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1قت قم

مقدمة
تعمد الدول يف أجزاء كثرية من العامل إىل تعديل دساتريها ابنتظام، ويف بعض احلاالت إىل 
صياغة دساتري جديدة كلياً. وميكن أن يُعزى ذلك إىل جمموعة متنوعة من األسباب. فعلى سبيل املثال، 
قد يعكس الرغبَة يف إعادة حتديد توزيع السلطة السياسية على أمل اخلروج بدستور أكثر دميقراطية وحتسني 
آليات ضبطه وكفالة استجابته لرغبات الناخبني على حنو أفضل. وميكن كذلك إجراء تغيري دستوري بعد 
فرتة من النزاع هبدف إنشاء نظام دستوري جديد وبلورة رؤية بشأن كيفية املضّي قدماً يف هتيئة جمتمع أكثر 
قد يكون مثة رغبة يف تنقيح دستور قائم لكي يستجيب على حنو أفضل للتغريات السياسية  إنصافاً. أو
أو االقتصادية أو االجتماعية يف اجملتمع. وأايً كان السبب، فإن العنصر الرئيسي يف أي إصالح دستوري 
هو كفالة تعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية واحرتامها ومحايتها. أمل يقل سقراط إن احلرية هي 
2 عام. وميكن أن يساعد  جوهر الدميقراطية؟ هذا صحيح اليوم مثلما كان صحيحاً قبل أكثر من 000

الدستور اجليد كثرياً يف محاية تلك احلرايت وإرساء أسس احلكم الدميقراطي.

ويتوخى هذا املنشور مساعدة موظفي األمم املتحدة يف تقدمي املشورة يف جمال حقوق اإلنسان 
بصياغة دستور جديد. وسيكون كذلك مفيداً للدول اليت جتري  للدول عندما هتّم بتعديل دستور قائم أو
يف ذلك الزعماء السياسيون وصناع السياسات واملشّرعون واملكلفون بصياغة  إصالحات دستورية، مبا
يبذله من جهود يف جمال  سيفيد اجملتمَع املدين فيما بوضع دستور جديد. كما التعديالت الدستورية أو
الدعوة بغية كفالة إبراز حقوق اإلنسان على النحو املناسب يف التعديالت الدستورية أو الدساتري اجلديدة 
أو إدراج احلماية املؤسسية املناسبة حلقوق اإلنسان أيضاً يف الدستور. وأخــرياً، ينبغي أال يقتصر هذا 
املنشور، إىل جانب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، على توفري معياٍر لقياس ما إذا كانت التعديالت 
الدستورية أو الدساتري اجلديدة تعكس حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، بل ينبغي أن يساعد أيضًا
يف تقييم ما إذا كانت العمليات املستخدمة يف اإلصالحات الدستورية تتسق مع املعايري اإلجرائية الدولية.



الالإصالحات الدستورية صالحات الدستورية 
نساننسان وحقوق الوحقوق الإإ
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ي الإصالح الدستوري
جدوى النهج القائم عىل الحقوق �ف ألف-

ي إطارها العام
وضع المسألة �ف -1

هل يضمن الدستور للشعب حقوقه اإلنسانية يف بلد من البلدان؟ وهل تتصرف السلطات 
العامة وفقاً للدستور؟ هذان السؤاالن من أكثر األسئلة اليت ُتطرح عند قياس احلالة العامة يف بلد من 

البلدان، ويعكسان املكانة املركزية اليت حيتلها الدستور يف حياة الشعوب والدول.

وتستند معظم النظم القانونية إىل هيكل هرمي من الصكوك القانونية أييت الدستور يف قمته. 
ويتعني أن تكون مجيع قوانني الدولة أو تدابريها القانونية األخرى متوافقة مع الدستور. ويف حال ما إذا 
إجراًء قانونياً يتعارض مع الدستور، ينبغي عندئذ أن تعلنه املؤسسة القضائية  اعتمدت الدولة قانوانً أو

املختصة ابطالً والغياً.

وتوجد حقوق اإلنسان يف صلب النظام الدستوري للدولة احلديثة، وهي ال حتدد العالقات 
بني األفراد واجلماعات والدولة فحسب، بل تسري أيضاً يف هياكل الدولة وعمليات صنع القرار والرقابة. 
ومن مث فإن شرعة احلقوق تشكل جزءاً ال يتجزأ من الدستور احلديث. ويف الوقت ذاته، غالباً ما تكون 
الثغرات يف إعمال حقوق اإلنسان على الصعيد احمللي، سواء احلقوق الفردية أو احلقوق اجلماعية عند 

االقتضاء، انبعة من جوانب القصور يف جمال القانون الدستوري.

وتبدأ العالقة بني حقوق اإلنسان والنظام الدستوري الدميقراطي من العملية املؤدية إىل اعتماد 
الدستور أو اإلصالح الدستوري. فهذه العملية تعُد بنتائج انجحة ودائمة إذا استندت إىل مشاركة واسعة 
النطاق جلميع أطياف اجملتمع اليت ميكنها أن تعرب عن آرائها حبرية وأن تتواصل فيما بينها دون عوائق 
من جانب املاسكني بزمام السلطة، وإذا أُخذت آراؤها ووجهات نظرها يف احلسبان ضمن إجراءات 
واضحة تشمل حماسبة أولئك املسؤولني)1). وال ميكن أن تتحقق هذه الظروف إال ابحرتام معايري حرية 
التعبري، مبا يف ذلك احلق يف إبداء الرأي، وحرية التعبري وحرية اإلعالم، وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع.

يتفق مع حقوق اإلنسان  والعمل وفقاً للدستور يعين العمل على حنو منصف وعــادل مبا
يتسق مع الدستور.  واحلرايت األساسية احملمية. وينبغي مساءلة املوظفني العموميني عن السلوك الذي ال
امتناعها عن العمل، فضاًل وهذه نظرة أساسية للدستور ابعتباره معياراً لقياس عمل السلطات العامة أو

25)1996( للجنة املعنية حبقوق اإلنسان. انظر التعليق العام رقم (1(
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31))200( بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد التعليق العام رقم
32)2007( بشأن احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة  التعليق العام رقم

)املادة )1)

اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
3)1990( بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف )املادة 2، الفقرة 1) التعليق العام رقم

9)1998( بشأن التطبيق احمللي للعهد التعليق العام رقم
19)2007( بشأن احلق يف الضمان االجتماعي )املادة 9) التعليق العام رقم

20)2009( بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )املادة 2،  التعليق العام رقم
الفقرة 2)

جلنة القضاء على التمييز العنصري
32)2009( بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء  التوصية العامة رقم

على مجيع أشكال التمييز العنصري

مجيع التعليقات العامة متاحة على املوقع الشبكي:
.www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

املذكرات التوجيهية لألمني العام املذكورة يف هذا املنشور
املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن املساعدة املقدمة من األمم املتحدة لعمليات وضع الدساتري

املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن هنج األمم املتحدة إزاء املساعدة يف جمال سيادة القانون
املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن الدميقراطية

الدساتري الوطنية اليت ورد ذكرها يف هذا املشور
االحتاد الروسي - دستور عام 1993

إثيوبيا - دستور عام )199
أذربيجان - دستور عام 1995

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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المصادر والمراجع

املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان
1965 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966

1979 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام
198( املهينة لعام الالإنسانية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو

1989 اتفاقية حقوق الطفل لعام
1990 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام

االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري لعام 2006

املعاهدات الدولية األساسية متاحة على املوقع الشبكي:
.www2.ohchr.org/english/law/index.htm#core

التعليقات العامة املذكورة يف هذا املنشور
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

18)1989( بشأن عدم التمييز التعليق العام رقم
22)1993( بشأن احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين )املادة 18) التعليق العام رقم

)2))199( بشأن املسائل املتعلقة ابلتحفظات اليت تُبدى عند التصديق على العهد  التعليق العام رقم
أو الربوتوكولني االختياريني امللحقني به أو االنضمام إليها أو فيما يتعلق ابإلعالانت اليت تصدر يف إطار 

املادة 1) من العهد
25)1996( بشأن احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، وحق االقرتاع، واحلق يف  التعليق العام رقم

تكافؤ فرص تقلد الوظائف العامة )املادة 25)
29)2001( بشأن عدم التقيد أبحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ )املادة )) التعليق العام رقم
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اكات ال�ش جيم- 

جيب أن يُنظر إىل امللكية الُقطرية واألولوايت الوطنية يف سياق الشراكة، على حنو ما شددت 
عليه اإلرشادات املؤقتة إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وينبغي لفريق األمم املتحدة الُقطري، 
يف سعيه إىل حتقيق األولوايت الوطنية، أن يساعد يف تشكيل هذه األولوايت على حنو يبني، يف مجلة 
أمور، التزامات احلكومة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان الدولية وغريها من الصكوك. ولكي يتسىن 
جلميع الشركاء الدوليني يف عملية اإلصالحات الدستورية أن يقدموا املساعدة أبكرب قدر ممكن من الفعالية 
والكفاءة، ينبغي أن يبذلوا جهوداً للتعاون فيما بينهم ولتيسري املشاركة النشطة للشركاء الوطنيني. ويُتوقع 
كذلك من أفرقة األمم املتحدة الُقطرية أن تتعاون مع املنظمات اإلقليمية اليت اكتسبت خربة خاصة يف 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلُنهج الوطنية املعنية. وتعترب هذه الشراكات ضمانة  املسائل الدستورية واليت غالباً ما

مهمة لنجاح عملية صياغة أي شرعة حقوق دستورية وتنفيذها على حنو فعال.

ومضة
إذا حتدثت معه بلغته،  تقوله. أما إذا حتدثت مع إنسان بلغة يفهمها، فسيدرك عقله ما

تقوله إىل قلبه. فسينفذ ما
نيلسون مانديال
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تعاين املساعدة الدولية من عدم التنسيق. لذا ينبغي للجهات الفاعلة الدولية  وعالوة على ذلك، غالباً ما
أن تفهم اجلهات الفاعلة الوطنية اليت تقود عملية وضع الدستور وأن حترتم موقفها وتطلعاهتا، حىت يكون 
مقدم خلــربات متخصصة يف موضوع معني موضع تقدير. وعلى سبيل  مناصر أو دورهــا كوسيط أو
املثال، ميكن أن تشمل اإلجــراءات اإلجيابية تنظيم حلقات عمل تركز على القضااي احملددة اليت جيب 
أن يتناوهلا مشروع الدستور؛ وتوفري الكتب املرجعية وغريها من الواثئق اليت ميكن استخدامها كمكتبة 
للجهات الفاعلة الوطنية املشاركة يف العملية؛ وتقدمي الدعم إلصدار الواثئق واملواد األخرى اليت ميكن 
استخدامها لتنظيم محالت تثقيف مدنية قصد التعريف بعملية وضع الدستور ومبحتوى مشروع الدستور 

عند االنتهاء من صياغته.

وتشمل األمثلة األخرى للخربة اإلجيابية، توفري معلومات عن جتارب الدول األخرى يف جمال 
وضع الدستور، من قبيل تقدمي معلومات عن كيفية معاجلة البلدان األخرى لقضية املساءلة عن اجلرائم يف 
إطار نزاع عرقي؛ أو تقدمي معلومات عن جلان احلقيقة واملصاحلة؛ أو تقدمي معلومات عن املعايري واآلليات 
لصياغة التشريعات التنفيذية.  مرحلة التنفيذ، تقدمي املساعدة التقنية إلنشاء املؤسسات أو الدولية؛ ويف
وجيب أن تكون اجلهات الفاعلة الدولية، وهي تقدم املساعدة، متأكدة من فهمها للبيئة السياسية احمللية، 

ابلنظر إىل أن وضع الدستور هو يف هناية املطاف عملية سياسية وطنية ابمتياز.

وتضطلع أفرقة األمم املتحدة الُقطرية بدور حاسم يف تقدمي املساعدة الدولية، ابلتعاون مع 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان. وتشكل حقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، ومتكني 
املرأة أحد املبادئ األربعة األساسية الناشئة عن القواعد واملعايري اليت ُكلفت األمم املتحدة حبفظها وتعزيزها 
واليت ينبغي أن ُتستحضر يف مجيع الربامج على املستوى الُقطري)100). وتوفر مبادئ حقوق اإلنسان هذه 
إطار عمل إلدماج احلاجة إىل اإلصالحات الدستورية يف التقييمات الُقطرية املوحدة وأطر عمل األمم 
املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وتبعاً للبلد املعين واحلالة اخلاصة يف دولة ما، ميكن أن يضطلع برانمج األمم 
املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، وإدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم يف األمم 
املتحدة أبدوار مهمة بشكل خاص يف وضع الدستور، وقد تلتمس يف هذا الصدد تعاون مفوضية األمم 

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف القضااي املتعلقة حبقوق اإلنسان.

املبادئ األساسية الثالثة األخرى هي التنمية املستدامة والقدرة على التحمل، وعدم ترك أي أحد خلف الركب،  (100(
واملساءلة. انظر جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، اإلرشادات املؤقتة اجلديدة إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/ :اإلمنائية )2016(، ص 7. متاح على املوقع الشبكي

.Interim-UNDAF-Guidance-2016.pdf
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فرضها على الشركاء الوطنيني، وأن تربهن على إدراكها لألولوايت والنظم القانونية والتقاليد 
الوطنية.

دعم الشمول، واملشاركة والشفافية - تؤثر هذه املتطلبات أتثرياً جوهرايً على شرعية اإلصالحات  -(
تشمل السلطات العامة فحسب، بل مجيع قطاعات  الدستورية. فعملية اإلصالح ينبغي أال
فيها الشعوب األصلية واألقليات، واملنظمات اليت متثل النساء، واملنظمات غري  اجملتمع، مبا
احلكومية، واألوســاط األكادميية، واألحــزاب السياسية، واملنظمات اإلعالمية، واملنظمات 

القانونية املهنية وغريها.

حشد وتنسيق جمموعة واسعة من اخلربات - تتطلب املساعدة الفعالة مسامهة جمموعة واسعة  -5
من اجلهات الفاعلة. ولذلك ينبغي جلميع اجلهات املعنية بذل اجلهود لتنسيق املساعدة 

الدستورية.

تنتهي اإلصالحات الدستورية ابعتماد دستور جديد، بل يلزم  تشجيع املتابعة املناسبة - ال -6
دعمها جبهود الحقة يف جمال التعليم العام، والتدريب املهين، وغري ذلك من أشكال بناء 

القدرات.

ضمان شفافية املساعدة الدولية واملساءلة بشأهنا - يعترب هذا أحد الشروط األساسية ملصداقية  -7
املشورة اخلارجية.

ويتمثل اهلدف العام لتقدمي املساعدة يف جمال صياغة شرعة احلقوق يف تعزيز قدرة الشركاء 
مشروع تعديالهتم الدستورية متسقاً على حنو كامل مع املعايري  الوطنيني على جعل مشروع دستورهم أو
الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة تفسري اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، وغريها من 
فحسب،  تلهم املشرعني الوطنيني وترشدهم بشكل عام آليات حقوق اإلنسان، لتلك املعايري اليت ينبغي أال
بل جيب اعتبارها معياراً لتقييم احللول القانونية والسياساتية والعملية اليت تُعتمد على املستوى احمللي. 
ورد يف املذكرة التوجيهية، "تتفاوت املساعدة املطلوبة بني اخلربة القانونية التقنية، وتيسري  وحبسب مــا
املفاوضات بني أصحاب املصلحة بشأن هيكل العملية واملبادئ الدستورية الرئيسية. وقد تنطوي أيضًا

على املساعدة يف تنظيم محالت التثقيف والتشاور العامة، وتقدمي الدعم اإلداري واملايل والقانوين هليئة 
صياغة الدستور، ودعم إجراءات االعتماد النهائي".

إن تقدمي املساعدة الدولية مهمة صعبة. فقد متيل بعض اجلهات الفاعلة الوطنية إىل االستياء 
من وجود املستشارين الدوليني لكوهنا تعترب عملية وضع الدستور عمالً سيادايً ميكنها القيام به منفردة. 
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األقليات)98). وعندما نص دستور دولة طرف على متثيل أقليتني قوميتني يف برملاهنا، أعربت جلنة القضاء 
اهليئات املنتخبة على  على التمييز العنصري عن قلقها إزاء مسألة متثيل األقليات األخرى يف الربملان ويف

مستوى األقاليم)99).

أهداف برامج المساعدة وصيغها ومنهجيتها باء-

ميكن لواضعي شرعة احلقوق الدستورية أن يستفيدوا من وفرة التجارب الدولية والوطنية املقارنة، 
وهم عادة يفعلون ذلك يف الواقع وبصيغ مؤسسية بشكل أو آبخر. وعادة ما تقدم منظومة األمم املتحدة، 
واملنظمات اإلقليمية، واحلكومات، واملؤسسات املتخصصة واملنظمات غري احلكومية املساعدة املؤسسية 
يف خمتلف أطر التعاون. وإذا مل حيصل ذلك، تسعى احلكومات أو غريها من األطراف للحصول على 

مساعدة فرادى اخلرباء الدوليني يف عمليات اإلصالح الدستوري.

ومثة بعض املبادئ العامة اليت ينبغي أن توّجه املساعدة الدولية يف جمال اإلصالحات الدستورية 
وتتوافق إىل حد كبري مع اإلطار العام للتعاون الفين. وابلرغم من أننا تناولنا بعضاً منها أعاله، من املفيد 
وردت ابلتفصيل يف املذكرة التوجيهية لألمني  أن نلخص هنا مبادئ السياسات العامة ذات الصلة كما

العام بشأن املساعدة املقدمة من األمم املتحدة لعمليات وضع الدساتري:

اغتنام الفرصة لبناء السالم يف البلدان اليت تشهد حاالت نزاع والبلدان اليت متر مبرحلة ما بعد  -1
النزاع، حيث يتيح وضع الدستور فرصاً جديدة ملعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع وإجياد حلول 
مستدامة. ففي العديد من احلاالت، يشكل وضع دستور قائم على حقوق اإلنسان إحدى 

العمليات اليت جتعل تسوية النزاع ممكنة.

تشجيع االمتثال للقواعد واملعايري الدولية - ينبغي للتعاون الدويل أن يعزز املعايري الدولية  -2
حلقوق اإلنسان بصفتها مرجعاً أساسياً لإلصالحات الدستورية ويتناول احلقوق اليت أقّرها 

القانون الدويل للمجموعات اليت تعرضت للتمييز والتهميش.

ضمان امللكية الوطنية - شرط النجاح األساسي هو امتالك الدولة لزمام عملية وضع الدستور  -3
وإصالحه. وينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن توفر املعرفة واخلربة الدوليتني، وأن متتنع عن 

.(2008( E/C.12/BEL/CO/3 (98(
.(2010( CERD/C/SVN/CO/6-7 (99(
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إىل ما ال هناية سن اجملندين العسكريني)89). ولوحظ يف دولة أخرى أن قوانني العمل ال حتظر تشغيل 
األطفال دون سن الثامنة عشرة يف األعمال الضارة أو اخلطرية رغم أن دستور هذه الدولة حيظر عمل 

األطفال، وهو شيء إجيايب)90).

يتعلق ابلعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، أُعرب عن القلق لكون دستور إحدى الدول  وفيما
مينح السلطة التنفيذية صالحيات استثنائية لطرد أي أجنيب من إقليمها الوطين فوراً ودون احلاجة إىل قرار 
مسبق من احملكمة إذا كانت تعترب إقامته داخل البلد غري مرغوب فيها)91). ورُّحب إبدراج دولة حلقوق 
العمال املهاجرين من املواطنني واألجانب على السواء يف دستورها اجلديد وابعرتاف الدستور ابهلجرة 
كحق)92). وعالوة على ذلك، لوحظ بقلق أنه رغم أن دستور إحدى الدول ينص على أن مجيع األطفال 
املولودين فيها هم مواطنون ابلوالدة بصرف النظر عن جنسية آابئهم، يرفض كثري من موظفي األحوال 

املدنية تسجيل والدات أطفال العمال املهاجرين غري احلاملني لواثئق)93).

ومشلت التوصيات املتعلقة ابلشعوب األصلية حث الدول على تعديل دساتريها لالعرتاف 
بشعوهبا األصلية قانونياً وسياسيًا))9). ورُّحب إبدراج دولة طرف حكماً ينص على أن من واجب الدولة 
أن تقّر تدابري حلماية حقوق اجملتمعات األصلية ابلبلد ومصاحلها، وخاصًة األراضي والغاابت اليت تقطن 
فيها)95)، وإبدراج مادة دستورية تنص على حق الشعوب األصلية يف اختيار ممثليها، رغم أنه لوحظ أن 

هذا احلق ال ينبغي تقييده دون مربر)96).

وفيما يتعلق حبقوق األقليات، أشري إىل أن مادة يف دستور دولة طرف وقانون اللغات الوطنية 
يكفالن حق أفــراد األقليات يف التعّلم بلغاهتم)97). وأوصــت كذلك جلنة احلقوق االقتصادية والثقافية 
واالجتماعية دولة طرفاً اعرتف دستورها ابجلماعات اللغوية الرئيسية الثالث حبماية التنوع الثقايف جلميع 

.(2006( CRC/C/OPAC/SLV/CO/1 (89(
.(2009( CRC/C/PRK/CO/4 (90(
.(2007( CAT/C/MEX/CO/4 (91(

.(2010( CMW/C/ECU/CO/2 (92(
.(2011( CMW/C/MEX/CO/2 (93(

.(2005( E/CN.4/2006/78/Add.2 ؛)201(( E/C.12/SLV/CO/3-5 (9((
.(201(( CERD/C/HND/CO/1-5 (95(

.(2012( CERD/C/MEX/CO/16-17 (96(
.(2013( CERD/C/KGZ/CO/5-7 (97(
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وأُوصيت الدول كذلك ابستعراض دساتريها وتشريعاهتا للتأكد من أن التمييز على أساس 
امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية حمظور)83).

يتعلق حبقوق ذوي اإلعاقة، ركزت التوصيات على إدراج حظر التمييز على أساس  وفيما
اإلعاقة يف دساتري الدول وتشريعاهتا))8). وأُعرب أيضاً عن القلق إزاء العقبات اليت حتول دون التغلب 
على التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك أحواهلم املعيشية السيئة يف كثري من األحيان، وعدم 
أُعرب عن القلق  اندماجهم يف املدارس واجملتمع، واملواقف التمييزية السائدة جتاههم يف اجملتمع)85). كما
يتعلق مبمارسة حقوقهم االنتخابية على حنو  لكون األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون متييزاً خاصاً فيما

كامل)86).

حقوق الجماعات المشمولة بالحماية

تتمتع بعض اجلماعات املشمولة ابحلماية، مثل األطفال، واملهاجرين، والشعوب األصلية 
واألقليات، حبقوق حمددة يف قانون حقوق اإلنسان. وتنص اتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية 
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، 
على حقوق حمددة هلذه اجلماعات. ويتضمن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية 
حتتوي  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري أحكاماً بشأن محاية األقليات. وغالباً ما
الدساتري على مواد تتناول حقوق هذه اجلماعات، وُقدمت توصيات من خالل آليات حقوق اإلنسان 

بشأن أنواع احلماية اليت جيب أن تنص عليها الدساتري لصاحل هذه اجلماعات.

يتعلق حبقوق الطفل، أشارت جلنة حقوق الطفل ابرتياح إىل إدراج مبدأ مصلحة الطفل  وفيما
الفضلى يف دستور إحدى الدول)87)، ورحبت أيضاً بوجود أحكام دستورية حلماية األطفال، مبن فيهم 
املولودون خارج رابط الزوجية)88). وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء حكم دستوري ينص على إمكانية 
جتنيد مجيع املواطنني املؤهلني بدنياً للخدمة العسكرية يف حالة الضرورة ألن ذلك من ِشأنه أن خيفض 

.(2013( CEDAW/C/MKD/CO/4-5 ؛)2013( CCPR/C/BLZ/CO/1 (83(
.(2003( CRC/C/15/Add.213 ؛)2001( CRC/C/15/Add.168 (8((

.(200(( CRC/C/15/Add.241 (85(
.(2013( CCPR/C/AGO/CO/1 (86(

.(200(( CRC/C/15/Add.241 ؛)2006( CRC/C/GHA/CO/2 ؛)2012( CRC/C/NAM/CO/2-3 (87(
.(2008( CRC/C/TLS/CO/1 (88(
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العرقية مقيدة)75)، أو عندما ال يكون  عندما تكون حقوق بعض الفئات اإلثنية أو العنصري))7)؛ أو
اإلثنية حمظوراً يف املمارسة العملية)76). الدينية أو التحريض على الكراهية العنصرية أو

نوع اجلنس، أوصت اللجنة املعنية ابلقضاء على  يتعلق ابلتمييز على أساس اجلنس أو وفيما
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أبن تدرج الدول األطراف يف دساتريها أو تشريعاهتا أحكاماً حتظر مجيع 
أشكال التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة، وأن تضّمنها عقوابت على هذا التمييز وتلغي مجيع القوانني 
التمييزية القائمة)77). وأوصت كذلك إبلغاء األحكام الدستورية اليت جتيز التمييز على أساس اجلنس يف 
املسائل املتعلقة ابلتبين، والزواج، والطالق، والدفن، وأيلولة امللكية، والوفاة، وغري ذلك من املسائل اليت 
تدخل يف نطاق أحكام قانون األحوال الشخصية)78). وعالوة على ذلك، الحظت جلنة حقوق اإلنسان 
تطورات إجيابية، من قبيل تنصيص إحدى مواد دستور دولة طرف على حظر العادات أو التقاليد اليت 

متس كرامة املرأة، أو رفاهها، أو مصلحتها)79).

وجرى التشكيك يف األحكام الدستورية اليت كان هلا أثر يف إدامة دور املرأة التقليدي كأم وربة 
جتيز للمرأة نقل جنسيتها إىل زوجها األجنيب على قدم املساواة مع  بيت)80)، فضاًل عن األحكام اليت ال
ب ابألحكام الدستورية والقوانني االنتخابية يف بعض الدول اليت حددت حصصًا الرجل)81)، يف حني رُحِّ

أو أهدافاً رقمية ملشاركة املرأة يف املناصب السياسية ومناصب صنع القرار)82).

زالت الدولة الطرف متنح اجلنسية لألطفال املولودين فيها حصراً على  CRC/C/LBR/CO/2-4 )2012(. ما (7((
أساس لون البشرة أو األصل العرقي، وفقاً ألحكام الدستور اليت تتناىف مع اتفاقية حقوق الطفل.

CERD/C/TCD/CO/16-18 )2013(. ميكن أن يفسَّر أحد أحكام دستور الدولة الطرف، الذي ينص  (75(
على حظر" كل دعاية ذات طابع إثين أو قبلي أو إقليمي أو طائفي قد متس ابلوحدة الوطنية أو بَعْلمانية 
العرقية عن أتكيد احلقوق املكفولة هلا مبوجب االتفاقية الدولية  الدولة"، تفسرياً يُثين أعضاء اجلماعات اإلثنية أو

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.
A/HRC/7/19/Add.4 )2008(. ُشجعت الدولة على تطبيق حظر التحريض على الكراهية العنصرية  (76(

أو الدينية أو اإلثنية حظراً كامالً يف الدستور.
.(2013( CEDAW/C/PAK/CO/4 (77(

.(2011( CEDAW/C/LSO/CO/1-4 (78(
.(200(( CCPR/CO/80/UGA (79(

.(2002( A/57/38 (80(
.(201(( CEDAW/C/SWZ/CO/1-2 ؛)2008( CEDAW/C/NGA/CO/6 (81(
.(2009( CEDAW/C/RWA/CO/6 ؛)201(( CEDAW/C/IRQ/CO/4-6 (82(
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وفيما يتعلق ابحلقوق املوضوعية، أشري يف كثري من األحيان، على سبيل املثال ال احلصر، إىل 
احلق يف التعليم)69)، واحلق يف الصحة)70)، واحلق يف الغذاء واحلصول على املاء)71)، واحلق يف السكن)72).

ف عل أُسس محظورة التمي�ي

تنص الدساتري على حظر التمييز بناء على جمموعة واسعة من  كما ذكر آنفاً، عــادة ما
األسس املبينة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان، وغري ذلك من 
أسباب التمييز احملظورة الواردة يف معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الالحقة أو اليت وضعتها اهليئات 
املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان من خالل التفسري )انظر الفرع ابء-1 من الفصل الثاين من 
أن هيئات املعاهدات تناولت قضااي التمييز على حنو معمق عند تركيز معاهدة حقوق  هذا املنشور(. إال
اإلنسان على جانب معني من جوانب التمييز، مثل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 
العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

يتعلق ابلتمييز العنصري، فاملسألة أثريت عندما تضمنت دساتري بعض الدول تعريفات  وفيما
تتوافق بشكل اتم مع التعريف الوارد يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال  للتمييز العنصري ال
التمييز العنصري)73)؛ أو عندما مُتنح اجلنسية لألطفال املولودين يف الدولة على أساس اللون أو األصل 

CRC/C/NGA/CO/3-4 )2010(. أوصَي بضمان إدراج احلق يف التعليم اجمّلاين واإللزامي يف الدستور ضمن  (69(
سياق املراجعة الدستورية يف الدولة الطرف، وإلغاء الرسوم املدرسية لضمان جمانية التعليم االبتدائي فعلياً. 
E/C.12/POL/CO/5 )2009(. رغم أن دستور الدولة الطرف يكفل التعليم اجملاين، فإن التعليم العايل يف 

اجلامعات اليت تديرها الدولة ليس جمانياً متاماً ويرتك هذا الوضع أثراً سلبياً غري متناسب على الفئات احملرومة 
سيما يف املناطق الريفية. واملهمشة، ال

A/HRC/14/20/Add.4 )2010(. أوصيت الدولة الطرف أبن تدرج يف دستورها احلق يف التمتع أبعلى  (70(
مستوى من الصحة ميكن بلوغه.

E/C.12/SLV/CO/3-5 ))201(. أوصيت الدولة الطرف أبن يُتمم الربملان عملية اإلصالح الدستوري  (71(
ابلتصديق على التعديالت الرامية إىل كفالة احلق يف الغذاء واحلق يف املياه مبوجب الدستور.

E/C.12/KEN/CO/1 )2008(. أوصيت الدولة الطرف ابلنظر يف إدراج حكم يف مشروع دستورها اجلديد  (72(
لضمان أال يتم اللجوء إىل عمليات اإلخالء إال كمالذ أخري.

CERD/C/JPN/CO/7-9 ))201(؛   CERD/C/PER/CO/18-21 )2003(؛   CERD/C/63/CO/6 (73(
.(201((
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ابإلضافة إىل ذلك، صيغت توصيات تتعلق ابحلق يف احلياة))6)، وحظر الرق)65)، والطابع غري 
القابل للتقييد للحقوق احملددة بوصفها كذلك يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية)66).

الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية

صيغت كذلك توصيات بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل آليات 
حقوق اإلنسان، ال سيما يف احلاالت اليت ال ترد فيها أي إشارة إىل هذه احلقوق)67) يف دستور الدولة، 

عندما يضع الدستور قيوداً على تفسري هذه احلقوق)68). أو

CCPR/CO/79/LKA )2003(. أُعرب عن القلق من عدم ذكر احلق يف احلياة يف دستور الدولة الطرف.  (6((
CCPR/C/SLE/CO/1 ))201(. يف حني رُّحب ابستمرار الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام واباللتزام الذي 

أبدته الدولة الطرف إبلغاء هذه العقوبة، فقد أُعرب عن األسف لبطء التقدم احملرز يف عملية إلغاء عقوبة 
اإلعدام وإلغاء احلكم ذي الصلة من دستور الدولة الطرف.

A/HRC/17/15 )2011(. أوصيت الدولة ببذل قصارى اجلهود من أجل ضمان االمتثال حلظر الرق على  (65(
حنو ما ورد يف الدستور اجلديد.

CCPR/C/79/Add.120 )2000(. أوصيت الدولة الطرف بتعديل دستورها وقانوهنا بشأن حاالت الطوارئ  (66(
بغية توفري احلماية الكاملة جلميع احلقوق غري القابلة لالنتقاص املنصوص عليها يف العهد الــدويل اخلاص 

ابحلقوق املدنية والسياسية.
CERD/C/63/CO/10 )2003(. أُعرب عن القلق من عدم ورود أي إشارة إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية  (67(

والثقافية يف دستور الدولة الطرف.
E/C.12/VNM/CO/2-4 ))201(. ابلنظر إىل أن دستور الدولة الطرف يتضمن مادة تقيد ممارسة احلقوق  (68(
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فقد ُحثت الدولة الطرف على مراجعة هذه القيود املنصوص عليها يف 

الدستور وسن تشريعات ولوائح جلعلها تتماشى مع العهد.
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ابعرتاف مادة يف دستور إحدى الدول ابالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية كجزء من حرية 
الدين أو املعتقد)59).

وُقدمت كذلك توصيات بشأن احلماية الدستورية للقيود املفروضة على احلبس االحتياطي)60)، 
مضايقة)63). وحظر التعذيب)61)، واستقالل القضاء)62)، وحق احملامني يف ممارسة مهنتهم حبرّية دون ختويف أو

CCPR/C/PRY/CO/2 )2006(. أقر دستور الدولة الطرف ابالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية،  (59(
واعتمد جملس النواب تدابري مؤقتة لكفالة احرتام االستنكاف من اخلدمة العسكرية لعدم وجود لوائح حمددة 

تنظم هذا احلق.
CAT/C/CR/34/UGA )2005(. أُعرب عن القلق بشأن احلبس االحتياطي الذي جتاوز احلد الذي ينص  (60(
عليه الدستور، وهو 8) ساعة، وإمكانية احتجاز املشتبه يف ارتكاهبم جرائم اخليانة واإلرهاب ملدة 360 يومًا

دون كفالة. A/HRC/25/6 )2013(. ُحّثت الدولة على ضمان مثول مجيع احملتجزين املودعني رهن احلبس 
االحتياطي أمام قاض يف اآلجال املنصوص عليها يف دستورها، وفقاً ألحكام العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 

املدنية والسياسية.
A/HRC/21/5 )2012(. طُلب من الدولة اليت هي بصدد صياغة دستور جديد أن تنظر يف إدراج أحكام  (61(

مناهضة ألعمال التعذيب لضمان سبل انتصاف فعالة لضحااي التعذيب.
CCPR/CO/72/PRK )2002(. هتدد األحكام الدستورية والتشريعية حياد واستقالل القضاء يف الدولة  (62(
سيما يف ضوء حتديد الدستور مدة واليــة القضاة يف مخس سنوات، ومسؤولية  الطرف هتديداً خطرياً، ال
احملكمة املركزية أمام اجلمعية الشعبية العليا، وإمكانية حتميل القضاة املسؤولية اجلنائية عن "األحكام الظاملة". 
CAT/C/QAT/CO/2 )2013(. على الرغم من أن أحكام الدستور والقانون الوطين تنص على استقالل 

السلطة القضائية، فإن القضاء غري مستقل يف املمارسة العملية، ويعزى ذلك أساساً إىل إحساس القضاة بعدم 
وجود ضماانت الستمرارهم يف وظائفهم.

CAT/C/BLR/CO/4 )2011(. أُعرب عن القلق بشأن تعرض احملامني للرتهيب والتدخل يف أداء مهامهم  (63(
املهنية وخضوع نقاابت احملامني، رغم استقالهلا مبوجب القانون، لوزارة العدل يف واقع األمر، وفصل العديد 

من احملامني بعد متثيل موكلني شاركوا يف احتجاجات.
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حني أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن تفضيلها الستخدام الدول النظام القانوين األحادي  ويف
القائم على مبدأ التطبيق املباشر، فقد أقرت أبن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ال يفرض 

أي التزام للقيام بذلك))5).
ومثة مسألة أساسية أخرى أثريت بشأن احلق يف االنتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان 
املنصوص عليه يف املعاهدات الدولية. فقد خلصت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان 
إىل وجوب قيام الدول األطراف بتوفري سبل االنتصاف من مثل هذه االنتهاكات حىت تكون حقوق 
رحبت بقيام أي دولة طرف إبقرار احلق  اإلنسان قابلة للتطبيق على الصعيد احمللي تطبيقاً حقيقياً، كما

يف االنتصاف يف دستورها)55).

نسان الموضوعية حماية حقوق الإ -2

الحقوق المدنية والسياسية

قدمت آليات حقوق اإلنسان توصيات بشأن جمموعة واسعة من القضااي اليت ينبغي إدراجها 
يف أي دستور. ففي جمال احلقوق املدنية والسياسية، طُلب من الدول، على سبيل املثال، توفري احلماية 
طُلب منها  الدستورية للحقوق املتعلقة حبرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلمي)56). كما
ب كذلك  يف ذلك العقائد غري التقليدية)58). ورُحِّ املعتقد)57)، مبا كفالة احلماية الدستورية حلرية الدين أو

.CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،)200((31 التعليق العام رقم (5((
CERD/C/63/CO/10 )2003(. نّص دستور الدولة الطرف يف أحد أحكامه على حق أي فرد يدعي انتهاك  (55(
 .(2011( CAT/C/TUR/CO/3 حقوقه الدستورية يف تقدمي طلب انتصاف إىل احملكمة العليا. انظر أيضًا
يتعلق ابالنتهاكات  عدلت الدولة الطرف دستورها لينص على احلق يف تقدمي طعن إىل احملكمة الدستورية فيما

املزعومة للحقوق واحلرايت األساسية.
CRC/C/CUB/CO/2 )2011(. أوصت اللجنة الدولة الطرف ابلنظر يف تعديل دستورها لتوسيع نطاق محاية  (56(
حقوق حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي. A/HRC/15/16 )2010(. ُحثت الدولة على 
التنفيذ الكامل ألحكام دستورها بشأن حرية التعبري، ومحاية مجيع الصحفيني من املضايقة، وإجياد بيئة مواتية 
A/HRC/10/71 .لعمل وسائل اإلعالم احلرة، مبا يف ذلك من خالل تبسيط إجراءات التسجيل واالعتماد

)2009(. أوصــَي أبن ترفع الدولة مجيع القيود املفروضة على األنشطة واالجتماعات السياسية وتسمح 
بتسجيل األحزاب السياسية، على حنو يتفق مع أحكام الدستور.

A/HRC/7/10/Add.4 )2008(. قانون الدولة مييز ضد األقليات الدينية وال يتوافق مع املعايري الدولية  (57(
أو دستور الدولة.

A/HRC/13/23/Add.1 )2010(. أُعرب عن القلق بشأن اعرتاف الدولة ابألداين التقليدية على أساس  (58(
حرية الدين، لكن دون منح احلرايت ذاهتا للمعتقدات اليت تعترب غري تقليدية، مثل شهود يهوه، واملعمدانيني، 

واإلجنيليني، وأتباع السيانتولوجيا.
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إذا  ومثة مسألة أخرى، فيما خيص تطبيق الدول للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، تتعلق مبا
كانت الدولة تتبع املمارسة التقليدية األحادية أو املمارسة التقليدية املزدوجة يف القانون الدويل. فاألوىل 
تنص على التطبيق املباشر للقانون الدويل يف احملاكم شريطة أن يكون احلق املعين قابالً للتنفيذ الذايت، وهو 
يعين أن احلكم املعين ميكن تطبيقه مباشرة دون احلاجة ألي قانون تنفيذي على املستوى الوطين)9)).  ما
ُتستخدم املمارسة التقليدية األحادية يف دول القانون املدين. وابملقابل، تتطلب املمارسة التقليدية  وكثرياً ما
املزدوجة اعتماد مجيع احلقوق الواردة يف املعاهدة الدولية يف القانون احمللي قبل أن تصبح أحكامها ملزمة 

وميكن االحتجاج هبا يف احملاكم)50). وتتبع معظم دول القانون العام املمارسة التقليدية املزدوجة)51).
وقد تنشأ عن املمارسة التقليدية املزدوجة حالة غري عادية عندما تصدق دولة على معاهدة 
ميكن  كلها ليست ملزمة يف القانون احمللي وال تنضم إليها، لكن بعض أحكامها أو حلقوق اإلنسان أو
االحتجاج هبا يف حماكم هذه الدولة، وذلك لعدم اعتماد قانون حملي، سواء بشكل كامل أو بشكل 

جزئي، لتطبيق املعاهدة على الصعيد احمللي)52).
إال أن االختالفات بني املمارستني التقليديتني األحادية واملزدوجة ليست كبرية كما قد تبدو 
ألول وهلة. ففي الدول اليت تتبع املمارسة التقليدية األحادية، غالباً ما يكون عدد كبري من أحكام أي 
من معاهدات حقوق اإلنسان غري ذايت التنفيذ، مما جيعل الدولة حباجة إىل سن قانون حملي لتنفيذ أحكام 
املعاهدة بغية تطبيق حكم حقوق اإلنسان يف احملاكم. وحىت عندما يكون احلكم ذايت التنفيذ، ميكن 
حث الدول على اعتماد أحكام تشريعية كوسيلة للنهوض بتنفيذ حق معني من حقوق اإلنسان)53). 

CAT/C/KGZ/CO/2 )2013(. نصت الدولة الطرف يف دستورها على أن املعاهدات الدولية تطبق مباشرة  ((9(
يف القانون احمللي.

CEDAW/C/PNG/CO/3 )2010(. أعربت اللجنة عن القلق من أنه على الرغم من تصديق الدولة الطرف  (50(
على إحدى االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف عام 1995، فإهنا مل مُتنح الحقاً وضع القانون الداخلي 

تعدل دستورها. تعتمد تشريعات تنفيذية أو ألن الدولة الطرف، اليت تتبع املمارسة التقليدية املزدوجة، مل
بينيدتو كونفوريت وفرانسيسكو فرانسيوين، حمرران، إنفاذ القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف احملاكم الوطنية (51(

)الهاي، دار مارتينوس نيهوف للنشر، 1997(، ص 9.
CRC/C/ERI/CO/4 )2015(. نظراً للنظام املزدوج يف الدولة الطرف، أعربت اللجنة عن القلق من أن  (52(
ينفذ الدستور تنفيذًا تكون أحكام اتفاقية حقوق الطفل غري ملزمة قانوانً يف نطاق االختصاص الوطين إذا مل

تُعتمد إصالحات تشريعية. فعلياً ومل
العقوبة  CAT/C/LIE/CO/3 )2010(. الحظت اللجنة أن التعديالت الدستورية حتظر التعذيب واملعاملة أو (53(
الالإنسانية أو املهينة، وأن هذا احلظر مطلق وال جيوز تقويضه بواسطة القانون أو مراسيم الطوارئ، وأن األحكام 
أصبحت جزءاً من القانون الداخلي وفقاً للنظام القانوين الواحد يف الدولة الطرف، ومن مث أوصت أبن تدرج 
الدولة الطرف يف قانوهنا الداخلي جرمية متميزة هي جرمية التعذيب، استناداً إىل التعريف الــوارد يف اتفاقية 

إساءة املعاملة. مناهضة التعذيب، وذلك لتحقيق تقدم يف اهلدف الشامل لالتفاقية وهو منع التعذيب أو
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نسان مساهمة آليات حقوق الإ ألف-

متتلك هيئات معاهدات حقوق اإلنــســان، واإلجــــراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، 
واالستعراض الدوري الشامل مجيعها القدرة على التأثري يف اإلصالح الدستوري اليت جتريه الدول. وكثريًا

تقدم هذه اآلليات احلقوقية إىل الدول، وبطرق متنوعة، توصيات بشأن دساتريها تتناول طبيعة تطبيق  ما
قانون حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين فضالً عن احلماية املوضوعية حلقوق اإلنسان.

وجيدر بواضعي أي دستور وطين أن يستأنسوا بتوصيات آليات حقوق اإلنسان أثناء عملية 
صياغته لضمان تناوله قضااي حقوق اإلنسان على النحو املناسب. فقد تساعدهم هذه التوصيات يف 

صياغة أحكام دستورية دقيقة ومفصلة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيز احرتامها)5)).

نسان تطبيق الدول للقانون الدولي لحقوق الإ -1

مشلت املسائل املتعلقة بتطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين مركز  كثرياً ما
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون احمللي. فاملعاهدات الدولية هلا األسبقية على القانون احمللي، 
رغم أن بعض الدول ال تقر بذلك بشكل كامل. وعلى الرغم من أن بعض الدول تقر أبن املعاهدات 

الدولية هلا األسبقية على القانون احمللي، فإن موقفها هو أن ذلك ال يشمل أحكام دستور الدولة)6)).
ومع ذلك، فاملعاهدات الدولية هلا األسبقية ابلفعل على أحكام الدستور الوطين)7))، على 
الرغم من أن حتفظ دولة طرف على مادة حمددة أو حكم بعينه يف معاهدة دولية حلقوق اإلنسان قبل 
يتعارض التحفظ مع موضوع  االنضمام إليها يتفق مع القانون الدويل، شريطة أال التصديق عليها أو

الغرض منها)8)). املعاهدة املعنية أو
لتوصيات خمتلف آليات حقوق اإلنسان )متاح على املوقع  يوفر املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان ملخصاً  ((5(
تعترب األمثلة الواردة يف النص شاملة، واختريت فقط لتوضيح بعض  الشبكي: http://uhri.ohchr.org(. وال

القضااي اليت قد تنشأ أثناء وضع أي دستور.
CCPR/C/KAZ/CO/1 )2011(. كرس قرار اجمللس الدستوري للدولة الطرف مسو الدستور على قانون  ((6(
املعاهدات الدولية وأعلن عن عدم تطبيق أي حكم من أحكام املعاهدات يتعارض مع الدستور. انظر أيضاً: 
CERD/C/NIC/CO/14 )2008(. لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مركز 
القانون العادي ومل ُتدرج ضمن املعاهدات الدولية املذكورة يف املادة ذات الصلة من دستور الدولة الطرف 

ابعتبارها تتمتع مبركز دستوري.
A/56/44. نص دستور دولة طرف على مسو الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على القانون احمللي، مبا يف  ((7(

.(2002( CERD/C/60/CO/3 :ذلك دستور الدولة. انظر كذلك
املادة 2)1()د( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛ التعليق العام رقم )2))199( بشأن القضااي املتعلقة ابلتحفظات  ((8(
يتعلق  فيما االنضمام إليهما، أو الربوتوكولني االختياريني امللحقني به أو اليت تُبدى لدى التصديق على العهد أو

ابإلعالانت اليت ُتصدر يف إطار املادة 1) من العهد )CCPR/C/21/Rev.1/Add. 6(، الفقرة 6.

http://uhri.ohchr.org
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1995 املادة 2 من دستور البوسنة واهلرسك لعام
املادة 8 )"التعاون"(

تتعاون مجيع السلطات املختصة يف البوسنة واهلــرســك وتيسر الــوصــول دون عوائق إىل 
يتعلق ابلبوسنة واهلرسك؛  اهليئات التالية: مجيع اآلليات الدولية لرصد حقوق اإلنسان اليت تنشأ فيما
وهيئات اإلشراف املنشأة مبوجب أي من االتفاقات الدولية الواردة يف املرفق األول هبذا الدستور؛ 
واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة )ومتتثل بوجه خاص لألوامر الصادرة مبوجب املادة 29 من 
النظام األساسي للمحكمة(؛ وأي منظمة أخرى يسند إليها جملس األمن الدويل والية تتعلق حبقوق 

اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل.

وجتدر اإلشــارة إىل أن "املرفق 1" املشار إليه يف هذا النص املقتبس يتضمن قائمة جبميع 
املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، واتفاقيات جنيف لعام 9)19 واملعاهدات األخرى ذات 
الصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات لعام 1992، 

واالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية لعام )199.
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1997 املادة 77 من دستور بولندا لعام
لكل إنسان احلق يف احلصول على تعويض عن أي ضرر قد يلحق به جراء عمل أي جهاز  )1(

من أجهزة السلطة العامة يتعارض مع القانون.

ال جيوز أن متنع القوانني أي شخص من اللجوء إىل احملاكم لتقدمي شكوى يدعي فيها أن  )2(
حقوقه قد انتهكت. حرايته أو

وتشري دساتري أخرى إىل احلق يف التعويض يف سياق حاالت حمددة.

ي لعام 2002
دستور تيمور - ليش�ت

)" ي
المادة 31 )"تطبيق القانون الجنا�أ

حيق لكل من أدين ظلماً احلصول على تعويض منصف وفقاً للقانون. -6

ي الملكية الخاصة"(
المادة 54 )"الحق �ف

بعد تعويض منصف وفقاً للقانون. تنزع ملكيتها لألغراض العامة إال ال تصاَدر املمتلكات وال -3

الوصول إل الهيئات والإجراءات المنشأة بموجب القانون الدولي -4

ــراءات املنشأة مبوجب القانون الــدويل إحدى  يعد الوصول دون عوائق إىل اهليئات واإلجـ
الضماانت املهمة حلماية حقوق اإلنسان. لكن لألسف، غالباً ما جند يف القانون، وخاصة املمارسة 
تفض  العملية على املستوى احمللي، أمثلة عن انتهاكات حق الفرد يف التماس املساعدة الدولية إذا مل
احلماية الوطنية إىل نتائج ُمرضية)))). ومن شأن إقرار ضمانة دستورية حلق الوصول دون عوائق إىل هذا 
النوع من املساعدة أن يؤدي دوراً مهماً يف هذا السياق. بيد أن تنصيص الدستور على ذلك بشكل 
صريح هو أمر استثنائي إىل حد ما، نظراً ألن اللجوء إىل الضماانت الوطنية والدولية على حد سواء 
ترتسخ بعُد يف املمارسة العملية. لكفالة محاية حقوق اإلنسان على حنو فعال هو فكرٌة حديثة العهد مل

انــظــر تقرير األمـــني الــعــام بــشــأن الــتــعــاون مــع األمـــم املــتــحــدة وممثليها وآلــيــاهتــا يف مــيــدان حــقــوق اإلنــســان  ((((
)A/HRC/14/19(. وتقدم هذه الوثيقة معلومات عن احلاالت اليت أُبلغ هبا األمني العام.
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العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 9

اعتقال غري قانوين حق يف احلصول على تعويض،  لكل شخص كان ضحية توقيف أو -5
وهذا احلق واجب النفاذ.

المادة 14

حني يكون قد صدر على شخص ما حكم هنائي يدينه جبرمية، مث أُبطل هذا احلكم أو صدر  -6
عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاطع على وقوع 
خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أُنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقاً للقانون، 
جزئياً، املسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة اجملهولة يف الوقت املناسب. يثبت أنه يتحمل، كلياً أو مل ما

وب المعاملة أو العقوبة  ه من رصف المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

تضمن كل دولة طرف، يف نظامها القانوين، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب  -1
يف ذلك وسائل إعادة أتهيله على أكمل وجه  ومُتتعه حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب مبا
حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان  ممكن، ويف

يعوهلم احلق يف التعويض.
ليس يف هذه املادة ما ميس أي حق للمعتدى عليه أو لغريه من األشخاص فيما قد يوجد  -2

من تعويض مبقتضى القانون الوطين.



ا قم تاوتحد تا قتححمم 121يلعتسق 

قانوانً حيدد اترخياً هنائياً اثبتاً، والذي يكون بعد اتريخ 8 تشرين األول/أكتوبر 1990 وقبل 6 كانون 
األول/ديسمرب 1993، وينص على اآلليات واملعايري واإلجراءات مبا يف ذلك احملاكم، إن وجدت، 

اليت يتعني من خالهلا التعامل مع هذا العفو يف أي وقت بعد إقرار القانون.

ي لعام 2002
دستور تيمور - ليش�ت

ة"( المادة 160 )"الجرائم الخط�ي

يقع كل ما ارتكب يف الفرتة املمتدة من 25 نيسان/أبريل )197 إىل 31 كانون األول/
ديسمرب 1999 من أفعال ميكن اعتبارها جرائم ضد اإلنسانية، سواء منها جرائم اإلابدة اجلماعية 

أو جرائم احلرب، حتت طائلة املالحقة القضائية اجلنائية أمام احملاكم الوطنية أو الدولية.

وع عىل الأصول"( المادة 161 )"الستيالء غ�ي الم�ش

تعد حاالت االستيالء غري املشروع على األصول املنقولة والثابتة اليت حدثت قبل بدء نفاذ 
هذا الدستور جرمية ويُبت فيها على النحو املنصوص عليه يف الدستور والقانون.

المادة 162 )"المصالحة"(

يتعني على جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة االضطالع ابملهام املوكلة إليها مبوجب الئحة  -1
إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية رقم 10/2001.

يعيد الربملان حتديد اختصاصات اللجنة وواليتها وأهدافها عند الضرورة. -2

وتُنشئ بعض الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان التزام الدول األعضاء بضمان التعويض يف 
حاالت حمددة - وال سيما تلك املتعلقة ابنتهاك احلق يف السالمة الشخصية أو احلرية)3)).

يتعلق أبي تصرف  وقد نصت بعض الدساتري، بعبارات عامة، على احلق يف التعويض فيما
يتعلق ابلقوانني  غري قانوين للسلطات العامة. ويدور النقاش حالياً حول مدى انطباق هذا احلق أيضاً فيما
الربملانية اليت تنتهك احلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف شرعة احلقوق الدستورية، لكن دون أن ينعكس 

إىل اآلن يف الدساتري املعاصرة.

انظر أيضاً املادة )2 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ((3(
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وأكدت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان 
كذلك ضرورة التزام الدول مبساءلة مرتكيب االنتهاكات 
وحق الضحااي يف االنتصاف واجلرب. فعلى سبيل املثال، 
ذكــرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنــســان، يف الفقرة 15
31، ما يلي: "أما ختلف الدولة  من تعليقها العام رقــم
املــزاعــم املتعلقة ابالنتهاكات  التحقيق يف  الــطــرف عــن 
فيمكن أن يؤدي، يف حد ذاته، إىل خرق مستقل للعهد". 

ويف الفقرة 18، نقرأ ما يلي:

"وحيثما تكشف التحقيقات املشار إليها يف الفقرة 15 عن حدوث انتهاكات 
لبعض احلقوق املشمولة ابلعهد، جيب على الدول األطراف أن تكفل إحالة أولئك املسؤولني 
عن تلك االنتهاكات إىل القضاء. وكما يف حاالت التخلف عن إجراء التحقيقات، فإن 
عدم إحالة مرتكيب االنتهاكات إىل القضاء ميكن أن يؤدي، يف حد ذاته، إىل خرق مستقل 
يتعلق بتلك االنتهاكات املعرتف أبهنا  للعهد. وهذه االلتزامات تنشأ بصفة خاصة يف ما
مياثله  القانون الدويل، مثل التعذيب وما تشكل أفعاالً جنائية إما مبوجب القانون احمللي أو
من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )املادة 7(، واإلعدام إبجراءات موجزة 
أو تعسفاً )املادة 6(، وحاالت االختفاء القسري )املاداتن 7 و9، واملادة 6 يف أحيان كثرية(.

وغالباً ما تتصدى ملسألة اإلفالت من العقاب، على وجه التحديد، دساترُي الدول اليت 
متر مبرحلة انتقالية من نظام عنيف أو سلطوي إىل نظام قائم على الدميقراطية. وتتوقف الطريقة اليت 
الــدويل  القانون  البلد، غري أهنــا ينبغي أن تكون متسقة مع  تُعاجَل هبا هــذه املسألة على خصوصية 
واملبادئ اليت تعتمدها األمــم املتحدة يف هذا اجملــال. وقد ختتار البلدان حلواًل مؤسسية متنوعة يف 

هذا اإلطار.

الفصل 16 )"الوحدة الوطنية والمصالحة"( من دستور جنوب إفريقيا المؤقت 
لعام 1993

لتعزيز املصاحلة وإعادة اإلعمار، مُينح العفو فيما يتعلق ابألفعال واجلرائم املرتبطة أبهداف 
سياسية واليت ارُتكبت يف سياق نزاعات املاضي. وهلذه الغاية، يعتمد الربملان مبوجب هذا الدستور 

والواقع أن مشكلة إفالت مرتكيب 
هـــذه االنــتــهــاكــات مــن الــعــقــاب ... قد 
تشكل عنصراً هاماً يسهم يف تكرر حدوث 

هذه االنتهاكات.
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام 

31))200(، الفقرة 18. رقم
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المساءلة والتعويض

تعترب املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان من املبادئ األساسية لقانون حقوق اإلنسان، 
ويرتتب عليها، كنتيجة منطقية، رفض إفالت مرتكيب االنتهاكات من العقاب)1)). وفضاًل عن ذلك، 
ينص قانون حقوق اإلنسان على حق ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان يف االنتصاف واجلرب، وهو 
يكون عادة يف شكل تعويض)2)). وللضحااي أيضاً احلق يف معرفة احلقيقة. وقد أكدت األمم املتحدة  ما
أمهية مبدأ مساءلة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان، الذي ورد يف قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق 
اإلنسان وخليفتها جملس حقوق اإلنسان. وتشري بعض املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان صراحة إىل مساءلة 

مرتكيب االنتهاكات ابعتبارها أحد التزامات الدول األطراف.

العقوبة القاسية  املادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
أو الالإنسانية أو املهينة

تضمن كل دولــة طرف أن تكون مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجب قانوهنا اجلنائي،  -1
وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص أبية حماولة ملمارسة التعذيب وعلى قيامه أبي عمل آخر 

يشكل تواطؤاً ومشاركة يف التعذيب.

جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوابت مناسبة أتخذ يف االعتبار  -2
طبيعتها اخلطرية.

املادة 3 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة للتحقيق يف التصرفات احملددة يف املادة 2 اليت يقوم 
هبا أشخاص أو جمموعات من األفــراد يتصرفون دون إذن أو دعــم أو موافقة من الدولة، ولتقدمي 

املسؤولني إىل احملاكمة.

انظر تقرير اخلبرية املستقلة داين أورنتليتشر املعنية ابستيفاء جمموعة املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب:  ((1(
.E/CN.4/2005/102/Add.1 ،إضافة

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحااي االنتهاكات اجلسيمة للقانون  ((2(
الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل )A/RES/60/147، املرفق(.
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ويستفيد أصحاب احلقوق، من خالل ممارسة هذا احلق، من وسيلة أخرى )عالوة على الوصول إىل 
احملاكم واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان( للتأثري على عمل الدولة يف جمال انتهاكات حقوق اإلنسان.

التعديل الأول لدستور الوليات المتحدة الأمريكية لعام 1787

ال جيوز للكونغرس أن يصدر أي قانون بشأن إقامة أي دين من األداين أو منع حرية 
ممارسته؛ أو احلد من حرية التعبري أو الصحافة؛ أو تقييد حق األفراد يف التجمع السلمي، أو حقهم 

يف التماس اإلنصاف من احلكومة من أي ظلم أو إجحاف.

تغال لعام 1976 المادة 18 من دستور ال�ب

حق تقدمي االلتماسات مكفول؛ وحيق ألي شخص أن يقدم ألجهزة الدولة أو أجهزة  )1(
اإلدارة الذاتية، مبفرده أو مبعية آخرين، مطالب ومقرتحات وشكاوى بشأن مسائل الصاحل العام أو أي 

مصلحة أخرى مشرتكة.
ال جيوز استخدام العرائض للمساس ابستقاللية احملاكم. )2(

وال ختضع االلتماسات عادة إلجراء تفصيلي، وتعّد صفة حمرر االلتماس أضعف من الصفة 
اليت يتمتع هبا صاحب احلقوق كطرف يف اإلجراءات أمام أجهزة الدولة املستقلة، حيث يكون مقّدم 
االلتماس على قدم املساواة مع املؤسسة احلكومية اليت تكون تصرفاهتا موضع نظر. ومع ذلك، فإن 
متلقي االلتماسات ملزمون يف العديد من البلدان، مبوجب القانون، ابلرد على مقدم االلتماس ضمن 

ذ أو يُزمع اختاذه. أجل زمين حمدد وبتقدمي املعلومات بشأن أي إجراء اختُّ

وميكن لألفراد واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين األوسع نطاقاً استخدام حق تقدمي 
االلتماسات للضغط من أجل اعتماد حلول قانونية وذات صلة ابلسياسات العامة مواتية حلقوق اإلنسان. 
وقد أاتحت شبكة اإلنرتنت واهلواتف احملمولة إمكانيات جديدة حلشد الرأي العام، وهي ابلتايل وسائل 

إضافية لالستفادة من حق تقدمي االلتماسات.
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وقد أُدرجت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عدد من الدساتري اعرتافاً ابلدور الذي 
اجملتمع. وجيب أن  تضطلع به، وهي خطوة ضرورية ملنحها املكانة اليت تليق هبا إزاء سلطات الدولة ويف
يكفل الدستور استقاللية هذه املؤسسات الوطنية، وحيدد اختصاصاهتا األساسية اليت متكنها من أداء 
حالة إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان،  مهمتها، ويرسي عملية شفافة وتشاركية لتعيني أعضائها. ويف

جيب أن يكفل الدستور أيضاً طابعها التمثيلي على حنو جيعلها شاملة جلميع قطاعات اجملتمع.

ي لعام 2002
ف المظالم"( من دستور تيمور - ليش�ت القسم 27 )"أم�ي

أمني املظامل هيئٌة مستقلٌة تتوىل النظر يف الشكاوى املقدمة من املواطنني ضد اهليئات العامة،  -1
والعمل على تسويتها، وإثبات مطابقة األفعال للقانون، ومباشرة العملية برمتها ملعاجلة الظلم.

جيوز للمواطنني تقدمي شكاوى بشأن أفعال أو أوجه تقصري من جانب السلطات العامة  -2
إىل مكتب أمني املظامل الذي ينظر فيها دون أن يتخذ قراراً بشأهنا، وحييلها إىل األجهزة املختصة مع 

التوصيات اليت يراها مناسبة.
يعني الربملان الوطين أمني املظامل، عن طريق التصويت ابألغلبية املطلقة ألعضائه، لوالية من  -3

أربع سنوات.
يكون نشاط أمني املظامل مستقالً عن أي وسيلة من وسائل العفو واالنتصاف القانوين  -(

املنصوص عليها يف الدستور والقانون.
يتعني على األجهزة اإلدارية واملوظفني احلكوميني التعاون مع أمني املظامل. -5

ي تقديم اللتماسات
الحق �ف

يف العديد من البلدان، ُيطلق على حق املواطنني يف تقدمي طلبات أو مقرتحات أو مطالب إىل 
سلطات الدولة، وال سيما إىل الربملان أو إىل أجهزة اإلدارة املركزية أو احمللية، احلق يف تقدمي االلتماسات)0)). 

يطلق مسمى "االلتماس" يف بعض األحيان على املذكرة القانونية املقدمة إىل احملكمة ملباشرة دعوى أمامها  ((0(
)على سبيل املثال، االلتماسات املقدمة إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان(. غري أن ذلك ليس هو موضوع 

هذا املنشور.
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الشكاوى الفردية أو اجلماعية املتعلقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان. وقد عمدت بعض البلدان إىل إنشاء 
عدة هيئات من هذا القبيل )مثل ديوان املظامل العام أو أمني املظامل املعين ابألطفال، واللجان ذات الوالية 
العامة، واللجان اخلاصة املعنية ابألقليات الوطنية أو حبقوق املرأة(. ومع ذلك، فإن ما يهم هو أن تكون 

مجيع حقوق اإلنسان مشمولة بوالايت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان النشطة يف البلد.

دستور مالوي لعام 1994

المادة 123

قد  يتمتع مكتب أمني املظامل بصالحيات التحقيق يف أي حالة يُزَعم فيها أن شخصاً ما )1(
تعرض للظلم، دون أن يتوفر أمامه أي سبيل لالنتصاف عن طريق إجراءات احملاكم أو عن طريق 

الطعن يف قرار حمكمة، أو حيث ال يوجد أي سبيل عملي آخر لالنتصاف.
المادة 126

يلي: يقوم أمني املظامل، عندما تكشف حتقيقاته عن أدلة كافية ودامغة على وقوع ظلم، مبا
إصدار تعليماته ابختاذ إجراءات إدارية مناسبة جلرب الضرر؛ أو )أ(

اإليعاز إىل السلطة املختصة بضمان سبل انتصاف عملية على حنو معقول يف املستقبل  )ب(
جلرب الضرر؛ أو

إصدار تعليماته إلحدى احملاكم للفصل يف مسألة معينة أو يف مقدار التعويض؛ أو )ج(
إحالة القضية إىل مدير النيابة العامة مع التوصية ابملالحقة القضائية، ويف حال رْفض مدير  )د(

النيابة العامة مباشرة البت يف القضية، ألمني املظامل أن يطلب معرفة دواعي الرفض.

المادة 130

تتمتع جلنة حقوق اإلنسان، فيما يتعلق بطلبات األفراد أو فئات األشخاص، أو من تلقاء 
نفسها، بصالحيات إجراء التحقيقات وتقدمي توصيات تكون ضرورية بشكل معقول للنهوض على 
جيوز  تشريعية وال متارس وظيفة قضائية أو حنو فعال ابحلقوق اليت مينحها هذا الدستور، بيد أهنا ال

منحها صالحيات للقيام بذلك.
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أو املهمشني. ويف هذه احلاالت، ميكن ملن يعنيهم األمر بشكل مباشر أن يلجأوا إىل احملكمة املختصة 
دعاوى املصلحة العامة، ميكن للمحكمة  أن يفوضوا طرفاً آخر ابلقيام بذلك. ويف للدفاع عن مصاحلهم، أو
أن تبت يف مسألة حمددة وتصدر حكماً بشأهنا كما هو احلال يف مجيع القضااي اليت تُعرض على القضاء، 
أكثر، وقد تعنّي مفوضني لتقييم احلالة، ورصد تنفيذ  أن تصدر يف مسائل معقدة أمراً مؤقتاً واحداً أو أو
األمر املؤقت )أو األوامر املؤقتة(، وتقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل احملكمة. فعلى سبيل املثال، منحت 
غريهم من الفئات احملرومة  احملكمة العليا يف اهلند احلماية للحقوق واحلرايت الدستورية ابلنسبة للفقراء أو

يف إطار دعاوى املصلحة العامة)38).

عند حدوث خطأ قانوين أو ضرر قانوين لشخص أو لفئة حمددة من األشخاص بسبب 
انتهاك أي حق دستوري أو قانوين ]...[ ومل تكن لذلك الشخص أو لتلك الفئة احملددة من األشخاص 
القدرة على اللجوء إىل احملكمة طلباً لالنتصاف، بسبب الفقر أو العجز أو اإلعاقة أو حالة حرمان 
اقتصادي، جيوز ألي فرد من العامة أن يتقدم للمحكمة العليا بطلب إصدار تعليمات  اجتماعي أو
أو قرارات أو أوامر مناسبة ]...[، ويف حالة انتهاك أي حق أساسي هلذا الشخص أو هلذه الفئة من 

األشخاص، ]...[ أن يلتمس االنتصاف القضائي ]...[.
قضية سواراج براكاش غوبتا ضد رئيس اهلند وآخرين، 30 كانون األول/ديسمرب 1981، الفقرة 17.

نسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإ

حتظى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت أنشئت وفقاً ملبادئ ابريس)39)، ابالعرتاف 
على نطاق واسع بوصفها إحدى الضماانت املهمة حلماية حقوق اإلنسان. وتشمل هذه املؤسسات 
جمموعة من اهليئات اليت ختتلف من حيث مركزها القانوين وتشكيلتها وهيكلها ووظائفها ووالايهتا. ويعد 
ديوان املظامل واللجان الوطنية حلقوق اإلنسان النموذجان األكثر شيوعاً من هذه املؤسسات. وينبغي أن 
سيما السلطة التنفيذية. وعادة  تعمل مجيع املؤسسات الوطنية بشكل مستقل عن سلطات الدولة، وال
تشمل اختصاصات هذه املؤسسات تقدمي توصيات ومقرتحات إىل سلطات الدولة؛ وتقدمي تقييمها  ما
بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان ومدى إعمال هذه احلقوق استناداً إىل حترايهتا اخلاصة؛ والنظر يف 

انظر، على سبيل املثال، االحتاد الشعيب للحرايت املدنية ضد احتاد اهلند وآخرين، عريضة الدعوى )املدنية(  (38(
196 لعام 2001، املعروفة على نطاق واسع ابسم "قضية احلق يف الغذاء". رقم

A/RES/48/134 املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية )مبادئ ابريس(، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها (39(
املؤرخ 20 كانون األول/ديسمرب 1993.
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املادة 31 من دستور الربتغال لعام 1976
حمكمة عسكرية،  سبيل االنتصاف املتمثل يف املثول أمام القضاء متاٌح أمام حمكمة قانونية أو )1(

حسب القضية، ضد أي استخدام غري مشروع للسلطة يف شكل احتجاز غري قانوين.

من طرف أي شخص يتمتع حبقوقه  يُقدَّم طلب املثول أمام القضاء من طرف السجني أو )2(
السياسية.

يبت القاضي يف طلب املثول أمام القضاء يف غضون مثانية أايم من اتريخ تقدميه، وذلك  )3(
الطرفني. يف جلسة استماع تُعقد حبضور كال

دعاوى المصلحة العامة

هتدف دعــاوى املصلحة العامة، بوجه عــام، إىل عرض قضااي املصلحة اخلاصة واملصلحة 
حيتاج الطرف املقيم للدعوى  العامة، على حد سواء، على القضاء. ولرفع دعاوى املصلحة العامة، ال
)فرد أو مجاعة أو مؤسسة، على سبيل املثال( إىل إثبات وجود مصلحة مباشرة يف النتيجة اليت تؤول 
إليها الدعوى )يشار إليها أحياانً ابسم "الصفة القانونية" أو "املصلحة القانونية"(، ألن ما يهم هو إثبات 
أن القضية تنطوي على مصلحة عامة مهمة وأهنا ستستفيد من حكم احملكمة. وقد تعزَّز هذا اإلجراء 
يف اهلند خالل العقود الثالثة املاضية فيما يتصل، يف مجلة أمور، ابملادة 39)أ( من دستور اهلند، وطُّبق 

يف عدد متزايد من البلدان.

املادة 39 ألف من دستور اهلند لعام 1949
تكفل الدولة أن يعمل النظام القانوين على تعزيز العدالة على أساس تكافؤ الفرص، وتوفر، 
على وجه اخلصوص، املساعدة القانونية اجملانية، من خالل تشريعات أو خطط مناسبة أو أبية طريقة 
أخرى، من أجل ضمان عدم حرمان أي مواطن من فرص الوصول إىل العدالة ألسباب اقتصادية 

أو غريها.

وهتدف دعاوى املصلحة العامة إىل احلصول على حكم قضائي بشأن قضية متس املصلحة 
تلجأ املؤسسات إىل  سيما عندما يكون القانون املطبق قابالً للتفسري بطرق خمتلفة. وغالباً ما العامة، ال
هذا النوع من الدعاوى هبدف استصدار حكم قضائي لصاحل قضااي حمددة هتم األشخاص احملرومني 
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وال تطبق البلدان اليت تعتمد نظام القانون العام يف العادة هذا اإلجراء ألن كل قاض يكون 
خمتصاً يف النظر يف مسألة اتساق القانون الواجب تطبيقه يف قضية معينة مع الدستور وإصدار قراراته 

استناداً هلذا التقييم.

المادة 38 )"إنفاذ الحقوق"( من دستور جنوب إفريقيا لعام 1996

أي شخص مذكور يف هذه املادة له احلق يف التقدم إىل احملكمة املختصة بدعوى انتهاك 
أو هتديد أي حق من احلقوق الواردة يف شرعة احلقوق، وجيوز للمحكمة منح اإلنصاف املناسب 

مبا يف ذلك إعالن للحقوق. واألشخاص الذين جيوز هلم التقدم إىل احملكمة هم:
كل شخص يتصرف ملباشرة مصلحة له؛ )أ(

كل شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر غري قادر على التصرف ابمسه؛ )ب(
ملصلحتهم؛ طبقة من األشخاص أو كل شخص يتصرف بصفته عضواً يف مجاعة أو )ج(

كل شخص يتصرف من أجل املصلحة العامة؛ )د(
كل رابطة تتصرف ملصلحة أعضائها. )ه(

وقد أدرجت العديد من الدول يف دساتريها مبدأ مهماً آخر حلماية الفرد من احلرمان غري 
القانوين من احلرية )التوقيف أو االعتقال(، وهو أمر املثول أمام القضاء، ومبوجبه حيق للمعتَقل الذي 
يطعن يف قانونية التوقيف أو االعتقال أن يطلب من احملكمة أن أتمر إبطالق سراحه. وقد ورد هذا احلق 

أيضاً يف الفقرة الرابعة من املادة 9 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.

1957 املادة 5 من دستور ماليزاي لعام
ال حيرم أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إال مبوجب القانون. )1(

ألي قــاٍض يف هذه احملكمة تفيد ابعتقال  حني يتم تقدمي شكوى إىل احملكمة العليا أو )2(
تقتنع أبن االعتقال جرى  شخص بشكل غري قانوين، تقوم احملكمة ابلتحقيق يف الشكوى، وإذا مل

ابلشكل القانوين، فإهنا تقضي مبثول ذلك الشخص أمامها وتطلق سراحه.
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الشكوى الدستورية )الأمبارو()37) وطلب المثول أمام القضاء

تنص العديد من الدساتري املعاصرة للدول اليت تعتمد نظام القانون املدين على حق الفرد يف 
التقدم بشكوى دستورية، أي املطالبة حبقوقه الدستورية أمام حمكمة خمتصة من درجة أعلى. ويكتسي 
هذا اإلجراء أمهية كبرية يف محاية احلقوق املنصوص عليها يف شرعة احلقوق. وهناك عموماً منوذجان هلذه 

الشكاوى )منوذج أوسع ومنوذج أضيق(.

ففي احلالة األوىل، ميكن للفرد أن يطلب احلماية الدستورية إذا كان القرار النهائي الذي صدر 
إذا  يزال ينتهك حقوقه الدستورية، مثالً يف حال تطبيق قانون غري دستوري أو له بعد االستئناف ال
كان القرار املتعلق ابألسس املوضوعية ينتهك حقاً واحداً أو أكثر من احلقوق الواردة يف شرعة احلقوق. 
أما يف حالة النموذج األضيق، فال ميكن التقدم ابلشكوى إال بسبب عدم اتساق القانون املطبق مع 
إحدى األحكام الواردة يف شرعة احلقوق. ويُنظر يف الشكوى الدستورية عادة إما أمام حمكمة دستورية هلا 
صالحية استعراض دستورية القوانني، أو أمام احملكمة العليا إذا كان ذلك يندرج يف نطاق اختصاصها.

)2011 1949 )بصيغته املعدلة يف عام املادة 48 من دستور كوستاريكا لعام
حيّق ألي شخص أن يتقدم بطلب استصدار أمر املثول أمام القضاء لضمان حريته وسالمته 
الشخصية، وأمر إنفاذ احلقوق الدستورية ]أمبارو[ لصون أو إعادة إقرار متتعه ابحلقوق األخرى املكرسة 
يف هذا الدستور، فضالً عن احلقوق األساسية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
القابلة للنفاذ يف اجلمهورية. ويكون أمر املثول أمام القضاء وأمر إنفاذ احلقوق الدستورية من اختصاص 

اجمللس املشار إليه يف املادة 10.
1992 املادة 87 من دستور تشيكيا لعام

تبت احملكمة الدستورية يف: )1(
...

الشكاوى الدستورية ضد القرارات النهائية وغريها من التدخالت اليت تتخذها  )د(
أجهزة السلطة العامة واليت تنتهك احلقوق واحلرايت األساسية املكفولة مبوجب 

الدستور.

)أمبارو( أو إنفاذ احلقوق الدستورية: أحد سبل االنتصاف اليت أُحدثت يف خمتلف دول أمريكا الالتينية حلماية  (37(
احلقوق الدستورية.
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ي الستئناف
الحق �ف

من الضماانت املهمة ضد التعسف، املبدأُ الذي يتعني مبوجبه إخضاع كل قرار تتخذه احملاكم 
يف املرحلة االبتدائية بشأن قضية تتعلق أبي فرد الستعراض تقوم به حمكمة من درجة أعلى. ويرتبط احلق 

يف االستئناف ابإلجراءات اإلدارية وإجراءات احملاكم على حد سواء.

يتجزأ من  وتنص بعض الدساتري على هذا املبدأ بشكل منفصل رغم أنه يشكل جــزءاً ال
سيادة القانون. ويف بعض احلاالت، يشمل مفهوم احلق يف االستئناف )من اهليئة اإلدارية إىل احملكمة( 

أيضاً االستعراض القضائي للقرارات اإلدارية.

املادة 33 من دستور غاان لعام 1992
إذا اّدعــى أي شخص أّن أحد أحكام هذا الدستور املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلــرايت  )1(
جيري انتهاكه أو حُيتمل انتهاكه ضد شخصه، جيوز عندئذ لذلك الشخص،  األساسية قد انُتهك أو
دون مساس أبي إجراء آخر يكون متاحاً قانونياً، أن حيتكم إىل احملكمة العليا االبتدائية اللتماس 

إنصافه.

...

جيــوز للشخص املتضرر من قــرار احملكمة العليا االبتدائية أن يتقدم بطعن أمــام حمكمة  )3(
االستئناف، مع االحتفاظ حبق تقدمي استئناف آخر أمام احملكمة العليا.

1997 املادة 78 من دستور بولندا لعام
حيق لكل طرف أن يطعن يف األحكام والقرارات املتخذة يف املرحلة االبتدائية. وحيدد القانون 

االستثناءات هلذا املبدأ واإلجراءات املتعلقة مبثل هذه الطعون.
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وبشكل عام، تعين مراعاة األصول اإلجرائية السليمة أن على سلطات الدولة أن تستخدم 
إجراءات عادلة عند اختاذ تدابري متس مصاحل فرد معني أو مجاعة معينة. وتستند مراعاة األصول اإلجرائية 
السليمة يف الدعاوى القضائية إىل فرضية مفادها أن القرار الذي ميس الفرد )أو اجلماعة( سيستند إىل 
هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة، وأن احملاكمة  القانون اإلجرائي واملوضوعي الذي تعمل به حمكمة أو
تصاغ الضماانت اإلجرائية اليت تستند  ستكون عادلة ومنصفة وتراعي وقائع القضية ومالبساهتا. وغالباً ما
إليها األصول اإلجرائية السليمة يف القوانني الربملانية، وقواعد اإلجراءات اجلنائية واملدنية، واالجتهادات 
القضائية للمحاكم. وتساهم هذه الضماانت اإلجرائية إسهاماً كبرياً يف حتقيق األمن القانوين لألفراد 
الدولة  التمتع حبقوق اإلنسان ويف طريقة عمل  واجلماعات، وابلتايل ال ميكن االستهانة أبمهيتها يف 
الدستورية. وترد حقوق األصول اإلجرائية السليمة، يف مجلة أمور، يف املادة )1 من العهد الدويل اخلاص 

ابحلقوق املدنية والسياسية.

دستور الوليات المتحدة الأمريكية لعام 1787

التعديل الخامس

تبعًا جــرميــة شائنة أخـــرى، إال ال جيــوز اعتقال أي شخص الستجوابه بشأن جناية أو
لصدور قرار اهتامي أو مضبطة اهتام عن هيئة حملفني كربى، ابستثناء القضااي احلاصلة يف القوات 
الربية أو البحرية، أو يف القوات الشعبية، عندما تكون هذه القوات يف اخلدمة الفعلية يف وقت احلرب 
أو اخلطر العام، وال جيوز اهتام أي شخص بنفس اجلرم مرتني فتتعرض حياته أو أعضاء بدنه للخطر، 
كما ال جيوز إكراه أي شخص يف أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، وال أن حيرم 
من احلياة أو احلرية أو املمتلكات دون اتباع اإلجراءات القانونية األصولية كما ال جيوز نزع أية ملكية 

خاصة الستخدامها يف سبيل املنفعة العامة بدون تعويض عادل.

التعديل السادس

يتمتع املتهم، يف مجيع احملاكمات اجلنائية، ابحلق يف أن حياَكم حماكمة سريعة وعلنية أمام 
املقاطعة اليت تكون اجلرمية قد ارُتكبت فيها، شريطة أن حيدد القانون  هيئة حملفني نزيهة اتبعة للوالية أو
مسبقاً هذه املقاطعة؛ وأن يعرف سبب االهتام وطبيعته؛ وأن يواِجه شهود اإلدانة؛ وأن توفَّر له سبل 

قانونية إلزامية الستدعاء شهود لصاحله؛ وأن يستعني مبحام للدفاع عنه.
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كل من القانون الدويل حلقوق اإلنسان والنهج الدستوري أمهية كبرية حلق الوصول إىل احملاكم، واحلق يف 
االستئناف، واحلق يف الشكوى الدستورية.

ي الوصول إل المحاكم
الحق �ف

تشري معاهدات حقوق اإلنسان الدولية إىل حق الفرد يف عرض قضيته على القاضي للبت فيها 
يف بعض احلاالت احملددة، مبا يف ذلك احلاالت املتعلقة ابإلجراءات اجلنائية والدعاوى املدنية. واألمهية 
اليت حتظى هبا اإلجراءات اجلنائية مفهومة ما دام يُنظر ألي مساس ابحلرية الشخصية أو ابحلياة على أنه 

ُيرتك لتقدير السلطة التنفيذية. تقييد شديد للحقوق ويتعني ابلتايل، من حيث املبدأ، أال

ويذهب احلق يف اللجوء إىل احملاكم إىل أبعد من ذلك، من خالل كفالة متكني الفرد من 
عرض كل قضية تتعلق حبقوقه على هيئة قضائية. وميكن إاتحة إمكانية الوصول إىل احملاكم يف احلاالت 
اليت تكون فيها احملاكم خمتصة بشكل حصري )يف القضااي اخلاصة املتعلقة ابلقانون املدين واجلنائي(. 
وعالوة على ذلك، ميتد نطاق حق الوصول إىل احملاكم إىل اهليئات املختصة ابلنظر يف قانونية القرارات 

اإلدارية، ويف عناصرها املوضوعية يف بعض احلاالت.

ومن املسلم به على نطاق واسع أن حق الوصول إىل احملاكم هو أمسى شكل من أشكال 
تنص الدساتري األحدث عهداً تنصيصاً صرخياً على هذا  احلماية املؤسسية حلقوق اإلنسان. فغالباً ما
سيما  تكتفي مبجرد التنصيص عليه، بل حتدد أيضاً عناصره، ال احلق. بل إن العديد من الدساتري ال
تلك املتعلقة مبركز احملاكم والقضاة وابألصول اإلجرائية السليمة يف مجيع املسائل املتعلقة بضمان احملاكمة 

العادلة يف القضااي اجلنائية أو املدنية.

1997 املادة 45 من دستور بولندا لعام
مربر له،  حيق لكل فرد احلصول على حماكمة عادلة وعلنية يف قضيته، دون أي أتخري ال )1(

أمام حمكمة خمتصة وحمايدة ومستقلة.

ويقتضي حق الوصول إىل احملاكم أن يكون القضاة مستقلني استقالالً كامالً يف قراراهتم، 
ليس عن أطراف الدعاوى فحسب، بل أيضاً عن أي أتثري خارجي. وللحفاظ على مركز القضاة، غالبًا

تنص الدساتري، يف مجلة أمور، على احلصانة الشخصية للقضاة، ومبدأ عدم إمكانية عزهلم من مناصبهم  ما
إال يف حاالت سوء السلوك اجلسيم، وأشكال خمتلفة الستقاللية اجلهاز القضائي.
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المادة 14

الناس مجيعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية هتمة جزائية توجه  -1
يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل  إليه أو
حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، منشأة حبكم القانون. وجيوز منع الصحافة واجلمهور من حضور 
احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي، 
أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى، أو يف أدىن احلدود اليت تراها احملكمة ضرورية 
حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية أن ختل مبصلحة العدالة، إال أن أي حكم 
يف قضية جزائية أو دعوى مدنية جيب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل أبحداث 
تتعلق ابلوصاية  كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو

على أطفال.
ويف ضوء الفقه املعاصر حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إسهامات هيئات معاهدات حقوق 
اإلنسان يف تطوير هذا الفقه، مثة مفهوم حيظى ابلتأييد على نطاق واسع يفيد بضرورة إحداث الضماانت 
املؤسسية واإلجرائية حلقوق اإلنسان على املستوى احمللي، وهي مالحظة تعضدها نصوص الدساتري 
املعتمدة مؤخراً. وتشمل قائمة أكثر الضماانت املؤسسية واإلجرائية اليت تقرها الدساتري املعاصرة، احلق يف 
الوصول إىل احملاكم، واحلق يف االستئناف، واحلق يف الشكوى الدستورية، واحلق يف تقدمي االلتماسات، 
واحلق يف احلصول على تعويض، ومبدأ مساءلة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان. وينبغي أيضاً اإلشارة، 

يف هذا السياق، إىل إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان.

ي الشكوى الدستورية، 
ي الستئناف، والحق �ف

ي الوصول إل المحاكم، والحق �ف
الحق �ف

ودعاوى المصلحة العامة

يقع اجلهاز القضائي يف صميم ضماانت حقوق اإلنسان. فهو، من جهة، حيمي األفراد 
أو اجلماعات املستحقة من أي إجراء تعسفي تتخذه الدولة، مثل احلرمان من احلرية، أو نزع امللكية دون 
سند قانوين و/أو تعويض عادل ومنصف، أو احلرمان غري املربر من اخلدمات االجتماعية. ومن جهة 
للجماعات املستحقة فرصة عرض قضاايهم على أنظار هيئة  اثنية، يتيح القضاء لألفراد املستحقني أو
سيما  خمتصة ومستقلة ونزيهة للفصل فيها. وفضالً عن ذلك، ميكن لألحكام الصادرة عن القضاء، وال
احملكمة الدستورية، أن تؤثر يف السياسات والتشريعات  تلك اليت تصدرها أعلى حمكمة استئناف أو
العامة، مثالً أثناء مراقبة دستورية القانون أو القرارات، أو النظر يف دعاوى املصلحة العامة. لذلك يويل 



ا قم تاوتحد تا قتححمم 107يلعتسق 

أبن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدعى انتهاكها  )ب(
أية سلطة خمتصة أخرى ينص عليها  تشريعية خمتصة، أو إدارية أو سلطة قضائية أو

نظام الدولة القانوين، وأبن تنمى إمكانيات التظلم القضائي؛

أبن تكفل قيام السلطات املختصة إبنفاذ األحكام الصادرة ملصاحل املتظلمني. )ج(

وتشري أحكام العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية إىل ضرورة أن تكون القرارات 
وفرض عقوبة جنائية  على حماكمة شخص ما حريته الشخصية أو اليت تؤثر على حق الفرد يف احلياة أو

هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة. عليه صادرة عن حمكمة أو

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 6

ال جيوز يف البلدان اليت مل تلغ عقوبة اإلعدام، أن حيكم هبذه العقوبة إال جزاء على أشد  -2
اجلرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية 
مبقتضى حكم هنائي  جيوز تطبيق هذه العقوبة إال منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها. وال

صادر عن حمكمة خمتصة.

المادة 9

أحد املوظفني املخولني  املعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إىل أحد القضاة أو يقدم املوقوف أو -3
جيوز  أن يفرج عنه. وال قانوانً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو
أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق 
اإلفراج عنهم على ضماانت لكفالة حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات 

القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء.
االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل  لكل شخص حرم من حريته ابلتوقيف أو -(

هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وأتمر ابإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين.
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ف القائمة"( المادة 164 )"استمرار نفاذ القوان�ي

تعترب القرارات اليت يتخذها جملس النواب الذي أعيد العمل به واألعمال اليت ينجزها واليت  )1(
ذت وأجنزت وفقاً هلذا الدستور. ال تتعارض مع هذا الدستور قد اختُّ

تظل مجيع القوانني السارية عند بدء العمل هبذا الدستور انفذة ما مل يتم إلغاؤها أو تعديلها؛  )2(
على أن القوانني غري املتسقة مع هذا الدستور سينتهي العمل هبا، يف حال تعارضها، حبكم الواقع، 

بعد ثالثة أشهر من بدء العمل هبذا الدستور.

الضمانات الخاصة  -3

من منظور القانون الدويل حلقوق اإلنسان، يقع على عاتق القانون احمللي يف املقام األول توفري 
ضماانت فعالة إلعمال حقوق اإلنسان. فعلى الرغم من أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ال حيدد 
مسبقاً اإلجراءات القانونية اليت ينبغي مبوجبها أن تُنشأ هذه الضماانت، يُفرتض أن تتبوأ أهم ضماانت 
حقوق اإلنسان يف الدول الدميقراطية املعاصرة مرتبة دستورية، ابلنظر إىل ضرورة صون حقوق اإلنسان 

ابلقدر الذي يتيح محايتها ابألشكال األكثر فعالية وتزويدها ابألدوات اليت تتناسب مع هذه احلماية.

ومن حيث املبدأ، ال تضع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان أي تصور بشأن إرساء نظام 
حمدد للضماانت املؤسسية أو اإلجرائية وال تشري إىل أي تفضيالت بشأن الضماانت اخلاصة للحقوق. 
هي معرضة على حنو  ولذلك من الضروري توفري سبيل انتصاف فعال لكل شخص انُتهكت حقوقه أو

كبري خلطر االنتهاك.

املادة 2 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد: -3

حرايته  أبن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو )أ(
املعرتف هبا يف هذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم 

الرمسية؛
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الفصل يف دستورية أي مشروع قانون برملاين أو إقليمي، بيد أنه ال جيوز أن تفعل  )ب(
ذلك إال يف ظل الظروف املنصوص عليها يف املادة 79 أو املادة 121 أعاله؛

...

الفصل يف دستورية أو عدم دستورية أي تعديل للدستور؛ )د(

تصدر احملكمة الدستورية القرار النهائي بشأن ما إذا كان أي قانون صادر عن الربملان،  )5(
تصرف للرئيس، مطابقاً للدستور، وينبغي أن تصدق على أي  قانون على مستوى املقاطعات، أو أو
أمر ابلبطالن تصدره حمكمة االستئناف العليا، أو احملكمة العليا، أو حمكمة ذات وضع مماثل قبل 

سراينه.

ولضمان استقرار نص الدستور وتفادي إجراء تعديالت مبكرة، ميكن للبلدان اليت متر مبرحلة 
يسمى "شروط االنقضاء التدرجيي"، واليت مبوجبها ينتهي العمل  انتقالية، على وجه اخلصوص، أن تطبق ما
ببعض اإلجراءات أو األحكام القانونية الواردة يف الدستور بعد اتريخ حمدد أو حدث معني ما مل ينص 
التشريع اجلديد على خالف ذلك. ويكرس دستور نيبال، على سبيل املثال، العديد من هذه األحكام.

دستور نيبال المؤقت لعام 2007

المادة 162 )"الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية"(

تعترب احملكمة العليا وحمكمة االستئناف واحملاكم احمللية، اليت كانت قائمة عند بدء العمل  )1(
هبذا الدستور، قد تشكلت مبوجب هذا الدستور، وال يعيق هذا الدستور اختاذ احملاكم املعنية القرارات 

بشأن القضااي املقدمة قبل بدء العمل به.
على القضاة العاملني يف احملكمة العليا وحماكم االستئناف واحملاكم احمللية، بعد بدء العمل  )2(
هبذا الدستور، أداء اليمني لاللتزام هبذا الدستور على النحو الذي حتدده حكومة نيبال. وكل قاض 

يرفض أداء اليمني سيكون قد توقف حبكم الواقع عن شغل منصبه.
تتخذ الرتتيبات القانونية الالزمة، استناداً إىل املعايري والقيم الدميقراطية، إلحداث إصالحات  )3(

تدرجيية يف القطاع القضائي بغية جعله مستقالً ونزيهاً وحمايداً وخمتصاً.
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المادة 175 من دستور بولندا لعام 1997

تتوىل احملكمة العليا، واحملاكم العامة، واحملاكم اإلدارية، واحملاكم العسكرية إقامة العدل يف  )1(
مجهورية بولندا.

ال جيوز استحداث حماكم استثنائية أو إجراءات موجزة إال يف وقت احلرب. )2(

ف مراقبة دستورية القوان�ي

عندما يكون قانون الدولة متسقًا ال ميكن تنفيذ شرعة احلقوق الدستورية تنفيذاً سليماً إال
مع الدستور. ولذلك فإن إحدى الضماانت املؤسسية األخرى هي اعتماد آلية متكِّن من مراقبة دستورية 
القانون. ففي عدد من الدول اليت تستند إىل تقاليد القانون العام، حيق للمحاكم أن تتحقق من دستورية 
تسمى  القانون اليت يُنظر على أساسه يف قضية معينة. وأُنشئت يف بلدان أخرى حماكم خاصة، غالباً ما
ابحملاكم الدستورية، لالضطالع بوظيفة الرقابة، يف حني أُسند هذا االختصاص يف بلدان أخرى إىل 
احملكمة العليا. وينبغي تنبيه واضعي الدستور إىل ضرورة النظر يف جدوى اعتماد أيٍّ من هذين احللني.

1992 املادة 87 من دستور تشيكيا لعام
تبت احملكمة الدستورية يف: )1(

بطالن القوانني أو بعض بنودها احملددة، إذا كانت متعارضة مع القانون الدستوري، )أ(

بطالن اللوائح القانونية األخرى إذا كانت متعارضة مع القانون الدستوري، أو مع  )ب(
القانون.

تقرر احملكمة الدستورية أيضاً يف مدى توافق االتفاقيات الدولية مبوجب املادة 10-أ واملادة 9) )2(
يصدر حكم  مل ميكن التصديق على أي اتفاقية ما مع القانون الدستوري قبل التصديق عليها. وال

من احملكمة الدستورية هبذا الشأن.

1996 املادة 167 )"احملكمة الدستورية"( من دستور جنوب إفريقيا لعام
ختتص احملكمة الدستورية دون غريها ابآليت: )((

...
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املادة 97 )"استقاللية القضاة"( من القانون األساسي ألملانيا لعام 1949
للقانون. خيضعون إال يتمتع القضاة ابالستقاللية، وال )1(

سحبها منهم  ال جيوز إقالة القضاة املعينني بصفة هنائية كقضاة أساسيني من مناصبهم أو )2(
بشكل دائم أو لفرتة حمدودة، أو نقلهم إىل وظائف أخرى، أو إحالتهم إىل التقاعد قبل هناية خدمتهم 
حبكم قضائي ولألسباب وابلطريقة اليت حتددها القوانني. وجيوز أن حتدد السلطة التشريعية السن  إال
حالة حدوث تغيريات يف هيكل  الذي يبلغ فيها القضاة املعينون مدى احلياة مرحلة التقاعد. ويف
تسرحيهم من مناصبهم، شريطة  يف مقاطعاهتم، جيوز نقل القضاة إىل حمكمة أخرى، أو احملاكم أو

حصوهلم على رواتبهم ابلكامل.

1984 املادة 120 من دستور غينيا - بيساو لعام
للقانون. ختضع إال تتمتع احملاكم ابالستقاللية يف ممارسة وظيفتها القضائية وال -(

ومن املمكن أن يشكل إنشاء حماكم أو إجراءات متخصصة، مبا يف ذلك احملاكم العسكرية، 
يف ظل ظروف معينة، هتديداً ملبادئ االستقاللية والنزاهة واإلنصاف يف حماكمة املدعى عليه الذي ميثل 
32)36) أنه، من حيث املبدأ،  أمامها. فقد ذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقــم
ينبغي للمحاكم العسكرية أن حتاكم املدنيني، وإن كانت تقر أيضاً بوجود حاالت استثنائية ميكن فيها  ال
إجراء هذه احملاكمات يف ظروف حمددة بدقة. لذلك، إذا كان ال بد من استحداث هيئات أو إجراءات 
قضائية من هذا القبيل، فمن املهم أن يعاجل الدستور بوضوح هذه اإلمكانية ألن ذلك من شأنه أن حيد 

من خطر انتهاك مبادئ االستقاللية والنزاهة واإلنصاف.

ي لعام 2002
القسم 130 )"المحاكم العسكرية"( من دستور تيمور - ليش�ت

يتعني على احملاكم العسكرية أن تصدر حكم أول درجة يف اجلرائم ذات الطبيعة العسكرية. -1
حيدد القانون اختصاص احملاكم العسكرية وتنظيمها وتشكيلها وعملها. -2

32)2007( بشأن احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة. التعليق العام رقم (36(
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وتوفر الربملاانت، يف العديد من البلدان، منابر أساسية لوضع السياسات اليت يتعني أن تتيح 
إنفاذ احلقوق واحلرايت. كما تسهم على حنو حاسم يف إرساء اهليكل األساسي حلقوق اإلنسان. ومثة 
يكون  روابط وثيقة، على وجه اخلصوص، بني الربملاانت واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. وغالباً ما
ملساندة الربملان أتثري حاسم على فاعلية هذه املؤسسات. وتتيح الوظائف الرقابية للربملاانت فرصة أخرى 
للمسامهة يف إنفاذ احلقوق واحلرايت الدستورية. ولالضطالع هبذه املهام، أنشأت العديد من الربملاانت 
جلاانً برملانية متخصصة حلقوق اإلنسان وجعلتها مفتوحة أيضاً أمام أصحاب احلقوق لتلقي طلباهتم)35).

للربملاانت من إمكاانت حلماية حقوق اإلنسان. ويُنصح  وهذه ليست سوى أمثلة توضح ما
القائمون على اإلصالحات الدستورية بتوجيه انتباههم إىل ضرورة تضمني الدستور إشارات لبعض جوانب 

مسؤوليات الربملان يف جمال محاية حقوق اإلنسان.

استقالل السلطة القضائية

آبخر، مبدأ استقالل السلطة القضائية عن األجهزة  كقاعدة عامة، يضمن الدستور، بشكل أو
احلكومية األخرى. وحيتل هذا املبدأ موقعاً خاصاً ضمن مفهوم الفصل بني السلطات. فإذا كانت طرائق 
العالقة بني اجلهاز التشريعي واجلهاز التنفيذي قد ختتلف اختالفاً شديداً من بلد إىل آخر حسب التقاليد 
يكن  مل يستطيع أداء وظائفه ما وتبعاً الختيارات مقصودة بشأن شكل احلكم، فإن اجلهاز القضائي ال
مستقالً استقالالً اتماً عن أصحاب السلطة اآلخرين. وهذا هو الشرط األساسي لضمان نزاهة قرارات 
احملاكم، وعدالة اإلجراءات، والتعامل مع مجيع األطراف على قدم املساواة، وهي املبادئ اليت جيب أن 

تشكل أساس إقامة العدل.

ويف بعض احلاالت، تتحدث الدساتري بشكل منفصل عن مبدأين مرتابطني، ومها استقالل 
القضاء بصفته جمموعة من األجهزة اليت تضطلع بوظيفة إقامة العدل )احملاكم( واستقالل القضاة يف أداء 
وظائفهم القضائية. وعلى الرغم من أن هذين املبدأين يشكالن بُعدين لنفس املبدأ العام )أي استقالل 

السلطة القضائية(، فإن توضيحهما بشكل منفصل ميكن أن يسهم يف تعزيز الضماانت الدستورية.

1945 املادة 24 من دستور إندونيسيا لعام
السلطة القضائية مستقلة، وهلا سلطة تنظيم النظام القضائي بغية إنفاذ القوانني والعدالة. )1(

ميكن احلصول على معلومات ونصائح مفيدة يف االحتاد الربملاين الدويل ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق  (35(
)جنيف، 2016). اإلنسان. دليل الربملانيني إىل حقوق اإلنسان رقم 26
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1958 املادة 34 من دستور فرنسا لعام
يلي: حيدد القانون القواعد املتعلقة مبا

احلقوق املدنية والضماانت األساسية اليت يتمتع هبا املواطنون ملمارسة احلرايت العامة؛ واحلرية  -
والتعددية واستقاللية وسائل اإلعالم؛ وااللتزامات اليت تُفرض ألغراض الدفاع الوطين على 

ممتلكاهتم؛ املواطنني يف أنفسهم ويف

اجلنسية ووضع األشخاص وأهليتهم وأنظمة امللكية الزوجية والرتكات واهلبات؛ -

حتديد اجلناايت واجلنح وكذلك العقوابت املقررة بشأهنا؛ واإلجـــراءات اجلزائية؛ والعفو؛  -
وإنشاء اهليئات القضائية اجلديدة والقانون األساسي ألفراد السلطة القضائية.

القسم 95 )"اختصاص الربملان الوطين"( من دستور تيمور - ليشيت لعام 2002
خيتص الربملان الوطين حصرايً إبصدار القوانني بشأن ما يلي: -2

...

املواطنة؛ )د(

احلقوق واحلرايت والضماانت؛ )ه(

مركز األشخاص وأهليتهم، وقانون األسرة، وقانون املرياث؛ )و(

...

أسس النظام التعليمي؛ )ل(

أسس نظام الصحة والضمان االجتماعي؛ )م(

تعليق الضماانت الدستورية وإعالن حالة احلصار وحالة الطوارئ. )ن(
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سيُناَقش أدانه مبزيد من  التشريعات. ويتيح هذا الفصل أيضاً استقالل السلطة القضائية اليت تعترب، كما
التفصيل، األداة املثلى حلماية كل من يطالب من األفراد أو اجلماعات ابحلقوق واحلرايت اليت يكفلها له 
يتيح مبدأ الفصل بني السلطات حصر عمل كل طرف من أطراف الدولة )السلطة التنفيذية  الدستور. كما
حيد من تركز  والسلطة التشريعية والسلطة القضائية( ضمن نطاق الوالية اليت ينيطها به الدستور، وهو ما
السلطة الذي ميكن أن يؤدي إىل صدور أفعال عن الدولة يشوهبا التعسف وتعوزها الضوابط. واندرًا

يعربَّ عن الفصل بني السلطات على هذا النحو يف الدساتري، غري أن الطريقة اليت توضع هبا السلطة  ما
التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل بنية الدولة وحُتدَّد هبا صالحياهتا واختصاصاهتا تضمن االستقالل 
الالزم ملختلف السلطات وحتول دون تركزها. ومع ذلك، فإن الشعوب يف البلدان اليت متر مبرحلة حتول 
ترغب يف التعبري عن إعالن واضح لعناصر النظام السياسي واالجتماعي اجلديد، بل  دميقراطي غالباً ما

ميكن أن ترغب يف إدراج هذه املبادئ يف نص الدستور.

1917 املادة 49 )"تقاسم السلطة"( من دستور املكسيك لعام
تقسم السلطة العليا لالحتاد، يف ممارستها، إىل سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية.

وال جتتمع سلطتان أو أكثر من هذه السلطات أبــداً يف شخص واحد أو هيئة واحدة، 
يف حالة صالحيات استثنائية مُتنح للسلطة التنفيذية،  ختوَّل السلطة التشريعية لشخص واحد إال وال

وفقاً ألحكام املادة 29.

لمان دور ال�ب

تضطلع الربملاانت بعدة وظائف هلا أتثري مهم على محاية حقوق اإلنسان. فهي تعتمد قوانني 
إلنفاذ احلقوق واحلرايت الدستورية. وتنص بعض الدساتري على جعل هذه العملية اختصاصاً حصرايً بيد 
الربملان، وهبذه الطريقة تعهد إىل اهليئة اليت متثل السيادة من خالل االنتخاابت )وليس السلطة التنفيذية( 
عدد متزايد من الدساتري،  بوضع القواعد القانونية التفصيلية اليت تفضي إىل إعمال احلقوق الدستورية. ويف
ُتشرتط أيضاً موافقة الربملان للتصديق على أهم االتفاقيات الدولية، مبا يف ذلك معاهدات حقوق اإلنسان.
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يف ذلك وضع املعايري، لتحقيق  تتخذ الدولة تدابري تشريعية وسياسية وغريها من التدابري، مبا )2(
اإلعمال التدرجيي للحقوق املكفولة مبوجب املادة 3).

يقع على عاتق مجيع أجهزة الدولة ومجيع املوظفني احلكوميني واجــب تلبية احتياجات  )3(
الفئات الضعيفة داخل اجملتمع، مبن يف ذلك النساء، واملسنون، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألطفال، 

والشباب، وأفراد األقليات أو اجملتمعات املهمشة، وأفراد اجلماعات العرقية أو الدينية أو الثقافية.

يتعلق حبقوق اإلنسان واحلرايت  تسن الدولة وتنفذ تشريعات للوفاء ابلتزاماهتا الدولية فيما )((
األساسية.

مالحظة:انظر أيضاً املواد 10 و19 و20 من هذا الدستور.

ومضة

إن صياغة دستور جديد ليست سوى املرحلة األوىل من اإلصالح الدستوري. وتطبيقه 
الدقيق هو االختبار الواقعي ملسعى اإلصالح.

الضمانات المؤسسية  -2

مثة ترابط وثيق بني حقوق اإلنسان والدميقراطية، 
إذ ال ميكن محاية حقوق اإلنسان محاية كاملة يف ظل حكم 
ختضع تصرفات الدولة بشكل فعلي لرقابة  استبدادي حيث ال
املؤسسات القضائية أو التشريعية أو اإلدارية. وتضطلع مؤسسات 
الدميقراطية واإلجـــراءات القانونية السليمة املتأصلة يف العمل 
القضائي واإلداري بدور على جانب كبري من األمهية يف إجياد 

إطار داعم حلقوق اإلنسان من خالل الدستور.

ف السلطات الشكل الديمقراطي للحكم: الفصل ب�ي

يكفل الفصل بني السلطات داخل الدولة )انظر الفرع ألف-2 من الفصل األول من هذا 
املنشور( اضطالع الربملان بدوره املركزي ابعتباره ممثالً للشعب وابعتباره املؤسسة الشرعية القادرة على سن 

الدميقراطية قيمة عاملية تستند 
إىل إرادة الشعوب املعرب عنها حبريّة يف 
حتديد نظمها السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وإىل مشاركتها 

الكاملة يف مجيع نواحي حياهتا.
قرار اجلمعية العامة 7/62.
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المادة 10

لكلِّ إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، احلقُّ يف أن تَنظر قضيَته حمكمٌة مستقلٌَّة
وحمايدٌة، نظراً ُمنصفاً وعلنياً، للفصل يف حقوقه والتزاماته وىف أيَّة هتمة جزائية تُوجَّه إليه.

المادة 28

لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودويل ميكن أن تتحقَّق يف ظلِّه احلقوق واحلرايت 
املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتقُّقاً اتماً.

ويضطلع الدستور الدميقراطي بدور حموري يف إرساء هذا النظام االجتماعي املوايت. لذلك، 
من املهم أن تكفل اإلصالحات الدستورية تعزيز محاية احلكم الدميقراطي وحقوق اإلنسان، وأن تُتخذ 
يفرت  ينبغي أال التدابري لضمان تنفيذ اإلصالحات الدستورية، عند اعتمادها، يف املمارسة العملية. كما
عزم النخب السياسية واجملتمع املدين على مد اجملتمع أبسس جديدة ابنتهاء مراسم التوقيع على الدستور 
اجلديد. فتطبيق الدستور يتطلب، من جهة، ضماانت مؤسسية )انظر الفرع 2 أدانه(، ومن جهة أخرى، 

برانجماً للتدابري التشريعية وتدابري بناء القدرات، فضالً عن استمرار اخنراط اجملتمع املدين ويقظته.

يف ذلك شرعة احلقوق الواردة  وينبغي التأكيد على أن مسؤولية احرتام الدستور وتطبيقه، مبا
فيه، تقع على عاتق مجيع السلطات العامة، على املستويني املركزي واحمللي. وختتلف املهام واملسؤوليات 
احملددة املوكلة ملختلف األطــراف الفاعلة، سواء أكانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، حبسب الدور 
الدستوري املسند إليها. ويتناول الفرع 2 أدانه بعض الضماانت املؤسسية واإلجرائية األساسية للحقوق 
واحلــرايت، والــيت يتعني مراعاهتا خالل عملية وضع الدستور. بيد أنه جيدر التذكري أبن مطالبة الفرد 
أو اجلماعة ابحلقوق أو الدفاع عنها ضد الشطط مسألة تتصل يف املقام األول ابلسلطات العامة على 
املستوى احمللي، ألهنا هي املعنية إبدارة توريد املياه، وإنفاذ النظام والسالمة العامني، وتوفري اخلدمات 
االجتماعية، وضمان حرية التجمع وتكوين اجلمعيات. ولذلك من املهم أن ُتَضّمن الدساتري أحكامًا
حتدد مسؤولية مجيع اجلهات احلكومية واجلهات املسؤولة عن احلكم الذايت اإلقليمي فيما خيص محاية 

شرعة احلقوق الدستورية وتنفيذها.

املادة 21 )"إعمال احلقوق واحلرايت األساسية"( من دستور كينيا لعام 2010
تُلزم الدولة ويُلزم كل جهاز اتبع هلا مبراعاة مجيع احلقوق واحلرايت األساسية الواردة يف شرعة  )1(

احلقوق وابحرتامها ومحايتها وتعزيزها وإعماهلا.
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المادة 49

املشاركة الفعالة يف أوقات احلرب والكوارث وغري ذلك من احلاالت اليت هتدد احلياة والراحة 
العامتني هي من ضمن الواجبات الوطنية لكل أفغاين.

المادة 55

الدفاع عن البلد واجــٌب يقع على عاتق مجيع مواطين أفغانستان. ينظم القانون شروط 
اخلدمة اإللزامية.

المادة 56

االمتثال ألحكام الدستور والتقيد ابلقوانني واحرتام النظام العام واألمن واجٌب يقع على 
عاتق مجيع مواطين أفغانستان.

الضمانات المؤسسية والإجرائية للحقوق دال-

نسان تطبيق الدستور وحقوق الإ -1

يتطلب التطبيق الكامل حلقوق اإلنسان نظاماً اجتماعياً مواتياً وجمموعة من الضماانت املصممة 
خصيصاً حلمايتها. ويتضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جمموعة من احلقوق اليت من شأهنا أن تعّزِز 
إرساء نظام اجتماعي مستقر، ويوفر ضماانت إجرائية لضمان محاية أحكام حقوق اإلنسان املرتبطة به.

نسان لعام 1948 عالن العالمي لحقوق الإ الإ

المادة 8

لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصَّة إلنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك 
ه الدستوُر أو القانوُن. احلقوَق األساسيَة اليت مينحها إايَّ
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المادة 67 )"المسؤوليات والواجبات"( من دستور ملديف لعام 2008

تشكل ممارسة احلقوق واحلرايت األساسية والتمتع هبا جزءاً ال يتجزأ من أداء املسؤوليات 
والواجبات، ويتعني على كل مواطن أن ينهض ابملسؤوليات التالية:

احرتام ومحاية حقوق اآلخرين وحرايهتم؛ )أ(
تعزيز التسامح واالحرتام املتبادل والصداقة بني مجيع الشعوب واجملموعات؛ )ب(

اإلسهام يف رفاه اجملتمع احمللي وتنميته؛ )ج(
تعزيز سيادة ملديف ووحدهتا وأمنها وسالمتها وكرامتها؛ )د(

احرتام الدستور وسيادة القانون؛ )ه(
تعزيز القيم واملمارسات الدميقراطية على حنو ال يتعارض مع أي من مبادئ اإلسالم؛ )و(

صون ومحاية دين الدولة، اإلسالم، وثقافة البلد ولغته وتراثه؛ )ز(
حفظ ومحاية البيئة الطبيعية والتنوع األحيائي وموارد البلد ومجاله واالمتناع عن مجيع أشكال  )ح(

التلوث والتدهور البيئي؛
احرتام العلم الوطين وشعار الدولة والنشيد الوطين. )ط(

وعلى كل شخص يف ملديف أن حيرتم أيضاً هذه الواجبات.

وتفرق الدساتري يف كثري من األحيان بني واجبات مجيع األشخاص اخلاضعني لوالية الدولة 
وواجبات مواطنيها. ويف هذه احلالة، قد يفرض الدستور الواجبات املرتبطة ابلصالت اخلاصة بني املواطن 

والدولة على رعاايه فقط.

2004 دستور أفغانستان لعام

المادة 42

يدفع كل أفغاين الضرائب والرسوم للدولة وفقاً ألحكام القانون.
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وقد أدرج عدد من البلدان يف نصوصها الدستورية، سواء يف شرعة احلقوق أو يف غريها، 
بعض الواجبات األساسية لألفراد جتاه الدولة أو اجملتمع. والواجبات الفردية اليت ترد يف معظم األحيان 
يف النصوص الدستورية هي اليت هلا صلة ابحرتام القانون، ودفع الضرائب، والدفاع عن البلد. غري أن 
املهام الدستورية تتجاوز، يف بعض احلــاالت، هذه القائمة النموذجية اليت تتوقف على تقاليد اجملتمع 
املعين وجتاربه. وعالوة على ذلك، تتضمن هذه النصوص قوائم واجبات ذات طابع قانوين، وأخالقي 
يف املقام األول، على حد سواء. ويبدو أن البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية كثرياً ما تويل، يف سعيها إىل 
إعادة إرساء الدولة، أمهية كبرية لإلعالن الدستوري ملسؤوليات املواطنني جتاه الدولة. ومن انحية أخرى، 
ُترتَك الصياغة القانونية للواجبات الفردية يف عدد من الدول للتشريعات العادية، يف حني تلتزم النصوص 

الدستورية الصمت هبذا الشأن.

يا لعام 1999 المادة 24 من دستور نيج�ي

من واجب كل مواطن أن:
يتقيد هبذا الدستور، وأن حيرتم ُمثُله ومؤسساته، والعلم الوطين، والنشيد الوطين، والتعهد  )أ(

الوطين، والسلطات الشرعية؛
يساعد يف تعزيز سلطة نيجرياي وهيبتها ومسعتها، ويدافع عن نيجرياي ويقدم هذه اخلدمة  )ب(

الوطنية حسب االقتضاء؛
حيرتم كرامة املواطنني اآلخرين، وحقوق اآلخرين ومصاحلهم املشروعة، ويعيش يف وحدة  )ج(

ووائم وبروح األخوة املشرتكة؛
يسهم إسهاماً إجيابياً ومفيداً يف تنمية وتقدم ورفاه اجملتمع الذي يعيش فيه؛ )د(

يقدم املساعدة إىل الوكاالت القانونية املختصة يف سياق فرض القانون والنظام؛ )ه(
يصرح بدخله أبمانة للوكاالت املختصة والقانونية ويدفع ضرائبه فوراً. )و(
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نسان والشعوب لعام 1981 الميثاق الأفريقي لحقوق الإ
المادة 27

تقع على عاتق كل شخص واجبات حنو أسرته واجملتمع وحنو الدولة وسائر  -1
اجملموعات املعرتف هبا شرعاً وحنو اجملتمع الدويل.

المادة 28

يقع على عاتق كل شخص واجب احرتام ومراعاة أقرانه دون أي متييز واالحتفاظ بعالقات 
تسمح ابالرتقاء ابالحرتام والتسامح املتبادلني وصيانتهما وتعزيزمها.

المادة 29

عالوة على ذلك، فإن على الفرد الواجبات اآلتية:
أن عليه احرتام  احملافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل متاسكها واحرتامها؛ كما -1

والديه يف كل وقت وإطعامهما ومساعدهتما عند احلاجة؛
خدمة جمتمعه الوطين بتوظيف قدراته البدنية والذهنية يف خدمة هذا اجملتمع؛ -2

من املقيمني فيها للخطر؛ عدم تعريض أمن الدولة اليت هو من رعاايها أو -3
التضامن  التضامن االجتماعي والوطين وتقويته وخاصة عند تعرض هــذا  احملافظة على  -(

ملا يهدده؛
احملافظة على االستقالل الوطين وسالمة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة يف الدفاع  -5

عن بلده طبقاً للشروط املنصوص عليها يف القانون؛
لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب اليت يفرضها القانون للحفاظ  العمل أبقصى ما -6

على املصاحل األساسية للمجتمع؛
احملافظة يف إطار عالقاته مع اجملتمع على القيم الثقافية األفريقية اإلجيابية وتقويتها وبروح  -7

من التسامح واحلوار والتشاور، واإلسهام بصفة عامة يف االرتقاء بسالمة أخالقيات اجملتمع؛
اإلسهام أبقصى ما يف قدراته ويف كل وقت وعلى كافة املستوايت يف تنمية الوحدة األفريقية  -8

وحتقيقها.



ا قم تاوتحد تا قتححمم 93يلعتسق 

ديباجة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات جتاه األفراد اآلخرين واجملتمع الذي ينتمي إليه، 
تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز احلقوق املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان 

وإعمال تلك احلقوق ...

األوصياء القانونيني تقع على عاتقهم مسؤولية  وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن الوالدين أو
تربية الطفل ومنوه، فضالً عن القيام، يف حدود إمكانياهتم املالية وقدراهتم، بتأمني ظروف املعيشة الالزمة 
لنمو الطفل. )الفقرة 1 من املادة 18، والفقرة 2 من املادة 27(. بيد أن املعاهدات الدولية حلقوق 

اإلنسان متتنع عموماً عن ختصيص واجبات فردية حمددة ابلذكر.

ومن املثري لالهتمام أن كالً من صكوك حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية واألفريقية تشري 
إىل الواجبات الفردية سواء بصفة عامة أو بصيغ حمددة على السواء. فهي، أوالً، حتاول التوفيق بني 

احلقوق والواجبات الفردية.

نسان والشعوب لعام 1981 ديباجة الميثاق الأفريقي لحقوق الإ

وإذ ترى أن التمتع ابحلقوق واحلرايت يقتضي أيضاً أن ينهض كل واحد بواجباته ...

نسان وواجباته لعام 1948 عالن الأمريكي لحقوق الإ ديباجة الإ

إن وفاء كل فرد بواجبه شرٌط أساسي لتمتع اجلميع حبقوقهم - احلقوق والواجبات متالزمة 
يف كل نشاط بشري اجتماعي وسياسي - يف حني تعلي احلقوق من حرية األفراد، فإن الواجبات 

تعد تعبرياً عن الكرامة اليت متنحها هذه احلرية.
واثنياً، تنص هذه الصكوك على العديد من الواجبات الفردية احملددة))3).

انظر أيضاً املواد من 29 إىل 38 من اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباته. (3((
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ومضة 

ال جيوز فرض حالة الطوارئ، مبا يف ذلك تقييد احلقوق واحلــرايت، إال كتدبري استثنائي 
ومؤقت. وجيب أن ينص الدستور تنصيصاً واضحاً على أن هذا التدبري ينبغي رفعه حاملا تنتفي الضرورة 
اليت أملته. ومن األمهية مبكان أن تُرفع التدابري القانونية االستثنائية اليت تقيد احلقوق واحلرايت ابنتهاء 

حالة الطوارئ، على أقصى تقدير.

الواجبات القانونية الفردية -7

يندرج مفهوم املسؤولية يف جمال حقوق اإلنسان. وكما يرد يف الفرعني ابء-6 وجيم-2 من 
هذا الفصل، ال تعين احلرية الفوضى وهلا حدودها املتمثلة يف واجب احرتام حقوق اآلخرين وحرايهتم. وهذا 
يعين أن التمتع ابحلقوق واحلرايت الفردية جيب إعماله حبد أدىن من املسؤولية. وعالوة على ذلك، يبدو 
أنه ليس هناك كبري شك يف أن كل فرد ليس صاحب حقوق فحسب، وإمنا أيضاً مكلفاً مبهام، جيسد 
احلاجة إىل املسؤولية البشرية جتاه األسرة واجملتمع والدولة ومؤسساهتا، على سبيل املثال. وتكتسي العديد 
من هذه املهام طابعاً أخالقياً، مثل واجب تقدمي الدعم ألفراد األسرة يف بعض احلاالت. وقد أُِقّر أبن 
بعضها مهم للمجتمع لدرجة أهنا أُدرجت يف القانون يف بعض الدول وأصبحت ابلتايل واجبات قانونية. 
فالوالدان، على سبيل املثال، يتحمالن واجباً قانونياً برعاية أطفاهلما إىل أن يبلغوا سن الرشد يف قوانني 
معظم الدول، ويف بعض الدول قد يقع على عاتق األطفال الكبار واجب قانوين برعاية والديهم املسنني.

ويقّر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ابلصلة القائمة بني اعتماد الفرد على رفاه اجملتمع احمللي 
ودور اإلسهام الفردي يف حياة هذا اجملتمع.

املادة 29 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
على كل فرد واجبات إزاء اجلماعة، اليت فيها وحدها ميكن أن تنمو شخصيته النمو احلر  -1

الكامل.

وتشري اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006 إىل الواجبات الفردية بعبارات مماثلة.
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يف أماكن ال يُعلن عنها لعدم التقيد؛ )ج( عناصر احلماية الدولية حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات؛ 
الرتحيل القسري للسكان من املنطقة اليت يوجدون فيها شرعاً، والذي يتخذ شكل  حظر اإلبعاد أو )د(
التشريد القسري ابلطرد أو ابتباع أساليب قسرية أخرى، دون االستناد يف ذلك إىل أُسس جييزها القانون 
الدويل؛ )ه( حظر قيام الدولة الطرف، مبا يتناىف مع املادة 20، ابلدعاية للحرب أو ابلدعوة إىل الكراهية 
القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛ )و( حق االنتصاف 

يف ذلك الضماانت القضائية واإلجرائية. ضد انتهاكات احلقوق غري القابلة للتقييد، مبا
ومن املهم، أثناء صياغة الدستور، النظر يف املادة ) من العهد وكذلك التوجيهات الواردة يف 
التعليق العام رقم 29، بصرف النظر عما إذا كانت حالة الطوارئ قد عوجلت يف شرعة احلقوق أو يف 
تتبع الدساتري املعاصرة  الواقع، كثرياً ما مكان آخر يف الدستور، يف فصل مستقل على سبيل املثال. ويف
املفهوم الذي يعتمده العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية من خالل إدراج احلقوق غري القابلة 

للتقييد أو احلقوق اليت جيوز عدم التقيد هبا. ويبدو أن كال احللني مقبوالن.

ي لعام 2002
المادة 25 )"حالة الطوارئ"( من دستور تيمور - ليش�ت

ال ميكن تعليق ممارسة احلقوق واحلرايت والضماانت األساسية إال بعد أن يكون قد أُعلن  -1
عن حالة احلصار أو حالة الطوارئ على النحو املنصوص عليه يف الدستور.

ال ميكن اإلعالن عن حالة احلصار أو حالة الطوارئ إال يف حالة عدوان فعلي أو وشيك  -2
من قوة أجنبية؛ أو اضطراب خطري أو هتديد ابضطراب خطري ضد النظام الدستوري الدميقراطي؛ 

ويف حالة الكارثة العامة.
جيب أن يكون إعالن حالة احلصار أو حالة الطوارئ مدعماً أبدلة حتدد احلقوق واحلرايت  -3

والضماانت اليت سيتم تعليق ممارستها.
ال ميكن أن يستمر التعليق ألكثر من ثالثني يوماً، دون اإلخالل إبمكانية جتديده على  -(

حنو مربر، يف حالة الضرورة القصوى، لفرتات متساوية من الوقت.
ال جيوز أبي حال من األحوال أن يؤثر إعالن حالة احلصار على احلق يف احلياة، والسالمة  -5
البدنية، واملواطنة، وعدم تطبيق القانون اجلنائي أبثر رجعي، والدفاع يف القضااي اجلنائية وحرية الوجدان 
والدين، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو االسرتقاق أو السخرة، واحلق يف عدم التعرض للمعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وضمان عدم التمييز.
على السلطات إعادة األوضاع الدستورية العادية أبسرع ما ميكن. -6
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ومبوجب هــذا احلكم، ال ميكن االنتقاص من احلقوق واحملــظــورات التالية: احلــق يف احلياة 
)املادة 6(؛ وحظر التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو إجراء جتارب طبية أو علمية 
على أي أحد دون رضاه )املادة 7(؛ وحظر الرق واالجتار ابلرقيق والعبودية )املادة 8(؛ وحظر سجن أي 
إنسان جملرد عجزه عن الوفاء ابلتزام تعاقدي )املادة 11(؛ وحظر إدانة أي فرد أبية جرمية بسبب فعل 
مل يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية )املادة 15(؛ وحق كل إنسان يف كل مكان أبن يُعرتف له ابلشخصية 
القانونية )املادة 16(؛ وحرية الفكر والوجدان والدين )املادة 18(. وجيب أال تشمل التدابري االستثنائية 

التمييز على األسس املنصوص عليها يف الفقرة 2 من املادة ) من العهد.
ويتعني على الدولة الطرف اليت تعلن حالة الطوارئ أن تبلغ األمني العام لألمم املتحدة فورًا
ابألحكام اليت مل تتقيد هبا وابألسباب اليت دفعتها إىل فرض هذه التدابري. وعليها، يف التاريخ الذي تنهي 

فيه عدم التقيد، أن تعلم األمني العام بذلك مرة أخرى.
وقد أوضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن شرط عدم التقيد جييز للدولة الطرف، من 
جهة، أن تتحلل بشكل أحادي من بعض التزاماهتا مبوجب العهد، بيد أنه، من جهة أخرى، خُيضع أي 
حتّلل لنظام قانوين ولعملية االستعراض اليت جيريها اجملتمع الدويل. وتضع اللجنة شرطني أساسيني لعدم 
التقيد ابحلقوق جيب استيفاؤمها. فحالة الطوارئ العامة جيب أن تشكل هتديداً حلياة األمة وجيب أن 
يكون قد مت تقدمي اإلخطار املذكور آنفاً. وعالوة على ذلك، تشدد اللجنة على أن تدابري عدم التقيد 

ابلعهد تُتخذ "يف أضيق احلدود اليت تتطلبها مقتضيات الوضع")32).
29، الذي استنبطت منه هذه اآلراء، أيضاً قائمة احلقوق املستثناة  ويوّسع التعليق العام رقم

من عدم التقيد، استناداً إىل أساس منطقي مفاده أن فئة القواعد 
اآلمرة يف القانون الدويل تذهب إىل أبعد من قائمة األحكام اليت 
ال جيوز تقييدها والواردة يف الفقرة 2 من املادة ). فعلى سبيل 
املثال، تورد اللجنة انتهاكات القانون اإلنساين، وأخذ الرهائن، 
وفرض عقوابت مجاعية من خالل احلرمان التعسفي من احلرية 

أو اخلروج عن املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة، مبا يف ذلك افرتاض الرباءة)33). وعالوة على ذلك، 
ترى اللجنة أن عناصر األحكام غري تلك املدرجة يف املادة ) ال ميكن أن ختضع الستثناءات، وتشري يف 
هذا السياق إىل ما يلي: )أ( يُعاَمل مجيع احملرومني من حريتهم معاملًة إنسانيًة مع احرتام الكرامة األصيلة 
للشخص اإلنساين؛ )ب( ال ختضع األحكام اليت حتظر أخذ الرهائن أو أعمال االختطاف أو االحتجاز 

29)2001(، الفقرة ). التعليق العام رقم (32(
نفس املرجع أعاله، الفقرة 11. (33(

الــقــواعــد اآلمــــرة: قــواعــد الــقــانــون 
الدويل اليت ال ميكن للدول أن حتيد 
عنها )القاعدة اآلمرة - ال ُيسمح 

أبي خروج عنها(.
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ال جيوز فرض أي قيود على ممارسة احلرايت واحلقوق الدستورية إال مبقتضى القانون أو النظام  )3(
األساسي، وعندما يكون ذلك ضرورايً فقط يف دولة دميقراطية من أجل محاية أمنها أو نظامها العام، 
أو حلماية البيئة الطبيعية أو الصحة أو اآلداب العامة، أو حقوق الغري أو حرايهتم، شريطة أال تنتهك 

هذه القيود جوهر احلرايت واحلقوق.

ومضة

قد تكون القيود املفروضة على احلقوق ضرورية، بيد أهنا جيب أن تستويف معايري صارمة 
يربرها. وإذا اقتضى األمر قبول فرض التقييدات، فسيكون  مبوجب الصكوك الدولية لكي يكون هلا ما
من األوضح إبراز ذلك ووضع املعايري املناسبة يف شرعة احلقوق الدستورية. ومع ذلك، يتعني أخذ 
الــرأي التايل للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف احلسبان: "أعربت اللجنة يف مناسبات عديدة عن 
جيوز تقييدها وفقاً للفقرة 2 من املادة )، ذلك إما ألنه مل يتم التقيد هبا  قلقها إزاء احلقوق اليت ال
لوجود خطر عدم التقيد هبا بسبب أوجه قصور يف النظام القانوين للدولة الطرف" )التعليق العام  أو

29)2001(، الفقرة 7). رقم

حماية الحقوق وحالة الطوارئ -6

من صنع اإلنسان تتطلب تعليق بعض احلقوق  ميكن أن حتدث حاالت طوارئ طبيعية أو
أو عناصر منها، وهي احلاالت املتوخاة يف املادة ) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.

املادة 4 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية: شرط عدم التقيد
يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة واملعلن قيامها رمسياً، جيوز للدول  -1
األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد اباللتزامات 
املرتتبة عليها مبقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها 
اجلنس  اللون أو مبقتضى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو

أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.

ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املــواد 6 و7 و8 )الفقرتني 1 و2( و11 و15 -2
و16 و18.
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2002 املادة 24 )"قوانني تقييدية"( من دستور تيمور - ليشيت لعام
ال ميكن تقييد احلقوق واحلرايت والضماانت إال مبوجب القانون من أجل محاية احلقوق  -1

أو املصاحل األخرى املتمتعة ابحلماية الدستورية ويف احلاالت اليت ينص عليها الدستور بوضوح.

والقوانني اليت تقيد احلقوق واحلرايت والضماانت هي ابلضرورة ذات طبيعة عامة وجمردة،  -2
وال ميكن أن حتد من مدى ونطاق احملتوى األساسي لألحكام الدستورية وليست ذات أثر رجعي.

وترد إشارة إىل أسس حمددة للقيود يف املادة 25 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 
والسياسية، واليت تنص على احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة "دون قيود غري معقولة". بيد أن 
حتــدد اللجنة املعنية حبقوق  تفسرياً بسيطاً هلذا احلكم قد يقول إن "القيود املعقولة" مسموح هبا. وال
اإلنسان، يف تعليقها العام رقم 25، معاين هذه املصطلحات الــواردة يف املادة 25. ومع ذلك، فهي 
تشري، على سبيل املثال، إىل حتديد السن الدنيا للحق يف التصويت ابعتباره قيداً معقوالً. ويقدم التعليق 
يف ذلك فرض شروط متييزية على املرشحني يف  العام أيضاً عدة أمثلة عن "قيود غري معقولة" حمتملة، مبا
االنتخاابت )مثل التعليم أو اإلقامة أو النسب أو االنتماء إىل حزب معني(، أو تعيني احلدود االنتخابية 
وأسلوب االقرتاع، واليت من شأهنا أن تقّيد على حنو غري معقول حق املواطنني يف اختيار ممثليهم حبرية. 
تنتهك احلقوق  وقد يقول قائل إن عبارة "غري معقولة" تعين يف هذا السياق أهنا تتناىف مع جوهر احلق أو

األخرى الواردة يف العهد.

ويعترب تقييد احلقوق مسألًة حساسة للغاية، وميكن أن يكون هلا أتثري كبري على التمتع حبقوق 
اإلنسان. ولذلك، من املهم أن حتدد شرعة احلقوق الدستورية، وال سيما يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية 

وليس لديها فقه قانوين راسخ يف هذا الصدد، مبادئ العتماد مثل هذه القيود.

1997 املادة 31 من دستور بولندا لعام
حرية الشخص حممية مبوجب القانون. )1(

يتوجب على كل شخص احرتام حرايت اآلخرين وحقوقهم. وال ميكن إرغام أي أحد على  )2(
يتطلبه القانون. القيام أبمر ال
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المادة 19

لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة. -1
لكل إنسان احلق يف حرية التعبري؛ ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب  -2
املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنــا اعتبار للحدود، ســواء على شكل مكتوب 

أو مطبوع أو يف قالب فين أو أبية وسيلة أخرى خيتارها.
تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة )2( من هذه املادة واجبات ومسؤوليات  -3
خاصة. وعلى ذلك، جيوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون، 

وأن تكون ضرورية:
الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛ )أ(

حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. )ب(

المادة 21

جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا  يكون احلق يف التجمع السلمي معرتفاً به. وال
تلك اليت تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن  احلق إال
القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق 

اآلخرين وحرايهتم.

وترد يف العديد من شرعات احلقوق احمللية قيود مماثلة.

1995 املادة 24 من دستور جورجيا لعام
جيوز قانوانً تقييد ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة  -(
]حرية الرأي واإلعالم، واحلق يف حرية تلقي املعلومات ونقلها[ ابلشروط اليت تقتضيها الضرورة، يف 
السالمة العامة، وملنع اجلرمية ومحاية حقوق  جمتمع دميقراطي، لضمان أمن الدولة والسالمة اإلقليمية أو

لضمان استقاللية القضاء ونزاهته. اآلخرين وكرامتهم، وملنع الكشف عن معلومات تعترب سرية أو
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ال جيوز فرض حدود مبوجب القانون على أنشطة النقاابت وغريها من الرابطات املنشأة  )3(
من أجل محاية املصاحل االقتصادية واالجتماعية إال بقدر ما تكون هذه التدابري ضرورية، يف جمتمع 

دميقراطي، حلماية األمن القومي والنظام العام وحقوق اآلخرين وحرايهتم.
يسمح للقضاة  احلــق يف اإلضـــراب مكفول. حيــدد القانون شــروط ممارسة هــذا احلــق. ال )((

واملدعني العامني وأفراد القوات املسلحة وأعضاء فرق اإلطفاء مبمارسة هذا احلق.

وينص العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على إمكانية فرض قيود يف األحكام 
املتعلقة حبقوق حمــددة، وخباصة حرية التنقل، واحلق يف حماكمة علنية، وحرية اإلنسان يف إظهار دينه 
يسمح هبذه القيود  معتقده، وحرية التعبري، وحرية التجمع وحرية تكوين اجلمعيات. وهذا يعين أنه ال أو
تنص عليه املادة ) يتعلق ابحلقوق األخرى، ابستثناء تقييد احلقوق يف حالة الطوارئ على حنو ما فيما

من العهد )انظر الفرع جيم-6 من الفصل الثاين من هذا املنشور(. وحُتَدَّد يف األحكام ذات الصلة من 
العهد دواعي التقييد اجلائز، ويتم التعبري عنها حسب مضمون احلق وتنطوي على اختالفات طفيفة. 
وُيستصوب، عند صياغة شرعة احلقوق الدستورية، الرجوع إىل األحكام ذات الصلة من املعاهدات 
ألسباب غري مسموح هبا  الدولية لتفادي األحكام الدستورية اليت تسمح بتقييد احلقوق يف حاالت أو

مبوجب املعايري الدولية.

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 12

حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار  لكل فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما -1
مكان إقامته.

لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده. -2
ال جيوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله أبية قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون وتكون  -3
ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين 

وحرايهتم وتكون متمشية مع احلقوق األخرى املعرتف هبا يف هذا العهد.
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املادة 8 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي: -1

حق كل شخص يف تكوين النقاابت ابالشــرتاك مع آخرين وىف االنضمام إىل  )أ(
النقابة اليت خيتارها، دومنا قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، على قصد تعزيز مصاحله 
االقتصادية واالجتماعية ومحايتها. وال جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق ألية قيود 
غري تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، 

لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرايهتم؛
...

حق النقاابت يف ممارسة نشاطها حبرية، دومنا قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون  )ج(
وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام 

أو حلماية حقوق اآلخرين وحرايهتم؛
حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانني البلد املعىن. )د(

ال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلدارات  -2
احلكومية لقيود قانونية على ممارستهم هلذه احلقوق.

ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة  -3
تطبيق  عام 8)19 بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري تشريعية من شأهنا، أو

القانون بطريقة من شأهنا، أن ختل ابلضماانت املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.

1992 املادة 37 من دستور سلوفاكيا لعام
لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع اآلخرين حلماية مصاحله االقتصادية واالجتماعية. )1(

جيوز فرض أية قيود على عدد النقاابت،  تنشأ النقاابت بشكل مستقل عن الدولة. ال )2(
وال جيوز تشجيع نقاابت حمددة يف بعض الشركات أو الصناعات.
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الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية

اتفاقية الرضا ابلزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1962

منظمة العمل الدولية

(29 اتفاقية السخرة )رقم 1930
(87 اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم )رقم 1948

(98 اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ احلّق يف التنظيم واملفاوضة اجلماعية )رقم 1949
اتفاقية بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية )رقم 100) 1951

اتفاقية إلغاء العمل اجلربي )رقم 105) 1957
(111 اتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة )رقم 1958

(122 اتفاقية سياسة العمالة )رقم 1964
اتفاقية احلّد األدىن لسّن االلتحاق ابلعمل )رقم 138) 1973

(169 اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية )رقم 1989
اتفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال )رقم 182) 1999

بية والعلم والثقافة منظمة الأمم المتحدة لل�ت

اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم 1960

جواز التحديدات  -5

كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف الفرع ابء-6 من الفصل الثاين، فإن الصكوك الدولية جتيز 
فرض حتديدات )قيود( يف عدد من احلاالت. فاملادة ) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية تتضمن مبدأً عاماً مفاده أن "ليس للدولة أن خُتضع التمتع ابحلقوق اليت تضمنها 
طبقاً هلذا العهد إال للحدود املقررة يف القانون، وإال مبقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق، وشريطة 
هو مبني يف  أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي". فعلى سبيل املثال، وكما
العهد، يتضمن احلق يف تكوين النقاابت إشارات إىل القيود احملتملة واحلق يف اإلضراب ليس مكفواًل
إال يف إطار القانون احمللي، بيد أن هذه القيود ال يزال حيكمها املبدأ العام املنصوص عليه يف املادة ).
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وتــرى اللجنة أن الشرط الــوارد يف املــادة 2 بشأن اإلعمال التدرجيي للحقوق ال ميكن أن 
يستخدم كذريعة لتربير عدم االمتثال للمعايري املنصوص عليها يف العهد. وميكن استخالص العناصر 

التالية من هذا التحليل:

 	 ،2 يتضمن العهد حقوقاً وأحكام أخرى تتطلب التنفيذ الفوري، مثل القضاء على التمييز )املادة
الفقرة 2(، واحلق يف تكوين النقاابت واالنضمام إليها ويف اإلضراب )املادة 8(، واحلق يف محاية 
األطفال واملراهقني من االستغالل االقتصادي واالجتماعي )املادة 10، الفقرة 3(، واحلق يف 
املساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة دون متييز من أي نوع كان )املادة 7)أ(’1’(، 
وتوفري التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي للجميع )املادة 13، الفقرة 2)أ((، وحرية الوالدين 
يف اختيار املدارس ألوالدمها )املادة 13، الفقرة 3(، وحرية األفراد واهليئات يف إنشاء وإدارة 
غىن عنها للبحث العلمي والنشاط  مؤسسات تعليمية )املادة 13، الفقرة )(، واحلرية اليت ال
اإلبداعي )املادة 15، الفقرة 3(، ووضع خطة عمل لضمان توفري التعليم االبتدائي اجملاين 

واإللزامي للجميع )املادة )1(؛

ينشئ العهد التزاماً بتحقيق نتيجة، وذلك ابختاذ خطوات "لضمان التمتع الفعلي التدرجيي 	 
ابحلقوق املعرتف هبا ]يف هذا العهد[" )املادة 2، الفقرة 1(؛

مبا أن العديد من الدول لن تتمكن من اإلعمال الكامل جلميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية 	 
والثقافية يف فرتة قصرية من الزمن، فإن شرط التنفيذ التدرجيي ينبغي تفسريه على أنه، وإن كان 
 ،2 يوفر املرونة الضرورية ويعكس احلقائق، يعيد التأكيد على اهلدف الشامل للعهد )املادة

الفقرة 1).

وأخرياً، جتدر اإلشارة إىل أن املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان ليست وحدها اليت تتناول 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإمنا تتناوهلا املعاهدات األخرى أيضاً، مبا يف ذلك اتفاقيات 
ينبغي أيضاً أن يؤخذ يف  منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، وهو ما

احلسبان يف عملية اإلصالح الدستوري، عند االقتضاء.
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حصول مجيع املواطنني على مأوى الئق وكاف، وغذاء مالئم وكاف، واحلد األدىن املعقول  )د(
لألجر اإلعاشي على الصعيد الوطين، والرعاية واملعاشات التقاعدية للمسنني، ومعوانت البطالة، 

ومستحقات حالة املرض ورفاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

وجيب أن يكون واضعو شرعات احلقوق الدستورية مدركني الحتمال تنوع النُّهج املعيارية 
إزاء احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن يسرتشدوا هبذا التنوع. وينبغي إعطاء األفضلية إلقرار 
حقوق وحرايت ميكن املطالبة هبا إذا كانت قدرات الدولة تسمح بذلك. ومع ذلك، سيكون من غري 
الالئق إغفال مسألة معينة جملرد أن القدرات احلالية ال تسمح إبقرار مثل هذا احلق. فعلى سبيل املثال، 
إذا تبني، يف حالة معينة، أنه سيكون من املستحيل اإلعالن عن حق ميكن املطالبة به يف  يف حالة ما
السكن الالئق، ينبغي أن تدرس اجلمعية الدستورية األشكال األخرى اليت ميكن أن تساعد على معاجلة 
هذه املسألة يف الدستور، من خالل استحداث واجبات على الدولة أو سياسات عامة على سبيل 
املثال. وميكن أن يساعد ذلك يف توجيه التطورات املتعلقة هبذه املسألة وحماسبة السلطات املسؤولة هبذا 
الشأن. وعالوة على ذلك، فإن استخدام مثل هذه الصيغ الدستورية ميكن أن ميهد السبيل إلقرار حق 

ميكن املطالبة به مستقبالً عندما يكون مستوى املوارد املتاحة والضرورية كافياً.

وميكن ابلفعل إخضاع إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعملية تدرجيية، على 
ينص عليه العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. حنو ما

املادة 2 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد أبن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون  -1
الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وأبقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم 
من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي ابحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك 

مجيع السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية.

ويف هذا الصدد، فإن تفسريات اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعهد 
تقدم لواضعي شرعة احلقوق الدستورية التوجيهات الالزمة)31).

3)1990( للجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن طبيعة التزامات  انظر التعليق العام رقم (31(
الدول األطراف.
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املشاركة السياسية اليت تضمن متثيلهم على النحو الواجب، وفقاً للقانون. -(

وضع برامج متخصصة لتوفري الرعاية املتكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة والعميقة،  -5
بغية تنمية شخصيتهم إىل أقصى حد وتعزيز استقالليتهم والتقليل من اعتمادهم على الغري.

تقدمي احلوافز والدعم للمشاريع اإلنتاجية لفائدة أقارب األشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة. -6

ضمان اإلعمال التام حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. -7

توجيه متعلق ابلسياسة العامة:

املادة 6 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
جيب أن تشمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأمني املمارسة  -2
الكاملة هلذا احلق ]احلق يف العمل[ توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني، واألخذ يف هذا 
اجملال بسياسات وتقنيات من شأهنا حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة 

ومنتجة يف ظل شروط تضمن للفرد احلرايت السياسية واالقتصادية األساسية.

املادة 21 )"الصحة"( من دستور الصني لعام 1982
ُتطور الدولة اخلدمات الطبية والصحية، وتنهض مبستوى الطب احلديث والطب الصيين  -1
التقليدي، وتشجع وتدعم اجلمعيات االقتصادية الريفية واملشاريع واملؤسسات احلكومية واملنظمات 
املنتشرة يف األحياء على إنشاء خمتلف املرافق الطبية والصحية، وتنهض مبستوى األنشطة يف جمال 

الصحة واإلصحاح اليت تتسم بطابع مجاعي، وكل ذلك حلماية صحة الناس.

تنّمي الدولة الرتبية البدنية وتعزز األنشطة الرايضية اجلماهريية لبناء لياقة الشعب. -2

1999 املادة 16 من دستور نيجرياي لعام
يلي: توجه الدولة سياساهتا حنو ضمان ما -2

...
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املادة 45 )"الضمان االجتماعي"( من دستور الصني لعام 1982
يتمتع مواطنو مجهورية الصني الشعبية حبق احلصول على املساعدة املادية من الدولة ومن  -1
اجملتمع عندما يطعنون يف السن أو يصابون مبرض أو إعاقة. وتتوىل الدولة تطوير الضمان االجتماعي، 

واإلغاثة االجتماعية، واخلدمات الطبية والصحية الالزمة لتمكني املواطنني من التمتع هبذا احلق.

من واجبات الدولة:

املادة 11 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اعرتافاً مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلــوع، تقوم الــدول األطــراف يف  -2
هذا العهد، مبجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل، ابختاذ التدابري املشتملة على برامج حمددة 

يلي: ملموسة والالزمة ملا

حتسني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، عن طريق االستفادة الكلية من  )أ(
إصالح نظم  املعارف التقنية والعلمية، ونشر املعرفة مببادئ التغذية، واستحداث أو

توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إمناء للموارد الطبيعية وانتفاع هبا؛

أتمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعاً عادالً يف ضوء االحتياجات، يضع يف  )ب(
اعتباره املشاكل اليت تواجهها البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا على السواء.

املادة 48 من دستور إكوادور لعام 2008
تتخذ الدولة لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة التدابري اليت تكفل ما يلي:

اإلدماج االجتماعي، عن طريق تنسيق خطط الدولة والقطاع اخلاص وبراجمهما اليت تعزز  -1
مشاركتهم السياسية واالجتماعية والتعليمية واالقتصادية.

االستفادة من التخفيضات الضريبية واخلصومات أو اإلعفاءات اليت متكنهم من بدء ومواصلة  -2
أنشطة إنتاجية واحلصول على منح دراسية يف مجيع مستوايت التعليم.

وضع الربامج والسياسات الرامية إىل تعزيز رفاههم وراحتهم. -3
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1973 املادة 27 من دستور البحرين لعام
حرية تكوين اجلمعيات والنقاابت، على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية، 
جيوز إجبار أحد على االنضمام إىل مجعية  مكفولة وفقاً للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون. وال

أو نقابة أو االستمرار فيها.

احلق يف االستحقاقات االجتماعية:

املادة 12 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع أبعلى مستوى من الصحة  -1

اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه.
تشمل التدابري اليت يتعني على الدول األطراف يف هذا العهد اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة  -2

هلذا احلق، تلك التدابري الالزمة من أجل:
العمل على خفض معدل موتى املواليد ومعدل وفيات الرضع وأتمني منو الطفل  )أ(

منواً صحياً؛
حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ )ب(

الــوقــايــة مــن األمــــراض الــوابئــيــة واملتوطنة واملهنية واألمــــراض األخـــرى وعالجها  )ج(
ومكافحتها؛

هتيئة ظروف من شأهنا أتمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة  )د(
املرض.

املادة 41 )"احلق يف احلماية الصحية"( من دستور أذربيجان لعام 1995
لكل شخص احلق يف احلماية الصحية واملساعدة الطبية. تتخذ الدولة، مستندة إىل خمتلف 
أشكال امللكية، التدابري الالزمة لتعزيز تطوير مجيع جوانب اخلدمات الصحية، وكفالة األمن يف جمال 
اإلصحاح واحلماية من األوبئة، وابتكار أشكال خمتلفة من التأمني الطيب. حياَسب األشخاص املوثوق 

هبم على إخفاء الوقائع والقضااي اليت متثل خطراً على حياة اإلنسان وصحته.
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أنه يتم تناول احلالة االجتماعية للسكان عن طريق الدستور الذي ينص على مسؤوليات الدولة هبذا 
الشأن. ومن حيث املبدأ، فإن هذا ُيضعف موقف األفراد ألهنم يبدون مبوجب هذه القاعدة وكأهنم جمرد 
مستفيدين من االستحقاقات االجتماعية اليت تقدمها الدولة وليس كأصحاب حقوق ميكن املطالبة هبا.

وميكن للمرء أن يستنتج أن االختالفات يف النظم القانونية وخمتلف النهج الفقهية تساهم يف 
تشكيل هذه الفسيفساء من احللول الدستورية. بيد أن االختيار األكثر شيوعاً لدى واضعي العديد من 

الدساتري احلديثة هو صياغة شرعة للحقوق تشمل مجيع فئات احلقوق.

وعلى الرغم من هذا االجتاه، فإن صياغة جزء شرعة احلقوق الذي يتصل ابحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية جيب أن تراعي بعض االعتبارات اإلضافية مقارنة بصياغة اجلزء املتعلق ابحلقوق 
الثقافية تعتمد اعتماداً كبريًا املدنية والسياسية)30). وابلنظر إىل أن احلقوق اليت تتناول املنافع االجتماعية أو
على قدرات الدولة، فإن اجلمعيات الدستورية تتوخى أقصى درجات احلذر لدى وضع القواعد يف هذا 
الصدد. فمن الضروري إجياد الصيغ السليمة ملعاجلة املسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون تقدمي 

وعود غري واقعية وابلتايل مضللة )انظر الفرع ابء-5 من الفصل الثاين من هذا املنشور(.

ومييز العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن العديد من 
شرعات احلقوق الدستورية، بني حتديد احلقوق وحتديد االلتزامات، على النحو املبني يف األمثلة الواردة أدانه.

احلرايت اليت تنفذ تلقائياً واليت ميكن تنفيذها بشكل فوري: احلقوق أو

املادة 8 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي: -1

حق كل شخص يف تكوين النقاابت ابالشرتاك مع آخرين وىف االنضمام إىل النقابة اليت خيتارها،  )أ(
جيوز  دومنا قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، على قصد تعزيز مصاحله االقتصادية واالجتماعية ومحايتها. وال
إخضاع ممارسة هذا احلق ألية قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع 

دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرايهتم.

33، أسئلة يتكرر طرحها بشأن  انظر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، صحيفة الوقائع رقم (30(
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، )نيويورك وجنيف، 2008(. ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 
Rev. 1( ،16(: اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )نيويورك  اإلنسان، صحيفة الوقائع رقم

وجنيف، 1996).
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حق كل شخص يف تكوين النقاابت ابالشرتاك مع آخرين وىف االنضمام إىل النقابة اليت 	 
خيتارها )املادة 8، الفقرة 1)أ((

حق النقاابت يف ممارسة نشاطها حبرية )املادة 8، الفقرة 1)ج((	 
احلق يف اإلضراب )املادة 8، الفقرة 1)د((	 
حق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمني االجتماعي )املادة 9)	 
التزام الدولة بتوفري احلماية واملساعدة لألسرة )املادة 10، الفقرة 1)	 
حق الطرفني املقبلني على الزواج يف عقد زواجهما برضامها )املادة 10، الفقرة 1)	 
التزام الدولة بتوفري محاية خاصة لألمهات خالل فرتة معقولة قبل الوضع وبعده )املادة 10، 	 

الفقرة 2)
التزام الدولة ابختاذ تدابري محاية ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال والصغار )املادة 10، 	 

الفقرة 3)
حق كل فرد يف مستوى معيشي كاف له وألسرته، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على ما يفي 	 

حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى )املادة 11، الفقرة 1)
احلق يف التحرر من اجلوع )املادة 11، الفقرة 2)	 
احلق يف الصحة )املادة 12)	 
احلق يف التعليم )املادة 13)	 
احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية )املادة 15، الفقرة 1)أ((	 
احلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته )املادة 15، الفقرة 1)ب((	 
حق كل فرد يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املرتتبة على أي إنتاج علمي أو أديب 	 

أو فين من صنعه )املادة 15 الفقرة 1)ج((

وجتدر اإلشارة إىل أنه، ابإلضافة إىل القائمة الواردة أعاله، فإن اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية قد فسرت املادة 11 بشأن احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق واملادة 12 بشأن 

احلق يف الصحة أبهنما تنصان على احلق يف احلصول على املياه.

ويف بعض البلدان، ال تزال هناك مقاومة إلدراج هذه الفئة من احلقوق يف القانون الدستوري 
على الرغم من االلتزامات الدولية اليت أخذهتا هذه البلدان على عاتقها مبوجب العهد الدويل اخلاص 
هذه احلال يتم التنصيص على استحقاقات حمددة يف  ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويف
التشريعات العادية. ومثة بلدان أخرى ال ترد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف دساتريها، بيد 
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الدولية، اليت ينبغي أن تفسر على أهنا قائمة احلقوق الدنيا اليت متثل قامساً مشرتكاً يف عامل يطبعه التنوع 
السياسي. وحتاول بعض الدساتري معاجلة املشاكل الكامنة وراء النزاعات السياسية بني خمتلف الفئات 
االجتماعية. فعلى سبيل املثال، يصاغ أحياانً مفهوم تقاسم السلطة يف إطار دميقراطي على  اإلثنية أو
حنو مفصل، مع تدابري تتوخى كفالة مشاركة خمتلف الفئات مشاركة فعالة يف احلكومة ضماانً لالستقرار. 
وهذه احلقوق اإلضافية يف متثيل فئات معينة هلا طبيعة سياسية تتجاوز احلقوق السياسية املبينة يف العهد.

ومضة

دفعت األشكال السياسة املتنوعة والتجارب التارخيية للدول املعاصرة العديد من اجلمعيات 
الدستورية إىل البحث عن نسيج احلقوق السياسية لبلدان بعينها. ومع ذلك، من األمهية مبكان أن 

تعرتف هذه احملاوالت ابملعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف هذا اجملال وتطبقها.

الحقوق والحريات القتصادية والجتماعية والثقافية

وصل النقاش الدويل بشأن طبيعة ومركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل نقطة 
حتول يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1993، إذ مت التأكيد جمدداً، بدعم من مجيع الدول األعضاء 
يف األمــم املتحدة، على مبدأ تساوي مجيع فئات احلقوق - املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية 

واالجتماعية - يف قيمتها)29).

وتتجاوز قائمة احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية نطاق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

ي العهد الدوىلي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية
الحقوق �ف

حظر التمييز يف ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )املادة 2، الفقرة 2)	 
املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 	 

)املادة 3)
احلق يف العمل )املادة 6)	 
حق كل شخص يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية )املادة 7)	 

.(2011 انظر أيضاً ايش غاي وجيل كوتريل، إعالن األلفية واحلقوق والدساتري )نيودهلي، مطبعة جامعة أكسفورد، (29(
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وتكرس الدساتري املعاصرة على وجه التحديد، وبوترية أسرع مما كان عليه األمر يف املاضي، 
احلرايت املتعلقة ابألحــزاب السياسية. وينبغي أن يكفل دستور البلد حرية إنشاء األحــزاب السياسية 
واالنضمام إليها واالنسحاب منها، فضالً عن حق األحزاب يف العمل حبرية، مع أخذ دور األحزاب 
السياسية يف اآللية السياسية للدولة يف االعتبار. وكقاعدة عامة، فإن الدساتري ال جتيز لألحزاب السياسية 

االضطالع أبنشطة تتناىف مع النظام الدميقراطي.

1991 فاسو لعام املادة 13 من دستور بوركينا
تُنشأ األحزاب والتشكيالت السياسية حبريّة.

جتسيد االقرتاع.  إعالم الشعب وتثقيفه، ويف وهي تشارك يف تنشيط احلياة السياسية، ويف
وهي متارس أنشطتها حبرية، يف إطار احرتام القوانني.

ومجيع األحزاب والتشكيالت السياسية متساوية يف احلقوق والواجبات.
إقليمية  ُيسمح إبنشاء األحزاب والتشكيالت السياسية على أسس قَبلية أو ومع ذلك، ال

أو مذهبية أو عنصرية.

املادة 48 )"احلق يف تكوين اجلمعيات"( من دستور إستونيا لعام 1992
حيق لغري املواطنني  لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات والرابطات غري اهلادفة للربح. وال -1

اإلستونيني االنضمام إىل األحزاب السياسية.

...

حُتظر اجلمعيات أو الرابطات أو األحزاب السياسية اليت تكون أهدافها أو أنشطتها موجهة   -3
تنتهك القانون اجلنائي بشكل آخر. حنو تغيري النظام الدستوري اإلستوين أو

حزب سياسي ومعاقبته  رابطة أو تعليق أنشطة مجعية أو ال ميكن للمحكمة أن تعتد إبهناء أو -(
إال يف احلاالت اليت يكون فيها القانون قد انُتهك.

تشكل احلقوق السياسية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية جوهر هذه الفئة  وعادة ما
تتجاوز هذه احلقوق اخلطة  من احلقوق املكرسة يف شرعات احلقوق الدستورية. ومع ذلك، كثرياً ما
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وعلى منوال احلقوق املتصلة حصراً ابجملال السياسي )احلقوق السياسية ابملعىن الضيق(، فإن 
حق املشاركة يف إدارة شؤون البلد واحلق يف تكافؤ فرص تقلد الوظائف العامة مكرسان يف املادة 21
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. ويُعترب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أكثر حتديدًا

يف هذا الصدد.

املادة 25 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة 2، احلقوق التالية، 

اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع هبا دون قيود غري معقولة:

أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خُيتارون حبرية؛ )أ(

أن يَنتخب ويُنتخب، يف انتخاابت نزيهة جترى دورايً ابالقرتاع العام وعلى قدم املساواة بني  )ب(
الناخبني وابلتصويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني؛

أن تتاح له، على قدم املساواة مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده. )ج(

وليس من املستغرب أن العهد ال جييز فرض أي قيود على احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون 
العامة ألسباب تنطبق يف حالة بعض احلرايت األخرى، مثل القيود املطبقة على حرية التعبري، واحلق يف 
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، ألهنا قد تقوض مبدأ السلطة السيادية للشعب.  التجمع السلمي أو
وعلى وجه اخلصوص، فإن القيود اليت قد تفضي إىل استبعاد أطياف من اجملتمع من العملية السياسية 

غري مقبولة )انظر الفرع جيم-5 من الفصل الثاين من هذا املنشور(.

واحلقوق الواردة يف املادة 25 من العهد هي أساساً حكٌر على املواطنني، وإن كانت الدول 
يتعلق ابملهاجرين  قد متنحها أيضاً لغري املواطنني. وحيدث هذا بشكل متزايد على الصعيد احمللي فيما
احلقوق األخرى اليت هلا صلة ابحلياة السياسية فُتفهم  الذين يعيشون يف البلد لفرتة معينة من الزمن. أما
على أهنا متاحة للجميع، حيث ال تؤدي اجلنسية أي دور )انظر الفرع جيم-1 من الفصل الثاين من 
هذا املنشور(. وقد أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف مناسبات عديدة، يف هذا السياق، إىل 
يف ذلك حرية الشخص يف التماس املعلومات  حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع وحرية التعبري، مبا
على شكل  واألفكار جبميع أنواعها وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء شفوايً أو

مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو أبية وسيلة أخرى خيتارها.
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1787 التعديل الثالث عشر لدستور الوالايت املتحدة األمريكية لعام
الفقرة 1: حيظر الرق والعبودية القسرية يف الوالايت املتحدة أو يف أي مكان خاضع لواليتها القضائية، 

إال إذا كاان عقابني على جرمية أدين هبا الطرف املعين إدانة صحيحة.

املادة 18 من دستور غاان لعام 1992
ال جيوز التدخل يف خصوصية أي شخص أو شؤون بيته أو ممتلكاته أو مراسالته أو اتصاالته  )2(
إال مبوجب القانون وحسب ما متليه، يف جمتمع حر ودميقراطي، ضرورة حفظ السالمة العامة، أو الرفاه 

االقتصادي للبلد، أو محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم.

1991 املادة 23 )"احلق يف احلماية القضائية"( من دستور سلوفينيا لعام
لكل شخص احلق يف أن يُتّخذ قرار بشأنه من قبل حمكمة مستقلة وحمايدة ومنشأة مبوجب 
القانون دون أتخري ال مربر له فيما يتعلق حبقوقه وواجباته وكذلك بشأن أي اهتامات موجهة ضده. 

قاض معني حسب األصول وفقاً للقواعد  ميكن أن حيكم على مثل هذا الشخص إال وال
اليت ينص عليها القانون واألنظمة القضائية.

ميكن تقييدها حىت أثناء  وتتميز العديد من احلقوق املدنية أبهنا حقوق مطلقة، مبعىن أنه ال
حالة الطوارئ )انظر الفرع جيم-6 من الفصل الثاين من هذا املنشور(.

الحقوق والحريات السياسية

أحياانً، يكون الفرق بني احلقوق املدنية والسياسية غري واضح ألن العديد من احلقوق ذات 
حرية التجمع، على سبيل املثال، ينظر  بعد مدين وسياسي على حد سواء. فحرية تكوين اجلمعيات أو
أنه ميكن استخدامهما أيضاً ألغراض غري سياسية، مثل  إليهما عموماً على أهنما حقان سياسيان، إال
تنظيم فئة اجتماعية أو ممارسة هواية مع اآلخرين. وابملثل، فإن حرية التعبري واحلق يف اعتناق آراء دون 
ينظر إليهما على أهنما حقان سياسيان، بيد أنه ميكن كذلك استخدامهما يف سياقات  تدّخل كثرياً ما
أخرى، مثل األنشطة الثقافية أو الرايضية. ومع ذلك، ويف حني أيخذ هذا الفرع هذه املسألة يف االعتبار، 

فهو يتناول احلقوق اليت تركز على حرية املشاركة يف تسيري الشؤون العامة.
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وينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أيضاً على احلق يف امللكية، واحلق يف اللجوء، واحلق 
يف اجلنسية. بيد أنه اتضح أن إدماجها يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أمٌر مستحيل 
ضوء التطورات  أثناء العملية التفاوضية بسبب شدة تباين اآلراء حول مضموهنا ووظيفتها. ومع ذلك، ويف
األخرية يف القانون الدويل والقانون الدستوري، يتعني على املسؤولني عن اإلصالحات الدستورية النظر 
يف إدراج هذه احلقوق أيضاً. كما أن بعض احلقوق، مثل احلق يف محاية امللكية الفكرية، ميكن التعبري 
عنها يف معاهدات دولية غري املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وقد يرغب واضعو الدساتري يف إدراج 

هذه احلقوق أيضاً.

واستناداً إىل احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل، عادة ما تصاغ احلقوق املدنية على 
النحو التايل:

حرية حمددة حيميها القانون، أحياانً مع إبداء األسباب اليت ميكن االستناد إليها لفرض قيود 	 
على التمتع هبا، مثل حرية التنقل )املادة 12(؛

محاية قيمة معينة، مثل احلق يف احلياة )املادة 6( واحلق يف اخلصوصية )املادة 17(؛	 

التدخل يف حريته، مثل حظر التعذيب )املادة 7) 	  حظر اعتداء حمدد على كرامة الفرد، أو
وحظر الرق )املادة 8).

وكان واضعو العهد الــدويل والعديد من شرعات احلقوق الدستورية مهتمني جبعل احلقوق 
املدنية انفذة تلقائياً )انظر الفرع ابء-5 من الفصل الثاين من هذا املنشور(.

املادة 4 )"حرية املعتقد والضمري والعقيدة"( من القانون األساسي األملاين لعام 1949
املعتقد الفلسفي مكفولة. حرية العقيدة والضمري، وحرية اعتناق الدين أو )1(

ممارسة الشعائر الدينية دون مضايقة مكفولة. )2(

ال جيوز إجبار أي شخص على أداء اخلدمة العسكرية اليت تنطوي على استخدام األسلحة  )3(
إذا كان ضمريه ال يرتضي ذلك. تنظَّم تفاصيل ذلك مبوجب قانون احتادي.
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ي العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الحقوق �ف

حظر التمييز يف ممارسة احلقوق املدنية والسياسية	 
املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية	 
احلق يف سبيل انتصاف فعال	 
احلق يف احلياة	 
حظر التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة	 
حق الشخص يف أال يكون موضوع أي جتربة طبية أو علمية دون رضاه احلر	 
حظر الرق والعبودية	 
حظر العمل القسري واإلجباري	 
حرية الشخص وأمنه	 
حق الشخص مسلوب احلرية يف أن يعاَمل معاملة إنسانية ويف احرتام لكرامته املتأصلة	 
حظر السجن بسبب العجز عن الوفاء ابلتزام تعاقدي	 
احلق يف حرية التنقل ويف مغادرة البلد والرجوع له	 
حق األجنيب يف احلماية من الطرد التعسفي	 
احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية	 
احلق يف احملاكمة وفق األصول القانونية واحملاكمة العادلة	 
حقوق املتهم يف دعوى جنائية	 
حق الشخص يف أن يُعرتف له ابلشخصية القانونية	 
احلق يف اخلصوصية وعدم التدخل يف شؤون األسرة، أو املراسالت، ويف احلماية من االعتداء 	 

غري القانوين على شرف الشخص ومسعته
حرية الفكر والضمري والدين	 
حرية التعبري واحلق يف اعتناق آراء دون مضايقة	 
حرية التجمع	 
حرية تكوين اجلمعيات	 
احلق يف الزواج ويف بناء أسرة	 
احلق يف املساواة بني الزوجني يف احلقوق واملسؤوليات لدى الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه	 
حق كل طفل يف احلماية الكافية	 
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التقاليد القانونية والسياسية والثقافية للبلد.	 

ويضطلع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان يف 
كثري من األحيان بدور رئيسي يف إرشاد املشرعني الوطنيني. بيد أن اجلمعية الدستورية ال يتعني عليها 
ابلضرورة أن تتقيد بقائمة احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدات اليت تكون الدولة طرفاً فيها، ابلنظر 
إىل أن بعض هذه احلقوق قد ال تنطبق على البلد املعين ألسباب اترخيية، على سبيل املثال، حظر الرق 

أو االستعباد أو السجن جملرد العجز عن الوفاء ابلتزام تعاقدي.

وتربهن شرعات احلقوق الدستورية املعتمدة مؤخراً على مستوى كبري من التشابه وترد فيها 
العديد من حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الصكوك الدولية. ومع ذلك، فإن األمر مرتوك يف هناية 
املطاف للدولة كي تقرر الطريقة اليت حتدد هبا حقوق اإلنسان املعرتف هبا عاملياً وحتميها مبوجب دستورها.

وميكن لواضعي اإلصالحات الدستورية أن يستفيدوا أميا استفادة من رصيد اخلربة اهلائل املضمن 
يف التعليقات العامة اليت اعتمدهتا اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان األساسية. وتفّسر 
الغالبية العظمى من التعليقات العامة احلقوق واملبادئ املنصوص عليها يف املعاهدات ذات الصلة وتلّخص 
اخلربة اليت مجعتها اللجان املعنية أثناء النظر يف التقارير الدورية املقدمة من الدول األطراف. وكقاعدة 
عامة، تنظر اللجان ابلتفصيل، يف مجلة أمور، يف املضمون املعياري للحقوق واحلرايت، والتزامات الدولة 
الطرف، وسبل التنفيذ، واالنتهاكات، وسبل االنتصاف، واملساءلة املنصوص عليها يف املعاهدات)28).

الحقوق والحريات المدنية

تشمل هذه الفئة احلقوق اليت حتمي احلياة، واحلرية، واخلصوصية، واألمن املادي والسالمة 
الشخصية للفرد، فضالً عن احلقوق اليت تتيح إمكانية الوصول إىل إجراءات احلماية. وعلى الرغم من 
أن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ال يعكس مجيع احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان، فهو يتضمن هذه احلقوق على أوسع نطاق.

7-3 رقــم العامة  التعليقات  فــإن  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  ابحلقوق  املعنية  ابللجنة  يتعلق  فيما (28(
و9-21 قد تكون مفيدة بشكل خاص عند صياغة شرعة احلقوق الدستورية. وميكن لواضعي اجلزء املخصص 
 ،9-5 يف الشرعة الدستورية للحقوق املدنية والسياسية أن يستفيدوا بوجه خاص من التعليقات العامة رقم

و11، و)1، و16، و19، و20-22، و27، و29، و31-33 للجنة املعنية حبقوق اإلنسان.
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2003، مع التعديالت اليت أدخلت عليه  ــدا لــعــام املــادة 10 من دستور روان
عام 2015

تلتزم دولة رواندا ابحرتام املبادئ األساسية التالية وكفالة احرتامها:

بناء دولة حتكمها سيادة القانون، وحكم دميقراطي تعددي، واملساواة بني مجيع الروانديني  -(
وبني الرجال والنساء واليت يؤكدها حصول النساء على ثالثني يف املائة على األقل )30 %( من 

املناصب يف أجهزة صنع القرار.

وقد تفضل بعض الدول تعزيز أهداف ذات صياغة فضفاضة.

2010 املادة 100 )"تعزيز متثيل الفئات املهمشة"( من دستور كينيا لعام
يسن الربملان تشريعات لتعزيز متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف الربملان.

ومضة

من الناحية العملية، وعلى الرغم من أن صياغة مبادئ املساواة وعدم التمييز ينبغي أن 
حتددها التجارب والتقاليد القانونية للمجتمع املعين، فإن قائمة األسس احملظورة املنصوص عليها يف 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ميكن أن تكون مبثابة معيار توجيهي.

فئات الحقوق والحريات -4

يتعلق بوضع شرعات احلقوق املعاصرة، أن نطاق محاية حقوق اإلنسان  أظهرت التجربة، فيما
قد أتثر إىل حد كبري ابالعتبارات التالية:

االمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من االلتزامات القانونية للدولة املعنية؛	 

إن صياغة العديد من القوانني املعاصرة كان جزءاً من عمليات 	  التجربة احلديثة للمجتمع، إذ
اترخيية، مبا يف ذلك االنتقال إىل الدميقراطية، أو تسوية النزاع أو إعادة البناء يف حاالت ما بعد 

انتهاء النزاع، أو نشوء دول جديدة؛
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تسمى هذه  عدم املساواة يف متتع هذه الفئات حبقوق اإلنسان والتعجيل بتحقيق املساواة. وكثرياً ما
األحكام "تدابري خاصة مؤقتة" أو "تدابري إجيابية".

املادة 1 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
ال تعترب من قبيل التمييز العنصري أية تدابري خاصة يكون الغرض الوحيد من اختاذها أتمني  -(
التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية أو اإلثنية أو لبعض األفراد احملتاجني إىل هذا النوع من احلماية 
اليت قد تكون الزمة لتضمن املساواة يف متتعهم حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية أو ممارستها، شريطة 
أال تؤدي تلك التدابري، كنتيجة لذلك، إىل إدامة قيام حقوق منفصلة ختتلف ابختالف اجلماعات 

العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف اليت اختذت من أجلها.

وتقدم اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان أيضاً إيضاحات مفيدة يف هذا 
32(، واللجنة  سيما اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز العنصري )التوصية العامة رقــم الصدد، وال
20( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )التعليق العام رقم
18(. وكما هو مذكور يف التوصية العامة رقم 32 للجنة املعنية ابلقضاء على التمييز  )التعليق العام رقم
العنصري، "يرتكز مفهوم التدابري اخلاصة إىل املبدأ القائل إن القوانني والسياسات واملمارسات املعتمدة 
واملنّفذة من أجل الوفاء ابلتزامات مقطوعة مبوجب االتفاقية تستدعي استكماهلا، إن اقتضت الظروف 
ذلك، ابعتماد تدابري خاصة مؤقتة معدة لغرض أتمني متتع الفئات احملرومة حبقوق اإلنسان واحلرايت 

األساسية ابلكامل وابلتساوي".

2010 املادة 27 )"املساواة والتحرر من التمييز"( من دستور كينيا لعام
من أجل اإلعمال الكامل للحقوق املكفولة يف إطار هذه املادة، تتخذ الدولة تدابري تشريعية  -6
وغري تشريعية، مبا يف ذلك وضع برامج وسياسات اإلجراءات اإلجيابية املصممة لعالج أي حرمان 

يعاين منه أفراد أو مجاعات نتيجة متييز سابق.

وقد تعتمد بعض الدول نظام احلصص يف دساتريها من أجل التحقيق العملي هلدف املساواة 
بني اجلنسني.
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املادة 48 من دستور الصني لعام 1982
تتمتع املرأة يف مجهورية الصني الشعبية حبقوق متساوية مع الرجل يف مجيع مناحي احلياة،  -1

فيها احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية واأُلَسرية. مبا

حتمي الدولة حقوق املرأة ومصاحلها، وتطبق مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي  -2
توفر التدريب للنساء وختتار من بينهن من يشغلن  يف القيمة للرجال والنساء على حد سواء، كما

املناصب العليا.

ويف بعض احلاالت، تتوخى األحكام الدستورية القضاء على العادات واملمارسات اليت متيز 
ضد املرأة.

2010 املادة 24 من دستور مالوي بصيغته املعدلة يف عام
كل قانون ينطوي على متييز ضد املرأة على أساس جنساين أو على أساس احلالة املدنية 	 

يعترب قانوانً ابطــالً، وَتصدر تشريعات للقضاء على األعــراف واملمارسات اليت متيز ضد 
املرأة، وخباصة ممارسات من قبيل:

االعتداء اجلنسي والتحرش والعنف؛ )أ(

التمييز يف العمل واألعمال التجارية والشؤون العامة؛ )ب(

احلرمان من املمتلكات، مبا يف ذلك املمتلكات املكتسبة عن طريق الوراثة. )ج(

وتستند الكثري من الدساتري أيضاً إىل التفسري املعاصر املشرتك ملبدأ املساواة، ومفاده أن الدولة 
ينبغي هلا أن تتخذ التدابري الالزمة لتمكني مجيع الناس من التمتع حبقوقهم. وتشدد هيئات معاهدات 
حقوق اإلنسان على أن الدول ملزمة ابعتماد القوانني والسياسات اليت من شأهنا تصحيح أوجه عدم 
املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان. ولتحقيق مساواة حقيقية، متنح الدول ميزة مؤقتة يف كثري من األحيان 
إىل الفئات اليت ظلت حمرومة اترخيياً واألشخاص اآلخرين الذين سيعانون من عواقب عدم املساواة 
الوقائعية بدون هذا النوع من الدعم. واهلدف من ذلك هو القضاء على الظروف اليت تؤدي إىل إدامة 
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من كال العهدين املشكلة إبضافة عبارة "أو أي وضع آخر". وحتذو بعض الدساتري حذو هذا املثال، 
كلتا احلالتني، يظل التفسري املقبول من منظور مبدأ املساواة هو نفسه.  على عكس دساتري أخرى. ويف
ومع ذلك، فإن أكثر السبل املؤكدة لكفالة احلماية الدستورية الشاملة هو توفري قائمة األسس احملظورة 

وإضافة العبارة احملددة "أو أي وضع آخر".

ومن املهم التأكيد على أنه ينبغي ألي بلد يريد أن يكون له أتثري حقيقي على ظروف عدم 
املساواة أن يستلهم دستوره على حنو كامل روح تعريف "عدم التمييز" يف حقوق اإلنسان. وهلذا السبب، 
دأبت اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة على التوصية أبن ُتدمج الدول األطراف التعريف 

الوارد يف االتفاقية يف دساتريها.

املادة 1 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ألغراض هذه االتفاقية، يعين مصطلح" التمييز ضد املرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم 
على أساس اجلنس ويكون من آاثره أو أغراضه، إضعاف أو إبطال االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان 
واحلرايت األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر.

ويف معظم احلاالت، ال حتدد الدساتري املعاصرة احلق يف املساواة وعدم التمييز بعبارات عامة 
فحسب، بل حتدد أيضاً عناصر هذه املبادئ، إما من خالل أحكام بشأن أبعاد حمددة للمساواة )على 
يتعلق  يف سياق مسائل دستورية خمتلفة )على سبيل املثال، فيما سبيل املثال، املساواة بني الرجال والنساء( أو

ابملساواة يف املعاملة بشأن إقامة العدل أو العالقات العمالية أو األصل اإلثين()27).

املادة 19 من دستور االحتاد الروسي لعام 1993
يتمّتع الرجال والنساء حبقوق وحرايت متساوية وبتكافؤ الفرص يف ممارسة هذه احلقوق  -3

واحلرايت.

انظر، فيما يتعلق ابألصل اإلثين، الفرع جيم-1 من الفصل الثاين من هذا املنشور. (27(
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وتقتصر دساتري أخرى على حظر التمييز.

ي لعام 2002
المادة 16 )"العالمية والمساواة"( من دستور تيمور - ليش�ت

ال جيوز التمييز ضد أي فرد على أساس اللون، أو العرق، أو احلالة االجتماعية، أو نوع  )2(
اجلنس، أو األصــل اإلثــين، أو اللغة، أو املركز االجتماعي أو االقتصادي، أو القناعات السياسية 

أو األيديولوجية، أو الدين، أو التعليم أو احلالة البدنية أو العقلية.

"( من دستور كينيا لعام 2010 ف المادة 27 )"المساواة والتحرر من التمي�ي

ال متيز الدولة، على حنو مباشر أو غري مباشر، ضد أي شخص على أي أساس، مبا يف ذلك  )((
العرق، أو اجلنس، أو احلمل، أو احلالة الزوجية، أو احلالة الصحية، أو األصل العرقي أو االجتماعي، 
أو اللون، أو العمر، أو اإلعاقة، أو الدين، أو الضمري، أو املعتقد، أو الثقافة، أو امللبس، أو اللغة، 

أو املولد.
ال حيق ألي شخص أن ميارس التمييز ضد أي شخص آخر، بصورة مباشرة أو غري مباشرة،  )5(

على أي من األسس احملددة أو املتوخاة يف الفقرة ))).
وعلى غرار الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، تتضمن األحكام الدستورية عادة "أسباب التمييز 
احملظورة". وتشري انتقادات اندرة إىل حد ما هلذا النهج إىل احتمال أْن يؤدي وضع قائمة ابألسس احملظورة 
إىل تفسريات مفادها أن التمييز القائم على أسس أخرى غري تلك املدرجة يف القائمة هو متييز مقبول. 
واستناداً إىل هذا االفرتاض، متتنع بعض الدساتري عن حتديد األسباب اليت حيظر التمييز على أساسها.

1997 املادة 32 من دستور بولندا لعام
ال يتعرض أي شخص للتمييز ألسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ألي سبب  )2(

آخر أايً كان.

ويسوق املدافعون عن قائمة األسس احملظورة للتمييز حجتني رئيسيتني، أوالمها أن هذه القائمة 
القانونية،  تساعد على القضاء على التمييز القائم على أسس حمددة ومعروفة من املمارسة االجتماعية أو
وهي ابلتايل استجابٌة مباشرة لالحتياجات القائمة؛ واثنيهما أن القائمة ينبغي دائماً تفسريها ابعتبارها 
منوذجية فقط، وابلتايل مفتوحة، سواء كان احلكم املعين يوضح هذا األمر صراحة أم ال. وحتل املاداتن 2
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املنصوص عليها صراحة يف الدساتري املعاصرة، سواء يف أجزائها املكرسة للمبادئ العامة للدولة أو يف 
إطار شرعة احلقوق الدستورية.

1995 املادة 14 من دستور جورجيا لعام
لون بشرهتم  يولد مجيع الناس أحراراً ويتساوون أمام القانون بغض النظر عن عنصرهم أو
أو لغتهم أو جنسهم أو دينهم أو رأيهم السياسي وغريه من اآلراء، وانتمائهم وأصلهم القومي والعرقي 

واالجتماعي، أو ملكيتهم أو ألقاهبم أو مكان إقامتهم.

2010 املادة 27 )"املساواة والتحرر من التمييز"( من دستور كينيا لعام
مجيع الناس متساوون أمام القانون وهلم احلق، دون أي متييز وعلى قدم املساواة، يف احلماية  )1(

والفائدة اللتني يوفرمها القانون.

تشمل املساواة التمتع على حنو كامل وعلى قدم املساواة جبميع احلقوق واحلرايت. )2(

ويعين مبدأ عدم التمييز أن الدول ملزمة حبظر التمييز شكالً وموضوعاً لضمان توفري احلماية 
الكافية. ويتطلب القضاء على التمييز الشكلي ضمان خلو دستور الدولة من التمييز ألسباب حمظورة. 
متنح الدساتري للنساء حقوقاً أقل من تلك املمنوحة للرجال. ويتطلب القضاء  فعلى سبيل املثال، ينبغي أال
على التمييز املوضوعي حظر التمييز يف املمارسة العملية. وجيب أن تلتزم الدول ابعتماد التدابري الالزمة 
تدمي الظروف التمييزية يف حياة الناس. للقضاء على القوالب النمطية والظروف واملواقف اليت تسبب أو

وتقدم بعض الدساتري أيضاً تعريفاً للتمييز.

1968 املادة 16 )"احلماية من التمييز"( من دستور موريشيوس لعام
تدل كلمة "متييزية" يف سياق هذه املادة على معاملة خمتلف األشخاص معاملة خمتلفة ميكن  )3(
األصل  الطائفة أو بصورة رئيسية إىل انتمائهم إىل فئات ختتلف من حيث العرق أو عزوها كلياً أو
أو الرأي السياسي أو اللون أو املعتقد أو اجلنس حبيث يتعرض األشخاص الذين ينتمون إىل هذه 
الفئات ملعوقات أو قيود ال يتعرض هلا األشخاص الذين ال ينتمون إليها أو مُينحون امتيازات أو مزااي 

ال مُتنح ألشخاص ينتمون إىل فئات أخرى.
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املادة )1( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
تفضيل يقوم على أساس  تقييد أو استثناء أو يقصد بتعبري "التمييز العنصري" أي متييز أو
العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف 
حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي 

أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة.

ينبغي لألمم املتحدة أن تعاجل احلقوق اليت يكفلها القانون الدويل للفئات اليت قد تكون 
عرضة للتهميش والتمييز يف البلد، مبن فيهم النساء واألطفال واألقليات والسكان األصليون والالجئون 
وعدميو اجلنسية واملشردون داخلياً. فعلى سبيل املثال، ينبغي تكريس مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف 
الدساتري، وينبغي تشجيع الدول على النظر يف أحكام خاصة ابألطفال تعرتف حبالتهم كأشخاص 

تنطبق عليهم حقوق اإلنسان.
املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن املساعدة املقدمة من األمم املتحدة لعمليات وضع الدساتري، 

)نيسان/أبريل 2009(، الصفحة ).

وقد طُبقت العناصر األساسية للنهج القطعي املستخدم يف احلكم املقتبس يف عدد من معاهدات 
حقوق اإلنسان اليت اعتمدت الحقًا)25). واعتمدت اللجنتان املتصرفتان مبوجب العهد اخلاص بكل 
18 بشأن عدم التمييز،  منهما هنجاً مماثالً. فاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تعترب، يف تعليقها العام رقم
هو مستخدم يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ينبغي أن  أن مصطلح "التمييز" كما
اللون  تفضيل يقوم على أي سبب كالعرق أو تقييد أو استبعاد أو "يُفهم على أنه يتضمن أي تفرقة أو
أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة 
أو النسب أو غري ذلك، مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف جلميع األشخاص، على 
قدم املساواة، جبميع احلقوق واحلرايت أو التمتع هبا أو ممارستها")26). ويف حني أن ضرورة إدراج األحكام 
املتعلقة ابملساواة وعدم التمييز يف الدستور الوطين لن تكون، يف معظم احلاالت، موضع جدال، فإن 
الطابع الدقيق هلذه األحكام وصياغتها مسألٌة تتطلب عناية فائقة. ويشكل مبدأ املساواة أحد األسس 
انظر، على سبيل املثال، املادة 1 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )انظر النص اإلطاري  (25(

يف هذا املنشور(.
20)2009( للجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  الفقرة 7 )انظر أيضاً التعليق العام رقم (26(

بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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المادة  3

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع جبميع 
احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد.

المادة  26

هذا  الناس مجيعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع حبمايته. ويف
الصدد، جيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء محايًة فعالًة من 
التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي، 

أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب.

ويف ضوء هذه األحكام، نورد فيما يلي عناصر مبدأ املساواة:

االعــرتاف أبن اجلميع متساوون أمام القانون. وحيتم هذا املبدأ على مجيع اهليئات الدولية 	 
والوطنية، من الناحية التشريعية ولدى تطبيق احملاكم واإلدارة العامة للقانون، أن تعرتف أبن 

مجيع الناس متساوون ويتمتعون مبركز متكافئ يف مجيع جماالت القانون؛

حق مجيع األشخاص يف التمتع بنفس احلقوق املنصوص عليها يف الصكوك القانونية دون 	 
أي متييز على أساس حمظور؛

احلق يف املساواة يف املعاملة، مبعىن أن القانون جيب أن يطبق على اجلميع بنفس الطريقة؛	 

احلق يف املساواة يف التمتع حبماية القانون، أي أن مجيع األشخاص ينبغي أن تتاح هلم نفس 	 
فرص الوصول إىل اهليئات واإلجراءات املنشأة هبدف إدارة العدالة أو محاية حقوق الشعب 

ومصاحله أبي شكل آخر، وأن يتمتعوا بنفس املركز أمامها.

ويعد حظر التمييز أحد األبعاد األساسية ملبدأ املــســاواة. ولذلك تنص الصكوك الدولية 
والدساتري، كقاعدة عامة، على حظر التمييز بوصفه مبدأ منفصالً على غرار مبدأ املساواة. وينص القانون 
لبس فيه على املعيار الذي ينبغي احرتامه. و"التمييز" يعين أي  الدويل حلقوق اإلنسان تنصيصاً واضحاً وال
تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يستهدف أو يرتتب عليه إبطال أو إضعاف املساواة يف االعرتاف 

ابحلقوق أو التمتع هبا أو ممارستها.
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على احلقوق الدستورية(؛ )ج( وأخرياً، ميكن أن يكون مبدأ احلرية حجة هامة للشخص الذي يطالب 
حبرية العمل يف اجملاالت اليت ال يشملها القانون صراحة.

ف المساواة وعدم التمي�ي

شكل مبدآ املساواة وعدم التمييز على الدوام عنصرين أساسيني يف القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان، ويــرِدان يف مجيع الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان. ومن مث فُهما مكّرسني أيضاً، بشكل 

أو آبخر، يف معظم الدساتري الوطنية.

نسان لعام 1948 عالن العالمي لحقوق الإ الإ
المادة 1

يولد مجيع الناس أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق.

المادة  2

لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلرايت املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من أي 
نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي 
أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر. وفضاًل

عن ذلك، ال جيوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي 
غري متمتع ابحلكم الذايت  موضوعاً حتت الوصاية أم ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقالً أم

أم خاضعاً ألي قيد آخر على سيادته.

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة  2

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ابحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق  -1
جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، 
أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، 

أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب.
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مبدأٌ ميكن االستناد إليه لتفسري حقوق حمددة يف حال وجود ثغرة معيارية.	 

ومضة

تشّكل الكرامة اإلنسانية، ابعتبارها صفة مميزة متأصلة يف مجيع األفراد، الفرضية األساسية 
للطابع الكوين حلقوق اإلنسان، وابلتايل مصدراً ملفهوم احلقوق الدستورية كحقوق مستحقة لكل 

شخص خاضع لوالية الدولة.

الحرية

تعرب شرعة احلقوق عن مبدأ احلرية يف املقام األول، وذلــك ابلتنصيص على أربــع حرايت 
حرية تكوين  "حمــددة"، مثل حرية الــرأي والتعبري، وحرية الفكر والــوجــدان والدين، وحرية التجمع أو

اجلمعيات. وإضافة إىل ذلك، تنص عدد من الدساتري على املبدأ العام املتعلق ابحلرية.

1997 املادة 31 من دستور بولندا لعام
حرية الشخص حممية مبوجب القانون. )1(

يتوجب على كل شخص احرتام حرايت اآلخرين وحقوقهم. وال جيوز إجبار أي شخص  )2(
يقتضيه القانون. على القيام أبمر ال

وال مراء يف أن احلرية هي إحدى القيم األساسية اليت تستند إليها شرعات احلقوق الدولية 
واحمللية يف البلدان الدميقراطية. ومن حيث املضمون، ليست هناك شرعة للحقوق الدستورية ميكن االعرتاف 
ابتساقها مع املعايري الدولية إذا مل تكن مستندة إىل هذا املبدأ. وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب 
تربير الرأي القائل أبن مبدأ احلرية جيب أن يكون منصوصاً عليه صراحة يف الدستور إضافة إىل قائمة من 
احلرايت احملددة، فإن هذا اخليار ينطوي على بعض املزااي اهلامة، ثالث منها تكتسي أمهية خاصة وهي: 
)أ( مبدأ احلرية يبعث رسالة واضحة مفادها أن الناس أحراٌر يف ضوء الدستور وأن أي أحكام قانونية 
تتعارض مع احلرية هي استثناءٌ للقاعدة وال بد أن يكون هلا ما يربرها يف ضوء الدستور؛ )ب( مبدأ احلرية 
ترخيص  يستبعد أساساً األطر التنظيمية اليت تشرتط أن حيصل صاحب احلقوق مسبقاً على امتياز أو
ابلتمتع حبريته عن طريق اإلتيان بفعل أو االمتناع عنه، ما مل يكن هذا االمتياز أو الرتخيص ال غىن عنه 
يف أي جمتمع دميقراطي )انظر الفرع ابء-6 من الفصل الثاين، فيما خيص التعليقات على القيود املفروضة 
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مبادئ القائمة  -3

يف كثري من األحيان، تصوغ شرعة احلقوق املعاصرة صراحًة املبادئ اليت تقوم عليها جمموعة 
احلقوق. وعادة ما تتبع هذه املبادئ نفس األحكام املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، ومنها مبادئ الكرامة اإلنسانية واحلرية واملساواة. بيد أن 
شرعة احلقوق قد تعرب عن مبادئ مستمدة من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية األخرى، مثل مصاحل 
الطفل الفضلى الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل. وقد ختتلف جمموعة املبادئ املنصوص عليها يف الدستور 

من بلد إىل آخر، حسب التقاليد الثقافية والقانونية.

نسانية الكرامة الإ

تشري العديد من شرعات احلقوق إىل الكرامة اإلنسانية ابعتبارها قيمة حمورية يتعني أن حتميها 
احلقوق الدستورية، معللة ذلك أبن كرامة كل إنسان هي غاية يف حد ذاهتا.

1997 املادة 30 من دستور بولندا لعام
تشكل كرامة اإلنسان املتأصلة وغري القابلة للتصرف مصدراً حلرايت األشخاص واملواطنني 

جيوز انتهاكها. وجيب على السلطات العامة احرتامها ومحايتها. وحقوقهم وال

ومتتنع النصوص الدستورية عن إعطاء أي مواصفات أكثر تفصيالً ملضمون الكرامة اإلنسانية، 
يتعلق ابألشخاص  على الرغم من أن هذا املبدأ يوضع أحياانً يف سياقه الصحيح، على سبيل املثال فيما
احملرومني من احلرية. وعلى الرغم من غموض احلكم الدستوري الذي يدعو إىل احرتام الكرامة املتأصلة 

يف مجيع األشخاص، فإن إدراجه يف شرعة احلقوق ميكن أن يوفر محاية كبرية يف املمارسة العملية.

وإبجياز، يُنظر إىل الكرامة اإلنسانية على أهنا:

وردت يف الدستور، ابلنظر 	  فرضيٌة أساسية مفادها عدم قابلية التصرف يف حقوق اإلنسان كما
إىل طبيعتها املتأصلة يف الفرد؛

قيمٌة كامنة لشرعة احلقوق ينبغي استخالص املبادئ التوجيهية التفسريية منها يف عملية تطبيق 	 
احلقوق الدستورية؛
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اب وحظر إغالق المحال"( ي الإرصف
المادة 51 )"الحق �ف

للعمال احلق يف اإلضراب. -1
حيظر إغالق احملال وال جيوز ألرابب العمل أن يتسببوا يف إيقاف شركة كلياً أو جزئياً عن  -2
شابه ذلك كوسيلة للتأثري على  ما العمل عن طريق منع العمال من الوصول إىل أماكن العمل أو

نتائج النزاعات العمالية.
ينظم القانون ممارسة احلق يف اإلضراب، وحيدد القيود املفروضة على اخلدمات واألنشطة  -3

اليت تعترب أساسية وعاجلة من حيث تلبية االحتياجات االجتماعية احليوية.

يقع على عاتق فئات معينة من األفــراد من  وتشري كذلك بعض الدساتري صراحة إىل ما
واجب احرتام حقوق الناس اآلخرين. ويوسع دستور كولومبيا، على سبيل املثال، نطاق احلق يف طلب 

احلماية.

1991 الفقرة 4 من املادة 86 من دستور كولومبيا لعام
حيدد القانون احلاالت اليت مُيكن فيها تقدمي طلب احلماية إزاء األفراد املوكل إليهم تقدمي 
الذين  الذين ميكن أن يؤثر سلوكهم أتثرياً خطرياً ومباشراً على املصلحة اجلماعية، أو خدمة مدنية، أو

قد جيد صاحب الطلب نفسه يف وضع تبعية هلم أو ضعف إزاءهم.

ومضة

قد تقتضي احلماية الفعالة للحقوق الدستورية أن تكون اجلهات املسؤولة قابلة للتحديد 
يتعلق اباللتزامات اليت أنشأهتا بعض احلقوق. بسهولة فيما
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وتُنشئ بعض الدساتري التزامات خاصة ابجلهات الفاعلة غري احلكومية اليت تقدم خدمات 
اجتماعية، مثل املؤسسات التعليمية اخلاصة، وتسند هلا التزامات مماثلة لاللتزامات امللقاة على عاتق 

املؤسسات اليت تديرها الدولة.

1996 املادة 29 )"التعليم"( من دستور جنوب أفريقيا لعام
لكل شخص احلق يف أن ينشئ ويُبقي، على نفقته اخلاصة، على مؤسسات تعليمية مستقلة: )3(

ال متيز بني األشخاص بسبب العرق؛ )أ(

تكون مسجلة لدى الدولة؛ و )ب(

تقل عن املعايري املعمول هبا يف املؤسسات التعليمية العامة  حتافظ على معايري ال )ج(
املماثلة.

وتربُز حالة أخرى عندما يقتضي إعمال احلق سلوكاً معيناً من جانب جهات فاعلة من غري 
يتعلق حبقوق النقاابت  الدول. ومن أمثلة ذلك، الواجبات اليت يفرضها القانون على أرابب العمل فيما

واحلق يف اإلضراب.

دستور أنغول لعام 2010
المادة 50 )"الحريات النقابية"(

يتعني اإلقرار أبن مجيع العمال يتمتعون حبرية إنشاء منظمات نقابية للدفاع عن مصاحلهم  -1
اجلماعية والفردية.

يتعني اإلقرار حبق املنظمات النقابية يف الدفاع عن حقوق ومصاحل العمال وممارسة احلق  -2
يف احلــوار االجتماعي، والــذي جيب أن أيخذ يف االعتبار، على النحو الواجب، حقوق اإلنسان 

األساسية لألفراد واجملتمعات احمللية والقدرة الفعلية لالقتصاد، مبوجب أحكام القانون.
ينظم القانون إنشاء املنظمات النقابية واالنتماء إليها واحتادها وتنظيمها وحلها ويكفل  -3

استقالهلا الذايت واستقالليتها عن أرابب العمل والدولة.
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وتُلقي بعض الدساتري أيضاً مسؤوليات خاصة على عاتق هيئات حمددة. ومن األمثلة على 
ذلك، إنشاء اختصاص حمكمة دستورية للنظر يف الشكاوى املقدمة ضد االنتهاكات املزعومة للحقوق 

يشار إليها ابلشكاوى الدستورية(. الدستورية )كثرياً ما

القانون الأساسي لألمانيا لعام 1949
المادة 93 )"الولية القضائية للمحكمة الدستورية التحادية"(

تنظر احملكمة الدستورية االحتادية يف: )1(
...

الشكاوى الدستورية اليت ميكن أن يقدمها أي شخص يدعي أن سلطة عامة انتهكت أحد  )-أ:
أحد حقوقه املنصوص عليها يف الفقرة ))( من املادة 20 أو مبوجب املواد 33 حقوقه األساسية أو

أو 38 أو 101 أو 103 أو )10.

المادة 94 )"هيئة المحكمة الدستورية التحادية"(

يوضح قانون احتادي تنظيم احملكمة الدستورية االحتادية وإجراءات عملها، وحيدد احلاالت  )2(
اليت يكون لقرارات احملكمة بشأهنا قوة القانون. وجيوز أن يشرتط القانون ضرورة استنفاد مجيع سبل 
االنتصاف القانونية األخرى قبل تقدمي الشكوى الدستورية، وجيوز أن ينص على تقدمي دعوى منفصلة 

لتحديد إمكانية قبول الشكوى للبت فيها.
وعلى الرغم من أن املسؤولية املركزية عن إعمال احلقوق الدستورية تقع على عاتق السلطات 
العامة، فإن اهليئات احلكومية ليست ملزمة لوحدها ابحرتام احلقوق الدستورية، بل أيضاً األفراُد واجلماعات 

واألشخاص االعتباريون. ويتوقف نطاق ومضمون االلتزامات النامجة عنها على حالة اجلهة املعنية.

1996 املادة 8 )"التطبيق"( من دستور جنوب أفريقيا لعام
ينطبق ذلك، مع  االعتباريني بقدر ما تُلزم أحكام شرعة احلقوق األشخاَص الطبيعيني أو )2(

مراعاة طبيعة احلق وطبيعة الواجب الذي يفرضه هذا احلق.
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ويف الدولة االحتادية، تُعترب شرعة احلقوق املنصوص عليها يف دستور االحتاد ملزمًة يف اإلقليم 
برمته. بيد أن بعض الدساتري تشري إىل هيكل الدولة يف سياق احلقوق واحلرايت الفردية، والذي يقتضي 

أن يظل قانون األجزاء املكونة لالحتاد متوافقاً مع الدستور االحتادي.

املادة 28 )"دساتري الوالايت - استقاللية البلدايت"( من القانون األساسي ألملانيا 
لعام 1949

يكفل االحتاد أبن يتوافق النظام الدستوري للوالايت ]أجزاء االحتاد[ مع احلقوق األساسية  )3(
]احلقوق الفردية واحلرايت األساسية[ وأحكام الفقرتني 1 و2 من هذه املادة.

التعديل الرابع عشر لدستور الوالايت املتحدة األمريكية لعام 1787
القسم 1: مجيع األشخاص املولودين أو الذين حصلوا على اجلنسية يف الوالايت املتحدة 
واخلاضعني لواليتها القضائية هم مواطنو الوالايت املتحدة والوالية اليت يقيمون فيها - ال جيوز ألي 
دولة أن تضع أو تنفذ أي قانون يقلص امتيازات مواطين الوالايت املتحدة أو حصاانهتم؛ وال جيوز ألي 
دولة أن تسلب أي شخص حياته أو حريته أو ممتلكاته دون مراعاة األصول القانونية الواجبة؛ وال أن 
حترم أي شخص خيضع لواليتها القضائية من التمتع حبماية القانون على قدم املساواة مع اآلخرين.

املادة 211 من دستور الربازيل لعام 1988
يتعاون االحتاد والوالايت واملقاطعة االحتادية والبلدايت يف تنظيم أنظمتها التعليمية.

الفقرة 1: ينظم االحتاد النظام التعليمي االحتادي والنظام التعليمي لألقاليم االحتادية، وميول 
املؤسسات التعليمية العامة، ويضطلع، يف الشؤون التعليمية، بوظيفة إعادة التوزيع وبوظيفة تكميلية، 
من أجل كفالة تكافؤ الفرص التعليمية واحلد األدىن من مستوى جودة التعليم، من خالل تقدمي 

املساعدة التقنية واملالية إىل الوالايت واملقاطعة االحتادية والبلدايت.
الفقرة 2: تعمل البلدايت على أساس األولوية يف التعليم االبتدائي ويف جمال تعليم األبناء.

الفقرة 3: تعمل الوالايت واملقاطعة االحتادية على أساس األولوية يف التعليم االبتدائي 
والثانوي.

الفقرة ): حتدد الوالايت والبلدايت أشكال التعاون يف تشغيل أنظمتها التعليمية بغية 
كفالة تعميم التعليم اإللزامي.
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التزامات الدولة

سلطات الدولة

االمتناع عن 
التدخل

التزام يتعني 
احرتامه

منع اآلخرين 
من التدخل

التزام يتعني 
محايته

هتيئة شروط 
الوصول

التزام يتعني 
إنفاذه

➠➠➠

صاحب احلقوق

ي لعام 2002
المادة 6 من دستور تيمور - ليش�ت

األهداف األساسية للدولة هي كالتايل:
...

ضمان وتعزيز احلقوق واحلــرايت األساسية للمواطنني واحــرتام مبادئ الدولة  )ب(
الدميقراطية القائمة على سيادة القانون.

وتتناول دساتري أخرى بشكل مباشر إعمال احلقوق الدستورية ابعتباره من واجبات الدولة.

املادة 7 )"احلقوق"( من دستور جنوب أفريقيا لعام 1996
يتعني على الدولة احرتام احلقوق الواردة يف شرعة احلقوق ومحايتها وتعزيزها وإعماهلا. )2(
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يسند يف كثري من األحيان إىل وزارة اخلارجية أو وزارة العدل أو وزارة أخرى مسؤولة عن جمال فين حمدد 
)مثل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(. ومع ذلك، ال تزال احلكومة، من املنظور الدويل، هي 

اجلهة الفاعلة الرئيسية املسؤولة عن الوفاء اباللتزامات الدولية للدولة يف جمال حقوق اإلنسان.

:31 وحتيط اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إحاطة واضحة هبذا املبدأ يف تعليقها العام رقم

"االلتزامات املنصوص عليها يف العهد بصورة عامة، ويف املادة 2 بصورة خاصة، 
ملزِمٌة لكل دولة من الدول األطراف. مجيع فروع احلكومة )التنفيذية والتشريعية والقضائية(، 
اإلقليمية  احلكومية، على أي مستوى من املستوايت - الوطنية أو وغريها من السلطات العامة أو
أو احمللية - هي ذات وضع يستتبع مسؤولية الدولة الطرف. الفرع التنفيذي الذي يقوم عادة 
بتمثيل الدولة الطرف على املستوى الدويل، مبا يف ذلك أمام اللجنة، قد ال يشري إىل قيام فرع 
آخر من فروع احلكومة بفعل يتناقض مع أحكام العهد، وذلك كوسيلة يراد هبا إعفاء الدولة 

ترتب عليه من تعارض مع أحكام العهد"))2). الطرف من املسؤولية عن ذلك الفعل وما

1992 املادة 14 من دستور إستونيا لعام
تتحمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضالً عن احلكومات احمللية، مسؤولية 

ضمان احلقوق واحلرايت.

ووفقاً لتفسريات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان واخلرباء األكادمييني، تقع 
على عاتق الدولة ثالثة التزامات أساسية فيما يتعلق إبعمال حقوق اإلنسان، وهي احرتام هذه احلقوق 

ومحايتها وإنفاذها.

وينبغي النهوض جبميع هذه الواجبات يف نطاق كل هيئة من اهليئات احلكومية، حسب 
يكون حتديد الصالحيات كافياً لتأطري املسؤوليات القانونية ملختلف اجلهات العامة  االقتضاء. وعادة ما
يف جمال حقوق اإلنسان. ومع ذلك، كثرياً ما تذهب الدساتري أبعد من ذلك. وابلنظر ألمهية احلقوق، 

تصف بعض الدساتري مسألة إعمال هذه احلقوق أبهنا أحد األهداف األساسية للدولة.

الفقرة ). (2((
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التعامل مع املسائل املتصلة ابلقيادة التقليدية، ودور الزعماء التقليديني والقانون العريف  )2(
وأعراف اجملتمعات اليت ختضع لنظام القانون العريف:

للزعماء  جمالس  إنــشــاء  على  اإلقليمية  أو الوطنية  التشريعات  تنص  أن  ميكن  )أ(
و التقليديني؛

للتشريعات الوطنية أن تنشئ جملساً للزعماء التقليديني. )ب(

ومضة

الشعوب األصلية، من املهم  ثقافياً لألقليات أو عندما متنح دولة حكماً ذاتياً إقليمياً أو
للغاية كفالة محاية حقوق اإلنسان الواجبة لكل فرد من األفراد املنتمني إىل هذه الفئات، مبا يف ذلك، 

عند االقتضاء، محايتها من األعمال املستقلة هلذه الفئات.

الجهات المسؤولة  -2

تتحدث الواثئق الدولية عن احلكومات بصفتها جهات مسؤولة فيما يتصل حبقوق اإلنسان 
ألهنا متثل الدول يف العالقات الدولية.

الفقرة الأوىل من الجزء الأول من إعالن وبرنامج عمل فيينا

حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية هي حقوق يكتسبها مجيع البشر ابلوالدة؛ ومحايتها 
وتعزيزها ميثالن املسؤولية األوىل للحكومات.

ضمناً كجهات مسؤولة. بيد  وحتدد شرعة احلقوق الدستورية السلطات العامة صراحة أو
يتعلق  تكون أكثر حتديداً فيما أن املسؤولية عن إعمال احلقوق الدستورية مشتتة، والدساتري غالباً ما
ابلواجبات احملددة ملختلف اهليئات احلكومية. ومع ذلك، فإن اإلجراءات اليت تتخذها مجيع السلطات 

العامة تُتخذ دوماً ابسم الدولة.

وميكن أن يقال الشيء ذاته عن مسؤولية تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان. فعلى 
الرغم من أن الدساتري ال حتوي عادة أي أحكام حمددة يف هذا الصدد، فإن الدور التنسيقي الشامل 
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ازيل لعام 1988 دستور ال�ب
المادة 231 )"السكان الأصليون وأراضيهم"(

يُعرتف للهنود بتنظيمهم االجتماعي وعاداهتم ولغاهتم وعقائدهم وتقاليدهم، فضالً عن 
يتعني على اجلمهورية ترسيمها ومحاية مجيع  حقوقهم األساسية يف األراضي اليت يشغلوهنا تقليدايً، إذ

ممتلكاهتم وكفالة احرتامها.

المادة 232 )"حق الهنود"(

للهنود وجمتمعاهتم احمللية واملنظمات صفة التقاضي للدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم، مع 
تدخل مكتب املدعي العام يف مجيع األعمال اإلجرائية.

وتتناول بعض الدساتري، مثل دستور جنوب أفريقيا، حقوق اجملتمعات احمللية اليت ختضع 
للسلطات التقليدية واليت تتقيد بنظام القانون العريف.

الفصل 12 )"الزعماء التقليديون"( من دستور جنوب أفريقيا لعام 1996
اف"( المادة 211 )"الع�ت

السلوكيات املؤسسية للقيادات التقليدية ووضعها ودورها، وفقاً للقانون العريف، ُمعرتف هبا،  )1(
مع مراعاة الدستور.

جيوز ألية سلطة تقليدية تتبع نظاماً للقانون العريف أن تؤدى مهامها وفقاً للتشريعات واألعراف  )2(
املعمول هبا، مبا يف ذلك تعديل تلك التشريعات أو األعراف أو إلغاؤها.

تطبق احملاكم القانون العريف عندما يكون معموالً به، مع مراعاة الدستور وأية تشريعات  )3(
تتعلق حتديداً ابلقانون العريف.

)" ف المادة 212 )"دور الزعماء التقليدي�ي

قد تنص التشريعات الوطنية على دور القيادة التقليدية كمؤسسة على الصعيد احمللي تعىن  )1(
ابملسائل اليت متس اجملتمعات احمللية.
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الشعوب األصلية فتحّدد احلقوق اخلاصة هبذه الفئات، فضالً عن الرتتيبات اهليكلية واإلجرائية اليت  أو
تكفل فعالية هذه احلماية.

دستور رصبيا لعام 2006
ف إىل الأقليات القومية"( المادة 75 )"حقوق الأشخاص المنتم�ي

ُتكَفل للمنتمني إىل األقليات القومية حقوٌق فرديٌة ومجاعيٌة خاصة، إضافة إىل احلقوق اليت 
يكفلها الدستور جلميع املواطنني ومتاَرس احلقوق الفردية فردايً واحلقوق اجلماعية ابملشاركة مع آخرين، 

وفقاً للدستور والقانون واملعاهدات الدولية.
يتخذون قراراهتم بصورة مستقلة  ويشارك املنتمون إىل األقليات القومية يف صنع القرار أو
بشأن بعض القضااي املتصلة بثقافتهم وتعليمهم وإعالمهم واالستعمال الرمسي للغاهتم وحروف كتابتها 

من خالل ممارستهم حلقوقهم اجلماعية وفقاً للقانون.
وجيوز للمنتمني إىل األقليات القومية انتخاب جمالسهم الوطنية اخلاصة بغرض ممارسة حق احلكم 
الذايت يف جماالت الثقافة والتعليم واإلعالم واالستعمال الرمسي للغاهتم وحروف كتابتها، وفقاً للقانون.

ي الحفاظ عىل الخصوصية"(
المادة 79 )"الحق �ف

للمنتمني إىل األقليات القومية احلق يف التعبري عن اخلصوصية الوطنية والعرقية والثقافية والدينية 
وصوهنا وتعزيزها وتنميتها والتعبري عنها علناً؛ واستخدام رموزها يف األماكن العامة؛ واستخدام لغاهتا 
وحروف كتابتها؛ وأيضاً تنفيذ اإلجراءات اخلاصة هبم بلغاهتم أمام اهليئات التابعة للدولة واملنظمات 
اليت تفوَّض هلا سلطات عامة وهيئات املقاطعات املتمتعة ابحلكم الذايت يف املناطق اليت يشكلون 
مؤسسات املقاطعات  فيها أغلبية كبرية من السكان؛ وتلقي التعليم بلغاهتم يف املؤسسات العامة ويف
املتمتعة ابحلكم الــذايت؛ وإنشاء املؤسسات التعليمية اخلاصة؛ واستخدام أمسائهم وأمســاء عائالهتم 
ابللغات اخلاصة هبم؛ وكتابة األمساء احمللية التقليدية وأمساء الشوارع واملستوطنات واألمساء الطبوغرافية 
بلغاهتم يف املناطق اليت يشكلون هبا أغلبية كبرية من السكان؛ وتلقي معلومات كاملة وآنية وموضوعية 
بلغاهتم، مبا يف ذلك احلق يف التعبري ويف تلقي املعلومات واألفكار وإرساهلا وتبادهلا؛ وإنشاء وسائط 

اإلعالم اخلاصة هبم، وفقاً للقانون.
ويرد يف دستور الربازيل مثال مهم على الطريقة اليت ميكن هبا تناول مسألة الشعوب األصلية.
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اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات 
دينية ولغوية

املادة 2
إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية )املشار إليهم  حيق لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو -1
فيما يلي ابألشخاص املنتمني إىل أقليات( التمتع بثقافتهم اخلاصة، وإعالن وممارسة دينهم اخلاص، 
واستخدام لغتهم اخلاصة، سراً وعالنية، وذلك حبرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.

حيق لألشخاص املنتمني إىل أقليات املشاركة يف احلياة الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية  -2
والعامة مشاركة فعلية.

حيق لألشخاص املنتمني إىل أقليات املشاركة الفعالة على الصعيد الوطين، وكذلك على  -3
ابملناطق  الصعيد اإلقليمي حيثما كان ذلك مالئماً، يف القرارات اخلاصة ابألقلية اليت ينتمون إليها أو

تتعارض مع التشريع الوطين. اليت يعيشون فيها، على أن تكون هذه املشاركة بصورة ال

املادة 3
فيها تلك املبينة يف هذا اإلعالن،  جيوز لألشخاص املنتمني إىل أقليات ممارسة حقوقهم، مبا -1

بصفة فردية وكذلك ابالشرتاك مع سائر أفراد مجاعتهم، ودون أي متييز.

املادة 1 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
ــراداً، جبميع حقوق اإلنسان  أفــ للشعوب األصلية احلــق يف التمتع الكامل، مجاعاٍت أو
واحلرايت األساسية املعرتف هبا يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والقانون 

الدويل حلقوق اإلنسان.

1989 )رقم 169( ملنظمة  وترد أيضاً معايري هامة يف اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية لعام
العمل الدولية.

وتعتمد الطريقة اليت تكرس هبا شرعة احلقوق الدستورية محاية األقليات والشعوب األصلية 
على بنية اجملتمع وعلى التجارب الوطنية. وتتجاوز بعض هذه القوانني جمرد إعالن محاية هوية األقليات 
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حقوق الأفراد مقابل حقوق الجماعات: الأقليات والشعوب الأصلية

وفقاً لوجهة النظر التقليدية، على الرغم من أن حقوق اإلنسان ميكن التمتع هبا مجاعياً يف بعض 
احلاالت، فإن الفرد وحده هو الذي ميكن االعرتاف به كصاحب هذه احلقوق. وهناك سببان رئيسيان 
هلذا النهج، أوهلما هو املعىن األصلي املقرتن حبقوق اإلنسان ابعتبارها أداة حلماية كرامة اإلنسان اليت هي 
تنسب إىل جمموعات األشخاص؛ واثنيهما أن العنصر احملدد  مسة متأصلة يف كل كائن بشري ولكنها ال
حلق اجملموعة هو طابعه اجلماعي )الذي ال ميكن أن تتمتع به وأن تطالب به أساساً إال اجملموعة(، مبعىن 
أن هذا احلق ال ميكن منحه لكل كائن بشري، وهي مسة من مسات حقوق اإلنسان. وتقدم املادة 27

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية وإعالن عام 1992 املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني 
كلتا احلالتني، تشري  إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية أمثلًة على نتائج هذا النهج. ويف إىل أقليات قومية أو
اللغة املستخدمة إىل "حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات" وليس إىل حقوق األقليات كمجموعات. 

ومع ذلك، تشهد العقود األخرية تنامي االعرتاف حبقوق اإلنسان يف أبعادها ذات الصلة 
يتعلق ليس ابألقليات والشعوب األصلية فحسب، بل أيضاَ بفئات  ابلفئات)23). وقد حدث هذا فيما
أخرى، مثل الفئات احملرومة أو املهمشة. ومع ذلك، ينبغي لواضعي الدستور عند النظر يف اإلشارة إىل 
هو على احملك. وينبغي على وجه اخلصوص أن ينظروا بعناية  حقوق الفئات يف كل حالة أن حيللوا ما
سياسية، وينبغي أن يستخدموا  فيما إذا كان مفهوم "احلق" يف حالة معينة ينطوي على مطالبات قانونية أو
الصيغة اللغوية املناسبة. ومن املهم أيضاً أن نضع يف االعتبار أن أي محاية حلقوق األقليات ينبغي أن تصاغ 
حترم الفئات الفرعية ضمن األقلية من احلق يف املطالبة ابجملموعة الكاملة من حقوق اإلنسان. بطريقة ال

املادة 27 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
ال جيــوز، يف الــدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص 
اجملاهرة بدينهم وإقامة شعائره  املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو

أو استخدام لغتهم، ابالشرتاك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم.

2007 من قبل معارضيه  ميكن اعتبار التصديق على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لعام (23(
األربعة األساسيني - أي أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والــوالايت املتحدة فيما بعد - مجيعهم صوتوا ضد هذا 

اإلعالن يف اجلمعية العامة يف عام 2007 - تطوراً ملحوظاً يف دعم حقوق اجملموعة.
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ينبغي  استعادة اشرتاكاهتم لدى مغادرهتم البلد. كما أن يتمكنوا من االستفادة من مشاركتهم تلك أو
"ينبغي متكني غري املواطنني  تتأثر استحقاقات العامل املهاجر من جراء تغيري مكان عمله"؛ )ج( أال
من الوصول إىل املخططات غري القائمة على االشرتاكات لدعم دخلهم، وتيسري حصوهلم على الرعاية 
الصحية والدعم األسري. وجيب أن تكون أي قيود، مبا يف ذلك فرتة التأهل، متناسبة ومعقولة. وحيق 
وضعه كمهاجر، أن يتمتع ابلرعاية الطبية األولية  إقامته أو لكل شخص، بصرف النظر عن جنسيته أو
"ينبغي أن حيظى الالجئون وعدميو اجلنسية وملتمسو اللجوء وغريهم  والرعاية يف حاالت الطوارئ"؛ )د(
من الضعفاء واملهمشني، أفراداً ومجاعات، ابملساواة يف املعاملة فيما يتعلق ابلوصول إىل خمططات الضمان 
يف ذلك احلصول حسب شروط معقولة على الرعاية  االجتماعي غري القائمة على االشرتاكات، مبا
الصحية والدعم األسري، وفقاً للمعايري الدولية")22). وعلى الرغم من أن التعليق العام يتناول على وجه 
التحديد احلق يف الضمان االجتماعي، فإن منهجيته اليت تعكس استدالل اللجنة تنطبق على احلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى.

وتوسع بعض الدساتري نطاق تطبيق احلقوق على األشخاص االعتباريني. بيد أهنا تفعل ذلك 
نظراً لطبيعة هذه اجلهات.

1992 املادة 9 من دستور إستونيا لعام

تشمل احلقوق واحلرايت والواجبات الواردة يف الدستور الكياانت القانونية، بقدر ما يكون  -2
ذلك وفقاً لألهداف العامة للكياانت القانونية ولطبيعة هذه احلقوق واحلرايت والواجبات.

ومن األمثلة على احلقوق اليت تنطبق على األشخاص االعتباريني، احلق يف محاية املراسالت، 
واحلق يف محاية السمعة واحلق يف امللكية.

ومضة

يتضح من العديد من اهليئات  يف ضوء أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وكما
املنشأة مبوجب معاهدات والدساتري املعاصرة، ينبغي أن يكون مجيع األفراد اخلاضعني لوالية الدولة 
مبدئياً أصحاب احلقوق املنصوص عليها يف شرعة احلقوق. وينبغي أن يُنظر إىل حصر االستفادة من 

بعض احلقوق على مواطين البلد ابعتباره استثناء من هذه القاعدة العامة.

الفقرات 31 و38-36. (22(
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الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )املادة 25( هذا املوقف. ويف السياق نفسه، تنص بعض الدساتري 
كذلك على حرية تشكيل األحزاب السياسية واحلق يف احلصول على معلومات عن أعمال السلطات 
العامة ابعتبارمها حقني حمصورين على املواطنني. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن الدساتري أو القوانني 
االنتخابية تسمح على حنو متزايد لغري املواطنني املقيمني بصفة قانونية يف البلد لفرتة معينة من الوقت 
ابملشاركة يف االنتخاابت أو االستفتاءات احمللية. اما احلقوق األخرى اليت عادة ما تصنف أبهنا حقوق 

يف ذلك حرية التعبري وحرية التجمع، فهي حقوق جلميع البشر. سياسية، مبا

للمواطنني، احلقوق املرتبطة  متنحها العديد من الدساتري إال وتشمل احلقوق األخرى، اليت ال
ابملواطنة، مثل احلق يف استخراج جواز سفر وطين، واحلصول على احلماية يف اخلارج، واحلق يف التصويت 

يف االنتخاابت الوطنية، واحلق يف الرتشح للمناصب العامة الوطنية، وحظر الطرد وحظر التسليم.

1992 املادة 15 من دستور منغوليا لعام

تسليمهم. نفيهم أو حيظر حرمان مواطين منغوليا من اجلنسية املنغولية أو -2

يتعلق ابلبلدان النامية، فإن القيود املفروضة على متتع غري املواطنني حبقوق اإلنسان مقبولة  وفيما
صراحة، وفق بعض الشروط، مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

املادة 2 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

للبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل  -3
أي مدى ستضمن احلقوق االقتصادية املعرتف هبا يف هذا العهد لغري املواطنني.

وتستفيد بعض البلدان من هذه الفرصة عن طريق منح احلق يف الضمان االجتماعي، على 
سبيل املثال، ملواطنيها حصراً. ومع ذلــك، ال شــيء يف املــادة 9 من العهد خيول للدول األطــراف أن 
تتصرف بشكل تعسفي يف هذا الصدد. وقد وضحت اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
19 بشأن احلق يف الضمان االجتماعي. ففي  والثقافية هذه النقطة بشكل مهم يف تعليقها العام رقم
حني تالحظ اللجنة أن غري املواطنني هم فئات "عادة ما تواجه صعوابت يف ممارسة هذا احلق"، فهي 
تثري النقاط التالية: )أ( العهد حيظر التمييز على أساس اجلنسية؛ )ب( تشري إىل مفهوم اإلنصاف وتؤكد 
يلي: "عندما يشارك غري املواطنني، مبن فيهم العمال املهاجرون، يف خمطط للضمان االجتماعي، جيب  ما
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ومضة

1996 اتريخ شرعة احلقوق هو اتريخ احلرية اإلنسانية. وينص دستور جنوب أفريقيا لعام
يلي: على ما

هذه الوثيقة هي عماد الدميقراطية يف جنوب أفريقيا. فهي تكرِّس حقوق مجيع الناس يف 
بلدان وترّسخ القيم الدميقراطية من كرامة إنسانية ومساواة وحرية.

عة الحقوق الدستورية محتوى �ش جيم-

كما هو الشأن متاماً ابلنسبة لصياغة الدستور بشكل عام، فإن إعطاء مضمون وشكل لشرعة 
يوجد أي خطة رئيسية لشرعة احلقوق اليت ميكن  احلقوق الدستورية هو قرار سيادي للدولة وشعبها. وال
أن تستخدم بوصفها املعيار النهائي. ومع ذلك، وكما ذُكر يف الفرع الثاين أعاله، فإن مبدأ سيادة الدولة 
ال يلغي التزامات الدولة مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومبوجب معاهدات حقوق اإلنسان اليت 
صدقت عليها. وابإلضافة إىل ذلك، فإن إدراج حقوق اإلنسان املعرتف هبا دولياً يف الدستور ال يسهم 
يف اعتماد الصكوك الدولية فحسب، بل يساعد أيضاً يف وضع ثقافة مشرتكة حلقوق اإلنسان. وهذان 
العامالن املرتابطان يضفيان درجة عالية من التماثل على صياغة شرعة احلقوق. وحىت إن كان الشكل 
قد خيتلف اختالفاً كبرياً، فإن هناك الكثري من أوجه التشابه يف حمتوى عدد من شرعات احلقوق اليت 

اعتمدت مؤخراً.

صاحب الحقوق  -1
ف نسان مقابل حقوق المواطن�ي حقوق الإ

تتبع شرعات احلقوق الدستورية املعاصرة املبدأ الذي يستند إليه القانون الــدويل يف حتديد 
أصحاب احلقوق. وابلتايل، فإهنا تفيد يف محاية مجيع األشخاص اخلاضعني لوالية الدولة، سواء كانوا من 
املواطنني أو غري املواطنني. ومن الناحية الفنية، عادة ما تستخدم الدساتري مفاهيم من قبيل "كل فرد" 

أو "مجيع" أو "كل شخص" يف تناقض مع "كل مواطن" أو "مواطنني".

يف الصكوك  ومرة أخرى، قد تكون بعض احلقوق السياسية حكراً على مواطين الدولة، كما
الدولية. ومن الناحية التقليدية، تنتمي احلقوق املتعلقة بتسيري الشؤون العامة إىل هذه الفئة. ويتبىن العهد 
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القدرة عل التواصل -7

من الناحية التارخيية، كان يُنظر أحياانً أيضاً إىل شرعة احلقوق ابعتبارها بياانت سياسية 
وأدلة للمواطنني. وتوضح ديباجة اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن لعام 1789 هذا التصور 

بشكل جلي.

نسان والمواطن لعام 1789 ديباجة إعالن حقوق الإ

إن ممثلي الشعب الفرنسي، املنتظمني يف مجعية وطنية، إدراكــاً منهم أبن اجلهل حبقوق 
اإلنسان أو إمهاهلا أو ازدرائها هي األسباب الوحيدة وراء املصائب العامة وفساد احلكومات، قد 
عقدوا العزم على وضع احلقوق الطبيعية واملقدسة وغري القابلة للتصرف لإلنسان يف إعالن رمسي 
يكون حاضراً على الدوام أمام مجيع أفراد اجملتمع لكي يذّكرهم ابستمرار حبقوقهم وواجباهتم؛ ولكي 
تكون أعمال السلطتني التشريعية والتنفيذية قابلة للمقارنة، يف أي وقت، أبهداف ومقاصد مجيع 
املؤسسات السياسية وحتظى ابلتايل ابحرتام أكرب؛ وأخرياً، لكي يتسىن توجيه مطالب املواطنني، وهي 
جدال فيها، حنو احلفاظ على الدستور وسعادة اجلميع. وعليه،  مطالب تقوم على مبادئ بسيطة وال

تقر اجلمعية الوطنية وتعلن، أمام هللا وحتت رعايته، حقوق اإلنسان واملواطن التالية ...

تستخدم كثرياً اليوم، فإن الوظيفة التثقيفية لشرعة  وعلى الرغم من أن هذه اللغة الرمسية ال
تزال مهمة. وينبغي أن يستفيد أصحاب احلقوق من الدستور فيما خيص حقوقهم وسبل املطالبة  احلقوق ال
ابحلصول عليها. وعلى اجلهات املسؤولة أن تستمد منه التعليمات املتعلقة ابلتزاماهتا ومسؤولياهتا وحدود 
السلطات املخولة هلا. وعموماً، ينبغي لشرعة احلقوق أن ترشد اجملتمع والسلطات العامة. ولكي تؤدي 
هذا الدور، ينبغي أن تصاغ يف شكل واضح ومفهوم جلميع أصحاب املصلحة. وحىت إذا كان يتعني 
الرتحيب بنّية إعطاء شرعة احلقوق حمتوى معيارايً واضحاً، جيب على واضعي شرعة احلقوق أن يتجنبوا 
فإن الوظيفة التثقيفية لشرعة احلقوق  املهنيون القانونيون، وإال يفهمها إال قدر اإلمكان استخدام لغة فنية ال
يكون اإلحساس ابمتالك شرعة احلقوق فحسب عرضة للخطر، وإمنا الدستور أبكمله. قد تضيع وقد ال
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عدم محايتها. ولذلك من املهم أن حتدَّد يف الدستور نفسه  محاية تفضيلية هلذه احلقوق أو للتعسف أو
توّضح فيه املعايري اخلاصة هبذه العملية. مقبولية تقييد احلقوق وشروط التقييد، أو

وقد توسعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف مناقشة هذه املسألة يف العديد من تعليقاهتا 
22 بشأن احلــق يف حرية الفكر والوجدان  العامة. وبُلور النهج األكثر حتديداً يف التعليق العام رقــم
والدين)20)، ولكن ميكن تطبيقه أيضاً يف حالة احلقوق األخرى اليت جتيز فرض قيود على أسس حمددة.

املادة 18 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود اليت يفرضها القانون واليت  -3
تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق 

اآلخرين وحرايهتم األساسية.

القانون؛  القيود مفروضة حبكم  جيـــب أن تكون  التالية: )أ( املــبــادئ  اللجنة  وقــد وضعت 
)ب( ال يسمح بفرض القيود إال إذا كانت ضرورية حلماية مصلحة واحدة على األقل من املصاحل التالية: 
السالمة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين وحرايهتم 
األساسية؛ )ج( ال يسمح بفرض قيود ألسباب غري حمددة يف العهد، وال جيوز فرضها ألغراض متييزية 
أو تطبيقها على حنو متييزي؛ )د( جيب أن تكون القيود ذات صلة مباشرة ابلغرض احملدد الذي تستند إليه 
وأن تكون متناسبة معه؛ )ه( ال جيوز تطبيق القيود إال لألغراض اليت وضعت من أجلها؛ )و( ال جيب 
أن تُبطل القيود احلق املعين، أي أن القيود ال ميكنها أن تقوض جوهر احلق املعين؛ )ز( وينبغي للدول 
يف  األطراف، عند حتديد نطاق القيود، أن تنطلق من ضرورة محاية احلقوق املكفولة مبوجب العهد، مبا
ذلك احلق يف املساواة وعدم التمييز ألي سبب من األسباب احملددة يف املواد 2 و3 و26 من العهد.

وابإلضافة إىل ذلــك، أوضحت اللجنة أن مفهوم األخــالق مستمد من تقاليد اجتماعية 
تستند القيود املفروضة بغرض محاية األخــالق إىل مبادئ  وفلسفية ودينية عديدة. وعليه، جيب أال

مستمدة حصراً من تقليد واحد)21).

10)1983( بشأن حرية التعبري. انظر أيضاً التعليق العام رقم (20(
.(1993(22 الفقرة 8 من التعليق العام رقم (21(
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اجملتمع ككل حباجة إىل أن حتظى ابالعرتاف واالحرتام الواجبني. وهذا يعين أن فرض القيود، يف بعض 
حميد عنه. وعالوة على ذلك، فإن عدداً قليالً فقط من  احلاالت، على التمتع ابحلقوق قد يكون أمراً ال

احلقوق هو الذي جيب أن يكون مكفوالً دون أي قيود، مثل حظر التعذيب.

ويف هذا الصدد، ينبغي التمييز بني القيود املتأصلة يف احلقوق والقيود املستندة إىل التقييم الذي 
جتريه سلطات الدولة. وبدون القيود املتأصلة، مثل واجب احرتام حقوق اآلخرين أو ضرورة احرتام املرء 
للقانون أثناء ممارسة احلقوق اخلاصة به، فإن التمتع ابحلقوق قد يفضي بسهولة إىل حالة من الفوضى 
شرعة حقوق  تصبح معها هذه احلقوق ومهية. وعليه، وحىت إذا كان حكم من أحكام معاهدة دولية أو
يشري صراحة إىل هذه القيود املتأصلة، فهي مدجمة ضمناً ألن متتع شخص حبقوق اإلنسان  دستورية ال

ميكن أن يتم على حساب حقوق شخص آخر. وهذه مسألة تتعلق ابملسؤولية الفردية. ال

املادة 29 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
للقيود اليت يقررها القانون مستهدفاً منها،  ال خيضع أي فرد، يف ممارسة حقوقه وحرايته، إال -2
حصراً، ضمان االعرتاف الواجب حبقوق وحرايت اآلخرين واحرتامها، والوفاء ابلعادل من مقتضيات 

الفضيلة والنظام العام ورفاه اجلميع يف جمتمع دميقراطي.

وتُعترب القيود املستندة إىل تقييم سلطات الدولة مسألة حساسة ألن إساءة تفسري هذه القيود 
قد تؤدي إىل التعسف يف استعمال السلطة. ومن مث ينبغي أن تكون إمكانية فرض مثل هذه القيود 
ونطاقها ودواعيها منصوصاً عليها يف الدستور نفسه فيما خيص كل حق فردي معين. وبغري ذلك، فإن 
للمحاكم، والطبيعة املعيارية للحقوق  احلكومية أو سلطة إدخال القيود سُترتك كلياً لألعمال الربملانية أو

الدستورية ميكن أن تكون موضع تساؤل )انظر الفرع جيم-5 من الفصل الثاين(.

ينجم عن تقييم غري  وجيب أن تكون القيود على احلقوق خالية من التعسف الذي كثرياً ما
ملصاحل فئات اجتماعية معينة. وتوفر الصكوك  سليم من قبل السلطات العامة للحقائق االجتماعية أو
الدولية حلقوق اإلنسان إرشادات عامة يف هذا الصدد. وعلى واضعي شرعة احلقوق الدستورية أن يتذكروا 
يتعلق ابحلقوق اخلاصة  أن استعداد اجملتمع لقبول القيود املفروضة على التمتع ابحلقوق قد خيتلف فيما
بفئات معينة. فعلى سبيل املثال، فإن اإلعمال احملدود للحقوق االجتماعية الذي ينجم عن االفتقار إىل 
املوارد الكافية قد يكون مفهوماً أكثر من القيود املفروضة على حرية التعبري. وعلى العموم، فإن فرض 
تصور  سيما يف حال وجود مظهر أو قيود على احلقوق املدنية والسياسية قد يكون أمراً مثرياً للجدل، ال
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املادة 21 من دستور الصني لعام 1982
ُتطور الدولة اخلدمات الطبية والصحية، وتنهض مبستوى الطب احلديث والطب الصيين 
التقليدي، وتشجع وتدعم اجلمعيات االقتصادية الريفية واملشاريع واملؤسسات احلكومية واملنظمات 
املنتشرة يف األحياء على إنشاء خمتلف املرافق الطبية والصحية، وتنهض مبستوى األنشطة يف جمال 

الصحة واإلصحاح اليت تتسم بطابع مجاعي، وكل ذلك حلماية صحة الناس.

وعادة ما ال تفسر اهليئات القضائية هذه األحكام الدستورية كأساس لالعرتاف ابلدعاوى 
املناقشات الربملانية والعامة.  القانونية. ومع ذلــك، ميكن أن يستعان هبا يف التقييمات السياسية ويف
وأخرياً، ميكن أن تكون هذه األحكام مفيدة أيضاً يف تفسري القوانني، مبا يف ذلك القوانني الربملانية اليت 
تنظم املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان. ولذلك قد يكون من املناسب إدراج لوائح هبذه الصيغة وإن كان 

مضموهنا القانوين يظل غامضاً إىل حد ما.

ومضة

من منظور إنفاذ شرعة احلقوق، من األمهية مبكان، كلما كان ذلك ممكناً، أن تـُبـنيَّ احلقوق 
الفردية ذات املضمون القانوين احملدد واليت ميكن املطالبة هبا يف احملاكم أو غريها من األجهزة املختصة 

يف الدولة.

التنفيذ والقيود  -6

يتعرض واضعو شرعة احلقوق الدستورية يف كثري من األحيان لضغوط من مصادر خمتلفة، 
مبا يف ذلك الفئات املعنية، لكي يَعدوا أبكثر مما هو ممكن عملياً. وقد يكون اإلذعان هلذه الضغوط مغراًي

ألسباب سياسية. وعلى الرغم من أن التأييد الشعيب حلكم معني يف شرعة احلقوق املقرتحة قد يكون 
ميكن التماسه على حساب مصداقية الدستور. وعالوة على ذلك، فإن اإلعالن غري  مستصوابً، فال

يقوض قيمة شرعة احلقوق الدستورية فحسب، بل يقوض الدستور ذاته أيضاً. الواقعي عن احلقوق ال

ومثة سؤاالن يتعلقان مبا إذا كان ابإلمكان تنفيذ شرعة احلقوق. أّوهلما بشأن املضمون املعياري 
لألحكام الدستورية ذات الصلة، والذي جرى تناوله أعاله. واثنيهما بشأن قبول فرض قيود على احلقوق 
أو وضع حدود هلا. وهذه هي إحدى املسائل األكثر حساسية يف جمال حقوق اإلنسان، ألن مصاحل 
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إذا كان ينبغي للحكم  أوالً، من الضروري حتديد أي نوع من اآلاثر القانونية ينبغي حتقيقها وما
الدستوري املخطط له أن يتناول الفرد أو الدولة يف املقام األول.

واثنياً، إذا كان من املمكن استيعاب املسألة قيد املناقشة يف شكل حق فردي، فإن هذه 
الصيغة هي املفضلة ألهنا متنح صاحب احلقوق أقوى موقف. واستناداً إىل هذا احلكم الدستوري، ميكن 
للفرد أن يطالب حبقه على حنو فعال أمام اهليئات املختصة، مبا يف ذلك يف إطار اإلجراءات القضائية. 

بيد أنه، يف هذه احلالة، جيب أن يكون احلق ذا مضمون قانوين أكثر حتديداً.

املادة 53 من دستور أوكرانيا لعام 1996
حيق جلميع األشخاص احلصول على التعليم العايل يف مؤسسات التعليم العام الوطنية 

واحمللية جماانً وعلى أساس تنافسي.

اثلثاً، تستحق بعض املسائل االجتماعية أن ُتكرَّس يف الدستور، غري أن حتديد احلقوق 
الفردية اليت تتناوهلا سيكون أمراً إّما مستحيالً أو سابقاً ألوانه. ويف هذه احلالة، يكون واضعو الدستور 
أمام خيارين. أوهلما وضع واجب قانوين على الدولة مبضمون معياري واضح ميكن من خالله مساءلة 
سلطات الدولة عن عدم تنفيذ احلكم الدستوري املعين. لكن ما يعاب على هذا النهج هو أن الفرد عادة 

حيق له قانوانً أن يرفع دعوى رمسية يطالب فيها بتنفيذه. ما ال

1990 املادة 13 من دستور بنن لعام
توفر الدولة التعليم للشباب عن طريق املدارس العامة. التعليم االبتدائي إلزامي. تكفل 

الدولة تدرجيياً جمانية التعليم العام.

مبدأ توجيهي تكون الدولة مسؤولة عن االمتثال  واخليار اآلخر هو صياغة مبدأ سياسة عامة أو
له من أجل حتقيق هدف معني من أهداف السياسة العامة.
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الرأي، فإن العديد من احلقوق املدنية والسياسية ال حتتاج إىل تطبيق أي تشريعات تنفيذية، يف حني أن 
عن طريق التشريعات. تكتسب املعىن القانوين إال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال

والواقع أن بعض الدساتري، وال سيما أقدمها، ال تعلن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
جيعلها غري  يفرتض أنه غموض يكتنف هذه احلقوق مما وتشري احلجة اليت تساق دعماً هلذا احلل إىل ما
قابلة للتطبيق مباشرة وابلتايل فهي ليست انفذة تلقائياً. ومثة دساتري أخرى تسرتشد ابعتبارات مماثلة 
على أساس التشريعات  ميكن تطبيقها إال فتعلن احلقوق االجتماعية، بيد أهنا تنص بوضوح على أنه ال

العادية وضمن احلدود اليت تضعها هذه التشريعات.

ورغــــم أن الـــغـــرض مـــن هـــذا املــنــشــور لــيــس هو 
مناقشة هذه املسألة، ينبغي التشديد على أنه على الصعيدين 
الدويل والوطين، أصبح الرأي القائل أبن احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية أمور يبت فيها القضاء ومن مث فهي 
قابلة للتطبيق مباشرة حيظى ابلتأييد. ومع ذلك، ميكن القول 

إن صياغة القوانني لتوفري السلع واخلدمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلب اهتماماً خاصاً بغية 
إعطاء هذه القوانني حمتوى معيارايً دقيقاً قدر اإلمكان.

وقد ظهرت يف بعض البلدان، مثل اهلند وجنوب أفريقيا، اجتهادات مقنعة ومفيدة إىل حد كبري 
تتعلق املسألة  يلي: "ال من أعلى احملاكم. ففي قضية غروتبوم، قررت احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا ما
إذا كانت احلقوق االجتماعية واالقتصادية قابلة للتقاضي مبوجب دستوران، ولكن بكيفية إنفاذها  إذن مبا
يف حالة معينة. وهذه مسألة صعبة للغاية جيب استكشافها بعناية على أساس كل حالة على حدة")19).

بيد أن إمكانية التقاضي بشأن مجيع احلقوق وإعماهلا تتوقف إىل حد كبري على الطريقة اليت 
توجد وصفة وحيدة للتعامل  فيه الكفاية. وال إذا كان حمتواها املعياري واضحاً مبا صيغت هبا وعلى ما
مع هذه املسألة ألن احللول املمكنة حتددها عوامل من ضمنها اخلصائص اليت متيز النظام القانوين للبلد 
وتقاليده القانونية ذات الصلة. ومع ذلك، مثة اعتبارات عملية ينبغي أخذها يف االعتبار عند صياغة 
احلقوق الدستورية املتعلقة ابخلدمات العامة، وميكن أيضاً أن تساعد اخلربُة املكتسبة خالل عملية صياغة 
إجياد حلول هلا. ويتطلب كل من هذه  الصكوك الدولية والدساتري املعاصرة يف توضيح بعض املسائل أو

اخليارات أساليب تشريعية خمتلفة )انظر الفرع ابء-5 من الفصل الثالث من هذا املنشور(.

حكومة مجهورية جنوب أفريقيا وآخرون ضد غروتربوم وآخرين )2000). (19(

يكون احلــق الــدســتــوري قاباًل
احملكمة  إذا كانت  بشأنه  للتقاضي 
قــادرة على استعراض مطالبة قانونية 

مستندة إليه واختاذ قرار بشأهنا.
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يكون لألحكام ذات الصلة يف الدستور مضمون معياري 
واضح جيعلها تنطبق أساساً يف احلالتني التاليتني:

يكون هناك تشريعات عادية متكن ذوي 	  عندما ال
احلقوق من املطالبة حبقوقهم؛

لتقييم مدى 	  معياراً  احلقوق  توفر شرعة  عندما 
تطابق التشريعات العادية مع الدستور.

ولكي يكون أي حكم من أحكام شرعة الدستور 
قابالً للتنفيذ تلقائياً، ينبغي أن يعّرف ذوي احلقوق وحقهم 
القانوين وأن يبني، عند االقتضاء، حدود هذا احلق والسبل 

األساسية إلعماله. وجيب أن تستويف أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان نفس الشروط لكي 
هذا السياق، تالحظ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن "التمتع ابحلقوق  تصبح قابلة للتنفيذ تلقائياً. ويف
املعرتف هبا يف العهد ميكن أن تكفله السلطة القضائية على حنو فعال وبعدة طرق خمتلفة، من بينها 
غريها من أحكام  مياثلها من أحكام دستورية أو تطبيق ما إمكانية تطبيق أحكام العهد تطبيقاً مباشراً، أو
القانون، أو ما ألحكام العهد من أثر تفسريي يف تطبيق أحكام القانون الوطين")18). وهناك أمثلة عديدة 

على هذه اللوائح القابلة للتنفيذ تلقائياً يف كل من القانون الدويل والنصوص الدستورية.

1991 املادة 29 من دستور بلغاراي لعام
حمو هويته  املهينة وال الالإنسانية أو للمعاملة القاسية أو ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال )1(

قسراً.

ال جيوز إجراء جتارب طبية أو علمية أو غريها على أي شخص دون احلصول على موافقته  )2(
الطوعية خطياً.

وال يزال بعض املعلقني، وإن كان عددهم يتناقص تدرجيياً، يرون أن مسألة الطابع التنفيذي 
التلقائي متّيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن احلقوق املدنية والسياسية. واستناداً إىل هذا 

.(200((31 الفقرة 15 من التعليق العام رقم (18(

أو الدستورية 	  الدولية  القاعدة 
إذا  مــبــاشــرة  للتطبيق  قــابــلــة 
يكن هناك حاجة إىل تنفيذ  مل
هيئة  تشريعات تتيح حملكمة أو
إدارية تطبيق مثل هذه القاعدة؛

تكون القاعدة انفذة تلقائياً إذا 	 
كان حمتواها املعياري واضحًا

يكفي لتطبيقه من جانب  مبا
حمكمة أو هيئة إدارية.
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التساق الداخلي  -4

إن اتساق اللغة القانونية اليت توضح احلقوق واحلرايت يعين أنه ال توجد تناقضات يف تلك 
اللغة، وهذا هو أحد املنطلقات األساسية لفعالية القانون. ومن حيث املبدأ، فإن اتساق شرعة احلقوق 
ينبغي أن يكفله هدفها الشامل الذي يتمثل يف محاية كرامة اإلنسان. بيد أن التوترات قد حتدث عندما 
يتعني تطبيق احلقوق الدستورية يف حاالت حمددة. ومن املفيد أن نشري هنا إىل املعضالت الكالسيكية 
املتعلقة حبكم األغلبية يف مقابل حقوق األقليات، واملعضالت الناشئة عن العالقة بني منح احلق يف 
الصحة على أعلى مستوى متاح وحصول اجلميع على احلماية الصحية، والتوترات اليت قد حتدث بني 

حرية التعبري وحظر التحريض على العنف.

ويف الواقع، فإن املالحظة اليت مفادها أن القانون مليء ابلتوترات يف املمارسة قد تنطبق على 
بعض األحيان، هناك ميل إىل  شرعة احلقوق عندما تنتقل من مرحلة اإلعالن إىل مرحلة التنفيذ. ويف
تفادي هذه األنواع من املشاكل من خالل استخدام لغة دستورية مبهمة جداً. وقد يبدو هذا احلل جذااًب
ألن هذه اللغة العامة ميكن أن ترضي خمتلف أصحاب املصلحة. ومع ذلك، ففي هذه احلالة سيجري 
نقل العبء من اهليئة اليت تعتمد الدستور إىل غريها من الكياانت، وال سيما احملاكم، اليت هي مدعوة إىل 
تطبيق أحكامه. ولذلك من املستصوب، أثناء صياغة الدستور، بذل كافة اجلهود لتقليص احتمال بروز 

توترات يف إعمال احلقوق عن طريق التعبري عن هذه احلقوق بلغة دقيقة قدر اإلمكان.

ومع ذلك، فإن القانون بطبيعته، حىت وإن صيغ بطريقة ُمثلى، سيوفر ملختلف األطراف 
حججاً للدفاع عن مصاحلها املتعارضة. ومن املستحيل كذلك القضاء على تضارب احلقوق إذا كانت 
تتبعها جهات فاعلة خمتلفة توجد يف نفس الوضعية. ولذلك، ففي حني يتعني إيالء األمهية القصوى 
لصياغة شرعة احلقوق على حنو يدعم تنفيذها بشكل منّسق، ميكن حتقيق االتساق النهائي بني احلقوق يف 
إطار اإلجراءات القانونية اليت أنشئت حلماية هذه احلقوق وتسوية حاالت تضارب املصاحل ذات الصلة.

المحتوى المعياري )الطبيعة( -5

تعد معظم شرعات احلقوق املعاصرة، مثل الدساتري نفسها، نوعاً من البيان  بشكل عام، مل
السياسي ذا األثر القانوين احملدود. فاليوم، عادة ما توضع احلقوق الواردة فيها لكي تطّبق بشكل مباشر 
يف اإلطار اإلجرائي الذي أنشأه الدستور ذاته، على النحو املبني يف املناقشة أدانه. ومع ذلك، وحىت 
يكون ذلك ممكناً، يتعني التنصيص على احلقوق حبيث تكون انفذة تلقائياً. وبعبارة أخرى، جيب أن 
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اكتمال الصيغ الدستورية -3

ال يزال نطاق احلقوق واحلرايت الدستورية يشكل إحدى التحدايت اليت يواجهها واضعو 
لبس  الدساتري الذين جيدون أنفسهم بني خيارين ُمغريني، أوهلما صياغة الدستور بلغة كاملة ومفصلة وال
فيها، واثنيهما احلفاظ على الطابع العام للدستور بوصفه القانون األساسي. والواقع أن إجياد توازن مناسب 

بني اخليارين ليس ابملهمة اليسرية.

وشرعة احلقوق الشاملة هي تلك اليت حُتدَّد فيها حقوق اإلنسان األساسية واحلقوق األساسية 
ينبغي أن يفضي السعي لتحقيق هذا اهلدف  لألفراد واجلماعات وحتظى ابحلماية الدستورية. ومع ذلك، ال
إىل إضافة أكرب عدد ممكن من احلقوق إىل شرعة احلقوق. وجيب على واضعي الدستور أن حيرصوا على 
أن تكون وثيقتهم غري مغرقة يف التفاصيل التقنية وأن تكون مفهومة جيداً لدى عامة اجلمهور. ولذلك 

من املستصوب، يف معظم احلاالت، االسرتشاد يف املقام األول بنهج متوازن، حىت ال نقول حذر.

وليس من املمكن على األرجح وضع منوذج عاملي الكتمال شرعة احلقوق الدستورية ألن 
اجملتمعات وخرباهتا وممارساهتا املفضلة متنوعة جداً. بيد أن تفسري القانون الدويل يف إطار التقاليد القانونية 
ينبغي  والثقافية الوطنية واالحتياجات الدستورية املعاصرة ينبغي أن يوفر التوجيه العام يف هذا السياق. كما
أال يغيب عن األذهان أنه إذا كان الدستور مينح الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان قوة ملزمة يف النظام 
القانوين احمللي، فإنه ميكن استخدام هذه الصكوك، عند االقتضاء، ابعتبارها مصدراً تكميلياً للحقوق 

واحلرايت، وهو ما من شأنه أن حيد من خماطر الثغرات املعيارية احملتملة.

ومع ذلك، وحىت مع مراعاة تنوع التقاليد القانونية والثقافية للدول، ينبغي أن ُتدرج فئات 
احلقوق التالية يف شرعة احلقوق الدستورية:

غىن عنها حلماية الكرامة اإلنسانية وتنمية شخصية الفرد وقدراته؛	  احلقوق اليت ال

احلقوق اليت حتدد اإلطار ملشاركة الفرد يف تسيري الشؤون العامة؛	 

احلقوق اليت حتمي مصادر الدخل الشخصي املقبولة اجتماعياً واملصاحل االقتصادية الفردية؛	 

احلقوق اليت توفر األساس القانوين ألهم اخلدمات االجتماعية والثقافية.	 
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حىت التناقضات القائمة بني املعايري  بيد أن واضعي الدستور قد يواجهون بعض التوترات أو
الدولية حلقوق اإلنسان والثقافة والتقاليد السائدة يف البلد. وجيب أن تكون املمارسات الثقافية اليت تلحق 
ميكن إصالحه، مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، غري مسموح هبا دستورايً.  ابإلنسان ضرراً ال
وعالوة على ذلك، إذا كانت موجودة يف أي جمتمع فينبغي حظرها صراحة مبوجب القانون. وينبغي أن 
ُيستغل اإلصالح الدستوري كفرصة ملواءمة القانون العريف مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وال بد من 
تعريف هذه املواءمة ابعتبارها هدفاً دستورايً ينبغي أن تفضي إليه التغريات الثقافية اليت تدعمها األنشطة 
التعليمية والرتوجيية. لكن يف الوقت ذاتــه، ينبغي أن حيظر الدستور القانون العريف الذي يتعارض مع 

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.

الفقرة اخلامسة من اجلزء األول من إعالن وبرانمج عمل فيينا
مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتشابكة، وجيب على اجملتمع 
الدويل أن يعامل حقوق اإلنسان على حنو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم املساواة، 
وبنفس القدر من الرتكيز. ويف حني أنه جيب أن توضع يف االعتبار أمهية اخلاصيات الوطنية واإلقليمية 
وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية 

واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.

ويقدم دستور كينيا مثاالً على الكيفية اليت ميكن هبا معاجلة هذه املشكلة على الصعيد احمللي.

2010 املادة الثانية من دستور كينيا لعام
كل قانون، مبا يف ذلك القانون العريف، يتعارض مع أحكام هذا الدستور يُعترب الغياً بقدر  )((

تعارضه مع الدستور، وكل فعل أو تقصري خيالف أحكام الدستور يُعترب ابطالً.

تشكل القواعد العامة للقانون الدويل جزءاً من قانون كينيا. )5(

اتفاقية تصادق عليها كينيا تصبح جزءاً من قانون كينيا مبوجب هذا الدستور. كّل معاهدة أو )6(
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حتظر الدولة وتعاقب على مجيع أشكال التمييز القائم على اجلنس، أو اللون، أو العمر،  اثنياً-
أو امليل اجلنسي، أو اهلوية اجلنسانية، أو األصل، أو الثقافة، أو اجلنسية، أو املواطنة، أو اللغة، أو املعتقد 
الديين، أو العقيدة، أو االنتماء السياسي أو الفلسفة السياسية، أو احلالة املدنية، أو احلالة االقتصادية 
أو االجتماعية، أو نوع املهنة، واملستوى التعليمي، واإلعاقة، واحلمل، وأي متييز آخر يُقصد به أو يرتتب 
عليه إبطال االعرتاف حبقوق مجيع الناس أو التعدي عليها أو احليلولة دون التمتع هبا أو ممارستها 

على قدم املساواة مع اآلخرين.

وال بد من التأكيد جمدداً يف هذا السياق على أنه جيب بذل كل اجلهود خالل عملية الصياغة 
الوقائعي لبعض شرائح اجملتمع اليت قد تكون لديها هنج خمتلفة عن آراء  لتفادي االستبعاد القانوين أو

األغلبية من املناقشة الدستورية واختاذ القرارات.

نسان المتثال للمعاي�ي الدولية لحقوق الإ -2

يقتضي مبدأ "العقد شريعة املتعاقدين" أن تكون شرعة احلقوق الدستورية متسقة مع معاهدات 
حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها الدولة. ومع ذلك، ينبغي لواضعي الدستور أن يتجاوزوا هذا املفهوم، 
وذلك لسببني اثنني: أوالً، ابلنظر لوجود إقرار على نطاق واسع أبن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
ميثل تفسرياً ملفهوم حقوق اإلنسان الوارد يف ميثاق األمم املتحدة وأبنه يشكل جزءاً من الشرعة الدولية 
حلقوق اإلنسان، فينبغي القبول به كمصدر إهلام ومعيار لصياغة شرعة احلقوق الدستورية الوطنية. واثنياً، 
قانون املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ليس ملزماً جلميع البلدان على قدم املساواة ألن بعضها قد خيتار 
عدم التصديق على صكوك دولية بعينها. ومع ذلك، فهو نتاج للمجتمع الدويل يسعى إىل بلورة اإلطار 
القانوين األمثل حلماية هذه احلقوق. ولذلك ينبغي اعتباره جمموعة من احللول القانونية النموذجية، حىت 
ابلنسبة لتلك البلدان غري امللَزمِة قانوانً جبميع الصكوك القانونية اليت تشكل جمموعة معاهدات القانون 

الدويل حلقوق اإلنسان.

تتعارض صراحة مع املعايري  يتحققوا من أن شرعة احلقوق ال وينبغي لواضعي الدستور أال
الدولية حلقوق اإلنسان فحسب، بل أن يتفادوا أيضاً الصيغ اليت ميكن استخدامها كأساس للتفسريات 
القانونية املخالفة لتلك املعايري. وأخــرياً، ينبغي اعتبار شرعة احلقوق أداة تساعد على التنفيذ األمثل 

للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
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اجلنسانية مها أيضاً سببان من أسباب التمييز احملظورة)17). وتشتمل الدساتري األحدث عهداً على جمموعة 
من أسباب التمييز احملظورة أوسع من تلك الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني.

2013 املادة 26 من دستور فيجي لعام
غري مباشر، بسبب: ينبغي عدم التمييز بشكل غري عادل ضد أي شخص، بطريق مباشر أو )3(

مميزاته أو ظــروفــه الفعلية أو املــفــرتضــة، مبــا يف ذلــك الــعــرق، أو الثقافة، أو األصـــل اإلثين  )أ(
أو االجتماعي، أو اللون، أو املوطن األصلي، أو اجلنس، أو نوع اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو اهلوية 
اجلنسانية، أو التعبري، أو املولد، أو اللغة األساسية، أو احلالة االقتصادية أو االجتماعية أو الصحية، 

أو اإلعاقة، أو السن، أو الدين، أو الرأي، أو احلالة الزوجية أو احلمل؛ أو

آرائه أو معتقداته، إال إذا انطوت هذه اآلراء أو املعتقدات على اإلضرار ابآلخرين أو االنتقاص  )ب(
من حقوق اآلخرين أو حرايهتم أو على أي سبب آخر حمظور مبوجب هذا الدستور.

2009 املادة 14 من دستور دولة بوليفيا املتعددة القوميات لعام
لكل إنسان شخصية وأهلية قانونية وفقاً للقوانني، ويتمتع ابحلقوق اليت يعرتف هبا هذا  أواًل-

الدستور.

قررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف بالغ تونن ضد أسرتاليا أن مصطلح "اجلنس" الوارد يف املادة الثانية  (17(
جيعل امليل اجلنسي سببًا من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية يشمل امليل اجلنسي، وهو ما
من أسباب التمييز احملظورة مبوجب العهد. )CCPR/C/50/D/488/1992(. وخلصت جلان أخرى حلقوق 
اإلنسان إىل نتائج مماثلة. انظر التعليق العام رقم 20)2009( للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 ،)CRC/C/GC/13( (2011(13 )E/C.12/GC/20( الفقرة 32؛ جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم
CAT/C/GC/2( ،)2008(2( الفقرة 21؛  الفقراتن 60 و72 )ز(؛ جلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم
 ،(CEDAW/C/GC/28) (2010(28 اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقــم
مت تفسري عدة جلان حقوق اإلنسان بوصفها شكالً حمظوراً من أشكال  18. "اهلوية اجلنسانية" كما الفقرة
E/C.12/( ،للجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )20)2009 التمييز. انظر التعليق العام رقم

CAT/C/GC/2( ،)2008(2( الفقرة 21؛  GC/20( الفقرة 32؛ جلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم

CEDAW/C/GC/28( 28(، الفقرة 18. اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم
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ي المجتمع
التساق مع التقييمات المهيمنة �ف -1

يُفرتض عموماً، يف أي دولة دميقراطية، أن تعكس القواننُي وحتمَي القَيَم واملثل العليا اليت تقوم 
عليها حياة اجملتمع واليت يتقامسها الشعب على نطاق واسع. وينطبق ذلك بشكل خاص على شرعة 
احلقوق الدستورية ألهنا تضم ذلك اجلزء من الدستور الذي يفرتض أن تتبلور فيه مجيع القيم األساسية 
ذات الصلة ابألفراد أو اجلماعات. ولذلك، وكما سبق التأكيد، فإن أفضل طريقة لضمان أتييد مجاهريي 
واسع النطاق لشرعة احلقوق هي أن ُتصاغ يف إطار عملية تتيح مشاركة مجيع شرائح اجملتمع يف النقاش 

الدستوري.

ومع ذلك، فإن مسألة وجود رأي تؤيده أغلبية اجملتمع ال ينبغي أن يؤدي إىل فرض هذا 
الرأي إذا كان من شأن هذه اخلطوة أن تنتهك حقوق اإلنسان لألقليات، أو بصورة أكثر حتديداً حقوق 
األفراد أو اجلماعات يف األقلية. ومن األمهية مبكان أن يسعى واضعو شرعة احلقوق إىل حتقيق توازن بني 
اخليارات املختلفة وتقدمي تفسريات واضحة وميّسرة ومفهومة لدى مجيع اجلهات الفاعلة االجتماعية 

بشأن الدوافع الكامنة وراء احللول املعتمدة.

ومبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ينبغي أن حتول شرعة احلقوق دون اعتماد القوانني 
اليت قد تؤدي إىل التمييز ضد أفراد أو جمموعات حمددة أو إقصائهم اجتماعياً. وينبغي على وجه اخلصوص 
إيالء اهتمام خاص ألسباب التمييز احملظورة املنصوص عليها يف املادة الثانية من اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان، ومن ضمنها "العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي 
أو األصــل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخــر")15). وابعتماد اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، أصبح التمييز بسبب اإلعاقة من أسباب التمييز احملظورة دوليًا)16). وعالوة 
على ذلك، فإن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أضافت املزيد من 
أسباب التمييز احملظورة، مبا يف ذلك اإلدانة، واألصل العرقي، والعمر، واحلالة العائلية، واحلالة االقتصادية.

وعلى الرغم من أن عدداً من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان مل يتناوهلا 
حتديداً نص أي من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان التسع، فقد قررت أن امليل اجلنسي واهلوية 

ترِد نفس أسباب التمييز احملظورة هذه يف الفقرة األوىل من املادة الثانية من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  (15(
والسياسية، والفقرة الثانية من املادة الثانية من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

انظر آمي راوب وآخرون، "احلقوق الدستورية لألشخاص ذوي اإلعاقة: حتليل 193 دستوراً وطنياً"، جملة  (16(
هارفارد حلقوق اإلنسان، اجمللد 29 )ربيع 2016( الصفحات 0-203)2.
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تعزيز القيم اليت يقوم عليها جمتمع منفتح ودميقراطي يستند إىل الكرامة اإلنسانية  )أ(
واملساواة واحلرية؛

أخذ القانون الدويل يف االعتبار؛ )ب(

النظر يف إمكانية أخذ القانون األجنيب يف االعتبار. )ج(

1994 املادة 13 من دستور إثيوبيا لعام
تُفسَّر احلقوق واحلرايت األساسية احملددة يف هذا الفصل بطريقة تتوافق مع مبادئ اإلعالن  -2
العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان والصكوك الدولية اليت اعتمدهتا 

إثيوبيا.

ومضة

يتأثر التكامل بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان وشرعة احلقوق الدستورية أتثراً كبرياً ابلنهج 
الذي تتبعه الدولة إزاء العالقة بني القانون احمللي والقانون الدويل. ويف هذا الصدد، يتعني أن تكون 
العالقة بني كال النظامني القانونيني على جدول أعمال مستشار شؤون حقوق اإلنسان عند إجراء 

اإلصالحات الدستورية.

وط عامة عة الحقوق الدستورية: �ش صياغة �ش باء-

على الرغم من أنه يتعني إيالء اهتمام كاف للتقاليد الدستورية وغريها من اخلصائص والظروف 
احمللية عند صياغة الدستور، فإن شرعة احلقوق ينبغي يف مجيع احلاالت أن تليب الشروط األساسية اليت 

تنبع من مبادئ الدستور والقانون الدويل املقبولة على نطاق واسع.
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ف لعام 1994 الفصل الرابع من دستور الأرجنت�ي

يلي: املادة 75: تشمل السلطات املخولة للكونغريس ما
...

إقرار أو رفض املعاهدات املربمة مع الدول األخرى ومع املنظمات الدولية، واالتفاقيات  -22
البابوية املربمة مع الكرسي الرسويل. وتسمو املعاهدات واالتفاقيات على القوانني.

اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباته؛ واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ واالتفاقية 
األمريكية حلقوق اإلنسان؛ والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد 
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري؛ واتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية 
واملعاقبة عليها؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على 
العقوبة القاسية  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
تلغي أي قسم  املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل، هلا مرتبة دستورية بقوة أحكامها، وال الالإنسانية أو أو
من اجلزء األول من هذا الدستور، وينبغي اعتبارها مكملة للحقوق والضماانت املعرتف هبا يف هذا 
من جانب السلطة التنفيذية الوطنية بعد موافقة  ميكن نقضها، يف حالة حدوث ذلك، إال العهد. وال

ثلثي جمموع األعضاء يف كل جملس.

يف حال وجود ثغرات تشريعية يف محاية الفرد، ينبغي للسلطات العامة أن تطبق املعايري الدولية 	 
من أجل سد هذه الثغرات؛

املادة 16 من دستور كابو فريدي لعام 1992
تـَُفّسر القواعد الدستورية والقانونية املتعلقة ابحلقوق األساسية ومُتأل الثغرات وفقاً لإلعالن  -3

العاملي حلقوق اإلنسان.

تفسري شرعة احلقوق الدستورية ينبغي أن أيخذ يف االعتبار املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.	 

1996 املادة 39 )"تفسري شرعة احلقوق"( من دستور جنوب أفريقيا لعام
املنتدى: اهليئة القضائية أو عند تفسري شرعة احلقوق، يتعني على احملكمة أو )1(
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فيه أمام احملاكم الوطنية. وهلذه األسباب تشجع اللجنة بقوة اعتماد العهد أو إدماجه يف القانون الوطين 
رمسياً")13). واختذت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان موقفاً مماثاًل، مفاده أن "الضماانت اليت يشملها العهد 
من خالل إدماجه احملدد،  قد حتصل على محاية معززة يف تلك الدول اليت يشكل فيها العهد تلقائياً، أو
يشكل فيها العهد جزءاً من  جزءاً من النظام القانوين احمللي. وتدعو اللجنة تلك الدول األطراف اليت ال
النظام القانوين احمللي إىل النظر يف إدماج العهد من أجل جعله جزءاً من القانون احمللي بغية تيسري إعمال 

احلقوق املشمولة ابلعهد إعماالً كامالً حسبما تقتضيه املادة 2"))1).

وميكن إجياد النهج القانونية البديلة التالية يف الدساتري املعاصرة:

الصكوك الدولية ملزمٌة بصورة مباشرة يف النظام القانوين احمللي؛	 

املادة 5 من دستور أندورا لعام 1993
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ملزٌِم يف أندورا.

1990 ديباجة دستور بنن لعام
حنن، شعب بنن، ... نؤكد جمدداً متسكنا مببادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان، على حنو 
ما حددها ميثاق األمم املتحدة لعام 5)19، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 8)19، وامليثاق 
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة األفريقية يف عام 1981 وصدقت 
يتجزأ من هذا الدستور  عليه بنن يف 20 كانون الثاين/يناير 1986 والذي تشكل أحكامه جزءاً ال

ومن قانون بنن وتسمو يف قيمتها على القانون الداخلي.

يف حال تعارض الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مع القانون احمللي، ينبغي أن تكون الغلبة 	 
لألوىل على الثاين؛

.(1998(9 الفقرة 8 من التعليق العام رقم (13(
.(200((31 الفقرة 13 من التعليق العام رقم (1((
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املادة 15 من دستور االحتاد الروسي لعام 1993
تشكل املبادئ والقواعد املعرتف هبا عموماً يف القانون الدويل واملعاهدات الدولية اليت صدق  -(
عليها االحتاد الروسي جزءاً ال يتجزأ من نظامه القانوين. وإذا نصت معاهدة دولية كان االحتاد الروسي 
طرفاً فيها على قواعد ختالف تلك املنصوص عليها يف القانون، فإن قواعد املعاهدة الدولية هي اليت 

تسود.

2002 دستور هولندا لعام

املادة 91
جيوز نقض هذه املعاهدات دون موافقة مسبقة  ال تكون اململكة ملزمة ابملعاهدات، وال -1
من الربملان. وحتدد احلاالت اليت ال ُيشرتط فيها احلصول على موافقة اجمللس مبوجب قانون صادر 

عن الربملان.

حتدَّد الطريقة اليت مُتنح هبا املوافقة مبوجب قانون صادر عن الربملان، وميكن أن ينص هذا  -2
القانون على إمكانية املوافقة الضمنية.

ال ميكن للربملان بغرفتْيه أن يوافق على أي أحكام معاهدة تتعارض مع الدستور أو تؤدي  -3
إىل تنازع معه إال بتأييد ما ال يقل عن ثلثي األصوات.

املادة 94
ال تسري األنظمة القانونية النافذة داخل اململكة إذا كان سرايهنا يتناقض مع أحكام معاهدات 

ملزمة جلميع األشخاص أو مع ما تنص عليه قرارات صادرة عن مؤسسات دولية.

وقد ورد مراراً يف اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات أن إدماج أحكام الصكوك املتعلقة حبقوق 
هذا  اإلنسان يف النظام القانوين الوطين شرط مهم لكفالة تنفيذ هذه الصكوك على الصعيد احمللي. ويف
الصدد، يبدو أن اآلراء اليت أبدهتا اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية متثل اهليئات 
األخــرى املنشأة مبوجب معاهدات عندما ذكرت أنه "ال يُلزم العهُد الــدوَل رمسياً إبدمــاج أحكامه يف 
القانون الداخلي، لكن هذا النهج مستصوب. فاإلدماج املباشر يتفادى املشاكل اليت قد تنشأ يف ترمجة 
االلتزامات مبوجب العهد إىل قانون وطين ويوفر أساساً الحتجاج األفراد مباشرة ابحلقوق املنصوص عليها 
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وعموماً، فإن أتثري الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
يف النظام القانوين احمللي هو نتيجة للمكانة اإلمجالية للقانون 
الــدويل. ومن منظور محاية حقوق اإلنسان، من املستصوب 
للغاية أن ُيكفل أقصى قدر ممكن من أتثري املعايري الدولية على 

الصعيد القطري لتحقيق األهداف التالية على األقل:

يف حال وجود أي تعارض بني القانون احمللي واملعايري 	 
الدولية حلقوق اإلنسان، فإن هذه األخرية هي اليت 

تسود؛

يف حال وجود ثغرات تشريعية يف النظام القانوين احمللي، ميكن للمحاكم والسلطات اإلدارية أن 	 
تطبق املعايري الدولية حلقوق اإلنسان إذا كان ذلك أمراً ال غىن عنه حلماية صاحب احلقوق.

املادة السادسة من دستور الوالايت املتحدة األمريكية لعام 1787
هذا الدستور، وقوانني الوالايت املتحدة اليت تصدر تبعاً له، ومجيع املعاهدات املعقودة أو اليت 
تعقد حتت سلطة الوالايت املتحدة، هو القانون األمسى للبالد. ويكون القضاة يف مجيع الوالايت 

ملزمني به، وال يعتد أبي نص يف دستور أو قوانني أية والية يكون خمالفاً لذلك.

1997 املادة 91 من دستور بولندا لعام
تصبح االتفاقات الدولية اليت تصدق عليها مجهورية بولندا جزءاً من النظام القانوين احمللي  -1
يكن تطبيقها مرهواًن مل مبجرد نشرها يف جملة القوانني )اجلريدة الرمسية(، وميكن تطبيقها مباشرة ما

بسن قانون.

تصبح ألي اتفاق دويل يصدق عليه على أساس موافقة مسبقة مبوجب القانون األسبقية  -2
على القوانني األخرى إذا ما تعذر التوفيق بينه وبني أحكام تلك القوانني.

إذا صدقت مجهورية بولندا على اتفاقية تنص على إنشاء منظمة دولية، فإن القوانني اليت  -3
أسستها هذه االتفاقية تطبُق مباشرة وتصبح هلا األسبقية يف حال تنازع القوانني.

إدمــــاج املــعــايــري الــدولــيــة يف 
القانون الداخلي، والذي قد يتخذ 
أشكاالً خمتلفة، جيعل هذه املعايري 
قابلة للتطبيق مباشرة من لدن اهليئات 
الــعــديــد من  واحملــاكــم اإلداريــــة. ويف
املعايري  احلــديــثــة، تسمو  الــدســاتــري 
يف  الداخلي  القانون  على  الدولية 

حاالت النزاع.
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وعلى الرغم من أن هذه اإلشارات غامضة إىل حد ما، فإهنا ميكن أن تصبح أداة الستخدام 
هذه املعايري والصكوك يف تفسري الدستور ككّل، وابلتايل تقدمي التوجيه للهيئات املعنية بسن القوانني، 

فضالً عن احملاكم واإلدارة.

ديباجة دستور بوروندي لعام 2005

إذ نعلن متسكنا ابحرتام احلقوق األساسية لإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان املؤرخ 10 كانون األول/ديسمرب 8)19، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان 
املؤرخني 16 كانون األول/ديسمرب 1966 وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املؤرخ 18

حزيران/يونيه 1981.

المادة 31 من دستور كمبوديا لعام 1993

تعرتف مملكة كمبوداي حبقوق اإلنسان وحترتمها بصيغتها املنصوص عليها يف ميثاق األمم 
املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهود واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق املرأة 

والطفل.

نسان قرار بالقوة الملزمة للصكوك الدولية لحقوق الإ الإ
يعطي عدد كبري من الدساتري املعتمدة مؤخراً القوة امللزمة للقانون الدويل يف النظام القانوين 
احمللي. وميكن للمرء أن يرى يف هذا العمل توجهاً واضحاً للمبادئ الدستورية املعاصرة يف مجيع املناطق 
لفتح اجملال الداخلي أمام القانون الدويل وكفالة اتساق هذا اجملال مع هذا القانون. وهناك طرق خمتلفة 
للقيام بذلك، مبا يف ذلك عن طريق إدماج القانون الدويل يف النظام القانوين الوطين. ويتوقف انتقاء 
خيار حمدد على النظام القانوين املعتمد يف بلد بعينه وعلى تقاليده القانونية وثقافته)12). ومع ذلك، 
يعطي عدد متزايد من الدساتري قوة ملزمة مباِشرة، يف النظام القانوين الداخلي، للمعاهدات الدولية اليت 
يضعها يف مرتبة أمسى من القوانني التشريعية يف التسلسل اهلرمي ملصادر  صدقت عليها الدولة، وعادة ما
القوانني الداخلية. ويف هذه احلاالت، عادة ما يكون التصديق على املعاهدة رهناً مبوافقة الربملان املسبقة.

مييز القانون الدويل بني النهجني األحادي والثنائي املعتمدين يف تنفيذ القانون الدويل على الصعيد احمللي.  (12(
تتطلب املعاهدات الدولية أي قانون حملي لكي تصبح ملزمة على الصعيد احمللي إذا  ففي احلالة األوىل، ال
كانت تسري تلقائياً بطبيعتها؛ أي أهنا ميكن أن تطبق مباشرة يف القانون احمللي دون أي تشريعات تنفيذية. 
احلالة الثانية، يتعني "حتويلها" إىل قوانني حملية مبوجب تشريع وطين كي تصبح ملزمة على املستوى احمللي.  ويف

لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن هذا املوضوع، انظر الفرع ألف-1 من الفصل الثالث.



ا قم تاوتحد تا قتححمم 25يلعتسق 

ومع ذلك، ينبغي لكل دولة عضو، وهي تنظر يف السبل اليت تكفل تطابق القوانني احمللية 	 
مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، أال تسرتشد بنص األحكام القانونية فحسب، بل أيضًا

ابملبدأ العام الذي اعتمدته الدول يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1993 ومفاده أن 
محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها "هي املسؤولية األوىل للحكومات")11). وميكن تفسري هذا أبن 
من واجب الدولة أن تبذل قصارى جهدها - وبعبارة أخرى أن تتخذ تدابري مثلى - لتنفيذ 
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وفيما يتعلق ابلقانون احمللي، فإن هذا يعين أن أمسى مصدر 
للقانون - وهو الدستور يف مجيع البلدان تقريباً - ينبغي أن يكفل هذه احلقوق ألن هذا هو 
أساس اتساق كامل املنظومة القانونية للبلد مع املعايري الدولية. وبناء على ذلك، فإن الكثري 
من شرعات احلقوق املعاصرة تتضمن عدداً كبرياً من حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف 

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان؛

1969 على 	  وعالوة على ذلك، تنص املادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام
أن "كل معاهدة دخلت حّيز النفاذ تلزم أطرافها وجيب أن تنفذها األطراف بنية حسنة". 
وهذا يعين أنه ال ميكن لطرف يف معاهدات حقوق اإلنسان أن يربر عدم االمتثال احملتمل 

للمعاهدة ابالستناد إىل أنظمته القانونية الداخلية، مبا يف ذلك الدستور.

هل ميكن إذن، واحلالة هذه، أن ينص الدستور على اتساق القوانني الداخلية مع املعايري الدولية 
حلقوق اإلنسان؟ ألغراض هذا املنشور، ميكن حتديد اخليارات التالية، واليت ال يستبعد أحدها اآلخر:

تنصيص الدستور على حقوق اإلنسان واحلــرايت األساسية احملــددة املذكورة يف الصكوك 	 
الدولية حلقوق اإلنسان؛

إقرار الدستور إقراراً صرحياً ابلقوة اإللزامية للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها 	 
الدولة يف إطار النظام القانوين الداخلي.

إشارات عامة

يشري عدد من الدساتري، على سبيل املثال يف الديباجة أو يف شرعة احلقوق، إىل اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان والصكوك اإلقليمية واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدق عليها البلد املعين.

إعالن وبرانمج عمل فيينا، اجلزء األول، الفقرة األوىل. (11(



وتحد ت عضلو ااسن تا قتحح24

نسان القانون المحلي وعالقته بالقانون الدولي لحقوق الإ -2

تقتصر املعايري الدولية حلقوق اإلنسان على توفري التوجيه العام للمشرعني الوطنيني  ينبغي أال
فحسب، بل ينبغي أيضاً أن تعترب مقياساً لتقييم احللول القانونية والسياساتية والعملية املعتمدة على الصعيد 

يتعلق ابلتشريعات الوطنية، فإن من واجب الدولة: احمللي. وفيما

أن تكفل اتساق مجيع القوانني احمللية على كافة 	 
املــســتــوايت مــع املــعــايــري الــدولــيــة حلــقــوق اإلنــســان 
املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

واملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها؛

أن تسرتشد ابلصكوك الدولية حلقوق اإلنسان غري امللزمة اليت اعتمدهتا األجهزة املختصة 	 
يف اجملتمع الدويل.

هل يعين هذا أن مجيع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان جيب أن تنعكس انعكاساً مباشراً يف 
شرعة احلقوق الدستورية؟ هذه غاية يصعب حتقيقها ابلنظر إىل أن هناك يف الوقت احلاضر تسع معاهدات 
دولية أساسية حلقوق اإلنسان، بعضها حيدد عدداً كبرياً من احلقوق. وينبغي إيالء االعتبار للجوانب 

التالية عند إسداء املشورة هليئة معنية بصياغة الدستور:

ال حيـــدد الــقــانــون الـــــدويل بصفة 	 
مـــــعـــــاهـــــدات حــقــوق  ــة، أو ــ ــامـ ــ عـ
بعبارات  اإلنسان بصفة خاصة، 
دقيقة الكيفية اليت ينبغي هبا إدراج 
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف 
القوانني احمللية. ويعود لكل بلد أن 
يقرر أسلوب مواءمة قوانينه مع هذه 

املعايري. وُتسّلم أحكام الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان )انظر على سبيل املثال املادة 2
من العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان( حبقيقة أن بعض احلقوق املنصوص عليها يف 

الصكوك الدولية قد ترد يف الدستور، ويف حاالت أخرى يف التشريعات؛

االتساق: عدم وجود تناقض 
والقانون  مرتبة  األدىن  القانون  بني 

األعلى مرتبة.

الفقرة األوىل من اجلزء األول من إعالن وبرانمج 
عمل فيينا

حــقــوق اإلنـــســـان واحلـــــرايت األســاســيــة هي 
حقوق يكتسبها كل إنسان عند مولده؛ ومحايتها 

وتعزيزها ميثالن املسؤولية األوىل للحكومات.
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أمثلة عن" القوانني غري امللزمة" اخلاصة حبقوق اإلنسان
مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني إبنفاذ القوانني 1979

إعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين  1981
أو املعتقد

إعالن احلق يف التنمية 1986

إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية  1992
ولغوية

املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية )مبادئ ابريس( 1993

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحااي االنتهاكات  2005
اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 2007

قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال( 2015

وتعترب مجيع الــدول أطرافاً يف بعض املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان أو كلها. وإىل 
غاية 25 تشرين الثاين/نوفمرب 2016، صدق 168 بلداً على العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 
والسياسية، و)16 على العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و196 على 
اتفاقية حقوق الطفل، و189 على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و177 على 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري. وتصديق الدول على املعاهدات الدولية 
حلقوق اإلنسان حيّملها التزاماً قانونياً مبوجب القانون الدويل مبواءمة تشريعاهتا وسياساهتا وممارساهتا مع 
تشريعاهتا متسقة مع  يف ذلك جعل قانوهنا الدستوري أو املعايري املنصوص عليها يف تلك الصكوك، مبا

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املصدق عليها.
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املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 1965

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 1966

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 1979

الالإنسانية  العقوبة القاسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 1984
أو املهينة

اتفاقية حقوق الطفل 1989

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 1990

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 2006

بيد أن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ليست جمرد جمموعة من املعاهدات امللزمة قانوانً؛ 
فالعديد من اإلعالانت والقرارات األخرى اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة تسهم يف وضع هذه املعايري. 
وعلى الرغم من أن هذه الواثئق، اليت متثل جمموعة "القوانني غري امللزمة")10)، ليست ملزمة قانواًن، فهي 
غالبية الدول األعضاء الذي يرتكز عليه  تستمد قوة معنوية وسياسية عاليتني من الرتاضي بني كافة أو
اعتمادها. ولذلك فإن التشريعات واملمارسات الوطنية ينبغي أن تسرتشد أيضاً بتنفيذها. ومن اجلدير 
ابلذكر أن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان كثرياً ما تشري إىل املعايري املبّينة يف القوانني 

غري امللزمة يف تفسري اتفاقيات كل منها.

اإلعالانت أو املبادئ أو املبادئ التوجيهية أو القواعد أو مدوانت قواعد السلوك اليت اعتمدهتا هيئات األمم  (10(
املتحدة يف القرارات.
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عة الحقوق الدستورية والمعاي�ي الدولية لحقوق  �ش ألف-
نسان الإ

نسان القانون الدولي لحقوق الإ -1

ــيـــة الــــيت ينبغي  مـــن املـــعـــايـــري األســـاسـ
للحقوق  دستورية  شرعة  صياغة  عند  تطبق  أن 
أو إدخال تعديالت عليها، هو اتساقها مع املعايري 
الدولية حلقوق اإلنسان. وقد مت تطوير جمموعة 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان على نطاق واسع 
منذ اعتماد ميثاق األمم املتحدة يف عام 5)19
وهي متجذرة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
8)19، املـــعـــرتف بـــه عــلــى نــطــاق واســـع  لــــعــــام
كمصدر للقانون العريف الدويل وهو ابلتايل ملزم 
قــانــوانً. ويــوفــر اإلعـــالن العاملي حلقوق اإلنسان 
أساساً معيارايً لتقييم النظم القانونية لكافة الدول 
وسياساهتا وممارساهتا يف إطار االستعراض الدوري 
الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان. ومجيع 

معاهدات حقوق اإلنسان تشري إليه.

ومثة أكثر من 30 معاهدة دولية هلا صلة مباشرة حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية. تسعة 
منها تعترب معاهدات" أساسية" حلقوق اإلنسان. والدول اليت صدقت على هذه املعاهدات ملزمة بتنفيذها 

من خالل تدابري تشريعية وغريها من التدابري وبتقدمي تقرير عن تنفيذها.

ينبغي لألمم املتحدة أن تواصل تعزيز 
االمتثال للدساتري الدولية حلقوق اإلنسان وغريها 
من القواعد واملعايري. وابلتايل، ينبغي أن جتاهر 
ميتثل  برأيها عندما يتعلق األمر مبشروع دستور ال
هلذه املعايري، وال سيما فيما يتعلق إبقامة العدل، 
والعدالة االنتقالية، والنظم االنتخابية، وجمموعة من 
املسائل الدستورية األخرى - وينبغي لألمم املتحدة 

أن تدافع عن املعايري اليت ساعدت يف بلورهتا.
العام بشأن املساعدة  التوجيهية لألمني  املذكرة 
املقدمة من األمم املتحدة لعمليات وضع الدساتري 

)نيسان/أبريل 2009(، الصفحة ).
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هبذه العملية، وإال فإن الضماانت املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك سبل االنتصاف القانونية والرتتيبات 
املؤسسية ذات الصلة للنظر يف الشكاوى املقدمة، ينبغي أن تدرج يف القانون املتعلق ابإلصالح الدستوري.

وينبغي هتيئة الظروف اليت تسمح أبن تستجيب عملية الصياغة وحمتوى الدستور الحتياجات 
الفئات اليت تتطلب محاية قانونية حمــددة وأن يكون ذلك جــزءاً من إطــار حقوق اإلنسان لإلصالح 
الدستوري. وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي اختاذ الرتتيبات لضمان متثيلية فعالة لتلك الفئات يف املناقشات 

اليت تسبق اعتماد الدستور أو تعديله.

وفيما يلي قائمة غري حصرية قد تكون مفيدة يف هذا الصدد، وهي تستند إىل املذكرة التوجيهية 
بشأن عمليات وضع الدساتري:

النساء؛	 

األطفال؛	 

األقليات )تشمل األقليات القومية والعرقية واللغوية والدينية(؛	 

الشعوب األصلية؛	 

الالجئون؛	 

عدميو اجلنسية واملشردون؛	 

العمال؛	 

أرابب العمل.	 

وابإلضافة إىل اجملموعات املذكورة أعاله، ينبغي من حيث املبدأ إيالء االعتبار كذلك لتمثيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وضحااي االنتهاكات اجلماعية حلقوق اإلنسان، والنازحني، ووسائط اإلعالم 
تكن كلها، تعبرياً عن حقوقها  جتد معظم هذه الفئات، إن مل واملدافعني عن حقوق اإلنسان. وكثرياً ما

أو عن سياسات مقرتحة يف مشروع الدستور.
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الرعاية األسرية أو الرعاية األبوية، أو الرعاية البديلة املناسبة يف حال إبعاده عن  )ب(
احمليط األسري؛

التغذية األساسية واملأوى والرعاية الصحية األساسية واخلدمات االجتماعية؛ )ج(
احلماية من سوء املعاملة أو اإلمهال أو اإليذاء أو املس ابلكرامة؛ )د(

احلماية من املمارسات االستغاللية يف العمل؛ )ه(
أن يطلب منه أو أن يسمح له أبداء عمل أو تقدمي خدمات: )و(

غري مالئمة لشخص يف سن ذلك الطفل؛ أو ’1’
منوه الروحي  العقلية أو تعّرض رفاه الطفل وتعليمه وصحته البدنية أو ’2’

أو األخالقي أو االجتماعي للخطر؛
عدم التعرض لالحتجاز إال كتدبري من تدابري املالذ األخري، ويف هذه احلالة،  )ز(
ابإلضافة إىل احلقوق املكفولة للطفل مبوجب املادتني 12 و35، ال جيوز احتجاز 

الطفل إال ألقصر فرتة مناسبة من الوقت، وحيق له:
أن يكون معزوالً عن األشخاص احملتجزين الذين تزيد أعمارهم عن 18 ’1’

عاماً؛
ظل ظروف تراعي سن الطفل؛ أن يعامل بطريقة ويف ’2’

تعيني الدولة حملام على حساهبا لفائدة الطفل، يف الدعاوى املدنية اليت متس الطفل،  )ح(
إذا كان يرتتب ظلم كبري بغري ذلك؛

النزاعات املسلحة، وأن حيصل على  يستخدم بصورة مباشرة يف  أال ’1’
احلماية يف أوقات النزاع املسلح.

ملصلحة الطفل الُفضلى أمهية قصوى يف مجيع املسائل املتعلقة ابلطفل. )2(
يف هذا الفرع، يُقصد ب   "الطفل" من يقل عمره عن 18 عاماً. )3(

وقد اعُتمدت يف بعض البلدان قوانني خاصة تنظم عملية اإلصالح الدستوري. وإذا كانت 
البيئة السياسية عموماً حترتم حقوق اإلنسان، فإن مثل هذا القانون سريكز فقط على الرتتيبات اخلاصة 
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...

األشخاص ذوو اإلعاقة )ز(

تعزيز كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة ونوعية حياهتم عن طريق:

متكينهم من الوصول إىل األماكن العامة بصورة كافية ومناسبة؛ ’1’
الفرص املتكافئة يف التوظيف؛ و ’2’

أقصى مشاركة ممكنة يف مجيع جماالت اجملتمع املالوي. ’3’

2009 املادة 81 من دستور مجهورية فنزويال البوليفارية لعام
احتياجات خاصة ممارسة قدراته بصورة كاملة ومستقلة.  حيق لكل شخص ذي إعاقة أو
وتكفل هلم الدولة احرتام كرامتهم اإلنسانية، وتكافؤ الفرص وظروف عمل مرضية، وتعمل على تعزيز 

تدريبهم وتعليمهم وحصوهلم على فرص عمل تناسب حالتهم، وفقاً للقانون.

املادة 11 )"محاية األطفال والشباب"( من دستور سويسرا لعام 1999
لألطفال والشباب احلق يف محاية خاصة لسالمتهم ويف دعم منوهم. -1

تسمح به )يف إطار( قدرهتم على  وميارس األطفال والشباب حقوقهم الشخصية بقدر ما -2
التمييز.

1996 املادة 28 من دستور جنوب أفريقيا لعام
لكل طفل احلق يف: )1(

احلصول على اسم وجنسية منذ الوالدة؛ )أ(
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نسان لالإصالحات الدستورية إطار حقوق الإ -3

تقتضي مجيع العمليات الدميقراطية احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها. وينطبق هذا، مثالً، على 
االنتخاب أو االستفتاء. وما عدا ذلك، فإن إجراءها، واألهم من ذلك، نتائجها، قد ختتلف أساسًا

عن اخليارات املفضلة لدى الناس. وال ختتلف اإلصالحات الدستورية يف هذا الصدد، ويتعني احرتام 
حقوق اإلنسان ومحايتها أثناء هذه العملية. ومن 
مث فإن اهليئات املنشأة لتنظيم وإجراء اإلصالحات 
الفاعلة األخرى  عن اجلهات  الدستورية، فضالً 
املشاركة يف عملية اإلصــالح الدستوري، ينبغي 

أن تويل األمهية القصوى لبيئة حقوق اإلنسان.

ومن األمور الرئيسية يف هذا الصدد، 
يتواصلوا  أن  للناس  تتيح  الــيت  اإلنــســان  حــقــوق 
اهتمام  إيــالء  يتعني  ولــذلــك  وينظموا.  وجيتمعوا 
خاص حلرية التعبري وحرية التجمع وحرية تكوين 

اجلمعيات ومع ذلك، وبغية متكني الناس من املشاركة، ال يكفي االقتصار على احرتام هذه احلقوق، 
وإمنا يتعني على الدولة أن حتميها محاية فعالة ضد أي تدخل من أي جهة فاعلة، عامة أو خاصة.

وعــالوة على ذلك، ينبغي إعمال هذه احلقوق، ويعين ذلك أن الذين يــودون املشاركة يف 
العملية الدستورية ابلفعل هم قادرون على القيام بذلك، على سبيل املثال ابلتعبري عن آرائهم عرب وسائط 
اإلعالم أو شبكة اإلنرتنت أو وسائل أخرى، وبتنظيم محالت للتعريف مبقرتحاهتم يف لقاءات عامة، 
ومبمارسة حرية تكوين اجلمعيات مع اآلخرين. وعلى السلطات أن تيّسر هذه اإلجراءات حيثما أمكن. 
يّدعون  وأخرياً، ينبغي اختاذ إجراءات لتمكني األشخاص الذين يشعرون أهنم مستبعدون من العملية أو
أن حقوقهم قد انُتهكت من اللجوء إىل سبل انتصاف كفيلة مبساعدهتم على استعادة حقوقهم وجرب 

الضرر الذي حلق هبم.

2010 املادة 13 من دستور مالوي بصيغته املعدلة يف عام
على الدولة أن تعمل بنشاط على تعزيز الرفاه والتنمية لشعب مالوي ومناءه من خالل 

االعتماد التدرجيي لسياسات وتشريعات هتدف إىل حتقيق األهداف التالية:

يف  ينبغي لألمم املتحدة أن تبذل كل ما
وسعها لدعم وتعزيز عمليات لوضع الدساتري تكون 
شاملة وتشاركية وشفافة، ابلنظر إىل التجارب 
املقارنة وأثر الشمولية واملشاركة اهلادفة على شرعية 

الدساتري اجلديدة.
العام بشأن املساعدة  التوجيهية لألمني  املذكرة 
املقدمة من األمم املتحدة لعمليات وضع الدساتري 

)نيسان/أبريل 2009(، الصفحة ).
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فإن العملية التشاركية، إن جرى تصّورها على حنو خاطئ، قد تعرض اإلصالحات املزمعة للخطر، وقد 
تكون ابلضرورة متثيلية، وقد تشكل خطراً جسيماً على املشاركني. ال

واحلجج الرئيسية الداعمة للمشاركة العامة هي كاآليت:
الدستور حيظى أبرفع درجة من الشرعية السياسية إذا كان وليد مشاركة الشعب؛	 
النظام الدستوري املنشأ مبشاركة خمتلف شرائح اجملتمع يستفيد من دعم اجلمهور وميكن أن 	 

يتغذى من مشاركة اجلماعات املختلفة يف الشؤون العامة؛
إذا كان الدستور جزءاً من عملية السالم، فإن مشاركة أطراف النزاع قد تكون إحدى أكثر 	 

األدوات فعالية للتصدي للماضي العنيف وحل املشاكل القائمة لكي ال تؤدي إىل اندالع 
العنف يف املستقبل.

وقد أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن حق املواطن يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة 
يشمل العمليات الدستورية. وأقرت أيضاً أبن شروط هذا احلق تكون مستوفاة ما دامت اجملموعات اهلامة 

دامت إمكانية املشاركة متاحة هلا)9). يف اجملتمع ممثلة وما

ديباجة الدستور المؤقت لنيبال لعام 2007

إذ نقر بوالية شعب نيبال املعرب عنها، من حني آلخر، منذ ما قبل عام 1951 إىل اليوم، 
من خالل النضال التارخيي واحلركات الشعبية من أجل حتقيق الدميقراطية والسالم والتقدم؛

وإذ نعرب عن عزمنا على إعادة هيكلة الدولة تدرجيياً من أجل حل املشاكل القائمة يف 
البلد واملتعلقة ابلطبقات والطوائف واملناطق ونوع اجلنس؛

يف ذلك نظام احلكم التنافسي  وإذ نعرب عن التزامنا الكامل ابملعايري والقيم الدميقراطية، مبا
الدميقراطي املتعدد األطراف، واحلرايت املدنية، واحلقوق األساسية، وحقوق اإلنسان، وحق البالغني 
يف االنتخاب، واالنتخاابت الدورية، واحلرية الكاملة للصحافة، واستقالل السلطة القضائية، ومفهوم 

سيادة القانون؛
وإذ نضمن حقوق الشعب النيبايل األساسية يف وضع دستوره ويف املشاركة يف انتخاب 

بيئة خالية من اخلوف. اجلمعية التأسيسية بشكل حر ونزيه ويف

.(CCPR/C/43/205/1986( البالغ رقم 1986/205، مارشال ضد كندا (9(
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إىل حد ما؛ )ب( إقرار الدستور عن طريق االستفتاء أو إقرار تعديالت دستورية شاملة سبق أن اعتمدهتا 
)ج( كخطوة  اعتمدها الربملان؛ أو مجعية دستورية أنشئت خصيصاً هبدف وضع واعتماد الدستور أو
سبق - انتقاء خيارات عن طريق االستفتاء بشأن بعض احللول الدستورية األساسية قبل  مكملة ملا
للتعديالت الدستورية )كما يف حالة حدوث تغري كبري  الربملان الدستور أو اعتماد اجلمعية الوطنية أو

يف النظام االنتخايب(.

توكل يف هناية املطاف  ومع ذلك، ينبغي هيكلة عملية صياغة الدستور - وهي عملية كثرياً ما
إىل السياسيني واخلرباء - على حنو يتيح ملختلف مكوانت اجملتمع أن تقدم مدخالت دون عوائق وأن 
تؤخذ هذه املدخالت على النحو الواجب يف احلسبان. وال تتطلب هذه املسألة إنشاء قنوات اتصال 
فحسب، بل أيضاً القدرات التنظيمية األخرى. وعالوة على ذلك، من األمهية مبكان أن تتيح عملية 
الصياغة مناقشة حرة وشاملة بشأن اخليارات املختلفة للحلول الدستورية الصادرة من خمتلف شرائح 
يف ذلك اجملتمعات احمللية واألقليات العرقية واملهنيون واملنظمات غري احلكومية واألوساط  اجملتمع، مبا
األكادميية. وأخرياً، من املهم أن يكون ملختلف الشرائح يف الدائرة االنتخابية احلق يف املشاركة يف املناقشة 

تقدمي مقرتحات، وأن جيري تشجيعها ومتكينها من القيام بذلك. ويف

ينبغي أن تشمل امللكية الوطنية "اجلهات الفاعلة الرمسية واألحزاب السياسية واجملتمع املدين 
وعامة الناس"، وينبغي أن تتاح "للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ورابطات املهنيني القانونيني، ووسائط 
اإلعالم، وغري ذلك من منظمات اجملتمع املدين، مبا فيها تلك اليت متثل النساء، واألطفال، واألقليات، 
والشعوب األصلية، والالجئني، وعدميي اجلنسية واملشردين، والعمال وأرابب العمل، إمكانية التعبري 

عن آرائهم يف عمليات وضع الدستور الشاملة والقائمة على املشاركة".
املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن املساعدة املقدمة من األمم املتحدة لعمليات وضع الدساتري، 

)نيسان/أبريل 2009( الصفحة ).

وعلى املسؤولني عن عملية الصياغة ومستشاريهم أن يدركوا أن مشاركة اجلمهور ينبغي أن 
متّكن من حتقيق أفضل نتيجة ممكنة. وقد جيادل البعض أبن املشاركة ميكن اعتبارها قيمة هاّمة يف حد 
ذاهتا، ومع ذلك ينبغي توخي احلذر ألن اإلجراءات التشاركية البالغة التعقيد قد تكون عرضة للتالعب، 
وقد تبطئ كثرياً عملية اإلصالح الدستوري أو قد يساء استخدامها، يف احلاالت القصوى، هبدف عرقلة 
العملية. وهذا يعين أنه ينبغي إنشاء إطار تنظيمي فعال ملشاركة اجلمهور يكفل أن تسري عملية صياغة 
الدستور على حنو سلس وفعال. ويف حاالت النزاع الدائر أو التوترات اليت ال ميكن التنبؤ هبا، ينبغي 
إيالء اهتمام خاص للمخاطر األمنية اليت قد حتد من درجة املشاورات ونطاقها. ويف ظل هذه الظروف، 
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جمتمعة ميكنهما أن يقوضا هذه امللكية، أّوهلما عزل  ومثة تطوران حيصالن بصورة منفصلة أو
اجلمهور عن هذه العملية من خالل احتكار اإلصالحات الدستورية من جانب النخبة السياسية، أو اجليش، 
أو السلطة التنفيذية، أو قبيلة، أو جمموعة إثنية، أو جمتمع حملي أو أي جهة فاعلة أخرى؛ واثنيهما خضوع 
منظمة دولية. وينبغي ملديري برامج املساعدة  العملية هليمنة قوى خارجية، سواء كانت دولة سلطوية أو
الدولية واخلرباء الدوليني أن أيخذوا هذه املخاطر جدايً يف احلسبان. وحىت لو تصرفوا حبسن نية، لكن 
يعتربونه جتربة عاملية، فإهنم قد مييلون إىل جتاوز  مع التصميم على حتقيق النتائج واالنشغال ابلتمسك مبا
األولوايت واحلساسيات والتقاليد واالحتياجات احمللية. وإذا حدث ذلك، فإن اإلصالحات الدستورية 
ميكن أن ينظر إليها بسهولة على أهنا ضرب من اإلمالءات اخلارجية، وأقل ما ميكن أن حيصل هو أن 
يكون للشعب  تكون مرفوضة عاطفياً. ولذلك من الضروري اختاذ إجراءات وعمليات فعالة لكفالة أال
القوُل الفصل يف نص الدستور فحسب، بل أن يشارك أيضاً، حسب االقتضاء، يف املراحل الرئيسية من 
عملية وضع الدستور. بيد أن هذا النهج ال يشكك يف أمهية اإلسهام الذي ميكن أن تقدمه اجلهات 
الفاعلة الدولية أو اإلقليمية، وال سيما األمم املتحدة، لإلصالحات الدستورية من خالل املساعدة يف 

بناء القدرات، وتيسري احلوار بني أصحاب املصلحة الوطنيني، عند االقتضاء.

ي الإصالحات الدستورية
المشاركة العامة �ف -2

يتوقف جنــاح اإلصــالحــات الدستورية إىل حد كبري على الدعم الــذي تتلقاه من خمتلف 
قطاعات اجملتمع. ومثة العديد من األمثلة اليت تقدم الدليل على أن اإلصالحات الدستورية تستفيد من 
تكون حصراً على السياسيني، ألن امللكية املشرتكة يف هذه العملية قّيمة  مشاركة اجلمهور وينبغي أال
جداً يف حد ذاهتا. ومع ذلك، فإن اإلسهام الفريد الذي ميكن أن تقدمه اجلهات الفاعلة االجتماعية 
املختلفة حيظى بنفس القدر من األمهية. وتؤكد املمارسة احلديثة يف العديد من البلدان أن فكرة املشاركة 
الشعبية يف اإلصالحات الدستورية حتظى ابلتقدير على نطاق واسع. ويتوقف اختيار طرائق املشاركة 
يف ذلك التقاليد الدستورية يف البلد وخصوصية احلالة السياسية  العامة على احلالة على أرض الواقع، مبا

والعملية الدستورية نفسها.

وملعاجلة هذه املسألة بطريقة منهجية، من الضروري التمييز بني صياغة الدستور واعتماده 
يتعلق ابالعتماد، فإن تصويت مواطين البلد )عن طريق االستفتاء( أصبح مؤخراً ممارسة  فعلياً. ففيما
راسخة على نطاق أوسع. وهناك أساساً ثالث طرائق: )أ( اعتماد الدستور أو اعتماد تعديل دستوري 
حال تعديل منفصل لدستور قائم، فإن اللجوء إىل االستفتاء هو أقل شيوعًا عن طريق االستفتاء؛ ويف
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ملكية الإصالحات الدستورية -1

يتمثل املبدأ األساسي للدولة الدميقراطية يف أن الشعب له احلق يف تقرير املصري على النحو 
احملدد يف املادة األوىل من كال العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان.

املادة 1 من كال العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان
جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها بنفسها، وهي مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها  -1

السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف.

تعين هذه املادة أن شعب أي بلد هو من ينبغي أن ميتلك اإلصالحات الدستورية. وميكن 
أن حيظى أي شعب يف هذا املسعى بدعم شركاء دوليني أو ثنائيني، مبا يف ذلك اخلرباء الدوليون، ولكن 
ينبغي يف هناية املطاف أال حيل أولئك الذين طُلب منهم تقدمي املساعدة حمله يف إعمال حقوقه السيادية. 
ولذلك ينبغي أن تكفل الرتتيبات التنظيمية احمليطة هبذه العملية طابعها الشمويل وأن حتد من خطر هتميش 
مجاعات أو جمموعات حمددة. وإضافة إىل هذا املبدأ العام، مثة ما ال يقل عن ثالثة عوامل حمددة جتعل 

امتالك السكان املعنيني لإلصالحات الدستورية مسألة حامسة، وهي:
األثر العام للدستور يف حياة البلد؛	 
دور الدستور يف توحيد اجملتمع حول القيم واملبادئ املشرتكة للحوكمة؛	 

يف ذلك النظم القانونية والسياسية املستندة إليه، على اعرتاف 	  اعتماد فعالية الدستور، مبا
الشعب أبن الدستور مستمد من إرادته وأبنه يعرب عن قيمه ومصاحله وتطلعاته.

على األمم املتحدة أن تقر أبن وضع الدستور هو عملية وطنية سيادية، وأن هذه العملية 
جيب أن ختضع للملكية والقيادة الوطنيتني لكي تؤيت مثارها ... وجيب أن تكون اخليارات واملشورة 
عملية  املقدمة مصمَّمة بعناية للسياق احمللي، مع االعــرتاف بعدم وجود منوذج دستوري واحد أو
دستورية واحدة "صاحلني للجميع"، وأبن امللكية الوطنية جيب أن تشمل اجلهات الفاعلة الرمسية، 

واألحزاب السياسية، واجملتمع املدين وعامة الناس.
املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن املساعدة املقدمة من األمم املتحدة لعمليات وضع الدساتري، 

)نيسان/أبريل 2009(، الصفحة ).
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ومثة مسألة أخرى تستحق التأكيد يف هذا املقام. فبعض الدساتري تتناول مسألة العالقة بني 
الفرد والدولة ليس ابلتنصيص على احلقوق الفردية، وإمنا ابلتأكيد على واجبات الدولة. ورغم أن حقوق 
اإلنسان تُنشئ واجبات تقع على عاتق الدولة، كما هو موضح مبزيد من التفصيل أدانه، فإن حمتوى 
األحكام الدستورية ال ينبغي اختزاله يف تلك الواجبات. ودون اخلوض يف هذه املسألة مبزيد من التفصيل 
يف هذا املقام، جيدر التأكيد على أنه، يف ضوء الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ينبغي أن يقوم متكني 
الشعب ومحايته على االعرتاف ابألشخاص بوصفهم أصحاب حقوق وليس جمرد متلقني خلدمات الدولة.

ومضة

اإلصالح الدستوري القائم على احلقوق يعين أن حقوق اإلنسان تؤطر عملية اإلصالح وأن 
املعايري واملبادئ والضماانت املتعلقة حبقوق اإلنسان هي يف ُصلب دستور الدولة.

نسان وعملية الإصالح الدستوري حقوق الإ باء-

يتعني إدراج جوانب عملية اإلصالح الدستوري املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اإلطار القانوين 
أحكام دستورية جديدة. وتبعاً للظروف اليت جتري فيها هذه  والرتتيبات التنظيمية إلعداد دستور جديد أو
اإلصالحات، تُعتمد قوانني حمددة بشأن وضع/تنقيح الدستور أو املعايري ذات الصلة اخلاصة ابلدستور 
القائم. وعندما تكون اإلصالحات حمدودة النطاق، عادة ما يعهد هبا إىل الربملان. بيد أنه يف احلاالت 
إبجراء تنقيح معمق لدستور قائم، تـُّتخذ ترتيبات حمددة، يف مناسبات  املتعلقة بوضع دستور جديد أو
عديدة، يف شكل جلنة دستورية تشارك فيها خمتلف اجلهات الفاعلة االجتماعية بغية وضع مشروع 
الدستور. وتوفر "املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن املساعدة املقدمة من األمم املتحدة لعمليات وضع 
الدساتري"، معلومات هامة عن عمليات صياغة دستور جديد وعن توقيت هذه العمليات وتسلسلها. 
ومع ذلك، يتعني اإلقرار أبن كل حالة ستكون فريدًة ويتعني ابلتايل التعامل معها على هذا األساس. 
أحكام دستورية جديدة هلا  ويركز هذا الفرع بشكل خاص على مراحل عملية وضع دستور جديد أو
آاثر كبرية على حقوق اإلنسان. وميكن كذلك استخالص إرشادات مفيدة من أسلوب النهج القائم 

سيما أثناء تصميم عملية اإلصالح)8). على حقوق اإلنسان، ال

انظر الفرع ألف-5 من الفصل األول من هذا املنشور. (8(
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أضحت ضماانت حقوق اإلنسان يف قلب القانون الدستوري. فجميع إصالحات الدولة تقريباً، سواء 
يف جماالت االقتصاد أو األمن أو العمليات السياسية، ينبغي أن تسرتشد ابعتبارات متصلة ابحلقوق، وهو 
ما ال يعد التزاماً شاقاً. كما أن اعتماد هنج قائم على احلقوق عند إجراء إصالحات دستورية أو اعتماد 

دستور جديد يساعد يف كفالة اتساق القيم احملمية وتوفري معايري، منصوص عليها قانوانً، لتنفيذها.

وميكن أن تضطلع شرعة احلقوق الدستورية وما يتصل هبا من آليات وإجراءات بدور خاص 
يف اجملتمعات اليت مزقتها النزاعات، فضالً عن تلك اليت تواجه حتدايت إمنائية. وينبغي أن حتدد القيَم اليت 
ينبغي مراعاهتا ومحايتها يف حالة تضارب املصاحل، والطريقَة واألسلوب الكفيلني بتحقيق التوازن بني القيم 
واملصاحل املختلفة، وبني إرادة األغلبية وحقوق األقليات. وعادة ما ال تصبح شرعة احلقوق الدستورية، 
إن صيغت هبذه الطريقة واحرُتمت ونُفذت على مدى فرتة من الزمن، مظلة فعالة حتمي الفرد فحسب، 

أكدته جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، فإن: بل العمود الفقري جملتمع متجانس ودميقراطي. ووفقاً ملا

النهج القائم على حقوق اإلنسان يفضي إىل نتائج أفضل وأكثر استدامة عن 
طريق حتليل ومعاجلة أوجه عدم املساواة واملمارسات التمييزية والعالقات السلطوية اجلائرة اليت 
تكون يف صلب مشاكل التنمية. وهو يضع االستحقاقات الدولية يف جمال حقوق  غالباً ما

اإلنسان ومطالب الشعب ]"أصحاب احلقوق"[ 
وما يقابلها من التزامات الدولة ]"اجلهات املسؤولة"[ 
يف صلب نقاش التنمية الوطنية ويوضح الغرض من 

تنمية القدرات)7).

وال بد من التشديد يف هذا السياق على النقطة 
أن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة على نطاق  التالية: مبا
واسع هي من ضمن املصادر األكثر تواتراً للنزاعات الداخلية، 
فإن الشرعة الدستورية وآليات وإجراءات محايتها، واليت تعرب 
عن تطلعات ومصاحل مجيع األطراف، هي أحد أكثر األدوات 
فعالية الستعادة السالم أو منع نشوب النزاعات إذا نفذت 

على النحو الواجب.

األمم املتحدة وفييت انم، "حقوق اإلنسان والنهج القائم على حقوق اإلنسان". متاح على املوقع الشبكي:  (7(
.www.un.org.vn/en/what-we-do-mainmenu-203/cross-cutting-themes-human-rights.html

مبـــا أن الـــنـــزاعـــات املــعــاصــرة 
ذات طابع داخلي بطبيعتها، فيما 
عدا استثناءات قليلة، فإن التصدي 
ملصادر انتهاكات حقوق اإلنسان يف 
الوقت املناسب وعلى حنو فعال قد 
يقلل بشكل كبري من عددها وحيد 
ابلتايل من حجم املعاانة اإلنسانية. 
ولذلك فإن اإلصالحات الدستورية 
ليست مهمة فحسب، ولكنها يف 
معظم احلاالت أداة ال غىن عنها يف 

هذا الصدد.
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سيادة القانون: "مبدأ للحكم يكون فيه مجيع األشخاص واملؤسسات والكياانت، العامة 
يف ذلك الدولة ذاهتا، مسؤولني مبوجب قوانني ُتسّن علناً، وُتطبق على اجلميع ابلتساوي  واخلاصة، مبا
وحيتكم يف إطارها إىل قضاء مستقل، وتتسق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. ويقتضي 
هذا املبدأ كذلك اختاذ تدابري لكفالة االلتزام مببادئ سيادة القانون، واملساواة أمام القانون، واملسؤولية 
أمام القانون، واإلنصاف يف تطبيق القانون، والفصل بني السلطات، واملشاركة يف صنع القرار، واليقني 
القانوين، وجتنب التعسف، والشفافية اإلجرائية والقانونية". املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن هنج 

األمم املتحدة إزاء املساعدة يف جمال سيادة القانون )نيسان/أبريل 2008(، ص 1.

االنفتاح: مبدأ يتطلب كشف املعلومات لعامة اجلمهور ووضوح القواعد واألنظمة والقرارات 
اليت تعتمدها السلطات العامة، مبا يف ذلك وصول الفرد إىل املعلومات ذات الصلة به )االستثناءات 

جيب أن يكون منصوصاً عليها قانوانً(.

املسؤولية واملساءلة: يف الدولة الدميقراطية، ينبغي أن يكون كل جهاز من أجهزة الدولة 
مسؤوالً عن العمل وفقاً للدستور والقوانني. وتضع الدساتري أيضاً مبادئ املسؤولية  وكل موظف عام
السياسية ألصحاب املهام الرمسية إزاء الكيان الذي يستمدون سلطتهم منه. وينبغي مساءلة املوظفني 
احلكوميني عن سوء السلوك يف إطار اإلجراءات املنشأة مبوجب الدستور أو القوانني اليت تنص على 

كلتيهما. القانونية، أو املسؤولية السياسية أو

الضمانات الدستورية للحقوق الأساسية -5

تتضمن الدساتري املعاصرة شرعة للحقوق حتدد احلقوق القانونية للفرد جتاه الدولة وداخل 
اجملتمع. بيد أن دور شرعة احلقوق يتجاوز ذلك، ألهنا تُعترب أيضاً مبثابة إعالن عن القيم األساسية اليت 
يقوم عليها اجملتمع، مثل الكرامة اإلنسانية، واحلرية، واملساواة، واإلنصاف والعدالة. وانسجاماً مع هذه 
القيم، تساعد احلقوُق الدستورية يف محاية املصاحل احليوية لألفراد، مثل احلق يف الصحة، والسكن، واألمن 

الشخصي، واملشاركة يف تسيري الشؤون العامة.

وعالوة على ذلك، اتسمت عملية وضع املبادئ الدستورية بتحول ذي طابع إنساين. ففي 
يتعلق بنظام الدولة وخمتلف أجهزهتا،  سيما فيما حني كان الرتكيز منصباً يف البداية على البعد املؤسسي، وال
فإن مفتاح حياة اجملتمع اليوم هو حالة األفراد واجلماعات، فضالً عن رفاه الشعب. وبناء على ذلك، 
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الدستور والحكم الديمقراطي -4

أبخرى. ويهدف الدستور احلديث إىل توفري إطار  ختضع مجيع اجملتمعات للحكم بطريقة أو
جملتمع حمكم التنظيم. ومن مث ليس من املستغرب أن يستند مفهوم احلكم الرشيد إىل املبادئ األساسية 
للنهج الدستوري احلديث. ووفقاً للبنك الدويل، فإن احلكم الرشيد "يقتضي وجود عملية لصنع السياسات 
تتسم ابالنفتاح والتنور والقابلية للتنبؤ، )أي عمليات شفافة(؛ وبريوقراطية متشبعة ابلروح املهنية؛ وجهاز 
تنفيذي للحكومة مسؤول عن أفعاله؛ وجمتمع مدين قوي يشارك يف الشؤون العامة؛ والكل يعمل يف 

ظل سيادة القانون")5).

ــارات أدانه قامساً مشرتكاً بني النهج الدستوري احلديث  وتشكل املــبــادئ الـــواردة يف اإلطـ
والدميقراطية)6).

يرتبط هبا من حق يف احلكم إىل شعب  الدميقراطية: شكل للحكم تؤول فيه السيادة وما
من خالل ممثليه. دولة ميارسها بصورة مباشرة أو

املشاركة: مشاركة اجلهات املوجهة هلا السياسات والربامج العامة يف وضع تلك السياسات 
والربامج وإدارهتا ورصدها، سواء مباشرة أو بواسطة ممثلني ختتارهم حبرية.

الفصل بني السلطات: نظام دستوري قائم على الفصل بني خمتلف فروع احلكم )الفصل 
األفقي(، ويف بعض احلاالت، على فصل السلطة )الفصل العمودي( بني خمتلف مستوايت احلكم، 
احلكومات احمللية. وقد تنطوي احلالة  من قبيل الفصل بني احلكومة املركزية وحكومات املقاطعات أو
األخرية على اعرتاف مبختلف اجملموعات الوطنية أو العرقية أو اللغوية أو الدينية. ويهدف الفصل األفقي 
من إساءة استخدام سلطته،  للسلطات إىل منع أي فرع من فروع احلكم من اكتساب السلطة املطلقة أو
وذلك من خالل إرساء جمموعة من الضوابط واملوازين بني خمتلف فروع احلكم تكفل ذلك الفصل.

البنك الدويل، احلوكمة: جتربة البنك الدويل )واشنطن العاصمة، )199( ص 7. (5(
املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن الدميقراطية، الصفحات 2-8؛ املذكرة التوجيهية لألمني العام: هنج األمم  (6(
املتحدة للمساعدة يف جمال سيادة القانون، الصفحات )-7؛ املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن املساعدة 
املقدمة من األمم املتحدة لعمليات وضع الدساتري، الصفحتان )-5؛ قرار جلنة حقوق اإلنسان 6/2002).
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ي العالم المعارص
وظائف الدستور �ف -3

من منظور مؤسسي، ميكن مقارنة الدستور مبواد النظام األساسي اليت تنظم إدارة أي منظمة. 
ومن منظور دميقراطي، ينبغي أن يكون الدستور مبثابة ضمانة حلقوق الشعب وحاجزاً يصد احملاوالت 
الرامية إىل فرض نظام سلطوي. ومن منظور سياسي، حيدد الدستور ويضفي الشرعية على صاحب 
السلطة السيادية واملؤسسات واإلجراءات الرئيسية اليت ميارس من خالهلا احلاكم سلطته. ومن منظور 
أخالقي، يعرب الدستور عن القيم األساسية اليت تقوم عليها الدولة واجملتمع. وأخرياً، من منظور قانوين، 
يعد الدستور هو القانون األساسي للبلد ومرتكز نظامه القانوين، وأييت يف قمة التسلسل اهلرمي للمصادر 
يعين أن القوانني التشريعية واللوائح القانونية األخرى جيب أن تكون متسقة مع الدستور،  القانونية، مما

وينص على اآلليات األساسية إلنفاذ القانون وتفسريه يف حاالت االنتهاكات أو النزاعات.

وكثرياً ما يُنظر إىل الدساتري احلديثة على أهنا "عقود 
اجتماعية" ينبغي أن حَتكم حياة اجملتمع. وعموماً، ومن الناحية 
النظرية، فإن الدستور يف بلد دميقراطي ليس عقداً "بني" الدولة 
هو عقد بني الناس، حيدد الكيفية اليت ينبغي  والشعب بقدر ما

أن ينظموا هبا أنفسهم ويوّفقوا بني مصاحل خمتلفة ويشّكلوا دولتهم. وعلى حنو ما، تكتسي وظائف 
يُنتظر من  هذه احلال، ال الدستور هذه أمهية أكرب يف اجملتمعات املتضررة من التوترات والنزاعات. ويف

الدستور أن يوفر حزمة من القواعد القانونية فحسب، وإمنا أن 
يوفر كذلك إطــاراً تشغيلياً لتسوية النزاع الراهن ومنع نشوب 
النزاعات مستقبالً، مبا يف ذلك املبادئ واآلليات اليت يتعني 
اعتمادها لتحقيق تلك الغاية. وتوّضح عدة أمثلة حديثة هذه 
املالحظة. فاملفاوضات املتعلقة بتسوية النزاعات، على سبيل 
املثال، يف البوسنة واهلرسك، وهاييت، ونيبال، وجنوب أفريقيا 
وتيمور - ليشيت أظهرت عالمات على الرؤية الواسعة للدستور، 

بعض احلاالت كانت العملية التحضريية أداًة أساسيًة ملعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع على حنو فعال  ويف
ومستدام ومنع املصاحل املتضاربة، من خالل القواعد واآلليات املناسبة، من أن تتطور مرة أخرى إىل نزاع 

يدمر حياة اجملتمع.

الــــدســــتــــور أحــــــد الـــعـــوامـــل 
الرئيسية الضامنة لالستقرار السياسي 

واالجتماعي للدولة.

ميــكــن أن يــكــون الــدســتــور 
الــقــائــم على حــقــوق اإلنــســان أداة 
فعالة ملنع النزاع الذي يستمد جذوره 
تسويته  من قمع احلكومة للشعب أو

على حنو مستدام.
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ولذلك، فإن األسئلة اليت يتعني طرحها، يف مجيع احلاالت العملية، هي كالتايل: ما هو نوع 
اإلصالحات الدستورية املقررة؟ وما هو اهلدف النهائي للتغيريات يف القانون الدستوري؟ حنن نعلم ابلفعل 
أن القانون الدستوري أداٌة قوية؛ ومع ذلك، فإن كيفية استخدامه وألي نوع من األغراض يفرتض أنه 
مصمم يظالن مسألتني أساسيتني. ويركز هذا الدليل على اإلصالحات الدستورية لغرض تعزيز الدولة 

الدستورية الدميقراطية احلديثة. ونسلط الضوء فيما يلي على بعض اخلصائص األساسية لتلك الدولة:

الدولة الدستورية  -2

من الناحية التارخيية، كان لكل بلد تقريباً دستور يوفر إطاراً قانونياً لنظام الدولة وحيدد، على 
األقل، مصدر سلطة الدولة وهيكل أجهزهتا. ومع ذلك، شهدت القرون الثالثة األخرية ظهور دساتري 
مكتوبة، اعُتمدت عادة يف شكل قانون رمسي وحيد. واليوم، ال يوجد سوى عدد قليل من االستثناءات، 
مثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وإسرائيل، حيث تعاجلَ املسائل الدستورية من 

خالل جمموعة من القوانني األساسية، يف غياب قانون واحد.

بتنفيذ  يتعلق  الــدول الدميقراطية املعاصرة عند احملتوى األدىن للدستور. ففيما وال تتوقف 
دميقراطية متثيلية، تقرتن أحياانً أبشكال الدميقراطية املباشرة )ال سيما  تنشئ: )أ( السلطة، فإهنا عادة ما

االستفتاءات(؛ )ب( تقسيم السلطة، مبا يف ذلك على وجه 
اخلصوص الضوابط والتوازانت بني السلطة التشريعية )الربملان( 
السلطة  استقالل  عن  )احلكومة(، فضالً  التنفيذية  والسلطة 
القضائية؛ )ج( مبدأ سيادة القانون؛ و)د( مسؤولية املسؤولني 

تكتفي الدساتري املعاصرة مبجرد إرســاء وتنظيم العالقات بني املؤسسات  وحماسبتهم. ومع ذلــك، ال
وحتديد العمليات اإلجرائية، بل شهدت عملية إضفاء الطابع اإلنساين على نصوصها، فوضعت األفراد 
واجلماعات يف املركز من خالل شرعة احلقوق واحلرايت األساسية ابعتبارها عنصراً أساسياً يف الدستور))).

جتدر اإلشــارة إىل أنه ال يستعمل كل دستور مصطلح "شرعة احلقوق"، وقد تضع بعض الدساتري عنوااًن (((
يكفي لكي  خمتلفاً للقسم الذي يتناول حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية. بيد أن نطاق املصطلح واسع مبا
ُيستخدم يف هذا املنشور لوصف القسم من الدستور الذي حيدد حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية اليت 

ينبغي أن يتمتع هبا األفراد واجلماعات.

الدستورية الــدولــة  تستند 
احلـــديـــثـــة إىل مـــبـــادئ الــدميــقــراطــيــة 

وحقوق اإلنسان وسيادة القانون.
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احلالية للمالحظة الواردة يف املذكرة التوجيهية بشأن وضع الدستور، ومفادها أن املساعدة القانونية الدولية 
حلقوق اإلنسان ميكن أن تشمل ما يلي:

إسداء املشورة بشأن شروط املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات 
ذات الصلة، وغريها من االلتزامات الدولية للدولة )مثل شرعة احلقوق، واألحكام املتعلقة 
ابستقالل القضاء، واألثر احمللي للمعاهدات الدولية، والقواعد املتعلقة ابكتساب اجلنسية 
يف ذلك تلك املنطبقة  وفقداهنا، والصبغة الدستورية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان(، مبا

على الدول اجلديدة)3).

الإصالحات الدستورية

وضع الدستور: عملية صياغة دستور جديد واعتماده.
تنقيح الدستور: عملية استعراض الدستور وتغيريه على حنو واف، قد يتمخض عنها، إىل حد كبري، 

نص دستوري جديد.

التعديالت الدستورية: تغيري أحكام دستورية حمددة أو إضافة أو حذف أحكام بعينها من النص 
الدستوري القائم )قد تكون عرضية أو ذات طابع أعم(.

وعادة ما تُفهم اإلصالحات الدستورية على أهنا إدخال تغيريات على األحكام واملمارسات 
الدستورية القائمة، وهي ضرورية عندما تصبح املعايري اليت تستند إليها حياة اجملتمع غري مناسبة وتشكل 
عبئاً على األداء الفعال للدولة، أو عندما تربز احلاجة إىل تسوية نزاع أو استعادة هياكل الدولة اليت اهنارت 
نتيجة نزاع داخلي أو عدوان. ونتيجة لذلك، جيري إصالح القانون الدستوري يف سياقات خمتلفة: انتقال 
أشكال احلكم االستبدادي السابق إىل النظام الدميقراطي؛ أو يف أعقاب انتهاء النزاع حيث ُيستخدم 
الدستور اجلديد الذي يتوخى إرساء الدميقراطية لبناء سالم مستدام؛ أو يف الدميقراطيات الراسخة للنهوض 

ابإلصالحات وتعزيز العدالة االجتماعية.

ويتمثل اهلدف النهائي لإلصالحات الدستورية يف إعادة تشكيل نظام الدولة عن طريق وضع 
تغيري الدستور والتشريعات ذات الصلة، مثل القوانني املتعلقة مبؤسسات الدولة األساسية، وحقوق  أو
اإلنسان واحلرايت األساسية، والقوانني االنتخابية. وال ميكن أن تنجح هذه اإلصالحات إال إذا كانت 
شفافة وشاملة، ومتشبعة ابلعناصر األساسية للدميقراطية، وحتمي حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.

الصفحة 6. (3(
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عن كونه الضمان النهائي حلقوق األفراد واجلماعات وحرايهتم األساسية. ويعترب الدستور أعلى ضمانة 
قانونية لتحقيق رفاه الناس ومصاحلهم وأداة أساسية يف تشكيل حياة اجملتمع وتنظيم الدولة.

ويوجد الدستور، ابعتباره أمسى قانون لكل بلد، يف صلب احلياة السياسية واالجتماعية وحيدد 
األوقات العصيبة، ينبغي أن يضمن الدستور  العالقة بني الدولة واجملتمع وبني خمتلف وظائف الدولة. ويف
بعد انتهاء  يصبح الدستور، يف حاالت ما مستوى معيناً من االستقرار السياسي واالجتماعي. وكثرياً ما
النزاع على حنو خاص، نوعاً من خطط السالم اليت ينبغي أن تساعد، من خالل املؤسسات الدميقراطية 
ومحاية احلقوق، يف منع تكرار حدوث التوترات وحاالت التدمري. ويف أوقات التحول الدميقراطي، يصبح 

الدستور أداة إلدخال تغيريات يف احلياة السياسية واالجتماعية.

وتدرك السياسة احلالية لألمم املتحدة بشأن اإلصالحات الدستورية إدراكاً اتماً هذه الروابط 
املتبادلة واملعقدة. ويرد يف املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن املساعدة املقدمة من األمم املتحدة لعمليات 

وضع الدساتري ما يلي:

تشكل عمليات وضع الدستور جانباً حمــوراّيً من التحوالت الدميقراطية وبناء 
السالم وبناء الدولة. ومن منظور األمم املتحدة، فإن وضع الدستور مفهوم واسٌع يشمل 
إدخال إصالحات على دستور قائم. ويكتسي كل  عملية صياغة وجوهر دستور جديد أو
من العملية واجلوهر أمهية حامسة لنجاح وضع الدستور. وميكن أن تضطلع عملية صياغة 
بعد  الدستور وتطويره بدور هام يف االنتقال السياسي السلمي وتوطيد السالم يف فرتة ما
انتهاء النزاع. وميكنها أيضاً أن تؤدي دوراً وقائياً حامساً. ومتثل عملية صياغة الدستور فرصًة
كبرية لتشكيل رؤية مشرتكة ملستقبل الدولة، وميكن أن يكون لنتائجها آاثر عميقة ودائمة 

على السلم واالستقرار)2).

ووفقاً للمذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن وضع الدساتري، جيب على األمم املتحدة تطوير 
قدراهتا يف دعم عمليات وضع الدستور عندما تلتمس منها السلطات الوطنية واالنتقالية ذلك، من 
خالل توفري اخلربات واملوارد املالئمة. وقد ُعينت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان طرفًا

يف هذه العملية. وُصمم هذا املنشور وطُّور خصيصاً، ابلتعاون مع وكاالت وبرامج األمم املتحدة وشركاء 
سيما يف  آخرين، هبدف تزويد موظفي األمم املتحدة وغريهم من اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية، وال
امليدان، أبداة متّكنهم من مساعدة عمليات اإلصالح الدستوري على حنو فعال. وتستجيب املسامهة 

الصفحة 3. (2(
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األرجنتني - دستور عام )199
إستونيا - دستور عام 1992

أفغانستان - دستور عام )200
إكوادور - دستور عام 2008

أملانيا - القانون األساسي لعام 9)19
أندورا - دستور عام 1993

إندونيسيا - دستور عام 5)19
أنغوال - دستور عام 2010

أوكرانيا - دستور عام 1996
البحرين - دستور عام 1973
الربازيل - دستور عام 1988
الربتغال - دستور عام 1976
بلغاراي - دستور عام 1991

بنن - دستور عام 1990
بوركينا فاسو - دستور عام 1991

بوروندي - دستور عام 2005
البوسنة واهلرسك - دستور عام 1995

بولندا - دستور عام 1997
بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات( - دستور عام 2009

1992 تشيكيا - دستور عام
2002 تيمور - ليشيت - دستور عام

1993؛ دستور عام 1996 جنوب أفريقيا - الدستور املؤقت لعام
جورجيا - دستور عام 1995

رواندا - دستور عام 2003، مع التعديالت اليت أدخلت عليه حىت عام 2015
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1992 سلوفاكيا - دستور عام
1991 سلوفينيا - دستور عام
سويسرا - دستور عام 1999
صربيا - دستور عام 2006
الصني - دستور عام 1982

غاان - دستور عام 1992
198( غينيا - بيساو - دستور عام

فرنسا - دستور عام 1958
2009 فنزويال )مجهورية - البوليفارية( - دستور عام

فيجي - دستور عام 2013
كابو فريدي - دستور عام 1992

كمبوداي - دستور عام 1993
(2011 9)19 )بصيغته املعدلة يف عام كوستاريكا - دستور عام

1991 كولومبيا - دستور عام
2010 كينيا - دستور عام
ماليزاي - دستور عام 1957

املكسيك - دستور عام 1917
2010 مالوي - دستور عام )199؛ الدستور بصيغته املعدلة يف عام

ملديف - دستور عام 2008
1992 منغوليا - دستور عام

1968 موريشيوس - دستور عام
نيبال - الدستور املؤقت لعام 2007

نيجرياي - دستور عام 1999
اهلند - دستور عام 9)19
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هولندا - دستور عام 2002
الوالايت املتحدة األمريكية - دستور عام 1787

على  النصوص الكاملة للدساتري املشار إليها متاحة من خالل منشورات الدول نفسها على اإلنرتنت أو
املواقع الشبكية التالية:

مشروع الدستور
www.constituteproject.org

الباحث يف الدساتري
http://confinder.richmond.edu

القانون الدستوري الدويل
www.servat.unibe.ch/icl

املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية: شبكة الدساتري
www.constitutionnet.org

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
http://wipo.int/wipolex

عامل املراجع
www.refworld.org

أمثلة ملواقع حقوق اإلنسان اليت تتيح الوصول إىل الصكوك واالجتهادات القضائية 
الدولية واإلقليمية

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
www.ohchr.org

املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان
http://uhri.ohchr.org

االجتهادات القضائية
http://juris.ohchr.org

http://www.constituteproject.org
http://confinder.richmond.edu
http://www.servat.unibe.ch/icl
http://www.constitutionnet.org
http://wipo.int/wipolex
http://www.refworld.org
http://www.ohchr.org
http://uhri.ohchr.org
http://juris.ohchr.org
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جملس أورواب - اللجنة األوروبية للدميقراطية من خالل القانون )جلنة فينيسيا(
http://www.venice.coe.int/

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
www.echr.coe.int

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
www.corteidh.or.cr

مكتبة جامعة مينيسوات حلقوق اإلنسان
http://hrlibrary.umn.edu

جامعة بريتوراي - مركز حقوق اإلنسان
قاعدة بياانت السوابق القضائية اإلفريقية حلقوق اإلنسان

www.chr.up.ac.za/index.php/documents/african-human-rights-case-law-database.html

قاعدة بياانت حقوق الشعوب األصلية
www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/

معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
www.bayefsky.com

http://www.venice.coe.int/
http://www.echr.coe.int
http://www.corteidh.or.cr
http://www.chr.up.ac.za/index.php/documents/african-human-rights-case-law-database.html
http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/
http://www.bayefsky.com
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