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تدافع المبادرة النسوية األورومتوسطية عن المساواة الجندرية وحقوق اإلنسان العالمية للنساء بوصفها جزء ال
يتجزأ من بناء الديمقراطية والمواطنة ،وعن الحلول السياسية لجميع النزاعات ،وعن حق الشعوب في تقرير
مصيرها.

الدليل إلى دستور متوافق مع منظور النوع االجتماعي (الجندر)
حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة للمبادرة النسوية األورومتوسطية
ال يمكن إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور دون إذن مكتوب من الناشر.
للحصول على إذن أو لألسئلة يرجى االتصال ب:
المبادرة النسوية األورومتوسطية
20 rue Soufflot
75005 Paris France
هاتف+ 33 1 46 34 9280 :
بريد الكترونيife@efi-euromed.org :
www.efi-ife.org

ما هو الدليل إلى دستور متوافق مع منظور النوع االجتماعي (الجندر)؟
الدليل إلى دستور متوافق مع منظور الجندر هو كتيب
يهدف إلى توجيه واضعي الدستور في سعيهم لصياغة
أو تعديل الدساتير من منظور يراعي الفوارق الجندرية
والى تثقيف الجمهور العام.

من هم المعنيون بهذا الدليل؟
الدليل موجه إلى جمهور واسع من المختصين وغير
المختصين ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر :

الدستور المتوافق مع منظور الجندر يضم :تأسيس
حكم القانون ،والمساواة بين النساء والرجال،
واحترام حقوق اإلنسان وكرامة كل من النساء
والرجال على حد سواء .وهذا الدستور يتبنى
منظورا جندريًا ،ويولي اهتما ًما للكيفية التي تعالج
ً
بها قضايا الجندر ،وكيف تؤثر أحكام الدستور في
الجندر .وهو يتبنى لغة متوافقة مع منظور الجندر
وأحكا ًما خاصة بالمساواة الجندرية .وعلى الرغم
من اختالف السياقات االجتماعية والسياسية
والثقافية ،فإن الدستور المتوافق مع منظور الجندر
ي َّ
ُؤطر بقواعد ومعايير تقوم على عالمية حقوق
اإلنسان للنساء والرجال وعدم تجزئتها.

 الخبراء :السياسيين والخبراء القانونيين وغيرهم
من المختصين المعنيين بشكل مباشر أو غير
مباشر في وضع الدستور
 النشطاء :النشطاء في مجال حقوق المرأة
ونشطاء حقوق اإلنسان
 األكاديميين والطالب ،باألخص طالب القانون والسياسة
 الصحفيين وممثلي وسائل اإلعالم
 الجمهور العام

يهدف الدليل الى أن يكون ذو صلة بواضعي الدستور في كل مكان ،لكن مع تركيز خاص ومباشر أكثر
على المنطقة األورو  -متوسطية والسياق السوري.

كيف يمكن استخدام هذا الدليل؟
يمكن االستفادة من الدليل بعدة طرق مختلفة :

 كدليل شامل ولكن عملي من اجل وضع الدساتير
الدليل مصاغ بلغة واضحة ويحتوي على أمثلة وإرشادات عملية كما يشتمل على االستراتيجيات الفُ ضلى
المبنية على الممارسة.

 كدليل موجز لجندرة عملية وضع الدساتير
يبرز النص بوضوح األمثوالت األساسية في كل مرحلة من مراحل عملية وضع الدستور ،باإلضافة
الى قوائم تدقيق لمتابعتها.

 كوثيقة مرجعية
يعتبر الدليل مدخال للقارئ إلى وضع دستور متوافق مع منظور الجندر ،بما في ذلك مسرد للمصطلحات
واقتراحات لمزيد من القراءات.
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على ماذا يحتوي الدليل؟
يحتوي الدليل على ستة فصول موضوعية باإلضافة الى مرفق واحد ،حيث ان ك ً
ال من الفصول ي غطي
جانبا ً مختلفا ً من عملية وضع الدستور :
دستورا متوافقًا مع منظور الجندر؟
 .1لماذا نريد
ً
إن جندرة الدستور هو مطلب ديمقراطي يمكن أن يعود بفوائد مهمة على المجتمع ككل.
إن تبني دستور متوافق مع منظور الجندر:
 سيضمن أن يكون الدستور ديمقراطيا ً
 سيصحح التغييب التاريخي واالقتصادي للمرأة
 سيؤ ّمن األساس القانوني لتمكين المرأة
 سيتناول مصالح المرأة المختلفة
 سيفي بااللتزامات الدولية من جانب الدول
 سيتخذ أهمية خاصة في سياقات ما بعد النزاع

 .2لماذا تعد الدول ملزمة قانونيا ً بجندرة دساتيرها؟
هناك باألساس التزامات دولية محددة توجب الدول بجندرة دساتيرها.
يمكن لصائغي الدستور أن يشيروا ،على نحو خاص ،إلى القانون الدولي في الدستور كدليل للتفسيرات القضائية
للدستور وأسا ًسا (أو حدًا أدنى) ال يمكن أن تكون الحقوق الوطنية أدنى منه.

 .3ما الذي يجب أن يتضمنه دستور ديمقراطي متوافق مع منظور الجندر؟
هنالك أحكام معينة يجب على الدستور المتوافق مع منظور الجندر ان يتضمنها على كل من المستويين،
مستوى المبادئ الدستورية ،ومستوى الحقوق والحريات الفردية .كما يجب ان ينص على إنشاء هيئات
متخصصة لحقوق انسان وحقوق ال مرأة إلنفاذ هذه الحقوق.
يتض ّمن الدستور المتوافق مع منظور الجندر نصوصها أحكامها واضحة عن:







المساواة بين النساء والرجال
عدم التمييز على اساس الجندر بما في ذلك التمييز غير المباشر
اتخاذ تدابير العمل اإليجابي كإجراءات مؤقتة لتحقيق المساواة الجندرية
الحقوق والحريات ،بما في ذلك التي عانت النساء ،تقليدياً ،من الحرمان منها
علوية المبادئ الدستورية العلمانية على السلطات والتفسيرات الدينية والتقليدية وتأويالت المساواة
الجندرية
حق النساء في المشاركة في الحياة العامة والسياسية ،بما في ذلك انظمة الكوتا النسائية
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 .4كيف نجندر اللغة الدستورية؟
ينبغي جندرة اللغة الفعلية للدستور ،كفعل رمزي يعبر عن قيم المجتمع ،ولضمان ان يغدو نص الدستور
المتوافق مع منظور الجندر أكثر تماسكا وقوة مع مرور الوقت.
بإمكان صائغي الدستور استخدام تقنيات معينة لجندرة لغة الدستور ،مثل:




تجنب المصطلحات الخاصة بجنس معين واستبدالها بمصطلحات حيادية جندريًا
االستخدام المتناوب للمؤنث والمذكر أو استخدامهما معًا باتساق حين يكون من المتعذر تفادي استخدام
الضمائر التي تدل على أحد الجنسين
تصحيح االفتراضات المجندرة عن الكلمات التي تشير إلى مهن او مناصب رسمية او مؤسسات معينة
مثل العائلة أو الزواج

يجب أن يهدف صائغو الدستور إلى أن يتمتع النص الدستوري بالخصوصية (مقابل العمومية) والوضوح (مقابل
الغموض) والترابط ،وذلك لحماية أعلى للمساواة الجندرية.

 .5كيف نضمن تنفيذ الدستور؟
هناك ضمانات باإلمكان اعتمادها في الدستور لتعزيز فرص العمل على إنفاذ النص وعدم الحياد عنه.
بإمكان واضعي الدساتير ضمان تنفيذه من خالل:






شرع أو السلطة التنفيذية ،عن طريق منع التشريعات التي تقيّد الحقوق وتنظيم
تقييد إمكانية تدخل ال ُم ّ
حاالت الطوارئ على سبيل المثال
تمكين األفراد من اللجوء للقضاء
استقالل القضاء كضمان للحقوق والحريات
توجيه التفسير القضائي للدستور من خالل الديباجة مثال والبيانات الدستورية التي تفصح عن غاية
الدستور
تقييد امكانية تعديل الدستور ،عن طريق ادماج البنود غير القابلة للتعديل ،وقواعد األغلبية القصوى
مثال
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 .6كيف نحقق دستو ًرا متوافقًا مع منظور الجندر؟
ينبغي جندرة كل خطوة تؤخذ من اجل وضع الدستور ،قبل البدء بصياغته وحتى إقراره.
على عملية إعداد الدستور ان تكون مجندرة في كل مراحلها ومن ضمنها:




خالل التحضير للصياغة ،بما في ذلك من مناقشة اتفاقيات السالم والنظم القانونية االنتقالية والجداول
الزمنية لعملية إعداد الدستور
في أثناء الصياغة ،من خالل جندرة هيئات صياغة الدستور وادراج التربية المدنية والتوعية وعقد
المشاورات العامة
في أثناء المصادقة على الدستور وبعد التصديق ،ينبغي االستمرار في توخي اليقظة في هذه المرحلة
لمراقبة إنفاذ الدستور واعتماد التشريعات التنفيذية

 .7استراتيجيات للتعبئة من أجل دستور متوافق مع منظور الجندر والدفاع عنه
يفسر ملحق منفصل في الدليل أيضا استراتيجيات محددة بإمكان النشطاء اتباعها في سعيهم من اجل جندرة عملية
وضع الدستور ،بما في ذلك أمثلة حيث تم استخدام هذه االستراتيجيات بنجاح كامل أو محدود.

بناء ائتالفات وتحالفات وشبكات

المناصرة
االستراتيجية

الضغط االستراتيجي
والمقاطعة

بناء تحالفات نسائية واسعة وتمثيلية قبل أن تبدأ صياغة
الدستور ،وجعلها تؤثر في عملية إعداد الدستور رسميًا
وبشكل غير رسمي.
بناء شبكات محلية
بناء شبكات دولية وتضامن دولي
بناء تحالفات مع الفئات المهمشة
بناء تحالفات مع مجموعات حقوق اإلنسان على النطاق
األوسع والنقابات وغيرها من المجموعات

مناصرة حقوق
المرأة بوصفها
حقوقًا ديمقراطية

الضغط االستراتيجي
من قبل األطراف
الفاعلة المؤثرة

مناصرة حقوق
المرأة كالتزام
دولي من جانب
الدولة

مقاطعة االنتخابات،
الجلسات التشريعية،
الوظائف العامة إلخ.
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