
INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ACTION NETWORK (ICAN) WWW.ICANPEACEWORK.ORG

IINITIATIVENITIATIVE

عشر خطوات لضمان عملية صياغة للدستور تشمل الجميع وتراعي الفوارق بين الجنسين

تنــص الدســاتير علــى ســيادة القانــون، ونظــام الحكــم، وحمايــة حقــوق اإلنســان. فالدســتور يشــكل األســاس الــذي يقــوم عليــه العقــد االجتماعــي 
بيــن الدولــة والمجتمــع، وبالتالــي فهــو يؤثــر علــى العديــد مــن القواعــد والقيــم المشــتركة للمجتمــع ويشــكلها. وينشــأ الدســتور الجيــد مــن عمليــة 
تشــاركية تمكــن مجموعــات متنوعــة مــن المواطنيــن مــن تقديــم رؤاهــم ومدخالتهــم. وهــذه المبــادئ منصــوص عليهــا فــي مجموعــة مــن القوانيــن 

والمواثيــق والسياســات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك:

ــذان ُيؤسســان الحــق فــي المشــاركة 	  ــة والسياســية٢، الل ــي الخــاص بالحقــوق المدني اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان١ والعهــد الدول
الديمقراطيــة؛

لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التي تنص على الحق المحدد في المشاركة في وضع الدستور؛٣ و	 
 قــرار مجلــس األمــن ١٣٢5 بشــأن المــرأة والســالم واألمــن، الــذي يدعــو إلــى األخــذ بمنظــور جنــدري فــي الدســاتير والعمليــات ذات 	 

الصلــة.٤

كثيــراً مــا تتحــول دول مــا بعــد الصراعــات إلــى نظــام ديمقراطــي مــن خــالل تبنــي دســتور جديــد. وهــذا مــن شــأنه أن يوفــر مخططــاً واضحــاً 
للدولــة والمجتمــع اللذيــن يجــري إنشــاؤهما، يعكــس تطلعــات شــعبها، ويشــكل فرصــة لتعبــر الدولــة عــن حقــوق مواطنيهــا وتحميهــا. ومــن 
الممكــن أن يعمــل الدســتور والتشــريعات الجديــدة علــى تعزيــز الشــفافية السياســية، والحكــم الرشــيد، والمجتمــع التعــددي. وتشــمل اإلصالحــات 
الدســتورية النموذجيــة أيضــاً توفيــر الحمايــة لجميــع األقليــات والجماعــات المهمشــة تاريخيــاً، فضــالً عــن األحــكام البــارزة المتعلقــة بالمســاواة 

فــي الحقــوق ومشــاركة المــرأة.

 ولضمــان حقــوق اإلنســان األساســية والتقيــد بمبــادئ قــرار مجلــس األمــن ١٣٢5 واألجنــدة العالميــة للمــرأة والســالم واألمــن، يجــب أن تكــون 
جميــع مراحــل عمليــة صياغــة الدســتور شــاملة للجميــع ومراعيــة للفــروق بيــن الجنســين. وتلعــب النســاء دور رئيســي فــي وضــع الدســاتير التــي 

تكفــل المســاواة فــي الحقــوق للجميــع مــن المشــاركة فــي المشــاورات إلــى صياغــة أحــكام تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين.

فــي مــا يلــي 10 خطــوات يمكــن اتخاذها لضمــان أن عملية الصياغة والنتائج تراعي الفروق بين الجنســين، والشــمول، والشــفافية:  

التثقيف المدني والمشاورات العامة

ــى الغــرض . 	 ــة المجموعــات النســائية ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي وقــت مبكــر مــن العمليــة السياســية أو االنتقاليــة إلطالعهــا عل تعبئ
ــة. ــات وضــع الدســتور وكافــة مراحــل العملي ــة ولضمــان مشــاركتها فــي هيئ والعملي

فــي تونــس، شــكلت الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات ائتالفــاً يضــم ١6 منظمــة ذات توجهــات متماثلة لتأســيس قاعــدة قوية لدعم 
حقــوق المــرأة. وقــد صــاغ االئتــالف إعالنــا مــن خمــس نقــاط بشــأن القضايــا التــي تهــم المــرأة إلعــالم المناقشــة الدســتورية المقبلــة.5

إشــراك النســاء فــي وضــع برنامــج للتربيــة المدنيــة لمســاعدة الجمهــور علــى فهــم عمليــة صياغــة الدســتور، وأهميــة المنظــور الجنــدري فــي . 	
الدســتور، والعقــد االجتماعــي فــي الدولــة.

تضميــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء، والمراكــز النســائية، والجمعيــات النســائية، والجماعــات الدينيــة، والمــدارس 	 
علــى وجــه الخصــوص.

التشاور معهم لتحديد أكثر القضايا أهمية بالنسبة للجمهور لمناقشتها.	 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة، ١0 ديسمبر/كانون األول ١9٤8، المادة ٢١.. ١
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ١6 ديسمبر/كانون األول ١966، المادة ٢5.. ٢
٣ .http://www.usip.org/pubs/< ،5 ،٢00فيفيان هارت، “صناعة الدساتير الديمقراطية”، التقرير الخاص ١07، واشنطن العاصمة، معهد السالم األميركي، سبتمبر/أيلول ٤
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نيل كريتز، »شهادة: عقد جلسات استماع مشتركة بين لجنة القضاء في مجلس الشيوخ واللجنة الفرعية المعنية بالدستور والحقوق المدنية وحقوق الملكية، ولجنة العالقات الخارجية . 6
في مجلس الشيوخ، واللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا، ٢5 يونيو/حزيران ٢00٣.

7 ..7696-0٢58 ISSN )٢0١١( 75 شيال مينتيس، »التأمل: نضال المرأة من أجل المساواة أثناء تحول جنوب أفريقيا إلى الديمقراطية«، التحول
المحترم م.ر.ك. ماتيمبي، »المرأة وصنع الدستور في أوغندا«، نيروبي، كينيا: دستور لجنة االستعراض الكينية، ١٢ تموز/يوليه ٢00١. في الفصل الرابع من األمن الشامل، السالم . 8

المستدام، أشير إلى ذلك في جولين شوميكر، »الحقوق الدستورية والتشريعات«، في »العدالة، والحكم، والمجتمع المدني«، الفصل السابع عشر : مجموعة أدوات للمناصرة والعمل، 
التنبيه الدولي )IA(، نساء تشّن السالم )٢00٤(.

التعاون مع وسائل اإلعالم للمساعدة في تثقيف المجتمع بشأن الدستور.	 

فــي روانــدا، حــدد برنامــج للتربيــة المدنيــة المسائل/االســتجابات واالراء االساســية للســكان التــي وضعتهــا اللجنــة الدســتورية فــي 
االعتبــار.6

االعتــراف بقيــادة المــرأة ومشــاركتها، وخاصــة بانيــات الســالم، فــي إجــراء مشــاورات عامــة شــاملة لتغذيــة العمليــة الرســمية. مــن خــالل . 	
حلقــات العمــل والحــوار، يســتطيع المواطنــون وضــع توصيــات للجمعيــة الدســتورية.

إن المشــاورات العامــة تخلــق شــعوراً بالملكيــة المشــتركة للدســتور، وتضفــي الشــرعية والمصداقيــة علــى الحكومــة وقوانينهــا، وتعــزز 	 
تعافــي مجتمعــات مــا بعــد الصــراع.

الســماح للجماعــات النســائية، والجماعــات الدينيــة وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي بالمشــاركة فــي المشــاورات المجتمعيــة، 	 
وتنظيمهــا، وتيســيرها.

فــي جنــوب أفريقيــا، حشــدت النســاء مــن أجــل تعزيــز وجهــات نظرهــن ومشــاركتها مــع المنظمــات المســؤولة عــن صياغــة الدســتور. 
ولقــد عمــل التحالــف الوطنــي النســائي علــى صياغــة ميثــاق المــرأة مــن أجــل تحقيــق المســاواة الفّعالــة، كمــا تمكــن مــن التأثيــر علــى 

صياغــة الدســتور.7

توفيــر المــوارد الماليــة والمعلومــات فــي الوقــت المناســب للمنظمــات النســائية حتــى تتمكــن مــن المشــاركة علــى نحــو مســتدام فــي كل مراحــل . 	
العملية.

علــى ســبيل المثــال، يقــدم صنــدوق آيــكان للســالم االبتــكاري وصنــدوق المــرأة للســالم والعمــل اإلنســاني )WPHF( تمويــل االســتجابة 
الســريعة لدعــم مشــاركة النســاء فــي مختلــف مراحــل عمليــات الســالم.

الشمولية والخبرة الجندرية في آليات الصياغة الرسمية للدستور

ولنتأمــل هنــا مزيــج مــن اآلليــات لضمــان عمليــة شــاملة لصياغــة الدســتور، بمــا فــي ذلــك المشــاورات العامــة، واللجــان التشــريعية، . 	
واالتفاقيــات الوطنيــة، والموائــد المســتديرة، واللجــان الدســتورية، ولجــان الصياغــة، واالســتفتاءات العامــة. علــى ســبيل المثــال، يســتطيع 
ممثلــو المنظمــات النســائية المحليــة أن يقدمــوا المدخــالت الفنيــة باعتبارهــم أعضــاء فــي لجنــة صياغــة، وأن يراقبــوا ويبلّغــوا المجتمــع 

عــن هــذه العمليــة.

فــي أوغنــدا، عينــت الحكومــة لجنــة للتشــاور مــع الجمهــور، ثــم جمعيــة دســتورية تمثــل جماعــات المصالــح المختلفــة، للموافقــة علــى 
الوثيقــة الختاميــة.8

وضــع معاييــر واضحــة لضمــان توفــر المعرفــة والخبــرة فــي المرشــحين لعضويــة الجمعيــة الدســتورية أو هيئــة الصياغــة. البــد أن تكــون . 	
عمليــة صياغــة الدســتور قاصــرة علــى مــن تتوفــر فيهــم المعرفــة الفنيــة والخبــرة، ال أن تقــوم علــى االنتمــاءات السياســية.

التفــاوض علــى المبــادئ التوجيهيــة، والبنيــة، والعضويــة، واإلجــراءات الخاصــة بالجمعيــات الدســتورية و/أو عمليــات وضــع الدســتور 	 
لضمــان تحقيــق التــوازن بيــن الرجــال والنســاء الذيــن يتمتعــون بالمعــارف والخبــرات الالزمــة، وخاصــة فيمــا يتصــل بحقــوق اإلنســان، 

بمــا فــي ذلــك حقــوق المــرأة.

المؤتمر الدستوري االستشاري الوطني الصومالي الثاني، ١5-١7 فبراير ٢0١٢، غاروي، بونتالند، الصومال. )تمت إضافة التوكيد(.. 9
بريسيلال ياتشات أنكوت Priscilla Yachat Ankut، »دور عمليات بناء الدستور في إرساء الديمقراطية«، آيديا الدولية لبناء الديمقراطية وإدارة الصراع، دراسة حالة رواندا . ١0

.)٢005(
دستور جمهورية أفغانستان اإلسالمية )٢00٤(، المادة  ٢٢، الفصل الثاني. ١١
دستور نيبال )٢0١5(، الديباجة.. ١٢

ــى . 	 ــن خــالل وضــع حــد أدن ــي المناصــب الرئيســية، م ــك ف ــي ذل ــا ف ــن اللجــان، بم ــات الصياغــة وغيرهــا م ــي هيئ ــرأة ف ــادة الم ــان قي ضم
للحصــص علــى ســبيل المثــال. توفيــر التدريــب الفنــي، عنــد الحاجــة، لضمــان توفــر الخبــرة فــي المجــال المعنــي وفهــم عمليــة وضــع الدســتور 
والجهــات الفاعلــة الرئيســية.  إيــالء اهتمــام خــاص ألشــكال التمييــز الخفيــة التــي يمكــن أن تصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن الدســتور، ال ســيما 

إذا كان الديــن هــو المصــدر الوحيــد للقانــون المســتخدم.

فــي الصومــال، ينــص اتفــاق غــاروي الثانــي لعــام ٢0١٢ علــى أن »٣00 )٣/١( علــى األقــل مــن أعضــاء الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة 
ــم اختيارهــم مــن شــرائح  ــن  ســوف يت ــوا مــن النســاء«، وأن »الســبعمائة رجــل وامــرأة المتبقي ــي تضــم ١000 عضــو »ســوف يكون الت

المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الشــباب/الطالب، ورجــال األعمــال، والزعمــاء الدينييــن والتقليدييــن، والشــتات، ... والمحترفيــن...«.9

دعــم النســاء خــارج )وداخــل( الجمعيــة الدســتورية وغيرهــا مــن الهيئــات للتالحــم حــول المصالــح المشــتركة والعمــل نحــو تحقيــق األهــداف . 	
المشــتركة. ومــن الممكــن أن تتغلــب القــوة المجمعــة لتحالفــات النســاء علــى الجمــود، وتحســن النتائــج الدســتورية، وتضمــن المســاءلة. ومــن 
الممكــن أن تعمــل التحالفــات الفّعالــة كنمــوذج لصنــاع السياســات فيمــا يتصــل بكيفيــة التعــاون وتنميــة اإلجمــاع بشــأن القضايــا ذات األولويــة.

فــي روانــدا، حشــدت الجماعــات النســائية مــن أجــل ضمــان إدراج مبــادئ المســاواة بيــن الجنســين فــي الدســتور، وخاصــة مشــاركتها 
فــي أماكــن صنــع القــرار، واحتفظــت بمقاعــد للنســاء فــي البرلمــان، ووحــدة لرصــد الجنــدر. كمــا وزعــت هــذه الجماعــات النســائية 

مســودة الدســتور علــى المنظمــات النســائية فــي مختلــف أنحــاء البــالد.١0

نص ومادة مراعيان للفروق بين الجنسين

استخدام لغة واضحة لضمان عدم تقويض األحكام التي تحمي المرأة من التمييز بسبب غموض اللغة أو عدم دقتها.. 	

ــات 	  ــع فئ ــع األشــخاص مــن جمي ــة أن تكــون حقــوق اإلنســان شــاملة لجمي ــى الصياغــة بشــأن أهمي ــن عل ــى القائمي إســداء المشــورة إل
الجنــدر. وحيثمــا تدعــو الحاجــة، ضمــان وجــود مراجــع شــاملة للجنســين )علــى ســبيل المثــال، ذكــر النســاء والرجــال صراحــة( بــدالً مــن 
اســتخدام لغــة محايــدة جندريــا. الدســتور يضــع األســاس للتشــريع فــي المســتقبل، ويتعيــن عليــه أن يحــدد نبــرة الشــمولية والمســاواة 

للجميــع.

ينــص الدســتور األفغانــي علــى مــا يلــي: »إن مواطنــي أفغانســتان، مــن رجــال ونســاء، متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات أمــام 
القانــون«.١١

مواءمــة الدســتور مــع المعاييــر الدوليــة، وتكريــس المســاواة فــي الحقــوق وتأكيدهــا لألقليــات وبيــن الجنســين فــي مختلــف األقســام، بمــا فــي . 		
ذلــك المواضيــع التاليــة )علــى ســبيل المثــال ال  الحصــر(:

أن تنــص الديباجــة علــى المســاواة فــي الحقــوق بحيــث تضمــن المســاواة بيــن الجنســين، والتنــوع، وكرامــة المــرأة وحريتهــا، واحترامهــا، 	 
ودمجهــا، وتحقيــق العدالــة لهــا، وشــراكتها؛

تلتزم ديباجة دستور نيبال بما يلي
“حمايــة وتعزيــز التضامــن االجتماعــي والثقافــي، والتســامح والوئــام، والوحــدة فــي التنــوع مــن خــالل االعتــراف بالخصائــص اإلقليميــة 
ــاء مجتمــع قائــم علــى المســاواة وعلــى مبــادئ المشــاركة  المتنوعــة متعــددة األعــراق واللغــات واألديــان والثقافــات، والعمــل علــى بن
الشــاملة المتناســبة مــن أجــل ضمــان تحقيــق المســاواة االقتصاديــة واالزدهــار والعدالــة االجتماعيــة، عــن طريــق القضــاء علــى التمييــز 

القائــم علــى الطبقــة  والمنطقــة واللغــة والديــن والجنــدر وجميــع أشــكال النبــذ القائــم علــى الطبقــات االجتماعيــة”.١٢
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دستور جمهورية جنوب أفريقيا )١996(، الفقرة  9 )٣( الباب  ٢.. ١٣
دستور مملكة كمبوديا )١99٣(، المادة ٣5، الباب الثالث تعديل ١999، ٢008.. ١٤
دستور جمهورية اإلكوادور )٢008(، الرقم 7، المادة 6١، الباب الخامس، الفصل الثاني. ١5
دستور جمهورية العراق )٢005(، المادة ١8.٢، الباب الثاني .. ١6
دستور جمهورية الفلبين )١987(، المادة ٢، الباب السادس.. ١7
دستور جمهورية الفلبين )١987(، المادة ٣، الباب الخامس.. ١8

حظر التمييز بموجب القانون المدني أو العرفي، ال سيما على أساس العرق أو الجنس أو نوع الجندر؛	 

ينص دستور جنوب أفريقيا على ما يلي:
“ال يجــوز للدولــة أن تميــز بشــكل غيــر عــادل، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ضــد أي شــخص علــى أســاس أو أكثــر، بمــا فــي 
ــون، أو التوجــه الجنســي، أو  ــي أو االجتماعــي، أو الل ــة، أو األصــل العرق ــة االجتماعي ــل، أو الحال ــدر، أو الحم ــرق، أو الجن ــك الع ذل

العمــر، أو اإلعاقــة، أو الديــن أو الوجــدان أو المعتقــد  أو الثقافــة أو اللغــة أو المولــد”.١٣

األحــكام المتعلقــة بالحقــوق والحريــات الفرديــة للمــرأة والرجــل واألقليــات ومجتمعــات الســكان األصلييــن علــى قــدم المســاواة فيمــا 	 
يتعلــق بالحقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والحمايــة مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف المنزلــي؛

يضمن دستور كمبوديا للمواطنين »من الجنسين« الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية.١٤

األحــكام المتعلقــة بالحــق فــي المشــاركة علــى قــدم المســاواة فــي السياســة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحصــول علــى مناصــب المســؤولية 	 
فــي الدولــة وفــي الهيئــات الرســمية، مثــل المحكمــة العليــا، والبرلمــان، ومجلــس الشــيوخ، والرئاســة، ومــا إلــى ذلــك؛

ويستفيد االكوادوريون من الحقوق التالية:
 »تولــي وتبــوء المناصــب والواجبــات العامــة علــى أســاس الجــدارة والقــدرات، وفــي ظــل نظــام لالختيــار والتحديــد يتســم بالشــفافية 
وشــمول الجميــع والعدالــة والتعدديــة والديمقراطيــة، والــذي يضمــن مشــاركتهم، علــى أســاس معاييــر المســاواة والتكافــؤ بيــن 

ــال«.١5 ــن األجي ــن، والمشــاركة بي ــر الفــرص المتســاوية للمعوقي الجنســين، وتوف

المواطنة، بما في ذلك الحق المتساوي في منح الجنسية للزوجين واألطفال؛	 

 ينص الدستور العراقي على ما يلي: »كل من يولد ألب عراقي أو ألم عراقية يعتبر عراقياً. وينظم ذلك القانون«.١6

فصــل الديــن عــن الدولــة، ألن الدســتور ال يجــب أن يعتمــد علــى الديــن كمصــدر للتشــريع، ال ســيما فيمــا يتعلــق بقانــون األحــوال 	 
و الشــخصية؛ 

ينــص دســتور الفلبيــن علــى أن »فصــل الكنيســة عــن الدولــة مصــون.«١7 فضــالً عــن ذلــك »ال يجــوز إصــدار أي قانــون يتعلــق بتأســيس 
أي ديــن، أو يحظــر الممارســة الحــرة ألي ديــن«.١8

أحكام الحق في الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية الكافية.	 

تشــكل األحــكام الرئيســية ذات الصلــة بالرعايــة الصحيــة فــي دســتور جنــوب أفريقيــا »الحــق فــي الســالمة البدنيــة والنفســية، وهــو 
يتضمــن الحــق فــي:   

اتخاذ قرارات بشأن اإلنجاب 	 
األمان الجسدي والتحكم في أجسادهم«.	 


