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ة الالّزمة لتحقيق شمولية الدستور مع التركيز تسلط هذه الورقة الضوء على أهّم التغيّرات الدستوريّ 

 والحريات األساسية وحمايتها وآليات تطبيقها، باإلضافة الى النظر في دوربشكل خاص على الحقوق 

 الدساتير الديموقراطية في التعايش مع أوجه التحيّز وال سيما عندما يتعلق األمر بالمساواة.

من حيث التحيّز الجنساني المنتشر على سيتم مناقشة قوانين المواطنة )الجنسية( على وجه التحديد 

بقوانين الجنسيّة وحقوق المواطنة  وجميع أشكال التمييز في العديد من الدول وما يتعلق نطاق واسع 

تاريخياً التي عانت من ذلك  ضد المرأة في ظّل الدساتير الديمقراطية والليبرالية  في العديد من البلدان 

ً مناقشة أثر الممارسات والق وانين التمييزية أو التي ما زالت تعاني من هذه التجربة، وسيتم أيضا

للمرأة، ومن الجدير  واالقتصاديوالعنصرية الراسخة وأثر تلك التحيّزات على الرفاه االجتماعي 

مشاركتها بالذكر أّن حصول المرأة على حقوقها السياسية في هذا السياق ال يعتبر أمرا كافياً لضمان 

 على قدم المساوة في هذا المجال.

 

Inclusive Constitutionalism: Challenges and Opportunities 
Asem Khalil & Newar Bdeir 

 
This paper is interested in the constitutional changes that are 
necessary for inclusive constitutionalism – with particular emphasis on 
basic rights and freedoms, their protection, and mechanisms of their 
enforcement. We will consider in specific how democratic constitutions 
have coexisted with biases, in particular when it comes to equality. 
 
Furthermore, this paper discusses the issue of citizenship laws where 
gender biases are still accepted in many countries. Indeed, when it 
comes to citizenship laws and citizenship rights, discrimination against 
women has coexisted with democratic and liberal constitutions – both 
historically and, in many countries today, as a contemporary 
experience still. 
 
We will also discuss the impact of entrenched discriminatory 
practices and laws, and the impact of those biases on the social and 
economic well-being of women. In such a context, women’s formal 
access to political rights, although necessary, is not enough for 
ensuring their equal participation. 
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هناك انطباع لدى الكثير من المهتمين بالحركة الدستورية المعاصرة بأن حقوق اإلنسان األساسية بما في 

الديمقراطية والدستورية الحديثة وأساس الليبرالية على ذلك الحق بالمساواة هي ركيزة أساسية لألنظمة 
 . كرامتهم وحقوقهم األساسيةاألقل في مفهومها الواسع الذي يقوم على احترام األفراد و

 
إال أنه في الواقع، تعايشت الدساتير بالرغم من تشابه نصوصها وبالرغم من اإلشارة في معظمها للمساواة 

يس لتتبع أسباب ذلك من حيث ولكن ل –الورقة أتساءل حول سبب ذلك  الستمرار التحيزات. وفي هذه
 النتيجة وإنما من حيث إعطاء المدخل التحليلي المناسب لفهم هذه الظاهرة. السبب/

 
بكلمات أخرى: كيف يمكن للدساتير المعاصرة أن تبقى منحازة بالشكل التي هي عليه وفي حالتنا اليوم 

وبالرغم من  دون غيرها، بالرغم من اإلشارة الصريحة للمساواة وعدم التمييزمنحازة للذكور، لفئة جنسية 
كيف يمكن لنظام دستوري أن يكون ديمقراطيا أو ليبراليا اعتبار النظام الدستوري ديمقراطيا وليبراليا؟ بل 

 في الوقت الذي يستمر فيه التحيز القائم على أساس الجنس؟ 
 

معكم وأتطلع لتعليقاتكم السؤال فليس لدي جواب متكامل ولكنني أتساءل  هذا هو التساؤل الرئيسي وال أقول
 اإلجابة. األولية لهذه مالمح البعض هنا  إال أنني سأحاول أن أضع

 
ً اإلجابة على هذا التساؤل سيؤهلنا لتقديم جواب على التساؤل الرئيسي  متطلبات ما هي اللورقة: لطبعا

 . جنسانيةنى أنها تشمل الجميع بال تحيزات وفي حالتنا بال تحيزات بمع –شمولية أكثر الدستورية لتصبح 
 

المتعلقة بتوجهات الدول  اإلشارة إلى بعض المالحظات األساسيةلة أود ئوقبل محاولة االجابة على هذه األس
 : بشكل عام

ضمن مؤشرات معظم دول العالم لديها دساتير مكتوبة اليوم. ولكن تقدم بعض الدول على غيرها  (1
فبعض الدول التي المساواة بين الجنسين ال يزيد بالضرورة في الدول التي لديها دساتير مكتوبة. 

 ال يوجد لديها دستور مكتوب لديها مستوى متقدم من المساواة بال تمييز على أساس الجنس. 
معظم الدول التي لديها دساتير مكتوبة تشير بشكل من األشكال لمنع التمييز على أساس الجنس، إن  (2

ولكن درجة وقوة اإلشارة لذلك ال تعني بالضرورة بأن وضع ذلك البلد أفضل من غيره من حيث 
 المساواة. 

أساس الجنس. ة إنفاذ الحق بالمساواة وعدم التمييز على يهناك دور كبير لمؤسسات الدولة في عمل (3
في حكمها. وهذا يعني في الوقت نفسه بأن ا المؤسسات المحكمة الدستورية أو مومن أهم تلك 

بل اإلنفاذ من خالل مؤسسة "قضائية" دستورية ال يؤدي بالضرورة إلى تفعيل النص الدستوري 
تزاما منها اعتباره توجها طموحا للدولة أكثر منه البسواء  ،لتخفيف من حدتهقد يؤدي، بالعكس، ل

بذلك؛ كما قد يتم التقيد بإنفاذه العمودي أي بين األفراد والدولة فقط دون التدخل في مستويات أفقية 
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ً تثبيت الرؤية المجتمعية متغافلين عن  من التمييز ال تكون الدولة طرفا فيه؛ كما قد يتم عمليا
د يكون توجه المحكمة باإلنفاذ وبالتالي قالنصوص الدستورية والتي قد تجعل التغيير أكثر صعوبة. 

 الفردي في أفضل األحوال. 
 
 
 

نتقاد االفكر النسوي الذي يقوم على ب ال يتعلقكما أنه ، دستوريةالنصوص الالموضوع إذن ليس نقاش 
لى ترسيخ تلك الدستور على أنه إطار قائم للعمل عانتقاد  وألهيمنة هدفه االقانون باعتباره منتج ذكوري 

 طائها الشرعية. الهيمنة وإع
 

ساواة على كافة الموضوع ببساطة هو محاولة فهم سبب هذا االنفصام ما بين التطور النظري باتجاه الم
 المستويات واستمرار االنحدار فيما يتعلق بالتطبيق. 

 
ي فسأكرس وقتا من مداخلت أركز على موضوع الجنسية نيأنبهذه الورقة وحيث أنني أشرت في ملخص 

ليست تلك المؤسسة، مؤسسة الجنسية، مثاال حصريا للتحيز في الدستور والقانون  –على هذا المثال 
 ، وإنما كمثال عليها فقط.والتمييز على أساس الجنس

 
 لكنها ليست مطابقة لها بالضرورة وان اختلفت المفاهيم والمصطلحات.  –الجنسية مدخل للمواطنة ف
 

كنة نسية تميز بين المواطن وغير المواطن. وإن كانت بعض حقوق المواطنين أصبحت مشتركة ومموالج
لدولة الغير المواطنين في دولة ما ضمن ظروف وضوابط إال أن الجنسية هي المدخل الرئيس للحقوق في 

تميز ضد النساء و نيةجنساالتي تبقي على التحيزات ال وللحماية من قبل الدولة. وبالتالي فإن قوانين الجنسية
عايشت وأوالدهن وأزواجهن األجانب هي قوانين منحازة لفئة جنسية دون غيرها. مؤسسة الجنسية هذه ت

زيهة نالمساواة كأساس للنظام الدستوري وكانت ديمقراطية وفيها انتخابات  تمع دول ديمقراطية قبل
كذلك التي والتي تميز بين مواطن وأجنبي، ومن األمثلة على االنحيازات تلك ومؤسسات تشريعية تمثيلية. 

 تنحاز لجهة الذكور فيما يتعلق بالجنسية:
 

 وهذه أمثلة عن هذه االنحيازات وبالتحديد مع المواطن ضد األجنبي: 
 

  األمثلة كثيرة عن دساتير تحصر الحقوق والحريات األساسية بالمواطنين دون غيرهم. وبالنتيجة
على غير المواطنين فيما يتعلق بحقوقهم األساسية بشكل عام والحقوق يكون لهذا الحصر أثرا كبيرا 

من الدستور  23، 20، 17، 16، 15، 9، 6االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل خاص. )المواد 
من  53و 19، 18)المادة  2(.1962من الدستور الكويتي،  41-40)المادة  1(.1952األردني، 

   3.(2014الدستور المصري، 

                                                            
 المواد أما عاد،( حظر االب9المادة ) تتعلق بالمساواة،( 6)المادة  ".لألردنيين" مصطلح األردني المشرع فيها استخدم النصوص هذه كل 1

 عن العمل.( 23) عن الحق في التعليم، والمادة( 20) الجمعيات، المادة وتأليف واالجتماع الرأي عن بحرية التعبير تتعلق( 17 ،16 ،15)
( الحق في 41) ( عن التعليم، المادة40المادة ) " عند تنظيمه للحقوق والحريات.للكويتييناستخدم المشرع الدستوري الكويتي مصطلح " 2

 الحياة.

( عن التعليم، 19( عن الصحة، المادة )18المادة ) .والحريات الحقوق لبعض تنظيمه عند" المواطن" رع المصري مصطلحالمش استخدم 3 

 ( عن المساواة.53المادة )
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 بما في فقط وهذا يختلف عن توجه عالمي يرى اإلنسان كمتمتع بالحقوق الدستورية وليس المواطن .
وكذلك الدستور الهولندي  4منه. 7و  5( في المادة 2016، معدل 1988ذلك الدستور البرازيلي )

وهناك دول خصت األجانب بحماية من خالل نص دستوري خاص  13.5، 11، 10، 3في المواد 
  6األرجنتين وكولومبيا. كما في

 بير( وهناك بعض الدساتير ميزت بين الحقوق للجميع )مثل الحق في الكرامة وحرية الرأي والتع
 مثل تكوين الجمعيات واألحزاب وحرية التنقل )ألمانيا(. للمواطنين حقوق أخرىوحصرت 

 
 وهناك انحيازات في الدستور مع الذكور ضد اإلناث وذلك فيما يتعلق بالجنسية: 

 

 فكثير من الدول كانت وغيرها ما زالت تحصر الحق في الحصول على الجنسية )من خالل رابط 
اجهن من الدم( فقط إن كان األب مواطناً وترفض منح أبناء النساء المواطنات الجنسية في حال زو

عدم وفي بعض الدول يكون التمييز ب(. 3و 2( والكويت )م.9و 3ذلك األردن )م. أجنبي. ومثال 
لجنسية إن إعطاء أبناء النساء المواطنات الجنسية في حال ولدوا في الخارج وإن سمحوا لهم بأخذ ا

 (. 2، 14، م1957ولد داخل حدود الدولة )ماليزيا، دستور 

 ن أي األب أو ناء المواطنين والمواطنات. فيكفي أن يكوإال أن معظم الدول اليوم لم تعد تميز بين أب
لدستور ( وا146( كولومبيا والباراغواي )م.5و 2األم مواطنا حتى يتم نقل الجنسية. البرازيل )

)م.  2014( وهو ما تم تأكيده في قانون الجنسية. وكذلك الدستور المصري 3)م.  2005العراقي 
ة، قضائي 66( لسنة 41357رقم )لدولة المصري في الحكم (. وهو أيضاً ما أيده قرار مجلس ا6

ك مع "المشرع الدستوري يتماشى وفق ذلبتبرير موقف التعديل بأن  3/4/2016والصادر بتاريخ 
ن المعايير التطورات الراهنة للحقوق األساسية لإلنسان، والتي أصبحت تعتبر جزء ال تجزأ م

مي في الوقت تي باتت تشكل الضمير اإلنساني العالالدولية التي تبنتها األمم المتحضرة، وال
ح األم هذه بل وأضاف "إن الحق في الجنسية غدا من الحقوق اللصيقة باإلنسان، ومن الحاضر".

والتي  لمصري،ايهدف للمحافظة على األسرة المصرية والموروث الثقافي المميز للمجتمع  رابطةال
 .األسرة المصريةأورد الدستور المصري أحكاما رئيسية ترعى 

 
ً طالت النساء في إمكانية  منح جنبي أو أالحفاظ على جنسيتها في حال الزواج من واالنحيازات أيضا

 الجنسية ألزواجهن: 

  في بعض األحيان إلى إذن خاص من السلطات )دول  يحتجنفالنساء المتزوجات من أجانب قد
وفي بعض الدول ال يستطعن أن يمنحن الجنسية للزوج )أسوة بالرجل المواطن الذي  7،الخليج(

                                                            
 البالد في قيمينالم واألجانب للبرازيليين يضمن بما اإلطالق، على تمييز دون القانون أمام متساوون األشخاص تنص المادة على: "جميع" 4

 ."والملكية واالمن والمساواة الحياة في حقوقهم انتهاك عدم
( عن 23لمادة )( عن الحرية الشخصية، ا11( الحق في الخصوصية، المادة )10( الحرية الدينية، المادة )3الدستور الهولندي: المادة ) 5

 التعليم.
 ممارسة لهم حقوي للمواطنين؛ المدنية الحقوق بكل الدولة أراضي داخل األجانب يتمتع"( من الدستور االرجنتيني على: 20تنص المادة ) 6

 وكتابة بحرية الدينية شعائرهم ممارسة وفي والسواحل األنهار في واإلبحار العقارات، بيع أو شراء أو وتملك ومهنهم وتجارتهم صناعتهم
 على ولالحص لهم ويحق. إجبارية اعتيادية غير ضرائب دفع أو الجنسية، بقبول ملزمون غير وهم. القانون حسب الزواج وفي وصاياهم
 ويثبتون يؤكدون اعنم ذلك، يطلب شخص أي لصالح المدة هذه تقلل أن السلطات ويحق متتاليتين، لسنتين البالد داخل اإلقامة بمقتضى الجنسية

 ".الجمهورية إلى الخدمات تقديم
 شهادة تقديم اإلمارات دولة مواطني من سيدة من بالزواج الراغبين الوافدين الرجال على العربية، االمارات في القانوني النظام يشترط فمثال 7

. وافد من الزواج المعيل طريق عن المتحدة العربية االمارات دولة جنسية على الحاصلة للمرأة يسمح ال كما. الشرطة من وسلوك سيرة حسن
 زواجها على الموافقة أن) على ينص خطيًّا إقراًرا أجنبي من الزواج في الراغبة السعودية تقدم أن السعودية في المقدمة االخرى الضوابط ومن
 الزواج في ترغب التي المرأة عمر يقل أالو ،(السعودية الجنسية على الحصول في منه أوالدها أحقية أو أحقيته تعني ال السعودي غير من
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وفي غيرها قد يفقدن المواطنة في ظل  8يستطيع أن يعطي زوجته من خالل الزواج المواطنة(.
 9حصول المرأة على جنسية دولة الزوج في حال ال تقبل ازدواجية الجنسية وهكذا.

 

 وم ال تميز بين المواطن الذكر واألنثى فيمكن ألي منهم وضمن شروط إال أن معظم دول العالم الي
كما  10معينة قد تختلف من دولة ألخرى، أن يحصل الزوج األجنبي على الجنسية من خالل الزواج.

  .أن الكثير من الدول اليوم تقبل ازدواجية الجنسيات
 

رتبط ارتباطا شديدا ر من الدول، كونها تواالنحيازات استمرت لفترة وعانت منها النساء وما زالت في كثي
 بانحيازات أخرى: 

 

  مكناً، تعانى )السلبية واإليجابية(. وفي حال كان ذلك م االنتخاباتحيث تم تقييد مشاركة المرأة في
ً في حال التمييز ضد جماعات عرقية أو أقليات دينية، وكجزء من هذه األقلي ات أو المرأة أيضا

 المجموعات باإلضافة للتمييز ضدها كونها امرأة. 
 
 

يمقراطي ل في ظل دستور دوللجواب على السؤال الذي طرحته في البداية وأعيده اآلن: كيف لهذا أن يحص
 ساواة. معاصر وليبرالي يقوم على حماية الحقوق والحريات األساسية ومنع التمييز والتأكيد على الم

 
 : (Mackinnon 2012) والتي قد تساعدنا على فهم ما يحدث  هذه بعض المداخل للتحليل

 
 بين الجنسين االختالفتعزيز ة من خالل يالهيمنة الذكور (1

فنصوص الدستور نفسها بالعادة تتخذ طابعا ذكوريا باألساس وتغيب النساء بالعادة أثناء عملية صياغة 
الدستور وفي المراحل االنتقالية بشكل عام والحقا في المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ الدستور وبالتحديد 

دساتير الدول على المساواة وعدم التمييز. في الوقت الذي  المحاكم العليا والدستورية. فيتم التأكيد في معظم

                                                            
 ويُستثنى استغاللها، خشية أعوام، 10 عن الطرفين بين الفارق يزيد وأال ،55 عن يزيد وال عاًما 30 عن الطلب تقديم عند سعودي غير من

 الخاصة الظروف ذوات الفتيات من تكون أن أو بها، السعوديين قبول عدم معه يترجح مرض أو إعاقة لديها من للسن األدنى الحد شرط من
 لدى يكون أال وثانيًا. عاًما 27 األدنى الحد فيكون االجتماعية، الشؤون وزارة قبل من بذلك رسمي تأييد إرفاق شريطة ،(األبوين مجهوالت)

 حالة أو السوابق، من الجنائية صحيفته خلو يثبت ما يقدم وأن سعودية، من الزواج له سبق أو سعودية غير أو سعودية زوجة السعودي غير
 مدرًجا يكون وأال أجنبي، جيش في العمل له سبق أو يعمل يكون وأال المعدية، األمراض من وخلوه السعودية، في وكذلك بلده، في جنائية
 إقامته تكون وأن مناسب، سكن لديه يتوفر وأن لاير، آالف 5 عن الشهري دخله يقل وأال السعودية، إلى الدخول من الممنوعين قائمة على

 .نظامية
 أعلنت إذا اال ويتيةك تصبح الجنسية كويتي من تتزوج التي األجنبية المرأة" ( من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنص على:8) المادة تنص  8

 الكويتية الجنسية ةاألجنبي الزوجة كسبت (: "إذا9أضافت المادة ) الزواج"، و تاريخ من سنة خالل في االصلية بجنسيتها االحتفاظ في رغبتها

 ً أخرى"، دون أن تمنح  سيةجن كسبت أو األصلية جنسيتها استردت إذا إال الزوجية انتهاء عند تفقدها ال فإنها,  السابقتين المادتين ألحكام وفقا

التي تنص على: و، 2005لسنة  38( من قانون الجنسية القطري رقم 8وكذلك األمر المادة ) هذا الحق للزوجة بمنح جنسيها لزوجها األجنبي.

 "المرأة التي تتزوج قطري تصبح قطرية".
ل على جنسية ان معظم الدول العربية، نصت على أن المرأة التي تتزوج من جنسية أجنبية تفقد جنسيتها األصلية في حال رغبت الحصو  9

 فى دخلت إذا إال تيةالكوي جنسيتها تفقد ال أجنبي من تتزوج التي الكويتية ( من القانون الكويتي: "المرأة10)المادة  زوجها، ومثال عليها:

يتها في حالة زواجها ( من قانون الجنسية القطري، والتي تنص على: "ال تفقد المرأة القطرية جنس10والمادة ) .طلبها" على بناء وجهاز جنسية

 من غير القطري إال إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها".
قية من خالل التجنس، الحصول على الجنسية العرا( من قانون الجنسية العراقي للزوج األجنبي من المرأة العراقية إمكانية 77منحت المادة ) 10

(  6) المادة في ةالوارد الشروط فيه توافرت إذا الجنسية عراقية امرأة من المتزوج العراقي غير تجنس يقبل أن ونصت المادة على: "للوزير

 خمس عن القانون ذاه من(  6)  المادة من(  أوال)  البند من(  ج)  الفقرة في عليها المنصوص اإلقامة مدة تقل ال أن على القانون. هذا من

 ".الزوجية الرابطة بقاء مع سنوات
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يتم فيه أيضاً التأكيد في أكثر من مناسبة بأن الحقوق هي للجميع إناث وذكور وأن اللغة المستخدمة وإن 
كانت بالمذكر إال أنها تعني اإلناث أيضاً. فيتحول حينها النقاش حول االختالف بين الجنسين وأن الوضع 

المجتمع أو الذي ينظمه الدستور ليس إال نتيجة هذا االختالف "الطبيعي" والذي يقتضي بذلك  القائم في
االختالف في المعاملة من قبل الدولة ومن قبل المجتمع. هذا المدخل يؤهل التحيز ألن يصبح مقبوال كونه 

 11.ليس تمييزا فالتمييز يكون في اختالف المعاملة بين متشابهين وليس بين مختلفين
 
 عنصر اإلجبار من خالل النص الدستوري (2

حيث أن النساء لم تشارك أصال في وضع الدستور فالدستور، وإن نص على الحريات والحقوق األساسية 
وعلى المساواة، إال أنه غير طوعي بالنسبة للنساء حيث لم تكن جزء من وضع الدستور. واألمر نفسه 

الدولة والتي ال تمثلهن وال تمثل مصالحهن بالعادة. كما أن  بالنسبة للقانون. كما ال تعبر عنهن مؤسسات
الجرائم المحددة تكون مبنية على أساس الجنس في كثير من األحيان وتربطها بالمرأة حتى وإن كانت 
الضحايا من الجنسين. وهي إن كانت نصوصا في ظاهرها تقوم على تعزيز الحماية لفئات خاصة )للنساء( 

ً تعمل على إبقاء التحيزات قائمة  أو للمرأة في حاالت خاصة )مثال النساء أثناء الحمل( إال أنها عمليا
والتعامل مع المرأة على أنها تحت حماية المجموع والدولة بعد أن كانت العائلة والزوج ودون أن تؤثر 

  12عليها أصالً.
 
 العام والخاص (3
مة وأما النساء لخاصة بالذكور هي المساحة العاهناك توجه عام في الدساتير والقوانين لقبول أن المساحة ا 

جاه فمحصورون في الخاص والبيت والعائلة. وبالتالي فإنه وبالرغم من النص الدستوري الصريح بات
احات الخاصة المساواة ومنع التمييز إال أنه يتم تفسير تلك النصوص وتطبيقها على أنها ال تطبق في المس

يانا الدين ز للدولة التدخل فيه كونه شأن تحكمه األعراف والتقاليد وأحوتعتبر المرأة شأن خاص ال يجو
مساواة أيضاً. وهو يمكن استمرار التحيز لصالح الذكور وضد المرأة بالرغم من النصوص التي تدعو لل

 وعدم التمييز. 
 

 أخيرا هناك تمييز بين ما هو أخالقي وما هو سياسي (4
واألخالقي يعنى بالعادة بين ما هو جيد مقابل ما هو سيء؛ الخير مقابل الشر. أما السياسة فتعنى بالقوة والقوة 
مرتبطة بالواقع واألوضاع المختلفة والمكانات المختلفة للناس والهرمية االجتماعية والتي كلها تحدد المساحة 

                                                            
 العراقي الدستور من( 14) المادة مثل ذلك، تقصد ال كانت وإن الصياغة في الذكورية على تدلل مفردات استخدام إلى الدساتير أغلب تتجه  11

 الدين أو اللون وأ االصل أو القومية أو العرق أو الجنس بسبب تمييز دون القانون أمام متساوون العراقيون: " على تنص والتي ،2005 للعام

 تنص والتي ،2012 لعام السوري الدستور من( 33) المادة وكذلك". االجتماعي أو االقتصادي الوضع أو الرأي أو المعتقد أو المذهب أو

 . العقيدة وأ الدين أو اللغة أو األصل أو الجنس بسبب ذلك في بينهم تمييز ال والواجبات، الحقوق في متساوون المواطنون. 3: " على

طابع ذكوري، مثل:  تحمل بذاتها بشكل صريح على المساواة بين الرجل والمرأة بدون استخدام الصياغة التيبعض الدساتير تنص بينما 

 أحكام وجببم متساوية وواجبات حقوق لهم والنساء لالرجا، وتنص على: "2015والمعدل  1988( من الدستور البرازيلي للعام 5المادة )

 بالحقوق لمساواة،ا قدم على والمرأة، الرجل يتمتع ، والتي تنص على: "2011( من الدستور المغربي للعام 19، وكذلك المادة )"الدستور هذا

 وكذا األخرى، تضياتهمق وفي الدستور، من الباب هذا في الواردة والبيئية، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية والحريات
، ودستور براغواي "وقوانينها المملكة وثوابت الدستور أحكام نطاق في ذلك وكل المغرب، عليها صادق كما الدولية، والمواثيق االتفاقيات في

. متساوية وثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية مدنية حقوق والنساء ( منه، على: "للرجال48، تنص المادة )2011والمعدل لعام  1992للعام 

 ممارستها، عرقلت أو تمنع التي المعوقات بإزالة وفعالة، حقيقية المساواة تجعل التي المالئمة اآلليات وتُنشئ الظروف من الدولة وتعزز
 لمواطنونالى: "، والتي تنص ع2014( من الدستور التونسي للعام 21والمادة ) الوطنية". الحياة مجاالت جميع في النساء مشاركة وبتيسير

 تمييز". غير من القانون أمام سواء وهم والواجبات، الحقوق في متساوون والمواطنات
 ق.يان عقوبته في حال زواجه من ضحيته، وغيرها كثيرة في هذا السحيث تذهب بعض التشريعات الوطنية التي تعفي المغتصب م  12
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س على أنها مرتبطة باألخالق وليس بالسياسة يعني السياسية. وبالتالي فإن حصر المواضيع المرتبطة بالجن
 انحسارها لمساحات ال يمكن فيها للدستور أن يحدث تغييراً أو اختراقا بالرغم من وضوح النص الدستوري. 

 
 
 

 واآلن عودة على بدء: 
 

جتماعي إن التمييز ضد المرأة وانحياز الدستور لمجموعة دون غيرها سيؤثر على وضعها االقتصادي واال
الحقيقية.  وبالتالي فإن مشاركتها السياسية في االنتخابات وحتى انتخابها ال يؤدي بالضرورة للمساواة

 حقوق والحريات. سلها للتمتع بالوالتمييز ضدها من خالل قوانين الجنسية يدمر أساسات تعتمد عليه المرأة ون
 

 الدستورية.  فما هو متاح من وسائل لتعزيز حضور المرأة دستورياً وإنهاء االنحيازات في النص والممارسة
هناك دور كبير للنص الدستوري نفسه. وبالتالي هناك نصوص تحتاج ببساطة لتعديل. ونصوص  (1

ا في حال القيام بتوفير االنسجام بين النص الدستوري االتفاقيات الدولية ذات العالقة تشكل مدخال مناسب
وبهذا المعنى فإن القرار بقانون المعدل لقانون العقوبات الذي صدر واالتفاقيات الدولية ذات العالقة. 

  13مؤخرا يعتبر خطوة إيجابية.
ذا قبل هناك دور كبير للجهات الحكومية المسؤولة عن إنفاذ النص الدستوري والحقوق والحريات. وه (2

إنه اإلطار  أن يأتي دور المحكمة الدستورية بالطبع. فالقانون ليس ما تطبقه المحاكم عند وجود نزاع.
 د. الناظم للعالقات وهو مجموع القواعد التي تنظم عمل الدولة واإلدارة والمجموعات واألفرا

لتي اد االنتهاكات وكذلك قد تساهم منظمات المجتمع المدني في تقليل هذا االنحياز من خالل رص (3
ية عندما تتعرض لها المرأة بشكل عام وتحمل في طياتها أي أسلوب تميزية، فالمحاكم تكون أكثر فاعل

ء الدستوري تقوم منظمات المجتمع المدني المتجانسة نسبياً بتبني رؤية واضحة، ويساهم في نجاح القضا
 طبيعة المجتمع المدني.

كن للقضاء مسؤول األول عن انفاذ الحقوق والحريات. وبالتحديد يمكذلك هناك دور كبير للقضاء وهو ال (4
وندعم ائم. اإلداري أن يساهم من خالل تفعيل مبدأ المساواة أن ينصف النساء ويوقف ذلك االنحياز الق

ية قضائية، الذي أقر بمنح جنس 66( لسنة 19805ذلك ما جاء في حكم مجلس الدولة المصري رقم )
 كانت متوفية، انطالقا من مبدأ المساواة في المراكز القانونية.األم ألطفالها وإن 

                                                            
لغاء المادة ، وتم بموجبه إ14/3/2018الذي صدر بتاريخ  والمعدل لقانون العقوبات، 2018( لسنة 15رقم ) ومن ضمنها القرار بقانون 13

( على: 308)توقف مالحقة مغتصب الضحية من جريمته، في حال تم الزواج بها، حيث تنص المادة كانت ( من قانون العقوبات، والتي 308)

 بالقضية كمح صدر كان وإذا المالحقة أوقفت عليها المعتدى وبين الفصل هذا في الواردة الجرائم إحدى مرتكب بين صحيح زواج عقد "إذا

 انقضاء قبل لعقوبةا تنفيذ وفي العمومية الدعوى مالحقة في حقها العامة النيابة . تستعيد2 عليه. المحكوم على فرض الذي العقاب تنفيذ علق

 مشروع". سبب دون المرأة بطالق الزواج انتهى إذا الجناية على سنوات خمس وانقضاء الجنحة على سنوات ثالث
في ستثناء هذا النص وبموجب التعديل تم ا( من القانون والمتعلقة بتخفيف العقوبات، 99القرار بقانون تطبيق أحكام المادة ) عدل ذاتكذلك  

 طفال أو النساء.حال كانت الجرائم من نوع جنايات مرتكبة ضد األ
وبموجبه لقانون، امن  98وبموجب هذا القرار بقانون تم تعديل نص المادة المعدل لقانون العقوبات  2014 لسنة 10رقم  وكذلك قرار بقانون 

 نص األصلي.بينما كان يشمله قانون العقوبات ب الشرف، بدواعي أنثى على الفعل وقع إذا المخفف العذر حرمان مرتكب الجريمة من يتم
 من انبج وعلى محق غير عمل عن ناتج شديد غضب بثورة عليها أقدم الذي الجريمة فاعل المخفف العذر من يستفيد"فأصبحت كالتالي: 

نما كان النص بي ".الشرف بدواعي أنثى على الفعل وقع إذا المخفف العذر هذا من الجريمة فاعل يستفيد وال عليه، المجني أتاه الخطورة
 لخطورةا من جانب وعلى محق غير عمل عن ناتج شديد غضب بسورة عليها أقدم الذي الجريمة فاعل المخفف العذر من األصلي: "يستفيد

 عليه". المجني أتاه
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ات هناك دور للمحكمة الدستورية العليا أو ما في حكمها. وذلك من خالل تفعيل الحقوق والحري (5
ن المخالفة وبالتحديد الحق في المساواة ومنع التمييز على أساس الجنس. واالجتهاد في إلغاء القواني

 للحق في المساواة. 
ردي بأن من خالل االنفاذ الفوقد تتجه المحاكم الدستورية في التعامل مع القضايا المعروض عليها  (6

حيث ، بتتعامل المحكمة مع كل قضية معروضة عليها على حدة، أو من خالل أوامر المنع التنظيمية
تخصصه؛ لفرض التزامات على الدولة ومؤسساتها كٌل في مجال  يتبع القضاء الدستوري سياسية
 لحماية حقوق اإلنسان وحرياته.

 
 ي إطاره:فوهنا ال بد من التركيز على دور القضاء الدستوري في ذلك، الذي جاء المؤتمر 

كمة المحف، بالرقابة على دستورية القوانينفالقضاء الدستوري قد يمارس دورها الطبيعي  -
ساء التأمين الذي يحرم النمن قانون  44الدستورية في جنوب افريقيا بعدم دستورية الفصل 

 .الالمتزوجات من مميزات التأمين بعد وفاة أزواجهم، دون أن تطبق هذه القاعدة على الرج

 ، وفي ذلك ألزمتالتزامات على السلطات في الدولة بل ويساهم القضاء الدستوري بفرض -
بتخفيف احتمالية اإلصابة المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا السلطة التنفيذية بتقديم دواء يتعلق 

  14باإليدز للحوامل.

وإن تغيب النص الدستوري عن كما ويمكن للقضاء الدستوري أن يحمي كافة حقوق المرأة  -
–مثال: ، ومن ضمنها مبدأ المساواة.تنظيمها من خالل ربطها بمبادئ عامة واردة في الدستور

الدستورية البلجيكية إلى أن الحق  أقرت المحكمة -وإن كان ال يتصل بشكل مباشر بحقوق المرأة
في الرعاية الصحية المحمي بموجب نص الدستور ال يقتصر على المواطنين البلجيكيين 
والمقيمين الشرعيين فيها فقط، وإنما تمتد لألجانب المقيمين على أراضيها بصورة غير 

  15شرعية.

المهتمة بحقوق اإلنسان بشكل عام  االسترشاد باالتفاقيات الدوليةكما ويمكن للمحاكم الدستورية  -
استرشدت  وفي قضايا مشابهةوحقوق المرأة بشكل خاص لوضع االطار العام لهذه الحقوق، 

عندما  معاهدة الدولية المناهضة للتعذيبالمحكمة العليا في البرازيل، بتعريف "التعذيب" الوارد بال
 16واجهت صعوبة في تحديده.

. ويصل القبول بأن االنحياز يتجاوز الدولة. ويتجاوز نص الدستورإال أن األهم من كل هذا وذاك،  (7
لدستور. وبالتالي االمجتمع بتفاصيله وتقاليده وعاداته وأعرافه ودينه. المجتمع ليس له الكلمة األخيرة بل 

ألفراد والجماعات بحيث تشكل قاعدة ملزمة لألفراد تجاه ا ساواة وعدم التمييز أفقياً أيضاً.يجب إنفاذ الم
 داخل الدولة تجاه األفراد. 
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