الشكل ،ختضع السلطة للرقابة ويكون سوء استعامل السلطة أقل احتاملاً .
هيدف مبدأ فصل السلطات إىل تنظيم
العالقة بني السلطات العامة يف الدولة
والتخلص من احلكومات املطلقة التي
تعمد إىل تركيز مجيع السلطات بني يدهيا.
وهلذا يعترب هذا املبدأ أحد أبرز الرشوط
الالزمة لوجود أي نظام ديمقراطي
دستوري.

أيضا مضامني إجيابية من حيث حقوق املرأة ألنه حيول دون
إن احرتام مبدأ فصل السلطات له ً
تعاون فروع السلطة املختلفة لتقييد املساواة اجلندرية أو جتاهلها .عىل سبيل املثال ،إذا قرصت
السلطة الترشيعية يف إصدار القوانني ذات الصلة بحقوق املرأة ،أو أمعنت السلطة التنفيذية يف
جتاهل تطبيقها فإن السلطة القضائية ،املستقلة ،ستكون الضامن احلقيقي التي يمكن اللجوء هلا.
يتم النص عىل مبدأ فصل السلطات يف أغلبية دساتري دول العامل.
أمثلة:

دستور الربتغال ،املادة :2

«اجلمهورية الربتغالية دولة ديمقراطية تقوم عىل ..الفصل بني السلطات مع اعتامدها عىل بعضها البعض.»...
دستور أوكرانيا ،املادة :6

«تقوم سلطات الدولة يف أوكرانيا عىل مبادئ الفصل بني السلطات القضائية والتنفيذية والترشيعية».

وبعض الدساتري يضع فصل السلطات ضمن املبادئ غري القابلة للتعديل( .للمزيد عن األحكام
غري القابلة للتعديل ،باعتبارها ضامنات ممكنة لتنفيذ الدستور ،انظر الفصل  5من هذا الدليل).
مثال:

دستور الربازيل ،املادة  ،60الفقرة :4

«ال ُينظر يف تعديل دستوري مقرتح هدفه إلغاء ما ييل 3 :ـ فصل السلطات.»...

و -السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطة الدستورية:

ينبغي أن تتطرق الدساتري لتحديد مصدر السيادة أي بيان املرجع الذي تستمد منه كل السلطات
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يف الدول صالحياهتا ومظاهر قوهتا .ومن املتفق عليه أنه «لكي يقوم الدستور بوظيفته كمعيار
قانوين أعىل يف املجتمع ،جيب أن يكون عادالً ،أي جيب أن يكون مبني ًا عىل أساس املواطنة الكاملة
علام أن
املتساوية ،والتسليم بأن الشعب هو مصدر السلطات ،وأنه ال سيادة لفرد أو قلة عليه»ً 67.
اإلقرار بأن السيادة للشعب ،باعتباره مصدر السلطة الدستورية ،ال يمثل أساسا للمساواة بني كافة
املواطنني واملواطنات فقط ،بل يسمح بالتخلص من وصاية رجال الدين أي ًا كانت عقيدهتم عىل
شؤون املجتمع وكل ما يرتتّب عن ذلك من متييز عىل أساس الدين والعقيدة.
يعد مبدأ سيادة الشعب من أبرز مقومات ومظاهر الدساتري الديمقراطية واملقصود هبذا املبدأ أن الشعب هو
«صاحب السيادة ومنبع السلطات حيث خيتار املحكومون طرق التعبري عن سيادهتم ،بام تسمح به ظروفهم
وأوضاعهم العامة .وتتحقق سيادة الشعب حني يصبح أفراده قادرين عىل تقرير مصريهم بأنفسهم ،دون
شعور بالضغط أو اخلوف ،أو تقييد إرادهتم .فالشعب هبذا املعنى يكون مصدر السلطات ،حيث ال سلطة
لفرد أو قلة عليه .واهلدف من إقرار وإبراز هذا املبدأ كركن أسايس ألي دستور يزعم أو ينشد أن يكون
ديمقراطي ًا هو بناء رشعية السلطة عىل مبدأ املشاركة والقبول الطوعي واإلرادي ،وحني يتحقق ذلك ،تغدو
السلطة يف منأى عن كل أشكال االستيالء القرسي».
راجع :د .حممد مالكي .حول الدستور الديمقراطي .مرشوع دراسات الديمقراطية يف البلدان العربية ،اللقاء
السنوي اخلامس عرش «نحو تعزيز املساعي الديمقراطية يف البالد العربية» .رابط املقال باللغة العربية عىل
شبكة االنرتنتhttp://www.mokarabat.com/s727.htm :

وقد اجتهت الغالبية العظمى من النظم الدستورية والسياسية يف خمتلف دول العامل إىل تبنى نظرية
سيادة الشعب لكون تطبيقاهتا تنسجم مع الوسائل الديمقراطية.
أمثلة:

الدستور الفرنيس ،املادة :3

«السيادة الوطنية ملك للشعب يامرسها عن طريق ممثليه وعن طريق االستفتاء الشعبي».
الدستور اإليطايل ،املادة :1

«السيادة ملك الشعب الذي يامرسها وفق ًا لصيغة الدستور وضمن حدوده».

دستور الربتغال ،املادة  ،3الفقرة :1

«السيادة وحدة واحدة ال تتجزأ وتكون للشعب ،يامرسها عىل األشكال الواردة يف هذا الدستور».

الدستور اإلسباين ،املادة  ،1الفقرة :2

«تؤول السيادة الوطنية للشعب اإلسباين الذي تنبثق منه سلطات الدولة».

[ ]67فائق حوجية .يف املبادئ الدستورية ورضورة التوافق عليها لبناء سورية املستقبل ،رابط املقال باللغة العربية .عىل شبكة االنرتنت:

http://www.mouatana.org/?p=996
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حصن دستور بوليفيا هذه السيادة من االنتقاص أو السقوط بالتقادم.
عالوة عىل ذلكّ ،
مثال:

دستور بوليفيا ،املادة :7

«الشعب البوليفي هو مصدر السيادة التي يامرسها ،إما مبارشة أو من خالل ممثليه .وهو مصدر وظائف
وصالحيات السلطات العامة ،عن طريق التفويض؛ وهي غري قابلة لالنتقاص أو السقوط بالتقادم».

باملقابل فإن ثمة دساتري تسند السيادة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ال الشعب أو األمة.
أمثلة:

الدستور الباكستاين ،الديباجة:

«ملا كانت السيادة عىل العاملني هلل تبارك وتعاىل وحده.»...
الدستور اإليراين ،املادة :56

«السيادة املطلقة عىل العامل وعىل اإلنسان هلل».

النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية ،املادة :7

«يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ومها احلاكامن عىل هذا
النظام ومجيع أنظمة الدولة».

تبدو خطورة تبني هكذا دساتري يف أن من سيامرس هذه السيادة عىل االرض «نياب ًة» عن اهلل هم
«وكالؤه» احلاكمون باسمه ،واملتحررون ،تب ًعا لذلك ،من أي قيد أو تعقيب.

ز -العلامنية:

تعني العلامنية فصل الدين عن الدولة واحلكم بحيث
تكون املؤسستان السياسية والترشيعية مستقلتني متام ًا
عن املؤسسة الدينية .حيث جيب النظر إىل الشأن الديني
عىل أنه شأن شخيص ال دخل للدولة فيه ومنفصل
متا ًما عن السياسة والترشيع .وحيث تقوم الصلة بني
األشخاص ودولتهم عىل املواطنة ال غري ،وليس عىل
أي انتامء ديني.

تزداد أمهية تبني دستور علامين يف دول
حمددة ومناطق جغرافية معينة ،حيث
خيتلط الدين باألعراف واملامرسات
االجتامعية التقليدية املوروثة ومع املجالني
السيايس والترشيعي ،وخيضع لتفسريات
حترم املرأة من حقوقها اإلنسانية العاملية
يف احلرية والكرامة واملساواة الدينية
والروحية.

هلذا املوضوع أمهية كبرية وتداعيات خطرية عىل حقوق
املرأة وحريتها ،ذلك أن النساء خيتلفن يف العقيدة والدين ،ما يؤدي إىل خضوعهن ألنظمة قانونية
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خمتلفة ،وأحيان ًا متناقضة يف البلدان التي متارس فيها السلطات الدينية أو التقليدية السلطة القانونية
أيضا.
والسياسية ً

فض ً
ال عن أن رفض مبدأ العلامنية سيؤ ّدي إىل ارتباك وتنافر (أو تضارب) يف صياغة النص الدستوري
بني إقرار املساواة من جهة وإخضاع األشخاص إىل قوانني أحواهلم الشخصية املختلفة بحسب
متييزا بينهم) .كام هي حال الدستور العراقي.
طوائفهم الدينية( ،األمر الذي يشكّل يف حدّ ذاته ً
مثال:

الدستور العراقي ،املادة :41

«العراقيون أحرار يف االلتزام بأحواهلم الشخصية حسب دياناهتم أو مذاهبهم أو معتقداهتم أو اختياراهتم
وينظم ذلك بقانون».

وهو ما يؤدي إىل خضوع املواطنني لقوانني متعددة
متيز بينهم عىل أساس الدين واملذهب خالف ًا لنص
املادة  14من الدستور ذاته والتي تؤكد عىل أن
«العراقيون متساوون أمام القانون دون متييز بسبب
اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون
أو الدين أو املذهب أو املعتقد أو الرأي أو الوضع
االقتصادي أو االجتامعي».

ينبغي عىل واضعي الدستور التعامل مع
حقيقة عدم وجود نموذج مثايل للنظام
العلامين حيث تتعدد األشكال التي يمكن أن
يتخذها ذلك النظام .ولكن آ ًيا كان الشكل
الذي سيتم تبنيه ،فينبغي ضامن أن يوفر
احلامية التامة للنساء من أي متييز ،مبارش أو
غري مبارش ،وأي اضطهاد باسم النصوص
الدينية أو سواها.

هلذا ،فقد نصت العديد من دساتري العامل رصاحة عىل
هذا املبدأ ،وعربت عنه بدالالت خمتلفة؛ حيث نص
الدستور الفرنيس عىل علامنية اجلمهورية الفرنسية مع تأكيده يف صلب املادة ذاهتا عىل «احرتام
مجيع املعتقدات».
مثال:

الدستور الفرنيس ،املادة  1من ديباجته:

«اجلمهورية الفرنسية مجهورية ..علامنية ..حترتم مجيع املعتقدات».

تبنت دساتري أخرى منحى أكثر وضوح ًا للتأكيد عىل أنه ال جيوز أن يكون ثمة دين للدولة التي ليس
هلا أن تتدخل هبذا أو تلزم أحد ًا بأي دين ،كام أكدت املساواة بني مجيع اجلمعيات الدينية املمثلة لكل
األديان والتي ينبغي أن تكون منفصلة عن الدولة.
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مثال:

الدستور الرويس ،املادة :14

« .1يكون االحتاد الرويس دولة علامنية .وال جيوز اعتامد أي ديانة كدين للدولة أو اعتبارها ملزمة .2 .جيب
أن تكون اجلمعيات الدينية منفصلة عن الدولة وأن تكون عىل قدم املساواة أمام القانون».

يف حني اجته دستور اإلكوادور ليس فقط إىل تأكيد علامنية الدولة ،بموجب املادة  1منه ،بل أنه فرض
التزا ًما عىل الدولة بضامن «األخالق العلامنية» ،واعترب أن هذا من الواجبات الرئيسية للدولة.
مثال:

دستور اإلكوادور ،املادة :3

«الواجبات الرئيسة للدولة هي .4 :ضامن األخالق العلامنية بوصفها أساس ًا للخدمة العامة والنظام
القانوين».

أيضا أن يكون الدستور العلامين ديمقراطي ًا ،ألن لكل منهام أسسه ومبادئه التي ينبغي
من الرضوري ً
أيضا؛ ومثال ذلك الدستور الرتكي الذي تبنى
أن تتحقق .فقد ال يكون الدستور العلامين ديمقراطي ًا ً
العلامنية بشكل واضح ،لكنه يتضمن تبنى أيض ًا العديد من األحكام التي تشكّل خروج ًا واضح ًا
عن املبادئ الديمقراطية.

لذلك ينبغي عىل منارصي املساواة اجلندرية وعدم التمييز عدم مقايضة الدستور الديمقراطي
بالدستور العلامين والعمل عىل ضامن أن يكون الدستور الذين يعملون ألجله واملتوافق مع منظور
اجلندر دستور ًا ديمقراطي ًا وعلامني ًا يف ذات الوقت.

إن إدراج هذه املبادئ يف الدستور سيخدم بصورة كبرية حقوق املرأة واملساواة اجلندرية نظر ًا ألن
املرأة ال تزال حمرومة من حقوقها األساسية يف العديد من الدول إ ّما بفعل نصوص قانونية متييزية
واضحة ،أو بتأثري قناعات دينية وممارسات اجتامعية متييزية .وبالتايل فإن النص عىل هذه املبادئ
وإبرازها يف الدستور سيكون له تأثري إجيايب كبري بالنسبة حلقوق املرأة ومتطلبات اجلندر ألنه
سيشكل أساس ًا دستوري ًا يمكن االستناد إليه قانوني ًا حلظر العديد من املامرسات الظاملة التي ال
أساسا لتمكني
تزال تستهدف املرأة وحترمها من حقوقها الفردية( .للمزيد عن الدساتري التي تؤ َمن ً
النساء ،انظر الفصل  1من هذا الدليل).

 .2احلقوق واحلريات يف الدستور املتوافق مع منظور اجلندر:
حتتل احلقوق واحلريات مكانة بالغة يف معظم الوثائق الدستورية؛ فالدستور ليس جمرد وثيقة لبيان
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شكل الدولة ،ونظام احلكم فيها ،وتنظيم العالقة بني
سلطاهتا ،وإنام هو فوق ذلك وثيقة ضامن للحقوق
68
واحلريات الفردية.

فض ً
ال عن احلامية الواضحة للحقوق الفردية عمو ًما،
يتعني عىل الدساتري املتوافقة مع منظور اجلندر أن
ُتضمن نصوصها أحكام ًا خاصة تكفل حق املرأة
ّ
اإلنساين يف احلامية من مجيع أشكال سوء املعاملة
والتمييز أبرز املخاطر التي تستهدفها ،وتوفر هلا بيئة
متكنها من ممارسة حقوقها بعد تذليل العقبات التي
تقيدها.
أ -مضمون احلقوق الدستورية:

تتجه الدساتري احلديثة وبصورة خاصة
دساتري الدول التي تشهد عملية التحول
الديمقراطي ألن تكون وثيقة احلقوق
واحلريات الواردة يف صلب دستورها
اجلديد أكثر إسهاب ًا وتفصي ً
ال مما كان عليه
احلال يف دستورها القديم؛ رغبة من جانبها
يف التخلص من تراث املايض وممارساته.

متر بمرحلة انتقال
كام أن للدول التي ّ
ديمقراطي فرصة تارخيية لكوهنا بصدد
مسار تأسييس لإلسهاب يف تناول حقوق
وحريات النساء والطفالت وذلك
بالتنصيص عىل آليات لضامن ومحاية
حقوقهن الفردية وإقرارها ،أو احلقوق
الفردية للنساء والرجال عىل حد سواء.

ينبغي أن تنص الوثيقة الدستورية ،بصورة واضحة،
وعبارات تفصيلية ودقيقة ،عىل سائر احلقوق املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وصوالً
اىل ما بات يعرف باجليل الثالث من احلقوق والتي تشمل ،عىل سبيل املثال ،احلق يف بيئة سليمة ويف
التنمية املستدامة .من بني الدساتري التي اتبعت هذه النهج الدستور الربازييل ،الذي تضمن  78مادة
تتعلق باحلقوق واحلريات ،كذلك احلال بالنسبة لدستور كولومبيا ،الذي تضمن  76مادة متعلقة
باحلقوق واحلريات .وأيض ًا دستور جنوب افريقيا والذي خصص الفصل الثاين كام ً
ال للنص عىل
احلقوق واحلريات حتت عنوان «وثيقة احلقوق» وتضمن تفصي ً
ال للحقوق .بالطبع ،ليست قائمة
احلقوق املدرجة يف الدستور فحسب هي املهمة ،بل املدى الذي تنفذ به .لكن ،وجود وثيقة حقوق
شاملة يف الدستور يمكن أن يؤمن األساس القانوين لتمكني النساء ولتحقيق مزيد من احلاميات يف
املستقبل( .حول مسألة ضامنات التنفيذ ،انظر الفصل  5من هذا الدليل .وحول مستوى التفصيل
الذي جيب أن يصل إليه الدستور املتوافق مع منظور اجلندر ،انظر الفصل  .)4فض ً
ال عن إعداد
نص حمكم يتضمن تفصيالت واضحة لسائر احلقوق الفردية العامة التي ينبغي أن تتضمنها الوثيقة
الدستورية فإن ثمة تدابري أخرى يمكن تضمينها يف الدستور لتعزيز احلقوق الدستورية للنساء
وكفالة التمتع الفعيل هبا .وهذا يشمل النص الواضح عىل حق النساء يف ممارسة احلريات التي
عانت النساء ،تقليدي ًا ،من احلرمان منها ،كاحلرمان من حقوقهن اجلنسية واإلنجابية ،واحلق يف
شغل املناصب السياسية والقضائية ،أو اإلخالل بحقها يف املساواة بصدد حقوق أخرى (كاحلقوق
املرتبطة بالعمل ،أو اإلرث ،أو حرية الزواج ،أو حرية اختيار الزوج/الرشيك .)..لذلك عمدت
[ ]68الدليل اإلرشادي عن حقوق اإلنسان ووضع الدستور .إعداد الربفسور دزيدك كيدزيا ـ منشورات مركز العقد االجتامعي ـ القاهرة .2013
ص 8وما بعدها.
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بعض الدساتري وبرغم تأكيدها عىل أن «كل املواطنني» يتمتعون «بكل احلقوق» إىل إعادة التأكيد،
بعبارات واضحة ،عىل املساواة بني النساء والرجال يف التمتع بحقوق معينة.
أمثلة:

دستور بلجيكا ،املادة  ،10الفقرة :3

«املساواة بني املرأة والرجل مضمونة».

دستور بلجيكا ،املادة (11مكررة):

«يضمن القانون ،أو القانون االحتادي أو القاعدة ،املشار إليه يف املادة  ،134أن للنساء والرجال احلق يف أن
يامرسوا عىل قدم املساواة حقوقهم وحرياهتم ،ويدعم ،عىل وجه اخلصوص ،حقهم املتساوي يف الوصول إىل
التفويضات االنتخابية والعامة.
يضم جملس الوزراء وحكومات اجلامعات واملناطق نساء ورجال يف آن.
يتضمن القانون ،أو القانون االحتادي أو القاعدة ،املشار إليه يف املادة  ،134أنه حيق للنساء والرجال أن
يكونوا مندوبني دائمني يف املجالس اإلقليمية ،أو زمالء يف جمالس املدن واملجالس الترشيعية لألقاليم ،ويف
جمالس املراكز العامة للرفاه االجتامعي وجلاهنا الدائمة ،ويف املجالس التنفيذية ألية هيئة بني-إقليمية أو
فوق-بلدية أو بني-بلدية أو حتت-بلدية أو إقليمية».

تضمنت أيض ًا العديد من الدساتري نصوص ًا خاصة بإنشاء هيئات معنية بضامن تفعيل ممارسة
احلقوق الواردة يف الدساتري ،ويطلق عليها تسميات متعددة :أمني مظامل ،أمني مظامل املساواة
اجلندرية ،مفوضية حقوق اإلنسان ،أمني مظامل حقوق اإلنسان ،هيئة محاية حقوق اإلنسان ،إلخ.
وأ ّي ًا كانت التسمية التي تطلق عليها فينبغي أن تتمتع هذه اهليئات بصالحيات حقيقية بعيد ًا عن
سلطات «اإلرشاف» و»االستشارة»( .للمزيد حول هذه اهليئات ،انظر البند ج – ب أعاله.
ب -احلقوق يف الصحة اجلنسية واإلنجابية ويف السالمة اجلسدية واالستقاللية:

ينبغي أن يؤمن الدستور املتوافق مع منظور اجلندر عىل صحة املرأة ،بام يف ذلك الصحة اجلنسية
واإلنجابية .قد يكون االعرتاف باحلقوق اإلنجابية ،بوصفها حقو ًقا إنسانية عىل النحو الذي فعلته
األمم املتحدة ،نقطة انطالق جيدة 69.وكام أعلن يف منهاج عمل بيجني لعام « ،1995تشمل حقوق
اإلنسان للمرأة حقها يف أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية يف املسائل املتصلة بحياهتا اجلنسية،
بام يف ذلك صحتها اجلنسية واإلنجابية ،وذلك دون إكراه أو متييز أو عنف .وعالقات املساواة بني
الرجال والنساء يف مسألتي العالقات اجلنسية واإلنجاب ،بام يف ذلك االحرتام الكامل للسالمة
املادية للفرد ،تتطلب االحرتام املتبادل والقبول وتقاسم املسؤولية عن نتائج السلوك اجلنيس».
(الفقرة )96
[69] Reproductive Rights Are Human Rights: A Handbook for National Human Rights Institutions, UN Population
Fund, Office of the UN High Commissioner for Human Rights, and Danish Institute for Human Rights, HR/PUB/14/6,
2014, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIHandbook.pdf.
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«تتضمن احلقوق اإلنجابية بعض حقوق اإلنسان التي اعرتفت هبا أصلاً القوانني الوطنية ووثائق حقوق
اإلنسان الدولية وغريها من وغريها من وثائق األمم املتحدة املتفق عليها ذات الصلة .تقوم هذه احلقوق
عىل االعرتاف باحلقوق األساسية لألزواج واألفراد يف أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفاهلم ،وتوقيتهم،
والتباعد بني احلمول ،ويف أن حيصلوا عىل املعلومات والوسائل للقيام بذلك ،واحلق يف إحراز أعىل مستوى
أيضا حق اجلميع يف اختاذ قرارات تتعلق باإلنجاب متحررين
من الصحة اجلنسية واإلنجابية .وهي تتضمن ً
من التمييز واإلكراه والعنف ،عىل النحو املعرب عنه يف وثائق حقوق اإلنسان .وجيب أن يأخذوا يف احلسبان،
لدى ممارسة هذا احلق ،احتياجات أطفاهلم احلاليني واملستقبليني ومسؤولياهتم نحو املجتمع».
انظر :قسم السكان لدى األمم املتحدة ،املؤمتر الدويل حول السكان والتنمية يف القاهرة:1994 ،

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/rights/.

عل ًام أن الصحة اجلنسية واإلنجابية للنساء ترتبط بالكثري من حقوق اإلنسان ،بام فيها احلق يف احلياة،
واحلق يف عدم التعرض للتعذيب ،واحلق يف الصحة ،واحلق يف اخلصوصية ،واحلق يف التعليم،
وحظر التمييز .وهو ما يفرض عىل الدول التزامات حمددة و فق ما يؤكده املقرر اخلاص املعني بحق
كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والذي يشري إىل أن للمرأة احلق
يف احلصول عىل خدمات وسلع ومرافق تتعلق بالرعاية الصحية اإلنجابية وتتسم بام ييل:
•التوافر بأعداد كافية؛
•إمكانية احلصول عليها فعلي ًا واقتصادي ًا؛
•إمكانية احلصول عليها دون متييز؛
70
•جودة النوعية.

تتخذ انتهاكات حقوق املرأة اإلنجابية أشكاالً كثرية ،بام يف ذلك «احلرمان من احلصول عىل
اخلدمات التي حتتاج إليها املرأة فقط ،أو رداءة نوعية اخلدمات ،وإخضاع حصول املرأة عىل
اخلدمات للحصول عىل إذن من طرف ثالث ،واالضطالع بإجراءات متعلقة بالصحة اجلنسية
واإلنجابية للمرأة دون موافقة املرأة ،بام يف ذلك التعقيم القرسي وفحص العذرية القرسي
واإلجهاض القرسي .كام تتعرض حقوق املرأة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلنجابية للخطر عند
71
إخضاعها لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية وللزواج املبكر».

إن االعرتاف باالختالفات يف البيولوجيا اإلنجابية بني النساء والرجال ال عالقة له باإلقرار
جمندرا
«منظورا
بالبطريركية أو بوجهة النظر التي تقول أن «البيولوجيا قدر املرأة» 72.بالعكس ،إن
ً
ً
تفحص االختالفات يف االحتياجات الصحية ،النظر إىل االختالفات
للصحة يشمل ،باإلضافة إىل ّ
[70] Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable
Standard of Physical and Mental Health, A /61/338, 13 September 2006, para. 17.

[ ]71الصحة واحلقوق اجلنسية واإلنجابية ـ مكتب مفوض االمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ـ راجع عىل شبكة اإلنرتنت:

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx
[72] Helen Irving, Gender and the Constitution: Equity and Agency in Comparative Constitutional Design,
Cambridge University Press, 2008, pp. 192-93.
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بني النساء والرجال يف عوامل اخلطورة وحمدداهتا ،وقسوهتا ومدهتا ،واالختالفات يف إدراك
املرض ،يف الوصول إىل اخلدمات الصحية واالستفادة منها ،ويف النتائج الصحية» 73.إن االعرتاف
الدستوري باالحتياجات اخلاصة للمرأة وحساسيتها عندما تكون حاملاً  ،ويف أثناء الوالدة،
ولدى االعتناء بأطفاهلا ،هو واجب إلزامي عىل الدولة ،وهو يقوم عىل االحتياجات املرافقة لتلك
74
احلساسية ،وليس عىل افرتاض النقص يف قدراهتا.
عىل الرغم من ندرة تضمني حقوق الصحة اجلنسية واإلنجابية يف النصوص الدستورية ،فقد بدأت
الدساتري األحدث عهدً ا االعرتاف بأمهيتها اخلاصة.
أمثلة:

دستور األكوادور ،املادة :32
«الصحة حق تكفله الدولة ....عرب سياسات اقتصادية واجتامعية وثقافية وتعليمية وبيئية ،واحلصول
الدائم وغري احلرصي ويف حينه عىل برامج وإجراءات وخدمات تعزز وتوفر الرعاية الصحية املتكاملة
والصحة اجلنسية والصحة اإلنجابية .وخيضع توفري خدمات الرعاية الصحية ملبادئ اإلنصاف ،والشمولية،
والتضامن ،والتفاعل الثقايف ،واجلودة ،والكفاءة ،والفعالية ،والوقاية ،واألخالقيات احليوية ،بطريقة تراعي
الفوارق بني اجلنسني.»...

دستور األكوادور ،املادة  ،363الفقرة :6
«الدولة مسؤولة عن:
 ...ضامن اخلدمات والتدابري الصحية اجلنسية واإلنجابية ،وضامن حياة النساء ورعايتهن الصحية املتكاملة،
وخاصة أثناء احلمل والوالدة وبعد الوالدة».

أيضا واعني عىل نحو متزايد للحاجة إىل دسرتة االعرتاف بالسالمة اجلسدية
بات صانعو الدستور ً
واالستقاللية ومحايتها .وهذه احلاميات مهمة أمهية خاصة للمرأة ،وتفيد ،من بني أشياء أخرى ،يف
محاية حقها يف تقرير استخدام وسائل منع احلمل واإلجهاض ويف احلصول عليها ،ويف احلامية من
اإلجراءات التي ال تريدها كالتعقيم القرسي.
مثال:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة  ،12الفقرة  2حول «حرية الشخص وأمنه»:
«لكل شخص احلق يف السالمة اجلسدية والنفسية ،بام يف ذلك احلق يف:
أ .االختيار فيام يتعلق باإلنجاب؛
ب .توفري احلامية جلسده واحلق يف التحكم فيه؛ و
ج .أال يتعرض للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقة مستنرية منه».
[73] Circle of Rights: Economic, Social and Cultural Rights Activism: A Training Resource, Module 4: Economic,
Social and Cultural Rights of Women, International Human Rights Internship Program, 2000, https://www1.umn.edu/
humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module4.htm
[74] Irving 2008, p. 194.
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ج -حق احلامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي:

يعد العنف القائم عىل النوع االجتامعي من أبرز
التحديات التي تعوق قدرة املرأة عىل ممارسة العديد
من احلقوق ،ومن أبرز االنتهاكات التي متس حقوقها
يف احلياة ،والسالمة اجلسدية والكرامة اإلنسانية .وهو
حيدث يف مجيع أنحاء العامل ،ويستخدم حلرمان النساء
والفتيات من األمن واحلرية وحق احلياة .من املهم أن
نأخذ يف احلسبان أن ليس العنف الفعيل وحده هو ما
أيضا.
يشكل عائ ًقا أمام احلرية ،بل والتهديد بالعنف ً
وهلذا سيكون من الرضوري عىل واضعي دساتري
املستقبل االلتفات اىل هذه املسألة وختصيص املوارد
ملكافحتها.

«إن عنف الرجل ضد املرأة يقوم عىل
افرتاض تفوق الذكر وخضوع األنثى ،وال
يرتبط بأي دين معني أو إثنية و ثقافة ،بل
بدرجة البطريركية».

يانس أورباك ،وزير اإلدماج واملساواة
اجلندرية السويدي ،يف كلمته االفتتاحية
أمام مؤمتر «مكافحة العنف البطريركي
ضد املرأة – مع الرتكيز عىل العنف
باسم الرشف» ،استوكهومل 8-7 ،كانون
األول/ديسمرب .2004

أمثلة:

الدستور التونيس ،الفصل :46

«تتخذ الدولة التدابري الكفيلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة».

دستور األكوادور ،املادة :66

«احلقوق التالية معرتف هبا ومكفولة )3 ]...[ :الرفاه الشخيص الذي يشمل ]...[ :ب) حياة دون عنف يف
القطاعني العام واخلاص .وتعتمد الدولة التدابري الالزمة ملنع كل أشكال العنف والقضاء عليها ومعاقبتها،
ال سيام العنف ضد النساء ،األطفال ،املراهقني ،املسنني ،األشخاص ذوي اإلعاقة ،وضد مجيع األشخاص
املحرومني أو املعرضني للخطر .وتتخذ تدابري مماثلة ضد العنف والعبودية واالستغالل اجلنيس».

أثناء صياغة النصوص الدستورية املتعلقة بحق احلامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي،
جيب النص عىل هذا األمر بعبارات واضحة ،وبامدة منفصلة ،وعدم االكتفاء بدجمه يف حقوق أخرى
كحق احلياة والسالمة اجلسدية ،وال جيب دجمه يف نصوص مواد أخرى ،حيث أنه سيكون من املفيد
إبرازه بامدة واضحة ،دقيقة ومنفصلة ،كام فعل الدستور التونيس عىل سبيل املثال.
أيض ًا ينبغي أن تنص املادة املقرتحة بوضوح عىل مسألتي حق املرأة يف عدم التعرض هلذا العنف،
وواجب الدولة يف اختاذ كافة التدابري الالزمة لضامن هذا احلق ومحاية ضحايا العنف عىل أساس
اجلندر.
د -منع انتهاك حقوق املرأة بذريعة الدين أو العرف االجتامعي:

أيضا متتع النساء بحقوقهن
يعيق انتهاك حقوق النساء حتت ذريعة الدين أو الثقافة أو العرف/التقاليد ً
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اإلنسانية .يف حني إن العنف القائم عىل النوع
االجتامعي حمظور بمقتىض الدستور والترشيعات
العادية (حتى ولو كان إنفاذ هذه األخرية ضعي ًفا)،
فإن انتهاك حقوق النساء بذريعة الدين أو العرف
غال ًبا ما يعترب مربر ًا ومرشوع ًا لدى الكثريين ممن ال
يرون فيه انتهاك ًا بمقدار ما هو التزام بقانون ديني أو
عريف .هذه هي غال ًبا وجهة النظر املتخذة يف البلدان
مصدرا من مصادر القانون
التي تكون فيها الرشيعة
ً
أو مصدره األسايس أو احلرصي .وتزداد هذه
اخلطورة عندما تنص الدساتري رصاح ًة عىل تقييد
حقوق املرأة بأال تتعارض مع الدين أو العرف،
أو عندما جتعل من األديان واألعراف املرجعية
للتمتع بتلك احلقوق وليس الدستور .لذلك ينبغي
احلذر الشديد عندما يتضمن الدستور أي إحالة إىل
األعراف القائمة.

اعترب الفريق العامل املعني بمسألة التمييز
ضد املرأة يف القانون واملامرسة يف تقريره
اىل جملس حقوق اإلنسان يف نيسان 2013
أن «إدراج أي حكم يف الدستور ينقص من
ضامنة املساواة بني اجلنسني إذعان ًا ملفاهيم
مسبقة مناقضة توجد يف نظم عدالة أخرى
يقوض معايري
كاملبادئ التقليدية والدينيةّ ،
املساواة املنصوص عليها يف القانون الدويل
حلقوق اإلنسان ،وباملثل فإن الدساتري التي
تتضمن حك ًام يبطل باقي األحكام ويعفي
األنظمة القانونية املتعددة ،أو املحاكم الدينية
أو العرفية أو اإلجراءات البديلة لتسوية
املنازعات ،من االلتزام باحرتام ضامنة املساواة
بني اجلنسني ،تنتهك معايري املساواة».
انظر :تقرير الفريق العامل املعني بمسألة
التمييز ضد املرأة يف القانون واملامرسة .جملس
حقوق اإلنسان .الدورة الثالثة والعرشون،
نيسان  .2013وثيقة األمم املتحدة:

أقر دستور جنوب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،بدور
وحقوق اجلامعات الدينية والثقافية واللغوية ،إال أنه
)A/HRC/23/50 (2013
أكد أن ممارستها حلقوقها ال ينبغي أن تتعارض مع
وثيقة احلقوق املنصوص عليها يف الدستور (املادة
 .)31ثم اعرتف ذات الدستور بالزعامء التقليديني (الفصل  )12وأجاز تطبيق ترشيعاهتم ،وأباح
للمحاكم تطبيق القوانني العرفية ولكن برشط «مراعاة الدستور» (املادة .)211

وأما دستور فنزويال ،فبعد أن اعرتف بحقوق اجلامعات الدينية فقد قيد ممارسة تطبيق أفكارهم
بمقتىض املادة  59والتي جاء فيها « ...ال جيوز التذرع باملعتقدات الدينية واالنضباط الديني يف
سبيل التهرب من التقيد بالقانون أو منع شخص آخر من ممارسة حقوقه».
وهو ما أبرزه أيض ًا دستور األكوادور الذي اعرتف باملجتمعات املحلية واألمم األصلية ،وأجاز
هلا تطبيق قانوهنا ونظمها برشط أال تتعارض مع احلقوق الدستورية وبصورة خاصة حقوق
النساء(املادة .)57

النقطة اجلوهرية التي يتعني عىل واضعي الدستور إبرازها هي أن تطبيق القانون الديني والعريف
مرهون بتوافقهام مع الدستور وحتديد ًا وثيقة احلقوق الدستورية وليس العكس .وهو ما ينبغي أن
أيضا موقف الفريق العامل املعني بمسألة التمييز ضد
يتم إبرازه بعبارات رصحية وواضحة .وهذا ً
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املرأة يف القانون واملامرسة .إذ أوىص يف تقريره للعام  2015الدول باالعرتاف «باحلق يف املساواة
بني اجلنسني وتكريسه عىل املستويني الدستوري والترشيعي ،وإعامله يف مجيع جماالت احلياة وإيالؤه
األسبقية عىل أي قانون ،أو معيار أو قاعدة من القانون الديني أو العريف أو قانون الشعوب األصلية،
75
دون ترك أي إمكانية لإلعفاء أو التجاوز أو االلتفاف».

تربز أمهية هذا املوضوع يف املجتمعات التي ال تزال تعاين من سطوة دينية أو عرفية؛ فهناك مفرسي
النصوص الدينية ،وليس النصوص ذاهتا ،هم املرجعية ،وتفوق تفاسريهم قوة أي نص دستوري.
مع وجوب التأكيد عىل أن مجيع النصوص القانونية تتطلب جهة تقوم بتأويلها .فاإلشكال ال يتمثل
يف إمكانية التأويل أو التفسري ،بل بمن تعود له سلطة التأويل والكلمة الفصل بخصوص داللة
النصوص القانونية :سلطة دينية أم سلطة مدنية أي القايض .إن الدستور املتوافق مع منظور اجلندر
ينطلب سلطة علامنية تفرس أحكامه؛ وإال ،فإن احلاميات التي يؤمنها للنساء معرضة خلطر تقويضها
باسم الدين( .للمزيد عن استقاللية القضاء كضامنة رضورية لتنفيذ الدستور ،انظر الفصل  5من
هذا الدليل).

عل ًام أن أمهية الكالم آنف الذكر ال تقترص فقط عىل محاية املرأة من انتهاك حقوقها بذريعة الدين
أو العرف .وإنام أيض ًا لكفالة عدم إصدار ترشيعات الحقة تستند إىل الدين والعرف وتنطلق منه
وبغض النظر عن تعارضها مع كل احلقوق الدستورية للمرأة واملساواة اجلندرية .وهو ما حيدث
خاصة يف قوانني األرسة واألهلية واإلرث واألحوال الشخصية.
هـ -حق النساء يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية:

ينبغي أن تكفل الدساتري أيض ًا كافة احلقوق السياسية للمرأة ،وبصورة خاصة احلق يف املشاركة
الشعبية يف إدارة الشؤون العامة؛ واحلق يف الرتشح والتصويت يف انتخابات دورية باالقرتاع العام
واملتساوي والرسي ،وأيض ًا احلق يف تقلد املناصب العامة وممارسة مجيع الوظائف العامة املنشأة
بمقتىض الترشيع الوطني بام يف ذلك متتع النساء بحقهن يف احلصول عىل فرصة متثيل حكومتهن
عىل املستوى الدويل واالشرتاك يف أعامل املنظامت الدولية.
كان مؤمتر املرأة العاملي الرابع املنعقد يف عام  1995قد تبنى خطة بكني والذي طالب فيه احلكومات
يف العامل بالعمل عىل زيادة مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرار لتصل يف احلد األدنى إىل  30%وهو
اهلدف الذي حدده املجلس االقتصادي واالجتامعي .علماً أن الغرض من حتديد هذه النسبة هو
أن تكون وسيلة للوصول إىل هدف املناصفة بني النساء والرجال كآلية لتحقيق املساواة التامة.
لكن يبدو أن التقدم العاملي يف حتقيق أهداف متثيل املرأة يف احلقل السيايس التي وضعها اﻤﻟﺠمتع
الدويل ال يزال بطي ًئا للغاية وبعيد ًا كل البعد عن حتقيقها .لذلك ينبغي أن يتضمن الدستور املتوافق
[ ]75تقرير الفريق العامل املعني بمسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملامرسة  .2015 -انظر وثيقة األمم املتحدة:

A/HRC/29/40 - 2 April 2015
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مع منظور اجلندر التزا ًما بمعاجلة إقصاء املرأة ومتكينها من تويل املناصب العامة ومن املشاركة
يف املجالس املنتخبة ،بام يف ذلك املشاركة يف احلياة السياسية والعامة للدولة والتي تشمل ممارسة
السلطات الترشيعية والقضائية والتنفيذية واإلدارية ،واملشاركة بجميع جوانب اإلدارة العامة
وصياغة السياسات وتنفيذها عىل األصعدة الدويل واإلقليمي والوطني واملحيل .كام ينبغي أن متتد
هذه املشاركة إىل املجتمع املدين ،بام يف ذلك اهليئات العامة واملجالس واملنظامت من قبيل األحزاب
السياسية والنقابات والرابطات املهنية أو الصناعية ،واملنظامت النسائية ،واملنظامت املجتمعية
وغريها من املنظامت املعنية باحلياة العامة والسياسية.

لكن يتعني عىل واضعي الدساتري مراعاة أن جمرد إقرار مبدأ املساواة وحده ال يكفي إلنصاف املرأة
ومتكينها فعلي ًا من املشاركة يف احلياة السياسية والعامة للبالد وهلذا أشارت جلنة القضاء عىل التمييز
ضد املرأة إىل أنه «جرى تأكيد مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف دساتري وقوانني معظم البلدان
ويف مجيع الصكوك الدولية .ومع ذلك فإن املرأة مل حتقق يف السنوات اخلمسني املاضية املساواة بل
تعززت الال مساواة بانخفاض مستويات مشاركتها يف احلياة العامة والسياسية» 76.لذلك اكدت
هذه اللجنة أنه عىل الرغم من رضورة إزالة العقبات القائمة بحكم القانون ،إال أن ذلك ال يكفي،
ولذلك ينبغي اقرتان ذلك بتبني «تدابري العمل االجيابية» لتحقيق املساواة يف املشاركة.
لقد بينت املامرسة أن جمرد النص عىل الكوتا النسائية يف الدساتري وحده ال يكفي بل ينبغي أن يقرتن بإجراءات
ملزمة أخرى لتحقيق الغاية احلقيقة من الكوتا والرتكيز عىل «املضمون» وليس العدد فحسب .من هذه
اإلجراءات ،عىل سبيل املثال:
• اختيار النظام االنتخايب األفضل للنساء (الذي يرجح أن ينتج عنه أعىل متثيل هلن)؛
• ضامن وجود إدارة انتخابية كفؤة كي توضح لألحزاب السياسية ما يتعلق بالنظام االنتخايب ،وتطبيق
اإلجراءات اخلاصة املؤقتة اخلاصة بمشاركة النساء يف العملية االنتخابية (كاإلعفاء من رسوم الرتشح،
والوصول إىل اإلعالم الرسمي ،والوصول إىل املوارد العامة ،وفرض عقوبات عىل األحزاب السياسية
التي ال تلتزم بذلك)؛
• حتديد مدى مركزية أو ال مركزية إجراءات الرتشيح؛
• ضامن تواجد مهم وفعال للنساء أيض ًا يف جلنة تسجيل الناخبني واللجنة املرشفة عىل العملية االنتخابية.

راجع :التصميم من أجل املساواة .النظم االنتخابية ونظام الكوتا :اخليارات املناسبة واخليارات غري املناسبة.
ستينا الررسود وريتا تافرون.
تقرير صادر عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات .السويد .آذار/مارس 2007

عىل سبيل املثال ،أكد الدستور االيطايل عىل حق املواطنني ،من اجلنسني ،يف شغل املناصب ،وألزم
سلطات الدولة بتبني تدابري حمددة لتعزيز تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل.
[ ]76جلنة القضاء عيل التمييز ضد املرأة ـ الدورة السادسة عرشة ( )1997ـ التوصية العامة رقم  23ـ وثيقة األمم املتحدة .A/52/38
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مثال:

الدستور اإليطايل ،املادة :51

«مجيع املواطنني من اجلنسني عىل السواء يمكنهم شغل الوظائف العامة واملناصب املنتخبة وفقا للرشوط
التي ينص عليها القانون .هلذا الغرض تقوم اجلمهورية باعتامد إجراءات من أجل ضامن الفرص املتساوية
بني الرجال والنساء».

هناك طائفة واسعة من تلك التدابري ،منها:
•تعيني مرشحات،
•تعديل اإلجراءات االنتخابية،
•إصدار الترشيعات التي تلزم األحزاب السياسية بضامن إدراج املرأة يف القوائم احلزبية،
•وحتديد أهداف وحصص عددية/كوتا سواء يف املجالس املنتخبة أو اهليئات التنفيذية أو
االجهزة القضائية.
77

عىل سبيل املثال ،نص دستور اإلكوادور رصاحة عىل متكني النساء من شغل املناصب القضائية بام
يف ذلك «التكافؤ مع الرجال» يف عضوية املحكمة الدستورية.
مثال:

دستور اإلكوادور ،املادة :434

«جيري اختيار أعضاء املحكمة الدستورية ...بعملية امتحان علنية ،مع متابعة اجلمهور الذي حيق له الطعن
عىل العملية .وجيب توخي التكافؤ بني عدد الرجال والنساء يف عضوية املحكمة الدستورية».

يمكن أن يتضمن الدستور أيض ًا قاعدة مفادها رضورة أال يشكل أي من اجلنسني أقل من  % 40من
أعضاء أي هيئة عامة ،عىل سبيل املثال ،النص عىل أن «ال جيب أن يشغل أي من اجلنسني أكثر من
78
 60يف املئة أو أقل من  40يف املئة من املواقع عىل قائمة حزبية أو يف هيئة من هيئات صنع القرار».
مثال ذلك ما نص عليه دستور كينيا عندما أشار إىل أنه ال ينبغي أن يكون ما يزيد عن ثلثي أعضاء
اجلهات املنتخبة أو املعينة من نفس النوع االجتامعي .وهو ما يكفل أن يكون ثلث أعضاء اهليئة
عىل األقل من «النوع االجتامعي األخر» .وقد ألزم الدستور الكيني الدولة باختاذ سائر التدابري،
ترشيعية وسواها ،لكفالة الوفاء هبذا االلتزام .وهو ما نص عليه رصاحة يف املادة  ،27الفقرة 8
[77] For an overview of the use of electoral quotas in Europe, see Electoral Gender Quota Systems and Their
Implementation in Europe, European Union Directorate-General for Internal Policies, Department C, Citizens’ Rights
and Constitutional Affairs, PE 408.309, September 2008, http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/2
00903/20090310ATT51390/20090310ATT51390EN.pdf.
[78] Drude Dahlerup, “Increasing Women’s Political Representation: New Trends in Gender Quotas”, in Julie
Ballington and Azza Karam, eds., Women in Parliament: Beyond Numbers, International IDEA, 2005, p. 142, http://
www.idea.int/publications/wip2/index.cfm.
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« ...تتخذ الدولة تدابري ترشيعية وتدابري أخرى من أجل تنفيذ املبدأ الذي ينص عىل أال يكون ما
يزيد عن ثلثي أعضاء اجلهات املنتخبة أو املعينة من نفس النوع االجتامعي» .وهو ما أعاد تأكيده
يف الفصل السابع الباب األول املادة  81والتي جاء فيها «يلتزم النظام االنتخايب باملبادئ التالية:
(ب) -ال ينتمي أكثر من ثلثي أعضاء اهليئات العامة املنتخبة لنفس النوع االجتامعي».

إن الغرض من تدابري العمل االجيايب املؤقتة هو الوصول إىل حتقيق املناصفة بني النساء والرجال
كآلية لتحقيق املساواة التامة .وهكذا فالغاية منها معاجلة جوانب العجز الديمقراطية القائمة لتكون
خطوة انتقالية نحو ضامن مشاركة النساء عىل قدم املساوة يف القرار االقتصادي وصنع السياسات
79
ً
وفضال عن أن هذا «حق» للنساء ،فإن مشاركة النساء املتساوية يف احلياة العامة
وتنفيذها.
والسياسية تشكل «منفعة» للمجتمع ككل .تشري العديد من الدراسات إىل أن النساء العامالت يف
السياسة مؤهالت مثل أقراهنن من الرجال ،بل وأفضل 80.عالوة عىل ذلك ،لقد تبينّ « ،أن القيادات
النسائية ليست مطلوبة فقط لتعكس أفضليات السياسات اخلاصة بالناخبات ،ولكن ربام هن أكثر
فعالية يف القيام بذلك» 81.إن مشاركة النساء عىل قدم املساواة يف احلياة العامة والسياسية تضمن
بذلك إمكانية أن يتابعن السياسة وصنع القرارات التي تعكس احتياجاهتن ومصاحلهن.

[79] Euromed Feminist Initiative (IFE-EFI), “Women’s Rights and Democracy Building, Promoting a Common Agenda
for Equality between Women and Men”, Recommendations from Euro-Med conference, Amman, Jordan, 7-8 June
2013, http://www.efi-ife.org/sites/default/files/003%20Recommendations%20of%20Euro-Med%20Women’s%20
Rights%20Conference%2C%20Women’s%20Rights%20and%20Democracy%20Building%2C%20Promoting%20a%20
Common%20Agenda%20for%20Equality%20between%20Women%20and%20Men%20%287-8%20June%202013%29.
pdf.
[80] Esther Duflo and Petia Topalova, “Unappreciated Service: Performance, Perceptions, and Women Leaders in
India,” Poverty Action Lab, 2004, http://economics.mit.edu/files/793.
[ ]81روهيني باندي وأليكساندرا سريون ـ النساء يف عامل السياسة :احلصص ،واجتاهات الناخبني ،والقيادة النسائية .راجع رابط الدراسة عىل شبكة

االنرتنت:
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http://iknowpolitics.org/sites/default/files/quota.pdf

قائمة تدقيق الفصل الثالث:
ما الذي يجب أن يتضمنه دستور ديمقراطي متوافق مع منظور
الجندر؟
1.1عند صياغة النصوص اخلاصة باملساواة:

•النص بوضوح عىل املساواة اجلندرية اجلوهرية بوصفها مبدأ دستور ًيا.

•التأكيد عىل وجوب استخدام العبارات الدالة عىل متتع النساء بـ«احلق يف املساواة» وليس
«املساواة بالرجال» حتديدً ا .ذلك أن هذه الصيغة األخرية تنطوي عىل أن الرجال هم املعيار ،يف
حني أن الدستور املتوافق مع منظور اجلندر ينبغي أن يقر بالوضع املتساوي للنساء والرجال.
•تبني تدابري العمل االجيايب من مثل الكوتا الربملانية ،اعرتا ًفا باستمرار استبعاد املرأة وغريه
من أشكال التمييز ضدها يف املجال السيايس ،وبوصفها وسيلة إلزالة العوائق أما مشاركتهن
التامة يف احلياة السياسية .وهذه التدابري متوافقة متا ًما مع اتفاقية سيداو وغريها من األعراف
القانونية الدولية.
•أمهية النص رصاحة عىل إنشاء اهليئات الدستورية املعنية حتديد ًا بتحقيق املساواة اجلندرية.
وهذه اهليئات جيب أن تكون منظمة بوضوح ،ولدهيا إمكانية اختاذ تدابري حقيقية ،وأن يكون
متويلها كاف ًيا؛ وجيب أال يكون وجودها ورشوط عملها عرضة ألهواء األغلبية السياسية يف
اللحظة املعنية.

2.2عند صياغة املواد اخلاصة بحظر التمييز عىل أساس اجلندر ،جيب عىل واضعي الدستور:
•تبني نص رصيح وحمدد ،باعتباره مبدأ دستور ًيا ،يؤكد عىل حظر التمييز عىل أساس اجلندر.

•يف حال تعداد صور ومظاهر التمييز ينبغي عدم تقييد هذه املامرسات حتى ال يفهم بأن التمييز
حمظور فقط بمناسبة املامرسات املذكورة ومباح يف احلاالت األخرى وجتنب ًا لظهور صور
وممارسات مستجدة .ولذلك ينبغي التأكيد دوم ًا عىل استخدام عبارة تشمل أي ممارسات
متييزية الحقة مثل (وأية أشكال أخرى  /أو عىل سبيل املثال) وهو ما يرتك اإلمكانية مفتوحة
لتحديد أشكال أخرى من التمييز يف املستقبل.

•ضامن أن حظر التمييز عىل أساس اجلندر ال حيول دون تبني تدابري العمل اإلجيايب ،عند
الرضورة.
•وجوب النص ،رصاح ًة ،عىل حظر التمييز «غري املبارش» ،وهو التمييز الناجم عن سياسات
تبدو عىل السطح حيادية ،لكنها يف املامرسة سلبية ألحد اجلنسني.
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3.3عند صياغة األحكام اخلاصة باحلقوق يف الدستور ،جيب عىل واضعي الدستور:

•النص بتعابري واضحة ودقيقة وتفصيلية عىل مجيع احلقوق املدنية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية التي حيميها الدستور.
•استخدام العبارات الدالة عىل حق النساء الواضح يف ممارسة احلقوق التي حرمن منها تقليد ًيا،
كاحلقوق اجلنسية واإلنجابية ،واحلق يف شغل املناصب السياسية والقضائية ،واحلقوق املتعلقة
بالعمل ،وحقوق اإلرث ،واحلرية واملساواة ضمن الزواج وحرية اختيار الرشيك.

•ضامن أن أحكام احلقوق الدستورية ال تقدم محاية أقل من تلك احلاميات التي تؤمنها املعاهدات
الدولية واالقليمية التي التزمت هبا الدولة.

•صياغة النصوص التي تكفل ألي شخص طبيعي أو اعتباري إمكانية اللجوء املبارش للمحكمة
الدستورية للطعن بأي ترشيع يتضمن أحكا ًما خمالفة لنصوص الدستور يكون من شأهنا
االنتقاص من احلقوق واحلريات الواردة فيه بصورة عامة وبحقوق وحريات النساء عىل وجه
التحديد.

4.4عند صياغة املواد اخلاصة بالعلامنية ،جيب عىل واضعي الدستور:

•عرض النامذج الدستورية العلامنية الديمقراطية الناجحة وما حتققه من مكاسب ومحاية لكل
رعايا الدولة نسا ًء ورجاالً عىل حد سواء.
•حشد كل اإلمكانيات والقدرات إلبراز حقيقة أن الدستور العلامين ال يعني عدم احرتام الدين،
وإنام فصل الدين عن املجاالت العامة والسياسية والقانونية.

•منع حماوالت تقويض أحكام املساواة اجلندرية عرب اللجوء إىل السلطات والتفسريات الدينية
والتقليدية( .هناك توسع يف رشح الصكوك التي تقدم ضامنة ضد هذه املحاوالت لتدمري
الدساتري املتوافقة مع منظور اجلندر يف الفصل .)5
•االستناد دوم ًا إىل ما التزمت به الدولة قانون ًيا (انظر الفصل  )2نتيجة االتفاقيات الدولية
واالقليمية ،والتي تلزمها بمنع االضطهاد عىل أساس اجلندر أو االنتقاص من حقوقها
وحريتها حتت ذريعة الدين أو الثقافة أو التقاليد.

5.5عند صياغة النصوص اخلاصة بحق النساء يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية ،جيب
عىل واضعي الدستور:
•احلرص عىل استخدام النصوص التي تضمن حق النساء باملشاركة يف كافة أوجه احلياة
السياسية والعامة وليس فقط املجالس الترشيعية املنتخبة .وهذا يمتد إىل املناصب العامة،
والقضاء واهليئات الدبلوماسيةـ وغريها.
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•السعي من أجل تكافؤ الفرص بني النساء والرجال ،أي ًا كانت الصيغ أو احلدود املوضوعة
للكوتا ،مع مراعاة أن اهلدف النهائي الذي ينبغي الوصول له هو املناصفة.
•ضامن أن يشجع الدستور ،أو يرشط تبني ،ترشيعات إضافية تعزز مشاركة النساء يف احلياة
السياسية والعامة ،مثل الكوتا يف األحزاب السياسية أو بني املرشحني لالنتخابات.
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4

كيف نجندر اللغة الدستورية؟
«إىل أولئك الذين يسألون ملاذا يجب أن تشمل كلمة [شخص] النساء ،الجواب الواضح هو:
و َ
مل ال يجب أن تشملهن؟»
(إدواردز ضد كندا (النائب العام) ( ،.R.C.S )1928ص )276
أيضا .ذلك أن اختيار الكلامت ليس
تنعكس الطبيعة املتوافقة مع منظور اجلندر لدستور ما يف لغته ً
ثم تأبيدها يف النص الدستوري.
حياد ًيا ،بل يمكن أن يعكس مواقف جندرية نمطية ،يتم من ّ
ولطاملا طالبت النسويات بأن تصاغ القوانني بلغة «حمايدة بني اجلنسني» أو «شاملة للجنسني» أو
أيضا باالعرتاف بأن ما يسمى «قاعدة املذكر» –أي االفرتاض
«غري أحادية اجلندر» .ولطاملا طالبن ً
بأن ضمري الغائب املذكر (هو) يتضمن ضمري الغائب املؤنث (هي) -مل تأت صدف ًة ،بل عملت عىل
تأبيد تغييب النساء ،وجيب إذن التخيل عنها 82.الدساتري والقوانني هي مواقع ذات أمهية خاصة،
83
«يصاغ الكالم فيها بصوت املذكر ،وهو ما يغ ّيب النساء» عن نصوصها وعن محاية القانون.
سنتناول يف هذا الفصل ملاذا جيب أن يكون اختيار اللغة عىل جدول أعامل أي صائغي دستور ممن
هم متنبهون ملنظور اجلندر ،وسنستعرض بعض األمثلة عن أفضل املامرسات يف صياغة الدستور
عىل نحو متوافق مع منظور اجلندر ،مع أمثلة توضيحية من عدد من النصوص الدستورية.

 .1ملاذا جيب أن يفكر صائغو الدستور باختيارهم للغة؟
من املهم أن نعطي مسألة اللغة العناية الواجبة يف أثناء عملية الصياغة لسببني:

أولاً  ،يفرتض يف الدستور أن يعكس التزام املجتمع بمجموعة من القيم ،عىل نحو رصيح أو
ضمني ،وينبغي التعبري عن تلك القيم بلغة تأخذ اعتبارات اجلندر يف احلسبان .هكذا ،يمكن
للمرشعني احلاليني واملستقبليني بأهنم جيب أن يفكروا مل ًيا يف املعاين
للدستور أن يرسل إشارة قوية
ّ
اجلندرية للترشيعات.
[82] Sandra Petersson, “Locating Inequality—The Evolving Discourse on Sexist Language”, UBC Law Review, Vol. 32,
No. 1 (1998), pp. 55-90.
[ ]83حتالف سوريات من أجل الديمقراطية« ،نحو دستور ديمقراطي» ،2012 ،ص  .6متوفر عىل:
http://wunrn.com/wp-content/uploads/syria_1.pdf
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ثان ًيا ،إن الدستور بطبيعته صعب التعديل ،ونتيجة ذلك يمكن لنص متحيز جنس ًيا أن يرتسخ مع
مرور الزمن .هلذين السببني ،فإن اختيار املصطلحات والتعابري حيمل معنى أكثر من جمرد أنه مترين
تقني أو جتمييل رصف .وحسب تعبري العاملة الدستورية هيلني إيرفينغ« :ليست حماوالت استخدام
لغة شاملة للجنسني جمرد مسألة دقة قانونية وشمول شكيل .بل إن ذلك يتضمن االعرتاف بأن
اللغة شكل من أشكال التمثيل» 84.وهكذا ،فمنارصي صناعة دستور متوافق مع منظور اجلندر
أيضا أن حياولوا التأثري يف لغة الدستور اجلديد ،وليس فقط يف األحكام األساسية عن املساواة
جيب ً
وعدم التمييز.

 .2ما التقنيات التي جيب أن يستخدمها صائغو الدستور عند التفكري يف اللغة الدستورية؟
هناك اسرتاتيجيتان رئيسيتان يمكن أن يتبعهام واضعو الدستور عند صياغة األحكام الدستورية
بطريقة متوافقة مع منظور اجلندر .األوىل ،هي ضامن احليادية الضمنية للغة الدستورية التي
يستخدموهنا ،والتي يمكن حتقيقها عرب جتنب مصطلحات معينة خاصة بجنس معني واستبداهلا
بمصطلحات حيادية جندر ًيا.

االسرتاتيجية الثانية هي البحث عن احليادية الرصحية للغة وذلك عرب االستخدام املتناوب
للمؤنث واملذكر أو استخدامهام م ًعا باتساق .هذا األسلوب الثاين مفيد حني يكون من املتعذر
تفادي استخدام الضامئر التي تدل عىل أحد اجلنسني ،وكذلك بوصفها اسرتاتيجية تصحيحية.
وهي بذلك اسرتاتيجية تأخذ يف احلسبان املعاين الضمنية الختيار الكلامت.

لقد أظهر البحث أن األشخاص حيملون افرتاضات جمندرة معينة عن الكلامت التي تشري إىل مهن
معينة كان الذكور هييمنون عليها تارخي ًيا .يمكن أن تكون اإلشارات يف الدستور إىل مناصب رسمية
متل مناصب «الرئيس» و«رئيس الوزراء» و«الوزراء» و«القضاة» حيادية يف الظاهر ،لكن األرجح
أن تُقرأ عىل أهنا تعني املذكر .وسيكون من املمكن تصحيح هذه االفرتاضات باإلشارة الرصحية إىل
تلك املناصب عىل أن من املمكن أن يشغلها «رجال أو نساء» ،وكذلك باالستخدام الرصيح لضامئر
املؤنث واملذكر« :هي/هو».

ترتبط جمموعة أخرى من االفرتاضات املجندرة بكلامت تدل ضمنًا عىل مؤسسات وممارسات
كانت تارخي ًيا متييزية نحو النساء .من األمثلة عليها تلك اإلشارات إىل «الزواج» أو إىل «العائلة»
والتي تتصل بمامرسات اجتامعية يمكن أن جتعل النساء يف مرتبة أدنى .ليست الفكرة هنا هي أن
اإلشارة إىل تلك األمور يف الدستور من شأهنا أن تقود دائماً إىل التمييز ،بل إن صائغي الدستور جيب
[84] Helen Irving, Gender and the Constitution: Equity and Agency in Comparative Constitutional Design,
Cambridge University Press, 2008, p. 42.
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أن يأخذوا يف احلسبان املامرسات االجتامعية التي ستؤثر يف تفسري تلك الكلامت ،وبذلك ،إما أن
يتجنبوها لذلك السبب ،أو يقدموا هلا تعاريف تراعي منظور اجلندر برصاحة.

 .3تقنيات خاصة لصياغة الدستور بلغة متوافقة مع منظور اجلندر
هناك عدة خيارات متاحة أمام واضعي الدستور لصياغة األحكام الدستورية بطريقة متوافقة مع
منظور اجلندر:
تقنيات لصياغة الدستور بلغة متوافقة مع منظور اجلندر
أ -جتنب املصطلحات اخلاصة بجنس واحد ،وهو ما يمكن حتقيقه عرب:

•استخدام مصطلحات حمايدة جندر ًيا مثل شخص أو فرد؛
•تكرار بعض األسامء لتفادي استخدام الضامئر ،مثل الرئيس أو رئيس الوزراء؛
ِ
ب؛
•استخدام املبني للمجهول ،ارتُك َ
•استخدام بدائل حمايدة جندر ًيا لألسامء ذات األساس املذكر ،مثل (الشخص املسؤول) بدلاً من
(الرجل املسؤول)؛
•استخدام ضمري اجلمع (هم) بدلاً من ضامئر املفرد هو/هي؛

ب -يف املواضع التي ال يمكن فيها تفادي استخدام الضامئر ،ال بد من استخدام الضامئر املؤنثة واملذكرة م ًعا عرب:

•إما التناوب بني املذكر هو/ـه واملؤنث هي/ـها ،أو
•وضعهام م ًعا يف مجيع األحكام ،ويفضل إعطاء األسبقية لضمري املؤنث ،كمؤرش قوي عىل التزامات
النص اجلندرية (هي/هو)؛

ج -يف املواضع التي توجد فيها حاجة إىل تصحيح افرتاضات تارخيية جمندرة:

•يف مناصب رسمية معينة ،مثل منصب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والقضاة ،جتب اإلشارة
رصاحة إىل شاغيل املنصب كـ «نساء أو رجال» و «هي/هو»؛
•فيام خيص بعض الكلامت واملؤسسات ،التي تبدو حمايدة يف الظاهر ،مثل العائلة أو الزواج ،جيب إما
تفادهيا بالكامل أو تعريفها عىل أساس املساواة واحلقوق الفردية.

فيام يأيت أمثلة عىل كل أسلوب من أساليب الصياغة هذه ،مأخوذة من جمموعة من الدساتري التي
حاول صائغوها أن يضمنوا استخدام لغة حمايدة جندر ًيا.

أ .جتنب مصطلحات خاصة بجنس معني ،عرب:

أ -استخدام مصطلحات معينة حمايدة جندر ًيا مثل :شخص أو فرد
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أمثلة:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة  ،3-47عن «فقدان عضوية اجلمعية الوطنية»:

«تسقط عن أي شخص عضوية اجلمعية الوطنية إذا-

أ .مل يعد مؤه ً
ال لذلك؛
ب .تغيب عن احلضور يف اجلمعية دون إذن يف الظروف التي تقرر قواعد اجلمعية وأنظمتها سقوط
العضوية؛ أو
ج .مل يعد عضو ًا يف احلزب الذي رشح ذلك الشخص لعضوية اجلمعية».

دستور أوغندا ،املادة  ،10حول «املواطنة بالوالدة»:

«يعترب األشخاص اآلتون مواطنني أوغنديني بالوالدة:

عضوا يف أي من اجلامعات األصلية املوجودة
أ .كل شخص ولد يف أوغندا ،وكان أحد والديه أو أجداده
ً
واملقيمة ضمن حدود أوغندا كام ُحددت يف اليوم األول من شباط ،1926 ،ورسمت يف اجلدول
الثالث امللحق هبذا الدستور؛
ب .كل شخص ولد يف أوغندا أو خارجها ،وكان أحد والديه أو أجداده مواطنًا أوغند ًيا عند والدة ذلك
الشخص.

الدستور التونيس ،الفصل  100حول شغور منصب رئيس احلكومة:

حالتي االستقالة وسحب الثقة ،يكلف رئيس
عند الشغور النهائي ملنصب رئيس احلكومة ،ألي سبب عدا
ْ
اجلمهورية مرشح احلزب أو االئتالف احلاكم بتكوين حكومة خالل شهر .وعند جتاوز األجل املذكور دون
تكوين احلكومة ،أو يف حالة عدم احلصول عىل الثقة ،يكلف رئيس اجلمهورية الشخصية األقدر ليتوىل
تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة جملس نواب الشعب طبق أحكام الفصل ]...[ .89

لكن ،حتى تلك املصطلحات التي تبدو حمايدة ،يمكن أن تُقرأ عىل أهنا أحادية اجلندر .عىل سبيل
املثال ،يف املجتمعات التي تعرضت مواطنة النساء فيها للتقييد تارخي ًيا أكثر من مواطنة الرجال،
يمكن لإلشارات الدستورية إىل «املواطنني» أال تكون حمايدة يف احلقيقة .وحيث تكون تلكم هي
احلال ،يستطيع صائغو الدستور أن حياولوا تصحيح األشكال الضمنية من فهم تلك الكلامت عرب
القيام بإشارات رصحية إىل املرأة (انظر أمثلة عىل ذلك يف القسم الثالث من هذا الفصل) .عالوة
عىل ذلك ،هناك لغات تكون األسامء ذاهتا املستخدمة لبعض الوظائف العامة أحادية اجلندر ،كام
يف اهلندية والنيبالية اللتني تعني كلمة «رئيس» فيهام حرف ًيا «زوج األمة» 85.وهذا جيعل اإلشارة إىل
شاغل املنصب بـ «هو/هي» يف الدستور النيبايل لعام  2015ذات أمهية خاصة.
[85] Michele Brandt et al., Constitution-making and Reform: Options for the Process, Interpeace, November 2011,
p. 215, http://www.constitutionmakingforpeace.org/sites/default/files/Constitution-Making-Handbook.pdf.
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ب -تكرار بعض األسامء لتجنب الضامئر:

إن تكرار أسامء معينة ،مثل اإلشارة إىل «الرئيس» يف مجيع املواد التي تتناول منصب الرئاسة ،بدلاً
من استخدام ضامئر ،من شأنه أن يضمن أن املواد يمكن أن تُقرأ عىل أهنا حمايدة جندر ًيا.
مثال:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة  79املتعلقة باملوافقة عىل مشاريع القوانني:

1 .1يوافق رئيس اجلمهورية عىل مرشوع القانون الذي تم إقراراه وفق ًا هلذا الفصل ويوقعه ،أو إذا كانت لدى
الرئيس حتفظات حول دستورية مرشوع القانون ،حييله مرة أخرى إىل اجلمعية الوطنية إلعادة النظر فيه.

2 .2تنص القواعد واألوامر املشرتكة عىل إجراءات إعادة النظر يف مرشوعات القوانني من جانب اجلمعية
الوطنية ومشاركة املجلس الوطني لألقاليم يف عملية إعادة النظر.

3 .3يشارك املجلس الوطني يف إعادة النظر يف مرشوع قانون أعاده رئيس اجلمهورية إىل اجلمعية الوطنية يف
األحوال التالية:
أ .إذا كانت حتفظات رئيس اجلمهورية عىل دستورية مرشوع القانون تتعلق بمسألة إجرائية ختص
املجلس؛ أو
ب .إذا كان القسم  )1( 74أو ( )2أو (( )3ب) أو  76معمولاً به يف إقرار مرشوع القانون.

4 .4بعد إعادة النظر ،إذا ضم مرشوع القانون حتفظات رئيس اجلمهورية ،يوافق رئيس اجلمهورية عىل
مرشوع القانون ويوقعه؛ وإذا مل يفعل ذلك ،جيب عىل رئيس اجلمهورية إما أن:
أ .يوافق عىل مرشوع القانون ويوقعه؛ أو

ب .حييله إىل املحكمة الدستورية لتصدر قرارها حول دستوريته.

5 .5إذا قررت املحكمة الدستورية أن مرشوع القانون متفق مع الدستور ،يوافق رئيس اجلمهورية عليه ويوقعه.

ج -استخدام املبني للمجهول

هذا األسلوب مالئم عىل نحو خاص يف األحكام التي تعلن حقو ًقا معينة؛ إذ يمكن هبذه الطريقة
إعالهنا بلغة «غري جمسدة» بحيث تشمل اجلميع ،وال تشري إىل شخص معني باعتباره صاحب تلك
86
احلقوق.
مثال:

الدستور األسرتايل ،املادة  80حول «املحاكمة أمام هيئة حملفني»

أي قانون من قوانني الكومنولث أمام هيئة حملفني ،وينبغي
«جيب أن تكون املحاكمة بشأن أي جريمة ضدّ ّ
إجراء هذه املحاكمة يف الوالية التي ارتكبت فيها اجلريمة .ويف حال عدم ارتكاب اجلريمة يف أي والية ،تُقام
املحاكمة يف املكان أو األماكن التي حيدّ دها الربملان».
[86] Irving 2008, p. 46.
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د -استخدام بدائل حمايدة جندر ًيا لألسامء املستندة إىل املذكر ،مثل الشخص الرئيس بدل الرجل

الرئيس

*

هناك كلامت تتضمن افرتاضات جندرة يف بنيتها نفسها ،كاستخدام كلمة «رجل» يف تراكيب مثل:
«رجل السلطة» أو «رجل أعامل» وغريها .جيب استبدال هذه الكلامت ببدائل متوافقة مع منظور
اجلندر مثل «الشخص الذي يتوىل السلطة» أو «أصحاب األعامل» إلخ.
أمثلة:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة  64املتعلقة برئيس املجلس الوطني لألقاليم ونائبي الرئيس:
1 .1ينتخب املجلس الوطني لألقاليم رئيس املجلس ونائبني للرئيس من بني املندوبني.

ُ 2 .2ينتخب رئيس املجلس وواحد من نائبي الرئيس من بني املندوبني الدائمني ملدة مخس سنوات ما مل تنته
مدد انتخاهبم كمندوبني قبل ذلك.

ُ 3 .3ينتخب نائب رئيس املجلس اآلخر ملدة عام واحد ،وخيلفه مندوب من إقليم آخر ،حتى يتم متثيل كل
إقليم بالدور.

4 .4يرأس رئيس القضاة جلسة انتخاب رئيس املجلس ،أو يعني قاضيا آخر لرئاستها .ويرأس رئيس
املجلس جلسة انتخاب نائبي الرئيس.

5 .5يرسي اإلجراء الوارد يف اجلزء أ من اجلدول  3عىل انتخاب رئيس املجلس ونائبي الرئيس.

6 .6جيوز أن يقيل املجلس الوطني لألقاليم رئيس املجلس أو أ ًيا من نائبي الرئيس من مناصبهم.

7 .7طبق ًا للقواعد واألوامر ،جيوز للمجلس الوطني لألقاليم أن ينتخب مسؤولني آخرين من بني مندوبيه
لرئاسة اجللسات ملساعدة رئيس املجلس ونائبي الرئيس.
دستور نيبال ،املادة  86املتعلقة بتكوين اجلمعية الوطنية ومدد األعضاء:

جملسا دائماً .
 .1تعترب اجلمعية الوطنية ً

عضوا موزعني عىل النحو اآليت:
 .2تضم اجلمعية الوطنية تسعة ومخسني
ً

عضوا منتخبون من الكلية االنتخابية التي تضم أعضاء مجعية األقاليم ورؤساء
أ .ستة ومخسون
ً
ونواب رؤساء جمالس القرى و ُعمدات ونواب ُعمدات املجالس البلدية ،مع تثقيالت خمتلفة
ألصوات كل منهم ،مع ثامنية أعضاء من كل إقليم ،من ضمنهم عىل األقل ثالث نساء ،وشخص
من طبقة الداليت (املظلومني) ،وشخص ذو إعاقة أو من األقليات؛

ب .ثالثة أعضاء ،من ضمنهم امرأة واحدة عىل األقل ،يسميهم الرئيس بناء عىل توصية من احلكومة
النيبالية]...[ .
* ليس «الشخص الرئيس» و«الرجل الرئيس» أو «الشخص املسؤول» و«الرجل املسؤول» مها الرتمجة الصحيحة لـ « »chairperson
و« ،»chairmanولكني ترمجتهام عىل هذا النحو من أجل السياق[ .املرتجم]
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هـ -استخدام ضمري اجلمع (هم) بدلاً من ضامئر املفرد

إن صياغة مجلة ما باجلمع يمكن أن تساعد يف جتنب الضامئر أحادية اجلندر (استخدام الضمري
املنفصل «هم» واملتصل «هم» بدال من املنفصل «هو» واملتصل «ه».
مثال:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة  10املتعلقة بالكرامة اإلنسانية:
«جلميع األشخاص كرامة متأصلة وهلم احلق يف احرتام كرامتهم ومحايتها».

ب .يف املواضع التي ال يمكن فيها جتنب استخدام الضامئر ،ينبغي اللجوء إىل إدراج ضمريي
املؤنث واملذكر م ًعا ،وذلك عرب:
أ -إما التناوب يف استخدام الضامئر بني املذكر هو/ـه واملؤنث هي/ـها؛
ب -أو وضعهام م ًعا يف مجيع األحكام ،ويفضل إعطاء األسبقية لضمري املؤنث كمؤرش واضح عىل
التزامات النص اجلندرية.

قد تكون هناك اعرتاضات ،من مثل أن هذه الطريقة جتعل النص ثقيلاً  ،ولذلك جيب استخدامها يف
احلد األدنى 87.لكن ،إذا مزجنا استخدام هذه الطريقة مع استخدام املصطلحات املحايدة جندر ًيا،
فيمكن توظيفها إىل حد بعيد دون جعل النص الدستوري ثقيلاً .
أمثلة:

الدستور البوليفي ،املادة  ،169الفقرة :1

«يف حال غياب الرئيس/ـة النهائي أو نتيجة عائق ،حيل حمله/ها نائب الرئيس ،فإن كان غائ ًبا ،فرئيس جملس
الشيوخ ،فإن كان غائ ًبا/ـة ،فرئيس جملس النواب .ويف احلالة األخرية ،يدعى إىل انتخابات جديدة يف غضون
تسعني يو ًما يف احلد األقىص».
دستور نيبال ،املادة  89املتعلقة بشغور مقعد أحد أعضاء الربملان:

شاغرا يف الظروف اآلتية:
«يعترب مقعد عضو من أعضاء الربملان
ً
•إذا هو أو هي تقدم/ت بطلب استقالة كتاب ًيا إىل الناطق باسم الربملان أو رئيسه؛
•إذا مل حيقق هو أو هي املتطلبات الواردة يف املادة 91؛
•إذا انتهت مدتـه/ها يف املنصب أو إذا انتهى دور املجلس النيايب واجلمعية الوطنية؛
•إذا ظل هو أو هي غائ ًبا/ـ ًة عن عرشة اجتامعات متتالية دون إخطار املجلس؛
إخطارا حسب ما نص عليه القانون بأنه/
عضوا فيه عند انتخابه/ها
•إذا قدم احلزب الذي كان هو أو هي
ً
ً
ها قد تركا احلزب؛
•إذا تويف أو توفيت».
[87] Christopher Williams, “The End of the ‘Masculine Rule’? Gender-Neutral Legislative Drafting in the United
Kingdom and Ireland”, Statute Law Review, Vol. 29, No. 3 (2008), pp. 140-41.
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ج .تصحيح االفرتاضات أحادية اجلندر:

أ -تصحيح االفرتاضات أحادية اجلندر حول شاغيل املناصب السياسية

إن خطر اختيار لغة دستورية حمايدة يأيت من أهنا ،فيام هي تزيل «قاعدة املذكر» ،فإهنا تغ ّيب ،مرة
أخرى ،النساء من النص .وهكذا ،ملواجهة «االفرتاض النمطي املتمثل بأن الالعبني يف السياسة
جيب أن يكونوا رجالاً » ،88يمكن أن يشري النص رصاحة إىل النساء وأن يستخدم ضمري املؤنث
فيام يتعلق بالتعيني يف املناصب الرسمية التي كان الرجال يتولوهنا تقليد ًيا .وكام تبني األمثلة أدناه،
يمكن القيام بذلك يف بند واحد عام ،أو يف كل بند يتناول تلك التعيينات الرسمية ،وهذا اخليار
األخري ينطوي عىل إرسال رسالة أقوى يف هذا اخلصوص.
أمثلة:

الدستور الفرنيس ،املادة :1

«[ ]...تعزز الترشيعات املساواة بني النساء والرجال يف تقلد املناصب والوظائف االنتخابية وكذلك املناصب
ذات املسؤوليات املهنية واالجتامعية.» .

دستور جنوب أفريقيا ،املادة  174املتعلقة بتعيني املسؤولني القضائيني:

1 .1جيوز تعيني أي شخص مناسب ومؤهل عىل نحو مالئم سواء كان رجال أو امرأة موظفا قضائيا .وجيب
أن يكون الشخص املعني يف املحكمة الدستورية من مواطني جنوب إفريقيا.
2.2تراعى رضورة أن تعكس السلطة القضائية عىل نحو واسع النطاق تشكيلة العرق واجلنس يف جنوب
أفريقيا عند تعيني املوظفني القضائيني]...[ .
دستور جنوب أفريقيا ،املادة  207املتعلقة بمراقبة جهاز الرشطة:

ُ 1 .1يعني رئيس اجلمهورية ،بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية ،رجال أو امرأة مفوض ًا وطنيا جلهاز
الرشطة ملراقبته وإدارته.]...[.

دستور أوغندا ،املادة 108-أ املتعلقة برئيس الوزراء:

1 .1يقوم رئيس الوزراء بـ:
[ ]...ب -أداء تلك الوظائف التي يمكن أن يعهد الرئيس هبا إليه/ها ،أو التي يمكن أن متنح له/ها
بموجب هذا الدستور أو بالقانون.
2 .2يعترب رئيس الوزراء ،لدى أداء وظائفه/ها ،مسؤوال مسؤولية فردية أمام الرئيس ومسؤولاً مسؤولية
مجاعية عن أي قرار يتخذه جملس الوزراء.

الدستور املغريب ،الفصل :38

يساهم كل املواطنات واملواطنني يف الدفاع عن الوطن ووحدته الرتابية جتاه أي عدوان أو هتديد.

[88] Christina Murray, “A Constitutional Beginning: Making South Africa’s Final Constitution”, UALR Law Review, 23
(2001), pp. 828-29.
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الدستور التونيس ،الفصل  74املتعلق بالرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية:

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة ،دينه اإلسالم.]...[ .

دستور نيبال ،املادة  61املتعلقة بالرئيس:

1 .1الرئيس رأس الدولة .وهو/هي يقوم بواجباته/ها حسب هذا الدستور والقوانني االحتادية.]...[ .

ب -تصحيح بعض االفرتاضات أحادية اجلندر حول بعض املؤسسات واملامرسات

هناك مؤسسات أو ممارسات معينة حتمل معها معاين جمندرة ،مثل «العائلة» أو «الزواج» .جيب
أن يكون صائغو الدستور متنبهني ألثر دسرتة تلك املؤسسات .ومن ثم جيب أن يقرروا إذا كان
من األفضل أن يتجنبوا اإلشارات النصية الرصحية إليها ،أو أن يصيغوها بطريقة تشمل اجلنسني.
وبالطبع ،يتوقف الكثري عىل كيفية تفسري تلك األحكام يف املامرسة (هناك املزيد عن هذه النقطة فيام
بعد) .لكن استخدام لغة دستورية واضحة تنص عىل مساواة املرأة يف الزواج والعائلة ،عىل سبيل
املثال ،سيساعد عىل توجيه ذلك التفسري .عالوة عىل ذلك ،بام أن الفرد يشكل الوحدة األساسية
يف املجتمع ،فيجب أن يركز الدستور عىل احلقوق الفردية جلميع األنواع االجتامعية ،وهو ما ينطبق
أيضا عىل مؤسسات العائلة أو الزواج .وهكذا« ،فيام خيص اختيار رشيك الزوجية ،وحقوق
ً
امللكية ،واإلرث ،واختيار مكان اإلقامة ،والطالق وغريها من األمور املتعلقة بالزواج والعائلة،
89
[جيب] سن القوانني من وجهة نظر الكرامة الفردية واملساواة اجلوهرية بني املرأة والرجل».
مثال:

دستور رومانيا ،املادة  48املتعلقة باألرسة:

«تقوم األرسة عىل زواج مبني عىل موافقة الزوجني بحرية ،وعىل املساواة التامة بينهام ،وعىل حق األهل
وواجبهام بتنشئة أطفاهلام وتربيتهم وتعليمهم».

يفرتض عمو ًما جتنب اإلشارات إىل األسس التقليدية أو العرفية أو الدينية حلامية األرسة ،ألن هناك
ميلاً عمو ًما إىل تفسريها عىل نحو يعيق املساواة اجلندرية ضمن األرسة.
أمثلة:

دستور اململكة العربية السعودية ،املادة :9

«األرسة هي نواة املجتمع السعودي .ويربى أفرادها عىل أساس العقيدة اإلسالمية وما تقتضيه من الوالء
والطاعة هلل ولرسوله وألويل األمر ...واحرتام النظام وتنفيذه وحب الوطن واالعتزاز به وبتارخيه املجيد».

[ ]89سوريات من أجل الديمقراطية ،2012 ،ص .12
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دستور اململكة العربية السعودية ،املادة :10

«حترص الدولة عىل توثيق أوارص األرسة واحلفاظ عىل قيمها العربية واإلسالمية ورعاية مجيع أفرادها
وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتم».

الدستور اليمني ،املادة :26

«األرسة أساس املجتمع ،قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ،حيافظ القانون عىل كياهنا ويقوي أوارصها».

أيضا تفادي إدخال االفرتاضات املتعلقة بدونية النساء مقابل الرجال ضمن العائلة؛ مثال
جيب ً
عىل ذلك هو اإلشارة إىل النساء باعتبارهن «مكمالت» للرجال يف املسودات األوىل من الدستور
التونيس 90.بالطبع ،وجهات النظر التقليدية عن دور املرأة ضمن املنزل يمكن أن تعزز األحكام
أيضا .عىل سبيل املثال ،كانت محاية الزواج واألرسة يف الدستور األملاين مبنية عىل وجهة
الدستورية ً
نظر تقليدية عن هاتني املؤسستني .وقد أقرت املحكمة الدستورية ذاهتا يف أملانيا ،ضمن ًيا عىل األقل،
بوجهة النظر هذه ،بأن جمّدت بالغ ًيا «دور اجلنسني كليهام ،يف حني طالبت باالحرتام الختالفاهتام
الطبيعية والوظيفية املوضوعية» 91.وكانت جمموعة القرارات التي نتجت عن ذلك عبارة عن خليط
البت فيها مجي ًعا عىل أساس املساواة اجلندرية ومواجهة هيمنة الرجال
من احلاالت التي مل جير ّ
92
التقليدية يف معظم املجاالت االجتامعية.
مثال:

الدستور األملاين ،املادة  6املتعلقة بالزواج واألرسة واألطفال:
1 .1حيظى الزواج وشؤون األرسة بحامية خاصة من ِق َبل الدولة.

2 .2رعاية األطفال وتربيتهم حق طبيعي لألبوين ،وواجب يقع يف املقام األول عىل عاتقهام .وتُعنى الدولة
بمراقبة قيامهام بذلك.
3 .3ال جيوز فصل األطفال عن عائالهتم ضد إرادة أبوهيم أو أوصيائهم إال بموجب قانون ،وإال إذا فشل
أولياء أمور األطفال أو أوصيائهم يف واجباهتم ،أو أصبح األطفال معرضني خلطر اإلمهال اجلسيم.
4 .4كل أم هلا احلق يف أن يقدم املجتمع هلا احلامية والرعاية.

5 .5تُتاح لألطفال املولودين خارج إطار الزوجية من خالل الترشيعات نفس الظروف التي تتهيأ لغريهم
من األطفال املولودين يف إطار الزوجية للتطور بدني ًا ونفسي ًا ،والتمتع بمكانتهم يف املجتمع.

أيضا حقيقة أن عدم دسرتة كل جانب من جوانب
جيب أن يأخذ صائغو الدستور يف احلسبان ً
[90] Mounira M. Charrad and Amina Zarrugh, “The Arab Spring and Women’s Rights in Tunisia”, E-International
Relations, 4 September 2013, http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-womens-rights-in-tunisia/.
[91] Blanca Rodriguez Ruiz and Ute Sacksofsky, “Gender in the German Constitution”, in Beverley Baines and Ruth
Rubio-Marin, eds., The Gender of Constitutional Jurisprudence, Cambridge University Press, 2005, p. 161.
[92] Ibid., p. 163.
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األرسة ال يعني تلقائ ًيا أنه لن يتمتع باحلامية ضمن املجتمع .ذلك أن دساتري الدول االسكندنافية
ال تقول الكثري عن األرسة ،لكن هناك اعتقاد منذ زمن طويل بأن هذه الدول تقدم أفضل محاية
ربرة عىل أساس االستقاللية الفردية 93.الدستور النروجيي ،عىل سبيل
اجتامعية لألرس ،لكنها كلها ُم َّ
املثال ،ال يذكر األرسة إال ضمن أحكام متعلقة باحلق يف اخلصوصية وبحقوق األطفال ،تاركًا بقية
األنظمة اخلاصة باألرسة للترشيعات االجتامعية.
أمثلة:

دستور النرويج ،املادة :102

لكل شخص احلق يف احرتام حياته اخلاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته .وال جيوز أن يتم تفتيش املنازل
اخلاصة إال يف القضايا اجلنائية.
دستور النرويج ،املادة :104

لألطفال احلق يف محاية سالمتهم الشخصية .وختلق سلطات الدولة الرشوط املواتية لنمو الطفل ،وتضمن
وف ًقا ألحكام الدستور األمن االقتصادي واالجتامعي هلم ،فضلاً عن مستوى الصحة الرضوري للطفل؛
ويفضل أن يكون ذلك ضمن أرسته.

 .4تقنيات عامة لصياغة لغة دستورية متوافقة مع منظور اجلندر؟
هناك ثالثة أنواع عريضة من اعتبارات الصياغة ذات الصلة بأي دستور ،وكذلك بأي دستور
متوافق مع منظور اجلندر:

أ .اخلصوصية مقابل العمومية

ليس هناك اتفاق حول ما إذا كان من املفضل أن تكون اللغة الدستورية خاصة أو عامة .هؤالء
دستورا إطار ًيا عا ًما يميلون إىل الثناء عىل الدستور األمريكي بوصفه نموذجهم
الذين يفضلون
ً
دستورا تفصيل ًيا أن يأملوا بدستور مثل دستور
املفضل ،يف حني من شأن أولئك الذين يفضلون
ً
جنوب أفريقيا ،باعتباره مثالاً عىل ممارسة جيدة .إن درجة معينة من العمومية أمر ال بد منه يف صياغة
الدستور ،إذا أخذنا يف احلسبان أن القانون األسمى ال يمكن (وال جيب) أن يضع القواعد التي تنظم
مجيع مناحي املجتمع .وعىل العكس من ذلك ،فقد مالت جتارب إعداد الدساتري األحدث عهدً ا إىل
أيضا ظهور عدد من القضايا التي بات
إنتاج نصوص دستورية تفصيلية عىل نحو متزايد ،لتعكس ً
[93] “The secret of their success: The Nordic countries are probably the best-governed in the world”, The
Economist, 2 February 2013, http://www.economist.com/news/special-report/21570835-nordic-countries-areprobably-best-governed-world-secret-their.
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ينظر إليها عىل أهنا «دستورية» 94.أما اخلصوصية فقد تشري إىل نطاق القضايا التي ينظمها الدستور
وإىل درجة التفصيل يف عرض أحكام الدستور يف أي موضوع معني 95.جيادل بعض الفقهاء بأن
الدستور الذي يتضمن مستوى عال ًيا من اخلصوصية يعكس مساومة دستورية شاقة عند صياغته،
وهلذا فهو حيظى بفرصة أفضل ألن يعمر طويلاً بعد إقراره 96.لكن وجهة النظر هذه تعرضت
للتفنيد من جانب أولئك الذين جيدون أن األحكام الدستورية التي تبالغ يف اخلصوصية «ختاطر
97
بدفع احلكومات إىل سياسات ال تعترب يف بلدان أخرى حتى من قضايا القانون الدستوري».

من وجهة نظر أحكام اجلندر ،فإن الصياغة اخلصوصية قد تساعدها وتعوقها م ًعا .فعىل سبيل
املثال ،يمكن لبند دستوري تفصييل يتعلق بحامية األرسة أن يعني تقييد حقوق املرأة ضمن أرسهتا
من خالل التوسع يف اإلشارة إىل األعراف والتقاليد أو الدين أو إىل الواجبات وااللتزامات التي
تقع عىل كاهل املرأة عىل نحو غري متناسب .لكن بندً ا طويلاً يشري إىل املساواة اجلندرية ضمن
العائلة يمكن أن يفيد يف التخفيف من متييز سابق .أحد األمثلة التي استخدمت فيها اخلصوصية
لتقليص املساواة اجلندرية هو التعديل الذي جرى يف تركيا للامدة  42من دستورها يف عام .2001
فالتعديل ،الذي جاء بدفع من مطالبات املجلس األورويب بتغيري مبدأ املساواة املوجود حتى يؤ ّمن
نصا يعالج محاية األرسة:
رافعة للمطالب باملساواة ،أضاف ،بدلاً من ذلكً ،
الدستور الرتكي ،املادة :41

األرسة هي أساس املجتمع الرتكي وهي مبنية عىل أساس املساواة بني الزوجني .وعىل الدولة اختاذ التدابري
الالزمة ،وإنشاء املنظومة الالزمة لضامن السالم ورفاه األرسة ،وخصوصا حيث تشارك يف محاية األم
واألطفال ،واالعرتاف باحلاجة للتعليم يف جمال التطبيق العميل لتنظيم األرسة.

انتقدت ناشطات حقوق املرأة واملجتمع املدين عمو ًما هذه اخلطوة ألهنا مل تعامل النساء عىل أهنن
98
أفراد مستقلون ،بل ،عىل العكس من ذلك ،بدا أهنا «تدعم الفلسفة البطريركية لرتكيا التقليدية».
وهكذا أضيعت فرصة للتقدم يف املساواة اجلندرية عرب املزيد من اخلصوصية الدستورية.

ب .الوضوح مقابل الغموض

ال بد من أن ُيكتب أي دستور جيد بلغة واضحة ومفهومة .وعندما يتعلق األمر بأحكام تتناول
[ ]94كان دستور الربازيل ،عىل سبيل املثال ،مؤل ًفا من  65ألف كلمة عندما تم تبنيه يف عام  ،1988وهو مشهور بأنه قد دسرت تقري ًبا كل جانب من
جوانب احلياة العامة .انظر:

Zachary Elkins et al., The Endurance of National Constitutions, Cambridge University Press, 2009, p. 105.
[95] Ibid., p. 103.
[96] Ibid.
[97] George Tsebelis and Dominic J. Nardi, Jr., “When more is less: the negative economic effects of longer
constitutions”, Constitution-Making & Constitutional Change, 19 September 2014, http://constitutional-change.com/
when-more-is-less-the-negative-economic-effects-of-longer-constitutions/.
[98] Hilal Elver, “Gender Equality from a Constitutional Perspective”, in Baines and Rubio-Marin 2005, p. 283.
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املساواة اجلندرية وعدم التمييز ،فيجب أن تصاغ بتعابري ال لبس فيها حتى ال ترتك جمالاً ألي سوء
تفسري للقصد من وراء إقرارها أو لنطاق احلقوق واملحظورات املعنية .أحد األمثلة عىل بند تعرض
النتقادات واسعة ألنه يمكن أن يؤدي إىل تفسري متييزي ،هو البند  28من الفصل  ،2والذي وضع
يف املسودة األوىل من الدستور التونيس.
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املسودة األوىل للدستور التونيس ،بتاريخ  14آب  ،2012الفصل :28-2

تلتزم الدولة بحامية حقوق املرأة وتدعم مكاسبها باعتبارها رشيكة حقيقية للرجل يف بناء األمة وصاحبة دور
مكمل لدوره يف األرسة.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف حتمل خمتلف املسؤوليات.

تضمن الدولة القضاء عىل كافة أشكال العنف ضد املرأة.

حتيزا ،وينتج عنه أن
كان التخوف ناب ًعا من أن وصف النساء بأهنن «مكمالت» للرجال يعترب ً
احلقوق «متنح للنساء ،ال عىل أساس أهنن مؤهالت حلقوق اإلنسان من حيث أهنن كائنات إنسانية،
بل ألهنن مكمالت للرجال» 100.وهكذا ،عىل الرغم من أن هذا البند بدا ،يف الظاهر ،وكأنه يسعى
إىل الوضوح بخصوص «الرشاكة احلقيقية» بني املرأة والرجل ،يمكن أن ينجم عنه متييز يف املامرسة.
أما النسخة النهائية من تلك املادة (الفصل  46من دستور عام  )2014فتلجأ إىل لغة واضحة حول
املساواة اجلندرية:
الدستور التونيس ،الفصل :46

تلتزم الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتعمل عىل دعمها وتطويرها.

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف حتمل خمتلف املسؤوليات ويف مجيع املجاالت.
تسعى الدولة إىل حتقيق التناصف بني املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة.
تتخذ الدولة التدابري الكفيلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة.

أيضا أن تستخدم اللغة الواضحة ملنع تقييد احلاميات الدستورية عن طريق التفسري القضائي.
جيب ً
ذلك أن اللغة الغامضة قد ترتك جمالاً للتفويض القضائي ،وهو ما قد ال يكون يف صالح ملرأة،
نتيجة الطبيعة البطريركية تقليد ًيا للسلطة القضائية .ربام توجد حاالت تكون اللغة العامة و/أو غري
الرصحية فيها مفيدة يف الصياغة الدستورية .يمكن أن تفسح هذه االسرتاتيجية يف املجال لألمور غري
املؤكدة يف وقت إعداد الدستور وللتطورات الالحقة بأن تفرس دستور ًيا عىل نحو يعطي املزيد من
_[99] For an unofficial translation of the draft, see http://www.constitutionnet.org/files/2012.08.14_-_draft
constitution_english.pdf.
[100] United Nations Working Group on Discrimination against Women in Law and in Practice, “Tunisia: UN expert
group calls on new Government to protect and strengthen achievements on equality and women’s human rights”, 21
August 2012, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12447&LangID=E#sthash.5Po
CMNvO.dpuf.
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املساواة اجلندرية .يف عمليات إعداد الدستور ،التي ال تكسب حقوق النساء فيها سوى القليل من
التجاذب ،وال يشء سوى استبعادها من الصياغة ،يمكن أن حياول املدافعون عنها احلد من الرضر
الواقع عىل املساواة ،وذلك عرب املطالبة بأحكام دستورية ال تغلق ،عىل األقل ،امكانية توسيع احلامية
يف املستقبل .عىل سبيل املثال ،يف احلاالت التي ال يمكن فيها ترك اإلشارات إىل األرسة أو الزواج
خارج الدستور بالكامل ،يمكن أن يكون البديل هو تضمني إشارة غامضة إىل دورمها يف املجتمع
للحيلولة دون استخدام لغة واضحة ،لكنها متييزية ،حول تلك القضايا .مثال آخر عىل اسرتاتيجية
الصياغة هو استخدام قوائم غري هنائية يف البنود املتعلقة بعدم التمييز.
مثال:

الدستور السلوفيني ،املادة  ،14بشأن املساواة أمام القانون:

يف سلوفينيا ،حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مضمونة للجميع بالتساوي بغض النظر عن األصل
القومي أو العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد السيايس أو غريه أو الوضع املادي أو الوالدة أو
التعليم أو احلالة االجتامعية أو اإلعاقة أو أية ظروف شخصية أخرى.
اجلميع متساوون أمام القانون.

إن الطبيعة املفتوحة لقائمة األسس التي يقوم عليها لتمييز ،والتي عكستها إضافة «أو أية ظروف
شخصية أخرى» عند هناية القائمة ،تسمح بتوسيع احلاميات لتشمل فئات غري مدرجة يف القائمة
(مثل امليل اجلنيس واهلوية اجلندرية) وتسهل احلامية من التمييز املتعدد (مثلاً  :التمييز ضد نساء
األقليات).

عىل أي حال ،لقد حذر املدافعون عىل حقوق املرأة من أن الضامنات العامة باملساواة يف الدستور
ليس من الرضوري أن تؤدي إىل املساواة يف املامرسة« :كشفت املامرسة أن تعابري من مثل «مجيع
املواطنني متساوون أمام القانون» أو «مجيع املواطنني متساوون بغض النظر عن الدين أو العرق
أو اجلنس »...و«التي ظهرت يف عدد من الدساتري العربية ،ال تضمن حقوق املواطنة املتساوية بني
املرأة والرجل ،ألن القوانني قد بنيت أصلاً عىل أساس التمييز ضد املرأة ،ومازال ذلك يتخللها.
ولذلك ،جيب أن يتضمن الدستور أحكا ًما خاصة وواضحة حول املساواة التامة بني املرأة والرجل
101
يف احلقوق املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية».

ج .الرتابط

االتساق والرتابط مهامن جدً ا يف أثناء صياغة مجيع الدساتري :ومها م ًعا يساعدان يف ألاّ يكون النص
ً
مشوشا .وترابط النص يمكن أن يشري إىل عدة جوانب :هل مجيع
متناقضا داخل ًيا أو
النهائي
ً
[ ]101سوريات من أجل الديمقراطية ،2012 ،ص .5
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بعضا؛ هل هي متسقة مع الفلسفة الكامنة خلف النص؛
األحكام منسجمة منطق ًيا مع بعضها ً
هل هناك اعرتاف بمصادر للمرجعية القانونية يقيص بعضها اآلخر ،مثل حقوق اإلنسان العاملية
للمرأة ،والرشيعة الدينية؛ هل يستخدم النص أساليب خمتلفة عىل امتداده (تفصيل شديد يف بعض
األجزاء ،يف حني يكتفي بإرشادات وتوجيهات ختطيطية يف أجزاء أخرى)؛ هل تستخدم الكلامت
ذاهتا بمعان خمتلفة عىل امتداد النص؛ أو هل هناك تكرار غري الزم ولغة مربكة.

يمكن أن تكون العالقة بني املادة  3عن املساواة اجلندرية واملادة  )1(6عن «احلامية اخلاصة» التي
تؤمنها الدولة لألرسة والزواج يف القانون األسايس األملاين مثالاً عىل امكانية عدم الرتابط .كان
هذان احلكامن موضوع توتر ،نظر ًيا عىل األقل ،عىل الرغم من أن املحكمة الدستورية األملانية قد
حاولت جتنب املواجهة املبارشة بني هاتني املادتني 102.تأيت أمثلة أخرى من دساتري ال تشري باتساق
إىل النساء والرجال ،أو ال تستخدم ضامئر املذكر واملؤنث م ًعا يف أحكام متشاهبة .عىل سبيل املثال،
الدستور التونيس ،الذي يضمن حيادية اللغة أو استخدام الضمريين لدى اإلشارة إىل الوظائف
العامة ،يكتفي باإلشارة إىل صالحيات الرئيس باملذكر:
الدستور التونيس ،الفصل  72عن اختصاصات رئيس اجلمهورية:

رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ،ورمز وحدهتا ،يضمن استقالهلا واستمراريتها ،ويسهر عىل احرتام
الدستور.

وعىل الرغم من النص بعد ذلك عىل أن منصب الرئيس يمكن أن يشغله رجل أو امرأة (الفصل
 ،)74فإن هذه اهلفوات ،سواء كانت مقصودة أو ناجتة عن أخطاء يف الصياغة ،يمكن أن تكون هلا
عواقب عند تفسري األحكام املعنية .عىل األقل ،هي تقلل من الدور الرمزي القوي الذي يلعبه نص
دستوري متوافق مع منظور اجلندر.

[102] Rodriguez Ruiz and Sacksofsky 2005, p. 160.
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قائمة تدقيق الفصل الرابع:
كيف نجندر اللغة الدستورية؟
يمكن لصائغي الدستور ومنارصي حقوق املرأة املشاركني يف عملية كتابة دستور جديد أن
يستخدموا طي ًفا من التقنيات واالسرتاتيجيات حتى يضمنوا أن تكون اللغة الدستورية متوافقة مع
منظور اجلندر .لقد سعى هذا الفصل إىل تزويدهم بإجابات عن األسئلة التالية:

1.1ملاذا جيب أن يفكر صائغو الدستور باختيارهم للغة؟
•تعرب اللغة الدستورية عن مبادئ املجتمع وقيمه.

•لقد عكست اللغة الدستورية تارخي ًيا مصالح الذكور ومعايريهم ،مستبعدة النساء .ويمكن
للغة دستورية متوافقة مع منظور اجلندر أن تصحح ذلك.

•يمكن للغة الدستورية املتوافقة مع منظور اجلندر أن ترسل إشارة قوية للمرشعني احلاليني
واملستقبليني بأهنم جيب أن يفكروا مل ًيا يف املعاين اجلندرية للترشيعات.
•إن الدستور بطبيعته صعب التعديل ،ونتيجة ذلك يمكن أن يكون تغيري لغة متحيزة جنس ًيا
أصعب بعد إقرار النص الدستوري.

2.2ما التقنيات التي جيب أن يستخدمها صائغو الدستور عند التفكري يف اللغة الدستورية؟
أ .جتنب املصطلحات اخلاصة بجنس واحد ،وهو ما يمكن حتقيقه عرب:

•استخدام مصطلحات حمايدة جندر ًيا مثل شخص أو فرد؛
•تكرار بعض األسامء لتفادي استخدام الضامئر ،مثل «رئيس»« ،رئيس الوزراء»؛
ِ
ب»؛
•استخدام املبني للمجهول ،مثل «ارتُك َ
•استخدام بدائل حمايدة جندر ًيا لألسامء ذات األساس املذكر ،مثل (الشخص
املسؤول) بدلاً من (الرجل املسؤول)؛
•استخدام ضمري اجلمع (هم) بدلاً من ضامئر املفرد هو/هي؛

ب .يف املواضع التي ال يمكن فيها تفادي استخدام الضامئر ،ال بد من استخدام الضامئر املؤنثة
واملذكرة م ًعا عرب:

•إما التناوب بني املذكر هو/ـه واملؤنث هي/ـها ،أو
•وضعهام م ًعا يف مجيع األحكام ،ويفضل إعطاء األسبقية لضمري املؤنث ،كمؤرش قوي
عىل التزامات النص اجلندرية؛
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ج .تصحيح االفرتاضات أحادية اجلندر:

•حول شاغيل مناصب رسمية معينة مثل املناصب السياسية الرفيعة أو القضاة
•حول بعض املؤسسات واملامرسات مثل العائلة أو الزواج.

3.3ما االسرتاتيجيات التي يمكن أن يستخدمها صائغو الدستور عندما يفكرون يف اللغة
الدستورية؟
أ .اخلصوصية مقابل العمومية

•جيب أن هيدف صائغو الدستور إىل اخلصوصية عندما تتيح محاية أعىل للمساواة
اجلندرية ،وأن يتجنبوها عندما تؤدي إىل انتقاص يف حقوق املرأة.

ب .الوضوح مقابل الغموض

•عمو ًما ،الوضوح مفضل عىل الغموض ،وال سيام عند صوغ مبادئ عدم التمييز
واملساواة اجلندرية.
•لكن ،عندما يكون الوضع وقت صياغة الدستور غري مالئم حلقوق املرأة ،فقد تساعد
عمومية النص أو عدم-رصاحته يف احليلولة دون إقرار أحكام دستورية متييزية عىل
نحو رصيح .يف تلك احلاالت ،جيب أن يسعى صائغو الدستور إىل تبني أحكام خاصة
باملساواة اجلندرية.

ج .الرتابط

•ينبغي أن يكون النص الدستوري مرتاب ًطا وغري متناقض داخل ًيا ،سواء يف اجلوهر أو
يف األسلوب.
•ينبغي أن يكون الدستور مرتاب ًطا يف استخدامه لغة حمايدة ،كأن يستخدم باتساق
ضامئر املذكر واملؤنث م ًعا («هي/هو») لإلشارة إىل شاغيل منصب سيايس.

ينبغي أال جيمع الدستور بني مصادر للمرجعية القانونية يقيص بعضها اآلخر ،مثل حقوق اإلنسان
العاملية للمرأة ،والرشيعة الدينية.
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5

كيف نضمن تنفيذ الدستور؟
«هناك قضايا ما كان يل رمبا أن أفكر بها ،وحتى لو فكرت بها ،فرمبا ما كنت ألراها
مهمة عىل النحو الذي أستطيع اآلن أن أقدر أنها عليه .وهذا ،يف جانب كبري منه ،ناجم
عن أن بعض الزميالت ،دون حتى أن يوجهن األمر لك ،بل فقط مبا يقلنه ،تجد نفسك
مرد ًدا :هم م م ،أنا ،يف الحقيقة ،مل أفكر يف ذلك».
103
(عضو يف الربملان االسكتلندي)
يكشف واقع املامرسات الدولية أن كثري ًا من احلقوق الدستورية للمرأة تظل حرب ًا عىل ورق ،فيتم
جتميدها ،أو تعطيلها بنصوص مقيدة هلا .واألسوأ من هذا أنه كثري ًا ما يتم تعطيل قدرة النساء يف
الدفاع عن حقوقهن إما بسبب تعقيدات النظام القضائي او لكون الوصول إىل املحاكم الدستورية،
وهي املرجعية القضائية األعىل مقيدة بنصوص ورشوط مفصلة بشكل حيد من القدرة عىل الوصول
إىل هذه املحكمة وبصورة خاصة بالنسبة للنساء.

لكن باملقابل يكشف تصميم الدستور عن وجود حلول ممكنة هلذه املشكالت ،توفر أقىص الضامنات
لتمكني كل إنسان من التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف الدستور .يمكن أن نربز هنا عدة نامذج
وممارسات جيدة مقتبسة من دساتري العامل املختلفة عل ًام أن هذه املامرسات ال تتعلق بحقوق النساء
وحدهن ،وإنام تعالج مواثيق احلقوق الدستورية ككل ،للنساء والرجال عىل حد سواء ،وهو ما
ينسجم مع مبدأ املساواة الذي يشكّل جوهر احلقوق الدستورية.

 .1تقييد إمكانية تدخل املرشع أو السلطة التنفيذية:
يفضل أن يكون الدستور ،لدى تناول حقوق النساء وحرياهتن ،تفصيلي ًا وواضح ًا ،وأن يقلل،
قدر اإلمكان ،اإلحالة إىل املرشعني أو القضاة .وليس
ينبغي أن يتضمن الدستور ضوابط للحد
مفيدً ا جدً ا أن يكتفي واضعوا الدساتري بمجرد االكتفاء
من تدخل املرشع لتقييد احلقوق بمقتىض
بالنص العام عىل املبدأ أو احلق ثم ترك تنظيمه للسلطات
الترشيعات الوطنية.
األخرى دون وجود ضامنات للوفاء به .أو ترك ثغرات
[103] Cited in Fiona Mackay, Fiona Myers and Alice Brown, “Towards a New Politics? Women and the
Constitutional Change in Scotland”, in Alexandra Dobrowolsky and Vivien Hart, eds., Women Making Constitutions:
New Politics and Comparative Perspectives, Palgrave Macmillan, 2003, p. 95.
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متكن املرشعني أو السلطة التنفيذية من تقييد احلقوق أو املس هبا بذريعة تنظيمها ،أو يف حالة
الطوارئ ،ودون أن يتم تنظيم هذا التدخل بصورة واضحة ودقيقة.

بالتايل ،يتعني عىل واضعي الدساتري إدراك حقيقة أن جمرد صياغة وثائق حقوق دستورية جيدة
ال يعني ضامن تنفيذها وكفالة تطبيقها ،وينبغي عىل منارصي تبني دساتري ديمقراطية متوافقة مع
منظور اجلندر احلذر من أن أفضل احلقوق املنصوص عليها يف الدساتري يمكن أن تواجه خماطر
حقيقية إذا ترك أمر تنظيمها ،أو سمح لبقية السلطات ،بتقييدها عرب إما:
•إصدار ترشيعات وطنية ،أو
•إعالن حالة طوارئ.
وهو ما يقتيض العمل مبكر ًا ،وأثناء عملية صياغة الدساتري ،عىل مواجهة هذا التحدي من خالل
فرض ضوابط دستورية عىل إمكانية تقييد احلقوق بواسطة أي من الطريقتني السابقتني.

أ .منع الترشيعات التي تق ّيد احلقوق

تتعدد األسباب التي يمكن أن تستند احلكومات إليها لتقييد بعض احلقوق ووضع ضوابط ملامرستها
وتنظيمها؛ وهي ترتاوح عادة ما بني االلتزام بمراعاة حقوق اآلخرين ،ومقتضيات احلفاظ عىل
النظام العام ،واألمن الوطني ،أو الصحة واآلداب العامة.
يمكن إدراج هذه األسس م ًعا ،يف فقرة التقييد املطبقة عىل مدونة احلقوق برمتها ،أو عىل نحو
عرضا
منفصل ،يف كل مادة تتناول احلقوق الفردية .وأينام وردت ،جيب أن تتضمن فقرة التقييد ً
كاف ًيا لألسباب التي يمكن االستناد إليها لتقييد احلق ،ومضمون احلق الذي يمكن تقييده ومداه،
وهل هو تقييد كيل أم جزئي ،واإلجراءات الواجب إتباعها لتقييد احلق .فض ً
ال عن متكني املترضرين
من هذا التقييد من اللجوء لوسائل التقايض إلنصافهم وضامن احرتام السلطة القيود املوضوعية
واإلجرائية لعملية التقييد.

كذلك ،ال جيب أن تكون القيود عىل حقوق اإلنسان نفسها دون قيود ،وإال مل يتبق أي يشء من
احلق اإلنساين .لذلك أوجد القانون الدويل حلقوق اإلنسان عدّ ة ضوابط حتكم عملية تنظيم أو
تقييد احلقوق ،من مثل:
•مبدأ عدم تأثر «جوهر احلق اإلنساين» بالقيود ،أي أنه ال ينبغي ان تؤدي القيود املفروضة إىل
إفراغ احلق من مضمونه وجوهره؛
•مبدأ التناسب ،بحيث ال جيوز للحكومات فرض التزامات أو قيود تتجاوز احلد الالزم لتحقيق
اهلدف االجتامعي املرجو من ذلك اإلجراء؛

•مبدأ الرضورة الديمقراطية ،فالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ينص عىل وجوب أن
تكون القيود املفروضة عىل أي حق يتضمنه «رضورية للحفاظ عىل معيار ديمقراطي قائم عىل
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القيم الديمقراطية األساسية التي تشمل التعددية ،والتسامح ،وسعة األفق ،وسيادة الشعب».
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أيض ًا يتعني مراعاة أن ثمة حقوق أساسية ال تقبل التقييد مطلق ًا لكوهنا متثل جوهر احلق األسايس
احلق يف احلياة ،حظر التعذيب واملعاملة الال إنسانية
بمراعاة الكرامة اإلنسانية .وهذه احلقوق هيّ :
أو املهينة ،حظر الرق ،وعدم رجعية القوانني اجلزائية.
أمثلة:

دستور جنوب إفريقيا ،املادة  ،36حتت عنوان «تقييد احلقوق»:

1 .1ال جيوز تقييد احلقوق الواردة يف وثيقة احلقوق إال بمقتىض قانون يطبق عىل الناس كافة بقدر ما يكون
التقييد معقوالً وله ما يربره يف جمتمع مفتوح وديمقراطي يقوم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية،
مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة بام فيها:
•طبيعة احلق؛
•أمهية الغرض من التقييد؛
•طبيعة ونطاق التقييد؛
•العالقة بني التقييد وغرضه؛
•الوسائل األقل تقييد ًا لتحقيق الغرض.

2 .2باستثناء ما تنص عليه الفقرة ( )1أو أي حكم آخر من أحكام الدستور ،ال يقيد أي قانون أي حق
منصوص عليه يف وثيقة احلقوق.
الدستور األملاين ،املادة :19

1 .1فيام إذا تم اللجوء إىل احلد من أحد احلقوق األساسية التي يكفلها هذا القانون األسايس من خالل قانون
أو بسبب قانوين ،فيجب أن يكون هذا القانون عام ًا ،وأن ال تنحرص صالحياته عىل حالة منفردة ،هذا
ويتحتم أن يسمي هذا القانون مادة القانون األسايس التي يرجع إليها.

2 .2ال جيوز بأي حال من األحوال املساس بجوهر مضمون احلق األسايس.
الدستور التونيس ،الفصل :49

حيدد القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها.
وال توضع هذه الضوابط إلاّ لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري ،أو ملقتضيات
األمن العام ،أو الدفاع الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،وذلك مع احرتام التناسب بني هذه
الضوابط وموجباهتا .وتتك ّفل اهليئات القضائية ب محاية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.
ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.
ال جيوز ّ

عل ًام أن بعض الدساتري خصصت فقرات خاصة للحقوق واحلريات التي ال تقبل التقييد.
[ ]104القيود القانونية عىل احلقوق املدنية والسياسية ـ املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ـ ورقة بحثية .اكتوبر  .2012ص  4وما بعدها.
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مثال:

الدستور الربتغايل ،املادة :42

حرية اإلبداع الفكري والفني والعميل ال يمكن تقييدها.

من املمكن تبني أسلوب مماثل للنص عىل حقوق املرأة األساسيةـ وإعالن أنه ال جيوز تقييدها بأي
ترشيع الحق.

ب .تنظيم حالة الطوارئ

إضافة إىل احلد من تدخل املرشع ،ينبغي أن يتضمن الدستور
ينبغي أن يتضمن الدستور ضوابط
ضوابط واضحة للحد من تدخل السلطة التنفيذية،
لتقييد احلقوق يف حالة الطوارئ.
وتقييدها للحقوق ،أو احلد منها بذريعة حالة الطوارئ
التي تشكّل واحد ًة من احلاالت التي يخُ شى أن تنتهك فيها
وبسببها حقوق املرأة ،واإلنسان عموم ًا .هلذا ،ينبغي أن تتضمن الدساتري قيود ًا موضوعية وإجرائية
واضحة تتعلق بحدود فرض حالة الطوارئ وضوابطها ،كي ال تستخدم ذريعة النتهاك احلقوق
واملساس هبا.

وفق ًا للمعايري الدولية ،يتعني عىل واضعي الدستور أن يراعوا الضوابط التالية عند اعتامد أي
105
نصوص دستورية لتنظيم حالة الطوارئ:
•حتديد ظروف معينة يسمح فيها بفرض حالة الطوارئ (مثل احلرب ،والتعرض للغزو
والكوارث الطبيعية).
•وجوب إعالهنا رسمي ًا ،وعىل املأل ،ويف إطار القانون ،وعرب جهة مؤهلة قانون ًا بحسب
الدستور ،عادة ما تكون رئيس الدولة أو احلكومة.
•وجوب احلصول عىل موافقة اهليئة الترشيعية ،والتي يتوجب أن تستمر يف العمل .ووجوب
اللجوء هلا جمدد ًا يف حال طلب متديد حالة الطوارئ بعد انتهاء األجل املحدد هلا .مع إتاحة
الفرصة للجوء إىل القضاء للنظر بمدى توفر الرشوط التي تسمح بإعالن حالة الطوارئ.
•جيب أن تكون حمدودة زمني ًا وجغرافي ًا.

•جيب أن تدار بنزاهة ،وبحيث تتضمن قيو ًدا واضحة عىل السلطات غري العادية للسلطة
التنفيذية التي ينبغي أن حتدد الصالحيات املمنوحة هلا يف حالة الطوارئ .وكذلك ضامنات
حلامية اجلهات احلكومية األخرى من تدخل السلطة التنفيذية ،مثل الترصيح بمنع األخرية من
[ ]105اإلمجاع الدويل العنارص األساسية للديمقراطية ـ مايكل ماير ريسيند ـ املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ـ اكتوبر  2011ـ ص  10ـ .11
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حل الربملان ،أو متديد دورته ،أو تعديل الدستور ،أو إصدار قرارات هلا قوة القانون.
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ال شك يف أن إعالن حالة الطوارئ يمكن أن يكون هلا انعكاسات خطرية عىل حالة املرأة وسائر
حقوقها .ففي الكثري من املناسبات والتجارب السابقة لدول تم فيها إعالن حالة الطوارئ انتهكت
حقوق املرأة يف احلرية ،والكرامة اإلنسانية ،والسالمة اجلسدية؛ فتعرضت لالعتقال دون مسوغ
قانوين ،وللحرمان من احلرية بكافة صورها وأشكاهلا ،فض ً
ال عن استهدافه ًا جسدي ًا ونفسي ًا
واستخدامها ،أحيانًا ،كسالح وأداة للتأثري عىل اخلصوم من خالل اعتقال األقارب من النساء
وتعريضهن لسائر االنتهاكات واملخاطر .فض ً
ال عن حرماهنن من أي وسيلة قانونية لالقتصاص أو
اللجوء إىل القضاء .عالوة عىل ذلك ،تبني التجربة أن إعطاء األولوية ملوازنات اجليش واألمن القومي
يف أثناء حالة الطوارئ ينجم عنه تقليص يف األموال املخصصة هليئات حقوق املرأة ،وحتى حلها.
لذلك فإن الدساتري اجليدة يتعني عليها أن:

أ -تفرض قيود ًا وضوابط عىل السلطة التي تعلن حالة الطوارئ

مثال:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة :37
1 .1ال جيوز إعالن حالة الطوارئ إال بمقتىض قانون برملاين ،ويقترص ذلك عىل ما ييل:
•عندما تكون األمة مهددة باحلرب أو الغزو أو العصيان العام أو الفوىض أو كارثة طبيعية أو غري
ذلك من حاالت الطوارئ العامة؛
•إذا كان ذلك رضوري ًا الستعادة السالم والنظام.

2 .2ال يرسي إعالن حالة الطوارئ ،وأي ترشيع يصدر أو إجراء آخر ُيتخذ نتيجة لذلك اإلعالن إال إذا كان:
•لفرتة وشيكة؛ و
•لفرتة ال تتعدى واحدً ا وعرشين ( )21يو ًما من تاريخ إصدار اإلعالن ،ما مل يقرر املجلس الوطني
متديد اإلعالن....

ب -تفرض قيود ًا عىل النظام ،العسكري أو املدين ،الذي يتوىل املسؤولية خالل رسيان حالة الطوارئ

مثال:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة :37

 .5ال جيوز ألي قانون برملاين يجُ يز إعالن حلالة طوارئ ،وال ألي ترشيع يصدر أو أي إجراء آخر يتخذ نتيجة
إعالن حلالة طوارئ ،أن يسمح بام ييل أو جييزه:
أ -درء املسؤولية عن الدولة ،أو أي شخص ،فيام يتعلق بأي إجراء غري قانوين...

[ ]106منع الديكتاتورية :الضامنات الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطوية .ورقة من وحي عرض قدمه توماس ماركيت بورشة عمل أقامتها املنظمة
الدولية للتقرير عن الديمقراطية حتت عنوان « حتديات اإلصالح الدستوري يف العامل العريب» ،برلني ،أملانيا 2 ،ديسمرب  2102ـ ص .4
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ج -يوفر ضامنات قانونية وقضائية متكن املترضرين واملترضرات من فرض حالة الطوارئ وممارساهتا
من اللجوء للقضاء هبدف توفري احلامية واإلنصاف

مثال:

دستور كينيا ،املادة :58

 .5يمكن للمحكمة العليا أن حتكم برشعية( :أ) إعالن حالة الطوارئ؛ (ب) أي متديد إلعالن حالة
الطوارئ؛ (ج) أي ترشيع ُيسن ،أو أي إجراء ُيتخذ ،بعد إعالن حالة الطوارئ».

 .2متكني األفراد من اللجوء للقضاء ،وبصورة خاصة املحكمة الدستورية:
ينبغي أن يضمن الدستور احلامية القضائية للحقوق واحلريات ،بام يف ذلك متكني األفراد من اللجوء
للمحكمة الدستورية العليا للطعن يف القوانني واملامرسات التي تنتهك احلقوق بام خيالف أحكام
نموذجا جيدً ا يف هذا الصدد ،حيث تريس املواد  26و 27و31
الدستور .يعد دستور فنزويال
ً
قواعد مهمة ،أبرزها :حق الوصول إىل مجيع املحاكم ،بام فيها املحكمة الدستورية ،للدفاع عن
احلقوق الفردية واجلامعية ،مع التزام الدولة بمجانية العدالة.
مثال:

دستور فنزويال ،املادة :26

املكونة للنظام القضائي لتطبيق حقوقه أو حتقيق مصاحله ،بام فيها احلقوق
حيق لكل فرد اللجوء إىل األجهزة ِّ
واملصالح اجلامعية أو الفردية ،وحلاميتها عىل نحو فعال وللحصول عىل قرار فوري بذلك .وتكفل الدولة
حتقيق عدالة جمانية ،يسهل الوصول إليها ،حيادية ،مالئمة ،شفافة ،مستقلة ،مسؤولة ،منصفة ،رسيعة ،ودون
أي تأخري غري مربر أو شكليات ال لزوم هلا أو تكرار عديم الفائدة.

تعد هذه احلامية متقدمة إىل حد كبري بالنظر لكوهنا ال تقرص احلامية عىل احلقوق الفردية بل تطال
أيضا .فض ً
ال عن كوهنا تتيح الوصول لكل أجهزة التقايض ودون أن تغفل عبء
احلقوق اجلامعية ً
التقايض مادي ًا وزمني ًا وهلذا نصت ،دستوري ًا ،عىل ما يكفل ختفيف هذا العبء.

عل ًام أن دستور األكوادور مت ّيز بإنشاء مكتب أمني مظامل الشعب هبدف تقديم خدمات العدالة
املجانية ملن ال يستطيع الوصول هلا بسبب أوضاع اقتصادية أو اجتامعية أو ثقافية .وهو أمر يمكن
أن يدعم قدرات النساء ،حتديد ًا ،للدفاع عن حقوقهن.
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مثال:

دستور اإلكوادور ،املادة :191

مكتب أمني مظامل الشعب هيئة مستقلة من هيئات السلطة القضائية ،هتدف إىل حتقيق عدالة كاملة ومتكافئة
ملن ال يستطيع االستعانة بخدمات دفاع قانوين حلامية حقوقه ،جراء عدم قدرته عىل الدفاع عن نفسه ،أو
بسبب وضعه االقتصادي أو االجتامعي أو الثقايف .ويقدم املكتب خدمات قانونية فنية ،فاعلة ،وفعالة،
وجمانية ،ويف حينها ،لدعم حقوق األشخاص يف مجيع املسائل واملؤسسات وتقديم املشورة القانونية هلم...

 .3استقالل القضاء كضامن للحقوق واحلريات
يكرس الدستور مبدأ استقالل القضاء وآليات
ال فائدة من احلديث عن الضامنات القضائية إذا مل ّ
ضامنه .فال قيمة للدستور ،وال إلعالن احلقوق واحلريات الفردية ،وال ملبدأ فصل السلطات،
من دون وجود سلطة قضائية مستقلة وقادرة عىل فرض رقابتها عىل أعامل السلطتني الترشيعية
107
والتنفيذية.
يبدأ استقالل القضاء بحسن اختيار القضاة الذين يتمتعون بالكفاءتني العلمية واألخالقية،
ومنحهم حصانة من العزل والنقل والتأديب ،وخصهم يف وظيفتهم بنظام إداري ومايل حيفظ هلم
كرامتهم ونزاهتهم واستقالهلم.

أدركت دساتري بعض الدول خماطر اإلحالة إىل القانون لتنظيم الكثري من شؤون السلطة القضائية،
فقلبت األوضاع ،وتدخلت بتنظيم الكثري ،ومل ترتك للقانون إال القليل غري املؤثر ،ومن أمثلة هذه
الدساتري الدستور الربازييل ،ودستور جنوب أفريقيا.
مثال:

دستور جنوب أفريقيا ،املادة :165

 1 .1السلطة القضائية يف اجلمهورية منوطة باملحاكم.
 2 .2املحاكم مستقلة وال ختضع سوى للدستور والقانون ،اللذين جيب عليهام تطبيقهام بنزاهة وبدون خوف
أو حماباة.
 3 .3ال جيوز ألي شخص أو جهاز من أجهزة الدولة التدخل يف عمل املحاكم...

[ ]107راجع يف هذا بصورة خاصة :املعايري الدولية بشأن استقالل القضاء ـ ـ ورقة توجيهية صادرة يف سبتمرب  2013عن مركز العمليات االنتقالية
الدستورية يف كلية احلقوق يف جامعة نيويورك (كتب هذه الورقة كل من ريتشارد ستاييس وسوجيت شودري من مركز العمليات االنتقالية الدستورية
يف كلية احلقوق يف جامعة نيويورك وحرر هذه الورقة كل من مايكل ماير وريزيندي وايفلني ميب – شارته وجيفري فاخيشلباوم ومهدي الفويضيل من
املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ) ،ص  2وما بعدها.
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وقد تناولت املواد  173-166من ذات الدستور حتديد املحاكم يف جنوب أفريقيا واختصاصاهتا
الرئيسية ،وتشكيلها؛ أي إنه مل يرتك للقانون حتديد اهليئات القضائية .ليس هذا فحسب ،فقد
حددت املادة  174رشوط تعيني املوظفني القضائيني ،كام حددت املادة  176مدة شغل املنصب
القضائي ،وضوابط أجر القايض ،أما املادة  ،177فقد حتدثت عن أسباب عزل القايض ورشوطه،
واجلهة املختصة بإصدار هذا القرار.

عل ًام أنه سبق للجمعية العامة لألمم املتحدة أن تبنت يف العام  1985جمموعة املبادئ األساسية
الستقالل السلطة القضائية والتي منحت السلطة القضائية الوالية عىل مجيع املسائل ذات الطابع
القضائي ،وحظرت حدوث أية تدخالت غري الئقة ،أو ال مربر هلا يف اإلجراءات القضائية،
وأوجبت أن يكون من يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفراد ًا من ذوي النزاهة
والكفاءة ،كام نصت عىل أن ال يكون القضاة عرضة لإليقاف أو العزل إال لدواعي عدم القدرة أو
108
دواعي السلوك التي جتعلهم غري الئقني ألداء مهامهم.
ضمن الدستور املغريب نصوصه بعض
ّ
هذه الضامنات.
مثال:

الدستور املغريب ،الفصل :109

يمنع كل تدخل يف القضايا املعروضة عىل القضاء ،وال يتلقى القايض بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو
تعليامت ،وال خيضع ألي ضغط .جيب عىل القايض كلام اعترب أن استقالله مهدد أن حييل األمر إىل املجلس
األعىل للسلطة القضائية .يعد كل إخالل من القايض بواجب االستقالل والتجرد خطأ مهني ًا جسي ًام ،برصف
النظر عن املتابعات القضائية املحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثري عىل القايض بكيفية غري مرشوعة.

إن كفالة استقالل القضاء يف الدستور وتطبيقها ،عمل ًيا ،ستشكل ضامنة إضافية لتعزيز قدرة النساء،
خاص ًة ،عىل تفعيل حقوقهن الواردة يف الدستور أو أية ترشيعات أخرى .كام ستمكنهن من التامس
احلامية الفعالة يف حال املس بأي من تلك احلقوق أو جتاهلها .ينبغي ،بناء عىل ما سبق ،أن يكون
الدستور حامي ًا للسلطة القضائية محاية فعلية تكفل استقالهلا ،ومتنع من التدخل يف شئوهنا ،وختوهلا
السلطة الذاتية يف إدارة شئوهنا ورقابة ومساءلة أعضائها.

 .4توجيه التفسري القضائي للدستور
بغض النظر عن حسن كتابة نص دستوري ،فإن أحكامه يمكن أن تبقى بال معنى إذا مل يتم إنفاذها.
[ ]108راجع يف هذا بصورة خاصة :املعايري الدولية بشأن استقالل القضاء ـ ـ ورقة توجيهية صادرة يف سبتمرب  2013عن مركز العمليات االنتقالية
الدستورية يف كلية احلقوق يف جامعة نيويورك ـ مرجع سابق ـ ص .5
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وهذا اخلطر قد يكون أكثر حد ًة يف حالة الدساتري التي تسعى ألن تغري املجتمع الذي كتبت من
أجله ،بام يف ذلك مكافحة التمييز وضامن املساواة للنساء.

تناولنا مسألة إنفاذ النصوص الدستورية بمزيد من التوسع يف الفصل  3أعاله .لكن من املهم هنا
أن نفكر يف مسألة تفسري الدستور .إذا أخذنا يف احلسبان أن الدساتري ال تنطق بذاهتا ،فإن الكيفية
التي تفرس هبا أحكامها النصية سيكون هلا تأثري مبارش عىل الدور الذي يعزى لالعتبارات اجلندرية
ضمن النظام الدستوري.

هناك جانبان رئيسيان جيب التأمل فيهام عندما نحاول أن نضمن تفسري الدساتري بطريقة متوافقة مع
منظور اجلندر ،بعد صياغتها وإقرارها .اجلانب األول هو ما إذا كانت طريقة معينة يف التفسري أميل
إىل االعتبارات اجلندرية .الثاين ،هو ما إذا كان من املمكن القيام بإشارات معينة يف نص الدستور
ذاته ،بحيث تساعد يف توجيه تفسريه يف هذا االجتاه.

أ .طريقة التفسري

تفحص علامء القانون ما إذا كانت تقنية تفسريية معينة أكثر
فيام يتعلق بمسألة طريقة التفسري ،لقد ّ
مالءمة لألهداف النسوية من طريقة أخرى .وهكذا ،فإن ما يسمى باملدرسة «األصولية» يف التفسري
كثريا عىل فهم النص الدستوري عند إقراره -يمكن أن تكون أقل إفضا ًء إىل نتائج متوافقة
–التي تشدد ً
مع منظور اجلندر ،وال سيام يف حالة الدساتري األقدم عهدً ا 109.أما عندما يكون الدستور أحدث عهدً ا،
ويتضمن محايات أكثر للمرأة ،فإن مثل هذا اإلخالص للنص األصيل قد ال يكون رجع ًيا.

هناك طريقتان أخريان درستهام العاملات الدستوريات النسويات ،مها ما أطلق عليهام التفسريات
كثريا عىل السياق ،وكذلك عىل
«بحسب اهلدف» و«التقدمية» (أو «الشجرة احلية») .تشدد األوىل ً
بعض املعايري اإلهلامية التي جيب تفسري الدستور عىل أساسها 110.أما املقاربة الثانية ،فتحاول أن تبحث
ً
وراسخا يف أصوله ،من جهة ،وبني االنفتاح
مستقرا
عن طريق وسط بني احرتام القانون ،باعتباره
ً
عىل «إجابات أفضل عرب التعلم من التجربة» ،من اجلهة األخرى 111.الفارق بني هاتني املدرستني
قد يكون فار ًقا يتعلق بالدرجة أكثر مما يتعلق باالختالف األسايس .لكن تبدو االثنتان متفقتني
112
عىل أن مقياس تقييم هذه الطريقة التفسريية أو تلك هو النتائج اجلوهرية التي متيل إىل إنتاجها.

ليست هناك طريقة واحدة يف التفسري يمكن القول دائماً إهنا تقود إىل نتائج متوافقة مع منظور اجلندر.
يف احلاالت التي يكون الدستور األصيل فيها أقدم ،وال يؤ ّمن أفضل محاية للمرأة ،لن يكون تفسريه

[109] Helen Irving, Gender and the Constitution: Equity and Agency in Comparative Constitutional Design,
Cambridge University Press, 2008, p. 58 and Vicki Jackson, “Conclusion: Gender Equality and the Idea of a
Constitution: Entrenchment, Jurisdiction, and Interpretation”, in Susan H. Williams, ed., Constituting Equality: Gender
Equality and Comparative Constitutional Law, Cambridge University press, 2009, p. 336.
[110] Irving 2008, p. 60 and Jackson 2009, p. 335.
[111] Jackson 2009, p. 337.
[112] Irving 2008, p. 62 and Jackson 2009, p. 336.
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تفسريا نص ًيا يف صالح املرأة .أما يف احلاالت التي يعترب النص األصيل فيها شاملاً جندر ًيا ،عىل نحو
ً
خاص ،فيمكن أن تستند ناشطات حقوق املرأة إىل نصية الدستور ،باعتبارها طريق ًة تعطي نتائج
أفضل للمرأة .ويف أغلب األحيان ،قد تكون طريقة التفسري التي تشدد عىل السياق وقيم املجتمع
املتغرية أكثر إفضا ًء إىل نتائج متوافقة مع منظور اجلندر .وعندما تكون هذه هي احلال ،فإن مدارس
«حسب اهلدف» أو «الشجرة احلية» أنسب لتحقيق هذا اهلدف.

عىل ضوء هذه االعتبارات ،جيب أن يفكر صائغو الدستور هل هناك لغة دستورية يمكن أن
يستخدموها ،وتؤدي ،هي ذاهتا ،إىل توجيه تفسري الدستور يف املستقبل .يف هذا الصدد ،هناك عدة
خيارات تفرض نفسها:

ب .الديباجة

ديباجة الدستور ذات قيمة رمزية عالية ،من حيث أهنا تتضمن القيم اجلوهرية التي تعزز القانون
أيضا «الشعب» الذي
األسايس ،وتعزز ،يف الدساتري التي تستمد رشعيتها من السيادة الشعبيةً ،
«أخوة» أو «أبناء» ،فإهنا بذلك
كتب الدستور باسمه .عندما تشري الديباجة إىل «آباء مؤسسني» أو
ّ
تدل عىل وجهة نظر أحادية اجلندر نحو املجتمع السيايس ،وجهة تستبعد منها املرأة باالسم .يمكن
أيضا يف توجيه التفسري ،من حيث أهنا تبلور للمفرسين ما هي األهداف العامة التي
أن تنفع الديباجة ً
أرادها صائغو الدستور .وهكذا سيكون مهماً أمهي ًة مضاعفة أن تشري ديباجة الدستور املتوافق مع
منظور اجلندر إىل حقوق اإلنسان للمرأة ،ومبدأ املساواة اجلندرية وعدم التمييز عىل أساس اجلندر
واخلاصيات األخرى ،فهي بذلك ،أولاً  ،تضمن الشمول الرمزي للنساء يف العبارة األسطورية
أيضا تدرج االعتبارات اجلندرية
«نحن شعب »...الذي باسمه يقر القانون األسايس اجلديد؛ وهي ً
بني األهداف األساسية للدستور التي يفرتض أن توجه الكيفية التي يقرأ فيها النص برمته ويفهم.
أمثلة:

ميثاق األمم املتحدة ( ،)1945الديباجة:

نحن شعوب األمم املتحدة ،وقد آلينا عىل أنفسنا

•أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب التي يف خالل جيل واحد جلبت عىل اإلنسانية مرتني أحزان ًا
يعجز عنها الوصف،
•وأن نؤكد من جديد إيامننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد و َقدْ ره وبام للرجال والنساء
واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية،
•وأن نبينّ األحوال التي يمكن يف ظلها حتقيق العدالة واحرتام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها
من مصادر القانون الدويل،
ٍ
•وأن ندفع بالرقي االجتامعي ُقدم ًا ،وأن نرفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح []...
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دستور رواندا ( ،)2003الديباجة:

نحن شعب رواندا،
[ - 9 ]...نؤكد التزامنا بمبادئ حقوق اإلنسان التي تضمنها ميثاق األمم املتحدة الصادر يف  26حزيران
 ،1945واتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية واملعاقبة عليها بتاريخ  9كانون األول  ،1948واإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان بتاريخ  10كانون األول  ،1948واالتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال
التمييز العنرصي بتاريخ  21كانون األول  ،1965والعهد الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية بتاريخ  19كانون األول  ،1966والعهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية بتاريخ 19
كانون األول  ،1966واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بتاريخ  1أيار  ،1980وامليثاق
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بتاريخ  27حزيران  ،1981واتفاقية حقوق الطفل بتاريخ  20ترشين
الثاين 1989؛
 - 10التزمنا بضامن احلقوق املتساوية بني الروانديني وبني املرأة والرجل دون إجحاف بمبادئ املساواة
اجلندرية والتكاملية يف التنمية الوطنية؛
الدستور العراقي ( ،)2005الديباجة:
ِ
العراق الناهض ّتو ًا من كبوته ،واملتطلع بثقة إىل مستقبله من خالل نظا ٍم مجهوري احتادي
شعب
[ ]...نح ُن
ُ

ديمقراطي تعدديَ ،ع َقدَ نا العزم برجالنا ونسائنا ،وشيوخنا وشبابنا ،عىل احرتام قواعد القانون وحتقيق
ِ
باملرأة وحقوقها ،والشيخ ومهومه ،والطفل وشؤونه،
العدل واملساواة ،ونبذ سياسة العدوان ،واالهتامم
واشاعة ثقافة التنوع ،ونزع فتيل االرهاب.

الدستور التونيس ( ،)2014الديباجة:

اعتزازا بنضال شعبنا من أجل االستقالل وبناء الدولة والتخ ّلص من االستبداد استجابة إلرادته
[]...
ً
احلرة ،وحتقي ًقا ألهداف ثورة احلرية والكرامة ثورة  17ديسمرب  14 - 2010جانفي ،2011ووفا ًء لدماء
ّ
مر األجيال ،وقط ًعا مع الظلم واحليف والفساد.
شهدائنا األبرار ولتضحيات التونسيني والتونسيات عىل ّ

ج .البيانات الدستورية التي تفصح عن غاية الدستور

تتضمن بعض الدساتري بيانات تفصح عن غايتها -أي األهداف التي سعى صائغوها إليها لدى
إقرار النص عىل الشكل الذي جاء فيه.
يمكن لبيانات الغاية تلك أن تكون رصحية إىل هذه الدرجة أو تلك ،وأن تظهر يف الديباجة (كام يف
ديباجة دستور الواليات املتحدة األمريكية) أو يف أحكام منفصلة (كام يف الدستور السويرسي).
أيضا أن يوضح نوع أكثر تفصيلاً من األحكام وضع بيان الغاية ذاك :توجيه التفسري (كام
ويمكن ً
يف دستور جنوب أفريقيا).
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أمثلة:

دستور غانا ،املادة  39عن األهداف الثقافية:

1.1بموجب البند ( )2من هذه املادة ،يتعني عىل الدولة اختاذ اخلطوات الالزمة لتشجيع دمج القيم العرفية
املناسبة يف نسيج احلياة الوطنية ،من خالل التعليم الرسمي وغري الرسمي واإلدخال الواعي لألبعاد
الثقافية يف جوانب التخطيط الوطني ذات الصلة.
جزءا ال يتجزأ
2.2يتعني عىل الدولة احلرص عىل أنّه تم تكييف وتنمية القيم العرفية والثقافية املناسبة لتصبح ً
من االحتياجات املتزايدة للمجتمع ككل ،وأنه تم ،عىل وجه اخلصوص ،إلغاء املامرسات التقليدية
املرضة بصحة ورفاه األشخاص.

دستور جنوب أفريقيا ،املادة  39عن تفسري وثيقة احلقوق:

1 .1عند تفسري وثيقة احلقوق ،عىل املحكمة العادية أو اخلاصة أو غري الرسمية:

•أن تعزز القيم التي متثل أساس جمتمع مفتوح وديمقراطي يقوم عىل الكرامة اإلنسانية ،واملساواة،
واحلرية؛
•أن تنظر يف القانون الدويل؛
•وجيوز هلا أن تنظر يف القانون األجنبي.

2.2عند تفسري أي ترشيع ،وعند وضع مبادئ القانون العام أو القانون العريف ،تعزز كل حمكمة عادية أو
خاصة أو غري رسمية ،روح وثيقة احلقوق وغرضها وأهدافها.

3 .3ال تنكر وثيقة احلقوق وجود أي حقوق أخرى للحريات يعرتف هبا وخيوهلا نظام القانون العام أو
القانون العريف أو الترشيعات ،بقدر ما تتوافق تلك احلقوق مع الوثيقة.

 .5تقييد امكانية تعديل الدستور
حتدد الدساتري اإلجراءات التي يمكن بواسطتها تعديلها .وهذه يمكن أن تتضمن:
•تقييدات مطلقة إلمكانية تعديل مبادئ أو قيم أو
حقوق معينة (هي املعروفة بالبنود «غري القابلة
للتعديل» أو «األبدية»؛

• حدو ًدا برملانية عليا لتمرير القوانني التي تطال
أيضا
جوانب معينة من الدستور (هي املعروفة ً
بقواعد «األغلبية العظمى»).

يساعد تقييد إمكانية تعديل محاية
احلقوق يف الدستور يف ضامن أنه لن
يتم الرتاجع عن املكاسب التي حققتها
النساء يف فرتة صياغة الدستور إذا
تغريت الظروف ،مثلام يمكن أن حيدث
إذا كانت األغلبية يف الربملان معادية
حلقوق املرأة.
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أ -البنود غري القابلة للتعديل

أكثر من  35يف املئة من دساتري العامل تشمل بنود ًا غري قابلة للتعديل .وهذه البنود تأيت يف عدة أنواع.
بعضها هيدف إىل ترسيخ مبادئ معينة تعد أساسية للطبيعة الديمقراطية للبالد ،بحيث جيب إبعادها
عن سطوة الربملان أو السلطة التنفيذية.
أمثلة:

الدستور الفرنيس ،املادة :89

ال يكون شكل احلكم اجلمهوري هد ًفا ألي تعديل.

دستور مجهورية التشيك ،املادة :9

 .2ال يسمح بتغيري املتطلبات األساسية للدولة الديمقراطية املحكومة بالقانون.

وهنا ينبغي التأكيد عىل رضورة أن تكون الفقرات املتعلقة باحلقوق واحلريات اخلاصة باملرأة،
واإلنسان عموم ًا ،من ضمن البنود غري القابلة للتعديل.
مثال:

الدستور الربتغايل ،املادة :288

جيب أن ال متس قوانني التعديل الدستوري ما ييل:
•االستقالل الوطني ووحدة الدولة؛
•الشكل اجلمهوري للحكومة؛
•الفصل بني املؤسسات الدينية والدولة؛
•حقوق املواطنني وحرياهتم وضامناهتم...

يف حني جلأ الدستور التونيس إىل أسلوب آخر بالنص بموجب مواد منفصلة عىل كل مبدأ أو حق ال
جيوز تعديله ،والتي كان من ضمنها مبدأ املواطنة ،والنصوص اخلاصة باحلقوق واحلريات.
أمثلة:

الدستور التونيس ،الفصل :2

تونس دولة مدنية ،تقوم عىل املواطنة ،وإرادة الشعب ،وعلوية القانون ،ال جيوز تعديل هذا الفصل.

الدستور التونيس ،الفصل :49

ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.
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إن فعالية هذه البنود األبدية تتوقف ،إىل حد بعيد ،عىل تنفيذها ،الذي يتم عادة عىل يد املحاكم
الدستورية .وهكذا ،فالقواعد املتعلقة بالوصول إىل املحاكم ،واستقالل القضاء ،والتفسري القضائي
(وقد ناقشناها مجي ًعا آن ًفا) ترتبط عىل نحو ما بام إذا بند ما غري قابل للتعديل حمم ًيا ،وكيف .عالوة
عىل ذلك ،إن تبني البنود األبدية ينبغي أن يتم بحذر شديد ألنه سالح ذو حدين :إذ إنه يمكن أن
حيصن حقوق النساء من أي انتقاص أو تعديل عشوائي ،لكنه ،يف الوقت ذاته ،يمكن أن يضفي
ّ
عىل قواعد الدستور نو ًعا من «اجلمود» بشكل حيول دون أي تعديل أو إصالح دستوري هيدف
لتوفري املزيد من احلقوق للمرأة .مثال عىل ذلك اجلمود يف قواعد تعديل الدستور الضارة بالنساء
هو الدستور األمريكي .حيث أن عدم القدرة عىل تعديل ذلك الدستور حال دون تضمني نصوصه
تعدي ً
ال لقواعد احلامية املتساوية للنساء عىل الرغم من الدعم اهلائل الذي حظي به.

ب -قواعد األغلبية القصوى

يمكن أن تلجأ الدساتري إىل خيار آخر وهو تقييد التعديالت العشوائية من خالل حتديد أغلبية
ترشيعية عظمى تصدق عىل التعديالت الدستورية .ذلك أن الدستور ،الذي يمثل القانون
األسايس للبالد ،ال ينبغي أن خيضع ألهواء األغلبية الربملانية املؤقتة؛ لكنه ،يف الوقت ذاته ،جيب أن
يتكيف مع التغريات يف الرأي العام أو النظام املؤسيس بمرور الوقت .يشرتط ما يفوق  90يف املئة
من دساتري العامل موافقة أغلبية عظمى عىل التعديالت؛ وهذه ترتاوح بني األغلبية املطلقة (غالبية
أعضاء املجلس ،ال األعضاء احلارضين) وثالثة أرباع اهليئة الترشيعية.
تشرتط دساتري أخرى (مثل السويد وليختنشتاين) تصويتني متعاقبني من جانب اهليئة الترشيعية
عىل التعديل املقرتح قبل حتويله إىل قانون .ويقلص هذا التأخري من فرص تعديل الدستور ألهداف
سياسية ،إال أنه ال يسمح بإجراء تغيريات رسيعة يف املواقف االستثنائية .وهناك دساتري أخرى
(كإيطاليا ،وجويانا ،وبوركينا فاسو ،والتفيا) تشرتط إجراء استفتاء للموافقة عىل التعديالت
التي جرى متريرها يف الربملان؛ وحيدث ذلك يف بعض احلاالت إذا مل حيقق التصويت عليها يف
الربملان أغلبية معينة .أما دساتري تشييل ومالطا وآيسلندا ،فتشرتط أغلبيات متفاوتة بحسب نوع
البند املقرتح تعديله ،وهناك دول أخرى (مثل كوريا وسوازيالند ذاتا الربملانني ا ُملقسم كل منهام إىل
113
غرفتني) تشرتط نسبة أغلبية خمتلفة يف كل غرفة.

[ ]113منع الديكتاتورية :الضامنات الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطوية .مرجع سابق .ص.6
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قائمة تدقيق الفصل الخامس:
كيف نضمن تنفيذ الدستور؟
1.1تقييد إمكانية تدخل املرشع أو السلطة التنفيذية
أ -أمنع الترشيعات التي تق ّيد احلقوق

(أ) جيب أن يرشط الدستور أن أي تقييد للحقوق من جانب اهليئة الترشيعية أو السلطة التنفيذية
جيب أن حيدد:
•األسباب التي يمكن أن تستند إليها لتقييد ذلك احلق؛
•حمتوى احلق الذي س ُيق ّيد ومداه؛
•هل هو تقييد كيل أم جزئي؛
•اإلجراءات الواجب اتباعها لتقييد احلق.

(ب) جيب أن يكون أولئك املترضرون من تقييد احلق قادرين عىل اللجوء إىل القضاء من أجل
إنصافهم.
(ج) جيب أال تكون تقييدات احلقوق هي نفسها بدون قيود ،بل جيب أن تضمن:

•أن جوهر احلق ال يتأثر بالتقييد (بحيث ال يصبح احلق بال معنى)؛
•أن التقييد متناسب (أي أن ال تفرض قيود أكثر مما هو رضوري)؛
•أن التقييد رضوري (أي أن التدابري رضورية لتحقيق اهلدف االجتامعي املحدد).

(د) بعض احلقوق األساسية ال يمكن االنتقاص منها :حق احلياة ،وحظر التعذيب ،واملعاملة
الالإنسانية واملهينة ،وحظر الرق؛ وعدم رجعية القوانني اجلنائية.

ب-بتنظيم حالة الطوارئ

جيب أن حيدد الدستور بوضوح القواعد املطبقة يف حاالت الطوارئ ،وهي تشمل:
(أ) إعالن الرشوط التي أعلنت فيها؛

(ب) اشرتاط أن تكون منظمة بموجب القانون وأن تعلن من جانب اجلهة املخولة دستور ًيا
بإعالهنا؛

(ج) اشرتاط أن توافق عليها اهليئة الترشيعية ،التي جيب أن تستمر يف الوجود يف أثناء حالة
الطوارئ؛

(د) جعل إعالن حالة الطوارئ قابل للمراجعة من جانب املحاكم؛
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(هـ) تقييد تطبيقها زمان ًيا وجغراف ًيا؛

(و) اشرتاط احلامية للسلطات األخرى ،مثل حظر حل الربملان ،وتقييد القدرة عىل تعديل
الدستور أو إصدار مراسيم هلا قوة القانون.

2.2متكني األفراد من اللجوء للقضاء ،وبصورة خاصة املحكمة الدستورية

•جيب أن ينص الدستور عىل حق األفراد بالوصول إىل املحاكم للدفاع عن حقوقهم.

3.3استقالل القضاء كضامن للحقوق واحلريات

أ -أجيب أن يضمن الدستور مبدأ استقالل القضاء.

ب-بعندما تكون السلطة القضائية منظمة يف الدستور نفسه (وليس يف الترشيعات العادية)،
جيب أن تكون هناك قواعد تضمن:

•االختيار املالئم للقضاة عىل أساس مؤهالهتم ونزاهتهم وكفاءهتم ،وبام يضمن التنوع
اجلندري؛
•حصانة القضاة من الرصف من اخلدمة أو النقل أو العقاب؛
•ترتيبات إدارية ومالية أخرى حتفظ للقضاة كرامتهم ونزاهتهم واستقالهلم.

4.4توجيه التفسري القضائي للدستور

يمكن أن يسعى صائغو الدستور إىل توجيه تفسرياته يف املستقبل عرب عدة وسائل:

أ -أطريقة التفسري

•يمكن أن يعزز صائغو الدستور طريقة معينة يف تفسريه ،وذلك استنا ًدا إىل السياق
(تفسري نيص ،أو حسب اهلدف ،أو «الشجرة احلية»).

ب-بالديباجة

•يمكن أن يشري صائغو الدستور يف الديباجة إىل اهلدف الكامن وراء تبني ذلك
الدستور ،فيذكرون رصاح ًة النساء بوصفهن صاحبات حقوق ،واملساواة اجلندرية،
ومبدأ عدم التمييز عىل أساس اجلندر وغريه عىل أن ذلك هد ًفا من أهداف الدستور.

ج -جالبيانات الدستورية التي تفصح عن غاية الدستور

تفوق
•يمكن أن يوجه صائغو الدستور رصاحة تفسرياته يف املستقبل ،كأن ينصوا عىل ّ
احلقوق الفردية ،بام يف ذلك املساواة اجلندرية وعدم التمييز ،عىل القوانني التقليدية
أو العرفية.
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5.5تقييد إمكانية تعديل الدستور فيام خيص احلقوق واحلريات
أ -أالبنود غري القابلة للتعديل

(أ) يمكن أن يعلن الدستور بعض املبادئ واحلقوق عىل أهنا غري قابلة للتعديل ،وذلك يشمل
تلك التي تضمن املساواة اجلندرية وعدم التمييز.
(ب) إن نجاعة تلك البنود غري القابلة للتعديل تتوقف عىل كيفية تفسريها ،والسيام من جانب
املحاكم الدستورية.
(ج) إحدى طرق ضامن تفسري بند غري قابل للتعديل بام ينسجم مع حقوق املرأة هو اشرتاط أن
يستند التفسري إىل قوانني حقوق اإلنسان الدولية.

(د) جيب أن ينتبه صائغو الدستور إىل خطر أن يؤدي عدم قابلية البنود للتعديل إىل مجود
الدستور.

ب-بقواعد األغلبية القصوى

يمكن أن يفرض الدستور حدو ًدا عليا عىل مترير التعديالت الدستورية ،بام يف ذلك:

•أغلبية أعىل يف الربملان؛
•اشرتاط التصويت عىل التعديل مرتني متعاقبتني يف الربملان؛
•اشرتاط التصويت باألغلبية من كامل أعضاء الربملان (وليس احلارضين فقط)؛
•اعتامد أغلبيات خمتلفة يف جمليس الربملان املختلفني.
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6

ً
متوافقا مع منظور الجندر؟
كيف نحقق دستو ًرا
«يف أحسن األحوال سيتسامحون معنا ،إال إذا دخلنا يف مرحلة التصميم وقلنا :إذا كنتم
جادين فعلاً يف دمج النساء يف كل مجال من مجاالت الحياة يف إيرلندا الشاملية ،وجعل
النساء يشعرن بأنهن رشيكات عىل قدم املساواة ،فيجب أن نبدأ بتصميم جميع هياكلنا عىل
نحو تشعر معه النساء بالراحة فيها ،وحينها نستطيع أن نسهم قدر ما نشاء».
114
(مشاركة يف العملية السلمية يف إيرلندا الشاملية من إحدى منظامت الحقوق اإلنجابية)
«إن الكفاح من أجل التحرر يعتمد عىل أداة رئيسية واحدة :التنظيم ....ال نستطيع االفرتاض
أن الحكومة ستتعاطف تلقائيًا مع مطالبنا نحن النساء .يف الحقيقة ،سيكون علينا أن
نستخدم قوتنا املوحدة لنتأكد من أن الحكومة تلتفت إليها».
(نوزيزوي مادالال ،مندوبة إىل مؤمتر من أجل جنوب أفريقيا دميقراطية ،عضوة يف
115
الربملان ونائبة سابقة لوزير الدفاع ولوزير الصحة يف حكومة جنوب أفريقيا)
هناك صفتان نميل إىل أن نقرهنام بـ«الدساتري اجليدة» :أن
تكون مقبولة من حيث رشعيتها يف الكيان السيايس الذي
توجد فيه ،وأن تكون مصممة عىل نحو مالئم حتى تعمر
طويلاً  .باتت مسألة رشعية املرشوع الدستوري تؤخذ
من حيث ارتباطها املتأصل بالرشعية األوسع لعملية
إعداد الدستور .يبدو أن هناك ميلاً متزايدً ا بني الفقهاء
واملامرسني إىل االتفاق عىل أن تلك الرشعية تتأثر بكل من
عملية إعداد الدستور وبمحتوى النص النهائي .عوجلت مسألة األحكام األساسية التي جيب أن
يتضمنها الدستور املتوافق مع منظور اجلندر يف الفصلني الثاين والثالث أعاله .أما فيام يتعلق بعملية
إعداد الدستور ،فيمكن النظر إىل مسألة إعطاء النساء صوتًا يف الصياغة الفعلية لدستور جديد ،ويف
اعتامده ،عىل أهنا جزء من تو ّقع أكرب بأن تتم مناقشة الدستور وصياغته بطريقة ديمقراطية .باختصار،
«عند ال يكون هناك احرتام حلقوق
املرأة ،يف عملية صياغة الدستور،
فكيف يمكن للدستور نفسه أن حيرتم
تلك احلقوق؟»
عفاف مرعي ،اجلمعية املرصية
للنهوض باملشاركة املجتمعية

[114] Cited in Margaret Ward, Gender, Citizenship and the Future of the Northern Ireland Peace Process”, ÉireIreland, Vol. 40, Nos. 3-4 (2005), p. 12.
[115] Cited in Gay W. Seidman, “Gendered Citizenship: South Africa’s Democratic Transition and the Construction
of a Gendered State”, Gender & Society, Vol. 13, No. 3 (1999), p. 300, http://www.ssc.wisc.edu/soc/faculty/pages/
docs/seidman/Gendered%20Citizenship.pdf.
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رتجم هذا التوقع إىل «قبول عام بأن سلطة الدستور جيب أن تستمد ،بطريقة أو بأخرى ،من شعب
ُي َ
الدولة املعنية» 116.وهذا التوقع ،بدوره ،يؤثر يف مدى شمولية املناقشات الدستورية ،وشفافيتها،
ويف أسلوب املداوالت وصنع القرارات املتعلقة هبا .هناك حجج خاصة باجلندر لصالح أن تكون
عملية إعداد الدستور عملية شاملة للكل ،باإلضافة إىل جوانب تصميم تلك العملية التي تتناول
احتياجات النساء ومصاحلهن عىل وجه اخلصوص.

 .1ما الفوائد التي تعود هبا عملية إعداد الدستور عندما تكون شاملة للكل؟

نموذجا للتفاعالت
أ -إذا كانت عملية إعداد الدستور شاملة للكل ،فيمكن أن تكون
ً
السياسية يف املستقبل

هناك عدة فوائد مرتافقة مع عملية إعداد الدستور بطريقة شاملة للكل .إحدى تلك الفوائد هي
نموذجا
عنرص التوعية املتضمن يف وجود عملية «جيدة» من ذلك القبيل ،ذلك أهنا يمكن أن تصلح
ً
للتفاعالت السياسية الالحقة:

يمكن هلذه العملية أن تعزز رشعية الدستور ،وأن تزيد املعرفة العامة به ،وأن تغرس يف األذهان
روحا وشكلاً  .يمكن أن تساعد
حسا بأنه ملك للجميع ،وأن ختلق توق ًعا بأن الدستور س ُيحرتم ً
ً
عملية إعداد الدستور يف ضبط إيقاع السياسة العادية ،بام يف ذلك نقل السلطة سلم ًيا وف ًقا
117
للقواعد الدستورية.

هكذا ،يرجح أن تؤدي عملية إعداد الدستور الشاملة
أيضا إىل زيادة اليقظة الشعبية حول إنفاذ
للكل ً
مجهورا حسن االطالع يعرف
الدستور :ذلك أن
ً
متى حيدث جتاوز للدستور ،ويطالب باملحاسبة .وهو
يعزز القيم املدنية ،ويمكن أن يساعد يف تصحيح ما
كان حيدث من اقصاءات بأن يعطي صوتًا ملن كانوا
ً 118
مقموعني سابقا.
هكذا ،يمكن لعملية إعداد دستور متوافق مع منظور
نموذجا يحُ اكى يف املجال العام برمته.
اجلندر أن تكون
ً

«يمكن أن تسلط عملية كتابة الدستور
الضوء عىل أمهية احلوار والنقاش واخلالف.
ومشاركة املرأة يف صياغة الدستور مهمة
أمهية الضامنات الدستورية حلقوق املرأة».

See Rangita de Silva de Alwis, “Introduction”,
in Women’s Participation: The Making of
the Tunisian Constitution, Global Women’s
Leadership Initiative, The Woodrow Wilson
International Center for Scholars, 2013, p.
5, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/
womens-par ticipation-the-making-thetunisian-constitution.

[116] Cheryl Saunders, “Constitution Making in the 21st Century”, International Review of Law, Issue 4, 2012, p.3,
http://www.qscience.com/doi/abs/10.5339/irl.2012.4.
[117] Ibid., p. 5.
[118] Jason Gluck and Michele Brandt, Participatory and Inclusive Constitution Making, United States Institute for
Peace, 2015, p. 12, http://www.usip.org/sites/default/files/PW105-Participatory-and-Inclusive-Constitution-Making.
pdf.
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أيضا شعور النساء ،أنفسهن ،بأهنن أكثر متكينًا من املشاركة يف احلياة العامة،
ويمكن أن ينتج عنها ً
ومن النضال من أجل مصاحلهن ،ورفع أصواهتن عندما حيدث جتاوز حلقوقهن .وكام رصح قاض
مؤخرا حول عملية إعداد الدستور يف تونس:
تونيس
ً

لقد سعى املؤمتر الشعبي من أجل رؤية مداوالت تشاركية يف صياغة الدستور ،وهو ما عزز
االحتكاك بني املندوبني واملجتمع املدين ومجعيات القيادات النسائية والنسويات .وقد ساعد
ذلك يف بناء قدرات النساء ،ودعم دور املرأة يف عملية االنتقال الديمقراطي وكتابة الدستور
119
التونيس اجلديد.

دستورا
ب -هناك احتامل أكرب أن تعطي عملية إعداد الدستور بطريقة شاملة للكل
ً
أكثر شمولاً جندر ًيا

تكمن حجة ثانية لصالح االهتامم بالعملية يف الصلة املمكنة بني إعداد الدستور بطريقة تشاركية
واألحكام الديمقراطية التي يرجح أن تُدمج يف النص الناتج 120.هناك دليل عىل أنه كلام كانت
املراحل الدستورية أكثر إرشاكًا للنساء ،زاد احتامل أن تؤدي إىل سياسة أكثر ديمقراطية ،وقيود
أشد عىل سلطة احلكومة ،وإىل دستور أقوى ،ومن ثم أكثر ديمومة 121.يبدو أن هذه النتائج تؤكد
أن «حمتوى الدستور يتوقف عىل من جيلس ليضع أحكامه» :كلام كانت صياغة الدستور ومناقشة
حمتواه تقوم أكثر عىل املشاركة ،زادت الفوائد عىل الديمقراطية واالستقرار الدستوري 122.وهذا
التو ّقع وثيق الصلة باملرأة ،عىل نحو خاص ،ذلك أن املرأة كانت مستبعدة تارخي ًيا من النصوص
الدستورية وحمرومة من محايتها.
هكذا ،الدساتري التي تتعهد تعهدً ا تا ًما بالقيم
أيضا محاية قيم املساواة اجلندرية
الديمقراطية تتضمن ً
وعدم التمييز ،واحتامل حتقيق تلك الدساتري مرجح
ألن عمليات الصياغة متت بطريقة شارك فيها اجلميع.
بدون مشاركة النساء املبارشة يف مناقشة الدستور
اجلديد وإقراره ،يرجح أن يبقني مهمشات ومصاحلهن
كذلك األمر .لكن عندما تتاح هلن املشاركة عىل قدم
املساواة ،فإن «مشاركتهن تغري النص الدستوري

«تعرف النساء جيدً ا أنه بدون جهودهن
اخلاصة يف تشكيل قواعد العضوية،
والوصول إىل السلطة وممارستها ،فإن
اهتامماهتن يمكن أن تبقى غري ممثلة ،أو
مشوها».
ممثلة متثيلاً قليلاً أو
ً

See Alexandra Dobrowolsky and Vivien
Hart, eds., Women Making Constitutions:
New Politics and Comparative Perspectives,
Palgrave Macmillan, 2003, p. 2.

[119] Anware Mnsari, “The Constitution-Making Process in Tunisia: Women’s Participation – Lessons Learned
and Good Practices”, in Women’s Participation2013, p. 13, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/womensparticipation-the-making-the-tunisian-constitution.
[120] Zachary Elkins et al., “The Citizen as Founder: Public Participation in Constitutional Approval”, Temple Law
Review, Vol. 81, No. 2 (2008), pp. 361-82, http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2451&con
text=journal_articles.
[121] John M. Carey, “Does It Matter How a Constitution Is Created?”, in Zoltan Barany and Robert G. Moser, eds.,
Is Democracy Exportable?, Cambridge University Press, 2009, pp. 159-60.
[122] Ibid., p. 177.
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جوهر ًيا ،وتسلط الضوء وطن ًيا عىل قضايا فريدة ،وغال ًبا حمرمة ،وتساعد يف متكني النساء
123
املشاركات».

ج -يرجح أن تكون عملية إعداد الدستور بطريقة شاملة للكل مستدامة

هناك فائدة ثالثة ممكنة لعملية إعداد الدستور بطريقة شاملة للكل ،وهي ترتبط بالعالقة املمكنة
بني املشاركة يف أثناء إعداد الدستور واستدامة الدستور .هناك دراسات جتريبية عرفت شمولية
املشاركة –والتي فهمت عىل أهنا اتساع املشاركة يف كل من صياغة االتفاقات الدستورية وإنفاذها
تال ًيا -باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تضمن ديمومة الدستور 124.جيب أن تؤدي املعرفة العامة
التي تتكون عند صياغة الدستور والسجال حوله عالنية إىل ارتباط شعبي باملرشوع الدستوري،
وهو ما يؤدي إىل إنفاذه ذات ًيا ،األمر الذي جيعله ،بدوره ،مستدا ًما .لن يكون دستور متوافق مع
منظور اجلندر ذا معنى إال إذا متكن من البقاء زمنًا طويلاً  ،واكتسب مساندة اجلمهور والسلطات
املوكلة إليها مهمة إنفاذه.

تظهر جمموعة خاصة من فوائد أن تكون العملية
شاملة للكل يف سياقات ما بعد النزاع .إذ ربام ُيعتقد
أن املشاركة الشعبية تبطئ املناقشات ،وجتعل تنفيذها
أصعب ،فتعترب ،من ثم ،ثانوية بالنسبة لالعتبارات
األخرى 125.لكن استبعاد أصوات املجتمع املدين
األوسع ومصاحله سيكون ذا كلفة حمتملة عالية :إذ
خياطر بتقويض احتامالت حتقيق سالم مستدام ،إذا
أخذنا يف احلسبان أن عامة اجلامهري لن ترى أن هلا حصة
See Kirsti Samuels, “Post-Conflict PeaceBuilding
and
Constitution-Making”,
يف إطار بناء السالم 126.عىل عكس اتفاق السالم ،الذي
Chicago Journal of International Law, Vol.
يمكن أن يتطلب تسوية رسيعة إلهناء العنف ،فإن
6, No.2 (2006), p. 5, http://www.odi.org/
sites/odi.org.uk/files/odi-assets/eventsالدستور جيب أن يتمتع برشعية شعبية واسعة ،وحيتاج
documents/1216.pdf.
إىل وقت ٍ
كاف وموارد خمصصة لدراسته بعناية .إن
إعداد الدستور بطريقة تشاركية يف أعقاب النزاع يمكن
أن يسهل عملية بناء الثقة ،واملصاحلة الوطنية ،وحل النزاع وبناء التوافقات 127.عالوة عىل ذلك،
«يمكن أن تؤ ّمن عملية بناء الدستور
ربا ملناقشة احللول املطروحة للقضايا
من ً
اخلالفية أو املتنازع عليها والتي أدت إىل
أيضا أن تؤدي إىل توعية
العنف .ويمكن ً
السكان ديمقراط ًيا ،وأن تبدأ عملية شفاء
ومصاحلة من خالل احلوار االجتامعي،
وأن تصوغ رؤية جديدة ملستقبل الدولة
تكون حمل توافق».

[123] Elizabeth Katz, “Women’s Involvement in International Constitution-Making”, in Beverley Baines et al., eds.,
Feminist Constitutionalism: Global Perspectives, Cambridge University Press, 2012, p. 205.
[124] Zachary Elkins et al., The Endurance of National Constitutions, Cambridge University Press, 2009, p. 78.
[125] Jennifer Widner, “Constitution-Writing in Post-conflict Settings: An Overview”, William and Mary Law Review,
Vol. 49, No. 4 (2008), p. 1533, http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol49/iss4/16/.
[126] Gluck and Brandt 2015, p. 12.
[127] Michele Brandt, Constitutional Assistance in Post-Conflict Countries: The UN Experience: Cambodia, East
Timor & Afghanistan, United Nations Development Programme (UNDP), June 2005, p. 3, http://www.unrol.org/doc.as
px?n=constitution+making+and+UN+Experience+Report_Michele+Brandt.doc.
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أيضا أن تنجم عنه صياغة حلول ابتكارية للقضايا املتنازع عليها ،ويمهد الطريق للمصاحلة.
يمكن ً
هذه الفوائد املحتملة جذابة ،عىل نحو خاص ،يف أوضاع بعد النزاع ،حيث احتامل فشل الدولة
أعىل ،وعمر الدساتري اجلديدة أقرص منه يف فرتات االنتقال الدستوري السلمية.

دورا مركز ًيا يف بناء
تستطيع النساء واملدافعون عن حقوق النساء ،عىل وجه خاص ،أن يلعبوا ً
السالم وحل النزاعات ،وهلذا جيب أن يشاركوا يف تكوين الدستور وتنفيذه بعد النزاع .عالوة عىل
ذلك ،وكام ناقشنا يف الفصل األول من هذا الدليل ،جيب االعرتاف باألدوار املختلفة التي تلعبها
النساء واملدافعون عن حقوق النساء يف أثناء النزاع وبعده ،وتناول تلك األدوار يف أثناء االنتقال إىل
السالم ،بام يف ذلك يف الدستور .إن االفرتاض بأن السياسات االنتقالية حمايدة جندر ًيا يف األصل
لن ينفع إال يف إنكار األثر املجندر للنزاع ،ويف جعل احتياجات النساء مغ ّيبة مرة أخرى .مثال عىل
تلك احليادية الزائفة هو ترويج حكم القانون عىل أنه هدف غري جمندر:

تقليد ًيا ،انطلق أولئك املشاركون يف تعريف بناء السالم وإدارته من موقف يقوم عىل احليادية
اجلندرية ،معتربين أن تدخالت معينة جيب أن تكون مقيدة زمن ًيا ،وأن هتدف إىل نتائج مستقلة،
مثل إيقاف األعامل العدوانية ،أو فتح قنوات تواصل .والربامج املحايدة جندر ًيا يمكن أن
128
تنجح يف ذلك ،لكنها ال تدرك احتياجات األفراد اخلاصة بجنس معني ،ما يقلل من فعاليتها.

يمكن أن تنعكس االحتياجات اخلاصة بجنس معني يف إصالح قطاع األمن الذي يشمل الرشطة
واجليش واملؤسسات القضائية ،ويف إدراج أمن النساء وحقوقهن اإلنسانية يف برنامج قطاع األمن،
ويف االعرتاف بانعدام األمن عىل أساس اجلندر والعنف ضد النساء ،اللذين تواجههام النساء
عىل نحو أكرب يف كثري من األوضاع .وهكذا ،فافرتاض وجود مواطن «حمايد جندر ًيا» يف الفرتات
129
االنتقالية خاطئ ،ويؤدي إىل نقاط عمياء يف الدساتري االنتقالية.

د -هناك حدود لعملية إعداد دستور متوافق مع منظور اجلندر بطريقة شاملة للكل
عىل الرغم من كل تلك الفوائد املمكنة ،فإن املشاركة يف
إعداد الدستور ،بام يف ذلك مشاركة النساء ،ليست دواء شاف ًيا
لكل يشء ،وال جتب املبالغة يف تروجيها عىل أهنا حل جلميع
املشكالت .هناك خماوف من أن املشاركة يمكن أن تقود إىل لغة
غري فعالة قانون ًيا ،أو إىل دسرتة قضايا غري ذات صلة 130.عالوة

«إن ثبات حقوق املرأة يف
الدستور ويف الترشيعات مرتبط
بحضور املدافعني عن حقوق
النساء ومشاركتهم يف عمليات
صناعة القوانني».

[128] Richard Strickland and Nata Duvvury, Gender Equity and Peacebuilding: From Rhetoric to Reality: Finding
the Way, International Center for Research on Women, 2003, p. 23, http://www.icrw.org/files/publications/GenderEquity-and-Peacebuilding-From-Rhetoric-to-Reality.pdf.
[129] Fionnuala Ní Aoláin et al., On the Frontlines: Gender, War, and the Post-Conflict Process, Oxford University
Press, 2011, p. 205.
[130] Jill Cottrell, Participation in Constitution Making: Making Women Voices Heard, International IDEA, 2009, p.
10, http://iknowpolitics.org/sites/default/files/idea_participation20in20constitution20making_0.pdf.
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عىل ذلك ،إذا مل تُدر تلك املشاركة إدارة جيدة ،فيمكن أن تعطي نتائج معاكسة ملا هو مرجو ،أو
خترب لتضفي الرشعية عىل املامرسات األحادية للسلطة 131.عىل سبيل املثال ،يمكن أن ينتج
أن َّ
عن مشاركة النساء يف إعداد الدستور اختاذ مواقف حمافظة حول قضايا «أخالقية» معينة ،مثل
اإلجهاض 132.ذلك أن النساء لسن جمموعة متناغمة؛ ولدهين ،كام لدى الرجال ،مصالح سياسية
خمتلفة ،وانتامءات دينية خمتلفة ،إلخ .وإذا وضعنا ذلك جان ًباـ فمشاركتهن مسألة ديمقراطية.

لكن ،بوجود ختطيط مدروس بعناية ونية طيبة ،يمكن التخفيف من هذه املخاطر ووضع عمليات
شاملة للكل فعل ًيا موضع التطبيق 133.عىل سبيل املثال ،يمكن منع احتامل أال يكون الدستور الناتج
متواف ًقا مع منظور اجلندر ،عىل الرغم من مشاركة النساء يف عملية إعداد الدستور ،وذلك بضامن
مشاركة ممثالت حقوق املرأة من املجتمع املدين ،واملدافعني عن حقوق املرأة ،وحمامي حقوق املرأة،
واخلرباء الدستوريني يف العملية (بدلاً من جمرد االعتامد عىل ضم عدد من النساء إىل العملية دون
اعتبار اللتزاماهتن األيديولوجية) .لقد أظهرت جتارب إعداد الدستور بطريقة شاملة للكل يف عدد
من سياقات بعد النزاعات –كام يف جنوب أفريقيا وكينيا وتونس -أننا ال جيب أن ننبذ بترسع سبل
املشاركة الشعبية يف الصياغة الدستورية ،وأن هذا االنفتاح يمكن أن يساعد فعل ًيا يف حل النزاع.
عالوة عىل ذلك ،فإن ذلك النمط من العمليات الذي تقوده النخبة كلي ًة ،والذي كان مقبولاً من
املجتمع الدويل فيام مىض –كام يف أملانيا واليابان -قد ال يكون مقبولاً اليوم .لقد انقلبت املوجة نحو
إعطاء الناس احلقيقيني ،الذين يقفون خلف عبارة «نحن شعب ،»...فرصة أن تكون هلم كلمة يف
صياغة دستورهم واعتامده ،وهذا يشمل إعطاء صوت للنساء ،وناشطات حقوق املرأة وخرباء
املساواة اجلندرية.

 .2مراحل أساسية يف عملية إعداد الدستور املتوافق مع منظور اجلندر
إن عملية إعداد دستور متوافق ح ًقا مع منظور اجلندر من شأهنا أن تبحث عن إسهامات النساء يف
مجيع املراحل ذات الصلة .وهذه املراحل يمكن تقسيمها إىل أربع جمموعات عريضة:

أ .يف التحضري للصياغة ،كام يف أثناء مفاوضات السالم التي تسبق العملية الرسمية إلعداد
الدستور ،أو التي تعترب جز ًءا من املفاوضات من أجل دستور مؤقت؛

ب .يف أثناء الصياغة ،التي تتضمن اإلعداد الفعيل ملسودة الدستور من جانب مجعية تأسيسية أو
هيئة أخرى غريها ،وكذلك الرتبية املدنية واملشاورات العامة؛

[131] David Landau, “Constitution-Making Gone Wrong”, Alabama Law Review, Vol. 64, No. 5, 2013, pp. 923-80,
http://www.law.ua.edu/pubs/lrarticles/Volume%2064/Issue%205/1%20Landau%20923-980.pdf and Alicia L. Bannon,
“Designing a Constitution-Drafting Process: Lessons from Kenya”, Yale Law Journal, Vol. 116, No. 8 (2007), pp. 194344, http://www.yalelawjournal.org/note/designing-a-constitution-drafting-process-lessons-from-kenya.
[132] Michele Brandt et al., “Constitution-making and Reform: Options for the Process”, Interpeace, November
2011, p. 27, http://www.constitutionmakingforpeace.org/sites/default/files/Constitution-Making-Handbook.pdf.
[133] Gluck and Brandt 2015, p. 17.
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ج .يف أثناء املصادقة عىل الدستور ،سواء أنجزت بتصويت يف اجلمعية التأسيسية أو الربملان ،أو
بواسطة استفتاء شعبي؛
د .بعد التصديق ،بام يف ذلك بواسطة آليات تراقب إنفاذ الدستور.

أ -يف التحضري للصياغة

يبدأ إعداد الدستور قبل انعقاد اجلمعية التأسيسية ،وبالتأكيد قبل صياغته وإقراره .إن القرارات
الرئيسية املتعلقة بمن سيجلس إىل طاولة املفاوضات ،وما األهداف التي سيسعى الدستور
إىل حتقيقها ،باإلضافة إىل طريقة اعتامد الدستور اجلديد ،تُتخذ مجي ًعا يف مراحل مبكرة جدً ا من
احلديث عن دستور جديد .عىل الرغم من الرتكيز الشديد عىل القيم العسكرية والسياسية يف تلك
املراحل ،فإن التأثري الدستوري لتلك املفاوضات املبكرة ال ينبغي جتاهله 134.ولذلك ،جيب أن
تتناول هذه القرارات برصاحة مشاركة النساء وناشطي حقوق املرأة وخربائها .دون متثيل النساء
يف هياكل صنع القرارات اخلطرية تلك ،سيكون أصعب بكثري أن نصحح اختالالت التمثيل يف
أثناء العملية الح ًقا.
أ .اتفاقات السالم

بعض تلك العمليات السابقة عىل صياغة الدستور هي مفهوم ًيا متحيزة وينقصها املنظور اجلندري،
مثل اتفاقات السالم :إذ عىل الرغم من الدور املهم الذي تلعبه مبادرات السالم املدنية (والتي غال ًبا
ما حتركها النساء) ،فإنه ال ُيعرتف بوجود اتفاق سالم رسمي إال عندما جيتمع الزعامء الرئيسيون
(وهم غال ًبا ذكور) ليضعوا هناية للنزاع 135.عالوة عىل ذلك ،يمكن أن تتخلل حتيزات بنيوية أخرى
عمليات السالم .عىل سبيل املثال ،يمكن االتفاق عىل منح أعفاء وحصانات كجزء من مفاوضات
السالم ،وأن تقدّ م عىل شكل ضامنات دستورية .يميل هذا النوع من املفاوضات إىل عدم إرشاك
النساء (وال سيام يف األدوار التي هتيمن عادة عىل املحادثات ،كأدوار السياسيني واملحامني
136
ونادرا ما تأخذ نتائجها يف احلسبان وجهات
والديبلوماسيني وأعضاء األطراف يف نزاع مسلح)
ً
نظر النساء وناشطي حقوق املرأة يف تلك األمور .هكذا يبدو منح أعفاء وحصانات عن األفعال
حتيزا بنيو ًيا متأصلاً يف التسويات الرضورية لوضع هناية للنزاع :إذ
التي مورست يف وقت احلرب ً
تُوضع االنشغاالت بالعدالة ،بام يف ذلك العدالة اجلندرية ،مقابل اعتبارات السالم الطاغية (وجيب
غال ًبا أن تنحني هلا) 137.من بني األمثلة األخرى عىل تلك التحيزات البنيوية ،هناك الرتكيز عىل
[134] Ní Aoláin et al. 2011, p. 205.
[135] Christine Bell, Women and Peace Processes, Negotiations, and Agreements: Operational Opportunities and
_Challenges, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, March 2013, p. 2, http://www.peacebuilding.no/var/ezflow
site/storage/original/application/b6f94e1df2977a0f3e0e17dd1dd7dcc4.pdf.
[136] UN Women, Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence,
2nd ed., October 2012, p. 3, http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2012/10/wpssourcebook-03a-womenpeacenegotiations-en.pdf.
[137] Bell 2013, p. 2.
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التغلب عىل العنف السيايس وجتاهل األنواع املختلفة من العنف عىل أساس اجلندر التي ترتكب يف
أيضا وضع برامج إعادة اإلعامر والتنمية التي غال ًبا ما تتجاهل االعرتاف
أثناء النزاع .وهي تشمل ً
باحتياجات النساء ودورهن كعوامل قوة اجتامعية واقتصادية.
ب .النظم القانونية االنتقالية

مثال آخر عىل األعامل التي تسبق الصياغة ،وجيب أن تشارك فيها النساء عىل قدم املساواة ،هو
مناقشة النظم القانونية املؤقتة (االنتقالية) .وهذه يمكن أن تتخذ عدة أشكال ،من األنظمة املؤقتة
التي حتكمها تشكيلة من الصكوك القانونية الدولية والوطنية إىل الدساتري املؤقتة الناضجة متا ًما.
من األمثلة عىل األنظمة املؤقتة التي حيكمها القانون الدويل هناك تيمور الرشقية وكوسوفو ،حيث
أسست األمم املتحدة نفسها إدارات انتقالية 138.بديل آخر أكثر احتاملاً هو التفويض باالستمرارية
القانونية حتت الدستور القائم إىل حني اعتامد دستور جديد ،العتامد قانون خاص حيكم املرحلة
االنتقالية ،أو اللجوء إىل دستور سابق (كاللجوء إىل دستور يعود إىل مرحلة سابقة عىل حكم
تسلطي مطاح به).
عىل سبيل املثال ،كان االنتقال إىل الديمقراطية يف أسبانيا ،حمكو ًما بقانون اإلصالح السيايس لعام
1977؛ وهو آخر قانون تبنته اهليئة الترشيعية غري الديمقراطية ،واعتمد يف استفتاء شعبي قبل أن
يستبدل بدستور ديمقراطي جديد ،اعتمد يف عام  .1978ويف تونس ،كذلك األمر ،كانت هناك
قوانني انتقالية جرى متريرهاـ وتعهدت بتنظيم السلطات العامة حتى اعتامد دستور ديمقراطي
هنائي يف عام .2014

لقد أصبحت الدساتري االنتقالية شائعة عىل نحو متزايد ،وال سيام يف أوضاع ما بعد النزاع ،وتؤمن
وإطارا ملناقشة الدستور النهائي 139.هذه الرتتيبات املؤقتة جذابة
هيكلية دستورية مؤقتة للحكومة
ً
عىل نحو خاص عندما تكون الرشوط عىل األرض غري مستقرة وغري مفضية إىل مشاركة واسعة
كبريا أو القدرات املؤسسية
يف إعداد الدستور؛ مثال :عندما يكون احتامل االرتداد إىل نزاع عنيف ً
ضعيفة .يف مثل هذا السياق ،يمكن لدستور مؤقت أن يمأسس الرتتيبات االنتقالية ،بينام يؤجل
استقرارا 140.وكذلك ،اقرتحت عملية من
مناقشة الدستور الدائم إىل أن تصبح الظروف أكثر
ً
مرحلتني (دستور مؤقت يسبق تبني الدستور الدائم) كطريقة للتمييز بوضوح بني األطر الزمنية
واملحطات واألولويات املختلفة لعملية السالم مقابل عمليات بناء الدستور .هناك اعتقاد بأن
عدم إبقاء هاتني املرحلتني منفصلتني يف أماكن كالبوسنة واهلرسك والعراق قد أعاق بناء التوافق
[138] Carsten Stahn, “The United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East Timor: A First Analysis”,
_Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 5 (2001), pp. 105-83, http://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb
stahn_5.pdf.
[139] Kimana Zulueta-Fülscher, Interim Constitutions: Peacekeeping and Democracy-Building Tools, International
IDEA, 2015, p. 3, http://www.idea.int/publications/interim-constitutions/index.cfm.
[140] Markus Böckenförde et al., A Practical Guide to Constitution Building, International IDEA, 2011, p. 13, www.
idea.int/publications/pgcb/index.cfm.
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والتوعية واجلدل املدين الرضوري يف عملية إعداد الدستور ،وأنه قد أثر سل ًبا يف رشعية تلك
141
الدساتري.

حصل مثال عىل مثل هذا االتفاق عىل املبادئ
الدستورية التي ستوجه صياغة الدستور الدائم يف
جنوب أفريقيا .حيث جرى االتفاق عىل جمموعة
مؤلفة من  34مبدأ يف أثناء املحادثات متعددة
األحزاب ،واعتمدت بوصفها جز ًءا من الدستور
املؤقت لعام  .1993كانت الغاية من تلك املبادئ
أساسا إلجازة الدستور الدائم من جانب
أن تكون
ً
املحكمة الدستورية التي أنشأها ،هي نفسها،
الدستور املؤقت 142.مل تكن جنوب أفريقيا أول مثال
143
عىل تلك الرتتيبات املؤقتة ،وال آخرها.

بعد دستور جنوب أفريقيا املؤقت لعام
 ،1993تشمل األمثلة احلديثة عىل تلك
الدساتري :الصومال ( )2004والسودان
( )2005ونيبال ( )2007وجنوب السودان
( .)2011أدرجت املساواة اجلندرية ضمن
املبادئ الدستورية املتفق عليها مسب ًقا يف
جنوب أفريقيا ،حيث يشري املبدأ األول
منها إىل تعهد احلكومة «بتحقيق املساواة بني
الرجال والنساء» ،وينص املبدأ الرابع عىل أن
الدستور الدائم جيب أن حيظر التمييز عىل
أساس اجلندر وأن يعزز املساواة اجلندرية.
أيضا التعهدات
ومن بني الرتتيبات األخرى ً
األساسية املتعلقة باجلندر ،إىل مدى أبعد
بكثري مما تتعهد به اتفاقات السالم.

كلام كان اإلطار الزمني لعملية إعداد الدستور
أطول ،زادت أمهية الرتتيبات املؤقتة ،وزادت أمهية
أن تكون للنساء فرصة التأثري يف حمتواها .ذلك أنه
See Zulueta-Fülscher 2015, p. 19..
لتفادي االستبعاد ،جيب نموذج ًيا أن متنح النساء
صوتًا يف أي نشاطات سابقة عىل الصياغة ،بام يف
ذلك أن تكون هلن مقاعد عىل طاولة املفاوضات ويف اهليئات األخرى التي تضع جداول األعامل.
وكام سنناقش أدناه ،هناك اسرتاتيجيات يمكن أن توظفها املنظامت النسائية لتحقيق ذلك ،من
بينها إنشاء حتالفات عريضة للضغط من أجل احلصول عىل مقعد عىل الطاولة .مثال عىل ذلك
هو إنتاج الرابطة النسائية التابعة للمؤمتر الوطني األفريقي امليثاق النسائي ،وهو وثيقة سياسية
أكثر منها قانونية ،شكلت حينها األساس للضغط عىل الربملان وتعبئة النساء يف السنوات املبكرة
من ديمقراطية جنوب أفريقيا 144.يف احلد األدنى ،جيب أخذ مصالح النساء رصاحة يف احلسبان
وتناوهلا ،حتى لو مل يك ّن حارضات فعل ًيا بني املتفاوضني ،أو لو كان متثيلهن قليلاً  .تعترب املبادئ
الدستورية املتفق عليه مسب ًقا يف جنوب أفريقيا مثالاً جيدً ا عىل كيفية تضمني التعهدات بنظام حكم
ديمقراطي ،واملساواة عىل أساس اجلندر وبني الناس ذوي األلوان املختلفة ،وحقوق اإلنسان
وعدم التمييز يف الرتتيبات املؤقتة .كانت النتيجة أن املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا اضطرت
ألن تأخذ اعتبارات املساواة اجلندرية يف احلسبان عند تقرير ما إذا كان الدستور املقر حدي ًثا متواف ًقا
[141] Ibid., pp. 6-7.
[142] (Interim) Constitution of the Republic of South Africa, Act 200 of 1993, Schedule 4, http://www1.chr.up.ac.za/
chr_old/indigenous/documents/South%20Africa/Legislation/Constitution%20of%20South%20Africa%201993.pdf.
[143] Zulueta-Fülscher 2015, p. 8.
[144] Seidman 1999, p. 300.
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مع تلك املبادئ 145.مع أن مثل ذلك اللجوء إىل هيئة قضائية لن يكون ممكنًا يف كل سياق انتقايل،
فعىل األقل ،من شأن تضمني االعتبارات اجلندرية يف الدساتري املؤقتة أن يرفع احتامل حضورها
عىل جدول أعامل صياغة الدستور الدائم.
146

ج .اجلداول الزمنية لعملية إعداد الدستور

هناك أمر آخر يعترب موضع اهتامم منارصي املساواة اجلندرية وحقوق املرأة ،وهو يتعلق بطول
عملية إعداد الدستور ،التي ختتلف من بلد إىل بلد ،وليس هناك أمد مثايل مثبت هلا .عىل سبيل
املثال ،امتدت اجلمعية التأسيسية اهلندية ثالث سنوات ( ،)1949-1946عىل الرغم من أهنا
شهرا منذ إعالن اجلمعية
تأثرت جدً ا بتقسيم اهلند؛ واستمرت العملية اإلرتريية ثامنية وثالثني ً
الدستورية حتى إقرار الدستور؛ فيام استغرقت العملية يف جنوب أفريقيا مخس سنوات ،حمسوبة من
بداية املفاوضات متعددة األحزاب حتى تبني الدستور الدائم؛ والعملية التونسية استمرت أكثر
من ثالث سنوات ،من االنتخابات إىل اجلمعية التأسيسية يف ترشين األول/أكتوبر  2011حتى
اعتامد الدستور اجلديد يف كانون الثاين/يناير  147.2014مع أنه مفهو ٌم أن تريد األطراف السياسية
واجلمهور رؤية اعتامد دستور جديد بأرسع ما يمكن ،فمن املحتمل أن تستغرق مناقشة دستور جيد
استثامرا أكرب للموارد باملقارنة
متوافق مع منظور اجلندر وصياغته واعتامده زمنًا أطول ،وأن يتطلب
ً
مع عملية نخبوية مغلقة.

بعد أن قلنا ما قلناه ،نؤكد أن عملية إعداد دستور حسنة التصميم جيب أن يكون هلا منذ البداية
جدول زمني بمواعيد هنائية ،وتعاقب واضح لكل خطوة جيب القيام هبا .أما حجم التفصيل الذي
أيضا خيتلف:
جيب تضمينه يف خارطة طريق من هذا القبيل فهو ً

•يمكن أن تركز خارطة الطريق عىل تواريخ معينة ،سواء تواريخ بدء العملية أو انتهائها فقط،
أو كامل تسلسل عملية إعداد الدستور؛
•يمكن ،بدلاً من ذلك ،أن تركز خارطة الطريق عىل مهامت معينة جيب إنجازها يف أثناء العملية،
والتي يمكن أن تصفها بتعابري عامة ،أو بيشء من التفصيل ،ومع ،أو بدون ،حتديد الرتتيب
الذي جيب أن تتم به؛
جيا من هذه الطرائق؛
•يمكن أن تضم خارطة الطريق مز ً

•أو ،يمكن أن تربط خارطة الطريق احلوادث ،ال بتواريخ أو مهامت معينة ،بل بإكامل عمليات
148
أخرى (مثلاً  :بتوقيع اتفاق سالم).
)[145] Certification of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (CCT 23/96) [1996] ZACC 26; 1996 (4
SA 744 (CC); 1996 (10) BCLR 1253 (CC), 6 September 1996 and Certification of the Amended Text of the Constitution
of The Republic Of South Africa, 1996 (CCT37/96) [1996] ZACC 24; 1997 (1) BCLR 1; 1997 (2) SA 97, 4 December 1996.
[146] Zulueta-Fülscher 2015, p. 23.
[147] For more examples, see Brandt et al. 2011, pp. 49-50.
[148] Ibid., p. 46.
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من املستحيل أن نقرر مسب ًقا كم جيب أن تطول عملية إعداد الدستور ،لكن إيالء االهتامم مقد ًما
خلارطة طريق من هذا القبيل يساعد يف ضامن عدم إغفال العنارص الرئيسية من العملية ،ويسمح
بمراقبة العملية عىل نحو أسهل .سيكون منارصو اجلندر ،عىل وجه اخلصوص ،قادرين عىل تقدير
تم التقيد باملواعيد النهائية أو املهامت ذات الصلة اخلاصة بالنساء ،مثل املشاورات مع مجعيات
هل ّ
أمرا استثنائ ًيا أن ُيطلب متديد
حقوق املرأة أو برامج الرتبية املدنية التي تستهدف النساء .ليس ً
الفرتات الزمنية يف عملية إعداد الدستور؛ لكن ال جيب أن تكون سائبة إىل درجة يمكن أن تقوض
اجلدول الزمني متا ًما .من وجهة نظر جندرية ،من املهم جدً ا أال تُستخدم أية تأخريات أو إطاالت
وسيلة لتقليص مشاركة املرأة يف العملية.

ب -يف أثناء الصياغة

يمكن إرشاك أنواع خمتلفة من الفعاليات يف أثناء مرحلة الصياغة ،سواء كانت مرتابطة أو منفصلة،
فرصا ملشاركة املرأة:
ومجيعها تقدم ً
أ .هيئات صياغة الدستور

هناك تشكيلة من اهليئات التي يمكن أن يعهد هلا بصياغة دستور جديد ،ومن بينها اجلمعيات
التأسيسية والطاوالت املستديرة ،واملؤمترات الدستورية ،وجلان اخلرباء ،واملؤمترات الوطنية،
واألشكال اهلجينة 149.إن اختيار نوع اهليئة املوكل إليها صياغة الدستور اجلديد يتوقف عىل الثقافة
الدستورية يف بلد معني 150.وقد تم اللجوء إىل اجلمعيات التأسيسية ،عىل وجه اخلصوص ،يف
مؤخرا (نيبال  ،2015تونس  )2014وسنتناوهلا هنا بشكل
حماوالت صياغة الدستور التي جرت
ً
أيضا تطبيق الكثري من االعتبارات ،التي تستخدم لضامن أن تكون عملية
رئييس .لكن ،يمكن ً
اجلمعيات التأسيسية املتوافقة مع منظور اجلندر ،عىل أنواع أخرى من اهليئات التي تقوم بالصياغة.
•طريقة اختيار هيئة صياغة الدستور

خصيصا بمهمة صياغة النص الدستوري اجلديد 151.يمكن
اجلمعية التأسيسية هي هيئة موكلة
ً
اختيار أعضائها مبارشة بانتخابات منفصلة ،أو بانتخابات برملانية عادية ،وذلك حني تعمل اجلمعية
أيضا تعيينها بدلاً من انتخاهبا ،أو انتقائها عشوائ ًيا
التأسيسية بوصفها اهليئة الترشيعية العادية .يمكن ً
من بني املواطنني ،أو يمكن أن يكون هناك خليط من الطرق .سيكون للطريقة التي يقرر هبا تركيب
اجلمعيات التأسيسية أثر يف التمثيل اجلندري الناتج للهيئة .عىل سبيل املثال ،االنتخابات التي يتم
[149] Ibid., pp. 229-74 and Jennifer Widner, “Reform Models”, Constitution Writing and Conflict Resolution Project,
Princeton University, 2005, http://www.princeton.edu/~pcwcr/drafting/models.html.
[150] Brandt et al. 2011, p. 42.
[151] Andreas Auer, “L’institution de la constituante: traits caractéristiques, naissance et développement”, Centre
for Research on Direct Democracy (C2D) Working Paper Series 37/2011, 2011, http://www.c2d.ch/files/C2D_WP37.
pdf.
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هبا اختيار شكل ما من التمثيل النسبي متيل إىل إعطاء متثيل أعىل للنساء 152.استخدم هذا النظام يف
أول انتخابات ديمقراطية يف جنوب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،باالحتاد مع حصص للنساء معينة
عىل املستوى احلزيب ،وأعطت مع الزمن مستويات أعىل من التمثيل اجلندري سواء يف الربملان ويف
احلكومة 153.هناك تكملة للتمثيل النسبي أو بديل عنه ،وهي احلصص املخصصة للتمثيل النسائي،
وفيها حيجز عدد معني من املقاعد يف هيئة الصياغة ،أو نسبة منها ،للنساء (انظر مناقشة موضوع
احلصص يف الربملانات يف الفصل الثالث أعاله) .لكن ،ال التمثيل النسبي وال احلصص للنساء،
لوحدمها ،يمكن أن يغريا املواقف البطريركية يف املامرسة السياسية .لذلك جيب بذل اجلهود لتقديم
مشاركة بنيوية لناشطي حقوق املرأة وخرباء اجلندر من املجتمع املدين .كام أظهرت جتربة نيبال يف
أثناء عملية إعداد الدستور التي استغرقت طويلاً  ،فإنه جيب إكامل النظام االنتخايب بجهود طيبة
لضامن مشاركة النساء 154.أما حيث ينتقى املواطنون عشوائ ًيا ،فيجب أن يتم االنتقاء عىل نحو
يراعي التمثيل اإلحصائي .وهكذا ،فاملؤمتران الدستوريان اللذان عقدا يف آيسالندا يف عام 2010
ويف إيرلندا يف عام  ،2012كالمها استخدما طرق انتقاء شبه عشوائية ،بذلت فيها جهود خاصة
155
لضامن متثيلية أعضاء املؤمتر من حيث العمر واجلندر والتوزيع اجلغرايف.
•قواعد إجراءات هيئة صياغة الدستور

إضافة إىل طريقة انتقاء أعضاء هيئة صياغة الدستور ،فإن أعامهلا الداخلية حيتمل أن تعكس
إضافة ممارسات أحادية اجلندر 156.وسواء اضطرت اهليئة العتامد قواعد إجراءاهتا اخلاصة أو تلك
املعتمدة قبل إنشائها ،فمن الرضوري التفكري باألثر املجندر لتلك القواعد .عىل سبيل املثال ،جيب
إيالء االعتبار الواجب ملسألة إذا كانت ساعات عمل اجلمعية التأسيسية مالئمة لألعضاء الذين
يتحملون واجبات رعاية عائلية ،وهم عىل األغلب من النساء .كذلك يمكن أن تكون قواعد اختاذ
القرار مالئمة للنساء ويمكن أال تكون ،حيث متيل القواعد األكثر توافقية وتعاونية إىل تسهيل
مشاركتهن ،أما القواعد األكثر خصا ًما فتميل إىل استبعادهن .أما طريقة تنظيم اجلمعية فعل ًيا،
وقواعد إعطاء الدور بالكالم ،والتعيني يف موقع الرئيس ،ومدى اللجوء إىل جلان أصغر للقيام
بالعمل (حيث تشعر النساء براحة أكرب فيها ،ومن ثم فهي أكثر فاعلية) ،هي أمثلة إضافية عىل
[152] European Parliament, Differential Impact of Electoral Systems on Female Political Representation,
Directorate-General for Research Working Document, Women’s Rights Series, March 1997, http://www.europarl.
europa.eu/workingpapers/femm/w10/2_en.htm.
[153] Seidman 1999, p. 300.
[154] Rajju Malla Dhakal, Contesting Patriarchy: The Gender Gap and Gender-based Violence in Nepali Politics and
the Constituent Assembly Election 2013, International IDEA, 2015, p. 3, http://www.idea.int/publications/contestingpatriarchy/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=72300.
[155] Silvia Suteu, “A New Form of Direct Democracy: Constitutional Conventions in the Digital Era”, Edinburgh
_School of Law Research Paper No. 2014/39, 2014, p. 14, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract
id=2511285.
[156] International IDEA, Marginalized Groups and Constitution Building (A Roundtable Report), 2014, http://www.
idea.int/publications/marginalized-groups-and-constitution-building/; National Democratic Institute for International
;Affairs (NDI), Tunisia’s National Constituent Assembly Gender Assessment, 2014, https://www.ndi.org/node/21189
and Cottrell 2009.
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اجلوانب التي جيب أخذها يف احلسبان من منظور جندري .هذه ليست مشكالت افرتاضية .عىل
سبيل املثال ،يف أثناء عملية إعداد الدستور يف أفغانستان ،كانت املندوبات حارضات ،لكن العدد
الذي سمح له بالكالم كان حمدو ًدا ،وكثريات منهن مل يمنحن سوى مخس دقائق للكالم ،يف حني
157
ك ّن مروعات من جانب أمراء احلرب وقادهتا.

أيضا أن يكونوا ،عىل
من شأن اآلليات التي تضمن تدريب األعضاء قلييل اخلربة ،والذين يرجح ً
نحو غري متناسب ،من النساء ،أن تساعدهم يف أن يتعلموا برسعة اإلجراءات ،وأن يتابعوا ليكون
هلم أثر يف أعامل اجلمعية .لقد مال االعرتاف الرسمي باالجتامعات املص ّغرة –جمموعات ذات
اهتاممات مشرتكة داخل الربملان -إىل حتسني فعالية النساء يف اهليئات الترشيعية ،ويمكن تسخريه
أيضا .ومن بني اجلوانب األخرى لطرائق عمل
إلحداث آثار مشاهبة يف اجلمعيات التأسيسية ً
اجلمعية التأسيسية ،التي من شأهنا أن تساعد يف توحيد العضوات وإعطائهن صوتًا :تطبيق حدود
الوقت عىل اخلطابات؛ والسعي إىل حتقيق التمثيل اجلندري يف املناصب القيادية للجمعية؛ واعتامد
تدابري صارمة لتأنيب اللغة املتحيزة جنس ًيا أو االزدرائية والتحرش اجلنيس يف اجلمعية.
•اخلربات املتاحة هليئة صياغة الدستور

من املهم أن تكون هيئة صياغة الدستور قادرة عىل الوصول إىل اخلربات يف جمال املساواة اجلندرية
وعدم التمييز .وجيب أن تأيت اخلربات من خرباء فنيني ومن املدافعني عن حقوق املرأة م ًعا ،وهو ما
يمكن أن يغني عمل اهليئة بطرق خمتلفة ومتتامة.
•التسهيالت املتوافرة يف أثناء أعامل هيئة صياغة الدستور

هناك اعتبارات أخرى ذات طبيعة عملية أكثر تؤثر يف قدرة النساء عىل العمل بصفتهن عضوات
فعاالت يف اجلمعية التأسيسية .وهذه االعتبارات ترتاوح بني توافر تسهيالت معينة ،بعضها أسايس
كدورات املياه اخلاصة بالنساء ،أو تسهيالت العناية باألطفال ،وتأمني اإلقامة والنقل ،واألمن
158
اخلاص حني تكون النساء معرضات خلطر العنف.
ب .خارج هيئات صياغة الدستور

عىل الرغم من أمهية عمل ممثالت حقوق املرأة عضوات يف هيئات صياغة الدستور ،فإنه ليس
ٍ
ٍ
واحد من اجلوانب التي تصبح فيها مشاركة املرأة يف عملية إعداد الدستور حقيقة.
جانب
سوى
ينبغي أن تغني إسهامات عامة الناس ،قدر اإلمكان ،عمل هيئات صياغة الدستور تلك طوال
فرتة عملها .وهذا مهم أمهية خاصة إذا ما أخذنا يف احلسبان أن أعضاء اجلمعيات التأسيسية ُ
أميل
ألن يكونوا أعضاء يف أحزاب ،وهكذا يمكن أن يتبعوا خط احلزب الذي ينتمون إليه بدلاً من أن
[157] Katz 2012, p. 206.
[158] National Democratic Institute 2014; Cottrell 2009; and Jill Cottrell, Constituent Assembly Procedures from a
Gender Perspective, International IDEA, 2008, http://www.idea.int/resources/analysis/ca_gender_perspective.cfm.
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يمثلوا طي ًفا واس ًعا من مصالح النساء؛ وأهنم يمكن أال يكونوا ذوي خربة كبرية؛ وأن األعضاء
159
الذي يمثلون عامة الناس يمكن أن يرتددوا يف طرح القضايا أمام أعضاء اجلمعية التأسيسية.
عالوة عىل ذلك ،هناك فوائد ملشاركة عامة الناس تتخطى اجلمعية التأسيسية ،مثل تعزيز االهتامم
بالدستور واالمكانيات عىل مستوى القواعد الشعبية ،وزيادة الشعور بملكية الدستور وااللتزام
به ،وزيادة احتامل لفت انتباه أعضاء اجلمعية إىل أمور ،كان من املمكن أن يغفلوها (مثل بعض
احلقوق االجتامعية واالقتصادية) 160.من األمثلة اجليدة عىل ذلك :محالت وبرامج التوعية التي
قامت هبا منظامت نسوية يف تونس ومرص.
•الرتبية املدنية والتوعية

يمكن للوصول إىل اجلمهور أن يتخذ أشكالاً خمتلفة .ويف حني إن هدف املشاورات العامة ،التي
نناقشها أدناه ،هو إطالع أعضاء اجلمعية الوطنية عىل وجهات نظر فئات واسعة من السكان حول
قضايا معينة ،فإن الرتبية املدنية والتوعية هتدفان إىل ضامن أن يبقى اجلمهور مطل ًعا عىل التقدم
احلاصل يف عملية إعداد الدستور وعىل فرص أن يصبح مشاركًا فيها 161.الرتبية املدنية مهمة
أيضا خارج اإلطار الزمني لصياغة الدستور .فحيث يفرتض أن جيري استفتاء شعبي ،كجزء
ً
دورا مهماً  ،عىل نحو خاص ،يف
من طريقة إقرار الدستور اجلديد ،تلعب الرتبية املدنية والتوعية ً
وأيضا بعد اعتامد الدستور ،سيكون
إطالع اجلمهور عىل حمتوى الدستور الذي سيصوت عليهً .
مهماً تثقيف اجلمهور بأحكامه واملؤسسات اجلديدة التي أنشئت ،وكيف ستؤثر يف حيوات الناس،
وما هي احلقوق والواجبات التي ينشئها القانون األسايس اجلديد .ستكون الرتبية املدنية والتوعية
مهمتني أمهية خاصة يف األماكن التي كان املواطنون فيها مستبعدين من احلكم لزمن طويل ،ولذلك
162
جيب أن تسبقا املشاورات العامة يف مثل تلك السياقات.
جيب تكييف برامج الرتبية املدنية والتوعية وفق وقائع البلد املعني .فعىل سبيل املثال ،يف كثري من
انتشارا ،ولذلك جيب استخدامه لنرش املعلومات حول
البلدان النامية ،الراديو هو التقانة األكثر
ً
صياغة الدستور اجلديد .هناك مثال عىل االستخدام الناجح للراديو يف عملية إعداد الدستور يف
ناورو ،حيث كانت مناقشات جلنة الصياغة تبث بكاملها ،ويتلقاها اجلمهور باهتامم كبري 163.جيب
أن تأخذ تلك املبادرات يف احلسبان التقييدات املختلفة التي يمكن أن تؤثر يف قدرة النساء عىل
االستفادة منها :مثلاً  ،يمكن إعادة برامج الراديو أو التلفزيون يف أوقات خمتلفة من اليوم ،آخذين
يف احلسبان أن النساء يمكن أن يستمعن إىل الراديو ،أو يشاهدن التلفزيون ،يف أوقات خمتلفة عن
أوقات الرجال 164.ويمكن أن تكمل املواد املطبوعة ،كالرسائل اإلخبارية أو الربوشورات أو
Cottrell 2009, p. 6.
Ibid.
Brandt et al., 2011, pp. 91-108.
Böckenförde et al. 2011, p. 17.
Brandt et al. 2011, pp. 97-98.
Ibid., p. 98.
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امللصقات أو املنشورات أو الكراسات ،هذه الربامج .عىل سبيل املثال ،استخدمت املجالت نصف
الشهرية والشهرية يف عملية إعداد الدستور يف أفغانستان ،ووصلت إىل مئات اآلالف 165.يمكن
كثريا يف نرش املعلومات ،مع أنه جيب النظر إليها عىل
النتشار وسائل التواصل االجتامعي أن تساعد ً
أهنا مكملة لوسائل االتصال األخرى األكثر تقليدية ،ال عىل أهنا بديل هلا.

جيب أن تصل الرتبية املدنية والتوعية املتوافقتان مع منظور اجلندر إىل أوسع مجهور ممكن .سيكون
ذلك أصعب بوجود عوائق اجتامعية واقتصادية معينة ،كالفقر واألمية ،وكالمها يؤثران يف النساء
عىل وجه اخلصوص .تشمل األمثلة عىل محالت التوعية التي جرت يف أثناء عملية إعداد الدستور
جنوب أفريقيا وتونس ،حيث نُرشت عدة مسودات يف أثناء العملية ،وحيث تم التغلب ،ولو جزئ ًيا،
عىل األمية باستخدام امللصقات وبرامج الراديو وغريها من احلمالت االعالمية اجلامهريية .ويف
أماكن مثل أريرتيا ،حيث كانت األمية تتجاوز  80يف املئة ،اتبعت مبادرات غري تقليدية للوصول
إىل الناس ،كاألغاين والشعر واملرسح اجلوال والقصص القصرية .ويف الصومال ،حيث كانت هناك
خماطر أمنية حقيقية للمشاركة العامة ،تم السعي إليها عرب اللجوء إىل الرسائل القصرية عىل اهلواتف
النقالة اآلمنة نسب ًيا.

من احليوي أن نفكر بمن يصمم برامج التوعية تلك ،ويديرها .يمكن أن تنشئ اجلمعية التأسيسية
هيئة إدارية مستقلة أو دائرة حكومية ،وأن تعهد إليها بمهمة تنفيذ برامج الرتبية املدنية والتوعية
أيضا تصميم برامج الوصول تلك بالتواصل مع منظامت املجتمع
واملشاورات العامة 166.يمكن ً
املدين .ويف كلتا احلالتني ،من املهم أن نضمن أن تكون املؤسسة ،التي تقوم بمهامت الرتبية املدنية
والتوعية ،مؤسسة مستقلة وموثوقة ولدهيا برناجمها وطرق عملها املتوافقة مع منظور اجلندر.
ويمكن حتقيق ذلك عرب ضامن الوقت الكايف واملوارد الالزمني للتدريب اجلندري ملن سيقومون
بعملية التوعية ولإلعالم؛ وكذلك عرب اعتامد منهاج وطني متوافق مع منظور اجلندر؛ وعرب ضامن
167
تنسيق برامج التوعية ومراقبتها.
•املشاورات العامة

املشاورات العامة خمتلفة عن الرتبية املدنية والتوعية من حيث أهنا هتدف إىل تعريف هيئة صياغة
الدستور نفسها بوجهات نظر املجتمع ،سواء من املجموعات املنظمة أو األفراد .يمكن أن تتخذ
وجها لوجه ،وجلسات استامع
تلك املشاورات طي ًفا من األشكال ،بام يف ذلك االجتامعات العامة ً
املجتمع املدين ،ومؤمترات اخلرباء ،واملسوح ،واملجموعات البؤرية ،أو طلبات تقديم أفكار
مكتوبة .ويمكن تنظيمها جغراف ًيا أو حسب املوضوع ،وجيب توثيقها جيدً ا (وذلك يشمل ضامن
إغفال األسامء ،وال سيام حيث يكون هناك خطر انتقام من الذين يشاركون يف العملية) .املشاورات
[165] Ibid.
[166] Ibid., pp. 274-80.
[167] Ibid., pp. 95-96.
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العامة مهمة أمهية خاصة يف مراحل ما بعد النزاع ويف املجتمعات املنقسمة ،حيث يمكن ،إذا ما
وشعورا مشرتكًا باهلوية ،والقيم
أديرت عىل نحو موثوق وشفاف ،أن تقدم «فرصة لبناء التوافق،
ً
168
والغاية ،وحلل االختالفات الرئيسية».

إن توقيت املشاورات العامة يؤثر يف املدى الذي يمكن لوجهات النظر التي ُعبرّ عنها فيها أن تؤثر
يف عملية الصياغة .يمكن أن حتدث املشاورات العامة:

•حول جدول أعامل القضايا التي جيب أن تدرسها هيئة صياغة الدستور ،كام حدث يف أوغندا
أو كينيا أو تايالند؛
•حول حمتوى الدستور قبل صياغته ،كام حدث يف أوغندا أو كولومبيا أو كينيا أو أريرتيا أو
فيجي أو نيبال؛ أو
•حول التغيريات يف مسودات الدستور امللموسة ،كام كانت احلال يف نيكاراغوا أو غانا أو
169
جنوب أفريقيا أو أريرتيا أو كينيا أو نيبال.

من وجهة نظر منارصي حقوق املرأة ،كلام زادت فرص التأثري يف عملية الصياغة ،كان ذلك أفضل.
إذ جيب أن يعملوا عىل إدراج قضايا اجلندر عىل جدول أعامل اإلصالح الدستوري منذ البداية،
بحيث يتجنبون أن تصبح االعتبارات اجلندرية لصائغي الدستور جمرد أفكار تضاف الح ًقا.

يمكن أن يساعد املجتمع املدين واألحزاب السياسية يف تنظيم تلك املشاورات العامة ،إذا ما أخذنا
يف احلسبان قدراهتا املؤسسية وصالهتا املحلية األقوى .لكن ،ال بد من بذل عناية فائقة لتجنب
التالعب بآليات املشاورات العامة أو سوء استخدامها .عىل سبيل املثال ،جمموعات املجتمع املدين
املدعوة للحديث نيابة عن النساء جيب أن تكون من جمموعات حقوق املرأة؛ بعبارة أخرى ،جيب
أن تكون جمموعات مشاركة يف برنامج من برامج املساواة اجلندرية وحقوق اإلنسان للمرأة وعدم
التمييز .عالوة عىل ذلك ،جيب أن يكون هناك مسعى لضامن التمثيل الواسع واملتداخل ملجموعات
حقوق املرأة املشاركة ،بام يف ذلك متثيل نساء السكان األصليني ،أو النساء امللونات ،أو نساء الفئات
املحرومة اجتامع ًيا وسياس ًيا .عالوة عىل ذلك ،جيب أال يؤخذ إرشاك جمموعات حقوق املرأة يف
املشاورات العامة عىل نحو هيمل احلاجة إىل االنفتاح عىل إسهامات األفراد يف عملية صياغة
الدستور .إن صون فرص األفراد يف أن تكون هلم كلمتهم يمكن أن يكون مفيدً ا يف البلدان التي
يكون املجتمع املدين فيها متخل ًفا ،أو حيث املجموعات املوجودة ال متثل كامل طيف املصالح
أخريا ،جيب أن تأخذ قواعد اإلجراءات القابلة للتطبيق عىل املشاورات العامة
النسائية يف املجتمعً .
يف احلسبان اعتبارات التوافق مع منظور اجلندر التي نوقشت أعاله فيام خيص هيئة إعداد الدستور.
عىل سبيل املثال ،يمكن أن تساعد احلدود الزمنية للتدخالت يف ضامن حصول مجيع املجموعات
واألفراد عىل فرص متساوية يف إسامع أصواهتم.
[168] Ibid., p. 108.
[169] Ibid., p. 113.
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إن حصيلة املشاورات العامة ذات أمهية كبرية؛ بعبارة أخرى ،املدى الذي تؤثر فيه إسهامات
اجلمهور فعلاً يف عملية الصياغة .وحماولة ضامن ذلك يمكن أن تتطلب براعة ودقة ،لكنها تصبح
أيرس عرب إدراج رشط إدخال وجهات نظر اجلمهور يف الصياغة ضمن االختصاص القانوين
هليئة الصياغة ،كام جرى يف أوغندا وفيجي وكينيا 170.لكن ،حتى نضمن أفضل نتيجة من منظور
جندري ،ربام يكون من املفيد السامح هليئة صياغة الدستور ببعض املرونة يف اختيار مصادر قراراهتا
اجلوهرية .عىل سبيل املثال ،يمكن أن تكون وجهات النظر العامة حمافظة نسب ًيا أو متييزية فيام
خيص قضايا حقوق املرأة ،وال سيام حيث يكون متثيل النساء ومجاعات حقوق املرأة قليلاً يف أثناء
املشاورات العامة .يف مثل هذا الوضع ،يمكن أن حتتكم هيئة صياغة الدستور إىل مصادر أخرى
لصياغة أحكام الدستور املتعلقة بالنساء ،كحقوق اإلنسان الدولية أو املبادئ املقارنة إلعداد دستور
ديمقراطي (انظر الفصلني الثاين والثالث) .عىل سبيل املثال ،أعلنت اللجنة الدستورية األوغندية
أن وجهات نظر الشعب حول الدستور هي «مصدرها األسايس واألهم» لكنها استخدمت ثالثة
مصادر أخرى :ما قامت به اللجنة من «مشاهدات وحتليل للمجتمع»؛ ومراجعتها للدساتري السابقة
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يف أوغندا؛ ودراسة مقارنة للرتتيبات الدستورية والسياسية يف بلدان أخرى.

ج -يف أثناء املصادقة عىل الدستور

جتري املصادقة عىل دستور مصاغ حدي ًثا عاد ًة يف اجلمعية التأسيسية ،ويمكن أن يتبعها استفتاء
شعبي .عندما جتري املصادقة يف هيئة الصياغة ذاهتا ،يوضع عاد ًة حد أعىل من األصوات لضامن أن
يكون اعتامد الدستور ممثلاً ألغلبية كبرية .لكن طرح دستور جديد للموافقة عليه عرب استفتاء شعبي
قد يكون معقدً ا ،وال سيام يف السياقات التي متثل املسودة فيها تسوية سياسية شاقة ،بام يف ذلك من
منظور جندري .يمكن أن يؤدي االستفتاء الشعبي دور ضامن مرشوعية النص شعب ًيا ،حتى حني
قد ال تكون عملية الصياغة الفعلية تشاركية بوضوح .لكن إضفاء رشعية شعبية إضافية عن طريق
عنرصا إلزام ًيا من عنارص اعتامد الدستور اجلديد ،مع أنه واسع االنتشار .الدساتري
االستفتاء ليست
ً
األقدم عهدً ا ،مثل الدستور األملاين والياباين ،أصبحت مقبولة عىل نطاق واسع باعتبارها رشعية
دون حتى أن تطرح للتصويت الشعبي عليها .وجاء إقرار الدستور النيبايل يف عام  2015والتونيس
يف عام  2014مثالني أحدث عهدً ا عىل دساتري مل تطرح لالستفتاء.
هناك خماوف من اللجوء إىل االستفتاء ،وتدفع إىل عدم اللجوء إىل االستفتاء ،وهي أن االستفتاءات:
•يمكن التالعب هبا من خالل صياغة سؤال االستفتاء عىل نحو متحيز ،أو من خالل احلمالت
املتحزبة؛
ّ
•يمكن أن تسمح بأغلبية بسيطة بدلاً من إعداد دستور توافقي؛
[170] Ibid., pp. 115-16.
[171] Ibid., p. 116.
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•يمكن أن تضفي رشعية عىل تدابري شعبوية تنتهك حقوق األقلية.
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هكذا ،حني يتم اللجوء إىل االستفتاء عند هناية عملية صياغة الدستور ،جيب تصميمه بعناية
لضامن أعىل درجة من الشمول والرشعية .لقد سعى الفقهاء الدستوريون إىل وضع مبادئ ألفضل
املامرسات للمساعدة يف ضامن أن تأيت االستفتاءات مقاربة لإلرادة الشعبية ،ال أن تصبح جمرد
متارين يف الشعبوية .من بني األهداف التي اعتربت أساسية ليكون استفتاء دستوري ما ديمقراط ًيا
وحاصل مداوالت وشاملاً للكل:
•أقىص مشاركة شعبية (بام يف ذلك عرب تسجيل الناخبني وتنظيم حق االنتخاب)؛

•ضامن بيئة يمكن أن جيري فيها التفكري الشعبي عىل نحو منطقي (بام يف ذلك مبادرات الوصول
التي تضمن فهم الناس للخيارات املطروحة أمامهم)؛
•السعي إىل شمول الكل والتقدير املتكافئ (ردم االنقسامات املجتمعية من أجل ضامن موافقة
واسعة عىل نتائج االستفتاء ،وكذلك وضع قواعد متويل وإنفاق متوازنة لضامن تكافؤ الفرص)؛
•قواعد شفافة لقياس القبول (االتفاق عىل متطلبات األغلبية لنجاح االستفتاء).
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أما إىل أي مدى سيكون من املمكن تنفيذ هذه العنارص التصميمية يف سياقات ما بعد النزاع ،أو
يف املجتمعات املنقسمة بعمق ،فهذا أمر غري مؤكد .وهكذا ،عندما تكون هناك امكانية واضحة
ألن ترفض أغلبية السكان املكتسبات اجلوهرية يف جمال املساواة اجلندرية وعدم التمييز يف مسودة
الدستور ،فإنه جيب عىل ناشطي احلقوق اجلندرية أن يناضلوا ضد إجراء استفتاء عىل الدستور.

د -بعد تصديق الدستور

أمرا
إن الكفاح من أجل دستور متوافق مع منظور اجلندر ال ينتهي باعتامد نص جديد .إذ ليس ً
استثنائ ًيا أال يتم تنفيذ دستور جديد متا ًما بعد إقراره ،ويمكن أن ينتج عن ذلك عدم إنفاذ حقوق
املرأة .عىل سبيل املثال ،مل ينشئ الربملان التونيس املحكمة الدستورية التي نص عىل إنشائها الدستور
التونيس لعام  2014حتى اآلن ،عىل الرغم من مرور عام ونصف عىل إقرار الدستور 174.تشمل
أسباب عدم تنفيذ دستور جديد ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،إخفاقات القيادة ،ونقص اإلرادة السياسية،
وعدم كفاية القدرات الفنية ،ومعارضة النخب واملجموعات صاحبة االمتيازات ،وغياب تقليد
[172] Böckenförde et al. 2011, p. 16.
[173] Stephen Tierney and Silvia Suteu, “Towards a Democratic and Deliberative Referendum?: Analysing the
Scottish Independence Referendum Bill and the Scottish Independence Referendum (Franchise) Bill”, Workshop
Report, 23 August 2013, http://www.scottishindependenceaudit.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0020/125912/
_Report_-_Analysing_the_Scottish_Independence_Referendum_Bill_and_the_Scottish_Independence_Referendum
Franchise_Bill.pdf.
[174] Yassine Bellamine, “Tunisie – Projet et proposition de loi sur la Cour Constitutionnelle: Ce qu’il faut savoir”,
Huffington Post Tunisie, 1 September 2015, http://www.huffpostmaghreb.com/2015/09/01/projet-proposition-loicour-constitutionnelle_n_8071672.html.
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دستوري راسخ وغياب حكم القانون 175.قلام شغل صانعو الدساتري أنفسهم بام حيدث بعد اعتامد
دستور جديد ،مع أن التجربة احلديثة تقدم لنا بعض األمثلة عىل آليات التنفيذ التي يمكن أن تكون
ناجحة .ومن هذه األمثلة:
•اعتامد جدول زمني يف الدستور (عىل شكل ملحق) يعالج األمور االنتقالية؛

•اعتامد جدول زمني (ملحق) يتضمن قائمة باخلطوات الدستورية وغريها الالزمة للتنفيذ
واملواعيد النهائية للعمل؛

•إنشاء جلنة مستقلة مسؤولة عن اإلرشاف عىل الدستور وعن تطبيقه؛

•اعتامد حكم دستوري يقول بأن السلطات التنفيذية جيب أن تطبق املبادئ قدر اإلمكان ،حتى
إذا مل ُيسن ترشيع بذلك؛
•اعتامد حكم بأن املحاكم جيب أن تكون قادرة عىل إصدار أوامر ضمن اإلطار نفسه؛
•متكني املجتمع املدين من املشاركة يف تطبيق الدستور والتعبئة له؛
•جعل تطبيق مبادئ معينة رش ًطا ،عىل سبيل املثال ،لتويل السلطة لتنفيذية أو القضائية سلطات
176
معينة.

وإىل تلك األدوات القانونية التي هتدف إىل تنفيذ دستور جديد يمكن أن نضيف تلك التي هتدف
إىل محاية النص من التآكل عىل يد األطراف املختلفة ،بمن يف ذلك اهليئة الترشيعية أو التنفيذية أو
اجليش .وقد نوقشت األمثلة عىل احلالة األخرية بالتفصيل يف الفصل اخلامس.
فورا إىل
هكذا ،ينبغي عىل منارصي حقوق املرأة أن يبقوا يقظني بعد أن ُيقر دستور جديد .جيب أن يدعوا ً
صياغة و/أو تنفيذ قانون يتعلق باملساواة اجلندرية وعدم التمييز ،وأن يستمروا بمراقبة التقدم املنجز عىل
املستويني الدستوري والترشيعي.

[ ]176هذه األمثلة مقتبسة بترصف من املصدر السابق ص . 31
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[175] Brandt et al., 2011, p. 222.

قائمة تدقيق الفصل السادس:
ً
متوافقا مع منظور الجندر؟
كيف نحقق دستو ًرا
 1.1ما الفوائد التي تعود هبا عملية إعداد الدستور عندما تكون شاملة للكل؟

نموذجا للتفاعالت
أ -أإذا كانت عملية إعداد الدستور شاملة للكل ،فيمكن أن تكون
ً
السياسية يف املستقبل
دستورا أكثر
ب-بهناك احتامل أكرب أن تعطي عملية إعداد الدستور بطريقة شاملة للكل
ً
شمولاً جندر ًيا
ج -جيرجح أن تكون عملية إعداد الدستور بطريقة شاملة للكل مستدامة
د -دهناك حدود لعملية إعداد دستور متوافق مع منظور اجلندر بطريقة شاملة للكل
2.2متى جيب أن تسعى النساء إىل جندرة عملية إعداد الدستور

أ -أيف التحضري للصياغة
(أ) اتفاقات السالم

•جيب أن تشارك النساء واملدافعون عن حقوق املرأة يف مفاوضات السالم عىل مجيع
املستويات ،وأن تكون هلم كلمة يف اسرتاتيجيات السالم طويلة األجل املرسومة
هناك.

(ب) النظم القانونية االنتقالية

•أ ًيا يكن الشكل الذي تتخذه األنظمة القانونية املؤقتة التي حتكم الفرتة االنتقالية إىل
حني اعتامد دستور جديد ،فإهنا جيب أن تكون ،هي نفسها ،متوافقة مع منظور اجلندر.

(ج) اجلداول الزمنية لعملية إعداد الدستور

•اجلداول الزمنية الواضحة مهمة لضامن أن تكون اجلوانب الرئيسية من العملية غري
مهملةـ وللسامح ملنارصي حقوق املرأة أن يراقبوا العملية بسهولة أكرب.

•متيل عمليات إعداد الدستور األطول زمنًا إىل السامح بمستويات أعىل من املشاركة،
ويرجح بذلك أن تنتج محايات أقوى للنساء يف الدستور.
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ب-بيف أثناء الصياغة

(أ) هيئات صياغة الدستور

•طريقة اختيار هيئة صياغة الدستور

•بعض طرائق اختيار هيئة الصياغة ،مثل التمثيل النسبي واحلصص اجلندرية،
يرجح أن تعطي نسبة أعىل من العضوات.

•قواعد إجراءات هيئة صياغة الدستور

•سيكون لقواعد من مثل ساعات عمل اهليئة ،وطريقة اختاذ القرار فيها ،وتوفر
التدريب ،واالعرتاف باللجان املصغرة ،أثر يف درجة مشاركة العضوات
ونوعيتها.

•اخلربات املتاحة هليئة صياغة الدستور

•جيب أن تغني اخلربات الفنية املتعلقة بحقوق املرأة واملدافعني عن حقوق املرأة
عمل اهليئة.

•التسهيالت املتوافرة يف أثناء أعامل هيئة صياغة الدستور

•يرجح أن يكون للتسهيالت الصحية ،ورعاية األطفال ،والنقل ،واألمن أثر
جمندر.

(ب) خارج هيئات صياغة الدستور

•الرتبية املدنية والتوعية املتوافقتان مع منظور اجلندر

•الرتبية املدنية والتوعية املتوافقتان مع منظور اجلندر جيب أن تصال إىل أوسع
مجهور ممكن ،وجيب تكييفهام مع وقائع البلد ،مثل معدالت الفقر واألمية فيه،
والتي متيل ،بدورها ،ألن تكون جمندرة.
•ينبغي يف املؤسسة التي تقوم بمهامت الرتبية املدنية والتوعية املتوافقتان مع منظور
اجلندر أن تكون مستقلة ،وموثوقة ،وأن يكون هلا نفسها أجندة وطرائق عمل
متوافقة مع منظور اجلندر.

•املشاورات العامة

•ينبغي أن يسعى منارصو حقوق املرأة إىل التأثري يف مجيع فرص املشاورات العامة.
•ينبغي عىل جمموعات حقوق املرأة الداخلة يف املشاورات العامة أن تدعم فعلاً
أجندة للمساواة اجلندرية وعدم التمييز ،وأن متثل مصالح واسعة لرشائح كثرية.
•إن مشاركة جمموعات حقوق املرأة يف املشاورات العامة ينبغي أال حتول دون
مشاركة النساء الفردية يف العملية.
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ج -جيف أثناء املصادقة عىل الدستور

إقرار الدستور عرب استفتاء شعبي ينطوي عىل خطر للنساء إذا كانت وجهات نظر أغلبية املقرتعني
غري متوافقة مع منظور اجلندر.

د -دبعد تصديق الدستور

ينبغي عىل النساء أن يبقني يقظات بعد إقرار الدستور وأن يدعني إىل وضع قانون يتعلق باملساواة
اجلندرية وعدم التمييز وتبنيه وتنفيذه.

133

:قراءات إضافية
Jill Cottrell, Participation in Constitution Making: Making Women Voices Heard, International IDEA, 2009,
available at
http://iknowpolitics.org/sites/default/files/idea_participation20in20constitution20making_0.pdf.
Jill Cottrell, Constituent Assembly Procedures from a Gender Perspective, International IDEA, 2008,
available at http://www.idea.int/resources/analysis/ca_gender_perspective.cfm.
Jason Gluck and Michele Brandt, Participatory and Inclusive Constitution Making, United States Institute
for Peace, 2015, http://www.usip.org/sites/default/files/PW105-Participatory-and-Inclusive-ConstitutionMaking.pdf.
International IDEA, Marginalized Groups and Constitution Building (A Roundtable Report), 2014, http://
www.idea.int/publications/marginalized-groups-and-constitution-building/.
International IDEA, Journeys from Exclusion to Inclusion: Marginalized Women’s Successes in Overcoming
Political Exclusion, 2013, http://www.idea.int/publications/from-exclusion-to-inclusion/.
Jenny Hedström and Julian Smith, Overcoming Political Exclusion: Strategies for Marginalized Groups
to Successfully Engage in Political Decision-making, International IDEA, 2013, http://www.idea.int/
publications/overcoming-political-exclusion/index.cfm.
National Democratic Institute for International Affairs (NDI), Tunisia’s National Constituent Assembly
Gender Assessment, 2014, available at https://www.ndi.org/node/21189.
Kirsti Samuels, ‘Post-Conflict Peace-Building and Constitution-Making’, Chicago Journal of International
Law, 6:2 (Winter 2006), pp. 1-20, available at http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/eventsdocuments/1216.pdf.
Cheryl Saunders, ‘Constitution Making in the 21st Century’, International Review of Law, Issue 4, 2012, pp.
1-10, available at http://www.qscience.com/doi/abs/10.5339/irl.2012.4.
UN Women, Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence,
2nd ed., October 2012, available at
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/10/
wpssourcebook-03a-womenpeacenegotiations-en.pdf.
Jennifer Widner, ‘Constitution-Writing in Post-conflict Settings: An Overview’, William and Mary Law
Review, Vol. 49, No. 4 (2008), pp. 1513-41, available at
http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol49/iss4/16/.
The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Women’s Participation: The Making of the Tunisian
Constitution, Global Women’s Leadership Initiative, 2013, available at
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/womens-participation-the-making-the-tunisian-constitution.

134

ملحق
اسرتاتيجيات للتعبئة من أجل دستور متوافق مع منظور الجندر والدفاع عنه
باإلضافة إىل اإلجراءات الرسمية التي يمكن أن تنشأ يف أثناء عملية إعداد الدستور ،هناك اسرتاتيجيات غري رسمية يمكن اللجوء إليها لتسهيل تعبئة
النساء وحتديد احتياجاهتن إىل بناء القدرات ،سواء بوصفهن أفرا ًدا أو أجزاء من منظامت مدنية .يتضمن اجلدول اآليت بعض تلك االسرتاتيجيات
التي يمكن استخدامها عىل انفراد أو جمتمعة بتشكيالت متنوعة ،ويعطي أمثلة عىل حاالت ملموسة ،استخدمت فيها تلك االسرتاتيجيات بنجاح.
كثريا عىل إجراءات تعبئة النساء واجلامعات النسائية واسرتاتيجياهتا ،فإن مهمة ضامن
لكن ال بد من توضيح هنا :عىل الرغم من أن هذا الدليل قد ركز ً
أن يكون الدستور متواف ًقا مع منظور اجلندر هي مسؤولية املجتمع برمته .بعبارة أخرى ،إن عبء ضامن انعكاس املصالح اجلندرية يف الدستور ال تقع
عىل عاتق النساء واملدافعني عن حقوق املرأة وحدهم ،بل جيب أن يتبناها مجيع الديمقراطيني امللتزمني.

االسرتاتيجية
بناء ائتالفات وحتالفات وشبكات

1.1بناء حتالفات نسائية واسعة
ومتثيلية قبل أن تبدأ صياغة
الدستور ،وجعلها تؤثر
يف عملية إعداد الدستور
رسم ًيا وغري رسمي.

أمثلة
•يف سورية ،بدأ جتمع سوريات من أجل الديمقراطية عمله يف عام  ،2012قبل سنوات من وجود
تقريرا عن دستور متوافق مع منظور
خطط ملموسة لوضع دستور جديد .ويف عام  ،2014أعد
ً
اجلندر لسوريا 177.ومنذ ذلك الوقت ،اعتنقت منظامت كثرية من منظامت حقوق املرأة وحقوق اإلنسان
واملنظامت العاملة من أجل املواطنة والديمقراطية هذا العمل.

•يف العملية السلمية يف بوروندي ،عقد صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة (يونيفم) مؤمتر السالم النسائي
جلميع األحزاب مع ممثالت عن كل فصيل من الفصائل املتحاربة وسبع نساء مراقبات للعملية ،ووسيط
«نصري للمساواة» يف هيئة نيلسون مانديال .كانت نتيجة ذلك املؤمتر توقيع اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة
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من أجل بوروندي يف  29آب/أغسطس « ،2008بحضور ممثلني عن املجتمع املدين البوروندي
واملنظامت النسائية والزعامء الدينيني البورونديني» .أكثر من نصف التوصيات التي صيغت يف مؤمتر
السالم النسائي جلميع األحزاب جرى اعتامدها ،بام يف ذلك التدابري املتعلقة بالعنف اجلنيس وأحكام
املشاركة178.

•يف أثناء عملية إعداد الدستور يف أفغانستان ،صاغت جمموعة نساء من أجل النساء األفغانيات ،وهي
جمموعة غري حكومية متنوعة إثن ًيا ،رشعة حقوق نسائية ،أدرجت فيها واحدً ا وعرشين ح ًقا أساس ًيا
لتحسني وضع املرأة ،وزيادة مشاركتها يف احلياة االقتصادية واملدنية والعامة ،وتعزيز رفاهها .وزعت
نسخا من رشعة احلقوق يف أنحاء البالد ،وقدمت ً
جمموعة نساء من أجل النساء ً
أيضا للرئيس
نسخا ً
179
كرزاي ،وللجنة الدستورية ووزيرة شؤون املرأة.

•يف أثناء املؤمتر الدستوري الكولومبي يف عام  ،1991انتظمت النساء يف الشبكة الوطنية للنساء واجلمعية
التأسيسية ،والتي توسعت يف النهاية لتضم أكثر من سبعني منظمة .دافعت الشبكة عن «األمومة احلرة»
(بدلاً من الرتكيز عىل اإلجهاض) ودفعت باجتاه املساواة اجلندرية ،واألعامل التعويضية للجامعات
املهمشة ،وإدماج اتفاقية سيداو يف الدستور ،واملشاركة املتساوية يف صنع القرار ،والضامن االجتامعي
للعمل املنزيل ،واللغة املحايدة جندر ًيا ،وغري ذلك من املطالب ذات الصلة .يف أثناء أعامل املؤمتر
الدستوري ،وزعت الشبكة قائمة باقرتاحاهتا ،ونرشت مطالبها عن طريق الراديو واملؤمترات الصحفية
180
ومجاعات الضغط ومحلة كتابة رسائل.
•بعد أن رفض الربملان الكيني اقرتاح إحدى املندوبات بزيادة مشاركة النساء يف الربملان من خالل نظام
املحاصصة (الكوتا) يف عام  ،1997ظهر املؤمتر السيايس النسائي ،ووحد العديد من املجموعات
النسائية األخرى .وزع املؤمتر وثيقة بعنوان «مبادرة اإلصالحات النسائية» يف أثناء املراحل املبكرة من
اإلصالح الدستوري ،مطال ًبا بأن تشكل النساء نصف هيئة اإلصالح الدستوري ،وبتخصيص  30يف
املئة من املقاعد

136

الربملانية للنساء ،وبأن تسن احلكومة ترشي ًعا بالتوافق مع اتفاقيتني دوليتني تتصالن باملرأة ،وبإنشاء
هيئة للمساواة اجلندرية .انقسم املؤمتر فيام بعد ،عندما ظهرت اختالفات بني النساء املسلامت وغري
املسلامت حول استمرارية حماكم القايض ،وبني نساء املجموعات اإلثنية املختلفة حول السلطة
التنفيذية ،وبني نساء الطبقات املختلفة حول ما إذا كانت نساء النخبة قادرات عىل متثيل مصالح النساء
181
الواسعة متثيلاً كاف ًيا.

2.2بناء شبكات حملية

•يف عام  ،2014طرحت الشبكة التنزانية للنساء والدستور ،وهي ائتالف ضم أكثر من  50جمموعة
مركزا عىل احلقوق السياسية واالجتامعية واالقتصادية للنساء،
نسائية ،برناجمًا من  12قضية أساسية،
ً
وعىل احلاجة إىل هيئة مستقلة لإلرشاف عىل تنفيذ تلك احلقوق ،وللدفاع عن إدراجها يف الدستور
182
اجلديد.

•يف الربازيل ،بدأت حركة النساء الريفيات ،فارم وومن ،يف ريو غراند دو سول يف عام  ،1986لتجمع
بني النضال من أجل حقوق املرأة واملساواة اجلندرية وحقوق العامل .ربطت احلركة مئات جمموعات
األحياء يف البلدات الصغرية عىل امتداد البلد بشبكة إقليمية ووطنية ،وأسست ،يف النهاية ،عالقات
مع حركات مشاهبة يف أجزاء أخرى من الربازيل .ركّزت منارصة هذه املجموعات ،يف النهاية ،عىل
ضامنات احلقوق الدستورية؛ وبعد تبني دستور عام  ،1986تابعت عملها يف الضغط من أجل تنفيذ
183
الترشيعات واإلجراءات.

•يمكن للزعامء التقليديني ،بمن يف ذلك الزعيامت التقليديات مثل أولئك املوجودات يف جنوب أفريقيا
دورا مهام يف النهوض باملساواة اجلندرية وعدم التمييز عىل
أو األمهات امللكات يف غانا ،أن يلعبوا ً
خاصا فحسب ،بل وغال ًبا ما يك ّلفون باملحافظة عىل
املستوى املحيل .وهم ال يامرسون نفو ًذا اجتامع ًيا ً
184
القانون والنظام .وجيب أن يستفيدوا هم أنفسهم من التدريب عىل املساواة اجلندرية.
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3.3بناء شبكات دولية

•لقد طورت املبادرة النسوية األورومتوسطية مع جتمع سوريات من أجل الديمقراطية ومنظامت املجتمع
املدين السورية عملية هدفت إىل وضع قضية دستور متوافق مع منظور اجلندر يف مرتبة متقدمة عىل
جدول األعامل الدويل وكذلك إىل التنظيم الوطني .وقد جرى تبادل الدروس املستفادة من املامرسات
اجليدة والسيئة من أجل عملية بناء دستور متوافق مع منظور اجلندر يف أبكر وقت ممكن .كذلك جرى
تنظيم عدة فعاليات دولية تدعم االنتقال غري العنيف نحو الديمقراطية يف إطار هذه العملية.

•يف أثناء عملية إعداد الدستور يف العراق ،أنتجت منظمة نساء من أجل النساء الدولية ،وهي منظمة
دولية غري حكومية ،تقرير دستورنا ،مستقبلنا :إدراج حقوق النساء يف الدستور العراقي ،وضم قائمة
بعرش توصيات من أجل أحكام دستورية متوافقة مع منظور اجلندر.

•يف أثناء املفاوضات من أجل تعديل اتفاقية االحتاد األورويب يف عام 1995ـ أسس اللويب النسائي
األورويب «جمموعة احلكيامت» غري الرسمية (يف ردة فعل عىل «جمموعة احلكامء» التي أسست رسم ًيا،
وكلها من الرجال تقري ًبا) وتألفت من خبريات قانونيات ويف حقوق املرأة .مكّن عمل املجموعة اللويب
185
النسائي األورويب من تطوير موقفه من اتفاقية االحتاد األورويب ومن تقديم اقرتاحات تفصيلية.

•اغتنمت نسويات جنوب أفريقيا فرصة اخلطاب العاملي اجلديد حول قضايا اجلندر ،يف فرتة إعداد
186
دستور بالدهن ،وكذلك فرص التمويل املتاحة من الوكاالت الدولية.

4.4بناء حتالفات مع الفئات
املهمشة

•تستطيع النساء البحث عن حتالفات مع الشباب ،كام يف جنوب أفريقيا أو كينيا الشاملية ،وهو ما زاد
187
حينها من حس املجموعات املحلية بأهنا صاحبة العملية وزاد يف قدراهتا.

سهل
•لقد أقامت النساء ً
أيضا حتالفات مع اجلمعيات التعاونية الزراعية يف جنوب أفريقيا ،وهو ما ّ
188
وصوهلن إىل األرض من أجل زراعتها ،ومكّنهن اقتصاد ًيا.
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5.5بناء حتالفات مع جمموعات
حقوق اإلنسان عىل النطاق
األوسع ،والنقابات وغريها
من املجموعات

املنارصة االسرتاتيجية

6.6منارصة حقوق املرأة
بوصفها حقو ًقا ديمقراطية

7.7منارصة حقوق املرأة كالتزام
دويل من جانب الدولة

•كانت منظامت حقوق اإلنسان النيجريية جز ًءا من ائتالفات املجتمع املدين عىل امتداد الوطن ،من
مثل منتدى املواطن لإلصالح الدستوري وشبكة اإلصالح االنتخايب ،املدافعتني عن اإلصالحات
189
الدستورية واالنتخابية.

•يف املغرب ،مجعت منظامت حقوق املرأة قواها مع النقابات يف محالت منارصة طويلة جلعل التحرش
اجلنيس يف مكان العمل جريمة جنائية ،وزيادة إجازة األمومة ،وتنظيم العمل املنزيل ،وهو ما نتج عنه
190
قانون عمل جديد.
•يف مايل ،دافع ناشطو حقوق املرأة عن تغيري الدستور دون إشارة رصحية إىل اخلطاب الدويل حول
املساواة اجلندرية .اعترب هذا اخلطاب ومنهاج عمل بيجني ،عىل وجه اخلصوص ،نخبويني وبعيدين عن
احلقائق يف مايل .وبدلاً من ذلك ،عبرّ الناشطون يف مايل عن مطالبهم بتعابري حملية ،مشددين عىل دور
191
املرأة يف بناء الوطن ويف االنتقال نحو الديمقراطية.

•يف مرصُ ،ع ّرف أغلبية أعضاء اجلمعية التأسيسية ،التي ناقشت دستور عام  ،2014بأهنم ليرباليون أو
منارصون للديمقراطية أو علامنيون أو اشرتاكيون (عىل عكس أغلبية أعضاء اجلمعية التأسيسية لعام
 ،2012الذين ُع ّرفوا بارتباطهم باملرشوع اإلسالمي السيايس) .وقبلوا الصلة بني الديمقراطية وحقوق
املرأة ،وهذا ما أعطى املادة  11بشأن املساواة اجلندرية وعدم التمييز التي أدرجت يف الدستور املصدري
192
لعام .2014
•يف اهلند ،است رِ
ُحض القانون الدويل باالقرتان مع الدستور يف التقايض ،كشكل من أشكال وضع املعايري،

وكمصدر للضغط الدويل عىل احلكومة .لقد كانت حاالت االحتكام إىل االتفاقيات الدولية بشأن حقوق
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نجاحا لدى االقرتاب من
امرس عىل مستويات احلكومة العليا ،وأقل
ً
املرأة أنجح عندما كان الضغط ُي َ
193
اجلامعات احلرضية والريفية الفقرية.
الضغط االسرتاتيجي واملقاطعة

8.8الضغط االسرتاتيجي
9.9املقاطعة

•ضغطت مجعية نساء واجري للسالم يف أرض الصومال اسرتاتيج ًيا عىل زعامء العشائر غري املنحازين
194
وجها شعب ًيا لصنع السالم.
ليعملوا بوصفهم ً

•عندما ختفق االسرتاتيجيات األخرى ،يمكن ملنارصي حقوق املرأة أن يلجؤوا إىل املقاطعة .مثال:
وتكرارا ،بمقاطعة الوظائف العامة وبعدم انتخاب الرجال إذا مل جير مترير
مرارا
ً
هددت نساء ليربياً ،
قانون يضمن تنفيذ حقوقهن الدستورية.

•يف أوغندا ،هددت ناشطات حقوق املرأة بالدعوة إىل مقاطعة استفتاء مهم عىل النظم السياسية يف عام
195
 2000نتيجة فشل احلكومة يف السامح للنساء بالتشارك يف ملكية األرض.

•يف العراق ،دعت الكتل السياسية واللجان الربملانية إىل مقاطعة اجللسات الربملانية بعد تعيني رجال فقط
يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،وهي السلطة االنتخابية يف البلد.

•حتت شعار «ال نساء ،ال انتخابات يف مارس  ،»2013هدد املدافعون عن حقوق املرأة يف كينيا
والناشطون أنصار الديمقراطية بمقاطعة االنتخابات العامة لعام  2013وجتميد احلكومة .وقد جاء
االحتجاج بعد أن حكمت املحكمة العليا يف كينيا بأن رشط الكوتا الدستورية ،املتمثل بأال يقل متثيل
أي جندر عن  30يف املئة بني املوظفني املنتخبني ،لن يطبق عىل تلك االنتخابات (أول انتخابات عامة
يف ظل دستور البلد لعام .)2010
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