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مقدمة
ان القرن ال�سابع ع�سر، حيث ُو�سفت اآنذاك باأنها مواثيق ثورية نظًرا لظهورها  جرى و�سع اأقدم د�ساتري العامل اإبَّ
يف ظل نظم �سيا�سية جديدة متاًما. وفيما بني ذلك الزمن وهذه االآونة، �سهد العامل العديد من الد�ساتري.  وظهر 
الكثري منها عقب انتهاء احلرب الباردة يف عام 1989، والتي و�سفت بالد�ساتري االإ�سالحية حيث كانت تهدف يف 

املقام االأول اإىل حت�سني اأداء املوؤ�س�سات الدميقراطية.

ي�سطلع  الذي  من  وحتديد  احلكم  ملوؤ�س�سات  العام  االإطار  و�سع  د�ستور  الأي  اجلوهرية  الوظائف  اأهم  ومن 
ب�سالحيات الدولة و�سلطاتها، وكيفية النهو�س بهذا الدور والأي غر�س. اإال اأن الد�ساتري ال تهبط علينا من ال�سماء 
اإذ تر�سم خطوطها العري�سة  وال تنمو كذلك و�سط الب�ساتني، بل هي يف واقع االأمر نتاج الإبتكار واإنتاج الب�سر، 

االتفاقيات وال�سياقات التاريخية واالختيار والكفاح ال�سيا�سي.

ويطالب املواطن يف ظل النظام الدميقراطي باحل�سول على حق �ساحب ال�سلطات االأ�سلي. فالد�ستور بالن�سبة 
له ميثل عقًدا اجتماعًيا يعمل على ق�سر ا�ستخدام احلكومة لل�سلطة على ال�سعي لتحقيق �سالح املواطن يف مقابل 

والئه ودعمه لها. ويلخ�س م�سطلح »الد�ستورية« فكرة ال�سلطة املحدودة.

اأبعد من تلك الوظائف االأ�سا�سية. وتندرج  ويف الوقت ذاته، متتد االأهمية اجلوهرية لد�ساتري اليوم اإىل ما هو 
اإىل  ال�سعوب  وت�سعى  اأف�سل.  �سيا�سي  نظام  اإىل  للتغيري  الوقت  يحني  عندما  العامة  االأجندات  �سمن  الد�ساتري 
امل�سكالت  تلك  تت�سم  الراهن،  الوقت  واحلكومة. ويف  للدولة  الع�سرية  امل�سكالت  قادرة على حل  د�ساتري  و�سع 
اأوجهها واتخاذها نطاقًا عامليًا على نحو متزايد - بداية من الف�ساد اإىل االأزمات املالية الطاحنة، ومن  بتعدد 
حتديد  يف  امل�ساركة  يف  ال�سعوب  رغبة  مدى  اإدراك  بالطبع  وميكن  كبرية.  باأعداد  الهجرة  اإىل  البيئي  التدهور 
م�سطلح  اأقتحم  وقد  والدميقراطية.  بال�سمولية  تت�سم  للد�ساتري  ت�سريع  عملية  على  واالإ�سرار  الد�ساتري  بنود 
»الد�ستورية اجلديدة« امل�سطلحات ال�سيا�سية كدليل اإ�سايف على تلك االأهمية اجلديدة التي اكت�سبتها الد�ساتري. 
ويتمثل التحدي االآن يف اإتاحة الفر�سة للقطاع االأكرب من املجتمع اأن يدلو بدلوه يف عملية بناء الد�ساتري، مبا يف 

ذلك الن�ساء وال�سباب واملجموعات امل�ست�سعفة واملهم�سة.

وال يزال ال�سراع يف الوقت ذاته ميثل �سوكة يف ظهر الد�ساتري. فقد كانت الد�ساتري القدمية متثل موروث ال�سراع 
مع النزعة اال�ستعمارية، بينما ا�ستهدفت الد�ساتري احلديثة و�سع نهاية لذلك ال�سراع ال�سرو�س بني املجموعات 
واالأمم املتناحرة حول الدولة وملن تنتمي. ومما ال يدع جماال لل�سك، جاءت تلك الد�ساتري اجلديدة وهي حتمل 
والدميقراطية،  ال�سالم  من  جديدة  حقبة  اإىل  املدخل  �ستكون  باأنها  واالآمال  التوقعات  من  الكثري  اأعتاقها  على 

خملفة ورائها الفا�سية واال�ستبداد واالحتقان ال�سيا�سي.

ُت�ساغ الد�ساتري االآن يف ع�سر تنت�سر فيه مناذج ومبادئ احلكم الر�سيد يف جميع قارات العامل. وكان من املمكن 
اأن ي�ستغرق هذا التغيري فرتة زمنية اأطول لوال الدور الذي لعبته املنظمات الدولية، وعلى االأخ�س االأمم املتحدة 
وغريها من املنظمات مثل  املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )International IDEA(. وجتدر 
االإ�سارة هنا اإىل اأن امل�ستوى املنخف�س لل�سراع العنيف بني الدول كان له دوره كذلك يف تعزيز احلوار الدويل 
ب�ساأن القيم امل�سرتكة، مثل حقوق االإن�سان و�سيادة القانون واحلرية والد�ستورية والعدالة وال�سفافية وامل�ساءلة – 
والتي تعد جميعها عنا�سر جوهرية الي نظام د�ستوري. وتتيح تلك القيم امل�سرتكة ملنظمات مثل االحتاد االإفريقي 



ومنظمة الدول االأمريكية اأن تكون اأطرافًا اأ�سا�سية للحكم الد�ستوري يف دولها االأع�ساء، وهو ما يتيح لها بدوره 
التدخل ب�سكل قانوين عندما ال ُيحرتم الد�ستور يف اأمور مثل تويل ونقل ال�سلطة عقب اإجراء انتخابات حرة.

ومن هذا املنطلق اأحث القائمني على بناء الد�ساتري على اال�ستفادة من الدرو�س واخليارات التي ميكن اأن تقدمها 
اإدراج حقوق  مثل  ق�سايا  مع  التعامل  عند  ال�سفر  من  للبدء  داع  لي�س هناك  االأخرى.  الدولية  والهيئات  الدول 
االإن�سان �سمن الد�ساتري و�سمان ا�ستقالل الق�ساء واإخ�ساع قوات االأمن حتت مظلة احلكم الدميقراطي املدين 
و�سمان اأن يتمتع كل مواطن مبمار�سة ت�سويت حر وعادل و�سادق. ويكمن اخلطاأ يف االعتقاد باأن ذلك االتفاق 

العام ال�سطحي من �ساأنه تربير اتخاذ منهج مر�سوم �سلًفا ل�سياغة الد�ساتري.

اإن فكرة النماذج والقيم امل�سركة ال يجوز لها مبكان اأن تقو�س من  حقيقة اأن القائمني على بناء الد�ساتري كانوا 
يتعلمون عن طريق املمار�سة. فكل حالة من حاالت بناء الد�ساتري �ستمثل ق�سايا �ساخنة يتعني حلها، على �سبيل 
املثال ما الذي يتوجب فعله مع �ساغلي املنا�سب الذين يحجمون عن التخلي عن ال�سلطة ويلجاأون اإىل كافة ال�سبل 
موؤخرا ميخائيل غوربات�سوف يف  اأبرزه  الذي  لل�سلطة  الرتكيز  اإن هذا  وال�سيطرة.  توليهم احلكم  للحفاظ على 
تقييمه للعامل اليوم بعد انتهاء موروث حقبة الت�سعينيات من القرن الع�سرين، اإمنا ميثل تهديًدا فعلًيا للدميقراطية 

الد�ستورية يف اأي مكان بالعامل.

بها  يحظ  يتمتعون مبيزة مل  اليوم  الد�ساتري  بناء  على  القائمني  يجعل  ما  وهو  �سريعة،  بخطى  يتغري  العامل  اإن 
من �سبقوهم. فقد اأ�سبحت الد�ساتري القومية م�سدًرا عاملًيا لفهم القيم العاملية امل�سرتكة، كما تتيح تكنولوجيا 

املعلومات مبجرد �سغطة زر الو�سول اإىل عدد ال متناٍه من خيارات ت�سميم الد�ساتري.

اإن ما يقدمه هذا الدليل اجلديد ال�سادر عن املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات للجهات الفاعلة امل�ساركة 
يف عملية بناء الد�ساتري هو مطالبة بتوفري �سبل اأكرث منهجية ملراجعة الد�ساتري، والتاأكيد على اأنه ال يوجد ما 
اأو مناذج معيارية تتنا�سب مع اجلميع. ويعمل  اأو حتى �سيغ  اأو خارقة بطبيعتها  يدعى بنظم د�ستورية م�ستقرة 
الدليل على ت�سليط ال�سوء على حقيقة مفادها اأن كل الدول يتعني عليها اأن تبحث عن اأ�سلوبها اخلا�س يف �سياغة 
د�ستورها اخلا�س. عالوة على ذلك، ال يعد ت�سميم الد�ساتري ممار�سة اأكادميية بحتة ي�سعى امل�ساركون فيها اإىل 
ب�ساأنها ن�سطاًء �سيا�سيني  الد�ساتري واملفاو�سني  القائمني على �سياغة  لبلدانهم. ويعد  االأمثل  التقني  بلوغ احلل 
يهدفون اإىل تف�سري اأجنداتهم ال�سيا�سية �سمن ن�سو�س الد�ستور. ومن ثم فاإن الوثائق الد�ستورية الناجتة نادًرا 

ما تكون اأف�سل خيار تقني متوفر، بل هي يف واقع االأمر اأف�سل حل و�سط د�ستوري ميكن التو�سل اإليه.

ويهدف هذا الدليل اإىل حت�سني املناظرات املعنية بالبحث عن منوذج يعك�س متطلبات بلد بعينه كنتاج لت�سوية 
�سيا�سية. ومن خالل توجهه اإىل القائمني على بناء الد�ساتري يف خمتلف اأنحاء العامل، يكون اأف�سل ا�ستخدام له يف 
املرحلة املبكرة من عملية بناء الد�ساتري. وهو ي�ستعر�س بع�س املعلومات التي من �ساأنها اإثراء املناق�سات املبدئية 

حول خيارات ت�سميم الد�ستور املتاحة، ويعد مفيًدا للغاية كمقدمة لفهم جمال بناء الد�ساتري املعقد.

ي�سهدها  التي  االأخرية  للتحركات  نتيجة  الدميقراطية  الد�ساتري  بناء  قريبًا موجة جديدة من  العامل  ي�سهد  قد 
العامل العربي. وبناء عليه، ُو�سع هذا الدليل يف التوقيت املنا�سب.

ق�ّسام اأوتيم
الرئي�س االأ�سبق لدولة موري�سيو�س



تمهيد

اأعادت العديد من البلدان من جميع قارات العامل ت�سكيل نظمها الد�ستورية على مدار العقود االأخرية– خالل ال�سنوات 
اخلم�س االأخرية فح�سب �ساركت كل من بوليفيا وم�سر واآي�سلندا وكينيا وميامنار ونيبال و�سري النكا وال�سودان وتايلند 
وتون�س يف مرحلة من مراحل عملية بناء الد�ساتري. ويف اأعقاب االنتفا�سات ال�سعبية التي اندلعت يف العامل العربي يف 

عام 2011، بات بناء الد�ساتري مهيًئا للنهو�س بدور حموري يف اإقامة دميقراطية را�سخة يف املنطقة.

كما  دولة،  وبناء  �سالم  عملية  بتنفيذ  ترتبط  قد  نطاًقا  اأو�سع  �سيا�سية  حتوالت  �سياق  يف  عادة  الد�ساتري  ُتبنى 
ال�سراعات.  تعقب  التي  الفرتات  للموارد خالل  العادل  والتوزيع  وامل�ساركة  امل�ساحلة  اإىل  باحلاجة  ترتبط  قد 
واأ�سبحت العديد من الد�ساتري  ال يقت�سر دورها احلايل على حتديد اآليات احلكم فح�سب، بل امتد كذلك لي�سمل 
اال�ستجابة لتلك التحديات االأو�سع نطاًقا على نحو يعترب م�سروًعا ومقبواًل على نطاق وا�سع. ومع زيادة املطالب 
امللقاة على عاتق الد�ساتري، كثريا ما تكون معقدة ومطولة، ومن ثم تزداد �سعوبة ت�سميمها، وكذلك تطبيقها. 
ونتيجة ملا �سبق، يحتاج القائمون على بناء الد�ساتري  اإىل الو�سول اإىل معارف وا�سعة النطاق ومتنوعة املجاالت 

وعملية حول عمليات وخيارات بناء الد�ساتري.

الدولية  للموؤ�س�سة  الرئي�سية  العمل  جماالت  اأهم  اأحد  الد�ساتري  ببناء  املعنية  املقارنة  املعارف  م�ساركة  تعد 
للمرة االأوىل يف دليل  الدليل على جمع تلك املعارف واخلربات املقارنة  للدميقراطية واالنتخابات. ويعمل هذا 

عملي لبناء الد�ساتري، والتي مت جمعها مبنتهى احلر�س والعناية بوا�سطة جمموعة من املوؤلفني اخلرباء.

واملمار�سون  ال�سيا�سات  ووا�سعو  ال�سيا�سيون  يواجهها  التي  املعرفية  الثغرات  تلك  �سد  اإىل  الدليل  هذا  ويهدف 
امل�ساركون يف عمليات بناء الد�ساتري املعا�سرة. ويتمثل هدفه الرئي�سي يف توفري اأداة م�ساعدة من الدرجة االأوىل 
ت�ستند اإىل الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واالجتاهات احلديثة يف بناء الد�ساتري. وهو مق�سم اإىل عدة ف�سول 
ميكن قراءتها كمقاطع فردية، بينما يوفر ا�ستخدام اإطار حتليلي مت�سق عرب كل ف�سل فهًما اأعمق ملجال الق�سايا 

والعنا�سر الفعالة يف عمليات تطوير الد�ساتري.

ويعك�س الدليل العملي لبناء الد�ساتري  مدى �سرورة بناء الد�ساتري بالن�سبة اإىل اإن�ساء دميقراطية م�ستدمية. ويعد 
بناء الد�ساتري عملية طويلة االأجل وتاريخية وهي غري مقيدة باحلقبة الزمنية التي ُيكتب فيها الد�ستور فعلًيا. 
ومع تركيز الدليل على الد�ساتري باعتبارها وثائق رئي�سية يف حد ذاتها، يوؤكد على فهم النظم الد�ستورية على 
نحو جممل، مبا يت�سمن املبادئ ذات ال�سلة )الف�سل 2( واحلاجة اإىل تعزيز ثقافة حقوق االإن�سان )الف�سل 3(، 
ف�ساًل عن اأحكام الت�سميم املوؤ�س�سي )الف�سلني 4 و6( واالأمناط الالمركزية للحكم )الف�سل 7(. وهو بهذا ال 
يقدم معياًرا اأو منوذًجا للد�ساتري، بل ي�ستنبط الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واملعارف احلديثة. ومن بني هذه 

الدرو�س اأن الد�ساتري قد تختلف ن�سو�سها عن تطبيقها الفعلي على اأر�س الواقع.

واأنا من موقعي هذا اإمنا اأرغب يف التعبري عن عميق امتناين للموؤلفني واملمار�سني الذين اأ�سهموا باآرائهم التي 
ا�ستقوها من خرباتهم، وكذلك حلكومة الرنويج ملا قدمته من دعم وموؤازرة. اإن الدليل العملي لبناء الد�ساتري مل 

يكن ليظهر للنور بدون جهود هوؤالء.
فيدار هيلجي�سني

االأمني العام للموؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات



شكر وتقدير 

مل يكن هذا الدليل لريى النور لوال دعم واإ�سهامات العديد من االأفراد واملنظمات.

نقدر بكل امتنان اإ�سهامات املوؤلفني وغريهم من امل�ساهمني: »ماركو�س بوكينفورديه«، و»ح�سن اإبراهيم«، و»نورا 
هيدلنج«، و»�ساكونتاال كاديرجامار –راجا�سينجهام«، و»باولو�س تي�سفاجورج�س«، و»وينالك واهيو«. ونقدم جل 
تقديرنا اإىل كل من »بيبني ادهيكاري« و»�ستيفن جوميز كومب�س« و»�سوالندا جوي�س« و»�سريين حا�سم« و»توركواتو 

جاردمي« و»ويلفريدو فيالكورتا« الإ�سهاماتهم القيمة.

ونتوجه بال�سكر اإىل مراجعينا االأجالء: »تيك برا�سد دوجنانا«، و»كارلو�س األبريتو جوت�سيا«، و»نوريا ما�سومبا«، 
ونقدم  املحنكة.  وتوجيهاتهم  ال�سامل  لعملهم  ويكراماراتن«  و»جاميباثي  توهايكا«،  و»جيني  موراي«،  و»كي�ستينا 
اأن نعرب عن امتناننا  �سكرنا اخلا�س اإىل »كتيا بابجياين« مل�ساركتها اجلوهرية يف العديد من امل�سودات. ونود 
جلميع االأ�سخا�س الذين اأمدونا باأفكارهم واآرائهم احلديثة لو�سع ن�س الدليل، مبن فيهم »روؤول اأفيال اأورتيز«، 
اإلي�س«، و»�سرييل �سوندرز«، و»لينا ريكيال تاماجن« وكثريين غريهم، من بينهم فريق  و»اأندرو براديل«، و»اأندرو 

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات الذين ال ي�سمح عددهم الكبري بذكرهم فردًا فردًا.

وتطويره،  امل�سروع  هذا  ت�سور  اإعداد  يف  البارز  لدورها   Interpeace منظمة  ل�سريكتنا  امتناننا  عن  ونعرب 
وي�سمل تقديرنا امل�ساهمني يف Interpeace »مي�سيل براندت« و»جيل كوتريل« و»يا�س جاي«، و»اأنتوين ريجان«.

املزيد من ال�سكر للدعم البحثي الذي قدمته »اإمييلي بينز«، و»موج فازليوجلو«، و»اإيف جرينا«، و»�سنو يل«، و»جان 
و»فيليب  فارجا�س«،  ماريا  و»اأنا  �ستوكربجر«،  و»كاجتا  �سيكيميري«،  كاترين  و»اأن  �ساتي«،  و»اأبراك  اأورجتي�س«، 

وين�سبريج«.

ونقدم جزيل ال�سكر واالمتنان للخربة التحريرية التي قدمها »جي ماثيو �سرتيدي« و»اإيف جوهان�سون«، وكذلك 
جلهود فريق الن�سر باملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، وعلى االأخ�س »نادية حن�سل زاندر«، و»حت�سني 
زيونة«. وقد كان تفاين فريق عمليات بناء الد�ساتري اأمر يفوق التقدير؛ ونتوجه ب�سكرنا اإىل كل من »ميالين الني«، 
و»جيني فاندياالن اإيزبريج«، و»روزينا اإ�سماعيل-كالرك«، و»تايوه جننجي« الإ�سهاماتهم العديدة ودعمهم لهذا 

امل�سروع.

واأخريًا ولي�س اآخرًا، نتوجه بال�سكر اإىل حكومة الرنويج ملا قدمته من م�ساندة، والتي بدونها مل يكن يف االإمكان 
اإ�سدار الن�سخة االإجنليزية لهذا الدليل.
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1 دليل عملي لبناء الد�ساتري

1 ( مقدمة وملحة عامة

وتعزيز  الإر�ساء  الد�ساتري  با�ستخدام  خاللها  من  املمار�سون  يقوم  التي  املختلفة  الطرق  الثاين  الف�سل  يناق�س 
مبادئ بعينها. ويتناول اأي�سًا العالقات القائمة بني هذه املبادئ ومفهوم الد�ستور وتطبيقه. ويدر�س كيفية و�سع 
املبادئ، �سواء من خالل التفاو�س ب�ساأن ماهيتها واإدراجها �سراحة يف الد�ستور، اأو من خالل ا�ستقاقها الحقًا من 
ن�سو�س الد�ستور وهيكله وتطبيقه. عالوة على ذلك، ي�سلط هذا الف�سل ال�سوء على اإمكانية ا�ستخدام املبادئ 
واأخريًا، يبحث الف�سل  اإر�ساء حقوق وهياكل قانونية حمددة.  اأو دعم  الد�ستورية يف توجيه �سيا�سات احلكومة 
عددًا من املو�سوعات امل�سرتكة التي تظهر عمومًا عند �سياغة الد�ساتري،حيث يتطرق اإىل �ستة مو�سوعات: احلكم 
الدميقراطي، و�سيادة القانون، واإدارة التنوع، وامل�ساواة بني اجلن�سني، والدين، واملبادئ املتعلقة بالقانون الدويل. 
وهو يناق�س باإيجاز كيفية تناول هذه املو�سوعات يف الد�ساتري، ويبحث يف كيفية قيام القوى والتيارات ال�سائدة 
االأمثلة  بع�س  اأي�سًا  وي�ستعر�س  ال�سلة.  ذات  الد�ستورية  واالأحكام  املبادئ  وم�سمون  �سكل  ب�سياغة  الدولة  يف 
على مبادئ د�ستورية من د�ساتري وجتارب د�ستورية خمتلفة، بغر�س االإي�ساح ولي�س بال�سرورة بغر�س التو�سية 
التجارب  يف  والظروف  للد�ساتري  والدرا�سة  البحث  من  مزيد  الإجراء  مدعّوون  الد�ساتري  ووا�سعو  بتطبيقها. 
امللفتة لالنتباه، مع �سرورة تذكر اأن الن�سو�س القانونية تعمل بطرق تختلف من ظرف الآخر وال يجب ن�سخها اأو 

ا�ستريادها من و�سع د�ستوري اإىل اآخر دون درا�سة دقيقة.

مبادئ وموضوعات عامة



املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات2

اأفكار رئي�سية
• يج�سد الد�ستور بع�س النماذج والقيم املعنوية واالأخالقية يف �سكل مبادئ د�ستورية ُيَن�س عليها �سراحة اأحيانًا، 	

اأو يتم ا�ستقاقها الحقًا من خالل التف�سري الق�سائي يف اأحيان اأخرى. واملبادئ الد�ستورية اإما اأن تن�س على قواعد 
عامة لكنها ملزمة، اأو تكون مبثابة معايري طموحة يجب حتقيقها باأق�سى درجة ممكنة. والد�ساتري وثائق قانونية 

ر ويجري قبولها يف �سوء املبادئ التي تنادي بها �سراحة اأو �سمنًا. ُت�ساغ، وي�سادق عليها، وتف�سَّ

• اأو تن�ساأ عنها. ومع ذلك، فقد توؤثر القيم 	 اأو تدعمها  يناق�س هذا الف�سل مبادئ تن�س عليها الد�ساتري �سراحة 
االجتماعية امل�ستقة من م�سادر اأخرى، كاملعايري والقيم الدينية اأو الثقافية اأو قيم القانون الدويل، كذلك على 

تطبيق الد�ستور، �سواء تبناها �سراحة اأم ال.

• اأو 	 اإدراجها  اأي�سًا  الد�ستور. وميكنهم  الد�ستورية �سراحة يف ن�س  املبادئ  اإدراج  اإىل  الد�ساتري  وا�سعو  يعمد  قد 
اأثناء  التي جتري  واملفاو�سات  املتخذة  ال�سيا�سية  واخليارات  بع�سها.  مع  وتفاعلها  االأحكام  هيكل  ا�ستقاقها من 

�سياغة الد�ستور هي التي حتدد عادة هل �سيتم تبّني مبداأ بعينه �سراحة يف الد�ستور اأم ال.

• وقد يكون من الع�سري متاًما، يف حالة ال�سراعات اخلطرية، االتفاق على قيم م�سرتكة بني اأفراد وجمموعات عانت 	
من العنف ومن الغياب التام للقانون وانتهاكات حقوق االإن�سان. ويف بع�س احلاالت ومع البدء يف تطبيق الد�ستور، 
قد يتم اعتبار املبادئ الد�ستورية اأ�سا�سية، حتى واإن مل ي�سر وا�سعو الد�ستور اإىل ذلك. وقد تنبثق مبادئ د�ستورية 

الحقًا عن اأحكام والتزامات معينة يت�سمنها الد�ستور، وكذلك عن الفهم املاألوف للقانون الدويل ومعايريه.

• متثل املبادئ الد�ستورية تعبريات عن قيم م�سرتكة، وهي من ثم قد ت�سبح مبثابة اإطار عام الإدارة االختالفات، 	
حتى مع تزايد حدة االنق�سامات. وحينما ي�ستحيل االتفاق على اأحكام معينة، يلجاأ وا�سعو الد�ساتري، عو�سًا عن 
على  �سياغتها  على  الحقًا  امل�سرعون  اأو  الق�ساة  يعمل  ثم  عامة،  بعبارات  ت�ساغ  مبادئ  على  االتفاق  اإىل  ذلك، 
نحو اأكرث كمااًل. فعلى �سبيل املثال، قد تدعم جميع االأطراف االلتزام ال�سارم بامل�ساواة، اإال اأنهم يختلفون على 
�سياغة اأحكام بعينها مت�سلة بتفعيل تلك امل�ساواة. وميثل االتفاق على املبادئ دومًا اإجنازًا رائعًا بغ�س النظر عن 
االختالف املحتمل. فقد يوؤدي الف�سل، يف الدول التي عانت من ال�سراع، يف االتفاق على قيم ومبادئ م�سرتكة اإىل 

حتويل بناء الد�ستور اإىل عملية انق�سام بداًل من كونها عملية توحد.

• هناك مبادئ د�ستورية عديدة ترتبط بالو�سع الد�ستوري للهوية. ومن االأمثلة على م�سطلحات يرجح وردوها يف 	
د�ساتري بلدان متنوعة م�سطلحات ت�سري اإىل تنوع اأو تعدد االإثنيات، واالأعراق، واالأديان، والثقافات اأو القوميات، 
واالأعراق املختلفة، والالعن�سرية. وت�سلط هذه امل�سطلحات ال�سوء على مفاهيم خمتلفة عن العالقات القائمة 
بني خمتلف املكونات والدولة. وتثار ق�سية الهوية اأي�سًا من خالل عالقة الد�ساتري بالدين وبالطريقة التي تتناول 

بها ق�سية امل�ساواة بني اجلن�سني.



3 دليل عملي لبناء الد�ساتري

اأهدافه  تف�سر  التي  املبادئ  من  جمموعة  د�ستور  كل  يحوي 
ككل.  الد�ستور  فهم  توجيه طريقة  ف�ساًل عن  املعياري  واأ�سا�سه 
التاريخية،  البالد  جتربة  يف  غالبًا  املبادئ  هذه  جذور  وجند 
وتعك�س القيم التي يعتنقها ال�سعب اأو يحرتمها. وقد تو�سح تلك 
املبادئ اأو جت�سد معايري دولية واإقليمية، اإما مبفهوم اإلزامي اأو 

وياأتي بع�سها كنتيجة  الدولة.  تواجه  التي  امل�سكالت  تتناول ب�سفة عامة  اأخرى  مبعنى الطموح. وهناك مبادئ 
مبا�سرة للتجربة اجلماعية لل�سراع وبدافع الرغبة يف حتقيق ال�سالم. 

2-1( تجسيد القيم

تعترب املبادئ املحددة يف الد�ستور عمومًا مبثابة تعريف جامع الأهداف ومقا�سد احلكومة. فاملبادئ الد�ستورية 
اأو هويتها. وهي متثل من هذا املنطلق، وعلى امل�ستوى االأ�سا�سي االأول، جت�سيدًا رمزيًا  قد تعك�س مذهب الدولة 
واحتفاًء بالتزام املجتمع بفكرة اأو قيمة اأو منط حياة. وباملثل، حتقق �سياغة هذه املبادئ اأي�سًا هدفًا تعليميًا. فهي 
تعّرف اجلمهور واملوؤ�س�سات احلكومية االأخرى باأهداف ومقا�سد الد�ستور واحلكومة. وميكن للمبادئ الد�ستورية، 
باعتبارها تكري�سًا وجت�سيدًا للقيم امل�سرتكة، اأن ت�سهم يف اإيجاد �سكل من اأ�سكال الوحدة. كما ميكنها، باعتبارها 
عن�سر  وهو  املواطنني،  بني  بالد�ستور  وااللتزام  االإميان  تعزز  اأن  الد�ستور،  واأولويات  مبقا�سد  وا�سحة  بيانات 

اأ�سا�سي لنجاح تطبيقه.

2-2( تحقيق التوافق

الد�ستورية بقدرة كبرية على توحيد املجتمع حتى  املبادئ  تتميز 
هذه  وتتيح  امل�سالح.  على  ومتناف�سة  خمتلفة  مكوناته  كانت  لو 
املبادئ فر�سة الو�سول اإىل توافق يف ظروف ال�سراع املحتدم من 
خالل �سياغة قيم وتطلعات م�سرتكة عمومية ميكن للمجموعات 

املتباينة قبولها يف حاالت كثرية. وميكن ا�ستخدام املبادئ لتوجيه املفاو�سات، واأحيانًا لر�سم حدودها. وقد يوؤدي 

تف�سر  التي  املبادئ  من  جمموعة  د�ستور  كل  يحوي 
اأهدافه واأ�سا�سه املعياري ف�ساًل عن توجيه طريقة فهم 
الد�ستور ككل. وميكن لهذه املبادئ،  عرب تكري�سها لقيم 
الوحدة  اأ�سكال  من  �سكل  حتقيق  يف  ت�سهم  اأن  م�سرتكة، 

وتعزز االإميان وااللتزام بالد�ستور بني املواطنني.

توافق  اإىل  الو�سول  فر�سة  الد�ستورية  املبادئ  تتيح 
قيم  �سياغة  خالل  من  املحتدم  ال�سراع  ظروف  يف 
وتطلعات م�سرتكة عمومية ميكن للمجموعات املتباينة 
مببادئ  االلتزام  يكون  وقد  كثرية.  حاالت  يف  قبولها 

معينة اأداة لك�سر اجلمود ال�سيا�سي وحتقيق التوافق.

2( دور املبادئ الدستورية
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االلتزام ال�سريح مببداأ معني، ك�سكل احلكم مثاًل، اإىل ا�ستبعاده من طاولة النقا�س، واحلد من تاأثري املعار�سني 
له.

دفع  اأ�سا�سه  على  ميكن  توافق  وحتقيق  ال�سيا�سي  اجلمود  لك�سر  ا  اأي�سً اأداة  معينة  مببادئ  االلتزام  يكون  قد 
املفاو�سات اأثناء مرحلة �سياغة الد�ستور. وعند االتفاق على املبادئ العامة، يعترب االلتزام بو�سع د�ستور ين�سجم 
مع تلك املبادئ طماأنة للمجموعات املختلفة. ميكننا اأن جند مثااًل عن هذه املبادئ يف جتربة �سياغة الد�ستور 
يف جنوب اأفريقيا، حيث كانت املبادئ التي مت التوافق عليها مبثابة اتفاق اأو ميثاق بني االأطراف املعنية. وكانت 
كافة االأطراف مطمئنة اإىل اأنه لن يتم انتهاك هذا االتفاق – واأ�سبحت تلك املبادئ ملزمة قانونًا واأ�سا�سًا قاباًل 

للتنفيذ ق�سائيًا لبناء الد�ستور )انظر االإطار 1(.

االإطار 1: جنوب اأفريقيا، املبادئ املحددة مل�سار �سياغة الد�ستور

لعبت املبادئ الد�ستورية دورًا مهمًا ومميزًا يف �سياغة وتطبيق د�ستور جنوب اأفريقيا. ومتخ�ست املفاو�سات 
اأ�سا�سيًا وملزمًا قانونًا، بينها االلتزام بوحدة الدولة واملواطنة  ال�سيا�سية االأوىل عن اتفاق على 34 مبدءًا 
امل�سرتكة وامل�ساواة بني اجلن�سني وامل�ساواة العرقية و�سيادة الد�ستور. ومل تكن هذه املبادئ اأ�سا�سًا للد�ستور 
املوؤقت فح�سب، بل �سكلت اأي�سًا اإطارًا للتفاو�س على د�ستور 1996 و�سياغته. وقبل اأن يدخل د�ستور 1996 
يتوافق مع  اأنه  باالإقرار  امل�سكلة حديثًا  الد�ستورية  تقوم املحكمة  اأن  املوؤقت  الد�ستور  اقت�سى  التنفيذ،  حيز 
بتلك  ال�سارم  االلتزام  اإن هذا  بالكامل.  املوؤقت  الد�ستور  املحددة يف  والثالثني  االأربعة  االأ�سا�سية  املبادئ 
املبادئ يقدم مثااًل على كيفية تر�سيخ ال�سمانات القانونية ملعايري معينة يف النظام الد�ستوري: فقد وجهت 

املبادئ املذكورة – واالأهم رمبا اأنها – حددت نطاق التفاو �س ب�ساأن الن�س النهائي لد�ستور عام 1996.
لقد رف�ست املحكمة الد�ستورية بجنوب اأفريقيا امل�سودة االأوىل لد�ستور عام 1996 نظرًا لعدم اإقراره الكامل 
باملبادئ االأربعة والثالثني. وف�سلت م�سودة الد�ستور، على �سبيل املثال، يف تفوي�س �سلطة كافية للحكومات 
االإقليمية.* واحتدم اخلالف، اأثناء ال�سياغة، بني االأحزاب ال�سيا�سية ب�ساأن الالمركزية: اإذ طالب احلزب 
الدميقراطي وحزب احلرية اإنكاثا بزيادة الالمركزية بينما طالب حزب االأغلبية )حزب املوؤمتر الوطني 
االأفريقي( بدولة �سديدة املركزية.** وجاءت م�سودة الد�ستور التي قدمت للمحكمة الد�ستورية يف مايو 1996 
موؤيدة للمركزية، مبا يخدم م�سالح حزب املوؤمتر الوطني االأفريقي يف حني اأكدت املبادئ االأربعة والثالثون 
املعّرفة  االأقاليم  ومهام  »�سلطات  اأن  ون�ست �سراحة على  امل�سروع«  االإقليمي  الذاتي  على �سرورة »احلكم 
�سمن الد�ستور... يجب اأال تكون اأقل اأو اأدنى بدرجة كبرية من تلك املحددة يف هذا الد�ستور )املوؤقت(«.*** 
لها حزب املوؤمتر الوطني االأفريقي. ومن خالل  وهكذا اأ�سقطت املحكمة الد�ستورية تاأييد املركزية التي ف�سّ
اإقرار مبداأ الالمركزية، وفرت املحكمة الد�ستورية �سمانة قانونية للحماية من حكم االأغلبية. ويو�سح هذا 
النظام  تر�سيخ معايري معينة يف  القانونية  لل�سمانات  والثالثني كيف ميكن  االأربعة  باملبادئ  امللزم  التعهد 

الد�ستوري.
 CCT الق�سية  اأفريقيا،  بجنوب  الد�ستورية  املحكمة   .1996 اأفريقيا،  جنوب  جمهورية  د�ستور  اإقرار     *

96/23، الفقرات 81-471.
**  �ساركني جريمي، »الدور ال�سيا�سي للمحكمة الد�ستورية بجنوب اأفريقيا«، جملة القانون اجلنوب اأفريقية، 

114 )1997( �سفحة 138.
واملبداأ 18،  لعام 1993،  رقم 200  القانون  اأفريقيا،  د�ستور جمهورية جنوب  4 من  املبداأ 20، اجلدول   ***

اجلدول 4 من د�ستور جمهورية جنوب اأفريقيا، القانون رقم 200 لعام 1993، وفقًا لتعديلها مبوجب الق�سم 
13)اأ( من القانون رقم 2 لعام 1994. انظر امللحق.
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توفر املبادئ الد�ستورية، باعتبارها نقاط اتفاق، االأ�سا�س الالزم الإقامة حكم فعال. وكما �سبق وناق�سنا، ميكن 
ل�سياغة  �سارمة  وتوجيهات  حدود  مبثابة  تكون  اأن  املبادئ  لهذه 
الد�ستور وتطبيقه. ومن ناحية ثانية، لي�ست عبارات القيم امل�سرتكة 
التي متثل نقاط اتفاق مع االأحزاب يف املعار�سة هي املعنى الوحيد 
الذي يعطي املبادئ مغزاها. وحتى لو كانت هذه العبارات يف الغالب 

عامة و�ساملة، يجب اأال تبقى جمرد اأقوال. فهي اأي�سًا قد حتمل داللة ملو�سوعات تثار يف امل�ستقبل حيث يعتمد 
�سناع القرار على املبادئ لتحديد م�سار عملهم، وال�سيما حينما ال يت�سمن الد�ستور توجيهات اأكرث تف�سياًل. 
اأو �سلطات  الغالب من قرارات تقر مبادئ معينة كاأ�سا�س ل�سيا�سات  وينُتج و�سوح معنى املبداأ الد�ستوري يف 
يف  �سنناق�س  وكما  د�ستورية.  ك�سلطة  املبداأ  ذلك  تاأثري  من  يزيد  اأن  بدوره،  الو�سوح،  لهذا  وميكن  حقيقية. 
االأق�سام التالية، قد حتمل املبادئ الد�ستورية درجة مهمة من التاأثري الأن املحاكم واجلهات احلكومية كالهما 

يعتمد على املبادئ الد�ستورية لتوجيه قراراته.

2-3( إغناء معنى الدستور

والت�سريعية،  التنفيذية  اجلهات  وم�سوؤويل  احلكومية  املوؤ�س�سات  واإجراءات  قرارات  الد�ستورية  املبادئ  توجه 
وت�ساعد الق�ساء يف تف�سري الد�ستور. والد�ساتري بطبيعتها غري 
قادرة على توفري اأحكام تف�سيلية جلميع اخلالفات اأو امل�ساكل 
التي تطراأ عند تطبيقها. لذلك تكون املبادئ العامة اأحيانًا هي 
اأ�سا�س اال�ستناد الوحيد يف فهم مطالب الد�ستور و�سروطه يف 
و�سع معني. اإ�سافة اإىل ذلك، يكون الغمو�س يف لغة الن�سو�س 

الد�ستورية اأو غياب التوجيه ب�ساأن م�ساألة معينة �سمة متعمدة اأحيانًا. وقد ينجم ذلك الغمو�س من عدم اإجماع 
اإحالة  اإىل  الد�ستور،  و�سع  عملية  تعطيل  لتجنب  يلجوؤون،  حيث  الن�سو�س،  تلك  �سياغة  على  الد�ستور  وا�سعي 
الق�سايا اخلالفية اإىل �سناع القرار القائمني على تطبيق الد�ستور. فحينما ي�سمت الد�ستور عن م�سائل معينة، 

ت�سبح املبادئ الد�ستورية هي امل�سدر الرئي�سي لتوجيه �سناع القرار.

اأو  املتوقعة  غري  الق�سايا  جتاه  واحلكومات  املحاكم  مواقف  توجيه  على  املكتوبة،  وغري  املكتوبة  املبادئ،  تعمل 
تاأثري  على  اأمثلة  كندا  وتقدم  الد�ستور.  يتناولها  مل  التي  الق�سايا 
املحكمة  ا�ستندت  حيث  حمددة،  توجيهات  غياب  ظل  يف  املبادئ 
العليا اإىل املبادئ الد�ستورية امل�ستقة حلل ق�سية انف�سال كيبيك1. 
وملا كان الد�ستور ال يتناول �سراحة م�ساألة االنف�سال، قامت املحكمة 

بتحليل الد�ستور ووجدت اأربعة مبادئ د�ستورية اأ�سا�سية، على الرغم من اأنها غري مدونة: الفيدرالية والدميقراطية 
�سلطة  اأي�سًا  بل متنح   ... فقط  و�سفية  »لي�ست  املبادئ  اأن  املحكمة  وقررت  االأقليات.  واحرتام  القانون  و�سيادة 
معيارية قوية وتعد ملزمة للمحاكم واحلكومات«. ووجدت املحكمة، وفق هذا التحليل، اأنه على الرغم من عدم 
د�ستورية االنف�سال اأحادي اجلانب، فاإن املبادئ تق�سي باأن تلجاأ احلكومات الفيدرالية واالإقليمية اإىل التفاو�س 
اإذا ما تعني على مواطني كيبيك الت�سويت على م�ساألة االنف�سال. ومن االأمثلة االأخرى عن اال�ستناد اإىل املبادئ 
الد�ستورية حلل ق�سايا خالفية م�سابهة، املحاكم الد�ستورية يف جمهورية جنوب اأفريقيا، التي رجعت وا�ستندت، 
يف حكمها املميز بحظر عقوبة االإعدام، اإىل فل�سفة اأوبونتو2؛ وهو عبارة عن مفهوم فل�سفي عن الوجود االإن�ساين 
وال�سالت امل�سرتكة بني الب�سر.  حيث �ساعد هذا املبداأ على توجيه التطور ال�سيا�سي للدولة وكان حمور  نقا�سات 

الإقامة  الالزم  االأ�سا�س  الد�ستورية  املبادئ  توفر 
حكم فعال.

اأحكام  توفري  على  قادرة  غري  بطبيعتها  والد�ساتري 
عند  تطراأ  التي  امل�ساكل  اأو  اخلالفات  جلميع  تف�سيلية 
هي  اأحيانًا  تكون  العامة  املبادئ  فاإن  ثم،  ومن  تطبيقها. 
االأ�سا�س الوحيد الذي ميكن اال�ستناد اإليه لفهم متطلبات 

الد�ستور يف و�سع معني.

من  الغالب  يف  الد�ستوري  املبداأ  معنى  و�سوح  ينُتج 
اأو  ل�سيا�سات  كاأ�سا�س  معينة  مبادئ  تقر  قرارات 

�سلطات مو�سوعية.
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�سيا�سية كثرية، مبا فيها تلك املعنية بامل�ساحلة وعالقات العمل3 .  ويف حني مل يتناول الد�ستور ال�ساري �سراحة 
م�ساألة هل عقوبة االإعدام تعد انتهاكًا غري م�سروع للحقوق االأ�سا�سية، فقد تبنى فل�سفة اأوبونتو يف فقرة ختامية4، 
وهكذا    د�ستورية.  وهي غري  اأوبونتو  فل�سفة  مع  تتوافق  ال  االإعدام  باأن عقوبة  قرارها  املحكمة يف  اإليها  ا�ستندت 

اأ�سبح املبداأ و�سيلة هامة لفهم معنى الد�ستور يف ق�سية خالفية ع�سرية.



7 دليل عملي لبناء الد�ساتري

تفاو�س  عملية  عن  اأعاله،  ناق�سنا  كما  اأحياًنا،  املبادئ  تن�ساأ 
وخالف ي�سببها اختالف اآراء املجموعات املختلفة امل�ساركة يف 
عملية بناء الد�ستور. وعلى الرغم من اأن املبادئ تعك�س اأحيانًا 
م�سالح املجموعات املهيمنة، اإال اأنها عادة متثل ت�سويات وحلواًل 
لها  املبادئ جذوًرا  امل�ساركة. وقد جتد  و�سًطا بني املجموعات 

املجال  اإتاحة  اإن  وال�سيا�سية.  واالقت�سادية  والدينية  والتقليدية  الثقافية  البيئات  تنتجها  وقيم  معايري  ا يف  اي�سً
الإجراء مناق�سات حيوية وت�سجيع م�ساركة اأ�سوات متناف�سة ذات اآراء متباينة ب�ساأن القيم االأ�سا�سية للدولة تدعم 
اإر�ساء مبادئ د�ستورية مهمة وم�ستدامة. وكما يجد القائمون على �سياغة الد�ستور اأنه من االأ�سهل التو�سل اإىل 
اتفاق على م�ستويات عمومية، ميكن اأي�سًا الأطراف معنية اأخرى، مبن فيهم املواطنون، اأن يتحم�سوا للم�ساركة 
باآرائهم عن الق�سايا العامة التي تتناولها املبادئ. ومبجرد حتديد املبادئ واالتفاق عليها على هذا النحو، يجب 
ه كافة اأحكام الد�ستور، وت�سمن ات�ساقها وتناغمها. وعادة ما يتم تدوين هذه املبادئ �سمن الد�ستور يف  اأن توجِّ

اأق�سام خا�سة، واأحيانًا مع بع�س املبادئ التوجيهية لتطبيقها.
من ناحية ثانية، ال يتم حتديد جميع املبادئ الد�ستورية �سراحة على هذا النحو يف الد�ستور. كما اأنها قد ال تنتج 

مبا�سرة من عملية التفاو�س واملناق�سات وامل�ساركة العامة. وهي 
عو�سًا عن ذلك، قد تت�سكل مبرور الوقت من فهم اأعمق للد�ستور 
ومن عملية �سياغته اأثناء تطبيقه وتنفيذ اأحكامه. ويناق�س هذا 
الق�سم �سبل اإعالء املبادئ الد�ستورية يف الد�ستور وكذلك الطرق 

املختلفة املمكنة لتطبيقها.

متثل املبادئ الد�ستورية غالًبا حاًل و�سًطا بني املجموعات 
املجال  اإتاحة  اإن  الد�ستور.  بناء  عملية  يف  امل�ساركة 
اأ�سوات  م�ساركة  وت�سجيع  حيوية  مناق�سات  الإجراء 
االأ�سا�سية  القيم  ب�ساأن  متباينة  اآراء  ذات  متناف�سة 

للدولة تدعم اإر�ساء مبادئ د�ستورية مهمة وم�ستدامة.

تاأ�سي�سية  اأحكام  �سكل  الد�ستورية  املبادئ  تتخذ  قد 
مبادئ  �سكل  اأو  ديباجته،  يف  اأو  الد�ستور  ن�س  �سمن 
اأو مبادئ  للدولة،  الرئي�سية  توجيهية حتدد االأهداف 

م�ستقة، م�ستمدة من الن�س.

3( إعالء املبادئ الدستورية وتطبيقها



املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات8

3-1( األحكام التأسيسية
تت�سمن بع�س الد�ساتري اأق�سامًا خم�س�سة الإبراز املبادئ الد�ستورية. فالف�سل االأول من د�ستور جمهورية جنوب 
اأفريقيا ي�سرح االأحكام التاأ�سي�سية بالكامل )انظر امللحق(. وحتدد 
هذه االأحكام القيم االأ�سا�سية للدولة وتت�سمن التزامات بالكرامة 
على  التمييز  ومنع  واحلرية  االإن�سان  وحقوق  وامل�ساواة  االإن�سانية 
ال�سامل  االقرتاع  وحق  الد�ستور  و�سيادة  اجلن�س  اأو  العرق  اأ�سا�س 
اأي�سًا  الق�سم  التعددية احلزبية. ويحدد هذا  قائم على  ونظام حكم دميقراطي  املنتظمة  واالنتخابات  للبالغني 
يف  ا�ستخدامها  ي�سيع  التي  اللغات  كافة  وت�سجيع  احرتام  اإىل  وكذلك  ت�سجيعها،  اإىل  ويدعو  الر�سمية  اللغات 
جنوب اأفريقيا5. ويوجد يف الد�ستور الرتكي بعد الديباجة ق�سم خا�س للمبادئ العامة يحدد ال�سكل العام للدولة 
الرفاهية  حتقيق  و�سمان  الدميقراطية  حماية  وتت�سمن  الرئي�سية،  وواجباتها  اأهدافها  وي�سف  وخ�سائ�سها، 
وال�سالم وال�سعادة للفرد واملجتمع6. وتوفر االأق�سام املخ�س�سة للمبادئ التاأ�سي�سية فر�سة فر�س التزام وا�سح 

بالقيم التي متثل اأ�سا�س الد�ستور والدولة، وتقدم بذلك توجيهًا وا�سحًا لتف�سري الد�ستور وتطبيقه.

3-2( الديباجة
اأغرا�س  حتدد  وهي  التاأ�سي�سية.  للمبادئ  خم�س�س  ق�سم  يف  اأو  الديباجة  يف  غالبًا  الد�ستورية  املبادئ  تو�سع 
وتطلعات الن�س الد�ستوري، وتعرب عن النماذج والقيم واملبادئ 
املكت�سبة  القيم  اإىل  عادة  االإ�سارة  مع  الد�ستور،  يتبناها  التي 
على مر تاريخ البلد. ونادرًا ما يرفق �سائغو الد�ساتري والق�ساة 
الناحية  من  للتنفيذ  قابلة  حقوقًا  واملبادئ  التعهدات  بتلك 
تطمح  عامًا  معيارًا  عادة  الديباجة  تعترب  وبالتايل  القانونية، 
اأن  دون  ال�سيا�سيون،  وامل�سوؤولون  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  اإليه 
للم�ساعدة  الديباجة  اإىل  الق�ساة  ا�ستند  القانونية. ورغم ذلك، فقد  للقواعد  بال�سرورة كم�سدر  تكون مقبولة 
يف  الهندي  الد�ستور  ديباجة  اإىل  الهند  يف  العليا  املحكمة  ق�ساة  رجع  فمثاًل،  اأخرى.  د�ستورية  اأحكام  فهم  يف 
اأخرى، مانحني بذلك للديباجة درجة من القوة القانونية. ويف ق�سية كي�سافاناندا،  تف�سريها الأحكام د�ستورية 
حكمت املحكمة العليا باأن املادة 368، التي تو�سح عملية التعديل، مل جتز مترير تعديالت تغرّي الهيكل االأ�سا�سي 
افتقرت  لو  حتى  وهكذا،  الديباجة.  يف  املحددة  املعايري  اإىل  هذا  حكمها  يف  املحكمة  ا�ستندت  وقد  للد�ستور7. 
الديباجة يف اأغلب احلاالت اإىل التطبيق القانوين املبا�سر، اإال اأنها توؤثر على التف�سري القانوين. عالوة على ذلك، 
ورغم اأن التجارب ت�سري اإىل اأن الديباجة غري قابلة للتنفيذ يف اإطار قانوين فاإن احلال لي�س كذلك دائمًا. وما مل 
يرد بيان د�ستوري �سريح بعدم جواز تطبيق املبادئ الواردة يف الديباجة، تكون ال�سلطة الق�سائية، اإبان تف�سريها 
اإ�سافة ملا  تاأثريها وتطبيقها.  الواردة يف الديباجة وهي من يقرر ب�ساأن  النهائي للمبادئ  للد�ستور، هي احَلَكم 
ين�سئ  رمًزا  الد�ستور، ومتثل  قيم  ب�ساأن  القرار  ل�سناع  التوجيه  تقدم  الأنها  املذكورة مهمة  املبادئ  تعترب  �سبق، 

توقعات وفهًما معيًنا للمثل العليا للد�ستور.

التزام  لفر�س  الفر�سة  التاأ�سي�سية  املبادئ  توفر 
والدولة،  الد�ستور  اأ�سا�س  متثل  التي  بالقيم  وا�سح 
الد�ستور  لتف�سري  وا�سحًا  توجيهًا  بذلك  وتوفر 

وتطبيقه.

وتعرب  الن�س  وتطلعات  اأغرا�س  الد�ستور  ديباجة  حتدد 
تاريخ  مر  على  تتطور  التي  واملبادئ  والقيم  املعايري  عن 
بتلك  والق�ساة  الد�ساتري  �سائغو  يرفق  ما  ونادرًا  البلد. 
بيد  قانونًا،  للتنفيذ  قابلة  حقوقًا  واملبادئ  التعهدات 
اأحكام  فهم  يف  للم�ساعدة  اإليها  ا�ستندوا  قد  الق�ساة  اأن 

د�ستورية اأخرى.
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3-3( املبادئ التوجيهية

ترد املبادئ الد�ستورية كذلك يف االأق�سام املخ�س�سة للمبادئ التوجيهية8، التي حتدد االأهداف االأ�سا�سية للدولة 
وت�سع ب�سكل عام ال�سبل التي ميكن للحكومات بوا�سطتها حتقيق 
الت�سريعية  ال�سيا�سة  التوجيهية  املبادئ  وتر�سد  االأهداف.  هذه 
اأي�سًا  اأي�سًا الزخم الالزم لالإ�سالح. وميكنها  وتلهمها، وتوفر 
تناول جمموعة وا�سعة من الق�سايا الد�ستورية والتاأثري عليها، 
مبا يف ذلك التنمية االجتماعية واالقت�سادية، وامل�ساحلة بني 

التوجيهية  املبادئ  وت�سجع  البيئية.  والق�سايا  الثقافية،  والتنمية  الر�سمية،  واالأخالقيات  املنق�سمة،  املجموعات 
غالبًا ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�سادية التي تهدف اإىل توجيه احلكومات امل�ستقبلية – ولي�س اإلزامها ب�سكل 

�سارم.

تفيد املبادئ التوجيهية يف املقام االأول يف توجيه ال�سلطة ال�سيا�سية اأو التاأثري عليها، فاإذا حظيت بقبول �سيا�سي 
عندما  التوجيهية  املبادئ  يخالفون  ال�سيا�سيني  اأن  اإذ  ال�سيا�سي،  للتطبيق  قابلة  عندئذ  ت�سبح  النطاق،  وا�سع 
يتعر�سون خلطر �سيا�سي. وال تعد املبادئ التوجيهية عادة نافذة ق�سائيًا اإال اإذا جرى �سّنها �سمن الت�سريع. لكن 
فعلى  الت�سريع.  تطبيق  بدون  قانونية حتى  ب�سلطة  املبادئ  تتمتع هذه  فقد  دائمًا:  لي�ست �سحيحة  القاعدة  هذه 
�سبيل املثال، قررت املحكمة العليا يف غانا، من خالل قرار Lotto، اأن كافة االأحكام الد�ستورية، مبا فيها املبادئ 
التوجيهية، نافذة قانونًا اإال اإذا كان الد�ستور ين�س �سراحة على خالف ذلك9. وباملثل، ميكن ا�ستخدام املبادئ 
الهند  العليا يف  واملحكمة  �سريالنكا  العليا يف  املحكمة  اأدركت  لقد  الت�سريع.  د�ستورية  تف�سري  الإغناء  التوجيهية 

واكت�سفتا االأهمية الد�ستورية للمبادئ التوجيهية10.

اأو تاأثري على القرارات ال�سيا�سية، ت�ستطيع املبادئ التوجيهية ممار�سة تاأثريها  و�سواء كانت لها �سلطة قانونية 
ا. فهي تفيد يف تعريف جمهور الناخبني بواجبات احلكومة، وحتديد معيار لتقييم مدى التقدم  بطرق اأخرى اأي�سً
الذي حترزه احلكومة اأو اجلهود التي تبذلها على �سعيد معني. وميكن اأي�سًا اأن ت�ساعد على ح�سد الدعم ال�سيا�سي 
لتطبيقها الحقًا �سمن ت�سريعات خا�سة. وميكن لهذه االآلية اأن تتطور ب�سفة خا�سة حينما تعك�س املبادئ التوجيهية 
اهتمامات املواطنني العاديني بالرفاه والتنمية االقت�سادية. لكن من جهة اأخرى، قد ال حتقق املبادئ التوجيهية 
القدر نف�سه من النجاح يف م�ساعدة وخدمة املجموعات املهم�سة اأو �سعيفة التمثيل �سيا�سيًا، الأن تلك املجموعات 

تفتقر اأحياًنا اإىل الدعم ال�سيا�سي الالزم لتحفيز العمل مبوجب املبادئ التوجيهية.

3-4( املبادئ املشتقة

قد ال يت�سمن ن�س الد�ستور �سراحة كافة القواعد ذات ال�سلة بتف�سريه. غري اأن اأحكامه جمتمعة اأو هيكليته قد 
ت�سري اإىل وجود مبادئ اأ�سا�سية هامة. ومع اكت�ساب تلك املبادئ لالأهمية والقبول على نطاق وا�سع – من خالل 
قرارات املحاكم اأو الدرا�سات االأكادميية اأو القبول العام – ي�سبح لها تاأثري هام على وظائف الدولة مبا يف ذلك 
اتفاقيات وممار�سات واعتبارات االأطراف ال�سيا�سية الفاعلة. وعالوة على ذلك، قد تتحول القواعد النا�سئة يف 
نهاية املطاف اإىل قوة قانونية. عندما يقر الق�ساء القواعد الد�ستورية، ميكن ا�ستخدام تلك القواعد يف تف�سري 

للدولة،  االأ�سا�سية  االأهداف  التوجيهية  املبادئ  حتدد 
توجيه   اإىل  الغالب  يف  وتهدف  ال�سيا�سة  وتلهم  وتوجه 
تعترب  ال  وهي  اإلزامها(.  )دون  امل�ستقبلية  احلكومات 
عادة  قابلة لالإنفاذ ق�سائيًا، اإال اإنه ميكن اال�ستعانة بها 

الإغناء تف�سري د�ستورية الت�سريع.
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الد�ستور وكذلك يف توجيه القرارات القانونية واالأحكام الق�سائية11. فقد يخل�س ال�سيا�سيون والق�ساة مثاًل اإىل 
تف�سري الهيكل الفيدرايل املن�سو�س عليه يف الد�ستور على اأنه التزام مببداأ الفيدرالية، رغم اأن وا�سعي الد�ستور 
 مل يحددوا ذلك �سراحة. وقد ناق�سنا اأعاله مثااًل عن اعتماد املحكمة العليا يف كندا على هذه املبادئ ال�سمنية. 
غري  اأو  ال�سمنية  »املبادئ  با�سم  اأي�سًا  املعروفة  امل�ستقة،  الد�ستورية  املبادئ  مب�سروعية  عاملي  قبول  ثمة  لي�س 

املكتوبة«.

اعتماد  على  يوافقون  املراقبني  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى 
املحاكم واأطراف احلكم االأخرى على املبادئ امل�ستقة يف بع�س 
االأحيان، اإال اأن البع�س ال يرى وجوب هذا االأمر. وهذه املمار�سة 
يف  فالق�ساة  دميقراطية.  غري  اعتبارها  ميكن  الأنه  خالفية 
الدميقراطية.  االإرادة  مبوجب  ُمنتخبني  غري  موظفون  العادة 
عالوة على ذلك، عند اإقرار الد�ستور، يكتنف الغمو�س ما يتم 
الأن  وحتديدًا  اأخرى،  ناحية  ومن  الحق.  وقت  يف  مكتوبة  غري  مبادئ  بظهور  احتمال  وجد  اإذا  بال�سبط  اإقراره 
الظروف امل�ستقبلية ال ميكن التنبوؤ بها، فقد حتتاج ال�سلطة الق�سائية اإىل االعتماد على درا�سة القيم ال�سمنية 
للد�ستور للتو�سل اإىل قرار. ووا�سعو الد�ساتري غري م�سطرين لت�سوية هذه امل�ساألة لكن يجب عليهم االإ�سارة اإليها. 
والأن املحاكم ت�ستق املبادئ من الن�س الد�ستوري، فقد ال يتمكن وا�سعو الد�ستور وامل�ساركون االآخرون يف بنائه من 
ال�سيطرة ب�سكل كامل على وجود هذه املبادئ الد�ستورية اأو اإداركها ومراعاتها بدقة، وهي مبادئ تعتمد اأي�سًا على 
التطورات احلا�سلة يف املجتمع ككل واحلقائق ال�سمنية يف حاالت معينة. لكن، ينبغي على وا�سعي الد�ستور اأن 
يكونوا على دراية باملبادئ التي تدعم وتربط اأحكام الد�ستور ب�سكل مت�سق، ف�ساًل عن اإطار احلكم الذي يوؤ�س�سه 

والذي يحدد خلفية تف�سريه. 

»املبادئ  با�سم  اأي�سًا  امل�ستقة  الد�ستورية  املبادئ  تعرف 
ال�سمنية اأو غري املكتوبة«. وقد ال يت�سمن ن�س الد�ستور 
�سراحة كافة القواعد ذات ال�سلة بتف�سريه، غري اإنه من 
القرارات  اتخاذ  تر�سد  اأ�سا�سية  مبادئ  ا�ستقاق  املمكن 
املطاف  نهاية  يف  النا�سئة  القواعد  وتتحول  امل�ستقبلية. 

اإىل قوة قانونية.
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االإطار 2: املبادئ التوجيهية يف الد�ستور الهندي

تن�س املادة )37( من د�ستور الهند لعام 1950 على عدم جواز فر�س تنفيذ املبادئ التوجيهية ل�سيا�سة 
الدولة من قبل اأي حمكمة.* وعو�سًا عن ذلك، فهي ت�سكل مبادئ توجيهية اقت�سادية اجتماعية، ولي�ست 
�سمانات د�ستورية يجب على احلكومة اأن تنا�سل لتحقيقها – خطة �سيا�سية لتطوير ال�سيا�سات احلكومية. 
وعلى الرغم من اأن املبادئ التوجيهية توؤثر على تف�سري املحكمة العليا للحقوق االأ�سا�سية واجبة التطبيق 
قانونًا، اإال اأنها متثل يف املقام االأول �سمانة �سيا�سية، من خالل اإيجاد معيار ميكن على اأ�سا�سه اأن يقوم 
جمهور الناخبني مب�ساءلة املمثلني ال�سيا�سيني. وت�سمل املبادئ التوجيهية امل�ساواة يف امللكية، ومنع التمييز 

على اأ�سا�س اجلن�س اأو العرق، وا�ستقالل الق�ساء، والتمثيل الن�سبي ومتكني احلكومات االإقليمية.
لناأخذ التعليم كمثال باعتباره اأحد املجاالت التي اأثرت فيه املبادئ التوجيهية تاأثريًا كبريًا على القانون 
وجمانية  اإلزامية  ي�سمن  اأن  يجب  الت�سريع  اأن  على  املبادئ  هذه  اأحد  ين�س  الهندي.  واملجتمع  الهندي 
العليا، يف ق�سية يوين كري�سان جيه بي  ا�ست�سهدت املحكمة  الرابعة ع�سرة.**  التعليم لالأطفال دون �سن 
�سد والية اأندرا برادي�س، بهذا املبداأ لدعم مت�سكها باحلق واجب التطبيق يف ح�سول االأطفال على تعليم 
واأطراف  �سعت منظمات غري حكومية  وبعد �سدور احلكم،  الرابعة ع�سرة.***  �سن  بلوغهم  جماين حتى 
االأ�سا�سي  تقر احلق  ت�سريعات  الإ�سدار  ال�سغط  املكت�سبات من خالل  للتاأ�سي�س على هذه  اأخرى  م�ستقلة 
يف التعليم. وجنحت تلك املنظمات يف الو�سول اإىل مبتغاها عام 2001، عندما قامت احلكومة باعتماد 
تعدياًل د�ستوريًا يعرتف باحلق يف التعليم باعتباره حقًا اأ�سا�سيًا. ويو�سح هذا املثال اأن املبادئ التوجيهية 
ميكنها التاأثري على الن�سو�س الت�سريعية والتف�سريات الق�سائية على حٍد �سواء، على الرغم من اأنها غري 
ملزمة مبوجب حكم مبا�سر من املحاكم. ويو�سح هذا املثال اأي�سًا كيف ميكن للقواعد واملبادئ اأن توؤدي 

اإىل تغيري القانون، من خالل امل�ساركة ال�سيا�سية والقانونية الفعالة. 
*   املادة 37 من د�ستور جمهورية الهند )د�ستور عام 1950 ب�سيغته املعدلة عام 1995(.
**  املادة 45 من د�ستور جمهورية الهند )د�ستور عام 1950 ب�سيغته املعدلة عام 1995(.

*** ق�سية يوين كري�سان جيه بي �سد والية اأندرا برادي�س (SCC (1) 645 1993)، انظر امللحق اأي�سًا. 
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اإىل جانب درا�سة طبيعة املبادئ الد�ستورية والغر�س منها، يتناول هذا الف�سل باإيجاز عددًا من الق�سايا التي 
تعاجلها الد�ساتري يف كثري من االأحيان. وهو يبحث مو�سوعات م�سرتكة اأو �ساملة خمتارة ويناق�س كيفية تناول 
الد�ساتري لق�سايا متعلقة بها يف �سكل مبادئ د�ستورية واأحكام اأخرى. واملو�سوعات التي يبحثها هذا الف�سل هي: 
ويتناول  الدويل.  القانون  مبادئ  الدين،  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  التنوع،  القانون،  �سيادة  الدميقراطي،  احلكم 
الف�سل، لدى مناق�سة كل مو�سوع، اثنني من العوامل التي ت�سكل جزءًا من االإطار التحليلي الرئي�سي لهذا الدليل. 
االأول هو هل ت�ستخدم حمركات التغيري ذات ال�سلة عملية بناء الد�ستور من اأجل تخفيف اأو زيادة مركزة ال�سلطات 
اأم  اآليات قانونية  اأو بيد موؤ�س�سة حكومية معينة. والثاين هو هل ينتهج وا�سعو الد�ساتري  بيد احلكومة املركزية 

يعتمدون امل�ساءلة ال�سيا�سية لفر�س تطبيق الرتتيبات الد�ستورية واملبادئ الد�ستورية ذات ال�سلة.

4-1( الحكم الديمقراطي

تت�سمن الد�ساتري احلديثة التزامًا باحلكم الدميقراطي. ويعترب مبداأ �سيادة ال�سعب اأو حكم ال�سعب اأن ال�سعب 
هو م�سدر ال�سلطات، وهو الذي ي�سفي ال�سرعية على ممار�سة 
ن�سو�سًا  الد�ساتري  من  العديد  ويت�سمن  ال�سلطات.  تلك 
الرو�سي  الد�ستور  وين�س  املبداأ.  بهذا  االلتزام  تفيد  �سريحة 
�ساحب  هو  اجلن�سيات  متعدد  ال�سعب  اأن  على   1993 لعام 
ويقر  الرو�سي12.  االحتاد  ال�سلطات يف  وهو م�سدر  ال�سيادة، 
هذا الن�س بالتعددية داخل الدولة، ويعترب يف الوقت نف�سه اأن 

ال�سعب هو م�سدر �سلطات احلكم. وينطوي االلتزام باحلكم الدميقراطي، يف د�ساتري اأخرى، على نظم وهياكل 
الد�ساتري  لوا�سعي  النيابية. وميكن  االنتخابية  النظم  اأو  املبا�سرة  للدميقراطية  اآليات  كاإن�ساء  الد�ستور  ي�سعها 
االإقرار مببداأ �سيادة ال�سعب بب�ساطة من خالل اإدراج مادة د�ستورية ت�سمن حق الت�سويت العام اأو الن�س �سراحة 
على اأن احلكومة ال�سرعية يجب اأن تخدم اإرادة ال�سعب. فمثاًل، ت�سمن املادة 7 من د�ستور تيمور ال�سرقية حق 

االقرتاع العام وتوؤكد على قيمة نظام التعددية احلزبية13.

االلتزام مببداأ  الد�ساتري �سراحة على  من  العديد  تن�س 
العديد  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  وهذا  الدميقراطي.  احلكم 
ميركز  وحدوي  نظام  فيدرايل،  نظام  احلكم:  اأ�سكال  من 
ت�سريعية  �سلطات  تفو�س  د�ستورية  ومواد  ال�سلطات، 
احلكومات  اأو  االأقاليم  حكومات  اإىل  حمددة  واإدارية 

املحلية.

4( دراسة موضوعات مختارة
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تف�سي االلتزامات الد�ستورية باحلكم الدميقراطي اإىل العديد من اأ�سكال احلكم. فبع�س الد�ساتري يدعو اإىل اأن 
وقد  كيانات حملية.  اإىل  �سلطات احلكم  من  فيه جزء  يفو�س  فيدرايل  احتاد  �سكل  الدميقراطي  ياأخذ احلكم 
توؤ�س�س د�ساتري اأخرى للحكم الدميقراطي من خالل نظام مركزي يقوم على �سلطة ت�سريعية اأو تنفيذية منتخبة. 
على  ال�سلطات  تركيز  اإىل  الد�ساتري  وا�سعو  مييل  ال�سلطات،  تركيز  نحو  اجتاهات  فيها  توجد  التي  الدول  ويف 
امل�ستوى الوطني، وغالبًا �سمن موؤ�س�سات حمددة. فمثاًل، من يف�سل تركيز ال�سلطات يدعم النظام املركزي يف 
واملوارد  الع�سكرية  القوات  على  ت�سيطر  قوية  تنفيذية  اأو  ت�سريعية  موؤ�س�سات  بيد  القرار  �سنع  وتركيز  احلكم 
الطبيعية يف الدولة. ويف املقابل، ميكن لوا�سعي الد�ساتري توزيع ال�سلطة من خالل مواد د�ستورية تفو�س �سلطات 
ت�سريعية وتنفيذية حمددة اإىل حكومات االأقاليم اأو احلكومات املحلية. يف هذه احلالة، يتعزز �سنع القرار على 
امل�ستويات االأدنى للحكم، وميكن لل�سلطات املحلية اأو االإقليمية الت�سرف ب�سكل م�ستقل اأو بالتعاون مع ال�سلطات 
فروع  بني  توزيعها  ال�سلطات  ف�سل  ي�ستلزم  وقد  التعليم.  اأنظمة  اأو  ال�سرطة  كقوات  االحتادية يف عدة جماالت 
– وهو املبداأ املعروف با�سم »الف�سل بني ال�سلطات«. والف�سل التام بني  احلكم املختلفة على امل�ستوى الوطني 
ال�سلطات يعني عدم وجود مركز واحد ل�سلطة احلكم، حتى لو مل ين�س الد�ستور على تفوي�س ال�سلطة اإىل كيانات 

حملية اأو اإقليمية.

�سمانات  بفعالية،  يعمل  كي  الدميقراطي،  احلكم  يتطلب 
�سيا�سية وقانونية على حد �سواء. وت�سمل ال�سمانات ال�سيا�سية 
اإجراء انتخابات دورية يتمكن ال�سعب من خاللها من اختيار 
وقد  ال�سيا�سات.  وتنفيذ  القوانني  �سن  عن  م�سوؤولني  ممثلني 
جلهة  فعال  عامل  ال�سلطة  فقدان  احتمال  اأن  تاريخيًا  ثبت 
متثل  وبالتايل،  وممثليهم.  الناخبني  م�سالح  بني  التوفيق 
الد�ساتري  بع�س  ومتنح  احلكم.  �سلطة  اأداء  مراقبة  عن  ف�ساًل  ال�سعب  اإرادة  عن  تعبرًيا  النزيهة  االنتخابات 
للناخبني  ثقة  ومتنح  احلكم  �سلطة  ممار�سة  عند  اأكرب  ت�سرف  حرية  �سيا�سيًا  املنتخبة  واملوؤ�س�سات  للم�سوؤولني 
اأو  الد�ساتري  ت�سرتط  فقد  �سيا�سية:  �سمانات  اأي�سًا  املبا�سرة  الدميقراطية  وتوفر  ناجتة.  اأخطاء  اأية  بت�سحيح 

ت�سمح باإجراء ا�ستفتاءات �سعبية لالإجابة على ت�ساوؤالت �سيا�سية حمددة.

اأثبت التاريخ وجود �سعف يف النهج ال�سيا�سي املوحد. فالدميقراطية التي تقوم فقط على ال�سوابط  مع ذلك، 
اأو  االأجنبية  احلكومات  اأو  اجلي�س  اأو  ال�سركات  �سواء   – املهيمنة  للجهات  ت�سمح  قد  ال�سيا�سية  والتوازنات 
اأو  الناخبني  على  مفرط  نفوذ  ممار�سة  من خالل  للدولة  العامة  ال�سيا�سة  يف  انحراف  – باإحداث  ال�سيا�سيني 
النفوذ. عالوة على  مثل هذا  م�ستقلة يف احلد من فر�س ممار�سة  قبل هيئات  الرقابة من  وت�ساعد  ممثليهم. 
مواجهة  وميكن  االأغلبية.  ت�سويت  قيادتها  يف  ينفرد  عملية  ظل  يف  �سلبًا  االأقليات  حقوق  تتاأثر  ما  غالبًا  ذلك، 
ال�سمانات  وت�سكل  ال�سلطة احلكومية.  التحيز لالأغلبية عرب �سمانات قانونية تكفل احلقوق وحتدد وتقيد  هذا 
القانونية ب�سفة عامة اأحكامًا ق�سائية واجبة التطبيق حتمي احلقوق الفردية من انتهاكات احلكومة وتف�سل بني 
�سلطات احلكم وتقيدها. ويف ظل نظام من ال�سوابط القانونية، يتمكن وا�سعو الد�ستور من �سياغة �سكل احلكم 
وال�سلطات وال�سالحيات املحددة ملوؤ�س�سات معينة، واحلماية املمنوحة للمواطنني على �سكل حقوق فردية، واإبعاد 
اأ�سا�ًسا( عادة بفر�س  الرقابية )املحاكم  الهيئات  ال�سيا�سية. وتقوم  هذه امل�سائل عن اجتهاد وتقدير االأطراف 

تنفيذ هذه االأحكام.

وقانونية.  �سيا�سية  �سمانات  الدميقراطي  احلكم  يتطلب 
غري  دورية،  انتخابات  اإجراء  ال�سيا�سية  ال�سمانات  من 
ا�ستغالل  ال�سيا�سي املوحد قد ال يكون كافيًا ملنع  النهج  اأن 
عرب  الو�سع  هذا  مواجهة  ميكن  مفرط.  ب�سكل  النفوذ 
ال�سلطة  وتقيد  وحتدد  احلقوق  تكفل  قانونية  �سمانات 
احلكومية من خالل ممار�سة الرقابة عرب هيئات م�ستقلة.
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4-2( املبـادئ املتعلقة بسيادة القانون

يعد مبداأ �سيادة القانون اأحد املبادئ التي تتبناها اأغلب الدميقراطيات احلديثة يف د�ساتريها. وهو يق�سي باأن 
ت�سريعية.  اأو  د�ستورية  كانت  �سواء  ومتاحة  وا�سحة  مكتوبة  قوانني  لتوجيهات  احلكومة  واأفعال  قرارات  تخ�سع 
امل�سوؤولني  فيهم  مبن  اجلميع،  على  وانتظام  بعدالة  القوانني  هذه  احلكومة  تطبق  اأن  يجب  ذلك،  على  عالوة 
احلكوميني، كما يجب اأن يح�سل كل فرد على حقه يف العدالة وتطبيق القانون. وبالتايل، يتطلب االلتزام مببداأ 
�سيادة القانون اأي�سًا اليقظة حيال الف�ساد ال�سيا�سي واإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة اللذين ي�سران باملجتمع واحلكومة 

�سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا.

ا. فاإىل  اأي�سً اإن الت�سور العملي، ولي�س النظري، واملقبول عمومًا ملفهوم �سيادة القانون يت�سمن عن�سر العدالة 
بغري  للتطبيق  وقاباًل  ومتي�سرًا  م�سندًا  القانون  كون  جانب 
عالوة  عاداًل.  ق�سائيًا  نظامًا  القانون  �سيادة  تتطلب  ا�ستثناء، 
على ذلك، تتطلب �سيادة القانون ما هو اأكرث من جمرد االلتزام 
على  ت�ستمل  اأن  يجب  اإذ  �سليمة.  بطريقة  �سّنها  اأو  بالقوانني 

امل�ساواة وحقوق االإن�سان، وال يجوز اأن تت�سبب يف متييز غري مربر بني طبقات املجتمع املختلفة.

تت�سمن د�ساتري كثرية ن�سو�سًا �سريحة لاللتزام مببداأ �سيادة القانون. وقد تعزز الد�ساتري وتدعم �سيادة القانون 
الق�سائية  واملراجعة  الد�ستور  �سيادة  قانوين متما�سك. وقد تدعم مبادئ  اإطار  تبني  اأهّمها  اأخرى،  بعدة طرق 
تت�سمن  اأي�سًا.  اأ�سا�سيًا  الد�ستورية  ال�سمانات  تطبيق  �سمان  ويعد  االإطار.  هذا  امل�ستقلة  الرقابية  والكيانات 
د�ساتري كثرية بنودًا تتعلق بال�سيادة. ففي د�ستور رواندا مثاًل، مت الن�س �سراحًة على �سيادة الد�ستور يف كل من 
اأية قوانني خمالفة للد�ستور وتعترب الغية. ويت�سمن د�ستور تايالند ن�سًا  الديباجة وبند منف�سل14. وال ت�سري 
الهياكل  مثل  القانون  �سيادة  اإجراءات  الد�ستور  �سيادة  يتعار�س معه15. وحتمي  قانون  اأي  يوؤكد بطالن  مماثاًل 

القانونية، وال�سوابط والتوازنات، و�سمانات احلقوق.

التعديل �سعبة ومرهقة. فجعل م�ساألة  االأ�سا�سية عن طريق جعل عملية  والقيم  املبادئ  اأي�سًا  الد�ساتري  ت�سون 
يثبط  القوانني  �سن  عملية  من  �سعوبة  اأكرث  الد�ستور  تعديل 
وتتطلب  االأ�سا�سية.  القوانني  على  مت�سّرعة  تعديالت  اإدخال 
التعديل يف د�ساتري كثرية، كالد�ستور الربازيلي موافقة  عملية 

الد�ستور  ير�سخ  تعديلها.  منع  عرب  معينة  وقيم  مبادئ  ا�ستدامة  اأخرى  د�ساتري  وت�سمن  العظمى16.  االأغلبية 
االأملاين، مثاًل، عدة مبادئ منها االلتزام بحقوق االإن�سان، والدميقراطية والف�سل بني ال�سلطات17. وال تتطلب 
عديدة  �سبل  بني  الوحيد  ال�سبيل  الرا�سخة  االأحكام  ُتعترب  عنها،  وعو�سًا  را�سخة؛  مبادئ  وجود  القانون  �سيادة 
تفا�سيل كثرية، من عمليات  والتي ت�سم  االأكرث �سمواًل،  الد�ساتري  ت�ستفيد  القانون د�ستوريًا. وقد  �سيادة  ملتابعة 
تعديل اأقل تقييدًا يف بع�س املجاالت، مما ي�سمح بالتطوير والتح�سني مبرور الوقت. وباملقابل، ت�ستفيد الد�ساتري 

ذات االإطار االأق�سر من القيود الكبرية على التعديل حلماية املبادئ واحلقوق االأ�سا�سية التي تعليها.

يت�سمن الد�ستورالقانون االأ�سا�سي وغالبًا القانون االأعلى 
اأن يكون لتنفيذ تلك  يف الدولة، وتتطلب �سيادة القانون 

املبادئ اأولوية علىجميع القوانني االأخرى.

ت�سون الد�ساتري اأي�سًا املبادئ والقيم االأ�سا�سية عن طريق 
بع�س  وت�سمن  ومرهقة.  �سعبة  التعديل  عملية  جعل 

الد�ساتري ا�ستدامة مبادئ وقيم معينة عرب منع تعديلها.
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ق�سائي  نظام  توفر  ينبغي  ولهذا  فردية.  حاالت  على  القوانني  يطبق  الأنه  القانون،  ل�سيادة  حار�سًا  الق�ساء  ويعد 
م�ستقل يعمل ب�سكل �سليم لتحقيق �سيادة القانون. وتتطلب �سيادة القانون اأي�سًا احلق يف حماكمة عادلة ويف الو�سول 
اإىل العدالة. وتفيد االإجراءات الق�سائية، مبا يف ذلك املراجعة الد�ستورية، يف �سمان التزام كافة �سلطات احلكم 

االأخرى مببداأ �سيادة القانون. ويتناول »الف�سل ال�ساد�س« من هذا الدليل االآليات الق�سائية بتف�سيل م�ستفي�س.

تويل �سيادة القانون عناية كبرية ملحاربة الف�ساد. اإن تعزيز ال�سفافية داخل هيئات وموؤ�س�سات احلكم و�سمان 
املجتمع  ومنظمات  كاالإعالم  الف�ساد  مراقبة  جهات  ا�ستقالل 
اآليات  جميعها  الف�ساد،  مبحاربة  معنية  هيئات  واإن�ساء  املدين 
عرب  اأي�سًا  الف�ساد  حماربة  وميكن  الف�ساد.  من  للحد  فعالة 
طريق  عن  املختلفة  احلكم  فروع  بني  والتوازنات  ال�سوابط 

متكني فروع وهيئات احلكم من مراقبة بع�سها البع�س.

4-3( املبادئ املتعلقة بالتنوع

تتطلب املرحلة التالية لل�سراعات غالبًا اأن تعالج املبادئ الد�ستورية كيفية اإدارة التنوع واأن تعزز مفهومًا حمددًا للهوية. 
ب�ساأن  اإجماع  االآن  يوجد حتى  املجتمعات منق�سمة عرقيًا وطائفيًا. وال  تكون  اأهمية خا�سة عندما  والهوية  التنوع  وملبادئ 
كيفية تناول الد�ستور مل�سكلة التنوع، وتوؤثر املفاهيم املختلفة ب�سكل كبري على حمتوى الد�ستور ووظيفة احلكم على حد �سواء.

تروج اإحدى املقاربات معايري تقبل التنوع وتعرتف به، رغم اأنها ال تعتربها عاماًل حا�سمًا يف تنظيم �سوؤون الدولة. 
ويركز هذا النهج على بناء الوحدة الوطنية ولي�س على متكني 
جمموعات معينة بناًء على هوياتهم. وتوؤكد هذه القواعد على 
قدرة احلكومات على اإدارة االختالف جزئيًا من خالل الرتكيز 
على الهوية امل�سرتكة ولي�س على االنق�سامات. ومن هذا املنظور، 
يدور نقا�س ب�ساأن احلفاظ على امل�ساواة بني خمتلف املجموعات 
وقد  التمييز.  عدم  مثل  �سيا�سيات  وانتهاج  تبني  خالل  من 
مركزة  وجود  ظل  يف  خ�سو�سًا  امل�ساواة،  لتحقيق  م�سددة  قانونية  �سمانات  وجود  للتنوع  املفهوم  هذا  يتطلب 
لل�سلطات، الأنها ت�سكل تهديدًا لالأقليات والفئات املهم�سة التي يقل حظها يف الو�سول اإىل ال�سلطة. وميكن توفري 

هذه ال�سمانات من خالل مواثيق حقوق واآليات رقابية حمكمة مثل املراجعة الق�سائية.

ويف الطرف االآخر من الطيف، هناك جمموعة اأخرى من القواعد التي ال تهدف فح�سب اإىل اإقرار التنوع بل ت�سعى 
بني  الف�سل  مبداأ  غالبًا  القواعد  هذه  ت�سجع  املجموعة.  هوية  اأ�سا�س  على  خا�سة  �سلطات  اأو  حقوق  منح  اإىل  اأي�سًا 
ال�سلطات ولي�س تركيزها، وهو ما يتيح قدرًا اأكرب من ال�سلطات واحلكم الذاتي على امل�ستوى املحلي. فقد تبنت كندا 
نهجًا ي�سمح بدرجة من احلكم الذاتي على اأ�سا�س القومية، مما اأدى اإىل المركزية غري متناظرة. ويف الالمركزية غري 
املتناظرة، يتم توزيع ال�سلطات على حكومات الأقاليم مبقادير خمتلفة وغري متكافئة. وهذا يعني اأن لي�س كل االأقاليم 
والواليات متار�س ال�سلطات نف�سها. وقد يربز اأحد االأقاليم هوية خمتلفة مع احتياجات خمتلفة. ومن ثم فاإن الد�ستور 
– من توفري تلك االحتياجات. ففي كندا، �سمح االإطار الد�ستوري  – دون غريه من االأقاليم  قد ميّكن هذا االإقليم 
بالمركزية بع�س ال�سلطات يف اإقليم كيبيك دون غريه من االأقاليم، يف اأعقاب احلركة القومية التي قامت يف كيبيك18.

يعد الق�ساء حار�سًا ل�سيادة القانون، الأنه يطبق القوانني 
ق�سائي  نظام  توفر  ينبغي  ولهذا  فردية.  حاالت  على 
التي  القانون  �سيادة  لتحقيق  �سليم  ب�سكل  يعمل  م�ستقل 
حماكمة  يف  واحلق  عاداًل  ق�سائيًا  نظامًا  اأي�سًا  تتطلب 

عادلة والو�سول اإىل العدالة.

املبادئ  تعالج  اأن  عادة  لل�سراعات  التالية  املرحلة  تتطلب 
املجتمعات  يف  ال�سيما  التنوع،  اإدارة  كيفية  الد�ستورية 
اإجماع  االآن  حتى  يوجد  وال  وطائفيًا.  عرقيًا  املنق�سمة 
على كيفية تناول الد�ستور مل�سكلة التنوع. فهناك نهج يروج 
لقواعد تعرتف بالتنوع؛ يف الطرف االآخر من الطيف، ميكن 

منح حقوق معينة على اأ�سا�س الهوية اجلماعية.
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ت�سنف ترتيبات تقا�سم ال�سلطة اأي�سًا �سمن هذا الطيف، وهي توؤ�س�س الكت�ساب احلقوق وال�سلطات على اأ�سا�س 
الهوية. ففي البو�سنة والهر�سك مثاًل، ين�س الد�ستور على اأن تت�سكل موؤ�س�سة الرئا�سة من ثالثة اأع�ساء منتخبني، 
موؤ�س�سة  رئي�س  الثالثة من�سب  االأع�ساء  وي�سغل كل ع�سو من  والثالث �سربي.  كرواتي  والثاين  بو�سني  اأحدهم 
اأ�سا�س  ال�سيا�سية ملختلف املجموعات ومتثيلها على  الهياكل �سمان امل�ساركة  بالتناوب19. وحتاول هذه  الرئا�سة 
هوية املجموعة. وتبنت دول اأخرى �سيا�سات متعددة اللغات، اأو نظًما انتخابية ن�سبية، اأو غريها من هياكل احلكم 
تفعيل نظام احل�س�س. ويخ�س�س د�ستور  اأو  لها  – مثل تخ�سي�س مقاعد  االأقليات  لتعزيز متثيل  ت�سعى  التي 

باك�ستان، على �سبيل املثال، 10 مقاعد يف اجلمعية الوطنية التاأ�سي�سية لغري امل�سلمني20 .

ي�ستخدم وا�سعو الد�ساتري ال�سمانات ال�سيا�سية والقانونية معًا لدعم مفهوم الدولة املتنوعة. وقد يقوم التطبيق 
غري  املبادئ  من  غريها  اأو  توجيهية  مبادئ  على  ال�سيا�سي 
الالحقة  الت�سريعات  اأو  االإدارية  القرارات  وت�ستفي�س  امللزمة. 
ال�سلطات  – مثل  ومقت�سياتها  االأحكام  معنى هذه  تو�سيح  يف 
املخولة اأو احلقوق وال�سمانات واجبة التطبيق اأو زيادة احلماية 

اأن تلك املبادئ الد�ستورية  اإىل  اأي�سًا االنتباه  التعليم. وينبغي على وا�سعي الد�ساتري  للغات االأقليات من خالل 
املبهمة قد تتطلب دعمًا �سيا�سيًا، حيث اأن اإجراءات التطبيق الق�سائية وال�سيا�سية الالحقة �ستوؤدي اإىل ت�سكيل 
معنى االأحكام ذات ال�سلة للحياة اليومية. ت�سمن املادة 125 من الد�ستور العراقي »احلقوق االإدارية وال�سيا�سية 
والثقافية والتعليمية للقوميات املختلفة كالرتكمان والكلدان واالآ�سوريني و�سائر املكونات االأخرى« 21. وبينما ميكن 
مدى  عن  لت�ساوؤالت  املجال  يفتح  تفا�سيل  وجود  عدم  فاإن  ووا�سعة،  بل  �سريحة  �سمانات  االأحكام  هذه  اعتبار 
وطريقة تنفيذها من قبل الهيئات واالأطراف ال�سيا�سية التي تن�سئ وتنظم الت�سريعات والقوانني الداعمة. وقد 
حتول الطبيعة غري املحددة ملثل هذه االأحكام دون التو�سل اإىل تفاهم ب�ساأن كيفية تطبيقها ما مل تتبعها تطبيقات 

ت�سريعية اأو تف�سريات ق�سائية لها22.

ت�سمح الد�ساتري اأي�سًا با�ستخدام اآليات قانونية الإدارة التنوع. وتاأخذ ال�سوابط القانونية على االأرجح �سكل اأحكام 
اأ�سا�س  التمييز على  اأن حتظر ممار�سة  ال�سوابط  لهذه  الهوية. وميكن  امل�ساواة وحقوق  تتناول  ومف�سلة  �سريحة 
العرق اأو اجلن�س اأو امليول اجلن�سية، واأن متنح حقوًقا ملجموعات م�سطهدة تاريخيًا اأو ممثلة متثياًل ناق�سًا – مثل 
احلريات  حلماية  التنفيذ  واجبة  حقوق  اإن�ساء  اأو  واحلكومة،  املجتمع  يف  دجمها  لتعزيز  االإيجابي  التمييز  اأحكام 
الدينية والثقافية. وت�سمل اجلهود القانونية اأحكامًا د�ستورية ت�سمن احلقوق التي تهدف اإىل احلفاظ على الرتاث 
بتفوي�س  تق�سي  د�ستورية  كاأحكام  القانونية  ال�سوابط  تظهر  وقد  االأ�سلية.  باللغة  التعليم  �سمان  – مثل  الثقايف 
اأع�ساء  قبل  من  فقط  املقاعد  هذه  �سغل  ويتم   – خم�س�سة  ت�سريعية  مقاعد  خالل  من  للهوية،  وفقًا  التمثيل 
اأو  املر�سحني  والذي يحجز عددًا حمددًا من  تفعيل نظام احل�س�س  – اأو من خالل  التمثيل  ناق�سة  املجموعات 

املنا�سب احلكومية للمجموعات ناق�سة التمثيل.

التطبيق  القانونية  لل�سوابط  الرئي�سية  اخل�سائ�س  ومن 
لر�سد  امل�ستقلة  الرقابة  و�سائل  من  غريه  اأو  الق�سائي 
ال�سلطة ال�سيا�سية وتخطيها اأحياًنا، �سواء كانت المركزية 
اأو موزعة بطريقة اأخرى. وهذا يعني اأن الد�ستور قد يطالب 

يهدف تخ�سي�س املقاعد لالأقليات اأو تفعيل نظام احل�س�س 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  �سمان  اإىل  التدابري  من  وغريها 
ملختلف املجموعات ومتثيلها على اأ�سا�س هوية املجموعة.

حتظر االآليات القانونية الإدارة التنوع ممار�سة التمييز على اأ�سا�س 
العرق اأو النوع اأو امليول اجلن�سية؛ ومتنح حقوًقا ملجموعات م�سطهدة 
اأو  االإيجابي،  التمييز  اأحكام  مثل  ناق�سًا،  متثياًل  ممثلة  اأو  تاريخيًا 

اإن�ساء حقوق واجبة التنفيذ حلماية احلريات الدينية والثقافية.
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كافة املوؤ�س�سات احلكومية باحرتام التنوع و�سمان امل�ساواة، حتى لو كانت هناك مناطق بعينها متار�س احلكم 
الذاتي. ويف حال خمالفتها لذلك، يحق للمت�سررين رفع �سكواهم اإىل الق�ساء اأو اإىل �سلطة غري �سيا�سية اأخرى 

مثل اأمني املظامل، الذي يتوىل م�سوؤولية التحقيق ومتثيل م�ساحلهم.

االإطار 3: التعامل مع التنوع: دولة بوليفيا متعددة اجلن�سيات 

فى عام 2006، انتخبت بوليفيا، التي يعي�س فيها العدد االأكرب من ال�سكان االأ�سليني يف اأمريكا اجلنوبية، 
يف  كبري  �سعبي  تاأييد  على  مورالي�س  ح�سل  فقد  االأ�سليني.  ال�سكان  من  لها  رئي�س  اأول  مورالي�س  ايفو 
اإطار حركة ال�سكان االأ�سليني على امل�ستوى الوطني التي هدفت اإىل ا�ستعادة حقوقهم امل�سلوبة واإعادة 
كتابة الد�ستور. وفور توليه احلكم، بادر مورالي�س اإىل �سل�سلة من التغيريات ال�سيا�سية لتوزيع ال�سلطة 
على جماعات ال�سكان االأ�سليني. ويوؤكد د�ستور عام 2009 على الطابع »الوطني التعددي« للدولة. ومن 
خالل عنوانه بوليفيا دولة وطنية تعددية، يربز الد�ستور اأهمية التنوع يف البالد، والذي يظهر بو�سوح 
يف ديباجة الد�ستور التي تذكر االأ�سول املتنوعة يف بوليفيا وجوانب اأخرى من ثقافة ال�سكان االأ�سليني، 

كالعالقة احلميمة مع اأرا�سي واأقاليم ال�سعوب االأ�سلية.

اأي�سًا ق�سية التعدد داخل دولة موحدة. وملجابهة تاريٍخ من عدم امل�ساواة والتمثيل  ويتناول الد�ستور 
الناق�س، اأدرج وا�سعو الد�ستور عدة التزامات من �ساأنها متكني ال�سكان االأ�سليني يف بوليفيا. ويركز 

الد�ستور على تر�سيخ حقوق ال�سكان االأ�سليني، بتخ�سي�س ف�سل كامل ملو�سوع
»Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos« والذي 

ميكن ترجمته اإىل »حقوق ال�سعوب وال�سكان االأ�سليني يف االأرياف«. ويو�سع الد�ستور نطاق حقوق احلكم 
الذاتي واال�ستقالل، اإىل جانب االعرتاف بالعديد من جماعات ال�سكان االأ�سليني ولغاتهم، عن طريق 
تخويل العديد من االخت�سا�سات احل�سرية اإىل �سلطات احلكم املحلية يف مناطق ال�سكان االأ�سليني، 
يف حني ين�سئ اخت�سا�سات اأخرى متزامنة اأو م�سرتكة بني ال�سلطات املحلية والوطنية. اإن ما قامت به 
بوليفيا من تو�سيع �سلطات االأقاليم واملجموعات والعرقية يعترب مبثابة توزيع جيد لل�سلطات مبا يدعم 

متكني اجلماعات التقليدية املمثلة متثياًل ناق�سًا.

* الف�سل الرابع من د�ستور دولة بوليفيا متعددة القوميات، 2009.

4-4( املبـادئ املتعلقة باملساواة بني الجنسني

االلتزام  اأن  ورغم  املراأة.  وحقوق  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اأي�سًا  اعتبارهم  يف  الد�ساتري  وا�سعو  ياأخذ  اأن  ينبغي 
بامل�ساواة بني اجلن�سني مطلب معلن عمومًا، اإال اأن اأ�سكال هذا االلتزام تتباين كثريًا بني د�ستور واآخر. فقد تفر�س 
تن�س  بينما  التمييز،  بعدم  �سارمًا  التزامًا  الد�ساتري  بع�س 
االإيجابي  للتمييز  و�سيا�سات  اإجراءات  على  بو�سوح  اأخرى 
ت�ساعد على اندماج املراأة وم�ساركتها. وتف�سي االأحكام املتعلقة 
�سيا�سية  هيئات  اإن�ساء  اإىل  الد�ساتري،  بع�س  مبوجب  بامل�ساواة، 
املتعلقة  االأحكام  اإىل  واإ�سافة  التنفيذ.  فر�س  اإجراءات  مترر 

اأي�سًا  اعتبارهم  يف  الد�ساتري  وا�سعو  ياأخذ  اأن  ينبغي 
خالل  من  اإما  املراأة،  وحقوق  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 
عرب  اأخرى  حاالت  يف  اأو  التمييز،  بعدم  �سارم  التزام 
على  ت�ساعد  االإيجابي  للتمييز  و�سيا�سات  اإجراءات 

اندماج املراأةوم�ساركتها.
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ب�سكل مبا�سر وحمدد بامل�ساواة بني اجلن�سني، يجري التعبري عن املبادئ الد�ستورية املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني 
�سمن املواد املتعلقة بحقوق االإن�سان وامل�ساواة العامة واملواطنة، وحتى يف ال�سياغة اللغوية للد�ستور.

4-4-1( اللغة الدستورية

يعترب ا�ستخدام لغة حمايدة للجن�س يف كتابة ن�سو�س الد�ستور من اأب�سط واأ�سرع الطرق لرت�سيخ مبادئ امل�ساواة 
بني اجلن�سني. وي�سري ا�ستخدام اللغة املحايدة اإىل التزام وا�سح 
تف�سيل  نالحظ  قد  ذلك،  ومع  واملراأة.  الرجل  بني  بامل�ساواة 
قوامة  كتعبري عن  املحايدة  اللغة  على   »املذكر«  لغة  ا�ستخدام 

الرجل على املراأة، وعادة ما يتجلى ذلك يف الد�ساتري وغريها من الوثائق الر�سمية. وغالًبا ما ُت�ستخدم �سمائر 
املذكر )مثل هو اأو له( يف االإ�سارة اإىل اأفراد ي�سفهم الد�ستور. وتنت�سر يف الواقع لغة املذكر عرب ن�سو�س الد�ستور 
يف م�سطلحات مثل »اجلن�س الب�سري mankind« اأو »االآباء املوؤ�س�سني founding fathers«. ورغم ا�ستخدام 
�سمائر التذكري يف االإ�سارة اإىل الرجل واملراأة على حد �سواء، اإال اأن االقت�سار على ا�ستخدام ال�سمائر املذكرة 
اأحاديث احلياة اليومية، يتم  ولغة التذكري قد يقّو�س م�ساركة وجتارب املراأة، الأنه يف معظم االأحيان مبا فيها 
ا�ستخدام �سمائر املذكر لالإ�سارة اإىل الرجال فح�سب23. ونتيجة لذلك، فاإن بع�س الد�ساتري احلديثة ال ت�ستخدم 
مثل:                   اجلن�سني–  كال  ت�سمل  �سمائر  ت�ستخـدم  قد  اأو  اجلماعات،  اأو  االأفراد  اإىل  االإ�سارة  عند  �سمائر  اأية 
»he or she« اأو »every person« – يف حماولة للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز بني اجلن�سني. ومن 

الد�ساتري التي ت�ستخدم لغة حمايدة للجن�س د�ساتري فيجي، وجنوب اإفريقيا، و�سوي�سرا واأوغندا24 .

4-4-2( املساواة يف الحقوق

توفر اأحكام امل�ساواة يف احلقوق فر�سة اأخرى ملعاجلة ق�سية امل�ساواة بني اجلن�سني. ومبوجب د�ساتري كثرية، ال 
ي�ستتبع �سمان امل�ساواة يف احلقوق تعيينًا منف�ساًل حلقوق املراأة، بل يتم �سمان متتع اجلميع بنف�س احلقوق، مبا 
يف ذلك املراأة. وغالبًا ما ترتافق اأحكام امل�ساواة يف احلقوق مع االأحكام التي حتظر التمييز على اأ�سا�س الهوية، 
مبا يف ذلك التمييز على اأ�سا�س اجلن�س. وت�سري د�ساتري اأخرى اإىل حقوق املراأة على وجه التحديد يف مناق�سة 
امل�ساواة ب�سكل عام اأو يف جماالت حمددة مثل احلقوق االأ�سرية وحقوق العمال. فمثاًل، ي�سمل الد�ستور ال�سوي�سري 
مادة ت�سمن حتقيق امل�ساواة ب�سكل عام وحتظر التمييز على عدد من االأ�س�س، ومنها العرق اأو االأ�سل اأو اجلن�س 
اأو منط احلياة )انظر امللحق(. وتوؤكد املادة ذاتها اأي�سًا على مبداأ امل�ساواة يف احلقوق بني الرجل واملراأة، حيث 
ن�ست على اأن »الرجل واملراأة مت�ساويان يف احلقوق. وين�س القانون على امل�ساواة القانونية والواقعية، ال�سيما يف 
االأ�سرة واأثناء التعليم ويف مكان العمل. ويتمتع الرجل واملراأة بحق احل�سول على اأجر مت�ساو نظري عمل ذي قيمة 
مت�ساوية«25. وتت�سمن جمموعة اأخرى من الد�ساتري اأحكامًا ت�سري حتديدًا اإىل حقوق املراأة، وتلزم الدولة باتخاذ 
اإجراءات حمددة كتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني والق�ساء على التمييز بني اجلن�سني. وين�س د�ستور باراغواي على 
االلتزام »بتهيئة الظروف وو�سع االآليات املنا�سبة جلعل هذه امل�ساواة حقيقية وفّعالة عن طريق اإزالة العقبات التي 
تعوق اأو حتد من اإمكانية حتقيقها، وكذلك من خالل تعزيز م�ساركة املراأة يف جميع قطاعات احلياة الوطنية« 26.

اإىل  الد�ستور  يف  للجن�س  حمايدة  لغة  ا�ستخدام  ي�سري 
ارةالتزام وا�سح بامل�ساواة الكاملة بني الرجل واملراأة.
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4-4-3( التمثيل

تعترب امل�ساواة يف التمثيل وامل�ساركة ال�سيا�سية اأي�سًا اأحد ال�سواغل الد�ستورية االأ�سا�سية. وتعتمد د�ساتري عديدة 
نظام احل�س�س ل�سمان م�ساركة املراأة يف املجال�س الت�سريعية، ف�ساًل عن املوؤ�س�سات احلكومية االأخرى. وتقت�سي 
من  حُمددًا  عددًا  الد�ساتري  بع�س  وتخ�س�س  واحلكم.  ال�سيا�سية  العمليات  يف  املراأة  م�ساركة  النظم  هذه  مثل 
املقاعد للمراأة يف املجال�س الت�سريعية اأو هيئات احلكم االأخرى. فقد ن�س الد�ستور النيبايل املوؤقت على تخ�سي�س 
ثلث اأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية )الهيئة امل�سوؤولة عن �سياغة الد�ستور اجلديد( على االأقل للمراأة 27. وا�ستمل 
اأي�سًا على اأحكام من هذا القبيل، حيث خ�س�س 24 من اأ�سل 80 مقعدًا للمراأة يف جمل�س  الد�ستور الرواندي 
العموم، وكذلك خ�س�س 30% من املقاعد لهن مبجل�س ال�سيوخ  28. وكثريًا ما جتاوز عدد الن�ساء املُنتخبات يف 
بنظام  العمل  على  وقت طويل  ومل مي�س  لهن.  املحجوزة  املقاعد  اأو  املخ�س�سة  خُمتلفة احل�سة  دول  برملانات 
اأعلى  وهو  الرواندي،  الربملان  املقاعد يف  اإجمايل  من  ن�سبة %56.3  املراأة  رواندا حتى ح�سدت  احل�س�س يف 

م�ستوى من التمثيل الربملاين الن�سائي يف العامل 29.
يوجد �سكل اآخر لنظام احل�س�س يف د�ساتري تتطلب حدًا اأدنى لعدد الن�ساء املر�سحات للربملان. وملنع االأحزاب 
ا و�سع ن�سبة معينة  من و�سع الن�ساء يف ذيل قوائمها االنتخابية، ما يحد من فر�سهن، ا�سرتطت د�ساتري كثرية اأي�سً
التي يخول  االأرجنتني،  النظام يف  وُيعمل بهذا  اأعالها.  اأو يف  الن�ساء املر�سحات موزعة على قائمة احلزب  من 
اإىل جانب مر�سوم  للمنا�سب  الرت�سح  الفر�س يف  تكافوؤ  ل�سمان  املراأة  لزيادة متثيل  اإجراءات  اتخاذ  د�ستورها 
تنفيذي ي�سع اآلية ل�سمان التزام االأحزاب بو�سع مر�سحات على قوائمها االنتخابية30. وميكن ا�ستخدام نظام 
احل�س�س اأي�سًا لتحقيق امل�ساواة يف التمثيل خارج املجال�س الت�سريعية. وت�ستخدم بع�س الد�ساتري نظم احل�س�س 
اأو غريها من التدابري للحفاظ على م�ستوى التوازن بني اجلن�سني يف املنا�سب احلكومية يف جماالت اأو م�ستويات 
حكم اأخرى. فالد�ستور الباك�ستاين يخ�س�س مقاعد للمراأة يف اجلمعية التاأ�سي�سية31. ويدعو الد�ستور الكولومبي 

اإىل »م�ساركة كافية وفعالة للمراأة يف وظائف �سنع القرار يف االإدارة العامة«32.

جدير بالذكر اأن العديد من الدول ي�ستخدم نظام ح�س�س ت�سعه الهيئة الت�سريعية اأو االأحزاب ال�سيا�سية ولي�س 
الد�ستور. وهذا يعني اأن الد�ساتري لي�ست الو�سيلة الوحيدة كما 
نظام  العتماد  فيها  املرغوب  الو�سيلة  بال�سرورة  لي�ست  اأنها 
نظام  ي�سمن  ال  ذلك،  على  عالوة  به.  والعمل  احل�س�س 
احل�س�س وحده امل�ساركة الكاملة للمراأة يف احلياة ال�سيا�سية. 
وثقافية  اجتماعية  عوامل  اأي�سًا  هناك  تكون  ما  فغالبًا 
واقت�سادية متاأ�سلة قد ت�سهم يف اإحداث عدم تكافوؤ يف متثيل 
اجلن�سني. و�سعيًا الإر�ساء امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور، ينبغي الرتكيز على حتديد العوائق الهيكلية التي حتد 
من م�ساركة املراأة والتغلب عليها، ف�ساًل عن زيادة االآليات االإيجابية التي تعزز م�ساركتها33. من ناحية ثانية، 
رغم اأن نظام احل�س�س قد يكون له اأثر حمدود على م�ساركة واندماج الكثري من الن�ساء، اإال اأنه يوؤدي دومًا اإىل 

زيادة عدد الن�ساء وتعزيز فر�سهن يف امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية. 

اأحد  ال�سيا�سية  احلياة  يف  ومتثيلها  املراأة  م�ساركة  تعد 
من  العديد  تبنى  فقد  الرئي�سية.  الد�ستورية  ال�سواغل 
الد�ساتري نظام احل�س�س ل�سمان م�ساركة املراأة يف املجال�س 
ال�سيا�سيةوعلى  االأحزاب  داخل  الت�سريعية)وكذلك 
م�ستويات خمتلفة من احلكومة( اإال اأنها غري كافية يف حد 

ذاتها ل�سمان م�ساركة كاملة للمراأة يف احلياة ال�سيا�سية.
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بني  للم�ساواة  معيقًا  عاماًل  اأحياًنا  ي�سيف  الو�سائل  من  غريها  اأو  الالمركزية  عرب  احلكم  �سلطات  توزيع  اإن 
اجلن�سني. وقد تكون الالمركزية، كما ناق�سنا �سابقًا، و�سيلة مهمة وجوهرية لتمكني املجموعات املهم�سة تقليديًا. 
الطبقات  كونها موجودة يف جميع  املجتمع،  املراأة ال متثل جمموعة متجان�سة ومعزولة يف  الأن  ونظرًا  مع ذلك، 
االجتماعية واملجموعات الدينية والعرقية، فقد ال تنجح الالمركزية يف النهو�س بحقوق املراأة قدر جناحها يف 
تعزيز حقوق االأقليات. ولتو�سيح االأمر بطريقة اأخرى، قد ت�سمح الالمركزية لالأقليات مبزيد من احلكم الذاتي 
ليحكموا اأنف�سهم باأنف�سهم، غري اأنه ال يوجد يف الالمركزية ما يحقق للمراأة �سيئًا مماثاًل. على العك�س متامًا، 
قد تتطلب حقوق املراأة يف بع�س الظروف نظامًا مركزيًا وطنيًا قويًا. وخل�س بع�س اخلرباء اإىل اأن الالمركزية 
قد تهمل احتياجات الفئات غري املحددة على اأ�سا�س اإقليمي اأو حملي34. عالوة على ذلك، قد تدعم املعتقدات 
الدينية واالأعراف التقليدية ا�ستبعاد البع�س من القيام باأدوار معينة على اأ�سا�س اجلن�س؛ غري اأن احلفاظ على 
ال�سلطات )اأي نقلها من  التقليدية قد يحفز فعليًا تفوي�س  اأو االأعراف  الثقافة املتج�سدة يف املعتقدات الدينية 
املركز اإىل احلكم املحلي(. وعلى هذا النحو، تف�سل ال�سلطات االإقليمية املعتقدات الدينية واالأعراف التقليدية 
على امل�ساواة بني اجلن�سني، خا�سة اإذا وجد تعار�س بينهما. عالوة على ذلك، قد تبدو اجلهود الرامية اإىل تعزيز 
امل�ساواة، يف نظام الف�سل بني ال�سلطات، خمتلفة ومتباينة بني االأقاليم، ب�سبب القرارات التي تتخذها خمتلف 
االإدارات اأو االأقاليم اأو الهيئات. ومن ناحية اأخرى، قد حتظى احلكومات الالمركزية، يف بع�س احلاالت، بقدر 
اأكرب من املعلومات وقدرة اأعظم على تلبية االحتياجات واملتطلبات اخلا�سة باملراأة يف اإقليم معني. ورغم عدم 
اآثار ملحوظة على حماية وتعزيز مبداأ  اأو انف�سالها  اأن لدرجة تركيز �سلطات احلكم  اإال  وجود عالقة ظاهرة، 

امل�ساواة. ولهذا ال�سبب فح�سب، يتعني على وا�سعي الد�ساتري درا�سة هذه الق�سايا جمتمعة بعناية.

يجب اأن ترتافق االأحكام الد�ستورية التي تفر�س مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني باآليات لفر�س التنفيذ. ومتنع بع�س 
تنفيذ هذه من اخت�سا�س املحاكم  اأحزاب خا�سة، ويكون  اأو  اإجراءات من جانب احلكومة  اأية  اتخاذ  االأحكام 
غالبًا. وحتظر هذه االأحكام يف حاالت كثرية التمييز على اأ�سا�س العرق اأو الدين اأو امليول اجلن�سية اأو اجلن�س. وقد 
ت�سمن الد�ساتري اأي�سًا عدم التمييز يف اخلدمات احلكومية مثل التعليم، كما يف د�ستور بولندا35. وحتظر اأحكام 
خا�سة التمييز بني اجلن�سني يف القطاع اخلا�س، وت�سمن د�ستوريًا امل�ساواة يف االأجر عن العمل مت�ساوي القيمة، 
احل�س�س  مثل  اإجراءات،  باتخاذ  احلكومة  تلزم  التي  االأخرى  االأحكام  وتكون  املك�سيك36.  يف  احلال  هو  كما 
الد�ستورية اأو نظم التخ�سي�س املذكورة اأعاله، قابلة للتنفيذ اأي�سًا يف املحاكم مبا يلزم احلكومة بتنفيذ الوعود 
الد�ستورية. وقد تدعم مثل هذه االأحكام معيارًا موحدًا للم�ساواة بني اجلن�سني، يعترب كحد اأدنى ال تتنازل عنه 

االأقاليم واملوؤ�س�سات احلكومية املختلفة، ال�سيما يف نظام حكم يتميز ب�سلطات موزعة.

من ناحية اأخرى، قد ت�ستند التدابري الرامية اإىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني على التطبيق ال�سيا�سي كخيار 
اإ�سايف اأو بديل. فمثاًل، اإن االأحكام التي تخ�س�س اأو ت�سرتط اإجراءات للتمييز االإيجابي وال ت�سري يف الوقت نف�سه 
يف  ويوؤخذ  الد�ستور.  متطلبات  تلبية  كيفية  بتقرير  ال�سيا�سية  لالأطراف  ت�سمح  لتنفيذها،  حمددة  اأنظمة  اإىل 

االعتبار اأي�سًا املبادئ التوجيهية، التي تعرب عن التزام احلكومة 
اأو ت�سري اإىل اجتاه �سيا�سة الدولة لكنها ال تلزمها مب�سار عمل 
حمدد. وتوفر هذه االأحكام العامة اإقرارًا د�ستوريًا بامل�ساواة بني 
حتديد  م�ساألة  ال�سيا�سية  لالأطراف  ترتك  اأنها  غري  اجلن�سني 
على  التنفيذ  ون�سق  �سكل  ويعتمد  امل�ساواة.  هذه  حتقيق  كيفية 

يجب اأن ترتافق االأحكام الد�ستورية التي تفر�س مبداأ 
امل�ساواة بني اجلن�سني باآليات لفر�س التنفيذ. قد تقوم 
هذه االآليات على و�سائل قانونية و/اأو �سيا�سية، وتكون 
على  باالعتماد  اأو  املحاكم  قبل  من  التطبيق  واجبة 

الدعم ال�سيا�سي.
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الدعم ال�سيا�سي – ت�سكيل جماعات �سغط ذات تفوي�س لتعزيز مبداأ امل�ساواة، يف حني يقع على عاتق املمثلني 
ال�سيا�سيني مهمة �سن وتنفيذ ت�سريعات تدعم حقوق املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني.

االإطار 4: اأ�سا�س للم�ساواة بني اجلن�سني: د�ستور دولة االإكوادور لعام 2008

امل�ستع�سية  امل�ساكل  من  كثري  النقاب عن  املراأة  وحقوق  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  لتحقيق  الن�سال  ك�سف 
اأكرث من  اإىل  الن�ساء  تعر�س  اإىل  وزارة احلكومة  امل�ساواة بني اجلن�سني يف  واأ�سار مكتب  االإكوادور.  يف 
50,794 حالة �سوء معاملة جن�سية اأو نف�سية اأو بدنية يف �سنة 2000 لوحدها.* وبحلول 2009 و�سل الفرق 
يف االأجور بني الرجال والن�ساء اإىل 30%.** اأثارت الع�سوة ماريا �سوليداد فيال مناق�سة حيوية يف اجلمعية 
 .2008 عام  د�ستور  وبناء  �سياغة  عملية  اأثناء  وتر�سيخها  املراأة  حقوق  ب�ساأن  االإكوادورية  التاأ�سي�سية 
عام  د�ستور  بعد  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  حتقيق  يف  املتكرر  للف�سل  نظرًا  اأهمية  املناق�سة  هذه  واكت�سبت 
1998 وقانون احل�س�س واملطالب املتزايدة املرتتبة على ذلك من املنظمات غري احلكومية وقطاعات 

اخلدمة املدنية. ***
امل�ساواة يف  ذلك  – مبا يف  فح�سب  والن�ساء  الرجال  بني  املت�ساوية  املعاملة  الناجت  الد�ستور  ي�سمن  وال 
احلقوق  اأي�سًا  املراأة  مينح  بل   – والعمل  االجتماعي  ال�سمان  الت�سويت،  ال�سحية،  الرعاية  التعليم، 
الد�ستور  امللكية، وامل�ساواة يف احلقوق املنزلية. عالوة على ذلك، يحظر  اجلن�سية واالإجنابية، وحقوق 
 – الن�ساء ميثلن فئة انتخابية ه�سة  باأن  التفرقة اجلن�سية يف و�سائل االإعالم والتحيز �سد املراأة ويقر 
ال�سيما الن�ساء احلوامل و�سحايا العنف املنزيل، والطفالت املعتدى عليهن جن�سيًا، والن�ساء العجائز.**** 
ويقر الد�ستور اأ�ساًل للتمييز عرب التفريق بني اجلن�س )النوع االجتماعي( والهوية اجلن�سية.***** ويزيد 
الد�ستور من فر�س التطبيق والتنفيذ الفعال للم�ساواة، وميثل ارتقاًء بحماية حقوق االإن�سان، من خالل 

االعرتاف بالتوجهات اجلن�سية املختلفة ف�ساًل عن املعاجلة ال�ساملة للحقوق املكفولة للمراأة. 
*     وزارة اخلارجية االأمريكية، تقارير قطرية عن ممار�سات حقوق االإن�سان 2002، االإكوادور، 31 مار�س 2003، متوفر على 

 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18330.htm الرابط
**    »يواجه امل�سرعون االإكوادوريون حتديًا فيما يتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني«، متوفر على الرابط

http://www.idea.int/americas/ecuador/legislators_face_gender.cfm )اآخر ت�سفح يف اأكتوبر 2010( 

*** Rosero, Rocío and Goyes, Solanda, ‘Los derechos de las mujeres en la constitución

del 2008’, La Tendencia: Revista de Analisis Politico, 8 (October/ November 2008), pp. 77-

82, available at http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/05108/tendencia2008,8.pdf

****  انظر، على �سبيل املثال، املادة 11 )2( من د�ستور االإكوادور عام 2008 يف امللحق املرفق بهذا الف�سل. 
***** Rosero Garces, Rocio and Goyes Quelal, Solanda, ‘Los derechos de las mujeres

en la constitucion del 2008. 2 انظر اأي�سا د�ستور االإكوادور 2008، املادة
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4-5( عالقة الدستور بالدِّين

ي�سكل االعتقاد الديني، بال �سك، هوية جمموعات واأفراد وكذلك جمتمعات. وتاريخيًا وّفر الدين اأ�سا�ًسا بنيت 
الدين  بني  واملعقد  املتاأ�سل  االرتباط  بف�سل  الد�ستور،  بناء  يف  اأي�سًا  ي�سهم  قد  وهو  كثرية.  قانونية  نظم  عليه 
تعترب  وبالتايل فهي  النزاعات،  بعد  لل�سراع يف حاالت ما  ت�سكل م�سدرًا  الدينية قد  املعتقدات  لكن  واملجتمع. 

ق�سية رئي�سية ينبغي تناولها اأثناء عملية بناء الد�ستور.

الإدراج  املختلفة  امل�سارات  من  العديد  الد�ساتري  وا�سعو  �سلك 
الدين يف النظام الد�ستوري. وميكن اأن يتبنى الد�ستور واحدًا 
اإدراج التعاليم الدينية يف النظام  اأو اأكرث من االأديان. وميكن 
توجيه  اأو  لدعم  الدينية  االأيديولوجية  ا�ستخدام  اأو  القانوين 

القوانني. اأو بب�ساطة ميكن اأن يعرتف الد�ستور بالدين ويقّر احلريات الدينية. ويف الدول التي تتنوع فيها املعتقدات 
الدينية اأو توجد فيها �سراعات دينية، قد ي�سعى وا�سعو الد�ساتري اإىل تناول الدين يف الد�ستور لالإ�سهام يف بناء 

جمتمع يتعاي�س فيه النا�س من خمتلف االأديان ب�سالم معًا. 
تعك�س االأحكام الد�ستورية املتعلقة بالدين تاريخ البلد املعني وثقافته وتقاليده ومنظوماته العقائدية. وتوؤ�س�س هذه 
املبادئ  اأو  الدين  الإدارج  كثرية  طرق  وهناك  الد�ستورية.  والقوانني  والد�ستور  الدين  بني  العالقة  اأي�سًا  االأحكام 
الدين  العالقة بني  الد�ستور تعترب جمال تركيز يف فهم  بالدين يف  القانون  الد�ستور، لكن درجة ربط  الدينية يف 
الد�ستور  يرتبط  قد  القانون.  على  ما  دين  مبادئ  تاأثري  ما مدى  هو  احلالة  املطروح يف هذه  وال�سوؤال  والد�ستور. 
ارتباطًا وثيقًا بدين معنّي. وعلى العك�س، قد يتبنى الد�ستور عددًا من االأديان، اأو ي�سمت وال يذكر اأي �سيء يتعلق 

بالدين، اأو يحدد خطًا وا�سحًا بني الدين والدولة.

تقع االأنظمة القانونية التي تتبنى ديًنا ُمعيًنا بالكامل يف اأق�سى ال�سل�سلة . وهناك د�ساتري تعطي اأولوية اأو تف�سياًل 
لدين معني على االأديان االأخرى. ويف الواقع، حتدد دول كثرية 
هي  مثاًل  الرومانية  فالكاثوليكية  د�ساتريها.  يف  ر�سمية  ديانة 
تاأثري  ويختلف  كو�ستاريكا37.  د�ستور  يف  للدولة  الر�سمي  الدين 
ر�سمية.  ديانة  تتبنى  التي  الدول  يف  حتى  احلكم  على  الدين 
النظام  توافق  وجوب  على  �سراحة  الد�ساتري  بع�س  وتن�س 

كما يف  اأو وظائف احلكم،  مع احلكم  الدينية  االأطراف  اأو  الهيئات  تتفاعل  وقد  دين معني.  تعاليم  مع  القانوين 
اإيران38. ويف دول اأخرى، ورغم اأن الدين الر�سمي هو اأ�سا�س النظام القانوين، فاإن الد�ستور ي�ستمد القوة ب�سكل 
اإجراء رمزي  بديانة ر�سمية جمرد  تعترب االعرتاف  اأخرى  العراق39. وهناك دول  ال�سريعة، كما يف  م�ستقل عن 
االآخر  اجلانب  ويف  احلكم.  �سيا�سة  على  مهمًا  تاأثريًا  الدينيون  الزعماء   ميار�س  وال  كبري،  حد  اإىل  تاريخي  اأو 
اأف�سلية الأحدها على  اأو  اأولوية  اأن يعطي  يتبنى ديانات متعددة دون  الذي  اإندوني�سيا  ال�سل�سلة هناك د�ستور  من 

االأخرى40.

هناك عدد من الد�ساتري ال تتبى دينًا ر�سميًا للدولة. وهناك دول كفرن�سا توؤكد د�ساتريها على العلمانية، وتن�سئ 
ف�ساًل تامًا بني الدين واحلياة العامة والنظام القانوين للدولة41. ورغم اأن الد�ستور ي�سمن احلرية الدينية، اإال 

نظم  عليه  بنيت  الذي  االأ�سا�س  الديني  املعتقد  كان 
لكنه  الد�ستور،  بناء  يف  ي�سهم  اأن  وميكن  كثرية،  قانونية 
لل�سراع، وبالتايل يعد ق�سية  ي�سكل يف حد ذاته م�سدرًا 

رئي�سية ينبغي تناولها اأثناء عملية بناء الد�ستور.

يف  الدينية  املبادئ  اأو  الدين  الإدراج  كثرية  طرق  هناك 
الد�ستور  يف  بالدين  القانون  ربط  درجة  لكن  الد�ستور، 
تعترب جمال تركيز يف فهم العالقة بني الدين والد�ستور. 
ال�سوؤال املطروح يف هذه احلالة هو ما مدى تاأثري مبادئ 

دين ما على القانون.
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اإنه ُيبعد الدين اإىل دائرة املجال اخلا�س ويحمي النظام القانوين متامًا من تاأثريه. وتعالج القوانني اأو ال�سيا�سات 
مو�سوع الدين وت�سع له حدودًا بني املجالني العام واخلا�س. 
هذه  اخلا�سة  الدينية  املعتقدات  ممار�سة  جتاوزت  واإذا 

احلدود، ميكن اللجوء للمحاكم للف�سل يف الق�سية.

العالقة  اآخر يف  مهًما  الدينية جانًبا  تر�سيخ احلريات  ويعد 
احلق  الدميقراطية  الد�ساتري  وتقر  والدولة.  الدين  بني 

ال�سرائع  وقوانينها من  مبادئها  ت�ستمد  اأو  للدولة،  ر�سمية  ديانة  تتبنى  كانت  �سواء  الدينية وحتميه،  يف احلرية 
اأحد حقوق  اأن�سطة احلكم. وتعد حرية االعتقاد عامليًا  تاأثري الدين يف  اأو تقيد ب�سكل �سارم  والتعاليم الدينية، 
االإن�سان االأ�سا�سية، وهي حممية مبوجب العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966 42. ويجب 
اأاّل تف�سد عالقة الدولة بالدين التمتع باأي حق من احلقوق الواردة يف هذا العهد، مبا يف ذلك حرية الدين واحلق 
يف ممار�سة ال�سعائر الدينية، كما يجب اأاّل توؤدي اإىل اأي متييز �سد غري املوؤمنني اأو اأ�سحاب املعتقدات االأخرى43.

االإطار 5: توحيد بلد ُمنق�سم دينيًا: مبادئ»البانكا�سيال« االإندوني�سية

ن�ست ديباجة د�ستور اإندوني�سيا لعام 1945 على اأن تكون البانكا�سيال هي املرجعية، وهي فل�سفة الدولة 
التي يقوم عليها القانون االإندوني�سي. لقد اأراد الرئي�س �سوكارنو، عند �سياغة املبادئ اخلم�سة املعروفة 
با�سم »البانكا�سيال«، توحيد جزر اإندوني�سيا يف اإطار مبادئ حمددة وتقدمي حل للعالقة بني دين االإ�سالم 
العادلة  باالإن�سانية  االإميان  االأحد؛ )2(  الواحد  االإميان باهلل  املبادئ اخلم�سة هي: )1(  والدولة. هذه 
اإندوني�سيا؛ )4( الدميقراطية؛ )5( العدالة االجتماعية. بعبارة اأخرى، تهدف  املتح�سرة؛ )3( وحدة 
تلك املبادئ اخلم�سة جمتمعة اإىل تعزيز الوحدة مع قبول التنوع يف اإندوني�سيا. وال تزال »البانكا�سيال« 
ومبادئها التقليدية قائمة ومعمواًل بها حتى االآن، رغم اأ�سولها العتيقة. فقد عاودت اجلمعية اال�ست�سارية 
البالد )1999–2002( مربرة ذلك  موؤخرًا يف  اأجريت  التي  الد�ستورية  التعديالت  تبنيها يف  ال�سعبية 
باأن »البانكا�سيال« باتت رمزًا للوحدة الوطنية.* وعندما �سرعت اجلمعية اال�ست�سارية ال�سعبية يف اإجراء 
التعديالت الد�ستورية عام 1999، اتخذت القرار املهم بتعديل الد�ستور بداًل من �سياغة د�ستور جديد 
كليًا للبالد، لالإبقاء على الديباجة التي تت�سمن مبادئ »البانكا�سيال« وما جت�سده من اأيديولوجية دولة 

�ساملة لالأديان.** 
اآب/اأغ�سط�س   21 اآ�سيا،  م�سح  اجلديد«،  احلكم  نظام  وفق  االإندوني�سية  الدولة  اإيديولوجية  »البانكا�سيال:  مورفيت:  مايكل 
1981، ال�سفحات 838-851؛ دونالد ويذربي يف م�سح اآ�سيا، 25 �سباط/فرباير 1985، ال�سفحات 187-197؛ �سجافرودين 
براويرانيغارا: »البانكا�سيال ب�سفتها االأ�سا�س الوحيد«، اإندوني�سيا، 38، من�سورات برنامج جنوب �سرق اآ�سيا يف جامعة كورنيل 
بناء  عملية  تقييم   :2002-1999 االإندوني�سي،  الد�ستور  »اإ�سالح  اإندرايانا:  ديني  كومبا�س  74-83؛  ال�سفحات   ،)1984(

الد�ستور يف املرحلة االنتقالية«، دار ن�سر الكتب، جاكرتا، كانون االأول/دي�سمرب 2008، متوفر على الرابط:
 http://www.kas.de/wf/doc/kas_19023-544-1-30.pdf

ميكن اأن يرتبط الد�ستور ارتباطًا وثيقًا بدين معنّي. وباملقابل، 
يذكر  وال  ي�سمت  اأو  االأديان،  من  عددًا  الد�ستور  يتبنى  قد 
الدين  بني  وا�سحًا  خطًا  يحدد  اأو  بالدين،  يتعلق  �سيء  اأي 
والدولة. يعد مبداأ حرية االعتقاد عامليًا اأحد حقوق االإن�سان 
اأي  اإىل  بالدين  الدولة  عالقة  توؤدي  اأال  ويجب  االأ�سا�سية، 

متييز �سد غري املوؤمنني اأو اأ�سحاب املعتقدات االأخرى.
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4-6( املبادئ املتعلقة بالقانون الدولي

يت�سمن القانون الدويل عددًا من املبادئ التي تلهم الد�ساتري احلديثة. وكي تكت�سب الدول �سرعية يف املجتمع 
الدويل، يجب اأن تلتزم د�ساتريها بالقواعد االأ�سا�سية للقانون الدويل مثل احرتام حقوق االإن�سان االأ�سا�سية. لكن 
تختلف يف  الد�ساتري  فاإن  الدوليني،  والقبول  االعرتاف  ك�سب  متطلبات  االأدنى من  باحلد  االلتزام  اإذا جتاوزنا 

تعاملها مع القانون الدويل والعالقات الدولية.
تت�سمن الد�ساتري عادة و�سائل ميكن للدول من خاللها الوفاء بالتزاماتها جتاه االتفاقيات الدولية، رغم اأن هذه 
الدويل.  والنظام  الدولة  بني  العالقة  حيال  الروؤى  تباين  غالبًا  تعك�س  وهي  واآخر،  د�ستور  بني  تختلف  الو�سائل 
وتن�س بع�س الد�ساتري على اأن االلتزامات الدولية جزء مبا�سر من النظام القانوين. ويعد د�ستور تيمور ال�سرقية 
مثااًل على ذلك، حيث ين�س على اأن قواعد االتفاقيات الدولية تطبق داخليًا »بعد اعتمادها اأو امل�سادقة عليها اأو 

االن�سمام اإليها من قبل االأجهزة املخت�سة املعنية وبعد ن�سرها 
يف اجلريدة الر�سمية«44. وقد يعني هذا املفهوم، امل�سمى غالبًا 
مبفهوم توحّد القانونني الدويل واملحلي )monism(، اأي�سًا اأن 
مثال  املحلي.  القانون  على  باأولوية  حتظى  الدولية  االلتزامات 
اأن  على  ين�س  الذي  الت�سيك،  جمهورية  د�ستور  ذلك  على 

املعاهدات »ت�سكل جزءًا من النظام القانوين« واأنه ينبغي تطبيق اأحكام املعاهدات الدولية حتى ولو »تعار�ست مع 
القانون ]املحلي[«45. ويقر د�ستور دولة املجر اأي�سًا االلتزامات الدولية اإال اأنه ال يعطيها اأولوية على القانون املحلي، 
بل يطلب اأن تكون القوانني املحلية من�سجمة مع االلتزامات الدولية46. عالوة على ذلك، ق�ست املحكمة الد�ستورية 
يف املجر باأنه ينبغي تف�سري الد�ستور والقانون املحلي بطريقة تتيح تطبيق القوانني الدولية املُعرتف بها47. ويحظى 
القانون الدويل العريف باأولوية على القانون املحلي يف د�ساتري بع�س الدول مثل اأملانيا، اإال اأنه يتعامل مع االلتزامات 
الدولية باعتبارها قانونًا حمليًا. ويف حالة وجود تعار�س بني االلتزامات الدولية والقانون املحلي، ت�سود االأحكام 

االأحدث زمنيًا48.
من جهة اأخرى، تتبنى بع�س الد�ساتري ما ي�سمى باإزدواجية املفهوم الدويل واملحلي )dualism(، الذي يلزم 
اتخاذ  التدبري  هذا  ويتطلب  ملزمة.  ت�سبح  اأن  قبل  املحلي  القانون  يف  الدولية  االلتزامات  بتج�سيد  احلكومة 
اإجراءات من جانب الهيئة الت�سريعية قبل اأن تاأخذ االتفاقيات الدولية مفعولها يف النظام القانوين املحلي، وذلك 

حتى لو كانت االتفاقية ملزمة م�سبقًا مبوجب القانون الدويل.

والعالقات  الدويل  للقانون  معاملتها  يف  الد�ساتري  تختلف 
اأن االلتزامات الدوليةجزء  الدولية. فبع�سها ين�س على 
دولية  مواثيق  بع�سها  ويت�سمن  القانوين.  النظام  من 
خا�سة. يف حني ت�سرتط د�ساتري اأخرى جت�سيد االلتزامات 

الدولية يف القانون املحلي قبل اأن ت�سبح ملزمة.
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االإطار 6: وجهات نظر ب�ساأن القانون الدويل على امل�ستوى الوطني

التوّحد Monism هو املذهب القائل باأن 
القوانني الوطنية والدولية موحدة يف نظام 

واحد.

التمايز Dualism هو املذهب القائل باأن 
النظم القانونية الوطنية متمايزة عن 

الدولية.

• ال يحتاج القانون الدويل حتى يكون نافذًا اإىل 	
ترجمته اإىل قوانني حملية.

• توؤدي امل�سادقة على القانون الدويل، اتفاقية 	
النظام  �سمن  القانون  هذا  اإدراج  اإىل  مثاًل، 

القانوين املحلي.
• الدويل 	 القانون  اإىل  اال�ستناد  للق�ساة  يجوز 

ويجوز للمواطنني االحتجاج به.
• يتفوق القانون الدويل على القانون املحلي يف 	

بع�س البلدان التي تعتمد مبداأ التوحد.
• امل�سادق 	 االتفاقية  تعد  البلدان  بع�س  يف 

االأولوية  وتكون  املحلي  للقانون  مكافئة  عليها 
لالأحدث زمنيًا.

• القانون 	 �سمن  الدويل  القانون  جت�سيد  يجب 
املحلي حتى ي�سبح نافذًا على امل�ستوى املحلي.

• كافية 	 الدويل  القانون  على  امل�سادقة  تعد  ال 
فيجب  املحلي.  امل�ستوى  على  �ساريًا  جلعله 
القانون  مع  ليتوافق  املحلي  القانون  تعديل 

الدويل لتفعيل اأي اتفاقية.
• على الق�ساة واملواطنني اال�ستناد اإىل القانون 	

ولي�س  الدويل،  القانون  ُينِفذ  الذي  الوطني 
اال�ستناد مبا�سرة اإىل القانون الدويل.

• االلتزامات 	 مع  املحلي  القانون  تعار�س  اإذا 
على  �ساريًا  املحلي  القانون  يظل  الدولية، 
التعار�س  هذا  كان  لو  حتى  الوطني  امل�ستوى 

�سيوؤدي اإىل خمالفة القانون الدويل.

كثرية  د�ساتري  ثمة  بل  وتفعيلها فح�سب،  املعاهدات  على  للم�سادقة  عام  اإطار  بو�سع  الد�ساتري  اأغلب  تكتفي  ال 
– اأو تقوم ب�سياغة اأحكام معينة وفقًا  – كتلك املتعلقة بحقوق االإن�سان  ا تدرج فعليًا مواثيق دولية معينة  اي�سً
اإىل  بالرجوع  الد�ساتري فقط  بع�س  وتكتفي  قانونًا.  تقييد عمل احلكومة  والتي مبقدورها جميعًا  املواثيق،  لهذه 
معاهدات حمددة، بينما تدرج د�ساتري اأخرى املواثيق �سمن قانونها الد�ستوري. ففي د�ستور نيكاراغوا، ت�سري 
احلقوق الواردة يف عدد من املواثيق، مبا يف ذلك االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان لعام 1948 واالإعالن االأمريكي 
حلقوق وواجبات االإن�سان )لعام 1948 كذلك(، بالكامل على كافة املوؤ�س�سات احلكومية49. وباملثل، يدعو د�ستور 
غانا احلكومة اإىل »االلتزام باملبادئ الواردة يف عدد من املواثيق واالتفاقيات، اأو ح�سب احلال، باأهدافها ومثلها 
العليا، ف�ساًل عن املنظمات الدولية االأخرى التي ت�سارك غانا يف ع�سويتها50. وميكن كذلك للد�ساتري الرجوع 
اإىل اتفاقيات معينة. فعلى �سبيل املثال، توؤكد ديباجة د�ستور الكامريون على »التم�سك باحلريات االأ�سا�سية التي 

يتبناها االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان وميثاق االأمم املتحدة وامليثاق االأفريقي حلقوق االإن�سان وال�سعوب« 51.

وعلى �سعيد العالقات الدولية، تكون ال�سلطة التنفيذية الوطنية غالبًا هي ال�سلطة الرئي�سية املخولة بامل�ساركة 
الت�سريعية  ال�سلطة  الد�ساتري موافقة  ثانية، تتطلب بع�س  اأو االن�سحاب منها. من ناحية  الدولية  يف االتفاقيات 
على االتفاقيات اأو حتى امل�ساركة الق�سائية يف اإبرام االتفاقيات. وثمة قيود اأخرى مفرو�سة على تقدير ال�سلطة 
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اأو اختيارية توؤثر نتائجها على العالقات  التنفيذية الوطنية على هذا ال�سعيد ت�سمل ا�ستبيانات �سعبية اإلزامية 
الدولية، مثل االن�سمام اإىل منظمات تتجاوز حدود الوالية الوطنية كاالحتاد االأوروبي.

ويف بنية د�ستورية توزع �سلطات احلكم، تت�سمن املبادئ املرتبطة بالعالقات الدولية م�ساركة اأكرب اأو حتى رقابة 
اأو املحلية. وقد ي�سمح الد�ستور لل�سلطات االإقليمية، يف بع�س احلاالت، باالن�سمام  من قبل ال�سلطات االإقليمية 
اإىل اتفاقيات دولية. فمثاًل، ين�س د�ستور االأرجنتني على جواز ان�سمام املقاطعات اإىل املعاهدات يف ظل ظروف 
املمار�سات  متثل  وقد  املحلي52.  القانون  مع  اأو  للبالد  اخلارجية  ال�سيا�سة  مع  التعار�س  عدم  �سريطة  حمددة 
اإذا ح�سلت االأقاليم  اإذ قد تخ�سى احلكومات الوطنية من االنهيار  وااللتزامات املتعار�سة بني االأقاليم م�سكلة 
على قدر كبري من اال�ستقاللية على �سعيد العالقات الدولية، وبالتايل حتتفظ الغالبية العظمى من الدول ب�سلطة 

اإقامة العالقات الدولية والتحكم باجلي�س على امل�ستوى الوطني.

االإطار 7: القانون الدويل كاآلية لتوزيع ال�سلطة: نيكاراغوا وحقوق ال�سكان االأ�سليني

حقق الد�ستور ال�سيا�سي لعام 1986 فى جمهورية نيكاراغوا تقدمًا كبريًا نحو تقنني مبادئ حقوق االإن�سان 
االأمريكي  واالإعالن  االإن�سان  حلقوق  العاملي  لالإعالن  الد�ستوري  االعتماد  خالل  من  املحلي  القانون  يف 
والعهد  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  االإن�سان  وواجبات  حلقوق 
الدول  ملنظمة  التابعة  االإن�سان  االأمريكية حلقوق  واالتفاقية  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�س 
تعزيز حقوق  موؤثر يف  عامل  اأنها  املعاهدات  هذه  الواردة يف  االإن�سان  مبادئ حقوق  واأثبتت  االأمريكية.* 
االأ�سليني  ال�سكان  حقوق   1986 د�ستور  ي�سمن  املعاهدات،  لهذه  فوفقًا  نيكاراغوا.  يف  االأ�سليني  ال�سكان 
جنحت  الدولية،  االإن�سان  حقوق  قوانني  تبني  خالل  ومن  ملجتمعاتهم.**  المركزية  حكم  هياكل  وين�سئ 

حماكم نيكاراغوا يف دعم �سيا�سة الالمركزية التي يتبناها الد�ستور.

ويتجلى تاأثري القانون الدويل ب�سفة خا�سة يف ق�سية اأوا�س تنغني �سد نيكاراغوا. اأوا�س تنغني، جماعة من 
ال�سكان االأ�سليني، تقيم يف اإقليم ال�ساحل االأطل�سي. ويف عام 1995، قامت حكومة نيكاراغوا مبنح حقوق 
قطع االأخ�ساب ل�سركة خا�سة تقع يف االأرا�سي االإقليمية جلماعة اأوا�س تنغني، وهو ما اعتربته اجلماعة 
انتهاكًا حلقوقها العرفية يف االنتفاع باالأر�س واملوارد. وعقب اكت�ساب الكثري من الوعي والتاأييد الدويل، 
وال�سيما من قطاع املنظمات غري احلكومية، انت�سرت جماعة اأوا�س تنغني يف املحكمة العليا بنيكاراغوا. 
فقد اأيدت املحكمة العليا حقوق امللكية ا�ستنادًا اإىل االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان، وكذلك ق�ست باأن 
احلكومة مل يعد لديها �سلطة للبت يف م�سري اأرا�سي امل�ساع التقليدية جلماعات ال�سكان االأ�سليني. اإن هذه 
الق�سية مل تدعم القانون الدويل يف �سياق حملي فح�سب، بل زادت كذلك من حجم اال�ستقالل املمنوح 

جلماعات ال�سكان االأ�سليني.
*   املادة 46 من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية نيكاراغوا )د�ستور 1986 ب�سيغته املعدلة عام 2005(.

** املادة 181 من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية نيكاراغوا )د�ستور 1986 ب�سيغته املعدلة عام 2005(.
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جت�سد املبادئ الد�ستورية االأفكار واالأهداف االأ�سا�سية للمجتمع وتغني تف�سري الد�ستور وتطبيقه. وت�سطلع املبادئ 
الد�ستورية مبجموعة وا�سعة من االأدوار – بدًءا بلعبها دور الرمز اأو تعبريها عن مثال، و�سواًل اإىل متكني وتوجيه 
االأطراف ال�سيا�سية اأو �سمان االلتزام بالهياكل واحلقوق القانونية. ويف حاالت كثرية، تعك�س املبادئ املت�سابهة 
اأو �سمن الديناميات ال�سيا�سية التي تن�ساأ  اأثناء عملية بناء الد�ستور  معايَن خمتلفة بح�سب التوجهات ال�سائدة 
الحقًا، مثاًل: هل �سعت حمركات التغيري ذات ال�سلة اأو ت�سعى اإىل تركيز ال�سلطات اأو اإىل توزيعها. ويعتمد تاأثري 
اأطراف  على  يفر�س  الد�ستور  كان  – �سواء  قانونية  اأو  �سيا�سية  �سمانات  وجود  على  اأي�سًا  الد�ستورية  املعايري 
ال�سوؤال  هذا  اإجابة  وتعتمد  توجيهات.  جمرد  يعتربها  اأو  وتطبيقها،  املعايري   بتلك  االلتزام  احلكم  وموؤ�س�سات 
غالبًا على لغة ومو�سع هذه املعايري �سمن الد�ستور. ويعني ا�ستخدام لغة عمومية يف مبداأ معني اأو اإدراجه �سمن 
الديباجة غالبًا اأن ذلك املبداأ يعترب توجيهيًا ولي�س ملزمًا. وباملثل، ت�سمى بع�س املبادئ »توجيهية«، ي�سار اإليها 
غالبًا ب�سكل خمت�سر وميكن تعزيزها من خالل و�سائل �سيا�سية ولي�ست قانونية. مع ذلك، كما �سبق وناق�سنا، فاإن 
التمييز بني ال�سيا�سي والقانوين لي�س مطلقًا، وكذلك العالقة التبادلية بني املبادئ التوجيهية وفر�س تطبيقها 
�سيا�سيًا. وقد ت�ستق املبادئ الد�ستورية اأي�سًا كنتيجة طبيعية لت�سميم الد�ستور وكلية االأحكام التي يت�سمنها، اأو 
عرب املحاكم التي تقوم بقراءة الد�ستور اأو تف�سريه ب�سكل اأعمق. ويكون لهذه املبادئ امل�ستقة، رغم عدم كتابتها 
اأن  الد�ساتري  وا�سعي  على  ينبغي  وبالتايل،  الد�ستور،  معنى  على  اأحياًنا  فعلي  تاأثري  الد�ستور،  ن�س  �سراحة يف 
املبادئ  يتجاوز  ما  غالبًا  للد�ستور  املطلق  واملعنى  املحتملة  واملفاهيم  الرمزية  اأن  االإدراك  يكونوا مدركني متام 

واالآليات املن�سو�س عليها.

هناك مبادئ اأو التزامات د�ستورية معينة ت�سّكل النظام الد�ستوري باأكمله. كيف �ستتم اإدارة التنوع؟ وكيف ميكن 
حتقيق امل�ساواة يف احلقوق للجميع، بغ�س النظر عن اجلن�س؟ ينبغي على وا�سعي الد�ساتري تناول هذه االأ�سئلة 
وغريها من املع�سالت االأ�سا�سية االأخرى ومعاجلتها يف الد�ستور مع احلر�س على مراعاة كيف �ستقوم االأحكام 

املختلفة بدعم التغري االإيجابي وحتقيق القيم الد�ستورية يف الظروف اخلا�سة بالبلد.

5( خــاتـمــــة
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اجلدول 1: املو�سوعات التي مت ت�سليط ال�سوء عليها يف هذا الف�سل

االأ�سئلةاملو�سوع

1( االأدوار املختلفة التي 
تلعبها املبادئ الد�ستورية

x•ما االأغرا�س التي تخدمها املبادئ العامة يف الد�ستور؟
x•كيف متثل املبادئ الد�ستورية قيم احلكم واأهدافه واأغرا�سه؟
x•ما قيمة املبادئ الد�ستورية باعتبارها عنا�سر رمزية وتعليمية وت�سريعية للد�ساتري؟
x•كيف ت�ساعد املبادئ الد�ستورية على حتقيق التوافق بني املجموعات املنق�سمة؟
x•كيف ت�سّكل املبادئ معنى الد�ستور؟

2( مكانة املبادئ الد�ستورية 
وتطبيقها

x•اأين توجد املبادئ الد�ستورية يف الد�ساتري؟
x•ما هي االأحكام التاأ�سي�سية؟
x•ما هي الديباجة؟
x•ما هي املبادئ التوجيهية؟
x•هل هناك مبادئ غري مكتوبة؟ هل ميكن ا�ستقاق املبادئ من الد�ساتري؟
x•هل توفر املبادئ الد�ستورية التوجيه للحكومات؟
x•هل تقوم املحاكم بفر�س تطبيق املبادئ الد�ستورية؟

3( احلكم الدميقراطي

x•كيف تلزم الد�ساتري الدول باحلكم الدميقراطي؟
x•هل ميثل ت�سكيل احلكومة التزامًا باحلكم الدميقراطي؟
x•ما ال�سمانات القانونية املوجودة التي حتمي هذا املبداأ؟
x•ما ال�سمانات ال�سيا�سية املوجودة التي حتمي هذا املبداأ؟

4( �سيادة القانون
x•كيف تعزز الد�ساتري �سيادة القانون؟
x•ما ال�سمانات القانونية املوجودة التي حتمي هذا املبداأ؟
x•ما ال�سمانات ال�سيا�سية املوجودة التي حتمي هذا املبداأ؟

5( املبادئ املتعلقة بالتنوع
x•كيف ميكن للمبادئ الد�ستوري اأن ت�سهم يف اإدارة التنوع؟
x•ما ال�سمانات القانونية املوجودة التي حتمي املبادئ املتعلقة بالتنوع؟
x•ما ال�سمانات ال�سيا�سية املوجودة التي حتمي املبادئ املتعلقة بالتنوع؟

6( املبادئ املتعلقة بامل�ساواة 
بني اجلن�سني

x•كيف ت�سهم املبادئ الد�ستورية يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؟
x•كيف ميكن للغة الد�ستور اأن تعك�س االلتزام بامل�ساواة بني اجلن�سني؟
x•كيف ت�سهم نظم التمثيل يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؟
x•كيف ت�سهم االأحكام املعنية باحلقوق يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؟
x•ما ال�سمانات القانونية املوجودة التي حتمي هذا املبداأ؟
x•ما ال�سمانات ال�سيا�سية املوجودة التي حتمي هذا املبداأ؟

كيف ميكن للد�ستور جت�سيد عالقة الدولة بالدين؟•7x( عالقة الد�ستور بالدين
x•كيف ميكن للد�ستور احلفاظ على االلتزام باحلرية الدينية؟

8( املبادئ املتعلقة بالقانون 
الدويل

x•كيف تت�سمن الد�ساتري التزامًا بالقانون الدويل؟
x•كيف يتم اإدراج االلتزامات الدولية يف النظام القانوين املحلي للدولة؟
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كلمات أساسية
املبادئ الد�ستورية، القيم امل�سرتكة، احلكم، �سيادة القانون، التنوع، امل�ساواة بني اجلن�سني، حقوق املراأة، الدين، 

العالقات الدولية، املبادئ ال�سريحة، املبادئ امل�ستقة، املبادئ التوجيهية، االأحكام التاأ�سي�سية.

مصادر إضافية

(United Nations Rule of Law) االأمم املتحدة و�سيادة القانون
 <http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=31>

يهدف موقع االأمم املتحدة و�سيادة القانون اإىل تعزيز �سيادة القانون على امل�ستويات الوطنية والدولية. ويعد و�سع 
امل�ساعدة  م�ستندات عن  اإىل  روابط  يحوي  الذي  املوقع،  يتناولها هذا  التي  ال�ساملة  املو�سوعات  اأحد  الد�ساتري 

الد�ستورية وو�سع الد�ستور يف ظروف ما بعد ال�سراع.

 (iKnow Politics)  سبكة املعرفة الدولية للن�ساء النا�سطات يف ال�سيا�سة�
<http://iknowpolitics.org/ar>

�سبكة املعرفة الدولية للن�ساء النا�سطات يف ال�سيا�سة هي �سبكة تفاعلية من الن�ساء النا�سطات يف ال�سيا�سة من 
خمتلف اأنحاء العامل من اأجل تبادل اخلربات واملوارد وتقدمي امل�سورة والتعاون ب�ساأن الق�سايا ذات االهتمام.

(Quota Project) م�سروع احل�س�س
<http://www.quotaproject.org/>

االنتخابية  احل�س�س  ا�ستخدام  كيفية  ب�ساأن  معلومات  على  الن�ساء  حل�س�س  العاملية  البيانات  قاعدة  حتتوي 
للن�ساء، مبا يت�سمن احل�س�س االنتخابية الواردة يف الد�ساتري. يوفر املوقع االإلكرتوين قاعدة بيانات قابلة للبحث 

ب�ساأن ا�ستخدام نظام احل�س�س االنتخابية للن�ساء يف خمتلف بلدان العامل.

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، منع االأزمات واالإنعا�س: املراأة واالأزمات
 <http://www.undp.org/cpr/how_we_do/gender.shtml>

من خالل اأجندته املكونة من ثمانية نقاط معنية بتمكني املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف جمال منع االأزمات واالإنعا�س، 
يركز برنامج االأمم املتحدة االإمنائي على حتقيق اختالف اإيجابي يف حياة ال�سيدات والفتيات املتاأثرات باالأزمات.

هيئة االأمم املتحدة للمراأة، هيئة االأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة
 <http://www.un-instraw.org/>

املراأة  لق�سايا  الرئي�سي  العاملي  )الن�سري  املراأة  ومتكني  اجلن�سني  بني  للم�ساواة  املتحدة  االأمم  هيئة  اأن�سئت 
اأي�سًا  وتوفر  املراأة.  بني اجلن�سني ومتكني  امل�ساواة  اأهداف  نحو حتقيق  تقدم  باإحراز  التعجيل  لغر�س  والفتاة( 
الدعم للهيئات احلكومية الدولية يف �سياغتها لل�سيا�سات واملعايري والقواعد العاملية، وتهدف اإىل م�ساعدة الدول 
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االأع�ساء على تنفيذ تلك املعايري. كما ترمي اإىل توفري دعم فني ومايل مالئم للبلدان التي تطلب ذلك واإقامة 
�سراكات فعالة مع املجتمع املدين.

معهد ال�سالم االأمريكي
 <http://www.usip.org/>

يوفر معهد ال�سالم االأمريكي التحليل والتدريب واأدوات اأخرى ملنع واإنهاء ال�سراعات وتعزيز �سبل اال�ستقرار. 
ومن اأهم اأق�سام املوقع تلك املخ�س�سة لق�سايا �سيادة القانون وال�سباب واملراأة.

موؤ�س�سة وي�ستمن�سرت للدميقراطية

 <http://www.wfd.org>

تعمل موؤ�س�سة وي�ستمن�سرت للدميقراطية على تعزيز امل�ساركة يف العملية ال�سيا�سية. ويف اإطار هذه اجلهود، ت�سع 
ت�سمن  بيئة  تنمية  دعم  مع  القرار،  اتخاذ  عملية  يف  امل�ساركة  على  املراأة  ت�سجيع  اأولوياتها  قمة  على  املوؤ�س�سة 

م�ساركتها. وتدعم املوؤ�س�سة اأي�سًا العمل يف جمال �سيادة القانون.
االحتاد الربملاين الدويل، املراأة يف احلياة ال�سيا�سية 

 <http://www.ipu.org/iss-e/women.htm>

اإن�ساء دميقراطية  اإزاء  يعترب االحتاد الربملاين الدويل منربًا للتوا�سل واحلوار الربملاين العاملي مع التزام تام 
منوذجية. ويحوي هذا املوقع ق�سمًا يركز على دور املراأة يف الهيئات الت�سريعية.

جمموعة اتفاقيات االأمم املتحدة

 <http://www.ipu.org/iss-e/women.htm>

االأطراف،  متعددة  لالتفاقيات  الكاملة  الن�سو�س  جلميع  وروابط  للبحث  قابلة  بيانات  قاعدة  املوقع  هذا  يوفر 
وبع�س االتفاقيات الثنائية، املودعة لدى االأمني العام لالأمم املتحدة وتلك املودعة لدى ع�سبة االأمم �سابقًا.

مركز درا�سات القانون والدين 

 <http://cslr.law.emory.edu/>

بني  والتفاعل  للدين  القانونية  واالأبعاد  للقانون  الدينية  االأبعاد  بدرا�سة  والدين  القانون  درا�سات  يخت�س مركز 
االأفكار واملوؤ�س�سات واملعايري واملمار�سات القانونية والدينية.

منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة

<http://www.unesco.org/most/rr2nat.htm>

برنامج اإدارة التحوالت االجتماعية هو برنامج تابع ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ويعنى بدعم 
وتعزيز اأبحاث العلوم االجتماعية. و�سعيًا منه لتعزيز منظور مقارن الأبحاث العلوم االجتماعية يف جمال احلكم 
يف املجتمعات متعددة االأديان وكذلك يف و�سع ال�سيا�سات، قام الربنامج بجمع االأحكام الد�ستورية املتعلقة باحلق 

يف عدم التمييز وامل�ساواة وحرية الدين اأو املعتقد وحقوق االأ�سخا�س الذين ينتمون اإىل اأقليات دينية.
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مسرد املصطلحات

ب�سورة  ال�سلطة  يوزع  ترتيب  الالمتناظرة:  الالمركزية 
غري مت�ساوية اأو متباينة بني حكومات االأقاليم املختلفة.

Asymmetric decentralization:
An arrangement which distributes power 

unequally or differently to different regional 

governments.

بناء الد�ساتري: عمليات تت�سمن التفاو�س ب�ساأن الد�ساتري 
وتنفيذها  اأطرها  و�سع  اأو  �سياغتها  اأو  ب�ساأنها  الت�ساور  اأو 

وتعديلها.

Constitution building: Processes that 

entail negotiating, consulting on, drafting 

or framing, implementing and amending 

constitutions.

خارج  احلكم  و�سالحيات  �سلطات  توزيع  الالمركزية: 
املركز على موؤ�س�سات اأخرى اأو م�ستويات اأخرى من احلكومة 
اأو االإدارة، على م�ستوى االأقاليم اأو املحافظات اأو على امل�ستوى 
مرتبًطا  مفهوًما  الالمركزية  تعترب  وبالتايل  مثاًل.  املحلي 
هي:  لالمركزية  املحورية  الثالثة  والعنا�سر  باجلغرافيا. 
والالمركزية  ال�سيا�سية  والالمركزية  االإدارية  الالمركزية 

املالية.

Decentralization: The dispersal of 

governmental authority and power away 

from the national centre to other institutions 

at other levels of government or levels of 

administration, for example, at regional, 

provincial or local levels. Decentralization is 

thereby understood as a territorial concept. 

The three core elements of decentralization 

are administrative decentralization, political 

decentralization, and fiscal decentralization.

اأو  الدميقراطية  اإر�ساء  عملية  الدميقراطي:  التحول 
خالل  من  يدعمها  اأن  معني  لد�ستور  ميكن  والتي  حت�سينها 
ت�سميم موؤ�س�سات وعمليات تر�سخ الرقابة ال�سعبية وامل�ساواة 

ال�سيا�سية وحقوق االإن�سان.

Democratization: The process of 

creating or improving a democracy, which a 

constitution can aid by designing institutions 

and processes which entrench popular 

control, political equality and human rights.

االأهداف  حتدد  اإر�سادية  مبادئ  التوجيهية:  املبادئ 
ميكن  التي  الو�سائل  عام  ب�سكل  وتر�سم  للدولة  االأ�سا�سية 

للحكومات حتقيقها من خاللها.

Directive principles: Guidelines which set 

out the fundamental objectives of the state 

and generally sketch the means by which 

governments can achieve them.

النظم  اأن  مفادها  الدويل  للقانون  روؤية  االزدواجية: 
القانونية الوطنية متمايزة عن النظم القانونية الدولية.

Dualism: The view of international 

law that national and international legal 

systems are distinct.

اآليات التنفيذ: قوانني اأو ترتيبات متنح امل�سوؤولني ال�سلطة 
الالزمة ل�سمان تنفيذ الن�سو�س الد�ستورية.

Enforcement mechanisms: Laws or 

arrangements that give officials the necessary 

authority to ensure that constitutional 

provisions are carried out.
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النظام الفيدرايل: نظام حكم يتاألف من احتاد موؤ�س�سات 
اأو واليات حتافظ على �سالحياتها اخلا�سة ولكن تتخلى عن 
ال�سلطة اإىل حكومة فيدرالية مركزية يف جماالت حمددة. وال 
ميكن مل�ستوى واحد من احلكومة منفرًدا تغيري التوزيع القائم 
املحلي.  امل�ستوى  على  احل�سرية  االخت�سا�سات  اأو  لل�سلطات 
واأي تعديل لل�سلطة بني م�ستويات احلكم يتطلب موافقة كافة 

امل�ستويات املتاأثرة بهذا التعديل.

Federal system: A system of government 

made up of a federation of organizations or 

states which maintain their own independent 

powers but cede authority to a central 

federal government in certain defined areas. 

One level of government cannot unilaterally 

change the existing distribution of powers 

or exclusive competences at the sub-national 

level. Any alteration of authority between 

governmental levels requires the consent of 

all affected levels.

اأحكام تاأ�سي�سية: اأحكام اأو ف�سل معني يف د�ستور يخ�س�س 
للتعبري عن القيم االأ�سا�سية للدولة.

Founding provisions: Provisions or 

a section of a constitution dedicated to 

expressing the foundational values of the 

state.

الد�ساتري االإطارية: د�ساتري موجزة تفيد يف اإر�ساء األيات 
حماية �سارمة حلقوق ومبادئ اأ�سا�سية معينة ويف الوقت نف�سه 
من  الحًقا  لتتحدد  والتفا�سيل  العمليات  من  العديد  ترتك 

خالل عمليات �سيا�سية اأو ق�سائية.

Framework constitutions: Brief 

constitutions that can be useful in establishing 

firm protections of certain basic rights and 

principles, while leaving many processes 

and details to be determined later through 

political or judicial processes.

عليها  من�سو�س  غري  مبادئ  )م�ستقة(:  �سمنية  مبادئ 
فهم»املعنى  من  غالًبا  وت�ستق  معني  د�ستور  ن�س  يف  �سراحة 

احلقيقي« لروح الن�س.

Implied (derived) principles: Principles 

not explicitly stated in the text of a constitution 

that are often drawn from a perception of the 

‘true meaning’ or spirit of the text.

القوانني  اأن  مفادها  الدويل  القانون  يف  روؤية  االأحادية: 
املحلية والدولية تتحد يف نظام واحد.

Monism: The view of international law that 

domestic and international laws are united 

into a single system.

الديباجة: اجلزء التمهيدي يف د�ستور معني وي�سف عادة 
غر�س الد�ستور ومقا�سده.

Preamble: The introductory section of a 

constitution, which usually describes the 

purpose and intentions of the constitution.

و/ معينة  الأقليات  خم�س�سة  مقاعد  حمجوزة:  مقاعد 
املقاعد  هذه  �ساغلي  وينتخب  الت�سريعية.  الهيئة  يف  ن�ساء  اأو 
املحتجزة بنف�س طريقة انتخاب املمثلني االآخرين ولكنهم يف 
بع�س االأحيان ينتخبون ح�سًرا من قبل اأع�ساء االأقلية املعنية 

املحددة يف قانون االنتخابات اأو الد�ستور.

Reserved seats: Seats set aside for specific 
minorities and/or women in the legislature. 

Representatives from these reserved seats are 

usually elected in the same manner as other 

representatives, but are sometimes elected 

only by members of the particular minority 

community designated in the electoral law/

constitution.



35 دليل عملي لبناء الد�ساتري

�سيادة القانون: و�سع قائم اأو عقيدة تن�س على اأنه ال فرد 
القانون  اأمام  مت�ساوون  اجلميع  واأن  القانون  فوق  حكومة  اأو 
يقبل فيها  النظر عن مكانتهم االجتماعية. وهي حالة  بغ�س 

كل فرد يف املجتمع، مبا يف ذلك احلاكم، �سلطة القانون.

Rule of law: A state of affairs whereby, or 

a doctrine that holds that, no individual or 

government is above the law and everyone 

regardless of their social status is equal 

before law. It is a condition in which every 

member of society including its ruler accepts 

the authority of the law.

ف�سل ال�سلطات: توزيع �سلطات الدولة بني خمتلف الفروع 
ممار�سة  من  للحكم  معيًنا  فرًعا  متنع  بطريقة  والفرقاء 

�سلطات ممنوحة ح�سًرا اإىل فرع اآخر.

Separation of powers: The distribution 

of state power among different branches 

and actors in such a way that no branch 

of government can exercise the powers 

specifically granted to another.

حقوق املراأة: حقوق خا�سة بالن�ساء مثل امل�ساواة يف احلياة 
اأمام  وامل�ساواة  التوظيف  يف  وامل�ساواة  والعامة  ال�سيا�سية 

القانون وامل�ساواة يف الزواج والعالقات االأ�سرية.

Women’s rights: Rights relating to women 

such as equality in political and public life, 

equality in employment, equality before the 

law, and equality in marriage and family 

relations.
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ملحة عن املؤلف
نورا هيدلينغ

ع�سو اأ�سا�سي يف برنامج عمليات بناء الد�ساتري التابع للموؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات. يرتكز عملها 
الق�سائي  واالإ�سالح  االنتخابي  القانون  باحثة يف جمال  ال�سابق  املعرفية. عملت يف  االأدوات  ابتكار  اأ�سا�سًا على 
املنظمات  اأخرى. كما عملت يف قطاع  اإىل وظائف  اإ�سافة  االأمريكية  يف جامعة ميني�سوتا ومع وزارة اخلارجية 
الالربحية وقطاع الرتبية. وهي حا�سلة على بكالوريو�س من جامعة تفت�س ودكتوراه يف القانون من كلية احلقوق 
يف جامعة ميني�سوتا، وهي ع�سو يف هيئة حمامي والية ميني�سوتا. ح�سلت موؤخًرا على �سهادة ماج�ستري يف القانون 

االأوروبي من جامعة �ستوكهومل حيث منحت جائزة القانون من مطبعة جامعة اأك�سفورد.
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ملحة عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ماهي املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟ 

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )International IDEA( هي منظمة دولية حكومية 
مهمتها دعم الدميقراطية امل�ستدامة حول العامل. تتمثل اأهداف املوؤ�س�سة يف دعم املوؤ�س�سات والعمليات 

الدميقراطية واإر�ساء دميقراطية تتمتع بقدر اكرب من اال�ستدامة والفعالية وال�سرعية.

ماهو دور املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟

تعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على م�ستويات عاملية واإقليمية وقطرية، ويرتكز عملها 
حول املواطن كقوة دافعة نحو التغيري.

توفر املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات املعرفة املقارنة يف جماالت عملها الرئي�سية والتي ت�سمل 
العمليات االإنتخابية، وو�سع الد�ساتري، وامل�ساركة والتمثيل ال�سيا�سيني، والدميقراطية والتنمية، اإ�سافة 

اإىل عالقة الدميقراطية بالنوع االجتماعي والتعددية والنزاع واالأمن.
وتقّدم املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هذه املعرفة للفاعلني الوطنيني واملحليني ال�ساعني نحو 

االإ�سالح الدميقراطي، كما اأنها تعمل على ت�سيري احلوار الداعم للتغري الدميقراطي.
وتهدف املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من خالل عملها اإىل حتقيق مايلي:

• تعزيز الدميقراطية و�سرعيتها وم�سداقيتها.	
• تعزيز امل�ساركة ال�سمولية والتمثيل اخلا�سع للم�ساءلة.	
• زيادة فعالية و�سرعية التعاون الدميقراطي.	

اأين تعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
مدينة  يف  الرئي�سي  مقرها  ويقع  عاملي،  م�ستوى  على  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  تعمل 
�ستوكهومل بال�سويد، ولها مكاتب يف اإفريقيا واآ�سيا واملحيط الهادئ واأمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي، 

اإ�سافة اإىل مناطق غرب اأ�سيا و�سمال اأفريقيا.
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ملحق: األحكام الدستورية والتشريعية املشار إليها ضمن هذا الفصل

تظهر هذه الن�سو�س برتتيب االإ�سارة اإليها يف الهوام�س اخلتامية ويف منت الف�سل. اقتب�ست االأحكام الد�ستورية 
  ،<http://www.servat.unibe.ch/icl/info.html> الدويل  الد�ستوري  القانون  من م�سروع  هنا  املدرجة 

ما مل يذكر خالف ذلك.

املبداأ 20، اجلدول 4 من د�ستور جمهورية جنوب اأفريقيا، القانون رقم 200 لعام 1993
يتمتع كل م�ستوى من احلكم مبا يكفي من ال�سلطات والوظائف الت�سريعية والتنفيذية لتمكينه من العمل بفعالية. 
ويتم توزيع ال�سلطات بني م�ستويات احلكم املختلفة على اأ�سا�س يف�سي اإىل اال�ستمرارية املالية عند كل م�ستوى من 
م�ستويات احلكم واإىل اإدارة عامة فعالة، ويقر ب�سرورة الوحدة الوطنية واال�ستقالل االإقليمي امل�سروع وي�سجعها 

ويقر بالتنوع الثقايف.

وفقًا   ،1993 لعام   200 رقم  قانون  اأفريقيا،  جنوب  جمهورية  د�ستور  من   4 اجلدول   ،18 املبداأ 
لتعديله بالق�سم 13)اأ( من قانون 2 لعام 1994.

يحدد الد�ستور ال�سلطات واحلدود والوظائف اخلا�سة باحلكومة الوطنية واحلكومات االإقليمية. تتطلب التعديالت 
الد�ستورية ب�ساأن تغيري ال�سلطات اأو احلدود اأو الوظائف اأو املوؤ�س�سات االإقليمية، اإ�سافة اإىل اأي اإجراءات اأخرى 
اأو،  االأقاليم،  تلك  م�سرعي  من  غالبية خا�سة  موافقة  الد�ستورية،  التعديالت  يخ�س  فيما  الد�ستور  حمددة يف 
الت�سريعي املكون من ممثلي االأقاليم، واإذا كانت  اأع�ساء املجل�س  اإذا كان هناك جمل�س ت�سريعي، موافقة ثلثي 
التعديالت املعنية تخ�س اأقاليم معينة، فاإنها تتطلب موافقة م�سرعي تلك االأقاليم كذلك. ويتوجب اتخاذ تدابري 
ب�سلطات  املتعلقة  الد�ستورية  التعديالت  جميع  ب�ساأن  االإقليمي  الت�سريعي  املجل�س  نظر  وجهات  على  للح�سول 

وحدود ووظائف االإقليم.

من قانون رقم 1993/200، الد�ستور املوؤقت جلمهورية جنوب اأفريقيا، الق�سم 251
اأفريقيا لتجاوز االنق�سامات وال�سراعات يف  ميثل اعتماد هذا الد�ستور االأ�سا�س االآمن ل�سعب جمهورية جنوب 
يف  االإن�سانية  املبادئ  كافة  وجتاهل  االإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة  االنتهاكات  من  كثري  يف  ت�سببت  والتي  املا�سي، 

ال�سراعات العنيفة ويف اإرث عميق من الكراهية واخلوف واالإجرام والرغبة يف االنتقام. 
ميكن اليوم تناول هذه الق�سايا على اأ�سا�س اأن هناك حاجة للتفاهم ولي�س اإىل الثاأر، وحاجة اإىل االإ�سالح ولي�س 

اإىل االنتقام، وحاجة اإىل فل�سفة اأوبونتو ولي�س اإىل عمل يوؤدي اإىل �سحايا.

اأفريقيا )د�ستور 1996 ب�سيغته املعدلة  الف�سل )1( )املواد 1-6( من د�ستور جمهورية جنوب 
لعام 2007(

املادة 1 جمهورية جنوب اأفريقيا
جمهورية جنوب اأفريقيا دولة دميقراطية ذات �سيادة اأن�سئت على اأ�سا�س القيم التالية:

الكرامة االإن�سانية، وحتقيق امل�ساواة واالرتقاء بحقوق االإن�سان وحرياته. )اأ(   
حظر التمييز على اأ�سا�س العرق اأو اجلن�س. )ب(   
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�سيادة الد�ستور وحكم القانون. )ج(   
االقرتاع العام للبالغني، وال�سجل العام الوطني للناخبني، واالنتخابات العادية، ونظام احلكم دميقراطي  )د(   

القائم على التعددية احلزبية ل�سمان امل�ساءلة وال�سفافية والعالنية.

املادة 2 �سيادة الد�ستور
باطاًل، ويجب  يعترب  يتعار�س معه  اإجراء  اأو  اأي قانون  فاإن  للجمهورية؛ وعليه  االأعلى  القانون  الد�ستور هو  هذا 

الوفاء بااللتزامات التي يفر�سها الد�ستور.

املادة 3 املواطنة
تكون هناك مواطنة م�سرتكة لدولة جنوب اأفريقيا.( 1)
كل املواطنني �سوا�سية:( 2)

يف التمتع بحقوق املواطنة ومزاياها وفوائدها. )اأ(   
يف االلتزام بواجبات املواطنة وم�سوؤولياتها. )ب(   

ين�س الت�سريع الوطني على اكت�ساب املواطنة واحلرمان منها وا�ستعادتها.

املادة 4 الن�سيد الوطني

يتوىل الرئي�س حتديد الن�سيد الوطني للجمهورية مبوجب مر�سوم �سادر عنه.

املادة 5 العلم الوطني

مو�سح  هو  كما  واالأزرق،  واالأحمر  واالأبي�س  واالأخ�سر  والذهبي  االأ�سود  اللون  يحمل  للجمهورية  الوطني  العلم 
ومر�سوم يف اجلدول 1.

املادة 6 اللغات
االأفريكانية، ( 1) ت�سونغا،  فيندا،  �سواتي،  �سيت�سوانا،  �سي�سوثو،  �سيبيدي،  هي  للجمهورية  الر�سمية  اللغات 

االإجنليزية، نيدبيلي، خو�سا وزولو.
الدولة ( 2) على  يتعني  تاريخيًا،  ل�سعبنا  اأبناء  من  االأ�سليني  ال�سكان  لغات  ومكانة  ا�ستخدام  بت�ساوؤل  اعرتافًا 

اتخاذ تدابري عملية واإيجابية لرفع مكانة وتعزيز ا�ستخدام هذه اللغات.
يجوز للحكومات الوطنية واملحلية ا�ستخدام لغات ر�سمية خا�سة الأغرا�س احلكم، مع االأخذ بعني االعتبار ( 3)

اال�ستخدام والتطبيق العملي والتكلفة والظروف االإقليمية والتوازن بني احتياجات وتف�سيالت لل�سكان ككل 
اأو يف االأقاليم املعنية؛ �سريطة اأنه ال يجوز للحكومة الوطنية اأو االإقليمية اعتماد لغة ر�سمية واحدة فقط. 

وينبغي على البلديات اأن ت�سع يف اعتبارها ا�ستخدام وتف�سيالت ال�سكان للغات. 
يجب على احلكومات الوطنية واالإقليمية، عن طريق ال�سبل الت�سريعية وغريها، تنظيم ومراقبة ا�ستخدام ( 4)

تلك احلكومات للغات الر�سمية. ودون التقليل من �ساأن االأحكام الواردة يف الق�سم الفرعي )2(، يجب اأن 
تتمتع كافة اللغات الر�سمية بتقدير متكافئ واأن حتظى مبعاملة من�سفة.
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ينبغي على جلنة لغة جنوب اأفريقيا املوحدة القيام مبا يلي:( 5)
)اأ( تعزيز واإن�ساء ظروف لتنمية وا�ستخدام: 

كافة اللغات الر�سمية( 1
لغات اخلوي وناما و�سان( 2
لغة االإ�سارة.( 3

اللغات، مبا فيها االأملانية واليونانية والكوجاراتية والهندية والربتغالية  )ب( تعزيز و�سمان احرتام جميع 
ولغة التاميل والتيلوجو االأردو واللغات االأخرى التي ي�سيع ا�ستخدامها يف جمهورية جنوب اأفريقيا، اإىل جانب 

اللغات العربية والعربية وال�سن�سكريتية وغريها من اللغات امل�ستخدمة الأغرا�س دينية.

املادة 5 من د�ستور جمهورية تركيا )د�ستور 1982 ب�سيغته املعدلة لعام 2007(
االأهداف والواجبات االأ�سا�سية للدولة

االأهداف والواجبات االأ�سا�سية للدولة هي: احلفاظ على ا�ستقالل ووحدة االأمة الرتكية، وعدم قابليتها لتجزئة 
اأو تق�سيم البالد، واحلفاظ على اجلمهورية والدميقراطية، و�سمان الرفاه وال�سالم وال�سعادة للفرد واملجتمع؛ 
االأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق  تقيد  التي  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  العقبات  اإزالة  اأجل  من  وال�سعي 
للفرد بطريقة تتنافى مع مبادئ العدالة والدولة املدنية االجتماعية التي حتكمها �سيادة القانون، وتوفري ال�سروط 

الالزمة لتنمية وجود الفرد املادي والروحي.

املادة 37 من د�ستور جمهورية الهند )د�ستور 1950 ب�سيغته املعدلة لعام 1995(
اجلزء الرابع من املبادئ التوجيهية ل�سيا�سة الدولة

ال يجوز الأي حمكمة فر�س تنفيذ االأحكام الواردة يف هذا اجلزء، بيد اأن املبادئ الواردة هنا تعد اأ�سا�سية يف حكم 
البالد ومن واجب الدولة تطبيق تلك املبادئ عند �سن القوانني.

املادة 45 من د�ستور جمهورية الهند )د�ستور 1950 ب�سيغته املعدلة لعام 1995(
جمانية واإلزامية التعليم لالأطفال

ينبغي على الدولة اأن تبذل كل ما و�سعها لتوفري، يف غ�سون فرتة ع�سرة اأعوام من بدء العمل بالد�ستور، التعليم 
املجاين واالإلزامي جلميع االأطفال حتى يكملوا اأربعة ع�سر عامًا.

)الحظ اأنه مت تعديل هذا احلكم(

املادة 3 من د�ستور االحتاد الرو�سي )1993(
�سعب االحتاد الرو�سي متعدد اجلن�سيات هو و�سيلة ال�سيادة وامل�سدر الوحيد لل�سلطة يف االحتاد الرو�سي.( 1)
الذاتي ( 2) الدولة واحلكم  �سلطة  �سلطته مبا�سرة، وكذلك من خالل وحدات  الرو�سي  �سعب االحتاد  ميار�س 

املحلي.
تعد اال�ستفتاءات ال�سعبية واالنتخابات التج�سيد املبا�سر االأعلى ل�سلطة ال�سعب.( 3)
ال يجوز الأي فرد اأن ين�سب لنف�سه اأي �سلطة يف االحتاد الرو�سي. وتتم مقا�ساة اأي حماولة لال�ستحواذ على ( 4)

ال�سلطة اأو اال�ستيالء على ال�سلطة  مبوجب القانون الفيدرايل.
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املادة 7 من د�ستور جمهورية تيمور ال�سرقية الدميقراطية )2002(*
املادة 7 حق االقرتاع العام ونظام التعدد احلزبي

ميار�س ال�سعب ال�سلطة ال�سيا�سية من خالل االقرتاع العام احلر املتكافئ املبا�سر ال�سري الدوري، وكذلك ( 1)
من خالل االأ�سكال االأخرى املحددة يف الد�ستور.

الدميقراطية ( 2) وامل�ساركة  ال�سعبية  االإرادة  عن  املنظم  للتعبري  ال�سيا�سية  االأحزاب  م�ساركة  الدولة  تثّمن 
للمواطنني يف حكم البالد.

 <http://www.constitutionnet.org> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

من املادة 200 وديباجة د�ستور جمهورية رواندا )2003(*
املادة 200

يعترب اأي قانون يتعار�س مع هذا الد�ستور باطاًل والغيًا.

الديباجة
 يتم اإقرار هذا الد�ستور، عرب اال�ستفتاء ال�سعبي، باعتباره القانون االأعلى جلمهورية رواندا.

 <http://mhc.gov.rw> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 6 من د�ستور مملكة تايالند )1997(
غري  اأو  الد�ستور  هذا  تتعار�س  الئحة  اأو  قاعدة  اأو  قانون  اأي  اأحكام  واإن  للدولة.  االأعلى  القانون  الد�ستور  ميثل 

متوافقة معه تعد غري قابلة للتنفيذ.

املادة 60 من د�ستور جمهورية الربازيل االحتادية )د�ستور 1988 ب�سيغته املعدلة لعام 1993(
تعديل الد�ستور

)0( ميكن تعديل الد�ستور بناء على اقرتاح مقدم من:
اأواًل: ما ال يقل عن ثلث اأع�ساء جمل�س ال�سعب اأو جمل�س ال�سيوخ الفيدرايل.  

ثانيًا: رئي�س اجلمهورية.  
ثالثًا: اأكرث من ن�سف اجلمعيات الت�سريعية للوحدات الفيدرالية، حيث تعرب كل منها عن نف�سها باأغلبية   

اأع�سائها.
)1( ال يجوز تعديل الد�ستور اأثناء التدخل الفيدرايل اأو يف حالة الدفاع اأو حالة احل�سار.

)2( تتم مناق�سة االقرتاح والت�سويت عليه يف جمل�س ال�سيوخ، يف دورتني، ويتم اعتباره حمل موافقة يف  حال 
ح�سوله على ثالثة اأخما�س اأ�سوات االأع�ساء يف كلتا الدورتني.

)3( يتم �سن اأي تعديالت د�ستورية من قبل اللجان الرئا�سية ملجل�س النواب وجمل�س ال�سيوخ الفيدرايل، مع رقم 
مت�سل�سل منا�سب.

)4( ال تتم مناق�سة اأي قرار ب�ساأن اقرتاح لتعديل الد�ستور يهدف اإىل الق�ساء على:
الهيئة الفيدرالية للدولة؛ اأ(   

االقرتاع املبا�سر ال�سري العام الدوري؛ ب(   
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الف�سل بني فروع احلكم؛ ج(   
احلقوق وال�سمانات الفردية. د(   

)5( ال يجوز طرح مو�سوع مت تناوله �سمن اقرتاح تعديل وقوبل بالرف�س اأو اعترب خمتاًل يف اقرتاح تعديل اآخر 
يف نف�س الدورة الت�سريعية.

املادة 79 من القانون االأ�سا�سي جلمهورية اأملانيا االحتادية )د�ستور 1949 ب�سيغته املعدلة لعام 
)2006

تعديل القانون االأ�سا�سي
ال يجوز تعديل هذا الد�ستور اإال مبوجب ت�سريعات تن�س �سراحة على تعديل اأو ا�ستكمال ن�س الد�ستور.   )1(  
وفيما يخ�س املعاهدات الدولية املعنية بت�سوية �سلمية، اأو االإعداد لت�سوية �سلمية، اأو الق�ساء على نظام 
احتالل اأو التي تهدف اإىل خدمة الدفاع عن اجلمهورية االحتادية، يكفي، لغر�س اإي�ساح اأن اأحكام هذا 
الد�ستور ال حتول دون اإبرام وتطبيق مثل تلك املعاهدات، اأن يتم تفعيل ن�س مكمل لن�س هذا الد�ستور 

يقت�سر على مثل هذا االإي�ساح املطلوب.
اأع�ساء  اأ�سوات  وثلثي  )البوند�ستاغ(  النواب  جمل�س  اأع�ساء  ثلثي  موافقة  الت�سريعات  هذه  مثل  تتطلب   )2(  

جمل�س ال�سيوخ )البوند�سرات(.
جميع التعديالت الد�ستورية التي توؤثر على تق�سيم االحتاد اإىل واليات ]Länder[ اأو امل�ساركة على مبداأ   )3(  

الواليات يف الت�سريع اأو املبادئ االأ�سا�سية الواردة يف املواد من 1 حتى 20، تعد جميعها غري مقبولة.

من املادة 5 من د�ستور البو�سنة والهر�سك )1995(
تتكون الهيئة الرئا�سية للبو�سنة والهر�سك من ثالثة اأع�ساء: ع�سو بو�سني وع�سو كرواتي يتم انتخابهما مبا�سرة 

من اإقليم احتاد البو�سنة والهر�سك، وع�سو �سربي يتم انتخابه مبا�سرة من اأرا�سي اجلمهورية ال�سربية.

املادة 51 من د�ستور باك�ستان )د�ستور 1973 ب�سيغته املعدلة لعام 2004(*
51( اجلمعية الوطنية.

املقاعد  ذلك  يف  مبا  الوطنية،  اجلمعية  الأع�ساء  مقعدًا  واأربعون  واثنان  ثالثمائة  هناك  يكون  اأن  يجب   )1( 
املخ�س�سة للمراأة وغري امل�سلمني.
يحق لل�سخ�س الت�سويت اإذا –   )2( 

كان مواطنًا باك�ستانيًا؛ )اأ(   
ال يقل عمره عن ثمانية ع�سر عامًا؛ )ب(   
يظهر ا�سمه يف القوائم االنتخابية؛ )ج(   

مل تقرر اأي حمكمة خمت�سة اأنه فاقد لقواه العقلية. )د(   
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اإليها يف الفقرة )1(، با�ستثناء ما هو من�سو�س عليه يف  يتم تخ�سي�س مقاعد اجلمعية الوطنية امل�سار   )1( 
النحو  على  الفيدرالية  والعا�سمة  الفيدرالية  لالإدارة  القبلية اخلا�سعة  واملناطق  اإقليم  لكل  الفقرة )4(، 

التايل:

االإجمايلالن�ساءاملقاعد العامة
14317بلو�س�ستان

35843خيرب ب�ستونخوا
14835183البنجاب

611475ال�سند
12-12املناطق القبلية اخلا�سعة لالإدارة الفيدرالية

2-2العا�سمة الفيدرالية
27260332االإجمايل

اإ�سافة اإىل عدد املقاعد امل�سار اإليه يف الفقرة )3(، �سيتم تخ�سي�س ع�سرة مقاعد يف اجلمعية الوطنية   )2( 
لغري امل�سلمني.

يتم تخ�سي�س مقاعد اجلمعية الوطنية لكل اإقليم وللمناطق القبلية اخلا�سعة لالإدارة الفيدرالية والعا�سمة   )3( 
الفيدرالية على اأ�سا�س التعداد ال�سكاين وفقًا الآخر اإح�ساء ر�سمي معلن.

لغر�س انتخابات اجلمعية الوطنية-  )4( 
انتخاب  ويتم  واحد  مبمثل  اإقليمية  انتخابية  دوائر  العامة  املقاعد  على  االنتخابية  الدوائر  تكون  )اأ(   

االأع�ساء ل�سغل تلك املقاعد عن طريق االقرتاع احلر املبا�سر وفقًا للقانون؛
املعنية  لالأقاليم  واملعينة  للمراأة  املخ�س�سة  املقاعد  لكافة  واحدة  انتخابية  دائرة  اإقليم  كل  يعد  )ب(   

مبوجب الفقرة )3(؛
يجب اأن تكون الدائرة االنتخابية جلميع املقاعد املخ�س�سة لغري امل�سلمني البلد كله؛ )ج(   

يتم انتخاب اأع�ساء املقاعد املخ�س�سة للمراأة والتي تخ�س�س الإقليم ما مبوجب الفقرة )3( وفقًا  )د(   
للقانون من خالل نظام التمثيل الن�سبي لقوائم االأحزاب ال�سيا�سية للمر�سحني على اأ�سا�س العدد 
الكلي للمقاعد العامة التي يح�سل عليها كل حزب �سيا�سي من االإقليم املعني يف اجلمعية الوطنية؛ 
�سريطة اإنه لغر�س هذه الفقرة الفرعية يجب اأن يكون العدد االإجمايل للمقاعد العامة التي يفوز 
اإىل  االن�سمام  لهم  يحق  الذين  امل�ستقلني  االإعادة  اأو مر�سحي  مر�سح  مت�سمنًا  �سيا�سي  بها حزب 

حزب �سيا�سي يف غ�سون ثالثة اأيام من ن�سر اأ�سماء مر�سحي االإعادة يف اجلريدة الر�سمية؛
يتم انتخاب اأع�ساء املقاعد املخ�س�سة لغري امل�سلمني والتي تخ�س�س الإقليم ما مبوجب الفقرة )3(  )هـ(   
وفقًا للقانون من خالل نظام التمثيل الن�سبي لقوائم االأحزاب ال�سيا�سية للمر�سحني على اأ�سا�س العدد 
الكلي للمقاعد العامة التي يح�سل عليها كل حزب �سيا�سي من االإقليم املعني يف اجلمعية الوطنية؛ 
�سريطة اإنه لغر�س هذه الفقرة الفرعية يجب اأن يكون العدد االإجمايل للمقاعد العامة التي يفوز بها 
اإىل حزب  االن�سمام  لهم  الذين يحق  امل�ستقلني  االإعادة  اأو مر�سحي  �سيا�سي مت�سمنًا مر�سح  حزب 

�سيا�سي يف غ�سون ثالثة اأيام من ن�سر اأ�سماء مر�سحي االإعادة يف اجلريدة الر�سمية؛
 <http://www.pakistani.org> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *
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املادة 125 من الد�ستور الدائم جلمهورية العراق )2005(
ي�سمن هذا الد�ستور احلقوق االإدارية وال�سيا�سية والثقافية والتعليمية للقوميات املختلفة كالرتكمان، والكلدان 

واالآ�سوريني، و�سائر املكونات االأخرى، وينظم ذلك بقانون.
<http://aceproject.org> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 8 من الد�ستور الفيدرايل لالحتاد ال�سوي�سري )د�ستور 1999 ب�سيغته املعدلة لعام 2010(
امل�ساواة

جميع النا�س مت�ساوون اأمام القانون.( 1)
اأو املركز ( 2) اأو اللغة  اأو العمر  اأو اجلن�س  اأو العرق  اأ�سا�س املن�ساأ  اأي �سخ�س، وال�سيما على  ال يجوز التمييز �سد 

االجتماعي اأو طريقة احلياة اأو املعتقدات الدينية اأو الفل�سفية اأو ال�سيا�سية، اأو ب�سبب االإعاقة اجل�سدية 
اأو الذهنية .

يتمتع الرجال والن�ساء بحقوق مت�ساوية. وين�س القانون على امل�ساواة القانونية والفعلية، وخا�سة �سمن االأ�سرة ( 3)
واأثناء التعليم ويف مكان العمل. ويحق للرجل واملراأة احل�سول على نف�س االأجر نظري عمل بنف�س القيمة. 

ين�س القانون على تدابري للق�ساء على ال�سلبيات التي يعانيها املعاقون.( 4)

املادة 48 من د�ستور باراغواي )1992(
ب�ساأن امل�ساواة يف احلقوق بني الرجل واملراأة

الرجال والن�ساء مت�ساوون يف احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية. وتعمل الدولة على تهيئة الظروف 
املواتية واإيجاد االآليات الالزمة لتحقيق تلك امل�ساواة وتفعليها عن طريق اإزالة العقبات التي حتول دون حتقيق 

ذلك، وكذلك من خالل تعزيز م�ساركة املراأة يف كافة قطاعات احلياة الوطنية.

املادة 63 من الد�ستور املوؤقت جلمهورية نيبال الفيدرالية الدميقراطية )2063(، 2007*
ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية

ُت�سكل، مبوجب اأحكام هذا الد�ستور، جمعية تاأ�سي�سية ل�سياغة د�ستور جديد من قبل ال�سعب النيبايل.( 1)
بعد بدء �سريان هذا الد�ستور، جُترى انتخابات الختيار اأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية يف التاريخ الذي حتدده ( 2)

حكومة نيبال.
اأع�ساء عن طريق نظام انتخابي خمتلط، ( 3) التاأ�سي�سية من 425 ع�سوًا ينتخب منهم 409  تتكون اجلمعية 

ويجوز تعيني 16 ع�سوًا، على النحو املن�سو�س عليه يف القانون:-
)االأكرث  االأول  الفائز  نظام  اأ�سا�س  على  املنتخبني  املر�سحني  بني  من  اأع�ساء   205 انتخاب  يتم  )اأ(   

اأ�سواتًا( من كل دائرة انتخابية وفقًا للقانون ال�سائد قبل بدء �سريان هذا الد�ستور.
متنح  التي  االأ�سوات  اأ�سا�س  على  الن�سبي  االنتخابي  النظام  مبوجب  اأع�ساء   204 انتخاب  يتم  )ب(   

لالأحزاب ال�سيا�سية، مع اعتبار البالد باأكملها دائرة انتخابية واحدة.
ير�سح جمل�س الوزراء املوؤقت 16 ع�سوًا، على اأ�سا�س االإجماع، من بني �سخ�سيات بارزة يف احلياة  )ج(   

الوطنية.
يوؤخذ مبداأ ال�سمولية بعني االعتبار عند اختيار املر�سحني من قبل االأحزاب ال�سيا�سية مبوجب الفقرة الفرعية ( 4)

اإبان اإعداد قائمة املر�سحني مبوجب الفقرة الفرعية )ب( اأعاله، كما  )اأ( من البند )3( اأعاله، وكذلك 
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ينبغي على االأحزاب ال�سيا�سية �سمان التمثيل الن�سبي للمراأة والداليت والقبائل امل�سطهدة /قبائل ال�سكان 
االأ�سليني والفئات املتخّلفة واملادهي�سي واملجموعات االأخرى على النحو املن�سو�س عليه يف القانون. 

وبغ�س النظر عما تن�س عليه هذه الفقرة، يف حالة املراأة، يجب اأن يتم توفري ثلث التمثيل على االأقل عن ( 5)
طريق اإ�سافة عدد مرات الرت�سح مبوجب الفقرة الفرعية )اأ( من البند )3( اإىل التمثيل الن�سبي مبوجب 

الفقرة الفرعية )ب( من البند )3(.
يتم انتخاب اأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية من خالل االقرتاع ال�سري، وفقًا للقانون.( 6)
لغر�س انتخاب اأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية، يحق لكل مواطن نيبايل بلغ الثامنة ع�سر من العمر يف نهاية ( 7)

ماجن�سري، 2063 )15 دي�سمرب 2006( الت�سويت مبوجب القانون.
اأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية و�سوؤون اأخرى ذات �سلة على ( 8) اأحكام تلك املادة، يتم تنظيم انتخاب  مبوجب 

النحو املن�سو�س عليه يف القانون.
 <http://www.constitutionnet.org> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املواد 76 و82 من د�ستور جمهورية رواندا )2003(*
املادة 76

يتكون جمل�س النواب من ثمانني )80( ع�سوًا على النحو التايل:
يتم انتخاب ثالثة وخم�سون )53( وفقًا الأحكام املادة 77 من هذا الد�ستور.( 1)
اأربع وع�سرون )24( امراأة: اثنتان من كل اإقليم ومدينة كيجايل. يتم انتخابهن من قبل جمعية م�سرتكة ( 2)

تتكون من اأع�ساء جمال�س االإقليم املعني اأو البلدية اأو البلدة اأو مدينة كيجايل واأع�ساء اللجان التنفيذية 
ملنظمات املراأة على م�ستويات االأقاليم ومدينة كيجايل واملقاطعات والبلديات والبلدات والقطاعات.

يتم انتخاب ع�سوين )2( من قبل املجل�س القومي لل�سباب.( 3)
يتم انتخاب ع�سو واحد )1( من قبل احتاد جمعيات املعاقني.( 4)

املادة 82
اأن  على  �سنوات   )8( ثماين  النيابية  دورتهم  مدة  وتبلغ  وع�سرين )26( ع�سوًا  �ستة  من  ال�سيوخ  يتكون جمل�س 
الدولة  روؤ�ساء  املقاعد. عالوة على ذلك، ي�سبح  االأقل من هذه  املائة )30%( على  للمراأة ثالثني يف  يخ�س�س 

ال�سابقون اأع�ساء يف جمل�س ال�سيوخ بناء على طلبهم على النحو املن�سو�س عليه يف الفقرة 4 من هذه املادة.

يتم انتخاب اأو تعيني هوؤالء االأع�ساء ال�ستة والع�سرين )26( على النحو التايل:
اثنا ع�سر )12( ع�سوًا ميثلون كافة االأقاليم ومدينة كيجايل يتم انتخابهم بوا�سطة االقرتاع ال�سري من ( 1)

قبل اأع�ساء اللجان التنفيذية للقطاعات واالأقاليم والبلديات وجمال�س البلدات اأو املدن ومدينة كيجايل.
ثمانية )8( اأع�ساء يعينهم رئي�س اجلمهورية الذي ي�سمن متثيل املجتمعات املهّم�سة تاريخيًا.( 2)
اأربعة )4( اأع�ساء يعينهم منتدى املنظمات ال�سيا�سية.( 3)
حما�سر جامعي واحد )1( بدرجة اأ�ستاذ م�ساعد على االأقل اأو باحث منتخب من قبل الفريق االأكادميي ( 4)

والبحثي للجامعات واملعاهد العامة للتعليم العايل.
حما�سر جامعي واحد )1( بدرجة اأ�ستاذ م�ساعد على االأقل اأو باحث منتخب من قبل الفريق االأكادميي ( 5)

والبحثي للجامعات واملعاهد اخلا�سة للتعليم العايل.
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للرجل  املت�ساوي  والتمثيل  الوطنية  الوحدة  مراعاة  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�ساء  تعيني  عن  امل�سوؤولة  الهيئات  على  يجب 
واملراأة.

روؤ�ساء الدولة ال�سابقني الذين اأكملوا ب�سرف مدة حكمهم اأو تقدموا با�ستقاالتهم طواعية من منا�سبهم ي�سبحون 
اأع�ساء يف جمل�س ال�سيوخ عن طريق تقدمي طلب اإىل املحكمة العليا.

تتوىل املحكمة العليا البت يف اأي نزاع ين�ساأ فيما يتعلق بتطبيق املادتني  82 و83 من هذا الد�ستور.
 <http://mhc.gov.rw>:اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 37 من د�ستور دولة االأرجنتني )1994(
ي�سمن هذا الد�ستور املمار�سة الكاملة للحقوق ال�سيا�سية مبا يتفق مع مبداأ ال�سيادة العامة ومع القوانني ( 1)

امل�ستقة منه. يكون االقرتاع عامًا ومتكافئًا و�سريًا واإلزاميًا.
�سمان امل�ساواة الفعلية يف الفر�س املتاحة للرجال والن�ساء ل�سغل املنا�سب االنتخابية واحلزبية عن طريق ( 2)

اتخاذ اإجراءات اإيجابية عند تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية والنظام االنتخابي. 

لعام  املعدلة  االإ�سالمية )د�ستور 1973 ب�سيغته  املادة 106 )1( من د�ستور جمهورية باك�ستان 
*)2004

املادة 106: د�ستور اجلمعيات املحلية
تتكون كل جمعية حملية من مقاعد عامة ومقاعد خم�س�سة للمراأة ولغري امل�سلمني على النحو املحدد اأدناه:( 1)

االإجمايلغري امل�سلمنياملراأةاملقاعد العامة
5111365بلو�س�ستان

99223124خيرب ب�ستونخوا
297668371البنجاب

130299168ال�سند
يحق لل�سخ�س االنتخاب اإذا:( 2)

كان مواطنًا باك�ستانيًا؛ )اأ(   
ال يقل عمره عن ثمانية ع�سر عاماً؛ )ب(   
يظهر ا�سمه يف القوائم االنتخابية؛ )ج(   

مل تقرر اأي حمكمة خمت�سة اأنه فاقد لقواه العقلية؛ )د(   

لغر�س انتخابات اجلمعية املحلية – ( 3)
تكون الدوائر االنتخابية على املقاعد العامة دوائر انتخابية اإقليمية مبمثل واحد ويتم انتخاب االأع�ساء  )اأ(   

ل�سغل تلك املقاعد عن طريق االقرتاع احلر املبا�سر وفقًا للقانون؛
يعد كل اإقليم دائرة انتخابية واحدة لكافة املقاعد املخ�س�سة للمراأة واملعينة لالأقاليم املعنية مبوجب  )ب(   

الفقرة )1(؛
وفقًا  الفقرة )1(  ما مبوجب  الإقليم  والتي تخ�س�س  للمراأة  املخ�س�سة  املقاعد  اأع�ساء  انتخاب  يتم  )ج(   
للقانون من خالل نظام التمثيل الن�سبي لقوائم االأحزاب ال�سيا�سية للمر�سحني على اأ�سا�س العدد الكلي 
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وذلك  املحلية؛  اجلمعية  املعني يف  االإقليم  من  �سيا�سي  كل حزب  عليها  يح�سل  التي  العامة  للمقاعد 
اأنه لغر�س تلك الفقرة الفرعية، يكون العدد االإجمايل للمقاعد العامة التي فاز بها احلزب  �سريطة 
هذا  مثل  اإىل  االن�سمام  لهم  يحق  الذين  املعادين  امل�ستقلني  املر�سحني  اأو  املر�سح  مت�سمنًا  ال�سيا�سي 

احلزب ال�سيا�سي يف غ�سون ثالثة اأيام من ن�سر يف ال�سحيفة الر�سمية الأ�سماء املر�سحني املعادين.
 <http://www.pakistani.org>  اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 40 من الد�ستور ال�سيا�سي لكولومبيا )1991 وفقًا لتعديله عام 2005(*
هذا  مفعول  ولي�سري  ال�سيا�سية.  ال�سلطة  ومراقبة  وممار�سة  اإن�ساء  يف  امل�ساركة  مواطن  الأي  يحق   .40 املادة 

املر�سوم، يحق للمواطن:
الت�سويت واالنتخاب.( 1)
امل�ساركة يف االنتخابات واال�ستفتاءات العامة واال�ستطالعات العامة وامل�ساورات العامة وغري ذلك ( 2)

من اأ�سكال امل�ساركة الدميقراطية.
تكوين االأحزاب اأو احلركات اأو اجلماعات ال�سيا�سية دون قيود، وامل�ساركة بحرية يف تلك الكيانات ( 3)

ون�سر اأفكارها وبراجمها.
الد�ستور ( 4) يف  عليه  املن�سو�س  النحو  وعلى  ذلك  تقت�سي  التي  احلاالت  يف  املنتخبني  تفوي�س  اإلغاء 

والقانون.
العمل يف الهيئات العامة.( 5)
تقدمي اإجراءات عامة دفاعًا عن الد�ستور والقانون.( 6)
�سغل منا�سب عامة، با�ستثناء املواطنني الكولومبيني الذين يحملون جن�سيتني، �سواء حاملي اجلن�سية ( 7)

بامليالد اأو املجن�سني. يقوم القانون بتنظيم ذلك اال�ستثناء ويحدد احلاالت التي ي�سري عليها.
ت�سمن ال�سلطات امل�ساركة الفعالة واملتكافئة للمراأة يف منا�سب �سنع القرار باالإدارة العامة.

<http://confinder.richmond.edu> اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 33 من د�ستور جمهورية بولندا )1997(
يتمتع الرجل واملراأة بحقوق مت�ساوية يف حياة اأ�سرية و�سيا�سية واجتماعية واقت�سادية يف جمهورية بولندا. ( 1)
لهما ( 2) يحق  كما  والرتقي،  والتوظيف  بالتعليم  يتعلق  فيما  وال�سيما  مت�ساوية،  بحقوق  واملراأة  الرجل  يتمتع 

و�سغل  االجتماعي  التاأمني  يف  احلق  وكذلك  القيمة،  مت�سابه  العمل  نظري  متكافئ  راتب  على  احل�سول 
املنا�سب واحل�سول على درجات ال�سرف العامة واالأو�سمة.

ال�سيا�سي  الد�ستور  يف  )اأ()7(   123 املادة  االجتماعي(،  والتاأمني  )العمال  ال�ساد�س  الف�سل 
للواليات املتحدة املك�سيكية )د�ستور 1917 ب�سيغته املعدلة لعام 2007(*

يتمتع كل �سخ�س باحلق يف العمل على نحو يحفظ له كرامته ويعود بالفائدة على جمتمعه، و�سعيًا لدعم مثل هذا 
احلق، يلزم تعزيز اإيجاد فر�س التوظيف وتنظيم العمل حتت اإطار القانون.

وفقًا الأحكام هذه املادة، يقوم جمل�س النواب ب�سن قوانني العمل التي تعنى بتنظيم: 
عقود العمل، مبا فيها تلك التي يكون فيها العمال اأو املوظفون اأو العمال املحليون اأو احلرفيون اأطرافًا يف العقد، 
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حمددين ما يلي:
تاأكيد مبداأ ت�ساوي املكافاآت املقدمة للرجال وال�سيدات من العمال نظري العمل مت�ساوي القيمة دون ( 1)

اأدنى متييز بناء على النوع اأو القومية.
* اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط: <;http://biblio.juridicas.unam.mx> ، ترجمة: كارلو�س برييز فازكويز.

املادة 11 من د�ستور االإكوادور )2008(*

تخ�سع ممار�سة احلقوق للمبادئ التالية:
يجوز ممار�سة احلقوق وتعزيزها ودعمها ب�سورة فردية اأو جماعية اأمام ال�سلطات املخت�سة؛ حيث ( 1)

يتعني على تلك ال�سلطات �سمان تطبيق تلك احلقوق.
جميع االأ�سخا�س �سوا�سية ويجب اأن يتمتعوا بذات احلقوق والواجبات وامل�سوؤوليات.( 2)

ال يجوز التمييز �سد اأي �سخ�س على اأ�سا�س االنتماء العرقي اأو حمل امليالد اأو العمر اأو النوع اأو الهوية اجلن�سية اأو 
الهوية الثقافية اأو احلالة املدنية اأو اللغة اأو الدين اأو املذهب االأيديولوجي اأو االنتماء ال�سيا�سي اأو ال�سجل القانوين 
اأو االإ�سابة بفريو�س  اأو احلالة ال�سحية  اأو التوجه اجلن�سي  اأو و�سع الهجرة  اأو الو�سع االجتماعي-االقت�سادي 
نق�س املناعة املكت�سب اأو االإعاقة اأو االختالف البدين اأو اأي �سفة مميزة اأخرى، �سواء كانت �سخ�سية اأو جماعية، 
موؤقتة اأو دائمة، وميكن اأن ت�ستهدف احلقوق اأو توؤدي اإىل االنتقا�س منها اأو اإلغاء االعرتاف بها اأو التمتع بها اأو 

ممار�ستها. وتخ�سع كافة اأ�سكال التمييز للعقوبة مبوجب القانون.
تتخذ الدولة تدابري اإجرائية اإيجابية تهدف اإىل م�ساندة حتقيق امل�ساواة الفعلية ل�سالح حاملي احلقوق الذين 

يتعر�سون للتمييز �سدهم وعدم امل�ساواة.

*متت اإعادة الطباعة من ومتاح من قاعدة البيانات ال�سيا�سية االأمريكية 
<http://pdba.georgetown.edu/>

املادة 75 من د�ستور جمهورية كو�ستاريكا )د�ستور 1949 ب�سيغته املعدلة لعام 2003(
مع  الدين  هذا  دعم  يف  جانبها  من  ت�سهم  والتي  للدولة،  الر�سمي  الدين  هي  الر�سولية  الرومانية  الكاثوليكية 
عدم حظر املمار�سة احلرة داخل اجلمهورية لكافة العبادات االأخرى التي ال تتعار�س مع االأخالقيات العامة اأو 

االأعراف ال�ساحلة.
املادة 2 من د�ستور مملكة الرنويج )د�ستور 1814 ب�سيغته املعدلة لعام 1996(

جميع قاطني اململكة لديهم احلق يف ممار�سة دينهم بحرية تامة.( 1)
تظل الديانة االإجنيلية-اللوثرية هي الديانة الر�سمية للدولة. ويلتزم ال�سكان املعتنقون لهذه الديانة بتن�سئة ( 2)

اأبنائهم عليها.

املادة 2 من د�ستور جمهورية العراق )2005(*
اأواًل: االإ�سالم دين الدولة الر�سمي وهو م�سدر اأ�سا�س للت�سريع: 

ال يجوز �سن قانون يتعار�س مع ثوابت اأحكام االإ�سالم. )اأ(   
ال يجوز �سن قانون يتعار�س مع مبادئ الدميقراطية.  )ب( 

ال يجوز �سن قانون يتعار�س مع احلقوق واحلريات االأ�سا�سية الواردة يف هذا الد�ستور. )ج(   
ثانيًا: ي�سمن هذا الد�ستور احلفاظ على الهوية االإ�سالمية لغالبية ال�سعب العراقي، كما وي�سمن كامل احلقوق 
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الدينية جلميع االأفراد يف حرية العقيدة واملمار�سة الدينية، كامل�سيحيني، وااليزديني، وال�سابئة املندائيني.
 <http://www.uniraq.org> اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

الف�سل 11، املادة 29 من د�ستور جمهورية اإندوني�سيا )1945 وفقًا لتعديله يف 2002(
تقوم الدولة على االإميان باهلل الواحد االأحد.( 1)
ت�سمن الدولة جلميع االأ�سخا�س حرية العبادة، كل وفقًا لدينه اأو معتقداته.( 2)

املادة االأوىل من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية )د�ستور 1958 ب�سيغته املعدلة لعام 2008(
اأمام ( 1) املواطنني  جميع  م�ساواة  تكفل  للتجزئة،  قابلة  غري  اجتماعية  دميقراطية  علمانية  جمهورية  فرن�سا 

القانون دون متييز يقوم على االأ�سل اأو العرق اأو الدين، و حترتم جميع املعتقدات. وتنظيمها ال مركزي.
وكذا ( 2) االنتخابية  والوظائف  االنتخابية  الواليات  تقلد  يف  والن�ساء  الرجال  بني  امل�ساواة  القانون  ي�سمن 

ممار�سة امل�سوؤوليات املهنية واالجتماعية.

املادة 81 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية* 
اأن يدين بدين ما، وحريته يف ( 1) اإن�سان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. وي�سمل ذلك حريته يف  لكل 

واملمار�سة  ال�سعائر  واإقامة  بالتعبد  معتقده  اأو  دينه  اإظهار  يف  وحريته  يختاره،  معتقد  اأو  دين  اأي  اعتناق 
والتعليم، مبفرده اأو مع جماعة، واأمام املالأ اأو على حدة.

ال يجوز تعري�س اأحد الإكراه من �ساأنه اأن يخل بحريته يف اأن يدين بدين ما، اأو بحريته يف اعتناق اأي دين ( 2)
اأو معتقد يختاره.

تكون ( 3) والتي  القانون  يفر�سها  التي  للقيود  اإال  معتقده،  اأو  دينه  اإظهار  يف  االإن�سان  حرية  اإخ�ساع  يجوز  ال 
االآخرين  اأو حقوق  العامة  االآداب  اأو  العامة  ال�سحة  اأو  العام  النظام  اأو  العامة  ال�سالمة  �سرورية حلماية 

وحرياتهم االأ�سا�سية.
تربية ( 4) تاأمني  وجودهم، يف  عند  االأو�سياء  اأو  االآباء،  باحرتام حرية  العهد  هذا  االأطراف يف  الدول  تتعهد 

اأوالدهم دينيًا وخلقيًا وفقا لقناعاتهم اخلا�سة.
<http://www.ohchr.org>  اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 27 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية *
ال يجوز، يف الدول التي توجد فيها اأقليات اإثنية اأو دينية اأو لغوية، اأن يحرم االأ�سخا�س املنت�سبون اإىل االأقليات 
املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلا�سة اأو املجاهرة بدينهم واإقامة �سعائره اأو ا�ستخدام لغتهم، باال�سرتاك مع 

االأع�ساء االآخرين يف جماعتهم.
 <http://www.ohchr.org> اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 9 )2( من د�ستور جمهورية تيمور ال�سرقية )2002(
الق�سم 9 )القانون الدويل(

يتبنى النظام القانوين يف تيمور ال�سرقية املبادئ العامة اأو العرفية للقانون الدويل.( 1)
لتيمور ( 2) الداخلي  القانوين  النظام  �سمن  الدولية  واالتفاقيات  واملعاهدات  بالعهود  املعنية  القوانني  ت�سري 

ال�سرقية فور اعتمادها اأو امل�سادقة عليها اأو املوافقة عليها من قبل الهيئات املخت�سة وكذلك بعد ن�سرها 
يف ال�سحيفة الر�سمية.
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جميع القوانني التي تتعار�س مع اأحكام العهود واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ال�سارية يف النظام القانوين ( 3)
الداخلي لتيمور ال�سرقية تعد باطلة.

 <http://www.constitutionnet.org> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 10 من د�ستور جمهورية الت�سيك )د�ستور 1992 ب�سيغته املعدلة لعام 2009(*
االتفاقيات الدولية املعلن عنها، والتي متت امل�سادقة عليها من قبل الربملان والتي تعد ملزمة لدولة الت�سيك، متثل جزءًا 

من النظام القانوين للدولة، ويف حالة احتواء اأي اتفاقية على اأحكام تتعار�س مع القانون، ت�سري االتفاقية الدولية.
<http://www.hrad.cz/en/czech-republic/index.shtml> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 7 من د�ستور جمهورية املجر )د�ستور 1949 ب�سيغته املعدلة لعام 2003(
يقبل النظام القانوين جلمهورية املجر مبادئ القانون الدويل املعرتف بها على وجه العموم، ويعمل على ( 1)

التوفيق بني القانون املحلي للبالد وااللتزامات التي يفر�سها القانون الدويل.
يتم تنظيم االإجراءات الت�سريعية بوا�سطة القانون، والذي يتم متريره بوا�سطة اأغلبية اأ�سوات ثلثي اأع�ساء ( 2)

الربملان احلا�سرين.
املادة 40 من د�ستور جمهورية غانا )د�ستور 1992 ب�سيغته املعدلة لعام 1996(*

40( العالقات الدولية
يف اإطار التعامل مع الدول االأخرى، ينبغي على احلكومة:

منا�سرة وحماية م�سالح غانا. )اأ(   
ال�سعي لتحقيق نظام اقت�سادي واجتماعي دويل من�سف وعادل. )ب(   

تعزيز احرتام القانون الدويل وااللتزامات التي تفر�سها املعاهدات وت�سوية النزاعات الدولية بو�سائل  )ج(   
�سلمية.

االلتزام باملبادئ الواردة يف اأو، ح�سبما تكون احلالة، اأهداف وغايات- )د(   
ميثاق االأمم املتحدة( 1)
ميثاق منظمة االحتاد االأفريقي( 2)
الكومنولث( 3)
معاهدة املجموعة االقت�سادية لدول غرب اأفريقيا( 4)
اأي منظمة دولية اأخرى ت�سرتك فيها غانا.( 5)

 <http://www.constitutionnet.org>  :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

الديباجة، د�ستور جمهورية الكامريون )د�ستور 1972 ب�سيغته املعدلة لعام 1996(*
نحن، �سعب الكامريون،

نفخر بتنوعنا اللغوي والثقايف والرثاء الذي تتمتع به هويتنا القومية، بيد اأننا على وعي تام باحلاجة امللحة اإىل 
اأننا منثل نف�س االأمة الواحدة، ويربطنا نف�س امل�سري، ونوؤكد على عزمنا  توحيد �سفوفنا واالإعالن بكل اعتزاز 

الرا�سخ على ت�سييد دولة الكامريون على اأ�سا�س مبادئ االإخاء والعدالة والتقدم.
حري�سون على ا�ستقاللنا الذي فزنا به ب�سعوبة وم�سرون على احلفاظ عليه؛ قانعون اأن خال�س اأفريقيا اإمنا 
يكمن يف �سياغة روابط دائمة النمو من الوحدة والرتابط بني ال�سعوب االأفريقية، موؤكدين على رغبتنا االأكيدة 
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على االإ�سهام يف حتقيق اأفريقيا موحدة وحرة، مع احلفاظ يف ذات الوقت على عالقات تقوم على ال�سالم واالإخاء 
مع دول العلم االأخرى، مبا يتفق مع مبادئ ميثاق االأمم املتحدة؛

عقدنا العزم على ت�سخري مواردنا الطبيعية من اأجل �سمان رفاهية كل مواطن دون متييز، من خالل رفع م�ستويات 
املعي�سة، واإعالن احلق يف التنمية لدينا، ف�سال عن ت�سميمنا على تكري�س كل جهودنا لتحقيق هذه الغاية ونعلن 
ا�ستعدادنا للتعاون مع جميع الدول الراغبة يف امل�ساركة يف هذا امل�سعى الوطني مع االحرتام الواجب ل�سيادتنا 

وا�ستقالل الدولة الكامريونية.

نحن، �سعب الكامريون،
نعلن اأن االإن�سان، دون اأي متييز ب�سبب العن�سر اأو الدين اأو النوع اأو االعتقاد، ميتلك حقوقًا را�سخة ومقد�سة؛

كما نوؤكد على التزامنا باحلريات االأ�سا�سية التي ين�س عليها اإعالن االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان وميثاق االأمم 
املتحدة وامليثاق االأفريقي حول حقوق االإن�سان وال�سعوب وكافة االتفاقيات الدولية التي مت الت�سديق عليها اأ�سواًل 

املتعلقة بهذا ال�سدد، وعلى االأخ�س، باملبادئ التالية: 
جميع االأ�سخا�س يتمتعون بحقوق والتزامات مت�ساوية. توفر الدولة جلميع املواطنني كافة الظروف الالزمة 	 

لتنميتهم.
تعمل الدولة على �سمان حماية االأقليات واحلفاظ على حقوق ال�سكان االأ�سليني على النحو املن�سو�س عليه 	 

يف القانون.
يجب �سمان احلرية واالأمن لكل فرد، �سريطة احرتام حرية االآخرين وامل�سالح العليا للدولة.	 
يحق لكل �سخ�س اال�ستقرار يف اأي مكان والتحرك بحرية، مبا يخ�سع لالأحكام الد�ستورية املعنية بالقانون 	 

والنظام العام واالأمن وال�سكينة.
املنازل غري قابلة لالنتهاك وال يجوز تفتي�سها اإال مبوجب القانون.	 
ال يجوز انتهاك خ�سو�سية جميع املرا�سالت. وال ي�سمح باأي تدخل اإال مبوجب قرارات �سادرة من ال�سلطة 	 

الق�سائية.
ال يجوز اإجبار اأي �سخ�س على القيام مبا ال يجيزه القانون.	 
ال يجوز مقا�ساة اأي �سخ�س اأو اعتقاله اأو احتجازه اإال يف احلاالت التي يحددها القانون وعلى النحو الذي يقرره.	 
ال يجوز تطبيق القانون باأثر رجعي. ال يجوز حماكمة اأي �سخ�س ومعاقبته اإال مبوجب قانون مت �سنه واإعالنه 	 

قبل ارتكاب املخالفة املعنية.
يعمل القانون على �سمان حق كل �سخ�س يف جل�سة ا�ستماع عادلة اأمام املحاكم.	 
املتهم بريء حتى تثبت اإدانته اأثناء جل�سة ا�ستماع تتم مع االمتثال ال�سارم بحقوق املتهم يف الدفاع.	 
يتمتع اجلميع باحلق يف احلياة ويف ال�سالمة البدنية واملعنوية ويف تلقي معاملة اإن�سانية يف جميع االأحوال. 	 

ال يجوز حتت جميع الظروف اأن يتعر�س اأي �سخ�س للتعذيب اأو ملعاملة قا�سية اأو غري اإن�سانية اأو مهينة.
ال يجوز التحر�س �سد اأي �سخ�س ب�سبب االأ�سل اأو االآراء الدينية اأو الفل�سفية اأو ال�سيا�سية، مع اخل�سوع 	 

لل�سيا�سة العامة.
الدولة علمانية. يجب �سمان حيادية وا�ستقاللية الدولة فيما يخ�س جميع االأديان.	 
يجب �سمان حرية اعتناق االأديان والعبادة.	 
يجب �سمان حرية التوا�سل والتعبري وال�سحافة والتجمع واالحتاد واإن�ساء احتادات مهنية، وكذلك احلق 	 
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يف االإ�سراب، بال�سروط التي يقررها القانون.
تتوىل الدولة حماية ودعم االأ�سرة والتي تعد االأ�سا�س الطبيعي للمجتمع االإن�ساين. كما تقوم الدولة بحماية 	 

املراأة واالأطفال وكبار ال�سن واملعاقني.
ت�سمن الدولة حق الطفل يف التعليم. يكون التعليم االبتدائي اإلزاميًا. يعد تنظيم التعليم واالإ�سراف عليه 	 

بجميع م�ستوياته م�سوؤولية الدولة وحدها.
يق�سد بامللكية احلق امل�سمون لكل �سخ�س مبوجب القانون يف ا�ستخدام ممتلكاته والتمتع والت�سرف فيها. 	 

وال يجوز جتريد اأي �سخ�س من ممتلكاته، اإال اإن كان ذلك الأغرا�س عامة ومبوجب دفع تعوي�س للمالك 
وفقًا لل�سروط التي يقررها القانون.

ال يجوز ممار�سة حق امللكية مبا ميثل انتهاكًا للم�سلحة العامة اأو على نحو ي�سر باأمن اأو حرية اأو وجود اأو 	 
ممتلكات اأ�سخا�س اآخرين.

كل 	  وواجبًا على  التزامًا  البيئة  تعد حماية  بيئة �سحية.  باحلق يف احلياة يف  �سخ�س  كل  يتمتع  اأن  يجب 
املواطنني. تعمل الدولة على �سمان حماية وحت�سني البيئة.

يجب اأن يتمتع كل �سخ�س باحلق يف وااللتزام بالعمل.	 
يجب على كل �سخ�س م�ساركة عبء االإنفاق العام وفقًا ملوارده املالية.	 
يجب على جميع املواطنني امل�ساهمة يف الدفاع عن الوطن.	 
يجب على الدولة اأن ت�سمن جلميع املواطنني، رجااًل ون�ساًء، احلقوق واحلريات الواردة يف ديباجة الد�ستور.	 

 <http://confinder.richmond.edu>  اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املواد 46 و181 من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية نيكاراغوا )د�ستور 1986 ب�سيغته املعدلة لعام 2005(
املادة 46

داخل االأرا�سي االإقليمية، يتمتع جميع االأ�سخا�س بحماية الدولة واإقرار احلقوق املتاأ�سلة للفرد واالحرتام غري 
املقيد ب�سرط وتعزيز وحماية حقوق االإن�سان والتمتع الكامل باحلقوق الواردة يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان 
واالإعالن االأمريكي حلقوق وواجبات االإن�سان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 
ال�سادرة عن  االإن�سان  املعنية حلقوق  االأمريكية  واالتفاقية  وال�سيا�سية  املدنية  الدويل اخلا�س باحلقوق  والعهد 

منظمة الدول االأمريكية.
املادة 181

تنظم الدولة، مبوجب قانون، نظام ا�ستقالل ال�سعوب االأ�سلية واملجموعات العرقية بال�ساحل االأطل�سي، ي�سمل، 
اإىل جانب اأحكام اأخرى، االأحكام التالية: �سلطات الهيئات احلاكمة اخلا�سة بهم، عالقتهم بالهيئات التنفيذية 
اأغلبية  حتقيق  يجب  وتعديله،  القانون  هذا  مثل  �سن  يتم  حتى  حلقوقهم.  وممار�ستهم  والبلديات  والت�سريعية 

اأ�سوات الهيئة املعنية باإ�سالح القانون الد�ستوري.

بال�ساحل  امل�ستقلة  االأقاليم  يف  الدولة  قبل  من  املقدمة  الطبيعية  للموارد  الر�سيد  اال�ستغالل  وعقود  التنازالت 
االأطل�سي، يجب اعتمادها من قبل املجل�س االإقليمي امل�ستقل املعني.

يفقد اأع�ساء املجال�س االإقليمية امل�ستقلة بال�ساحل االأطل�سي اأو�ساعهم بناء على االأ�س�س واالإجراءات الواردة يف 
القانون.
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