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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
هناك اأ�سباب عدة الإدراج حقوق االإن�سان يف الد�ستور. فهي حتدد القيود املفرو�سة على �سلطة احلكومة، ومتثل 
لبنة يف بناء الدميقراطية، وتوؤ�س�س لثقافة حقوق االإن�سان، وت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من �سرعية الد�ستور. وتعطي 
اأي�سًا م�ساحًة لالأفراد واجلماعات لتنظيم وجتميع م�ساحلهم، وت�سمح لالأفراد العاديني  ثقافة حقوق االإن�سان 
وبالتايل  االإن�سان  حقوق  »عمل«  بكيفية  تتعلق  فهي  الدولة.  وموؤ�س�سات  العموميني  املوظفني  �سلطات  يف  بالطعن 

تتجاوز الد�ستور وتتطرق اإىل االأبعاد االأخرى املعقدة للمجتمع.
وحقوق االإن�سان، يف القانون الدويل، �ساملة جلميع الب�سر وغري قابلة للم�سادرة اأو التجزئة. ومع ذلك، اأ�سبح 
مربر اإدراج بع�س احلقوق يف الد�ساتري وحمايتها مثار خالف، �ساأنها يف ذلك �ساأن طبيعة الد�ستور نف�سه والغر�س 
منه. فبالن�سبة لكثري من وا�سعي الد�ساتري يف املجتمعات املت�سررة من النزاعات، تكون معرفة قائمة اخليارات 
املتعلقة باحلقوق االأ�سا�سية يف كثري من االأحيان م�ستمدة من املعاهدات التي �سادقت عليها الدولة. ولكن التحدي 
تدابري حماية حقوق  ا�ستخدام  اأي�سًا  ي�سمل  بل  فح�سب  للحقوق  وثيقة حديثة  �سياغة  على  يقت�سر  ال  الرئي�سي 

االإن�سان للم�ساهمة يف التعاي�س ال�سلمي بني اجلماعات االجتماعية املتنوعة واملت�سررة من النزاع.
تاأتي عملية �سري بناء الد�ستور والنمط الد�ستوري املراد تاأطريه يف طليعة العوامل التي ت�سكل نطاق ثقافة حقوق 
ب�ساأن  اأحيانًا  امل�ستع�سية  املناق�سات  نراه يف  ما  وهو  التوتر،  االإن�سان من  ثقافة حقوق  يخلو هدف  وال  االإن�سان. 
ق�سايا حقوق االإن�سان بني �سرائح خمتلفة من املجتمع اأثناء بناء الد�ستور. وتندرج يف هذا االإطار حقوق االأقليات 
يف اال�ستفادة من التدابري اخلا�سة، واحلقوق االقت�سادية اخلا�سة باحلق يف املوارد الوطنية، وحقوق املراأة يف 
امل�ساواة يف العالقات االأ�سرية. وتن�ساأ بع�س تلك التوترات عن احلاجة اإىل اإيجاد توازن بني حماية حقوق االإن�سان 
ومعاجلة انتهاكات املا�سي، والتوافق مع نظام توزيع ال�سلطة، والتزامات حقوق االإن�سان الدولية املطبقة، ف�ساًل 

عن ت�سارب م�سادر القوانني املحلية.
ت�سبح  التنفيذ  كيفية  اأن  اإال  وا�سحة،  موؤ�س�سية  �سمانات  وجود  يتطلب  فهو  احلقوق.  تنفيذ  هو  اآخر  حتٍد  وثمة 
تراه  ما  اإطار  يف  اخلا�سة  م�ساحلها  لتفعيل  خمتلفة  جماعات  جانب  من  احلقوق  ا�ستخدام  عند  و�سوحًا  اأقل 

بناء ثقافة حقوق اإلنسان
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هذه اجلماعات غالبًا يف �سورة معادالت ربح-خ�سارة. وبالتايل حتتاج هند�سة ال�سلطة وتوزيع م�سوؤوليات اتخاذ 
القرارات املتعلقة بحقوق االإن�سان اإىل مزيد من التدقيق العملي. �سحيح اأن التنفيذ القانوين للحقوق االأ�سا�سية 
للجانب  ت�سمح  ديناميكية  تنفيذ  اأطر  الإيجاد  ي�سعون  الد�ساتري  وا�سعي  لكن  القانونية،  التقاليد  ن�سبيًا يف  �سائع 
ال�سيا�سي بالتطور واإنتاج توافق اأو�سع يف االآراء ب�ساأن حقوق االإن�سان. ما هي االنعكا�سات التي يجب على وا�سعي 
الد�ساتري اأخذها بعني االعتبار لتحقيق توازن قابل للتطبيق بني املقاربات القانونية حلقوق االإن�سان واملقاربات 

القائمة على التوافق ال�سيا�سي؟



3 دليل عملي لبناء الد�ساتري

ين�س الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948 يف الفقرة 1 من ديباجته على اأن االعرتاف بالكرامة املتاأ�سلة 
العامل.  وال�سالم يف  والعدل  اأ�سا�س احلرية  هو  والثابتة  املت�ساوية  وبحقوقهم  الب�سرية  االأ�سرة  اأع�ساء  يف جميع 
وحقوق االإن�سان م�ستحقات قانونية واأخالقية تطورت كاأ�سا�س لبناء اأ�سلوب ا�ستخدام �سلطة الدولة، وال�سيما للحد 
من ا�ستخدامها �سد حقوق املواطنني. وباملعنى الديني، ُت�ستمد حقوق االإن�سان من هبة اإلهية لالإن�سان كمخلوق 
اأو االأخالقي، فقد تطورت ب�سفتها م�ستحقات ت�سمل الكرامة الب�سرية  اأما باملعنى العلماين  اأخالقي وعقالين. 
جلميع االأفراد بف�سل القانون الطبيعي. ويف كلتا احلالتني، ُتعترب حقوق االإن�سان مفاهيم للحقوق التي يطالب بها 
االأفراد اأو اجلماعات على الرغم من االإطار القانوين ال�سائد للقانون الو�سعي، ولي�س ب�سببه. ولذلك ال ميكن نقل 
ملكيتها با�ستخدام هذا االإطار. ويف الوقت نف�سه، تكون احلقوق املفرو�سة من خالل الد�ستور نتاجًا للقانون. فهي 

تر�سخ يف كثرٍي من االأحيان امل�سالح واملعتقدات التي يعتربها املجتمع اأ�سا�سية لهويته ولبناء جمتمعه ال�سيا�سي.
ي�ستمدون حقوقهم من  لكنهم ال  الدولة،  ملوؤ�س�سات احلكم يف  ال�سلطة  النا�س  يفو�س  ال�سعب،  �سيادة  يف مفهوم 

يتم  و�سيا�سية  قانونية  اأدوات  مبثابة  الد�ساتري  وتكون  الدولة. 
وبالتايل،  احلقوق.  على  واحلفاظ  ال�سلطة  تفوي�س  بوا�سطتها 
تقوم ثقافة حقوق االإن�سان على ما تقدمه الد�ساتري، بيد اأنه ميكن 
االعرتاف  وميكن  الفعلية.  االأحكام  تتجاوز  اأنها  اعتبار  اأي�سًا 
بحقوق االإن�سان �سراحةً اأو �سمنًا يف الد�ساتري. ولكن اإدراجها يف 
الد�ستور ال ميثل يف حد ذاته نهاية املطاف، بل اإنه باالأحرى يطلق 

طرقًا جديدة الإبراز امل�سالح الفردية واجلماعية والن�سال لتحقيقها.

وثقافة حقوق االإن�سان هي ثقافة يقّدر فيها املجتمع حقوق االإن�سان اإىل حد اأن معظم القرارات الر�سمية، اإن مل 
نقل كلها، يهدف اإىل تو�سيع هذه احلقوق والتاأكيد على اأهميتها. وتن�ساأ مثل هذه الثقافة بقوة وحيوية عندما تلتزم 
االأفعال اليومية ملوظفي احلكومة وموؤ�س�ساتها وللجهات الفاعلة املهيمنة االأخرى يف املجتمع باحرتام احلقوق ومنع 

االنتهاكات وم�ساعدة ال�سحايا. ففي غياب ثقافة حترتم احلقوق ت�سبح ال�سمانات الد�ستورية عدمية القيمة.

حقوق االإن�سان م�ستحقات قانونية واأخالقية تطورت 
الدولة،  �سلطة  ا�ستخدام  اأ�سلوب  الإر�ساء  كاأ�سا�س 
ففي  املواطنني.  �سد  ا�ستخدامها  من  للحد  وال�سيما 
غياب ثقافة احرتام حقوق االإن�سان ت�سبح ال�سمانات 

الد�ستورية عدمية القيمة.

2 ( تعريف ثقافة حقوق اإلنسان
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االإطار 1: مبادئ حقوق االإن�سان
xx.تقوم احلقوق على عاملية االإن�سانية
xx.يعرتف بها القانون ولكن ينبغي اأال ُي�ساء ا�ستخدامها اأو اإنكارها مبوجب القانون
xx.يعترب جميع الب�سر مت�ساوين يف الكرامة االإن�سانية
xx.احلقوق مرتابطة ومت�سابكة، وبالتايل ال تقبل التق�سيم

مرتبطة  الأنها  خالف  مو�سع  هو  اخلا�سة،  احلقوق  بع�س  ال�سيما  الد�ستور،  �سمن  احلقوق  اإدراج  �سبب  ولكن 
الت�سالح،  ورف�س  بالظلم  االإح�سا�س  احلاالت  بع�س  يف  اخلالف  هذا  عّمق  وقد  اأ�سا�سية.  جمتمعية  مبعتقدات 
الد�ستور  الغر�س من احلقوق يف  الد�ساتري نحو جعل  العنف املجتمعي. ويزداد توجه وا�سعي  وزاد من خماطر 
اأو�سع نطاقًا من احلدود التقليدية لل�سلطة احلكومية. وهم يهدفون اإىل ا�ستخدام حقوق االإن�سان لربط املوؤ�س�سات 
وال�سالح  الكرمي  والعي�س  وامل�ساحلة  وال�سالم  العدالة  اإقرار  اأجل  من  بال�سعي  الد�ستور  يف  املقررة  وال�سلطات 

العام.
وجت�سد د�ساتري عدة لغة حقوق االإن�سان وحمتواها اجلوهري وو�سائل تنفيذها املن�سو�س عليها كالتزامات تعهدت 
بها الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق االإن�سان. وقد اأ�سهمت 
خالل ال�سكوك  من  وخا�سةً  التدويل،  هذا  يف  املتحدة  االأمم 

االأ�سا�سية الدولية ال�سبعة حلقوق االإن�سان )انظر االإطار 2(.

االإطار 2: ال�سكوك الدولية االأ�سا�سية ال�سبعة حلقوق االإن�سان التي اعتمدتها االأمم املتحدة
xx.)االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، 1948 )لي�س معاهدة ُملزمة قانونًا
xx.1965 ،االتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري
xx.1966 ،العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
xx.1966 ،العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية
xx.1979 ،اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة
xx.1989 ،اتفاقية حقوق الطفل
xx.1984 ،اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

االأفراد  بها  يطالب  ا�ستحقاقات  االإن�سان  حقوق  ُتعترب 
ال�سائد  القانوين  االإطار  من  الرغم  على  اجلماعات  اأو 
للقانون الو�سعي، ولي�س ب�سببه. ويف الوقت نف�سه، تكون 

احلقوق املفرو�سة من خالل الد�ستور نتاجًا للقانون.
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من  االإن�سان،  حقوق  ثقافة  نطاق  وبالتايل  االإن�سان،  حقوق  خيارات  اإدراج  مو�سوع  يتحدد  الد�ستور،  بناء  اأثناء 
خالل:

أ نوع العملية امل�ستخدمة يف �سياغة الد�ستور.	(
أ طبيعة اأو نوع الد�ستور.	(

3-1( نوع العملية

لقد ا�سُتخدمت اأنواع عدة من العمليات يف خمتلف البلدان والفرتات لالتفاق على اخليارات االأ�سا�سية التي ينبغي 
خمتلفة  لفئات  متدرجة  اإ�سالحات  �سل�سلة  �سكل  على  اأُديرت  التي  العمليات  و�سمحت  الد�ساتري.  يف  اإدراجها 
وكانت  م�ستمرة.  د�ستورية  مبادئ  ظل  يف  ولكن  املجتمع،  �سلب  يف  االإن�سان  بحقوق  االعرتاف  على  باحل�سول 

العمليات التي َو�سعت فيها فئة مهيمنة جميع ال�سروط اأو ال�سروط 
وب�سروطها  االأ�سا�س  يف  حددت  قد  الد�ستور  لت�سميم  االأ�سا�سية 
االأخرى.  املجتمع  و�سرائح  لفئات  االإن�سان  نطاق حقوق  اخلا�سة 
ويف بع�س احلاالت، كان بناء الد�ستور مبثابة عملية تفاو�س بني 
اأو قيادة �سيا�سية  الفئات الداخلة يف نزاع لي�س فيه من منت�سر 
وا�سحة. وكان حمور االهتمام يف كثري من هذه احلاالت هو حل 
النزاع و�سنع ال�سلم، وهو ما حدد نطاق حقوق االإن�سان. وكان لكل 

جتاهل  مت  اإن  »خا�سرة«  و  حقوقها  اأُدرجت  اإن  »رابحة«  الفئة  ُتعترب  اإذ  عملية،  اآثار  اخلا�سة  ظروفها  يف  عملية 
حقوقها.

العامة  امل�ساركة  اأ�سهمت  الد�ساتري بقوة. ففي بع�س احلاالت،  بناء  العامة يف  امل�ساركة  بزيادة  ظهرت املطالبة 
اأكرب. ويف حاالت  �سرعية  الد�ستور  بل ومنحت  اأهمية احلقوق  ب�ساأن  االآراء  اأو�سع يف  توافق  الناجحة يف حدوث 
ال�سمانات  نطاق  ب�ساأن  اخلالف  وعمقت  املهيمنة  الفئات  روؤية  يف  احلقوق  نطاق  امل�ساركة  اختزلت  اأخرى، 

و�سعه  يف  امل�ستخدمة  والعملية  الد�ستور  نوع  ُيعترب 
حقوق  ثقافة  نطاق  ت�سكل  التي  العوامل  طليعة  يف 

االإن�سان.

عملية  مبثابة  احلاالت  بع�س  يف  الد�ستور  بناء  كان 
من  فيه  لي�س  نزاع  يف  الداخلة  الفئات  بني  تفاو�س 
الفئة  وُتعترب  وا�سحة.  �سيا�سية  قيادة  اأو  منت�سر 
»رابحة« اإن اأُدرجت حقوقها و »خا�سرة« اإن مت جتاهل 

حقوقها.

3 ( عمليات بناء الدستور وخيارات حقوق اإلنسان
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الد�ستورية. ففي ال�سلفادور مثاًل، بذل قادة وطنيون جهودًا مت�سافرة ل�سياغة د�ستور �سرعي يعك�س الثقافة 
الوطنية والتطلعات ال�سيا�سية وي�ستند اإىل م�ساهمات فعلية من 
الكاثوليك. وطالبت غالبية  مواطنني كان جميعهم تقريبًا من 
ويجرم  احلياة  يف  احلق  ي�سمن  د�ستوري  بن�س  املواطنني 
االإجها�س. ويف الواقع، ُعّدل الن�س يف د�ستور عام 1999 ليحدد 
بداية احلياة الب�سرية من حلظة حدوث احلمل. وقلة فقط من 
القادة الراغبني يف الرت�سح ملن�سب الرئا�سة مبوجب الد�ستور 
اجلديد كانوا ي�ستطيعون معار�سة هذا الن�س. وهكذا، كان اأثر امل�ساركة ال�سعبية متناق�سًا جراء عوامل من 
الد�ستوري  والتاريخ  النزاع،  وجتربة  االأمية،  وانت�سار  االقت�سادي،  والو�سع  املجتمع،  على  الدين  تاأثري  قبيل 

للبالد.

3-2( نوع الدستور

حقوق  ثقافة  ل�سكل  حا�سمة  ب�سورة  يوؤ�س�سان  خلدمته  يعد  الذي  املجتمع  وظروف  وطبيعته  الد�ستور  طابع  اإن 
االإن�سان ومداها وحتقيقها. وال ميكن فهم هذه املتغريات الرئي�سية من خالل قراءة لغة حقوق االإن�سان يف د�ساتري 

خمتلفة الأن ال�سياغات اللغوية متقاربة يف التقاليد القانونية واالأنظمة الد�ستورية املختلفة.

الد�ساتري  يعترب  املمار�سني  املعنية. فبع�س  الفئات  الد�ساتري ومعانيها تختلف باختالف  اأنواع خمتلفة من  وثمة 
»كائنات حية« الأنها ذات جذور بعيدة وتطورت على مدى فرتة زمنية طويلة من االأعراف والتقاليد الرا�سخة، مثل 
د�ستور اململكة املتحدة، يف حني ُتعترب د�ساتري اأخرى كاأطر اأ�سا�سية ملوؤ�س�سات احلكم وطريقة ارتباطها ببع�سها يف 
نظام احلكم. وت�ستخدم هذه الد�ساتري يف االأ�سا�س حقوق االإن�سان 
ك�سمانة �سد �سوء ا�ستعمال ال�سلطة الر�سمية. وثمة مثال �سهري 
يف هذا ال�سدد هو د�ستور الواليات املتحدة الذي يعود الأكرث من 
200 عام )1789( والذي �ساغه ممثلو احتاد �سم 13 والية يف 
بـاأنها »ثورية« الأنها تهدف  الد�ساتري  الوقت. وميكن و�سف  ذلك 
اإىل حتقيق نتائج اجتماعية خا�سة، وُت�ستخدم للتفوي�س يف اإعادة 
منتخب  رئي�س  اأول  �سياغته  عملية  قاد  الذي   )2009( اجلديد  بوليفيا  د�ستور  ويهدف  والدولة.  املجتمع  هيكلة 
للبالد من ال�سكان االأ�سليني اإىل »اإعادة تاأ�سي�س« �سرعية الدولة ا�ستنادًا اإىل االعرتاف بكونها موؤلفة من قوميات 
جنوب  ويف  واالقت�سادية.  ال�سيا�سية  احلياة  يف  االأ�سليني  ال�سكان  م�ساركة  لزيادة  اإعادة هيكلتها  واإىل  متعددة 
اأفريقيا، و�سعت اجلمعية التاأ�سي�سية الد�ستور )1996( للق�ساء على النظام القدمي واإعادة ترتيب الدولة كليًا 
كدولة دميقراطية تقوم على »عدم العن�سرية وعدم التمييز على اأ�سا�س النوع االجتماعي« )املادة 1-ب(. ويف 
عام 2007 بعد حرب اأهلية دامت �ست �سنوات، اأ�سدرت نيبال د�ستورًا موؤقتًا اأن�ساأ جمهورية احتادية لتحل حمل 

نظام ملكي ا�ستمر 240 عامًا، و�سمح ب�سياغة د�ستور جديد »يعيد هيكلة« نيبال اجلديدة.

باأن  تقر  التي  لبناء د�ساتري  االأ�سا�سية  التي جت�سد احلاجة  البلدان  اأفريقيا من بني  ونيبال وجنوب  بوليفيا  تعد 
طبيعة الدولة واملواطنة متثل اإ�سكالية، وبالتايل تتطلب عقًدا اجتماعًيا �سريًحا. وت�ستخدم هذه الد�ساتري حقوق 

بناء  يف  العامة  امل�ساركة  اأعطت  احلاالت،  بع�س  فى 
كان  اأخرى،  حاالت  ويف  له.  اأكرب  �سرعيًة  الد�ستور 
روؤية  يف  احلقوق  نطاق  اختزلت  اأو  متناق�سًا  تاأثريها 
ال�سمانات  نطاق  حول  اخلالف  وعمقت  الفئات  بع�س 

الد�ستورية.

اإن طابع وطبيعة الد�ستور واملجتمع الذي ي�ستجيب له 
يوؤ�س�سان ب�سورة حا�سمة ل�سكل ثقافة حقوق االإن�سان 
ومداها وحتقيقها. وكل نوع من الد�ساتري يدعم قيمًا 
وهو  بدورها،  تدعمه  حمددة  اأخالقية  وخيارات 

ُيطبق ن�س القانون يف ظروف واقع معني.
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للدولة.  مثالية  �سورة  لتمثل  االإن�سان  حقوق  ُت�ستخدم  االأحيان  بع�س  يف  و  االجتماعي،  للتمكني  كعامل  االإن�سان 
الدولة  �سلطات  اإ�سناد وحتديد  ل�سمان  "قوانني" تهدف  اأنها  على  القارية  االأوروبية  الد�ساتري  ُو�سفت  واأخرًيا، 

مبوجب قانون ذات �سيادة.
يدعم كل نوع من الد�ساتري خيارات وقيًما اأخالقية حمددة تدعمه بدورها. وينبغي اأال يركز وا�سعو الد�ساتري على 

جمرد ا�ستعرا�س احلقوق يف الد�ساتري، متنا�سني اأن هذا الن�س 
القانوين ُيطبق يف ظروف واقعية حمددة. وميكن جت�سيد االأ�س�س 
االأخالقية لبع�س الد�ساتري يف عبارات رمزية مثل »الدميقراطية 
غري العن�سرية« يف جنوب اأفريقيا، و»تعدد القوميات« يف بوليفيا 
واالإكوادور، و»اإعادة الهيكلة« يف نيبال. ويعرب هذا البعد االأخالقي 

الذي ي�سكل ال�سلوك ال�سيا�سي �سمن االأنظمة الد�ستورية عن الثقافة ال�سيا�سية لل�سعب ويتيح لوا�سعي الد�ستور 
االإ�سارة اإليه باعتباره »وثيقة حية«. فلي�س باالإمكان ف�سل ثقافة حقوق االإن�سان الفعلية عنه. 

وتركز االأق�سام اأدناه على اإر�ساء ثقافة حقوق االإن�سان يف بناء د�ساتري دول عانت من انق�سامات ونزاعات. وقد 
اأنظمة  مع  للتعامل  ممت  و�سُ م�سدود،  طريق  يف  وغالبًا  للتفاو�س  قابلة  وا�سحة  موافقة  الد�ساتري  هذه  تطلبت 
اجتماعية قائمة، ومع فئات اإقليمية ذات اأنظمة متجذرة لل�سلطة، ومع م�سادر متناف�سة للقيم واالأعراف القانونية.

تنمو الد�ساتري »ككائن حي« الأنها تطورت على مر وقٍت 
طويٍل من االأعراف والتقاليد الرا�سخة، اأو قد تهدف 
وقد  والدولة.  املجتمع  هيكلة  اإعادة  تفوي�س  اإىل 

َت�ستخدم حقوَق االإن�سان كعامل متكني �سعبي.
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ترتافق املطالبُة باإدراج لغة حقوق االإن�سان يف الد�ساتري بكثري من التوترات وت�سببها. ومن امل�سادر ال�سائعة للتوتر:
أ �سرورة مواجهة انتهاكات املا�سي اجل�سيمة.	(
أ النظام العام لتوزيع ال�سلطة.	(
أ التعار�س بني الروؤى القانونية والروؤى ال�سيا�سية للد�ستور.	(
أ التعار�س بني االأعراف القانونية املحلية والقانون الدويل حلقوق االإن�سان.	(

4-1( ضرورة مواجهة انتهاكات املاضي الجسيمة

قد يكون هناك �سبب وجيه لالعرتاف بوقوع انتهاكات ج�سيمة خالل نزاعات �سابقة وباأنه ينبغي التعامل معها بطرق 
اأخرى خالف االإجراءات الق�سائية العادية. ففي بع�س احلاالت، مل يكن باالأمر العملي التفكري يف و�سع د�ستور دون 

رفع الظلم التاريخي اأواًل، اأو بالتزامن معه. فقد يعوق الف�سل يف اأو 
بناء  جهود  اجل�سيمة  املا�سي  انتهاكات  ت�سوية  على  القدرة  عدم 
االإن�سان.  حلقوق  جديدة  ثقافة  اأ�س�س  اإر�ساء  ويعرقل  الد�ستور 
وميكن يف الوقت نف�سه اأن توؤدي حماوالت رفع الظلم التاريخي اإىل 

تعري�س ال�سالم اجلديد للخطر واإحياء انق�سامات عميقة.

اأو فرتات الطوارئ الطويلة،  اأ�سا�س الهوية اإىل جانب القمع الذي متار�سه الدولة،   يخلق التمييز املنهجي على 
الو�سطى  اأمريكا  ففي  االإن�سان.  حلقوق  ج�سيمة  انتهاكات  ثقافة  املواطنني  �سد  الدولة  متار�سه  الذي  العنف  اأو 
والالتينية حيث كانت اإجراءات امل�ساحلة واحلقيقة رائدة، كانت م�سائل العنف واالختفاء الق�سري املمار�سني 
من جانب الدولة مو�سوعات اأ�سا�سية يف احلوار الد�ستوري. ويف رواندا، و�سعت جتربة االإبادة اجلماعية يف عام 
1994 اإطارًا لطريقة معاملة احلقوق يف د�ستور عام 2003، وهذا ما حدث يف كمبوديا اأي�سًا. ويف العراق، تعر�س 
وا�سعو د�ستور عام 2005 ل�سغوط من فئات ُقمعت يف ال�سابق بوح�سية. باالإ�سافة اإىل ذلك، ظهر ال�سحايا الذين 
تعر�سوا النتهاكات ج�سيمة حلقوق االإن�سان على يد جهات حكومية وغري حكومية، مع اأن�سارهم كاأطراف فاعلة 

مهمة يف عمليات بناء الد�ستور.

بناء  يف  االأكرب  االهتمام  كانت  كثرية،  حاالت  يف 
ومل  ال�سلم  واإر�ساء  النزاعات  يعطى لت�سوية  الد�ستور 
الظلم  الد�ستور دون رفع  اأن يتم بناء  اأمراً عملياً  يكن 
ال�سحايا  وظهر  معه.  بالتزامن  اأو  اأواًل،  التاريخي 

كاأطراف فاعلة مهمة يف عمليات بناء الد�ستور.

4 ( ثقافة حقوق اإلنسان يف بناء دساتري مناطق 
متضررة جراء النزاعات
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وبدرا�سة تاريخ هذه الدول يتبني اأن املراحل االأوىل من بناء الد�ستور يف بع�سها ا�ستدعت اآليات خا�سة خمتلفة 
ملعاجلة ق�سايا امل�ساحلة والعدالة االنتقالية. وقد ا�سُتخدمت باقة وا�سعة من االآليات الر�سمية مثل جلان احلقيقة 
العفو  اأو  واحل�سانات  الذاكرة«،  »�سناعة  واإجراءات  ال�سابقة،  اجلرائم  يف  اجلنائية  والتحقيقات  وامل�ساحلة، 
الو�سع  التو�سط الإنهاء  والقوانني االنتقالية بهدف  املوؤقتة،  والتدابري  املقيَّد، واملحاكمات اجلنائية،  اأو  امل�سروط 

الراهن والبدء يف اإجراءات جديدة.

4-2( النظام العام لتوزيع السلطة

تفو�س الد�ساتري القوة وال�سلطة، وهذا يف�سر النزاعات الكبرية التي تن�ساأ حولها، ال�سيما اإذا ظلت النتائج ُت�ساغ 
يت�سكل  ال�سلطة  فنظام  اأ�سا�ًسا.  �سيا�سية  عملية  الد�ساتري  وبناء  واخلا�سر.  الرابح  مثل  متحزبة  مب�سطلحات 
هذا  االإكوادور  يف  االأخرية  الد�ستور  بناء  عملية  وتو�سح  القائمة.  واالنق�سامات  النزاعات  خالل  من  با�ستمرار 
املنظور. فنتيجة خيبة االأمل الكبرية التي �سببها نظام �سيا�سي توىل فيه ثمانية روؤ�ساء احلكم خالل 11 عامًا فقط 
تاأ�سي�سية  جمعية  عقد  ل�سالح   2007 اأبريل/ني�سان  يف  االإكوادوري  ال�سعب  من   %82 �سوت   ،)2006-1995(
ل�سياغة د�ستور جديد ينهي االأزمة بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية بزيادة قوة االأوىل التي اأ�سبح من حقها 
االآن حل الكوجنر�س مرة واحدة يف كل دورة �سريطة ا�ستقالة الرئي�س وقيامه بالدعوة النتخابات عامة. كما اأ�سبح 
اأربع �سنوات واأ�سبحت له �سلطة على  باإمكان الرئي�س تويل من�سبه دورات متتالية غري حمدودة مدة كل منها 
البنك املركزي الذي ميكن اأن ميار�س بدوره �سلطات متزايدة لنزع امللكية، مبا يف ذلك �سلطة زيادة ال�سرائب 
واإعادة توزيع االأرا�سي غري املنتجة. ولتنظيم الدميقراطية ال�سعبية واإ�سفاء املحلية على املمار�سة ال�سيا�سية، مت 
اإعطاء ال�سالحيات ملجال�س املواطنني على امل�ستوى املحلي. كما اأُعيد ترتيب الدولة لتتاألف من قوميات متعددة 
التقليدية،  اأرا�سيهم  املناجم يف  قبل حفر  االأ�سليني  ال�سكان  مع  بالت�ساور  املركزية مطالبة  واأ�سبحت احلكومة 
ولكن دون احل�سول على موافقتهم بال�سرورة. وقد وافق 63.9% من �سكان االإكوادور الذين �سوتوا يف 28 اأيلول/

�سبتمرب 2008 على الد�ستور اجلديد.

اأو  البلد من خالل  لل�سلطة، مثل: هل �سيعمل  اأو�سع  اأ�سئلة ذات ديناميات  قد ُت�ساغ ق�سايا حقوق االإن�سان عرب 
يتطلب مركزًا قويًا وثقافة قومية حلقوق االإن�سان لل�سيطرة على 
الفئات  �ستمنح  وهل  املجتمعي؟  والت�سرذم  العميقة  االنق�سامات 
المركزية  معززة  فقط،  متثلها  التي  للمنظمات  والءها  املتنوعة 
حقوق  ثقافة  االأخرى  هي  �ستقرر  والتي  املركز،  خارج  ال�سلطة 

االإن�سان؟

4-3(  رؤى قانونية أم رؤى سياسية للدستور

نادرًا ما حَت�سم الد�ساتري املحتوى االأ�سا�سي لثقافة حقوق االإن�سان ح�سمًا نهائيًا. فهي مواثيق عامة ميكن �سياغتها 
بطريق ت�سمح بالتاأويل، خا�سًة يف مواجهة االنق�سام العميق ب�ساأن م�سمونها. وقد ا�سطر وا�سعو الد�ساتري ملعاجلة 

�سوؤال من الذي ي�سوغ ثقافة حقوق االإن�سان من خالل �سلطة تف�سري اأحكام حقوق االإن�سان.

ب�سكل  �سيا�سية  عملية  الد�ساتري  بناء  عملية  تعد 
من  دائم  ب�سكل  ال�سلطة  نظام  يت�سكل  حيث  اأ�سا�سي 
ق�سايا  ُت�ساغ  وقد  واالنق�سامات.  النزاعات  خالل 

حقوق االإن�سان بفعل اأ�سئلة ديناميات اأو�سع لل�سلطة.
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وتُعترب مواثيق احلقوق ظاهريًا ُملزمة قانونًا، وبالتايل فهي اأف�سل و�سيلة للن�س على جميع اأحكام حقوق االإن�سان. 
وت�سري معظم الدول الدميقراطية اليوم ب�سفة عامة اإىل الد�ستور باعتباره القانون االأعلى، وتك�سف عن ازدياد 
توجه املواطنني نحو اإقامة دعاوى ق�سائية ل�سمان حقوقهم �سد اإجراءات ر�سمية، مبا يف ذلك من خالل دعاوى 
ال�سالح العام التي يحركها النا�سطون. ويعك�س هذا االجتاه تقنني ثقافة حقوق االإن�سان. وقد يكون حمرك التغيري 
نطاق  ات�ساع  ويزداد  للخطر.  امل�ستقبلية مطالبها  ال�سيا�سية  التغيريات  ُتعّر�س  اأن  من  متخوفة  فئات  ذلك  وراء 
مواثيق احلقوق وطولها، ويدعمها اأي�سًا ازدياد �سعوبة تعديلها مقارنًة باأحكام الد�ستور االأخرى. وقد �سادق كثري 

اأي�سًا  والتي زاد  الدولية  االإن�سان  الدول على مواثيق حقوق  من 
حقوق  ثقافة  تقنني  على  تاأثري  امل�سادقة  لتلك  وكان  عددها، 
قيودها  التقنني  لهذا  كان  عملية،  ناحية  ولكن من  االإن�سان. 
الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقاللية  على  يتوقف  فتو�سعها  اخلا�سة: 
وكفاءتها، وقد ال ي�ستفيد منها فعلًيا �سوى من ميلك املوارد لرفع 

دعاوى ق�سائية اإفرادية وك�سبها.
وقد اكت�سف املمار�سون اأي�سًا باأن قدرة د�ستور ما على مواجهة االأعراف االجتماعية وال�سيا�سية القائمة يف حاالت 
االنق�سام العميق تعتمد يف الواقع على ك�سب توافق وا�سع حول هذه الق�سايا بني خمتلف الفئات واجلهات. وهذه 
بناء  اإىل عملية  املجتمع  التي جتذب �سرائح خمتلفة من  ال�سعبية  وامل�ساركة  قانونية.  اأكرث منها  �سيا�سية  عملية 
اأن بناء الد�ستور مل يعد حكرًا على نخبة املحامني. فهي تعني يف الواقع النظر اإىل حقوق  اأي�سًا  الد�ستور تعني 
االإن�سان من زاوية بعيدة عن النطاق القانوين. ويف الدول عميقة االنق�سام اأدرك وا�سعو الد�ساتري اأي�سًا القيود 
املفرو�سة على االإجراءات القانونية يف التعامل ب�سكل اأ�سا�سي مع الق�سايا امللحة ونتائج االنق�سامات العميقة، مثل 

عدم امل�ساواة االجتماعية احلاد، جراء نق�س املحامني والق�ساة 
راأيًا  اأي�سًا  واأن�سارهم  ال�سيا�سيون  يتبنى  وقد  مثاًل.  املوؤهلني 
اخلالفات  ب�ساأن  القرار  �سنع  على  االإبقاء  ب�سرورة  ينادي 
ب�ساأن  االآراء  يف  بالتوافق  ت�سمح  دميقراطية  عملية  االأ�سا�سية 
القيم يف املجتمعات املنق�سمة حتى تتطور ع�سويًا، مع بقاء كبار 
امل�سوؤولني املنتخبني الذين ميكن اإقالتهم م�سوؤولني عن القرارات 

الرئي�سية.

4-4( األعراف القانونية املحلية مقابل القانون الدولي لحقوق اإلنسان
لعام  وال�سيا�سية«  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  »العهد  �سدور  بعد  اليوم  بها  املعمول  الد�ساتري  معظم  �سيغ 
البلدان  اأ�س�ست  وقد  لعام 1966.  والثقافية«  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  و»العهد   1966
ذات االأغلبية امل�سلمة اأحكامها الد�ستورية على اإعالن القاهرة ب�ساأن حقوق االإن�سان يف االإ�سالم )1990(. ويهدف 
نف�سه  الوقت  يف  وهم  الوطنية.  الد�ساتري  يف  االإن�سان  حلقوق  الدولية  االأعراف  جت�سيد  اإىل  الد�ساتري  وا�سعو 
يحاولون ا�ستخدام الد�ستور يف دول �سديدة االنق�سام لالعرتاف ر�سميًا مب�سادر حملية اأخرى للمعايري القانونية، 
االإن�سان  حقوق  تت�سمن  بذلك  الد�ساتري  فاأ�سبحت  الر�سمي.  الد�ستوري  النظام  يف  ودجمها  والدين،  كالعرف 
عملية،  ناحية  ومن  حمليًا.  املوثوقة  القانونية  املعايري  مب�سادر  ر�سميًا  باالعرتاف  املحلية  القيم  وتعزز  الدولية 
كون حقوق  مبداأ  على  تقوم  فاالأوىل  املحلية.  القانونية  االأعراف  عن  االإن�سان  حلقوق  الدولية  االأعراف  تختلف 

لثقافة  االأ�سا�سي  املحتوى  الد�ساتري  حت�سم  ما  نادرًا 
حقوق االإن�سان ح�سمًا نهائيًا. فهي مواثيق عامة ُتو�سع 
ثقافة  �سي�سوغ  من  ولكن  للتاأويل.  مبجال  ت�سمح  كي 
حقوق  اأحكام  تف�سري  �سلطة  خالل  من  االإن�سان  حقوق 

االإن�سان؟

هناك اجتاه نحو تقنني ثقافة حقوق االإن�سان من خالل 
التقا�سي، ولكن قدرة الد�ستور على مواجهة االنق�سامات 
العميقة يف املجتمع تتوقف على ك�سب توافق وا�سع بني 
الفئات واجلهات الفاعلة املتنوعة، وهي عملية �سيا�سية 

اأكرث منها قانونية.
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جت�سد  ما  غالبًا  تقليدية  قيم  اإىل  في�ستند  العريف  القانون  اأما  م�سادرتها،  يجوز  وال  وعاملية  مت�ساوية  االإن�سان 
ت�سل�سالً هرمياً اجتماعياً. وهكذا يكون الد�ستور م�سرحًا لفكرتني متناف�ستني.

الن�سبي  الوزن  ب�ساأن  الد�ساتري تقدمي توجيهات  لوا�سعي  وميكن 
الذي ُيعطى للد�ستور ومل�سادر االأعراف القانونية املناف�سة ب�سفة 
اأن  على  �سراحًة  الن�س  عرب  بذلك  عدة  د�ساتري  وتقوم  عامة. 
الد�ستور هو القانون االأ�سمى. كما اأن الد�ساتري حتوي بنودًا ت�سمح 
الد�ستور.  تتعار�س مع  التي  املناف�سة  القانونية  االأعراف  باإبطال 
اأحكام  كانت  اإذا  و�سوحًا  اأقل  االأمر  يكون  اأخرى،  ناحية  ومن 
باأعراف  خا�سة  مناف�سة  م�سادر  تت�سمن  الد�ستور  يف  اأخرى 

قانونية على �سكل ا�ستثناءات.

يهدف وا�سعو الد�ساتري اإىل جت�سيد االأعراف الدولية 
حلقوق االإن�سان يف الد�ساتري الوطنية، ولكن قد يكون 
هناك م�سادر حملية مناف�سة خا�سة باأعراف قانونية 
كالعرف والدين. واإذا كان ال بد من االعرتاف بالقانون 
و�سيلة  ف�سي�سبح  الد�ستور،  يف  ودجمه  ر�سميًا  العريف 

ملفاهيم مناف�سة.
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الدميقراطية نظام اأو �سكل من اأ�سكال احلكم ي�ستطيع املواطنون من خالله حما�سبة امل�سوؤولني. وميكن لعملية 
التعددية  حماية  تر�سخ  وعمليات  موؤ�س�سات  ت�سميم  خالل  من  الدميقراطية  املمار�سة  جت�سد  اأن  الد�ستور  بناء 
التنفيذية، و�سمانات  ال�سلطة  الع�سوية يف  ال�سيا�سية. وي�سمل ذلك تدابري متنوعة كالقيود املفرو�سة على مدة 
وال�سيطرة  امل�ستقلة،  واالإدارة االنتخابية  املنازعات االنتخابية  ت�سوية  ال�سيا�سية، وهيئات  االأحزاب  ن�ساط  حرية 
التنفيذية  ال�سلطة  بني  املتوازنة  والعالقات  القانون،  بتطبيق  املكلفني  واملوظفني  امل�سلحة  القوات  على  املدنية 
وال�سلطة الت�سريعية، والقيود على ا�ستخدام �سلطات الطوارئ والقانون العريف، و�سمانات حرية و�سائل االإعالم 

وا�ستقاللها، وتدابري تعزيز م�ساءلة احلكومة و�سفافيتها.
ت�سكيل  ويف  الت�سويت،  يف  فعالة  حقوق  دون  ال�سيا�سية«  االأفكار  »�سوق  يف  امل�ساركة  امل�ستحيل  من  يكون  وقد 
اجلمعيات ال�سيا�سية واالن�سمام لها بحرية، وحرية التعبري واالإعالم، وحرية التنقل )من اأجل تنظيم حمالت 
بهذه  املطالبة  وكانت  وا�ستقالليتها.  االإعالم  و�سائل  حلرية  املوؤ�س�سية  وال�سمانات  �سيا�سية(،  ر�سائل  ون�سر 
»احلقوق ال�سيا�سية« يف الواقع �سمة م�سرتكة يف بناء الد�ساتري يف دول كثرية جنحت يف االنتقال اإىل احلكم 

الدميقراطي بعد عام 1989.
مدين  جمتمع  وجود  يتطلب  وهذا  وم�ستنريين،  �سيا�سيًا  ن�سطني  املواطنون  يكون  عندما  الدميقراطية  وتزدهر 
منفتح. وميكن ا�ستخدام بناء الد�ساتري لتعزيز حماية احلقوق املدنية، والتحرر من التمييز، وامل�ساواة يف املعاملة 

اأمام القانون، واحلق يف احلرية وال�سالمة ال�سخ�سية، واحلق يف 
اخل�سو�سية، واحلق يف امللكية، واحلق يف احل�سول على حماكمة 
اجلربي،  والعمل  العبودية  من  واحلماية  العدل،  واإقامة  عادلة 
تعوي�س  يف  واحلق  الرباءة،  وافرتا�س  التعذيب،  من  والتخل�س 

عادل يف جميع احلاالت التي تتاأثر فيها حقوق الفرد.

خالل  من  الدميقراطي  التحول  الد�ستور  بناء  يج�سد 
التعددية  حماية  تر�سخ  وعمليات  موؤ�س�سات  ت�سميم 
لتعزيز  الد�ستور  ا�ستخدام بناء  ال�سيا�سية. كما ميكن 

حماية احلقوق ال�سيا�سية واملدنية.

5 ( الديمقراطية وحقوق اإلنسان
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 لقد حظيت اأهمية م�ساركة املواطنني يف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية التعددية باالعرتاف يف العقود االأخرية. ويربز هذا 
املواطنني  مب�ساركة  يتعلقا  اللذين  الت�ساركية  والدميقراطية  املبا�سرة  الدميقراطية  مفهومي  �سعبية  ازدياد  يف 
وا�سعو  ي�ستجيب  وقد  منتَخبني.  ممثلني  على  فقط  االعتماد  عن  عو�سًا  الرئي�سية  القرارات  �سنع  يف  مبا�سرة 
الت�ساميم  ت�سمل  ذلك،  على  اال�ستفتاء. عالوة  ا�ستخدام  زيادة عدد حاالت  اأو  بتو�سيع  االأفكار  لهذه  الد�ساتري 
الد�ستورية للدميقراطية الت�ساركية اأفكارًا جديدة من قبيل جمال�س املواطنني واالإدارة الت�ساركية للموارد، وعادة 
عادة  تكون  التي  املجاالت  وحتى  املحلية.  احلكومة  م�ستوى  على 
ت�سمح  اأن  ميكن  الق�ساء،  يف  ال�سيما  للمتخ�س�سني،  حمجوزة 
مب�ساركة �سعبية اأكرب عرب التو�سع يف حقوق احل�سول على حماكمة 
ال�سعبية  باملحاكم  االعرتاف  ف�ساًل عن  هيئة حملفني  من خالل 

والتقليدية اأو حماكم اجلماعات اأو املحاكم العرفية.

من ال�سائع متامًا اأن تت�سمن الد�ساتري احلقوق الواردة 
اأنه  االإن�سان. وميزة ذلك  الدولية حلقوق  املواثيق  يف 
يربط التمتع باحلقوق مب�سدر حمايد بحيث ال ميكن 
لفئة ما االدعاء باأن احلقوق م�ستمدة من ثقافتها، اأو 

دينها، اأو اأعرافها.
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يتمثل اأحد اخليارات املبا�سرة يف اإدراج احلقوق الواردة يف املواثيق الدولية. ومبقارنة احلقوق الواردة يف د�ساتري 
الدول مع تلك املوجودة يف املواثيق الدولية، يتبني اأن االأوىل كثريًا ما تنقل عن الثانية. فللم�سادقة على وثيقة 
دولية تاأثري عملي على اللغة امل�ستخدمة يف �سياغة احلقوق يف الد�ستور. ومن خالل هذا النهج، ت�سبح احلقوق 
املدنية وال�سيا�سية حقوًقا فردية �سد الدولة، وينظر اإليها جزئيًا كحقوق �سلبية الأن الغر�س منها هو منع الدولة 
اأ�سياء ُتعترب �سارة فقط، كاحلد من حرية التعبري اأو احلرية النقابية. كما ُتعترب هذه احلقوق اجليل  من فعل 
االأول من احلقوق، ما ي�سري اإىل تطورها التاريخي. وُيق�سد باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية احلقوق 
اإيجابية، كاحلق يف  اإيجابي. ولهذا ال�سبب ُتو�سف باأنها حقوق  اأداء بع�س االأمور ب�سكل  التي تتطلب من الدولة 
التي تعد  ثالث ي�سم احلقوق  للمواطنني املحتاجني. وثمة ت�سنيف  املالية  االإعانات  اأو  املواطنني  التعليم جلميع 
اأي�سًا حقوق الت�سامن. وهي ت�سمل حقوق ال�سكان االأ�سليني،  حيوية للمجتمع واملجتمعات املحلية، ويطلق عليها 

والقوميات العرقية واجلماعات الدينية، واالأقليات، والن�ساء، واالأطفال، وذوي االإعاقة، وهلم جّرا.

ويف الدول �سديدة االنق�سام والدول املت�سررة من النزاعات، يحتوي هذا اخليار على عاملي جذب عمليني، اأولهما 
هو اأن اللغة موؤطرة م�سبقًا وال حتتاج اإال اإىل تعديل طفيف، اإن وجد، اأما ثانيهما، ورمبا اأهمهما، فهو اأنه يربط 
التمتع باحلقوق مب�سدر »حمايد« بحيث ال ميكن لفئة ما االدعاء باأن احلقوق م�ستمدة من ثقافتها، اأو دينها، اأو 
القانوين  النظام  يف  عليا  كت�سريعات  مكانتها  على  �سمنًا،  اأو  �سراحًة  عمومًا،  الد�ساتري  توؤكد  وفيما  اأعرافها. 

االإن�سان  حقوق  االعتبار  يف  تاأخذ  اأن  ال�سروري  من  الوطني، 
الدولية والقانون االإن�ساين والتي حققت تقدمًا يف خلق التزامات 
يتعني على وا�سعي الد�ساتري االعرتاف بها. فاملمار�سة الدولية ال 
تقبل احلماية الد�ستورية النتهاكات حقوق ُتعترب االآن جزءًا مما 
وا�سع  اإجماع  اإىل  ي�ستند  الذي  العريف  الدويل  بالقانون  يو�سف 
بها  م�سموح  معينة غري  اأفعااًل  اأن هناك  الدول على  بني  النطاق 
احلرب،  وجرائم  اجلماعية،  واالإبادة  والرق،  كالتعذيب،  مطلقًا 
الد�ساتري  بع�س  ُتخ�سع  الواقع،  ويف  االإن�سانية.  �سد  واجلرائم 

على  فردية  حقوق  هي  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق 
االقت�سادية  احلقوق  تتطلب  وباملقابل،  الدولة. 
واالجتماعية والثقافية من الدولة اأداء بع�س االأمور 
االإعانات  اأو  للجميع  التعليم  كتوفري  اإيجابي،  ب�سكل 
ثالثة  جمموعة  وثمة  املحتاجني.  للمواطنني  املالية 
من احلقوق تعد حيوية للمجتمع واملجتمعات املحلية، 
حقوق  ت�سمل  وهي  الت�سامن.  حقوق  عليها  ويطلق 
واجلماعات  العرقية  والقوميات  االأ�سليني،  ال�سكان 

الدينية، واالأقليات، والن�ساء، واالأطفال، اإلخ.

6( خيارات حقوق اإلنسان يف الدستور
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اجلديدة نف�سها �سراحًة للمواثيق القانونية الدولية اأو االإقليمية، مثل د�ساتري بوليفيا )املادة 257(، واالإكوادور 
)املادة 11(، وغواتيماال )املادة 46(.

وقد يدر�س وا�سعو الد�ساتري اأي�سًا ما احلقوق التي يجب اإدراجها على اأ�سا�س الظروف التاريخية التي �سبقتها، 
اأي احلقوق التي ظهرت جراء نزاعات �سيا�سية تدوم اأحيانًا �سنوات بني املوؤيدين املتحم�سني. ففي الهند ونيبال 
مثاًل، اأُدرج احلق يف احلماية �سد النبذ على وجه التحديد يف الد�ستور. وباملثل، ال يكون لدى بلدان اأخرى اأي خيار 
»حقوق  اإدراج  يف  االإكوادور  يف  البيئة  حماية  دعاة  مطالب  وجنحت  االأم.  باللغة  التعليم  يف  احلق  حماية  �سوى 
الطبيعة« غري القابلة للم�سادرة يف الد�ستور اجلديد )2008(، يف حني اهتم الن�سطاء يف بوليفيا بحقوق »االأر�س 
االأم«. ومن املرجح اأن ت�ستمر احلقوق التي تدرج يف الد�ساتري كاإرث لنزاع ما اإذا كان النا�س قد كافحوا من اأجلها 
بع�س  اأقر  واأخريًا،  حتقيقها.  ل�سمان  للقتال  م�ستعدين  ومازالوا 
اأو جماعية  اإدراج حقوق فردية  النظر يف  باأهمية  الد�ساتري  وا�سعي 
االإعاقة،  وذوي  واالأطفال،  ال�سن،  بكبار  املتعلقة  تلك  مثل  اأخرى، 

وال�سباب، وحتى ال�سجناء، اإذا كان ذلك ي�ساعد يف حتقيق التوافق.

وثمة ق�سيتان تربزان عادة اأثناء بناء الد�ستور مهما تنوعت الظروف، وهما:
أ التمييز بني حقوق املواطنني وحقوق االإن�سان.	(
أ التمييز بني احلقوق االأ�سا�سية والرئي�سية واحلقوق ب�سكل عام.	(

6-1( التمييز بني حقوق املواطنني وحقوق اإلنسان

فيما ُت�ستخدم م�سطلحات حقوق املواطن، واحلقوق الرئي�سية، واحلقوق االأ�سا�سية، وحقوق االإن�سان كمرتادفات 
خارج اأو�ساط اخلرباء، يدل م�سطلح احلقوق يف واقع االأمر على اأولويات خمتلفة لوا�سعي الد�ساتري. ففي �سوء 
على  احل�سول  معر�س  القومية يف  ال�سفة  لتعزيز  املواطن  حقوق  عمداً  الد�ساتري  وا�سعو  ا�ستخدم  النزاع، 
اال�ستقالل اأو الدفاع عنه اأو اإعادة تعريفه. وقد ا�ستخدمت معظم اجلمهوريات اجلديدة يف اأوروبا ال�سرقية بناء 
الد�ستور بعد عام 1989 لتعزيز القومية كعالمة للمواطنة، حمتفظة يف بع�س احلاالت مببداأ القرابة اأو �سلة الدم 
كاأداة النتقال املواطنة. ويعك�س و�سع تلك الدول مع�سلة اليونان يف وقت اإن�سائها كدولة جديدة، والتي تتلخ�س يف 
اأن�ساأنا اليونان احلديثة، دعونا نبحث عن االإغريق« 1. وبقيت بع�س البلدان كبلغاريا وجورجيا  اأن  عبارة: »بعد 
وهنغاريا واأوكرانيا دواًل وحيدًة حتاول �سياغة هوية وطنية من خالل حقوق املواطنة، والتي اعرتفت بحق املنفيني 
يف العودة وا�ستخدمت القوانني ذات الطابع اال�ستيعابي الإنكار حقوق االإن�سان اخلا�سة باالأقليات، وخا�سًة الغجر. 
فعلى �سبيل املثال، تن�س املادة ال�ساد�سة من د�ستور هنغاريا )1949، املعدل يف عام 1989( على ما يلي: »تتحمل 
يعي�سون  الذين  الهنغاريني  م�سري  م�سوؤولية  هنغاريا  جمهورية 
هنغاريا«.  وبني  بينهم  الروابط  تعزيز  وت�سجع  حدودها  خارج 
بناء  عملية  يف  اأ�سا�سي  كمبداأ  تكررت  التي  املادة  هذه  وحتاكي 
التي  االأملاين  االأ�سا�سي  القانون  املادة 116 من  الد�ستور اجلديد 
اأملاين  االإن�سان  ي�سمل  االأملاين  ال�سخ�س  تعريف  اأن  على  تن�س 
ا�سطرابات  ظروف  يف  وذلك  البالد،  اإىل  يعود  الذي  االأ�سل 

1   مي�سا غليني، »البلقان 1804-1999: القومية، واحلرب، والقوى العظمى« )لندن: غرانتا، 2000(، اإعادة �سياغة من ال�سفحات 38-32.

اأ�سا�س  يجب اإدراج بع�س احلقوق يف الد�ستور على 
التي  تلك  مثل  �سبقتها،  التي  التاريخية  الظروف 

ظهرت جراء نزاعات �سيا�سية طويلة.

الرئي�سية،  واحلقوق  املواطن،  حقوق  بني  فروق  ثمة 
واحلقوق االأ�سا�سية، وحقوق االإن�سان. وميثل م�سطلح 
احلقوق اأولويات خمتلفة لوا�سعي الد�ساتري. ويف �سوء 
النزاع، ا�ستخدم وا�سعو الد�ساتري عمدًا حقوق املواطن 
لتعزيز القومية يف معر�س احل�سول على اال�ستقالل اأو 

الدفاع عنه اأو اإعادة تعريفه.
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احلرب العاملية الثانية. ولكن ياأتي تق�سيم يوغو�سالفيا وت�سيكو�سلوفاكيا ال�سابقتني اإىل دول قومية جديدة ليعاك�س 
االأمثلة املذكورة اأعاله.

انق�سامات  االأوروبي، ظهرت  االحتاد  يف  حمتملني  اأو  جدد  كاأع�ساء  االأوروبية  باملعايري  الدول  هذه  التزام  ومع 
وا�سحة بني الهوية املدرجة يف الد�ستور بدعم من اللغات الر�سمية والديانات التقليدية من جهة، واخل�سائ�س 
متعددة االأعراق من جهة اأخرى. وثمة م�سكلة م�سابهة واجهت دول االأنديز وهي القوميات االأوىل االأ�سلية كبرية 
للمجتمعات  املواطنة  لتعزيز حقوق  االإن�سان  لغة حقوق  الد�ساتري هناك  وا�سعو  ا�ستخدم  واملهملة. فقد  احلجم 
هو  من  حتديد  م�سكلة  من  يعانون  الد�ساتري  وا�سعي  معظم  يزال  ال  اأفريقيا،  ويف  ال�سابق.  يف  املهم�سة  املحلية 

الرئي�سي  املحدد  بو�سفها  ُت�ستخدم  املواطنة  ومازالت  املنتمي، 
متجاوزة  العرقية  القوميات  فيها  تنت�سر  ظروف  يف  لالنتماء 
يف  اإال  الواقع  اأر�س  على  الدولة  توجد  ال  بينما  الدولية  احلدود 
اأدت النزاعات االأخرية اإىل تعقيد املواطنة ب�سورة  املركز. وقد 
الذين يرتكون  املهاجرين  الكبرية من  االأعداد  اأواًل بحكم  اأكرب، 
للمغرتبني  اأي�سًا  الكبرية  االأعداد  ب�سبب  وثانيًا  البلدان،  بع�س 

العائدين من بالد ال�ستات.

ع�سوية  ولي�س  امل�سرتكة  املواطنة  خالل  من  االإن�سان  حقوق  حلماية  االأولوية  اإعطاء  الد�ستوري  للنظام  ويجوز 
جماعة معينة. وي�سبح هذا التمييز مهمًا عندما ي�سعى املمار�سون اإىل حجب بع�س احلقوق عن غري املواطنني، 
ما قد يوؤدي اإىل م�سكالت حادة من التمييز العن�سري. فاالأجنبي يف كولومبيا يتمتع باحلقوق املدنية نف�سها كاأي 
مواطن اآخر، ولكن احلقوق ال�سيا�سية تقت�سر على املواطنني فقط )على الرغم من اأن الت�سريعات تو�سع نطاق 
بع�س حقوق الت�سويت لت�سمل االأجانب(. وقد يكون املواطنون قادرين على ممار�سة احلقوق والتمتع بها خارج 
اأرا�سي الدولة، ولكن ثمة خماطر ينطوي عليها ا�ستخدام معيار الوجود داخل اأرا�سي الدولة كاأ�سا�س لالعرتاف 

االإطار  خالل  غريها  دون  اجلماعات  بع�س  �سالح  يف  باحلقوق 
الزمني املحدد لبناء الد�ستور. وهنا قد يخطر للمرء اأثر النزاع 
والنزوح  الق�سري،  التهجري  جراء  ال�سكانية  البنية  ت�سوه  على 

اجلماعي، واأي تغيريات كبرية يف حجم ال�سكان وتركيبتهم.

وقد تعامل وا�سعو الد�ساتري يف بع�س االأحيان مع حقوق االإن�سان 
)د�ستور  الربازيل  يف  الد�ستور  وا�سعو  اأقر  املثال،  �سبيل  فعلى  املواطن.  حلقوق  تكميلية  اأو  اإ�سافية  اأنها  على 
احلق  االأوىل  القوميات  اأو  االأ�سلية  وال�سعوب  لالأقليات  يكون  القائمة،  املواطنة  حقوق  بجانب  اأنه   )1988 عام 
يف ا�ستخدام لغتها، واالحتفاظ باأرا�سيها، واحلفاظ على عاداتها. وا�سُتخدمت اللغة نف�سها يف الد�ستور املوؤقت 
لنيبال )2007( لالرتقاء بعبارة »تعزيز املنبوذين« من جمرد مبداأ توجيهي يف د�ستور عام 1990 ال�سابق اإىل حق 
اأ�سا�سي واجب التطبيق. ويف بع�س احلاالت، ا�سُتخدمت لغة حقوق االإن�سان لل�سماح لغري املواطنني بك�سب رزقهم 
دون متييز. فعلى �سبيل املثال، رف�ست املحكمة الد�ستورية يف جنوب اأفريقيا الزعم القائل باأنه ال ميكن توظيف 
غري املواطنني ب�سفة دائمة للتدري�س يف مدار�س متولها الدولة. وعلى اجلانب االآخر، ميكن لبناء الد�ستور اأي�سًا 
اأن يعدل فهم حقوق االإن�سان، ما يوؤدي اإىل جتاهل اأو التقليل من �ساأن بع�س احلقوق املعرتف بها يف ال�سابق مثل 

يف  املدرجة  الهوية  بني  وا�سحة  انق�سامات  ظهرت 
والديانات  الر�سمية  اللغات  من  بدعم  الد�ستور 
االأعراق  متعددة  واخل�سائ�س  جهة،  من  التقليدية 
من جهة اأخرى. ففي اأفريقيا، حيث تنت�سر القوميات 
م�سكلة  تزال  ال  الدولية،  احلدود  متجاوزة  العرقية 
من الذي ينتمي متثل مع�سلة ملعظم وا�سعي الد�ساتري، 

وي�ستمر ا�ستخدام املواطنة كمحدد رئي�سي لالنتماء.

يجوز للنظام الد�ستوري منح االأولوية حلماية حقوق 
ع�سوية  ولي�س  امل�سرتكة  املواطنة  خالل  من  االإن�سان 
جماعة معينة. وي�سبح هذا التمييز مهمًا عندما ي�سعى 
املمار�سون اإىل حجب بع�س احلقوق عن غري املواطنني، 

ما قد يوؤدي اإىل م�ساكل حادة من التمييز العن�سري.
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اختفاء »احلق يف العمل« من الد�ستور الهنغاري ال�سادر بعد فرتة احلكم ال�سيوعي، والتعويل على نوايا الربملان 
للن�س عليه »كهدف للدولة« يف الد�ستور اجلديد.

للمواطنني  التفكري مليًا يف �سمانات  ويتعني على وا�سعي الد�ساتري الذين يجعلون احلقوق قائمة على املواطنة 
ولكن  املواطنة.  بتحقيق  للنا�س  ت�سمح  منا�سبة  اإجراءات  �سياغة  ويف  ال�سحيحة  الوثائق  اإىل  يفتقرون  الذين 
تنطوي عملية �سياغة هذه االإجراءات على خماطر اإتاحة الفر�سة لبع�س الفئات ال�سيا�سية حل�سد مواقف معادية 
القومية للحقوق ومعار�سًة منح احلريات  النظر  باملواطنة، داعمًة بذلك وجهة  لالأجانب يف �سورة قيم خا�سة 
لغري املواطنني وللرعايا االأجانب واملواطنني غري امل�سجلني. واإذا مل تتمكن احلكومة من �سمان املواطنة ب�سهولة 
اأو اإذا طعنت اأطراف متنوعة يف حق املواطنة جلماعات معينة، توؤدي اخلالفات النا�سئة اإىل اإ�سعال نزاع جديد. 
واإذا ربط الد�ستور احلقوق باملواطنة، فقد يعطي م�سوؤولون حكوميون االأولوية للدليل على املواطنة على ح�ساب 
من تنق�سهم الوثائق ال�سحيحة. ولتجنب هذه النتائج، ي�ستطيع الد�ستور اأن يو�سع حقوق املواطنة لت�سمل اأفرادًا 
اأحد والديهم كان اأو ال يزال مواطنًا، واأن ي�سمح بازدواج اجلن�سية، ويخلق افرتا�س املواطنة، وي�سمن ا�ستئناف 

اجلن�سية للعائدين وعدم اإمكانية �سحبها.

6-2( التمييز بني الحقوق األساسية أو الرئيسية والحقوق القانونية األخرى

من  للحد  ا�ستخدامها  بالتايل  القانون، وميكن  من  م�ستمدة  لي�ست  الأنها  الت�سريع  على  الرئي�سية  احلقوق  وتعلو 
القانون،  اأمام  وامل�ساواة  الواجبة،  العدالة  وتر�سي  القانون.  �سيادة  اإطار  يف  والر�سمية  ال�سيا�سية  االإجراءات 
واحلماية من التمييز، واحلقوق الرئي�سية املماثلة املعايري القانونية التي ينبغي اأن يتبعها امل�سوؤولون. اأما احلكم 

على مدى احرتام هذه املعايري عند ن�سوء نزاع بني االأطراف فهو م�ساألة ق�سائية ولي�ست �سيا�سية.

اإن احلقوق الرئي�سية اأو االأ�سا�سية حممية من التدخل ال�سيا�سي من خالل تطبيق القانون من قبل �سلطة ق�سائية 
م�ستقلة. عالوة على ذلك، زاد وا�سعو الد�ساتري العقبات �سد اأي عبث �سيا�سي باحلقوق االأ�سا�سية وذلك عادة 
برت�سيخ مواثيق احلقوق التي تكون اإجراءات تعديلها اأكرث �سرامة. و»حقوق االإن�سان« م�سطلح عام؛ فهي تعني 
املطبق  احلقوق  ميثاق  يف  املدرج  الد�ستوري  امل�سمون  �سمًنا 
ولكنها تتجاوز نطاقه. وتتناول حقوق االإن�سان جوهر الديباجات، 
والرتتيبات  واملواطنة،  مبوجبها،  الدولة  حُتَكم  التي  واملبادئ 
االأمن،  قطاع  وترتيبات  االنتخابي،  النظام  وت�سميم  املوؤ�س�سية، 

وحتى االأحكام املالية.

ويجب الن�ّس �سراحًة على حاالت انتقا�س الد�ستور من احلقوق االأ�سا�سية اأو تعليقه لها، واأن ُي�سمح به يف حاالت 
الطوارئ، ولكن حتى حينها ال ميكن االنتقا�س من جميع احلقوق االأ�سا�سية. فعلى �سبيل املثال، ال يعترب القانون 
وتختلف  لالنتقا�س.  قابلة  التعذيب  من  احلماية  حرية  الدويل 
الطوارئ  التي تبقى �سارية يف حالة  ُتنتق�س وتلك  التي  احلقوق 
بني دولة واأخرى، ولكن تظل خيارات ال�سماح باملراجعة الق�سائية 
يف احلاالت التي تتاأثر فيها احلقوق االأ�سا�سية مبا�سرة مبمار�سة 
ال�سلطة يف حاالت الطوارئ، اأي عندما يدعي �سخ�س ما حدوث 

لي�ست  الأنها  الت�سريع  على  الرئي�سية  احلقوق  تعلو 
م�ستمدة من القانون، وميكن بالتايل ا�ستخدامها للحد 
�سيادة  اإطار  يف  والر�سمية  ال�سيا�سية  االإجراءات  من 
من  حممية  والرئي�سية  االأ�سا�سية  واحلقوق  القانون. 
قبل  من  القانون  تنفيذ  خالل  من  ال�سيا�سي  التدخل 

�سلطة ق�سائية م�ستقلة.

حتى  االأ�سا�سية،  احلقوق  جميع  من  االنتقا�س  ميكن  ال 
الد�ستور �سراحًة  اأن يذكر  الطوارئ. ويجب  يف حاالت 
الظروف التي ميكن فيها االنتقا�س من احلقوق االأ�سا�سية 
اأو تعليقها، على �سبيل املثال، عن طريق احلد من احلق يف 

حرية التعبري من اأجل منع خطاب الكراهية.
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تعٍد مبا�سر على حقوقه، يف الواقع اأمرًا �سائعًا متامًا يف نطاق التقاليد القانونية. واالنتقا�س هو اإجراء يعلق جزئيًا 
تطبيق واحد اأو اأكرث من اأحكام احلقوق، على االأقل ب�سورة موؤقتة. ولكن ال يجب اأن يحدث ذلك كاإجراء متييزي، 
حيث ت�سبح هناك م�سكلة عندما يتم تطبيق حالة الطوارئ لفرتات طويلة من الزمن يف مناطق حمددة من بلٍد 
ما عو�سًا عن كامل البلد. وينبغي ذكر القيود الد�ستورية على احلقوق االأ�سا�سية، كاحلد مثاًل من احلق يف حرية 
التعبري ملنع خطاب الكراهية، ب�سفتها معايري قانونية. فعدم ذكرها يوؤدي )يف مو�سوع خطاب الكراهية مثاًل( 
اإىل زيادة خطر جعل ال�سيا�سيني املتع�سبني امليدان االنتخابي غري متكافئ من خالل تعريفهم خلطاب الكراهية 

بينما يقومون بتقييد حرية التعبري، خل�سومهم يف معظم االأحوال.

وحتتاج حقوق االإن�سان التي تو�سع نطاق احلقوق االأ�سا�سية اإىل اإجماع �سيا�سي، ما ي�سعها جزئيًا اإن مل يكن كليًا 
ق�سائية«  م�سائل  اإىل  ال�سيا�سة  منع »حتويل  على  الد�ساتري  وا�سعو  يحر�س  وقد  الت�سريعية.  ال�سيا�سة  يف جمال 
فهذا  �سيا�سية.  مل�ساكل  تقنية  قانونية  باقرتاح حلول  امل�ستحيل  فعل  الق�ساة  يحاول  )judicialization( حيث 
يت�سبب لي�س فقط يف زيادة النزاعات املوؤ�س�سية بني ال�سلطة الق�سائية وغريها من فروع احلكم، بل ويزيد املخاطر 
ال�سيا�سية زيادة كبرية ويف الوقت نف�سه يعر�س للخطر املوؤ�س�سات الدميقراطية اله�سة املتاأثرة بالنزاع التي مل تعد 

كيفية  ق�سية  االأ�سا�سية. وت�سبح  اخلالفات  توجيه  يف  مفيدة 
التعامل مع احلقوق اخلالفية وغري االأ�سا�سية بال�سرورة مثار قلق 

للعديد من املمار�سني.

وغري  اخلالفية  احلقوق  مع  التعامل  كيفية  ق�سية  اإن 
االأ�سا�سية بال�سرورة تثري قلق العديد من املمار�سني.
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ما هو االأثر العملي الإدراج احلقوق يف الد�ستور؟ كما الحظنا من قبل فاإن جميع د�ساتري العامل تقريبًا تت�سمن 
حقوقًا، بيد اأن تر�سيخ احلقوق يف الد�ستور ال يوؤدي دائمًا اإىل ثقافة حترتمها. وثمة اأحيانًا فجوة �سخمة بني اإدراج 
احلقوق يف الد�ستور وتطبيقها عمليًا. ورغم اأن اإدراج حقوق االإن�سان يف الن�سو�س الد�ستورية يعطي بع�س الفوائد 
الثاين من هذا  النظر بعناية يف اجلانب  الد�ساتري  التمكني، يتعني على وا�سعي  الوقت ومع تطور عملية  مبرور 

الرت�سيخ، اأي تطبيق هذه احلقوق.

واالأداة الرئي�سية للتطبيق، مبوجب القانون الدويل، هي الدولة التي ت�سمن �سيادة القانون. ويعهد اإليها بواجب 
حماية احلقوق، حيث يتعني عليها اتخاذ تدابري لتطبيقها و�سمان 
لل�سحايا من خالله احل�سول  قانوين ميكن  نظام  اإىل  الو�سول 

على �سبل انت�ساف فعالة. 

ومع اأن ن�سو�س الد�ساتري تت�سمن حقوقاً وتو�سع نطاقها اإىل حد كبري، ال يوجد الكثري من و�سائل التطبيق فعلًيا. 
بيد اأن املمار�سني در�سوا عدة اأدوات ت�ساعد يف التطبيق وت�سمنه.

7-1( إرشادات التفسري

قد ال تكون الد�ساتري يف حد ذاتها قادرًة على تناول الق�سايا االأ�سا�سية حلقوق االإن�سان. فبينما يكون بع�س اأحكام 
حقوق االإن�سان يف الد�ساتري مف�ساًل وحمددًا، فاإن كثريًا منها تقليدي وذي �سيغ عامة وجمردة. وقد يكون التعميم 
لت�سوية خا�سة. ومع ذلك، ُيعترب تطبيق  اأو كنتيجة  مطلوباً يف تقليد ما ل�سياغة معايري يكون لها تطبيق عام، 
ال�سيغ العامة اإ�سكالًيا الأنه يتطلب التف�سري. ويهدف وا�سعو الد�ساتري اإىل و�سع مبادئ توجيهية للتف�سري. وتعد 

بذلك.  القيام  خيارات  اأحد  الديباجات  يف  والبيانات  املبادئ 
وثمة خيار اآخر هو و�سع االأ�سا�س االأخالقي للد�ستور، لكن قد 
ي�سبح هذا اخليار م�سكلة اإذا مل تكن هذه االأخالق م�سرتكة يف 
كامل الدولة، اأو كانت تتعار�س مع اأحكام اأخرى يف الد�ستور اأو 

يتعني على وا�سعي الد�ساتري النظر بعناية اإىل تطبيق 
احلقوق املحددة يف الد�ستور. ويجب اأن حتمي الدولة 

احلقوق ولكن ال توجد و�سائل تطبيق فعلية كثرية.

اإىل  يدعو  الأنه  اإ�سكاليًة  عامة  تطبيق �سيغ  يُعترب 
مبادئ  و�سع  اإىل  الد�ساتري  وا�سعو  ويهدف  التف�سري. 

توجيهية للتف�سري.

7( التطبيق
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تناق�سها. وحتوي بع�س الد�ساتري اأحكامًا تدعو املطبقني اإىل تف�سريها ككل مرتابط ولي�س لكل حكم على حدة، 
وب�سكل بّناء يهدف اإىل منحها تطبيقًا هادفًا. وقد حاول بع�س املمار�سني ت�سهيل التطبيق من خالل كتابة الد�ستور 

كدليل قانوين عملي واإدراج تفا�سيل كثرية فيه كتلك املتعلقة بحقوق االأقليات.

7-2(  إجراءات تطبيق أحكام حقوق اإلنسان

ال ُتدعى املحاكم للف�سل يف نزاعات حقوق االإن�سان القائمة والوا�سحة فقط، اإذ اإن جزءًا كبريًا من والية تنفيذها 
فاأثناء  بحدة.  منق�سمة  واالآراء  كبريًا  ال�سك  يكون  حيث  االإن�سان  حقوق  من  الرمادية  املجاالت  يف  الف�سل  هو 
املفاو�سات على الد�ستور اجلديد يف جنوب اأفريقيا )1994-1996(، اتفق قادة اجلمعية التاأ�سي�سية املنتَخبة على 
اأن عقوبة االإعدام تنتهك مبادئ حقوق االإن�سان، لكن هذه العقوبة كانت �سائعة لدرجة اأن اأي ا�ستفتاء كان �سيدعم 
تطبيقها. لذلك اختار املفاو�سون ترك القرار يف هذه الق�سية ملحكمة د�ستورية اأُن�سئت حديثًا. ويف الوقت املنا�سب، 
اأقرت تلك املحكمة بالفعل باأن عقوبة االإعدام غري د�ستورية ومتثل انتهاكًا ملبادئ حقوق االإن�سان. وعلى الرغم من 
اأن املحكمة كانت هيئة جديدة وعلى الرغم من انعدام الثقة يف موؤ�س�سات الدولة، اإال اأن �سرعية املحكمة �ساعدتها 
م وت�سل اإىل نتيجة مقبولة على نطاق وا�سع.  على اأن ت�سبح املُحكِّ
ومع ذلك، مل يوؤد هذا حل�سم الق�سية، اإذ و�سف بع�س القادة يف 
ا�ستفتاء على  اإجراء  اإمكانية  االنتخابية يف عام 2005  احلمالت 
موقف  اتخاذ  لبناء م�سداقيتهم يف  و�سيلة  باأنها  نف�سها  الق�سية 

حازم �سد ت�ساعد اجلرمية يف البالد.

وميكن القول باأن املحاكم امل�ساركة يف هذه املمار�سات »ت�سنع القانون« وال تف�سره. وهذا اأمر مهم عندما تكون 
املهمة هي تغيري الد�ستوَر اأو تعديله دون موافقة دميقراطية. وتنظر اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة بعني ال�سك اإىل 
ذلك  ويرجع  االأخرى،  الهام�سية  واجلماعات  االأقليات  حقوق  ب�ساأن  حكم  الإ�سدار  املحاكم  ا�ستخدام  حماوالت 
يف جزٍء منه اإىل رغبتها يف احتكار �سلطة »�سنع القانون« ويف جزٍء منه اإىل احلماية احلزبية جلمهور ناخبيها. 
االأقوام  تتوقف على ع�سوية  االإن�سان  والذي يجعل حقوق  اإثيوبيا،  الدقيق يف  العرقي  الد�ستوري  التوازن  فلدعم 
والقوميات، يح�سر الد�ستور �سالحية تف�سري اأي حكم من اأحكام الد�ستور بال�سلطة الت�سريعية فقط، مبا فيها 

�سوؤون النزاعات يف املحاكم.

7-3( إجراءات الشكوى يف الدستور

من الذي يحق له تقدمي �سكوى وي�سعى لتطبيق احلقوق؟ هل هو فقط ال�سخ�س املت�سرر مبا�سرة اأم ميكن جلماعة 
معنية اأن تتوىل الق�سية نيابة عنه؟ وماذا عن جماعة تعمل للم�سلحة العامة؟ هذه االأ�سئلة مهمة عندما يتعلق 
االأمر بالتطبيق الق�سائي. ويف الوقت نف�سه، يتم تناول قواعد اإجراءات اللجوء اإىل املحاكم لتطبيق حقوق االإن�سان 
ب�سياغات عامة للغاية يف الد�ساتري. وقد يعود ال�سبب اإىل كرثة التفا�سيل الواردة فيها. واالجتاه العام لوا�سعي 
الد�ساتري هو توجيه املحاكم نحو و�سع قواعد ب�سيطة وت�سهل الو�سول اإليها. وت�سمن الد�ساتري �سراحًة حق الفرد 
يف تقدمي �سكوى �سد التعدي على حقوقه عو�سًا عن تاأجيل احلق 

اإىل ت�سريع اأو قواعد ق�سائية م�ستقبلية.

تدعى املحاكم للف�سل يف املجاالت الرمادية من حقوق 
منق�سمة  واالآراء  كبريًا  ال�سك  يكون  حيث  االإن�سان 
بحدة. وتنظر اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة بعني ال�سك 
ب�ساأن  حكم  الإ�سدار  املحاكم  ا�ستخدام  حماوالت  اإىل 

حقوق االأقليات واجلماعات الهام�سية االأخرى.

املحاكم  توجيه  هو  الد�ساتري  لوا�سعي  العام  االجتاه 
نحو و�سع قواعد ب�سيطة وت�سّهل الو�سول اإليها.
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7-4(  الضمانات املؤسسية
اإن جلان حقوق االإن�سان اآخذة باالزدياد، وكثري منها يتبع املبادئ التوجيهية التي اأقرتها االأمم املتحدة للموؤ�س�سات 
الوطنية حلقوق االإن�سان. والق�سية الرئي�سية هي اإىل اأي مدى ت�ستطيع هذه الهيئات توفري »�سبل معاجلة فعالة« 
لالأفراد واجلماعات امل�ستكية من انتهاكات حقوق االإن�سان. ومتتد جمموعة اخليارات من جلان قادرة على تاأمني 

�سبل انت�ساف، مبا فيها التعوي�س، اإىل جلان تكتفي بتقدمي تو�سيات للموؤ�س�سات العامة االأخرى للعمل بها.

يق
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اأثناء بناء الد�ستور، يعني ا�سطفاف اجلماعات على اأ�سا�س »حقوقنا« مقابل »حقوق االآخرين« اأن بع�س احلقوق 
يثري نزاعات وتوترات اأكرث من غريه. وي�سمل ذلك:

أ حقوق االأقليات.	(
أ حقوق املراأة.	(
أ احلقوق االقت�سادية واالجتماعية.	(

8-1(  حقوق األقليات
احلوار  يف  الفاعلة  واجلهات  اجلماعات  مبختلف  وال�سيا�سي  القانوين  االعرتاف  اأجل  من  الن�سال  اتخذ  ما  كثريًا 
الد�ستوري �سكل ن�سال من اأجل حقوق االإن�سان لالأقليات املتنوعة وال�سعوب االأ�سلية. ففي الربازيل )1988( وبوليفيا 
اإندوني�سيا،  ويف  االأ�سليني.  ال�سكان  بحقوق  لالعرتاف  د�ستورية  حمالت  نظمت   ،)2008( واالإكوادور   )2009(
تداخلت املداوالت ب�ساأن االإ�سالح الد�ستوري مع مفهوم البانكا�سيال للثقافات املتعددة وحقوق االأقليات من مواطني 
مقاطعة اآت�سيه وغريها من املقاطعات )انظر الف�سل الثاين من هذا الدليل ب�ساأن املبادئ واملو�سوعات ال�ساملة(. 
االأقليات  مطالب  احتلت   ،2006 عام  يف  وانتهى  �سنوات  ع�سر  امتد  م�سلح  نزاع  بعد  نيبال  يف  الد�ستور  بناء  واأثناء 
املطالب  من  كبري  حد  اإىل   1994 عام  الد�ستورية  العمليات  نتجت  واإثيوبيا،  اإريرتيا  ويف  ال�سدارة.  مركز  العرقية 
باالعرتاف بجماعات عرقية منف�سلة ككيانات تقرر م�سريها بنف�سها. ويف جنوب اأفريقيا، كان اخلالف بني حقوق 
االأغلبية العرقية مقابل االأقلية العرقية هو حمور املفاو�سات التي جرت بني عامي 1990-1996 واأ�سفرت عن د�ستور 
املراأة حمادثات عام  الديني وحقوق  االنتماء  تخللت حقوق  اأفغان�ستان،  دميقراطي »غري عن�سري« )1996(. ويف 
2003 يف اجلمعية الد�ستورية. وكان للتمييز يف املا�سي وللت�سنيفات ال�سائدة للهوية تاأثري مهم على املطالب بتغيري 
د�ستوري. واأ�سبحت ت�سوية مطالب حقوق االأقليات يف كثري من احلاالت نقطة حمورية يف بناء الد�ستور واأكرب م�سدر 

للتوترات.

اإن بع�س احلقوق يثري نزاعات وتوترات اأكرث من غريه. 
واحلقوق  املراأة،  وحقوق  االأقليات،  حقوق  ي�سمل  وهذا 

االقت�سادية واالجتماعية.

8( التوترات املتعلقة بحقوق محددة
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يت�سمن مفهوم حقوق االإن�سان لالأقليات اأمرين اأولهما اأن من حق اأفرادها احل�سول على حقوق كاالآخرين على 
قدم امل�ساواة دون متييز، وثانيهما اأنه ميكن جلماعات االأقليات 
البديلة  والطريقة  معينة.  بحقوق  م�سروعة  مطالبة  تطالب  اأن 
اأو  اكت�ساب  االأفراد  مبقدور  يكون  اأن  هو  الثاين  االقرتاح  لروؤية 
فقدان بع�س احلقوق املحددة من خالل االن�سمام اإىل االأقليات 

اأو االنتماء اإليها.

اإن ق�سايا حقوق االأقليات متعددة اجلوانب ومعقدة، وهي ت�ساعد وا�سعي الد�ساتري يف حتديد الق�سايا الرئي�سية 
الإجراءات  حتتاج  وطنية  م�سكلة  متثل  وملاذا  »االأقلية«؟  م�سكلة  طبيعة  هي  ما  قبيل:  من  اأ�سئلة  خالل  من  اأواًل 

د�ستورية؟ وما التدابري الذي ينبغي اأن يتخذها الد�ستور، وكيف ت�سهم يف التخفيف من حدة امل�سكلة؟

8-1-1(  من هي األقلية؟

ميثل حتديد من ي�سكل اأقلية حتديًا بحد ذاته لي�س فقط الأن بع�س اجلماعات ترف�س هذا التعبري كونه مهينًا، 
بل والأن وا�سعي الد�ساتري وجدوا اأن و�سع »حدود« فا�سلة يف حتديد الهوية اأمر بعيد املنال اإىل حد ما. عالوًة 
املجال  يف  تطورت  مفاهيمية  ومعايري  فئات  االأقليات  حلدود  الرا�سمة  الت�سنيفات  معظم  ت�سمل  ذلك،  على 
اآثار قانونية و�سيا�سية متعار�سة  اأو االأنرثوبولوجي، اإ�سافة اإىل جماالت اأخرى، ما قد يوؤدي اإىل  ال�سو�سيولوجي 
يف الد�ساتري املختلفة. وقد يحدث ال�سيء نف�سه مع طوائف عامة اأو وا�سعة جدًا عندما يت�سبب �سوؤال من الذي 

تت�سمنه هذه الفئات يف ن�سوء جماالت للنزاع.

دة ذاتيًا اأو ُترف�س ب�سورة عر�سية من جانب غري االأع�ساء فيها �سواء  وقد يجري الت�سكيك يف �سرعية اأقلية حمدَّ
دة ذاتيًا، باالإ�سافة اإىل املطالبة باحلقوق القانونية، اإىل التغلب  كانوا ميثلون اأغلبية اأم ال. وقد حتتاج االأقلية املحدَّ
على الو�سمة وفكرة اإمكانية ا�ستبعادها على اأ�سا�س اأنها »خمتلفة«. ولكن حتى املعايري »املو�سوعية« ن�سبيًا لو�سع 
االأقلية، مثل حجم ال�سكان، ميكن اأن تكون ع�سوائية اأي�سًا. فعند و�سع تدابري خا�سة حلماية االأقليات، مل تعترب 
اجلمعية التاأ�سي�سية الهندية املنعقدة يف عام 1949 الهنود امل�سلمني اأقلية د�ستورية رغم كونهم يف الواقع اأقلية 
عددية، لكنها اعتربت الطبقة الدنيا من الهندو�س واملنبوذين اأقلية على الرغم من اأنهم ينتمون اإىل الهندو�سية، 
الديانة املهيمنة لالأغلبية. ويف الوقت نف�سه، عندما تربط املحادثات الد�ستورية و�سع االأقلية باالأرقام، ي�سبح 
اخلطر هو طغيان ح�سابات تق�سيم اجلماعات وم�ساعفة االأقليات 
القانون  ميثل  وقد  الهامة.  املبادئ  على  م�سرة  تكون  قد  التي 
الدويل دلياًل لكنه لي�س كافيًا، اإذ اإنه يعرتف بو�سع بع�س فئات 
املثال،  �سبيل  فعلى  اأكرث حتديدًا من غريه.  بع�سها  فاإن  االأقلية، 
يعرّف اإعالن االأمم املتحدة ب�ساأن حقوق االأ�سخا�س املنتمني 
»ال�سكان  لغوية  اأو  دينية  اأو  اإثنية  اأو  قومية  اأقليات  اإىل 
االأ�سليني« ب�سورة اأف�سل من »اجلماعة العرقية«. وثمة اأي�سًا دول متعددة االأعراق مت�سررة من النزاعات ت�سكل 
املهيمنة عدديًا  اأ�سبحت اجلماعة  اأخرى،  ولكن يف حاالت  اأقلية عددية.  االأمر  واقع  املهيمنة يف  فيها اجلماعة 

مغبونة �سيا�سيًا جراء حتالفات انتخابية ملجموعة من االأقليات.

حق  من  اأن  لالأقليات  االإن�سان  حقوق  مفهوم  يعني  ال 
بل  فح�سب،  املواطنني  جميع  بحقوق  التمتع  اأفرادها 
مطالبة  تطالب  اأن  االأقليات  جلماعات  ميكن  واأنه 

�سرعية بحقوق حمددة اأي�سًا.

ذاته.  بحد  حتديًا  اأقلية  ي�سكل  من  حتديد  ميثل 
حمددة  اأقلية  �سرعية  يف  الت�سكيك  يجري  وقد 
حتى  ولكن  فيها.  االأع�ساء  غري  جانب  من  ذاتيًا 
مثل  االأقلية،  لو�سع  ن�سبيًا  "املو�سوعية"  املعايري 
حجم ال�سكان، ميكن اأن تكون ع�سوائية اأي�سًا. وقد 

ميثل القانون الدويل دلياًل مر�سًدا لكنه لي�س كافيًا.
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التوترات  املناق�سة تطيل  اإحداث جماالت من  الد�ساتري جتنب  وي�ستدعي جزء من اجلهد املطلوب من وا�سعي 
دة. ويف ما يتعلق باالأقليات، من املهم اأن نالحظ اأن  الناجمة عن تعاريف اجلماعات املتنوعة وعنا�سرها املحدِّ
الت�سنيفات التعريفية كثرياً ما تختلف بالطريقة نف�سها كما هو احلال مع ت�سنيف االأغلبية. فعلى �سبيل املثال، 

يف حالة بوليفيا، اأمكن و�سف ال�سكان االأ�سليني املزارعني باأنهم 
املختلفة  ال�سعوب  بع�س  اأن  النتيجة  وكانت  متميزة.  واحدة  فئة 
على  ما يرتتب  مع  ال�سياق،  اأقليات يف هذا  تعد  ت�سكلها مل  التي 
ذلك من قيود مفرو�سة على ممار�سة حقوقهم. وميكن اأن توؤدي 
الت�سنيفات العامة اإىل اأن ت�سبح االأقليات اأو االأغلبيات امل�ستبعدة 

غري مرئية.

عالوة على ذلك، قد ي�سعى وا�سعو الد�ساتري اإىل تغيري �سروط املفا�سلة يف حماولة م�سروعة لالإفالت من جوالت 
متكررة من النزاع. وقد تقدم حقوق االإن�سان خيارًا لتوحيد جميع اجلماعات، وعادًة ما يتحقق ذلك من خالل 
اإدراج �سروط االعرتاف باالختالف يف الد�ستور وحظر التمييز يف هذه ال�سروط. والواقع، اأن هذه ال�سروط قد 
مثل  عبارات  طريق  عن  املفا�سلة  اإىل  اللجوء  مثاًل  فيمكن  االأقلية-االأغلبية.  حمور  عن  بعيدًا  ال�سجال  حترف 
االأ�سول وال�سن وحتى النوع االجتماعي حلظر التمييز على الرغم من اأن املحرومني قد يكونون اأغلبية ال�سباب 
الواقع،  التجان�س. ففي  افرتا�س  واأخريًا، هناك م�سكلة يف  والذكور.  �سنًا  االأكرب  اأقل من  بعدد  والن�ساء مقارنة 
تت�سف كل جماعة اأقلية بالديناميكية يف حد ذاتها وقد ت�سم اأقليات يف داخلها. وميكن لبع�س ت�سنيفات االأقليات 

اأي�سًا اأن تعزز غريها.
وُيعترب ح�سد االأقليات اأثناء بناء الد�ستور بهدف املطالبة بحقوق حمددة �سمة م�سرتكة يف الدول عميقة االنق�سام 
واملت�سررة من النزاعات. وقد تكون االأقليات معزولة ومتمركزة يف منطقة حمددة، كال�سعوب االأ�سلية، اأو متبعرثة 
يف جميع اأنحاء الدولة، كاملثليني جن�سياً. ويف الظروف االجتماعية عميقة االنق�سام، قد ُتنظم االأقليات وفق حدود 

هوية »ثابتة« ي�ستجيب لها وا�سعو الد�ساتري اأثناء �سياغة خمتلف خيارات احلقوق، مثل:
x وا�سعو 	 اأر�سى  معينة،  الأديان  الد�ستورية  احلماية  من  ما  نوع  قبول  افرتا�س  على  الدينية:  االأقليات 

الد�ساتري تدابري حمددة خمتلفة حلماية االأقليات الدينية حيث اأُدرجت حماية خا�سة لالأقليات يف نظم 
د�ستورية علمانية اإ�سميًا ال تعرتف باحلقوق القائمة على الدين ب�سفة عامة. وقد كانت هناك حاجة التخاذ 
تدابري اأخرى ب�سبب تعر�س وا�سعي الد�ساتري ل�سغوط لتحديد دين معني على اأنه »ر�سمي« اأو »تقليدي« اأو 
ب�سبب النفوذ الفعلي لدين معني يف املجتمع. وقد تكون التدابري ملمو�سة، وال تقت�سر على جمرد االعرتاف 
مببادئ مثل حرية ال�سمري. فعلى �سبيل املثال، اإن حق اجلماعات الدينية يف تنظيم مدار�س خا�سة بها 
اأن اأحد االأدوار  اإلخ( مهم وملمو�س على اعتبار  وغريها من اخلدمات املجتمعية )م�ست�سفيات ومالجئ، 

من  املت�سررة  الدول  يف  الدينية  للجماعات  الرئي�سية 
النزاع هو تكملة اخلدمات العامة نيابة عن جمتمعاتها. 
كما ُو�سعت يف االعتبار تدابري تطبيق قوانني ت�ستند اإىل 
الدين حيث يكون للجماعات الدينية اإطار معياري حمدد. 
فاإما اأن ُيف�سح املجال يف النظام القانوين الر�سمي الإقرار 
ُتدرج  اأو  فقط  معينة  فئات  تفيد  دينية  اأعراف  وتطبيق 

قد يهدف وا�سعو الد�ساتري اإىل تغيري �سروط املفا�سلة 
دورات  من  لالإفالت  م�سروعة  حماولة  من  كجزء 
اإحداث  جتنب  عليهم  يتعني  ولكن  النزاع،  من  متكررة 
عن  الناجمة  التوترات  تطيل  املناق�سة  من  جماالت 

دة. تعاريف جماعات متنوعة وعنا�سرها املحدِّ

د�ستورية  اأنظمة  يف  االأقليات  حتمي  تدابري  اأُدرجت 
على  القائمة  باحلقوق  تعرتف  ال  اإ�سميًا  علمانية 
التخاذ  حاجة  هناك  وكانت  عامة.  ب�سفة  الدين 
تدابري اأخرى ب�سبب تعر�س وا�سعي الد�ساتري ل�سغوط 
اأو  »تقليدي«  اأو  »ر�سمي«  اأنه  على  معني  دين  لتحديد 

ب�سبب النفوذ الفعلي لدين معني يف املجتمع.
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الد�ستور  مبوجب  الر�سمي  القانوين  النظام  يف  االإ�سالمية  ال�سريعة  اإدراج  وكان  موازية.  قانونية  اأنظمة 
اجلديد يف كينيا )2010( واحدًا من اأكرث الق�سايا ا�ستع�ساًء واإثارًة للجدل. وكنوع من اإظهار االحرتام 
وال�ستيعاب امل�سلمني الذين ميثلون 9% تقريبًا من حجم ال�سكان يف البالد، �سمح الد�ستور اجلديد باإن�ساء 
بني  ال�سخ�سية  االأحوال  منازعات  يف  بالنظر  تخت�س  والتي  الر�سمي  النظام  �سمن  القا�سي«  »حماكم 

طرفني م�سلمني. وانت�سرت املناق�سة نف�سها يف كثري من البلدان حتت عنوان العلمانية وانعكا�ساتها.
x اأحد 	 العن�سري  التمييز  يتناول  الذي  االإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  ُيعترب  العرقية:  االأقليات 

العن�سري  التمييز  اأ�سكال  للق�ساء على جميع  الدولية  اإىل االتفاقية  تاريخها  يعود  التي  القوانني  اأقدم 
وا�سـع.                                 نطـاق  علـى  ال�ساميـة  معـاداة  انت�سـار  على  فعـل  كرد   1969 عام  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي 
يقوم  تف�سيل  اأو  تقييد  اأو  ا�ستثناء  اأو  »اأي متييز  باأنه  العن�سري  التمييز  االتفاقية  من   1 املادة  وتعرّف 
على اأ�سا�س العرق اأو اللون اأو الن�سب اأو االأ�سل القومي اأو االإثني وي�ستهدف اأو ي�ستتبع تعطيل اأو عرقلة 
االعرتاف بحقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية اأو التمتع بها اأو ممار�ستها على قدم امل�ساواة يف امليدان 
ال�سيا�سي اأو االقت�سادي اأو االجتماعي اأو الثقايف اأو يف اأي ميدان اآخر من ميادين احلياة العامة«. ولكن 
التعبري االأقل و�سوحًا هو املعنى الفعلي لكلمة »عرق« التي ال متيز االتفاقية بينها وبني »االأ�سل االإثني«. 
اأمورًا مرفو�سة. وعلى ال�سعيد الوطني، قدمت  العن�سري  التفرقة والتمييز والف�سل  وتعترب االتفاقية 
الد�ساتري  وا�سعي  اأن  من  الرغم  على  »العرق«  اأ�سا�س  على  لتنظيمها  للجماعات  خيارات  الدول  بع�س 
ا للمفا�سلة. وتقدم لنا جنوب اأفريقيا تو�سيحًا لذلك االأمر، حيث ين�س د�ستور  اعتربوه معياًرا مرفو�سً
عام 1996 فيها �سراحة على اأن الدولة اأُ�س�ست بو�سفها »دميقراطية غري عن�سرية«. ويف املحادثات التي 
اأف�ست اإىل اإن�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية عام 1994، ُدر�س م�سطلح »متعدد االأعراق« وُرف�س ظاهريًا الأنه 
كان ميكن اأن يفتح الباب ال�ستمرار الت�سنيفات العرقية، وبالتايل ي�سمح ببع�س امل�سروعية الأوجه التمييز 
يف عهد الف�سل العن�سري والتي �سَرع وا�سعو الد�ساتري يف اإبطالها متامًا. واتفقت االأطراف الرئي�سية 
بعد ذلك على مبداأ د�ستوري يقول باأن الد�ستور ينبغي اأن ي�سمن دميقراطية غري عن�سرية. ويف الوقت 
نف�سه، مل ُيرف�س النظر يف عدم امل�ساواة بني االأقلية العن�سرية البي�ساء واالأغلبية ال�سوداء ال�سخمة. ويف 
الواقع، اتبعت جنوب اأفريقيا منذ تاأ�سي�س الد�ستور �سيا�سات خالفية وحمل اعرتا�س ب�سكل كبري هدفت 
اإىل متكني �سكانها ال�سود كفئة عرقية. و�سيغت �سيا�سات م�سابهة يف ماليزيا من خالل املعاملة التف�سيلية 
للماليو كفئة عرقية ت�سكل االأغلبية بهدف نقل ال�سيطرة على االقت�ساد اإليها. واأخريًا، حظر عدد من 
الد�ساتري على وجه التحديد خطاب الكراهية العن�سري و/اأو حجب االعرتاف باالأحزاب ال�سيا�سية التي 

ال تتوافق مع االن�سجام العرقي.
x خيارات 	 ت�سبح  اال�ستيعابي،  االأمة«  »بناء  مبداأ  عن  التخلي  الد�ساتري  وا�سعو  قبل  اإذا  االإثنية:  االأقليات 

االعرتاف بتنظيم النا�س وح�سدهم للم�ساركة يف ال�سوؤون العامة على اأ�س�س عرقية مقبولة. فعلى �سبيل املثال، 
ال�ستغالل  اإقليمية  احتياطيات  من  واال�ستفادة  لغوية،  بحقوق  بالتمتع  االإثنية  لالأقليات  الد�ساتري  وا�سعو  �سمح 
مواردها، ومتثيلها يف عملية �سنع القرار على خمتلف م�ستويات احلكومة، وا�ستخدام قوانينها وعاداتها اخلا�سة، 
واالإبقاء على اأ�سكال �سلطتها التقليدية �سمن النظام الر�سمي للحكومة اأو خارجه. وهذه التدابري تراعي الظروف 
الذي توجد فيها. ففي بع�س احلاالت، يكون اأثر القيادة االإثنية يف احلكومة الر�سمية كبريًا يف واقع االأمر على 
يكون  اأخرى،  حاالت  ويف  مثاًل.  نيجرييا  يف  احلال  هو  املدين كما  املجتمع  اإىل  يحيلها  الد�ستور  اأن  من  الرغم 
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تاأثريها على احلكومة الر�سمية هام�سياً على الرغم من اأن الد�ستور يعرتف ر�سميًا باأدوارها، كما هو احلال يف 
جنوب اأفريقيا. ولتنظيم اخليارات، يجب اأن يقرر وا�سعو 
الد�ساتري ما هو الهدف: هل هو ال�سماح لالأقليات العرقية 
جمرد  اأم  الوطنية،  ال�سيا�سة  تطور  على  ب�سمتها  بو�سع 
ما  ويف  املجتمع؟  يف  الثقافية  االختالفات  مع  الت�ساهل 
يتعلق باالأمر االأول، قد يتعني على الد�ستور تلبية التمثيل 

وامل�ساركة يف احلكم على م�ستويات خمتلفة.

x الد�ستوري 	 االعرتاف  مع  اأحيانًا  االأ�سلية  بال�سعوب  الد�ستوري  االعرتاف  ُيدمج  االأ�سلية:  ال�سعوب 
االعرتاف  اأي  االأقوام،  كاأول  و�سعهم  اإىل  باالإ�سارة  االأ�سليني  ال�سكان  متييز  وميكن  االإثنية.  باالأقليات 
باأنهم كانوا ال�سكان االأ�سليني يف اإقليم ما )كليًا اأو جزئيًا( اأ�سبح جزءًا من تكوين الدولة التي يجري 
ق�سية  مع  وثيقًا  ت�سابكًا  بهذه اجلماعات  املتعلقة  الد�ستورية  اخليارات  اأكرث  وتت�سابك  د�ستورها.  و�سع 
امللكية وال�سيطرة على اأرا�سيها، وق�سية احلق يف تقرير امل�سري الثقايف، حيث ُتعترب هاتان الق�سيتان 
عن�سرين ال يتجزاآن من التعبري عن الهوية االأ�سلية. ويف حاالت اأخرى، كما هو احلال يف الفلبني، قد 
متتد مطالب االأقوام االأوىل لت�سبح �سيا�سية. ورمبا يكون التمييز بني املطالب الثقافية وال�سيا�سية جزءًا 
من ت�سوية املطالب. وقد ا�سُتخدم القانون الدويل، ال�سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 69، كدليل 
مر�سد لالأوىل. ومن جهة اأخرى، ت�ستلزم املطالب ال�سيا�سية خيارات اال�ستقالل احلقيقي و/اأو امل�ساركة 
والتمثيل يف تيار احلياة العامة. وقد يكون من املفيد الن�س على ما �سيحدث عند اكت�ساف موارد قيمة اأو 
ا�ستغاللها يف اأرا�سي ال�سعوب االأ�سلية الأن ذلك يوؤدي عادة اإىل ن�سوب نزاعات خطرية. وباالإ�سافة اإىل 
اأرا�ٍس ت�سبه االأرا�سي االأ�سلية حيثما  اإعادة التوطني يف  ذلك، ا�ستخدم وا�سعو الد�ساتري خيارات مثل 
وقد  عليها.  االإقامة  با�ستمرار  ي�سمح  االأ�سلية  االأرا�سي  يف  البيئي  ال�سرر  يعود  ال  عندما  وذلك  اأمكن 
الق�سري جزءًا من  اإذا كان االإخالء  االأرا�سي  االأ�سلي يف ا�سرتداد  ال�سعب  تت�سمن هذه اخليارات حق 
ال�سكان  اإىل �سمان حق  تهدف  اأو غري ملزمة  ت�ساور ملزمة  اأدوات  االأخرى  وت�سمل اخليارات  امل�سكلة. 

االأ�سليني يف اأن يكون لهم راأي )ومنفعة( يف ا�ستغالل اأرا�سيهم.
x الالجئون والنازحون: من املده�س اأن د�ساتري عدة ال تتناول حقوق الالجئني والنازحني من ديارهم 	

الدول  يف  جدًا  كبرية  الواقع  يف  تكون  قد  هوؤالء  اأعداد  الأن  للده�سة  يدعو  اأمر  وهو  النزاعات.  جراء 
املت�سررة من النزاعات. ويعود جزء من الظاهرة اإىل اعتبار هذه الق�سية اإدارية موؤقتة �سُتحل مبجرد 
ال�سيا�سية يف غر�س الوالء يف  اأي�سًا اإىل املمار�سة  اإعادة توطني هوؤالء النا�س يف مكان ما. ولكنها تعود 
ُترف�س  النا�س عندما  ينزح كثري من  النزاع،  اإىل جانب  ولكن  املواطن من خالل االعرتاف باحلقوق. 
مواطنتهم. ويف ظل د�ستور ين�س على انتقال املواطنة بالوراثة وبتجني�س االأفراد يف املقام االأول، تغدو 
خيارات اأغلبية النازحني والالجئني قليلة. كما ت�سبح فر�س ممار�ستهم لل�سغط على وا�سعي الد�ساتري 

امل�ساركة  �سروط  اأحد  هي  املواطنة  الأن  عمليًا  حمدودة 
نهج  العتماد  الد�ساتري  وا�سعي  يدعو  ال�سيا�سية. وهذا 
مدرو�س وا�ستباقي ال�ستخدام الد�ستور يف معاجلة �سعف 

هذه االأقليات.

�سمح وا�سعو الد�ساتري لالأقليات االإثنية بالتمتع بحقوق 
يتم  واأن  اإقليمية،  احتياطيات  من  واال�ستفادة  اللغوية، 
م�ستويات  خمتلف  على  القرار  �سنع  عملية  يف  متثيلها 
اخلا�سة،  وعاداتها  قوانينها  وا�ستخدام  احلكومة، 
النظام  �سمن  التقليدية  �سلطتها  اأ�سكال  على  واالإبقاء 
تراعي  التدابري  وهذه  خارجه.  اأو  للحكومة  الر�سمي 

الظرف الذي توجد فيه.

اأجل  من  الد�ستور  بناء  اأثناء  االأقليات  ح�سد  ُيعترب 
الدول  يف  م�سرتكة  �سمة  حمددة  بحقوق  املطالبة 

عميقة االنق�سام واملت�سررة من النزاعات.
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8-1-2(  حظر التمييز والنص على تدابري خاصة
اعتمادًا على نوع املطالب املقدمة من اجلماعات التي تقود التغيري الد�ستوري نحو االعرتاف بحقوق االأقليات، 

واالجتاهات املعار�سة لذلك، قد ينظر وا�سعو الد�ساتري يف منهجني حلماية االأقليات عن طريق:

xx.حظر التمييز
xx.)الن�س على حقوق وتدابري خا�سة )وينبغي عدم اخللط بينها وبني االمتيازات

حظر التمييز

اإن احلق يف عدم التمييز واملعاملة املن�سفة وا�سح ومبا�سر بحد ذاته، اإذ جُتمع الد�ساتري كافة تقريبًا على اإدراج 
اأحكام حتظر التمييز على اأ�س�س من قبيل االأ�سل، واللغة، واجلن�س، وال�سن، واالإثنية، والعرق، اإلخ. ويهدف وا�سعو 
الد�ساتري اأي�سًا اإىل تغيري �سروط االعرتاف باالختالفات من �سروط ثابتة للهوية اإىل �سروط مرنة. ومن االأمثلة 
على ذلك حظر التعريف بالذات من خالل االإثنية اأو حظر االأحزاب ال�سيا�سية اأحادية االإثنية. وميكن اأن يرتافق 
اأنواع اأخرى من  هذا مع ت�سجيع الد�ستور على ت�سكيل جمال�س مدنية لال�ستفادة من التمتع بحقوق ُحرمت منها 
جمعيات  ت�سكيل  خالل  من  مماثلة  حقوق  ممار�سة  على  قادرون  االأفراد  جميع  اأن  هي  هنا  والفكرة  اجلمعيات. 
تطوعية عو�سًا عن ال�سماح باملطالبة باحلقوق من جانب اأ�سخا�س ينتمون جلماعات ذات هوية ثابتة. والنتيجة هي 
اأن الد�ستور ولي�س الدين اأو العادات االجتماعية هو الذي ي�سبح 
وامل�سدر  ملمار�سة احلقوق  به  املعرتف  الوحيد  امل�سرتك  االأ�سا�س 
تكون  حيث  �سامل  اأنه  على  املنهج  هذا  يظهر  ثانيًا،  لها.  الوحيد 
حماية االأقليات جزءًا ال يتجزاأ من احلمايات التي تغطي اجلميع. 
اأ�سهل  التفاو�س  عمليات  اأثناء  ال�ساملة  احلمايات  على  فاالتفاق 

من االتفاق على تدابري خا�سة ل�سالح جماعات بعينها.

اإىل  الو�سول  على  وقدرتهم  اجلمهور  لدى  كافية  معرفة  توفر  بامل�ساواة  خا�سة  مادة  على  االعتماد  ويفرت�س 
املحاكم، واأن اأفراد االأقليات الذي يواجهون انتهاكات على علم بهذه احلقوق ويف و�سع يتيح لهم يف الواقع اللجوء 

اإىل حماكم د�ستورية للتو�سل اإىل حل.

الن�س على حقوق وتدابري خا�سة

فئات  حلماية  اإما  خا�سة  تدابري  النزاعات  من  املت�سررة  املجتمعات  يف  االأقليات  بحقوق  االعرتاف  يتطلب  قد 
معينة من اال�سطهاد اأو لتمكينها من التخل�س من حالة التهمي�س واالندماج يف املجتمع. ومُتنح االأقليات حقوقًا 
خا�سة ت�سمح لها باحلفاظ على هويتها، وخ�سائ�سها، وتقاليدها. وي�سري منح حقوق خا�سة اإىل ا�ستعداد وا�سعي 
الد�ساتري لقبول الفروق يف املعاملة بني االأقليات وبقية املجتمع. وميكن تربير هذه الفروق الناجمة باأنها تعزز 

امل�ساواة الفعلية ورفاه املجتمع ككل من حيث النوايا العامة للد�ستور الذي يجري و�سعه.

قبيل  من  اأ�س�س  على  التمييز  حظر  اإىل  باالإ�سافة 
والعرق،  واالإثنية،  وال�سن،  واجلن�س،  واللغة،  االأ�سل، 
�سروط  تغيري  اإىل  اأي�سًا  الد�ساتري  وا�سعو  يهدف  اإلخ، 
للهوية  ثابتة  �سروط  من  باالختالفات  االعرتاف 
بالذات  التعريف  حظر  خالل  من  مرنة  �سروط  اإىل 
ال�سيا�سية  اأو حظر االأحزاب  من خالل االإثنية  مثاًل 

اأحادية االإثنية.
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وميكن اأن تتبنى التدابري اخلا�سة اأ�سكااًل متعددة، مع تف�سيل وا�سعي الد�ساتري لواحد منها اأو اأكرث اعتمادًا على 
الظروف. وتت�سمن هذه التدابري ب�سكل عام ما يلي:

xx اال�ستقالل الذاتي اأو الالمركزية االإقليمية اأو »الف�سل الراأ�سي لل�سلطات« )انظر الف�سل ال�سابع اخلا�س
بالالمركزية(.

xx.)اأدوات تقا�سم ال�سلطات )انظر الف�سل الرابع اخلا�س بال�سلطة التنفيذية
xx.)التعددية القانونية )انظر الف�سل ال�ساد�س اخلا�س بالق�ساء
xx.)اال�ستقالل الثقايف )اأو االعرتاف والتفوي�س الد�ستوري بالتنوع الثقايف
xx الرتتيبات امل�ساحبة )وهي �سكل خا�س من اأ�سكال تقا�سم ال�سلطات تو�سع يف االعتبار يف بع�س الدول

املت�سررة من النزاع(.
xx تقا�سم ال�سلطة القائم على النظام االنتخابي )خا�سًة تعزيز اأ�سكال التمثيل الن�سبي، يرجى الرجوع اإىل

واالنتخابات«  للدميقراطية  الدولية  »املوؤ�س�سة  دليل 
اخلا�س بت�سميم النظام االنتخابي(2.

xx.احلق يف تقرير امل�سري 
xx.قواعد العمل االإيجابي و�سيا�ساته

اإىل  ذلك  يعود  وقد  العميق.  االنق�سام  وت�سببان  خالفيتني  ق�سيتني  االإيجابي  والعمل  امل�سري  تقرير  حقا  ُيعترب 
احتمال اإ�ساءة فهمهما والأنهما م�سطلحان م�سيَّ�سان للغاية.

احلق يف تقرير امل�سري
ال يعني تقرير امل�سري اال�ستقالل الر�سمي. فالقانون الدويل يعرتف بحق تقرير امل�سري �سمن دولة قائمة. ويف 
حمددة.  بطريقة  اخليار  هذا  ممار�سة  ال�سروري  من  لي�س  ولكن  م�سريها،  اختيار  �سرعية  لفئة  يحق  الواقع، 
وي�سمل هذا املفهوم اأ�سكااًل خمتلفة من اال�ستقالل بدءًا من االنف�سال واالن�سقاق التام وانتهاًء باأ�سكال حمدودة 
من اال�ستقالل. وعمليًا ميكن اعتبار اأي مطالبة باال�ستقالل، بغ�س النظر عن �سكلها، ق�سية خالفية مبا يف ذلك 
اال�ستقالل الثقايف لالأقلية عندما ُينظر اإليه على اأنه يوؤثر �سلبًا على امل�سالح اجلماعية ملن ال ينتمون اإىل االأقلية. 
ومع ذلك، �سحيح اأن تقرير امل�سري ال يعني تلقائيًا اال�ستقالل، اإال اأن ذلك ال ينفي احتمال ال�سعي اإليه والنجاح 

يف حتقيقه.
كانت نزاعات تقرير امل�سري التي تنطوي على مطالب باالعرتاف الدويل باال�ستقالل متعددة اجلوانب ومعقدة 
للغاية. وقد ا�ستمرت �سنوات عديدة، وكانت ت�سم عادة اأطرافًا دولية ثالثة يف ت�سويتها. ويف بع�س احلاالت، مت 
التو�سل اإىل ت�سويات بعد �سنوات من املفاو�سات امل�سنية، ما اأدى اإىل توقف النزاع امل�سلح، واإىل اأ�سكال من احلكم 
الذاتي وتقا�سم ال�سلطة ال تزال يف مراحل التنفيذ. ومن االأمثلة على ذلك نذكر اتفاقية يوم اجلمعة العظيمة بني 
اأيرلندا ال�سمالية واململكة املتحدة املوقعة يف عام 1998، وتعقيدات الكيانني اللذين ميثالن البو�سنة والهر�سك 
)احتاد البو�سنة والهر�سك وجمهورية �سربيا( يف اأعقاب اتفاقية دايتون لعام 1995، وترتيبات تقا�سم ال�سلطة 

2   املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، »ت�سميم النظام االنتخابي: الدليل اجلديد للموؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات« 
)�ستوكهومل: املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، 2005(.

يجوز منح االأقليات حقوقًا خا�سة ت�سمح لها باحلفاظ على 
الد�ساتري  وا�سعو  كان  اإذا  وتقاليدها  وخ�سائ�سها،  هويتها، 
على ا�ستعداد لقبول الفروق يف املعاملة بني االأقليات وبقية 
تعزز  باأنها  الناجمة  الفروق  هذه  تربير  وميكن  املجتمع. 

امل�ساواة ورفاه املجتمع ككل.
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واحلكم الذاتي يف عام 2001 اخلا�سة مبنح احلكم الذاتي لبوغينفيل من بابوا غينيا اجلديدة، ولالأقليات القبلية 
اآخرها، اتفاقيات احلكم الذاتي عام 2006 جلنوب ال�سودان التي  اأزاواد يف مايل )اتفاقية 1996(. وكان  من 
تزال  ال  اأخرى،  حاالت  ويف   .2011 عام  يف  اال�ستفتاء  طريق  عن  اال�ستقالل  لنيل  �سلمي  ت�سويت  عن  اأ�سفرت 
االأو�ساع دون حل كما هو احلال مع تقرير م�سري األبان كو�سوفو يف عام 2008، واأي�سًا انف�سال اأو�سيتيا اجلنوبية 
الد�ساتري يف  املفيد درا�سة هذه احلاالت مل�ساعدة وا�سعي  العام ذاته. وقد يكون من  واأبخازيا عن جورجيا يف 
الد�ستورية يف  الو�سائل  تقدير املخاطر املت�سمنة عندما ال تزال 
متناول اليد لت�سوية مطالب االأقليات يف تقرير امل�سري يف الدول 
خطر  الأن  ونظرًا  النزاعات.  من  واملت�سررة  االنق�سام  �سديدة 
تكون  عندما  اأكرب  اأ�سبح  االأخرية  ال�سنوات  يف  نزاعات  ن�سوب 
الدولة ه�سة )�سواء يف الدول الكبرية اأو ال�سغرية(، يكون تطور 
التدابري الد�ستورية التي تعمل يف خمتلف الظروف مفيدًا للغاية.
وات�سم الد�ستور االإثيوبي املعتمد يف �سهر كانون االأول/دي�سمرب 1994 من خالل منحه حق تقرير امل�سري لالأقليات 
باأنه د�ستور �سديق لالأقليات. وقد �ساغته جمعية تاأ�سي�سية منتَخبة هيمنت عليها يف الواقع جماعة م�سلحة كانت 
االإثيوبية  الدولة  تكوين  اإعادة  التاأ�سي�سية  تلك اجلمعية  وقررت  املارك�سي احلاكم.  الع�سكري  املجل�س  قد عزلت 
الوحدوية يف �سورة احتاد اإثني بهدف تاأ�سي�س �سرعية �سيا�سية بني خمتلف الفئات االإثنية االإثيوبية والتي �سارك 
عدد منها فعليًا يف حركات مترد �سد الدولة. وقد اأقر الد�ستور اجلديد بحق كل جماعة اإثنية معرتف بها ر�سميًا 
يف اإثيوبيا يف تقرير امل�سري الذي ي�سل اإىل حد االنف�سال )املادة 39-1(. وهو يعرتف بباقة وا�سعة من حقوق 
والقوميات  »االأقوام  اأن  على  ين�س  كما  اإثيوبيا،  عليها  �سادقت  معاهدات  وفق  واجلماعية  الفردية  االإن�سان 
نة الدنيا للبالد مقابل االأفراد. ويف ما يتعلق بالتطبيق، جعل الد�ستور ب�سكل  وال�سعوب« يف اإثيوبيا هي االأجزاء املكوِّ
وا�سح االإثنية العالمة االأكرث �سلة بالهوية يف الدولة. ونظرًا الأن قدرًا كبريًا من ال�سلطة خمول لرئي�س الوزراء الذي 
اأفرع القوات امل�سلحة، ُت�سمم ثقافة  اأي�سًا من�سب قائد جميع  اأمامه والذي ي�سغل  الوزراء م�سوؤواًل  يكون جمل�س 
حقوق االإن�سان النا�سئة بحيث تعتمد على املفاو�سات ال�سيا�سية مع املركز. ولتعزيز البعد ال�سيا�سي، ح�سر الد�ستور 
�سلطة تف�سري اأي حكم من اأحكام الد�ستور، مبا يف ذلك النزاعات 
تقرير  يف  اإثيوبيا  نهج  وُيعترب  الوطنية.  اجلمعية  يف  املحاكم،  يف 
بتقرير  االعرتاف  يت�سمن  اإذ  متامًا  نوعه  من  فريدًا  امل�سري 

امل�سري اإىل درجة كبرية ت�سل اإىل حد االنف�سال. 
قوميات  ثالث  من  تتكون  حيث  خمتلفًا  منهجًا  اإ�سبانيا  وتقدم 
تاريخية هي كاتالونيا وبالد البا�سك وغالي�سيا، ولكل منها هويتها وحركاتها القومية اخلا�سة. فقد حاول د�ستور 
اأخرى تطلب  اأي منطقة  من هذه القوميات مع تو�سيع هذا املبداأ لي�سمل  اإن�ساء حكم ذاتي �سِ اإ�سبانيا )1978( 
ذلك. فاأ�س�س درجات متفاوتة من اال�ستقالل يف القوميات الثالث واأي�سًا يف بقية اإ�سبانيا رغم اإمكانية ح�سولها 
جميعًا يف نهاية املطاف على الدرجة نف�سها. و�سرعان ما انت�سرت حركات ا�ستقاللية، ون�ساأت 17 حكومة م�ستقلة. 
وعلى الرغم من االعرتاف بالطبيعة املتاأ�سلة لهذه القوميات، رف�س وا�سعو الد�ساتري باإ�سرار اأي ادعاء من اأي 

جماعة بتمتعها بحقوق قانونية خالف تلك املن�سو�س عليها يف الد�ستور.

�سمن  امل�سري  تقرير  بحق  الدويل  القانون  يعرتف 
خمتلفًة  اأ�سكااًل  املفهوم  هذه  وي�سمل  قائمة.  دولة 
التام  واالن�سقاق  االنف�سال  من  بدءًا  اال�ستقالل،  من 
وانتهاًء باأ�سكال حمدودة من اال�ستقالل.  وعمليًا ميكن 
بغ�س  خالفية  ق�سية  باال�ستقالل  مطالبة  اأي  اعتبار 

النظر عن �سكلها.

كانت نزاعات تقرير امل�سري التي تنطوي على مطالب 
اجلوانب  متعددة  باال�ستقالل  الدويل  باالعرتاف 
ومعقدة للغاية. وقد ا�ستمرت �سنوات عديدة، وكانت 

ت�سم عادة اأطرافًا دولية ثالثة يف ت�سويتها.



33 دليل عملي لبناء الد�ساتري

للتغيري، يعترب وا�سعو الد�ساتري  اإذن، وبينما توجد ظروف كثرية تتعزز فيها مطالب تقرير امل�سري بدوافع متنوعة 
عمليًا تقرير امل�سري اإطارًا قانونيًا و�سيا�سيًا مرنًا يكون التعبري فيه عن احلقوق االأ�سا�سية ديناميكيًا. ويف ظرف معني، 
ح�سب  دة  املوحِّ امل�سرتكة  والقوا�سم  ق  املُفرِّ اال�ستقالل  على  موؤكدين  مرتابطة،  بخيارات  الد�ساتري  وا�سعو  يعمل  قد 
يف  ف�سل  و�سائل  توفري  عرب  التطبيق  �سعوبة  االعتبار  يف  الد�ساتري  وا�سعو  ي�سع  اأن  اأي�سًا  ال�سروري  ومن  احلاجة. 

املنازعات بني الكيانات امل�ستقلة املتمتعة بحق تقرير امل�سري والكيانات االأخرى امل�ساركة يف هذه احلاالت املعقدة.
العمل االإيجابي/التمييز االإيجابي

يتخذ العمل االإيجابي اأ�سكااًل عديدة مثل املعاملة التف�سيلية لالأقليات يف التعليم العام اأو التوظيف، اأو اإجراءات 
حتديد  وميكن  الر�سمية.  كاالعتذارات  رمزية  اإجراءات  اأو  املحلية،  باللغة  التعليم  لدعم  الدولة  كتمويل  ثقافية 
عالمات فارقة اأخرى �سمن هذه االأ�سكال، اإذ يجوز للدولة اأن تكون قادرة على حتقيق الفائدة جلماعة ما دون 
االإ�سرار مب�سالح جماعة اأخرى من خالل توفري التعليم احلكومي باللغة املحلية مثاًل. وعلى النقي�س من ذلك، 
ميكنها حتقيق متييز اإيجابي بتخ�سي�س جماعة مف�سلة مبوارد حمدودة، كدخول اجلامعات، ملِحقة بذلك �سررًا 
ن�سبيًا بجماعات اأخرى. ومبا اأن الدولة تعيد توزيع املوارد بني اجلماعات، فاإن هذه الق�سايا ترتدي لبو�ًسا �سيا�سيًا.
كان  اإذا  معينة؟  جماعة  اأي  تاريخها  عرب  الدولة  هم�ست  هل  يلي:  ما  االأولية  االأ�سا�سية  االأ�سئلة  تت�سمن  وهنا 
اجلواب نعم، هل ت�ستطيع التدابري الد�ستورية معاجلة حمنتها وت�سمن لها امل�ساواة؟ وما هو الت�سميم االأمثل لهذه 
التدابري الد�ستورية: تدابري ُملزمة قانونًا اأم التفوي�س بت�سريع تدابري تقديرية قابلة للتطبيق �سيا�سيًا ومرهونة 

بتوفر املوارد؟
واإذا كان العمل االإيجابي مدرجًا على جدول االأعمال، قد تكمن امل�سكلة اأي�سًا يف حتديد االأ�سكال املالئمة لتحقيق 

االأهداف املرجوة. وميكن للممار�سني درا�سة الق�سايا التالية:
xxهل ينبغي اأن ت�ستخِدم الد�ساترُي احل�س�س اأم احلجوزات؟ وهل يجب اأن تكون هذه االأدوات ملزمة اأم ال؟
xx ما هو �سكل اأو نوع العمل االإيجابي؟ وهل يجب اأن يكون الربنامج ذا مدة ثابتة اأم مفتوحًا؟ وما هي معايري

ا�ستحقاق امل�ستفيدين املحتملني؟ هل يكفي جمرد االنتماء جلماعة معينة؟
xxهل ميكن يف وقت واحد اأن ت�ستفيد جماعات كثرية من العمل االإيجابي؟
xxهل يجب اأن تفر�س املحاكم العمل االإيجابي اأم تر�سم حدوده؟

تُعترب احل�س�س واحلجوزات اآليتني د�ستوريتني �سائعتني للعمل االإيجابي. وهما تتبنيان مواقف خا�سة جلماعاٍت 
حمددة ولكن تخدمان وظائف خمتلفة. وقد تكون احل�س�س �سرورية لتحقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س، بحيث ميكن 

احل�س�س  وتهدئ  بالركب«.  »اللحاق  حمددة  اأقليات  يف  الأفراد 
الفئات  تقود  الأنها  االندماج  وُتعزز  القمع  ا�ستمرار  خماوف  من 
تتعلق  فهي  احلجوزات  اأما  ال�سلطة.  هرم  داخل  اإىل  ال�سحية 
على  توؤثر  ال  قد  والتي  اجلماعات  لهذه  املخ�س�سة  بامل�ساحات 
ال�سلطة الأنها تخلق مناطق منف�سلة تكون االأقليات فيها �ساحبة 

الكلمة.
النتيجة. وعمليًا، ي�ستهدف وا�سعو  اأن مُتيز بني امل�ساواة من حيث الفر�س وامل�ساواة من حيث  للد�ساتري  ميكن 
الد�ساتري اأكرث خمططات العمل اإيجابية يف امل�ساواة االإجرائية )اأو تكافوؤ الفر�س( عو�سًا عن النتائج االأ�سا�سية.

يتخذ العمل االإيجابي اأ�سكااًل عدة. فقد تكون الدولة 
االإ�سرار  دون  ما  جلماعة  الفائدة  حتقيق  على  قادرة 
التعليم  توفري  مثاًل  خالل  من  اأخرى  جماعة  مب�سالح 
بتوزيع  اإيجابي  املحلية اأو حتقيق متييز  باللغة  العام 
بذلك  ملِحقة  مف�سلة  جماعة  على  حمدودة  موارد 

�سررًا ن�سبيًا بجماعات اأخرى.
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اآثار العمل االإيجابي

ال تزال هذه التدابري مثار جدل كبري. والواقع اأن الكثري من �سيا�سات العمل االإيجابي يثري خالفات جديدة مبرور 
الوقت. فهي، من جانب، تتعار�س مع الهدف الد�ستوري املتمثل بتخلي�س املجتمع من الت�سنيفات املتغرية للهوية. 
و�سواء جرى  بفئات حمددة.  االرتقاء  املحدد يف  بخ�سو�س غر�سها  متباينة  نتائج  اأي�سًا  الدرا�سات  ُتظهر  وقد 

التنفيذ بو�سائل قانونية اأو عرب برامج �سيا�سية، قد تن�سب عمليًا نزاعات قانونية اإ�سافية.

ويتمثل االأثر الثاين يف اأنه مبجرد املوافقة على العمل االإيجابي د�ستوريًا فاإنه يكت�سب زخمًا �سيا�سيًا خا�سًا به. 
اأن يتم  اإليه مو�سع �سك. ومبجرد  وبالتايل، قد ي�سبح من ال�سعب اال�ستغناء عنه حتى عندما ت�سبح احلاجة 
تنفيذه )كما حدث يف ماليزيا حيث حدد وا�سعو الد�ساتري اأ�ساًل مدة العمل االإيجابي بثالثني عامًا(، قد مينع 

ال�سغط ال�سعبي توقف العمل االإيجابي، اإذ مازال الربنامج املاليزي قائمًا منذ 40 عامًا.
ويتعلق االأثر الثالث »بقانون العواقب غري املق�سودة« العام. فعو�ساً عن حتقيق ال�سيا�سات للم�ساحلة، فاإنها قد 
تزرع بذوَر ال�سقاق بني اجلماعات مع تبدل الطرف الرابح واخلا�سر يف حاالت معينة. وقد يت�سبب تخفي�س معايري 
م�ساركة بع�س اجلماعات يف وظائف الدولة مثاًل يف تخفي�س جودة اخلدمات مثريًا بذلك احتجاجات جماعية 
اإيجابي، قد ي�ستمر  جديدة. وعلى الرغم من وجود برامج عمل 
عدم امل�ساواة حمدثًا ا�ستياًء بني الفئات املتاأثرة ب�سبب ا�ستغراق 
التنفيذ الد�ستوري وقتًا طوياًل ملعاجلة و�سعها، مما يوؤدي اإىل نزع 
اأنظمة  الإن�ساء  الد�ساتري  وا�سعو  يحتاج  وقد  الد�ستور.  �سرعية 
بها  معرتف  �سواء  االإيجابي،  العمل  لربامج  م�ستمرة  مراجعة 
د�ستوريًا اأم ال، ل�سمان اأن تظل الربامج حمركًا للنمو للجماعات 

املحرومة تاريخيًا.
وماليزيا  بوليفيا  مثل  بلدان  االقت�سادية يف  الفر�س  تاريخي وحمرومة من  لتمييز  املعر�سة  الفئة  فاإن  واأخريًا، 
وجنوب اأفريقيا هي يف الواقع االأغلبية العددية. وللعمل االإيجابي املطبق على االأغلبية، ولي�س على االأقليات، تاأثري 

خمتلف جدًا على ال�سعيد املجتمعي.

8-2(  حقوق املرأة

ال تخلو املطالب ب�سمانات د�ستورية حلقوق املراأة من التوترات اأي�سًا. وهذه التوترات لي�ست يف الواقع قا�سرة على 
ر كثري من هذه احلقوق يف  بناء الد�ستور يف مرحلة ما بعد النزاع اأو يف الدول املتاأثرة بالنزاعات. وغالبًا ما يف�سَّ
اإطار القانون الدويل حلقوق االإن�سان لالأفراد، ال�سيما اتفاقية منظمة االأمم املتحدة للق�ساء على جميع 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة التي دخلت حيز التنفيذ يف 3 اأيلول/�سبتمرب 1981 )انظر االإطار 3(.

د املجاالت التي حُتدث اأكرب التوترات من خالل عدد وطبيعة حتفظات الدول االأع�ساء يف االتفاقية، حيث  وحتدَّ
كانت معظم التحفظات االأ�سا�سية يف جماالت امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة، وامل�ساواة يف فر�ص العمل، 

وامل�ساواة اأمام القانون، وامل�ساواة يف الزواج والعالقات الأ�سرية.

ال تزال تدابري العمل االإيجابي  مثار جدل كبري. وكثري 
من �سيا�ساته يثري خالفات جديدة مبرور الوقت.  وقد 
فبمجرد  متباينة.  نتائج  اأي�سًا  الدرا�سات  ُتظهر 
تكت�سب  فاإنها  د�ستوريًا  ال�سيا�سات  هذه  على  املوافقة 
ال�سقاق بني  بذوَر  بها، وقد تزرع  �سيا�سيًا خا�سًا  زخمًا 

اجلماعات مع تبدل الطرف الرابح واخلا�سر.



35 دليل عملي لبناء الد�ساتري

االإطار 3: اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة
تن�س االتفاقية على ما يلي:

xx االأخرى )مبا يف ذلك الوطنية  والقوانني  الد�ساتري  املراأة والرجل يف  جت�سيد مبداأ امل�ساواة بني 
التنفيذ العملي(.

xx.تعديل االأمناط الثقافية بهدف الق�ساء على التحيز �سد املراأة وال�سورة النمطية بدونيتها
xx.وقف جميع اأ�سكال االجتار باملراأة وا�ستغالل اأو بغاء املراأة
xx.م�ساركة من�سفة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة
xx حقوق مت�ساوية يف اكت�ساب اجلن�سية واالحتفاظ بها وتغيريها )مبا يف ذلك حقوق مت�ساوية يف نقل

اجلن�سية اإىل االأطفال(.
xx.حقوق مت�ساوية يف التعليم
xx.الق�ساء على التمييز يف جمال التوظيف
xx.اإلغاء اأي متييز على اأ�سا�س الزواج اأو االأمومة
xx.)امل�ساواة يف احل�سول على الرعاية ال�سحية )مبا يف ذلك تنظيم االأ�سرة
xx.امل�ساواة اأمام القانون
xx.امل�ساواة يف جمال الزواج والعالقات االأ�سرية

8-2-1( املساواة يف الحياة السياسية

امل�ساواة عادة يف نظم د�ستورية  اأحكام  واملراأة يف ظاهرها مقبولة عمومًا، حيث تظهر  الرجل  امل�ساواة بني  اإن 
ِمن حقوق املراأة يف امل�ساواة يف  خمتلفة جدًا. فقد اعرتف د�ستور م�سر )1971( بامل�ساواة بني الرجل واملراأة بل و�سَ
املجاالت االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية مع االلتزام بال�سريعة االإ�سالمية. كما يقر د�ستور اليونان )1975( 
الذي يعرتف بالعقيدة االأرثوذك�سية دينًا مهيمنًا باأن اليونانيني واليونانيات مت�ساوون يف احلقوق والواجبات. ويف 
د�ستور �سوازيالند اجلديد )2005( الذي اأن�ساأ نظاماً ملكياً وراثياً، اأ�سبح للن�ساء اأي�سًا احلق يف معاملة من�سفة، 
وهو ما ي�ستتبع تكافوؤ الفر�س يف اخلدمات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية. عالوة على ذلك، ين�س الد�ستور 
على اأنه ال يجوز الأحد اإجبار امراأة على اتباع اأو التم�سك باأي عرف يتعار�س مع �سمريها. وين�س د�ستور تيمور 
ال�سرقية )2002( الذي �سيغ من اأجل بلٍد كانت بع�س الن�سوة فيه مقاتالت م�سلحات يف معركة التحرير على متتع 
املراأة والرجل باحلقوق والواجبات نف�سها يف جميع جماالت احلياة االأ�سرية ويف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية 
واالجتماعية والثقافية. ومن الناحية العملية، يختلف تطبيق هذه االأحكام. وهذه احلقيقة تف�سرها ديناميكيات 

ال�سلطة ونطاق الد�ساتري الذي يوؤثر يف احلياة االجتماعية والثقافية واالقت�سادية.

تذكر الد�ساتري  اأن  ال�سائع  ومن  الد�ساتري.  االجتماعي يف  النوع  اإزاء  لغة حمايدة  ا�ستخدام  ي�سجع  توجه  وثمة 
يذهب  وقد  �سراحة.  امل�سطلح  تعريف  حماولة  دون  لكن  مثاًل،  التمييز  حلظر  االجتماعي«  »النوع  م�سطلح 
املمار�سون اإىل اأبعد من ذلك. فاملقرتحات املقدمة اإىل اجلمعية التاأ�سي�سية يف نيبال �ستتجاوز يف حال اعتمادها 
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                                                                                خيارات ثنائية النوع االجتماعي وت�سمل فئتي »اجلن�س الثالث«
النوع االجتماعي  اإزاء  و»املتحولني جن�سيًا«. فال�سياغة املحايدة 
تتمتع  التي  بال�سرورة لرت�سيخ احلقوق  تكفي  ال  النحو  على هذا 

بها املراأة فعليًا. 

ويتمثل اأحد العوائق الفعلية اأمام م�ساركة املراأة على قدم امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية يف كثري من البلدان يف 
�سلوك االأحزاب ال�سيا�سية ولي�س يف ثقافة الدين اأو املجتمع. �سحيح اأن الد�ساتري مل تنظم االأحزاب ال�سيا�سية يف 
ال�سابق، ولكن تنظيمها لها اآخذ باالزدياد االآن كما هو احلال يف الربازيل ورواندا التي اأ�سبح لديها ن�سبة عالية 
جدًا من التمثيل الن�سائي يف ال�سلطة الت�سريعية. وقد يحتاج وا�سعو الد�ساتري اإىل النظر يف خيارات توؤثر على 
اختيار االأحزاب ال�سيا�سية للمر�سحني والنهو�س باملراأة كطرف �سيا�سي فاعل، مع فر�س عقوبات حقيقية على 
�سمحت  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة  بذلك.  تلتزم  ال  التي  االأحزاب 
تكن  مل  اأنها  رغم  ال�سيا�سية،  احلياة  يف  املراأة  متثيل  ح�س�س 
مبثابة ترياق، بوجود املراأة على امل�ستوى الوطني، حتى دون دعم 
وقانونية  �سيا�سية  ق�سايا  م�سري  تقرير  يف  للم�ساركة  �سعبي، 

مهمة، وهو اإجناز ملمو�س.

8-2-2( املساواة يف الزواج والعالقات األسرية

اإن التوتر الرئي�سي هنا موجود بني االلتزامات بتحقيق امل�ساواة بني املراأة والرجل يف احلياة االأ�سرية وبني االلتزام 
بتوفري اعرتاف ر�سمي باالأعراف القانونية املناف�سة التي تتبنى عمليًا عدم امل�ساواة بني املراأة والرجل يف احلياة 
االأ�سرية. وكما الحظنا من قبل، يهدف وا�سعو الد�ساتري، وينبغي اأن يهدفوا، اإىل ا�ستخدام الد�ساتري لتج�سيد 
االلتزامات الدولية كتلك الواردة يف اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة. ولكن يف الوقت نف�سه، 
قد ينتج عن ح�سم النزاع د�ساتري حتتوي على تناق�س، خا�سة عندما يتطلب االأمر اعرتافًا ر�سميًا بقوميات اإثنية 

اأو فئات دينية لك�سب تاأييد جهات فاعلة رئي�سية يف املجتمع.

وقد ميلك وا�سعو الد�ساتري خيار ا�ستخدام مبداأ �سيادة الد�ستور للتغلب على اأعراف قانونية مناق�سة. وميكن 
تربير ذلك من خالل اأ�س�س حل النزاع كحافز للتوفيق بني طرق معاملة اجلماعات املتنوعة يف الدولة. وقد تكون 
مع  منها  يتعار�س  ما  ببطالن  �سريح  اعرتاف  مبوجب  النافذة  القانونية  االأعراف  ح�سر  هي  االنطالق  نقطة 
الد�ستور. ومبا اأن ذلك يقع �سمن املجال القانوين، فقد ي�سمح �سماٌن موؤ�س�سيٌّ للمحاكم باإلغاء اأعراف قانونية 
اأخرى على اأ�سا�س اكت�سافها لوجود تناق�س. وطور وا�سعو الد�ساتري اأ�ساليب تكفل اعتبار اأعمال املحاكم �سرعية 
من قبل جماعات قلقة من ا�ستمرار وجود اأعراف قانونية بديلة ومن مراعاتها. وقد ا�ستعار د�ستور جنوب اأفريقيا 
اأحد اأ�ساليب التعامل الد�ستوري يف اأمريكا الالتينية مع حقوق ال�سعوب االأ�سلية وهو دمج الق�سايا اخلالفية يف 
اأن االت�ساق يف  م�سكلة قانونية توكل اإىل النظام الق�سائي الر�سمي وهياكل اال�ستئناف اخلا�سة به. ويعني هذا 
التف�سري القانوين م�سمون واأنه يجري التعامل مع جميع االأعراف القانونية على حممل اجلد. ويف مثال اأمريكا 
الالتينية، ميثل الف�سل يف تطبيق قوانني ال�سعوب االأ�سلية جزءًا من مهمة الق�ساء. كما تتمتع املحكمة الد�ستورية 
يف جنوب اأفريقيا ب�سالحية و�سع قانون عريف غالبًا ما ي�ستند اإىل النظام االأبوي. ويف ق�سية �سهرية، ا�ستخدمت 

املراأة  مل�ساركة  الفعلي  احلقيقي  والتحدي  احلاجز  اإن 
من  كثري  يف  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساواة  قدم  على 
ثقافة  ولي�س  ال�سيا�سية  االأحزاب  �سلوك  هو  البلدان 

الدين اأو املجتمع.

�سمحت ح�س�س متثيل املراأة �سيا�سيًا، رغم اأنها مل تكن 
مبثابة ترياق، بوجود املراأة يف احلياة ال�سيا�سية على 

امل�ستوى الوطني.
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املحكمة هذه ال�سالحية الإلغاء التوريث احل�سري للذكور مطالبًة اجلماعات املعنية بال�سماح بتوريث االإناث. وكي 
تتمتع املحاكم بال�سرعية يف اأداء هذه املهمة، يتعني على وا�سعي 
يف  التعددية  غياب  ا�ستخدام  وميكن  تركيبتها.  تناول  الد�ساتري 
تركيبة املحاكم لرف�س اأحكام الق�ساة الذين لي�ست لديهم معرفة 
باالأعراف القانونية املعنية اأو مب�سالح اجلماعات التي توؤيدها اأو 

رونها. ال يقدِّ

االآثار املرتتبة

ما الذي يجب اأن حتققه احلماية الد�ستورية حلقوق املراأة؟ يف البداية، تعترب م�ساركة الن�سوة يف بناء الد�ستور 
تت�سل  لق�سايا  الد�ساتري  تناول  �ست�سمن  د�ستورية  ق�سايا  ب�ساأن  القرار  التخاذ  فتعبئتهن  لهن:  بالن�سبة  مهمة 
االأعمال  املراأة على جدول  لق�سايا  الفئات م�ساحة  تخلق هذه  ما  وغالبًا  للمراأة.  واالجتماعي  القانوين  بالو�سع 

الد�ستورية، حتى اأثناء املفاو�سات ال�سعبة بعد انتهاء النزاع.

اإذا التزمت احلكومات الوطنية بهذا الهدف واأخ�سعت القوانني العرفية واملحلية اخلا�سة  تتح�سن حقوق املراأة غالًبا 
يغدو  قد  متعددة،  قبائل  اأو  اأقوام  �سورة  يف  املجتمع  ُجزئ  واإذا  التقليديني.  الزعماء  مقاومة  رغم  االجتماعي  بالنوع 
ال�سا�سة الوطنيون اأقل رغبةً اأو التزاماً باالرتقاء قانونياً بنوع معني من احلياة الثقافية/االجتماعية على امل�ستوى الوطني.

لوا�سعي  ميكن  املراأة،  اأمام  ال�سيا�سية  القنوات  اأُغلقت  واإذا 
تدابري  اإىل  باللجوء  لها  ال�سماح  م�سالة  يدر�سوا  اأن  الد�ساتري 
قانونية توفر فر�سة لتقدمي مطالب باحلقوق. وقد يعمل القرار 
لل�سيا�سيني  �ساحمًا  �سيا�سي  ب�سكٍل  احلاالت  بع�س  يف  القانوين 
بدعم نتيجة قانونية واالإذعان لها، يف حني قد يثري قرار مماثل 
على  يتعني  عندئٍذ،  عنيف.  فعل  رد  ال�سيا�سية  الهيئات  قبل  من 
وا�سعي الد�ساتري النظر يف وجود ونطاق اال�ستثناءات من اأحكام 

امل�ساواة يف الد�ستور.

واإذا كان الغر�س من النظام الد�ستوري م�ساعفة عدد مراكز ال�سلطة، �ستظل اآثار ذلك على حقوق املراأة متنوعة. 
املحلية  اإذا كانت احلكومات  ب�ساأن احلقوق حمليًا ووطنيًا. وهذا ما يحدث ال�سيما  للتفاو�س  املراأة  فقد حتتاج 
م�ستقلًة اإىل حد ما اأو قادرة على مقاومة التاأكيد الوطني لل�سلطة. وقد تتوقف حقوق املراأة على العادات املحلية 
والراأي ال�سيا�سي االإقليمي حيث تختلف احلماية الفعلية حلقوقها من منطقة اإىل اأخرى. وقد يوفر وجود مبادئ 
د�ستورية عامة خا�سة بحقوق املراأة يف بع�س احلاالت اأ�سا�سًا ملمار�سة ال�سغط على احلكومات املحلية لالمتثال، 
كما اأن زيادة امل�ساركة املحلية للمراأة يف �سنع القرار ال�سيا�سي يعزز موقفها. وقد يرتتب على ذلك »�سباق نحو 

يف  االإيجابي  العمل  �سيا�سات  معينة  مناطق  َتعترب  حيث  القمة«، 
ح�سَد  هنا  احل�سُد  يتبع  وقد  املمار�سات«.  »اأف�سل  اأخرى  مناطق 
حقوق املراأة ت�ساعديًا، كما راأينا يف بوليفيا. ففي غياب اإجماع 
وطني حول حقوق املراأة، يتعني على املمار�سني يف جميع البيئات 

حتديد هل يتناولون املمار�سات التمييزية املحلية يف الد�ستور.

قد يكون هناك توتر رئي�سي بني االلتزامات الواردة يف 
املواثيق الدولية جتاه حتقيق امل�ساواة بني املراأة والرجل 
يف احلياة االأ�سرية وبني االلتزام بتوفري اعرتاف ر�سمي 
عدم  عمليًا  تتبنى  التي  املناف�سة  القانونية  باالأعراف 

امل�ساواة بني املراأة والرجل يف احلياة االأ�سرية.

احلكومة  التزمت  اإذا  غالًبا  املراأة  حقوق  تتح�سن 
العرفية  القوانني  واأخ�سعت  الهدف  بهذا  الوطنية 
مقاومة  رغم  االجتماعي  بالنوع  اخلا�سة  واملحلية 
�سورة  يف  املجتمع  ُجزئ  واإذا  التقليديني.  الزعماء 
الوطنيون  ال�سا�سة  اأو قبائل متعددة، قد يغدو  اأقوام 
احلياة  من  معني  بنوع  قانونيًا  باالرتقاء  التزامًا  اأقل 

الثقافية/االجتماعية على امل�ستوى الوطني.

قد تتوقف حقوق املراأة على العادات املحلية والراأي 
الفعلية  احلماية  تختلف  حيث  االإقليمي  ال�سيا�سي 
حلقوقها من منطقة اإىل اأخرى. كما اأن زيادة امل�ساركة 
وح�سدها  ال�سيا�سي  القرار  �سنع  يف  للمراأة  املحلية 

ت�ساعديًا يعزز موقفها.
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واأخريًا، اأن�ساأ وا�سعو الد�ساتري موؤخرًا هيئات د�ستورية خا�سة تعزز حقوق املراأة اأو حتميها. ويختلف نطاق املهام 
املوكلة اإىل كل منها بدءًا من معاجلة احلاالت الفردية وانتهاًء بتقدمي امل�سورة لوا�سعي ال�سيا�سات وامل�سرعني. 
ومن املفرت�س اأن ي�سمح اإن�ساء هيئات مثل اأمناء مظامل النوع االجتماعي وجلان حقوق االإن�سان اخلا�سة باملراأة 
مبراقبة موظفي الدولة ب�سكل م�ستقل. وال يزال النقا�س م�ستمرًا ب�ساأن هل تتم حماية حقوق املراأة ب�سورة اأف�سل 
من خالل موؤ�س�سات تعنى فقط باهتمامات املراأة، بقدر ما تكون هذه االهتمامات قابلة للتحقق، اأو هل خدمة هذه 
احلقوق ال تتم باأف�سل �سورة عرب اإلزام جميع املوؤ�س�سات العامة بتعزيز ثقافة حقوق االإن�سان التي حترتم امل�ساواة 
بني املراأة والرجل. وتت�سمن اخليارات النا�سئة عن هذه االأخرية �سرطًا يف د�ستور كينيا اجلديد ين�س على عدم 
جتاوز ن�سبة اأحد اجلن�سني يف تركيبة كل الهيئات العامة ثلثي االأع�ساء. وباالإ�سافة اإىل ذلك، هناك م�ساألة ت�سجيع 

املكاتب العمومية على اختيار روؤ�سائها ونوابهم من اجلن�سني.

8-3(  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اأثناء بناء الد�ستور يف املجتمعات املت�سررة من النزاعات، يكون 
والثقافية  واالجتماعية  دور احلقوق االقت�سادية  على  التفاو�س 
اأي�ساً. ويوؤدي احلرمان من  ومكانتها وتطبيقها م�سحوناً بالتوتر 
التحديد  وجه  على  تتعلق  الأنها  ا�ستياء  اإىل حدوث  احلقوق  هذه 
مبن يح�سل على ح�سة من املوارد املحدودة، ولكن كفاية املوارد 

يحد من هذا اال�ستياء.

التعليم  يف  احلق  ذلك  يف  مبا  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  تنفيذ  العراقي  الد�ستور  وي�سمن 
املجاين، والرعاية ال�سحية لالأطفال والكبار، والبيئة االآمنة )رغم اأن هذه غري معّرفة(، وال�سمان االجتماعي، 
والدخل املنا�سب، وال�سكن املالئم، وم�ستوى معي�سة الئق جلميع العراقيني دون اعتبار لتوفر املوارد. ويرجع ذلك 
جزئيًا اإىل عائدات النفط العراقي. وباالإ�سافة اإىل ذلك، ين�س الد�ستور على حمو االأمية كليًا دون قيد اأو �سرط. 
ويف املقابل، ال ي�سمن معظم البلدان حمدودة املوارد للمواطنني �سوى حقوقهم االأكرث اإحلاحًا كالتعليم، والرعاية 

ال�سحية، وال�سكن.
وتنطوي التوترات العملية الكربى على ق�سيتني هما احلقوق التي يجب اإدراجها اأو حذفها من الد�ستور، واالآثار 

املرتتبة على اإدراجها وكيفية ت�سحيح تلك التي توؤدي لن�سوب نزاعات جديدة.

8-3-1( ما الذي يجب إدراجه؟

قد يحث النزاع الع�سري الطويل على تاأييد اإدراج احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية يف الد�ستور ب�سكل 
وا�سع بغية:

xx توفري اإطار لتقييم القرارات التي توؤثر على تطوير املوارد وعلى ا�ستخدامها وتخ�سي�سها، خا�سة عندما
يتعلق اأحد اأ�سباب النزاع مبن يح�سل على موارد الدولة وي�ستفيد منها.

xx اإلزام ال�سلطات الت�سريعية وال�سلطات �سانعة ال�سيا�سات وعمليات �سنع القرار مبعايري د�ستورية جديدة
خا�سة با�ستخدام املوارد.

يوؤدي احلرمان من احلقوق االقت�سادية واالجتماعية 
وجه  على  تتعلق  الأنها  ا�ستياء  حدوث  اإىل  والثقافية 
التحديد مبن يح�سل على ح�سة من املوارد املحدودة. 
للمواطنني  املوارد  حمدودة  البلدان  معظم  ي�سمن  وال 
والرعاية  كالتعليم،  اإحلاحًا  االأكرث  حقوقهم  �سوى 

ال�سحية، وال�سكن.
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xx يف املواطنة  �سمات  من  مهمة  �سمة  لالأفراد  والثقايف  واالجتماعي  االقت�سادي  اأن الدور  اإىل  االإ�سارة 
الدولة، واأن هذه اال�ستحقاقات تعني اأال يُعترب املواطنون معتمدين على رعاية جمعيات اإثنية، اأو دينية، اأو 

قبلية، اأو حزبية، اأو جمعيات اأخرى.
xx تعزيز امل�ساحلة من خالل االعرتاف باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية لفئات معينة ُدفعت

اإىل نزاع مع الدولة جراء اإق�ساء اقت�سادي اأو اجتماعي اأو ثقايف طويل يف الدولة.
xx كما هو احلال مع جميع حقوق االإن�سان ويف اإطار مفاهيم عدم قابلية احلقوق للتجزئة، ك�سب ال�سرعية

للد�ستور الذي ين�س على احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية وبالتايل الوالء »للعقد االجتماعي« 
اجلديد.

»العهد  هي  املتحدة  لالأمم  دولية  معاهدة  يف  واردة  االأ�سا�سية  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  اإن 
الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية« التي دخلت حيز التنفيذ يف 3 كانون الثاين/يناير 

1976 )انظر االإطار 4(.

االإطار 4: العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية
ين�س العهد الدويل، من بني جملة اأمور اأخرى، على ما يلي:

xx.)حق ال�سعوب يف تقرير امل�سري )ويت�سمن امللكية وال�سيطرة على مواردها الطبيعية وو�سائل العي�س
xx.)احلق يف العمل )ويت�سمن احلق يف حرية اختيار طريقة ك�سب الرزق
xx ،احلق يف ظروف عادلة ومواتية للعمل )ويت�سمن االأجر العادل، واالأجر املت�ساوي عن نف�س العمل

اأ�سا�س اجلدارة، وفرتات معقولة من  والرتقية على  الكرمي،  العي�س  العمل، ومعايري  وال�سالمة يف 
الراحة/االإجازات(.

xx احلق يف تكوين نقابات وجمعيات واالن�سمام اإليها )ويت�سمن احلق يف االإ�سراب مبوجب القوانني
املعمول بها(.

xx.)احلق يف ال�سمان االجتماعي )التقاعد، والتاأمينات االجتماعية
xx وال�سباب االأطفال  ا�ستغالل  ومعاقبة  االأجر،  ومدفوعة  معقولة  اأمومة  )اإجازة  االأ�سرة  حماية 

اجتماعيًا واقت�ساديًا(.
xx.)احلق يف م�ستوى معي�سي الئق )التحرر من اجلوع، والغذاء الكايف، وامللب�س، وامل�سكن
xx التمتع باأعلى م�ستوى ممكن من ال�سحة البدنية والنف�سية )مبا يف ذلك العالج الطبي واخلدمات

الطبية جلميع املر�سى(.
xx.)احلق يف التعليم )مبا يف ذلك التعليم االإلزامي واالبتدائي املجاين للجميع
xx حماية ذلك  يف  )مبا  العلمي  التقدم  من  اال�ستفادة  فر�س  واإتاحة  الثقافية،  احلياة  يف  امل�ساركة 

احلقوق العلمية واالأدبية والفنية للموؤلفني(.
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ومبا اأن معظم الدول قد �سادقت على هذا العهد، اأ�سبح اإدراج احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية يف 
العهد  يف  الواردة  االإن�سان  حقوق  لغة  د�ستورية  اأحكام  عدة  تبنت  وقد  اال�ستثناء.  ولي�س  القاعدة  هو  الد�ساتري 
الدويل. وحتى بلد كالهند، التي ي�سبق د�ستورها )1949( العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية 
والثقافية، وجد و�سيلة لد�سرتة هذه احلقوق من خالل قرار اأ�سدرته املحكمة العليا يق�سي باأن هذه احلقوق تتعلق 
باحتياجات اأ�سا�سية ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من احلق يف احلياة الذي يحميه الد�ستور. ويلزم العهد املذكور الدول 
باإزالة العقبات التي حتول دون الوفاء الفوري باأي حق من احلقوق. كما ينبغي خالل تنفيذ احلقوق تدريجيًا اإزالة 
حقوق  معايري  اأحد  تلبية  يف  ف�سلت  اإذا  للعهد  منتهكة  ال�سلطات  وُتعترب  الفور.  على  التمييز  وعنا�سر  العقبات 
االإن�سان رغم اأنها قادرة على الوفاء به ومتلك الو�سائل لذلك. ويف �سياق التنفيذ التدريجي للحقوق، يجب االإبقاء 
املوارد  ت�سبح  عندما  اإال  وجتنبها  املراقبة  حتت  القيود  على 
الو�سع  حت�سني  اإىل  احلقوق  هذه  تدعو  وعندها  حمدودة، 
با�ستمرار وا�ستئناف التحقيق التدريجي يف اأقرب وقت ت�سمح فيه 

املوارد بذلك.

وعو�سًا عن التخطيط لالأمر، يرتك العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية للجهات 
املتاحة. فقد  والو�سائل  القانوين،  تقت�سيها ظروفها، ونظامها  التي  التنوع  الفاعلة مهمة حتديد درجة  الوطنية 
يتو�سع وا�سعو الد�ساتري يف تقدمي حقوق اإ�سافية غري واردة يف العهد املذكور كاحلق يف احل�سول على ماء �سالح 

لل�سرب الذي ورد يف د�ستور نيبال املوؤقت.

معني  اقت�سادي  نظام  اعتماد  بال�سرورة  يعني  ال  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  للحقوق  الد�ستور  اعتماد  اإن 
)اقت�ساد حر اأو مركزي(، ولكن قد يكون ذلك، �سراحًة اأو �سمنًا، 
احلقوق.  لهذه  املوافقة  الد�ستورية  االأحكام  تقدمي  لطريقة  نتيجة 
ُي�سمح  هل  هو:  د�ستوريًا  ن�سًا  ي�سع  �سخ�س  الأي  االأ�سا�سي  وال�سوؤال 
اأو  متو�سطة  اقت�سادية  اأهداف  لتحقيق  كو�سيلة  النا�س  با�ستخدام 
طويلة االأجل؟ وال يوؤيد كثري من وا�سعي الد�ساتري هذا املنظور، بل 
عندما  االقت�سادية  باالأهداف  الت�سحية  ينبغي  اأنه  على  وي�سرون 

توؤثر �سلبًا على حقوق النا�س وعي�سهم الكرمي.

ويف هذا ال�سدد، قد يوؤدي تبني نظام اأو منوذج اقت�سادي اإىل فتح جماالت مناق�سة م�ستمرة، ولكن هذا االأمر 
ف الد�ستور باأنه وثيقة تقدم برناجمًا حكوميًا حمددًا. �سبه حتمي عندما ُيعرَّ

8-3-2( ما هي اآلثار؟

تعترب املطالبة بتاأمني حماية د�ستورية لهذه احلقوق مو�سع خالف �سديد، وخا�سًة ب�ساأن �سبل تنفيذها.

من امل�ستفيد احلقيقي من هذه احلقوق؟
ذ هذه احلقوق مل�سلحتهم. هل ثمة جماعات ينوي وا�سعو الد�ساتري  تتمثل نقطة البداية يف البحث عمن �ستنفَّ
التغذية  �سوء  م�سكلة  فلمواجهة  فقر مدقع؟  تعي�س يف  التي  واجلماعات  كاالأفراد  الظروف،  كانت  اإفادتها مهما 

واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  اإدراج  اأ�سبح 
والثقافية يف الد�ساتري القاعدة ولي�س اال�ستثناء.

تتطلب احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 
توفر  على  تعتمد  وهي  منهجية.  حكومية  اإجراءات 
املوارد الالزمة لتحقيقها. ووفقًا للعهد الدويل اخلا�س 
باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، ميكن 
حتقيقها تدريجيًا اعتمادًا على الو�سائل املتاحة، ولكن 
الدول ملزمة باتخاذ خطوات الإزالة العقبات وعنا�سر 

التمييز على الفور.
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اإعادة  بهدف دعم  الد�ستور اجلديد  الطعام يف  اأُدرج احلق يف  مثاًل،  الطبيعة اجلبلية  ذات  بوليفيا  املزمنة يف 
توزيع ال�سريبة على منتجات الهيدروكربون الإطعام النا�س. وهل ميكن اأن تهدف احلقوق االجتماعية اإىل تعزيز 
الطلب على �سبكات االأمان االجتماعي املعايرة لتقليل الفوارق االجتماعية والفوارق بني اجلن�سني؟ فغالبًا ما َتعترب 
اجلماعات املطاِلبة باإدراج هذه احلقوق يف الد�ستور ذلك و�سيلة لتحقيق غايٍة ما. وقد يختار وا�سعو الد�ساتري 
االإر�ساد  خالل  من  تعزيزها  من  بد  ال  فح�سب  انطالق  كنقطة  احلقوق  هذه  على  تن�س  د�ستورية  اأحكام  و�سع 
التوجيهي. فعلى �سبيل املثال، يتم تعزيز �سمان احلق يف التعليم عرب االلتزام بهدف حتقيق التعليم االبتدائي 
للجميع. وقد يوؤدي ذلك اإىل و�سع ت�سميم متكامل بني احلقوق املكفولة يف الد�ستور واالأهداف التنموية االأو�سع 

وغريها من اأهداف الدولة ف�ساًل عن اأولوياتها الرئي�سية التي يهتم بها الد�ستور اأي�سًا.
وال ميكن ب�سهولة االإجابة على �سوؤال هل ينبغي ربط هذه احلقوق باملواطنة. ويتعني تطبيق احلقوق الد�ستورية 
على اجلميع ب�سفة عامة، كما ينبغي اأن تهدف الد�ساتري اإىل جتنب التمييز بني االأفراد واجلماعات على اأ�س�س 
االقت�سادية  احلقوق  خمتلف  من  فعليًا  ي�ستفيد  اأن  يجب  الذي  من  ق�سية  تزال  ال  نف�سه،  الوقت  ويف  تع�سفية. 
واالجتماعية مو�سع خالف كبري. فعلى �سبيل املثال، هل يحق لغري املواطنني اأي�سًا املطالبة باحلق يف العمل اأو 
يف احل�سول على م�سكن مالئم؟ وبالنظر اإىل طبيعة االلتزامات التي يتطلب الوفاء بها تخ�سي�س اأ�سول الدولة 
ومواردها، قد يف�سل امل�سوؤولون اأن يقت�سر امل�ستفيدون على املواطنني فقط. ويحظى هذا الراأي اأي�سًا بدعٍم قوي 
وللهجرة.  لالأجانب  املعادية  امل�ساعر  رئي�سيًا يف  يكون عاماًل  ما  ال�سلة، وغالبًا  واجلماعات ذات  القوميني  من 
وغالبًا ما ُتدرج هذه احلقوق كعقد اجتماعي بني املواطنني باعتبارهم امل�ساِهمني االأ�سا�سيني يف ال�سرائب وبني 
امل�سوؤولني الذين ي�سمنون ا�ستفادة امل�ساهمني من اخلدمات العامة. وي�ساعد هذا الرتتيب من الناحية ال�سيا�سية 
يف تاأمني دعم ووالء اأولئك الذين ي�سهمون يف احلكومة التي توفر اخلدمات من خالل �سرائبهم. لكن هذه املعادلة 

ت�ستثني من ال ي�ستطيع اإثبات املواطنة اأو يف الواقع غري ُمواطن كالالجئني وغريهم من االأجانب.

عالوة على ذلك، حتى ا�ستخدام هذه احلقوق بو�سفها �سمة هامة للمواطنة ال يحل اخلالف بني خمتلف الفئات 
اأفراد القوات امل�سلحة وموظفو الدولة  اأن يتمتع  �سمن الدولة. ويعار�س امل�سوؤولون احلكوميون بالطبع ا�سرتاط 
اخلا�س  الدويل  العهد  يف  ثغرة  البلدان  بع�س  يف  الد�ساتري  وا�سعو  ا�ستخدم  وقد  االإ�سراب.  يف  باحلق  عمليًا 
باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية لتحديد من يحق له التمتع بهذا النوع من احلقوق. وثمة خيارات 
متنوعة. ففي جنوب اأفريقيا، �سرحت ال�سلطة الق�سائية باأنه يحق الأفراد اجلي�س االإ�سراب، وهو ما ا�ستبعدته 
دول اأخرى عالنية. ويف الدول املت�سررة من النزاع، تبدو فكرة متتع اأفراد القوات امل�سلحة بحق االإ�سراب �سادمة، 

حتى عندما ينظر وا�سعو الد�ستور يف اإمكانية جعل اخلدمة الع�سكرية اإلزامية للمواطن.

ذ احلقوق؟ كيف تنفَّ

در�س وا�سعو الد�ساتري خيارات تنفيذ هذه احلقوق من خالل تدابري قانونية واأخرى �سيا�سية.
وميكن تلخي�س االنتقادات النمطية لد�سرتة احلقوق االقت�سادية واالجتماعية على النحو التايل: اأواًل، مبا اأن هذه 
احلقوق تتطلب اإجراءات حكومية منهجية، فمن الوا�سح اأنها تعتمد على توفر املوارد الالزمة لتحقيقها. ولكن قد 
الوراء مدة 15-10  اإىل  التنمية  النزاعات تعيد عقارب  باأن  الدويل  البنك  لتقييم  املوارد �سحيحة. ووفقًا  تكون 
ندرة  اأكرث  اأ�سبحت  يواجه موارد  النزاعات  املت�سررة من  البلدان  الد�ستور يف  بناء  باأن  �سنة، ميكن االفرتا�س 
لالأفكار  تخ�سع  �سيا�سية  عملية  وتخ�سي�سها  ال�سحيحة  املوارد  ا�ستخدام  حتديد  ُيعترب  ثانيًا،  النزاع.  جراء 
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املتناف�سة انتخابيًا عن احلياة اجليدة. ومن هذا املنطلق، فاإن حماولة ح�ساب »احلد االأدنى للمحتوى االأ�سا�سي« 
حلق املطالبة باملوارد ال�سحيحة اأمر اأكرث اإثارة للخالف من اأن ُيدرج كحق د�ستوري. ثالثًا، حتى لو �سّلمنا بوجوب 
ا�ستخدام اأ�سول الدولة ومواردها وفق نهج قائم على احلقوق، تكون املطالب القائمة على احلقوق هنا خا�سعة 
للتناف�س بني خمتلف اجلماعات املتناف�سة وال يجب اأن يعزز الد�ستور اأي مطالبة معينة على ح�ساب اأي مطالبة 
اأخرى. رابعًا، ال يجوز اأن تت�سمن �سالحية الق�ساة غري املنتخبني 
البت يف االعرتا�سات املتنوعة التي تن�ساأ. كما اأنهم يفتقرون اإىل 
االإح�سائية  كالبيانات  العامة  ال�سيا�سات  عن  الكافية  املعلومات 

التخاذ قرار �سحيح.
وعلى الرغم من هذه االنتقادات، مييل كثري من االأفراد واجلماعات ال�سعيفة التي يحد و�سولها اإىل العمليات 
ال�سيا�سية وم�ساركتها فيها من قدرتها على تاأمني العمل ال�سيا�سي ل�ساحلها اإىل ا�ستخدام بناء الد�ستور للمطالبة 
بالتطبيق القانوين لهذه احلقوق. وهناك على الطرف االآخر جماعات ف�سلت الأ�سباب خمتلفة ال�سماح للموؤ�س�سات 
االنتخابية بالبت يف اخلالف. ويتعني على وا�سعي الد�ساتري اأن يدركوا باأن الد�سرتة يف حد ذاتها ال تنهي هذه 
اخلالفات. ومع ذلك، فقد ُجعلت بع�س احلقوق ُملزمة قانونًا رمبا تقديرًا لتاأثري القانون الدويل يف اإطار العهد 
الدويل. وعادًة ما تكون عالقات العمل واحلقوق املتعلقة بها )االإ�سراب، وتكوين نقابات وجمعيات، وعدم التعر�س 

للعمل اجلربي، واحلماية من االأ�سرار الناجمة عن العمل، وما اإىل ذلك( ُملزمة قانونًا.
التطبيق القانوين

مع تطبيق احلقوق  التعامل  الق�ساة  من  الطلب  احتمال  القانوين يف  بالتطبيق  لل�سماح  املبا�سرة  النتيجة  تتمثل 
االقت�سادية واالجتماعية والثقافية عندما تن�ساأ نزاعات متعلقة بها. ولت�سهيل هذا االأمر، يدر�س وا�سعو الد�ساتري 

عادة اخليارات التالية:
xx ح�سر احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية بو�سوح يف ميثاق احلقوق دون اأي متييز وباأقل عدد

ممكن من القيود املقبولة �سيا�سيًا.
xx.االعرتاف بوالية هيئة ق�سائية كاملحكمة الد�ستورية تبّت يف املنازعات ب�ساأن اأي حكم من اأحكام الد�ستور
xx ا�سرتاط عدم تعر�س النا�س الأي متييز يف متتعهم باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، وهذا

التمتع مبوجب العهد الدويل قابل للتحقيق على الفور.
xx تكليف الهيئات الت�سريعية وتفوي�سها مبا�سرة ب�سن قوانني جتعل اأحكام هذه احلقوق معدة للتنفيذ؛ وقد

مت حتديد اأطر زمنية يف حاالت قليلة.
xx لهذه الق�سائية  املراقبة  تعزيز  بهدف  احلقوق  بتلك  اخلا�سة  الت�سريعات  توجيه  ومعايري  مبادئ  بيان 

االأخرية.
xx .تعزيز جماعات الفكر املدين �سراحًة كي تتمتع بو�سع قانوين ي�سمح لها برفع دعاوى ق�سائية
xx.الن�س �سراحة على ال�سلة مع القانون الدويل لتعزيز القانون املحلي

واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  ذ  �ستنفَّ كيف   
والثقافية؟ فاإدراجها يف الد�ستور ال ينهي يف حد ذاته 

اخلالفات بني املطالب املتناف�سة.



43 دليل عملي لبناء الد�ساتري

اآثار التقنني
القانون الدويل، مبعايري  يرتبط االلتزام القانوين بتنفيذ احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، مبوجب 
احلد االأدنى من »املحتوى االأ�سا�سي«. ومن االأهداف الرئي�سية توحيد طرق تعامل خمتلف الدول ذات االأنظمة 
القانونية املختلفة مع هذه احلقوق. واملحتوى االأ�سا�سي هو خط االأ�سا�س يف التحقيق التدريجي امل�ستقبلي. وفيما 
ي�سمح العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية بالتحقيق التدريجي للحقوق الواردة 
فيه، ثمة نوعان من االلتزامات ينطبقان كليًا وفوريًا على جميع هذه احلقوق بغ�س النظر عن توفر املوارد، وهما 

االلتزام ب�سمان عدم التمييز وااللتزام باتخاذ خطوات نحو حتقيق هذه احلقوق.
لغة  ا�ستخدام  عن  اأي�سًا  املمار�سون  ميتنع  اأن  وميكن  جديدة.  ت�سريعات  ب�سعة  اإىل  اأي�سًا  التطبيق  يحتاج  وقد 
د�ستورية ت�سمح بالتاأخر يف �سن الت�سريعات املطلوبة اإىل اأجل غري م�سمى. وعلى الرغم من التحقيق التدريجي، 
ميكن اأن ُينتهك العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية اإذا مل تتخذ الدولة الع�سو 
اإمكانياتها احلالية. وكان الهدف حتقيق توحيد اأكرب على امل�ستوى العاملي من  اإجراًء ميكنها حتقيقه يف حدود 
خالل تو�سيح طبيعة التزامات الدول مبوجب العهد الدويل. والدول ملزمة باتخاذ تدابري وتوفري و�سائل ت�سهل 
 .)obligation of conduct( حتقيق هذه احلقوق، مثل و�سع الت�سريعات ال�سرورية. وهذا التزام بالتطبيق
عالوة على ذلك، يتج�سد حتقيق هذه احلقوق يف نتائج معينة يف حاالت حمددة، ومنها تلك التي قد تتطلبها جلنة 
 .)obligation of outcome( العهد الدويل من الدول االأع�ساء عند متابعة تقاريرها. وهذا التزام بالنتيجة
وعند جت�سيد العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية يف الد�ستور، قد يجد وا�سعو 

الد�ساتري اأنه من املفيد تقييم االلتزامات التي �سيفر�سها.
وقد ي�سمح تقنني التطبيق يف الد�ساتري الوطنية للهيئات الق�سائية بالوقوف يف �سف واحد مع القانون الدويل 
روؤية  ميكن  اأنه  هذا  ويعني  الأفعالها.  املحلية  ال�سرعية  ل�سالح  بها  خا�سة  تطبيق  خطوط  تطوير  اأو  النا�سئ، 

اختالفات اأكرث يف التطبيق القانوين الأنه يخ�سع للنظام القانوين والتقاليد اخلا�سة بكل دولة.
وتقدم جنوب اأفريقيا مثااًل وا�سحًا عن تاأثري خيار التقنني، حيث ال يعرتف د�ستور 1996 باحلقوق االقت�سادية 
املحكمة  ويوؤ�س�س  قانونًا،  التطبيق  واجب  للحقوق  ميثاق  يف  اأي�سًا  ويدرجها  بل  فح�سب،  والثقافية  واالجتماعية 
الد�ستورية بو�سفها راعية لهذا امليثاق. وقد اأ�سدرت هذه املحكمة منذ عام 1996 اأوامر خا�سة بتنفيذ حقوق من 
قبيل احل�سول على �سكن مالئم، وعالج ملر�س االإيدز، وماء �سالح لل�سرب، لدرجة اأنها و�سعت معيارًا ملا ي�ستحقه 
الفرد من لرتات يوميًا. ويف واحد من باكورة قراراتها، تخلت املحكمة ر�سميًا عن قاعدة »احلد االأدنى للمحتوى 
االأ�سا�سي« واعتمدت معيارًا ق�سائيًا جديدا »للمعقولية«. وتهدف املحكمة عند اتخاذ قرار ب�ساأن �سلوك احلكومة 
يف ما يتعلق بواحد من هذه احلقوق اإىل النظر يف مدى معقوليته يف ظل الظروف املحيطة به. ومتثل املعقولية 
يف الواقع نهجًا ق�سائيًا �سائعًا اإىل حد كبري يف بلدان القانون العام والتي تتبني اأي�سًا راأيًا ينفي وجود حد اأدنى 

ملحتوى احلقوق بهذه ال�سورة.
التفاو�س قبل �سدوره.  نف�سها كجزء من عملية  الد�ستورية  املحكمة  اأفريقيا من قبل  اعُتمد د�ستور جنوب  وقد 
و�سنحت للمحكمة فر�سة جيدة الإبداء راأيها ب�ساأن ق�سية تنفيذ احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، وهو 
ما يف�سر جزئيًا وجوب تطبيقها قانونًا يف ذلك ال�سياق. ومن وجهة نظرها خالل اإجراءات االعتماد، ال تتطور 
وذكرت  القانوين.  التف�سري  خالل  من  حمتواها  ويتطور  املواطنني،  قبل  من  ا�ستخدامها  خالل  من  اإال  احلقوق 
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املحكمة احلق يف حرية التعبري كمثال عن حٍق تطور من خالل التف�سري الق�سائي. وذكرت اأي�سًا اأن املحاكم التي 
تف�سل يف احلقوق تتبع، على االأقل يف جنوب اأفريقيا، قاعدة اأ�سا�سية تتمثل يف عدم اتخاذ قرار يتجاوز ما هو 
�سروري جًدا يف نزاع معني. وهكذا، فاإن اأحد االأمور االأ�سا�سية ب�ساأن ما ميكن اأن تقوم به ال�سلطة الق�سائية عرب 
التطبيق القانوين ميكن روؤيته يف �سوء احلاجة اإىل �سرعية حملية لدورها يف حد ذاته، ولي�س ب�سبب كونها مبنية 

على نظام قانوين دويل يحدد كيف يجب تطبيق هذه احلقوق قانونًا.

ويف الهند، �سمح تقنني ثقافة حقوق االإن�سان بت�سجيٍع من الدور 
بو�سع منهج هندي  العليا  للمحكمة  العام  لدعاوى احلق  الفريد 
للتطبيق. وال يت�سمن د�ستور الهند لعام 1949 الذي �سبق العهد 
الدويل اأي ذكر للحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، وهو 
اأمر طبيعي. وعو�سًا عن ذلك، وافقت اجلمعية التاأ�سي�سية على 
املبادئ  خالل  من  ال�سيا�سات  وا�سعي  على  للتاأثري  الباب  فتح 
التوجيهية ل�سيا�سة التوجيه التي مت الن�س عليها لت�سهيل التحول اال�سرتاكي للدولة اجلديدة. ومع ذلك قررت 
اأن تكون جزءًا ال يتجزاأ من  بالتايل  اأ�سا�سية الأي فرد وينبغي  باأن تلك احلقوق متثل احتياجات  العليا  املحكمة 
احلق يف احلياة واجب التطبيق قانونًا. ومل يخل اأداء املحكمة العليا لدورها من اإثارة اجلدل. والواقع اأن النزاعات 
نزاع  ن�سب  فقد  الهند.  على  جديدة  لي�ست  االإن�سان  حقوق  تنفيذ  ب�ساأن  الت�سريعية  الهيئة  وبني  بينها  املوؤ�س�سية 
بينهما بعد اعتماد االأوىل نهًجا قانونًيا باإلغاء قانون اإعادة توزيع امللكية. وكانت اجلمعية التاأ�سي�سية قد اختارت 
ميثاق  يف  ولي�س  التوجيهية«  »املبادئ  تتناول  التي  االأق�سام  يف  امللكية  بحقوق  االعرتاف  املطول  النقا�س  ب�سبب 
الهند،  �سينغ �سد احتاد  برا�ساد  �سنكري  الت�سريعية جهارا احلكم يف ق�سية  الهيئة  املطبق. وعار�ست  احلقوق 
الهنود  ت�سمح الأغلبية  تدابري  ي�سجع  بل  النحو،  امللكية اخلا�سة على هذا  الهند ال يحمي  اأن د�ستور  اإىل  م�سرية 
الفقراء باحل�سول على ملكية بطريقة من�سفة. وحلماية االإ�سالح الزراعي من الدعاوى الق�سائية، اأقرت الهيئة 
الت�سريعية تعديل اجلدول التا�سع )1951( للد�ستور الهندي مما قل�س اخت�سا�س املحاكم يف هذا املجال اإ�سافة 

اإىل جماالت اأخرى.
ويف ظل التقنني، يتعني على وا�سعي الد�ساتري النظر يف تاأثري القيود الد�ستورية امل�سموح بها على هذه احلقوق. 
وميكن تربير فر�س هذه القيود؛ اإذ من ال�سائع اأن تت�سمن الد�ساتري بندًا ين�س على املعايري التي تنطبق على 

القيود. ويتعلق بع�س هذه املعايري بحقوق معينة اأو بالغر�س من القيد.
الق�سائية  ال�سلطة  كاهل  يثقل  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  تقنني احلقوق  اأن  يف  املخاوف  اأحد  ويتمثل 
اإح�ساء  العمل يف املحاكم، من خالل  ي�سري عبء  قانونًا،  ُملزمة  اأفريقيا حيث احلقوق  بالدعاوى. ففي جنوب 
قرارات املحكمة الد�ستورية منذ عام 1996، اإىل اأن الن�سبة االأكرب من الق�سايا تتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، 
وخا�سة احلقوق يف اإطار االإجراءات اجلنائية. ومع ذلك، يجب اأن يدرك وا�سعي الد�ساتري اأن التقنني ال يعني 
اإىل  اأي�سًا  ولذلك قد ي�سطرون  تن�ساأ.  التي  الق�سايا  بالتعامل مع  لها  ي�سمح  �ستكون يف و�سع  املحاكم  اأن  دائمًا 

االعتماد على اأطراف �سيا�سية ملعاجلة احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية.

مبعاجلة  لها  ي�سمح  و�سع  يف  دائمًا  املحاكم  تكون  ال 
احلقوق  تطبيق  عند  تن�ساأ  التي  امل�ساكل  جميع 
ي�سطر  وقد  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�سادية 
اأطراف  على  االعتماد  اإىل  اأي�سًا  الد�ساتري  وا�سعو 
�سيا�سية ملعاجلة هذه احلقوق، ولكنهم يظلون بحاجة 

اإىل اإجراءات للتطبيق.
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اخليارات ال�سيا�سية
يتجاوز كثري من الق�سايا التي اأثارها ال�سجال على احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية االأطر الد�ستورية، 
اإذ ال ميكن جتاهل دور التنمية االقت�سادية والعوملة وتاأثريهما منذ عام 1990. فمن ناحية، تت�ساءل بع�س املوارد 
الدولية التي تعتمد عليها الدول املت�سررة من النزاع لتعزيز تو�سيع نطاق احلقوق االقت�سادية واالجتماعية اإىل 
حد كبري. ومن ناحية اأخرى، يدفع الظرف االأيديولوجي ال�سائد الدول لتبني خيارات ال�سوق احلرة التي يتحمل 
اأكرب لتقدمي العديد من اخلدمات املرجوة من هذه احلقوق. واإذا  فيها القطاع اخلا�س ولي�س الدولة م�سوؤولية 
كان الواقع يتمثل يف حترير الدولة لل�سناعة، وخ�سخ�سة اأ�سول الدولة، وتقدمي حوافز �سريبية للم�ستثمرين، 
والتق�سف يف موازنات االإنفاق احلكومي، واملرونة يف �سوق العمل، فاأي نطاق �سيعطيه وا�سعو الد�ساتري للحقوق 
االقت�سادية واالجتماعية والثقافية؟ وما امل�ساحة العامة املتاحة لدعم كافة �سرائح املجتمع يف امل�ساركة الكاملة 
يف احلياة االقت�سادية للدولة، مبا يف ذلك اختيار ال�سيا�سة االقت�سادية، عندما يتم تقا�سم �سيادة الدولة على 
االقت�ساد مع كيانات تكنوقراطية دولية؟ اإن هذا النوع من االأ�سئلة �سديد االأهمية. ولي�س من ال�سروري اأن توؤدي 
�سيا�سيني  اإىل فاعلني  بتنفيذ هذه احلقوق  يعهد  الأن  �سببًا  تكون  ولكنها قد  د�ستورية رمزية،  تدابري  اتخاذ  اإىل 

وترتك م�ساحة اأكرب لل�سيا�سيني للتفاو�س على امل�ساحات املتاحة.
ولي�س  للد�ستور،  ال�سيا�سي  االأ�سا�س  والثقافية كجزء من  التعامل مع احلقوق االقت�سادية واالجتماعية  وال يزال 
�سمة  بينها  جتمع  خيارات  عدة  الد�ساتري  وا�سعو  در�س  وقد  للتنفيذ.  اإجراءات  ي�ستدعي  قانوين،  اأغلبه  كجزء 

م�سرتكة اأو اأ�سا�سية هي االعتماد على اإجراءات تنفيذ غري ق�سائية. وتت�سمن اخليارات ما يلي:
xx اإدراج احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية يف الد�ستور، مبا يف ذلك يف ميثاق احلقوق، واإخ�ساعها

لقيود �سريحة مفرو�سة على التنفيذ الق�سائي.
xx.اإدراج احلقوق »كمبادئ توجيهية ل�سيا�سة الدولة« ت�ستهدف الفاعلني ال�سيا�سيني ووا�سعي ال�سيا�سات
xx ميكن تعزيز احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية من خالل حقوق اأخرى ُملزمة. ومبا اأن التمتع

بهذه احلقوق يعتمد على ال�سيا�سات، ف�ساًل عن ا�ستخدام اأموال ال�سرائب، ميكن اأن يبدي املمار�سون 
االقت�سادية  احلقوق  على  واآثارهما  واالإنفاق  احلكومية  ال�سيا�سات  تدقيق  للمواطنني  يتيح  مبا  راأيهم 
واالجتماعية والثقافية. ويتم ذلك من خالل التزام د�ستوري باالعرتاف بحق احل�سول على معلومات 

ر�سمية وكذلك بتفوي�س الت�سريع الإعطائه تاأثريًا عمليًا.
xx تكون اأن  هو  النموذجي  والو�سع  العاديني.  املواطنني  ت�ساعد  موؤ�س�سة  اإن�ساء  هو  للتنفيذ  اآخر  ذراع  ثمة 

هذه املوؤ�س�سة م�ستقلة عن وا�سعي ال�سيا�سات التنفيذيني وامل�سرعني الذين يحددون املوازنات. و�سمتها 
املميزة هي طابعها غري الق�سائي. وُيعترب اأمني املظامل حاٍم عام ميكن له يف كثري من البلدان التحقيق 
يف انتهاكات احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية وتقدمي تو�سيات الإجراء اإ�سالح قانوين واإداري.

وقد تو�سح هذه االأنواع من اخليارات ب�سفة حا�سمة من هو امل�سوؤول عن عدم تنفيذ هذه احلقوق. وميكن اأن َتذكر 
املعلومات  ا�ستخدام  الت�سريع مطلوبًا �سراحة، ميكن  فاإذا كان  امل�سوؤول.  بو�سوح من هو  التوجيهية  املبادئ  لغة 
لل�سغط على الربملانات ور�سد �سجل الربملانيني. ويف اأمريكا الالتينية، ا�ستخدمت اجلماعات املدنية املدافعة عن 
املبادئ  يف  اأحكامًا  االأخرى  ال�سعيفة  والفئات  االأ�سلية  ال�سعوب  عن  بالنيابة  الهادفة  االقت�سادية«  »املواطنة 
التوجيهية للمطالبة بتقييم اأثر حقوق االإن�سان على امل�ساريع التنموية الر�سمية. ويف ما يتعلق بدوافع التغيري يف 
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خمتلف اجلماعات العرقية املختلفة، قد توفر احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية اإجراًء ملمو�سًا لفح�س 
ادعاءات التمييز بالف�سل بني مفهوم التمييز واملمار�سات التمييزية الفعلية.

للتوازن  الت�سريعية  والهيئات  املحاكم  حتقيق  يتطلب  االإن�سان  بحقوق  خا�سة  ومرنة  م�ستقرة  ثقافة  تاأمني  اإن 
يربط  اأن  اأي�سًا  وميكن  وال�سيا�سية.  القانونية  ال�سمانات  بني 
االقت�سادية  باحلقوق  التنموية  االأهداف  الد�ساتري  وا�سعو 
واالجتماعية والثقافية وين�سوؤوا جمل�سًا اقت�ساديًا يقدم امل�سورة 
ال�سيا�سات  حول  العامة  ال�سلطات  جلميع  اأو  التنفيذية  لل�سلطة 

االقت�سادية، مبا يف ذلك تنفيذ احلقوق.

وقد ال يحل الد�ستور الق�سية ب�سكل حا�سم، لكنه ي�ستطيع و�سع مبادئ توجه �سناع القرار. بيد اأن تكري�س العهد 
الدويل اخلا�س باحلقوق احلقوق واالجتماعية وال�سيا�سية يف الد�ستور قد يقود اإىل نتائج عك�سية بوجود خالف 
عميق حول معناها وتاأثريها. وي�ستمر النزاع ما مل تتح�سن ظروف الفقراء االقت�سادية واملادية، وهي نتيجة رمبا 
ال�سلطتني  بني  املوؤ�س�سي  النزاع  تو�سيع  احلقوق يف  تكري�س هذه  يت�سبب  اأن  اأي�سًا  الد�ستور. وميكن  نطاق  خارج 
التنفيذية والق�سائية اأو بني املحاكم والربملانات. ولي�س هناك طريقة واحدة لتحقيق هذه احلقوق ب�سورة كلية، 

وجميع االأنظمة الد�ستورية واجهت درجات خمتلفة من النجاح والف�سل.

االقت�سادية  احلقوق  ق�سية  الد�ستور  ال يحل  قد 
بل ي�سع  حا�سمة،  ب�سورة  والثقافية  واالجتماعية 
هذه  تكري�س  يوؤدي  وقد  القرار.  �سناع  توجه  مبادئ 
احلقوق يف الد�ستور اإىل نتائج عك�سية هدامة بوجود 

خالف عميق حول معناها وتاأثريها.
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 اإن العالقة بني ثقافة حقوق االإن�سان وبناء الد�ساتري معقدة نظرًا ملركزية املطالب ب�ساأن احلقوق والتناف�س عليها 
النزاعات بني اجلماعات،  ت�سوية  االإن�سان دورًا حموريًا يف  النزاعات واالنق�سامات املجتمعية. وتلعب حقوق  يف 
االإن�سان  حقوق  نطاق  ات�سع  وقد  التوترات.  من  يخلو  ال  النزاع  من  املت�سررة  الدولة  د�ستور  يف  اإدراجها  ولكن 
بل ويطالب  االأفراد يف جمتمع حر فح�سب،  اإزاء  الوقت. فهي ال حتد من �سالحيات احلكومة  واأهميتها مبرور 
االأفراد واجلماعات املهم�سة بها اأي�سًا كو�سائل ال�ستمرار امل�ساركة يف احلكم ال�سيا�سي واالقت�سادي. وقد اأ�سبح 
اإطارًا خالفًيا لطريقة عي�س  النزاعات  واملت�سررة من  االنق�سام  و�سديدة  املتنوعة اجتماعيًا  الدول  الد�ستور يف 
قادرة على  الد�ساتري غري  الأن  ونظرًا  كقانون.  للد�ستور  ال�سيق  النطاق  تتجاوز  واأغرا�سه  واجلماعات.  االأفراد 
اأن ال يكتفي وا�سعو  ينبغي  الت�سرف،  �سيا�سية وموؤ�س�سات ديناميكية قادرة على  اإرادة  نف�سها بل حتتاج  حماية 
الد�ساتري بالرتكيز على اإدراج احلقوق يف مواثيق احلقوق. فمن املمكن االهتمام اأكرث بو�سع اإجراءات د�ستورية 
مالئمة تدعم احلقوق داخل نظام ال�سلطة عو�سًا عن االنف�سال عنها. ويتعني على وا�سعي الد�ساتري اأي�سًا النظر 
يف كيفية اإ�سناد خمتلف الت�ساميم املوؤ�س�سية لل�سلطة ال�سيا�سية وكيف ت�سهم الروؤى املختلفة للد�ستور يف ت�سكيل 
القانونية  لالأ�س�س  االأخالقي  االأ�سا�س  يكمل  طرف  مبثابة  احلقوق  تكون  الطريقة  وبهذه  االإن�سان.  حقوق  ثقافة 

وال�سيا�سية للنظام الد�ستوري ولي�ست موازية له.

�سحيح اأن النزاع واالنق�سام العميق يفاقما م�ساكل اإر�ساء ثقافة حقوق االإن�سان يف ظل د�ستور دائم، ولكن ثمة 
العرقية،  واالنق�سامات  اال�ستبداد،  جتربة  ومنها  لد�ستورها،  و�سعها  اأثناء  الدول  من  كثري  يواجهها  حتديات 
الرقابة  ثقافة  و�سعف  اأي�سًا،  طويلة  لفرتات  باحلقوق  العمل  تعّلق  التي  الطويلة  الطوارئ  وفرتات  والعنف، 
الق�سائية، وغياب الوعي القانوين لدى عامة النا�س، وعدم وجود جماعات �سغط قوية اإذا مل يتم االعرتاف بها 

اأو ت�سجيعها، وم�سكلة كرثة املنظمات املعنية باحلقوق فقط اإىل 
احلد الذي يلبي م�سالح دوائرها االنتخابية، وهلم جّرا. وينبغي 
الد�ساتري  مبحدودية  معرتفني  التوازن  املمار�سون  يحقق  اأن 
وموؤ�س�سات حقوق االإن�سان، واأن يدر�سوا احتمال فتح م�ساحات مل 
ال�سوؤون  يف  اجلماعات  بح�سد  وي�سمحوا  قبل،  من  موجودة  تكن 

العامة وهو ما مل يكن ممكنًا من قبل.

تلعب حقوق االإن�سان دورًا حموريًا يف ت�سوية النزاعات 
بني اجلماعات، ولكن ال يخلو اإدراجها يف د�ستور الدولة 
املت�سررة من النزاع من التوترات. وقد اأ�سبح الد�ستور 
االنق�سام  و�سديدة  اجتماعيًا  املتنوعة  الدول  يف 
اإطارًا خالفًيا لطريقة عي�س  النزاعات  واملت�سررة من 

االأفراد واجلماعات.

9( خاتمة
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الجدول 1: أبرز القضايا الواردة يف هذا الفصل

االأ�سئلةاملو�سوع

تعريف ثقافة ( 1
حقوق االإن�سان 

اخلا�سة بك

xxملاذا يجب اإدراج حقوق االإن�سان يف الد�ستور؟

xxما احلقوق التي ينبغي اإدراجها فيه؟

xx كيف حتدد جتربة النزاع وظرف ال�سياق احلقوق التي ينبغي اإدراجها فيه
اأو ا�ستبعادها منه؟

xx فقط الرتكيز  عن  عو�سًا  االإن�سان  حقوق  ثقافة  يف  التفكري  ي�ساعد  كيف 
على خيارات حقوق االإن�سان يف الد�ساتري وا�سعي الد�ساتري يف التعامل مع 

احلقوق بطريقة اأكرث �سمولية؟

عمليات بناء ( 2
الد�ستور وثقافة 

حقوق االإن�سان

xx نهاية يف  يحتويه  مبا  الد�ستور  ل�سياغة  امل�ستخدمة  العملية  ترتبط  كيف 
املطاف من حقوق لالإن�سان؟

xx اأو منطق الد�ستور ونوع النظام ال�سيا�سي الذي يوؤ�س�سه كيف توفر طبيعة 
اإطارًا ن�سيًا لت�سكيل نطاق حقوق الاإن�سان؟

ثقافة حقوق ( 3
االإن�سان يف ظروف 

النزاع

xx كيف يحب اأن يعالج وا�سعو الد�ساتري ثقافة االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
االإن�سان يف املا�سي من اأجل بناء ثقافة جديدة لهذه احلقوق يف الد�ستور؟ 

xx حقوق ثقافة  املجتمعي  النزاع  �سوء  يف  ال�سلطة  توزيع  نظام  ي�سكل  كيف 
االإن�سان يف الد�ستور؟

xx هل يوؤثر على تنفيذ حقوق االإن�سان اإن كان الد�ستور يعزز احلوار ال�سيا�سي
اأو )عو�سًا عن ذلك( يعترب املنهجيات الق�سائية اأو القانونية م�ساًرا اأف�سل 

لت�سوية النزاعات االجتماعية اخلطرية؟

xx االإن�سان حلقوق  الدويل  والقانون  املحلية  القوانني  بني  التنازع  يوؤثر  كيف 
على ثقافة حقوق االإن�سان؟

اتخاذ القرار   4( 
ب�ساأن خيارات  

حقوق االإن�سان يف 
الد�ستور

xx ب�ساأن البت  قبل  عمومًا  الد�ساتري  وا�سعو  اإليها  ينظر  التي  املعايري  ما 
خيارات حقوق االإن�سان التي ينبغي اإدراجها يف الد�ستور؟

xx حقوق لغة  على  وال�سعوب  واجلماعات  االأفراد  بني  الفروق  اآثار  هي  ما 
االإن�سان يف الد�ستور؟

تطبيق حقوق ( 5
االإن�سان

xx ملاذا من ال�سروري اأن يفكر وا�سعو الد�ساتري مليًا وم�سبقًا ب�ساأن التنفيذ
عند �سياغة خيارات حقوق االإن�سان يف الد�ستور؟

xxما امل�ساكل التي تن�ساأ عمومًا اأثناء التنفيذ؟
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حقوق االإن�سان ( 6
كعوامل للتوتر 

االجتماعي

xx خماطر زيادة  اإىل  االإن�سان  حلقوق  الد�ستورية  ال�سمانات  توؤدي  هل 
النزاعات يف املجتمعات، عو�سًا عن التخفيف منها؟

xxما اأنواع التوتر التي تن�ساأ عند مناق�سة حقوق االإن�سان اأثناء بناء الد�ستور؟

xx بناء اأثناء  اإ�سافية  اجتماعية  توترات  حُتدث  اأن  يرجح  التي  الق�سايا  ما 
الد�ستور يف ظروف متنوعة؟

xx ب�سمانات االأمر  يتعلق  عندما  الد�ستور  لتنفيذ  امل�ساحبة  املخاطر  ما 
احلقوق التي هي حمل خالف كبري، وكيف ميكن التقليل منها؟

توافق االآراء ( 7
ب�ساأن ثقافة 

حقوق االإن�سان 
و�سط انق�سام 
ب�ساأن حقوق 

حمددة

xxهل ثمة حقوق تثري االنق�سام اأكرث من غريها؟

xx لوا�سعي ميكن  وكيف  االأقليات  حقوق  �سمانات  تثريها  التي  التوترات  ما 
الد�ساتري زيادة توافق االآراء ب�ساأن هذه احلقوق؟

xx لوا�سعي ميكن  وكيف  املراأة  حقوق  �سمانات  تثريها  التي  التوترات  ما 
الد�ساتري زيادة توافق االآراء ب�ساأن هذه احلقوق؟

xx واالجتماعية االقت�سادية  احلقوق  �سمانات  تثريها  التي  التوترات  ما 
هذه  ب�ساأن  االآراء  توافق  زيادة  الد�ساتري  لوا�سعي  ميكن  وكيف  والثقافية 

احلقوق؟

ما االأمر املهم الذي يجب اأن يدركه وا�سعو الد�ساتري عند ا�ستخدام عملية xxخامتة ( 8
بناء الد�ستور لبناء ثقافة حقوق االإن�سان؟



املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات50

كلمات رئيسية

املدنية،  االإن�سان، احلقوق  ثقافة حقوق  الدولية،  املعايري  املدنية،  االأ�سا�سية، احلريات  االإن�سان، احلقوق  حقوق 
احلقوق ال�سيا�سية، احلقوق الثقافية، احلقوق االقت�سادية، احلقوق االجتماعية، احلقوق االقت�سادية واالجتماعية 
حالة  االأقليات،  الدينية، حقوق  احلقوق  املراأة،  االإيجابي، حقوق  التمييز  االإيجابي،  العمل  املواطنة،  والثقافية، 
اجل�سيمة،  االنتهاكات  املهم�س،  املجتمع  ال�سعيفة،  اجلماعات  االإن�سان،  حقوق  جلنة  املظامل،  اأمني  الطوارئ، 

العفو، احل�سانة، العدالة االنتقالية.

مصادر إضافية

x مكتب املفو�س ال�سامي حلقوق االإن�سان باالأمم املتحدة	
<http://www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx>

املفو�س ال�سامي هو امل�سوؤول الرئي�سي عن حقوق االإن�سان يف االأمم املتحدة. وهو يقود جهودها يف جمال حقوق 
حقوق  لتنفيذ  برامج  االإلكرتوين  املوقع  ويحوي  العامة.  املعلومات  ون�سر  والتعليم  البحوث  اإجراء  عرب  االإن�سان 

االإن�سان وم�سادر عن حقوق االإن�سان، ف�ساًل عن مواد تدريب ومنتدى عن التحديات الراهنة حلقوق االإن�سان.
x جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة	

<http://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx>

هو هيئة حكومية دولية �سمن منظومة االأمم املتحدة موؤلفة من 47 دولة م�سوؤولة عن تعزيز جميع حقوق االإن�سان 
وحمايتها يف جميع اأرجاء العامل. واأن�ساأت املجل�َس اجلمعيُة العامة لالأمم املتحدة يف 15 اآذار/مار�س 2006 بهدف 

تناول حاالت انتهاكات حقوق االإن�سان وتقدمي تو�سيات ب�ساأنها.
x برنامج االأمم املتحدة االإمنائي - تركيز احلكم الدميقراطي على حقوق االإن�سان	

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/

overview.html>

حقوق  واأنظمة  موؤ�س�سات  قدرات  بناء  خالل  من  االإن�سان  حقوق  تنمية  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  يدعم 
االإن�سان، وامل�ساركة مع املنظمات الدولية، وتعزيز الهيئات الق�سائية الوطنية. ويقدم موقع الربنامج موارد، وهو 

ميلك برناجمًا يدعم ممار�سي حقوق االإن�سان.
x اللجنة االأفريقية حلقوق االإن�سان وال�سعوب	

<http://www.achpr.org>

اأُن�سئت اللجنة مبوجب امليثاق االأفريقي حلقوق االإن�سان وال�سعوب ل�سمان التزام الدول االأع�ساء بامليثاق.
x ميثاق احلقوق االأ�سا�سية لالحتاد االأوروبي	

<http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/rights_values/index_en.htm>

تلتزم جميع الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي مبيثاق احلقوق االأ�سا�سية الذي دخل حيز التنفيذ يف عام 2007. 
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وُحددت القيم االأ�سا�سية لالحتاد االأوروبي يف معاهدة ل�سبونة لت�سمل الكرامة االإن�سانية، واحلرية، والدميقراطية، 
وامل�ساواة، و�سيادة القانون، واحرتام حقوق االإن�سان.

x فهر�س حقوق االإن�سان يف الدول العربية	
<http://www.arabhumanrights.org>

ي�سكل »فهر�س حقوق االإن�سان يف الدول العربية« الذي ي�سدر عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي - برنامج اإدارة 
الدول  والإجابات  االإن�سان،  بحقوق  املتعلقة  املتحدة  االأمم  وثائق  جلميع  م�ستودعًا   - العربية  املنطقة  يف  احلكم 
العربية على ا�ستف�سارات اللجان املكلفة مبراقبة تنفيذ معاهدات واتفاقيات حقوق االإن�سان الدولية الرئي�سية، 

اإ�سافة اإىل حتفظات الدول العربية على بع�س اأو كل هذه املعاهدات واالتفاقيات.
x جلنة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان	

<http://www.cidh.oas.org/what.htm>

الدول  منظمة  مظلة  حتت  االإن�سان  حقوق  وحماية  لتعزيز  االأمريكية  البلدان  منظومة  يف  هيئتني  اإحدى  هي 
االأخرى فهي  الهيئة  اأما  وا�سنطن.  العا�سمة  اللجنة يف  ويقع مقر   .<http://www.oas.org> االأمريكية 

»حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان«، ويقع مقرها يف �سان خو�سيه بكو�ستاريكا.
x االحتاد الربملاين الدويل	

<http://www.ipu.org/english/whatipu.htm>

هو مركز التن�سيق للحوار الربملاين يف جميع اأنحاء العامل، ويعمل لتحقيق ال�سالم والتعاون بني ال�سعوب وتر�سيخ 
الدميقراطية النيابية. كما يعمل على مو�سوعات ق�سايا حقوق االإن�سان.

x املعهد العاملي للمعلومات القانونية 	
<http://www.worldlii.org>

يحتفظ املعهد بكتالوج غني من الت�سريعات والقرارات الق�سائية الرئي�سية من خمتلف البلدان. وميكن البحث يف 
الفهر�س بح�سب ا�سم البلد واملو�سوع.

x ال�سبكة العاملية للمعلومات القانونية	
<http://www.glin.gov/search.action>

حتتفظ املكتبة القانونية يف الكوجنر�س االأمريكي بهذه ال�سبكة االإلكرتونية التي حتوي معلومات عن ت�سريعات من 
عدد من بلدان العامل، وميكن البحث بح�سب املو�سوع.

x ال�سبكة الدولية للحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية	
<http://www.escr-net.org>

تدعو هذه ال�سبكة اإىل الربط بني حقوق االإن�سان والعدالة االقت�سادية واالجتماعية بهدف احلد من الفقر وعدم 
امل�ساواة من خالل تزويد اجلهات الوطنية الفاعلة باملوارد للتوا�سل عامليًا من اأجل اإيجاد طرق ومناهج جديدة 
ملعاجلة هذه الق�سايا. ويحوي املوقع االإلكرتوين لهذه املوؤ�س�سة غري الربحية وغري احلكومية �سبكة تفاعلية من 
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اخلرباء واملمار�سني الذين يعملون على دعم تنمية حقوق االإن�سان االقت�سادية واالجتماعية والثقافية يف جميع 
اأنحاء العامل.

x جمل�س اأوروبا	
<http://www.coe.int>

االتفاقية  على  اعتمادًا  اأوروبا  اأنحاء  جميع  يف  ودميقراطية  م�سرتكة  مبادئ  تطوير  اإىل  اأوروبا  جمل�س  ي�سعى 
االأوروبية حلقوق االإن�سان وغريها من الن�سو�س املرجعية حلماية االأفراد. وي�سم املوقع م�سادر ومن�سورات ومواد 

تدريب تعزز تنفيذ حقوق االإن�سان.
x 	HUDOC :ال�سوابق الق�سائية للمحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان

<http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database>

HUDOC هي قاعدة بيانات ت�سم الق�سايا والقرارات ال�سادرة عن املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان واللجنة 

االأوروبية ال�سابقة حلقوق االإن�سان.
x املركز االآ�سيوي للموارد القانونية	

<http://www.alrc.net>

هو منظمة غري حكومية تعزز احلقوق الثقافية واالقت�سادية واالجتماعية، وتعمل عن كثب مع جهات فاعلة وطنية 
ودولية، وتوؤكد على اال�ستقالل الوطني. ويوفر موقعها االإلكرتوين امل�سادر والتدريب الأ�سحاب املهن القانونية من 

اأجل تعزيز تنفيذ حقوق االإن�سان و�سيادة القانون.
x املركز الدويل للعدالة االنتقالية	

<http://www.ictj.org>

هو منظمة دولية غري ربحية ت�ساعد املجتمعات يف معاجلة انتهاكات حقوق االإن�سان ويف بناء الثقة يف موؤ�س�سات 
الدولة كحامية حلقوق االإن�سان. وي�سدي موقعها االإلكرتوين الن�سح للدول و�سانعي ال�سيا�سات بخ�سو�س ق�سايا 

حقوق االإن�سان والعدالة متعددة اجلن�سيات، ويعر�س مكتبة ت�سم من�سورات تتعلق باأبحاث عن هذه املوا�سيع.
x املتحدة حلقوق االإن�سان	

<http://www.humanrights.com/home.html>

تعمل املتحدة حلقوق االإن�سان على ال�سعيد الدويل والوطني واملحلي لتنفيذ االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان من 
خالل توفري م�سادر تعليمية ومعلومات عن تاريخ وجهود وم�سطلحات حقوق االإن�سان، جنبًا اإىل جنب مع قاعدة 

بيانات باملنظمات املكر�سة لق�سايا حقوق االإن�سان.
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مسرد املصطلحات

يحددها  ر�سمية  تدابري  جمموعة  التمييز:  وقف 
ثابتة  زمنية  لفرتة  عادة  ر�سمية،  �سيا�سة  اأو  قانون 
الأفراد  تف�سيلية  معاملة  منح  بغر�س  حمددة،  اأو 
م�ستوى  نف�س  اإىل  الإي�سالهم  بعينها  جمموعات  اأو 

االآخرين دون الت�سبب بحرمان مق�سود لالآخرين.

Affirmative action: A range of formal 

measures mandated by law or official 

policy, usually for a fixed or determined 

period, in order to give preferential 

treatment to specific individuals or groups 

so as to bring them to the same level 

as others, without intending thereby to 

disadvantage others.

الفرد  بها  يتمتع  التي  احلقوق  املواطن:  حقوق 
بناء على انتمائه اإىل دولة ما.

Citizen rights: Rights that the individual 
has on the basis of belonging to a state.

اإىل  باالنتماء  قانوين  اأو  ر�سمي  و�سع  املواطنة: 
دولة، ومينح عادة بحكم املولد ملواطني تلك الدولة 

اأو عرب اتباع اإجراءات ر�سمية.

Citizenship: A formal or legal status 

of belonging to a state usually by being 

born to citizens of that state or by being 

conferred such status through formal 

procedures.

بامل�ساركة  مرتبطة  حقوق  املدنية:  احلقوق 
عدم  عليها  االأمثلة  ومن  مفتوح.  مدين  جمتمع  يف 
وحق  القانون،  اأمام  املت�ساوية  واملعاملة  التمييز، 
ال�سخ�سية،  وال�سالمة  احلرية  يف  ال�سخ�س 
واحلق  امللكية،  يف  واحلق  اخل�سو�سية،  يف  واحلق 
من  واحلماية  العدل  واإقامة  العادلة  املحاكمة  يف 
التعر�س  الق�سري، واحلق يف عدم  العبودية والعمل 
للتعذيب وافرتا�س الرباءة، واحلق يف احل�سول على 
حماكمة عادلة يف كل احلاالت التي ميكن اأن تتاأثر 

فيها حقوق ال�سخ�س.

Civil rights: Rights related to participation 
in an open civil society. Examples 

include freedom from discrimination, 

equal treatment before the law, the right 

to freedom of the person and personal 

integrity, the right to privacy, the right to 

property, the right to fair trial and the 

administration of justice, protection from 

servitude and forced labour, freedom from 

torture, the presumption of innocence, and 

entitlement to due process in all situations 

where one’s rights may be affected.

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

اأطرها وتنفيذها وتعديلها.

Constitution building: Processes that 

entail negotiating, consulting on, drafting 

or framing, implementing and amending 

constitutions.

االإن�سان  حقوق  قواعد  العريف:  الدويل  القانون 
الدولية والقانون االإن�ساين التي تعترب مقبولة عاملًيا 
وبالتايل تكون ملزمة دائًما من الناحية القانونية يف 
كافة املواقف ومنها على �سبيل املثال حظر العبودية.

Customary international law: Rules 

of international human rights and 

humanitarian law that are considered to 

be universally accepted and therefore 

always legally binding in all situations, for 

example, the prohibition of slavery.
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ال�سعب  قبل  من  للحكم  نظام  الدميقراطية: 
لهذا  احلرفية  الرتجمة  وتعني  ال�سعب.  اأجل  ومن 
الدميقراطية  وتتطلب  ال�سعب«.  »حكم  امل�سطلح 
ما يلي كحد اأدنى: )اأ( اقرتاع عام جلميع البالغني 
ونزيهة  وتناف�سية  حرة  منتظمة،  انتخابات  )ب( 
)ج( وجود اأكرث من حزب �سيا�سي جاد )د( توافر 
م�سادر بديلة للمعلومات. وهي نظام اأو �سكل للحكم 
ي�ستطيع فيه املواطنون اإخ�ساع امل�سوؤولني للم�ساءلة.

Democracy: A system of government by 

and for the people. Literally means ‘rule 

by the people’. At a minimum democracy 

requires: )a( universal adult suffrage; 

)b( recurring free, competitive and fair 

elections; )c( more than one serious 

political party; and )d( alternative sources 

of information. It is a system or form of 

government in which citizens are able to 

hold public officials to account.

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

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.

واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق 
عليها  املن�سو�س  احلقوق  وت�سمل  والثقافية: 
االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  يف 
الدولية  املواثيق  من  وغريه  والثقافية  واالجتماعية 
حلقوق االإن�سان. وتعترب هذه احلقوق مرتبطة بالرفاه 

االقت�سادية والرعاية االجتماعية والتمتع بالثقافة.

ECOSOC rights: An acronym that refers 

to economic, social and cultural rights, such 

as those provided for in the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights and other similar international 

human rights instruments. These rights are 

considered to relate to economic well-

being, social welfare and enjoyment of 

culture.

النطاق  وا�سعة  انتهاكات  ج�سيمة:  انتهاكات 
من  كثري  يف  تتزامن  االإن�سان،  حلقوق  منهجية  اأو 
االأحيان مع القمع والعنف اللذين متار�سهما الدولة 

�سد االأفراد العاديني. 

Gross violations: Large-scale or systemic 

human rights abuses, often coupled with 

state repression and state violence against 

ordinary people.

يح�سل  مطالبات  اأو  حقوق  االإن�سان:  حقوق 
اإن�سانيتهم  اأ�سا�س  على  بها  ويتمتعون  االأفراد  عليها 

اأو كرامتهم االإن�سانية وحريتهم الفردية.

Human rights: Entitlements or claims 

that individuals have and enjoy on the 

basis of their humanity or human dignity 

and individual freedom.

ثقافة حقوق االإن�سان: بيئة يتمتع فيها االأفراد 
امل�سوؤولني  مبعار�سة  لهم  ي�سمح  بو�سع  العاديون 
حقوق  ال�سلطة  يف  من  فيها  ويحرتم  احلكوميني، 

االإن�سان يف ممار�ساتهم العملية.

Human rights culture: An environment 

where ordinary people are routinely in a 

position to challenge public officials and 

in which those in authority respect human 

rights in practice.

اخلا�سة  الفردية  احلقوق  االأقليات:  حقوق 
اأو  الطبقية  اأو  العرقية  اأو  االإثنية  االأقليات  باأع�ساء 
الدينية اأو اللغوية اأو اجلن�سية: اأي احلقوق اجلماعية 

املمنوحة لالأقليات.

Minority rights: The individual rights 

applied to members of racial, ethnic, class, 

religious, linguistic or sexual minorities; 

the collective rights accorded to minority 

groups.
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االإجراءات  من  حتمي  حقوق  ال�سلبية:  احلقوق 
والقرارات غري املالئمة من قبل م�سوؤويل احلكومة.

Negative rights: Rights that protect 

against improper action and decisions by 

government officials.

الدولة  جانب  من  التزام  بال�سلوك:  االلتزام 
احلقوق  تلبية  ت�سهل  و�سائل  وتوفري  تدابري  باتخاذ 

االقت�سادية واالجتماعية والثقافية.

Obligation of conduct: An obligation of 
the state to take measures and provide the 

means to facilitate the fulfilment of the 

ECOSOC rights.

جانب  من  التزام  بالنتيجة:  االلتزام 
للحقوق  املنفذة  االإجراءات  تلبية  مبراقبة  الدولة 
وحتقيقها  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية 

للنتيجة املرغوبة.

Obligation of outcome: An obligation of 
the state to see that measures undertaken 

fulfill the ECOSOC rights, that is, have the 

desired result.

من  �سكاوى  بتلقي  مكلف  م�سوؤول  املظامل:  اأمني 
ترتبط  وهي  فيها،  التحقيق  �سالحية  وله  اجلمهور 

عادة ب�سلوك امل�سوؤولني.

Ombudsman: An official who is 

mandated to receive complaints from the 

public and enabled to inquire into them, 

usually relating to behaviour of officials.

بامل�ساركة  خا�سة  حقوق  ال�سيا�سية:  احلقوق 
يف  والرت�سح  الت�سويت  يف  كاحلق  ال�سيا�سية 
التجمعات  ت�سكيل  وحرية  واالنتخاب  االنتخابات 
ال�سيا�سية واالن�سمام اإليها وحرية التعبري واملعلومات 
د�ستورية حلرية  واحلق يف احل�سول على �سمانات 

االإعالم وا�ستقالله.

Political rights: Rights relating to political 
participation such as the right to vote, 

to stand for election and be elected, to 

freely form and join political associations, 

to freedom of expression and information, 

and to institutional guarantees for free, 

independent media.

باإجراءات  املتعمد  ال�سماح  االإيجابي:  التمييز 
على  معينة  ملجموعة  ميزة  متنح  التمييز  لوقف 
الرغم من اأن هذا �سي�سر باآخرين، ويربر هذا عادة 

ب�سرورة اإزالة الالم�ساواة غري ال�سرعية واإبطالها.

Positive discrimination:
Deliberately permitting affirmative action 

measures to give an advantage to a 

specified group even though this will 

disadvantage others, usually justified by the 

need to remove and reverse illegitimate 

inequality.

قيام  ت�ستدعي  حقوق  االإيجابية:  احلقوق 
لدعم  معينة  اإجراءات  باتخاذ  احلكومة  م�سوؤويل 
اأو  القانون  مبوجب  امل�سمونة  احلريات  تلبية 

الد�ستور.

Positive rights: Rights which require 

government officials to take certain actions 

to support the fulfillment of freedoms 

guaranteed by the law or the constitution.

معينة  ملجموعة  الر�سمية  القدرة  امل�سري:  تقرير 
اتخاذ  يف  باحلق  املطالبة  اأو  نف�سها  حكم  على 
اجلماعي  عي�سها  ظروف  ب�سان  اخلا�سة  قراراتها 

وم�سريها ال�سيا�سي.

Self-determination: The formal ability 

of a group to govern itself or to claim 

the right to take its own independent 

decisions over its collective welfare and 

political destiny.
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بها  املطالبة  يفرت�س  حقوق  الت�سامن:  حقوق 
ع�سوية  خالل  من  اأو  جماعي  ب�سكل  بها  التمتع  اأو 

املجتمع اأو اجلماعات املحلية اأو االحتادات.

Solidarity rights: Rights that are meant 

to be claimed and enjoyed collectively or 

through membership of a society, within 

communities, groups and associations.

قانونية  واإجراءات  حلول  االنتقالية:  العدالة 
اأخرى لرد املظامل واجلور كانتهاكات حقوق االإن�سان 
اأو اأعمال الف�ساد التي ارتكبت يف املا�سي، وت�ستخدم 

عادة فقط اأثناء التغيريات ال�سيا�سية الكربى.

Transitional justice: Legal and other 

remedies or measures to redress 

grievances and wrongs, such as violations 

of human rights or acts of corruption, that 

were committed in the past and which 

are typically only used during periods 

of major political change as a means to 

mark a break with the past.

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

ان�سم وينالك واهيو اىل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف عام 2006. ويف عام 2008 كان قائًما 
الد�ستور  لبناء  الت�ساركية  العملية  لدعم  برنامج  تاأ�سي�س  �ساعد على  نيبال، حيث  املعهد يف  بعثة  رئي�س  باأعمال 
ا يف العملية التي انتهت ب�سياغة د�ستور كينيا اجلديد يف الفرتة 2004-2005، ب�سفة  يف البالد. و�سارك اأي�سً
ا اإىل املنظمة  م�ست�سار قانوين لوزارة العدل واللجنة الربملانية املختارة امل�سوؤولة عن العملية. وقدم امل�سورة اأي�سً
تغيري  ب�ساأن عملية  �سوازيالند )2004(  القانونية يف  واجلمعية  اأوغندا )2004(  االإن�سان يف  االأ�سا�سية حلقوق 
الد�ستور يف هذين البلدين. ويف الفرتة 2001-2005، توىل وينالك تن�سيق الربنامج االأفريقي حلقوق االإن�سان 
واحل�سول على العدالة، وهو مبادرة م�سرتكة بني الق�سمني الكيني وال�سويدي باللجنة الدولية للفقهاء القانونيني 
بامل�ساركة مع اأمانتها يف جنيف، تدعم تطبيق معايري حقوق االإن�سان على ال�سعيد الوطني من خالل التقا�سي 
الد�ستوري يف 16 بلًدا اأفريقًيا جنوب ال�سحراء. وهو ممار�س د�ستوري وتخرج يف جامعة نريوبي وكرمته اجلمعية 

القانونية الكينية تقديًرا لدوره يف العملية الد�ستورية يف البالد.
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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:

x تعزيز الدميقراطية و�سرعيتها وم�سداقيتها.	
x تعزيز امل�ساركة ال�سمولية والتمثيل اخلا�سع للم�ساءلة.	
x 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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يتناول هذا الف�سل من دليل عملي لبناء الد�ساتري،وهو بعنوان »بناء ثقافة حقوق الإن�سان«، 
الإن�سان.  حقوق  ثقافة  وبناء  الإن�سان  حقوق  اإنفاذ  �سمان  يف  للد�ستور  احلا�سم  الدور 
مقارنة  اأمثلة  الف�سل  هذا  يت�سمن  للدميقراطية،  اأ�سا�سية  بناء  لبنة  الإن�سان  حقوق  ولأن 
العملية.  لهذه  امل�ساحبة  للتحديات  الد�ستور وحتلياًل  الإن�سان يف  اإدراج حقوق  كيفية  عن 
و�سيظهر با�سم الف�سل الثالث من دليل عملي لبناء الد�ساتريال�سادر عن املوؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية والنتخابات.

التايل        الرابط  على  اإلكرتوين  كتاب  �سورة  ويف   PDF بن�سق  بالكامل  متاح  الدليل  هذا 
بناء  يف  متداخلة  ومو�سوعات  مبادئ  عن  ف�سال  ويت�سمن   http://www.idea.int

وبناء  الثالث(،  )الف�سل  الإن�سان  حقوق  ثقافة  واإر�ساء  الثاين(،  )الف�سل  الد�ساتري 
واخلام�س  الرابع  )الف�سل  والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطة  وت�سميم  الد�ساتري 

وال�ساد�س( والأ�سكال الالمركزية للحكومة يف مايتعلق ببناء الد�ساتري )الف�سل ال�سابع(.

International IDEA
Strömsborg
SE -103 34 Stockholm
Sweden
Tel: +46-8-698 37 00
Fax: +46-8-20 24 22
Email: info@idea.int
Website: www.idea.int 978-91-87729-47-8
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