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 المساواة بين الرجال والنساء في وعي رجال القانون 
 

 فـي الخلـيج الـعربي 
 

" ورقة أولية   "  
 

  العوضي الدآتورة بدریة عبدا هللا/ أعداد 
 
2005یونيو  / دولة الكویت   

 تمـهيــد
 

ة بصو                       ة القانوني اني من األمي ا المجتمع الخليجي يع رة   من المعروف أن المجتمع العربي ومن بينه
ة                  ة القانوني رامج التوعي اب ب ذه الظاهرة بسبب غي ر تضررا من ه عامة وتعتبر  المرأة العربية األآث

روء                  ي وسائل األعالم المق يم النظامي وف ل أن      ةبالحقوق والحريات العامة من خالل التعل ة ب  والمرئي
را                      رأة من خالل إب ز ضد الم لبية     البرامج الثقافية واإلعالمية في الغالب  تكرس التمي ز الجوانب الس

ا من المجاالت                   ي غيره للقوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة في العالقات األسرية وفي العمل أو ف
 . التي تكون المرأة ضحية األفعال غير المشروعة

 
تاذة                     واب  في السلطة  التشريعية والقضاة وأس ل الن ك  مث  من جانب أخر يساهم رجال القانون في ذل

ين الرجال والنساء                  القانون وا  لمحامين في دول الخليج العربي ،  دون التطبيق الفاعل لمبدأ المساواة ب
نتيجة  تجاهل المبادئ الدستورية وأحكام القوانين  الخاصة بمبدأ  المساواة من خالل  التفسير الضيق                   

ا السياسية          اواة    للمبدأ  أو وضع القيود القانونية التي تحول دون  ممارسة المرأة لحقوقه دم المس ى ق  عل
ي             اعس  رجال  الشرطة  ف ك  يتق ى ذل ة ،  إضافة إل ررات  واهي ى حجج ومب تنادا عل مع الرجل اس
ؤدي                   معظم األحيان في  تطبيق أحكام القوانين الوطنية ذات العالقة بحقوق المرأة  بشكل ايجابي مما ي

 .إلى  تكريس التمييز ضد المرأة  في شتى الميادين  
 

 .ل القانون والوعي المفترض بمبدأ المساواة  رجا:  أوال 
 

ملية تتصل ععتبر ت  في الحقوق والواجبات العامة  تعزيز المساواة بين الجنسين  أن من المعروف
  ، وحيث أن رجال القانون أآثر فئات المجتمع علما ودراية بالمبادئ الدستورية والقانونية بالقانون

وذلك بسبب امة للمواطنين دون تمييز على أساس الجنس التي تتناول الحقوق والحريات الع
تخصصهم القانوني وبحكم تعاملهم  اليومي مع هذه القوانين في مجال عملهم وتنفيذا لمبدأ سيادة 

السلطة / السلطة التنفيذية / السلطة التشريعية ( القانون في الدولة ، لذلك تلتزم السلطات الثالثة 
ين السارية في الدولة آل بحسب االختصاصات المحددة له في الدستور وفي باحترام القوان) القضائية 

 .القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولهم بمحض إرادتهم الحرة 
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وحيث المرأة في دول الخليج العربية تشكل نصف المجتمع وتمثل نسبة ال يستهان بها في قوة العمل 
  الوطنية مراجعة قوانينها هذه الدول في بادرت حكومات   في تنمية المجتمع ،  لذلك وتساهم بفاعلية

وأصبح هناك إدراك . لحماية من التمييزا تضمن حق المرأة في ةوالعمل على اتخاذ إجراءات جدي 
هم  هذه القاعدة العامة  في ف.من حقوق اإلنسان األساسية  حق بين الرجل والمرأة متنام أن المساواة 

مبدأ المساواة أآدها اإلسالم قبل أربعة عشرة قرنا آما ذآر فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه اهللا في 
 الكریم یحس المساواة العامة في اإلنسانية نأن الذي یتدبر القرآ: " مقالته المساواة ثابتة في القرآن  

  1. " قل ، ال لتفضيل طائش بين الذآور واإلناث وأنه إذا أعطى الرجل حقا أآثر فلقاء واجب أث
 

ة ،                      يج العربي ي دول الخل رأة ف    لمعرفة آيفية تعامل رجال القانون  مع مبدأ المساواة بين الرجل والم
نخصص البنود التالية لشرح وتحليل مدى تقبل رجال القانون العاملين  في السلطات الثالثة التشريعية               

  2   -: والقضائية والتنفيذية لهذا المبدأ 
 

 . رجال السلطة التشریعية  )1
 

تلتزم السلطة التشريعية من الناحية النظرية عند سن التشريعات الوطنية  في دول مجلس التعاون     
لدول الخليج العربي تطبيق  مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عمال بما جاء في دساتيرها الوطنية 

واة في الحقوق والواجبات العامة بين المواطنين والتي تعترف بشكل صريح ال لبس فيه بمبدأ المسا
من النظام األساسي للدولة في ) 12( المادة  تنصفعلى سبيل المثال ،  ، دون تمييز على أساس الجنس

العدل والمساواة :  "   في البند الخاص بالمبادئ االجتماعية للدولة أن1996سلطنة عمان لعام 
وخصص  المشرع  " . ن  دعامات المجتمع تكفلها الدولةوتكافئ الفرص  بين العمانيين تعد م

من النظام مبادئ ) 17(العماني الباب الثالث من النظام للحقوق والحريات العامة حيث تماثل المادة 
المواطنون " :: اإلعالنات العالمية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ونصت على ما يلي 

ون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات وال تمييز بينهم في ذلك جميعهم سواسية أمام القان
  " . ......بسبب الجنس أو 

   
ة     1997  لتفعيل الحق الدستوري في المساواة بين الرجل والمرأة ، صدر في عام               نظام مجلسي الدول

ادتين   نص الم ورى ، وت ورى     ) 1 / 10(والش س الش ات مجل ة النتخاب ة التنظيمي ن  الالئح رة م للفت
وق السياسية من                ) 2003-2001( الرابعة   ي ممارسة الحق رأة ف على  حق المساواة بين الرجل والم

 لكل عمانية الحق  في الترشيح لعضویة مجلس "  ": لكل عماني " خالل استخدام اصطالح 
 

                                                 
ة   )    1  34، ص   )  1991( قضایا المرأة بين التقاليد الراآدة  والوافدة ، الشيخ محمد الغزالي ، دار الشروق ،  الطبعة الثالث

 . وما بعدها 
 
ى أساس فصل السلطات مع             : "  على ما یلي     1962من الدستور الكویتي لعام      ) 50( تنص المادة    )  2   یقوم نظام الحكم عل

ام الدستور      ا ألحك ا وفق ذا          . تعاونه ه في ه ل أو بعض اختصاصاتها  المنصوص علي زول عن آ ا الن وال یجوز ألي سلطة منه
ادة  1979من الدستور البحریني لعام   ) 32(المادة   ( بدأ الفصل بين السلطات ، آذلك نصت على  م . "الدستور   60(  ، والم

 2005 /6 / 16 ، والذي دخل دور النفاذ بتاریخ 2003من الدستور الدائم لدولة قطر لعام )   
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حة أو     ررة للمرشح أو المرش روط المق ق الش ائه وف اب  أعض ي انتخ ارآة ف ي المش الشورى ، وف

   ".ناخب بينتها المادتين  السابقتينال
ام                       ة ع ات نيابي ة في أول انتخاب رأة العماني ابقة شارآت الم ود ،  2003   وتنفيذا للمادة الس  ، دون  قي

ددهن  ة من المرشحات وع ز أي م تف ابقتين من  ) 13( ول ادة انتخاب المرشحتين الس م إع مرشحة وت
 3. أعضاء مجلس الشورى 

 
 المشرع القطري  حق المشارآة السياسية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل وفي دولة قطر اقر  

 ،  وشارآت المرأة القطرية ألول 2003من الدستور القطري لعام  ) 42 ، 35 ، 34( وفقا للمواد 
 بتنظيم انتخابات المجلس 1998لسنة ) 12( ، آناخبة ومرشحة وفقا القانون رقم 1999مرة  عام 
، وترشحت ست نساء % ) 44( سبة النساء المقيدات في جداول الناخبين نحو  نتالبلدي وشكل

 ،  فازت 2003لعضوية المجلس البلدي ولم يفزن بأي مقعد ، وفي االنتخابات البلدية  الثانية عام 
 4.. امرأة بالتزآية بعد انسحاب المرشحين اللذين آانا يتنافسن معها على المقعد البلدي 

 
: "   فأن 2002من البند ثانيا من ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين لسنة ) 1 (  وبموجب الفقرة

 " . ...المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، ال تمييز بينهم بسبب الجنس
وتناول البند سابعا من الميثاق حق الشعب في المشارآة في الشئون العامة وأآدت على  حق المرأة  

 بحق – رجاال ونساء –یتمتع المواطنون " : مساواة  مع الرجل  في الحقوق السياسية بقولها  في ال
المشارآة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البالد بدءا بحق االنتخاب والترشيح 

 . طبقا ألحكام القانون 
  
ادئ ال                    رن  المب ع ق ر من رب ويتي ألآث ين         في حين تجاهل المشرع الك اواة  ب ة بالمس دستورية المتعلق

من الدستور الكويتي ، يؤآد  ذلك  المادة  ) 29 ، 7 ، 6(  الرجل والمرأة المنصوص عليه في  المواد 
ذا                   1962لسنة    ) 35(األولى من القانون رقم      ذي انتهك ه ة ، ال ات أعضاء مجلس األم  بشأن  انتخاب

ذآور                    الحق األساسي من حقوق اإلنسان للمرأة الكويتية       ويتي من ال ى الك ذا الحق عل    حيث  قصر ه
ذ                          21بالغ من العمر       ة من ة  الكويتي ة  والحكوم واب  مجلس األم ح محاوالت بعض ن  عاما  ، ولم تفل

 5  . 2005 لتعديل هذه المادة غير الدستورية  حتى عام 1971عام 
( ة األولى  من األولى  رقم  ، وافق مجلس األمة الكويتي  على تعديل الماد2005 مايو سنة 16  وفي 

ذا                  1962لسنة   ) 35  ، بأغلبية األصوات  مع وضع قيد مبهم وغير دستوري على ممارسة  المرأة  له
 ، مخالفة  وهو  التزام المرأة   بالقواعد واألحكام المعتمدة في الشریعة اإلسالمية الحق السياسي ، 

 
 

                                                 
وة العمل ، وتبلغ  نسبة اإلناث من  من قة بالمائ13 ،  2000تشكل  النساء في دولة اإلمارات العربية المتحدة  في سنة  )    3

 .http://www.pogar.org/arabic/countries/gender.aspراجع ،   %  .75مجموع طالب جامعة العين 
 
ادة    )  150(  بعد الموافقة عليه في استفتاء عام ، ویتكون من   2005أصبح الدستور القطري ساري المفعول في مایو  )   4 م

 . )3(الهامش / المرجع السابق .   1972م إلغاء النظام األساسي المؤقت المعدل لعام ت ) 150(وبموجب المادة 
ام       % 39, 3تشكل نسبة  النساء    )   5 ة في ع وة العمل الكویتي يج العربي ،          2004من ق ة الخل ى نسبة في منطق  ، وهى أعل

 .تقریر  قطاع اإلحصاء والتعداد ، وزارة التخطيط ،  دولة الكویت 
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ادة          ي الم ديل             ) 175 (  بذلك  المبدأ الدستوري المنصوص عليه ف رر أن أي تع ي تق من الدستور والت
 6 . لمزید من ضمانات الحریة والمساواةألحكام الدستور يجب أن يكون 

  
دول الخليج  إلى جنسها في ًا أن التحديات ال تزال قائمة وما زالت المرأة تواجه الظلم استناد نرى

ال لصالحها، و القة بها بقرارات فوقية ذات الع وحتى في الحاالت التي عدلت بها القوانينالعربية،
المساواة بين  الوطنية مبدأ  الدساتيرحتى وإن أقرت .  ناقصًا الفعلي لمبدأ المساواة  التطبيقیزال 

  7.   من الناحية النظریة الجنسين
 

ة  أن  النجاح النسبي في مجال المشارآة السياسية للمرأة  في دول الخليج العربية يقابله تردد غالبي
تطبيق مبدأ  المساواة بين الرجل ) تشريعية وقضائية وتنفيذية ( رجال القانون في السلطات الثالثة 

والمرأة   آما تطالب بذلك المادة األولى من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز لعام 
أي تفرقة أو "  - :بأنه والمصدق عليها من غالبية هذه الدول  حيث عرفت التمييز ضد المرأة 1979

استبعاد أو تقييد یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضه ، توهين أو إحباط االعتراف 
للمرأة بحقوق اإلنسان والحریات األساسية في الميادین السياسية واالقتصادیة واالجتماعية 

ا بهذه الحقوق أو ممارستها لها والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعه
   8 . ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

 
 

ة      دول العربي ة  بصورة خاصة وال يج العربي ن دول الخل ة م ة والعام ات المبهم ك التحفظ د ذل    يؤآ
ة   بصورة عامة على المواد األساسية في االتفاقية وعدم التصديق على البر         اري لالتفاقي وتوآول االختي

ة    لجنة القضاء على التمييز      من االتفاقية    ) 18(  وفقا للمادة     يمنح الذي    ، 1999لعام     الحق في مراقب
دمها   ي تق ارير الت ن خالل التق ة وتوصياتها م تجابة ألراء اللجن ذها اس ي تتخ دابير الت أن الت دول بش ال

  9 .األطراف في االتفاقية الدولة 

                                                 
رین      )   6 واب الحاض دد الن غ  ع دیل     )  59( بل ى التع ق عل ق   ) 33( ، مواف دم مواف اع  ) 24( ، ع در    )  .   2( امتن ص

م    ) 1(  بتعدیل المادة 2005 لسنة 17القانون رقم    انون رق ة ،       1962 لسنة  35من الق ات أعضاء مجلس األم  في شأن انتخاب
مي    دة الرس ي الجری ر  ف وم ، ال ةونش ت الي دد  ، الكوی اریخ    719ع ون ، بت ة والخمس نة الحادی و 5 الس آلراء      .   2005 یوني

ة  ،  راجع مضبطة               رأة الكویتي ادة السابقة بشأن  المشارآة السياسية  للم وحجج   النواب  المؤیدین والمعارضين لتعدیل الم
ة  ، أنظر       حول  نسبة النساء في التمثيل ا        . 622 إلي   456جلسة الفصل التشریعي العاشر ، ص          لنيابي في دول الخليج العربي

  .  المرفق بالورقة  )  1،2( الجدول  
 
 

المنظمة " العقبات القانونية واالجتماعية المقيدة للمرأة الخليجية في تولي الوظائف القيادیة : " راجع ، دراستنا بعنوان  )   7
  . 2002القاهرة  سنة / العربية للتنمية اإلداریة 

 ،  بلغ عدد الدول  األطراف 1979 األولى من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام المادة)   8
 ، اليمن 1983 ، تونس 1981مصر ، : ( دولة  عربية ، وهي    ) 17(    دولة منها  180 ، 2005في االتفاقية حتى عام 

 1998 ، جيبوتي 1994 ،  الجزائر 1993 ،  المغرب 1992 ، األردن 1997 ، لبنان 1989 ، ليبيا 1986 ،  العراق 1984
 ، والمملكة العربية 1994،   ومن دول مجلس التعاون الخليجي آل من دولة الكویت   ) 2003 ، سوریا 2001،موریتانيا 

( ع الدول العربية فيما عدا أبدت جمي .  2004 ، دولة اإلمارات العربية المتحدة  2002 ، مملكة البحرین 2000السعودیة ،   
          .    التحفظات على بعض مواد االتفاقية )   جيبوتي وموریتانيا ، جمهوریة اليمن،  ودولة األمارات العربية المتحدة 

                                                                         
ى       األطراف الدول  بموجبه تعترف  )  مادة21 ( یتكون البرتوآول من  )   9 ة القضاء عل ول باختصاص لجن ذا البروتوآ  في ه

ة (التمييز ضد المرأة     ل أو            ا الحق في     ) اللجن ة من قب راد خاضعين              لنظر في الرسائل المقدم راد أو مجموعات أف ة عن أف نياب
ة ضحایا انتهـاك تلك الدولة ألي من الحقوق المحددة في االتفاق         و دولة طرف    لسيادة   ه ال ت     . ي ى ان ول عل ا نص البرتوآ  نظر آم
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رأة   بسبب الموروث                  يستد ين الرجل والم اواة ب رة  المس ي فك ل من ذلك  رفض دول الخليج العرب

ادين         ي بعض المي رأة  ف ل والم ين الرج اواة ب ر المس ذي يعتب د  ال ادات والتقالي يطرة الع افي وس الثق
ألخطر  مخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية ويشكل تهديدا  لألسس التي تقوم عليها العالقات األسرية وا        

ر  ي نجاح  الفك اهم ف رأة   يس ين الرجل والم اواة ب دأ المس ق مب اد الخاطئ  أن  تطبي ك  االعتق من ذل
ة ، متناسين أن            دول العربي الغربي المتحرر في  تغيير األوضاع السياسية  واالجتماعية للمرأة  في  ال

رأة       تكريس التمييز غير القانوني وغير اإلنساني ضد الحقوق األساسية للمرأة            مع التجهيل المتعمد للم
ى   لبية عل ا الس ت آثاره ا آان ي  مهم ر الغرب ق الفك ة بتطبي زز المطالب ا  يع ديد لحقوقه واالنتقاص الش

    10. المجتمع الخليجي   
 

  ونتفق مع االتجاه  الذي يرى أن التمييز ضد المرأة  ال يقتصر على سن القوانين أو القرارات 
 مبدأ المساواة بين الجنسين ، وإنما في  غياب اآلليات القانونية والتنفيذية التي اإلدارية التي تقيد تطبيق

تحول دون أية ممارسة تمييزية  ضد المرأة الخليجية ومشارآتها في الحياة النيابية والسياسية  وفي 
 11. الميادين األخرى 

م              م تحظى بفه رأة  ل راف  صريح     على ضوء ما تقدم  نجد أن المساواة بين الرجل والم واضح واعت
ة ذات                    من رجال القانون المشرعين في دول الخليج العربي ،  حيث يغلب على معظم  القوانين الوطني
انون                                 انون  الجنسية ، وق انون الجزاء ، من  ق ك ،    ق ال ذل العالقة بحقوق المرأة  التمييز ضدها  مث

ة السكن            انون الرعاي انون األحوال            العمل في القطاعين الحكومي واألهلي ، ق ية ،  وبصورة خاصة  ق
  12.الشخصية  

 
 . رجال السلطتين القضائية والتنفيذیة وتطبيق مبدأ المساواة   )  2 

 
  . القضاة ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ) أ

 
   تعزيز وتكريس المساواة بين الرجال والنساء يتطلب تفهم وتقبل القضاة  لماهية مبدأ المساواة بين 

 والمرأة وتطبيقها  بموضوعية وعدل على القضايا ذات العالقة  بمبدأ  بالمساواة بين الجنسين الرجل
 تمشيا مع ما جاء  ليس فقط في الدستور والقوانين الوطنية  وإنما  تنفيذا لتعهد الدولة بشان احترام 

                                                                                                                                                 
ـر المحتمل أن یحقق    ووسائل المحلية المتاحة قد استنفذت الاللجنة في أي رسالة ما لم یكن قد تأآدت من أن جميع       آان من غي

 .العدالة لهم  
 

ع إشكا      )    10 ى جمي ام     لدراسة تحليله حول تحفظات الدول العربية  على االتفاقية الدولية للقضاء عل رأة لع ز ضد الم ل التميي
ع أشكال     "   ، راجع ، الدراسة التي أعدتها الكاتبة بعنوان ،        1979 ى جمي الدول العربية وااللتزام باالتفاقية الدولية للقضاء عل

وان        .  2001التمييز ضد المرأة ، دولة الكویت ،         ة بعن ى الح            " والدراسة  الثاني ة عل ات الدولي ى االتفاقي تحفظ عل اد ال قوق  أبع
  2004) السياسية واالجتماعية واالقتصادیة والثقافية ( األساسية للمرأة 

 
وان   ، راجع    ) 11 ي            " دراستنا بعن يج العرب رأة السياسية في دول الخل ة لحقوق الم ات الفاعل اب اآللي ة  "   غي ، دول

  . 2002الكویت 
 

وا  )    12 وان       لدراسة مقارنة لحق المرأة في إنهاء عقد الزواج  في ق ة  ، أنظر دراستنا بعن : " نين األحوال الشخصية العربي
ة ،                      وانين األحوال الشخصية العربي زواج في ق د ال اق المستقبل     ( حق المرأة في إنهاء عق ع وآف رأة   ) تحدیات الواق ة الم ، قم

  . 2001العربية ، دولة البحرین  سنة 
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لدولية المصدق عليها من   وتطبيق األحكام المتعلقة بهذا المبدأ والمدون في  اتفاقيات حقوق اإلنسان ا

غالبية دول الخليج العربية  والتي تعد بعد التصديق عليها  وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في 
 13. الدستور أو القوانين الوطنية بمثابة قانون وطني ملزم للقضاة 

يجوز وحيث أن جميع دساتير دول الخليج العربية تعترف بمبدأ استقاللية القاضي في قضائه ، وال 
التدخل في سير العدالة ، فإنه يمكن القول أن للقضاة سلطة تقديرية واسعة في تطبيق أو عدم  تطبيق 
مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة دون رقابة من أية جهة  ما لم يخالف قاعدة قانونية صريحة بهذا 

واة بين الجنسين ومع لذلك تصبح مهمة القضاة في غاية األهمية حيال تكريس مبدأ المسا.  الصدد 
ذلك  يجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة االستئناف أو محكمة التمييز أو الدفع 
بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أمام المحكمة الدستورية في حالة مخالفتها لنص دستوري قائم 

  14.  في الحقوق أو خروج التشريع على روح النص الدستوري المتعلق بالمساواة
 

  أن الضمانات القانونية المقررة  لألفراد في الطعن بعدم دستورية قانون أو الئحة  تقيدها اإلجراءات 
الشكلية الواجب مراعاتها لمباشرة الدعوى األصلية والتي غالبا ما  تحول دون تمكين األفراد من 

رابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية حقوقهم  الدستورية ، فعلى سبيل المثال ال تجيز المادة ال
 لألفراد مباشرة الدعوى األصلية ابتداء أمام المحكمة الدستورية ، ويحق 1973في دولة الكويت لعام 

لهم الطعن بعدم دستورية القوانين أو المراسيم أو اللوائح عن طريق الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر 
 طرفا فيها مما یجعل من دعاوى إلغاء النصوص القانونية غير یكونقضية من قبل أحدى المحاآم ، 

  15. الدستوریة والخاصة  بمبدأ المساواة في غایة التعقيد وعدیمة الجدوى
 

   تأآدت العقبات القانونية والشكلية  بوضوح  أثناء رفع العديد من  قضايا من الناشطات والجمعيات 
 ، 1962ولى من قانون انتخابات مجلس األمة الكويتي لعام النسائية للطعن بعدم دستورية المادة األ

التي حرمت المرأة الكويتية  ألربع عقود من ممارسة حقوقها السياسية في انتهاك صارخ لمبدأ 
 من  ) 29 ، 7( المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المادتين  

 
 

                                                 
ة    : " لى ما یلي من الدستور الكویتي  والتي تنص ع  ) 70(المادة   )   13 ا مجلس األم یبرم األمير المعاهدات بمرسوم ویبلغه

ان ،    ن البي ا یناسب م فوعة بم ورا مش دة      ف ي الجری رها ف ا ونش دیق عليه ا والتص د إبرامه انون بع وة الق دة ق ون للمعاه وتك
ام       ) 37 ( ، والمادة    2003من الدستور القطري الجدید لعام       ) 68( تماثلها المادة     ..... "   الرسمية   من الدستور البحریني لع

  ، 1996من النظام األساسي للدولة لسلطنة عمان لعام  ) 76(  ، والمادة 2002
 

ویتي ،    ) 163( المادة  )   14 دخل في           "  من الدستور الك ى القاضي في قضائه ، وال یجوز بحال  الت ال سلطان ألي جهة عل
زل            سير العدالة ، ویكفل القانون استقالل القضاة         ابليتهم  للع م وأحوال عدم ق ام الخاصة به . "   ویبين ضمانات القضاة واألحك

ادة  ا الم ام     ) 94( تماثله دائم لع دة  ال ة المتح ارات العربي ة األم ادي لدول تور  االتح ن  الدس ادة 2004م ن  ) 131(  ، والم م
من النظام األساسي     ) 61(  ، والمادة    2002عام  من الدستور البحریني ل   ) ب   / 104(  ،  والمادة     2003دستور دولة قطر لعام     

  .1992من النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودیة لعام  )  46( والمادة .    في سلطنة عمان 1996للحكم لعام 
 

وزراء ، مجلس   ( تنص المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستوریة للسلطات العامة وهي ،  )    15 اآم   مجلس ال ة ، المح األم
م   . حق مباشرة الدعوى األصلية أمام المحكمة الدستوریة  )  انون رق ة الدستوریة ،  راجع     1973 لسنة  14للق  بإنشاء المحكم

وزراء ، إدارة  الفتوى والتشریع ، ص      ه حول    168مجموعة التشریعات الكویتية ، الجزء الخامس ، مجلس ال  لدراسة  تحليل
ام الدستوري في        تقييد حق األفراد ي الط    ائي ، النظ دآتور عادل طبطب عن مباشرة أمام المحكمة الدستوریة ، راجع ،  مؤلف ال

  . 1094ص  ) 1998( الكویت ، 
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:  ، بقولها 1979لدستورية حددت أهدافها بموجب حكم صدر عنها عام  الدستور ، رغم أن المحكمة ا
  16 " . أن رقابة دستوریة التشریعات تستهدف صون الدستور وحمایته من الخروج على أحكامه " 
 

 هذه الحالة ال يمكن تعميمها على موقف القضاة في المحاآم العادية التي تختص في فض  المنازعات 
لمتعلقة بعدم تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ،  حيث تحتل األحكام  المدنية واإلدارية ا

الصادرة بإلغاء القرارات اإلدارية المخالفة لهذا المبدأ  الدستوري  الصدارة  في القضاء الكويتي 
والتي تؤآد إيمان ووعي القضاة واستقالليتهم ، فعلى سبيل المثال ، حكم  محكمة االستئناف  بتاريخ 

 ،  بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء تعيين مدير اإلدارة القانونية 2005 يونيو سنة 27
وضحه ( لتخطيه بالترقية وإعادة تعيين السيدة )  محمد الجاسر ( لبلدية الكويت  الحالي السيد 

 آمدير لإلدارة المديرة السابقة لإلدارة القانونية لبلدية الكويت  وإلغاء تعيين الجاسر) المذآور 
  17. القانونية  

 
 ال بد من التذآير أن وعي وإيمان القضاة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تحكمها النصوص 
الدستورية والقانونية المقيدة للحقوق والحريات العامة وحقوق المرأة بصورة خاصة المدرجة  في 

يملك القاضي صالحية إلغاء أو تعديل األحكام بعض القوانين الوطنية والتي تمييز ضد المرأة حيث ال 
التمييزية وعلى المشرع التدخل في هذه الحاالت  من خالل إلغاء أو تعديل  التشريعات التي تتجاهل 

 . مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة  والخارجة عن السلطة التقديرية المقررة للقضاة 
 

 .اة موقف السلطة التنفيذیة من  مبدأ  المساو) ب 
 
رأة  في                      تلعب السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة  دورا هاما في تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والم

دول  ذه ال ي ه ة  ف ة  والثقافي ية واالجتماعي ة  السياس ة الترآيب ة بسبب طبيع يج العربي ة دول الخل غالبي
ية بسبب سيطرة مجتمع  الذآور  والتي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب القيادية بالطرق القانون

اء   ين النس ة ب ة  القانوني ار األمي اهم  انتش ك س ى ذل ة ، إضافة إل ي الدول ا ف اره للمناصب  العلي واحتك
 .  في استمرار هذه األوضاع المجحفة بحقوقهن  في المشارآة قي صنع القرار تالخليجيا

باشرة لوضع مبدأ المساواة موضع التنفيذ   لذلك  لم يبقى للقيادات السياسية  من خيار سوى التدخل م
من خالل تعيين النساء في مجالس الشورى أو تعيينهن  في مراآز صنع القرار بعد أن تضاءلت 
فرص مشارآة المرأة  الخليجية في المجالس النيابية عن طريق االنتخابات العامة رغم  إقرار  

أن قوى التخلف والتيارات الدينية المتشددة  حقوقهن السياسية على  قدم المساواة مع الرجل ، إال 
  18.وتخاذل المرأة األمية  تصدت  لطموحات المرأة في المشارآة السياسية 

                                                 
16   (  

لالطالع على القضایا المتعلقة بإلغاء  .  2005 / 6 / 28في )   11514(   نشر الحكم في جریده القبس الكویتية ، العدد  )   17
ة  في                    القرارات اإلدا  ة  في المناصب القيادی رأة  من خالل تخطي  قواعد الترقي ریة عدم تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والم

ایو  ) مختلف  وزارات وإدارات الدولة  ،  راجع ، مجلة القضاء والقانون ،  السنة السادسة والعشرون ، الجزء األول          2001م
ن  م 97 / 233، الطع ن رق اري ، والطع ام  96 / 203 تج انون  لع ة القضاء والق اري مجل نة 2000 ، تج زء  ) 25( ، الس الج

 .  األول 
ارات للدراسات اإلستراتجية    ) التحدیات والفرص ( المرأة في الخليج والعولمة ،  )    18 ،  دراسة للكتابة ،  لمؤتمر مرآز اإلم

ي        ایر   / ، أبو ظب وان     .  2004ین رأة في   "  وأیضا الدراسة بعن رار    وضعية الم اذ الق ز اتخ ة ،    "  مراآ و الدولي ة العف ،  منظم
 )  2000( جمعية المحامين الكویتية ، دولة الكویت ،  
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ين       اواة ب ق المس ة لتحقي الث دول خليجي ي  ث ة  ف لطات التنفيذي دخلت الس عينيات ت ة  التس ي بداي   وف
رأة       الرجل والمرأة  والتي  تدل على وعي  القيادة السياسية  بأهم            ين الم اواة  لتمك دأ المس ق مب ة تطبي ي

ام       ة النظ ة   طبيع ادرات االيجابي ذه المب اح ه ي نج اعد ف ة ،  س اة العام ي الحي رأة ف ارآة الم ن مش م
 2000( وفي   مملكة البحرين     )  1997( السياسي في هذه  الدول ، مثال ذلك تجربة  سلطة عمان               

  )2004( لعربية المتحدة  ودولة اإلمارات ا )  2001(  ودولة قطر )  
 

ام                            ي ع م  ف اه  حيث ت ذا االتج ي ه دة في تبن ة الرائ دول الخليجي ان  من ال  ،  1997  تعتبر سلطنة عم
يم     2004نساء في مجلس الدولة ، و في عام     ) 8( تعيين  عدد     ر التعل رأة  بمنصب وزي  ، تم تعيين ام

الي  ات   . الع اء العماني غل النس ائف اإل  % 13وتش ن الوظ ى     م افة إل ة  إض ي الدول ة ف ة القيادي داري
 . مشارآتها في مجلسي  الدولة والشورى وتساهم إلى جانب الرجل في صنع القرار السياسي 

 
ي           رأة ف ة الم ل تجرب وء فش ي ض رين ف ة البح ي مملك ية ف ادة السياس ى  القي ا عل ك أيض ق ذل وينطب

ة مرشحة م          2002االنتخابات التشريعية عام     ة من  الحصول        حيث لم تتمكن أي ن المشرحات الثماني
ين            دأ                ) 6( على مقعد في مجلس النواب ، حيث تم تعي ق مب نساء أعضاء في مجلس الشورى  لتطبي

د                 2004وفي منتصف عام    .  المساواة بين الجنسين     رة للصحة وبع رأة في منصب وزي ين ام  ، تم تع
ة ، و            رة للشؤون االجتماعي ي منصب  وزي رأة أخرى ف رأة  في       ذلك تعيين ام ين ام م  تعي ك ت ل  ذل قب

 . منصب سفيرة والمندوب الدائم لدولة البحرين لدى هيئة اليونسكو في فرنسا 
 

ام             ة في ع ادة السياسية خطوه تاريخي اواة في     2003وفي  دولة قطر اتخذت القي دأ المس ل مب  ،  لتفعي
ة و                    رة للتربي رأة  في منصب وزي ين أول  ام رأة        المناصب القيادية من خالل تعي يم ، رغم أن الم التعل

ام    ) 77(وبموجب المادة . من مجموع قوة العمل    % 15تشكل نسبة       2003من الدستور القطري لع
ايو  ي م اذ ف ذي دخل دور النف ألف مجلس الشورى من 2005وال تم انتخاب  ) 45(  ، يت عضوا ،  ي

عضاء الخمسة عشرة اآلخرين    ثالثين منهم عن طريق االقتراع العام السري المباشر ويعين األمير األ          
ابي                    من الوزراء وغيرهم لذلك فإن الفرصة متوانية لتعيين عدد امرأتين  أو ثالث في هذا المجلس الني
ع     اواة م دم المس ى ق ريعية عل لطة التش ي الس ارآة ف ي المش ة الفرصة ف رأة القطري اء الم دف إعط به

 19. الرجل 
 

اب       2005 مايو   16ة  للمرأة الكويتية في       ، وبعد إقرار الحقوق السياسي     2005  وفي عام    تح ب   الذي ف
ام   ة لع ا ت أعضاء مجلس األم ي انتخاب رأة  ف ارآة للم ية  بعض 2007المش ادة السياس  ،اتخذت القي

 الخطوات االيجابية لتمكين المرأة من المشارآة في الحياة العامة حيث تم  تعيين امرأتين للمرة األولى 
 
 
 

رة للتخطيط                  أعضاء في المجلس البل       ي منصب وزي رأة  ف ين أول ام رار بتعي ك صدر ق د ذل دي وبع
ين  اواة ب دأ المس ل مب أنه تفعي ة من ش لطة التنفيذي ل رجال الس ذا التحرك من قب ة ، ه ة اإلداري والتنمي
الرجل والمرأة في دولة الكويت ، رغم أنه يمكن القول أن بداياتها ترجع إلى  أواخر السبعينيات حيث             

ي سنة     1979ول امرأة  في  عام      تم تعيين أ   ك وف ل ذل م   1978 ، عميدة  لكلية الحقوق والشريعة وقب  ت
                                                 

 ، اتخذت  دولة األمارات العربية المتحدة    خطوة مماثلة لسلطنة عمان ومملكة البحرین ،  حيث قامت   2004في عام  )     19
 . رة للتجارة واالقتصاد في منصب وزی"  لبنى القاسمي " بتعيين الدآتورة 
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اعد        ة الطب المس ة اآلداب وآلي وم وآلي ة العل دات لكلي م عمي ة ث ات الجامعي ة البن دة لكلي ين  عمي تعي
ت          ة الكوي ديرة لجامع ين أول م م  تعي عينيات ت ي منتصف التس ة ، وف ات الجامعي ن  الكي ا م وغيره

ة الكويت               2001وفي عام   .   درجة وزير   ب دائم لدول ل ال فيرة والممث رأة بمنصب س ين أول  ام م تعي  ت
ه            الي ووآيل يم الع ة  وزارة التعل ين  وآيل ى تعي لدى لألمم المتحدة في نيويورك  حتى اآلن ،  إضافة إل

 20. النساء بدرجة وآالء مساعدين في مختلف وزارات الدولة  التخطيط  والعديد من
 

ة              رارات  األحادي ا دور                  يتبين مما سبق  أن  الق ان له ة آ يج العربي ادات السياسية  في دول الخل للقي
رار                      في تفعيل المساواة   أساسي     رأة  في مراآز صنع الق رأة وأصبحت مشارآة الم  بين الرجل والم

ي الدول              ا ف ة  العلي ة ،   في ضوء فشل    حقيقة واقعة بعد تعيين العديد من  النساء في المناصب القيادي
يطرة             تمرار س د اس ا يؤآ دول ،  مم ذه ال ي ه ة ف الس النيابي ريعية للمج ات التش ي االنتخاب رأة ف الم
ي مراآز صنع                 الموروث الثقافي والديني  ورفض  فكرة  المساواة بين الرجل والمرأة  والمشارآة  ف

ي السلط                . القرار ي السلطة التشريعية وف انون  ف ة خارج        ونعتقد أن لرجال الق تين  القضائية والتنفيذي
 . أطار  القيادة السياسية دور أساسي   في  تكريس  هذه الظاهرة في المجتمع الخليجي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ة  وعدد النساء      )   20 يج العربي لمزید من التفصيل حول نسبة المرأة  الكویتية في  قوة العمل وهي األعلى نسبة  في دول الخل

  . في المناصب القيادیة في الدولة ، راجع الجدول المرفق بالورقة






