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املراأة واملواثيق الدولية

ر�ضالة اإىل القارئ

كانت م�سر و�ستظل مهدًا حل�سارة الإن�سان ، وقد �سهد العامل اأن ثورة اخلام�ش 
اجتماعية...  عدالة  حرية...  "عي�ش...  �سعاراتها  كانت  يناير  من  والع�سرين 
كرامة اإن�سانية"، وملا كانت حقوق املراأة هي حقوق الإن�سان ، ومن ثم فاإن اإهدار 
اأي حٍق منها هو اإهداٌر حلقوق الإن�سان ... فاإن ما تواجهه املراأة حاليًا من حماولت 
امل�سا�ش بهذه احلقوق اأو احلرمان منها... هي حماولت لل�سباحة �سد التيار... لأن 
املراأة مل تنل حقوقها الأ�سا�سية اإل بعد كفاٍح طويٍل ومريٍر... ومن ثم فهي حقوٌق 
ل�سيقة بها ، تتابعت املواثيق والتفاقيات الدولية ، وكذلك الإعالنات ال�سادرة من 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة والقرارات ال�سادرة عن موؤمتراٍت عامليٍة، لتوطيد 
التمتع بكافة احلقوق وعدم التفرقة القائمة  مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف 
على اأ�سا�ش النوع، بل اأن هذه املواثيق جتاوزت مبداأ امل�ساواة ل�سالح املراأة، باإعمال 

مبداأ التمييز الإيجابي.

ولأهمية ذلك ا�ستعان املجل�ش القومي للمراأة بالأ�ستاذ الدكتور/ فوؤاد عبد املنعم 
الد�ستور امل�سري احلايل  واأن  للقارئ، خا�سًة  اإثراًء  الكتيب،  باإعداد هذا  ريا�ش 
جاء خاليًا من الن�ش على اللتزام باملواثيق الدولية، لي�ش هذا فقط، ولكن الأمر 
اإعمال  اإ�سدار ت�سريعاٍت حمددٍة يف كافة املجالت التي تتطلب  اإعادة  يحتاج اإىل 

مبداأ امل�ساواة ، حتى ل جتد م�سر نف�سها خارج اإطار النظام الدويل باأ�سره.

ال�ضفرية / مرفت تالوي
رئي�س املجل�س القومي للمراأة
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املراأة واملواثيق الدولية
الكرامة  حتقيق  اإىل  يناير   25 ثورة  تهدف  حني  يف  اأنه  ال�سارخة  املفارقات  من 
ُت�سكل  التي  املراأة  �سلب  اإىل  معاك�ش  اجتاٌه  ي�سعى   ، امل�سري  للمواطن  الإن�سانية 
ن�سف املجتمع من حقوقها الأ�سا�سية ، التي مل تنلها اإل بعد كفاح طويل ومرير، 
وهي   Inalienable rights بالإن�سان  الل�سيقة  باحلقوق  يعرف  مما  وهي 
حقوٌق ل يجوز امل�سا�ش بها اأو احلرمان منها ، وعلى راأ�ش هذه احلقوق ياأتي احلق 
يف امل�ساواة وعدم التمييز بني الب�سر وهو حٌق ي�سكل يف الآونة الأخرية مبداأً ملزمًا 
لكافة الدول ويقا�ش به مدى انتماء الدولة لأ�سرة املجتمع الدويل املتح�سر – ولي�ش 
مهدًا  كانت  التي  وهي  املتح�سر  العامل  دائرة  عن  م�سر  تنف�سل  اأن  املقبول  من 

حل�سارة الإن�سان.

ماهية حقوق املراأة:

اإن حقوق املراأة ما هي يف واقع الأمر �سوى حقوق الإن�سان ؛ ومن ثمَّ فاإن اإهدار اأي 
حٍق من هذه احلقوق هو اإهداٌر حلقوق الإن�سان، فالب�سرية كٌل ل يتجزاأ ومن ثمَّ فاإنَّ 
امل�سار الناجمة عن حرمان املراأة من حٍق من حقوقها الأ�سيلة ، ي�سيُب املجتمع 
ُتعد  التي  هي  املراأة  اأن  اإذ   ، الب�سرية  م�ستقبل  يهدد  بل  باأ�سره  والدويل  الوطني 
باأ�سلوب رفيع الأمني العام ال�سابق لالأمم  الأجيال للم�ستقبل، وقد عبَّ عن ذلك 
املتحدة كويف عنان حني قال: "اإن اجلن�ش الب�سري طائٌر ذو جناحني، اأحدهما اأنثى 
والآخر ذكر، فاإن مل ينطلق اجلناحان معًا وبدرجة مت�ساوية فاإن اجلن�ش الب�سري 
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يعجز عن التحليق عاليًا. اإن ق�سية املراأة غدت اأكرث اإحلاحًا يف يومنا هذا من اأي 
وقت م�سى، فقد اأ�سحت ق�سية املراأة هي ق�سية الب�سرية جمعاء".

هو  واحد،  بجناٍح  الطريان  عن  بالعجز  القول  �سحة  على  دليل  اأبرز  اأن  ول�سك 
تقدٍم  اأخرى من  اأمٌم  ما حققته  قيا�سًا على  العربية  اإليه جمتمعاتنا  انحدرت  ما 
�ساركت فيه املراأة على قدم امل�ساواة مع الرجل، فمازالت املراأة يف جمتمعاتنا ل 
ول  املجتمع،  ن�سف  باعتبارها  طاقاتها  بكافة  ُت�سهم  ول  اأ�سا�سية،  بحقوق  تتمتع 

نع هذا القرار. ُت�سارك يف �سناعة القرار ببعدها عن مراكز �سُ

وقد بداأت املواثيق الدولية ُتعنى بحقوق املراأة يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين 
؛ غري اأنَّ هذه العناية مل تكن تهدف يف واقع الأمر، اإل اإىل حماية فئٍة �سعيفٍة من 
الن�ساء هي فئة الن�ساء العامالت ، فاأ�سدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية 
لياًل  العمل  باتفاقية  وتلتها  �سنة 1935،  بعد  �سنة 1914 ثم عّدلتها فيما  الأمومة 
واتفاقية العمل حتت الأر�ش للن�ساء يف �سنة 1935. وقد هدفت هذه التفاقيات اإىل 
حماية املراأة العاملة ومراعاة دورها كاأم، واملواءمة بني هذا الدور وعملها خارج 
متكامل  ب�سكٍل  املراأة  حقوق  حماية  اأهمية  اإىل  الدويل  املجتمع  ينتبه  ومل  املنزل، 
اإل بعد احلرب العاملية الثانية. ومتثلت البداية فيما ت�سمنه ميثاق الأمم املتحدة 
من ن�سو�ٍش قاطعٍة، تق�سي بعدم التمييز بني اجلن�ش اأو اللغة اأو الدين ول تفرق 
اأنه  الأوىل على  املادة  الثالثة من  الفقرة  والن�ساء )م 3/1( فن�ست  الرجال  بني 
الأ�سا�سية  الإن�سان واحلريات  "تعزيز احرتام حقوق  املتحدة:  الأمم  من مقا�سد 
اأو  اللغة  اأو  ب�سبب اجلن�ش  اإطالقًا، بال متييز  والت�سجيع على ذلك  للنا�ش جميعًا 
الدين ول تفريق بني الرجال والن�ساء". كما ن�ست يف املادة اخلام�سة واخلم�سني 
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الإن�سان  حقوق  احرتام  العامل  يف  ي�سيع  "اأن  اأهدافها:  من  اأن  على  55/ج(  )م 
واحلريات الأ�سا�سية للجميع بال متييز، ب�سبب اجلن�ش، اأو اللغة والدين، ول تفريق 

بني الرجال والن�ساء..." )م 55/ج( .

الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان:

ر  وقد اأعقب ذلك �سدور الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف �سنة 1948 الذي بلوَّ
"لكل  اأنه:  على  "الإن�سان"  لفظ  ُمِطلقًا  لالإن�سان  الأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق 
دون  الإعالن،  هذا  يف  وموؤكدًا  مواد،  من  به  ورد  ما  جميع  يف  التمتع  حق  اإن�سان 
اأي متييز، كالتمييز ب�سبب العن�سر اأو اللون اأو اجلن�ش اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي 
ال�سيا�سي اأو اأي راأي اآخر، اأو الأ�سل الوطني اأو الجتماعي، اأو الرثوة اأو امليالد ، اأو 
اأي و�سع اآخر، دون اأي تفرقة بني الرجال والن�ساء". واأتبع ذلك يف املادة ال�سابعة 
باأن : " كل النا�ش �سوا�سية اأمام القانون ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة دون 
اأية تفرقة، كما اأن لهم جميعًا احلق يف حماية مت�ساوية �سد اأي متييز يخل بهذا 
مناذج  العاملي  الإعالن  اأورد  وقد  كهذا".  متييز  على  حتري�ش  اأي  و�سد  الإعالن 
عديدة للم�ساواة بني الرجل واملراأة، يف حالت ا�ستقر العمل فيها على عدم امل�ساواة 
خالل التاريخ ومازال م�ستمرًا يف العديد من الدول، فن�شَّ الإعالن يف املادة 21 
اأن: "لكل فرد احلق يف ال�سرتاك يف اإدارة ال�سئون العامة لبالده"، كذلك: "لكل 
البالد". ومن ذلك  العامة يف  الوظائف  تقلد  لغريه يف  الذي  نف�ش احلق  �سخ�ش 
اأي�سًا ما ن�ست عليه املادة 23 على اأن: "لكل �سخ�ش احلق يف العمل ، وله حرية 
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يف  احلق  متييز  اأي  دون  فرد  "لكل  اأن:  كما  ية"،  ُمر�سِ عادلٍة  ب�سروٍط  اختياره 
اأجٍر مت�ساٍو يف العمل".

مواثيق توطيد مبداأ امل�ضاواة بني الرجل واملراأة:

وقد تتابعت املواثيق والتفاقيات الدولية وكذلك الإعالنات ال�سادرة من اجلمعية 
بق�سد  وذلك  عاملية  موؤمترات  عن  ال�سادرة  والقرارات  املتحدة،  لالأمم  العامة 
التمتع بكافة احلقوق، و�سعيًا لتخطي  توطيد مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف 
الجتماعية  الثقافة  وهي  اإل   ، امل�ساواة  هذه  حتقيق  �سبيل  يف  الأ�سا�سية  العقبة 

املتوارثة القائمة على عدم امل�ساواة واحلط من �ساأن املراأة يف املجتمع.

1. اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة 1979:

اجتهت اإحدى املواثيق الدولية الأ�سا�سية يف هذا املجال وهي اتفاقية الق�ساء 
على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة ل�سنة 1979 اإىل اإجازة اإعمال مبداأ التمييز 
يف  الفّعال  وجودها  ل�سمان  مزايا  منحها  فاأتاحت  للمراأة،  بالن�سبة  الإيجابي 
احلياة العامة ب�سكٍل متكافئ مع الرجل، كتحديد ح�سة لها يف املجال�ش النيابية 
واملنا�سب املختلفة يف املوؤ�س�سات العامة، على اأن يكون ذلك خالل فرتة معينة 

تتيح لها الفر�سة لإثبات قدراتها واإر�ساء تكافوؤ الفر�ش.
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2. العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية 1966:

ُتِقُر  التي  الدولية،  والقرارات  املواثيق  كافة  لتغطية  املقام  هذا  يف  جمال  ول 
لهذه  الهامة  النماذج  بع�ش  باإيراد  ونكتفي  التمييز �سدها  املراأة وعدم  حقوق 
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية  اأهم هذه املواثيق  املواثيق. ولعل من 
"الإن�سان" لتحديد املُخاَطب واملُتلَقي لكافة  ل�سنة 1966، الذي ا�ستخدم لفظ 
احلقوق  هذه  بكافة  �سواء  حٍد  على  واملراأة  الرجل  يتمتع  بحيث  احلقوق،  تلك 
بالن�سبة جلميع  به  الواردة  كافة احلقوق  العهد وجوب احرتام  اأكد  اأن  وبعد   ،
املواطنني دون اأي متييز لأي �سبٍب كان ، طالب الدول التي ل يت�سمن نظامها 
الداخلي ما يكفل اإعمال احلقوق املدنية وال�سيا�سية الواردة بالعهد باأن تتخذ ما 
يلزم من اإجراءات ت�سريعيٍة اأو تنفيذيٍة اأو غريها، لإعمال كافة هذه احلقوق، 
وكذلك باأن تكفل توفري �سبل التظّلم لكل من انتهكت حقوقه اأو حرياته �سواء من 
جانب الأفراد اأو ال�سلطات ، كما واجه العهد م�سكلة التمييز �سد املراأة يف جمال 
احلياة العامة وممار�سة احلقوق ال�سيا�سية ، فن�شَّ على وجوب م�ساركة املراأة 
دون قيود يف اإدارة ال�سئون العامة ويف تقلد الوظائف العامة ويف حق الرت�سيح 

والرت�سح دون اأية تفرقة )م 25(.

العهد  التنويه بها كذلك يف هذا املقام:  التي يجدر  الدولية  اأهم املواثيق  ومن 
الذي   )1966( والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ش  الدويل 
اأكد بدوره التزام الدول ب�سمان "م�ساواة الذكور والإناث يف حق التمتع، بجميع 
 ،)3 )م  فيه  عليها  املن�سو�ش  والثقافية"  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق 
التمتع  واحلق يف   ، تختاره  الذي  العمل  املراأة يف  ب�سفٍة خا�سة حق  اأبرز  وقد 
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ت�ساوي  لدى  املكافاأة  يف  امل�ساواة  وجوب  وكذلك   ،)6 )م  عادلٍة  عمٍل  ب�سروط 
قيمة العمل دون اأي متييز، و�سمان �سروط عمل للمراأة "ل تكون اأدنى من تلك 
التي يتمتع بها الرجل وتقا�سيها اأجرًا ي�ساوي اأجر الرجل لدى ت�ساوي العمل"، 
وكذلك امل�ساواة مع الرجل يف  "فر�ش الرتقية" )م 7(. وتطرق العهد لإعمال 
مبداأ امل�ساواة يف احلياة الأ�سرية ، فن�ّش على وجوب "اأن ينعقد الزواج بر�سا 
الطرفني املزمع زواجهما ر�ساًء ل اإكراه فيه" )م 1/10(، كما اأكد حق الفرد 

يف الرتبية والتعليم دون متييز بني الرجل واملراأة )م 13(.

3. اتفاقية جن�ضية املراأة املتزوجة 1957:

الإ�سارة  جتدر  اجلن�سية،  جمال  يف  واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة  ملبداأ  واإعماًل 
تبعية  مبداأ عدم  اأر�ست  التي  ل�سنة 1957  املتزوجة  املراأة  اتفاقية جن�سية  اإىل 
الأحوال،  جميع  يف  بجن�سيتها  واحتفاظها   ، اجلن�سية  جمال  يف  للزوج  املراأة 
ل  للزواج عند اختالف جن�سيتهما، كما  كاأثر  الزوج  فهي ل تدخل يف جن�سية 
تفقدها كنتيجة لفقده جن�سيته، كما ل يتم تغيري هذه اجلن�سية بالتبعية لتغيريه 
جلن�سيته، وبذلك و�سعت هذه التفاقية حدًا للمبداأ ال�سائد قبل هذا الإعالن 
والذي كان من �ساأنه اأن املراأة تتبع جن�سية الزوج، اكت�سابًا وفقدًا، يف حني اأن 

الزوج ل يتبع املراأة يف جن�سيتها على الإطالق.
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4. اإعالن الق�ضاء على العنف �ضد املراأة 1994:

قد  التي  املادية  الأخطار  من  املراأة  حماية  على  الدويل  املجتمع  حر�ش  وقد 
الق�ساء  ب�ساأن  اإعالنًا  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  فاأ�سدرت  لها،  تتعر�ش 
فت فيه العنف على اأنه "اأي فعل  على العنف �سد املراأة يف 23 فباير 1994 عرَّ
عنيف تدفع اإليه ع�سبية اجلن�ش ويرتتب عليه ، اأو يرجح اأن يرتتب عليه، اأذًى 
اأو معاناًة للمراأة، �سواء من الناحية اجل�سمانية اأو اجلن�سية اأو النف�سية، مبا يف 
ذلك التهديد باأفعال من هذا القبيل اأو الق�سر اأو احلرمان التع�سفي من احلرية 
اأو اخلا�سة" )م 1(، وذلك انطالقًا من  العامة  ، �سواء حدث هذا يف احلياة 
اأن العنف �سد املراأة هو "مظهر لعالقات قوى غري متكافئة بني الرجل واملراأة 
عب التاريخ، اأدت اإىل هيمنة الرجل وممار�سته التمييز �سدها واحليلولة دون 
اأ�سارت املادة 3 اإىل اأهم حقوق الإن�سان  النهو�ش باملراأة نهو�سًا كاماًل". وقد 
املادة  فتق�سي   : ُعنفًا  ي�سكل  منها  احلرمان  ُي�ّسكل  ثم  ومن  احلماية،  الواجبة 
يف  واحلق  امل�ساواة،  يف  واحلق  احلياة،  يف  احلق  احلقوق  هذه  بني  "من  اأن   3
احلرية والأمن ال�سخ�سي، واحلق يف التمتع املتكافئ بحماية القانون، واحلق 
يف عدم التعر�ش لأي �سكٍل من اأ�سكال التمييز، واحلق يف اأعلى م�ستوى ممكن 
من ال�سحة البدنية، واحلق يف �سروط عمل من�سفٍة ومواتية، واحلق يف اأن تكون 
املهينة"  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  التعذيب  مباأمن من 

وذلك على �سبيل املثال ل احل�سر.

اأو  عرف  باأي  تتذرع  باأل  الدول  وطالب  املراأة،  �سد  العنف  الإعالن  اأدان  وقد 
تقليد اأو اعتبارات دينية للتن�سل من التزاماتها يف الق�ساء على العنف، وعلى 



13

املراأة واملواثيق الدولية

الدولة نف�سها اأن متتنع عن ممار�سة العنف �سد املراأة، واأن ُتدِرج يف قوانينها 
، �سد مرتكبي  اإدارية  اأو جزاءات عمل  اأو مدنية  وت�سريعاتها عقوبات جنائية 
العنف �سد املراأة وتعوي�ش الن�ساء عن الأ�سرار التي َتلَحق بّهن، ومتكينّهن من 
اللجوء اإىل العدالة، كما طالبت التفاقية الدول باتخاذ جميع التدابري الالزمة 
التقليدي  التحيز  واملراأة، وحماربة  للرجل  الجتماعية  ال�سلوك  اأمناط  لتعديل 

امل�ستند اإىل دونية املراأة، وب�سفٍة خا�سة يف جمال التعليم.

يف  الجتار  حلظر  الدولية  لالتفاقية  املعدل  نيويورك  5.  بروتوكول 
الن�ضاء والأطفال:

املُعِدل لالتفاقية  نيويورك يف نوفمب �سنة 1947،  اإ�سدار بروتوكول  كذلك مت 
الدول  األزم  والذي   1921 �سنة  والأطفال  الن�ساء  يف  الجتار  حلظر  الدولية 
ب�سرورة اتخاذ كافة الإجراءات الت�سريعية والإدارية ملكافحة الجتار بالن�ساء 
مع  والهجرة،  النزوح  حالة  يف  والأطفال  الن�ساء  حماية  وبخا�سٍة  والأطفال، 
تركيز هذه احلماية يف مواقع ال�سفر والو�سول واأثناء الرحلة، وكذلك التنويه 
عن خماطر الجتار بالن�ساء والأطفال وحتديد الأماكن التي ُت�سكل مالذًا اآمنًا 

لهذه الفئات )م 7(.

الإن�سان  حقوق  كافة  احرتام  ب�سرورة  تق�سي  الدولية  املواثيق  هذه  كانت  واإذا 
اإىل  اأ�سوًة بالرجل، فال يزال هناك من الدول ما مل ت�سل بعد  بالن�سبة للمراأة 
اإعمال امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف جميع املجالت، مما يبز الفجوة بني املجال 
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الفجوة يختلف مداها بني  اأن هذه  الفعلية، غري  الدويل واملمار�سات  الت�سريعي 
جمموعات الدول املختلفة ، وغنٌي عن البيان اأن م�سر حتتل موقعًا متدنيًا من بني 
هذه املجموعات، فهي من ناحية ُت�سِرف دون داٍع يف و�سع التحفظات على املواثيق 
الدولية، ومن ناحية اأخرى ل تعباأ بتطبيق اأحكام التفاقيات التي ان�سمت اإليها يف 

جمال حقوق الإن�سان.

نخل�ش مما تقدم اإىل اأنَّ ُلبَّ املواثيق الدولية اخلا�سة بحقوق املراأة، هو اإر�ساء 
النوع،  اأ�سا�ش  القائمة على  التفرقة  واملراأة وعدم  الرجل  الكاملة بني  امل�ساواة 
اإن هذه املواثيق جتاوزت مبداأ امل�ساواة ل�سالح املراأة، وذلك باإعمال مبداأ  بل 
خطوات  املراأة  مينح  الذي   Affirmative action الإيجابي"  "التمييز 
ا�ستثنائية، جتعلها اأقدر على التناف�ش مع الرجل. ذلك لأن املراأة كما هو معلوم 
ظلت حتى عهد قريب تعاين من التهمي�ش يف جمال احلياة ال�سيا�سية والعامة، 
ومن ثم مل يعرف املجتمع لها دورًا ي�سمح لها بتقييم قدراتها، وي�سرتط لتطبيق 

هذا املبداأ عدم جتاوز فرتة زمنية حمددة ، تكون كافيًة لتقييم هذه القدرات.

الد�ضتور امل�ضري واملواثيق الدولية:

اأخريًا، قد �سدر خاليًا  اإقراره  اأنَّ الد�ستور امل�سري الذي مت  اإىل  وجتدر الإ�سارة 
من الن�ش على اللتزام باملواثيق الدولية، مما يف�سح عن حماولة التمل�ش من 
وجوب المتثال لهذه املواثيق، وذلك رغم اأنَّه من املعلوم اأن عدم اللتزام باملواثيق 
م�سئولياتها  حتريك  �ساأنه  من  الدولة،  اإليها  تن�سم  التي  الدولية  واملعاهدات 
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الدولية. ول يحق للدولة الدفع باأن د�ستورها اأو ت�سريعاتها تت�سمن اأحكامًا خمالفًة 
لهذه املواثيق والتفاقيات، لذلك ذهبت العديد من الدول اإىل الن�ش �سراحًة يف 
د�ساتريها على �سمو التفاقيات الدولية على قوانينها الداخلية، بحيث ت�سبح لهذه 
التفاقيات الأولوية يف التطبيق اإذا ما تعار�ست مع هذه القوانني، ويتعني يف راأينا 
الن�ش يف الد�ستور على وجوب اللتزام باأحكام املواثيق الدولية التي تن�سم اإليها 

م�سر، حتى ل جتد نف�سها خارج اإطار النظام الدويل باأ�سره .

ولي�ش بكاٍف يف الواقع الكتفاء على الن�ش يف الد�ستور ذاته، على احرتام اأحكام 
اأو  النوع  اأ�سا�ش  على  القائم  التمييز  وعدم  بامل�ساواة  القا�سية  الدولية  املواثيق 
الآليات  يف  النظر  اإعادة  يجب  بل  الأحكام.  هذه  اإعمال  فعاًل  يتم  حتى  الدين، 
العديدة املوؤدية لعديد من اأنواع التمييز �سواء يف املجال الجتماعي اأو ال�سيا�سي اأو 
الديني اأو التعليمي اأو الثقايف . فطاملا ظلت مثل هذه الآليات فاعلًة يف املجتمع، فاإن 
اأي ن�ش د�ستوري اأو ت�سريعي يظل ُمّفرغًا من حمتواه، كذلك يتعني التطبيق الفعلي 
املجالت،  كافة  ت�سريعات حمددة يف  اإ�سدار  للد�ستور من خالل  العامة  للمبادئ 
امل�ساواة وكذلك فر�ش عقوباٍت �سارمٍة على من يخرق  اإعمال مبداأ  التي تتطلب 

هذا املبداأ، باأي �سكٍل من الأ�سكال.
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