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 أفرٌقٍا حقوق انًرأة فً انشرق األوسط وشًال

 ثٌـذوز ثٌن١ٍؾ١ز -ٍِنض هجَ 

 

 
 

 

 

 

 يكاسب جذٌذة وفرص جذٌذة نحقوق انًرأة فً انخهٍج انعربً

 سانيا كيلي

 يقذية

فجٌز هوَ ف صكثؽضّجهٟ ١ّٚجّٟ، د١ّٕج صٌّ ِؾضّوجس ثٌشٌق ثألّٚؾ ٚشّجي أف٠ٌم١ج دجٌو١ٍّز ثٌظوذز إلفوثط صغ١١ٌ 

ي ٞ ٌقجٌز فمٛق ثٌٌّأر فٟ ثٌوٚٚصموَ ٘يٖ ثٌوًثّز صمج٠ًٌ ِفظٍز ٚصظ١ٕف وُ. ٌٌّأر دشىً مجص وومذز ٘جةٍزِْجٚثر ث

ٚلـٌ ٚثٌٍّّىز ثٌوٌد١ز ثٌْوٛه٠ز ٚثإلِجًثس  ٍّـٕز هّجْثٌذق٠ٌٓ ٚثٌى٠ٛش ٚ ٞ:ػٌٟكثألهؼجء فٟ ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ثي

ٟٚ٘ ثٌؾَء ثألٚي ِٓ ِشٌٚم أوذٌ ٌوًثّز ِٕـمز ثٌشٌق ثألّٚؾ ٚشّجي أف٠ٌم١ج وىً، ّضىضًّ فٟ . ثٌوٌد١ز ثٌّضقور

ٚهٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ثٌوًثّز صش١ٌ إٌٝ ثّضٌّثً ثٌٕمض ثٌىذ١ٌ فٟ فمٛق ثٌٌّأر فٟ وً هٌٚز . 2009ٔٛفّذٌ / صش٠ٌٓ ثٌغجٟٔ

ٚإٌٝ أٔٗ ِٕوىِ دشىً مجص فٟ وً ؽجٔخ ِٓ ِؾضّوجصٙج، وّج صشًّ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطٍش إ١ٌٙج  ِٓ هٚي ِٕـمز ثٌن١ٍؼ

.  ٠ضوٍك دجٌقمٛق ثاللضظجه٠ز ٚث١ٌْج١ّزثٌضموَ ثٌٍّقٛف ثٌيٞ أفٌٍ هٍٝ ِوٜ ثٌْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّجػ١ز، ٚمظٛطج ف١ّج 

١ٌْٚش هٚي ثٌن١ٍؼ ثٌوٌد١ز، ٚال ثٌشٌق ثألّٚؾ وىً، ثٌّٕـمز ثٌٛف١ور فٟ ثٌوجٌُ ثٌضٟ صوجٟٔ ف١ٙج ثٌٌّأر ِٓ هوَ 

َ ثٌٌّأر فٟ آ١ّج ٚأف٠ٌم١ج ٚأ٠ٌِىج ثٌالص١ٕ١ز ٚأًٚٚدج ٚأ٠ٌِىج ثٌشّج١ٌز صٛثؽٗ ص١١َّث ٚهمذجس وذ١ٌر أِجال صَثي ف. ثٌّْجٚثر

وجٔش  ،غ١ٌ أْ صٍه ثٌفؾٛر ثٌمجةّز د١ٓ فمٛق ثٌٌؽً ٚفمٛق ثٌٌّأر، فٟ هٚي ثٌن١ٍؼ ثٌوٌد١ز .إهًثن فمٛلٙج دشىً وجًِ

دقغضٙج فٟ هًثّز  ِٜؾجالس ثٌّٛػٛهجس ثٌضٟ ؽٌ ٚوجٔش هٚي ثٌن١ٍؼ ثألّٛأ أهثء صم٠ٌذج فٟ وً. ثألوغٌ ٚػٛفج ٚػنجِز

، ف١ظ 2005ثٌضٟ أؽٌصٙج ِؤّْز ف٠ٌوَ ٘جُٚ فٟ هجَ  ثٌّٛثؿٕز ٚثٌووثٌز :فمٛق ثٌٌّأر فٟ ثٌشٌق ثألّٚؾ ٚشّجي أف٠ٌم١ج

ِج٠ز ِٓ ثٌض١١َّ ٚثٌقمٛق ث١ٌْج١ّز ٚويٌه ؿي ثٌقمٛق ثٌمج١ٔٛٔز ٚثيٞصقًهٍمز حسَهٍٝ ٔقٛ مجص فٟ ثٌفتجس ثي وجْ ّؾٍٙج ١ّتًج

 .ثٌقمٛق ثٌشنظ١ز ٌٌٍّأر ٚثّضمال١ٌضٙج

ًِ دوز و١ف أْ ثٌٌّأر فٟ أًؽجء ثٌن١ٍؼ ال صَثي صٛثؽٗ ص١١ًَّث ِٕضلًّج ثٌضمج٠ًٌ ثٌنجطز دجٌوٚي فٟ ٘يٖ ثٌؾ ٚصفٍظ

دضف١ٌْثس ِقجفلز دشور، ٚثٌّظقٛدز ٚال صَثي ثٌّذجها ثٌّؾضّو١ز ثٌٌثّنز . فٟ وً ِٓ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌوجهثس ثالؽضّجه١ز

فٛف فٟ ثٌّٕجطخ ثٌو١ٍج فٟ ٚثٌٌّأر فٟ ثٌّٕـمز ألً صّغ١ال هٍٝ ٔقٛ ًِ. ٌٍش٠ٌوز ثإلّال١ِز، صَٕي دجٌٌّأر إٌٝ ٚػن صجدن

ًٚدّج صٛثؽٗ ثٌٌّأر ص١١ًَّث ٠ْضٕو إٌٝ ثٌٕٛم . ث١ٌْجّز ٚثٌمـجم ثٌنجص، ٟٚ٘ غجةذز صّجِج فٟ ثٌمؼجء فٟ دوغ ثٌذٍوثْ

ثالؽضّجهٟ، دشىً أوغٌ ٚػٛفج، فٟ لٛث١ٔٓ ثألفٛثي ثٌشنظ١ز ثٌضٟ صٕلُ ثٌَٚثػ ٚثٌـالق ٚفؼجٔز ثألدٕجء ٚث١ٌٌّثط 

ٚصوٍٓ لٛث١ٔٓ ثألٌّر فٟ أًؽجء ثٌّٕـمز أْ ثٌَٚػ ٘ٛ ًح ثألٌّر ٚصوـٟ ثٌَٚػ ثٌٍْـز . ثألٌّرٚؽٛثٔخ أمٌٜ ِٓ ف١جر 

ٚال ٠َثي ثٌوٕف . هٍٝ فك ثٌَٚؽز فٟ ثٌوًّ ٚثٌْفٌ، ٌََٚ ثٌَٚؽز هٍٝ ٚؽٗ ثٌضنظ١ض فٟ دوغ ثٌقجالس دـجهز ٍٚؽٙج

.  ثألٌّٞ ويٌه ِشىٍز وذ١ٌر

ٚفٟ هجَ . هٜ ثٌْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّجػ١ز ٌضق١ْٓ ٚػن ثٌٌّأرِٚن ٘يث، ثصنيس مـٛثس ِّٙز فٟ وً هٌٚز هٍٝ َ

ِٓ ثٌضظ٠ٛش  ، ثٌضٟ ِىٕضٙجهٍٝ ثٌقمٛق ث١ٌْج١ّز ٔفْٙج ثٌضٟ فظً ه١ٍٙج ثٌٌؽً ، فظٍش ثٌٌّأر فٟ ثٌى٠ٛش2005

د١ز ٚؽٌٜ صو١١ٓ أٚي ثٌِأر لجػ١ز فٟ ثٌذق٠ٌٓ ٚفٟ ثإلِجًثس ثٌوٌ. ٚثٌضٌشـ فٟ ثالٔضنجدجس ثٌذٌٌّج١ٔز فٟ ثٌوجَ ثٌضجٌٟ

ٚهالٚر هٍٝ ىٌه، ٔلٌ إٌٝ . ، هٍٝ ثٌضٌص١خ، ِّج ألٌ ّجدمز ِّٙز دجٌْٕذز ٌذجلٟ ثٌّٕـمز2008ٚهجَ  2006ثٌّضقور فٟ هجَ 

صٕل١ُ لٛث١ٔٓ ثألٌّر فٟ لـٌ ٚثإلِجًثس ونـٛر أمٌٜ ٌألِجَ، ٚفٟ ثٌْجدك، وجْ ٠ذش فٟ لؼج٠ج ثألٌّر ثّضٕجهث إٌٝ صف١ٌْ 

ٚػٛفج فٟ ثٌق١جر ثٌوجِز ٚثٌضو١ٍُ ٚثألهّجي فٟ وً دٍوثْ ثٌن١ٍؼ، دّج ثًوز دشىً ٚأطذقش ثٌٌّأر ِش. وً لجع ٌٍش٠ٌوز

وّج فظٍش ثٌٌّأر هٍٝ لوً أوذٌ ِٓ ثٌق٠ٌز فٟ ثٌْفٌ ٌٍنجًػ  .2003فٟ ىٌه ثٌٍّّىز ثٌوٌد١ز ثٌْوٛه٠ز، ِٕي هجَ 

ثٌذق٠ٌٓ ٚلـٌ أعٕجء ثٌفضٌر ثٌضٟ  دجّضمال١ٌز، ف١ظ أٌغ١ش ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ صٍََ ثٌٌّأر دجٌقظٛي هٍٝ ِٛثفمز ٌٟٚ ثألٌِ فٟ

. ٠غـ١ٙج ٘يث ثٌضم٠ٌٌ
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 أفرٌقٍا حقوق انًرأة فً انشرق األوسط وشًال

 ثٌـذوز ثٌن١ٍؾ١ز -ٍِنض هجَ 

ٚفوط ثٌضغ١ٌ ثإل٠ؾجدٟ فٟ لـٌ ٚثإلِجًثس ٔض١ؾز إلًثهر ١ّج١ّز ِضَث٠ور فٟ ٌٍضوجًِ ِن لؼ١ز فمٛق ثٌٌّأر، 

ٌؾَء ث ٠ٚمٛه. ٚويٌه ٔض١ؾز ٌٍضأ١٠و ِٓ لذً ْٔجء ٠ضّضوٓ دٕفٛى لٛٞ ٌٚو٠ٙٓ ثًصذجؽ لٛٞ ِغً ثٌش١نز ٍِٛر، ٍٚؽز أ١ٌِ لـٌ

ثٌؾٙٛه ثٌم٠ٛز هٍٝ ِْضٜٛ ثٌضٕل١ّجس ثٌمجهو٠ز ٌٕشـ١ٓ فٟ ِؾجي ثإلطالؿ فٟ ثٌى٠ٛش ٚثٌذق٠ٌٓ ٚثٌْوٛه٠ز  ثألوذٌ ِٓ 

ٚشؾوش هفوز فٟ ٚلش ّجدك ٌضق١ْٓ ٔٛه١ز صو١ٍُ ثٌٌّأر، ِظقٛدز دٛؽٛه ِضَث٠و . فمٛق ثٌٌّأر ِٚقج١ِٓ ٚطقف١١ٓ

هٍٝ ثٌّـجٌذز دقمٛق أوذٌ فٟ ِؾجالس أمٌٜ ِٓ ثٌق١جر، دّج فٟ ىٌه ٌٌٍّأر فٟ ِؾجي ثٌوًّ هوهًث ِضَث٠وًث ِٓ ثٌْٕجء 

  .   ث١ٌْجّز ٚثألٌّر

أفذؾ ثٌضموَ، فٟ وً ثٌذٍوثْ ثٌضٟ ؽٌس هًثّضٙج صم٠ٌذج، ٔض١ؾز ٌغ١جح ثٌّؤّْجس ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ٌٚووَ ِٚن ٘يث، 

وً ِفٌؽ صشى١ً ِٕلّجس ٌٍّؾضّن فجٌمٛثهو ثٌضٟ صم١و دش. ٚؽٛه لؼجء ِْضمً ٚغ١جح ف٠ٌز صى٠ٛٓ ثٌؾّو١جس ٚثالؽضّجم

ثٌّؤٟ صؾوً ِٓ ثٌظوخ ٌٍغج٠ز هٍٝ ثٌّوثفو١ٓ هٓ ثٌٌّأر أْ ٠ٕلّٛث فّالس ٠ٚؼغـٛث هٍٝ ثٌقىِٛز دشىً ِؤعٌ ِٓ أؽً 

. وّج ٠وٛق ٔمض ثٌذقٛط ٚثٌذ١جٔجس ؽٙٛه ثٌّٕلّجس غ١ٌ ثٌقى١ِٛز ٚثٌٕشـ١ٓ فٟ ثٌوفجم هٓ فمٛق ثٌٌّأر. ِّٛوز.فمٛق

لٌثً لٛث١ٔٓ ؽو٠ور صىفً فمٛلًج ِضْج٠ٚز ٌٌٍّأر ال ٠وٕٟ ثٌىغ١ٌ إىث ٌُ صـذك ٍّـجس ثٌوٌٚز ٘يٖ ثٌمٛث١ٔٓ ٚفٟ ثٌٕٙج٠ز، فئْ إ

ٚصٙوه ثالصؾج٘جس ثألد٠ٛز ثٌّْضٌّر ٚثٌضق١َ ٚث١ٌّٛي ثٌضم١ٍو٠ز ٌٍمؼجر ثٌٌؽجي، فٟ أًؽجء ثٌّٕـمز، دضم٠ٛغ . دشىً وجًِ

. أشىجي ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌؾو٠ور ٘يٖ

ٚهٍٝ ثٌٌغُ ِٓ . ثس ثٌىذ١ٌر ثٌضٟ صٛثؽٙٙج فمٛق ثٌٌّأر فٟ ِٕـمز ثٌن١ٍؼ لؼ١ز ثٌوجِالس ثٌّٙجؽٌثسٚأفو ثٌضقوٞ

أٔٙٓ ٠ّغٍٓ ْٔذز وذ١ٌر ِٓ ثٌْىجْ ثٌْٕجء فٟ ٘يٖ ثٌذٍوثْ، ٚمظٛطج فٟ ثإلِجًثس ٚلـٌ ٚثٌى٠ٛش، إال أٔٙٓ وغ١ٌث ِج 

ثؽَ ثٌٍغز ٚٔمض ثٌضو١ٍُ دنظٛص فمٛلٙٓ ٌٚووَ ٠ضوٌػٓ ٌإلّجءر هٍٝ أ٠وٞ أطقجح ثٌوًّ فٟ ثٌمـجم ثٌنجص دْذخ فٛ

ٚفٟ وغ١ٌ ِٓ ثٌقجالس، صٛثؽٗ ثٌوجِالس ثٌّٙجؽٌثس كٌٚفج شذ١ٗ دجٌوذٛه٠ز . صٛثفٌ ثٌقّج٠ز فٟ كً لٛث١ٔٓ ثٌوًّ ثٌٛؿ١ٕز

٠ظجهً أطقجح ثٌوًّ ؽٛثٍثس ّفٌ٘ٓ دـ٠ٌمز غ١ٌ فق٠ٌضٙٓ فٟ ثٌضٕمً ِم١ور ٚ: هٕو ثٔنٌثؿٙٓ فٟ ثٌنوِز لٟ ثٌّٕجٍي

ٚأّْش ثٌوو٠و ِٓ ثٌذٍوثْ، فٟ ثٌْٕٛثس ثألم١ٌر، أشىجاًل . ٚهز ٌّٕوٙٓ ِٓ ثٌٌٙٚح، ٠ٚضوٌػٓ إلّجءر ٌفل١ز ٚدو١ٔزِشٌ

. ٌٍقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ثألّج١ّز ٌٍوج١ٍِٓ فٟ ثٌنوِز ث١ٌٌَّٕز؛ ِٚن ٘يث، فّٓ ثٌْجدك ألٚثٔٗ ثٌقىُ هٍٝ فجه١ٍز ٘يٖ ثإلؽٌثءثس

: ِج ٠ٍِٟٚٓ د١ٓ ثالّضٕضجؽجس ٚثٌضـًٛثس ثألمٌٜ 

  وّج لوًس ٘يٖ ثٌوًثّز، صضّضن ثٌٌّأر فٟ ثٌذق٠ٌٓ دأوذٌ هًؽز ِٓ ثٌق٠ٌز فٟ ِٕـمز ثٌن١ٍؼ، ص١ٍٙج

.  ؛ ٚصأصٟ ثٌٌّأر ثٌْوٛه٠ز دوو ىٌه دفجًق وذ١ٌٍّـٕز هّجْثٌٌّأر فٟ ثٌى٠ٛش ٚثإلِجًثس ٚلـٌ ٚ

 ثٌمجْٔٛ ٚأْ صقظً ٠ّٚىٓ ٌٌٍّأر ث٢ْ أْ صوً. ٚصقْٕش فمٛق ثٌٌّأر فٟ ثٌْوٛه٠ز صقًْٕج ؿف١فًج ُ

هٍٝ دـجلز ٠ٛ٘ز مجطز دٙج، ٚصَٕي فٟ ثٌفٕجهق دّفٌه٘ج، ٚأْ صْؾً شٌوز هْٚ أْ صغذش أٚال أٔٙج 

ِٚن ٘يث، صلً ثٌوًؽز ثإلؽّج١ٌز ٌٍق٠ٌز ثٌضٟ صضّضن دٙج ِٓ د١ٓ ثٌق٠ٌجس ثألوغٌ . ه١ٕش ًؽال إلهثًصٙج

.  صم١١وًث فٟ ثٌوجٌُ

 ِٓ أٞ هٌٚز م١ٍؾ١ز أمٌٜ ِٓ ف١ظ ِشجًوضٙج ثاللضظجه٠ز ٚفممش ثٌٌّأر فٟ ثٌى٠ٛش أوذٌ ِىجّخ .

. 2003لٛر ثٌوًّ صَث٠وس دْٕذز مّْز فٟ ثٌّجةز ِٕي هجَ ْٚٔذز ثٌٌّأر ثٌّشجًوز فٟ 

  لجًٔٛٔج ؽو٠وث مجطج دجإلعذجس دمؼٟ دّْجٚثر شٙجهر ثٌٌّأر دشٙجهر ثٌٌؽً أِجَ  ٍّـٕز هّجْٚٚػوش

ثْٔٛ، إىث ؿذك دـ٠ٌمز ١ٍّّز، ِغجال ٌىغ١ٌ ِٓ ثٌذٍوثْ ٚلو ٠ىْٛ ٘يث ثٌك. ثٌّقجوُ فٟ ِولُ ثٌقجالس

.   ثٌوٌد١ز، ف١ظ صوجًِ شٙجهر ثٌٌّأر وٕظف شٙجهر ثٌٌؽً

 انُحائج انرئٍسٍة

، ِؾّٛهز ِومور فمٛق ثٌٌّأر فٟ ثٌشٌق ثألّٚؾ ٚشّجي أف٠ٌم١جصم٠ٌٌ ِٓ  2005فوهس ِؤّْز ف٠ٌوَ ٘جُٚ فٟ ؿذوز 

هْٚ صّضن ثٌٌّأر دجٌّؾّٛهز ثٌىجٍِز ِٓ فمٛلٙج ث١ٌْج١ّز ٚثٌّو١ٔز ٚثاللضظجه٠ز ِٓ ثٌومذجس ثٌضٟ وجٔش ثٌضٟ وجٔش صقٛي 

ٚد١ّٕج ال ٠َثي ِولُ ٘يٖ ثٌّشىالس لجةّج، فئْ ٘يٖ ثٌوًثّز ٚثٌذ١جٔجس ثٌّظجفذز ٌٙج صلٌٙ أْ ثٌوو٠و ِٓ . ٚثٌمج١ٔٛٔز

. ثٌّىجّخ ثٌّّٙز صقممش فٟ ثٌْٕٛثس ثألم١ٌر

  ةرات انًسحىيحذغى انثردي ٌحزاٌذ اجضقيكٍٍ االانث

صّضوش ِولُ دٍوثْ ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ثٌن١ٍؾٟ، ٔلٌث ٌّٛثًه٘ج ثٌـذ١و١ز ثٌٛف١ٌر، دّٕٛ ال ّجدك ٌٗ ٚدض١ّٕز فو٠غز، ٚصٌّ فٟ 

. ٚال ٠ّىٓ ٢عجً ٘يٖ ثٌضغ١١ٌثس هٍٝ ثٌٌّأر ٚفمٛلٙج أْ صٌّ هْٚ أْ صىْٛ ٍِقٛكز. ثٌٛلش ثٌقجٌٟ دو١ٍّز صقٛي
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 أفرٌقٍا حقوق انًرأة فً انشرق األوسط وشًال

 ثٌـذوز ثٌن١ٍؾ١ز -ٍِنض هجَ 

، ٚصٍوخ هًٚث فٟ ِىجْ ثٌوًّ أوغٌ دٌٍٚث فٟ لٛر ثٌوًّ، فٟ وً ثٌوٚي صم٠ٌذج ٚثٌٌّأر ث١ٌَٛ ِّغٍز دشىً أفؼً

ففٟ ثٌى٠ٛش، هٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي، صَث٠وس ْٔذز ثٌذجٌغجس ثٌالصٟ ٠وٍّٓ فٟ ٚكجةف ِٓ . ِّج وجْ ه١ٍٗ ثٌٛػن لذً مّْز أهٛثَ

ٌٌّأر ثٌوجٍِز دّموثً أًدوز فٟ ثٌّجةز ٚويٌه، صَث٠وس ْٔذز ث. 2007فٟ ثٌّجةز فٟ هجَ  51إٌٝ  2003فٟ ثٌّجةز فٟ هجَ  46

. مالي ثٌفضٌر ىثصٙج صم٠ٌذًج( فٟ ثٌّجةز 41إٌٝ )ٚدْٕذز عالعز فٟ ثٌّجةز فٟ ثإلِجًثس ( فٟ ثٌّجةز 25إٌٝ ) ٍّـٕز هّجْفٟ هجَ 

ٞ وً فٟ ثٌّجةز ِٓ ثٌٌؽجي فٟ ّٓ ثٌوًّ ف 80إىث ٠ؾٌٞ صشغ١ً أوغٌ ِٓ . ِٚن ٘يث صلً ٘يٖ ثألًلجَ ِضو١ٔز دشىً ٚثػـ

.  هٌٚز، ًغُ أْ ٘يٖ ثألًلجَ كٍش عجدضز هٍٝ ِوٜ ثٌْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّجػ١ز

ٚثٌووه ثٌّضَث٠و ٘ٛ ٔض١ؾز هٍٝ ِج ٠ذوٚ ٌٍضو١ٍُ ثٌّضَث٠و ٌٍٚفٌص ثٌضو١ّ١ٍز ٌٚالصؾج٘جس ثٌغمجف١ز ثٌضٟ صضغ١ٌ دذؾء 

إٌٝ أْ ْ أْ ثٌّؾضّن وىً ١ّ٠ً ٚهٍٝ ثٌٌغُ َ. ١ٌٍْٚجّجس ثٌقى١ِٛز ثٌضٟ صْضٙوف صم١ٍض ثالهضّجه هٍٝ ثٌوًّ ثٌنجًؽٟ

٠ٕلٌ إٌٝ ثٌٛك١فز ث١ٌٌّّز ٚلـجم ثألهّجي وأٔشـز ٌٌٍؽً، ٚدوأ أ١ٌٚجء ثألًِٛ ٚثألٍٚثػ أ٠ؼج دجالهضّجه أوغٌ هٍٝ ثٌوهُ 

فٟ ثٌذق٠ٌٓ، لجي ثٌوو٠و ِٓ ثٌْٕجء ثٌٍٛثصٟ أؽ٠ٌش ِمجدالس ِوٙٓ فٟ إؿجً ٘يٖ  ٚ. ثٌّجٌٟ ثٌّموَ ِٓ دٕجصُٙ ٍٚٚؽجصُٙ

ثٌشذجْ فٟ ٘يٖ ثأل٠جَ ٠ذقغْٛ هٓ ٍٚؽز لجهًر "دأْ فٌطٙٓ فٟ ثٌَٚثػ ّضَهثه إىث فظٍٓ هٍٝ ٚك١فز هثةّز، ألْ ثٌوًثّز 

." هٍٝ ثٌّْجهور فٟ ٔفمجس ثألٌّر

ٚأفو ثٌَّث٠ج ثٌّّٙز ثٌضٟ صقظً ه١ٍٙج ثٌٌّأر ِٓ ثٌٛك١فز ٟ٘ هًؽز ِٓ ثالّضمالي ثٌّجٌٟ هٓ ثٌوجةٍز ٚثٌَٚػ، 

ٚصذقظ ثٌّـٍمجس أٚ ثألًثًِ هٍٝ ٔقٛ ِضَث٠و هٍٝ ٚك١فز ٌوهُ أٔفْٙٓ دوال ِٓ ثالهضّجه . ٌْجدكٚ٘ٛ شٟء ثفضمٌْ إ١ٌٗ فٟ ث

فٟ ثٌّجةز فٟ لـٌ  38فٟ ثإلِجًثس ٚ فٟ ثٌّجةز 46إٌٝ  2005ِٚن دٍٛى ِووالس ثٌـالق فٟ هجَ . هٍٝ هجةالصٙٓ ثألوذٌ

ٌومً ثٌّْضمً وؼّجٔز أّج١ّز ػو ث١ٙٔجً ٍث٠و ٌٙيث ثفٟ ثٌّجةز صم٠ٌذج فٟ ثٌى٠ٛش ٚثٌذق٠ٌٓ، صٕلٌ ثٌٌّأر هٍٝ ٔقٛ ِش 33ٚ

ّٚٛثء وجٔش ثٌٌّأر ِضَٚؽز أَ ال، صمٛي ثٌٌّأر ثٌوجٍِز إٔٙج دوأس صٕجي لوًث أوذٌ ِٓ ثالفضٌثَ، ٚأطذـ ٌٙج طٛس . ٠ٍؾجصُٙ

.  أهٍٝ فٟ هجةالصٙج ألٔٙج صْجُ٘ فٟ ثٌوهُ ثٌّجٌٟ

ٜ ثٌوّجٌز ثألؽٕذ١ز فٟ ِولُ دٍوثْ ثٌن١ٍؼ هفوش ثٌشٌوجس ٚث١ٌْجّجس ثٌقى١ِٛز ثٌضٟ صْضٙوف صم١ٍض ثالهضّجه هً

ٚفٟ ثإلِجًثس، هٍٝ ّذ١ً . إٌٝ ثٌذوء فٟ صٛك١ف ثٌْٕجء دمٛر ٌشغً ثٌقظض ثٌضٟ صمًٌس فو٠غج ٌٍوج١ٍِٓ ِٓ ثٌّٛثؿ١ٕٓ

س ثٌوجِز أٚ ثٌّغجي، ٌُ صوو ٍٚثًر ثٌوًّ دئطوثً صظج٠ًـ هًّ ٌألؽجٔخ ثٌوج١ٍِٓ فٟ أهّجي ثٌْىٌصج٠ًز أٚ ِٛكفٟ ثٌواللج

، وجْ ١ٌْجّز ٍّـٕز هّجْٚفٟ . ، ِّج أهٜ دجٌضجٌٟ إٌٝ أْ صشغً ثإلِجًثص١جس ٘يٖ ثٌٛكجةف ثٌؾو٠ورِٛكفٟ ثٌّٛثًه ثٌذش٠ٌز

صأع١ٌ إ٠ؾجدٟ دشىً مجص هٍٝ ثٌٌّأر ثٌفم١ٌر ٚثأللً صو١ٍّج ٚثٌضٟ دجس فٟ " ١٠ٓ ِقً ثألؽجٔخٍّـٕز هّجْإفالي ثي"

ِالس ٔلجفز ٌِّٚػجس فٟ ثٌّْضشف١جس ٚهجِالس فٟ ثٌّـذل، ِّج أصجؿ ٌٙٓ ههُ ِموًٚ٘ج أْ صقظً هٍٝ ٚك١فز ووج

.  أٔفْٙٓ فٟ ِٛثؽٙز ثٌظوجح ثاللضظجه٠ز ٚإهـجةٙٓ هًٚ ؽو٠و فٟ ثٌّؾضّن

ء ويٌه هٍٝ ثٌم١ٛه ٔٙج ٍّـش ثٌؼٛ، إال أثٌووه ثإلؽّجٌٟ ٌٌٍّأر ثٌوجٍِزهٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ٘يٖ ث١ٌْجّجس ٍثهس 

٠ٚشىٛ وغ١ٌ ِٓ ثٌْٕجء ِٓ طوٛدز ثٌضٌلٟ فٟ ثٌٛكجةف إٌٝ ِج دوو ِْضٜٛ ثالٌضقجق هٍٝ . ٜ ث١ٌّٕٙجسثٌغمجف١ز ثٌّفٌٚػز هً

. ثٌقظض ثٌضٟ فوهصٙج ثٌقىِٛزح دأْ ثٌْٕجء ٠ٛكفٓ فمؾ ٌٍٛفجءثٌٌغُ ِٓ ِؤ٘الصٙٓ ٚأهثةٙٓ، ِّج ٠ؤهٞ إٌٝ إهًثن شجةن 

دجٌْٕذز ٌٌٍّأر ثٌشجدز " أًػ١ز طوذز"١ٌْجّجس أهس إٌٝ فئْ ٘يٖ ث ،ٚفٟ ثٌٛثلن، ٚوّج ٌٛفق فٟ ثٌضم٠ٌٌ ثٌنجص دجإلِجًثس

ٚال ٠ٛؽو ّٜٛ هوه ل١ًٍ ؽوث ِٓ ثٌْٕجء فٟ ٚكجةف ثإلهثًر ثٌو١ٍج ٚثٌٛكجةف ثٌضٕف١ي٠ز فٟ أًؽجء ثٌّٕـمز، دْذخ . ٚثٌـّٛفز

      . ٠جس فٟ ثٌذ١شٚأٔٗ ٠ٕجّذٙج أوغٌ صقًّ ِْؤٚيثٌضظًٛثس ثٌغمجف١ز ثٌمجدٍز ٌٍؾوي دأْ ثٌٌّأر ألً لوًر ٚألً همال١ٔز 

ثٌٌؽً ًغُ لٛث١ٔٓ ثٌوًّ ثٌضٟ صمًٌ أؽًٌث ِضْجٚ ٌٕفِ  همً هٍٝ همً ألً ِٓ رقِٕؾٚصقظً ثٌٌّأر فٟ أًؽجء ثي

ٚهٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ٘يٖ ثٌمٛث١ٔٓ ػ٠ًٌٚز، إال أٔٗ وغ١ٌث ِج ٠ضُ ثٔضٙجوٙج . ثٌٕٛم ِٓ ثٌوًّ ٚفٌطًج ِضْج٠ٚز ٌٍضو٠ًخ ٚثٌضٌلٟ

٠ّٚىٓ ٌٌٍّأر . ثٌقٛثفَ ثٌٛك١ف١ز ِغً ثٌّنظظجس أٚ ثٌمٌٚع ثٌّنظظز ٌٍْىٓ ٌىذٌث ثٌّْت١ٌٛٓف١ّج ٠ضوٍك دجٌٌّصذجس ٚ

فٟ ِولُ ثٌذٍوثْ صمو٠ُ شىجٜٚ ِٓ ثٌض١١َّ ١ٌٙتجس فى١ِٛز، ٌٚىٓ ٘يٖ ث١ٌٙتجس صفضمٌ غجٌذج ٌٍموًر هٍٝ ثٌضقم١ك فٟ فجالس 

. ث ٠ؾوً ِج صفوٍٗ هو٠ُ ثٌفجه١ٍز دشىً هجَثٌض١١َّ أٚ فٟ فٌع همٛدجس ػو ثالٔضٙجوجس ِٓ لذً أطقجح ثٌوًّ، ُِ

. دجٌّٙٓ ثٌّٕجّذز ٌٌٍّأر ِوٍَث فٟ ثٌمجْٔٛٚال ٠َثي ثٌوو٠و ِٓ ثألهٌثف ثٌغمجف١ز ثٌْجةور ِٕي فضٌر ؿ٠ٍٛز ٚثٌّضوٍمز 

صوضذٌ ٚصقلٌ لٛث١ٔٓ ثٌوًّ فٟ وً هٌٚز فٟ ثٌّٕـمز فو١ٍج صى١ٍف ثٌٌّأر دأهّجي مـ١ٌر أٚ أهّجي شجلز أٚ ثألهّجي ثٌضٟ لو 

ٚصقلٌ هٚي ثٌن١ٍؼ ثٌْش هًّ ثٌٌّأر ١ٌاًل، دجّضغٕجء ثٌوجِالس فٟ ثٌّؾجي ثٌـذٟ أٚ ِؾجالس . ػجًر دظقضٙج أٚ ِو٠ٕٛجصٙج

ٚد١ّٕج ٠ٕلٌ إٌٝ ٘يٖ ثٌشٌٚؽ ِق١ٍج و١ٍّٛز ٌقّج٠ز ثٌٌّأر، إال أٔٙج صوجًِ ثٌٌّأر فو١ٍج ومجطٌ أٚ غ١ٌ لجهًر . أمٌٜ ِقوهر

ٚٔلٌث ألْ ِولُ . ٠ٚؾٌٞ صق١ًّ ٌٟٚ أٌِ ثٌٌّأر ثٌّْؤ١ٌٚز إىث ثٔضٙىش ثٌمٛث١ٔٓق دْالِضٙج هٍٝ ثصنجى لٌثًثس ف١ّج ٠ضوً

ثٌّٛثؿٕجس ٠نضٌْ ثٌوًّ فٟ ثٌمـجم ثٌوجَ ألْ ّجهجس ثٌوًّ ألً ٚثألؽٌ أفؼً، إال أْ ٘يٖ ثٌم١ٛه ال صؤعٌ هٍٝ هوه وذ١ٌ 

ِجًثس ٚثٌذق٠ٌٓ ٚثٌى٠ٛش ٚلـٌ أعٕجء ثٌفضٌر ِقً ٚهٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ٘يث، أووس لٛث١ٔٓ ثٌوًّ ثٌؾو٠ور فٟ ثإل. ِٓ ثٌْٕجء

. ثٌوًثّز ٘يٖ ثٌمٛثهو ِٓ ؽو٠و
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  ةرات انًسحىيغى انححذردي ٌحزاٌذ اجضقيكٍٍ االانث

. ٖ ثٌٌّأر فٟ ثٌّٕـمز ٚ٘ٛ ١ٍّٚز ِّٙز ٌضموِٙج ٔقٛ لوً أوذٌ ِٓ ثٌّْجٚثرسثٌيٞ أفٌٍ َلوسٚوجْ ثٌضو١ٍُ ِؾجاًل ًة١ْ١ًج ًٌ

هٍُ ٚثالٌضقجق دجٌؾجِوز ِٚؾّٛهز س١ٌُ ٚثيمثٌش فٟ ثٌقظٛي هٍٝ رًٞس ِىجّخ وخُثي ٚي ثٌن١ٍؼٚفممش ثٌٌّأر فٟ وً ه

ٚصَث٠و ِووي . هٍٝ ِوٜ ثٌْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّجػ١زً ىٌه ثٌضٛؽٗ، ِولُ ثٌٛلش، َٚثّش . ثٌّٛػٛهجس ثٌوًث١ّز ثٌّضجفز ٌٙج

فٟ ثٌّجةز فٟ ٍّـٕز  3فٟ ثٌّجةز فٟ لـٌ ٚ 12ِجًثس ٚفٟ ثٌّجةز فٟ ثإل ١ٌ15ُ ثالدضوثةٟ دجٌْٕذز ٌٍفض١جس دْٕذز مإصّجَ ثٌش

ٚهالٚر هٍٝ ىٌه، فئْ لـٌ ٚثإلِجًثس ٌو٠ّٙج ث٢ْ أهٍٝ ْٔذز فٟ ثٌوجٌُ الٌضقجق ثإلٔجط دجٌؾجِوجس ِمجًٔز دجٌيوًٛ، . هّجْ

. ف١ظ فجق هوه ثإلٔجط هوه ثٌيوًٛ دّووي عالعز إٌٝ ٚثفو

هًج هٍٝ ثٌوًثّز فٟ ثٌّؾجالس ثٌضٟ صٕجّخ ثٌٌّأر صم١ٍو٠ج ِغً ٚهٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ثٌٌّأر صٍمٝ دشىً هجَ صشؾٟ

ٚهٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي، لذٍش . َ، إال أٔٙج دوأس ثٌومٛي فٟ ِؾجالس ؽو٠ور ِٓ د١ٕٙج ثٌٕٙوّز ٚثٌوٍٛثٌضو١ٍُ ٚثٌٌهج٠ز ثٌظق١ز

ٚفٟ . ثٌى١ّجة١ز فٟ ِؾجالس ثٌٕٙوّز ثٌّوّج٠ًز ٕٚ٘وّز ثٌىٌٙدجء ٚثٌٕٙوّز 2008ثٌْٕجء فٟ لـٌ ألٚي ٌِر فٟ هجَ 

، دٌغُ أٔٗ ٌُ ٠ّْـ ألم٠ٌجس 2007ثٌْوٛه٠ز، دوأس عالط ِؤّْجس صو١ّ١ٍز فٟ ثٌّْجؿ ٌٌٍّأر دوًثّز ثٌمجْٔٛ فٟ هجَ 

. دجٌوًّ وّْضشجًثس لج١ٔٛٔجس ٚال ٠َثي ِقلًٛث هٍٝ ثٌٌّأر ثٌوًّ ومجػ١ز ٚوّقج١ِز فٟ ثٌّقجوُ

٠ٚـٍخ ِٓ ثٌٌّأر . ِْجٚثر ثٌقم١م١ز د١ٓ ثٌؾ١ْٕٓ فٟ ثٌضو١ًٍُٚغُ ثٌضق١ْٕجس، ال صَثي ٕ٘جن همذجس هو٠ور أِجَ ثي

. صقم١ك ِضّٛـجس أهٍٝ فٟ ثٌوًؽجس ِٓ أؽً ثالٌضقجق ٌّؾجالس هًث١ّز ِو١ٕز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌؾجِو١زفٟ ثٌى٠ٛش ٚهّجْ 

ٌٙٓ فٟ هًؽز وٟ ٠ضْٕٝ لذٛ 3,3ٚهٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي، ٠ضو١ٓ هٍٝ ثٌـجٌذجس فٟ ثٌى٠ٛش أْ ٠قظٍٓ هٍٝ ِضّٛؾ هجَ لوًٖ 

ٚد١ّٕج صشىً ثٌٌّأر صم٠ٌذج عٍغٟ ثٌؾْو ثٌـالدٟ فٟ ثٌى٠ٛش، . هًؽز فمؾ 2,8د١ّٕج ٠قضجػ ثٌـالح ثٌيوًٛ إٌٝ . لُْ ثٌٕٙوّز

ثٌيوًٛ فٟ ، ٠ْضٙوف ٠ٍجهر ثٌْٕذز ثٌّت٠ٛز ٌٍـالح "ص١١َّ إ٠ؾجدٟ"٠فٌْ ِْتٌٛٛ ثٌؾجِوز ثٌضفجٚس فٟ شٌٚؽ ثٌمذٛي دأٔٗ 

ٌٝ ىٌه، ال ٠َثي ثٌفظً د١ٓ ثٌؾ١ْٕٓ ّج٠ًًج فٟ ثٌؾجِوجس دوًؽز وذ١ٌر، فٟ ِولُ ثٌذٍوثْ ٚهالٚر م. فمٛي هًث١ّز ِو١ٕز

١ٌِٚ ٚثػقج إٌٝ أٞ ِوٜ ٠ؤعٌ ثٌفظً د١ٓ ثٌؾ١ْٕٓ هٍٝ ٔٛه١ز ثٌضو١ٍُ، ٌٚىٓ هوه ٚصٕٛم ثٌفظٛي . ثٌضٟ ؽٌس هًثّضٙج

.  هٛه٠ز، أوذٌ دىغ١ٌ ِٓ صٍه ثٌّضجفز ٌٌٍّأرثٌوًث١ّز ثٌّموِز ٌٍـالح ثٌيوًٛ، هٍٝ ثأللً فٟ دوغ ثٌذٍوثْ ِٚٓ د١ضٙج ثٌِ

  انحًاٌة يٍ انعُف األسري ال جزال فً حذها األدَى

د١ّٕج ال ٠ٛؽو ِىجْ فٟ ثٌوجٌُ ٠نٍٛ صم٠ٌذج ِٓ ثإلّجءثس ثٌضٟ صقوط فٟ إؿجً ثألٌّر، إال أْ دٍوثْ ثٌن١ٍؼ، ِٕٚـمز ثٌشٌق ٚ

ِؾّٛهز ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌّّجًّجس ٚثٌوجهثس ثٌضٟ صشىً همذجس ًة١ْ١ز ثألّٚؾ ٚشّجي أف٠ٌم١ج وىً، صشىً ثّضغٕجًء ف١ّج ٠ضوٍك ح

، ٌٚىٓ ال صٛؽو هٌٚز فٟ ِٕـمز ثٌن١ٍؼ صٛفٌ ٚثإلّجءر ثٌذو١ٔز ِقلًٛر دشىً هجَ. فٟ ؿ٠ٌك فّج٠ز ثٌٌّأر ِٚوجلذز ث١ٌّْت١ٓ

ر ٚغ١جح ثٌقّج٠ز ٚصشًّ ثٌوٛثًِ ثألمٌٜ غ١جح ِْجءٌز ثٌقىَٛ. فّج٠ز ِٓ ثٌوٕف ثألٌّٞ أٚ ثغضظجح ثٌَٚػ ٌَٚؽضٗ

. ث١ٌٌّّز ٌٍقمٛق هثمً ثٌذ١ش ٚثٌٛطّجس ثالؽضّجه١ز ثٌضٟ صٍظك دجٌؼق١ز إىث وجٔش ثٌِأر دوال ِٓ ثٌؾٕجر

ِٚن ٘يث، ٠وضمو . ٌُٚ صؾٌ أٞ هًثّجس شجٍِز هٓ ؿذ١وز ٚٔـجق ثٌوٕف ثألٌّٞ فٟ هٚي ثٌن١ٍؼ، دجّضغٕجء ثٌذق٠ٌٓ

ف١ظ ٠ؾٌٞ ثٌضْضٌ دشىً وجًِ هٍٝ ٚؽٛه٘ج ِٓ لذً ْ هٚي ثٌّٕـمز، أْ ثإلّجءثس ِٕضشٌر هٍٝ ٔـجق ٚثّن فٟ وً هٌٚز َ

فىغ١ٌ ِٓ ثٌْٕجء ٠شوٌْ دأٔٗ ١ٌِ فٟ ِموًٚ٘ٓ ِٕجلشز أٚػجهٙٓ ثٌشنظ١ز دوْٚ ثإلػٌثً . ثٌوجةٍز ٚدئدمجةٙج هثمً ثٌوجةٍز

ٚهٕوِج . ٌوٜ ثٌشٌؿز ٚٔض١ؾز ٌيٌه، ٔجهًث ِج صقجٚي ثٌٌّأر ثٌٕٟ صوٌػش إلّجءر صمو٠ُ شىٜٛ. دشٌف هجةالصٙٓ ٚدّْوضٙٓ

صنضجً ؿٍخ فّج٠ز ثٌشٌؿز، فئٔٙج وغ١ٌث ِج صٛثؽٗ ػذجؿًج ٠ٌفؼْٛ ثٌضومً ف١ّج ٠وضذٌ شأْ هجةٍٟ أٚ ٠شؾوْٛ ثٌّظجٌقز 

ٚفٟ ثٌٍّّىز ثٌوٌد١ز ثٌْوٛه٠ز هٍٝ ٚؽٗ ثٌنظٛص، فئْ لٛث١ٔٓ ثٌٛال٠ز صؾوً ِٓ ثٌظوخ ٌٍغج٠ز . هٍٝ ثصنجى إؽٌثء لجٟٔٛٔ

ٚهٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي، صش١ٌ ٘يٖ ثٌوًثّز إٌٝ فجٌز فضجر . س ثٌالصٟ ٠ضوٌػٓ ٌٍؼٌح ثٌوغًٛ هٍٝ ِالىهٍٝ ثٌٌّأر هٍٝ ثٌَٚؽج

ؿٍذش فّج٠ز ثٌشٌؿز دوو أْ صوٌػش ٌّؼج٠مجس ؽ١ْٕز ِٓ ٚثٌو٘ج، ٌُٚ ٠قوط إال أْ أهجهصٙج ثٌشٌؿز ٚؿٍذش ِٕٙج إفؼجً 

. ٚثٌو٘ج ٌضمو٠ُ شىٜٛ

ٚفٟ ثإلِجًثس . ثٌوٕف ثألٌّٞ، فٟ ثٌْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّجػ١زٚثصني وغ١ٌ ِٓ ثٌذٍوثْ مـٛثس ِقوٚهر ٌّقجًدز 

ِؤّْز هدٟ أٚي ٍِؾأ صٌهجٖ ثٌقىِٛز ٌؼقج٠ج ثٌوٕف ثألٌّٞ صقش إشٌثف  2007ثٌوٌد١ز ثٌّضقور، ثفضضـ فٟ هدٟ فٟ هجَ 

ثٌضوجًِ ِن  ٚثٌٍّؾأ َِٚه دموًر ّى١ٕز ٠ٚموَ ِْجهور لج١ٔٛٔز ٌٍؼقج٠ج ٠ٚموَ صو٠ًذج ٌٍشٌؿز فٛي و١ف١ز. ٌٌٍّأر ٚثٌـفً

، فئْ ٚؽٛه ٚؽٛهرَأْ ثٌّشىٍز حٚد١ّٕج ٠وو ٘يث هالِز هٍٝ ثٌضموَ، إى أٔٗ ٠ش١ٌ إٌٝ ثهضٌثف ًّّٟ . فجالس ثٌوٕف ثألٌّٞ

. ٍِؾأ ٚثفو ال ٠ىفٟ دشىً ٚثػـ الفض١جؽجس ثإلِجًر ٚثٌذاله وٍٙج

دشىً ِؼـٌه  ثألٌّٞ ٚفٟ ثٌذق٠ٌٓ، ٠ضَث٠و هوه ثٌّٕلّجس غ١ٌ ثٌقى١ِٛز ثٌضٟ صموَ ثٌوهُ ٌؼقج٠ج ثٌوٕف

ٚثفضضـ ثٌوو٠و ِٓ ثٌّالؽب . ٕٚ٘جن هوه ِضَث٠و ِٓ ثٌْٕجء هٍٝ ٚهٟ ف١ّج ٠ذوٚ دٛؽٛه ٘يٖ ثٌّٕلّجس ٚدجٌنوِجس ثٌضٟ صموِٙج
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وّج فل١ش فظ١ز ثٌوٕف . ثٌؾو٠ور فٟ ثٌْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّجػ١ز ٚأطذـ ثٌّؾضّن ثٌّؤٟ أوغٌ ٔشجؿج فٟ ؽٙٛهٖ ثٌوه٠ٛز

ثصنجى٘ج ٘ضّجَ فٟ لـٌ ٚثٌْوٛه٠ز، ٌٚىٓ ٌُ صضؼـ ثٌنـٛثس ثٌو١ٍّز ثٌضٟ صوضََ ثٌقىِٛضجْ ثألٌّٞ دموً أوذٌ ِٓ ثال

. ػقج٠ج ثالٔضٙجوجس ثٌضٟ صقوط فٟ ٔـجق ثألٌّرثٌى٠ٛش، ال ٠ٛؽو ٍِؾأ أٚ ٌِوَ ٌوهُ  ٚفٟ. ٌّقجًدز ثٌّشىٍز

  ٌةٌجذوفً ظم يعاٌٍر إقهًٍٍة ٌة ساقوق انسًانحطعود 

ّجء، فٟ أًؽجء ِٕـمز ثٌن١ٍؼ، ثٌٍْـز ٌضغ١١ٌ فىِٛضُٙ دـ٠ٌمز ه٠ّمٌثؿ١ز ٚال ٠ّضٍىْٛ ّٜٛ ٠فضمٌ ثٌّٛثؿْٕٛ ًؽجال ْٚٚ

، صم١١ُ ثٌقمٛق ث١ٌْج١ّز ٚثٌق٠ٌجس ثٌّو١ٔز ثٌق٠ٌز فٟ ثٌوجٌُٚؿذمج ٌضم٠ٌٌ . فمٛق ِقوٚهر فٟ ثٌضؾّن ثٌٍّْٟ ٚف٠ٌز ثٌضوذ١ٌ

١ٌِٚ ِٓ د١ٕٙج ِٓ ٠ٛطف " فٌ"هٍٝ صظ١ٕف  ٠ؼثٌنًثٌيٞ صظوًٖ ِؤّْز ف٠ٌوَ ٘جُٚ ٠ّٕٛج، ٌُ ٠قظً أٞ ِٓ دٍوثْ 

  .دأٔٗ ه٠ّمٌثؿ١ز ثٔضنجد١ز

ِٚن ٘يث، فممش ثٌٌّأر ِىجّخ ٍِقٛكز هٍٝ ِوٜ ثٌْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّجػ١ز فٟ لوًصٙج هٍٝ ثٌضظ٠ٛش ٚثٌضٌشـ 

ْ ٌالٔضنجدجس، ٚشغً ِٕجطخ فى١ِٛز ًف١وز، ٚثٌؼغؾ هٍٝ ثٌقىِٛز ِٓ أؽً ثٌقظٛي هٍٝ فمٛق أّٚن، هٍٝ ثٌٌغُ َ

ٚوجٔش ٘يٖ ثإلطالفجس أوغٌ ٚػٛفج فٟ ثٌى٠ٛش، ف١ظ فظٍش ثٌٌّأر هٍٝ ثٌقمٛق . ثٌغ١جح ثإلؽّجٌٟ فٟ ثٌق٠ٌجس

، ِٚجًّش صٍه ثٌقمٛق فٟ ألٚي ٌِر فٟ ثالٔضنجدجس ثٌذٌٌّج١ٔز فٟ 2005ث١ٌْج١ّز ٔفْٙج ثٌضٟ فظً ه١ٍٙج ثٌٌؽً فٟ هجَ 

س ثالٔضنجدجس فٟ ىٌه ثٌوجَ، ثلضٌح ثٌوو٠و ِٕٙٓ ِٓ ثٌفٍٛ ٌِشقز مجع 27ٚهٍٝ ثٌٌغُ ِٓ هوَ فٍٛ أٞ ِٓ . 2006هجَ 

ِٚٓ ثٌّضٛلن أْ صضقْٓ فٌص ثٌٌّأر د١ّٕج صقظً هٍٝ ٠َِو ِٓ ثٌضو٠ًخ ٚصقظً هٍٝ مذٌر فٟ ثٌقّالس ٚث١ٌْجّز 

. ثالٔضقجد١ز

 40 ٚفٟ ثإلِجًثس، ؽٌٜ صو١١ٓ عّج١ٔز ْٔجء ٚٔؾقش ثٌِأر فٟ ثٔضنجدجس ثٌّؾٍِ ثٌٛؿٕٟ ثالصقجهٞ ثٌّىْٛ ِٓ

ثٌيٞ  ِؾٍِٚفٟ ثٌْجدك، ٌُ صو١ٓ أٞ ثٌِأر فٟ ثي. هؼٛث، ٚ٘ٛ ١٘تز ثّضشج٠ًز ٌقىجَ ثإلِجًثس ثٌْذن ثٌي٠ٓ ٠ضٛثًعْٛ ثٌقىُ

ٚفٟ دٍوثْ أمٌٜ ِغً . ، ٠و١ْٕٛ ؽ١ّن أهؼجةٗ دأهوثه صضٕجّخ ِن ّىجْ وً إِجًر2006وجْ فىجَ ثإلِجًثس، ٚفضٝ هجَ 

ثٌْٕجء فٟ ِٕجطخ ال صشغً هٓ ؿ٠ٌك ثالٔضنجح، ِٓ د١ٕٙج ِٕجطخ ٠وث ِٓ هّجْ ٚثٌذق٠ٌٓ، ه١ٕش ثٌقىِٛز هوهث ِضَث

ٚدجإلػجفز إٌٝ شغً ِٕجطخ فٟ ثٌٍْـض١ٓ ثٌضٕف١ي٠ز ٚثٌضش٠ٌو١ز، ٠ّْـ ٌٌٍّأر فٟ ثإلِجًثس ٚثٌذق٠ٌٓ . ٍٚث٠ًز ٚهدٍِٛج١ّز

فٟ ثألهٚثً ث١ٌْج١ّز ٚثٌم١جه٠ز، ٚهٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ثٌٌّأر ال صَثي ألً صّغ١ال . فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٟ دجٌوًّ ومجػ١ز ٚوّوه١ز

فئْ فؼًٛ٘ج ثٌٌّةٟ ثٌّضَث٠و فٟ ثٌق١جر ثٌوجِز لو ٠ْجهو فٟ صغ١١ٌ ثٌغمجفجس ثٌضٟ ٠ٕلٌ ف١ٙج ٌٌٍؽً فمؾ دجهضذجًٖ ثٌمجةو 

. ِٚضني ثٌمٌثً

ثٌؼغؾ ِٓ أؽً فمٛق ِّٛوز دموً أوذٌ ِٓ ثٌفجه١ٍز فٟ ٚثّضـجم ثٌّوثفوْٛ هٓ ثٌٌّأر فٟ وغ١ٌ ِٓ ثٌذٍوثْ 

ٚوجْ ٘يث ٚثػقُج . ٔٛثس ثألم١ٌر، دجٌوًّ ِٓ مجًػ ثٌقىِٛز، هٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثٌم١ٛه ثٌّْضٌّر هٍٝ ف٠ٌز ثالؽضّجمثٌِ

. دشىً مجص فٟ ثٌى٠ٛش، ف١ظ ثػـٍن ثٌٕشـْٛ دجٌوًٚ ثٌٌة١ْٟ فٟ فظ ثٌقىِٛز هٍٝ ِٕـ ثٌٌّأر فمٛلًج ١ّج١ّز ِضْج٠ٚز

ٚهٍٝ ّذ١ً، . ه١ٓ ثٌقوٚه ثٌّؾضّو١ز ٠ٚـجٌذْٛ د٠َّو ِٓ ثٌقمٛقٚفٟ ثٌْوٛه٠ز، ٠ّٛن هوه ِضَث٠و ِٓ ثٌظقف١١ٓ ٚثٌّوثف

، فٍّز صٛل١وجس هٍٝ ثٌضّجُ ِٛؽٗ ٌٍٍّه، هفوش 2007ٔلّش ٌؾٕز ثٌّـجٌذز دقك ثٌٌّأر فٟ ل١جهر ث١ٌْجًر، فٟ هجَ 

ٌٌٍّأر دم١جهر أٔٗ ١ّّْـ  2008ٚأهٍٕش فٟ هجَ . ثٌقىِٛز إٌٝ إهجهر صم١١ُ ثٌقلٌ ثٌيٞ صفٌػٗ هٍٝ ل١جهر ثٌٌّأر ١ٌٍْجًر

، ألْ ِٚن ٘يث، صّغً ثٌم١ٛه هٍٝ ثٌّٕلّجس ثٌّو١ٔز أفو ثٌومذجس ثٌٌة١ْ١ز أِجَ ص١ّٛن فمٛق ثٌٌّأر. ث١ٌْجًر فٟ غؼْٛ هجَ

. ثٌٕشـ١ٓ غ١ٌ لجه٠ًٓ هٍٝ ثٌضوذ١ٌ هٓ آًثةُٙ هْٚ مٛف ِٓ ثالػـٙجه

  انحًٍٍز انقاَوًَ يسحًر بعذ جحسٍُات يعحذنة

دق٠ٌٓ ٍّٚـٕز هّجْ فٟ ثٌّٛثفمز هٍٝ دٕو لجٟٔٛٔ ٠ٛػـ أٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ ٕ٘جن ص١١َّ هٍٝ ، ثٔؼّش لـٌ 2004ًٌفٟ هجَ 

ؽ١ّن "ٚد١ّٕج ال ٠ٛؽو فٟ هّضًٛ ثٌى٠ٛش ٚال هّضًٛ ثإلِجًثس أٞ دٕو مجص دووَ ثٌض١١َّ، فئّٔٙج ٠وٍٕجْ أْ . أّجُ ثٌٕٛم

ه ٠ٍََ ثٌقىِٛز د١ْجّز هوَ ْإٌٝ ح ثٖهّضًٛلٌ ٚثٌْوٛه٠ز ٟ٘ ثٌوٌٚز ثٌٛف١ور ثٌضٟ ٠فش". ْ ِضْجْٚٚ أِجَ ثٌمجْٔٛثٌّٛثؿٕٟ

  .ثٌض١١َّ

ٚدغغ ثٌٕلٌ هٓ ثٌؼّجٔجس ثٌوّض٠ًٛز، صٛثؽٗ ثٌٌّأر فٟ أًؽجء ثٌّٕـمز أشىجاًل لج١ٔٛٔز ٌٍض١١َّ ثٌّٕلُ ٚصضنًٍ 

ر ثٌضٟ ٚهٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي، ال صضّضن ثٌٌّأر فٟ أٞ ِٓ هٚي ثٌن١ٍؼ دقمٛق ثٌّٛثؿٕز ٚثٌؾْٕٟ. وً ؽجٔخ ِٓ ؽٛثٔخ ثٌق١جر

ٚدّٛؽخ ٘يٖ ثٌمٛث١ٔٓ، ٠ّىٓ ٌٌٍؽً . ٠ضّضن دٙج ثٌٌؽً، ٚثٌضٟ لو ٠ىْٛ ٌٙج ٔضجةؼ مـ١ٌر دجٌْٕذز المض١جً ثٌش٠ٌه فٟ ثٌَٚثػ

ٚهٍٝ . ٚ٘ٛ ٠وٍُ أٔٗ ٠ّىٓ ٌش٠ٌىضٗ أْ صظذـ ِٛثؿٕز ٚأْ صقظً هٍٝ ثٌَّث٠ج ثٌٌّصذـز ديٌهأْ ٠ضَٚػ ِٓ أؽٕذ١ز 

٠ٚضو١ٓ هٍٝ ثألدٕجء ِٓ ٘يث ثٌَٚثػ . ْ أؽٕذٟ ٔمً ؽ١ْٕضٙج ٌَٚؽٙج أٚ ألدٕجةٙجثٌضٟ صضَٚػ َ ثٌٕم١غ، ال ٠ّىٓ ٌٌٍّأر
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ثٌقظٛي هٍٝ صظج٠ًـ إلجِز مجطز، ٠ضُ صؾو٠و٘ج ٠ًّٕٛج، ِٓ أؽً ثالٔضلجَ فٟ ثٌّوثًُ ثٌوجِز، ٚثٌضأً٘ ٌٍقظٛي هٍٝ ِٕـ 

. ٌٍوًثّز فٟ ثٌؾجِوز ٚثٌوغًٛ هٍٝ ٚك١فز

هً ّٜٛ هوه ل١ًٍ ِٓ ثٌوٚي، فظٛي ثألٍٚثػ ثألؽجٔخ ٌٍّٛثؿٕجس ٚهٍٝ ِوٜ ثٌْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّجػ١ز، ٌُ ٠ؼ

ٌمجْٔٛ ثٌؾ١ْٕز فٟ ثٌْوٛه٠ز، فٟ هجَ  سصوو٠ال سٚأصجؿ. ٚثألدٕجء هٍٝ ثٌؾ١ْٕز ِّىًٕج، ٚفٟ كً كٌٚف ِقوهر ٌٍغج٠ز

هجًِج،  18ٚغُٙ ه دًًػَصموَ ٌٍقظٛي هٍٝ ثٌؾ١ْٕز ثٌْوٛه٠ز حيدٕجء ثألِٙجس ثٌْوٛه٠جس ِٓ آدجء غ١ٌ ّوٛه١٠ٓ ث، أل2007

ٚفٟ . ٌٚىٓ ال ٠ّىٓ ٌٍذٕجس ثٌالصٟ أطذقٓ فٟ ٚػن ِّجعً ثٌقظٛي هٍٝ ثٌؾ١ْٕز إال ِٓ مالي ثٌَٚثػ ِٓ ّوٛهٞ

، ٌٚىٓ وجْ 2006ٜ ثٌؾ١ْٕز ثٌذق١ٕ٠ٌز فٟ هجَ ِٓ أدٕجء دقٌث١ٔجس ِٓ آدجء غ١ٌ دقٌث١١ٔٓ ه370ًثٌذق٠ٌٓ، فظً أوغٌ ِٓ 

. ر ثٌضظٌف ثٌّّٕٛفز ٌٍٍّه، ٚال ٠ٛؽو ِج ٠ؼّٓ أٔٗ ١ّضىًٌ فٟ ثٌّْضمذً٘يث لٌثً ثصني ٌغٌع ِو١ٓ ٚفٟ فوٚه فٌٞ

ٚد١ّٕج صّغً دوغ ٘يٖ ثإلؽٌثءثس صق١ْٕجس ِضٛثػوز، فئْ ثٌٕـجق ثٌٛثّن ٌٍض١١َّ ثٌمجةُ هٍٝ أّجُ ثٌٕٛم ثالؽضّجهٟ فٟ 

. فمٛق ثٌّٛثؿٕز ٠لً هْٚ صغ١١ٌ إٌٝ فو وذ١ٌ

هوَ ثٌّْجٚثر فٟ فمٛق ثٌؾ١ْٕز ال١ّّج فٟ ثٌذق٠ٌٓ ٚثٌى٠ٛش، ٚؽوٍش ثٌّٕلّجس ثٌّوثفوز هٓ فمٛق ثٌٌّأر،  

ِٚن ٘يث، ٠وضمو وغ١ٌْٚ فٟ . وٛثفور ِٓ لؼج٠ج٘ج ثٌٌة١ْ١ز، ِٚجًّش ػغٛؿًج ٔشـز هٍٝ فىِٛجصٙج ِٓ أؽً ثإلطالؿ

ٚي هٍٝ ثٌّٛثؿٕجس دٌْٙٛز ِٓ أؽً ثٌقض" ١ّنوهْٛ ٠ٚغْٛٚ"ثٌّٕـمز أٔٗ إىث صغ١ٌس ٘يٖ ثٌمٛث١ٔٓ فئْ ثٌٌؽجي ثألؽجٔخ 

.  ثٌؾ١ْٕز ٚثالّضفجهر ِٓ ثٌَّث٠ج ثالؽضّجه١ز ثٌضٟ صّٕقٙج

صقٌَ  إٌٝ ثٌؾ١ْٕز، صٛثؽٗ ثٌٌّأر أ٠ؼًج ل١ٛهًث لجةّز هٍٝ أّجُ ثٌٕٛم ثالؽضّجهٟ فٟ لٛث١ٔٓ ثٌوًّ، ٚلودجإلػجفز ٚ

ىث، فئْ ثٔووثَ ثٌّْجٚثر ِٚن ٖ. دشىً لجٟٔٛٔ ِٓ ثٌوًّ فٟ ٚكجةف ِو١ٕز، ٚصضوٌع ٌض١١َّ فٟ َِث٠ج ثٌوًّ ٚلٛث١ٔٓ ثٌضمجهو

د١ٓ ثٌؾ١ْٕٓ أشو ٚػٛفج فٟ لٛث١ٔٓ ثألفٛثي ثٌشنظ١ز، ثٌضٟ صؼن ثٌٌّأر فٟ ٚػن أهٔٝ فٟ ثٌَٚثػ ٚثألٌّر، ٚصوٍٓ 

٠ّْٚـ ٌٍَٚػ، دّٛؽخ لٛث١ٔٓ ثألٌّر فٟ وً دٍوثْ . ثٌَٚػ وٌح ٌألٌّر، ٚصٍََ ثٌَٚؽز فٟ فجالس وغ١ٌر دـجهز ٍٚؽٙج

ٖ فٟ أٞ ٚلش، هْٚ ىوٌ ثٌْذخ، ٌٚىٓ ٠ضو١ٓ هٍٝ ثٌَٚؽز ثٌضٟ صـٍخ ثٌـالق إِج أْ صٍذٟ ثٌن١ٍؼ ثٌْش، دأْ ٠ـٍك ٍٚؽش

ٚهالٚر هٍٝ ىٌه، صقضجػ . دجٌنٍنشٌٚؿج ِقوهر دولز ٌِٚ٘مز، أٚ أْ صٌه هٍٝ ثٌٌؽً ٌِٖٙ ِٓ مالي ِّجًّز صوٌف 

ٚال صٛؽو فٟ . فٟ ثمض١جً ثٌَٚػ ثٌٌّأر إٌٝ صٛل١ن ٌٟٚ ثألٌِ أٚ فؼًٖٛ إلصّجَ إؽٌثءثس ثٌَٚثػ، ِّج ٠م١و ِٓ ف٠ٌضٙج

لٛث١ٔٓ ٌألفٛثي ثٌشنظ١ز، ِّج ٠ْٕـ ٌٍمؼجر دجصنجى لٌثًثس صضوٍك دأًِٛ هجة١ٍز ثّضٕجهًث ٌضف١ٌُْ٘ ثٌذق٠ٌٓ ٚال فٟ ثٌْوٛه٠ز 

.  ثٌنجص ٌٍش٠ٌوز

ٚٔوثفن ثٌّٕلّجس ثٌّوثفوز هٓ فمٛق ثٌٌّأر فٟ ثٌذق٠ٌٓ هٓ ٚػن لٛث١ٔٓ ٌألفٛثي ثٌشنظ١ز ٌّج ٠مٌح ِٓ 

ٚصؾٌٞ ٌِثؽوضٗ ِٓ لذً ثٌّْت١ٌٛٓ ىٚٞ ثٌظفز؛  2008ه٠ّْذٌ /ٚلوَ ٌٍذٌٌّجْ ِشٌٚم لجْٔٛ فٟ وجْٔٛ ثألٚي. ه٠ٓهك

ٚؽٌٜ صم١ٕٓ ثألفٛثي ثٌشنظ١ز فٟ وً ِٓ . ٚصأصٟ أشو ِوجًػز إللٌثًٖ ِٓ لذً ثٌؾّجهجس ثإلّال١ِز ثٌش١و١ز ثٌّقجفلز

ًٚغُ أْ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌؾو٠ور صقضٛٞ هٍٝ أفىجَ ِو١ٕز . ثٌٟ، هٍٝ ثٌض2006ٛٚ 2005ثإلِجًثس ٚلـٌ ألٚي ٌِر فٟ هجٟٔ 

صّٕـ ثٌٌّأر فمٛلج إػجف١ز ٠ٕٚلٌ إ١ٌٙج وضـًٛ إ٠ؾجدٟ، فئْ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌذٕٛه لٕٕش دذْجؿز طًٛ ثٌضفجٚس ثٌضٟ وجٔش 

.  ِٛؽٛهر ِٓ لذً

١ٔز صق١ْٓ فمٛق ٠ٕٚـٛٞ ثٌوو٠و ِٓ ثٌضوو٠الس ثٌمج١ٔٛٔز ثألمٌٜ هٍٝ ِوٜ ثٌْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّجػ١ز هٍٝ إِىج

ٚهٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي أٌغ١ش ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ صٍََ ثٌٌّأر دجٌقظٛي هٍٝ ِٛثفمز ٌٟٚ ثألٌِ ٌٍْفٌ . ثٌٌّأر، إىث ؿذمش دشىً ١ٍُّ

دمجْٔٛ ٠مؼٟ دجهضذجً شٙجهر ثٌٌّأر ٚشٙجهر ثٌٌؽً  2008ٚصموِش ثٌقىِٛز فٟ ٍّـٕز هّجْ فٟ هجَ . فٟ ثٌذق٠ٌٓ ٚلـٌ

١ّٚقلٌ ِشٌٚم ٌمجْٔٛ . أٔٗ ٌُ ٠ضؼـ إٌٝ أٞ ِوٜ ١ّـذك ٘يث هٍٝ لؼج٠ج ثألفٛثي ثٌشنظ١ز أِجَ ثٌّقجوُ ِضْج٠ٚز، ًغُ

ثٌوًّ فٟ ثإلِجًثس، إىث ألٌ، ثٌض١١َّ د١ٓ ثألشنجص ثٌّضْج٠ٚٓ فٟ ثٌّؤ٘الس ١ّٚقلٌ إٔٙجء هًّ ثٌٌّأر دْذخ ثٌَٚثػ أٚ 

. ثٌقًّ أٚ ثٌٛالهر

ثٌّٕـمز،  ٚثٌضق١َ ٚث١ٌّٛي ثٌضم١ٍو٠ز ٌٍمؼجر ٚثٌّقج١ِٓ فٟ أًؽجء  ِٚن ٘يث، فئْ ثٌضٛؽٙجس ثألد٠ٛز ثٌْجةور،

غ١جح أٞ لؼجء ْٔضمً لجهً هٍٝ صوه١ُ ثٌقمٛق ثألّج١ّز هٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثٌؼغٛؽ ٚويٌه  –ِٚٛكفٟ ثٌّقجوُ  ثٌٌؽجي 

ٜ ٚإىث ٌُ ٠ؾٌ ٚإىث ٌُ صـذك آ١ٌجس فوجٌز ٌٍشىٛ .دضم٠ٛغ أشىجي ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌؾو٠ور ٘يٖ صٙوه  -ث١ٌْج١ّز ٚثٌّؾضّو١ز 

صو٠ًخ ثٌّٛكف١ٓ ثٌمؼجة١١ٓ ثٌضو٠ًخ ثٌّٕجّخ هٍٝ صـذ١ك ثٌووثٌز هٍٝ ٔقٛ ِضؾٌه ِٓ ثٌضق١َ هٍٝ أّجُ ثٌٕٛم، فئْ 

ٚهالٚر هٍٝ ىٌه، إىث ٌُ ٠ظذـ ثٌٕلجَ ثٌمؼجةٟ فٟ وً هٌٚز أوغٌ ثّضمال١ٌز ٚهلز . ثٌمٛث١ٔٓ ثٌؾو٠ور ٌٓ صقمك ثألعٌ ثٌّـٍٛح

ٞ صضّضن دٛػن ثؽضّجهٟ ٌِصفن ثِضالن لوًر أفؼً ٌٍؾٛء ٌٍمؼجء ِٓ ثٌٌّأر ثٌفم١ٌر ٚثٌوجِالس ١ِٕٙٚز، ّضْضٌّ ثٌٌّأر ثٌش

. فٟ ثٌنوِز ث١ٌٌَّٕز
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 أفرٌقٍا حقوق انًرأة فً انشرق األوسط وشًال

 ثٌـذوز ثٌن١ٍؾ١ز -ٍِنض هجَ 

…….  

ٚٔأًِ فٟ . ٘ٛ ص١ًْٙ ٚههُ ثٌؾٙٛه ثٌٛؿ١ٕز ٚثٌو١ٌٚز ٌضّى١ٓ ثٌٌّأر فٟ هٚي ثٌن١ٍؼٚثٌٙوف ثٌشجًِ ٌٙيٖ ثٌوًثّز 

و١ّز ثٌّضؼّٕز فٟ ثٌّْـ ِف١ور دجٌْٕذز ٌّٓ ٠وٍّْٛ ِٓ أؽً ثٌّْجٚثر ٌٌٍّأر أْ ٠غذش أْ ثٌضمج٠ًٌ هٓ ثٌوٚي ٚثٌضظ١ٕفجس ثي

.     فٟ ثٌّٕـمز، ّٛثء هثمً ثٌقىِٛز أٚ مجًؽٙج، دجٌّْجهور هٍٝ صقو٠و أ٠ٌٛٚجس ٌإلطالؿ ٚثٌضقف١َ هٍٝ ٠َِو ِٓ ثٌضقٌن

 انًؤنفة

ث وّو٠ٌ ٌّشٌٚم هًثّز فمٛق ثٌٌّأر فٟ ٚصوًّ فجٌٟ. ّج١ٔج و١ٍٟ دجفغز وذ١ٌر ِٚو٠ٌر صق٠ٌٌ فٟ ِؤّْز ف٠ٌوَ ٘جُٚ

ِْضشجًث ه١ٌٚج ٠م١ّْٛ فٟ ِٕـمز ثٌشٌق  40ٚفٟ ٘يث ثٌٕـجق، صو٠ٌ ف٠ٌمج ٠ؼُ أوغٌ ِٓ . ثٌشٌق ثألّٚؾ ٚشّجي أف٠ٌم١ج

ٚأؽٌس ِشجًٚثس ِن ٔشـ١ٓ فٟ فمٛق ٚأؽٌس ث١ٌْور و١ٍٟ فٟ ثٌوجَ ثٌّجػٟ دقغج ١ِوث١ٔج ِّٛوج . ثألّٚؾ ٚشّجي أف٠ٌم١ج

ٚفظٍش هًؽز ثٌّجؽْض١ٌ فٟ ثٌواللجس ثٌو١ٌٚز ِٓ ؽجِوز . ٞ وً هٌٚز ِٓ هٚي ِؾٍِ ثٌضوجْٚ ثٌن١ٍؾٟ ثٌْشثٌٌّأر ف

وٌِٛٛذ١ج ٚأشٌفش هٍٝ ثٌوو٠و ِٓ ثٌوًثّجس ثٌّضووهر ثٌم١ِٛجس ثٌضٟ صذقظ فٟ أّج١ٌخ ثٌقىُ ثٌو٠ّمٌثؿٟ ثٌٌش١و ٚفمٛق 

 . ثإلْٔجْ

12
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  2.5  2.3  والثقافية الحقوق االجتماعية
  )أعلى معدالت الحرية التي تتمتع بها المرأة لممارسة حقوقها 5أدنى المعدالت بينما تمثل  1تمثل ، حيث تشل 5إلى   1المقياس من(

 

  المقدمة

ارات (تعمل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ى اقتصا           ) اإلم دويا إل ا ب ا قبلي ان مجتمع ذي آ ا ال ل مجتمعه ى تحوي د بسرعة عل

الم  ار الع ت أنظ ازغ يلف تثمرين    . ب ال والمس ذب العم الي يج ز م ها آمرآ بع، نفس ارات الس دى اإلم ي إح ي، وه وأسست دب

وتحولت دبي، على مدى العقد الماضي، إلى مدينة آبرى مترامية األطراف تفتخر بمجموعة . األجانب من شتى أنحاء العالم

الغ عددهم خمسة        20مواطنو اإلمارات سوى  وبينما ال يشكل. من المشروعات العقارية الطموحة كانها الب ة من س في المائ

ة      ة اإلماراتي ة الوطني ى الهوي . ماليين نسمة، تعيش في البالد مجموعة آبيرة من المقيمين األجانب الذين يؤثرون مباشرة عل

ر العاصمة ا      بع ومق ارات الس رى اإلم ة وقادت االزدهار االقتصادي لإلمارات أيضا أبو ظبي، آب تج    . التحادي ر من وهي أآب

ر من    85للنفط في االتحاد، حيث تسيطر على أآثر من  ة    90في المائة من طاقة اإلنتاج اإلجمالية للبالد ولديها أآث ي المائ ف

ى مستوى            . 1من احتياطيات اإلمارات من الخام ة المتحدة عل ارات العربي ة اإلم هده دول ذي تش ؤثر التحول االقتصادي ال وي

أثير   . يها، إلى حد آبير، ويدفع الدولة الصغيرة إلى القرن الحادي والعشرين بسرعة خاطفةمعيشة مواطن ر ت وال يمكن أن يم

  .هذه العوامل على المرأة وحقوقها دون أن يلحظه أحد

ع    ة، وتتكيف م أثيرات خارجي ث تعرضت لت ا، حي هدها مجتمعه التي يش ة تحول آ ر بعملي ة تم المرأة اإلماراتي ف

رة    ات متغي ة      هوي ة والديني د الثقافي ى التقالي ا تحافظ عل ى        . بينم نوات الخمس الماضية، عل ى مدى الس ة، عل وعملت الحكوم

أثير     ي إحداث ت ة ف اك خطوات واضحة    . تحسين جوانب معينة من حقوق المرأة رغم أن بعض اإلصالحات آانت بطيئ وهن

ل الهند : في االتجاه الصحيح ي        فالمرأة تدخل في مجاالت مهنية جديدة مث اك توسع سريع ف ات؛ وهن ا المعلوم سة وتكنولوجي

ة          ي الحكوم ة ف ي مناصب رفيع رأة ف ا ُعينت الم التعليم العالي للمرأة؛ آما تتزايد نسبة اإلناث إلى الذآور في قوة العمل؛ آم

ال الم األعم وق ال  . وع ز حق د لتعزي اين التأيي ا يتب ن، آم بعض المه ا ل ى دخوله ود عل اك قي زال هن ذا، ال ت ع ه ين وم رأة ب م

                                                 
ن النسخة هذه النسخة مترجمة مو. هذا الجزءتي قدمتها للاالكبيرة  ةعدالمسا صابان لمراجعتها و فريدم هاوس يريد أن يتقدم بالشكر للدآتورة ريمة* 
   .شرف راضيأها تنجليزية الذي قام بترجمصلية اإلاأل
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اراتيين ام     . اإلم را أم ا آبي كل عائق رأة تش دور المناسب للم ة لل ة والعائلي زال التصورات المجتمعي ك، ال ت ى ذل الوة عل وع

  .تعزيزه

ة            2004ولم يطرأ، منذ عام  ى محارب اآم وعل ى اللجوء للقضاء من خالل المح رأة عل درة الم ى ق ، تغير آبير عل

دور      ي مق ه ف ن أن رغم م ى ال ز، عل ة  التميي ية وآمدعي ل آقاض ا     . ها اآلن العم رأة وحقوقه تقالل الم ن اس ذا، تحس ع ه وم

ا، حيث أدرآت             . االقتصادية ة لحياته ة والثقافي ية واالجتماعي ي الجوانب السياس رأة مكاسب ف ك، حققت الم وعالوة على ذل

اس لنجاح     ارآة آمقي ة  الحكومة الحاجة إلى مشارآة المرأة في هذه المجاالت وأهمية هذه المش ة الوطني رغم   . التنمي ى ال وعل

ة              ة العملي ر من الناحي رة للتغيي ة آبي اك مقاوم رأة، تظل هن وي للم دور الحي ا بال . من التغييرات القانونية التي أدخلت اعتراف

  .  ويتعين على اإلمارات تنفيذ إصالحات على آل من المستويين الحكومي والمجتمعي لترسيخ أي تنمية دائمة

        

  للقضاء إلى ز وإمكانية اللجوءعدم التميي

ع               ي المجتم ى أوضعاهن ف تنادا إل دة اس ات عدي ى فئ ر رسمي، عل ارات، بشكل غي ي اإلم اء ف ة   . تتوزع النس اك المواطن فهن

ر           ي القطاع غي امالت ف ات الع اك األجنبي ل، وهن د عم اإلماراتية، وهناك المهنية األجنبية التي تقيم بشكل مؤقت بموجب عق

ين بشكل مؤقت    الرسمي آالخدمة  ي       . المنزلية، وهناك زوجات العمال األجانب المقيم ام بشكل خاص ف ذا االنقس ى ه ويتجل

ر المجموعات ضعفا، حيث      . قدرة المرأة على اللجوء للقضاء من خالل المحاآم والحصول على حقوقها فالخادمات هن أآث

انون     ا الق ي يوفره ية الت رغم  . يحرمن غالبا من الحماية األساس ى ال ى مدى         وعل ي أدخلت عل ينات المتواضعة الت من التحس

  .    السنوات الخمس الماضية، ال يزال آثير من غير اإلماراتيات جاهالت بحقوقهن وبالحماية التي يتيحها لهن القانون

دني  ذلك األحوال       . وتحكم اإلمارات بكل من الشريعة اإلسالمية والقانون الم ة وآ وتخضع بعض األنشطة الجنائي

اة آقواعد              الشخصي ى قضايا منتق دني والتجاري الوضعي عل ائي والم انون الجن ق الق ا يطب ة وقضايا األسرة للشريعة، بينم

ا    واد محظورة قانون تمد من          . المرور والهجرة واالحتيال وتهريب م ق التشريع المس ارة ألخرى نطاق تطبي اين من إم ويتب

  .لى المسلمين، أو على المسلم المتزوج من مسيحية أو يهوديةوأحكام الشريعة المتعلقة بالزواج تطبق فقط ع. الشريعة

ادة  نص الم ارات دون   25وت واطني اإلم ين م اواة ب ى المس تور عل ن الدس اد بسبب "م واطني االتح ين م ز ب تميي

ى أن    2".األصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المرآز االجتماعي انون ينص عل اوون،    ورغم أن الق راد متس ع األف إال  جمي

ى         ائم عل ز الق ى التميي أنه ال توجد أي إشارة للمساواة بين الجنسين، آما ال توجد أي قوانين أو سياسات تستهدف القضاء عل

ادتين منفصلتين        . أساس النوع االجتماعي نظم الدستور األحوال الشخصية من خالل م حيث تنص   . وباإلضافة إلى ذلك، ي

ة        16، فيما تنص المادة على أن األسرة أساس المجتمع 15المادة  ات االجتماعي ة والتأمين وانين المساعدات العام على سن ق

ة أنفسهم  " الطفولة واألمومة"لتكفل رعاية  ل    . وحماية القصر وغيرهم من األشخاص العاجزين عن رعاي ذلك، تمي ونتيجة ل

  .حقيقية بين الجنسينالقوانين والسياسات لتعزيز األدوار التقليدية للمرأة بدال من تشجيع المساواة ال

أوال، تخسر   . م الجنسية من عدة وجوه نظوالتمييز القائم على أساس النوع االجتماعي متضمن في القوانين التي ت ف

ي              ة ف ية واإلقام رخيص خاص من إدارة الجنس ى ت ي دون الحصول عل ا من أجنب المرأة اإلماراتية جنسيتها بمجرد زواجه

م يكن        و. اإلمارة التي تقيم فيها الزوجة ا ل ي م ا األجنب يتها لزوجه ل جنس حتى لو حصلت على تصريح آهذا، ال يجوز لها نق

ر        ف وخالفًا لذلك،. االثنان حصال على إذن من المحكمة الرئاسية قبل الزواج رأة غي اراتي وام ين رجل إم زواج ب ة ال في حال

ه، ونسخة       يته، وبمجرد       إماراتية، ال يحتاج الرجل إال إلى تقديم نسخة من جواز سفر زوجت ات جنس زواج، وإثب د ال من عق

زواج    24تقديم هذه األوراق يصدر دفتر للعائلة في غضون  ى ال ة عل اء    . ساعة، آإثبات على تصديق الدول ا، يحق لآلب وثاني

ارات          . فقط نقل جنسيتهم ألبنائهم ية اإلم ى جنس اراتي الحصول عل ر إم ة من أب غي اء أم إماراتي ة   . وال يحق ألبن ومن ناحي
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اء،  . ى، يحصل أبناء أب إماراتي، حتى لو آان متوفى أو منفصل عن أمهم، على جنسية األب تلقائياأخر ويمكن لهؤالء األبن

ا     3.حتى لو آانوا قصرا، أن يكفلوا إقامة أمهم غير اإلماراتية في اإلمارات ا ألقرانه ة، وخالف ويرتبط بهذا، أن المرأة األجنبي

  .ى آفالة تصاريح اإلقامة الخاصة بأبنائها في اإلماراتمن الرجال، ال تزال غير قادرة عل

انون       ل الق ي ظ اوية ف ة متس رأة معامل ة الم دى معامل را م ر آثي م يتغي ية، ل نوات الخمس الماض دى الس ى م وعل

ائل             . الجنائي ي وس رة ف ة آبي رأة تغطي ا الم ي ترتكبه ات، ال تلقى الجرائم الت ر اإلماراتي ارة غي وبخالف قضايا الهجرة ودع

ة عن الموضوع     ادة قليل ق           . اإلعالم وال ينشر سوى م ا يتعل ة فيم دة معين د قاع ات، من الصعب تحدي نقص المعلوم ونظرا ل

ا             . بمعاملة المرأة المتهمة بارتكاب جرائم ى حدة، من بينه ى آل قضية عل أثير عل دة للت داخل عوامل عدي ك، تت وبدال من ذل

ذي حصلت       هوية المرأة واسم العائلة، ومكانتها االجتماع ة ال م التغطي ا وحج ة وخطورته ية، وهوية الضحية، ومكان الجريم

دفع    "وتؤآد المناقشات مع مصادر قضائية، أنه في آثير من األحيان، يسمح ضباط الشرطة . عليه تلك الجريمة أن ت رأة ب للم

ي       " غرامة ة بوضعها ف رأة معتقل ة ام ار بعائل روك      بدال من المثول أمام المحكمة، لتجنب إلحاق الع السجن، ولكن األمر مت

  .لمرآز الشرطة المحلي أو للضابط الذي ألقى القبض على المرأة

ات  قانونوتتعامل جميع مواد  م ( االتحادي  العقوب نة  3 رق اواة      1987) لس رأة والرجل بمس ع آل من الم ى  . م وعل

دا الجرائم المرتبطة      الرغم من خضوع المواطنين وغير المواطنين، بصفة عامة، للعقوبات المقررة للجرائم ن  ا ع ها، فيم فس

ى   . بالهجرة، إال أن قانون العقوبات يطبق عليهم عادة بطريقة تمييزية، وخصوصا إذا آان المذنب امرأة وأشارت صحفية إل

ية        "أن  ى الجنس ة عل دة العقوب ى قضية    ." عقوبة مرتكبي جرائم المخدرات قاسية، ولكن من المرجع أن تتوقف ش وتشير إل

ازة الحشيش بقصد      أصدرت فيها  د أن أدينت بحي المحكمة الشرعية في إمارة الفجيرة حكما باإلعدام ضد امرأة باآستانية بع

ها من السجن    . توزيعه ي        12وخالفا لذلك، خففت عقوبة رجل إماراتي أدين بالجريمة نفس ة أعوام ف ى السجن ثماني ا إل عام

ي          وهناك حاالت عديدة ترتبط فيها شدة ا 4.دعوى االستئناف ة ف ة والمكان ة العرقي ا بالخلفي ا وثيق دو ارتباط ا يب ى م لعقوبة عل

  5.المجتمع

يش أو الحجز أو الحبس    من الدستور الحرية الشخصية لجميع المواطنين وتحظر  26وتكفل المادة  القبض أو التفت

ة اإلنسان       ي تحط من آرام ين    28ادة وتحمي الم  . التعسفي، آما تحظر التعذيب وأشكال المعاملة األخرى الت وق المتهم حق

تهم يتقاضى         اع عن الم وفير دف ام وت الجنائيين بالنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبمنحه الحق في أن يوآل مح

انون مواد وتسمح ". معنويا"أتعابه من الحكومة في خاالت معينة، آما تحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو  ة    ق اإلجراءات الجنائي

ى         1992) لسنة 35 رقم( دة تصل إل تهم لم از الم ام باحتج اء الع دها بواسطة        21لإلدع ام، يجوز تمدي ه اته ا دون توجي يوم

ة اض والمحكم د      . ق ى ي ايقات عل في أو لمض ال تعس اص ألي اعتق كل خ رض بش رأة تتع ى أن الم ارير إل ير أي تق وال تش

  .الشرطة

ع الحاالت       ي جمي ة ف رأة آشخص آامل األهلي انون الم إن    . وال يعامل الق ي الشريعة، ف ي ف ا للمذهب الحنبل وطبق

ور    ي بعض األم هادة الرجل ف ادل ش هادتها تع م أن ش ل، رغ هادة الرج ادل نصف ش ة تع ور الجنائي ي األم رأة ف هادة الم ش

ا     6.المدنية ويجوز للمرأة، في سن الثامنة عشرة، أن تطلب محاميا وممثال قانونيا دون وصي، ولم تذآر أي قضايا طلب فيه

زواج        من ال ود ال ة بعق تثناء القضايا المتعلق ا، باس ا أو أبيه ع زوجه ا     . مرأة المثول أمام المحكمة م يكون انتهاآ ذا س وطلب آه

اءة أو انتهاآات             41للمادة  ق بإس ة تتعل ام السلطات المؤهل ديم دعاوى أم ي تق راد الحق ف من الدستور، التي تمنح جميع األف

  .لحقوقهم الدستورية

ى آل المستويات    وال توجد أحكام محد . دة وال إقرارات تكفل المساواة بين الجنسين فيما يتعلق باللجوء للقضاء عل

ذي           ام ال ا تتضمن لجوء للمجال الع ة ألنه ة قانوني ة بحماي ومن الناحية العملية، تمنع األعراف االجتماعية المرأة من المطالب
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آما تجري إعاقة عمل المرأة في المهن  . سرة في خصوصيةوعليه، تتم معالجة المشكالت المرتبطة باأل. يهيمن عليه الرجل

اآم ومراآز الشرطة ومع             ي المح ع الرجل ف تلزم االختالط م ك سيس ة، ألن ذل القانونية، حتى لو درست القانون في الجامع

  .عمالء ومحامين من الرجال

د السادس    وصدقت اإلمارات على اتفاقية القضاء على آل أشكال التمييز ضد المرأة، لكنها تح ذ البن فظت على تنفي

ة  ادة الثاني ن الم راث(م عة )المي ادة التاس ى الم اء(، وعل ية لألبن نح الجنس ي م ز ف ادة )التميي ن الم اني م د الث ى البن  15، وعل

ود( رام العق ي إب هادة والحق ف ادة )الش ى الم رية( 16، وعل ات األس زواج والعالق ادة )ال ن الم د األول م ة ( 29، والبن الوالي

ذ     7.على نحو يتفق مع الشريعة اإلسالمية) ائيةالقض ي أثيرت منذئ ى       –والعديد من القضايا الت ا عل م فيه ا قضية حك وأبرزه

دة       60عاما بالجلد  14فتاة عمرها  ة بالسجن لم ي العالق جلدة إلقامتها عالقة جنسية غير مشروعة بينما حكم على شريكها ف

ى آل أشكال    دفعت منظمات حقوق اإلنسان لإلدع -ستة أشهر اء بأن اإلمارات تنتهك الحظر الذي تفرضه اتفاقية القضاء عل

اعي   وع االجتم دام          8.التمييز ضد المرأة على العنف القائم على أساس الن ى انع ليط الضوء عل ى تس ذه القضايا عل وتساعد ه

  .قوبات يعتبر األسوأنفسها، بغض النظر عن أي الع" للجريمة"المساواة والعدالة األساسي بفرض عقوبات مختلفة 

ا  ام   . وهناك قيود آبيرة على تكوين جماعات مستقلة للدفاع عن حقوق المرأة وعلى فعاليته ي ع ، أسست  1975وف

اد   ارات، االتح ة  النسائي  الشيخة فاطمة بنت مبارك، زوجة الرئيس السابق لدولة اإلم ارات  بدول دة، وهو     اإلم ة المتح العربي

ل      اآلن بمثابة مظلة للمنظمات ال ة الطف ة، ورعاي ة األموم ة، ورعاي نسائية في البالد، ويتناول موضوعات مثل الشؤون الديني

ون      ة والفن ة والشؤون الثقافي ز        9.والرياضة  قبل وبعد الوالدة، والشؤون االجتماعي ى تعزي ي األساس، عل اد، ف ويعمل االتح

  . جتمع اإلماراتياألدوار المقبولة للمرأة التي تستند للنوع االجتماعي آما يراها الم

ادرا        ام بأنفسهن، ولكن ن ل مح آما يوفر االتحاد النسائي قدرة على الوصول لمحام للنساء الالتي ال يستطعن توآي

ة   ذه الخدم ع     10.ما يستخدم هذا، إما بسبب الخجل أو بسبب األمور المتعلقة بالسرية أو الجهل بوجود ه اد م وال يتعامل االتح

ا، لقضايا االتجار       قضية تشجيع حرية المرأة، آ بة حادث م د بمناس ما أنه ال يتصدى، باستثناء المؤتمرات الصحفية التي نعق

ي تعوق               رة للجدل الت ز أو للمشكالت األحرى المثي ام أو التميي زل وفي المجال الع ي المن رأة ف في البشر أو العنف ضد الم

ل  وتحاول بعض المنظمات الحكومية والهيئات الخيرية مث. حقوق المرأة ل جمعية الهالل األحمر ومؤسسة دبي للمرأة والطف

ك    وتصادم النشطون   . التعامل مع مثل هذه القضايا، ولكن عددا قليال من المنظمات غير الحكومية األخرى يستطيع عمل ذل

ة للع ات الالزم ى الموافق ا الحصول عل ل من المستحيل تقريب ي تجع ة الت ع البيروقراطي ة م ات الخيري ئولو المنظم مل ومس

  .  بطريقة قانونية آمنظمة غير حكومية بالمعنى التقليدي المعروف في الغرب

    

  : التوصيات

 .لزوجها األجنبي وألبنائها منه بمنح الجنسية للسماح للمرأة اإلماراتيةيحب تعديل الدستور  .1

رأة يحدد بشكل واضح حقوقه      .2 ة   يحب على االتحاد النسائي أن ينشر دليال للموارد القانونية للم ية والقانوني ا السياس

 .وأن يزودها بأفكار عملية حول آيفية تحسين ممارسة هذه الحقوق

ل       .3 يما العم اء، الس تويات القض ل مس ى آ ر عل ة أآب ارآة بدرج ى المش رأة عل جع الم ة أن تش ى الحكوم يحب عل

ائم على أساس  آمحاميات من خالل تقديم منح دراسية وجوائز للطالبات في آلية الحقوق وتطبيق نظام للحصص ق

 .النوع االجتماعي في وزارة العدل

ا        باتفاقيةيحب على الحكومة أن تلتزم التزاما آامال  .4 ع تحفظاته ز برف ة أشكال التميي ى آاف األمم المتحدة للقضاء عل

 .وتحريم آل أشكال العنف المستند على أساس النوع االجتماعي
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ي الوقت        .5 ات الموجودة ف ع العقب ة أن ترف ى الحكوم تقلة         يحب عل ة ومس ر حكومي ات غي وين منظم ى تك الي عل الح

على تنمية إدراآها ألهميتها من  وفي المقابل، يجب تشجيع هذه المنظمات غير الحكومية . للدفاع عن حقوق المرأة

  .أجل مجتمع مدني صحي قادر على تلبية احتياجات المرأة الكويتية بشكل مالئم

 

  االستقاللية واألمن والحرية الشخصية

اني   )2008لسنة  38رقم (ان قانون األحوال الشخصية وآ ي تشرين الث وفمبر  / ، الذي وضع ف انون من    2005ن ، هو أول ق

للشريعة  وفي السابق، آان يتم البت في قضايا األحوال الشخصية  بموجب التفسيرات الشخصية للقضاة. نوعه في اإلمارات

ائل تطور      . اإلسالمية ذه المس ين ه رون أن تقن رى آثي ًا           وي ة حقوق رأة اإلماراتي ل للم ه يكف رأة ألن وق الم بة لحق ابي بالنس إيج

الخلع  ًاعترف قانونأنه ابرزاأل األمر آانو .حرية الشخصية فيما يتعلق بالزواجالمرأة قدرا أآبر من ال معينة، من بينها منح  ب

ي عق      وا) مقابل التنازل عن حقها في الصداق حق المرأة في أن تبادر بإقامة دعوى طالق( رأة ف ي تضعها الم د ولشروط الت

ذه اإلجراءات    . الزواج ه ه رأة    تحسين لومع هذا، فإن المدى الذي حققت تقاللية الم ع  اس ي واق ار جدل   ف ود    مث إن البن ذلك ف ، آ

  .األخرى في قانون األحوال الشحصية قننت ببيساطة االختالالت التي آانت قائمة من قبل

ة     داء أالدستور، بحق حرية من  32وتتمتع المرأة، بموجب المادة  ادات المرعي ا للع ـنية طبق ى أال  "الشعائر الدي عل

اد  "غير أن المادة السابعة تنص على أن . "يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي اآلداب العامة ". اإلسالم هو الدين الرسمي لالتح

ار   ي إم ة أم       وجميع المساجد، سنية آانت أم شيعية، بما في ذلك المساجد الموجودة ف أموال عام ي، وسواء آانت تمول ب ة دب

ث مضمون الخطب  ن حي ة، م اف االتحادي وال خاصة، تخضع إلشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوق ن أم وتنشر . م

الهم     د من امتث دة للتأآ نوات    11.الوزارة أسبوعيا قوائم بالموضوعات الموافق عليها وتتابع أئمة المساجد آل على ح ي الس وف

لمين  األخيرة، سم ر المس أن تعمل      12.حت اإلمارات المختلفة آل على حدة بالتوسع في إقامة دور للعبادة لغي رأة ب ويسمح للم

اف      ك،    . في تدريس المواد الدينية، سواء في المدارس أو للكبار من خالل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوق ى ذل وعالوة عل

ا تخضع        يحق للمرأة، مثلما يحق للرجل، أن تعقد مجموعات وحلق  ة، ولكنه ات خاصة لمناقشة ودراسة الموضوعات الديني

  . للقيود التي تفرضها الحكومة إذا آانت تعتزم نشر أي شيء تجري مناقشته

ه   . حرية التنقل واإلقامة في حدود القانونمن الدستور لمواطني اإلمارات، رجاال ونساء،  29تكفل المادة و ر أن غي

اك ب   ة            من الناحية العملية، تظل هن رأة األجنبي ة والم رأة اإلماراتي ل آل من الم ة تنق ى حري ود المفروضة عل د  . عض القي وق

وطبقا للعرف، يمكن  . تفرض قيود على مغادرة اإلماراتيات البالد إذا لم يكن لديهن تصريح من أزواجهن أو أولياء أمورهن

م،      للرجل أن يمنع زوجته وأطفاله وبناته البالعات غير المتزوجات من السفر  للخارج بمصادرة جوازات السفر الخاصة به

وعالوة على ذلك، قيدت المحاآم حرية التنقل لعدد صغير من  . ولن تتحدى أي مؤسسة حكومية حق الزوج في أن يفعل ذلك

ات   29وال توفر المادة  13.النساء الالتي ترآن أزواجهن بأن أمرتهن بالعودة إلى بالدهن ي يتعرضن   –الحماية لألجنبي  الالت

بالد      –غالبا لالستغالل من مستخدميهن ادرة ال ى مغ درتهن عل بأن يصادر بطريقة غير قانونية جوازات سفرهن، ويحد من ق

  14.نأحيانا على العيش في عبودية بغير إرادتهالبعض  يحبر مما  –أو الهرب 

ل       العامة للشريعة اإلسالميةالجديد الكثير من األحكام  قانون األحوال الشخصيةآما يدون  م من قب ي آانت تحك الت

راد      ي ترآت للقضاة األف ادة    . محاآم األسرة في اإلمارات، والتفسيرات الت ل الم ى     56وبعضها، مث زوج عل أن لل ، يقضي ب

ة  ه حق الطاع ع األعراف"زوجت ق م ا يتف وع  "بم اس الن ى أس ائم عل ة الق د األدوار والصور النطي جع تخلي ر ويش ا يق ، بم

إن     . توفر أحكام أخرى ضمانات للمرأة بافتراض أنها ستطبق بشكل سليمومن الممكن أن . االجتماعي ال، ف بيل المث ى س وعل

رد            قننمن القانون ت 110المادة  ا، بشرط أن ت رأة أن تطلب الطالق من زوجه ذي يسمح للم تطبيق الخلع في الشريعة، وال
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رأة أن تطلب       ، وهو اإلجراءاوهذا بديل يلقى ترحيبا أآثر من البديل اآلخر 15.عليه مهره يح للم ي ال تت ة الت القضائية المرهق

دة بشدة   الطالق ادة      . إال استنادا لشروط مقي ك، تسمح الم ى ذل أن تضع       20وعالوة عل رأة ب انون للم خاصة   ًاشروط من الق

زواج      د ال ي عق التعليم والعمل ف رأة     .ب وق الم ة لحق ة     .، وهي ضمانة أخرى مهم ذاهب األربع ي الم ق سوابق ف ذا التطبي  وله

اً القانونهذه الشروط قبل إقرار وضعت بعض النساء الكبرى لدى السنة، و  .، ولكن الوضع الشرعي لهذا التطبيق آان ملتبس

ا،      بس فيه ة ال ل ى جانب شروط            واآلن يسمح للمرأة رسميا، وبطريق ر بشكل محدد، إل زواج شروطا تق د ال أن تضمن عق ب

يئا     . ة الماجستيرأخرى، بأن لها الحق في العمل أو الحصول على درج اراتيين ال يعلمون ش ة اإلم ومع هذا ونظرا ألن غالبي

  .عن هذه التعديالت الجديدة، فإنها ال تستخدم عمليا على األغلب

افئ محدودة    ى زواج متك ادة    .وتظل قدرة المرأة على التفاوض عل انون األحوال الشحصية      39وتقضي الم من ق

 . ، على الرغم من أن سالمة العقد تتوقف على موافقتها وتوقيعهاطرفا عقد الزواج بأن ولي أمر المرأة وزوجها المنتظر هما

زواج ضروري، ع ولي أمر المرأة على عقد الزواج يوقتو ناُ    ،عدا الحاالت التي يكون سبق فيها للمرأة ال ا تجاوزت س  أو أنه

ر  تو. جهامعينا أو في ظروف معينة، طلبت فيها من المحكمة أن تكون ولية أمرها في زوا الشتراط   ةالمقدم  اتختلف التبري

   16.حماية للعروس ا، بشكل عام، على أنهاولي األمر، ولكن ينظر إليه

اً      . ويحظر على المرأة المسلمة، وخالفا للرجل، أن تتزوج من غير المسلم ك، يسمح للرجل قانون ى ذل  وعالوة عل

ى           ا حصل عل ع زوجات، طالم ى أرب رأة حت ر من ام ه   بأن يتزوج من أآث ع     . إذن من زوجات ادة بإصالح الخل وجرت اإلش

زواج    ًابوطلمفي االتجاه الصحيح، ولكن يظل  باعتباره خطوة ي ال دا  (من المرأة أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية ف وتحدي

ك،   . من أجل حريتها) المهر وفي  ويسمح للرجل المسلم بأن يطلق زوجته ببساطة بمجرد اإلعالن عن رغبته في أن يفعل ذل

  .هذه الحالة تحتفظ الزوجة بالمهر إذا اآتمل الزواج

ة         ى سن الثالث ى أن يصلن إل اء إل وإذا حصلت امرأة على الطالق، فإنها تحصل على حق حضانة اإلناث من األبن

لفا،   . عشر والبنين حتى سن العاشرة ددة س إن  وتشير حكومة اإلمارات إلى أنه بمجرد وصول األبناء إلى هذه األعمار المح ف

ا     17.محاآم األسرة تعيد تقييم وضع الحضانة ي حضانة أبنائه وإذا اختارت المرأة أن تتزوج مرة أخرى، فإنها تخسر حقها ف

    18.من الزواج السابق

تثمرت     ة اس ن الحكوم اء ولك ال والنس ب الرج دة مقصدا لتهري ة المتح ارات العربي زال اإلم ودبعض الوال ت  جه

ي صناعة            19.ألخيرةلمحاربة المشكلة في السنوات ا اري ف ي العمل اإلجب تغاللهم ف ل تهريب الرجال بغرض اس وبينما يمي

وت،        ي البي ات ف ي الجنس أو آخادم ا ف التشييد، فإن تهريب النساء من جنسيات مختلفة يميل ألن يكون بغرض استغاللهم إم

ى العمل دون أجر     رغمن عل اري، يطلب     . بينما تصادر جوازات سفرهن في آثير من األحيان آما ي ولمكافحة العمل اإلجب

فضال عن ذلك،  20.من أصحاب العمل في الوقت الحالي أن يدفعوا للعمال األجانب من خالل نظام الكتروني تراقبه الحكومة

انون   . إطار التعاون الثنائي مع البلدان التي تزود اإلمارات بالعمالة) 2006لسنة  39رقم (يضع القانون االتحادي  ويحدد الق

ادي اال م (تح نة  51رق ن عناصر    ) 2006لس ه عنصر م ر بأن ب البش انون األول تهري ن الق هر م د أش نه بع رى س ذي ج ال

ام واحد       ين ع راوح ب دد تت الجريمة المنظمة ويفرض عقوبات شديدة ضد من يدان بتهريب البشر، تشمل عقوبات بالسجن لم

ين        راوح ب ة تت ات مدني اة، وغرام ى   20إلى السجن مدى الحي م    ألف إل ون دره ين (ملي ألف   270دوالر أمريكي و  5500 ب

  ).دوالر أمريكي

وق    معةوهذه القوانين الجديدة لمكافحة التهريب هي نتيجة فيما يبدو لجهود الحكومة لتحسين س البالد في مجال حق

ي  ، على اتفاقية األمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة الع2007 مايو/ أيارصدقت اإلمارات، في . اإلنسان ابرة للجنسيات، الت

ة الهالل    2008 يناير/ آانون الثانيوفي . تدعو إلى التعاون الدولي في الجهود الرامية لمحاربة تهريب البشر ، أعلنت جمعي
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زال     21األحمر في أبو ظبي عن تأسيس أول ملجأ مخصص لضحايا تهريب البشر، ذه المكاسب، ال ي ولكن على الرغم من ه

  .لدعارة إذا لجئوا للشرطة طلبا للمساعدةالضحايا يحاآمون بتهمة ا

ة               ي تحط من الكرام ات الت ذيب وبأشكال العقوب ة بالتع ة المتعلق وانين الداخلي رة الق ي السنوات األخي ر ف . ولم تتغي

د ال         26وعلى الرغم من حظر التعذيب بموجب المادة  ات الجل ى أن عقوب ة تشير إل و الدولي ة العف من الدستور، إال أن منظم

زال   ا   ت ة للزن ى األغلب آعقوب ق، عل ي . تطب ران فف و / حزي ا    2006 يوني رة حكم ارة الفجي ي إم ة شرعية ف ، أصدرت محكم

وعلى الرغم من إلغاء عقوبة اإلعدام . باإلعدام رجما بالحجارة ضد رجل بنجالدشي لمارسته الزنا مع عاملة أجنبية مهاجرة

دة وبالسجن         ولم يعر 22.إال أنه سجن لمدة عام ثم جرى ترحيله الحقا ة جل د مائ ي عوقبت بالجل ة الت ع الخادم ف ماذا حدث م

وبر / تشرين األول وفي . لمدة عام د            2005 أآت ة بالجل ة عاقبت خادم ارة رأس الخيم ي إم اآم الشرعية ف ى أن المح أشير إل

ت دون زواج  150 ا حمل دة ألنه ر اإل    23.جل ية وغي ات القاس ذه العقوب ة له رى مماثل االت أخ ود ح در وج ي وال ين انية ف نس

ارات    القاسية أو الالإنسانية اتلعقوبل الحاالت األخرى آذلك، فإن 24.اإلمارات ي اإلم ائعة ف ك،     25.غير ش ى ذل وباإلضافة إل

ذيب     صدقلم ت دة لمناهضة التع م المتح ة     اتالعقوب أو  اإلمارات بعد على اتفاقية األم انية أو المهين ة  (القاسية أو الالإنس اتفاقي

  ).ناهضة التعذيباألمم المتحدة لم

راد              دي أف ى أي ي البيت عل را من النساء يتعرضن للضرب ف انون، ولكن آثي واإليذاء البدني محظور بموجب الق

ذآور ائالتهن ال زوجين وال     . ع ؤون الخاصة للمت ي الش دخل ف رفض الت رطة ت ا ألن الش ة زوجه رأة تحت رحم ل الم وتظ

ام     ولم تجر الحكومة أو تس 26.تمنحهن الحماية المناسبة إن األرق ذا ف ي، ل مح بإجراء أي دراسات رسمية لتوثيق العنف المنزل

ين       . المتاحة عن النساء الالتي تعرضن إلساءة في المنزل هي تقديرات غير دقيقة زلين آمن ي اآلن من ي دب ذا، يوجد ف ومع ه

زل       ي المن اءة ف الذا من اإلس ا م ل، وهو من      27.يمكن للمرأة أن تجد فيهم ة األم ا    األول، هو مدين دار إدارة خاصة، بينم زل ي

  .اآلخر، وهو مؤسسة دبي للمرأة والطفل، فهو منزل عام

ة       ة قانوني ز التسوق لعقوب ة آمراآ اآن عام وتنشر  . ويخضع الرجال الذين يتحرشون بالنساء في الشارع أو في أم

ائالت الرج      ار لع إن    . الأسبوعيا في الصحف صور لرجال يضبطون وهم يتحرشون بالنساء، وهي مصدر للع ذا، ف ع ه وم

  . هذه اإلجراءات العقابية القانونية واالجتماعية لم تقض على المشكلة

ر   354واالغتصاب جريمة خطيرة قد تصل عقوبتها لإلعدام بموجب المادة  من قانون العقوبات ولكن ال يزال آثي

ا  ار أم ن الع ا، وم تهمن بالزن ن أن ي ا م ة خوف الغ عن الجريم ن الضحايا يرفضون اإلب نهن م رأ م ن أن تتب ع، وم م المجتم

اب . عائالتهن ية عن تعرضها          . ولهذا السبب، يفلت آثير من المذنبين من العق رأة فرنس دما أبلغت ام ال، عن بيل المث ى س فعل

ا  "، سجنت بإدعاء أنها 2002لالغتصاب على يد مجموعة في دبي في عام  ك، رفض عدد      ". مارست الزن ى ذل وعالوة عل

ر  ن الضحايا غي ر م اطرن     آبي د يخ ن ق ن أنه ا م رى، خوف رائم أخ داءات وج ن االغتصاب واالعت الغ ع ات اإلب اإلماراتي

ل   ة ال             28.بإقامتهن ويواجهن خطر الترحي ا ألن الحكوم د المشكلة تفاقم ذا الموضوع يزي مية عن ه ات رس وافر بيان وعدم ت

  .تشعر بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات مضادة

ى القضاء  عدم "أنظر قسم (وآما أشير من قبل  وق        ")التمييز واللجوء إل دفاع عن حق ائم لل د الق ان الوحي إن الكي ، ف

ة     اه الدول ذي ترع ي تعمل       . المرأة هو االتحاد النسائي في اإلمارات العربية المتحدة ال ة الت ادرات المدني ع المب زال جمي وال ت

ى      ا األول ي مراحله رأة ف ة الم ا من ا     . على تعزيز حري ويال ودعم ع الشرق      وبعضها يتلقى تم امج األمريكي للشراآة م لبرن

  29.األوسط، ولكن ال يوجد في الوقت الراهن أي إطار قانوني الستيعاب منظمات المجتمع المدني خارج مجال نفوذ الدولة

  

  : التوصيات
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يحب على الحكومة أن تبدأ حملة تعليمية لتوعية الجمهور تصور العنف في المنزل على أنه ال يجوز التسامح معه  .1

 .ير قانوني وال يمكن قبوله اجتماعيا، وعلى الشرطة أن تطبق بصرامة القوانين التي تحظر اإليذاء البدنيوغ

ى اإلدالء بشهادتهم ضد            .2 ة، وتشجيعهم عل ي البشر بغرض االسترقاق من المحاآم يحب حماية ضحايا االتجار ف

 .محتجزيهم وتقديم مساعدات إلعادة توطينهم

انون  المتحدة أن تصدق على اتفاقية يحب على اإلمارات العربية  .3 األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ويجب أن يعدل ق

 .العقوبات امتثاال لالتفاقية

ي تصل           .4 ائل الت ى نطاق واسع بالوس انون األحوال الشخصية عل يحب نشر التعديالت األخيرة التي أدخلت على ق

م        ةإلى جميع قطاعات المجتمع، وخصوصا تلك القطاعات المعرضة عاد ذين ل راء وهؤالء ال ل الفق ات مث لالنتهاآ

ر المباشرة      . ينالوا قسطا آبيرا من التعليم ة غي ائج العملي ويحب بدء حملة من خالل اإلذاعة والتلفزيون تصور النت

 .للتعديالت، ويحب على الصحافة أن تنشر مقاالت عن تفاصيل التعديالت وآثارها

ة، بغض النظر        يحب سن اإلصالحات اإلضافية لقانون األحو .5 رأة البالغ ل للم ة التنق ال الشخصية التي تضمن حري

 .عن حالتها االجتماعية

ة             .6 ائل العملي ة الستغالل أصحاب العمل أو لحبسهن وبالوس ة لمقاوم ة بالوسائل القانوني رأة األجنبي يحب تزويد الم

  .لإلبالغ عن هذا

  

  الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص

ة بأه  ي             وأتاحت حمالت التوعي اراتيين، والت ى اإلم اد عل زم بضرورة االعتم ي تل وانين الت ية والق نح الدراس يم والم ة التعل مي

نوات  سيجري وصفها الحقا، للمرأة أن تحقق تقدما مطردا  في الجامعات وفي الوظائف في القطاعين العام والخ اص في الس

ى  إ تو زاد )2000في عام (% 35ى لإ) 1990 عامي ف(% 26الت من مانسبة النساء الع توقد زاد. األخيرة ي  (% 14ل ف

ع            30.)2007عام  ي المجتم بتها ف ل من نس ة بأق ارات ممثل ي اإلم رأة ف إن الم ذا، ف ي   وبشكل ملحوظ،   ،وعلى الرغم من ه ف

ك،   . الوظائف العليا في مؤسسات الحكومة وفي القطاع الخاص على وجه الخصوص ى ذل زال وعالوة عل انون العمل    ال ي ق

ة مرتبطة       ال يفرض قيودا معينة على )1980لسنة  8رقم ( ى صور نمطي تنادا إل رأة اس بدائل وحقوق التوظيف الممنوحة للم

  .بالنوع اإلجتماعي

ا من سن         ي ممتلكاته ى التصرف ف تقلة عل وتتمتع المرأة في اإلمارات بحق تملك األرض ولديها قدرة آاملة ومس

ة          والمرأة المتزوجة غير مطالبة بإشراك. الثامنة عشر انوني للمطالب زوج أي حق ق ك ال ة أصولها، وال يمل ي ملكي زوجها ف

ى  أن         21وتكفل المادة . بممتلكاتها سواء أثناء الزواج أو عند الطالق ي تنص عل ة الخاصة، والت ة الملكي من الدستور حماي

ة الخاصة ال يجوز  زع الملكي ام "ن ا ألحك ة وفق ة العام تلزمها المنفع ي تس ي األحوال الت ل تعويض إال ف ي مقاب انون، وف الق

   ."عادل

زوج           اهم ال ة مشترآة إال إذا س ر الملكي زواج، وال تعتب أ ممن خالل ال وال يوجد مفهوم الملكية المشترآة التي تنش

م إذا اشترى زوج          . والزوجة ماليا في شرائها أثناء الزواج اهمة آل طرف، ومن ث ا لمس ة طبق وعند الطالق، ستقسم الملكي

زل      منزل العائلة  د للمن ك الوحي ر المال ه يعتب ط، فإن ة        . مستخدما راتبه فق رأة اإلماراتي ا ال يحق للم ك، بينم ى ذل وباإلضافة إل

زال    ي من اال ليبن والتصور  . الحصول على مساعدات اإلسكان الحكومية، يمنح المواطنون إما منزال أو قطعة من األرض وم

  .وج التزام قانوني بموجب الشريعة في اإلنفاق على زوجتهالذي يستند إليه هذا التفاوت هو اقتراض أن على الز
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ارات       ،وتحكم الشريعة ي اإلم لمين ف راث للمس وق المي وبموجب الشريعة،   . التي تنظم طريقة توزيع األمالك، حق

قيقاته        . ترث المرأة ثلث األصول بينما يرث الرجل الثلثين ة ش ع الزوجات، يتحمل الرجل مسؤولية رعاي  وآما هو الحال م

اعس        آلياتغير المتزوجات وجميع أفراد عائلته من النساء، رغم أنه ال توجد  بة الرجل إذا تق ة للشكاوى لمحاس ة مطبق فعال

 . عن الوفاء بدوره

وق       زوج أي حق ا، وال يصبح لل ا له وبموجب الشريعة، فإن أي هدية يمنحها للمرأة خطيبها قبل الزواج تصبح ملك

ا    وفي . قانونية فيها بعد الزواج ا له ة يصبح ملك . وقت الزواج، تحصل المرأة المسلمة على مهر، يكون غالبا في صورة مالي

ها            ات المرتبطة بملبس بة للنفق ة بالنس ة أو ثقافي ا أي مسؤولية قانوني ع عليه تقلة، ال تق وحتى لو آانت المرأة ثرية بصورة مس

د    ام  وتجدي ا وحدها      وأي دخل أو  . ورعايتها الصحية واحتياجات المنزل من طع بها الزوجة حق له اح تكس ة   . أرب وفي حال

زوج          ى أن تت ا إل ا مالي زوج مسؤول عن دعمه ه، وال الطالق، يحق للمرأة على الفور أي جزء لم يسدد من المهر المتفق علي

  31.مرة أخرى

ة   . ويسمح للمرأة اإلماراتية بأن ترخص وتمتلك وترأس شرآاتها الخاصة ارآتها االقتصادية الفعلي ر   وتمتد مش عب

ة         ادق وتجارة التجزئ ارات والمطاعم والفن ارة والعق ا التج دة، من بينه ة     . قطاعات عدي رأة بحري ع الم رغم من تمت ى ال وعل

راخيص      ى ت دم للحصول عل دخول مجال العمل الذي تختاره، إال أن بعض المجالس البلدية تضع عوائق تمنع المرأة من التق

ى   وبعض هذه المجاال 32.بدون توقيع ولي أمرها ة األول د      . ت ال يكون واضحا عادة من الوهل ة مؤسسة الشيخ محم ي خال فف

ي   ي دب رأة    . للقيادات الشابة، فإن رأسمال الشرآة يقدم لسكان أي إمارة بشرط أن يكون مقر الشرآة نفسها ف ون الم ا تك وبينم

ان يتع            ة إذا آ ا تواجه معارضة اجتماعي نح، إال أنه ذه الم ة له ة الفني دها لمباشرة      مؤهلة من الناحي د عن بل ا أن تبتع ين عليه

  .شرآتها

ام     ذ ع يم من يم  . 2005ولم تدخل أي تغييرات قانونية أو سياسية تتعلق بقدرة المرأة على الحصول على التعل والتعل

ر       ة عش ن الحادي ى س ات حت ين والبن ن البن ل م ي لك و إلزام اراتيين وه ع اإلم اني لجمي ارات مج ي اإلم م . ف وتفصل معظ

ررات وآتب الدراسة     المؤسسات ا ة المق دم الحكوم ان  . ألآاديمية باستثناء القليل من الجامعات الخاصة بين الجنسين، وتق وآ

ام  65حوالي  ى ع اث حت ن اإلن ة م ع طالب الجامع ة من جمي ي المائ ة 2004ف وم االجتماعي ة العل ة دراس ار الغالبي ، وتخت

ا      . والدراسات اإلنسانية ذه هي البيان رغم من أن ه ى ال ات اإلحصائية لكل       وعل ة األحدث، إال أن البيان ت اإلحصائية الوطني

  .جامعة على حدة تبين أن اإلناث يشغلن نسبة مئوية من األماآن في الجامعة تتزايد دائما آل عام

ن    ر م ددا أآب رد أن ع ع لمج ر وال يرج ة آبي ات اإلماراتي ي الجامع اء ف ال والنس ين الرج داد ب ي األع اوت ف والتف

الجيش   الرجال يدرس ون ب م يلتحق ع أن تكسب دخال،         . ون في الخارج أو ألنه رأة ال تتوق ائعة هو أن الم د التفسيرات الش وأح

وتتمتع المرأة نظرا لتحررها من الضغوط لكسب العيش    . وعندما تكسب فإن ما تكسبه يعتبر غالبا دخال يسهل التخلص منه

ال تخرج الرجل        بمساحة أآبر إلآمال الدرجات العلمية ومواصلة الدراسات  ر من احتم ة أآب ي الجامع ا ف . واحتمال تخرجه

في المائة من الخريجين   71، وآان 2006في المائة من الطالب في جامعة الشارقة في عام  50فعلى سبيل المثال، تم قبول 

ولي   74في جامعة اإلمارات أن  2007وتبين إحصاءات غير منشورة من فصل عام   33.نساء ي   79ن وفي المائة من المقب ف

    34.المائة من الخريجين نساء

ي   را ف اعي دورا آبي وع االجتم ى أساس الن ائم عل ز الق ة والتحي ادات االجتماعي ذا، تلعب الع ن ه رغم م ى ال وعل

ة أصبحت    ن الدراس ة م االت معين ي أن مج ل ه دى الطوي ى الم ة عل ت النتيج ار الموضوع، وآان رأة"اختي اال للم   35".مج

ي حصل       وتشير بعض األدلة إلى  درجات الت ي ال ى تراجع ف ي الموضوعات      أن هذه العملية أدت إل ا أصحاب العمل ف عليه

رأة  تم الم ي ته ديًا" الت تها "تقلي ة  بدراس وم االجتماعي انية أو العل ات اإلنس ى    . ، آالدراس د عل كل جي ق بش اه موث ذا االتج وه
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الم العرب        ي الع ة المستوى الدولي، ولكن األبحاث المنشورة حول الموضوع ف وبغض النظر عن األساس المنطقي      . ي قليل

ل ألن   ي تمي واع المناصب الت ن الرجل بسبب أن ل م واال أق ى األرجح أم د التخرج ستكسب عل رأة عن إن الم ك، ف وراء ذل

  . تتقلدها

وظلت الحقوق االقتصادية للمرأة في اإلمارات العربية المتحدة دون تغير إلى حد آبير في السنوات األخيرة، على 

ر راهن ال ي الوقت ال ه ف ل يجري بحث انون العم ن مشروع لق ادة . غم  م نح الم ة  34وتم واطن ومواطن ل م تور آ ن الدس م

ة        ك المهن ة لتل ع القواعد المنظم ق م إماراتية الحق في أن يختار بحرية وظيفته أو حرفته أو مهنته في حدود القانون وبما يتف

ة ذا، و. أو الحرف ع ه ادة   م ر الم غيل الن" 29تحظ اقة   تش رة أو الش ال الخط ي األعم اء ف اً   س حيًا أو أخالقي ارة ص " أو الض

   36.العمل ةراوزدها تحداألعمال األخرى التي و

ا  " ال يجوز تشغيل النساء ليال"أنه بمن قانون العمل  27وتقضي المادة  ل   "وحدد ت المادة آلمة ليال بأنه دة ال تق م

نص،     ."لعاشرة مساء والسابعة صباحًاعن إحدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين ا ذا ال ة ه وفسرت المنظمات الدولي

يال رأة ل ل الم ه يحظر عم ى أن ام، عل ى . بشكل ع دو، عل ا يب ط، فيم ر واضحة وتحظر فق ادة غي ة الصريحة للم إال أن اللغ

ل  فأصحاب العم يال تكلي ل ل اء بالعم رأةالنس ل إم دير آ ك لتق ن ذل دال م ر ب رك األم تث. ، وتت د اس ذا الحظر وتوج ناءات له

ة       من القانون بالنسبة للحاالت التي يتطلب فيها أن تعمل المرأة ليال  28بموجب المادة  ز إداري ي مراآ اهرة، والعمل ف وة ق لق

دويًا                ادة عمال ي ة ع رأة العامل ا الم زاول فيه ي ال ت ال األخرى الت ي خدمات الصحة، واألعم وفنية ذات مسئولية، والعمل ف

  رار من وزيرويصدر بتحديدها ق

اذ   ى اتخ ادرة عل ر ق ا غي ى أنه رأة عل ل الم ة، وتعام ا بحري ار مهنته ي أن تخت رأة ف ام حق الم ذه األحك وق ه وتع

ق     34وباإلضافة إلى ذلك، تحمل المادة . قرارات مستقلة تتعلق بما هو أفضل لصحتها وسالمتها ر المسؤولية إذا واف ولي أم

ام      ذه األحك ى نحو ينتهك ه ورهن مسؤولية           . على تشغيلها عل اء أم رات يتحمل أولي اء آقاصََ ذا النحو، تعامل النس ى ه وعل

ايتهن ي          . حم تحكم ف ن ال ر م در أآب ة ق ور لممارس اء األم اب ألولي ة، الب ى المعول وم األنث زه مفه د، بتعزي ذا البن تح ه ويف

  .االختيارات الوظيفية لإلناث الالتي يتولى مسؤوليتهن

ي   2007 فبراير/ شباطترح، الذي طرح للمراجعة العامة في وسيبقي مشروع قانون العمل المق وتبحثه الحكومة ف

فالمادة الثالثة . الوقت الراهن، على هذه األحكام التمييزية بينما سيعزز في الوقت ذاته الحماية من التمييز في مجاالت أخرى

ين م     ز ب كل للتميي ى، أي ش رة األول دا، وللم تحظر تحدي ل س انون العم روع ق ن مش ن  م اوية م تويات متس ون بمس ن يتمتع

ائفهم                . المؤهالت والخبرة ى وظ ور عل ي العث اوية ف ع بفرص متس ي التمت ع األشخاص ف وق جمي ه سيحمي أيضا حق ا أن آم

ارآة    . والبقاء فيها وبالتمتع بحقوق ومزايا التوظيف آاملة ادة مش ى زي وبموجب هذا البند نفسه، فإن القرارات التي تشجع عل

ادة    . ات في قوة العمل ال تشكل تمييزامواطني اإلمار ى الم ديال عل  32وفضال عن ذلك، فإن مشروع قانون العمل سيدخل تع

اويا عن العمل المتساوي، آي تحظر أيضا           را متس اء أج في القانون الحالي، والتي تقضي بمنح العاملين من الرجال والنس

ا     أمين وظيفته ق بت ا يتعل رأة فيم ز ضد الم دا، . التميي ل أو    وتحدي زواج أو الحم ل بسبب ال اء العم ة إنه ادة المعدل ستحظر الم

  .   الوالدة أو األمومة

ه    "االعتماد على عمالة إماراتية"وتعالج المادة الثالثة من مشروع قانون العمل مباشرة مسألة  امج قدمت ، وهي برن

ارات   اد اإلم ل اعتم ة لتقلي ي محاول ي القطاع الخاص ف ة لتشجيع التوظيف ف ةالحكوم ة األجنبي ى العمال د جوانب . عل وأح

وم         ذين تق واطنين ال دد الم د ع أمين أن تزي ل والت ل التموي االت مث ي مج رآات ف ب الش ام للحصص يطال و نظ امج ه البرن

رأة          37.بتوظيفهم بنسبة ما بين أربعة إلى خمسة في المائة سنويا وة الم دأت شرآات القطاع الخاص توظف بق ذا ب ونتيجة له

ي مجال السكرتارية وموظفي       اإلماراتية الش ابة لشغل هذه الحصص، ولم تعد وزارة العمل تمنح تصاريح عمل لألجانب ف
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واطنين              ى الم ذه الوظائف عل ي ه دة ف ات الجدي ع التعيين ا قصر جمي ي عملي ا يعن  38.العالقات العامة، والموارد البشرية، مم

ى     والتصور، غالبا، هو أن المرأة توظف لتنفيذ القواعد بصرامة، و ي الترقي إل آثير من اإلماراتيات اشتكين من الصعوبة ف

ابة      "أرضية الصقة"وفي الواقع، فإن البرنامج أوجد . ما بعد مناصب مستوى االلتحاق بالعمل ة الش رأة اإلماراتي بة للم بالنس

   39."الطموحة

ففي  . عن الدخول في مهن معينةوفي الواقع، فإن العوائق الثقافية، وليست العوائق القانونية، هي التي تكبح المرأة 

ل  . آثير من الحاالت، يشار إلى االعتراضات العائلية باعتبارها السبب وراء استقالة العديد من النساء أو إنهاء توظيفهم ونمي

احتر           ى األول ب ع ينظر إل ام، ال القطاع الخاص، ألن المجتم ام المرأة، السيما المرأة اإلماراتية لاللتحاق للعمل بالقطاع الع

  .أآبر، آما أنه يتطلب ساعات عمل أقل، ويظهر التزاما نحو الدولة

رأة  ام،  وال تزال أمام الم اآن             ، بشكل ع ي أم اراتيون ف ر اإلم ا يظه ا م ي وغالب ة والترق ة المهني ة للتنمي فرص قليل

ر تحررا من     ة أآث ة      العمل احتراما للمرأة األجنبية أآبر من المرأة اإلماراتية، ألن المرأة األجنبي ا الثقاف ي تلحقه الوصمة الت

ز          ي أي مرآ ه ف الغ عن انون األحوال الشخصية، ويمكن اإلب التقليدية بالمرأة العاملة والتحرش الجنسي محظور، بموجب ق

  .للشرطة، رغم أنه لم تقدم بالغات من هذا القبيل

اعي          النوع االجتم ان العمل مرتبطة ب ي مك ة ف ائل حماي ا ووس ادة  . ويتيح قانون العمل مزاي رأة    30فالم تعطي الم

ة   . يوما إذا أمضت عاما واحدا على األقل في خدمة صاحب العمل 45العاملة إجازة بأجر آامل لمدة تصل إلى  ويحق للعامل

ة متاحة    100وهناك إجازة إضافية لمدة . التي ال ينطبق عليها الشرط إجازة بنصف أجر يوم غير مدفوعة متصلة أو متقطع

الوالدة       إذا لم تستطع األم  رتبط بالحمل أو ب ا المدفوعة بسبب مرض م ادة   . استئناف العمل عند انتهاء إجازته نح الم  31وتم

والدة،         ي ال ي تل ة عشر شهرا الت من قانون العمل المرأة المرضعة فترة راحة تصل إلى ساعتين ونصف يوميا خالل الثماني

انون ال . باإلضافة إلى فترات الراحة العادية ى       وسيزيد مشروع ق ة إل ازة األموم دة إج ز م ون أول    100عمل إذا أجي وم، يك ي

ي تعمل      . يوما المتبقية بنصف أجر 55يوما فيها بأجر آامل وسيكون  45 ي الشرآة الت ا ف والعاملة التي لم يمض على عمله

ا  45لديها عام سيكون من حقها فقط إجازة بنصف أجر في أول  ة بسبب مرض      . يوم ازة التالي رة اإلج رتبط   وستخفض فت م

  . يوما فقط 45بالوالدة إلى إجازة غير مدفوعة مدتها 

آوسيلة لتشجيع  2002وأسست غرف التجارة والصناعة في آل من دبي وأبو ظبي مجالس أعمال للمرأة في عام 

ارآة  واالتحاد النسائي في اإلمارات يشارك أيضا في تشجيع المرأة على ا. المرأة اإلماراتية على المشارآة في االقتصاد لمش

دبا             40.االقتصادية من خالل عدد من البرامج الجارية ر أو تح ى ضغوط من أجل التغيي ادرات إل ذه المب ؤد ه م ت ذا، ل ومع ه

  . لسياسات الحكومة

  

  : التوصيات

تعدل مشروع قانون العمل آي تزيل جميع العوائق أمام التوظيف القائمة على أساس النوع الحكومة أن يحب على  .1

 .ضمان حصول المرأة على الفرص المهنية والوظيفية ذاتها التي يحصل عليها الرجللاالجتماعي و

الحكومة أن تسحب من مشروع قانون العمل البنود التي ال تعترف بالمرأة آإنسان بالغ له استقالليته يحب على  .2

إذن الزوج أو ولي وحقوق قانونية مساوية لحقوق الرجل، بما في ذلك األحكام التي تلزم المرأة بالحصول على 

 . األمر لطلب وظيفة

الذي نجم عن تخصيص حصص لمواطني " األرضية الالصقة"يحب على الحكومة، في محاولة لتجنب عرض  .3

 .اإلمارات، أن تجعل القطاع الخاص مسؤوال عن تنمية وتدريب المرأة من أجل ترقيها المهني
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 .ة من إنشاء أو إدارة شرآة بدون إذن من أقاربها الرجاليحب إزالة العقبات على مستوى البلديات التي تمنع المرأ .4

يحب على غرف التجارة المحلية وضع برامج مصممة خصيصا لتمكين المرأة في األعمال وأن تبدأ حمالت على  .5

المستوى الوطني تتشارك فيها مع الجامعات المحلية والشرآات الخاصة لتشجيع عدد أآبر من النساء على شق 

 .طاع الخاصطريقهن في الق

  

 الحقوق السياسية والصوت المدني

رة          ي السنوات األخي ة ف ى المناصب الحكومي ى أعل ي الوصول إل . حققت المرأة في اإلمارات العربية المتحدة نجاحا آبيرا ف

يِّ  ن ومع بدء انتخابات المجلس الوطني االتحادي، نجحت مرشحة واحدة في االنتخابات، لتنضم إلى ثماني سيدات أخريات ُع

ين              . في هذه الهيئة االستشارية ق لتعي انون الفضاء االتحادي الطري ى ق ي أدخلت عل ديالت الت ك، مهدت التع ى ذل عالوة عل

ادي ى المستوى االتح ات عل دعيات عمومي ي . قاضيات وم رأة ف ين الم دى سيسمح تعي ى أي م د إل م يتضح بع ذا، ل ع ه وم

  .ارية والقيادية الوسطى في مجال السياسة العامةمناصب رفيعة بتمثيل أآبر للمرأة في المناصب اإلد

ة     ة انتخابي ة ديمقراطي ارات          . واإلمارات ليست دول ام اإلم د حك ي ي ية ف ادة السياس رارات الخاصة بالقي ع الق وجمي

ي ا   بالد السبع التي ينتقل فيها الحكم بالوراثة، والذين يشكلون المجلس األعلى لالتحاد، وهو أعلى هيئة تنفيذية وتشريعية ف . ل

، آخر دولة خليجية تدخل االنتخابات إلى نظامها السياسي، وإن يكن على نطاق محدود   2006وأصبحت اإلمارات، في عام 

ي آل          . للغاية لكل من الرجال والنساء ع عدد السكان ف داد تتناسب م ون، وبأع وفي السابق، آان حكام اإلمارات السبع يعين

ى أي سلطات تشريعية        40المكون من  إمارة، أعضاء المجلس الوطني االتحادي ر إل ارية تفتق ة استش  41.عضوا ، وهو هيئ

ادل          ا من أعضاء عددهم يع ة يتكون آل منه وبموجب الترتيب الجديد يعين حكام اإلمارات السبع أعضاء لمجمعات انتخابي

ة . مثل عدد أعضاء اإلمارة في المجلس الوطني االتحادي 100 ي      وتختار هذه المجمعات االنتخابي ارة ف نصف أعضاء اإلم

ين النصف اآلخر        ي تعي ارات ف ام اإلم تمر حك ي المجمعات      . المجلس الوطني االتحادي، بينما يس ين ف ر المعين وال يحق لغي

ي أن  ا يعن س، مم يح لعضوية المجل ة التصويت أو الترش ط  6595االنتخابي ن  –شخصا فق ة م ي المائ د ف ن واح ل م أي أق

الغ      .  2006تهم قي انتخابات أدلوا بأصوا –إجمالي السكان  ارات الب واطني اإلم ويمثل هذا العدد أيضا شريحة ضئيلة من م

  .ألف منهم فوق الثامنة عشرة عاما 300ألف مواطن، ما يربو على  825عددهم 

الغ عددهم     1163وهناك  ين      63، ورشحت  6595امرأة من بين أعضاء المجمع االنتخابي الب ها من ب رأة نفس ام

وطني االتحادي،         . اضوا االنتخاباتمرشحا خ 438 ي المجلس ال ة، ف وانتخبت أمل عبد اهللا القبيسي، وهي مهندسة معماري

ة     يج العربي ي أي من دول الخل ام    42.لتصبح هذه هي المرة األولى التي تفوز فيها امرأة في أول انتخابات وطنية ف وعين حك

غ    . اإلمارات ثماني سيدات أخريات في المجلس الوطني االتحادي ذي يبل ل، ال ة،    22.5ويوضح هذا المستوى للتمثي ي المائ ف

  .المشارآة المتزايدة للمرأة  اإلماراتية في الحكم والسياسة

ى              ل، آخطوة أول د عن الوضع األمث ه أمر بعي رغم من آون ى ال وينظر إلى إدخال االنتخابات غير المباشرة، عل

وطني اال ه المجلس ال ذي يلعب دور السياسي ال ز ال اديلتعزي وطني . تح دد أعضاء المجلس ال ادة ع اك أيضا خطط لزي وهن

ة،          وطني االتحادي والسلطات التنفيذي ين المجلس ال وات للتنسيق ب االتحادي، لتقوية السلطات التشريعية للهيئة، ولتطوير قن

  .ذه االنتخاباتآما بدأت مناقشات حول تطبيق انتخابات محلية، ولكن لم تحدد أي مواعيد إلجراء ه. السيما الحكومة

وجرى تعديل القانون في اإلمارات . فيما يتعلق بمشارآة المرأة في القضاء 2008وحدث تقدم آبير في أوائل عام 

رة القضاء     مارس/ آذارآي يسمح للمرأة بالعمل آمدعية اتحادية وقاضية، وفي  ي دائ ، عينت خلود الظاهري آأول قاضية ف

ذا إ   . في أبو ظبي رغم من أن ه ر العدل           وعلى ال ة أخ وزي ا ابن ى أنه ارة إل ة، تجب اإلش رأة اإلماراتي ر للم ى  . نجاز آبي وعل
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ذة أن         ذه الصالت الناف ك ه رأة ال تمل دور ام ي مق الرغم من أنه ال سبيل للتشكيك في إنجازاتها، يشكك البعض فيما إذا آان ف

رة     43.العاموفي هذه الفترة جرى تعيين امرأتين آممثالت لإلدعاء . تحقق المكانة نفسها ل دائ ادي، وآي وقال سلطان سعيد الب

ارات        ي اإلم ة ف ي التنمي رأة ف ارآة الم ادة مش ل    44.القضاء في أبو ظبي، أن التعيين يعبر عن جهود الحكومة لزي د أن تمثي بي

انوني لتعض ار ق رأة لمستش اس الم ى التم لبا عل ر س ذي أث ر ال الي، األم ي الوقت الح دودا، ف ي القضاء يظل مح رأة ف يد الم

  .حقوقها

ة      ي المناصب الحكومي د ف ام   . آما ُتَمثل المرأة بشكل متزاي رة لالقتصاد      2004ففي ع ى القاسمي وزي ، ُعيِّنت لبن

ام      . أصبحت وزيرة للتجارة الخارجية 2008والتخطيط ، وفي عام  ي ع ر المسبوق ف ا غي ى    2004ومثل تعيينه رة األول الم

وعالوة على هذا، جرى  45.، آان هناك أربع وزيرات2008 فبراير/ شباطلول وبح. التي ُتعين فيها امرأة في مجلس وزراء

ي السويد، وُعيِّنت      2008 سبتمبر/ أيلولتعيين أول سفيرات في  فيرة ف دآتورة  ، مع تعيين الشيخة نجالء محمد القاسمي س ال

ي   وبعيدا عن التعيينات الالفتة للنظر، تشير األدلة، 46.ُحصة العتيبة سفيرة لدى أسبانيا مع هذا، إلى أن المرأة تفشل في الترق

ة المتحدة   2008 مارس/ آذارففي . بمعدل مماثل للرجل في مواقع اإلدارة في الفرع التنفيذي ، أشار مندوب اإلمارات العربي

 30ن في المائة من موظفي القطاع العام، ولك 66، إلى أن المرأة تشكل الجرمن الرحمن عبد أحمد السفير في األمم المتحدة،

  .وال تزال األحزاب السياسية محظورة في اإلمارات 47."في المائة فقط من هؤالء يشغلن مناصب في اإلدارة وصنع القرار

ة   احتين المدني ي الس رأة ف ارآة الم ادة مش رة لزي ة األخي ة الحكومي ى أن الحمل اخرين إل ين س ار بعض المحلل وأش

رد   ي مج ية ه رأة   "والسياس وق الم ن حق دفاع ع وة لل ةدع ة الدول توى    "برعاي ى المس زى عل را ذا مغ دم تغيي ا ال تق ، وأنه

ة          48.المجتمعي أي سلطة حقيقي ع ب ي مؤسسات ال تتمت ا ف ارزة، ولكن معظمه . وحصلت المرأة على العديد من المناصب الب

اك و وزراء، هن ي مجلس ال ع ف وزيرات األرب ين ال ن ب ادي، وم وطني االتح ريعية للمجلس ال لطة تش د أي س رة وال توج زي

ة" دون حقيب ة  " ب ؤون االجتماعي رى وزارة الش رة أخ ود وزي غلون مناصب    . وتق ال يش زال الرج ك، ال ي ى ذل الوة عل وع

ي   . المستويات الوسطى في اإلدارة، بشكل يزيد نسبيا عن عددهم ا ف وتبين األدلة، إذا أخذت معا، أنه بينما تحقق المرأة نجاح

    49.ل تفتقر للقدرة على التأثير على القرارات السياسيةالمجال العام في اإلمارات، فإنها ال تزا

ر     ات أو التعبي وين جمعي اع أو تك . وال يتمتع الرجال وال النساء في اإلمارات العربية المتحدة بحرية حقيقية لالجتم

انون  "حرية االجتماع وتكوين الجمعيات من الدستور  33وتكفل المادة  ة مح  ". في حدود الق ات العمالي ا،   والنقاب ظورة، عملي

يم م       د فقط لتنظ ة سوى تصريح واح دة  ظاه وآل االجتماعات العامة تتطلب تصاريح من الحكومة؛ ولم تمنح الحكوم رة مؤب

القول   من الدستور  30وتكفل المادة  50.، وآانت المرأة حرة في المشارآة2006للفلسطينيين في عام  ر ب حرية الرأي والتعبي

ذا،  ومع . والكتابة في حدود القانون ذا الحق         ه ى ه ع عل م الواق انون وبحك م الق ود بحك ادتين    . توجد قي ة، أن الم ر أهمي واألآث

ي      373و 372 ببان ف ذين يتس ة الل ول والكتاب ان الق ات تجرم انون العقوب ن ق وي"م ث " ضرر معن رف ثال هير بط . أو تش

اب    ونتيجة لذلك، يضطر الصحفيون لممارسة رقابة. وعرفت محكمة النقض التعبيرين بتحرر ة العق ة أو مواجه ى  . ذاتي وعل

ر من الصحفيين               زال آثي م، ال ي رون عن آرائه ذين يعب ا يحظر سجن الصحفيين ال الرغم من أن الشيخ محمد أصدر إعالن

      51.يمارسون قدرا من الرقابة الذاتية بسبب الغرامات الباهظة التي قد تتعرض لها الصحف

    

  : التوصيات

االقتراع العام للبالغين وأن تحول المجلس الوطني االتحادي إلى مجلس تشريعي   يحب على الحكومة أن تمنح حق .1

داد مسودات للتشريعات أو أن توصي           ى إع درة عل ك الق ة تمل ية عامل منتخب بشكل آامل مع وجود أحزاب سياس

  .بإصدارها أو رفضها، بدال من التصرف بطاقة استشارية فقط
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رأة والرجل         يجب تدريب المرأة وترقيتها إلى مناصب  .2 ين الم اواة ب ا عن المس ر حق القيادة في الحكومة بدرجة تعب

  .بدال من التمثيل الضئيل

ي الصحف وأن تشجعه        .3 رأة ف وق الم ق بحق اش المتعل ويجب أن يحصل   . يجب على الحكومة أن تسمح بحرية النق

ا  وع االجتم ى الن ة عل ة القائم ب الصور النمطي ة تجن دريب خاص حول آيفي ى ت ارير الصحفيون عل ي التق عي ف

  .اإلخبارية والبرامج التلفزيونية

ات           .4 اء نقاب ا يسمح بإنش ات، مم وين جمعي اع وتك ة االجتم ى حري يجب على الحكومة أن ترفع القيود المفروضة عل

  .عمالية وجماعات مستقلة أخرى يمكن أن تدافع عن مصالح المرأة آعاملة ومواطنة

ين  .5 وطني االتحادي          يجب أن يكون هناك برنامج يشجع التعاون ب ي المجلس ال من يحتمل أن يصبحن عضوات ف

ة    رأة اإلماراتي وبين العضوات الحاليات والنساء السياسيات في الخارج، في العالم العربي وخارجه، آي تتمكن الم

ا         ة ناخبيه تفظ بثق أن تح تقبل، وب ي المس ة ف من تعلم إستراتيجيات تساعدها على تنظيم الحمالت بطريقة أآثر فاعلي

 . بعد انتخابها

  

  الحقوق االجتماعية والثقافية
اعي   على الرغم من أن جنسيات عديدة تعيش في اإلمارات، ما زالت البالد تعاني من فصل ال يقوم على أساس النوع االجتم

ى أساس العرق    فيات        و. وحسب وإنما يقوم أيضا عل دارس والمساجد والمستش ي الم ين الجنسين ف اك فصل ب ل   . هن ا يمي آم

دارس            الذين يشكلون قسما آبيرًا كان األجانبالس ى م رددون عل ات منفصلة ويت ة، حيث يشكلون تجمع ي عزل إلى العيش ف

  .ومستشفيات منفصلة خاصة بهم

ام   الخقوق الصحية             2004ولم يطرأ، منذ ع ق ب ا يتعل رأة فيم ة الم ى حري ة عل رات المهم ل من النغيي ، سوى الفلي

ة ي اإل . واإلنجابي رأة ف ع الم تثناء       وتتمت ا، باس ة به حية الخاص ة الص ة بالرعاي رارات المتعلق اذ الق ي اتخ ة ف ارات بحري م

بيد أنه ليس مطلوبا منعا الحصول . عذريتها والتي تتطلب إذنا من ولي األمر" الستعادة"مستحضرات التجميل التي تستخدم 

ى نطاق واسع        52.على هذا اإلذن بالنسبة لإلجراءات المرتبطة بالوالدة، آالجراحة القيصرية ع الحمل متاحة عل وحبوب من

ا  ن زوجه ب أو إذن م ن الطبي اد م تريها دون إرش ي أن تش رة ف رأة ح انون . والم زال اإلجهاض محظورا بموجب الق وال ي

دما يكون     ) 1975لسنة  7رقم (الجنائي، ولكن القانون االتحادي  يسمح لوزارة الصحة بأن توافق على إجراء اإلجهاض عن

وتعمل وزارة الصحة في الوقت الحالي مع خبراء قانونيين ودينيين إلعداد مشروع قانون سيسمح    53.حياة األمهناك تهديد ل

د         120بإنهاء الحمل خالل  رة؛ وبع ة خطي وب خلقي يعاني من عي ين س يوما من بدايته حفاظا على صحة األم أو إذا آان الجن

رة  اة    120فت اذ حي ط إلنق اض فق يجرى اإلجه ى، س ا األول بب      54.األم يوم ة أو بس دواع مالي اض ل ل اإلجه ذا، يظ ع ه وم

انوني  اقير            55.المخاوف المتعلقة بحجم األسرة غير ق ا عق تخدم فيه ي تس اك بعض الحاالت الت اض، هن ونتيجة لحظر اإلجه

  56.طبية تسبب اإلجهاض، في تجاوز للقانون، وتشترى من السوق السوداء، ولكن حجم هذه الممارسة غير معروف

ة         ويتمتع ة من الدول ة وصول للخدمات الصحية الممول واطنين بحري رة، بفضل     . جميع الم ديالت آبي وأدخلت تع

االستثمار الحكومي الكبير، في المنظومة الوطنية للصحة وتأتي اإلمارات العربية المتحدة اآلن في الترتيب التاسع والثالثين 

ذي يشمل    ة صناعية و   177على مؤشر التنمية البشرية ال ي         دول اعي ف النوع االجتم ة المرتبطة ب ى مؤشر التنمي ة وعل نامي

دة     م المتح ائي لألم امج اإلنم اك تسعة       57.أحدث تقرير للتنمية البشرية الذي يصدر في إطار البرن وزارة الصحة، هن ا ل وطبق

ل    14عيادة، وأربعة مستشفيات للوالدة، و 95مراآز متخصصة،  رأة والطف ة للم ر من    .مستشفى عام يقدم خدمات طبي وأآث
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ى واحد لكل            97 ال إل ين األطف ات ب دل الوفي فيات، وتراجع مع ي المستش ألف والدة، وهو    100من الوالدات تحدث اآلن ف

  . في المائة من النساء الحوامل على رعاية محترفة قبل الوالدة 95وتحصل  58.يعادل تقريبا المعدالت في الدول المتقدمة

ارة ألخرى   وتختلف السياسات فيما يتعلق بمسأل ا      . ة الرعاية الصحية لألجانب من إم ي سنت قانون و ظب ارة أب فإم

أمين الصحي        2007 يوليو/ تموزجديدا للقواعد المنظمة لسياسة التأمين الصحي في  ى أصحاب العمل شراء الت يشترط عل

. رفض من يوظفهم احترام القانون وبقدر معرفة العاملين بهذا القانون، يمكنهم تقديم شكوى لوزارة العمل إذا. للعاملين لديهم

ي وقت الحق     ة ف ة         . ومن المتوقع أن تتخذ إمارة دبي خطوة مماثل ون تأشيرات إقام ذين ال يحمل ذا، يحق لألجانب ال ومع ه

ارس  . االستفادة فقط من الرعاية الطبية الطارئة مجانا لكن عليهم أن يدفعوا مقابل آل خدمات الرعاية الطبية األخرى وال يم

  . اإلناث على نطاق واسع في اإلماراتختان 

كن       تالك مس ي ام ا ف ق بحقه ا يتعل اعي فيم وع االجتم اس الن ى أس ائم عل ز ق ارات لتميي ي اإلم رأة ف وتخضع الم

ة           . والتصرف فيه اك وصمة اجتماعي ة، وهن م تكن متزوج ا، إن ل ع أبويه ا أو م ع زوجه وتعيش المرأة اإلماراتية، تقليديا، م

تثمار أو ألي     . لتي تعيش بعيدًا عن عائلتهاقوية تلصق بالمرأة ا ار بغرض االس تالك عق وهي حرة فيما يتعلق برغبتها في ام

ين                . أغراض أخرى ي السكنى ب ثالث الماضية للفصل ف ي السنوات ال دة ف ة متزاي اك حرآ ق باألجانب آانت هن ا يتعل وفيم

ي     ويحظر سكن العزب في منطقة الفيالت في دبي، ويق. المتزوجين والعزب كنية ف ر الس اطق غي تصر على اإلسكان في المن

  59.في أبو ظبي" إسكان منفصل للعزب"الشارقة، وهناك عدد من المقترحات لبناء 

. وال يجوز قانونا لألزواج غير المقترنين بعقد زواج أن يعيشوا معا، ولكن هذا ال يفرض بشكل عام على األجانب

ا         ومع هذا، فإن المرأة األجنبية التي تنجب أط ا إذ اآتشف أنه اطق، ويجري ترحيله ي بعض المن فاال دون زواج قد تسجن ف

  .تعيش مع رجل ال ترتبط معه بزواج

يم         ون والسياسة والتعل ي التجارة والطب والفن د ف ي       60.وتشارك المرأة على نحو متزاي اوت ف اك تف ذا، هن ومع ه

ة  التقدم الذي حققته المرأة قياسا بالكتابات المنشورة في اإلمارات يدات      . وقياسا بالمصادر الدولي ل من الس دد قلي تثناء ع وباس

ارات محدودا         ي اإلم رأة ف وذ الم ة، يظل نف الالتي يتمتعن بحضور الفت من النخبة االجتماعية والالتي يشغلن مناصب مهم

ا ل   61.عموم ن قب ير م ا أش وان (وآم زء بعن ر الج وق ال: "أنظ دنيية والسياسالحق ن إ ")صوت الم ديث ع اك ح راء ، هن ج

ع،    ي المجتم انتخابات محلية على النحو الذي أجريت به انتخابات المجلس الوطني االتحادي، والذي سيزيد من نفوذ المرأة ف

ي   . ولكن لم تجر أي تغييرات إلى اآلن ارة ف وفي الوقت الحالي، فإن قدرة المرأة على التأثير في السياسات على مستوى اإلم

ميا، آعضو واء رس ى، س ده األدن ر  ح ة غي ارات، أو بطريق ام اإلم ن حك اآم م ل ح اري الخاص بك ي المجلس االستش ات ف

  . رسمية

اني     رأة تع زال الم وال تتيح وسائل اإلعالم اإلماراتية فرصة آبيرة للمرأة في تشكيل محتوى وسائل اإلعالم، وال ت

ة بنت       ونظم االتحاد الن. من نقص في التمثيل في وسائل اإلعالم سواء آعاملة أو آموضوع يخة فاطم ادة الش ام، بقي ائي الع س

ة     62.مبارك، مؤخرا ورشة عمل بهدف تحسين صورة المرأة في اإلعالم العربي ة، برعاي رأة العربي آما خططت منظمة الم

االتحاد النسائي العام، لسلسلة من المبادرات والمؤتمرات وورش العمل لتشجيع المرأة على العمل في ميدان اإلعالم، ولكن   

  .م بطئالتقد

رأة        ر لمناقشة قضايا الم ون شهرتهن آمنب ويستغل عدد من النساء الالتي حققن حضورا بارزا على شاشة التلفزي

ي اإلعالم، لكن يجب التصدي      . في اإلمارات وفي العالم العربي بشكل عام وبينما ال توجد عقبات قانونية لمشارآة المرأة ف

ا  ة بم ة المرتبط ل للوصمة االجتماعي كل آام رة  بش رات آبي ي تحدث تغيي رأة آ ه للم ن قبول ادرات . يمك دى المب دأت إح وب
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ى    رامج األعل الناجحة قبل أربع سنوات مع برنامج آالم نواعم، وهو برنامج حواري تقدمه أربع مذيعات ال يزال يعد من الب

  .ة المتحدةوتذيع البرنامج شرآة مملوآة للسعودية مقرها اإلمارات العربي 63.مشاهدة في العالم العربي

يلة          ا الش دين غالب ات يرت دها، ولكن اإلماراتي أن تغطي جس دي      –وال يلزم القانون المرأة ب وهي وشاح أسود تقلي

ى رسغي            –يغطي بعضا من شعر المرأة وال يغطيه آله، والعباية  ين إل ه من الكتف ة من القماش تغطي الجسم آل وهي قطع

اء ا . القدمين ة            ومن غير المرجح أن تواجه النس راد العائل ة من أف ة أو مادي اءة لفظي ة أي إس ة مختلف بس بطريق ن لل ي يمل لالت

ي الخروج من البيت       ى حريتهن ف يلة         . الرجال، أو أي قيود قد تفرض عل دين الش اء يرت را من النس إن آثي ى العكس، ف وعل

  .والعباية باختيارهن آعالمة على افتخارهن بالدين والوطن

رأة     وتمنح اإلمارات لمواطنيها مز ى الم ر عل ؤثر الفق ايا اجتماعية سخية، ولكن ال توجد بحوث آثيرة حول آيف ي

ة حد   . األجنبية على وجه الخصوص وتدفع وزارة الشؤون االجتماعية إعانات للبطالة للرجال والنساء بالتساوي، بشرط تلبي

ر       . أدنى معين من الشروط مثل البحث عن عمل دفع مؤسسة بيت الخي ك، ت ى ذل اعي      وعالوة عل ا من الضمان االجتم نوع

نين     اقين والمس ات واألرامل والمع واطنين     . لهؤالء العاجزين عن العمل، ومن بينهم المطلق ادة للم ات تحجز ع ذه اإلعان . وه

ارات             واطني اإلم ين م زواج ب اراتيين لتشجيع ال دم لإلم زال تق زواج ال ت ات صندوق ال إن إعان نح،    . آذلك ف ذه الم وتوجه ه

، لمساعدة العائالت اإلماراتية على تأسيس بيت، واإلماراتيون المتزوجون من إماراتيات هم فقط من 1992اعتبارا من عام 

نح ذه الم ى ه م الحصول عل ة  . يحق له ات المرتبط ع النفق ديا دف نهم تقلي ع م ذين يتوق م ال ال ه و أن الرج ائع ه ر الش والتبري

  . بالزواج، ومن بينها المهر

دم محدود ف     ة عن             ولم يتحقق سوى تق دافع بحري ي أن ت رأة ف وق الم ة عن حق ات المدافع درة المنظم ق بق ا يتعل يم

ة   ة والثقافي وق االجتماعي ام  . الحق ي ع وق      2006فف ارات لحق ة اإلم ا لجمعي ة ترخيص ؤون االجتماعي ت وزارة الش ، منح

ي     اإلنسان، آأول منظمة غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان، وهي المنظمة الوحيدة في اإلمارات،  ايير المحددة ف ا للمع طبق

ى اآلن من أن تباشر قضايا            ). 1974لسنة  6رقم (قانون االتحاد  وق اإلنسان حت ارات لحق ة اإلم تمكن جمعي م ت ذا، ل ومع ه

اعي           مان االجتم ات الض ين هيئ ل ب زة وص كاوى وهم ب للش ك أن تتصرف آمكت ن ذل دال م ارت ب ة، واخت رأة بفاعلي الم

  .ت أخرى لحقوق اإلنسان بالعمل في البالدوال يسمح ألي منظما. والجمهور

  

  : التوصيات

ي اإلعالم      .1 رأة ف نوية ألفضل صحفية       . يحب على الحكومة أن تبدأ حملة لتحسين صورة الم ائزة س نح ج ويجب م

 . إماراتية، وجذب مزيد من النساء للمشارآة في الصحافة والتأثير في محتواها

ائل اإلعالم  .2 ى وس ةأن تيحب عل ي المقدم ون ف ي  ك ة ف ة الحساس الج القضايا االجتماعي ادة تع رامج ج ديم ب ي تق ف

  .محاولة لتثقيف الجمهور بخصوص التحديات التي تواجهها المرأة العربية في اإلمارات وفرص نجاحها

ع                .3 ل الواق االت تحل ة مق ى آتاب دعو إل ات ت ا والجامع دارس العلي ي سن الم رأة ف ة للم ي الكتاب يحب رعاية مسابقة ف

ة، حوارا    . والثقافي للمرأة في اإلماراتالمجتمعي  رأة العادي والمشروع سيشجع، بتسليطه الضوء على خبرات الم

  .اجتماعيا بين مؤيدي الوضع الثقافي الراهن ومعارضيه

وع         .4 ى أساس الن ة عل رامج للدراسات القائم اء ب يحب على االتحاد النسائي أن يعمل مع الجامعات المحلية على إنش

 .بحقوق المرأة وبالتحديات التي تواجهها المرأة في حياتها اليومية إلثارة االهتمام

  

     تبةاالك
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ى      ة عل رأة العربي درة الم يم ق تهدف تعظ ي تس ي، والت ي دب ابرة ف ة مث ديرة مؤسس ة وم ي مؤسس ردار ه راء قي دآتورة س ال

ي د  . االضطالع  بأدوار إدارية ومهنية في القطاع الخاص الوريوس ف ي     وحصلت على درجة البك راسات الشرق األوسط ف

دولي       يم ال ارن والتعل يم المق ي التعل تير ف ردار درجة     .  جامعة أوآسفورد، حيث نالت أيضا درجة الماجس دآتورة قي ونالت ال

ام      ي ع دج بأوآسفورد ف ا   2004الدآتوراه في سانت انتوني آول الة عنوانه ارة       ، برس ع اإلش ات م ر الثقاف رة عب وع والخب الن
دولي            عربيةللنخبة النسائية ال يم ال د التعل ي معه دة ف ادات الجدي ي مجموعة القي ادرة    . وهي عضو مؤسس ف ا أسست مب ، آم

  .التدريس اإلبداعي، التي تعمل على تنمية برامج معدلة محليا للتدريب المهني لمعلمي المدارس العامة في العالم العربي
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نيـربحال  
*بقلم الدآتورة ُدنــيا أحمد عبداهللا أحمد  

 

  2009  2004  نتائج
 2.2  2.2  لقضاءعدم التمييز وإمكانية اللجوء ا

  2.6  2.3  االستقاللية واألمن والحرية الشخصية
  3.1  2.9  الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص
  2.3  2.1  الحقوق السياسية والصوت المدني

 2.9  2.8  والثقافية الحقوق االجتماعية
)أعلى معدالت الحرية التي تتمتع بها المرأة لممارسة حقوقها 5أدنى المعدالت بينما تمثل  1تمثل ، حيث تشل 5إلى  1 المقياس من(  

 

  ـةالمقـدم

 لإلسالم  اهسيرتففي  ًاتحررأآثر  بشكل عام، ،ةالعربي قبالة ساحل شبه الجزيرةصغيرة الجزيرة ، هذه المملكة البحرين ُتعتبر

لملك حمد بن عيسى آل شهدت حقوق المرأة، مدفوعة باإلصالحات السياسية واالقتصادية لو. الدول المجاورة نم وممارسته

مصدر ال هي الشريعة اإلسالميةو. 1999عام في منذ توليه مقاليد الحكم  ًا، تحسنًا مضطردالذي ورث حكم البحرينخليفة، 

في البحرين  ها القائم على أساس النوع االجتماعي ودورمرأة وواجباتها التتأثر حقوق و ،رةم األسآاحلتشريع في مسي لرئيال

 1.مليون نسمةه بلغ أن تقدعوالذي ُي المقيمين، لسكانلالكلي عدد الحوالي نصف  مواطنو البحرينُيشكل و .هانالبالد ودي ةفثقابة شدب

والمعارضة ة السن التي يقودها الحكومة ض االحتكاآات بينهناك بع ن، إال أفي معظم الجوانب البحرين دولة آمنةو

يواجهون تمييزا في الوظائف والخدمات إال أنهم سكان اليشكلون أغلبية  الشيعة أن من رغموبال .أساسًا الشيعةعليها  لبغالتي ي

 ا النخراط المرأةفزاح آانت اأنهإال  ًا عميقًاقلق ة المستمرةالطائفيو ةالعرقي تثير التوترات وبينما. الحكومية والنظام التعليمي

 2.الديمقراطيةتعزيز الحقوق جتماعية واالة مساواالب ة والمظاهرات التي تطالبالسياسيحرآات في ال لشكل متزايد

، بضغوط من المنظمات غير المرأة في البحرين في السنوات األخيرةسين وضع حلتاتخذت الحكومة خطوات و

ه را بارزا في هذدو ، وهو هيئة شبه حكومية،لعب المجلس األعلى للمرأةوات العالمية، هيئوالات بانقالالحكومية المحلية و

حقوق  -لجمعيات النسائية بالبحرينلمظلة ي  يشكل الذ ئي تحاد النسابما فيها اال -لعملية، آما تعزز المنظمات غير الحكومية ا

                                                            
وللمالحظات المفيدة التي  هذا الجزءمنيرة فخرو و للدآتورة بدرية العوضي لجهودهما في مراجعة فريدم هاوس يريد أن يتقدم بالشكر للدآتورة * 

.ها مريم أحمد أحمدبترجم ةي قاممن النسخة االصلية اإلنجليزية التهذه النسخة مترجمة . قدمتاها   
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إلى جانب أمور  لشريعةل الحالي تطبيقالفي  لتخفيف المظالم رةألسد لحمو قانون إعالنلى هذه الهيئات عت عملو. المرأة

  .أخرى

دستور يق على صدالتو 2001ميثاق العمل الوطني عام إقرار منذ  مواطني البحرين حريةوأمن وستقالل احسن تو

م النساء دعل ئجأنشأت مالوالبشر،  في راجتة االفحاكمالماضية  الخمس السنوات ت الحكومة طوالحاولو .2002عام جديد في 

 هناك من قبل الدين والقانون إال أنعبودية محّرمة لاو. لمزيد من الحمايةبحاجة  مازلن هن، إال أنتان النتهاآعرضالتي يتال

  .العاملين في الخدمة المنزلية نبااألجعلى تحدث وتؤثر أساسًا ال تزال شبيهة بالعبودية  ممارسات

على  اتتحفظدت بها أولكن ،2002عام  في أشكال التمييز ضد المرأةجميع ى اتفاقية القضاء علعلى  البحرين صدقتو

نفيذ تبطء في  هناكو. نمنح الجنسية وحقوق السكوقانون األسرة، العديد من األحكام المهمة، بما في ذلك تلك األحكام المتعلقة ب

أن المرأة ورغم . ظل ظروف معينة ومقيدة بشدةفي ا ألبنائهه أصبح في مقدور المرأة نقل الجنسية البحرينية ، رغم أناالتفاقية

لدعم المستمر في هذه النواحي ل حاجةفي  اتوظيف، إال أنهو تعليمصحية وفرص على رعاية للحصول   لديها اآلن قدرة آافية

 يداتسحتى أن بعض  ،العمل الحرالمجال الوظيفي و ارتفعت نسبة مشارآة المرأة فيو. لمع الرج حقيقية مساواةتحقيق ل

  3.العالم في نفوذًا األعمال سيداتضمن أقوى  ات اآلندرجمالبحرينيات  األعمال

 2006ام ع واب الذي ينتخب أعضاؤه عبر انتخابات شعبية في انتخاباتنلامجلس ة بحرينية بمقعد في امرأفازت و

ومع هذا، ال تزال المرأة ممثلة . ةدول مجلس التعاون الخليجي قاطب في مرأة عضو في البرلمانابذلك أول  لتصبحبالتزآية، 

، وهو الغرفة األعلى في الُمعّين ربع المقاعد في مجلس الشورىحوالي ل كتشمراآز صنع القرار حيث بأقل من نسبتها في 

 مضمار العمللن في خدالنساء عددا من إال أن . والحقل السياسي مازال غير آاٍف القضاءنظام تمثيلها في الحكومة وو. البرلمان

  . تانريوز هناك اآلنالقضائي في السنوات األخيرة و

 

 إلى القضاءوإمكانية اللجوء  عدم التمييز

عضوية ل مؤخرًا المملكة أن انتخاب رغم ،لبحرينل يالقانوناالجتماعي جليًا في النظام النوع  القائم على أساس تمييزالل زايال 

 سترامو. ةأحقوق المربين النشطين في أن الحكومة ستستمر في توسيع غرس األمل  ألمم المتحدةالتابع لحقوق اإلنسان مجلس 

ألحوال ل موحد ع قانونضلو الماضية، الخمس السنوات على مدىة، مرالمنظمات غير الحكومية المحلية ضغوطًا مست

لنجاح الذي حققته إلى اإال أن . اهبنائوأ اهجلزو تهاجنسيمنح مرأة يتسنى لل الجنسية آيقانون  ت علىتعديالإدخال الشخصية و

 .اآلن آان محدودًا

اعية والثقافية في ميادين الحياة السياسية واالجتم"المساواة بين الرجل والمرأة  2002دستور البحرين لعام ويكفل 

والرعاية الصحية، التعليم  آما يمنح الدستور جميع المواطنين حق  4".سالميةحكام الشريعة اإلأخالل بإواالقتصادية دون 

ورغم أن الدستور ال يميز بين . قتصاديةنخراط في األنشطة االحق الدفاع عن الوطن وحق االالعمل وواإلسكان، والتملك، و

  لسنة 15رقم  العقوباتقانون ال يحوي و. ، إال أنه ال توجد قوانين مباشرة تمنع التمييزالنوع االجتماعي الناس على أساس 

  .في المجتمع غيرهضد المرأة سواء في مكان العمل أو د الذين يدانون بالعنف ألفرااة بقاعأحكام لم على أي 1976

قانون المادة السابعة من رغم أن  بحريني،الغير المرأة البحرينية غير قادرة على منح جنسيتها لزوجها  زالت وال

أن األبناء قد القانون ب يقضي ذلك،وعالوة على . هذا الحق للمواطن البحريني الرجليمنح  1963 سنةل الجنسية البحريني
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سبتمبر عام  /وفي أيلول  5.أمهة نسيجصل على ال يحقد  بيأجن ، وأن ابن أم بحرينية من أبية من جهة آبائهم فقطجنسال ونمنحي

الملك من قبل  استثنائيقرار بإال أن ذلك تم  ،ية البحرينيةالجنسألمهات بحرينيات وآباء غير بحرينيين ابنًا  370تم منح  ،2006

وفير اتساق تإطار الجهود التي تستهدف في و ،2008نوفمبر / تشرين الثانيفي  6.وتكرار ذلك مرة أخرى غير مضمون

بناء البحرينيات من زوج ألية للسماح لالجنسقانون على ت بتعديالالمجلس األعلى للمرأة  االت، أوصىالح ههذقانوني لس اأسو

من جميع المنظمات غير  المجلس األعلى للمرأةوطلب  .لبية شروط محددةترينية بعد ية البحجنسالالحصول على ب غير بحريني

  .دافعة عن حقوق المرأة مناقشة اقتراحه بشكل علني وتقديم توصيات إضافيةمالحكومية ال

 حضانةوالطالق و يتم البت في قضايا الزواجوبدال من ذلك،  .شخصيةالحوال لأل موحد البحرين قانونوال يوجد في 

القضاة في هذه المحاآم عادة ما يكونون من و. ةالشيعو نةالسبكل من  لألسرة منفصلة خاصة محاآموالميراث من قبل األبناء 

 ًاوفقغالبًا  ماحكاأل هم يصدرونوعليه فإن. أو معدومةمحدودة قانونية ال تهمخلفيو المحافظة اإلسالمية الدراساتخريجي 

ى حساب لع، فعادة ما تكون أحكامهم شكل تعسفيالشريعة ب نألنهم قد يطبقونظرًا و. سالميةاإل لشريعةاتهم لءوقرالتفسيراتهم 

    . حقوق المرأة

، 1982منذ الموحد سن قانون األحوال الشخصية دعو إلى ت ةوبدأت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأ

 ةوالشيع ةن السنمدين رجال تحاد النسائي مع عمل االو. 2005في أواخر عام  هذا التحرك علنًا المجلس األعلى للمرأة أيدو

تأتي المعارضة األساسية من و. 2008ديسمبر  /آانون األول للحكومة فيمت قدي تالقانون المسودة لوضع قانون خبراء و

آذلك من  ،ميراثالخاصة للطالق وال امهلكلتا الطائفتين السنية والشيعية قوانينطالب بأن يكون التي ت الجماعات الدينية

مت جمعية الوفاق نظ، 2005نوفمبر  /يوفي تشرين الثان. التقليدية القيمتطالب بالعودة إلى القطاعات المحافظة من السكان التي 

قابل، نظم تحالف لمفي ا، وألف 120ت لتضم يدازقانون األحوال الشخصية والتي تإسالمية مظاهرة ضد وهي جماعة سياسية 

  .من المؤيدين للقانون 500ها لم تحشد سوى اليوم ذاته إال أنمظاهرة لتأييد القانون في  ةأرلماعن حقوق  عةفللمنظمات المدا

ال أي امرأة ضائية التي تقيمها وى القاالدع المحاآم الشرعية آنصف شهادة الرجل، آما أنأمام  ُتقّيم شهادة المرأةو

، فالرجل لفورايصبح ساريًا على الطالق في ل حق فللرج. لشرعيةفي أنظمة القضاء ا وى الرجلاوية آدعاسم ةعاملتعامل م

 .السني إذا نوى تطليق زوجته فيمكنه ذلك بمجرد لفظه لكلمة الطالق شفهيا بينما على الرجل الشيعي أن يوثق نية الطالق رسميًا

 الجنسيآالهجر أو العجز  د جدامحدو في حيزأسبابها فتنحصر  امرأة الحصول على الطالق على الصعيد اآلخر، إذا أرادت أي

وعليها في مقابل ذلك  ةعيلطلب أو فرض الطالق حسب الشر ةوالُخلع هو وسيلة المرأة الوحيد. الُخلعوإال ستضطر لطلب 

وقد يسيء بعض الرجال استخدام الُخلع بحيث يبتزون زوجاتهم لدفع جميع األموال التي . التنازل عن مهرها وإرجاعه للزوج

ل زواجهم طوال سنين الزواج وليس فقط المهر المشروع، مستغلين بذلك لجوء المرأة لهذا النوع من الطالق لسرعة أنفقوها خال

 دعملل قد تفتقر فيها المرأة عدةفإجراءات الطالق العادي من قبل المحاآم قد تطول سنين . مقارنة باألنواع األخرى هاتإجراء

تفقد المطلّقة الشيعية حقها في حضانة أوالدها الذآور في سن و .ون في النهايةمضم ، آما أن صدور حكم الطالق غيرليالما

  .في سن التاسعة، بينما تحتفظ المطلقة السنية بأوالدها الذآور حتى سن البلوغ وببناتها حتى زواجهن بناتهاالسابعة و

معاملة " الذآور واإلناث" ينالجنسوعلى خالف المحاآم الشرعية، فإن المحاآم المدنية والجنائية تعامل شهادة 

القوانين المدنية وتعامل  .)رجلال( وليهامتساوية آما يمكن للمرأة في هاتين المحكمتين رفع الدعاوى القضائية دون إذن من 
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 ن بالمثل تماما إال في عقوبة السجن، حيث عدد النساء المحكوم عليهن بالسجن أقل من الرجال نظرا ألن السجنالجنسيوالجنائية 

  .عقوبة أنسب للرجل منه للمرأة

األحكام  وتفتقرالنوع االجتماعي القائم على أساس  لمعالجة قضية العنفحكومية  سياسات أو نيانوأي ق  توجدال

 ، ولكنمسألة العنف ضد المواطنينمع  ،بشكل عام ،العقوباتقانون ويتعامل  .القانونية القائمة التي قد تطبق ألي آليات للتنفيذ

البنات والعامالت و فقّلما تلجأ الزوجات. رةساالنتهاآات التي تحدث في إطار األو يجنسالتحرش حماية من الليكفي لهذا ال 

مما ُيعرض ة عقوبالمرتكبو هذه األفعال  بيتجنفغالبا ما ، وحتى إن فعلن، العنف الُموجه ضدهنلمنع القانوني  سبيللل األجنبيات

وحتى وإن اعترف الرجل بما ارتكبه فكل ما يواجهه هو أيام قليلة بالسجن . وسوء المعاملةمزيد من المضايقات النساء ل ؤالءه

  .ةغرام دفعع تعهد ويوقتآعقوبة و

زد على ذلك أن المادة  7.بينما ال ُيصنف اغتصاب الزوج لزوجته آجريمة ،عقوبة االغتصاب هو السجن مدى الحياةو

ذلك حماية  ومع أن البعض قد يعتبر 8،عقوبة إذا وافق على الزواج من ضحيتهمن قانون العقوبات ُيعفي المغتصب من ال 353

عالوة و. عميق جدا آما أن معظم هذه الزيجات تنتهي بالطالقللمرأة من العار الذي ُألحق بها فإن الضرر النفسي لهذا الحكم 

. جتخلص من مسئوليات الزويو المغتصب ةعقوببذلك  جنبتيلق بقرار أحادي الجانب طالبادر باليعلى ذلك، فإن المغتصب قد 

أما قضايا القتل للشرف فهي ُمعاقبة في القانون البحريني، إال . عن االغتصاب إلبالغوهذه االعتبارات تجعل المرأة أقل ميًال ل

بممارسة  تسمح بتخفيف العقوبة على الزوج أو الزوجة في حال ضبط الطرف اآلخر ُمتلبسامن قانون العقوبات  334أن المادة 

      .9الخيانة ةمارسم شريكته/ ه هو وشريكهقتلوهاجمه أو  الزنا

في حال نتهاآات لهذه االة ُمعرض ا، إال أنهنفيالفي وستعال التمييزي أوعتقال من اال عادة بحماية المرأةوتتمتع 

، فإن اع هذمو. واألعرافدين ا ُيحرمهما الو الّلواط تماما آم افقانون العقوبات ُيحرم الزن. اية الُمحّرمة آالزنالجنسالممارسات 

 وتحظر المواد من .مرأةالب ةنقارم بدرجة أآبر بكثيرألعراف اة من قبل مقبول ممارسات الرجل الجنسية خارج إطار الزواج

 -ءخاصة النسا - ين، إال أن غير المواطنينجنسالالبغاء للمواطنين وغير المواطنين من من قانون العقوبات  332إلى  324

مقيمة مع زوجها  يةجنسالامرأة هندية  تلاعتق، 2008مايو / أيارفي  وعلى سبيل المثال،. واإلساءات ُمعرضات أآثر للمحاآمة

هذا ؤيد رغم عدم وجود أي دليل يدعارة في ممارستها للتباه شلال" مداهمة لشرطة اآلداب" اءنأثالبحرين بدق فنها في بنائوأ

  10.االدعاء

ُمطالبة بوضع أصبحت ، 2002عام القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في  اتفاقيةى لعالبحرين تصديق وب

دد عتحفظات التي وضعتها البحرين على إال أن ال. قانونيا وعمليا النوع االجتماعيعلى أساس  تمييزاللمنع إلجراءات عدد من ا

ة، وخاصة في الحكومسياسات التمييز في  المتعلقة بحظر 2دة الما اهمن بينو كونها تتعارض مع الشريعةمن أحكام االتفاقية ل

حق ب المتعلقة 4الفقرة  15مادة وال، بنائهاأا لزوجها وحق المرأة في منح جنسيتهب المتعلقةالفقرة الثانية  9المادة ومجال الميراث، 

   11.سريةالحياة األو الزواج واة فيالمساالتي تقضي ب 16واختيار محل اإلقامة والسكن، والمادة نقل المرأة في حرية الت

على المادة  اتالتحفظو .عليها ُتغلبلل على األرجح ًاوقتتتطلب عية سجتممو ية وثقافيةدينلعقبات نتاج هذه التحفظات و

 9التحفظات على المادة و .في الميراث في حاالت معينة نصيب أآبر من المرأةأن للرجل ب قضيالشريعة التي تلى إت دناست 2

تحقيق الكامل الو .يةجنسالاألعراف التي اعتادت على تبعية األبناء آلبائهم لتجنب ازدواجية تعكس  يةسبخصوص الجن )2(

من  الفقرة الرابعةلى عالتحفظات و تمنع المرأة من لعب دور آامل في الحياة العامةالتي  ةجتماعيالعادات اال تعوقه 15للمادة 
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، فإن التحفظات على وأخيرا .متزوجة خارج بيت عائلتهاالغير زال رافضا لفكرة سكن المرأة  يتحديدا ألن المجتمع ال 15المادة 

  .الحقوق الزوجية تنظم يالتالشريعة  لالعتقاد بأنها تتعارض معت وضع 16المادة 

ينية نظمات غير الحكومية البحرمال يممثلمع ممثلو المجلس األعلى للمرأة  عمجتا، 2008أآتوبر  /تشرين األول فيو

في مكاتب هيئة األمم المتحدة بجنيف، لمناقشة مراقبة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  لجنةقبل انعقاد 

في عدم  لحكومةا حقعن  ين، دافع فيهقدم المجلس األعلى للمرأة تقريرا بالنيابة عن حكومة البحرو. لالتفاقيةتطبيق البحرين 

 المنظمات غير الحكوميةقدمت  ،وفي الوقت ذاته.  المرأة البحرينية مكينالجهود التي ُبذلت لت انة، موضحإلغاء تحفظات معي

  .والنهوض بحقوق المرأة في البحرين االتفاقيةمطالبة الحكومة بإلغاء تحفظاتها على " موازيةتقارير " البحرينية

مرسوم ب، اهوتحميدعم حقوق المرأة عاها الحكومة والتي ت، وهو الهيئة الرئيسية التي ترالمجلس األعلى للمرأةوأنشئ 

النسبية التي قوة ومع هذا، فإن ال. بغرض مساعدة الحكومة في رسم سياستها في القضايا المتعلقة بالمرأة 2001عام  في ملكي

والى جانب . ا حقوق المرأةفي قضاي المنظمات غير الحكوميةر ادوبعض أ أحيانًا صتقلله هذا المجلس ومساندة الدولة يتمتع بها 

، دعم بين الجنسين مساواةالتنظيم ورش العمل والدفاع عن قضية وتطوير المشارآات السياسية للمرأة، ونشر الدراسات، 

مع ارتباطه  المنهج الذي يتبعه مخففًا بسببإال أن . والمساواة في حقوق المواطنة البحريني األسرة قانونوحيد المجلس ت

  .دون حقيبةبوزير منصب آفي هياآل  رئيس المجلس األعلى للمرأةمنصب ويعادل ُبنية الدولة؛ وفي . الحكومة

   

  اتالتوصي

القانون وأن تعترف بمساواتها مع الرجل في المحاآم أمام  األهلية على الحكومة أن تعامل المرأة آشخص آامليجب  .1

 .قاضسواء آخصم أو آ

البحرينية  المنظمات غير الحكوميةاالتحادات النسائية وو، لى للمرأةالمجلس األعيجب على الحكومة بالتشاور مع  .2

من قبل  تعسفيلمنع الحكم التمييزي وال الموحد ل الشخصيةاحواألسن قانون أن ت، المتحررين والقضاةرجال الدين و

 .قضاة المحاآم الشرعية

، العمل على تأسيس محايدةجهات اندة ، وبمسالبحرينية والمجلس األعلى للمرأة المنظمات غير الحكوميةعلى يجب  .3

 .الموحد ألسرةل أهمية سن قانونعزز تآي  ،السنية والشيعية في االتحادات المرأةتواصل مع لجان 

على  ، تأسيس لجنة متخصصة تعملالعالمية والمحلية المنظمات غير الحكوميةعلى االتحاد النسائي، وبدعم من يجب  .4

لى جميع أشكال التمييز ضد القضاء ع اتفاقية تطبيقعند الشريعة اإلسالمية  عم تعارضتالتي ال إزالة التحفظات 

 .المرأة

وجعل بصفة فورية  لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةالقضاء ع اتفاقيةعلى الحكومة رفع تحفظاتها على يجب  .5

 .حضانةلا الزواج وولسكن، او منح الجنسيةحق في  بالرجل المرأة مساواةبمتماشيا مع االتفاقية القانون البحريني 

  

  شخصيةحرية الالمن وية واألستقاللالا

سرة يعيق التحسينات التي أدخلت على ألل موحد ، فإن غياب قانون2001عام في تي يكفلها ميثاق العمل الوطني رغم الحماية ال

مع و .األسري العنفنونية تحظر أحام قا غيابآذلك وعدم المساواة في الحقوق الزوجية والطالق، و الشخصية للمرأة اتالحري
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 دور اإليواءوأنشأت بعض الماضية  الخمس السنوات على مدىتجار في البشر، االحاربة بعض الجهود لم الحكومة بذلت هذا،

  .بفعالية المشكلةمعالجة ل إضافية الحاجة ملحة لوضع معايير وقائية إال أنتجار في البشر لضحايا اال الجديدة

فسكان البحرين  12.الوطني ميثاق العملمن فصل األول قسم الثالث الالعبادة بموجب  حرية يحرينقانون البال ويكفل

 في المائة 9,5نسبة مسيحيون، و في المائة 8,5وسنة، ن مسلمو في المائة 25وشيعة، ن مسلمو في المائة 57 :دينيًامتنوعون 

هناك اعتراف واسع النطاق بأن السنة و. المذهب السني البحرينفي  ةمآاحتتبع األسرة الو .المتبقية هم من أتباع ديانات أخرى

 ته الممتدةعائلالتي يرثها الفرد من  ُيعتبر الدين والمذهب من الموروثاتو. قتصادية ذات النفوذواال لمناصب الحكوميةيشغلون ا

، االحتفاظ بمذهبه بشكل عام طرففيحق لكل  ،أتباع السنة والشيعةحيث يتبع األبناء مذهب آبائهم، وفي حاالت الزواج بين 

عالوة على ذلك، فإن جميع المسلمين يشجعون على و. شائع على نحو متزايد غير المذاهب المختلفة أتباع بين رغم أن الزواج

 األخرى الزواج من أهل الديانات السماوية أباح للرجل المسلم، خالفًا للمرأة المسلمة، اإلسالمالزواج من داخل الدين، ولكن 

إال أن الشريعة اإلسالمية؛ موجب  ،قتلال يم هعقوبة المرتد عن اإلسالو 13.للمسلم الزواج من مسيحية أو يهوديةيحق حيث 

أحد  يعلن  الو في آمان نسبي ينالجنسن لتعاليم الدين من وتبعالذين ال يآثير من المسلمين يعيش و. هذه العقوبة البحرين ال تطبق

  .ألعراف والتقاليدعدم إيمانه خوفا من ا منهم

ن والسلفيبعض البحرينيين يتبنون تفسيرًا أآثر محافظة لإلسالم، السيما  يزال ال في البحرين،النسبي تحرر الورغم  

 نظم الحكم في إيران والمملكة العربية السعوديةبوقد تأثرت البحرين بشكل مباشر . ةيفيالشيعة في المناطق الرو ةالسن

زآى التزايد في أعمال العنف أو. ةمارصال شديدة ةة وعقائديإسالمي وممارساتالدولتين أفكارًا  من آليتبنى ، والمجاورتين

 الثمانيناتتجاه اإلسالمي المحافظ منذ انبعاث االوأعاد . في البحرين ةالطائفي في السنوات األخيرة لعراق ولبنانفي االطائفية 

   14.رغم أن الحجاب غير إلزاميية على المرأة التقليدية واألعراف االجتماع اللباس اإلسالمي فرض

ملزمة بأن يمثلها  العروس السنيةفإن بخالف العريس، و. نفس الحقوق الزوجيةب في البحرينمرأة ل واللرج يتمتع االو

 أمر ولي وفي حال لم يكن للعروس. هاها أو عموها أو أخوأب األمر هذا ليوغالبًا ما يكون و. القرانمن أهلها عند عقد  أمر ليو

ها قران وتوقع على عقدالعروس الشيعية نقيض من ذلك، تحضر وعلى ال. ُيمّثلها، يقوم القاضي بتمثيلها إلتمام مراسم عقد القران

وفي جميع . افي اختيار شريك حياته آبرة أاستقالليب ىحظا تأنه يعني بالضرورة ال ، على الرغم من ذلك، فإن هذابنفسها

  .عائلة بأسرها غاية في األهمية حيث أن الزواج دون موافقة األهل غير مقبول اجتماعيًااألحوال فإن موافقة ال

العروس المناسبة هي تلك التي تكون من نفس المستوى و. الزوجوعادة ما يتم اختيار العروس مسبقا من قبل أهل 

سمعة حسنة والمقصود بذلك الشرف بتها هي وعائل تتمتعيجب أن واالجتماعي والمذهب الديني والِعرقي والمستوى التعليمي، 

مرأة ل، تواجه الرجلل ًاخالفو. بل األهلوللرجال فقط الحق في البحث عن شريكة الحياة إذا لم يتم ترتيب ذلك من ِق. تحديدًا

  ).وإمكانية اللجوء إلى القضاء راجع فقرة عدم التمييز(الطالق  تإذا طلب - يًالقانونيًا وما - عقبات جّمة 

بينما آالم الناس، لتجنب  الرومانسيةعالقات الأآثر شيوعا، إال أنه ال يتم عادًة اإلفصاح علنًا عن  ةلمواعداصارت و

أصبح الشباب البحريني أآثر استقالليًة في اختيار شريك الحياة إال أن مازال و. ية خارج الزواج جريمةجنسالالعالقات  عتبرُت

في عقد القران، إال أن قلًة قليلة جدًا من  آانت أيًارأة الحق في وضع شروطها الخاصة للمو. لألهل تأثيرهم في القرار النهائي

   .تفاصيل المهرعلى  بدًال من ذلك، يرآز العقد أساسًاو. ستخدمن هذا الحقيالنساء 
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يوليو  /تموزي فف. ثقافية ال تزال قائمةبعض الحدود الأن قيود فيما يخص حرية التنقل رغم  أيمرأة ال ُتواجه الو

صدار جواز سفر دون الحاجة إلى إذن إللتقدم بطلب اليسمح للمرأة المتزوجة  الجوازات قانون من 13المادة تّم تعديل ، 2004

آما أن السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي ال  لبالدا خارجلوهي ليست ُمطالبة أيضا بأخذ إذن وّليها قبل السفر . من زوجها

  .مما سّهل السفر للجنسين الرجال والنساءلسفر استخدام جواز ايتطلب 

ة غير مباشريخضع مسارها لرقابة حيث  ، من الناحية العملية،متزوجة أقل قدرة على السفر والتنقلالغير المرأة  لكنو

حتى  اهوُعذريت ااع هذه الحدود للحفاظ على ُسمعتهتبإبة ُملزمهي و امع أهله المرأة بشكل عام شيعوت. األهل والمجتمعمن 

بقسط أوفر من الحرية في الحدود التي يتقبلها المجتمع ألن  التي تخطت سن الزواج المعهود ةزبوقد تحظى المرأة الع. تزوجت

للمرأة المتزوجة حريات إضافية ألن المجتمع يرمي و. المجتمع يرى أنهن أقل جاذبية في هذا السن من الشابات األصغر عمرًا

. متزوجةالغير بأنها أآثر عقالنية من المرأة  ها على عاتق زوجها وأبنائها فينظر المجتمع لهابمسئولية الحفاظ على سمعت

اجتماعيًا ليس عليها وحسب بل على ر ثيؤ ، فإن سلوك المرأة )متزوجة أو غير(وبغض النظر عن سنها و وضعها االجتماعي 

  .لى حماية نساء عائلتهسمعة أهلها وسائر قبيلتها، بينما ُيقاس شرف الرجل بمدى قدرته ع

تجار آمقصد معروف لال تقرير وزارة الخارجية األمريكية عن االتجار في البشروالبحرين مدرجة بشكل مستمر في 

، أنشأت الحكومة وحدة 2007نوفمبر  /وفي تشرين الثاني  15.ستغاللهن جنسيًاال ، بما في ذلك االتجار في النساءالبشرفي 

اعتقال أو محاآمات تسجل أي حاالت لم  ، ولكنالجنستجار في البشر بغرض غرض التحقيق في االخاصة في وزارة الداخلية ب

ى عداعامال أجنبيا  45حوالي  ، حصل2008فبراير /شباطو 2007أبريل / وفيما بين نيسان. االتجار في البشر بتهم اتأو إدان

 16.هذه الجهوددولي بالمجتمع الوأقر حكومية،  واءدور إيجسدي من أرباب عملهم مساعدات من آثير منهم التعرض إليذاء 

  .آاٍف مطبقة بشكل زالت غيرالبشر، إال أنها ماتجار في االكافحة ورغم أن الحكومة سّنت قوانين عدة ضرورية لم

، إال أن حاالت شبيهة بالعبودية مازالت ُتمارس على بعض العمال، اإلسالم بتعاليمالعبودية محّرمة في البحرين و

إال أنهم  قانون العمل البحريني حجز رواتب وجواز سفر العامل األجنبيوبينما ُيحّرم  .خادمات البيوت األجنبيات خاصة

 آثيرة حاالترغم هذا، تم اإلبالغ عن و 17.البحرين مستبعدون بشكل خاص من الحماية األوسع المقدمة للعمال من مواطني

ل امعال الحظ وإن حالف 18.هم إلساءات أخرىضيرتعة تنقلهم وـحري يديقوت، أجانب عمال ها رواتب وجوازات سفرقيُحجزت 

 19.، فيتم ترحيلهم إلى أوطانهم بواسطة متعهديهم، غالبًا دون أية تعويضات عن األضرار والمعاناةإلساءة واتعرض نالذي

ة من قبل أرباب لفظيية وإساءات نفسو ،)ية عادًةالجنس(وتنحصر معظم بالغات الخادمات األجنبيات في اإلساءة الجسدية 

  20.في ذات الوقت وهمالذآور والذين غالبًا ما يكون متعهد نعمله

 ذه المنحةه وقد تّم دفع. للعمال المتضررين دور إيواءسنة آاملة للحكومة لتوفير  إيجارالنساء الهنديات  جمعيةقدمت و

لحاجات الضرورية لعدد أآبر من العمال السكن واتقديم من  يةلجمعحيث تمّكنت ا جمعية حماية العمال الوافدين،بواسطة 

رسمية الغير  فدور اإليواء. مزيد من المساعدةعمال المتضررون بحاجة للعن هذه المعايير، فا وبغض النظر 21.المتضررين

تبين أآثر تكاد ال تتسلم أي تمويل من الحكومة؛ آما أنه ال توجد أي إحصائية  المحلية المنظمات غير الحكوميةالتي تديرها 

بغرض الدعارة أو الخدمة آما أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه تخفيف الطلب على  ار في البشرجتيات ُعرضة لالالجنس

  22.جنستجارة ال
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فحسب المجلس األعلى . دًاألن عدد السجينات من النساء محدود ج سجن البحرين العام للرجالبطبيعة الحال، فإن و

يتوافق مع المعايير العالمية لمعاملة السجينات، ولكن التطور مطلوب من حيث المساحة " النساء مرآز سجن"، فإن للمرأة

آان المسجونون و  23.أفضل للنزيالت شروطابجناح خاص للنساء يوفر  آخرمن الُمخطط بناء مرآز سجن و. والرعاية الطبية

سجناء من ة لرئيسي، ولكن لم يتم تسجيل حاالت تعذيب 2001الوطني عام  ميثاق العمل إقرارسياسيون ُيعرضون للتعذيب قبل ال

  .منذ ذلك الحيننسين جال

 شيروت. ويبقى في إطار األسرة ولكن عادة ما يتم التستر على وجودهفي البحرين، شائع األسريالعنف ويعتقد أن 

ات من النساء البحريني المائةفي  30أن إلى ، للبحوث ة إقليميةؤسسم والمرأة والطفل، وه معلومات مرآز أجراها دراسات

تحديدا غير ُمحّرم في األسري والضرب، إال أن العنف عتداء االمومًا ع تحظر نيانوورغم أن الق 24.األسرين من العنف يعانت

  .ةحكوميسياسة أي  هعالجُت الوانون البحريني قال

أ المرأة المتضررة التخاذ إجراءات قانونية، الطالق، ونادرًا ما تلجقضايا في األسري العنف  اتماتهلتفت إلى اُيقّلما و

تلكو امرآز بلات األخيرة ءحصاإلوا 25.هاعين االعتبار وال تحسبه لصالحبولكنها حين تفعل ذلك، فإن المحكمة ال تأخذ ذلك 

 2008ن للحماية من العنف في النصف األول من عام طلبتشير إلى أن عدد النساء اللواتي لرعاية حاالت العنف األسري 

وقد يّنم هذا االرتفاع الملحوظ عن زيادة الوعي لدى النساء وارتياحهن لمثل هذه المراآز  2007.26بعام تضاعف بالمقارنة 

  .زيادة العنف ضد المرأة وليس بالضرورة 

عالمة تطور  ووهبشكل قوي في البحرين، األسري التي ُتدعم ضحايا العنف  المنظمات غير الحكوميةعدد  ويتزايد

استشارات قانونية  تمقدأوال النسائية، فجمعية . تلك المواضيع رفض حتى عهد قريب مجرد الحديث فية لمجتمع آان يمميز

لتقديم الدعم المعنوي دون الحاجة لكشف مباشرًا  هاتفيًا اخط تما وفرآ ،مجانية للنساء المتضررات منذ أواخر التسعينات

، والذي يوفر خدمات استشارية وتسهيالت لإلرشاد األسريشة يتيم ئز عان مرآبينما أسست جمعية نهضة فتاة البحري. الهوية

موظفون لديهم  في المملكة، ولكن ينقصه ةالوحيد ةدار اإليواء األهليهو ، 2007مارس / آذارًأسس في والمرآز الذي ت .سكنية

  .خبرة آافية

ت  مرآز  وهو ،تلكو لرعاية حاالت العنف األسريابمرآز  ُيعتبرو ام  في  ، ُأسّْس  ربحهدف ال ال يس ادة    2006ع ة إع بغي

في مجال العنف    الذي أثبت نجاحه المرآز المشترك الوحيد بين القطاع الخاص والمجتمع المدني ) األسريتأهيل ضحايا العنف 

ام  في   أخرى شراآةونشأت . األسري ة فايت    2007ع ين منظم ة      لاب ر حكومي ة الغي ي  سمارت  مرآز وفويسز األمريكي  البحرين

ا  تعمل هذه الو  وسطاأل الشرق في لشراآةا كيةيوزارة الخارجية األمر مبادرةرشادية وو البحوث اإل ةالشخصينمية لتل ات مع  هيئ

ا  . سريالعنف األة فحاكالمدني لمالرتقاء بنشاط المجتمع ل امج أيضا   حاول  يآم دريب     البرن رامج في مجال الت وفير ب  الصحفي  ت

   .والتطوع وجوانب أخرى

دار بأي دعم حكومي إال في اآلونة األخيرة حين ُأسّْس  االجتماعي القائم على أساس النوع ضحايا العنفلم يحظ و

تّم نقل مسئولية دار اإليواء إلى  العام، ذلك مايو من/ أيارفي ف. 2006عام  في سريلعنف األنساء ضحايا امان لحماية الاآل

 ، وأيضًاعنفلمعرضات لال قلنمن قيود على حرية ت الجمعيةهذه  م لما فرضتهعاال نقدبال األمر الذي ُووجه ،جمعية االجتماعيين

قضايا العنف في تدريبية للقضاة المتعاملين  تدورابتوفير  الحكومةقامت  و. لغياب المسئولين المتخصصين في هذا المجال

لتسهيل إجراءات المحاآم الشرعية،  1986لسنة  26عّدلت قانون وقامت بتوظيف المزيد من الشرطة النسائية، آما ، األسري

39



ي دول الشرق األوسط وشمال أفريقياحقوق المرأة ف  

 البحرين

والمشورة لتقديم الدعم  مجانًا هاتفيًا ًاس خطأّسالمجلس األعلى للمرأة ن إبل  27.خاصة في مجالي النفقة وحضانة األطفال

القائم على تناول موضوع العنف لتدريبية لمجموعات مختلفة بما فيهم القضاة ودورات عدة مؤتمرات  عقدالقانونية للضحايا و

  .االجتماعي النوع أساس

 آافية تزال غير الإال أنها  ،بالثناء ٌةجدير والحكومة المنظمات غير الحكوميةمن  ورغم أن التطورات التي حّققها آل

لعنف ا ضحايامان لحماية دار اآلحيث أن . آمن لتقيم فيه مأوىتحتاج إلى ، وتحديدًا تلك التي األسري لحماية المرأة من العنف

إلقامة المرأة الُمعّنفة لفترة زمنية محدودة شريطة تقديمها إثباتًا  اإليواءيوفران  لإلرشاد األسري شة يتيمئعا رآزموسري األ

تي المرأة ال قد ترغم ،االجتماعيةو المالية ضغوطال ة مناسبة فإنبديلمساآن وإلى أن يتم توفير . مصّدقًا من مرآز الشرطة

  .هاللبقاء في مكانتعرضت للعنف 

 المنظمات غير الحكوميةالحكومة و المؤثر لكل منو حرالعمل الُتقّيد ة جتماعيالوا ةدينيوال، ةسياسيعقبات الال زالت وال

األخرى للمرأة آحرية  حيالنوافي أما الجهود المبذولة . والحقوق الزوجية االجتماعي النوع القائم على أساسالعنف  تيقضيفي 

والدفاع  وق القائمةالحقلزيادة الوعي بهذه  ةالعامالهيئات والمدني  المجتمع حافآ حيث أآبر أثمرت عن نجاحات مثال، فقد التنقل

أقل انخراطًا في محاربة االتجار في البشر والممارسات الشبيهة بالعبودية لبحرين نشطون ا يظل ،وبصفة عامة .عن توسيعها

  .الدوليةقضية ُتعنى بها المنظمات  ونآثيروالتي يعتبرها 

   

  توصياتال

. سيئينمن شأنها ردع الم وتفرض عقوبات شديدةتحديدًا،  األسريالعنف تحظر  على الحكومة أن تسن قوانينيجب  .1

  .استخدام هذه العقوباتعلى  العامدعاء أن تدرب الشرطة واإلبالتالي وعليها 

آما  .بدار اإليواءباإلقامة  بتقديم إثبات مصّدق من مرآز الشرطة لُيسمح لهاالمعرضة العنف  ال يجب إجبار المرأة .2

الستيعاب النساء  دور اإليواءوالتي تهدف إلى توسيع  المنظمات غير الحكوميةيجب زيادة التمويل المقّدم لبرامج 

 .الُمعّنفات بما فيهن األجنبيات

يات ، تمنحها الميزانية المطلوبة آي تتمكن من إجراء التحرعلى الحكومة أن توفر وحدات تشريعية خاصةيجب  .3

  .على مرتكبيها القانون وتطبيق االتجار في البشر الالزمة لدعاوى قضايا

ن االتهامات مشروعة ومال غيرالهجرة وُتهم البغاء، المحاآمة ب من االتجار في البشر لضحايا حصانةضمان يجب  .4

ة ضد مرتكبي ، آما يجب توفير الحصانة والحماية وإعادة التأهيل لهن وتشجيعهن على الشهادالمرتبطة بذلك

 .اإلساءات بحقهن

 ،جمع المعلومات واإلحصائياتفي  الخبيرة دوليةال المنظماتالتعاون مع  المحلية المنظمات غير الحكوميةعلى يجب  .5

، والذي يمكن االستفادة منه في رفع الوعي وتدريب المرأةاألسري ضد جرائم العنف  مدى تواجدلعمل بحث يبين 

 .الُمعّنفاتوالذين يتعاملون مباشرة مع  خدمة االجتماعية والعالج النفسي والطبيالشرطة والعاملين بمجال ال

  

  الفرص وتكافؤاالقتصادية  الحرية
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ي دول الشرق األوسط وشمال أفريقياحقوق المرأة ف  

 البحرين

بما فيها البحرين، حيث يرى المجتمع  ةالعربي بلدانفي ال الزجل و المرأةمن الصعب تحقيق المساواة االقتصادية الحقيقية بين 

إال أن التاريخ اإلسالمي يدعم فكرة الحقوق االقتصادية للمرأة ويشير . لرًا على الرجية وعالم األعمال حكالوظائف الرسم

، آمثال ناجح للمرأة المستقلة "صلى اهللا عليه وسلم"، الزوجة األولى للرسول محمد "رضي اهللا عنها"البعض إلى السيدة خديجة 

  .في العمل الحر

تها وزوجها وأوالدها، بينما يتوجب على ية ينحصر في االهتمام ببواجب المرأبالنسبة لبعض المدارس اإلسالمية، فإن 

 أدوار قائمة على أساس إلىهذه التوقعات ت أدو 28.المسئولية المادية الكاملة ألسرته على عاتقه ًاخذآالزوج معاملتها بعدالة 

مالت االع حيث عدد الزوجات منهجًا مختلفًا ، بينما تبنى البعضمن منظور األعراف للعديد من األسرالنوع االجتماعي 

آما قلت مسئوليات الزوجة في البيت نظرًا النتشار ظاهرة الخادمات برواتب قليلة حتى في  29.المستقالت ماديًا في تزايدو

  .األوساط األدنى من متوسطي الحال

نات، أسست ففي السبعي 30.، حسب الظروف المادية لكل فرداتللمرأة البحرينية حرية امتالك األرض والعقارو

المجلس الحكومة وتحديدا بدأت  ، سيرًا على هذا التقليدو. الحكومة مشروع األسر المنتجة إلدارة مشاريع بسيطة من البيت

بنك  ريع صغيرة ومتوسطة الحجم آما أسسمشا مّولو. مشارآة المرأة في االقتصاد، طرح برامج عديدة لتنمية األعلى للمرأة

باإلضافة إلى ذلك، قامت العديد من  31.الدخل المحدود وإيجاد فرص العمل لهم اتلألسر ذ لرفع مستوى المعيشة األسرة

لتشجيع  الصغر متناهية ، بتوفير برامج قروض اإلنمائيامج األمم المتحدة ن، بعضها بمساعدة من برالمنظمات غير الحكومية

إلقامة المشاريع  قليًال را أآبوقروض صغيرة اة قروضآما يقدم بنك البحرين للتنمي. مبسطة  ةخاصإقامة مشاريع المرأة على 

  .من مجمل المستفيدين من هذه القروض في المائة 73الخاصة، وتشكل المرأة 

يحتم عليها المجتمع االستعانة بالرجل حيث آانت المرأة سابقًا تواجه صعوبات إذا حاولت إنشاء مشروعها الخاص و

المرأة ، باتت 2000ومنذ عام  أنهإال . آالجمارك ورخص العمل وغيرها ية والحكوميةعلقة بالدوائر الرسملقضاء األمور المت

المتعلمات من الطبقة و بعض النساء المتحررات ررقحين توبالتالي، . تعمل بمجال خدمات تخليص المعامالت الحكومية

ن بخدمات مكاتب تخليص يستعتأو  المعامالت الحكومية ا في تخليصنفسهفإنها تعتمد على فتح مشاريعهن الخاصة الوسطى 

  .سواء الرجال منهم أو النساء، توفيرًا للوقت والجهد المعامالت

فميراث المرأة أقل . ، إال أن مسألة الميراث تحكمها الشريعةةوالشيع ةتفرق في المعاملة بين السن ورغم أن القوانين

. ، فعلى سبيل المثال ترث األخت نصف ما يرثه األخىالمتوف من الرجل في بعض الحاالت بما فيها حالة صلة القرابة ذاتها من

آما ُورد بالقرآن  ىأة بما فيها مسئولية ديون المتوفبما على الرجل من مسئوليات مادية أعظم من المروقد ُعلّْل هذا التفريق 

  .وغالبًا ما ُتظلم المرأة حين يتم التقسيم الفعلي للميراث 32.الكريم

طالب  من مجموع في المائة 67طالب جامعة الخليج و من مجموع في المائة 72إلناث ، شكلت ا2007في عام 

وآعضوات متعلمات في المجتمع، فإن خريجات الجامعات يكّن   33.جامعي في البحرينالتعليم لل ين، أآبر مؤسستجامعة البحرين

بعض فإن فعلى سبيل المثال، . التخصصات ضبع هناك فصًال بين الجنسين في إال أن. إدراآًا لحقوقهن وفرض احترامهن أآثر

هذا الفصل . ، بينما تكون مواد الخياطة حكرًا على اإلناثرعلى الذآو حكر في المدارس الثانوية الصناعيةالتخصصات 

ورغم عدم وجود . االجتماعي دعم الحكومة للتحيزيعبر عن مستقبال و على فرص ومجاالت العمل سلبًا واالحتكار يؤثر

فوق أعدادهن في تخصصات تمتواضع بينما  مثًال و مواد أخرى محتكرة، إال أن تواجد اإلناث في مجاالت الهندسةتخصصات أ
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ي دول الشرق األوسط وشمال أفريقياحقوق المرأة ف  

 البحرين

حرية المرأة في اختيارها لمسارها الجامعي ويجبرها  قيدومن وجهة نظر معينة، فإن هذا ي. التعليم والرعاية الصحيةآأخرى 

 عن الهمل وبالتالي زيادة نسبة العاطالت عملعلى  ي النهاية إلى عدم حصولهاعلى دراسة المواد األقل طلبا في السوق ليؤدي ف

  . في البالد

إال أنه ووفق دراسة ُأجريت مؤخرًا، يتسلم العمال . من الدستور حقوقُا وفرصًا متساوية لجميع العمال 12المادة وتمنح 

 دينارًا بحرينيًا 643الموظفة في القطاع العام يبلغ الدخل الشهري للمرأة  فمتوسط. الذآور دخًال أآبر من العمال اإلناث

ويزداد هذا الفارق في . )دوالر أمريكي 1872.93( دينارًا بحرينيًا 706بينما يتسلم زميلها الرجل  )دوالر أمريكي 1705.80(

 )دوالر أمريكي 814.43( دينارًا بحرينيًا 307الدخل الشهري للمرأة الموظفة  متوسطالدخل في القطاع الخاص، حيث يبلغ 

ى سقأ خادمة تعاني من وضعالفإن ذلك،  لىفضًال ع. 34).دوالر أمريكي 1204.40( دينارًا بحرينيا 454ويتسلم زميلها الرجل 

  35.الذي يزاول المهنة ذاتها وظروف عمل أسوأ من الرجل

من قانون  301فالمادة . ظاتهناك بعض التحف زالت ال هورغم أن لمعظم النساء الحرية في اختيار تخصصاتهن، إال أن

الثامنة مساًء والساعة الرابعة صباحًا، ة ساعال، يمنع النساء من العمل بين 1976لعام  63في القطاع الخاص رقم  العمل

مرأة الوزارة الصحة،  الذي أصدرته، 1977لسنة  5القانون رقم ويمنع . مستثنين من ذلك بعض التخصصات آالرعاية الصحية

  36.الصناعات الثقيلة آالعمل في مجالعمال الخطيرة من ممارسة األ

 النساءعدد من  تقريبا في المائة 31لي احوومن الشريحة العاملة في البحرين  في المائة 19شكلت النساء حوالي و

ميادين  في في طريق نيل المرأة حقوقها الكاملة والمعادلة تقف زالت الالتي ورغم العوائق  2007.37عام قي مالت االع البالغات

بأن على هذه العقليات أن تتغير إذا أرادت البحرين تحقيق أهدافها  -  لعادات والتقاليد إال أن الوعيل عزىُت هامعظموالعمل، 

 ضد التمييز أحمد أول دعوى قضائية. الوعي، فقد رفعت الموظفة الحكومية س تزايدومثاًال على  .يتزايد - االقتصادية المنشودة

  38.في انتظار إصدار حكم، ومازالت القضية نوعها االجتماعيبعد أن تّم استبعاد ترقيتها بسبب  2005م عا في للمحكمة

تم تحديد عدد الموظفين األجانب المسموح لهم جهود البحرين لتقليل االعتماد على العمالة األجنبية، فقد  في إطارو

الشرآات الخاصة  2008 سنةل 56القانون رقم ويحفز . ة ذاتهاالموظفين البحرينيين في الشرآ عددالعمل في الشرآات مقارنة ب

للشرآة بتوظيف المزيد من  سمحمما على توظيف البحرينيين حيث ُتحسب آل موظفة بحرينية وآأنها موظفتين مواطنتين 

  .اقل تباور، الذين يحصلون على األجانب

موظفاتهم أثناء إجازة حاب العمل من إقالة منع أصب حيثالنوع االجتماعي  على أساس قانون العمل حمايةويوفر 

في  في أماآن العمل االجتماعينوع لمزايا قائمة على أساس اتطورات مفيدة بالنسبة ل عدة وهناك 39.الوضع أو بسبب الزواج

زيادة ساعة  تيوم عمل، آما تم 60يوم عمل إلى  35زيادة إجازة الوضع من  ت، تّم2005ففي عام . السنوات األخيرة

ضاعة لتصبح ساعتين يوميًا لمدة ستة أشهر، آما يحق لألمهات اآلن الحصول على إجازة دون راتب لمدة أقصاها سنتين الر

لساعات أطول من دوام رياض األطفال، عادة تعمل األمهات و 40.مناسبات منفصلة خالل حياتهن العمليةفي لثالث فترات أو 

و بصفة عامة، فإن األم العاملة تفتقد الدعم المطلوب للموازنة . ومسئولياتها آأميخلق إرباآا بين مسئوليات المرأة آموظفة مما 

    41.عاديةبين عملها وبيتها والذي يشمل واجباتها اليومية ال

على المجتمع البحريني، والذي طالما اعتبر  الدعم االقتصادي الممنوح للمرأة من ِقبل الدولة ظاهرة جديدة ُيعتبرو

الشرآات التي تقوم  ئخالل تطوير القوانين التي تكاف دوره من ويؤدي المجلس األعلى للمرأة. تهاية قريباالرجل ُملزمًا برع
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ي دول الشرق األوسط وشمال أفريقياحقوق المرأة ف  

 البحرين

بتمويل حكومي، بمساعدة النساء وبالتعاون مع وزارة العدل  وزارة التنمية االجتماعية تقومعالوًة على ذلك، . بتوظيف النساء

  42.المطّلقات وأوالدهن

حكومة آال جهاتبعض التوفير فرص التدريب بالتعاون مع ب ةل البحرينياعماألسيدات ة في غضون ذلك، تقوم جمعيو

اإلتحاد العام لنقابات ورغم تمثيل النساء لشريحة آبيرة من القوى العاملة ومنهن عضوات في  .اإلنمائي األمم المتحدةبرامج و

 43.ع على جدول أعمال االتحاد بأي شكل من األشكال، إال أن قضايا المرأة العاملة ال ُتطرح في أرض الواقالبحرينعمال 

الحقوق االقتصادية للمرأة في  مائدعفي ترسيخ تحسن ملحوظ إال أن الاستمرار وجود العوائق االجتماعية عن  غض النظروب

  44.السنوات األخيرة

   

  التوصيات

على دراسة مرأة خاصة لتشجيع ال برامج ئنشأن ت ،المحلية المنظمات غير الحكوميةبالتعاون مع الحكومة يجب على  .1

ويمكنها على سبيل المثال، إقامة معسكرات عامة . التخصصات التي ال تشغلها المرأة حاليا أو تشغلها بنسبة بسيطة

اللواتي حققن إنجازات في هذه المجاالت آي نساء حيث يمكن استضافة الإللقاء الضوء على المهندسات والعالمات، 

 .ء نوادي علمية للفتياتُيمثلن قدوة، أو إنشا

ساعات عمل رياض األطفال لتخدم الموظفات العامالت بدوام آامل، وعلى الحكومة أن تصرح للقطاعين  تمديديجب  .2

 .العام والخاص إنشاء رياض خاصة بها في مكان العمل

 .عمال البحريناإلتحاد العام لنقابات العاملة على قائمة اهتمامات ضد المرأة  التمييز يجب أن ُتوضع قضايا .3

فّعالة  أن المرأة تنال نصيبها فعليًا، آما عليها توفير آلية من تدقق في إجراءات الميراث لتتأآد على الحكومة أن يجب  .4

 .لتداول الشكاوى، وإعالن الغرامات المادية في حال سوء التصرف بالميراث من ِقبل الوصي أو الولي

 

  والصوت المدنيالحقوق السياسية 

 )1( 2المادة  وتمنح .قتراع العاماالالمرأة حق ي تعطمجلس التعاون الخليجي في  دولة ، أول2002في العام ، بحرينالبحت صأ

وعالوة على ذلك،   45.الوطني حقوق وفرص تصويت متساوية لجميع مواطني البحرين ميثاق العملمن  من الفصل األول

ـق المشارآة في الشئون العامة والتمتع لمواطنين، رجاًال ونساًء، حل"بأن بشكل واضح  الدستورمن  هـفقرة  -1المادة  تقضي

 وال. ألوضاع التي يبينها القانونبالحقوق السياسية، بما فيها حق االنتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط وا

، إال أن المرأة سعةالوا اتهذا اإلصالح ورغم". للقانون يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقًا

  . األحزاب السياسيةو سلك القضاةو الحكوميةو لميادين التشريعيةاعن بة ائغمازالت شبه 

تلك  في تخسر وألنها. تنجح أي منهنأن  نساء أنفسهن في انتخابات المجلس النيابي دون 6، رشحت 2002في عام و

نافس هذه المرة، لتفوز آأول دون ُملكن و سهانف ترّشح، ف2006في عام  عود الكّرةأعادت لطيفة الق ،ق طفيفرانتخابات بفاال

االنتخابية  اأثناء حمالته من نوعها عوائق فريدةمرأة وبصفة عامة، تواجه ال. امرأة بحرينية وتكون المرأة الوحيدة في البرلمان

بينما  سيينالجن من  ًاروهجمع جمتغفيرة من الناس أو أن حشد جموع  مثًالا ل، حيث ال يمكنهما يحظى به الرجبتحظى ال  األنه

آان و. دون أن يتكبد عناء تجميعهم يسهل ذلك على منافسها الرجل والذي يمكن أن يتواجد حيث الجموع آالمساجد وغيرها
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زيادة عام، أي بفي ذلك ال في المائة 50,2الناخبات  ، ومثّلت أصواتمرأةا 16 :2006في انتخابات  المرشحاتمجموع النساء 

  .2002نتخابات لصوت النسائي في ابا مقارنًةملحوظة 

رد وعضو في جمعية الوعد، أآبر جمعية سياسية امنيرة فخرو، خريجة جامعة هارفوهي إحدى الُمرشحات، ونافست 

رو إال نسبة ضئيلة من لم ُيساند فخو. -  السنية – اإلسالمي جمعية المنبرصالح علي، عضو  ذي يحتل المقعدال مرشحالليبرالية، 

 فخرو خسرتو. 2006ها بأصواتهن في انتخابات نساندالالتي نساء منطقتها السكنية  وغالبيةجمعية الوفاق اإلسالمية،  أعضاء

قامت فخرو برفع دعوى في و، نتائج تلك االنتخابات مما يعزز االعتقاد بحدوث ترعب في ،فقط فليلة بفارق عدة أصوات

إنما النتمائها السياسي نها امرأة وخسارتها ليس فقط أل عزيتوقد . ُقوبل طلبها بالرفضدة االنتخابات، ولكن حكمة طالبًة إعاالم

عضوًا في الجمعيات  ةمرشح ةلم تكن أيومن الُمالحظ أنه . بأي مقعد برالية آجمعية وعديأيضًا حيث لم يفز أي من مؤيدي الل

  .بأغلبية المقاعدفي النهاية ازت اإلسالمية التي يسيطر عليها الرجال، والتي ف

رغم أن البحرين ُمثلت من ِقَبِل سفيرات . نسبة تواجد المرأة في مراآز صنع القرار في القطاع الحكومي ضئيل جدًاو

إناث منذ التسعينات، آما آانت البحرين أول دولة عربية تحمل فيها امرأة حقيبة وزارة الصحة حين ُعينت ندى حّفاظ في هذا 

آانون  فياالجتماعية  تنميةآوزيرة لل اإلسالمية السنيةجمعية اإلصالح  تلتها بفترة فاطمة البلوشي عضو. 2004ب عام المنص

ل خليفة حقيبة وزارة حين تسلمت الشيخة مي آ 2008نوفمبر  /تشرين الثاني ، ومن ثم التعيين الذي تّم في200546 يناير /الثاني

 وزارة ةوآيلفي منصب  المرأة البحرينيةة، ُعينت ريوزتعيينها آباإلضافة إلى ، نصبا الممرأة في هذاعالم آأول الثقافة واإل

ارتفع هذا العدد و، بتعيين أربعة نساء، 2001وقد بدأ أول مستشار لمجلس الشورى الحالي عام . جامعة ةجامعة ورئيس ةعميدو

بسبب خلّفت مقعدها  - البحرينية اليهودية -أن هدى نونو  ، إال2006عام في امرأة  11بينما تّم تعيين . 2002عام في إلى ستة 

 من في المائة 25ما ُيعادل  المجلس بعشرة نساء أيتارآًة . لبحرين في الواليات المتحدة األمريكيةاسفيرة  توليها منصب

  .أعضائه مجموع

، 2006لعام  32قننها المادة حيث ت. في البحرين الذآور واإلناث لجنسينلحرية عقد التجمعات مّقيدة بنفس النسبة و

بحرية في عدد من ت المرأة شارآ في السنوات األخيرة،و. ُمسبقًا منظمي التجمع إخطار األمن العامعلى هذا القانون  ويشترط

 اسيينيأسر المسجونين الس حين خرجت، 2007ديسمبر  /آانون األول إال أنه في. المظاهرات والتجمعات السياسية واالجتماعية

لم ُيسمح آما ، حشودهم للفريقأثناء ت سلوب ُمهينأبعنف وبقوات األمن الخاص والشرطة النسائية، ردعتها ، اهراتللمظ

إحداهن على تقبيل قدم أحد الضباط قبل السماح لها وقد ُأجبرت . لمستشفياتل اتظاهرتقلت بعض المللصحفيين بالتصوير ون

ما جاء في بعد خاصة ، خاصة تجاه المرأة والنوع من المعاملة غير شائع ذاهو 47.المغشي عليها في السجن بمساعدة والدتها

  .، ولهذا ُتحجب حقائقه عن التغطية اإلعالميةميثاق العمل الوطني

وزارة التنمية ، تعمل تحت إشراف الجمعيات النسائيةفي البحرين بما فيها  المنظمات غير الحكومية جميعو

إدانة وتحريم  وزارة التنمية االجتماعية، بينما تستطيع "النشاط السياسيب" نخراط فيما ُيعّرفسمح لها باال، ألنه ال ُياالجتماعية

 بحريني رديناآالف  10والتي تفوق ميزانيتها  المؤسساتمن هذه  مؤسسةوُتلزم الحكومة أية  .المواضيع الجدلية المثيرة للخالف

آما تقوم الحكومة بالتدقيق . لضبط ومراقبة وضعها المالي مؤسسةالحسابات من خارج  بتعيين مدقق )ألف دوالر أمريكي 26(

 مزيد منل تخضعها، ُمحددة بذلك المساعدات التي قد ُتقّدم لها والمؤسساتفي أي تمويل أو تبرع خارجي يصل إلى هذه 

  .ةسيطرالو شرافاإل
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أو اعات أو المؤتمرات، حضور التجمعات أو االجتم للمواطن  يحقالقانون العقوبات، من  134وحسب المادة 

منظمات أية أو ممثليهم أو  انبأج اءوزرأي ، أو حتى االتصال بالبحرين خارج اُمصّرح بهالغير  تحتفاالاالأو  اتندوال

مثل هذه  عرضُتو. اسية أو االجتماعية والتي قد تضر بسمعة البحرينيون البحرين االقتصادية أو السؤبغرض مناقشة ش

آحد ) دوالرًا أمريكيًا 265(دينار بحريني  100 قدرهاأو غرامة  /السجن لثالثة أشهر آحد أدنى مع ةبوأصحابها لعقالتصرفات 

وزير الداخلية الشيخ راشد آل  هدد، إال أنه لم ُيفّعل إلى أن 2001عام  في الميثاقإقرار ُقبيل  ن ُسّنورغم أن هذا القانو. أدنى

على حرية مناقشة حقوق المرأة  قانونهذا ال وال يمكن التخمين بماهية تأثير. 2008نوفمبر / تشرين الثانيخليفة باستخدامه في 

  .في البحرين مع أطراف أخرى خارج البالد

 العاملين في مجال ، فحقوق المرأة والرجلالنوع االجتماعيعلى أساس القيود القانونية على حرية اإلعالم  تقوم الو

في عام و 48.، يشمل أيضا تغطية األخبار الحساسة، وبخاصة قضية الفساد2002 سنةل 47لصحافة رقم قانون ا. دةقيم اإلعالم

لمرآز  وطبقًا. صحفيًا للنيابة العامة لتشويه سمعة بعض الدوائر الحكومية أو مسئوليها بشكل أساسي 15، تّم إحالة 2007

الوحيد لتوفير شبكة  المصدر هي، )لكوتاب(شرآة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية  فإنالبحرين لحقوق اإلنسان، 

ورغم ارتفاع نسبة النساء العامالت في مجال  2007.49عام  مناقشةخاص لل منتدى 23ت ّمدج وقداتصاالت اإلنترنت، 

والعنف األسري في السنوات األخيرة، إال أن البرامج التي ُتذاع لمناقشة شئون المرأة وحقوقها السياسية  متزايدالصحافة بشكل 

  .يلقل

، وطبقًا لسجل جامعة البحرين فإن في المائة 31 حواليبـ المحاماة مجالنسبة العامالت في  تدر، ُق2001في عام و

إذا ما قورنت بالدول المجاورة ألن المرأة  آبيرة وهذه األرقام. معظم الطالبات الحاليات والخريجات منذ ذلك الحين من النساء

ترّقت اثنتان منهن ونساء بمنصب نائب عام،  ثالث، تّم تعيين 2003 سنةفي . 1976ام ع امتهنت المحاماة في البحرين منذ

وآانت منى الكّواري أول امرأة تشغل . 2007مدير النيابة العامة سنة بمنصب ين، آما تّم تعيين امرأة يبامرأتين أخر تاواستبدل

عام  يةمحكمة الدستورالحى الزياني والتي ُعيِّنت بها ُضتلت، 2006يونيو / حزيرانفي في المحكمة الُعليا المدنية  منصب قاض

نساء في سلك القضاة  سبعوجد سوى يال  ،إجماًالو. التي ُعيِّنت قاضيًا في المحكمة الجنائية الصغرى بيلثم فاطمة ح ،2007

ورغم وجود آراء  50.المرأةة بؤثرالمو ةصاخالقضايا التتداول ا ما غالب، والتي وينعدم هذا التواجد تمامًا في المحاآم الشرعية

في البحرين تؤمن بعدم صالحية المرأة لمنصب القاضي في المحاآم جميعها في هذا الشأن إال أن المدارس اإلسالمية  ُمتباينة

  .المرأةالمتعلقة بقضايا التعيين المرأة في هذه المحاآم للبت في  البعض يقترح فيما 51.الشرعية

موضوع  -السنية  -  ة، وجمعية المنبر اإلسالميجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية ثلم سياسيةقلّما تطرح منظمات و

قضية الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام،  ،الجمعيات النسائيةو ئيتحاد النساالا يتبنىبينما . في برامجهاللمرأة حقوق السياسية ال

أن معظم إضافة إلى . سياسية اتًا ألنها غير ُمسّجلة آجمعيإال أن إدغام حقوق المرأة السياسية في خطة عملها محدود جدًا نظر

الجمعيات السياسية هي في الحقيقة دينية بحتة لذا يكون التعاون بينها وبين الجمعيات النسائية في إطار ضيق جدًا وغالبًا ما 

 .أهدافهم ضعارتت

  

  اتالتوصي
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آيفية إدارة  في اتآدور ،للمرشحات السياسيات توفير التدريب الالزمالمحلية  المنظمات غير الحكوميةعلى يجب  .1

 آما عليهم تنظيم برامج. جذب اإلعالم بشكل فّعالأساليب و ،تعبئة الشعب لضمان دعمهمفن ، وةجحاحمالت انتخابية ن

مرشحات ناجحات من القيادات السياسية النسائية في البحرين و ف بهااستضُتعلى شبكة التلفاز أو اإلذاعة ُتبث  حوار

 .االنتخابيةت استراتيجيالخبرات والتعرف على الالستفادة وتبادل الللتحاور ل عربية أخرى دو

غير الحكومية الحكومية ومن قانون العقوبات آي يتمكن ممثلو المنظمات  134على الحكومة أن تلغي المادة يجب  .2

البحرين التي تتناول الوضع في  مورلمناقشة األ بالمعنيين خارج البحرينوالمدافعون عن حقوق المرأة من االجتماع 

   .بحرية ودون خوف من العقوباتوالتي تؤثر على قضايا المرأة 

على الحكومة تعيين المزيد من النساء في مجلس الشورى وسلك القضاة خاصة المحاآم الشرعية ومنح المزيد يجب  .3

 .من النساء مناصب صنع القرار

مع الجماعات عدة  يتسنى لها فيه مناقشة أمور لغة حوار صريح خلق على المنظمات المعنية بحقوق المرأة يجب  .4

 .ستراتيجية للتعاون والعمل المشترك البّناءإفي جو صحي ومثمر؛ للوصول إلى  الدينية

  

  الحقـوق االجتماعيـة والثقافيـة

حقوقًا أعلى  تي تنحاز للرجل وتمنحهقاليد، والالحقوق االجتماعية والثقافية للمرأة البحرينية بشكل آبير بالعادات والت تتأثر

وفي . في مختلف مناحي الحياة االجتماعية لهاالمجتمع ال تتساوى المرأة مع الرجل في معاملة وهكذا . وأفضل من المرأة

لحماية المرأة والرجل من  المتعلقة بمزايا السكن والبطالةآاألمور الماضية، تم تعديل بعض األمور  الخمس السنوات غضون

من نسبة تأثير المرأة وتواجدها الفّعال في المجتمع،  للجمعيات النسائيةوالمشارآات الفّعالة  ئيتحاد النسااالتأسيس  وزاد. فقرال

  .مازال غائبًا عن المجالس البلدية اإال أن نفوذه

 ننيلمواطلجميع ا مجانًا حيث توفر الحكومة هذه الخدمات في مجال الرعاية الصحية،ُتعامل المرأة والرجل بمساواة و

تطورت وقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بحقوق الرعاية الصحية، و. أجرًا رمزيًا نظير هذه الخدمات المقيمونبينما يدفع 

و للرجل  76 للمرأة ليصل إلىاالفتراضي  العمر تقدير متوسط، حيث ارتفع في السنوات األخيرة واضحبشكل خدماتها الصحية 

وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية، فنسبة وفيات المواليد بلغت . 2000للرجل عام  72و للمرأة 74 مقابل 2006عام في  74 إلى

 تزال أعلى من دول مجلس التعاون الارنة بالمعدالت العالمية ولكنها ، والتي تراجعت بشكل ملحوظ مقألف 100لكل  32

   52.والمملكة العربية السعودية وقطر الخليجي آالكويت

ر رجال الدين أيضًا يوقد تستش الزوج،طلب موافقة تغالبًا ما  ا، إال أنهالنسل تنظيمأن القانون يمنح المرأة حق ورغم 

 .فال يتم إال بموافقة الزوج وبالطرق المقبولة قانونيًا ودينيًا ،)التعقيم( الدائم أما إجراء عمليات منع الحمل. قبل اتخاذ القرار

   .ساسًا على الحالة الصحية للمرأة ومدى تقبل جسمها لموانع الحمل االعتياديةأ يعتمدفيه والقرار النهائي 

على المرأة الحصول على موافقة زوجها قبل خضوعها لعملية الوالدة القيصرية إال في الحاالت الطارئة الغير قابلة و

اض هو أن ُيشكل الحمل خطرًا على صحتها والحالة الوحيدة التي ُيسمح للمرأة فيها باإلجه. لالنتظار أو في حالة غياب الزوج

ولكنه أيضًا ال يتّم إال بموافقة الزوج، أما إذا قرر الزوجان إجراء عملية اإلجهاض بسبب ظروف مادية أو تحديدًا للنسل أو 

ولى دول ُتعتبر البحرين أو. الجنين تشوه أو إعاقةحتى في حاالت آما يمنعه ذلك،  يمنعألسباب عائلية أخرى، فإن القانون 
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الجيني، الرتفاع نسبة زواج األقارب  مجلس التعاون الخليجي في طرحها لبرامج الفحص قبل الزواج، والتي تشمل فحص الدم

  53.إلى حد ما

لم تعد بحاجة إلى إثبات عذريتها، آما اختفت  في شرف عائلتها، إال أن العروسغم أن لعذرية المرأة مكانًة هاّمًة رو

من في البالد  ةقلّياألأما ظاهرة تعدد الزوجات فانحصرت لدى   54.ارسات التقليدية المؤذية آختان البناتمن البحرين بعض المم

إال أنها لم تعد ظاهرة منتشرة ألسباب مادية غالبًا حيث أن على الزوج تأمين مصادر  .تعليميةالمستويات المختلف المذاهب و

فال ُيزاول إال من ِقبل بعض ) الُمتعةزواج (األجل  أما الزواج قصير. نه من الصرف على زوجاته وأوالدهكمالية ثابتة تم

، وعمومًا فإن الناس ال تتطرق لمناقشة هذه المواضيع نظرًا الشيعة، بينما لدى المجتمع السني أنواع أخرى من الزواج المؤقت

  .لعدم تقبلهم لها

ُيتوقع آما الرجال،  محارمهامع أحد ما تنتقل للعيش في حال وفاتهبطبيعة الحال مع والديها، و ةتعيش المرأة العزبو

الفكرة لك تتقبل بدأ ببينما يرفض المجتمع أن تعيش المرأة لوحدها، و 55.منها دومًا العناية بالمرضى وآبار السن بعائلتها

في نفس اصا العازبات قسمًا خ بعض العائالت لبناتها وقد ُتخصص. من األقارب تعشن مع بعضهن دون رجللمجموعة نساء 

   .هن إحساس االستقاللية رغم أنهن ما زلن في بيت العائلةمنحيالبيت 

توفير السكن المناسب لألسر ذات الدخل حيث تعهدت الدولة ب 1975عام  تّم منح مزايا اإلسكان في البحرين منذو

. هة إذا أثبتت مساهمتها في دفع أقساطلزوجيفي بيت ا لمرأة المطّلقةا حق لحفظ 2004لسنة  12القانون رقم ُسّن وقد . المحدود

تعدد ( ًامتزوجأن يكون رب األسرة : االستفادة من مزايا اإلسكان هيقادرة ماديًا الغير ألسر والحاالت التي يحق فيها ل

المرأة مطلقة أو الرجل مطلقًا أو أرمًال أو العكس أن تكون  أن يكون؛ )الزوجات ال يعني حصول الرجل على أآثر من بيت

ما زال يعيش مع و )رجل أو امرأة( بعد تزوجي ؛ أو من لمبناء على أن يكون احد األبناء على األقل قاصرًاأأرملة، مع وجود 

األولى، إذا تحّمل  للفئةبالنسبة و 56.أو حتى قطعة أرض مناسبة لبناء بيت بيتًا مشريطة أن ال يملك أي منه ،ويعيلهما والديه

ُيسجل البيت شراآة بين آل  ،ُيسّجل باسمه، أما إذا شارآت الزوجة أو الزوجات في دفع األقساطأقساط السكن، دفع الرجل فقط 

  57.حصتهمن دفعوا، آل حسب 

على المستوى المحلي منه على  اإلنمائيوالمدني والسياسي تتفوق المرأة في قدرتها على االندماج في المجتمع و

، آما المنظمات غير الحكوميةأعضاء آامل من  في المائة 60 ما نسبته يومالامرأة  4000أآثر من ُتشكل و. المستوى الوطني

و من عام ــماي/ أيارحتى ؤسسة مجتمع مدني م 456 هامجموعوالتي بلغ  58تؤسسار منهن مناصب قيادية بتلك المـــتحتل الكثي

، والتي تهدف ئيتحاد النسااالفي  ونسائية عض جمعية 12تهتم وُترآز على حقوق المرأة، منها فقط منها  19إال أن  2008،59

إلى دمج المرأة الفعلي في الحياة السياسية ومراآز صنع القرار في البرلمان ومناصب حكومية أخرى ومحاربة شتى أصناف 

أي بعد مرور خمس سنوات من  2006سبتمبر/ أيلولهذا االتحاد رسميًا في  ئوقد ُأنش. النوع االجتماعي على أساسالتمييز 

اتخذ تأسيس االتحاد لسنوات عدة بينما  منعب ت وزارة التنمية االجتماعيةوقام. السياسي والقانوني لمنحها الرخصة الصراع

 وقد فّسر البعض هذا الموقف الحيادي من المجلس على أنه رفض ضمني. موقفا حياديًا إزاء ذلك المجلس األعلى للمرأة

  . االتحاد النسائيباالعتراف ب

47



ي دول الشرق األوسط وشمال أفريقياحقوق المرأة ف  

 البحرين

عالقة مباشرة بنجاحهن في االنتخابات المحلية والوطنية ألن المرشحات  بالمنظمات الغير حكومية المرأة والنضمام

نتخابات البلدية مقارنة بإحدى وثالثين مرشحة لال 2006عام أنفسهن فقط نساء  قد رشحت خمسف. يعتمدن على دعم العضوات

  60.ح أنفسهن النتخابات البرلمانيرشتة فضلن المرشحات ذوات الكفاءات العالي، وقد يعود ذلك إلى أن 2002عام 

للمستوى  بعدصل تلم  ا، ورغم تواجد المرأة المستمر في هذا الحقل إال أنهة العامةحياالويلعب اإلعالم اليوم دورًا هامًا في 

من خالل شطًا دورًا نمنهن  في المائة 13تلعب  حيثمن مجموع موظفي وزارة اإلعالم  في المائة 30تشكل المرأة و. المطلوب

باإلضافة إلى ذلك، . غالبيتهن مذيعات في المائة 21نسبة عدد الموظفات في إذاعة وتلفزيون البحرين تبلغ و .مناصبهن العالية

من المحّررات، آما يبلغ عدد الطالبات الملتحقات بدراسة تخصص اإلعالم في جامعة البحرين  في المائة 50فإن المرأة ُتشّكل 

  .التي تتناول حقوق المرأة قليل جدًا ذات الكفاءةإنتاج البرامج  إال أن نسبةورغم آل ما سبق، . الذآور ضعف عدد الطالب

التجميل و األزياءو ع خاصة بالنساء آاألسرةمواضيها عجميالصحافة وشبكات اإلنترنت و يونزالتلفو اإلذاعةوتغطي 

مجلة تقوم  على مواضيع شبيهة آالتجميل واألزياء،أيضًا إلنجليزية التي ُتطبع باللغة ا" المرأة"وبينما ُترّآز مجلة . هيوالط

الحقوق االجتماعية وشتى و غطية مواضيع جاّدة وهادفة آالعملبت "WomenGateway.com"اإللكترونية " بوابة المرأة"

على أخبار المجلس ومؤتمراته ُترآز  - باللغة العربية  - طباعة مجلة  المجلس األعلى للمرأةويتوّلى . األخبار التي تخص المرأة

  .البحرينية والمراسيم الملكية التي ُتصدر لصالح المرأة

وعوضًا عن التنويه ورغم أن البحرين ُمقّلة في إنتاج األفالم، إال أنها تقوم بإنتاج عدة مسلسالت تلفزيونية سنويًا، 

وفي الحاالت النادرة التي يتّم . ها واقع مقبول مجتمعيًاالُعنف ضد المرأة على أن مشاهدالعديد منها  تعرضبقضايا المرأة فيها، 

  .الصحف في أنهم ينتقدونها، تنخفض نسبة المشاهدين أو االتجار في البشر أو األسريعلى قضايا العنف فيها تسليط الضوء 

لم العربي والحادية آال الجنسين من الفقر، وتحتل المملكة المرتبة الثالثة في العامن حماية مواطنيها  الحكومةتحاول و

الجهود المبذولة للعمل على رفع مستوى  وفي إطار. 2008لعام  اإلنمائيواألربعين عالميًا في مؤشر برنامج األمم المتحدة 

حيث يتم . واستفادت المرأة بشكل خاص من هذه التغييرات والسياسة القائمين على القانون تحفيزتم  ،المواطنينلكل  المعيشة 

تم  وقد 61،اإلعانات المادية لليتامى واألرامل، آما يتم صرف عالوة اجتماعية لموظفات القطاع الحكوميحاليًا صرف 

  62. الجنسينمهرة ليشمل البحرينيين فقط من آالالغير لعمال لتخصيص عقود عمل 

لسد الالزمة  لزيادة فرص العمل للبحرينيين وتوفير البرامج التدريبية 2005لتوظيف سنة الوطني لمشروع ال ئُأنشو

تسلمت أول مواطنة بحرينية راتبًا تحت قد و. في المائة 74وآانت نسبة تسجيل اإلناث في هذا البرنامج . احتياجات سوق العمل

 من نهمن في المائة 81 ،ةمستحق ةمواطن 7810بين من  2007ديسمبر / آانون األولفي  "التعطل ضد تأمينال"مسّمى 

لمجرد االستفادة " تعطللتأمين ضد الا" في برنامج آبير من النساء، بالتسجيل ٌددفيهم ع ننين بملمواطوقد قام بعض ا 63.اإلناث

  .رغبتهم في العمل أساسًارغم عدم  من الراتب

البحرين لعضوية مجلس  امانضم نتيجة ًالزاميإمستوى حقوق اإلنسان، بما فيها حقوق المرأة، رفع وتطوير أصبح و

والذي ُيقّيد ويحد من  وزارة التنمية االجتماعيةبقوانين  الجمعيات النسائيةر فاعلية ويستمر تأث .ساناألمم المتحدة لحقوق اإلن

دون أخرى  دوليةمنظمات إلى و /إعانات المالية منحديدًا ال يحق لها قبول أو منح ت جمعياتفهذه ال. دوليعلى تمويل  احصوله

تختلف تمامًا عن توجهات  وأهدافهم أيضًا عن المرأة إال أن توجهاتهم الميساإل رجال الدينبعض دافع وفيما . وزارةإذن من ال

 .وغيرهم من الُمدافعين عن حقوق المرأةالمنظمات غير الحكومية وأهداف 
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  التوصيات

 .ت التي تخص صحتها، بما فيها قرار إجراء عملية والدة قيصريةايجب أن ُتمنح المرأة الحق الكامل في اتخاذ القرار .1

التي  - سواء التلفزيونية أو غيرها  - البرامج اإلعالمية  تتبنى رعايةأن  والدوليةلى المنظمات الحكومية الوطنية يجب ع .2

، أو المسلسالت أو األفالم الوثائقية، أو برامج تتناول قضايا المرأة بشكل صحيح سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

والمتاجرة بالبشر باإلضافة إلى العوائق التي تعرقل  سريلعنف األالحوار المفتوح المباشرة، على أن تتضمن قضايا ا

وعلى الحكومة أيضًا إيقاف التمويل ألي برامج أو مسلسل ُيظهر أشكال الُعنف هذه على أنها مقبولًة في . تطور المرأة

   .المجتمع

أو  ةتقدمين، آالمرأة العزببر من الميجب على الحكومة أن ُتمدد حق االستفادة من مزايا السكن ليشمل شرائح أآ .3

 .المنفصلة، والمرأة الهاربة من العنف أو المرأة الراغبة في االستقالل ماديًا واجتماعيًا

عمل على نشر الوعي فيما يتناول قضايا المرأة في البحرين وي موقعًا الكترونيًاؤسس يأن  نسائيتحاد الاليجب على ا .4

األخرى التي  مواقع االلكترونية العالميةبال ا الموقع متصًالكون هذيأن المستويات على  افةيخص حقوق المرأة على آ

 .تعنى بحقوق المرأة في العالم بأسره

  تبةاالك

وقد أنهت دراسة الدآتوراه في . االجتماعية بجامعة البحرينالعلوم مساعد في قسم أستاذ ، اهللا أحمد عبد ـا أحمدالدآتورة ُدنـي

مواطن من ل أو صبح بذلكتل. اإلسالمو واإلعاقة  متخصصة في مجال النوع االجتماعيريك، معة وابجا ةاالجتماعي الخدمة

الدفاع عن  و بين الجنسينالمساواة  على بشكل أساسيوترآز على الدآتوراه في مجال الخدمة االجتماعية  حصليبحرين ال

  .المنظمات غير الحكوميةنشط في عدد من  وهي عضو .حقوق اإلنسان الُمعاق
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  سلطنة عمان
  ∗رفيعة الطالعي

  2009  2004  نتائج
  2.1 2.0  القضاء إلى عدم التمييز وإمكانية اللجوء

  2.1  2.1  االستقاللية واألمن والحرية الشخصية
  2.9  2.7  الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص
  1.8  1.2  الحقوق السياسية والصوت المدني

  2.5  2.1 الحقوق االجتماعية والثقافية
  )أعلى معدالت الحرية التي تتمتع بها المرأة لممارسة حقوقها 5 تمثلأدنى المعدالت بينما  1 تمثل، حيث تشل 5إلى  1 المقياس من(

  

  المقدمة

حكم السلطان قابوس بن سعيد، وي. 1650عام في طرد البرتغاليين من أراضيها  مان هي ملكية نالت استقاللها منذسلطنة ع

  ،بعد تسلمه السلطة ،ستغل السلطان قابوسوا .1970منذ عام  البالد بمرسوم ملكيانقالب عسكري،  الذي أطاح بوالده في

. لتحقيق خططه الطموحة لتحديث البالد، وتحسين بنيتها األساسية، وخدماتها الصحية، ونظامها التعليمي عائدات النفط

. والخاص لسنةسة في ميادين مختلفة في القطاعين املمو افي عملية التحديث، وآانت مشارآتهبدور فعال  مرأةقامت الو

قائمة على  إلى أداور أدىالذي  في الثمانينات، األمرمتشبعًا فعليُا  محدود نسبياالعمان مع هذا، أصبح سوق العمل في و

ا عن بعض المكتسبات التي تم تحقيقها فيمأساس النوع االجتماعي محددة بدرجة أآبر من الوضوح وإلى تراجع بعض 

  1.في التسعينات% 11في الثمانينات إلى % 15ة من العاملونتيجة لذلك انخفضت نسبة تمثيل النساء في القوى . سبق

من خالل سياسة إحالل  جهود الحكومة لخفض أعداد العمال األجانبمع سريان في منتصف التسعينات، وو

 عادة الوظائف التي آان يشغلها لشغل لالرجانب مرأة العمانية إلى جال جرى توظيف، بشكل آامل" العمالة العمانية"

شغل وظائف آعامالت  من بشكل متزايد كنتم، الالتي تعليمًااألقل آان لهذه الجهود أثر جيد على النساء الفقيرات . فدوناالو

ن دورا وبات الحياة، وأعطاهنظافة، ومساعدات في المستشفيات، وفي المطابخ، ما سمح لهن بإعالة أنفسهن ومواجهة صع

. مرأةال بمثابة محفز لتمكينخالل هذه الفترة، وهو الجامعات  فيعدد اإلناث  المتخرجات زاد أيضا و 2.في المجتمع ًاجديد

خالل  مرأة،ت الواستمر%. 14وبلغت  ،2003بحلول عام  من جديد، إلى االرتفاع العمل ةفي قومرأة عادت نسبة تمثيل الو

 تأصبحمرأة مستويات أعلى في المشارآة االقتصادية، وحسب بعض المصادر فإن التمتع ب، تالسنوات الخمس الماضية

  3.عمان سلطنة في العمل ةمن قو% 18اآلن  لكشت

على و .مرأةالدينية المحافظة، تأثيرها القوي على الالمتحدة مع القيم للمجتمع العماني، بوية تواصل الثقافة األو

هم من يرأس  وقانونيًا يعتبر الرجال تقليديًاو .الحياة تقريبًامجاالت  آل في مييزًات هواجت مرأةتزال ال التقدم، ال من رغمال

                                                 
هذه النسخة . هذا الجزءداون سآتي والدآتورة إبتسام القتبي  لمراجعتهن و مساعدتهن الكبيرة  في  فريدم هاوس يريد أن يتقدم بالشكر للدآتورة ∗

  .رفيعة الطالعي هاتبترجم تي قاممن النسخة األصلية اإلنجليزية التمترجمة 
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ال تزال و. الدولة مثل القروض السكنية تقدمها يعدات التامسللحصول على بعض الة غير مؤهل مرأةاألسرة ولهذا فإن ال

آاملة في اتخاذ قرارات  ريةح ملكت دولة، والفي السلك القضائي وفي أجهزة التناسب مع حجمها بما ية غير ممثلمرأة ال

متساوية في قانون األحوال الشخصية  حقوقتحصل المرأة على لم  وعالوة على ذلك،. يةاإلنجاب هاوحقوق تهاتتعلق بصح

  .بناءالزواج والطالق وحضانة األو الميراث الذي ينظم

 رساتماالقوانين والم في اجبات المرأةعلى حقوق وو أآثر تحررًا ضفاء تفسيرإلمحاوالت الحكومة حققت و 

سياسية  ًاحقوقمرأة ت للنحعمان من أوائل الدول في الخليج التي موآانت سلطنة . المعمول بها في البالد نجاحا متفاوتًا

، الغرفة مجلس الشورى في انتخاباتو الترشحو التصويتبمرأة ة الحكومية المختلفة، فقد سمح للفي األجهز ادماجهإوبدأت 

مناصب  ونمن يتول ختارهميقليل من األفراد عدد ل يسمح فيه ، في الوقت الذي آان1994منذ عام  األدنى في البرلمان،

تشرين في و. 2003في عام ، ألول مرةالبالغين  لجميع المواطنين لسنةقتراع ااال حق حومن .بالتصويت الحكومة في قيادية

الغرفة العليا  ،عضوًا 70من  مؤلفة لعضوية مجلس الدولة الأامر 14س عين السلطان قابو ،2007عام  نوفمبر/ الثاني

الالتي خضن انتخابات  غير أن المرشحات .2004وبذلك تضاعف عدد النساء في عضوية المجلس مقارنة بعام  ،برلمانل

عد في مجلس في الفوز بأي مق ، وألول مرة منذ أن سمح للمرأة بخوض االنتخابات،فشلن 2007مجلس الشورى في عام 

 حيث، ءببط تتغيرتقليدية للمرأة صورة الالن فإ، ماللآلخيبة على الرغم من النتيجة المو. مقعدا 84من  مؤلفالشورى ال

  .أصبح عدد أآبر من النساء مرئيا من خالل قيامهن بأدوار عامة آمرشحات وقائدات وصانعات قرار

فحقوق . للحريات المدنية لسنةلمرأة في عمان هي اإلنكار اأحد أآبر التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق او

فعلية، وأي  جمعيات سياسية التجمع والتنظيمات مقيدة لجميع المواطنين، رجاال ونساء، وال توجد منظمات معارضة أو

ترخيصا  لحكومةوفي الوقت الذي تمنح فيه ا. تجمع عام يتطلب إذنا رسميا، واألحزاب السياسية ممنوعة بحكم القانون

 من تحد مثل هذه القيود. أو حقوق المرأة مدنية، ال توجد في عمان جمعيات تعمل في مجال حقوق اإلنسان بإنشاء جمعيات

وجمعيات المرأة العمانية، التي تشرف عليها . مرأةلتوسيع حقوق الشكل مؤثر ب ضغطتنظيم باستقاللية والعلى المرأة قدرة ال

، واستقالل المرأة وأمنها  تتطرق إلى القضايا الحساسة مثل الحقوق المدنية والسياسيةوزارة التنمية االجتماعية، ال

وسائل اإلعالم في عمان إما و .إضافة إلى ذلك، فإن حرية التعبير والمناقشات الديمقراطية محدودة للغايةو .الشخصي

ويجب أن . همقضاياعن حاجاتهم و ينقاش علنما يحد من قدرة المواطنين على بدء متحت إشراف حكومي،  حكومية أو

  .المطبوعة على ترخيص للعمل من قبل وزارة اإلعالم تحصل جميع وسائل اإلعالم سواء اإلذاعية أو

 /شباط أشكال التمييز ضد المرأة فيجميع لقضاء على لان على اتفاقية األمم المتحدة؛ تصديق سلطنة عم يعتبرو   

ولكن تطبيق االتفاقية ثبت  4.القانونية اعلى المطالبة بحقوقه مرأة، وتشجيع الحقوقهال المرأة بلوغ خطوة تجاه 2006ر فبراي

  .أنه بطيء وصعب

  لقضاءا إلى عدم التمييز وإمكانية اللجوء

. إلى القضاء من خالل المحاآم جوءفي القوانين الداخلية، وصعوبة في الل واضحًاتمييزًا تواجه وال تزال المرأة العمانية 

أمام القضاء  المرأة التي تدلي بها شهادةاليقضي بأن  2008عام  قي بإصدارها قانونًا مًاهم تغييرًاالحكومة أحدثت مع هذا، و

إضافة إلى . ة لشهادة الرجل، ولكن من غير الواضح إلى أي مدى سيطبق هذا القانون في قضايا األحوال الشخصيةساويم

 والسياسات نيانوالقب مرأةال زيادة وعيعن  ل السنوات الخمس الماضية،خال ،من النساء المتعلمات عدد متزايدذلك، دافع 

بدأت وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون مع منظمات محلية  ،واستجابة لذلك. التي يمكن للمرأة أن تستخدمهما لتمكين نسفها
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 مرأةوال مًايتعلقل األمرأة لل اتهذه الكتيب وصول، غير أن مرأةودولية في إصدار آتيبات تشمل القوانين التي تتعلق بال

  .آبيرة ة مشكلةيننقص المعرفة القانويظل ل عام، وبشك ،لم يحقق نجاحًا الريفية

، والمحاآم في ية اإلسالمية، وفقا للمذهب األباضالشريع ئمبادعلى  مؤسس عمانسلطنة قي قانوني النظام الو

وبدال من اتخاذ محاآم شرعية . اآم االستئناف، والمحكمة العلياالمحاآم االبتدائية، ومح: عمان مرتبة في ثالثة مستويات

منفصلة، آما تفعل بعض الدول المجاورة لعمان، فإن آل مستوى في نظام المحاآم يشتمل على دائرة للمحاآم الشرعية، 

 1996عام  درالذي صوعلى الرغم من أن النظام األساسي للدولة . التي تتعامل بشكل خاص مع قانون األحوال الشخصية

  .للسلطان ووزارة العدل ًاإنه يبقى تابع إالاستقالل القضاء ب قري

و أبسبب الجنس " مييز بين المواطنينالت 17المادة تحظر و .، للمواطنين حريات محدودةالنظام األساسيويكفل 

مساواة الو عدلال 12المادة تكفل و  5".و المرآز االجتماعيأو الموطن أو المذهب أو الدين أو اللغة أو اللون أصل األ

وتضمين القانون األساسي الحماية من التمييز القائم على أساس النوع االجتماعي ضمانة مهمة  .عمانيينفرص للتكافؤ الو

العمال ن السلطنة مسكان عدد آبير من أصبح  ،المواطنينعلى فقط طبق ت 17ألن المادة لكن نظرًا و لحقوق المرأة،

  .مييزللتين معرض ،المنازل على وجه الخصوصاألجنبيات في  التلعامااألجانب، و

القائم على  تمييزلل مستمرة في إخضاع المرأةوعلى الرغم من الضمانات الدستورية، فإن السياسات والقوانين 

 نًاة ملزمة قانوالمتزوجالمرأة  ،األحوال الشخصيةمميز بشدة في األمور المتعلقة ب فالرجل، النوع االجتماعيأساسا 

 من غير ةالمتزوجة العماني مرأةوال تستطيع ال 6.لى جواز سفرع حصولآي يتسنى لها ال ازوجهموافقة الحصول على ب

 ين، بينما يستطيع الرجل منح جنسيتهعامعليهم تجديد تأشيراتهم آل يتعين الذين  ا،زوجهل أو ابنائهأل جنسيتها منح عماني

  .يمكنهم العمل بدون آفيل واألزواج غير المواطنين ال 7أي قيود، بدون منها أبنائهلزوجته غير العمانية و

 قيدم بموجب القانون، لكن لجوء المرأة العمانية للقضاء لقضاءوالنساء حق متساو في اللجوء ل الرجالولكل من 

أن  ن هذه المشكلةويزيد ممن المشكلة إلى جهل النساء بالقوانين واإلجراءات المتبعة،  انبجويعود من الناحية العملية، 

في حين ال توجد إحصاءات حول نسبة النساء إلى الرجال و. ء يعاني من تدني شديد في نسبتهفي سلك القضاتمثيل المرأة 

أمام الستئناف لمحاميا مقبولين  117، ومن بين ةلعاما ةباينفي الوجد خمس نساء يعملن ي، فإنه قانونيةالن هالملين في عاملا

أن ة إال آقاضيمرأة عمل الحظر وعلى الرغم من عدم وجود قانون ي 8.عمان، توجد محاميتان فقط لمحكمة العليا فيل

مرأة النظرًا ألن و. غير الحكومية منظماتالال والحكومة تحداه ال لم ت أمرالعادات والتقاليد تشكل عقبة أمام تحقيقه، وهو 

الالتي يعشن في عن العدالة، خاصة  اتحثار من النساء البكثييضر ب ةالقانونيهن ين في المالعاملنسبة صغيرة من تشكل 

  .، والالتي ال يفضلن مناقشة قضاياهن أو أن يمثلهن أمام القضاء محامون ذآورمحافظةالالمناطق الريفية 

 لتنظيم ،1999ديسمبر  /آانون األول من خالل مرسوم سلطاني صدر في ةالجنائيوتنشأ قواعد اإلجراءات 

الواجب اتخاذها إلدخال القضايا إلى النظام الجنائي، وفصل القانون في  لقضايا الجنائية، والتدابيرفي ا إجراءات اإلثبات

مستمرة في الجنايات العماني  اإلصالحات، فإن بعض أحكام قانون وعلى الرغم من هذه. لسنةاة المحاآمب الخاصةحكام األ

، فإن الرجل 1974 لسنة 7من قانون الجزاء رقم  252المادة  وبموجب. على أساس النوع االجتماعيضد المرأة  تمييزال

مثال . يعفى منها آليا ينال عقوبة مخففة أو قدفي حالة زنا،  ضبطها إحدى قريباته فور الذي يقترف جريمة ضد زوجته أو

 109المادة  م، ولكناإلعدا القانون بالسجن مدى الحياة أو تل فإنها تشكل جناية يعاقب عليهاإذا ارتكب الرجل جريمة الق

غ عن باللى ذلك، فإنه عند اإلوعالوة ع  9."على األقل سنة واحدة" السجن تسمح بأن تخفف العقوبة في هذه الحالة إلى 

 يتم تجريم، ةالضحي يهمرأة ال ا ما تكونغالبوالتي مثل االغتصاب،  ،النوع االجتماعي نف قائمة على أساسعجريمة 

  .للقانون العماني وفقًا ال يعد جريمة وجتهج لزاغتصاب الزوو .الرجلوهو  يناالجأفعال  باإلضافة إلى ةالمرأ أفعال
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 ،آمواطنين التعسفيحتجاز من االعتقال واالالنساء ولرجال حماية لالعماني  من النظام األساسي 15المادة وتكفل 

حتجاز اال أو تويعتقد أن االعتقاال .بالدهممنعهم من العودة إلى  نفي مواطنين أو أو حيلرلة تعلى الدو 16المادة  وتحظر

لعدم وجود منظمات  ةشحيحالنساء، ولكن المعلومات حول هذا الموضوع  سواء للرجال أو عمانسلطنة في  نادرالتعسفي 

األشخاص  العديد مناعتقل  ،2005في عام و. قضايالمراقبة هذه العمان حقوق اإلنسان في غير حكومية عاملة في مجال 

طيبة المعولي، وهي  واعتقلت .فيما بعد جميعا عنهمعفي قلب نظام الحكم، غير أن السلطان مؤامرة لأنهم  اه فيلالشتب

بتهمة السب والقذف وحكم  2005سبتمبر / أيلولمدافعة عن حقوق المرأة وعضو سابق بمجلس الشورى العماني، في 

في مقابلة  المعوليوزعمت . أولئك المعتقلين ندت أسرعليها بالسجن ستة أشهر، باعتبارها سجينة سياسية،  ألنها سا

لديها سوى  كني لم أنه ،2007يونيو / حزيرانفي  ،كيةيراألم التلفزيونية التي الممولة من الحكومة تلفزيونية مع قناة الحرة

د فقط للتحضير سبوع واحأ، وأنه آان لديها 2005وأثناء محاآمتها عام  معلومات محدودة عن التهم الموجهة إليها قبل

  .للدفاع وتوآيل محامي

وتعتبر المرأة البالغ الرشيد في الوقت الحالي شخصا آامل األهلية أمام القانون إذا طبقت بشكل آامل تعديالت 

ة لشهادة ساويم اآلن فإن شهادة المرأة تعتبر ،2008 لسنة 63رقم للقانون  وفقًاو. انون اإلثبات العمانيأدخلت مؤخرًا على ق

على الرغم من أنه ليس واضحًا ما إذا آان سيطبق بشكل آامل في آل النظام القانوني،  في إجراءات المحاآم،ل الرج

في سلطنة عمان بأن تتضمن عقود  قانون األحوال الشخصيةوعلى سبيل المثال، يقضي . سرةمحاآم األ وخصوصا في

أن تقيم دعوى قضائية بدون لمرأة البالغ الرشيد يحق لو .حالةالزواج شهادة وتوقيع رجلين، وال تقبل شهادة المرأة في هذه ال

ة أن تحضر إلى المحكمة ومعها أمن المربعض القضاة قد  ، قد يطلبالذآور، ولكن في الواقعموافقة أحد أفراد أسرتها 

  .والدها أو زوجها

مستمرة منذ  ييز ضد المرأةالقضاء على آل أشكال التمتتعلق بكيفية تطبيق اتفاقية  ياألولية الت اتو المناقش

، هي "المرأة قضايا" علىف اشرباإل مكلفةال ،وزارة التنمية االجتماعيةو. 2006فبراير  /شباط تصديق عمان عليها في

قوانين ال، وتراجع مع وزارات الشؤون القانونية والعدل و االقتصاد الوطني، تفاقيةالولة عن تطبيق ائالجهة الحكومية المس

المواد "آل  علىعمان تحفظت و .تفاقيةالض مع اراعتت لتقرير ما إذا آانت تتفق أو عمان سلطنةبقة في مطلاالحالية 

 حمنالتي ت(الفقرة الثانية  9المادة  التي ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية، وتحفظت بشكل خاص على "في االتفاقية حكامواأل

 حرية مساوية لحريةالمرأة  حمنالتي ت(الفقرة الرابعة  15، والمادة )بناءللرجل فيما يتعلق بتقرير جنسية األ مساٍو ًاحقالمرأة 

، )للرجل فيما يتعلق بالزواج والحياة األسرية مساٍو ًاة حقألمرا حمنالتي ت(الفقرة األولى  16، والمادة )في التنقل الرجل

  10.التي تتعلق بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن االتفاقية 29والمادة 

  

  وصياتالت

القضاء على الحكومة أن تطابق قوانينها الوطنية مع مبدأ المساواة في النظام األساسي للدولة وأحكام اتفاقية  جبي .1

  .للتأآد من عدم تمييز القوانين ضد المرأة على آل أشكال التمييز ضد المرأة

 ضع، وأن تءالقضاويات على الحكومة أن تقدم تدريبا مهنيا للنساء بهدف زيادة عددهن في مختلف مست جبي .2

قاضيات و حاآم آموظفاتفي الم العامالت النساءداد عأعامة بهدف زيادة الوعي حول أهمية زيادة  برامج تعليمية

 .ومحاميات

حكومية مستقلة، وتسمح لها بالعمل مع المنظمات الدولية  ات غيرمنظمعلى الحكومة أن تسمح بتشكيل  جبي .3

 .بدون تدخل من جانب الحكومة
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على معرفة مرأة صميم برامج لمساعدة الى تلعأن تعمل  تشكيلها، ب على المنظمات غير الحكومية، بمجردويج .4

  .من خاللها التمتع بهذه الحقوق عيستطتالقانونية، والوسائل التي  احقوقه

  

  واألمن والحرية الشخصية يةاالستقالل

ورغم أن اإلسالم هو . م نسبي خالل العصر الحديثعاش الناس من مختلف األديان واللغات والثقافات في عمان في سال

، أو عاملال يخل بالنظام ا" مامن النظام األساسي تضمن حرية األديان طالما آانت تمارس ب 28دين الدولة غير أن المادة 

على ورغم أن غير المسلمين قادرون . لتسامح الدينيا عجشتوا الحق، تحترم هذ والحكومة بشكل عام". نافي اآلدابي

ل في وزارة األوقاف والشؤون الدينية، وغير مسموح لهم يسجممارسة شعائر أديانهم بحرية، غير أنهم مطالبون بالت

  11.توزيع منشورات دينية بالدعوة أو

إلى الشريعة اإلسالمية، وهو يعطي للرجال ) 1997عام  32رقم (قانون األحوال الشخصية العماني ويستند 

 ،لتزام اقتصاديارة، بينما ال يقع على النساء أي ولون ماليا عن األسئفالرجال مس. ات مختلفةسؤوليوم والنساء حقوقًا

لصريح في العمل خارج مطيعة تماما للرجل، ويعطي المرأة الحق ا بأن تكون المرأةلزم ي القانون الو. القانونبموجب 

وجها ملزم شرعا أن يوفر الوسائل إلرضاع أطفالها، فإن ز في حالة رفض المرأة إرضاعولى ذلك، عة عالو .المنزل

عندما يتعلق األمر  متعاليم أديانه واأن يتبعب ينغير المسلممن قانون األحوال الشخصية ل 282وتسمح المادة  12.األطفال

  .بالمسائل األسرية

ث، افي الزواج والطالق والمير مرأةل على حقوق الإلى تفضيل حقوق الرجقانون األحوال الشخصية ويميل 

في فقد تقوم المرأة بإجراءات طلب الطالق . ختلف من قاض إلى آخر في عمانيوحضانة األطفال، ولكن تفسير القانون قد 

أمام ية ائقضيجب عليها مباشرة إجراءات دعوى ، ووفاء الزوج بالتزاماته الماليةعدم  وأ، مثل الهجر حددةظروف م

تتيح للمرأة  يقرها اإلسالم، وهو ممارسة الخلعلمرأة أن تمارس حقها في ل آذلك، يمكن .ًانهائي طالقالآي يصبح المحكمة 

ي زوجته أل أن يطلق العماني فإنه بإمكان الرجل ،وفي المقابل 13.مهرهاإذا ردت  بأن تبادر بتطليق نفسها من جانب واحد،

ال في حاالت خاصة، مثل آون األم بعد الطالق إ بناءحضانة األب ، عموما،لفظ الرجتيحو. نيته لذلك بأن يعلن شفاهةسبب 

ه الرجل، إال بأن ترث المرأة نصف ما يرث قضيفإن الشريعة اإلسالمية ت ،وفيما يتعلق بالميراث. تزال ترضع األطفال ال

  .بأآثر من ذلك في الوصية ىفي حال أوصى المتوف

ويحظر القانون على المرأة ، على حقوق متساوية في الزواجتفاوض للبالحرية  مرأة، بشكل آامل،الو ال تتمتع 

عالوة على ذلك، يتعين على و. الزواج بغير المسلمات المسلم للرجل يجوزغير المسلم، في حين من الزواج المسلمة 

، وقد ؤجل عدة مراتوهي عملية قد ت. بغير مواطنين من الحكومة للزواجموافقة الحصول على في عمان الرجال والنساء 

 حرم الطفل منالزوج من دخول البالد أوقد ي في عمان، ولكن قد يمنعأحيانًا السري يحدث  الزواجو. تنتهي بالرفض

من تقترحه  رفض في قبول أو ةحر يوه. في ظل هذه القيودا، ختار زوجهأن ت ةالعمانيومع هذا، يحق للمرأة  .الجنسية

في وللمرأة الحق . لقبول اختيار األسرة عجتممن الم ًاطوضغة أولكن قد تواجه المر ،الزواج عائلتها ليكون شريكها في

وإذا رفض . عقد القران تسجيل عند األمر ولي حضورولكن القاضي قد يطلب  األمر وليتوقيع عقد الزواج بدون حضور 

  .الولي الحضور فإن القاضي يكمل الزواج وتوقع المرأة عقد زواجها بنفسها

 21في الثمانينات، وعامًا  17، وهو معدل ارتفع من للمرأة عامًا 25هو حاليا،  ،الزواج ألول مرة سن متوسطو

إضافة إلى ذلك، . التعليم العالي والعمل في مرأةويعود سبب تأخر سن الزواج إلى زيادة انخراط ال 14.في التسعيناتعامًا 
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من الزواج وبدء من الشباب و الشابات يخافون  في المائة 45تشير دراسات إلى أن مثل هذا التأخير قد يحدث بسبب أن 

  15.من الجنس اآلخر من صغار السن يخافون بشكل عام في المائة 48أسرهم الخاصة، و 

ة سفر المرأة بمفردها خارج البالد، ويسمح للنساء بقيادة السيارات، وهن يدرسن مانيعلالقوانين اال تحظر و

على إذن  مكتوب من الزوج بهدف إصدار  ويتعلمن في أماآن مشترآة مع الرجال، ولكن على النساء المتزوجات الحصول

  .جواز سفر

وتمنح هذه المادة من النظام األساسي،  12المادة  بموجبة رظواألعمال الشبيهة مح الرق أو ممارسة العبودية أوو

يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إال  وال لكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون،"

 ،يعملن في القطاع الخاصالالتي من النساء  اآثيرو لكن ." عادل ألداء خدمة عامة ومقابل أجر مقتضى قانون أوب

 ،ماني ال ينظم عمل خادمات المنازلالرق ألن القانون العب ةهيشبفي ظل ظروف تعانين من  ،مواطنات وغير مواطنات

يعطون العمال أجورهم، ويحتفظون  بعض أصحاب األعمال ال. أشهرالمتعاقدين للعمل ألقل من ثالثة  والعمال المؤقتين، أو

خادمات المنازل في عمان، من غير المواطنات، هن أآثر . بجوازات سفرهم وذلك إلجبارهم على االستمرار في العمل

، ضد أرباب و رغم أنه لدى هؤالء العمال الحق في الشكوى إلى مجلس الرعاية االجتماعية للعمال. ضحايا هذه الممارسات

أنهم ال  يعلمون بوجود هذا المجلس، أو أعمالهم الذين يمارسون عليهم ممارسات غير قانونية، غير أن معظمهم إما ال

  .هم خارج البالدحيلتر ون على تقديم شكوى خوفا من فقدان أعمالهم أوؤيجر

نوفمبر  /تشرين الثاني فيو. مانالبشر في عفي فيما يتعلق باالتجار  ،مؤخرًا ،مخاوفال المجتمع الدوليوأثار 

 ى الرغم من بعض التقدم الذي حدث، فإن عمان لم تف، أنه علألمم المتحدةبا في االتجار بالبشر خبير مستقل ، وجد2006

، عمان في المستوى 2008 عامل تقرير وزارة الخارجية األميرآية حول االتجار بالبشرووضع   16.تماما بالتزاماتها الدولية

في  االتجار لقضاء علىفاء بأقل المتطلبات لوالدول، وذلك لفشل الدولة في ال وهو أدنى مرتبة في قياس مستويات الثالث،

آلية قانونية لضحايا االتجار، وهناك نقص في مساعدات  ستشارات، أوا ، أوئة ال تقدم مالجموحكال تزال الو. البشر

النساء الالتي ألقي القبض  المستضعفة مثل المهاجرين المعتقلين، أوضحايا االتجار بين الفئات شاف تآظمة التمنإجرائية 

  17.عليهن بتهمة الدعارة

 . هينةالم أيضا المعاملةحرم تالمعنوي من أي نوع، و ي أوندبمن النظام األساسي التعذيب ال 20المادة وتحظر 

 وألرجال ألي من ا للكرامة، مهينةال سية أوقاالعقوبات ال تعذيب أوالعن مثبتة  أي تقارير في السنوات األخيرة ولم ترد

 اييرمعلتزمة بالمسجون في عمان بشكل عام و على الرغم من بعض الشكاوي الفردية، غير أن ال. النساء من العمانيين

ة لسجون يحول دون معرفة آيفية معاملل ةمنتظمدخول حرية ل مستقليناللمراقبين افتقار اولكن . الدولية في معاملة السجناء

  .السجينات على وجه الدقة

تثار في  ال سريمثل العنف األقضايا في حين أن و. سريالعنف األ ظريح حددم يوجد في عمان تشريع الو

أشارت و. ةمختلففي المجتمع العماني على مستويات  ةموجودنتهاآات وسائل اإلعالم وال في تقارير عامة، فإن مثل هذا اال

معها، لكن هذه الدراسة مشكلة يجب التعامل سري العنف األ أن دراسة تؤآد حكومة أجرتال مصادر حكومية غير معلنة أن

بالغ عن العنف إلمرأة باوال توجد وسيلة لتوثيق شكاوى الضحايا، وال وسائل تسمح لل .اتها سريةنوأرقامها وبيالم تنشر 

  . من العنفذ بسرية، وال توجد تسهيالت للنساء الباحثات عن مال

نتهاآات التي تقع في المرأة العمانية لضحايا اال ةاعدات المؤقتة التي تقدمها جمعيم من بعض المسوعلى الرغ

النساء  تشجع ةعيجتممط الوبدال من ذلك، فإن الضغو .الضحايا عن اتدافعم نها ال تقدم ملجأ دائما ، والفإ، سرةاأل إطار

ومع هذا، آان هناك   18.المحاآم التهن بدال من الشرطة أوعائ طلب المساعدة والحماية من أوى لالالتي تعرضن للضرب ع
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. ية في اآلونة األخيرةعمانأمام المحاآم الت ألسري ا عنفللضحايا  عمانيات رفعتهاة التي يئالقضااوى عالدمن عدد 

في حاالت  ةلكنهم قد يفعلون ذلك خاصللشرطة، الزوج على يد واألطباء ليست لديهم مسؤولية قانونية  للتبليغ عن العنف

  .ةاإلصابات الخطير

  التوصيات

شروط ال ذلك وفقا للشريعة اإلسالمية، بما فيحول حقوقهن في الزواج والطالق  مرأةحملة لتثقيف ال جب بدءي .1

  .عقد الزواجعلى عند التفاوض للمرأة بوضعها سمح تي يال

التمييز ضد حساس لقضايا ، وتوجيه ي بشكل خاص، وأن تقدم تدريبسرعلى الحكومة أن تجرم العنف األ جبي .2

 .، ممن يتعاملون مع حاالت العنف ضد المرأةالشرطة والقضاءو الرعاية الصحيةلعاملين في لالنساء، 

للعنف  آميًاعلى المجتمع األآاديمي والبحثي في عمان أن يجري مسحا  جبلمعرفة األبعاد الكاملة للمشكلة، ي .3

 .مختلفة جغرافية وخلفيات لنساء من مناطقة لعمتنو ةضمن عين، يتسرياأل

تشجع الجمعيات غير مالجئ دائمة للمعنفات، وإما أن  دعمعلى الحكومة أن تعمل على، إما إنشاء أو يجب  .4

 .ل ذلكمعالحكومية على 

شرط الحياة،  مثل  مستقلة في خياراتاتخاذ حاليا من مرأة على الحكومة أن تزيل آل العقبات التي تمنع ال جبي .5

 .سفر وازجستخراج الزوج الفقة الحصول على موا

  

  الفرص تكافؤ االقتصادية ورية الح

في المجتمع   متزايدعلى نحو  مؤثرًا دورًامرأة التقليدية، تلعب التوجهات الثقافية على الرغم من التمييز الواسع النطاق وال

ن تعداد اإلناث في قوة العمل بنهاية م في المائة 25حوالي وجرى توظيف . ملالع ةي قوف المتنامية االعماني بسبب مشارآته

، في اآلباء واألزواج بشكل آبير ويعتمد 2003.19م اعمقارنة ب في المائة 4ها حوالي قدرزيادة مما يمثل ، 2008عام 

األرامل يبحثن بجدية عن فرص  زوجاتهم، والنساء المطلقات أو على الدعم المالي الذي توفره بناتهم أو الوقت الحالي،

أآثر من ذلك ألن الكثير من النساء  ملالع ةفي قومرأة و من المتوقع أن تزيد مشارآة ال. لة أنفسهن وأسرهنعمل إلعا

يواصلن تعليمهن العالي ويؤخرن الزواج، ولكن هذا مرهون  بقدرة المجتمع على التعامل مع المفاهيم المحافظة فيما يتعلق 

  .المناسبة للمرأة باألدوار

من النظام األساسي للدولة،  11المادة بموجب  مكفول يةواستغالل أمالآها بحرية واستقالل كملتمرأة في اللاحق و

إال نادرا  السلطات، من الناحية الفعلية، ال تتدخلمع هذا، و. هم آيفما شاءوااتكلتممالتصرف في بالتي تسمح لكل األفراد 

اتخاذ قرار حول اختيارات و .بر مثل هذا األمر شأنا عائلياعندما يتحكم الذآور في أمالك قريباتهم اإلناث، ألن المجتمع يعت

مع و. الذآور األسرةأفراد وهو في الغالب أحد  ،يعود إلى رب العائلة أو ولي األمر ة في آيفية التصرف في أمالآهاأالمر

المقابل في  ايد وقدرتهالمتزا االقتصادي ادورهنظرًا ل اهتأسرداخل اتخاذ القرارات  أآبر في ةدرقتحوز المرأة على  ذلك،

  .ماليا في األسرة على المساهمة

ل ذلك بعم اقرار غير أنآل المستويات،  أن تدخل في تعاقدات وأنشطة تجارية على قانونًا ه يحق للمرأةورغم أن

يا بما في ذلك مال هأسربدعم قانونًا ون زملمالرجال و .لبغاألعلى ي ردفال يتخذ أبدًا بشكل و ،األسرة طارإفي  تقليديًاتخذ ي

ستحق للمرأة الذي الم النفقة مبلغفإن ومع هذا،  .أن تفرض هذا االلتزام شرعياًًلمحاآم يجوز ل، ومن اإلناث األسرةأفراد آل 

  .د احتياجاتهاسلكفي عمومًا ي ال ة على الزوج السابقكمالمح هقررت
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الدولة وتسعى لنشره  ترعاه" مجتمعرآن أساسي لتقدم ال"من النظام األساسي أن التعليم  13المادة وتؤآد 

وزاد . عند سعيهن للحصول على التعليم بعد الثانويوع االجتماعي نعلى أساس التمييزًا ولكن النساء يواجهن  ".وتعميمه

، ولكن  نظام الحصص على 2006في عام في المائة  36إلى  2004عام  في المائة 20,7من ة الجامعب معدل التحاق المرأة

مستوى على ت وفاأيضا ت وهناك .قلل عدد النساء في تخصصات مثل الزراعة والطب والهندسةع االجتماعي ونأساس ال

نسبيا في ة عمرتف درجاتبعض الفتيات الالتي يتقدمن للتسجيل بالكليات ممن حققن . الجامعاتفي النتيجة المطلوبة للتسجيل 

لزيادة فرصهن في القبول بالكليات، بينما الطلبة الذآور ممن  ةإعادة السنة األخيرة من الثانوييفضلن  نتائج الثانوية،

  .أقل في الثانوية يقبلون في العادة على الفور لون على نسٍبيحص

دن إلى الدراسة بعد وألسباب عائلية، يع ومن المالحظ أن النساء الالتي يترآن مقاعد الدراسة بسبب الزواج أو

من صفوف تعليم  في المائة 32من صفوف محو األمية و في المائة 97ن حوالي لشغفالنساء ي. سيس حياتهن االجتماعيةأت

، بشكل تعليم مقياس هام لوضع استقالل المرأة، ويفترضال والعالمي أن على المستويين المحلي ر المهتمونيعتبو 20.الكبار

  21.إلى زيادة استقالل المرأة في عمان يدؤتعليم سيالعام، أن 

يتخذ بالتفاوض والمناقشة  لكن هذا القرارو من النظام األساسي 12ا بموجب المادة هتفيوظ ختارويحق للمرأة أن ت

لقى ت ، ويمكن أن تصادف النساء بعض العقبات االجتماعية إذا آانت اختياراتهن الهاجزوو تهاخوأو إ/ و والد المرأةمع 

أن  مما يعنيعمل المرأة،  سرية  التي تتعلق باختيارتتدخل في النزاعات األ الوالحكومة . ذآورال اهتأسرتأييدًا من أفراد 

  .األسرةقرارات رب على الرضوخ ل جبرتقد مرأة ال

في قطاع العمل وتؤآد وع االجتماعي نالتمييز على أساس ال ،بشكل خاص ،من النظام األساسي 12المادة وتحظر 

فإن الرجال والنساء ينبغي أن يحصلوا على أجور وطبقا للقانون، . للمجتمع العمانيرآيزتين على العدالة والمساواة آ

عمل غير مساوية لفي اامتيازات مرأة إعطاء ال ًانقانو المباح متساوية لنفس النوع من العمل، وعلى الرغم  من ذلك، فإن

ساء ولم تجر دراسات لبحث ما إذا آانت هناك تفاوت في األجور بين الرجال والن .رجلحصل عليها الي يتلالمتيازات ال

 وباإلضافة إلى ذلك ال يحق إال للمطلقة واألرملة الحصول على امتيازات حكومية. الذين يمتعون بالمؤهالت الوظيفية نفسها

الحكومة وبذلن . فو ق الثامنة عشرةنطاق واسع للرجال  ياحة علتمالو، سكنلل أو منح قطعة أرض صول علىحالمثل 

وأآثر من ثلث الموظفين في القطاع الحكومي في عمان  ،بأسلوب غير تمييزي عامللتوظيف المواطنين في القطاع ا اجهود

  .مناصب عليا نجدا منهن يشغل قليًال ًاهم من النساء، ولكن عدد

 والسابعة صباحًا عمل النساء بين الثامنة مساًء) 2003 لسنة 35رقم (من قانون العمل العماني  81المادة وتحظر 

 نالذي ةالصحيالرعاية قطاع  العاملين في مثل الحاالت، استثناءات في بعضهناك ة، ولكن املالعبدون إذن من وزير القوى 

من أصحاب العمل  فإن النساء قد يجبرن على العمل ساعات إضافية بأمرهذا،  عمو. يحتاج إلى عامالت خالل فترات الليل

وأصحاب العمل مطالبون بوضع . القطاع الخاص السيما هؤالء الالتي يعملن في، دون مقابل، بعد الوقت المحدد قانونًا

معرفة ال تدني مستوىوهذا، إضافة إلى  22قانون العمل في مكان بارز في مقر العمل، ولكنهم في الغالب ال يفعلون ذلك،

  .والمطالبة بها المهنية احقوقهمنع المرأة من معرفة بشكل عام، يمرأة، ال لدىالقانونية 

عند  ، في األغلب،تمييزا واجهمرأة تت، لكن العامالبالنوع االجتماعي، لل لمرتبطةاية امالحأشكال هناك بعض و

) 1980 لسنة 8رقم (ة المدنية مقانون الخدبموجب  ، يومًا 45 ةدملجازة أمومة إمرأة يحق للو .وفي امتيازات العملالتعاقد 

تأمينية  مزايا يقدمون معاشات تقاعدية أو، فإن معظم أصحاب األعمال مع ذلكو. من قانون العمل العماني 83وللمادة 

يعود ذلك جزئيا إلى عدم وتقدم نفس االمتيازات لعائالت المتوفيات من الموظفات،  عائالت المتوفين من الموظفين، بينما الل

لى والنساء ال يجرؤن ع. آما ال يوجد في عمان قانون ضد التحرش الجنسي في مكان العمل. لألسرة اعتبار المرأة ربًا
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لقي تي تال ةط االجتماعيوالضغ بسببغ عن حاالت التحرش الجنسي، ليس فقط لخوفهن من فقدان وظائفهن، بل أيضا بالإلا

  .على عاتق المرأة" التصرف األخالقي المناسب" بمسئولية

 عاملنقابات عمالية، وأسس االتحاد او اتحادات يسمح بتشكيل ، أصدر السلطان قابوس قانونًا2006في عام و

تنظيم  حاليفي الوقت الن يالعمال العمانيمن حق  وأصبح. عماللل واتحادات أصغر للعمال، الذي أتبع بتأسيس نقابات

القانون  ة بموجبياحميتمتعون بالعمل، وهؤالء الذين يشارآون في أنشطة النقابات  عن ظروفوى اشكتقديم إضرابات و

  .للمرأة قضايا المهنيةللى صدتت اتحادات وأ نقابات لحالي،، في الوقت اولكن ال توجد 23.عملالمن تعسف أصحاب 

 18فهناك  .مقارنة بمشارآة الرجل في آل الفئات العمريةية بشكل ملحوظ، نتدم ملالع ةفي قومرأة مشارآة الو

 14,8وت في عمان يعملن في قطاع التعليم، العامالمن  في المائة 39,7حوالي و ،ملالع ةفي قورجل  100امرأة مقابل آل 

ة والوظائف عاملاإلدارة ا قطاعات يعملن في في المائة 14,2الصحي واالجتماعي، و ينقطاعاليعملن في  في المائة

في  17,1من موظفي القطاع الحكومي و في المائة 38,3 حوالي ،2008مارس / آذارحتى شكلت المرأة، و 24.بهابطة ترالم

ا التفاوت إلى حقيقة أن المجتمع العماني يفضل عمل المرأة ذا ويعزى هذ. 25من موظفي القطاع الخاص المائة فقط،

توفير جب ، يالعمل ةفي قو بين الجنسين ةمقائالفجوة ال تقليصول. فق مع ساعات العمل الحكوميالساعات القليلة التي تت

  26.الخاصو العام في القطاعين مرأةآثر للأفرص 

 تاجهوتهذه الو. العقبة الرئيسة أمام تقدمهن في مجال العمل لرجاللالتقليدية  التوجهاتأغلب النساء يعتبرن و

ر مواألمما يزيد و .عدم تقبل وجود المرأة في مناصب علياوتتفاوت بين عدم الموافقة على عمل المرأة خارج المنزل 

على  تؤثر سلبًا تتوجهالثقة بالنفس، وآلها تفتقر لصورة ضعيفة عن الذات، وي نمرأة على تبتشجع ال أن التقاليد ،تعقيدًا

تتوافر لها عمل التمييز والنقص في فرص  وإضافة إلى. على السعي لنيل فرص أفضل افي العمل، وال تحفزهمرأة أداء ال

  .ة بشكل آاملرسميالة العامل ةية بهدف دمج المرأة في قوثقافال قضاياأن تناقش هذه ال، ينبغي مقومات البقاء

م اعدانواوت بهدف التعامل مع هذا  التفمرأة بات وجمعيات خاصة بحقوق النقاي الوضع األمثل، إنشاء فجب، وي

تم تأسيس  رغم ذلك،و). 2000 لسنة 14رقم (في ظل القانون الحالي للجمعيات األهلية  هذا يمكن تحقيق اللكن ، واةساومال

نساء "وآان منتدى  .ات األخيرةفي السنو، لمرأةل االقتصادية مشارآةالعلى زيادة  رآزالتي ت األنشطة المنظمةمن  عدد

إبريل / نيسانات األعمال في لسيد في مسقط اتحاد فضفاض هنظمو، اتمهنيلل في سلطنة عمان ، أول منتدى"تحت الضوء

متحدثات مجموعة من الم يقدتوربط المهنيات نشاء شبكة لوآان يهدف إلى تقديم فرص إل .2004يونيو عام / حزيرانو

تأسيس جمعية أهلية، قوبل طلبهن بالرفض،  دىتلمنان نظمالتي وعندما حاولت النساء ال. ليجمنطقة الخالرئيسيات من 

 المرأة في قطاعمؤتمر "منح ، 2008مارس / آذارفي و. باعتبارها تجمعات غير قانونية األخرىآل اجتماعاتهن حظرت و

شجيع الشابات ليصبحن أآثر نشاطا سيدات أعمال الفرصة لعرض قصص نجاحهن، وتبادل الخبرات في جهد لت" األعمال

  27.في االقتصاد العماني

  

  التوصيات

المهارات، وأن تنشئ مراآز تقديم  علىأن تعمل مع جمعيات المرأة العمانية لتقديم تدريب  يجب على الحكومة .1

  .تالعامالالتضامن بين النساء   استشارات مهنية، وتنشئ فرصًا

آيفية بدء  إرشادات حولفي المناطق الريفية والحضرية لتقدم  م فصوًالعلى جمعيات المرأة العمانية أن تنظ جبي .2

في مبادئ المحاسبة  يةعاجتمعلى مستوى الوحدات االأعمال صغيرة من المنزل، إضافة إلى فصول عامة 

 .واإلدارة
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ات تأسيس برامج تقدم معلوم جبعلى الحكومة إصدار قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماآن العمل، وي جبي .3

 .وتدعم ضحايا التحرش الجنسي

أن قطاع التعليم و فيي وع االجتماعنقائم على أساس الالتمييز ال القضاء علىعلى الحكومة أن تعمل على  يجب .4

 .يفنالتعليم العالي وال لحصول علىمتساوية ل  ًا، وفرص، وتمويًالدراوتقدم للنساء م

النساء عن طريق تأسيس برامج عمل إيجابية في على الحكومة ضمان أن آل فرص العمل متاحة أمام  جبي .5

 .والخاص عاملالقطاعين  ا

  

  الحقوق السياسية والصوت المدني

حرية و السلمي محدودة للتجمع حقوق لديهم، وحكومتهم ديمقراطيًا الحق في تغييرالنساء العمانيون ال لرجال وك المال ي

ة، وآل أنواع حظورتزال م الحكومة، واألحزاب السياسية ال وآل األنشطة المنظمة تتطلب موافقة مسبقة من. التعبير

في لعب أدوار هامة  المرأة بدأحيث ت ،نحو التحرر تدريجيا نعما ، تتجه سلطنةورغم ذلك. المعارضة للحكومة محظورة

االنتخابات  فيبشكل متزايد  فسهان ، وترشحآبرأللتصويت في االنتخابات بأعداد  سجلتفي المناصب العليا في الحكومة، و

، على الرغم من أن .2003في انتخابات عام  ، ألول مرة،لرجال والنساءراع العام لكل من اتقتم منح حق االو. البرلمانية

جمعيات المدنية في مختلف بدأ تاسيس و. 1994مجموعة منتقاة من المواطنين من الجنسين هي التي تصوت منذ عام 

بعد  ةى إشهار جمعية الصحفيين العماني، تمت الموافقة عل2004نوفمبر / شرين الثانيتوفي  .في اآلونة األخيرة المجاالت،

  .ثالث سنوات من تقديم طلب التسجيل

مجلس الدولة الذي يعين السلطان آل أعضائه، تكو من ين، ويمن غرفت ًااستشاريبرلمانًا عمان  وتتبنى سلطة

آخر وأجريت . سلطات تشريعيةآال المجلسين يملك  ، والومجلس الشورى الذي يتم انتخاب أعضائه في اقتراع عام

 388من بين أآثر من  في المائة 63وشارك فيها حوالي  ،2007آتوبر عام أ/ تشرين األولفي انتخابات لمجلس الشورى 

، ولكن ألول مرة، 2007 عام فيمرشحة  21إلى  2003مرشحة في عام  15عدد المرشحات من وزاد . ألف ناخب مسجل

على عملية  ةمئالالببعض المحللين ويلقي  28.، لم يتم انتخاب أي امرأة1994بالترشح لالنتخابات عام مرأة السماح للمنذ 

ت، قادرات على جذب هالؤمالبعض السبب إلى عدم وجود نساء بينما يرجع  على نطاق واسع، شراء األصوات المنتشرة

عاديين، حتى  إنهن بحاجة إلى مهارات غير عادية لمنافسة رجالآثير من النساء في الوقت ذاته، قال و. دعم الناخبين

  .المجتمع العماني المحافظ المستمر في السيطرة على القيادات النسائيةحيز ضد يتغلبن على  الت

وغيرمسموح  من المناصب القيادية ومناصب صنع القرار في الحكومة في المائة 5.15 وال تشغل المرأة سوى

أيضا مناصب أقل في  تتقلدو 29.نصف تعداد البالد تقريبا تشكل أنها في المحاآم العمانية، على الرغم من ةبالعمل آقاضي اله

نوفمبر  /تشرين الثاني في مجلس الدولة بمرسوم سلطاني صدر فيات امرأة معين 14فهناك : العليا للحكومة ستوياتالم

 ، عينت2003عام وفي . في القوت الحالي وزيرات فقط أربععضوا، وهناك  70 ضمللعمل في مجلس الدولة الذي ي 2007

 .والوزيرات الثالث الباقيات يحملن حقائب وزارية. ومنحت درجة وزير رئيسة لهيئة الصناعات الحرفية، عائشة السيابي،

دول ، لتصبح أول امرأة في 2004مارس / آذارلتعليم العالي في لروية البوسيدية التي عينت وزيرة الدآتورة أوالهن 

وزيرة  ميراأل ة بنت عبدحجار ه، عينتنفس وقت الحق من العام و في. مجلس التعاون الخليجي تحمل حقيبة وزارية

وآيلة وزارة  سوى تبقلم ي، 2003وآيالت لوزارات مختلفة عام  نساء عين ومن بين أربع. ةشريفة اليحيائيو ،لسياحةل
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 2005عينت أول سفيرة عمانية لدى هولندا، والثانية عينت عام  1999في عام و.  2008يونيو / حزيرانواحدة بنهاية 

  .سفيرة لدى الواليات المتحدة

المادة ، بموجب يملك الرجال والنساء في عمان الحق في المشارآة في الحياة المدنية للتأثيرعلى صانعي القرارو

ة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو عاملت االحق في مخاطبة السلطا"من النظام األساسي، التي تقضي بأن للمواطنين  34

ة في عاملأغلبية المناصب التي ترسم السياسات ا يحتلون، من الناحية الواقعية، ولكن الرجال". ةعاملفيما له صلة بالشؤون ا

  . السياسات فيذفي تشكيل وتن قد تتمتع به المرأةالذي  نفوذال مما يحد بالتالي من، والتشريعية، والقضائية، السلطات التنفيذية

ويحمي . في عمان مرأةل والالرج آل من بق القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة علىتطو

اد السلطان بأي شكل غير انتق نظرًا ألن ، ولكن29المادة  بموجبآل أشكال التعبير  ، من الناحية النظرية،النظام األساسي

، المطالبة  ةجمعية الصحفيين العمانيويحظر على . ةجنائيال مالحقةرمة لتجنب الالصحفيون رقابة ذاتية صايمارس قانوني، 

بشكل منتظم في وسائل  مرأةوال تتم مناقشة قضايا ال. كل أنشطتهاب إبالغ الحكومةبحريات أآبر ألعضائها، ويجب عليها 

  .اإلعالم العمانية خاصة الموضوعات التي تعتبرها الحكومة حساسة

تبادل الخبرات  لتمكين نفسها، آما تتمتع بحرية في حرية في الحصول على المعلوماتبشكل عام بوتتمتع المرأة 

في تشجيع األجيال الجديدة من الشابات على  بارزًا اإلنترنت ووسائل اإلعالم الجديدة دورًا لعبو. على المستوى اإلقليمي

عدد قليل من ويعمل . ايد آوسيلة  لتبادل المعلوماتاإلنترنت بشكل متزتستخدم المرأة و. االنخراط في العمل المدني

من النظام األساسي تضمن  33وعلى الرغم من أن المادة . خيرية بفاعلية في عمان، وأغلبها جمعياتالجمعيات األهلية 

. وال تتعارض مع أهداف النظام األساسي" ألهداف مشروعة"حرية المواطنين في تكوين الجمعيات، غير أنها تحدد ذلك 

أي مجال آخر يقره  أو من قانون الجمعيات األهلية أفق الجمعيات األهلية باألعمال الخيرية واالجتماعية، 4المادة وتحدد 

على الجمعيات االنخراط  في السياسة والتدخل في الشؤون الدينية، وتمنع  5المادة وتحظر  30.وزير التنمية االجتماعية

االنضمام إلى منظمات أجنبية  المشارآة أو ات التعامل أويععلى الجم يحظرئفية، وتكوين جمعيات ذات توجهات قبلية أوطا

 بدون إذن مسبق من الحكومة، آما أن الجمعيات مطالبة بالحصول على موافقة الحكومة قبل قيامها بأي نشاط عام، أو

  .استضافة وفد أجنبي مهرجان أو محاضرة عامة، أوإرسال وفد يمثلها خارج البالد، أو

تشرف وزارة التنمية االجتماعية على أنشطة جمعية المرأة العمانية، التي أسستها نخبة من النساء المتعلمات عام و

عضوة  3550وحوالي . نحاء البالدأفرعا في  47في عمان ولها حوالي  ، وهي تعتبر أول شكل للجمعيات النسائية1971

ماعية والتقاليد العمانية، ولكنها ال تتعامل مع قضايا المرأة الحساسة من النساء، وهذه الجمعية وأفرعها تروج للقيم االجت

المرأة العمانية وأفرعها خدمات مثل  ةجمعيوتقدم . مثل الحقوق السياسية والمدنية، أواستقالل المرأة وأمنها الشخصي

النساء الباحثات عن المساعدة  المحاضرات التثقيفية في المجاالت الصحية، ورعاية األطفال، والصناعات الحرفية، وتساند

  .الالتي أجبرن على الزواج القانونية، أو المعرضات للعنف، أو

أآثر تنوعا فيما يتعلق  حاول مجلس اإلدارة المعين حديثا من قبل الحكومة، التعامل مع  مسائل ،2005في عام و

انوني، أقرت من قبل الحكومة، فإن الجمعية لم وفي حين أن برامج مثل، التدريب على الحاسب اآللي والتثقيف الق .بالمرأة

ال توجد في . حول االنتخابات أو برامج تتعلق بالسياسة مرأةبتثقيف ال على الموافقة لتنفيذ برامج تتعلقتتمكن من الحصول 

، ومن الصعب جدا لمنظمات أجنبية أودولية  الحصول على إذن مرأةعمان أي منظمة دولية تعمل في مجال حقوق ال

  .أوحقوق اإلنسان مرأةجراء بحث أودراسة عن حقوق الإل

  

  التوصيات
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في مناصب صنع القرار وفي مجلس الدولة إلى المعدل الذي يتوافق مع  مرأةعلى الحكومة زيادة تعيين ال جبي .1

  .في المجتمع العماني مرأةنسبة ال

ودعم  مرأةتتمكن من تشجيع العلى الحكومة السماح للمنظمات السياسية والمستقلة بالعمل بحرية حتى  جبي .2

 .المرأة العضو مكينمن خالل أجندتها، وت اهقضايا

من  مرأةالعمل بحرية حتى تتمكن جمعيات حقوق البعلى الحكومة السماح لمنظمات المجتمع المدني  جبي .3

 .تصاديةالتعامل مع قضايا تمس المرأة مباشرة، وايضا تجميع وتوزيع المعلومات حول حقوقهن االجتماعية واالق

ر مهارات التحادث على تطوي مرأةللشابات، لتشجيع ال ينبغي على جمعيات المرأة العمانية تنظيم مجموعات حوار .4

 .للنجاح في المجال السياسي ،في العادة ،مور ضروريةأواإلقناع، وهي 

  

  الحقوق الثقافية واالجتماعية

وعلى الرغم من احترام النساء . لة مع الرجاة ثقافية واجتماعيلتأسيس مساو اجهودهعقبات آبيرة في ة العمانيالمرأة تواجه 

وعندما تهدد الحقوق المتنامية للمرأة االمتيازات . لللرج ًاواضح ًاثقافي أن هناك تفضيًال إالوتقديرهن في الحياة االجتماعية، 

  .التقليدية للرجل، فإن المجتمع يميل إلى الوقوف إلى جانب الرجل

الموافقة المكتوبة ف .اإلنجابية تهاصحوب ها الصحيةرات تتعلق بحقوقبالحرية الكاملة في اتخاذ قرامرأة الوال تتمتع 

ضرورية قبل إتاحة  الزوج وافقةعملية جراحية للمرأة، ومأي من أحد األقرباء الذآور ضرورية قبل الشروع في إجراء 

وبعيدا عن هذه  31.مفي عمان إال في حالة حفظ حياة األظورًا قانوناًا اإلجهاض محوال يزال . وسائل تنظيم النسل للمرأة

في المؤسسات الصحية  في الرعاية الصحية، التي تقدم للمواطنين مجانًا للرجل ساويةم حقوقًاالمرأة  ملكتالمحظورات، 

وبرامج في عمان، طبق عن طريق المباعدة بين الوالدات م ةاألسروتنظيم . مناطق البالد جميع في ةنتشرمة وهي عاملا

معدالت الوالدة  وانخفضت .ةاألسر تنظيملتثقيف المتزوجين بفوائد  محاولةفي  1994المباعدة مبادرة حكومية بدأت عام 

 1990 يف 6,6من  2007في  3,1إلى عدد األطفال لكل أم  ، انخفضوالوفيات أثناء الوالدة، وآذلك خارج المستشفيات

  2004.32في  4,4و

والختان . ولم تقم بمبادرة لتثقيف المجتمع فيما يتعلق بمخاطره ،رسمياناث ية ختان اإلالحكومة العمانوال تحظر 

ليس شائعا في عمان بيد أنه اليزال يمارس في بعض المناطق في مجتمعات صغيرة في منطقتي الباطنة وظفار، وعلى 

الصعب الحصول على معلومات دقيقة  في آل األحوال، فإنه منو. ، تتراجع عادة ختان اإلناث على ما يبدوالرغم من ذلك

ي، يعتبر مسألة حساسة وشأن خاص، يرفض سرفالختان، مثل العنف األ.  حول الموضوع لعدم وجود احصاءات رسمية

  .المجتمع الحديث عنه

، فاالمتيازات السكنية في سكنللمشكالت في الحصول على قروض  اهتألسر ةتبر غير معيلوتواجه المرأة التي تع

مونة لمعيل األسرة فقط، ولهذا تم استبعاد أغلبية النساء، الالتي يمكنهن الحصول عليها فقط في حاالت الطالق عمان مض

هذا التمييز وتعلل الحكومة . األرامل وأالثامنة عشرة وللنساء المطلقات  فاألراضي السكنية تمنح  للرجال فوق. أوالترمل

إضافة إلى ذلك فإن النساء . سرهم، وعليهم واجب رعاية قريباتهم اإلناثولون عن توفير السكن ألئبكون الرجال هم المس

المشارآة في األنشطة االقتصادية في ظل التطورات التقنية الحديثة في  الكبيرات في السن قد يواجهن مشكلة في التملك أو

ية للسكن، وخاصة للنساء األرامل وزارة التنمية االجتماعية في االعتبار بشكل متزايد الحاجة الفردوأخذت . هذا القطاع
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والفقيرات، إما عن طريق توفير سكن مجاني، أوعن طريق أقساط شهرية ميسرة، أوعن طريق  تقاسم تكاليف السكن، 

  .األسرة وذلك اعتمادا على الوضع المالي للشخص أو

لتنمية االجتماعية، التي على تطبيق سياسات ا ساعدتبفاعلية في الحياة االجتماعية، و ةالعمانيوتشارك المرأة 

في عمان، لكن النساء  ينتمين في الغالب  ةدووجغير مالمناصب المحلية المنتخبة . تؤسس بشكل عام على المستوى الوطني

وتجتذب . إلى جمعيات المرأة الموجودة في والياتهن، التي تحارب الفقر وتثقف النساء فيما يتعلق بالقضايا الصحية الملحة

  .االجتماعي المنتشرة في أغلب واليات عمان، وترعى األطفال المعاقين، بدورها النساء للعمل بها تطوعًا مراآز الوفاء

انظر (في وسائل اإلعالم الوطنية، لكن حرية التعبير محدودة للغاية في عمان  شاركأن تر وثؤتمرأة أن يمكن للو

ل سمح  للرجيبأي شكل،  محظور الحكومة أو السلطان وفي حين أن انتقاد أخطاء"). الحقوق السياسية والصوت المدني"

وما إذا آان بمقدور المرأة مناقشة . مناقشة المسائل االجتماعية والثقافية بشكل عامب، ممن يعملون في اإلعالم، مرأةوال

من الظهور فقد يمنعها زوجها أوأسرتها . ذلك على وضعها االجتماعي أآثر من وجود قيود حكوميةويعتمد قضايا سياسية، 

الكثير من النساء يعملن في اإلعالم، فإن وعلى الرغم من هذه القيود االجتماعية، . الحديث للصحافة في وسائل اإلعالم أو

خاصة في التلفزيون واإلذاعة، ويتولين مناصب إشرافية في وسائل اإلعالم الحكومية، ولكن آل المناصب القيادية الهامة 

  .الرجالفي وزارة اإلعالم حكر على 

ي الحاجات لباالجتماعية، ولكنها معونات ال تلحصول على معونات من وزارة التنمية افي عمان  ءلفقراويحق ل

هذه الحاجات، فإن األرامل والمطلقات يعانين  في توفير الذآور رباوحيث أن النساء عموما يعتمدن على األق. الضرورية

تم تعديل قانون  ،أآثر للفقر والحاجةة معرض مرأة غير المتزوجةن الأل آًاإدراو. من نقص في توفير الدعم لهن وألطفالهن

لزيادة مبلغ المساعدات االجتماعية لألرامل والمطلقات، والنساء الالتي تم التخلي  2008عام في الضمان االجتماعي 

وال، ال تتماشى مع موجة الغالء لكن هذه الزيادة، في آل األح. عنهن، والفتيات غير المتزوجات، والنساء المسجون عائلها

  .لفقرلات معرضهؤالء النساء ظل التي عمت العالم وزيادة أسعار الغذاء، وبهذا ت

لمساعدة النساء الالتي  محاولةوتدريب لتأسيس مصادر للدخل، في  دعمللم خدمات يتقدلصممت الحكومة برامج و

، أو مشروع مشروع سند يساعد ،على سبيل المثالو. اءت من النسالعاماليعتبرن عرضة للفقر، وخاصة لألرامل وغير 

  .ة ورياض األطفالآياحفي مجاالت مثل ال مرأةاصة ويقدم التدريب المهني للوالشابات على بدء أعمال خ نالشبا المساندة،

جمعيات المرأة ولدفاع بحرية عن ترويج وحماية حقوق النساء، ا فيلجمعيات األهلية في عمان قدرة محدودة ول

مالت رعاية صحية ومحو أمية العمانية ومجموعات الدعم الصحي وحدها التي تعمل على تقديم تدريب مهني، وتنظيم ح

دريب تملك القوة للتعامل مع القضايا الحساسية التي تتعلق بحقوق النساء، وينقصها الت ، لكن هذه المجموعات المرأةلل

أهمية العمل ب عاملفي الوعي ا على ما يبدو هناك نقصن هذا، م رغمعلى الو. ل ذلكمعالمناسب والمعرفة الالزمة ل

  .ةقائمالتطوعي، فإن الكثير من العمانين يتطوعون للعمل في الجمعيات المدنية ال

ونقص المعرفة بها بالفعل بسبب الضغط االجتماعي  تمتعتالحقوق التي  ،بشكل عام ة،العمانيوال تمارس المرأة 

عقبات إضافية مثل عدم تعاطف المسؤولين الحكوميين، والحكم المسبق، وعدم  واجهت اذلك فإنهفعل تالقانونية، وعندما 

أآبر يجب أن يبذل لتأسيس بيئة داعمة  ، فإن جهدًامرأةإنه حتى في ظل قوانين تحمي الولهذا، ف. رضا األسرة والمجتمع

  33.ية للمرأةلنوع االجتماعي، وقادرة على المطالبة بتطبيق الحقوق القانونلة حساس

  

  التوصيات
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 ةصحي اتالذآور للموافقة على إجراء رباقاألل الشروط التي تطلب موافقة أحد على الحكومة إزالة آ جبي .1

  .والعمليات الجراحية للمرأة، بما فيها وسائل المباعدة بين الوالدات

ة على  تغيير نظرة التنمية االجتماعية على تطوير برامج تعمل مباشر ع وزارةتشجأن على الحكومة  جبي .2

 .المجتمع للمرأة

 .ل على أسس متساويةوالرجمرأة سكنية ومنح قطعة اراضي لل ام  قروضتقدأن على الحكومة  جبي .3

 وع االجتماعيللتعامل مع التمييز على أساس الن ،سنوات عشرتنفذ على استراتيجية  وضععلى الحكومة  جبي .4

حساسة للنوع  قررات دراسيةتؤسس لم األجلية أهدافا قصيرة أن تشمل االستراتيج جبوي. في أشكاله المختلفة

وأشكال التحيز القائمة على أساس  شجع وسائل اإلعالم على تناول عدم المساواة بين الجنسينتاالجتماعي، و

 .النوع االجتماعي

 قضاياار الة بالعمل بحرية وأن تختات الدفاع عن حقوق المرأيعالحكومة السماح لجمعيات المرأة وجمعلى  جبي .5

 .مرأةالتي تعتبر هامة في حياة ال

 .ضار، ويؤسس حمالت تثقيفية عامة ضد هذا الفعل الناثيحظر ختان اإل أن تصدرالحكومة قانونًا جبي .6

  

  الكاتبة

والتنمية السياسية في الشرق  مرأةة، متخصصة في الحقوق المدنية، وقضايا المرضخمرفيعة الطالعي صحفية عربية 

وهي آاتبة مستقلة، تكتب حاليا في جريدة الشبيبة العمانية، وفي نشرة اإلصالح العربي التابعة . أفريقيااألوسط وشمال 

تقلدت . لمعهد آارنيجي للسالم الدولي بواشنطن، ومجلة آراء حول الخليج، التابعة لمرآز الخليج لألبحاث بدولة اإلمارات

في  تينلغتصدر ب الوحيدة التي نسائيةالمجلة المجلة المرأة، وهي عدة مناصب في الصحافة العمانية آخرها رئاسة تحرير 

، وهي متحدثة مدافعة عن حرية الصحافة وتمكين 2003وترشحت الطالعي لعضوية مجلس الشورى العماني عام . عمان

  .المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  

  الهوامش
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 International( المجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط، "االختيار الفردي والقيود الثقافية: لعاملة في سلطنة عمانالمرأة ا"دون تشاتي،  2
Journal of Middle East Studies( 32، مجلد ،)متاحة على)مطبعة جامعة آيمبردج. (242. ، ص254- 241. ، ص)2000  ، :
www.jstor.org/stable/259593.   

  )2008 البنك الدولي.: سي. واشنطن دي(، معلومات على اإلنترنت، "تنمية العالميةمؤشرات ال"  3
  .www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm :، أنظر"الدول األطراف في اتفاقية القضاء على آل أشكال التمييز ضد المرأة" 4
 .:، أنظر)1996وزارة اإلعالم،  5سلطنة عمان، : مسقط( 17النظام األساسي لسلطنة عمان، المادة : ضالكتاب األبي  5

www.omanet.om/english/government/basiclaw/overview.asp?cat=gov&subcat=blaw.  
   www.mola.gov.om/maraseemno.htm: ، أنظر، الفصل الثاني، المادة الثانية)1997 سنةل 69رقم ( العماني اءقانون الجز 6
  www.mola.gov.om/maraseemno.htm : ، أنظر2- 1، المادة )1983 سنةل 3قمر(قانون الجنسية العماني، 7
  ).وزارة االقتصاد الوطني، ولجنة التعداد السكاني(صورة إحصائية : الرجل والمرأة في سلطنة عمان 8
وضع المرأة في تشريعات سلطنة "، 293، وقانون اإلجراء الجنائي الفصل الرابع والمادة 8، المادة )1974لسنة  7رقم (قانون الجزاء العماني  9

  .2005، سلطنة عمان، )، ووزارة االقتصاد الوطني، واللجنة الوطنية للتعداد)فييونيس(طفولة المنظمة األمم المتحدة لرعاية : مسقط"( عمان
 .UN Docرقم   ، األمم المتحدة وثيقة2006أبريل / نيسان 10تحفظات على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد الدول، 10 

CEDAW/SP/2006/2أنظر ، :www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm.     
 :، أنظر)كيةيوزارة الخارجية األمر.: سي. واشنطن دي(، "عمانسلطنة : 2007-تقرير الحرية الدينية" 11

www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90218.htm.   

65



 حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 سلطنة عمان

                                                                                                                                                        
  36، الفصل الثالث، حقوق الزوجين، المادة )1997لسنة  32م رق(قانون األحوال الشخصية   12

www.mola.gov.om/legals/ala7wal_alshkhseiah/leg.pdf  
في حاالت طلب التطليق بدوت إرادة (  114-98والمواد ) في ممارسة الخلع(  97-94، المواد )1997لسنة  32رقم (قانون األحوال الشخصية  13

  .)الزوج
  . 2007رأة العمانية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لجنة التعداد الوطنية، سلطنة عمان، مارس الم: إصدار خاص 14
  ."لفهم أفضل لشباب) "2001(وزارة الصحة، سلطنة عمان، 15
نوفمبر / شرين الثانيت 8مرآز أخبار األمم المتحدة، (، "خبير باألمم المتحدة في االتجار في البشر يطالب عمان ببذل المزيد لمساعدة الضحايا" 16

  .www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20537&Cr=human&Cr1=traffic: ، أنظر)2006
 :، أنظر)2008يونيو / حزيرانكية، يالخارجية األمر وزارة .:سي. واشنطن دي( ،"2007االتجار بالبشر،  تقرير" 17

www.state.gov/documents/organization/105501.pdf.  
 ).2007 ،وزارة االقتصاد الوطني، ولجنة التعداد السكاني( " صورة إحصائية: جل والمرأة في سلطنة عمانالر" 18
   )2008البنك الدولي(، معلومات على اإلنترنت، "مؤشرات التنمية العالمية " 19

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20523397~isCURL:Y~p
agePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html  ،)خدمة خاصة للمشترآين(,  

  .2007مايو/ أيار، )وزارة االقتصاد الوطني سلطنة عمان(، "2006حقائق وأرقام، " 20
ووزارة االقتصاد الوطني، سلطنة  ،)فييونيس(طفولة المنظمة األمم المتحدة لرعاية (في عمان، مرأة نظرة تحليلية لألطفال وال: 2003بعد  ما" 21

  96، ص)2006عمان،
  84-80المواد ) 2003لسنة 35رقم (قانون العمل العماني  22
  www.mola.gov.om/legals/al3amal/amd1.pdf   110-108، المواد 2006لسنة  74رقم ( قانون العمل العماني  23
  .2008 مارس/ آذارة، لجنة التعداد الوطنية، سلطنة عمان، المرأة العمانية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأ: إصدار خاص 24
، صندوق سلطنة عمان، األمم المتحدة وثيقة رقم )فييونيس(طفولة الاألمم المتحدة لرعاية  المكتب التنفيذي لمنظمة: "، وانظر أيضانفسه رصدالم 25

UN Doc. E/ICEF/2006/P/L.22 الفقرة الرابعة، أنظر ، :www.unicef.org/about/execboard/files/06-
PL22_Oman_ODS.pdf.  

  .2008 مارس /آذار ،"المرأة العمانية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لجنة التعداد الوطنية، سلطنة عمان: إصدار خاص" 26
  http://womeninbusiness-oman.org/program.html:  ، أنظر2008 مارس/ آذار 16-15ت األعمال سيدمؤتمر 27
، 2007أآتوبر / تشرين األول 28، أسوشييتد برس، انترناشونال هيرالد تربيون، "أة تفشل في الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورىالمر" 28

 ;www.iht.com/articles/ap/2007/10/28/africa/ME-GEN-Oman-Elections.php :أنظر
 :أنظرلحكم في الدول العربية، االنتخابات الديمقراطية والحكم الرشيد، عمان، وأنظر أيضًا البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، برنامج إدارة ا

www.pogar.org/countries/elections.asp?cid=13 
  .2007مايو / أيارسلطنة عمان، ) وزارة االقتصاد الوطني(، 2006حقائق وأرقام،   29
  : إلطالع على القانون باللغة العربية، أنظرل. ، عمان)"2000لسنة  14رقم (قانون الجمعيات األهلية العماني "30 

www.mola.gov.om/maraseemno.htm؛ ولإلطالع على القانون باللغة اإلنجليزية أنظر :  
www.ngoregnet.org/country_information_by_region/Middle_East_and_North_Africa/Oman.asp   

 :، أنظر"االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، إدارة السكان إدارة الشؤون" 2007سياسات اإلجهاض حول العالم، " 31
www.un.org/esa/population/publications/2007_Abortion_Policies_Chart/2007AbortionPolicies_wallchart.htm.  

 http://www.who.int/whosis/en : ، أنظر)2008منظمة الصحة العالمية، (، "الملومات اإلحصائية لمنظمة الصحة العالمية"32 
   .96- 95. ص ،مصدر سبق ذآره" نظرة تحليلية لألطفال والنساء في عمان: 2003مابعد " 33 
 

66



 حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 قطر

 

 
 

 
  قطر

  *زنن وتوبي جوبريسل لياجوبقلم  

  

  2009  2004  نتائج
  2.1  1.8  لقضاءا إلى عدم التمييز وإمكانية اللجوء

  2.3  2.0  االستقاللية واألمن والحرية الشخصية
  2.9  2.7  الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص
  1.8  1.7  الحقوق السياسية والصوت المدني
  2.5  2.4  الحقوق االجتماعية والثقافية

  )أعلى معدالت الحرية التي تتمتع بها المرأة لممارسة حقوقها 5 تمثلأدنى المعدالت بينما  1 تمثل، حيث تشل 5إلى  1المقياس من(

 

  المقدمة

ام      ي ع رة ف اواة       1995اتخذت فطر في السنوات األخيرة، ومع بدء اإلصالحات الكبي اه تشجيع المس ي اتج دة خطوات ف ، ع

ام   . د الثقافية واالجتماعية القائمة التي تميز ضد المرأةوالتصدي للتقالي ي ع ي أن    2004ويعطي وضع دستور جديد ف أمال ف

د الخاص    المساواة ستتحقق من الناحيتين القانونية والعملية، ولكن إلنجاز هذا، ال بد من جعل القوانين القائمة متوافقة مع البن

ي   رأة ف ا أن الم تور آم ي الدس ز ف دم التميي دة بع ا الجدي أن حقوقه ى تثقيف بش ة إل ة  . حاج ب الحكوم ن جان ود م ذه الجه وه

ذلك    ة، وآ ة المتزمت ادئ الثقافي ا المب ا تمثله ين آم ين الجنس اواة ب ق المس ا تحقي ي يواجهه ديات الت ي ضوء التح ضرورية ف

كانية   ة بخصوص     . االعتبارات المحضة المتعلقة باإلحصاءات الس ة التقليدي رأة   والتصورات االجتماعي بة للم األدوار المناس

ي األمور الخاصة     ار ف دول        . تستمر، غالبا، في إمالء قراراتها أو التأثير على حرية االختي ر من ال ي آثي ا هو الحال ف وآم

ى           ون عل ي قطر يتفوق إن الرجال ف ة، ف دعم اقتصادياتها الوطني األخرى الغنية بالنفط التي تعتمد على عمال أجانب وافدين ل

ددا  اء ع الالنس بع بالرج ع مش ى مجتم ؤدي إل ا ي ا، مم د تقريب ى واح ين إل دل اثن ى . بمع دوره، بالضرورة عل ذا، ب ؤثر ه وي

  . المشارآة االقتصادية للمرأة وانخراطها في آل جوانب المجتمع القطري

ز الق         دا التميي ذي يحظر تحدي د، ال ائم وعموما، تحسنت المساواة وإمكانية اللجوء للقضاء مع وضع الدستور الجدي

ى    2008وال بد وأن يساعد إنشاء المحكمة الدستورية في عام . على أساس النوع االجتماعي ا، عل ة العلي ، آجزء من المحكم

ذي               زمن وحده هو ال رغم من أن ال ى ال ي قطر، عل وانين والسياسات ف فرض هذا الحظر ويشجع على تنفيذه من خالل الق

تحسنا عن )  2005لسنة  38القانون رقم (ويمثل قانون الجنسية القطري  .سيكشف عما إذا آانت نلك المحكمة مؤسسة فعالة

ة،         1961قانون عام  ية القطري ى الجنس واطنين الحاصلين عل ى الم الذي سبقه، لكنه احتفظ بأفضلية للمواطنين القطريين عل

رة، ولكن       وال يزال االتجار . وال يزال يميز ضد حق المرأة القطرية في نقل جنسيتها ألبنائها وزوجها ي البشر مشكلة آبي ف

ام       ي ع ي البشر أنشئ ف نهم          2005المكتب الوطني لمكافحة االتجار ف ر م ي قطر، وآثي ة احتياجات ضحايا االتجار ف لتلبي
                                                 

وتود مؤسسة فريدوم هاوس أن تتوج بالشكر لكل من منى المطوع وتيموثي ناندوي . ريرساهمت سونيا آيلي وتايلر رويالنس أيضا في هذا التق *
   .يضشرف راأها تي قام بترجمتليزية الجنية اإلصلهذه النسخة مترجمة من النسخة األ .أبدياه من آراء وانتقادات مفيدة لما
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ية         ي أنشطة جنس ريبهن للعمل ف ة أو نساء جرى ته ى الضمانات   . خادمات في البيوت يعملن في ظروف أشبه بالعبودي وتلق

ة            الجديدة للمساواة وعد اة اليومي ى الحي ي عل أثير عمل ا ت ليمة آي يكون له ة س ق بطريق م التمييز ترحيبا، ولكن يجب أن تطب

  .للنساء

ع      ا م ي حياته تقلة ف وتحسن إحساس المرأة باألمن واالستمتاع بالحريات الشخصية والقدرة على اتخاذ قرارات مس

ام     ي ع د    . 2006سن أول قانون لألسرة ف انون الجدي ا يصور الق زال          وبينم ديم، ال ت ه تحسن ملحوظ عن النظام الق ى أن عل

ويقر المجلس األعلى لشؤون األسرة، وهو  . المرأة متضررة مقارنة بالرجل في أمور مثل حضانة األبناء والزواج والطالق

ادر صراحة    دء   الهيئة الحكومية المكلفة بحماية وحدة األسرة ودعمها، في الوقت الراهن بأن العنف األسري مشكلة وب ى ب إل

  .حوار اجتماعي حول هذا الموضوع الذي آان من المحرمات

ة         يم الثقافي ى الق اس إل ك باألس ع ذل ع، ويرج ي المجتم بتها ف ن نس ل م ل بأق وة العم ي ق ة ف رأة ممثل زال الم وال ت

ة ا . واالجتماعية أآثر منه آنتيجة للمبادئ القانونية وم   ويحق للمواطنين الحصول على تعليم مجاني حتى المرحل ة، والي لثانوي

ة    . فإن عدد النساء المتعلمات يفوق عدد الرجال ة واالجتماعي ة القانوني وتظل قدرة المرأة على اختيار مهنتها مقيدة من الناحي

للمرأة، ومن الناحية العملية، يتم توظيف معظم النساء في الرعاية الصحية أو في مهنة " مقبولة"بالمجاالت التي تقدم أدوارا 

ة   . أو لشغل وظائف مكتبيةالتعليم  ويعمل عدد قليل من النساء في القطاع الخاص، وآذلك يشغل عدد أقل منهن وظائف رفيع

ي الشرآات الخاصة    . المستوى، ولكن الحكومة القطرية أنشأت منتدى سيدات األعمال القطريات لتشجيع القيادات النسائية ف

رغم   آما يشترط قانون العمل الجديد صراحة تقاضي الرجال والنساء أجورا متساوية إذا آانوا يؤدون عمال متساويا، على ال

  .من أن هذه القاعدة تنتهك غالبا في الممارسة

ي وعدت    وال تزال الحقوق السياسية لجميع القطريين مقيدة على الرغم من البنود المتضمنة في الدستور الجديد الت

توي    ي المس ة ف ع       ببرلمان منتخب، وال تزال المرأة ممثل ي المجتم بتها ف ل من نس ة بأق ة للحكوم ام   . ات المختلف ، 2007ففي ع

ة        ون، وهو هيئ ه المواطن ذي ينتخب نجحت امرأة واحدة فقط في سعيها للفوز بمقعد واحد فقط في المجلس البلدي المرآزي ال

ة   ؤون البلدي وزارة الش ارية ل حا      . استش ة الص ر وحري ة التعبي ات وحري وين الجمعي ة تك إن حري ذلك، ف ع  آ دة لجمي فة مقي

داد     . القطريين، رغم أن المرأة تعين اآلن في اإلعالم والصحافة بأعداد أآبر من قبل رأة بأع غلها الم ة تش والوظائف الحكومي

ولكي  . أآثر في السنوات األخيرة، ولكن ليس بمعدل يمثل نسبتها في المجتمع، وال يزال الرجل مسيطرا على مواقع السلطة 

ع أن         تملك المرأة فرصة إل ى المجتم ا ويجب عل ية للقطريين جميع وق السياس حداث تغيير في حياتها، ال بد من تحسين الحق

  .يتصدى ألشكال التحيز الثقافي واالجتماعي التي تحول دون أن ينظر للمرأة في الوقت الحالي آزعيمة صالحة

ل المخاوف المتعل   ا     وأنشئت العديد من المنظمات الحكومية وشبه الحكومية لتحلي وق اإلنسان والتصدي له ة بحق . ق

ة         2002وفي عام  ة، بغرض مراقب ون جريئ ا تك را م ة آثي به حكومي ، أنشئت اللجنة األهلية لحقوق اإلنسان، وهي منظمة ش

در  2003ملجأ للمرأة والطفل في عام  2003وأنشأت الحكومة في عام . حقوق جميع المقيمين في قطر ، في محاولة لتأمين ق

دعات   . الشخصية أآبر من السالمة ات المب وتأسست مراآز ومنتديات أخرى لتنمية دور المرأة في المجتمع، مثل مرآز الفتي

ائية         ة بالرياضة النس ة معني ره ولجن ال السابق ذآ يدات األعم ودا آي      . والمنتدى القطري لس ة جه ذلت السلطات الحكومي وب

  .من مشارآة المرأة في أنشطتهاتتبنى، إما بطريقة رسمية أم بطريقة غير رسمية، سياسات تزيد 

اعي        وع االجتم اس الن ى أس ة عل ة القائم زال األدوار التقليدي رة، ال ت ة الكثي رات القانوني ن التغيي رغم م ى ال وعل

ى الحوار   . مستمرة وتتعود المرأة القطرية منذ سن مبكرة تجنب المصادمات مع أقرانها من الرجال، معتمدة بدال من ذلك عل

وق دون أن         . جي آوسيلة يمكن من خاللها تحقيق أهدافهاواإلقناع التدري درا من الحق أن تمارس ق رأة ب ذا للم وبينما يسمح ه

ع           ع وتمن ة والمجتم رأة داخل العائل دي للم دور التقلي ى ال افظ عل يؤدي ذلك إلى توترات داخل عائالتهم، وااللتزام بعادات تح

68



 حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 قطر

رأة   وق الم ي أن تك  . غالبا التحسن الكلي في حق اعي          وال يكف يم االجتم رأة إذا ظل نسق الق دعم الم ات ت وانين وهيئ دينا ق ون ل

ر  ال لتقليص            . والصورة النمطية للمرأة دون تغيي ئة األطف ة واإلعالم وتنش ادة التعليمي وى الم ر محت م تغيي ذا، فمن المه وهك

  .التحيز القائم على أساس النوع االجتماعي وخلق صورة جديدة للمرأة القطرية

  

  لقضاءا إلى وإمكانية اللجوء عدم التمييز
وع          اس الن ى أس ائم عل ز الق إن التميي ري، ف تور القط ي الدس ة ف ز مكفول دم التميي اواة وع ادئ المس ن أن مب رغم م ى ال عل

ى     . االجتماعي القانوني والفعلي ال يزال قائما درتهم عل فأزواج القطريات غير القطريين محرومون هم وأبناءهم من حيث ق

ائهن          الحصول على الجن ات وأبن ر القطري ع زوجات القطريين غي ة م ة، خصوصا بالمقارن ية القطري ة   . س ذلت الحكوم  –وب

ة (وخصوصا المجلس األعلى لشؤون األسرة والمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل  ودا إلطالع    –) المؤسسة القطري جه

ا         ة له ة وقانوني ديم خدمات اجتماعي ة وتق ا القانوني ى حقوقه ام      و. المرأة عل انون ع إن ق ذا، ف ع ه اآم للمؤسسات    2004م الح

الي         د بالت ر موجودة، وتح رأة غي وق الم الخاصة يفرض قيودا تظل معها المنظمات غير الحكومية المستقلة المدافعة عن حق

  .من تأثير المجتمع المدني على القضايا القانونية والسياسية

ادة   ويحظر الدستور القطري صراحة التمييز القائم على أسا ى     35س النوع االجتماعي بموجب الم ي تنص عل الت

دين     . الناس متساوون أمام القانون"أن  ة، أو ال ادة   ." ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو األصل، أو اللغ  34وتنص الم

ة إضافية ضد التم   أيضا على أن  ز المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، مما يوفر للقطريات حماية قانوني ويمكن  . يي

و أن تستأنف من خالل النظام القضائي أو أن    أللمرأة التي تشعر أنها ضحية لتمييز قائم على النوع أن تقدم شكوى للشرطة 

رار      . اللجنة األهلية لحقوق اإلنسان، ولكن الكثيرات ال يستخدمن هذه اآلليات للشكوىتتصل ب رد تضرر من ق ويمكن ألي ف

، أو يمكن للمرأة المتضررة أن تقيم 2007لسنة  7اإلدارية بموجب القانون رقم  لدى المحكمةإداري تمييزي أن يقدم شكوى 

واردة    . دعوى قضائية لدى محكمة العمل أو تقدم شكوى لوزارة العمل، إذا آانت الشكوى مرتبطة بالعمل  وق ال ومعظم الحق

د     تطبق على ا) ومن بينها الحقوق المرتبطة بالعمل والملكية(في الدستور  بة لبل م بالنس لمواطنين القطريين فقط، وهو أمر مه

  .    الغالبية العظمى من المقيمين فيه ليسوا مواطنين

ر القطريين محدودة        ا غي ا وأبنائه يتها لزوجه ل جنس ية القطري    وحل  . وقدرة المرأة القطرية على نق انون الجنس ق

ط   الذي سبقه، و 1961محل قانون عام ) 2005لسنة  38القانون رقم ( ية فق هو قانون اشتهر بأنه استبعادي ألنه قصر الجنس

ا   . 1930على المنحدرين من أشخاص يعيشون في قطر قبل عام  ويتيح القانون الجديد العديد من السبل التي يمكن من خالله

واطنين الحاصل          ة الم ي مواجه واطنين القطريين ف ة التفضيلية للم ى المعامل ي عل ه يبق ية، لكن ى الجنس ى الحصول عل ين عل

ية لزوجات      . الجنسية القطرية ويواصل التمييز ضد المرأة القطرية انون الجنس ة من الق فعلى سبيل المثال، تمنح المادة الثامن

القطريين األجنبيات بعد خمس سنوات من الزواج بإخطار وزارة الداخلية، ولكن أزواج القطريات غير القطريين يواجهون   

  .   الجنسية بموجب المادة الثانيةشروطا أآثر صعوبة للحصول على 

ر القطريين         –وتسمح المادة الثانية ألي شخص  ة غي اء القطري ك أزواج وأبن ي ذل ا ف ة     –بم ية القطري طلب الجنس

عاما من اإلقامة المتصلة في قطر؛ وأن يكون سفره للخارج   25ويجب على المتقدم أن يكون لديه . الذي يخضع لقيود شاملة

م                لمدة تقل عن شهري   ب، وتعل ى سلوك طي افظ عل ة وح ى سمعة طيب افظ عل انوني، وح ه عمل ق ام، وأن يكون لدي ن آل ع

دة    . التواصل بشكل آاف باللغة العربية ة لم ا يحد من     25وآما الحظت اللجنة األهلية لحقوق اإلنسان، فإن شرط اإلقام عام

م      قيمة هذا القانون ألن األبناء يحتاجون للمزايا التي تمنحها الجنسية ة وه ر أهمي يم، وهي األآث ، مثل الرعاية الصحية والتعل

  .ومن الناحية األخرى، يحصل أبناء القطري المولود في قطر على حقوق الجنسية آاملة عند الميالد 1.ال يزالوا صغارا
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انون السلطة القضائية     م  (وبموجب ق نة   10رق ا،         )2003لس ة العلي ي قطر من المحكم ألف النظام القضائي ف ، يت

ام        . محكمة االستئناف، ومحاآم الدرجة األولىو ل ع ة قب ي آانت قائم اآم الشرعية الت ام     2003والمح ألغيت واستوعب نظ

ادة  ا بموجب الم د أي قضايا آانت منظورة أمامه اآم الجدي لطة القضائية 77المح انون الس ن ق ة .  م اآم الدرج م مح وتنقس

اآم م   ة ومح ة األولى إلى محاآم جنائية ومحاآم إداري ور           . دني ي آل من األم ر وتنظر ف ى دوائ تئناف إل ة االس م محكم وتنقس

ا    2008 أآتوبر/ تشرين األولوأنشئت، في اآلونة األخيرة، محكمة دستورية في . المدنية والجنائية ة العلي آجزء من المحكم

اآم األدنى وال  2008لسنة  6بموجب القانون رقم  وانين     ، والغرض منها هو تسوية المنازعات بين المح ي دستورية الق بت ف

ى            2.واللوائح د يساعد عل وائح ق القرارات القضائية والتشريع والل ق ب تقل المتعل وهذا المستوى اإلضافي من اإلشراف المس

  . ضمان فرض الحماية القانونية للمرأة ويقضي على البنود التمييزية الموجودة في الوقت الحالي

ين األزواج  وال تزال المحاآم الجديدة تطبق مبادئ  الشريعة عند التعامل مع قضايا األسرة وإثبات صحة الوصية ب

ي         . المسلمين ي بعض الحاالت ف ل ف ى األق اهد عل ه آش وشهادة المرأة أو جدارتها آشاهدة ال تساوي شهادة الرجل أو جدارت

ادة    . قانون األسرة زواج، بموجب الم انون األسرة   م  38فعلى سبيل المثال، يجب أن يشهد رجالن على عقد ال م  (ن ق  22رق

ذه الحاالت        ) 2006لسنة  ي ه اهدة ف رأة آش تبعد الم ا تس ة بينم ى   . الذي سن حديثا، وقد يشهدا بصحته أمام محكم وعالوة عل

ى   93ذلك، تشترط المواد من  ن             95وحت د اب ة وال د هوي د تحدي رأتين عن ين أو رجل وام انون نفسه شهادة رجل وال . من الق

  .أو أفضلية الشاهد القائمة على أساس النوع االجتماعي في القانون الجنائي والمدني وجود لمثل هذه الشهادة

ى نحو    وتحضر المرأة عادة إجراءات القضية التي تكون طرفا فيها وقد تمثل نفسها أو يمثلها محام، آما يحدث عل

د ة. متزاي د قانوني يس لقواع ة ول يم اجتماعي ة لق ي قطر، نتيج د قاضيات ف ون وين. وال توج نهم محترف رون، ومن بي ظر آثي

دد              ع الع ر م د يتغي رأي ق ذا ال ا ألن تصبح قاضية، ولكن ه قانونيون، للمرأة على أنها عاطفية أو متضاربة لدرجة ال تؤهله

ة   ام           3.المتزايد للمرأة العاملة في المهن القانوني ي ع اة ف ة المحام ر ترخيصا لمزاول اء البك نح هيف د م ، وهي أول  2000وبع

ي      امرأة ت ات ف حصل على هذا الترخيص، تزايد بشدة عدد المحاميات الالتي تزاولن المهنة في مكاتب خاصة، وعدد الطالب

ي المهن             4.آلية الحقوق في جامعة قطر يفوق اآلن عدد الطلبة ع ف ي المجتم بتها ف ل من نس ة بأق رأة ممثل ذا، تظل الم ومع ه

  . ذة للشريعة في آلية الحقوق بجامعة قطرالقانونية، على الرغم من السماح لها بأن تكون أستا

رات      ى اللجوء للقضاء، ألن آثي معظم العامالت األجنبيات في قطر خادمات في البيوت ولديهم قدرة متواضعة عل

وانين              ذ الق ة لتنفي ود آافي ذل جه م تب ه ل ة وأيضا ألن وقهن القانوني ي معرف حق منهن غير أميات ومن ثم يواجهن صعوبات ف

وقهن   القائمة ولتع امالت بحق ري         . ريف هؤالء الع اري محظورة بموجب المرسوم األمي م  (وآل أشكال العمل اإلجب  74رق

ة مرسوم         5).2004لسنة  14رقم (، الذي عدل بعض بنود قانون العمل )2006لسنة  ة المنزلي ال الخدم ة لعم وفر الحماي وي

لية إال بشروط يتفق عليها آال الطرفين ويجب أال    ، يقضي بأال يعمل عمال الخدمة المنز 2008آخر منفصل صدر في عام 

ة صحية وأن    . يجبروا على العمل بطريقة تهينهم معنويا أو بدنيا ة ورعاي ويجب على الكفيل أن يوفر لهم مكانا مناسبا لإلقام

ام    ة أي ك بثالث د   . يودع الراتب المتفق في حساب العامل في البنك في نهاية آل شهر أو بعد ذل م يكن ل ى العامل حساب   وإذا ل

  .بنكي يجب أن يكون هناك إثبات بأن الراتب يدفع بالكامل

ا    نعن غالب وعلى الرغم من الحماية القانونية، فإن الخادمات الالتي يتعرضن النتهاك بدني أو معنوي أو جنسي يمت

ل        ة والترحي دان الوظيف ة م       . عن طلب حماية قضائية بسبب الخوف من فق دا معرف م من المبكر ج ي   ومن ث ة الت دى الفاعلي

  .ستكون عليها القوانين الجديدة، خصوصا بدون آليات تنفيذ معززة وتثقيف الجمهور بوجودها

الرجل  ) 2004لسنة  23رقم (وقانون اإلجراءات القانونية ) 2004لسنة  11رقم (ويعامل آل من قانون العقوبات 

وفر  ا"من الدستور بأن  39وتقضي المادة . والمرأة معاملة متساوية لمتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاآمة تت
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دني،    ." له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه وعلى الرغم من أن الشريعة تحرم آل أشكال العنف الب

ل             ي تسلك س رأة الت ذي يمارسون العنف ضد الم ع الرجال ال اهل م ا يتس ذيئا، من   فإن النظام القانوني القطري آثيرا م وآا ب

اير / آانون الثانيففي   6.وجهة نظرهم ل           2007 ين ن بقت ي أدي ة الصادرة ضد مراهق أردن تئناف العقوب ة اس ، خففت محكم

ي    . شقيقته من السجن ثالث سنوات إلى السجن لسنة واحدة مع وقف التنفيذ ة الت وخففت العقوبة ألن المحكمة وجدت أن األدل

راف        . افيةتثبت أن القتل آان عمدا غير آ ى اعت تنادا إل دا اس ان عم ل آ وأسقط هذا الحكم حكم محكمة أدنى افترضت أن القت

ا      قيقته آانت له تاء ألن ش اتف    "المتهم بأنه آان مس ق اله ة عن طري ع " عالق ة      . أحد أصدقائه   م م تصل المحكم ذا، ل ع ه وم

      7.الشقيقة آانت ال تزال عذراء األدنى إلى حد وصف القتل بأنه قتل بدافع الشرف ألن الطبيب الشرعي أثبت أن

ادة   ادة             36وتحمي الم ا تحمي الم فيين، آم ال واالحتجاز التعس ع األشخاص من االعتق من   38من الدستور جمي

ادر           . النفي وع ن ى أساس الن ائم عل رر الق ر المب ال غي إن السجن واالعتق ة، ف ام     . ومن الناحية العملي ي السجون بشكل ع ونلب

ان منفصل عن الرجال       المعايير الدولية،  ي مك رأة   . حيث االآتظاظ هو مصدر القلق الرئيسي، وتحتجز النساء ف وآانت الم

ام     11.8، متراجعة عن 2004في المائة فقط من السجناء المدانين، في نهاية عام  1.1تشكل  ي ع ة ف ومع   2000.8في المائ

ل ل    ذين ينتظرون الترحي وق اإلنسان         هذا، تعرضت مراآز احتجاز غير المواطنين ال ة لحق ة األهلي اد من آل من اللجن النتق

ة الشخصية والسالمة         ي الحري وق األساسية للمحتجزين ف ة الحق ذين ينتظرون    . ومن هيئات دولية لفشلها في تلبي وهؤالء ال

ي   دة ف راوح الم ا، وتت امين غالب ى ع تة أشهر إل ين س ا ب از م ز االحتج ي مراآ ال بسطاء امضوا ف ا عم م عموم ل ه الترحي

ذآرة  ا ل أو أو ت ي نزاعات العم ائي للفصل ف م قضائي نه ار حك ي انتظ ر، ف نوات أو أآث ع س ين أرب ا ب لحاالت القصوى م

بالدهم   ودوا ل ابق ليع تخدمهم الس ن مس ة م ام . مدفوع ي ع اك 2006وف ت هن ين   250، آان ن ب ط م رأة فق ا  1500ام تقريب

ي قطر       محتجزين في هذه المراآز مما يعبر عن عدد النساء األقل مقا اجرين ف ال المه داد الرجال من العم ويواجه  . رنة بأع

اك تسعة             ان هن وق اإلنسان، آ ة لحق ة األهلي ا للجن ر صحية، وطبق هؤالء المحتجزون االآتظاظ وظروف معيشة أخرى غي

  2006.9أطفال محتجزين مع أمهاتهم في عام 

ة القض   رأة، ولكن        قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي لم توقع بعد على اتفاقي ز ضد الم ى آل أشكال التميي اء عل

وق اإلنسان من أجل التصديق          ة لحق ة األهلي هناك ضغوط قوية من النشطين محليين ومسئولين حكوميين، السيما من اللجن

ة                  10.عليها ى االتفاقي ا بالتصديق عل ى اهتمامه ة وأشارت إل ى االتفاقي ة للتصديق عل دو عملي ا يب ى م دأت قطر عل ذا، ب وهك

  11.لية للحقوق المدنية والسياسية في المستقبل القريبالدو

ود             ى القي ا إل ك أساس ة باألساس، ويرجع ذل ديرها الدول ات ت رأة منظم وق الم وال تزال المنظمات المدافعة عن حق

ة     ر الحكومي ات غي ى الجمعي ادة   . الصارمة المفروضة عل ل الم ات      45وتكف وين الجمعي ة تك انون   . من الدستور حري ر ق وأق

ة   2004في عام ) 2004لسنة  12رقم (عيات والمؤسسات الخاصة الجم وسمح أصال، آمسألة عملية، بتشكيل اتحادات مهني

ا وأنشطتها        12.ونقابات عمالية فقط دين، لكن تمويله ال الواف ة العم وتشكلت منذئذ منظمات للمجتمع المدني مثل جمعية حماي

ادة     " باألمور السياسية"ل ويحظر على الجمعيات االشتغا 13.اخضع لمراقبة شديدة ة من الم رة الثالث دون تحديد، بموجب الفق

ا   35 ة ثقافي ر    14.وال تتبنى المنظمات غير الحكومية القائمة عموما أهدافا تتجاوز حدود الموضوعات المقبول ات غي والمنظم

ة أي شراآة   في البداية على الجمعي 31وحظرت المادة . الحكومية ليست حرة في االرتباط بمنظمات أجنبية ات القطرية إقام

ام    ي ع ة       2006مع أي منظمات غير حكومية أجنبية على اإلطالق، رغم أن تعديال ف ات بموافق ذه العالق ل ه يسمح اآلن بمث

وعلى الرغم من أن قانون الجمعيات خطوة في االتجاه الصحيح، إال أنه ينطوي على  15.من وزارة الخدمة المدنية واإلسكان

  . جود مجتمع مدني فعالقيود ال تسمح بو
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ي قطر         اواة ف دفاع عن المس ة ال به الحكومي ة وش د  . ونتيجة لذلك، يقع على عاتق المنظمات الحكومي المؤسسة  وتم

رأة   ل و الم ة الطف ة لحماي وفر      القطري ي ت ية الت دافع عن اإلصالحات السياس ة، وت اعدة القانوني رأة بالمس ، بشكل خاص، الم

ر اال    رأة، وتثي رأة   حماية أفضل للم اه لقضايا الم داد            16.نتب ى لشؤون األسرة، ضمن أمور أخرى، بإع ام المجلس األعل وق

ة، و    ين، وتحدي األلفي ة   إحصاءات قائمة على أساس النوع االجتماعي وأصدر تقارير عن تنفيذ قطر إلعالن بك ر التنمي تقري
رية ائي البش دة اإلنم م المتح امج األم ذي يصدره برن ة. ال ة األهلي امي  وأصدر اللجن ي ع ان ف وق اإلنس  2006و 2005لحق

اواة     ة المرتبطة بالمس تقريرين عن حالة حقوق اإلنسان اتسما بالصراحة والتوجه النقدي والشامل نسبيا وحددا البنود القانوني

ر  17.وعدم التمييز وسلطا الضوء على حالة الجماعات السكانية المعرضة للمخاطر آالمرأة والطفل والعمال الوافدين ا، وأخي

ي       ين ف ة للمقيم رامج االجتماعي ى الب فإن مجموعة من الجمعيات الخيرية، من بينها جمعية الهالل األحمر القطرية، ترآز عل

   18.قطر وتتصدى من خالل ذلك أحيانا لقضايا متعلقة بالنوع االجتماعي

ة العظمى     زال الغالبي ات     وعلى الرغم من التقدم الذي حققته هذه الكيانات الحكومية، ال ت ر واعي ات غي من القطري

في المائة من النساء الالتي شملهن المسح، لم يسمعن عن المؤسسة  53وطبقُا ألحد المسوح، فإن . بتأثيرها أو حتى بوجودها

ة اء          19.القطري ن النس ر م ال آثي ول دون اتص ا يح ر، مم ار آخ ل أي اعتب ة قب رف العائل ة ش ة التقليدي يم الثقافي وتضع الق

ا   ات خوف ائالتهن  بالمنظم ار بع ن الع ن أن يلحق يم      . م ذه الق ب التصدي له ا، يج ة حق ة فعال ات الحكومي ون الكيان ي تك ولك

  .االجتماعية ويجب جعل المرأة على وعي بالمنظمات آي تشعر باالرتياح عند طلب المساعدة

  : التوصيات

ين الجنسين وأن   يحب على الحكومة أن تضمن أن تكون جميع القوانين متسقة مع الضمانات الدستورية  .1 للمساواة ب

 .تدرب العاملين في القضاء لتطبيقها بفاعلية

ر     .2 ات غي ع أزواج القطري يجب أن تصبح المادة الثامنة من قانون الجنسية محايدة بين الجنسين، وتسمح من ثم لجمي

 .القطريين بأن يصبحوا مواطنين من خالل منحهم الجنسية بعد اإلقامة لمدة خمس سنوات في قطر

وات            يجب .3 رأة والقن ة للم وق القانوني ات عن الحق ى معلوم وي عل ات تحت د آتيب على المجلس األعلى لألسرة أن يع

ز بشكل   التي يمكن من خاللها  تدعيمها، وتوزيعها على القطاعات األآثر انكشافا للمخاطر في المجتمع، مع الترآي

 .الخارجخاص على النساء الالتي تعانين من الفقر والعامالت الوافدات من 

ي             .4 د ممن تقليص عدد المحتجزين ف ر، وال ب دل أسرع بكثي ل بمع ة بالترحي يجب إصدار األحكام القضائية المتعلق

ل ز الترحي ه   . مراآ ة أن توج ى الحكوم ى، يجب عل ن معط ي أي زم ا ف ت فيه تم الب ي ي دد القضايا الت ادة ع ولزي

اونين   انونيين    آ(الموارد نحو تدريب القضاة والمحامين والموظفين المع اآم والمساعدين الق ة المح ى قضايا   ) تب عل

 .الترحيل

م  (يجب تعديل قانون الجمعيات واالتحادات الخاصة   .5 نة   12رق دة      ) 2004لس ات جدي وين جمعي لتسهيل شروط تك

ة            ر ضروري للحكوم أثير غي رأة دون خوف من ت وق الم ة عن حق ى   . لتشجيع تكوين منظمات مدافع وعالوة عل

ى نحو          ذلك، يجب أن تقتصر قد تبه عل ي يش ى الحاالت الت ات عل ات الجمعي رة الحكومة على مراقبة أنشطة ومالي

 .معقول أن فيها تزوير أو نشاط إجرامي

ة           .6 داء تحفظات جوهري رأة دون إب ز ضد الم ى أشكال التميي يجب على الحكومة أن تصدق على اتفاقية القضاء عل

 .وجعل القوانين المحلية متوافقة مع أحكامها
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  قاللية واألمن والحرية الشخصيةاالست

ه         ا الرجال في ا أبوي ا تظل مجتمع رأة، ولكنه اتخذت قطر إجراءات جديرة بالمالحظة في السنوات األخيرة لضمان حرية الم

ي     ودفع نشاط المجلس األعلى لشؤون األسرة الحكومة . هم صناع القرار الرئيسيون في العائلة د لألسرة ف انون جدي لوضع ق

ام  اوية     ، و2006ع ة متس ى معامل زال ال تلق رأة ال ت إن الم ينات، ف ال بعض التحس ي إدخ ح ف د نج انون الجدي م أن الق . رغ

ددا يحظر العنف األسري       ا مح د قانون رأة   . واعترفت الحكومة بأن العنف ضد المرأة مشكلة لكنها لم تصدر بع زال الم وال ت

ية واالستغالل، خصوصا عل   ة القاس ة خاضعة للمعامل ر القطري ة غي ة القانوني رغم من الحماي ى ال تخدميها، عل دي مس ى أي

  .المتزايدة

ا            ي ممارسة دينه ة ف ر بالحري ى حد آبي ديانات إل ع ال واإلسالم هو الدين الرسمي في قطر، وتتمتع النساء من جمي

ادة   . معتقداتها ل الم ميا     50وتكف ع   من الدستور رس ادة للجمي ة العب ة الساح     . حري رغم من أن األغلبي ى ال قة من السكان   وعل

رة أخرى         ات آثي اع ديان دون أتب ة، ويضم السكان الواف ي   . القطريين مسلمون سنة، هناك أيضا أقلية شيعية مهم وافتتحت، ف

ا      2008 مارس/ آذار رع به ى أرض تب ي الدوحة عل ، أول آنيسة في قطر، هي آنيسة سانت ماري الكاثوليكية التي أقيمت ف

ام  . اإلنشاء األمير، وهناك خمس آنائس أخرى قيد ر إسالمية       2004ويجرم قانون صدر في ع يرية غي واد تبش ازة أي م حي

ة أخرى              لم أي ديان ق المس انوني أن يعتن ر الق ى السجن لعشر سنوات، ومن غي ات تصل إل ا يجوز   . والتبشير، بعقوب وبينم

رأة ا         ة، ال يسنح للم ديانات التوحيدي اع ال لمة من أتب ر مس اع      للمسلم أن يتزوج من امرأة غي زوج رجال من أتب لمة أن تت لمس

  .الديانات األخرى

ل   ة التنق ى حري ة عل ودا معين ة قي رأة القطري ه الم ادة   . وتواج ى رخصة لقي ة عل رأة األجنبي د تحصل الم ا ق وبينم

ا     ي أمره ى إذن من ول ة الحصول عل رأة القطري يارة، يطلب من الم ين الرجل     20.الس اعالت ب ة التف يم االجتماعي د الق وتقي

دارس    والمر اآن العمل والم أة غير المرتبطين، وهناك فصل بين الجنسين إلى حد آبير في بعض مساحات المجال العام آأم

ة      . العامة ي قطر شرطة ديني م    . وهذه الممارسات تفرض بالقيم والعادات االجتماعية، حيث ال توجد ف انون رق  5ويسمح الق

أن تستخرج جواز سفر دون       2007لسنة  ة ب رأة البالغ ى            للم ا بالحصول عل ة قانون ر مطالب ه غي ا أن ي األمر آم إذن من ول

بالد  . موافقة ولي األمر للسفر للخارج، ولكن قليل من النساء يسافرن بمفردهن ويمكن للرجل أن يمنع قريبة له من مغادرة ال

من اللجنة األهلية لحقوق  بتقديم اسمها لضباط الجوازات والهجرة في المطارات، ولكن يمكن للمرأة في هذه الحالة أن تطلب

  .اإلنسان التدخل لصالحها

وال   21.وآثيرا ما يقيد أصحاب العمل حرية تنقل غير القطريات، السيما الخادمات، وقدرتهن على السفر للخارج  

بالد      ادرة ال ي مغ راغبين ف وذآرت   22.بد وأن يقدم أصحاب العمل موافقتهم قبل إصدار تصاريح خروج للعاملين األجانب ال

ام    ا ي ع ر من    2006للجنة األهلية لحقوق اإلنسان ف ي           200أن أآث ل ف ز ترحي ي مراآ ة آن محتجزات ف ر قطري رأة غي ام

   23.بينما بعض النساء احتجزن لتوفير مأوى لهن، وأخريات احتجزن بناء على طلب آافليهن. ظروف غير صحية

ام  وصدقت قطر، نتيجة لدعوة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسي ذي   2006ا، على قانون األسرة في ع وال

د نظر      . ينظم الخطبة وعقود الزواج واالنفصال والطالق والوالية والميراث، ضمن أمور أخرى انون للقضاة، عن يح الق ويت

ي                    أنه نص خاص ف رد بش م ي ا ل ة فيم ر مالءم ه األآث رى أن ي ت ية الت ة الرئيس ه األربع ذاهب الفق أي من م الدعوى، األخذ ب

م  . نالقانو رأة    24.ويقضي القانون بأنه تسري على مسائل األسرة لألطراف من غير المسلمين األحكام الخاصة به نح الم وتم

ى        د الحضانة عل رأة تفق ابق، آانت الم اآلن حضانة األوالد حتى سن الثالثة عشر والبنات حتى سن الخامسة عشر؛ وفي الس
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ر   25.إلى سن البلوغ األوالد عندما يبلغوا السابعة والبنات عندما يصلن ومع هذا، احتفظ اآلباء بالحق في حضانة األبناء األآب

  . سنا إذا رغبوا في ذلك

ا                    ي يكفله ك الت ر من تل ا أآب ا حقوق د يمنحه ذي ق زواج، ال د ال ى عق اوض عل ي أن تتف ا ف ا قانوني رأة حق وتملك الم

وبينما موافقة المرأة ضرورية آي يكون عقد . الزواج القانون، ولكنها ال تملك حرية آاملة أو مساوية في اختيار شريكها في

ي         28الزواج قانونيا، تنص المادة  ا يخضع ف ا، مم ة عنه زواج بالنياب د ال من قانون األسرة على أن ولي أمر المرأة يبرم عق

تطلب من القاضي  وإذا لم يكن ولي األمر حاضرا، يمكن للعروس المنتظرة أن . النهاية اختيارها لزوجها لموافقة ولي األمر

ذه  . إبرام العقد نيابة عنها ويجوز لكل من الزوج والزوجة أن يضعا شروطا في عقد الزواج وآالهما ملزم قانونا بااللتزام به

  .الشروط

رات وهي ممارسة شرعية              ق ثالث م ي أن يطل ه ف فاهة نيت ن ش أن يعل ويملك الرجل في قطر الحق في الطالق ب

ذي   . ائل أمام المرأة أآثر محدوديةوالبد. عامة في منطقة الخليج ى األذى ال ويجوز للمرأة أن تطلب الطالق قانونا باإلشارة إل

ة          ى الطالق من جانب واحد بتلبي رأة بالحصول عل سببه الزوج، ويجوز لها أن تلجأ للخلع، وهو ممارسة شرعية تسمح للم

ة ة وتثبت واح. شروط معين رأة محكم ل الم ديل األول أن تمث ة للطالقويقتضي الب ببات مقنن دة مس ذه . دا من ع رتبط ه وت

وتشمل . الشروط بفشل الزوج في أداء واجباته الزوجية، وهي شروط يصعب إثبات آثير منها أو يسبب إثباتها حرجا للمرأة

ام، وإصابت   ه هذه الشروط، على سبيل المثال، عدم قدرة الرجل على تقديم دعم مالي آاف، وغياب الزوج لفترة تزيد على ع

د ادة . بمرض مع ي الم ه ف ع، منصوص علي و الخل اني للطالق، وه ديل الث رة 122والب انون األس ن ق ريع . م رار س و ق وه

يم والمصالحة ضرورية         ة للتحك تة أشهر ملزم رة س اك فت وإذا . يقتضي موافقة الزوج، ولكن إذا لم يوافق على الطالق، فهن

ة     ظل اإلصالح بين الزوجين متعذرا، فإن للمحكمة أن ت ي النفق ا ف قضي بالطالق، ولكن ذلك يلزم المرأة بالتنازل عن حقوقه

  .المهروأن ترد 

ر          يح فرصة لتجنب زيجات غي وفر يت ه ي رأة ألن وتقنين الخلع، رغم القيود المصاحبة له، يعتبر تعزيزا لحقوق الم

ين آل   . ولكنه نادرا ما يوضع موضع التطبيق. صحية ام     ومعدل الطالق في قطر مرتفع، فمن ب ي ع  2007ثالث زيجات ف

إن      971والغالبية العظمى من حاالت الطالق يبادر بها الرجل، فمن بين  26.تنتهي زيجة بالطالق ة طالق مسجلة، ف  41حال

ع    ق الخل ية،            27.حالة فقط آانت طالقا عن طري ة والنفس احيتين االجتماعي ه للرجل، من الن ر من رأة أآث والطالق وصمة للم

رة أخرى  ويجعلهن مرغوبات بدرج وفي  . ة أقل من األزواج في المستقبل، ومن المحتمل أن يحد من قدرتهن على الزواج م

مجتمع تعتمد فيه المرأة غالبا على زوجها ماليا، ينطوي الخلع على مخاطر آبيرة بالنسبة للنساء الالتي ال يوجد لديهن عائلة 

  .آبيرة يعتمدن عليها

ر من زوجة    من قانون األحوال الش 14وتحدد المادة  ين أآث ادة    . خصية أحكام وشروط الجمع ب دد الزوجات ع وتع

ى          يال عل ا ثق ا مالي ي تفرض عبئ ة واالقتصادية الت مقبولة اجتماعيا لكنها أصبحت أقل انتشارا بسبب تغير الحقائق االجتماعي

  .الزوج

ؤدي   . اريرسميا االستعباد والعبودية والعمل اإلجب 2004وجرم تحديث للقانون الجنائي في عام  د ت واالنتهاآات ق

اء      28.إلى السجن لمدد تصل إلى سبع سنوات ك إنش ي ذل ا ف ومع هذا، وعلى الرغم من اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة، بم

ى أوضاع للعمل                دفعن إل ريبهن وي تم ته ي ي اء الالت زال قطر مقصدا للنس ي البشر، ال ت المكتب الوطني لمكافحة االتجار ف

د       وذآرت  29.اإلجباري ي تزاي اء األجانب ف ي النس ا أن االتجار ف رغم    30.اللجنة األهلية لحقوق اإلنسان في تقريره ى ال وعل

رب من      من تقنين قطر الحماية للعمال األجانب، إال أن الخادمات، السيما القادمات من آسيا يعملن غالبا في ظل ظروف تقت

ل  العمل لساعات طويلة، واحتجاز الراتب،(العبودية اإلجبارية   31.، وبعضهن يتعرض الستغالل جنسي    )وتقييد حرية التنق
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اري    وقررت الحكومة عقوبات لمنتهكي قوانين العمل، ويخضع من تثبت إدانتهم باحتجاز األجر بغرض فرض العمل اإلجب

ال قطري       ة آالف ري ى ثالث وعاقبت وزارة   32).دوالر أمريكي  824(بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامات تصل إل

ة،         ال ة قانوني وفر حماي ا ت رغم من أنه ى ال قة، عل عمل الشرآات التي تنتهك هذه القواعد، ولكن القوانين ال تطبق بطريقة متس

ات     الغ عن االنتهاآ تعدادا لإلب ة     33.خصوصا بالنسبة لعمال المنازل الذين ال يبدي آثيرون منهم اس دم السفارات األجنبي وتق

   34.ذين ترآوا مستخدميهم بسبب االنتهاآات أو ألسباب أخرىمن حين آلخر أماآن إيواء لرعاياها ال

رأة          ة، والعنف ضد الم ي تحط من الكرام ة والت وال تتعرض المرأة بشكل عام للتعذيب والعقوبات القاسية والمهين

ى ال      279وطبقا للمادة . خارج البيت نادر دام، عل رغم من قانون العقوبات، فإن أقصى عقوبة لالغتصاب في قطر هي اإلع

ادة   35.من أنه ال يوجد قانون محدد يحمي المرأة من العنف األسري نة      57ومع هذا، تنص الم انون األسرة لس ، 2006من ق

ة  . على أن الحقوق الزوجية للمرأة تشمل الحق في أال تتعرض ألذى بدني ومعنوي على يد زوجها وسجلت المؤسسة القطري

ي       107 ي إطار األسرة ف ى لشؤون        2007.36حاالت لالنتهاآات ف راه المجلس أألعل ا لمسح أج ك، وطبق ى ذل وعالوة عل

ي   2787في المائة من  20، فإن ما يقرب من 2006األسرة في عام  طالبة في جامعة قطر شملهن المسح، تعرضن للعنف ف

ولتهن ي محاول  37.طف ات، ف الي مسحا عن العنف ضد المتزوج ي الوقت الح رة ف ى لشؤون األس ة ويجري المجلس األعل

ع القطري     ي المجتم ة           38.لتعزيز فهم العنف ف ز االستشارات العائلي ل مرآ رأة والطف ة الم ة لحماي وأنشأت المؤسسة القطري

  39.وخطا ساخنا للمرأة والطفل لإلبالغ عن االنتهاآات ويواصل جهوده لتثقيف المرأة حول حقوقها القانونية والدفاع عنها

ى  . لمرأة آقضية هامة تحتاج إلى اهتمامويقر مسئولون حكوميون رسميا بالعنف ضد ا وطالب ممثل المجلس األعل

، البالد بأن تتصدى صراحة للعنف ضد المرأة 2008 نوفمبر/ تشرين الثانيلشؤون األسرة، في ندوة عقدت على يومين في 

ي    . دون خجل دوة أخرى ف اني  وحشدت الندوة، التي عقدت في أعقاب ن وفمبر / تشرين الث ات م  2006 ن دافعات عن  ، زعيم

وع العنف          ع وق ة من رأة، لبحث آيفي العنف ضد الم حقوق المرأة من أنحاء العالم، ومن بينهم مقررة األمم المتحدة الخاصة ب

ة من العنف        40.وحماية الضحايا ومحاآمة مرتكبيه بطريقة فعالة درا من الحماي انون ق وتوفر الشبكات االجتماعية وليس الق

ة (نحو الزواج بين األقارب  ويوفر الميل الملحوظ. األسري درا  )حيث يوجد تفضيل ثقافي للزواج بين أبناء وبنات العموم ، ق

د                ها ق ة نفس راد من العائل م أف ه، وه اء زوجت ى أولي رد عل ه ال ة عم زوج المسيء البن من الحماية للمرأة ألنه سيتعين على ال

إن       ونظرا ألن موقف العائلة حاسم من أجل الوصول     . يحضروا للدفاع عنها ي قطر، ف اعي والنجاح ف االقتصادي واالجتم

  . هذه الضغوط يمكن أن تكون قوية

ال العنف األسري أو قضايا    ي مج ة ف د، العامل تقلة، إن وج ة المس ر الحكومي ات غي ل من المنظم دد قلي اك ع وهن

  .قانونية المستقلةحقوق المرأة المهاجرة في قطر وال تعمل في البالد أي منظمات للمحاميات أو جماعات المساعدة ال

  

  : التوصيات

ة الضحايا من             .1 يئين وحماي ة المس ة لمحاآم ذ إجراءات فعال يحب على الحكومة أن تجرم العنف األسري وأن تتخ

ي         ا، واالستمرار ف اك جلي ا يكون االنته دخل حيثم خالل، التدريب المتزايد ألفراد الشرطة والعاملين الطبيين، والت

دوا لة الن ل وسلس د ورش العم ى رفضه للتصدي للقضية   عق ب عل ى التغل ع عل اعدة المجتم تهدف مس ي تس ت الت

 . وتوفير مالذ ومساعدة اقتصادية لضحايا االنتهاآات األسرية ولألطفال المعتمدين عليهن، إلى جانب أمور أخرى

ادة س        .2 ى رخصة قي رأة عل  يارةيجب على الحكومة أن تلغي القانون الذي يشترط موافقة ولي األمر آي تحصل الم

 .وإلغاء القواعد التي قد تحرم المرأة من السفر بحرية
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ين             .3 ية للمنتهك ات القاس د من العقوب ي البشر بوضع المزي ة االتجار ف ا بمحارب يجب على الحكومة أن تزيد التزامه

 .بتطبيق قوانين العمل القائمة بشكل أآثر صرامة

ار في البشر آقضية ومن أجل تخصيص أفضل     يجب على الحكومة، من أجل فهم أفضل للمدى الذي يشكله االتج .4

ا  ي يجري به ة الت اعي حول الكيفي وع االجتم ى أساس الن ة عل ات عن منفصلة قائم ع بيان وم بجم وارد، أن تق للم

ة       ة المزعوم نهم والمعامل دور المستهدف م االتجار في الناس آل عام، وبلدان المصدر التي يأتون منها أصال، وال

 . أثناء إقامتهم في قطر

ة        . ال يجب تحديد حضانة األبناء استنادا إلى أعمار األبناء وجنسهم .5 ي آل حال رار ف اذ الق ك، يجب اتخ وبدال من ذل

 .على حدة استنادا إلى ما يحقق مصالح األبناء بشكل أفضل في ضوء قدرة آل من األبوين على توفير رعاية لهم

    

  الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص

ا  وا اقتص ر نم ت قط نفط،      حقق عار ال ي أس ات ف ن التقلب رغم  م ى ال ات، عل ي األربعين نفط ف اف ال ذ اآتش ه من ل ل ديا ال مثي

رد   ث متوسط نصيب الف ن حي الم م ي دول الع ن أغن دة م ات  . وأصبحت واح رة الحري نوات األخي ي الس ا ف دت أيض وتزاي

. الجامعي ويبحثن عن عمل خارج البيت    االقتصادية والفرص األآاديمية للمرأة حيث يواصل عدد أآبر من النساء تعليمهن 

ي السوق           ويشهد النظام التعليمي عملية إصالح  ى العمل ف ي عل ية الطلب الفعل رامج دراس رأة ب دم للم املة، وتق وآنتيجة  . ش

دم، ال  . لذلك، يجري تشجيع المرأة بشكل متزايد على دخول مجاالت آانت تعتبر تقليديا غير مناسبة لها وعلى الرغم من التق

ة           تز ادة وتتعرض لضغوط ثقافي ع القي ي مواق يما ف ع، الس ي المجتم بتها ف ال المرأة في قطر ممثلة في قوة العمل بأقل من نس

  .وعائلية قوية عندما تشق طريقها في الحياة العملية واالختيارات األآاديمية

رأة القطريين     2004لسنة  40ويمنح القانون رقم . وللمرأة في قطر حقوق ملكية مماثلة لحقوق الرجل للرجل والم

ه من                ا تملك ك واستغالل م ي التمل رأة ف ى حق الم ة عل ود قانوني رديين، وال توجد قي ا الف الحقوق نفسها للوالية على دخليهم

ع           . أرض وعقارات باستقاللية درة جمي بح ق ى آ ة إل يم الثقافي ل الق ارات، وتمي امتالك عق ومع هذا، ال يسمح لغير القطريين ب

  .ارسة هذه الحقوق بشكل آاملالنساء على مم

واألساس  . وفي قطر، آما في آثير من الدول المجاورة، ال تملك المرأة المسلمة حقوقا مساوية للرجل في الميراث

ي          ا ف ا، بم ه آله الي لعائلت المشترك الكامن وراء هذا المعتقد، هو أن الشريعة والتقاليد الثقافية تلزم الرجل بتحمل العبء الم

  .فراد العائلة من النساء بينما تحتفظ المرأة بميراثها وبأي أصول أخرى الستخدامها الشخصيذلك جميع أ

انوني  . وللمرأة الحق في الدخول في شرآات وإبرام عقود وأنشطة اقتصادية دون إذن من زوجها أو ولي أمرها الق

ة     ة وثيق ة عالق ادية تقتضي إقام طة اقتص ي أنش رأة ف ارآة الم تثير مش ذا، س ع ه ة  وم ا بصلة قراب ون له ال ال يمت ع رج م

ا        . معارضة قوية من العائلة ي تملكه ة الت تثمار القطري ل شرآات االس وتوجد عدة آليات لدعم مشارآة المرأة في القطاع، مث

وعلى الرغم من أن جزءا صغيرا من  . سيدات ومنتدى سيدات األعمال القطريات، وهو قسم في غرفة تجارة وصناعة قطر

ع            النساء منخرط يما م ؤخرا، الس دت م داد الصغيرة تزاي ذه األع ين أن ه ة السردية تب تثمارية، إال أن األدل ات في أنشطة اس

ق االنترنت     ا تسمح          . مجيء األعمال المصرفية عن طري رأة ألنه ى االنترنت تجذب الم د عل ي تعتم تثمار الت وأدوات االس

  .ارين ماليين معظمهم رجالبإجراء التعامالت من البيت دون يقتضي ذلك التفاعل مع مستش

ذي   وتشدد الحكومة على أهمية التعليم من أجل النمو االقتصادي المستمر في قطر، وآان المجلس األعلى للتعليم ال

انوي      2001بدأ في عام  د الث انوي وبع دائي والث يم االبت وتضم  . ، بمثابة رأس الحربة في جهود اإلصالح القوية في نظم التعل
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ا                 المدينة التعليمية ة، من بينه ات أجنبي ر من ست جامع الي جامعات وأآث ي الوقت الح ى مشارف الدوحة ف التي أقيمت عل

ة         . جامعة نورث وسترن وجامعة جورج تاون ين الجنسين، وجامع ى أساس الفصل ب ويقوم نظام التعليم في قطر بأسره عل

ى الجامع    . قطر بها حرمين منفصلين للرجال والنساء ذا، ال يشترط عل ين       ومع ه ة الفصل ب ة التعليمي ي المدين ة ف ات األجنبي

  .الجنسين

واطنين        من الدستور حق    49وتكفل المادة  ع الم ة لجمي ة الثانوي ى المرحل اني واإللزامي حت يم المج ولكن ال  . التعل

انوي دائي والث اني االبت يم المج ر القطريين التعل ا من الرجل . يحق لغي رأة أحسن تعليم ون الم ة ومن المحتمل أن تك بدرج

دارس     68في المائة من الطلبة المسجلين في التعليم الثانوي و 50وسجلت المرأة   41طفيفة، ع خريجي الم في المائة من جمي

ؤمن          2007.42بعد الثانوية في عام  ع ي ى أن المجتم اديمي تشير إل ي المجال األآ واإلنجازات المتميزة التي حققتها المرأة ف

رأة         . نهاية إلى المساواة بين الجنسين بفكرة أن التعليم سيقود في  ال ي إذا آانت الم يم ال يكف ى التعل رأة عل ر أن تشجيع الم غي

اءة   . غير قادرة على أن تجد مناصب لها سلطة في المهن التي اختارتها أو إذا لم يكن المجتمع يقبلها آقائدة على قدر من الكف

اد قطر   ، في برنامج لدراسة هندسة ا2008وقبلت المرأة، في أواخر  لكهرباء في جامعة قطر ألول مرة أمال في خفض اعتم

ة       . على العمالة األجنبية في وظائف البحث والتطوير ارة والهندسة الكيميائي ؤخرا بدراسة العم رأة م آما سمحت الجامعة للم

  .للمرة األولى

ة من     66,6يث أن  وتميل المرأة العاملة ألن تكون حاصلة على تعليم عال مقارنة بأقرانها من الرجال، ح ي المائ ف

ة   35,1العامالت القطريات و ذا      43.في المائة من العامالت غير القطريات حاصالت على درجات علمي رغم من ه ى ال وعل

في المائة فقط من إجمالي قوة العمل البالغين، وهو إحصاء  14تظل المرأة ممثلة في قوة العمل بأقل من نسبتها، حيث تشكل 

اء والرجال  لم يلطف منه إال حق ين         44.يقة البدء من أن سكان قطر منقسمون مناصفة بين النس رة ب اك فجوة آبي ذا هن ع ه وم

ل، حيث تشارك             د آك ى مستوى البل اء عل ين الرجال والنس ة من آل      37,2الجنسين، بغض النظر عن التناسب ب ي المائ ف

   45.من آل الرجال 89,3النساء في سن العمل في قطر يشارآن في قوة العمل، مقارنة بنسبة 

ة     ة والمتعلق رة طويل ذ فت ة من ل القائم د، إال أن المث رأة تتزاي ام الم ة أم ارات األآاديمي ن أن االختي رغم م ى ال وعل

ك           94وتحظر المادة . بالمهن المالئمة للمرأة مستمرة اقة، وتل رة أو الش ال الخطي ي األعم رأة ف انون العمل انخراط الم من ق

د ضارة بصحتها     ادة     التي قد تع ا تسمح الم ا، بينم رأة         95أو معنوياته بة للم رر ساعات العمل المناس أن يق وزير العمل ب . ل

ة     . وتعامل آال المادتين المرأة آقاصر غير قادرة على اتخاذ قرارات تتعلق بسالمتها رأة القطري ك، تظل الم وعالوة على ذل

ي  لك الدبلوماس ن الس تبعدة م ر  46.مس ل الم ة، تمث ة العملي ن الناحي يم   وم ة الصحية والتعل ي الرعاي ا ف ل تقريب كل آام أة بش

ة،   ال المكتبي ى أساس            47واألعم ة عل رأة القائم ة للم ين الجنسين وال تتحدى األدوار التقليدي وهي مجاالت يسودها الفصل ب

ثلين بأقل من  بينما يتوزع الرجال القطريون بالتساوي نسبيا على معظم المهن ما عدا التعليم حيث أنهم مم. النوع االجتماعي

  48.نسبتهم بدرجة آبيرة

د إضافي        ي القطاع الخاص، وهو قي ويظهر القطريون بشكل عام، والمرأة على وجه الخصوص، رفضا للعمل ف

رأة ى الم رأة . عل ون، وتشكل الم ون عمومي رة قطريين موظف ل عش ن آ عة م إن تس ذلك، ف ن  33,6وعوضا ل ة م ي المائ ف

رأة           وحل 49.إجمالي قوة العمل في الحكومة ز الم ي تقف وراء تحي ة األسباب الت دة أعدت بتكليف من الحكوم لت دراسة جدي

ى               76وذآر . ضد القطاع الخاص وم عل ة عمل تق ي شملهن االستطالع المخاوف المرتبطة ببيئ اء الالت ة من النس ي المائ ف

نهن انخفاض      18، وذآر في المائة أته يشير إلى مكانة اجتماعية متدنية 53االختالط بين الجنسين، بينما تشعر  ة م ي المائ ف

م               . األجور ه سوء ساعات العمل ث م، يتبع ملهم المسح انخفاض األجور آشاغل أول له ذين ش ر الرجال ال وفي المقابل، ذآ
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ؤث    . المكانة االجتماعية المتدنية رأة ت بة للم ر واستنادا إلى هذه النتائج، فإن القيود المجتمعية المتعلقة بما يشكل بيئة عمل مناس

   50.بشدة في اختيارات المرأة الوظيفية، بينما يميل الرجل ألن يذآر مخاوف أخرى

بة صغيرة اآلن       اك نس ة، وهن ارات الوظيفي ومع تنامي االختيارات األآاديمية للمرأة ببطء، آذلك تنمو أيضا االختي

ات وضابطات شرطة      ات ومحامي اء طبيب زال اآلراء اال      51.من النس ذا، ال ت رغم من ه ى ال ة     وعل ى طبيع ؤثر عل ة ت جتماعي

ة  وتشير اإلحصاءات الرسمية    . مشارآة المرأة في قوة العمل، وسيستمر هذا لسنوات قادمة إذا ظل هذا الوضع دون مواجه

ة             ارات الالزم ديها المه ة أن ل رأة بغض النظر عن حقيق غلها الم ا تش ام   . إلى أن القليل جدا من وظائف اإلدارة العلي ي ع وف

  52.في المائة فقط من آل المناصب اإلدارية والمناصب العليا 8,1ة تشغل ، آانت المرأ2005

ذي              ات، ال ال القطري يدات األعم دى س اء منت ي القطاع الخاص بإنش ائية ف ادات النس آما تشجع الحكومة أيضا القي

رب من           . عضو مسجلين   500يضم أآثر من   ا يق رأة م ارة وصناعة قطر، أصدرت الم ة تج ا لغرف ا ترخيص  1360وطبق

امي   ين ع ا ب رآات فيم اء ش ن  . 2005و 2003إلنش رب م ا يق إن م ك، ف ى ذل الوة عل الي رواد   17وع ن إجم ة م ي المائ ف

     53.آانوا نساء 2005األعمال في عام 

والدة        ا لل ى مزاي ؤهالت للحصول عل امالت م إن الع ة، ف دة العائل ى وح اظ عل ة بالحف دف الحكوم ع ه يا م وتمش

ى            م 96وتقضي المادة . واألمومة ام واحد عل دة ع الي لم دى صاحب العمل الح رأة تعمل ل ن قانون العمل بأنه إذا آانت الم

د         35يوما، ويجب استغالل  50األقل، يحق لها الحصول على أجازة وضع لمدة  ا بع رة م دة لفت ذه الم ل من ه يوما على األق

ة (يوما  60وإذا حالت الوالدة دون عودة المرأة للعمل، فلديها . وضع المولود ر مدفوعة بشرط     ) متصلة أو متقطع ازة غي أج

ذلك  ا ل د بحاجته ة تفي هادة طبي ديم  ش ادة . تق نح الم وم    97وتم ي الي اعة ف ديثا س ي وضعن ح ات الت ل لألمه انون العم ن ق م

  .للرضاعة باإلضافة إلى فترات الراحة العادية التي يتيحها القانون

ا   ام         294دة ويعاقب التحرش الجنسي بالسجن والغرامة بموجب الم دعي الع ه الم ذي يطبق ات، ال انون العقوب من ق

ة   ات هاتفي ة أو مكالم اءات فاحش امرأة بإيم ذي يتحرش ب ل ال ام . ضد الرج ي ع االت  2006وف اني ح ن ثم الغ ع م اإلب ، ت

   54.للتحرش الجنسي، انتهت خمس منها لإلدانة

رأة إذا       93وتقضي المادة  او للرجل والم دفع أجر متس ذلك فرصة       من قانون العمل ب ه، وآ ان العمل ذات ا يؤدي آان

دأ األجر             . متساوية للتدريب والترقي ون بشكل مستمر مب وق اإلنسان أن أصحاب العمل ينتهك ة لحق ة األهلي ووجدت اللجن

ر عن نفسه من         . المتساوي عن العمل المتساوي ى أن يعب ل إل ز يمي وأشارت اللجنة، بشكل خاص، إلى أن هذا الشكل للتميي

   55."عالوات السكن أو القروض للموظفين الكبار أو تخصيص األرض"يا التي يقدمها صاحب العمل، مثل خالل المزا

وزراء القطري   . والعديد من المنظمات الحكومية وشبه الحكومية تراقب الحقوق االقتصادية للمرأة وأنشأ مجلس ال

ع   إيجاد فرص للعمل تتناسب مع طبي"إدارة شؤون المرأة بغرض  1996في عام  ي المجتم ا ف   56."عة المرأة القطرية ودوره

ى لشؤون األسرة  ي المجلس األعل رأة ف ة شؤون الم رح لجن رامج"وتقت ا ضرورية " السياسات والخطط والب ي تعتبره الت

ى          57.لتحسين الوضع الثقافي واالقتصادي والسياسي للمرأة وق اإلنسان عل ة لحق ة األهلي ز اللجن دم ترآي وعلى الرغم من ع

ي  قضايا ال مرأة فقط، إال أنها خصصت أجزاء من التقريرين السنويين اللذين أصدرتهما لتحليل انتهاآات حقوق المرأة، بما ف

ز    . ذلك حقوقها االقتصادية ر قطر، مرآ وعالوة على ذلك، أسست صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم أمي

اء  التنمية االجتماعية وهو مؤسسة غير حكومية تسعى لتم كين العائالت والنساء من ذوي الدخول المحدودة بهدف توفير اآتف

  .وهذه الكيانات تدافع بحدة عن المرأة، وإن آان في إطار القيود االجتماعية والثقافية التقليدية. ذاتي
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  : التوصيات

ات العار تشجع مشارآة المرأة في القطاع الخاص بأن تتصدى مباشرة وأن تعالج وصمالحكومة أن يحب على  .1

 .الثقافية المرتبطة بهذا العمل، حيثما يكون ذلك ممكنا

تستمر في تصميم الفرص األآاديمية للمرأة بما يتفق مع االحتياجات الفعلية في السوق الحكومة أن يحب على  .2

يا القطري في محاولة لتنويع بدائل الوظائف للمرأة في المستقبل، وباإلضافة إلى ذلك، يجب على المدارس العل

والجامعات أن تنسق مع الشرآات المحلية إلنشاء برامج للتدريب تشترك فيها طالبات في المجاالت التي تمثل 

 .فيها المرأة بأقل من نسبتها

من قانون العمل، التي تعامل المرأة آقاصر غير قادرة على اتخاذ  95و 94تعدل المادتين الحكومة أن يحب على  .3

تها ويجب أن تسمح للمرأة بالعمل آممثلة لقطر في الخارج بالسماح لها بالمشارآة قرارات سليمة عند اختيار مهن

 .في الخدمة في الخارج

تعمل بنشاط على تجنيد حقوقيات مؤهالت للعمل في آل مستويات القضاء، وأن توسع الحكومة أن يحب على   .4

 .اسة القانونمن ثم من الفرص المهنية للمرأة وأن تشجع أعدادا أآبر من النساء على در

يجب توسيع نشاط المجلس األعلى لألسرة إلعداد المرأة للعمل في مهن خارج البيت ويجب أن يتضمن برامج  .5

للتدريب التي تشجع المرأة على العمل في قطاعات يسيطر عليها الرجل تقليديا مثل األعمال المصرفية والعلم 

 .والتكنولوجيا

  

 الحقوق السياسية والصوت المدني

ر،     ال تز ذي أتاحه األمي ال المرأة القطرية ممثلة بأقل من نسبتها في الحياة السياسية حتى في إطار المجال المحدود للنشاط ال

تور   . الذي يعين الحكومة ويحكم بدون برلمان منتخب ارآة       2004وعلى الرغم من أن دس ادة مش ة لزي ى إمكاني ينطوي عل

ي تخفيف    القطريين والقطريات في الشؤون العامة، إال  ر ف أن االنتخابات التشريعية التي وعد بها تأجلت ولم يتحقق تقدم آبي

  . القيود القانونية على النشاط السياسي

ام          ي ع ة ف ي شكل من السياسات االنتخابي ات ألول    1996وبدأت المرأة القطرية تشارك ف دما أجريت انتخاب ، عن

ات      وجرى تعيين مرشحات عدة. مرة في غرف التجارة والصناعة ي االنتخاب ز أي مرشحة ف م تف وتوسعت  . مرات، ولكن ل

ة من        1998لسنة  12المشارآة االنتخابية للمرأة بعد القانون رقم  ة مكون و هيئ زي، وه دي المرآ  29الذي أنشأ المجلس البل

ة وإصال         تخلص من القمام ا ال ي قضايا من بينه ح الشوارع  عضوا مكلفة بتقديم المشورة لوزير الشؤون البلدية والزراعة ف

  .وغيرهما من أشغال عامة

ام  ي ع وم صدر ف ام بمرس راع الع رأة حق االقت ر الم نح األمي ل . 1999وم رأة تمث ن  45وآانت الم ة م ي المائ ف

اء    . ناخبا شارآوا في أول انتخابات للمجلس البلدي المرآزي جرت في ذلك العام 13656 ومع ذلك لم تنجح أي من ست نس

ذي        2003والمرشحة الوحيدة في انتخابات . رشحام 230في ميدان آان فيه  د أن انسحب المرشح ال د، ولكن بع فازت بمقع

ط   46,6، ارتفعت نسبة الناخبات إلى 2007وفي انتخابات عام . آان ينافسها في المائة، ولكن آانت هناك ثالث مرشحات فق

ازت،   وأعيد انتخاب شيخة يوسف الجفيري التي آانت تشغل الم. رجال 118ينافسن  ي ف قعد والوحيدة من السيدات الثالث الت

ة        96بأغلبية  ا االنتخابي ي دائرته ة من األصوات ف ي المائ دي المرآزي جدير         58.ف ات المجلس البل ي انتخاب رأة ف ودور الم

م التصويت تضم حوالي              ذين يحق له اخبين ال ة الن ع بسلطة لصنع السياسة، وهيئ ألف   28بالمالحظة، ولكن الهيئة ال تتمت
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ة       . خصش ية آلي ة السياس ي قطر خارج العملي ين ف ومن هؤالء   . وهذه الهيئة تخرج مئات اآلالف من الرجال والنساء المقيم

   2003.59في المائة شارآوا في عام  32، مقابل 2007في المائة شارآوا في عام  51الذين يحق لهم التصويت، حوالي 

بالد المؤلف من      من الدستور الجديد تحويل المجل 77واستهدفت المادة  ي ال ى     35س الشورى ف ين إل عضوا معين

ن  ة م ة مؤلف ين  45هيئ ة  30غضوا مب ة القومي ي السياس ر ف ة ومرشحة دورا أآب رأة آناخب ين، ويعطي للم . عضوا منتخب

ى مسودات التشريعات وأن         ة وعل ا الحكوم ي تقترحه ة الت وستكون للمجلس التشريعي المقترح سلطة الموافقة على الميزاني

، ومحاسبة وزراء )على الرغم من أن موافقة األمير ستكون مطلوبة آي يصبح التشريع ساريا آقانون(قرها بأغلبية الثلثين ي

د سريان      60.الحكومة من خالل االستجواب والتصويت على الثقة د، بع ومع هذا، تأجلت مرارا أول انتخابات للمجلس الجدي

ى اآلن م تجر إل د، ول تور الجدي ي غ. الدس ودة بحضور دورات  وف ات الموع ة لالنتخاب رأة القطري تعدت الم ك، اس ضون ذل

  .تدريب نظمتها اللجنة االنتخابية وبمراقبة االنتخابات في بلدان مجاورة

ي المناصب                  ة بشكل آاف ف ر ممثل رأة غي إن الم ة، ف ة المتاح ل من المناصب االنتخابي ع القلي ومثلما هو الحال م

ل    . ، رغم تزايد أعدادهن في السنوات األخيرةالحكومية التي تشغل بالتعيين ر من قب ة    "أنظر  (وآما ذآ ز وإمكاني عدم التميي

رأة اآلن وزارة الصحة      . ، فإن األمير، الذي يعين القضاة، اختار نساء لشغل مناصب")اللجوء للقضاء رأس الم ذا، تت ع ه وم

ا اال ى لإلعالم وتكنولوجي رئيس للمجلس األعل يم وعينت آ ب ووزارة التعل دير للمكت ة قطر وآم رئيس لجامع تصاالت وآ

ذي           دير تنفي ة، وم ذي لمرآز االستشارات العائلي دير تنفي ات، وم ة االنتخاب الوطني لمكافحة االتجار في البشر، ورئيس للجن

فيرة أو آمفتشة للشرط    . لمرآز التنمية االجتماعية ة أو وعلى الرغم من هذا التقدم، لم تتمكن المرأة من شغل في السلطة آس

    . ومن ناحية أخرى، تسيطر المرأة على المناصب القيادية في التعليم. أي مناصب في أجهزة األمن أو مجاالت التخطيط

بالد يرتكز بشكل      ي ال واألحزاب السياسية محظورة في قطر، مما يعني أن النشاط السياسي واالنتخابي المحدود ف

ة  ا  . عام على العالقات العائلية والمحلي انون، يفرض التشريع ذي           وبينم ي حدود الق ات ف وين جمعي ة تك ل الدستور حري يكف

ا     . الصلة عددا من العقبات البيروقراطية أمام تكوين وتشغيل جمعيات المجتمع المدني ى الجماعات المرخص له ويحظر عل

ذا، دافعت المنظمات    وم  61.أن تتجاوز المهام التي تمت الموافقة عليها وأن تعمل في السياسة أو مجاالت أحرى حساسة ع ه

ية         وق السياس ا الحق رأة، من بينه وق الم ى حق المرتبطة بالحكومة مثل اللجنة األهلية لحقوق اإلنسان عن إدخال تحسينات عل

  . وحقوقها في تكوين جمعيات

بة لكل    44بموجب المادة  "وفقا ألحكام القانون"ويكفل الدستور حق التجمع  دة بالنس د بش من   ، ولكن هذا الحق مقي

ة         62.الرجل والمرأة د مواقف السياسة الخارجي ا تأيي رة استهدفت أساس والمظاهرات القليلة التي سمح بها في السنوات األخي

ي         . التي تفضلها الحكومة ميا ف ا رس ة عليه رت مظاهرة تمت الموافق ال، عب ارس / آذاروعلى سبيل المث د    2007 م عن تأيي

   63.وحدة العراق والقضية الفلسطينية

ا       وعلى دال من حمايته ا الدستور ب ي آفله ومحطات   64.نحو مماثل، يقيد القانون حرية التعبير وحرية الصحافة الت

ة     –البث الوحيدة في البالد  ة البث القطري ا   –تلفزيون قطر وقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية وشبكة اإلذاعة التابعة لهيئ إم

ى     ا عل د مالي ة أن الدولة تديرها أو أنها تعتم ى قضايا           . الدول رة الضوء عل ون الجزي ة لتلفزي رامج الدولي ذا سلطت الب ع ه وم

ى           المرأة في مناسبات، آما سلطت الصحف القطرية  درتهن عل دم ق وتهن لع ي طردن من بي اء الالت ة النس ى محن الضوء عل

     .دفع اإليجار

ي البث       وبينما البيئة اإلعالمية تفرض قيودا عموما، زادت المرأة من مشارآتها آم ي الصحافة وف ة للعمل ف حترف

اول القضايا        . اإلعالمي المسموع والمرئي ي تن رة بالشجاعة ف رات آثي ي م وعملت الكاتبات في مجاالت متنوعة، وتحلت ف

  . وبعض النساء، مثل مريم السعد، حصلن على  اعتراف آبير بفضل آتباتها. التي تناقشها
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ة    وجرى تقييد مشارآة المرأة في الشؤون المد ادين معين نية بدرجة أآبر باألعراف االجتماعية التي تفترض أن مي

ة، ولكن من            . غير مناسبة لمشارآة المرأة ي األنشطة الخيري رأة أن تنخرط ف بة للم ال، بالنس بيل المث ى س ومن المقبول، عل

ة      ية أو قيادي أدوار سياس رأة ب دأ     . غير المقبول بشكل واضح أن تضطلع الم ذا، ب رغم من ه ى ال نوات    وعل ي الس رأة، ف ت الم

ادين   اوز المي ا يتج دني الصغير، وأن تتوسع لم ع الم ي قطاع المجتم ة ف ر عمومي ي أنشطة أآث ثالث الماضية، تنخرط ف ال

  .الخيرية واإلنسانية

ام  ي ع ة أجريت ف ي دراس د  2007وف ية، أي ات السياس ي االتجاه ملتها  55بحثت ف ي ش ة الت ن العين ة م ي المائ ف

إن       65.السياسية للمرأة الدراسة المشارآة رأة، ف ينتخبون رجال أم ام انوا س  62ومع هذا، عندما سئل من شملته الدراسة إن آ

ال   ينتخبون رج م س الوا إنه ا ق ة تقريب ي المائ ملهم     . ف ذين ش اء ال ال والنس ن الرج ل م بة لك رقم بالنس ذا ال ر أن ه ن المثي وم

ادة        وعلى الرغم من القوانين القائمة والسياسات . االستطالع ة وزي رأة القطري ة الم ع مكان ميا رف الحكومية التي تستهدف رس

دى        ي الم ة ف ة جذري افي بطريق اعي والثق مشارآتها في الحياة السياسية بدرجة ما، فمن غير المرجح أن يتغير الهيكل االجتم

  . القريب

  

  : التوصيات

 .الدستورمن  77يحب أن تجسد بشكل آامل الهيئة التشريعية التي اقترحتها المادة  .1

ي   .2 تماشيا مع االتجاه اإليجابي الحالي يجب تعيين المرأة على نحو تدرجي في األدوار القيادية في مجاالت مختلفة ف

 .الحكومة ويجب أن تعين في مناصب السلطة بمعدل يتماشي مع نسبتها إلى إجمالي السكان القطريين

دريب   .3 ى ت ؤثرة         يجب أن تحصل المرشحات النتخابات المجلس البلدي عل ة م التها بطريق ذه رس ل ه ة نق بشأن آيفي

 .وأن تنظم حملة من أجل الفوز بمنصب عام

ماح       .4 ة، ويجب إخضاع  رفض الس ايير الدولي ي المع لمي لتلب ع الس أن التجم ة بش وانين الحالي ويجب إصالح الق

ي ذ     ا ف ة، بم ة قانوني اهرين بطريق ع المتظ م لجمي ن ث ماح م ه، والس ت في اهرات للقضاء للب أن بالمظ رأة ب ك الم ل

 .يمارسوا حقوقهم في التجمع بشكل آامل

ع         .5 اع م ادة لمنحنهن فرصة لالجتم رزن مؤهالت للقي يجب عقد مؤتمرات سنوية لطالبات المدارس العليا الالتي يب

ا        . سياسيات نشطات ومسئوالت حكوميات من المنطقة ي يواجهونه ات الت ى المتحدثات أن يناقشن العقب ويجب عل

 . موا للطالبات المشورة حول آيفية تجنب هذه العقبات أو التصدي لهاآنساء وأن يقد

      

  الحقوق االجتماعية والثقافية

رأة، تظل                ة للم ة والثقافي ي التصدي للقضايا االجتماعي ى األغلب ف دخل عل رفض الت ا ي ة نهج ة القطري وبينما تتبنى الحكوم

ي البيت وف        رأة ف م أنشطة الم ع العادات والتقاليد توجه حج اة        . ي المجتم ذا، إجراءات لتحسين حي ع ه ة، م واتخذت الحكوم

رامج لإلسكان     ديم ب رة جرى     . القطريات المطلقات واألرامل الالتي يفتقرن إلى أسر يمكنها دعمهن بتق نوات األخي وفي الس

ي أنشئت ل   لتصدي لمخاوف أو   توجيه النشاط لصالح المرأة من الزعماء الحكوميين إلى عدد قليل من المنظمات القاعدية الت

  .مصالح المرأة القطرية وغير القطرية على حد سواء

ة أو االقتصادية     . وتسيطر العائلة على  الحياة االجتماعية للرجل والمرأة القطريين اة االجتماعي فقدر قليل من الحي

ة ارج العائل ية يحدث خ اءات العائلي . أو السياس ة واللق اة اليومي رأة الحي نظم الم ت، ت ي البي ازات وتلعب دورا وف ي األج ة ف
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ة     . رئيسيا في ترتيب الزيجات  ع األمور المرتبطة بالعائل يم   (وبينما تكون المرأة قادرة على المشارآة في جمي زواج، وتعل ال

رارات            ) األبناء، والرعاية الصحية، والسكن ر من الق ق بكثي ا يتعل ة فيم ة النهائي ادة أن الرجل هو صاحب الكلم تفترض الع

ر من           .  وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل الماليةالحاسمة،  ة، وآثي اة العام ي الحي ين الجنسين ف ى الفصل ب وجرى العرف عل

ال و  اآن منفصلة للرج ات منفصلة أو أم ديها أوق ة ل اآن العام ائالت"األم ال" (الع اء واألطف اء ). النس ة النس دي غالبي وترت

  .، على الرغم من أنهن لسن مجبرات على ذلكالحجاب وجلباب أسود شبيه بالعباءة في األماآن العامة

ى   وللقطريين قدرة على الحصول على خدمات نظام الرعاية الصحية المجاني الذي تدعمه الحكومة بينما يتعين عل

املين         . غير القطريين أن يدفعوا بشكل عام مقابل هذه الخدمات ة صحية للع وفير رعاي انون العمل صاحب العمل بت ويلزم ق

ين ال ة    وبتحس ة العملي ن الناحي ا م ق غالب بيا ال تطب ة نس وائح الحديث ذه الل ن أن ه رغم م ى ال ب، عل ال األجان ة للعم   66.رعاي

ة        رامج آامل ة واألسنان وب ك الصحة العقلي ويغطي نظام الرعاية الصحية القطري مجموعة من القضايا الصحية، بما في ذل

في اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بصحتهن والغالبية العظمى من    وتتمتع المرأة بقدر آبير من الحرية 67.لرعاية األمومة

  .النساء يحصلن على رعاية محترفة قبل الوالدة وبعدها

ادرا    ونادرا ما تناقش الحقوق اإلنجابية للمرأة على المأل، رغم أن وسائل منع الحمل منتشرة على نطاق واسع؛ ون

ل االغتصاب والجنس     زواج   ما يتم التصدي لقضايا مث ام        . خارج إطار ال ي ع انون صدر ف اض، بموجب ق ويسمح باإلجه

،  في األشهر الثالثة األولى من الحمل إذا قرر الطبيب أن الحمل سيضر بصحة األم أو     1983وآخر صدر في عام  1971

ومي  در . إذا آان الجنين مصاب بعيب بدني أو عقلي خطير يتعذر الشفاء منه ويجب أن يجرى في مستشفى حك ع   ويق المجتم

ي حاالت     . القطري عادة العائلة الكبيرة، وتتعرض النساء أساسا لضغوط من عائالتهم آي ينجبن انوني ف ر ق واإلجهاض غي

    68.االغتصاب وسفاح القربى

ميا        يس محظورا رس ك ل م أن ذل ردهن، رغ ومن المرجح أن تواجه    . وقليل من القطريين والقطريات يعيشون بمف

ردهن   الشابات معارضة من عائال اولن العيش بمف ة    . تهن وقد يتعرضن لتحرش من الرجال إذا ح ر رأس العائل والرجل يعتب

ة       ه وللعائل وفير المسكن لزوجت ام   . في قطر وهو بالتالي مسئول عن ت ي ع ام       2007وف د يوسع الفرص أم انون جدي ر ق ، أق

ة    رامج اإلسكان الحكومي رأة  . القطريات وغير القطريات لالستفادة من ب ي الحصول       ويحق للم ة المتزوجة من أجنب القطري

ا من أزواجهن               وا بيوت م يرث اء ل ديهن أبن ي ل ات الالت ا يحق لألرامل والمطلق ومي، آم ر    . على مسكن حك رأة غي ويحق للم

  . عاما والتي ترعى أفراد أسرتها الحصول على مساعدة من الدولة للسكن 35المتزوجة التي يزيد عمرها على 

ي قطر، حيث تعمل             وتعمل المرأة في آل من ة ف ائل اإلعالم المسموعة والمرئي ائل اإلعالم المطبوعة ووس وس

ي اإلعالم   . آصحفية ومحررة ومذيعة ومخرجة، لكن أعدادهن في المجال متواضعة ومن بين العقبات أمام مشارآة المرأة ف

ائل اإل  . العادات االجتماعية التي تقيد عمل المرأة في مجال ضيق من المهن    ل وس ي أدوار      وتمي رأة ف ى تصوير الم عالم إل

  . نمطية ونادرا ما تغطي مشكالت حياة المرأة أو القيود المفروضة عليها

ى أن         ين يشيرون إل راقبين المحلي ي قطر، إال أن الم ر ف وعلى الرغم من أنه لم تجر أبحاث آثيرة حول مشكلة الفق

اتهم     ة احتياج افحون لتلبي ي هجرهن أزواجهن       وتشكل  . عددا صغيرا من القطريين يك ات والزوجات الالت األرامل والمطلق

راء القطريين     را من الفق ة           69.قسما آبي ر القطري رأة غي ة للم ة والثقافي ات حول المشكالت االقتصادية واالجتماعي والمعلوم

  .شحيحة، ويرجع ذلك جزئيا إلى غياب جماعات مستقلة تحقق في هذه القضايا

أدوار مهم     ة ب ذه            وبينما اضطلعت الحكوم تقبل ه رة، يظل مس ي السنوات األخي رأة ف اة الم اه تحسين حي ي اتج ة ف

واإلصالحات التي أعطت المرأة حقوقا مهمة لم تأت من خالل اآلليات الديمقراطية وإنما بمراسيم من  . اإلصالحات غامضا

ة   ت نتيج ن اإلصالحات آان ر م ث آثي ى حي وزةأعل يخة م مو الش اط صاحبة الس ابع. لنش ى  ويجب إضفاء ط مؤسسي عل
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اليين              ة الح اء الدول د رؤس ا بع ك أن تستمر لم ة آتل ة آي يتسنى إلصالحات تقدمي ائل ديمقراطي . اإلصالحات من خالل وس

ة      وانين ال تكون معروف وعالوة على ذلك، فإنه في مجتمع قيمه الثقافية هي مصدر معظم القيود على حياة المرأة، وحيث الق

  .ب، سيكون لإلصالحات القانونية وحدها نتائج محدودةللناس غالبا وتطبق على نحو متضار

  

  : التوصيات

ر        يحب على الحكومة أن  .1 رأة غي ة الصحية للم أمين الصحي والرعاي تطبق تحسينات لتطبيق أو لضمان تطبيق الت

 . القطرية

رأة      .2 رأة وتتصدى لمخاوف الم وأن يجب على الحكومة أن تسمح وأن تشجع إنشاء منظمات غير حكومية تخدم الم

 .تضفي عليها طابعا مؤسسيا

ع وأن     .3 ي المجتم رأة ف يجب على وسائل اإلعالم أن تبحث تأثير المشارآة االقتصادية المتزايدة للمرأة على دور الم

 . تقدم بشكل مستمر تقارير عن انتهاآات حقوق المرأة وأن تولي اهتماما خاصا لمحنة النساء الفقيرات

ك  يجب على السفارات األجنبية أن تب .4 ذل جهودا لتقديم دورات تدريبية أساسية لتعليم الكمبيوتر لمواطنيها بما في ذل

وق        الموجودين في قطر وأن تقدم مواد من خالل االنترنت ومطبوعة   راد عن حق ات لهؤالء األف دم معلوم ي تق الت

 .ريالوظيفة والسكن والرعاية الصحية لهم وطريقة وضعها موضع التطبيق في النظام القانوني القط

   

  تباناالك

ى درجة         دا وعل ة فلوري ة والي انون من جامع جوليا بريسلن محامية في مجال حقوق اإلنسان، وحصلت على شهادتها في الق

د بالسويد        ة لون وق اإلنسان من جامع انون حق ي ق تير ف اوس، وألفت      . الماجس دوم ه ي فري ارآة ف ة ومحررة مش وهي باحث

انون     .الصادر عن فريدوم هاوس 2009ي العالم الحرية فالفصل الخاص بإيران في تقرير  ي موسوعة الق وتساهم آمؤلفة ف

  .الدولي العام التي يصدرها معهد ماآس بالنك

ي بالشرق األوسط         ام بحث ه اهتم ة روتجرز، ول ي جامع ى درجة    . توبي جونز استاذ مساعد للتاريخ ف وحصل عل

ا  ورن   الدآتوراه من جامعة ستانفورد وحصل على الماجستير والبك ة أوب ام   . لوريوس من جامع ي ع ى   2003وف ، حصل عل

ر       . منحة فولبرايت هايز إلجراء بحث في السعودية والبحرين واألردن ي تقري يج ف ارير عن دول الخل وهو أيضا مؤلف التق

 .الصادر عن فريدوم هاوس 2009الحرية في العالم 

 

 الهوامش

                                                 
دولة قطر ، اللجنة األهلية لحقوق : قطر( هجرية ، 1427م  2006دولة قطر خالل عام  التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان في :ظرأن  1
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 2.2 1.9  القضاء إلى عدم التمييز وإمكانية اللجوء

  2.4  2.2  االستقاللية واألمن والحرية الشخصية
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  2.2  1.4  الحقوق السياسية والصوت المدني
  2.9  2.8  الحقوق االجتماعية والثقافية

  )أعلى معدالت الحرية التي تتمتع بها المرأة لممارسة حقوقها 5أدنى المعدالت بينما تمثل  1تمثل ، حيث تشل 5إلى  1 س منالمقيا(

  

  لمقدمةا

بحرية نسبية لمناصرة الدعوة إلى تحسين  متعتتتشق طريقها نحو التعليم العالي وأخذت  منذ أوائل الستيناتبدأت المرأة الكويتية 

الكويتية  أوائل الجمعيات النسائيةت مارسو. والثقافية مقارنة مع المرأة في الدول المجاورة بوجه خاص يةاالقتصادحقوقها 

الكويتية في سوق العمل ونيل حقوق سياسية متساوية وفرص تعليمية  للمرأة أآبر لمشارآةبشكل فعال في دعوتها  ضغوطال

حقوق المرأة السياسية  دوًرا في تفعيل 1991-1990 في الفترة ما بين آما لعب االحتالل العراقي لدولة للكويت. وثقافية أآبر

آما . على مجتمعها المحاصر في المحافظة مسؤوليات اجتماعية مهمةالنساء خالل تلك الفترة آثير من  تحّملو. جتماعيةواإل

ات بتهريب الطعام والمال واألسلحة للعمل في المستشفيات لسد العجز في الفريق الّطبي، بينما قامت أخري تطَوعت بعض النساء

 . من خالل نقاط التفتيش العسكرية

بمنح المرأة الكويتية بعد تحرير الكويت "التي تقضي  وعودوفي تلك الفترة، قدمت الحكومة الكويتية العديد من ال 

ي ساهمت في الدفاع عنه بكل في بناء وطنها الذ" وإفساح المجال لها لمزيد من المساهمات المتميزة في المجتمعدوًرا أآبر 

وبعد  1.حقوًقا تجعلها متساوية مع الرجل منح المرأة الكويتية نية الحكومةعلى  واضحًا دليًال وآانت تلك الضمانات. شجاعة

رئيس شرآة نفط الكويت وحتى منصب سفيرة؛  نائبةالجامعة،  منصب مديرمثل ،المرأة مناصب رفيعة  تولت ،زوال االحتالل

. 2السيدة نبيلة المال منصب سفيرة الكويت لتكون بذلك أول سيدة تتقلد هذا المنصب في منطقة الخليجتولت  1993ففي عام 

                                                 
 .لبني القاضي والدآتورة بدرية العوضي لمراجعة هذا الفصل ولآلراء المفيدة التي قدمتاهاتود مؤسسة ريدم هاوس أن تتوجه بالشكر لكل من الدآتورة   *

  .تمت ترجمة هذا الفصل من اإلنجليزية إلى العربية بمعرفة مؤسسة فريدم هاوس
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مازال ) 1962لعام  35رقم(ب اإلنتخاألن قانون  ًاراوغمالحقوق السياسية الحقيقية للمرأة أمًرا ظلت وعلى الرغم من ذلك، 

   .وقها السياسيةعلى مدار عقد آخر التمتع بحق ةيحظر على المرأ

قرارا يمنح  ، خالل الفترة الفاصلة بين الفصول التشريعية البرلمانية ، أصدر أمير الكويت1999مايو / أيار  في

. أشهر بعد عدة المرسوم ومع ذلك ، رفض البرلمان. البرلمانية والبلدية المرأة حق التصويت والترشح للمناصب في االنتخابات

مكاتب التسجيل في محاولة  ناقتحمالالتي  ءحشدوا خاللها مئات النسا ني سلسلة من المظاهراتونظم نشطاء المجتمع المد

في بطاقات االقتراع بعد ان منعن من ذلك، قامت هؤالء النساء بالطعن في المحاآم على هذا المنع  نأسمائه للتصويت، وتسجيل

القضايا المرفوعة ألسباب فنية، مما  رفضتومع ذلك، . 3ات قانون االنتخاب عدم دستوريةأمل ان تقرر الهيئة القضائية  على

وآان هناك مشروع قانون آخر قدمته الحكومة من شأنه أن يمنح  4.وأعاد القضية الى الساحة الدولية حاشدةثار مظاهرات أ

   .2003عام في البرلمان  رفضهالتصويت والترشح في المجالس البلدية  المرأة حق

لناشطين ومحامين بسبب الجهود المشترآة ، 2005  مايو/ يار أة الحقوق السياسية الكاملة في أخيرا تم منح المرأو 

و  2006في  في االنتخابات البلدية والوطنية تونتيجة لذلك ، صوتت المرأة الكويتية وترشح .عادينوسياسيين ومواطنين 

ألن مجلس األمة  خاَصةجتمع الكويتي بصورة مباشرة فرصة ال مثيل لها للتأثير على الم أتاح ذلك للمرأة الكويتيةو.2008

 اتخاذ القراراتآما قامت الحكومة بإشراك المرأة في عملية  5.المنتخب لديه صالحية إلغاء المراسيم التي يصدرها األمير

  .العامةدمات الذي يشرف على إدارة الخ اثنتين في المجلس البلديوتعيين  وزاريةالقومية وذلك بتقليد ثالثة نساء حقائب 

فعلى سبيل المثال، ُيحظر . تمييًزا في مجاالت عديدةالمرأة الكويتية تواجه زالت ما، المهمةوبالرغم من هذه التطورات   

بحقوق زوجيه مساوية لحقوق الرجل، آما ال ُيسمح لها بمنح  المرأةال تتمتع  آمابالجيش،  على المرأة العمل آقاضية أو االلتحاق

 المنّظمة للمساعدات العامةقوانين العالوة على ذلك، فإنها تفتقر إلى حقوق متساوية في . ها من زوج أجنبيجنسيتها ألطفال

الشريعة اإلسالمية تنص على األحكام المتعَلقة بالميراث وتقضي بأن الرجال تقع على عاتقهم  بيد أن . والتأمينات والميراث

ـ إن وجد ـ من  قليًال ًامن هذا المنطلق، فإن هناك قدر. ع أفراد األسرة من اإلناثقانونًيا واجتماعًيا مسؤولية اإلنفاق على جمي

  . اإلرادة السياسية أو الشعبية لتغيير هذا األمر

ومع ذلك . في الكويت في السنوات األخيرة خاصة فيما يتعلق بمشارآتها السياسية ةمناصرة حقوق المرأ واشتدت  

لم يتم ويا نسببدأ يخبو  التصويت في االنتخابات ةالمرأ إقبالتتمثل في أن  جديدةلًيا تحديات يواجه الناشطون في هذا المجال حا

والمرشحين ـ بصرف ين ناخبالالمّعدل آافة  االنتخابعالوة على ذلك، ُيلزم قانون . أي من المرشحات في مجلس األمة انتخاب

ودفع هذا المطلب الذي يكتنفه الغموض أعضاء مجلس األمة من . ةاإلسالميأو الدين ـ التقيد بمبادئ الشريعة  النوعالنظر عن 

لجنة ال لى حد أنالحجاب،  على ارتداءالوزيرات  إلجبارالمحافظين إلى ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة  سالمييناإل

وقانون لدستور ايمين بانتهاك الحجاب أثناء حلف ال ارتداءرفضن  الالتي الوزيرات اتهمت  مجلس األمةب القانونية والتشريعية

   6.االنتخاب

ويرجع السبب  .1992ُأجريت بعد التحرير عام  انتخابات نيابيةهيمن اإلسالميون على مجلس اّألمة الكويتي منذ أول و  

ودعوتهم للعدالة  ولسعة االنتشار  االجتماعيةوراء حصولهم على هذه السلطة إلى قَوة قواعدهم ومؤسساتهم وبرامجهم 

الناخبين بمن فيهم  التي آان لها أثر آبير في استقطاب قاعدة آبيرة منجتماعية ومحاربة الفساد، فضًال عن األصالة الدينية اال

للتشريع أمًرا مثاًرا بشكل  المصدر الرئيسيفي الوقت الذي أصبحت فيه دعوة اإلسالميين لجعل الشريعة اإلسالمية . النساء
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وشملت هذه الجهود قانون . محافظة نهم نجحوا في تمرير عدد من القوانين ذات مسحة أ مستمر على الصعيد السياسي، إال

في المرحلة  منع االختالطتربية أطفالهن، وقانون لالذي يهدف إلى تمكين األمهات من تكريس حياتهن  ةالتقاعد المبكر للمرأ

   7.الجامعية وقانون آخر يجَرم التّشبه بالجنس اآلخر

حقوق  في مجال ينالناشطالحكومية على المنظمات غير الحكومية وحرية التجمع تحديات إضافية أمام تّمثل القيود و  

السياسية غير الرسمية النشطة داخل مجلس عات جماالاألحزاب السياسية الرسمية محظورة، بينما يوجد العديد من ف. ةالمرأ

بشكل أآبر من العديد من الجماعات  المدنيتؤثر في المجتمع آما أن المنظمات غير الحكومية الكويتية التي . جهاألمة وخار

حقوق اإلنسان بشكل قضايا بجهود لمعالجة ببعض ومع ذلك، قامت الحكومة . السياسية تتلقى تمويًال من الدولة وتخضع لها

ي تليها، شكَّلت وزارة بعد آفاح مرير، وفي السنة الت 2004حقوق اإلنسان الكويتية عام  إشهار جمعيةحيث تم أخيًرا . مباشر

ذلك، قامت لجنة ى لإإضافة . المحليةالعدل لجنة حقوق اإلنسان للنظر في انتهاآات حقوق اإلنسان والتعامل معها طبًقا للقوانين 

الدفاع عن حقوق اإلنسان في مجلس األمة بتشكيل لجنة شؤون العمالة الوافدة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من األجانب الذين 

  .يشون في الكويتيع

والتمييز، على مستوى  حقوق اإلنسان لتقليل انتهاآات السياسية النخبة من قبل ًأواضح ًاهناك اهتمامأن  رغم و   

 الوطنية القوانين و. والتفسير المحافظ لإلسالم للثقافة األبوية في البالد نظًراأآثر تعقيدا  حقوق المرأةمجتمعي أوسع، فإن قضية 

 ةال تّهدد التقدم الكبير الذي ُأحرز في مجال حقوق المرأ صورا نمطية قائمة على أساس النوع االجتماعي تفرض التي  القائمة

ها باسم األخالق في والتوّسع معا القوانينهذه  تطبيق  ولكن عندما يتم. إذا طبق آل قانون منها بشكل منفرد ةفي السنوات األخير

تها الشخصية التي آافحت من اوحري استقاللها إلى فقدان المرأة الكويتية  في يوم ما لكالديني، فقد يؤدي ذالنظام والمحافظة 

بالضوابط الشرعية إلى التقيد  تدعو المرأةظاهريا، آتلك التي  االعتدالأن القوانين التي تتصف بالمرونة و آما. أجلهما بكل ّقوة

ه القوانين، من شأنها أن تتيح للعناصر المحافظة في المجتمع ما تنطوي عليه هذ توضيح دون  عند عملية االنتخاب والتصويت

   8.المجتمعفي  شرائح األآثر اعتداًالال لفت أنظارت أن برنامجها دون توسيع الكويتي الفرصة في 

الحقوق حقوق المرأة عمله للحفاظ على  التي تدافع عنويثير هذا تساؤًال عَما يتوجب على المنظمات غير الحكومية 

إستراتيجية واحدة ممكنة لمثل هذا التحّدي، إال أن هناك  حل واحدليس هناك . والسير قدًما في حقوق المواطنة مستقبًال سبةالمكت

الدخول في حوار مفتوح مع الكتل اإلسالمية ومناصريها بهدف الوصول إلى إجماع حول ما من شأنه تشكيل الحقوق وهي 

المرأة في وسائل اإلعالم وتسليط الضوء على  طريقة تمثيلعلى التأثير النسائية إلى  الجمعياتآما قد تحتاج . المدنية للمرأة

والتوجه نحو شريحة أوسع من  العدالة االجتماعيةحمالتها بأفكار جديدة مثل فكرة  للمرأة ودعم االجتماعي ضعحقيقة الو

لدعم المرشحات السياسيات في لحكومية المحلية من المنظمات غير ا مع قاعدة أآبر، يتوجب عليها التنسيق وأخيًرا. المجتمع

  .االنتخابات، والحث على عمل تنسيق أآبر بين تلك المرشحات خالل االنتخابات النيابية والمحلية
  عدم التمييز وإمكانية اللجوء إلى القضاء

المعايير الدولية الخاصة بعدم تم خالل السنوات الخمس الماضية إحراز تقدٍم محدوٍد في عملية مواآبة القوانين الوطنية مع 

إلى مؤسسة تكَرس جهدها بشكل خاص لتطبيق حقوق اإلنسان بدًال من تفتقر الكويت  وعلى الرغم من ذلك، ال تزال. التمييز

وفي عام . حكومية مختلفة، مثل لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان في مجلس األمة لدى هيئاتاالعتماد على عدة لجان مستقلة 
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وعلى الرغم . للنظر في حاالت انتهاك حقوق اإلنسان والتعامل معهالجنة حقوق اإلنسان ت وزارة العدل بتأسيس ، قام2005

  . يتوفر عن عمل هذه اللجنة أو فعاليتها سوى معلومات قليلةال من ذلك، 

ى أساس الجنس أو دون تمييز بينهم علبين المواطنين  الكويتي من مبدأ المساواةفعلى الرغم مما ينص عليه الدستور 

؛ حيث تواصل القائم على أساس النوع االجتماعيخاصة ضد التمييز  حماية وضماناتإال أنه ال توجد  األصل أو اللغة أو الدين،

المرأة على أنها تابعة للرجل وليس آفرد الكويتية تعامل  والسياسات وال تزال القوانين.التمييز ضد المرأة الوطنية  القوانين 

) 1987لسنة  22رقم (، مثل قانون التأمينات االجتماعية  قليلة من أمثلة ، آما يتضحساٍو في الحقوق والواجباتمستقل مت

   .)1993لسنة  47رقم ( وقانون الرعاية السكنية

منح جنسيتها إلى زوجها األجنبي أو ألبنائها منه؛ في قادرة على  المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي غيرزال ت الو

إال  ألبنائها للمرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي نقل جنسيتها ال يمكن و. ُيسمح فيه للرجل الكويتي بمزاولة هذا الحققت الذي الو

وعلى العكس من ذلك، يجوز . إذا آان األب غير معروف أو متوفى أو في حالة طالق الزوجة طالًقا بائًنا في حاالت محدودة؛

   .أقلسنوات زواج أو  10بعد  الحصول على الجنسية الكويتيةن آويتي م للمرأة األجنبية المتزوجة

 لسنة  17رقم (ويلقى األزواج األجانب للكويتيات نفس معاملة العمالة األجنبية المؤقتة، وذلك بموجب قانون اإلقامة    

مع تجديدها آل ثالث سنوات أو أقل  يتمفال يحق لهم البقاء بالبالد ما لم يكن بحوزتهم تصاريح إقامة سارية المفعول ). 1959

من . المرأة الكويتية المتزوجة من غير آويتي أبناء من الشروط أيًضا على البالغين  هذهوتنطبق . المتعلقة بذلك دفع الرسوم

   9.فورية بمجرد الزواج على إقامةالزوجة األجنبية المتزوجة من آويتي ناحية أخرى، تحصل 

محاآم إضافية  وهناك. من المحكمة الكلَية ومحكمة االستئناف ومحكمة التمييز الكويت فييتكون النظام القضائي و   

وتخضع قضايا األحوال الشخصية بما في ذلك الزواج والطالق والمواريث . مختصة بالقضايا اإلدارية والعسكرية والدستورية

وبالنسبة لهذه األمور، يلجأ المسلمون الّسنة . للدولةألحكام الشريعة اإلسالمية إال أنه يتم الفصل فيها في المحاآم الخاضعة 

وتعتبر محاآم األسرة شهادة المرأة على أنها نصف شهادة الرجل . ينتمون إليهوالشيعة إلى المحاآم التي تحكم وفًقا للمذهب الذي 

. فيه لشريعة ال يمكن الطعن وهذا االعتقاد المتأصل في ا. ولكن تعتبر آافة المحاآم األخرى شهادة الرجل والمرأة متساوية

ا متساوية للجوء إلى فرًصلكافة المقيمين بصرف النظر عن جنسهم أو جنسياتهم  اإلجراءات الجنائيةقانون ويتيح   

ويحق لكافة المجني عليهم طلب الحصول على تعويض من خالل . آما يخَولهم حق تعيين محاٍم من المحكمة ومترجم القضاء

ويجهل معظم العمال األجانب حقوقهم  10.التنفيذ التي يجب أن تضمن تنفيذ األحكام القضائية الزالت ضعيفة المحاآم، إال أن آلية

  . القانونية وآثيًرا ما يعرضون عن رفع الدعاوي إذا ما تعرضوا لإلساءة أو العنف الجسيم على أيدي أرباب العمل

يسمح بإصدار أحكام زال ماعلى الرغم من ذلك، و. أةالكويتي بوجه عام بين الرجل والمر الجزاءقانون وال يميز   

أو  االغتصابالقتل أو  جرائم يخضع آافة مرتكبي من حيث المبدأ، و. من يرتكبون جرائم القتل بسبب الشرف ضدمخفضة 

قانون من  153وطبًقا للمادة . اإلعدامالخطف أو العنف ضد النساء لعقوبات تتراوح بين األحكام بالسجن لمَدة طويلة وعقوبة 

، فإن عقوبته ال تزيد عن الحبس ثالث ارتكابهما الزنا، إذا قام الزوج بقتل زوجته أو عشيقها أثناء )1960 لسنة 16رقم ( الجزاء

إن جرائم . وُتطّبق نفس العقوبة على أي شخص يقدم على قتل ابنته أو أخته أو والدته وقت ارتكابها جريمة الزنا. سنوات فقط

ف نادرة الحدوث في الكويت، فخالل السنوات الخمس الماضية تم اإلبالغ عن جريمة واحدة؛ مقتل فتاة شابة الشر الدفاع عن

لفتاة شابة بعد أن أبلغت عن نية أسرتها  الشرطة حماية، ّوفرت 2008عام ومؤخًرا وخالل . 2006عام  فيعلى أيدي أشقائها 
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لقي القبض على الذآور من أفراد أسرتها وتم احتجازهم للتحقيق معهم آما قد ُأ. رجل غريبالمبيتة لقتلها بسبب عالقتها مع 

  11.بكفالةومن ثم تم اإلفراج عنهم 

، آما يحظر بناًءأ لنو، إال أنه ال يتم تنفيذها في حق األمهات الالتي يع مطبقة في الكويت عقوبة اإلعداموال تزال   

حري بالذآر أنه يتم احتجاز النساء في سجن منفصل عن . اء الحواملتنفيذ حكم اإلعدام في حق النس 1960 الجزاء لسنةقانون 

، 2008وفي عام  12.وتتلقى معاملة خاصة من حيث الطعام والراحة السجنالرجال وتعفى النساء الحوامل من العمل في 

لبينية لقتلها مخدومتها حكم اإلعدام الصادر في حق خادمة ف ف بشأن تخفي رئيسة الفيليبيناستجاب األمير لمناشدة مباشرة من 

وقد . وهناك خادمة فلبينية أخرى بانتظار تنفيذ حكم اإلعدام بحقها بسبب قتلها طفلَي مخدومها. الكويتية إلى الحبس مدى الحياة

  13.لمصادقة النهائية عليهلرفعت محكمة التمييز حكم اإلعدام بهذه القضية لألمير 

آما أن ارتكاب مثل هذه األفعال ُيّعَرض مرتكبها . أخالقية جرائم اج إطار الزوتعتبر العالقات الجنسية خارج و   

، 1960لعام  قانون الجزاءمن  194وبموجب المادة . وتعتبر الدعارة أمًرا غير قانوني .واإلبعاد من البالدوالحبس  لالعتقال

على  195آما تنص المادة . الث سنواتتصل عقوبة ارتكاب المواقعة عن رضا بين البالغين غير المتزوجين إلى الحبس لمَدة ث

مرأة غير زوجته أو الزوجة التي تسمح لغير زوجها بمواقعتها اعقوبة أشد لجريمة الزنا، وقد تصل عقوبة الزوج الذي يواقع 

  .خمس سنوات قد تصل إلى إلى الحبس لمَدة

فة أشكال التمييز ضد المرأة، مع األمم المتحدة بشأن القضاء على آا اتفاقيةعلى  1994صادقت الكويت في عام و   

آما ُأضيفت تحفظات . المتساوية االقتراعبشأن حقوق ) 7(المتعلقة بحقوق المواطنة والمادة ) 2(فقرة) 9(تحفظات على المادة 

في و .وتّبني األطفال على أساس أنها مخالفة للشريعة الحضانةو التي تدعو إلى حقوق متساوية بشأن ) 1(فقرة ) 16(إلى المادة 

م، رفعت الكويت تحفظها المتعلق بالمشارآة السياسية للمرأة، وبالتالي تم اتخاذ خطوات إلشراك النساء 2005ديسمبر من عام 

  .في الحياة السياسية آوزيرات في الحكومة

المساواة  عدممطلق الحرَية للدفاع علًنا ضد القوانين التمييزية وب بوجه عام تتمتع الناشطات في مجال حقوق المرأةو  

، حصلت على الثقافية االجتماعية النسائيةومع أن الناشطات والمنظمات، خاصة الجمعية . اللجوء للقضاء لمرأة على في قدرة 

 أية إجراءات لمعالجةإَال أن الحكومة لم تتخذ  ،ألبناءها بنقل جنسيتهامرأة الكويتية تأييد آبير لسن قوانين من شأنها أن تسمح لل

   .قوانين الخاصة بالجنسيةالفي  ياالجتماع على أساس النوعة القائمة عدم المساوا

  التوصيات 

الرجل الخاصة بنفس حقوق  لضمان تمتع المرأة الكويتية 1959لعام  الكويتيعلى الحكومة تعديل قانون الجنسية  يجب .1

   .األبناء من الزوج األجنبيإلى  بمنح الجنسية

األمم المتحدة للقضاء على آافة أشكال التمييز  التي أبدتها على مواد اتفاقية على الحكومة رفع آافة التحفظات يجب .2

على المنظمات الكويتية غير الحكومية  يجب آما . المعاهدة مع  قوانين الدولة متماشيةالخطوات الالزمة لجعل  اتخاذو

  .ضاء على آافة أشكال التمييزتطبيق الحكومة لمعاهدة األمم المتحدة للقلمراقبة  ظلفي إعداد تقرير  االشتراك

أدلة للمصادر القانونية وعقد ندوات اجتماعية والقيام  أن تعد وتروج على الحكومة والمنظمات غير الحكومية  يجب .3

  .بحمالت توعية عاَمة لتثقيف النساء وخاصة ربات البيوت حول حقوقهن القانونية وخطوات تنفيذها

  .المتعلقة بالشرفلحد من التساهل في الجرائم ل الجزاءعلى الحكومة تعديل قانون  يجب .4
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  االستقاللية واألمن والحرية الشخصية

 بالمائة  30بالمائة سَنة و 70منهم  ،بالديانة اإلسالمية الكويتيون، آما يدين غالبية  دولة الكويتاإلسالم هو الدين الرسمي في 

. مسلمون ومسيحيون وهندوس وسيخ ومن بينهم مين في الكويت من السكان المقي بالمائة  68 ،مع ذلك ،ويمثل األجانب. شيعة

 . الحكومة التسامح الديني وحوار األديان بفاعلية في السنوات األخيرة شجعتو

الحياة  بأسلوب يخترن االلتزام  الالتي آما أن أعداد النساء . ممارسة شعائر دينهاالمسلمة حرية  الكويتيةوللمرأة 

اإلسالم آجزء  وهؤالء النساء ينظرن إلى. ب وااللتحاق بالمدارس اإلسالمية وأداء فريضة الحجارتداء الحجاباإلسالمي 

الحضارية، وقد وصل األمر بالعديد منهن إلى حد تعليم اآلخرين القيم والمبادئ اإلسالمية مما يعكس مدى  نهويته جوهري من 

ويوجد بالكويت سبع آنائس رسمية . ء غير المسلمات بالحرية الدينيةوتتمتع أيًضا النسا. "آداعيات"للعمل النساء الكويتيات  تقبل

، واإلنجيلية، واألرثوذوآسية اليونانية، واألرثوذوآسية األرمنية، واألرثوذوآسية يةالكاثوليك( وهي ،ـ لخدمة الجالية المسيحية

السيخ والهندوس والبوذيون : األخرى، مثل دينيةالآما ُيسمح لألقليات ). القبطية، والكاثوليكية اليونانية، واإلنجيلية الوطنية

  .بها ،على حد سواء  المعترفوغيرهم، بممارسة طقوسهم الدينية، إال أن األمر يقتصر على بيوتهم أو ملحقات الكنائس 

 بإرسالوتقوم معظم الشرآات . نسبيا، آما يجوز لها السفر للخارج دون محرم التنقلتتمتع المرأة الكويتية بحرية و

أن تواجه المرأة مشكالت في  المعتادومن غير . المؤتمرات اإلناث للخارج في رحالت عمل أو للمشارآة فيموظفيها من 

بشأن ) 1962 لسنة  11رقم (قانون من ال) 15(ومع ذلك، وبمقتضى المادة  .القائمة على أساس النوععملهن بسبب قيود السفر 

لمتزوجة التّقدم بطلب للحصول على جواز سفر دون موافقة الزوج في حين ال تحتاج ، ال يجوز للمرأة الكويتية اجوازات السفر

وُتلزم األعراف االجتماعية وليس . عاًما إلى إذن للحصول على جواز سفر 21المرأة غير المتزوجة التي يزيد عمرها عن 

ليًال، ويرجع ذلك  لزيارة األصدقاءسفر للخارج أو أو الحصول على إذن من أيهما لل وليها أو ولدهاإبالغ  المرأة الكويتيةالقانون 

  .الشرطة باعتقال المرأة التي تتنقل بمفردها وإعادتها إلى أسرتهاال تقوم وبوجه عام، ف. إلى مدى التزام األسرة

الشخصية في الكويت؛ حيث  لألحوال إلى واحد من قوانين تخضع المرأة المسلمة في الكويت، بناًء على مذهبها، و

القائم على مذهب المالكية، بينما يخضع الشيعة لقانون األحوال ) 1984 لسنة  51رقم (ع الحياة الشخصية للسنة للقانون تخض

معاملة المرأة تتباين قليال بموجب هذين القانونين وخاّصة فيما يتعلق بالزواج  إن". المذهب الجعفري"الشخصية المبني على 

ل المثال، فإن قانون األحوال الشخصية للسّنة أآثر تشدًدا تجاه الحقوق الزوجية للمرأة، على سبي. وحضانة األطفال والميراث

عالوة على ذلك، ففي الوقت الذي يسمح فيه . للمرأة حضانة البينما قانون األحوال الشخصية للشيعة أآثر تشدًدا تجاه حقوق 

علية ملموسة، فإن قانون األحوال الشخصية بالنسبة للشيعة قانون األحوال الشخصية بالنسبة للّسنة للمرأة بأن ترث عقارات ف

  14.يسمح للمرأة أن ترث قيمة العقار فقط

ومع ذلك، وفي الوقت الذي ُيلزم فيه . الرجل على المرأة سيطرة 1984 لسنة يجيز قانون األحوال الشخصية و

من قانون )89(وتنص المادة . المطلق في الطاعة ، فإن القانون ال يعطيه الحقوأبنائهالزوج باإلنفاق على زوجاته  القانون

على مصالح األسرة، إال  سلًباالعمل  يؤثرزوجته من العمل خارج المنزل ما لم  منعأنه ال يحق للزوج  على األحوال الشخصية

متمَسًكا بالمبدأ  مازال المجتمع الكويتي.أن نص القانون غامض ويمكن تفسيره بأنه يشير إلى استقرار الزواج أو تربية األطفال

مشروع القانون لقي وانعكاسا لهذا التوجه، فقد . القائل بأن دور المرأة ينحصر بشكل أساسي بنطاق المنزل ورعاية األطفال

وتضمن هذا المشروع . ا واسًعاتأييًد حول الحقوق االجتماعية والمدنية للمرأة بما في ذلك الرعاية السكنية 2006الصادر عام 
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دوالًرا  750ما يعادل ( ديناًرا آويتًيا  250عن  ال تقلعالوة شهرية ة من بينها منح ربة المنزل التي تعول أموًرا عديد

أنه تم سحبه الحًقا إثر  مادة ضمن جدول أعمال مجلس األمة إال) 27( المتضمن على المقترح تم وضع هذا القانون).أمريكًيا

وأثيرت االعتراضات بوجه خاص على المواد التي تدعو . ل حقوق المرأةاعتراضات الجمعيات النسائية والناشطون في مجا

والتي نَصت على منح إجازة مدفوعة األجر لمَدة ستة أشهر لرعاية الطفل مع  يومًا  70إلى  40إلى زيادة إجازة األمومة من 

أة أن اإلجازة الطويلة تشَجع النساء وأَدعى المدافعون عن حقوق المر. ربع الراتبخيار تمديدها لمَدة ثالث سنوات على أساس 

وال تشَجع القطاع الخاص على تشغيل النساء بسبب العبء المالي  نإنتاجيتهفي المنزل وحرمان سوق العمل من  البقاءعلى 

  15.الذي ُيفرض على أصحاب العمل

لزواج من أآثر من زوجة با للرجلحيث يسمح  الرجلمساوية لحقوق  زوجية  يمنح القانون الكويتي للمرأة حقوقًاال و  

وال . علم الزوجة األولى دونحتى  أون ذإواحدة وفقا لقانون األحوال الشخصية لكل من السّنة والشيعة على حد سواء دون 

 1984ومع ذلك، يحظر قانون األحوال الشخصية لعام . يجوز للزوجة طلب الطالق على أساس زواج زوجها من امرأة أخرى

من قانون األحوال ) 85(آما تنص المادة . ه الثانية للعيش مع الزوجة األولى ما لم توافق على ذلكعلى الزوج إحضار زوجت

ومع ذلك، ال تتقدم الزوجة األولى المتضررة دائًما بشكوى أمام . الشخصية على أنه يتوجب على الزوج توفير سكن لكل زوجة

الزوج الّسماح ألي من أفراد أسرته الذآور الذين ال تربطهم ، ال يستطيع )86(عالوة على ذلك، وبموجب المادة . المحكمة

  .بزوجته أية صلة قرابة بالعيش في نفس المنزل معها

عاًما وحتى  15حتى يبلغ الذآور  أبنائها وبمقتضى قانون األحوال الشخصية، تحتفظ المرأة المّطَلقة بحق حضانة   

األم المطَلقة حق حضانة أوالدها لحين بلوغ البنت  يمنح، فإنه "الجعفري"ة لقانون األحوال الشخَصي أما بالنسبة. تتزوج بناتها

التي تقّدمها الدولة تخَصص بالرجال فقط حتى ولو منحت المرأة  بناءاألإن مزايا اإلنفاق على  16.سن التاسعة واالبن سن الثانية

وإذا ما طلَّق الزوج زوجته على أساس . إذا تزوجت وفي آال المذهبين اإلسالميين، تفقد األم حقها في الحضانة. حقوق الحضانة

الخيانة، يستطيع الحصول على حضانة األطفال وغالبا ما تأخذ محاآم األحوال الشخصية مسائل الخيانة الزوجية في أحكامها 

  17.المتعلقة بحضانة األطفال والنفقة بعين االعتبار

وتستحق المرأة التعويض المالي المعادل . عسفي وسوء المعاملةببعض الحماية ضد الطالق الت ةالكويتي مرأةال تحظى و  

. تنفيذ أحكام المحكمة غالًبا ما تكون طويلة وغير منتظمة إجراءاتلنفقة عام واحد إذا طّلقها الزوج دون موافقتها، إال أن 

تطيع القاضي منح الزوج مهلة من وفي هذه الحالة، يس. وللزوجة الحق في طلب الطالق إذا عجز الزوج عن اإلنفاق عليها مالًيا

آما يحق لها طلب االنفصال عن  18.الزمن من أجل اإلنفاق على زوجته، وإذا عجز عن القيام بذلك، يجوز للزوجة طلب الطالق

أو إذا قام بهجرها بما في ذلك في حالة صدور حكم بالحبس لفترة من الزمن ضد ) المادي أو األدبي(زوجها على أساس الضرر 

وفي تلك الحاالت، ُيشترط أثبات الضرر الذي غالًبا ما يصعب الحصول عليه ألن النساء يعزفن عن تقديم شكاوي لدى . الزوج

أفراد الشرطة واألطباء غير مدربين على توفير وجمع عالوة على ذلك، فإن . الشرطة آما ال ُيبلَّغن عن سب اإلصابات لألطباء

  .األدلة في حاالت سوء المعاملة هذه

فبموجب القانون، ال تستطيع المرأة السنيَّة . ال تتمتع المرأة بحقها القانوني في اختيار شريك حياتها بحرَية واستقالليةو  

ما يكون الولَي والد الفتاة أو شقيقها أو عّمها أو أحد األقرباء من  غالباو. دون حضور وليها وموافقته بنفسهاإبرام عقد زواجها 

 25بلغن سن الرشد وهو  الالتي ويشترط وجود الولي حتى في حالة المطَلقات واألرامل والنساء . ألبفي حالة غياب ا الذآور
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أما بالنسبة لقانون المذهب الشيعي، فال تشترط مشارآة الولي، ويحق للفتاة التي بلغت سن الرشد الزواج ممن  .عاًما في الكويت

  19.ترغب وال ترتبط صالحية عقد الزواج بوجود الولَي

المرأة غير  عاتقيجوز للمرأة رفض الزواج آليا والبقاء دون زواج، إال أن العبء االجتماعي الملقى على و

. المتزوجة المتقدمة في السن ثقيل مما يحمل معظم النساء على تفضيل الزواج غير السعيد على وصمة العار المرتبطة بالعنوسة

عاًما، فإن قانون األحوال الشخصية للسنَّة  25تبلغ من عمرها ما يزيد عن وإذا رفض الولي الزوج الذي تختاره الفتاة التي 

وبصرف النظر عن ذلك، فإنه ال يجوز إجبارها . يمنحها حق اللجوء إلى محكمة األحوال الشخصية لتكون بمثابة الولي البديل

للهرب من قيود الزواج، إال أن مثل هذه آما تلجأ بعض النساء إلى الزواج خارج الكويت . على الزواج بل يجب أن توافق عليه

  .الزواجالزيجات غير معترف بها قانونًيا داخل الكويت ولرب أسرة الزوجة الحق في مطالبة المحكمة بإبطال عقد 

أو  الفتاة ومن النادر زواج . للذآورعاًما بالنسبة  17سنة بالنسبة للفتيات و 15الحد األدنى للسن القانوني للزواج هو و  

بين األسر ذات المستوى االجتماعي  التي يتم ترتيبهافإن الزيجات ومع ذلك، . ارها على ذلك في مراحل مبكرة من عمرهاإجب

  .المتماثل ال تزال ظاهرة قائمة

 المهين ضد أي شخص بغض النظرأو التعذيب أو القسوة أو العقاب  صور الرق جميعالكويتي  الجزاءيحظر قانون و  

مثل  الرقولم يتم اإلبالغ رسمًيا في السنوات األخيرة عن حاالت ممارسة . أو الجنسية و الجنس أو الديناعتبارات السن أعن 

  .الزواج باإلآراه أو الحبس في المنزل، إال أنه على الرغم من ذلك، ال توجد حماية خاصة ضد مثل هذه الممارسات

ومع ذلك، ال ُيطّبق هذا . يوم العمل بثماني ساعات عدد ساعات) 1964 لسنة  38رقم (يحّدد قانون العمل الكويتي و  

رقم (ويحظر القرار الوزاري . لساعات طويلة بأجور زهيدة فالغالبية العظمى منها نساء يعملن؛ العمالة المنزليةالقانون على 

ويستطيع ويمكن  20.جوازات سفر العمال المنزليين بحجزالظاهرة المتزايدة المتعلقة بقيام أصحاب العمل ) 2007 سنةل  60

للعمال المنزليين رفع دعاوي ضد أصحاب العمل من خالل التوجه مباشرة بشكوى إلى الشرطة، آما يحق لجميع الموظفين 

  .اللجوء إلى المحاآم اإلدارية الكويتية

، 2005 ففي عام. للعمالة المنزليةخطت الكويت في السنوات األخيرة خطوات واسعة نحو توفير المزيد من الحماية و  

العمالة لمعالجة الشكاوي الفردية المقدمة من األجانب  شؤون شكلت لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان التابعة لمجلس األمة لجنة 

عمل عن آثب مع مكاتب االتحاد جري الإضافة إلى ذلك، فقد تم إنشاء مأوى للعمالة المنزلية الهاربة، حيث ي. المقيمين في الدولة

الحماية للعمالة المنزلية، آما تقدم مجموعة آبيرة  2003المنزلية؛ حيث توفر هذه المكاتب المرخصة في عام الكويتي للعمالة 

  21.مستشار قانوني مجاني ذلكمن الخدمات للعمال المنزليين الذين يتعرضون لإلساءة بما في 

ال توجد و قييم حَدة المشكلة،ت نادرة مما يصعبفي الكويت  األسري والبحوث بشأن العنف  اإلحصائياتال تزال  و

 وترجع ندرة البيانات هذه إلى االعتقاد. لجمع تلك اإلحصائيات بكفاءةأية منظمة غير حكومية أو مكتب حكومي معروف يعمل 

ضحايا العنف عن التقدم بشكاوى إلى الشرطة بسبب  وآثيًرا ما يعزف. هو شأن أسرياالجتماعي القائل بأن العنف المنزلي 

وال توجد أية قوانين ضد . أو توفير الحماية لهؤالء الضحايا آما لم ُتبذل الكثير من الجهود لتقديم المساعدةلعار، الخوف وا

أو خدمات قانونية مجانية لمساعدة الضحايا من  أو مراآز للمساعدات االجتماعية آما ال توجد أماآن للمأوى األسري العنف 

  .اإلناث
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  ، مثل االغتصاب والتحرش الجنسي خارج المنزل،النوع االجتماعي ائم على أساس في المقابل، يحظى العنف القو  

يواجه آل من تثبت إدانته بالعنف الجنسي حكًما قد و. سرياأل حوادث العنف  منمن قبل الشرطة والصحافة أآبر  اهتمامب

ال  إال أنهالشرطة،  الجنسي داخل مخافروتم اإلبالغ عن تعرض النساء للتحرش  .حسب شدة الجريمةبالسجن أو عقوبة اإلعدام 

  .االنتهاآات مثل هذهمراقبة لتسجيل  آلياتتوجد 

قبل الجمعيات النسائية والناشطات في من  في السنوات األخيرة، ،متزايد باهتماموحظيت قوانين األحوال الشخصية   

ؤتمًرا عن وضع المرأة في التشريعات ، نّظمت لجنة شؤون المرأة في مجلس األمة م2007عام  ففي. مجال حقوق المرأة

، نّظمت 2008وفي عام . إلى تعديل األحكام التمييزية في القانون والخاصة بالطالق والزواج خاللهتمت الدعوة من  ،الوطنية

ة وقانون وصندوق األمم المتحدة للتنمية ندوة عن حقوق المرأ "فريدم هاوس"النسائية بالتعاون مع  الثقافية االجتماعيةالجمعية 

وبالرغم من هذه الجهود، فقد آانت الحكومة متقاعسة حيال وضع وتطبيق التغييرات في التشريعات بشأن  22.األحوال المدنية

  .استقاللية المرأة وأمن وحرية الفرد
  التوصيات

لحصول للسماح للمرأة المتزوجة با بشأن جوازات السفر) 1962 لسنة  11رقم (على الحكومة تعديل القانون  يجب .1

  .دون طلب موافقة الزوجسفر خاص بها  جوازعلى 

 الالتي الزواج بموجب قانون األحوال الشخصية للسماح لكافة النساء الكويتيات  أحكام عقدعلى الحكومة تعديل  يجب .2

  .من الزواج بمن يرغبن 18يبلغن سن 

أوى المؤقت، والمساعدة القانونية لتوفير الم سرياألعلى الحكومة أو المؤسسات الخاصة إيجاد مرآز للعنف  يجب .3

  .يتعرضن للضرب والعنف الالتي واالستشارية للنساء 

حول آيفية التعامل مع  فًا مكثَّ بُا يجب أن تتلقى الهيئات الحكومية المسئولة عن تطبيق القانون والخدمات الصحَية تدري .4

  .اية ضحايا العنف بفعالية أآبر، وذلك حتى يمكنها مساعدة وحم المرأة والطفل العنف الذي تتعرض له 

 إيالء العمالة المنزلية على الحكومة العمل على توفير الحماية للعمالة الوافدة ضد اإلساءة واالستغالل مع  يجب .5

وإلزام آافة العائالت  نحقوقهوذلك من خالل فرض عقوبات أآثر صرامة على أصحاب العمل الذين  خاصًا  اهتمامًا

على العاملين في القطاع  يًالمنزليين لديها في حساباتهم البنكية، األمر الذي يتم تطبيقه حالبإيداع أجور العمال ا

المرأة تكون مهمته جمع ونشر البيانات  مستقل لدراساتمرآز  إنشاءعلى الحكومة أو الهيئات األخرى  يجب .الخاص

  .االجتماعية والعمل وصحة المرأة آّمًا و نوعًاالكمية والنوعية المتعلقة بشؤون المرأة مثل العنف المنزلي والسياسات 

  الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص

تحظى المرأة في الكويت بمعدالت تعليم وتوظيف مرتفعة، فخالل العقد الماضي زادت نسبة التحاقها بالجامعات إلى جانب 

ل للكويتيين من الرجال والنساء، وبالتالي فقد لخلق مزيد من فرص العم ًادوقد بذلت الحكومة جهو .مشارآتها في القوى العاملة

  23.جميع الكويتيين،  رجاال ونساًء، ومع ذلك فإن النتائج آانت متساويةتمثلت نتائج هذه الجهود في توفير فرص عمل ل

بشكل آامل  والدخل واألموال صولواأل اتالعقارو األراضي امتالك واستغاللآما تتمّتع المرأة الكويتية بصالحية 

وعلى الرغم من ذلك، فإن حق المرأة فيما يتعلق بمسألة اإلرث غير مساٍو لحق الرجل وذلك بما يتفق مع أحكام  .ستقلوم

األمر الذي يلبي مطلب الشريعة القائل بأنه على الرغم . التي تنص على أن المرأة لها نصف نصيب الرجل الشريعة اإلسالمية
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اث لمصلحتها الخاصة، فإنه يتعين على الرجل استخدام نصيبه من الميراث إلعالة من أن للمرأة أن تستخدم نصيبها من المير

   .آافة أفراد أسرته من النساء

وإبرام العقود ومزاولة األنشطة المالية على آافة المستويات بحرّية ودون  التجارةويجوز للمرأة الكويتية مزاولة 

ممارسة أية  عاما 21يجوز لكافة الكويتيين الذين تزيد أعمارهم عن  حيث. الحصول على إذن من أي من أفراد أسرتها الذآور

تجدر اإلشارة إلى أن السنوات األخيرة  .أنشطة تجارية في الكويت ما لم يتأثر ذلك بقيود قانونية شخصية مثل السجل اإلجرامي

  .اقتصادي من قبل النساء على بدء أعمال خاصة بهن والحصول على استقالل ًادشهدت إقباًال متزاي

من الدستور الكويتي التحصيل العلمي المّجاني والمتساوي وغير المقّيد ابتداًء من المرحلة ) 40(وتكفل المادة 

جدير بالذآر أن و. آما تتاح للطالب من الجنسين فرص متساوية للدراسة بالخارج. االبتدائية ووصوًال إلى المرحلة الجامعية

آبيرة في مجال التعليم خالل العقود الثالثة الماضية؛ حيث تعد اآلن نسبة الشابات المتعلمات  المرأة الكويتية قد حققت نجاحات

   .المتعلمين الشبابفي الكويت مساوية لنسبة 

بالجامعات أو حضور دورات تعليمية  لتحاقالالمرأة في الكويت أية معوقات ال تواجه وعالوة على ذلك، فإن 

وعلى الرغم من ذلك، فإن الطالبات في جامعة الكويت  .ن الجامعات تفوق نسبة تّخرج الرجالمختلفة، آما أن نسبة تّخرجها م

: على سبيل المثال. مطالبات بالحصول على متوسط درجات أعلى من الطالب الذآور حتى يتسنى لهن االلتحاق بمجاالت معينة

بقسم الهندسة، بينما يحتاج الطالب من  االلتحاقن حتى يتسنى له 3.3يتعين على الطالبات الحصول على متوسط درجات بنسبة 

في  بًاألن المرأة تمثل ثلثي طالب الجامعات تقري نظرًا و. فقط لاللتحاق بنفس القسم 2.8الذآور إلى متوسط درجات بنسبة 

ي مجاالت أآاديمية يهدف إلى زيادة نسبة الطالب الذآور ف تمييز إيجابي ابأنهالمتفاوتة هذه  االلتحاق شروط الكويت، فُتبرر

إلى أن الطالب  ،بشكل آبير ،في معاهد التعليم العالي بالكويت، ويرجع ذلك عددًا جدير بالذآر أن المرأة تفوق الرجال 24.معينة

  .ما يسعون إلى الحصول على الدرجات العلمية من خارج الكويت غالبًا الذآور

جع تاريخه إلى عقد مضى والخاص بعدم االختالط في الجدل الذي ير ،مجلس األمة في  مؤخرًا من جديد وأثير 

يرجع ذلك والذي ينظم عملية عدم االختالط في الجامعات الخاصة دون تنفيذ حتى اآلن،  2000وقد ظل قانون عام . الجامعات

ن وزير التعليم أعل ،2008ورغم ذلك، ففي يناير من عام . بشكل جزئي إلى التكاليف المرتفعة الكامنة وراء تنفيذ هذا القانون

ن واألمر الذي أدى إلى انقسام مجلس األمة؛ حيث طالب األعضاء الليبرالي .العالي أنه سيتم تنفيذ هذا القانون في الوقت الحالي

تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم سن قانون و 25.بإلغاء هذه القوانين أو تعديلها بينما طالب األعضاء المحافظون بتنفيذه بشكل صارم

، إال أنه نظًرا ألن جامعة الكويت تعد الجامعة العامة 2001وتم تطبيقه في عام  1996خاص بالجامعات العامة في عام مشابه 

أما بالنسبة  .التي لم يكن من شأنها التأثير على تطبيق هذا القانون القيود العملية الوحيدة بالدولة، فلم يظهر سوى القليل من 

ختالط في الجامعات العامة من عدمه، فقد تساءل الكثيرون حول ما إذا آان الرجال والنساء للجدل الدائر حول تطبيق عدم اال

وما إذا آان تطبيق هذه اإلجراءات سيؤدي إلى وجود عدم اختالط بشكل أآبر إلى جانب منهج  تعليمًا متساويًا، سيتلقون

  26.المحافظة في المجتمع الكويتي بوجه عام أم ال

حيث تتواجد المرأة  .أة في جعلها مستقلة من الناحية المالية إلى جانب امتهانها لمختلف الوظائفلقد ساهم تعليم المر

اآلن في أغلب المجاالت المهنية بما في ذلك الهندسة والمعمار والطب والحقوق إلى جانب المجالس التنفيذية لبنوك رئيسية 

 .في المائة تعمل غالبيتها العظمى في القطاع العام 44لعاملة ، بلغت نسبة المرأة من القوى ا2007ففي عام  .وشرآات خاصة
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، بدأت الوزارة 2008، وفي يوليو من عام إنشاء أآاديمية لتأهيل النساء لالنضمام للسلك العسكريوقد اقترحت وزارة الداخلية 

مناصب إدارية  تتولىزال المرأة ت فالومع ذلك،  .االلتحاق بأآاديمية الشرطةفي  نرغبيتي القبول الطلبات المقدمة من النساء ال

لقد ارتفعت معدالت البطالة  .بالجيش أو العمل آقاضية في المحاآم االلتحاقوسكرتارية بشكل آبير في وزارة الدفاع وال يمكنها 

ة، وذلك البطال من  2007في المائة من الخريجات الكويتيات لعام  7.5نسبة  عانيتمؤخًرا بين آل من الرجال والنساء؛ حيث 

ويحق لكافة المواطنين العاطلين من الرجال والنساء الحصول على ما  27.من الخريجين الكويتيين من الذآور 5.1مقارنة بنسبة 

  .يساوي الحد األدنى من الراتب المسموح به في دولة الكويت

من ) 23(ر المادة حيث تحظ .هوشروط عدد ساعات عمل المرأة بالنوع االجتماعيبعض القيود المرتبطة  وتحكم 

تشغيل النساء في الصناعات أو من نفس القانون ) 24(، آما تحظر المادة تشغيل النساء ليًال) 1964 سنةل 38رقم (قانون العمل 

؛ حيث يحظر على المرأة بشكل خاص العمل فيما 2007وقد تم تعديل هذا القانون في عام  .التي قد تشكل خطورة عليهن المهن

ويستثنى من هذا القانون المستشفيات والمصحات ودور العالج األهلية  حًاصباامنة مساًء إلى الساعة السابعة بين الساعة الث

العمل في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط وذلك بهدف حفظ آرمة وطبيعة آما ُيحظر على المرأة  .والمؤسسات األخرى

 أيضا نصًاويتضمن القانون المعدل  .عن استغاللها في أعمال منافية لألخالق المرأة فضًال عن توفير بيئة مناسبة للعمل بعيًدا

يمنح وزارة الشؤون االجتماعية والعمل السلطة للتفتيش على أصحاب العمل ورفع تقارير حولهم إلى جانب القبض على 

  28.المخالفين منهم

ماثل ألجر الرجل إذا آانت تقوم بنفس العمل من قانون العمل األجر الم) 27( ُتمنح المرأة العاملة، بموجب المادة

في العمل، فيجوز لها تقديم شكوى إلى  بأي نوع من التفرقةوإذا شعرت المرأة  29.سواء آان ذلك في القطاع العام أو الخاص

ل تفتقر إلى والعم االجتماعيةوعلى الرغم من ذلك، فإن وزارة الشؤون  .والعمل االجتماعيةالمحكمة اإلدارية أو وزارة الشؤون 

تجدر اإلشارة إلى أن وزارة عنها،  بسبب النوع والقيام بالتحريوجود فريق عمل مؤهل يتولى التعامل مع قضايا التمييز 

من العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ومعظمها شكوى  14840وحده  2007في عام  الشؤون االجتماعية والعمل قد تلقت

وعلى  30.حل إلى اليوم بدونفي المائة من هذه الشكاوي  42وال تزال نسبة  .ازات األخرىبعدم دفع األجور واالمتي متعلقة

المرأة من  لحماية، إال أنه ال توجد قوانين خاصة الجنسيالرغم من أن قانون الجزاء يتعامل بوجه عام مع قضية التحرش 

   .التشريعات من لنوعاالتحرش الجنسي في مكان العمل على الرغم من الحاجة الماسة إلى سن هذا 

مثل حق الحصول على إجازة أمومة وإجازة رعاية الرضيع معترف  بالنوع االجتماعيوتعتبر االمتيازات المتعلقة 

بعد الوضع بأجر  يومًا  40حيث يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة قدرها  .بها في آل من القطاعين العام والخاص

، على اء الكويتحويتوفر في أن .هر أخرى غير مدفوعة األجر في حال أثبتت مرضها نتيجة الحملإضافة إلى أربعة أش آامل

، وبأجر مناسب؛ تقبل األطفال البالغة ن الخاص والعامايمولها القطاع التي عدد آبير من حضانات األطفال نطاق واسع،

 عمل ساعاتساعات عمل هذه المنشآت ال تتماشى مع سنوات، إال أن هناك بعض الشكاوى التي تفيد بأن  6إلى  3أعمارهم من 

  .المرأة العاملة

تقاعد، إال أنه بعد وفاتها يتم تحويل المعاش إلى أطفالها عند بلوغها سن الآما يحق للمرأة الحصول على معاش 

عند وفاة المعاش  انتقال التأمينات االجتماعية من قانون) 65(و) 64(ن احيث تفيد المادت .وزوجها ولكن وفق شروط معينة

وفي حالة االلتحاق  .عاجًزا عن الكسبعاًما، آما أنه ينتقل إلى الزوج إذا آان  28إلى أبنائها إذا قلت أعمارهم عن  الزوجة
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إذا أثبت أحد أفراء األسرة أنه آان يعيش على  ولكن .أو زواج الفتيات، يتم إسقاط صرف المعاش بعد ذلك بعمل بالنسبة لألبناء

  31.المرأة، فإنه يتلقى جزًءا من هذا المعاشدخل هذه 

 خشية حدوث مزيد التعديل الجديد لقانون العملعلى  الجمعيات النسائية والناشطات في مجال حقوق المرأةواحتجت 

ره تجّمعا في مقرها الرئيسي حض 2007أقامت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية في يونيو عام  وقد. من التمييز ضد المرأة

وعلى الرغم من هذا التأييد، فمن المحتمل أن يظل التمييز  32.العديد من الشخصيات السياسية المرموقة ونشطاء حقوق المرأة

بسبب ما ينذر به عمل المرأة من تهديد لوظائف الرجال المتوقعة إلى جانب هيمنة التكّتالت المحافظة على  قائمًا ضد المرأة 

  .مجلس األمة الكويتي

   اتالتوصي

بحمالت توعية عامة للتخلص من األفكار التقليدية  على الحكومة العمل على توفير فرص عمل متساوية والقيام يجب .1

  .التي ال أساس لها ضد المرأة والتي تقّوض حق المرأة في المشارآة في القوى العاملة

حكومية مع إلقاء الضوء على على الحكومة وضع أهداف وظيفية قائمة على الجنس فيما يتعلق بالوظائف ال جبي .2

 .تعيين المرأة المؤهلة بالمناصب اإلشرافية والمناصب التي تحتاج إلى خبرات في آافة الوزارات

على الحكومة إنشاء لجنة شكاوى مستقلة وتوفير مصادر آافية لها من أجل التحقيق في حاالت انتهاك حقوق  يجب .3

التي تقدمها المرأة ضد المؤسسات والقطاعات العامة  النوععلى أساس الموظفين بما في ذلك شكاوى التمييز 

 يجب.على الحكومة تعديل سياسة مزايا التوظيف لضمان توفر حقوق متساوية لكل من الرجل والمرأة يجب.والخاصة

على الحكومة سن تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل ويفرض عقوبات على أرباب العمل الذين يتهاونون 

 .اجهة هذا األمر ويقدم تعويضات لضحايا هذا التحرشفي مو

 الحقوق السياسية والصوت المدني

حيث يمكن للمرأة اليوم أن تصوت وأن  .تحّسنت حقوق المرأة الكويتية السياسية بشكل آبير جًدا خالل السنوات الخمس الماضية

 تبنت، 2004منذ عام و .في مناصب وزارية لمرأةا، آما تم تعيين انتخابات المجلس البلديمجلس األمة و تخوض انتخابات

 . قوانين جديدة توفر حرية أآبر في التعبير واالختالط، إال أن األحزاب السياسية ما زالت محظورة الدولة

في االحتجاجات والمسيرات  لمرأة الكويتية حق مساٍو للرجل في التجمع العام السلمي، آما يجوز لها المشارآةول

عدم إشراك المرأة د ض، قامت العديد من المظاهرات أمام البرلمان 2005مارس عام /ففي اذار. عامة المنظمةوالمظاهرات ال

. لم يواجه المتظاهرون أي مضايقات من السلطات وآانت المظاهرات محمية بالتواجد المكثف للشرطة. في العملية السياسية

بعد مرور شهرين على هذه . هتمام بمطالبهملى البرلمان لالع طوغمورست ضوبالتالي  االنتباه جذبت هذه المظاهراتو

   .33لمان منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية آاملةرالمظاهرات، قرر الب

الحصول على إذن من قبل الجهات المعنية قبل يحتم ) م1979لعام  65رقم (، آان قانون التجمعات العامة ففي السابق

، حيث أصبح يتعين على المواطنين إخطار الجهات المعنية 2006إال أنه قد تم تعديله في عام  عقد اجتماعات أو تجّمعات عامة،

وال يلزم الحصول على إذن أو إشعار من هذه الجهات لعقد االجتماعات في الديوانيات؛ وهو  34.بالتجمعات العامة المنظمة فقط

أصبحت الواحدة فقط  األسرة أفرادات التي آانت تقتصر على فالديواني .مجاور للمنزل مكانتجمع غير رسمي في المنزل أو في 

ويستقبل عدد قليل من الديوانيات آال من  .، آما أنها تعد أماآن مهمة للقيام باألنشطة السياسيةتجمع اآلن مختلف أطياف المجتمع
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 آما أنلنساء بزيارة الديوانيات، األخيرة قامت المرشحات من ا البرلمانية االنتخاباتأثناء  أنه غير، سوياالرجال والنساء 

  35.بعضهن قد أقمن ديوانيات خاصة بهن

خفف البرلمان من القيود المفروضة على حرية التعبير من خالل تعديل قانون المطبوعات والنشر  2006وفي عام 

ا أنه يمنح حيث يمنع القانون المعدل حبس المؤلف أو الصحفي دون صدور حكم من المحكمة، آم). 1961 سنةل 3رقم (

ومع  .المواطنين حق االستئناف في المحكمة في حال رفضت الحكومة الطلبات المقدمة منهم للحصول على تراخيص صحفية

يعاقب عليه القانون  عمًال إجراميًا ذلك، فإن التحريض على االضطهاد الديني ونقد سمو األمير والمناداة بإسقاط الحكومة يظل 

  36.مع دفع غرامة مالية بالحبس لمدة عام آحد أقصى

فبينما يمكنهن تولي مناصب قاضيات تحقيق، ال  .الجدير بالذآر، أنه ال يوجد تمثيل للمرأة في النظام القضائي الكويتي

وباإلضافة  37.في المائة من أعضاء جمعية المحامين الكويتية 20وتمثل المرأة نسبة  .ُيسمح لهن بالعمل آقاضيات في المحاآم

على مشارآتها في السلك الدبلوماسي، فحتى وقت قريب لم تتول المرأة من مناصب الدبلوماسية سوى  قيودًا هناك  ذلك، فإن إلى

  .العدد القليل

تم تعيين امرأتين في  مناصب في الحكومة والهيئات الرسمية فقدإلى  2005فقد وصلت المرأة الكويتية في عام 

لرقابة على إدارة الخدمات العامة من عشرة أعضاء منتخبين وستة أعضاء معينين ويتألف المجلس الذي يتولى ا .المجلس البلدي

تتولى حقيبة وزارية عندما تم تعيينها  امرأة، فقد آانت السيدة معصومة المبارك أول صعيد الحكومةأما على  .من قبل األمير

لوقت الحالي يضم مجلس الوزراء الجديد وفي ا. 2005آوزيرة للتخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في عام 

وزيرة ، والسيدة موضي الحمود التي تم تعيينها 2007في عام  التربيةنورية الصبيح التي تم تعيينها وزيرة : السيدة .امرأتين

 ألمةمجلس االيمين في هن أدائالحجاب أثناء  الوزيرتينولم ترتد أي من هاتين . 2008في مايو من عام  لإلسكان والتنمية

احتجاًجا على انتهاآهن للمادة األولى من قانون االنتخاب التي تشترط  الجديد، لذا فقد خرج تسعة أعضاء من األحزاب اإلسالمية

  38.عةيعلى المرأة االلتزام بقواعد الشر

 الكويتية أةللمرحتى ُيسمح ) 1962 سنةل 35رقم ( االنتخاب، قام البرلمان بتعديل قانون 2005مايو  16وفي 

من المرأة المقترعة  آًالونظًرا لضغوط البرلمانيين اإلسالميين؛ ُيطالب القانون  39.بالتصويت والترشيح في االنتخابات

وال يزال من الصعب تحديد التعقيدات التي تواجه مشارآة المرأة في الحياة . بأحكام الشريعة اإلسالمية" بااللتزام"والمرشحة 

ولكن تم تخصيص ، االنتخاباتللمرأة حتى يتسنى لها التصويت في  يًاضرور أمرًا  تداء الحجابحتى اآلن ارالسياسية؛ فلم يكن 

 نورية:بمجلس األمة بإبعاد آل من السيدة اللجنة التشريعية والقانونيةهددت  ومؤخرًا،  .مقار انتخابية للرجال وأخرى للنساء

بسبب رفضهن ارتداء الحجاب، وهو األمر الذي يشير  نتخاباالالحمود بعد اآتشاف خرقهن لقانون  موضي: الصبيح والسيدة

 40.بذلك في أية انتخابات قادمة االلتزامإلى أنه قد يتعين على الناخبات والمرشحات 

تنافست  2006آمرشحات، وفي عام  االنتخابات مرأة 27، خاضت 2008و 2006البرلمانية لعامي  االنتخاباتوفي 

ولم يتم انتخاب أًي من المرأتين، ربما يعود ذلك إلى العدد  41.البلدي المجلسلشغل مقعد خال في  الفرعية االنتخاباتامرأتان في 

بالمائة من الناخبات المؤهالت في دولة الكويت، إال أن نسبة من أدلين  55تمثل النساء حوالي و. المنخفض للناخبات المؤهالت

 69وآانت نسبة المشارآة العامة بين الناخبات المؤهالت (مائة فقط بال 35آانت  2008 لسنة العامة االنتخاباتبأصواتهن في 
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 تواجدلضمان  االنتخابيةالحصص  باتباعمن جانبها وآمحاولة لحل هذا األمر، ينادي نشطاء حقوق المرأة  42).بالمائة فقط

  .البرلمانالمرأة في 

مطالبات متكررة بإضفاء الطابع  م منعلى الرغزال األحزاب السياسية الرسمية محظورة في دولة الكويت، ت الو

من المجموعات السياسية غير الرسمية من أبرزها التحالف الوطني  ًاآما أن هناك عدد .الشرعي عليها خالل األعوام األخيرة

ن حيث تعمل هذه المجموعات السياسية دو .، والحرآة الدستورية اإلسالمية والتحالف اإلسالمي الشعبي)ليبرالي(الديمقراطي 

، والذي 2005ويعتبر حزب األمة، الذي تّكون في عام  .العامة االنتخاباتتدخل حكومي وتقوم بحمالتها على نطاق واسع أثناء 

السياسية  التكتالتآما تشترك المرأة الكويتية في آافة  43.يحظر مشارآة المرأة فيه أآثر األحزاب السياسية اإلسالمية جدًال

ما تقتصر مشارآة غالبًا آعضو مؤسس أو عضو لجنة مشارك باستثناء المنظمات اإلسالمية التي  نًاأحياالرئيسية آما تعمل 

  .على لجان المرأةها فيالمرأة 

تقديم أية طلبات خاصة بإنشاء  حيث يجبعقبات إجرائية فيما يتعلق بإنشائها وإدارتها؛  النسائية الجمعياتوتواجه 

ترخيص أو هي الجهة المسئولة عن  وتعتبر الوزارة. مباشرة والعمل جتماعيةاالمنظمات غير حكومية إلى وزارة الشؤون 

 .غير الحكومية، آما يحق لها حل مجلس إدارة هذه المنظمات في حال تورطها في أنشطة تزويرية أو إجرامية إنهاء المنظمات

 22حيث تم ترخيص  ،)"فع العامجمعيات الن"والتي تعرف باسم (منظمة غير حكومية  70حوالي  حاليًا ويوجد في الكويت

 .تمويًال حكوميًا في الكويت وتتلقى جميعها  سبع جمعيات نسائية حاليًا  يوجدآما  2008.44وبداية عام  2005بين عام  جمعية

متشابهة  لمنظماتتراخيص  منحلمنع الحكومة  نظرًا  2008و 2005في الفترة ما بين عامي  جمعية نسائية ولم يتم إنشاء أية

العمل مع المنظمات اإلقليمية والدولية إلى جانب عقد مؤتمرات دولية حول حقوق  ويمكن للجمعيات النسائية. ي نفس العملتؤد

  .المرأة

في حياتها  ذاتها لتمكينطفيفة فقط على حرية الوصول إلى المعلومات واستخدامها  قيودًا وتواجه المرأة الكويتية 

بشكل آبير في المنازل والمكاتب والمقاهي العامة، إال أنه تتم مراقبة بعض المواقع  حًامتااإلنترنت  ويظل .السياسية والمدنية

في حياة المرأة إضافة  ًامهم ًادورزال اإلنترنت يلعب ي وعلى الرغم من ذلك، فال 45.يًاسياسالتي تعتبر غير أخالقية أو متطرفة 

   .عالمية وتبادل الخبراتإلى أنه قد ّمكن نشطاء حقوق المرأة من االتصال بمنظمات 

 التوصيات

البدء في عمل حمالت تثقيفية عامة ومناصرة لها حول أهمية التصويت، بحيث تستهدف  الجمعيات النسائيةعلى  يجب .1

 .هذه الحمالت المرأة في المقام األول بغية زيادة نسبة مشارآتها في االنتخابات القادمة

بدء برامج حيادية مصممة لدعم المرشحات وتعليمهن آيفية القيام على الحكومة والمنظمات غير الحكومية  يجب .2

  .بحمالت بشكل فعال إضافة إلى توصيل رسالتهن وتوفير فرص اتصال بالنساء المنتخبات في الدول العربية األخرى

على  يجبفبالنظر إلى مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة آنموذجين شهدا تلك التغييرات مؤخرا  .3

 .قاضياتآالمنظمات غير الحكومية الضغط على الحكومة لتعيين النساء المؤهالت 

 .المنظمات غير الحكومية إشهارعلى الحكومة إزالة آافة العقبات التي تواجه  جبي .4
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 الحقوق االجتماعية والثقافية

لكافة  حدث خدمات الرعاية الصحيةآما توفر الدولة أيضا أ. واألمن االجتماعيللضمان  شاملة برامجالكويت  فييوجد  

في المجتمع المدني وفي آامل جوانب الحياة  المشارآةوللمواطنين حرية  .والعمالة الوافدةبما في ذلك غير الكويتيين  مقيمين،ال

  .آذلك يتمتع السكان غير الكويتيين بحقهم في تكوين جمعياتهم الثقافية بحرية، االجتماعية

على الرغم من وجود قيود على عملية  ذ قرارات مستقلة بشأن صحتها وحقوقها اإلنجابيةوللمرأة حرية في اتخا   

حيث تتوفر وسائل منع الحمل بسعر مناسب من خالل الخدمات الصحية الحكومية، آما تقدم الصيدليات الخاصة  .اإلجهاض

ن النساء الكويتيات المثقفات؛ حيث إنه يعد بي نسبيًا وتستخدم وسائل منع الحمل بشكل آبير .حبوب منع الحمل دون وصفة طبية

مولود  2,3 إلى  2002في عام  امرأةمولود لكل  2,6 ونتيجة لذلك، قل معدل اإلنجاب من  .طريقة مثلى لتنظيم النسل في الدولة

  2006.46في عام  امرأةلكل 

الحمل خطورة على صحة األم  ، ُيسمح بإجراء عملية اإلجهاض إذا ّشكل)1981 سنةل 25رقم ( الجزاءووفق قانون     

 سنةل 55رقم (ويعمل القرار الوزاري  47.أو إذا آان الجنين سيولد بعيوب بدنية أو ذهنية آبيرة وغير متوقعة وال يمكن عالجها

إجرائية صارمة على عملية اإلجهاض هذه، بما في ذلك الحصول على موافقة مسبقة من زوجة األم  شروطعلى فرض ) 1984

حتى عندما يسمح القانون بإجراء عملية اإلجهاض فإن األطباء يعارضون تنفيذ هذا اإلجراء بسبب العقوبات و. أو الوصي

، وأي شخص يّقدم تجنب العارل حديث الوالدة عمدا  تقوم بقتل طفلها امرأةإن أي  .الصارمة التي تتعلق بإجراء عملية اإلجهاض

   .تها أو عدم موافقتها قد يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات آحد أقصىللمرأة الحامل عقاقير أو مواد أخرى ضارة بموافق

آما يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية في العيادات والمستشفيات  .المرأة على رعاية صحية آاملة وعادلة حصلوت

تصف التسعينيات، تضمن فمنذ من .بما في ذلك الوافدين المواطنينالحكومية بوجه عام دون رسوم أو مقابل تكلفة منخفضة لكافة 

الحكومة ومجموعات نسائية حمالت لزيادة وعي المرأة بالمشكالت الصحية التي قد تتعرض لها مثل سرطان الثدي وهشاشة 

  .العظام

عليها، إال أنه يبدو أن المرأة محمية ضد الممارسات التقليدية  االعتمادوعلى الرغم من عدم توفر معلومات يمكن     

آما أن الزواج المبكر وزواج األقارب لم يعد  .، مثل اختبارات العذرية والختانأساس النوع االجتماعيعلى  الضارة القائمة

   .مألوفا بشكل آبير

بغض  عائالتهم مع أن تمتلك منزلها الخاص، إال أن الرجل والمرأة غير المتزوجين يقيمان دائًما  ًاقانونوُيسمح للمرأة    

ما يرفض بعض أصحاب العقارات، على الرغم من عدم تشجيع الحكومة ذلك، التأجير للكويتيات  آثيرًاو. أعمارهمالنظر عن 

  .وال ينطبق ذلك على الوافدات المقيمات في الكويت. دون تقديم ما يثبت زواجهن

 قانونيم وقد تم تنظ .من ذوات الدخل المنخفضالمطلقة  خاصة للمرأة، مشكلة آبيرة للمرأة الكويتية يمثل اإلسكانو     

آل ، فُيستثني وعليه .بناًء على المفهوم التقليدي لألسرة باعتبار الرجل رب األسرة ) 1993 سنةل 47رقم ( نظام الرعاية السكنية

على ذلك، تستفيد المرأة بدرجة غير متساوية  عالوة .سكن حكوميعلى  حق الحصولمن  غير المتزوجينالمرأة والرجل  من

على  .ية منخفضة الفائدة والتي يتم منحها لتشجيع المتزوجين من الرجال على بناء منازلهم الخاصةمن سياسة القروض الحكوم

ألف دوالر  210ما يعادل (ألف دينار آويتي آحد أقصى  70سبيل المثال، يمكن للرجل الكويتي أن يحصل على قرض بقيمة 

من ناحية أخرى، يمكن أن تحصل المطلقة أو األرملة الكويتية  .إذا آان متزوًجا منذ أآثر من أربع سنوات ولديه أطفال) أمريكي
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 48.ُتدفع على أقساط شهرية) ألف دوالر أمريكي 135ما يعادل (ألف دينار آويتي  45التي تعول أطفاًال من زوج آويتي على 

   .اإلسالميةبحجة أن الرجل هو المسئول عن مساعدة أسرته وذلك وفق أحكام الشريعة  دائمًا ويبرر هذا التفاوت 

بحيث يتم السماح للمرأة الكويتية المعاقة  قانون الرعاية السكنيةمن ) 15(و) 14(، تم تعديل المادتين 2005في عام و    

ومع ذلك، فال تستطيع المرأة الكويتية  .الرعاية السكنية بخدماتبالمطالبة  أسر الشهداءالمتزوجة من غير الكويتي إلى جانب 

أنه في حالة وفاة الزوجة، يحق ) 32(حيث توضح المادة  .كويتي أن توّرث سكًنا حكوميا ألي من ورثتهاالمتزوجة من غير ال

أرملة وفي حالة  .سن السادسة والعشرينالفتيات ويبلغ الذآور  البقاء في السكن حتى زواج) ووالدهم غير الكويتي(لألطفال 

   .حيث إنه من المتوقع أن تتزوج اإلناث بناتن آان لديها ، فيتم تسجيل البيت باسمها واسم أوالدها حتى وإالشهيد

وتزداد خطورة هذه السياسة من  لنظام الرعاية السكنيةوال تعتبر الدولة األسر التي ترعاها النساء آمتلقين أساسيين     

ة المطلقة على الرغم من الزوج في حضانةخالل حقيقة عدم تواجد عقوبات فورية للرجال الذي ال يقدمون الدعم المالي لألطفال 

أن تحصل على دخل شهري وبدل  ذوي الدخل المحدوديحق لألرملة والمطلقة الحاضنة من و .أن القانون بنص على هذا الدعم

من النساء المطلقات  7087، تلقت 2006وفي عام  49.وأنها غير عاملة يعولهاإيجار إذا قدمت دليًال على عدم وجود من 

بشأن الحالة االقتصادية للمرأة منعت صانعي القرار من  دقيقةبيانات  فإن عدم وجودعلى الرغم من ذلك،  50.واألرامل المساعدة

  .االقتصادية المشاآلاتخاذ إجراءات فعالة لحماية المرأة من مواجهة 

المنظمات آما تشارك آعضو ورئيس في العديد من  ،في المجتمع المدني والحياة االجتماعيةالمرأة الكويتية  تنخرطو   

عن  فضًالغير الحكومية بما في ذلك الجمعيات المهنية المختلطة والمنظمات المعنية بالخدمات ومنظمات حقوق اإلنسان 

 ة عضويامرأتين في  2004في عام  رسميًا وتضم جمعية حقوق اإلنسان الكويتية التي تم ترخيصها  .اإلسالمية الجماعات

  .التعاونية المحلية في الجمعيات صويت وشغل مناصبالتيحق للمرأة  آذلك. مجلس اإلدارة

مناصب في آل من الصحافة واإلعالم حيث تعمل آمذيعة  وتتولىوتؤثر عليها؛  ماإلعالآما تشارك المرأة في وسائل   

 في المائة من 38موظفة وهو ما يمثل  166 تضم الكويتية نباءاأل، آانت وآالة 2008وفي عام  .ومراسلة وصحفية ومحررة

صدارة ل نوع االجتماعيلابآأداة لطرح القضايا المتعلقة  ماإلعالوتستخدم المرأة الكويتية وسائل  51.إجمالي القوى العاملة لديها

زال وسائل اإلعالم ت على الرغم من ذلك، الو .الضوء على نشاط الجمعيات النسائيةغالبية الصحف  تسلط ش العام، آماالنقا

ما يثير االنقسامات بين الجماعات النسائية بدًال من تقديم صورة  آثيرًالها حول المرأة، األمر الذي  تردد األفكار التي ال أساس

  .االنتخابات العامةأآثر إيجابية لنشطاء حقوق المرأة والمرشحات في 

مارست بشكل عام التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها المرأة، آما أنها  الجمعيات النسائيةوواجهت 

وقد عقدت لجنة شؤون المرأة بمجلس األمة إلى جانب الجمعيات  .ضغوًطا على البرلمان من أجل تغيير سياسته حيال ذلك

حقوق االجتماعية الالنسائية غير الحكومة العديد من االجتماعات خالل األعوام الثالثة الماضية لعمل تشريع من شأنه حماية 

المنظمات غير الحكومية المناصرة لحقوق المرأة العديد من المؤتمرات التي تلقي الضوء ت عقدآما  .بفعالية للمرأة والثقافية

 زال الحكومة والبرلمانتال فم هذه الجهود المضنية، غور .على وضع المطلقات والكويتيات المتزوجات من غير آويتيين

   .مساواة بين الرجل والمرأةاللى تحقيق في تأجيل تطبيق التشريع والسياسات التي من شأنها المساعدة ع مستمرين

  

  

102



 حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 الكويت

  التوصيات

المتزوجات من غير  والنساءأوضاع النساء المطلقات  لدراسةأبحاث مستقل  إنشاء مرآزعلى الحكومة  جبي .1

يعد  .بجمع بيانات حول وضعهم االقتصادي مع إلقاء الضوء على حقوقهم السكنية المرآزالكويتيين، على أن يقوم هذا 

من أجل تقييم احتياجات هذه المجموعات المعرضة للتمييز وتهيئة السياسات الحكومية  يضرور أمر وع هذا المشر

  .بما يتناسب مع النتائج

على المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق المرأة أن تستخدم تكنولوجيا جديدة للمعلومات إلى جانب أدوات  جبي .2

  .إلصالحاتعبئة دعم ومناصرة لوذلك  االجتماعيع التواصل نترنت مثل المطالبات عبر اإلنترنت ومواقاإل

متزايدة للمرأة في وسائل اإلعالن، وذلك من خالل رعاية برمجة ومشارآة على الحكومة عمل تمثيل إيجابي  يجب .3

متقدمة وسحب الدعم من المحتوى الذي يسبب العقبات في التشاور مع المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق 

  .المرأة

 النوععلى المنظمات غير الحكومية تنظيم ورش عمل لتدريب الصحفيين على حساسية التمييز على أساس  يجب .4

 . وعلى آيفية تناول قضايا المرأة بأسلوب موضوعي فّعال

  ةمؤلفال

 Women in") سياسات النوع: المرأة في الكويت(باحثة علم االجتماع آويتية وصاحبة آتاب  :هيا العبد المغني

Kuwait: The Politics of Gender." 
  الهوامش

                                                 
أمير دولة الكويت يرى حقوًقا  :توترات الشرق األوسط"”Mideast Tensions: A Kuwaiti Prince Sees Wider Rights“يوسف إبراهيم، . 1

  : على اح، مت1990أآتوبر  14، "أآثر
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CE1DC153AF937A25753C1A966958260&sec=&spon=&page  

wanted=all.  
، رقم 2، المجلد آراب انسايتاليقظة السياسية الفاترة للمرأة الكويتية،  "Kuwait Women’s Tepid Political Awakening"هايال الميكايمي، . 2
  )2008شتاء ( 54 .، الصفحة1
الموقع على االنترنت  2000اذاعة بي بي سي بلندن فى اربعة يوليو عام  ضربة لحقوق المرأة فى الكويت ،  3

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/818507.stm  ، ينابر عام  16، محكمة آويتية ترفض حق التصويت للمرأة ، بي بي سي ، لندن
2001 ،http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1119722.stm صحيفة الجارديان، المملكة المتحدة، فى "صدمة انتخابية"تر ، ناتاشا وال ،

   www.guardian.co.uk/world/2003/sep/29/gender.uk 2003سبتمبر عام  29
 :، الموقع على االنترنت2005مارس  8، ) المملكة المتحدة(، التايمز "نساء يتظاهرن من أجل حقوقهن في التصويت"  4

www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article421890.ece.  
  من دستور دولة  الكويت على أن السلطة التشريعية يتوالها األمير ومجلس األمة 51تنص المادة .  5
  .2008أآتوبر  20، آويت تايمز، ”Hijab-less ministers broke the law“"الوزيرات غير المحجبات ينتهكن القانون". 6

www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTM5NTAzMDUzMg=.  
من خدمتهن، آما تم إصدار قانون منع االختالط في عام  عامًا  15إصدار القانون الذي يسمح لألمهات العامالت أن يتقاعدن بعد  1995عام في  تم. 5

الجزاء بحيث يجرم عملية التشبه بالجنس اآلخر  ، تم تعديل قانون2007وفي عام  .منهًيا بذلك ثالثة عقود من التعليم المختلط في جامعة الكويت 1996
: لمعرفة المزيد من التفاصيل، راجع .األمر الذي أدى إلى القبض على العديد من الشبان الكويتيين وسجنهم .بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام واحد

تقارير إخبارية، " السلطة من جانب الشرطة، اءة استعمالاسقانون الزي القمعي يشجع على  :، الكويت)مراقبة حقوق اإلنسان( هيومان رايتس ووتش
“Kuwait: Repressive Dress-Code Law Encourages Police Abuse,”17  2008يناير ،

http://hrw.org/english/docs/2008/01/17/kuwait17800.htm.  
 20، ذا ببنيسوال ،”Kuwaiti women ministers broke law over hijab, says panel“الوزيرات الكويتيات ينتهكن القانون بشأن الحجاب  " .8

   .2008أآتوبر 
www.thepeninsulaqatar.com/Display_news.asp?section=World_News&subsection=Gulf%2C+Middle+East+%26+

Africa&month=October2008&file=World_News20081020152.xml  

103



 حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 الكويت

                                                                                                                                                             
ويتيين   عقد زواج 638 إبرام، تم 2006في عام . 9 ر آ ويتيين حوالي         .بين آويتيات وغي ر الك ات من غي ل زواج الكويتي الي عدد    % 5حيث يمث من إجم

  مكتب المفوض العالي لحقوق اإلنسان. 60، 2006يوليو  15الزيجات التي تتم في السنة، وذلك وفق صحيفة الوطن، 
األمم المتحدة،         :نيويورك(اع اجتم 634التمييز ضد المرأة، سجل ملخص عدد  القضاء علىراجع لجنة . 10 وق اإلنسان ب الي لحق  27مكتب المفوض الع

  .www.iwraw-ap.org/resources/pdf/SummaryRec_Kuwait1.pdf، )2004يناير 
  . 2008يونيو  5، )الكويت(عرب تايمز ”,Bail in Honour Killing“" آفالة جريمة الشرف .11

www.arabtimesonline.com/kuwaitnews/pagesdetails.asp?nid=17977&ccid=22  
ام . 12 ي ع ى 2006ف ي الكويت عل اء ف ل  550، تضمن سجن النس ا يمث و م جينة، وه جناء% 14,9س الي الس ن إجم ة  .م ة عالمي لي، قائم روي والمس

  ).2006آينجس آوليدج، المرآز الدولي لدراسات السجون، إبريل  :لندن(بالسجينات 
 www.unodc.org/pdf/india/womens_corner/women_prison_list_2006.pdf.  

ة اإلعدام   :الكويت"، ةالعفو الدوليمنظمة . 13 ينا     :عقوب ري فيس اي ميمبري  ”,Kuwait: Death Penalty: May Membriri Vecina (F)“، )إف(م
  www.amnesty.org/en/library/info/MDE17/001/2008/eng، 2008إبريل  4تقارير صحفية، 

  . 2008ديسمبر  9قناة العربية اإلخبارية، " األمير الكويتي يعفو عن فيليبينا مايد،"فرانسيه،  انظر أيًضا إيجانسيه
www.alarabiya.net/articles/2007/12/09/42715.html.  

 ,Family Law in Kuwait,” Helplinelaw.com“قانون األسرة في الكويت، "شرآة لبيد عبدال القانونية، . 14
www.helplinelaw.com/law/kuwait/articles/labeed%20abdal/article3.php,   

  ).2008سبتمبر  4تم الوصول إليها في (
رأة،         ". 15 ية للم المميزات الرئيس ي الخاص ب انون الجزائ  Housing, Paid Leave; Panel Nod to Major“"اإلسكان واإلجازات المدفوعة؛ الق

Benefits for Women,”  ،2007مايو  13عرب تايمز .  
www.arabtimesonline.com/arabtimes/kuwait/Viewdet.asp?ID=9694&cat=a 

برنامج التنمية الخاص : نيويورك(ية الخاص باألمم المتحدة، تقرير حول مناقشات النوع االجتماعي مع مناصري المرأة في دولة الكويت برنامج التنم 
  ، )2008إبريل  23باألمم المتحدة، 

www.undp-kuwait.org/undpkuw/Meeting%20with%20Dr%20Adel%20%20Alwugayn%20-
%20Proposed%20Gender%20Activities%2004-08.pdf.  

  )باللغة العربية( 26، صفحة )1994دار قورات للنشر،  :الكويت( Women’s Legal Guide ”"بدرية العوضى، دليل المرأة القانوني. 16
   .2007ديسمبر  19عرب تايمز،  ”,Litigant Wife Pays the Price“" الزوجة الخصم تدفع الثمن،"مؤمن المصري، . 17

www.arabtimesonline.com/kuwaitnews/pagesdetails.asp?nid=9581&ccid=22  
  ،2008مايو  27، النهار، )محاٍم آويتي(مقابلة مع طالل المطيري . 18
 www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=73256. 

  ، 2006سبتمبر  12وزير العدل الكويتي، أخبار الوزير، . 19
www.moj.gov.kw/News/newsarchive1303.asp?id=1494&Year=2006&Month=9 )باللغة العربية.(  

تس ووتش   20 وق اإلنسان   ( هيومان راي ة حق ة ال         االنتهاآات  "، )مراقب ارات العربي ان، واإلم ت، ولبن ة السعودية، والكوي ة العربي في  " متحدة، في المملك
  اإلساءات ضد العمال السيريالنكيين المحليين في المملكة العربية السعودية، والكويت، ولبنان، واإلمارات العربية المتحدة :إآسبورتيد آند إآسبوزد

“Abuses in Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon, and the United Arab Emirates,” )2007مبر نوف(مراقبة حقوق اإلنسان، : نيويورك( ،  
hrw.org/reports/2007/srilanka1107/4.htm#_Toc181614231  

رير التجارة في في تق ”,International Best Practices“"أفضل الممارسات الدولية،"مكتب مراقبة التجارة في السجون والقضاء عليها، . 21
  www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/65984.htm،)2006يونيو  5وزارة الدولة األمريكية، : واشنطن العاصمة(، 2006السجون 

ت،        . 22 دني في الكوي انون الم ل الق رأة، تفعي وق الم  "،Forum on Women’s Rights, Civil Status Law Kicks Off in Kuwait"منتدى حق
  . 2008مارس  27آويت تايمز، 

www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=OTM2NDQ5MDEz. 
ويتيين            . 23 د من فرص العمل للك ق مزي ادرات لخل دًدا من المب ة ع ة الكويتي ى الحكوم ام    .تتبن انون التوظيف ال   2002ففي ع ومي لتشجيع   ، أصدرت ق ق

واطنين في القطاع الخاص             .الكويتيين على العمل في القطاع الخاص     ة للم ات االجتماعي ال واإلعان ة األطف ات رعاي انون إعان دم الق ام    .حيث يق وفي ع
وفي شهر   . العام والخاص ، تم إنشاء القوى العاملة الوطنية وبرنامج إعادة الهيكلة الحكومية لتدريب وتسهيل عملية التوظيف في آل من القطاعين2005

هند الصبيح، / لقاء صحفي مع السيدة. في المائة منها من النساء 62طلب توظيف  11792، تلقى برنامج إعادة الهيكلة الحكومي 2007أغسطس من عام 
  ).باللغة العربية( www.annaharkw.com/annahar/ArticlePrint.aspx?id=27245، 2007أآتوبر  18النهار، 

، 2008إبريل  14، آويت تايمز، "Kuwaiti Women’s Civil Rights at Issue) "الحقوق المدنية المثارة للمرأة الكويتية(الخالد  أحمد. 24
www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=OTY1ODM2NzAw  

، 2008فبراير  7أحمد الخالد، آويت تايمز،  ,”Segregation at the forefront“، "ز في المقدمةالتميي". 25
www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTM0NTQ4MTUyMw==;%20“Liberals ،"حسين، "ال للتمييز  

 ==http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTA4NTI1MTQxMQالقطري، آويت تايمز،  
، 2008ر فبراي 10آويت تايمز،  ,”Kuwaitis divided over segregation“، "انقسام الكويت حول التمييز" 26

http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTM3OTczMzA0Ng==  
، )2008مايو  ،.م.ك.م.بيت االستثمار العالمي، ش: الكويت(بيت االستثمار العالمي، المنظور االستراتيجي واالقتصادي الكويتي . 27

www.globalinv.net/research/Kuwait-Economic-052008.pdf.  
 :Gender and Citizenship Initiative“الكويت، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: مبادرة الجنس والمواطنة"برنامج الحكم في المنطقة العربية، . 28

Kuwait,”، http://gender.pogar.org/countries/country.asp?cid=8 ) يحق "؛ السيد القصاص، )2008يونيو  25تم الوصول إليه في

104



 حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 الكويت

                                                                                                                                                             
، 2008أغسطس  5، عرب تايمز، "لمفتشي العمل القبض على المخالفين من القطاع الخاص

www.arabtimesonline.com/kuwaitnews/pagesdetails.asp?nid=16587&ccid=22  
عملية توظيف ) م1979لعام  15رقم (لعمل في القطاع الخاص بينما بنظم قانون الخدمة المدنية عالقات ا) م1964لعام  38رقم (ينظم قانون العمل . 29

  .الخدمة المدنية في القطاع العام
  ، 2008أغسطس  18السياسة، " ألف شكوى من العمال الوافدين، 15تلقت الشؤون االجتماعية "راجع . 30

www.alseyassah.com/news_details.asp?snapt=%C7%E1%E3%CD%E1%ED%C9&nid=22904 
  )باللغة العربية( 

إدارة األمن : واشنطن العاصمة( 2004أسيا ومنطقة المحيط الهادي، : مكتب األبحاث والتقييم واإلحصائيات، برامج األمن االجتماعي في العالم. 31
  .www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2004-2005/asia/index.html، )2005االجتماعي األمريكية، مارس 

هجوم المنظمات غير الحكومية على قانون المجلس الخاص بتقليل ساعات عمل المرأة، وتعمل الوزارة على القوانين الداخلية من أجل الحصول ". 32
  www.arabtimesonline.com/client/pagesdetails.asp?nid=2066&ccid=9، 2007يونيو  26، عرب تايمز، "أذونات خاصة"على 

 2005مارس عام  8فى ) المملكة المتحدة( جريدة التايمز " النساء يتظاهرون من أجل الحق فى التصويت" 33
www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article421890.ece  

   ”,Democratic Governance: Civil Society: Kuwait“"الكويت،: المجتمع المدني: الحكم الديمقراطي"برنامج الحكم في المنطقة العربية، . 34
 ).2008تم الوصول إليها في ( www.pogar.org/countries/civil.asp?cid=8برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  

مذآرة " ?Elections in the Arab World: Progress or Peril“" في تقدم أم في خطر؟: االنتخابات في العالم العربي"تمارا آوفمان ويتس، . 35
، 2007فبراير  12بتاريخ  11ألوسط الخاصة بمرآز سابان رقم الشرق ا

www.brookings.edu/papers/2007/0212middleeast_wittes.aspx  
) 2007معهد الصحافة الدولي، : فيينا( 2006حول االطالع على حرية الصحافة العالمية، " الكويت،"معهد الصحافة الدولي، . 36

www.freemedia.at/cms/ipi/freedom_detail.html?country=/KW0001/KW0004/KW0096/&year=2006.  
القيام  الحظ أن هناك الكثير من المحاميين غير المسجلين في جمعية المحامين الكويتية، حيث يتحتم على المحامين العاملين في القطاع الخاص فقط 37

 27مقابلة أجرتها الكاتبة مع مسئولي جمعية المحامين الكويتية، . نساءمن ال 300عضًوا منهم  1500، آانت تضم الجمعية 2008في عام . بالتسجيل
  .2008أغسطس 

، متوفر 2008الصحافة، األول من يونيو  ”,Kuwait hardliners walk out of parliament“"دينا إلياس، انسحاب المحافظين من البرلمان، . 38
  .www.ibtimes.com/articles/20080601/kuwait-hardliners-walk-out-of-parliament.htmمن خالل 

راجع . ضده، وامتنع واحد عن التصويت صوتا 23لصالحه، صوتا   35: البرلمان حول قانون االنتخاب على النحو التالي في تصويتالآان . 39
، 2005مايو  16، تايمز أونالين، "Kuwaiti Women Get the Vote) "حصول المرأة الكويتية على حق التصويت(

www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article523280.ece  
 20، عرب تايمز، "MP slams minister’s call for ‘dissolution of parliament) "يطالب عضو البرلمان الوزير سالمز بحل البرلمان(. 40

  ، 2008أآتوبر 
www.arabtimesonline.com/client/pagesdetails.asp?nid=23729&ccid=9.  

-www.undp، 2008مايو  17برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، " مجلس األمة،: االنتخابات البرلمانية الكويتية"برنامج الحكم في المنطقة العربية، . 41
pogar.org/publications/elections/coverage/legislative/kuwait-2008-e.pdf 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، " الكويت،: االنتخابات: الحكم الديمقراطي"قة العربية، ؛ راجع أيًضا برنامج الحكم في المنط
www.pogar.org/countries/elections.asp?cid=8#sub5  

  ).2008يونيو  25تم الوصول إليها في ( 
  المرجع السابق. 42
في " الكويت،"، ةالعفو الدولي منظمة: راجع. فيما بعدهم تتبرئتمت  حزب األمة واتهامهم بمحاولة تغيير نظام الحكم، لكن يمؤسستم القبض على . 43

  .www.amnestyusa.org/annualreport.php?id=ar&yr=2007&c=KWT، )2007العفو العام الدولي، : نيويورك( 2007تقرير 
  .2008جتماعية والعمل، الكويت، يونيو مقابلة أجرتها الكاتبة مع المسئولين في دائرة منظمات الرعاية العامة في وزارة الشؤون اال. 44
الحكومات العربية : في الخصوم العنيدة" الكويت،"مراجعة الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، يرجى \للحصول على مزيد من المعلومات، . 45

  ) 2006الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، : القاهرة(واإلنترنت 
www.openarab.net/en/node/360.  

  .2008قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي، سبتمبر . 46
نظرة عالمية، دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، قسم السكان،  –تقرير دولة الكويت، سياسات اإلجهاض . 47

www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm.  
من نفس القانون عملية  175وتجيز المادة ). 1960 سنةل 16رقم (من قانون الجزاء ) 176(و) 174(اإلجهاض محظوًرا بموجب المادتين رقمي  ويعد 

  .اإلجهاض حفاًظا على صحة األم
 Loans to Kuwaiti Women Married“" قروض الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين يتطلب تشريًعا جديًدا،"موقع المحامون الكويتيين، . 48

to Non-Kuwaitis Require New Legislation,” " ،2007سبتمبر  26مقتبس من الوطن ،www.mohamoon-
kw.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=1&id=10883&Catid=58  )باللغة العربية(  

  ).1978 سنةل 22رقم (قانون المساعدة العامة . 49
 Future Plans to“4" الخطط المستقبلية لربط وحدات الرعاية االجتماعية إلكترونًيا بوزارة الشؤون االجتماعية،"لكويتيين، موقع المحامين ا. 50

Link Electronically the Social Care Units with the Ministry of Social Affairs,”  2006يوليو ،  
http://www.mohamoon-kw.com/default.aspx?Action=DisplayNews&ID=7253 )باللغة العربية.(  

105



 حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 الكويت

                                                                                                                                                             
  .2008مقابلة أجرتها الكاتبة مع المسئولين في وآالة األخبار الكويتية، يونيو . 51

106



 حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 السعودية

  

 
 
 

 

 المملكة العربية السعودية
 *إليانور عبد اهللا دوماتوبقلم 

 

  2009  2004  نتائج
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  )أعلى معدالت الحرية التي تتمتع بها المرأة لممارسة حقوقها 5 تمثلأدنى المعدالت بينما  1 تمثل، حيث تشل 5إلى  1 المقياس من(

 

 المقدمة

ين الجنسين   اللمملكة العربية السعودية  لحكم في اساسي لاأل نظامال يكفل ال اواة ب إن ع    وع. مس ى العكس، ف ين   ل اواة ب دم المس

ة لإلسالم،        ده الدول ذي تؤي الجنسين راسخة في الهياآل الحكومية واالجتماعية السعودية، وهي جزء ال يتجزأ من التفسير ال

اء،             1.المشتق من قراءة حرفية للقرآن والسنة يهم العلم ق عل ذين يطل ة، وال بهم من الدول ذين يتقاضون روات دين ال ورجال ال

وقفهم             يتجنبون عموما، عند  إن م م، ف ة المتطورة، ومن ث ياقات االجتماعي اة السوابق القضائية والس اوى، مراع إصدار الفت

  .الرسمي يقاوم الضغوط من أجل التغيير، السيما عندما يتصل األمر بضبط سلوك المرأة

ى عدم      اء وال ينظرون إل اعي للعلم ين    وتتفق غالبية قوية من المواطنين السعوديين مع البرنامج االجتم اواة ب المس

افؤ ا آتك ز، وإنم رأة آتميي ا   -الرجل والم ا اإلسالم وأنه ر به ا أم رأة آم ن الرجل والم ل م ات آ وق وواجب ين حق وازن ب آت

ا  ي              2.ضرورية لتدعيم شرف العائلة وقيمه رأة ف درة التفاوضية للم ة تضغط لتحسين الق ة قوي ة تقدمي اك حرآ ذا، هن ع ه وم

ادة           محاآم األسرة الشرعية ولتحقيق تك ي قي ي التصويت وف ك الحق ف ي ذل ا ف ة، بم الحقوق المدني افؤ مع الرجل فيما يتعلق ب

ة    ي تفرضها     . السيارات وفي العمل وفي تحسين قدرتها على الحصول على رعاية صحية وفرصا تعليمي ود الت ل القي وتعرق

ة التقدم، لكن الملك عبد اهللا يطرح نفسه   المملكة على النشاط السياسي ومعارضة الزعماء الدينيين لإلصالحات القانونية دعا

  .آحليف للنضال الليبرالي المدافع عن حقوق المرأة، وتحدث تغييرات إيجابية

ع     –وعلى سبيل المثال، بينما ال تزال المرأة متضررة عند التعامل مع قانون األسرة  ين أرب الجمع ب يسمح للرجل ب

ا  ه وحضانة األبن ق بإرادت ي أن يطل اآم أسرة   –ء زوجات والحق ف اء مح ى إنش د، إل ذ بع م تنف دعو إصالحات قضائية، ل ت

انون يمكن أن          ي الق ى شهادات ف اء حاصالت عل متخصصة يعمل بها قضاة على علم برفاهية األسرة وقانون األسرة، ونس

                                                 
ها اشرف لذي قام بترمجليزية اة مترمجة من النسخة االصلية االجنهذه النسخ. فريدم هاوس يريد أن يتقدم بالشكر للدكتورة مي الدباغ ملراجعتها و مصعدا الكبرية هلذا اجلزء *

.راضي   
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ي األ      . يعملن آمحاميات للدفاع عن النساء األطراف في دعاوى قضائية اء ف ين الرجال والنس ة،   ونظرا للفصل ب اآن العام م

ين الجنسين            ا تعامل ب ي قطاعات ال يوجد به امالت ف تظل فرص عمل المرأة محدودة، حيث تعمل الغالبية العظمى من الع

ة الصحية    ومي أو الرعاي ي ورش التصنيع           . مثل جهاز التعليم الحك رأة ف دة لعمل الم وفي الوقت نفسه، أتيحت فرص جدي

اء،     ى النس ي تقتصر عل ز التسوق الت رأة      ومراآ ي احتياجات الم ي تلب ة الت ي المفوضيات الحكومي ي قطاع الضيافة وف . وف

انون، أصبحت    وعالوة على ذلك، فإن بعض التخصصات الدراسية التي آانت من قبل مغلقة في وجه المرأة، آالهندسة والق

ى نطاق أ           رأة عل ام الم تفتح أم ذه المجاالت س ي ه تقبل   اآلن متاحة لها على افتراض أن فرص العمل ف ي المس وفي  . وسع ف

ى درجات      الواقع، فإن التعليم العالي أحد المجاالت التي تفوقت فيها المرأة على الرجل بشكل ملحوظ من حيث الحصول عل

  .الدآتوراه

ر المسموح                زال من غي ة، حيث ال ي ي المملك ة نقطة جدال ملحوظة ف ى الحرآ درة عل رأة للق وال يزال افتقار الم

وغير مسموح لها بالسفر للخارج بالطائرة بدون موافقة صريحة من ولي أمرها، وحقها في السفر في . ةللمرأة أن تقود سيار

ي المطار          املين ف ة من الع ة اعتباطي ر يخضع لموافق ي األم الحقوق     . رحالت داخلية بدون موافقة ول ق األمر ب دما يتعل وعن

اء     المدنية، لم يسمح للمرأة بالتصويت في أول انتخابات للمجالس ا ددا من النس لمحلية في المملكة العربية السعودية، ولكن ع

ررة           ة المق ات المقبل ي االنتخاب رأة ف اج الم ي إدم رة ف ات آبي ا     . قدمن أسمائهن آمرشحات والتوقع ك، بينم ى ذل وباإلضافة إل

ام     ي ع دم للحصول           2007يسمح إصالح ف ر السعودية بالتق ة السعودي غي ية السعودية لمطلق وانين الجنس ية   لق ى الجنس عل

ا              ا أو لزوجه يتها ألبنائه نح جنس ى م ادرة عل ر ق ر سعودي غي ه، يجوز    . السعودية، تظل السعودية المتزوجة من غي د أن بي

  3.ألبنائها، ولكن ليس لبناتها، التقدم للحصول على الجنسية عند بلوغهم سن الثامنة عشر

      

  لى القضاءإعدم التمييز وإمكانية اللجوء 

ين الجنسين             آان لدمج اإلس  ات ب ى العالق ق عل أثير عمي م السعوديين ت ام الحك ام القضائي ونظ ي النظ ة   الم ف واللجوء للعدال

رأة     ى الم ة خاصة عل ار تمييزي ع آث رأة، م ل والم ن الرج ل م بة لك رة،   . بالنس نوات األخي ي الس اك، ف ت هن ذا، آان ع ه وم

  . ء للقضاء وعلى حقوقهن آمواطناتتحسينات، أو وعد بإدخال تحسينات، على قدرة المرأة على اللجو

وم      النظام األساسي للحكم بأن تقضي المادة الثامنة من  ة السعودية يق ة العربي ي المملك ى أساس العدل    "الحكم ف عل

ق  ". والشورى والمساواة وفق الشريعة اإلسالمية ومع هذا، ال توفر الشريعة في المملكة مساواة للمرأة، وخصوصا فيما يتعل

ا،   )ِمحِرم(وبدال من ذلك، تعتبر المرأة قاصرا من الناحية القانونية وتخضع لوصاية . سرةبقانون األ ، أقرب رجل من أقاربه

ى الرجل     ق عل ر،        . آما تخضع لقيود قانونية على سلوآها الشخصي ال تطب المعروف والنهي عن المنك ة األمر ب تم هيئ وته

القي للعامة، بما في ذلك االلتزام بمالبس الئقة والتعامل بين الرجل  وهي هيئة للشرطة الدينية، باإلشراف على السلوك األخ

   4.والمرأة

اعي         وع االجتم ى أساس الن ائم عل ز الق رأة من التميي . وال توفر القوانين والسياسات السعودية بشكل عام حماية للم

ة والشرطة السري          ة والديني ا السلطات العادي ه    )المباحث (ة فالعديد من سلطات فرض النظام، ومن بينه ديها سلطة توجي ، ل

فية    ة تعس ة بطريق وانين الدول ق ق ا تطبي وز ألي منه يهم، ويج تبه ف ن يش از م ام واحتج ى  . االته ائم عل ع ق عودية مجتم والس

ة   . التسلسل الهرمي يمنح مزايا للرجل على المرأة وللصفوة على العامة نح حري وتعبر قوانين المملكة عن هذه التوجهات، بم

ين              عمل للموا ال المقيم ة العم ي معامل ز ف ام القضائي، ومن خالل التميي ة بالنظ ربطهم صالت قوي ذين ت طنين السعوديين ال

  . استنادا للبلد الذي وفدوا منه
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ية السعودية،       2004وفي عام  ة بالجنس ع األمور المتعلق ي جمي رأة ف  5، أآد مرسوم ملكي المساواة بين الرجل والم

ديالت  . لى منح جنسيتها السعودية تلقائيا لزوجها غير السعودية وألبنائهاولكن تظل المرأة غير قادرة ع ومع هذا، سمحت تع

لغير السعوديين، ومن بينهم أزواج السعوديات المولودون في الخارج،  2005 أآتوبر/ تشرين األولعلى قانون الجنسية في 

ا     التقدم للحصول على الجنسية إذا آانوا يعيشون في المملكة لعشر سنو ة تعتبره ديهم مؤهالت مهني ات على األقل أو آانت ل

ة  ة مرغوب ام   . وزارة الداخلي ي ع د ف ديل جدي مح تع دم      2007ويس عوديين بالتق ر س اء غي ن أب ين م عوديات البن اء الس ألبن

ى ومع هذا، قد تحصل البنات الالتي لهن وضع مماثل عل . للحصول على الجنسية السعودية بمجرد بلوغهم سن الثامنة عشر

  .الجنسية فقط من خالل زواجهن بسعوديين

ادة   ديل الم ك، جرى تع ى ذل ام  16وباإلضافة إل ي ع ية ف انون الجنس ن ق ر  2007م عودية لغي ية الس نح الجنس لم

ية أخرى ازلهن عن أي جنس د   6.السعوديات المتزوجات من سعوديين أو ألرامل سعوديين بشرط تن ديل جدي ويعطي تع

ي إل   يتها األصلية            الحكومة حرية تصرف ف د الطالق إذا آانت تحتفظ بجنس ي الخارج بع ودة ف ية السعودية المول اء جنس . غ

ة،                 ة أو أرمل د أن تصبح مطلق ا بع القرب من أبناه بالد آي تكون ب ي ال اء ف ا بالبق رأة بالسماح له وهذان تعديالن لصالح الم

   7.دهن باشتراط التخلي عن جنسيتها األصليةولكنهما أيضا يقيدان بدائل اإلقامة المتاحة لهن في المستقبل في بال

ى              2002وفي عام  دال من حصولها عل ة شخصية خاصة، ب ة مدني ة حال دم الستخراج بطاق أن تتق رأة ب ، سمح للم

ي الماضي          ا ف ان مطبق ذي آ ا، ال ي أمره ة ول ة هوي انون     . بطاقة هوية قانونية آتابعة على بطاق ة لق وتقضي الالئحة التنفيذي

ي              وثائق السفر بأ ة ول ة شخصية، بموافق ة مدني ة حال ى بطاق ع سن الخامسة عشر الحصول عل نه يتعين على أي شخص بل

رة بالحصول            2008وفي عام . األمر رأة ألول م ي السعودية، سمح للم وق اإلنسان ف ة لحق ة الوطني ، وحسبما تشير الجمعي

   8.على بطاقات حالة مدنية خاصة بدون إذن من ولي أمرها

رأة   ر الم ى اللجوء        وتفتق درة الرجل عل اوية لق درة مس ى ق ة، إل ة العملي عودية، من الناحي ة الس ة العربي ي المملك ف

ا    ام ليمثله ى مح فية، ضرورة        . للقضاء ألنه يتعين عليها االعتماد على قريب أو عل ة تعس ر من القضاة، بطريق ويشترط آثي

ة حضور ولي أمر المرأة للتحقق من هويتها ومنحها موافقته، قبل أن ي ة    . سمح لها بتمثيل نفسها أمام المحكم د من هوي والتأآ

ة           ات الهوي ون بطاق ا وألن القضاة ال يقبل رأة أن تغطي وجهه ى الم ين عل ه يتع ر ضروري ألن ي األم ق ول رأة عن طري الم

أن يكون وهذه المسألة تضر المرأة بشكل خاص في قضايا الطالق وحضانة األبناء والتي من المحتمل . آإثبات لهوية المرأة

ا       ي أمره دعوى القضائية، هو ول ي ال ر         . فيها الزوج، خصم المرأة ف ي القضاء، حيث تعتب رأة لضرر آخر ف وتتعرض الم

أ أو اإلصابة              ل الخط ي القت رأة ف ه الم ذي تحصل علي در التعويض ال ا يق رأتين، آم المحاآم شهادة الرجل مساوية لشهادة ام

   .     بنصف التعويض الذي يحصل عليه الرجل

ى اللجوء للقضاء         رأة عل درة الم ا ق ام   . ومع هذا، قد تنحسن قريب ي ع وطني     2004وف ؤتمر للحوار ال ، أوصى م

انون                 د ق ة األسرة وبتوحي ي محكم رأة قاضية ف ين الم ذاك، بالسماح بتعي د آن ي العه د اهللا، ول ر عب حول المرأة، افتتحه األمي

فية للقضاة      آلراء التعس ام ل رك األحك ي النظام القضائي، وتسمح          9.الرجال  األسرة آي ال تت را ف ؤتمر تغيي ك الم وأحدث ذل

ام         ارا من ع ي السعودية اآلن، واعتب ة ف انون   2007ثالث مؤسسات تعليمي رأة بدراسة الق ي     . ، للم رأة ف ا ال يسمح للم وبينم

دل      ة الع وآلين، أعلنت محكم ام    الوقت الراهن بأن تكون قاضية أو أن تمثل أمام المحاآم آمحامية عن م ي ع ا  2007ف ، أنه

اء     ة للنس ارة قانوني ارس / آذاروفي   10.ستسمح للمرأة بالعمل آمستش د      2008 م ن محم د اهللا ب دآتور عب ن ال يخ،  ، أعل آل الش

  11.أن المحاآم ستنشئ قريبا مراآز استقبال للمرأة نعمل بها خريجات آليات الحقوقوزير العدل السعودي، 

ويتعرض الرجال والنساء لالعتقال واالحتجاز التعسفيين، ويعاقب  . مكتوبوال يوجد في السعودية قانون عقوبات 

ة         . المدانون وفقا للشريعة آما يفسرها قضاة أفراد رروا بطريق وب، يجوز للقضاة أن يق ات مكت انون عقوب اب ق وفي ظل غي
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ر السعوديين مغرضين بش          ا غي ون فيه ة يك ة، وهي عملي أثر  تعسفية العقوبات لجرائم حقيقية أو متخيل ى  . كل خاص للت وعل

ام      ي ع ال، أعدم ف اض، وفي           2007سبيل المث ي الري راهيم لممارسة الشعوذة ف دعي مصطفى إب ل / نيسان مصري ي  أبري

داء      12.، صدر حكم باإلعدام ضد أردنية تدعى فوزة فالح لممارستها السحر2006 ل السحرية وارت فالشعوذة والسحر والحي

ا        األحجبة والتمائم ممارسات محظورة ت ي السعودية، وهي جرائم يعاقب عليه ة ف ناقشها الكتب الدراسية في المدارس العام

  . بموجب الشريعة اإلسالمية آما يفسرها العلماء السعوديون

ا   الخلوةوالجريمة التي تستهدف المرأة بشكل خاص هي  ربط بينهم ، االختالط غير المشروع بين رجل وامرأة ال ت

اع               صلة شرعية، والتي قد تقع إذا ي اجتم ويا، أو ف يارة أجرة س تقالن س م، أو يس ي مطع ا ف أآالن مع رأة ي ان الرجل والم آ

عاما وأم لثالثة أبناء،  37، اعتقلت الشرطة الدينية في الرياض سيدة أعمال أمريكية عمرها 2008 فبراير/ شباطففي . عمل

ى سجن المالذ، حيث جرى       . ه أيضا ألنها آانت تجلس على طاولة في مكان عام مع زميل لها، ألقي القبض علي  وأخذت إل

داء مالبسها وأخذت      . تفتيشها ذاتيا وأجبرت على خلع مالبسها، ثم جلدت على أرضية حمام مبتلة وقذرة ار ارت ثم طلب منه

ا          ذرة مثله بة لشخصية ق ذرة مناس ا إن المالبس الق ال له لوآها، وق ق سراحها تحت وصاية     . إلى قاض، وبخها على س وأطل

  13.عد أن وقعت اعترافازوجها ب

ا ة بانتهاآاته رطة الديني تهر الش ام  . وتش ي ع ز ف ي الحج ا ف ان حتفهم ي اثن دما لق ر 2007وعن ة األم أت هيئ ، أنش

ة              ن معاقب دال م تقبل، ب ي المس ة ف رطة الديني ال الش ه رج ات لتوجي نظم والتعليم ر إدارة ال ن المنك ي ع المعروف والنه ب

ئولين ك، أصدرت وز  . المس ي غضون ذل ليم     وف ة بتس ب الهيئ وما يطال اتين، مرس اة ه التي الوف ى ح ة، ردا عل ارة الداخلي

ذا المرسوم     14.المحتجزين لديها للشرطة العادية دون إبطاء، وأن ينتهي دورها بالنسبة لهم عند هذا الحد ذ ه ومع هذا، لم ينف

ة    دي الشرطة الديني ة وقع   . وظل المحتجزون يتعرضون النتهاآات على أي رزت حادث ام   وأب ي ع مدى الحصانة    2002ت ف

ات          ة السماح لفتي راد من الشرطة الديني دما رفض أف ومي، عن ة أي إشراف حك ي مواجه ة ف ا الشرطة الديني ع به ي تتمت الت

ى مالبسهن، ولقيت            اءات عل داء العب الخروج دون ارت رق ب ى يحت ربن من مبن ذلك     15مدرسة يه تفهن نتيجة ل اة ح م  . فت ول

  .ة الدينية رغم االحتجاجات المحلية والدوليةيعاقب أي من أفراد الشرط

، على اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على آل أشكال التمييز ضد 2000وصدقت المملكة العربية السعودية، في عام 

المية        ريعة اإلس ع الش ارض م ة تتع ي االتفاقي ود ف ة ببن ت ملزم ة ليس رر أن المملك ات تق ع تحفظ رأة، م وه  . الم د وج وأح

وق        التعارض  ي حق اواة ف ة، يتضمن المس زام السعودية باالتفاقي هذه، والذي أشارت إليه لجنة االتفاقية التي راجعت مدى الت

ى         د عل ق الوال اء عن طري ية لألبن ل الجنس الجنسية بين الرجل والمرأة، التي تتعارض مع مطلب متصور للشريعة يسمح بنق

املة    "زام السعودية باالتفاقية وطالب المملكة الت 2008وانتقد تقرير اللجنة في عام  15.وجه الحصر اواة الش انون للمس بسن ق

ائال     ." بين الجنسين ة ق ى اللجن ورد الدآتور مسفر القحطاني، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية، عل

ة    وهي أمثلة ذآرتها اللجنة ب –وشهادة المرأة  إن القوانين المتعلقة بالزواج والميراث وًر قطعي رأة أم اعتبارها تمييزا ضد الم

   16.في الشريعة اإلسالمية وهي ليست محل تفاوض

  

  : التوصيات

ة   يحب على الحكومة أن تعيد النظر في جميع القوانين والسياسات وتعديل  .1 ي المملك م ف ل   النظام األساسي للحك ليكف

 .المساواة بين الجنسين ويحظر صراحة التمييز

ة أن  .2 ى الحكوم ام يحب عل ي ع د اهللا ف ك عب ا المل ق إصالحات قضائية أقره اآم منفصلة 2004تطب اء مح ، بإنش

 .لألسرة، وسن قانون لألسرة، والسماح للمرأة بالعمل آمحامية وقاضية في محاآم األسرة
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انوني لتشجيع عدد       .3 دريب الق رامج للت يجب على القطاع الخاص أن يدخل في برامج شراآة مع الجامعات لوضع ب

 .النساء على دخول المهنة وتقديم تدريب عملي أآبر من

 . يجب السماح للنساء بأن تمثلهن نساء أمام المحاآم آمواطنات يتمتعن بحقوق آاملة دون وصاية من الرجل .4

 .يجب منح المرأة حقوق جنسية مساوية لحقوق لرجل وتمكينها من منح جنسيتها لزوجها وأبنائها .5

المعروف والنهي عن المنكر من           يجب على وزارة الداخلية أن تطبق ا .6 ة األمر ب ع هيئ ذي أصدرته بمن لمرسوم ال

 .احتجاز المعتقلين، بما ذلك المرأة

 

  االستقاللية واألمن والحرية الشخصية

رأة،     بة للم االستقاللية واألمن والحرية الشخصية، للرجل والمرأة، من المجاالت التي تحتاج بشدة للتحسين، خصوصا بالنس

ة     . النسبة لألجنبيات الالتي يفدن للمملكة للعمل آخادمات في البيوتوعلى األخص ب ة الديني وسواء آانت القضية هي الحري

ة          اب حري ة أم غي ة العام ائل الرفاهي ى وس ى الحصول عل أم حرية المرء في اختيار شريك الزواج أم االفتقار إلى القدرة عل

  .ك اهتمام عام متزايد لم يسفر بعد عن أشكال للحماية القانونيةاالنتقال أم العنف القائم على النوع االجتماعي، هنا

وتقدم المدارس العامة السعودية ورجال  . والحرية الدينية مقيدة بشدة في السعودية بالنسبة لكل من الرجل والمرأة 

واطنين إ  ع الم ى جمي ين عل ذي يتع د ال دين األوح اره ال الم باعتب الم اإلس ائل اإلع دين ووس هتال ع و. باع ل جمي يجري تجاه

ر محظورة،           ة وتعتب ا عالني تخفاف به ة أو يجري االس ات الطائفي ادات واالختالف المدارس الفكرية اإلسالمية المختلفة والعب

ردة عن اإلسالم       ى ال ارة إل د اإلش . بينما تذآر الطقوس الشيعية والصوفية في الكتب الدراسية في المدارس العامة باالسم عن

ذين ال   . ائر دينية أخرى غير اإلسالم أو الدعوة لها وتخضع للعقابوتحظر ممارسة أي شع ويفتقر المواطنون السعوديون ال

وعلى الرغم من  .  يوافقون على الصيغة الرسمية لإلسالم ألي وسيلة آمنة للتعبير عن معارضتهم أو للدعوة لتفسيرات بديلة

ي مؤسسات اإلس   ا ف رأة تاريخي ه الم ذي لعبت دور المحوري ال ي المؤسسات  ال ة ف تبعدة من المناصب القيادي ا مس الم ، فإنه

ا           اجد، آم ي المس ه من المستحب أن تكون الصالة جماعة ف الدينية في الدولة ويجري حثها على الصالة في البيت، رغم أن

  .تذآر الكتب المدرسية السعودية وآتب تعليم الصالة

دد من الضو    رأة       وحرية التنقل للمرأة في السعودية مقيدة بع ذلك ال يسمح للم ة، ونتيجة ل ة واالجتماعي ابط القانوني

وتزايدت الضغوط   17.بقيادة السيارات، وال يمكنها أن تسافر بالطائرات أو تعمل أو أن تخرج من بيتها بدون إذن ولي األمر

ذا الغرض، هي لج          2008و 2007من جديد في عامي  ة تشكلت له يارة، وأعدت لجن ادة الس رأة بقي ة   للسماح للم ة المطالب ن

ي  18.بحق المرأة في قيادة السيارة، التماسا موجها للملك اني   وف انون الث اير   /آ ة       2008ين ة اتفاقي ه لجن ام من توجي د أي ، وبع

د         ادات للسعودية لتقيي رأة انتق ز ضد الم ا     "القضاء على أشكال التميي رأة عملي اة الم ة أن    19،"آل جوانب حي أعلنت الحكوم

، أوصى مجلس الشورى بالسماح  مارس/ آذاروفي   20."في نهاية العام"ة بقيادة السيارة سيصدر مرسوما ملكيا يسمح للمرأ

ي              ا ف ر، وتلقت دروس ي األم ى إذن من ول ي األسبوع إذا حصلت عل ام ف للمرأة بقيادة السيارة أثناء ساعات النهار خالل أي

رأة، أضاف     . قيادة السيارة وارتدت مالبس محتشمة وآان معها هاتف خلوي في السيارة ولتهدئة المخاوف بشأن سالمة الم

يا        ا جنس يارة أو يتحرش به ود س رأة تق ى أي ام   21.المجلس فرض عقوبة وغرامة على أي رجل في سيارة أخرى يتحدث إل

، ولكن موافقة الحكومة على فكرة قيادة المرأة 2008 ديسمبر/ آانون األولولم تتخذ أي خطوات لتحقيق هذه األهداف حتى 

فقبل ثالث سنوات فقط، هدد أعضاء مجلس الشورى بطرد عضو لمجرد أن اقترح أن يناقش . ارة حدث هام في المملكةللسي

  . المجلس الموضوع ذاته
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ام     ة ع ا              2007وفي نهاي ادق بمفرده ي الفن رأة ف زول الم ى ن ة عل رة طويل ع مرسوم ملكي حظرا استمر لفت ، رف

ط  2008عام  واستئجار شقة لنفسهاـ وافتتح في الرياض في زال        22.، فندق للنساء فق ينات، ال ت ذه التحس رغم من ه ى ال وعل

ي    . القيود مفروضة على حرية المرأة في التنقل ى السير ف وبحظر على المرأة دخول مباني معظم الوزارات وال يشجعن عل

ج  اجد إال للح ذهاب للمس ية أو ال وارع الرئيس ا  . الش ن الرج ل م لة لك هيالت منفص اح تس ا تت اآن  وحيثم ل أم اء، مث ل والنس

ة،      ي المنشآت العام االنتظار في المستشفيات وأماآن األآل في المطاعم والمكاتب الحكومية واألماآن المخصصة للصالة ف

ين الجنسين      . فإن األماآن المخصصة للرجال تكون دائما من نوعية أرقى من تلك المخصصة للنساء   اك أيضا فصل ب وهن

لدخول في األماآن العامة في السعودية التي تستهدف إمتاع الجمهور آالمتنزهات وحدائق    من خالل الساعات المخصصة ل

ن        ر م دد أآب ال ع ث يخصص للرج ة، حي ة بالجنادري راث والثقاف وطني للت ان ال احف والمهرج ات والمت وان والمكتب الحي

  . الساعات وفي أآثر الفترات الزمنية المالئمة

دات   يما الواف ات الس أثر األجنبي ي    وتت ى حريتهن ف ود المفروضة عل ذه القي ة، بشكل خاص، به دان النامي من البل

وعادة ما يأخذ صاحب العمل السعودي جوازات سفرهن عند وصولهن، ومن ثم يمنع العامالت األجنبيات من السفر  . التنقل

ا   بالد بإرادته تغلون الشرط      . خارج البلدة التي تقيم بها أو مغادرة ال ر     وبعض أصحاب العمل يس ولي األمر لتبري الخاص ب

يال امالت ل رة أو  . حبس الع يارات األج ة س ل تكلف تطيع تحم ها وال تس يارة بنفس ادة الس ا قي ة، إذ يحظر عليه رأة العامل والم

ا          د تعتقله ي الشوارع، وق ا للسير ف ا، تضطر غالب السيارات الخاصة وتواجه نقصا في وسائل نقل عامة يمكن الوصول إليه

 .تهمة اإلغواء الجنسيالشرطة الدينية ب

زواج والطالق     ور ال ي أم ل ف ريعة وتعطي أفضلية للرج ة بالش ة محكوم ي المملك وال الشخصية ف وانين األح ق

وم،   . فعقد الزواج يبرمه الزوج المنتظر وولي أمر العروس التي تمت خطبتها. وحضانة األبناء والميراث زواج، الي وعقد ال

ه    هو صيغة بسيطة تستفسر عن قدر المهر نح زوجت وتسمح لألطراف المتعاقدة بوضع شروط، مثل تعهد الزوج المنتظر بم

ا ال تطلب    . الطالق إذا تزوج من امرأة أخرى ة لكنه ويشترط العقد تحديد إن آانت العروس المطلوبة بكرا أم أرملة أم مطلق

ا ات ذاته د و. من الرجل المعلوم ى العق ع عل د الرسمي العروس آطرف موق تبعد العق ط ويس رارات فق انوني للق د الق التأآي

  .تتخذها العائلتان معا، أو الزوج والزوجة المنتظران، وهو ما بات مطبقا على نحو متزايد

ي أو       ى وضعها المهن ا وعل ول عائلته ى مي ا عل ة بزواجه رارات المتعلق ي الق رأة ف ارآة الم ة مش ف درج وتتوق

اعي دة ل. االجتم ا سبال جدي ذا، أتاحت التكنولوجي ع ه زبوم ة . لسعوديين الع ان بالعربي ون فضائيتان تبث ا تلفزي اك قنات فهن

ا    . مكرستان تماما إلعالنات الزواج ة، وم ماتهما البدني وال تعرض صور فوتوغرافية ولكن يصف آل من الرجل والمرأة س

الي   ا يب     . يبحث عنه آل منهما في شريكه، وعمريهما، ومهنتهما، ووضعهما الم ون فيم دو عن شرآاء   وهؤالء العزب يبحث

   23.خارج دائرة التحالفات العائلية التي يتم فيها ترتيب الزيجات عادة

نوات   20وتتزوج السعوديات من أجانب بمعدل يتزايد بسرعة، حيث تم ما يقرب من  ألفا من هذه الزيجات في الس

ة  . الخمس الماضية ر السعوديين     ويجب على آل من الرجل والمرأة الحصول على موافقة من وزارة الداخلي زواج من غي لل

ا    . بموجب المادة السادسة من الئحة الزواج السعودية لمان وأن لكل منهم وتطلب الوزارة إثباتا بأن الشريكين المنتظرين مس

ل             24."شخصية وجنسية وديانة مقبولة" ودات خارج السعودية تقب اتهم المول ا الرجال لصالح زوج دم به ي يتق ات الت والطلب

غير ضروري، بينما يجب على زوج السعودية أن يقدم للوزارة تقارير طبية وجواز سفر والتماس رسمي  عادة دون تأجيل 

رأة  . يطلب فيه الزواج ووثائق أخرى داعمة وحتى بعد ذلك، فإن تلقي ردا إيجابيا ليس مضمونا ويتوقف غالبا على عمر الم

   25.العثور على زوج سعوديالتي يتقدم للزواج منها وقدرتها أو عدم قدرتها الملحوظة على 
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ي الطالق          ا الحق ف ا زوجه ه إذا منحه ويجوز للمرأة السعودية أن تبدأ بطلب الحصول على الطالق وتحصل علي

ر         ي تعتب زواج الت ود ال ي عق ا ف وقت توقيع عقد الزواج، رغم أن هناك احتماال ألن يلغي القاضي الشروط المنصوص عليه

ب    ديم طل د تق ريعة عن ع الش ة م د  متعارض ذ العق ة لتنفي ة إذا    . للمحكم ن المحكم الق م ب الط رأة أن تطل وز للم ذلك، يج آ

ة                ة ويصعب، من الناحي ه، وهي دعوى مهين اني من مرض آري ه عاجز أو يع ا أو أن ا يهجره استطاعت إثبات أن زوجه

التخلي  آما يجوز لها، إذا اختارت ذلك، أن تشتري خروج. المنطقية تقديمها، لمحكمة مكونة من قضاة رجال ها من الزواج ب

الخلع عن حقوقها في النفقة والمهر، وهي عملية تعرف  ديم تفسير          .ب ق دون تق ذلك، يحق للرجل السعودي أن يطل ا ل وخالق

رات       ه ثالث م ة وأن يكرر نيت دي محكم ة       . بأن يسجل ببساطة اعتزامه على الطالق ل ه نفق نح لزوجت أن يم زم ب والرجل مل

  .ولكن هناك فجوة بين االلتزام القانوني وتنفيذه لفترة من الزمن بعد الطالق،

ي الزيجات         ى ف راد، وحت ي زيجات األف ة ف وتحتفظ العائلة، في بعض قطاعات المجتمع السعودي بمصلحة قانوني

ا         دون موافقته ى ب رأة حت ق ام ي إجراءات تطلي انوني ف ولي األمر الق ة، ويجوز ل رة طويل تمرة لفت ة والمس ام . الكامل ي ع فف

ر     34لقت امرأة عمرها ، ط2005 ا غي عاما تدعى فاطمة عزاز قانونا من زوجها ، منصور التميمي، بعد أن اشتكى إخوته

وفى اآلن                 ا المت ه من أبيه د زوجت دم لطلب ي دما تق ي عن ه القبل ة عن انتمائ دم معلومات حقيقي م يق . األشقاء من أن التميمي ل

ولكن عزاز رفضت    . وى عائلتهم وأن الزواج يضر بسمعة عائلتهمواستطاع اإلخوة أن يبرهنوا أن نسب التميمي دون مست

ا بسبب الطالق             ع زوجه اء م عها البق ي وس د ف م يع دني، ولكن ل . العودة لبيت إخوتها غير األشقاء حيث تعرضت للعنف الب

ة             ديره وزارة الشؤون االجتماعي ز ت ي مرآ ا ف ان آمن للعيش احتجزت هي وأبنائه ي مك ام   . ورغبة ف دت   2007وفي ع أي

  26.محكمة لالستئناف في الرياض حكم الطالق

ي   ونادرا ما تحصل المرأة على حضانة أبنائها بعد الطالق، رغم أن العمر الذي يجب عنده تسليم األبناء لوالدهم ف

بة للبنت   ة ق       . السعودية هو سبعة أعوام للصبي، وحتى سن البلوغ بالنس ات العائلي إن العالق بعض السعوديات، ف بة ل د وبالنس

نح بعض القضاة        د يم تكون آافية للتأثير على المفاوضات في المحكمة أو على قرار الزوج فيما يتعلق بطلب الحضانة، وق

ر آفء د غي ين أن الوال ألم إذا تب ي  . الحضانة ل دريب ف رون للت ة بالحضانة لقضاة يفتق رارات المتعلق رك الق ذا، تت ع ه وم

اء بشكل واضح أو أن      . الظروف االجتماعية، في ظل غياب قانون منظم ر أآف اء غي وهناك حاالت منحت فيها الحضانة آلب

  . يقر القضاة بطلب الجدود لحضانة األبناء على طلب األم

ا من      . إصالحا شامال للنظام القضائي 2007وأعلن مرسوم ملكي في عام  الي أساس ي الوقت الح ويتكون النظام ف

يرهم للشريعة        المحاآم الشرعية التي يرأسها قضاة يتمتعون ب ا لتفس ام طبق ي إصدار األحك رة ف وأنشأت  . حرية تصرف آبي

الي   التعديالت المقترحة محكمة عليا ستقوم، ضمن مهام أخرى، بوظائف المجلس األعلى للقضاء، الذي يضم في الوقت الح

ة  يم الملكي ق الشريعة والمراس ى تطبي دام واإلشراف عل ام اإلع ي أحك ن، للبت ف ال دي يتم وبموجب ال. رج د، س ام الجدي نظ

األحوال الشخصية،           اآم مختصة ب ي مح الطالق وقضايا األحوال الشخصية ف ذا   27التقاضي في المنازعات المرتبطة ب تنفي

در من     2004.28إلحدى توصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المرأة في عام  ومن بين المبادرات األخرى، التي تحظى بق

، وهي حرآة من المتطوعين على االنترنت  (www.saudidivorce.org)السعودي،  التأييد من الحكومة، مبادرة الطالق

  . تستهدف إحداث تغيير في قوانين الطالق

، ولكن المملكة، آالدول األخرى أعضاء مجلس التعاون الخليجي،  1962وحظرت العبودية في السعودية في عام 

ة ال تزال مقصدا مشهورا للبشر الذين يهربون لغرض الخدمة ا ة الصادر      . إلجباري ة األمريكي ر وزارة الخارجي ويشير تقري

ام  ر، 2008ع ب البش ر تهري ة  تقري ذه الممارس د له راءات تصحيحية لوضع ح ذ إج م تتخ عودية ل ى أن الس زال . ، إل وال ي

ال ال       بالد آعم ي ال اء ف ى البق رونهم عل ازل يجب ي المن ال ف ة آعم وظيفهم طواعي تم ت ذين ي خاص ال تخدمو بعض األش مس

113



 حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 السعودية

ز ضد       29.يتقاضون أجورا ى آل أشكال التميي ونفت السعودية، في تقريرها عن االلتزام بمواد محددة من اتفاقية القضاء عل

ة   ذا             30.المرأة، وجود هذه الممارسات بأي درجة مهم ة معرضات بشكل خاص له دان النامي اء من البل إن النس ذا، ف ومع ه

ات   ه يوجد      . الشكل من االنتهاآ رغم من أن ى ال ام            1,5وعل ي ع ي السعودية ف ة ف ة المنزلي ي الخدم ون ف ا يعمل ون تقريب ملي

   31.، جرى استبعادهم تحديدا من الحماية المقدمة للعمال األجانب في قانون العمل السعودي الحالي2008

دي  ى أي رى عل ات أخ ي أو النتهاآ تغالل الجنس هن لالس رطة تعرض ازل للش امالت المن كو ع ا تش ادرا م ون

ة  . فا من أن يواجهن اتهامات جنائية لتوجيههن اتهامات آاذبةمستخدميهن، خو وعلى سبيل المثال، اشتكت نور مياتي، خادم

دي               ى أي ا عل رب يومي رض للض ا تتع ر وأنه ة أو أج ة دون راح اعات طويل ل لس ى العم ر عل ا تجب ن أنه ية، م إندونيس

دما حاولت ال  . مستخدميها، مما أدى إلى فقدانها لسنة وضرر بالعين افي       وعن ام الك ها وحرمت من الطع . هرب، جرى حبس

ام   دمها           2005وفي وقت دخولها للمستشفى ألول مرة في ع ر أصابع ق ا اقتضت بت ة وغنغرين اني من سوء تغذي ، آانت تع

د        . ويدها ا بالجل م عليه ة ضد مستخدميها وحك ات آاذب دة،   79وعلى الرغم من شدة إصاباتها، أدينت مياتي بتوجيه اتهام جل

د أن       2006,32 أبريل/ نيسانكم أسقط في ولكن الح ات بع اب أي مخالف وفي غضون ذلك، برئت ساحة مستخدميها من ارتك

  .2008أعادت محكمة استئناف في الرياض فرار اإلدانة إلى محكمة أدنى في عام 

ة ال       اءة معامل ق بإس ا يتعل ي السعودية فيم . خادمات وربما يكون هناك مستوى جديد من االهتمام آخذ في الظهور ف

اءة       2008 مايو/ أيارففي  ة تعرضت إلس ة هندي ودة لخادم ائرة للع ، أجبر مستخدم على دفع أجر سبعة أشهر وثمن تذآرة ط

ذتها الشرطة للمستشفى       . بدنية د أن وجهت االتهامات وأخ وفي هذه الحالة أيدت السفارة الهندية والجالية الهندية الخادمة بع

   33.ي أصيبت بهاآي يتسنى عالجها من الجروح الت

ة         ة إجباري ي عبودي رأة سعودية تعيش ف ارير عن أي ام ي أسر ظروف        . ولم ترد تق ع ف رأة يمكن أن تق ولكن الم

ا       ي أمره ى ول ا عل ة أو اعتماده ة االجتماعي د من   . مشابهة، في إطار الزواج أو العائلة، بسبب الفقر أو األمية أو العزل ويزي

ذا األسر فك      ي ه رأة ف ادئ الشريعة            احتمال وقوع الم دأ من مب ا، وهو مب ة لزوجه ا مطيع رأة يجب أن تكون دائم رة أن الم

   34.اإلسالمية يطبقه السعوديون حرفيا ويجري تعزيزه ثقافيا بالنسبة للبنات في المناهج الدراسية الدينية الوطنية

ة    2004وأصبح العنف األسري موضوعا للنقاش العام في عام  ة حظرا    عندما اخترقت شخصية تلفزيوني معروف

ية    . سعوديا بالسماح بنشر صور وجهها المضروب بعد أن تعرضت للضرب بوحشية على يد زوجها ة السياس وتجعل الثقاف

ع   "السعودية األسرة المسلمة  ية للمجتم ة األساس ر            " اللبن ا للعم ا طبق رد من أفراده ات آل ف وق وواجب ا حق ي تتحدد فيه والت

ي     . العلنية والصريحة حول الضرب األسري أمرا صعبا والنوع، مما يجعل المناقشات العامة رأة، الت دمج خصوصية الم وت

ل         ي مث ا، ف مها وعفته ع العنف          " شرف "تشمل عدم الكشف عن اس ع أن يتحدث عن واق م ال يمكن للمجتم ة، ومن ث العائل

ه   ة عن اطير العام دي األس دون تح ري ب اعها ا  . األس ن أوض دث ع اص أن تتح كل خ رأة بش ن للم دون وال يمك ية ب لشخص

ي يتعرضن للضرب أن           . اإلضرار بشرف العائلة وسمعتها ى الزوجات الالت ة عل ة تجعل من الصعب للغاي وقوانين الوالي

ا ألن    رأة حتفه ى الم واء ضحايا العنف األسري، وتلق اآن إلي ة وأم ة الحكومي ز الخدم ن مراآ ل م اك القلي الذا، وهن د م تج

ات يتعرضن   . ت األسريةالشرطة غير مستعدة ألن تتدخل في الحاال وفي إحدى الحاالت، عندما لجأت فتاة من بين خمس بن

   35.لمضايقات جنسية من والدهم للشرطة طلبا للحماية، تم ردها وطلب منها إحضار والدها لتقديم الشكوى

ر . وال توجد أي حماية قانونية للمرأة من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي خارج البيت المحتمل   ومن غي

ا   واجهن اتهام ا ي ا م ة، وغالب لطات قضائية متعاطف اك جنسي أو اغتصاب س غ عن تعرضها النته ي تبل رأة الت د الم أن تج

د ال تثبت      . باإلغواء الجنسي، بدال من حصولهن على الحماية ى الضحية، وق ات عل وفي قضايا االغتصاب، يقع عبء اإلثب

  . ربعة شهودالجريمة إال من خالل اعتراف الجاني أو بأ
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ه يحدث            رأة، فإن روه للم ه إذا حدث مك ام هو أن ع بشكل ع واالفتراض لدى الشرطة والسلطات القضائية والمجتم

د     2006 أآتوبر/ تشرين األولوفي . ألنها سعت إلى ذلك ابة من القطيف بالجل دة بسبب    90، حكم على امرأة ش وة جل ، الخل

ا بصلة     اعي      بأن تواجدت بمفردها مع رجل ال يمت له د أن تعرضت للخطف واالغتصاب الجم ة، بع ي أن   . قراب تبه ف ويش

ذه اللحظة تعرضا             ا، وفي ه ل زواجه ه قب ا ل المرأة قابلت أحد معارفها السابقين في سيارة السترجاع صورة آانت أعطته

ة أنها أدينت  ولم تعلم المرأ. وأدين المغتصبون والضحايا وعوقبوا. للخطف واالغتصاب على أيدي مجموعة من سبع رجال

  .جلدة، ولم توجه لها قط أي اتهامات مباشرة 90إال عندما صدرت ضدها عقوبة بالجلد 

دة  200وعندما استأنفت القضية، جرى تأييد الحكم وزادت العقوبة إلى السجن ستة أشهر والجلد  ي  . جل تشرين  وف

ة   ، أصدرت وزارة العدل بيانا يوضح أن المرأة عوقبت أل2007 نوفمبر/ الثاني نها امرأة متزوجة اعترفت أنها أقامت عالق

وفي الشهر التالي أصدر الملك عبد اهللا  36.غير شرعية وقابلت الضحية اآلخر بمفردها، وآالهما جريمتان محظورتان دينيا

  37.عفوا يوقف تنفيذ العقوبة لكنه ال يلغي الحكم

   

  : التوصيات

وأن توضح القواعد ذات الصلة عندما يكون إذن ولي األمر يحب على الحكومة أن تستمر في إلغاء شروط الوالية  .1

  .آي يكون هناك اتساق وانتظام في تطبيقهامطلوبا 

ات    .2 القوانين المناهضة لالغتصاب واالنتهاآ ة، آ ة القائم ة والمدني وانين الجنائي ق الق ة أن تطب ى الحكوم يحب عل

  الذين ينتهكون حقوق العمال األجانبالبدنية والحبس الَقّسري ودفع األجور المقامة ضد المستخدمين 

  .يجب على الحكومة أن تسن قوانين لمكافحة تهريب البشر وقوانين لحماية ضحايا التهريب .3

ة   .4 ية والمهين ة القاس ن المعامل ة م ة المنزلي ي الخدم املين ف ة الع ل لحماي وانين العم دل ق ة أن تع ى الحكوم يجب عل

  . للكرامة والمماثلة لمعاملة العبيد

ذيب أو  2002حكومة أن تنفذ نظام اإلجراءات الجزائية الذي تمت الموافقة عليه في عام على ال .5 ، والذي يحظر التع

راف    )المادة الثانية(أشكال المعاملة األخرى المؤذية للمحتجزين  ى االعت تهم عل ادة  (، وإآراه الم ل  )102الم ، وتكف

ة علني     ه وتشترط محاآم ة     للمتهم الحق في توآيل محام للدفاع عن الحكم عالني ادة  (ة وأن يكون النطق ب ). 182الم

اء           ام القضائي آي ال يتعرض الضحايا النتهاآات أخرى أثن ي النظ ويجب إدماج  وظائف المحامين المحترفين ف

 .إجراءات القضاء الجنائي

  

  الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص

رأة االقتصاد      تقالل الم ام اس ات أم ة السعودية،        لم يجر التصدي بشكل آاف للعقب ة العربي ي المملك ل، ف ام فرص العم ي وأم

ي      ذآور والبحث عن عمل مهن ود  . خصوصا مع استمرار المرأة في التخرج في الجامعات بأعداد أآبر من أقرانها ال والجه

ذين   يتالحكومية التي تؤيد حق المرأة في العمل ملتبسة في الواقع، مما يريح من يعتقدون أن المرأة يجب أن تبقى في الب وال

  .حقيق االستقالل االقتصادييطالبون بحقها في السعي لت

ارات و            ا العق ا وأصول أخرى من بيته ك وإدارة ممتلكاته ي التمل رأة الحق ف ر وتمنح الشريعة الم راث   المه والمي

ى نصف           . واالستثمارات والدخل الذي تكسبه ا أن تحصل عل رأة عموم ي الشريعة، ويحق للم راث ثابت ف ع المي ا   وتوزي م

ى إدارة أصولها أو     . يحصل عليه رجل قريب لها تربطه أيضا صلة بعيد بالمتوفى رأة عل درة الم ومن الناحية العملية، فإن ق
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ق            ة وفي مواثي ي المملك ة ف وانين التجاري ي الق ي أدمجت ف ة الت آسب دخل مقيدة بتوليفة من العادات االجتماعية والقيم الدني

والفصل القائم على أساس النوع االجتماعي في أماآن العمل والوزارات . ن الذين يديرونهاالسلوك العام وفي أذهان الموظفي

ؤثر بدرجة         وك ت رويح والبن تجمام والت والمكاتب الحكومية وفي مؤسسات تجارة التجزئة والفنادق والمطاعم ومنشآت االس

ا       تفادة منه ى إدارة أصولها واالس رأة عل درة الم تمكن ال  . آبيرة على ق م ت ام    ول ى ع رأة، حت ة    2005م ، من الحصول بطريق

ي         اج إلذن من ول ا آانت تحت ا أنه ا آم قانونية على ترخيص تجاري لشرآة بدون أن تثبت أوال أن استأجرت رجال إلدارته

  38.أمرها آي تباشر نشاطا أو تحصل على قرض

ي الشرق األ       الم وف ي الع ى المعدالت ف اين اإلحصاءات   . وسط ومعدل تشغيل المرأة في السعودية من بين أدن وتتب

رأة       . الخاصة بالنشاط االقتصادي للمرأة إلى حد ما استنادا إلى المصدر وزارة االقتصاد والتخطيط، شكلت الم ا ل  5,4وطبق

ى     2005في المائة فقط من إجمالي قوة العمل السعودية في عام  ع إل ع أن يرتف ة     14,2، وهو رقم من المتوق ة بنهاي ي المائ ف

ام   2009.39-2005لخماسية للفترة خطة التنمية ا ، أن 2005وزعم مكتب اإلعالم في السفارة السعودية في واشنطن، في ع

وة العمل بلغت       40في المائة من قوة العمل السعودية، 15المرأة تمثل بالفعل  ي ق رأة ف بينما قدر البنك الدولي أن مساهمة الم

ام     14 ي ع ة ف ي المائ ابق،    2007.41ف ي الس رارا، ف لت م رص       وفش ادة الف تهدف زي ة تس ا الحكوم روعات ترعاه مش

دافها   ق أه ام          . االقتصادية للمرأة في تحقي ي ع ذها ف دأ تنفي ي ب ية الت ة الخماس ع خطة التنمي دل تشغيل     2005وتتوق ادة مع زي

  42.أمام مشارآتهن" تذليل العقبات"المرأة إلى ثالثة أمثال خالل فترة الخطة بزيادة التدريب الوظيفي للمرأة و

ي             نح ول أن يم ان العمل والشرط الخاص ب ي مك وتشمل عقبتان من هذه العقبات حظر االختالط بين الجنسين ف

ام   . أمر المرأة إذنا لها آي تعمل ي ع دو       2005وال يتضمن قانون جديد للعمل، سن ف ا يب ى م دعم عل ، أي من الشرطين، وي

واطن ا "حق المرأة في أن تعمل؛ حيث تنص المادة الثالثة على أن  ي حق     "وتضيف  " لعمل حق للم ون متساوون ف المواطن

ل ام  ." العم زام بمقتضيات أحك ل االلت ل وصاحب العم ى العام ترط عل د، تش انون الجدي ذا الق ن ه ة م ادة الرابع ر أن الم غي

ين الجنسين       ي استمرار سريان الفصل ب ادة   . الشريعة اإلسالمية، عند تطبيق القانون، مما يعن انون من الق   149وتنص الم

ي   ،"التي تتفق مع طبيعتها"على أن تعمل المرأة في آل المجاالت  د  باستثناء األعمال الت ي   " ضارة بالصحة  "تع ك الت أو تل

تخدامه           43".تعرض النساء ألخطار محددة"من المحتمل أن  اس يمكن اس ى التب د ينطوي عل انون الجدي إن الق ع، ف وفي الواق

ارآة ال  وة العمل ومن يعارضونها      من قبل من يدافعون عن زيادة مش ي ق رأة ف الفقرات     . م دافعون يمكن أن يستشهدوا ب فالم

ومع  . تخضع للتفسير  " األخطار "و" طبيعة المرأة"الخاصة بالمساواة والحق في العمل ويمكنهم أيضا القول بأن الشريعة و

يعة المرأة يمكنهم استخدام المادتين هذا، يمكن لمن يعارضون مشارآة المرأة في قوة العمل إال في وظائف مناسبا نمطيا لطب

   44.ليمنعوا من الناحية القانونية تشغيل المرأة في معظم المجاالت 149و 4

ا ثبت من نتيجة مسعى        وال يعني تخفيف القيود القانونية على عمل المرأة أن الجمهور سيقبل هذه التغييرات، آم

ي مت    ات ف جيل المبيع ي تس ل ف رأة بالعم ماح للم ومي للس رأة حك تلزمات للم دم مس ن  . اجر تق اء م كاوى النس تجابة لش واس

اء                 ة للنس ع مالبس داخلي ي تبي اجر الت ع المت ة جمي ياء خصوصية من الرجال، أمرت الحكوم الحرج لشراء أش شعورهن ب

ي     2006 يوليو/ تموزيقصر التعيين في قسم المبيعات على النساء بحلول  اجر الت رار ليشمل أيضا المت ع   ، وتم توسيع الف تبي

دمت أيضا     2007.45مالبس وعباءات بحلول عام  ال وق ونظمت وزارة العمل دورات تدريب إلعداد المرأة لمثل هذه األعم

دين         46.قائمة بالشروط التي يسمح في ظلها للبائعات بالعمل ذه السياسة من رجال ال ى ه ومع هذا، صدر احتجاج عنيف عل

ذين      ر، ال ي األآب نهم المفت افظين، ومن بي دوا       المح ة تحت أي ظرف، وانتق ارة التجزئ ي تج رأة ف ى عمل الم ون عل ال يوافق

ذه السياسة ذي شجع أصال ه ر العمل شخصيا ال دآتور غازي القصيبي وزي وة . ال بعض النس ذه السياسة ل رق ه م ت ا ل آم

ان نو                ي مك ة ف أ عن شراء مالبس داخلي ة ينش اح واإلهان دم االرتي اة   المتسوقات، بالشكوى من شعور محتمل بع ذه مغط اف
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ام       47.وأبوابه تبقى موصدة لمجرد أن جميع من هم في الداخل نساء ي ع ام، وف ، جرى توظيف   2008وتأجل الموضوع لع

  .نساء آبائعات، ولكن في مناطق يفرض فيها الفصل بين الجنسين في مراآز التسوق

ات ت        م، تعليم دير معظم جوانب الحك ي ت ة الت وزارات بإتاحة     وأعلن مجلس الوزراء، الهيئة المعين ع ال طالب جمي

رأة ام . مناصب للم ي ع وق   2007وف ا الحق ن بينه دة إدارات، م ي ع رأة ف ة مناصب للم ؤون الخارجي ، أتاحت وزارة الش

رأة   وق الم ا           . السياسية والحقوق االقتصادية وحق ة، من بينه ي بعض المناصب الرفيع رأة ف يم أيضا الم وعينت وزارة التعل

رامج         200وزارة العمل توفير  وتبحث. تعيين خمس معيدات دأت ب ة لالقتصاد وب ي القطاعات المختلف رأة ف ألف وظيفة للم

تقبال     ام االس ي أقس ة وف أ         48.للتدريب الفني لمساعدة المرأة على أن تعمل آأمينة خزين ذا، آيف ستنش ع ه ويظل السؤال، م

زات        وع من التجهي ذلك، أي ن ى       هذه الوظائف وفي أي قطاعات من االقتصاد، وآ اء عل ى يتسنى اإلبق تقترح حت ة س العملي

  .الفصل بين الجنسين في أماآن العمل

ة     ا بالقواعد القانوني ر منه ام    . وحرية المرأة في اختيار مهنتها مقيدة باألعراف االجتماعية أآث ويوظف القطاع الع

إن  وعالوة على ذل . في المائة منهن في التعليم 84,1الغالبية العظمى من العامالت، ويعمل  اء      40ك، ف ة من األطب ي المائ ف

يدات        49.السعوديين في المملكة نساء ك س ي القطاع الخاص، تمتل رأة ف وعلى الرغم من أن القوى االجتماعية تعمل ضد الم

رب من    ى حوالي         20األعمال السعوديات ما يق رأة إل تثمارات الم ي       21ألف شرآة، وتصل اس م الكل ة من الحج ي المائ ف

ام    50.الخاص في المملكة الستثمارات القطاع ي ع ك        2006ف رأة السعودية تمل ي أن الم ي   40، ذآر البنك التجاري األهل ف

ة، و   ي المملك ر من        20المائة من األصول العقارية ف ة من األسهم وأآث ي المائ ي        18ف ة ف ابات الجاري ة من الحس ي المائ ف

رخيص   . البنوك آنذاك ة آالف ت ي          وفي جدة استخرجت المرأة أآثر من ثالث ر ف ارير عن عدد أآب رد تق تجاري باسمها، وت

ة     51.الرياض وأنشأت المرأة المستثمرة عددا من منشآت التصنيع الخفيف القاصر على المرأة فقط، وفي جيزان وهي منطق

ان          ز الروبي ي مصنع لتجهي ع فرصة تشغيل ف رأة م متخلفة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، آان تجاوب الم

  .، مقتصر على المرأة فقط، إيجابيا على نحو هائل)لجمبريا(

ذل      44ألف طالبة من المدارس الثانوية و 121ومع تخرج  ة ب ى الحكوم ألف طالبة من الجامعة آل عام، يجب عل

ق أع       52.المزيد لتسهيل توفير فرص للعمل وة العمل بخل ي ق ارآتها ف ى مش اء  ويزيد عدم توافر بدائل للنقل للمرأة القيود عل ب

ل ى أصحاب العم ة عل ي  . محتمل فر ف ادل الس يهن تب ين عل ة يتع دات نائي ي بل ل آمدرسات ف ات بالعم اء المكلف م النس ومعظ

ة       ع حوادث قاتل دة، وتق ر ممه ل    . سيارات مستأجرة لنقلهن لمسافات بعيدة على طرق غي اء عن مقت مدرسة   21ووردت أنب

   2008.53-2007ي العام الدراسي مدرسة أخرى أثناء السفر ألماآن عملهن ف 38وإصابة 

ام   ل لع انون العم نح ق ل   2005ويم ة الطف والدة ورعاي رة لل ا آبي رأة مزاي ي   . للم ا تثن ذه المزاي إن ه ف، ف ولألس

ل        . أصحاب العمل من القطاع الخاص عن توظيف النساء ألنهن مكلفات جدا ابيع قب ة أس ازة للوضع ألربع رأة أج نح الم وتم

ك              الوالدة وستة أسابيع بعد  ل أو بنصف أجر بخالف ذل ى األق ا ثالث سنوات عل ى عمله أجر آامل إذا مر عل والدة ب   54.ال

ل         ة الطف رات راحة مدفوعة لرعاي ا فت وصاحب العمل مسئول عن الرعاية الطبية للمرأة أثناء الحمل والوالدة ويجب منحه

رأة       . بمجرد أن تعود المرأة للعمل اء عمل الم ك، ال يمكن إنه ى ذل ازة وضع    وعالوة عل ي أج ي    . وهي ف ى الشرآة الت وعل

ي تعمل       50تعمل بها  امرأة على األقل أن توفر جليسات لألطفال ومكانا مناسبا لرعاية الطفل، وقد يطلب من الشرآات الت

   55.امرأة أو أآثر أن تنشئ دار رعاية أثناء النهار أو أن تتعاقد مع دار رعاية قائمة ومحترفة في منطقة مجاورة 100بها 

ن   دءا م ن ب ي، ولك رأة ضد التحرش الجنس ة للم ة قانوني د حماي رانوال توج و/ حزي درس مجلس 2008 يوني ، ي

  .الشورى وضع سياسات للتعامل مع التحرش الجنسي بالمرأة في التعليم وفي مكان العمل
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دائي  ، أصبح 2004والتعليم العام في المملكة العربية السعودية مجاني في جميع المستويات، وفي عام  التعليم االبت

ي     56.إلزاميا لكل من البنين والبنات من سن السادسة حتى الخامسة عشر ين ف دد البن وأصبح معدل تسجيل الفتيات مساويا لع

انوي         2004، ومنذ عام 2000حوالي عام  يم الث دارس المتاحة آي يتسنى جعل التعل استهدفت وزارة التعليم زيادة عدد الم

ام   . رإلزاميا للجميع هو اآلخ ى ع والتعليم الثانوي للفتيات تقع اآلن في نطاق سلطة وزارة التعليم التي آانت تشرف فقط وحت

ات         57.على التعليم الثانوي للبنين فقط 2002 ين والبن ين البن ام ب يم الع ة لتطوير التعل وال تميز الخطة العشرية الحالية للمملك

ا        في األهداف أو تخصيص األموال أو المناهج الدراسية ات لتشمل تكنولوجي ررات الدراسية للبن دائل المق فيما عدا توسيع ب

ي             58.المعلومات والتدريب المهني رامج رياضية ف ى ب ات محرومات من الحصول عل زال الفتي ة، ال ت ومن الناحية العملي

  59.مرأةإلى إنشاء مراآز رياضية وثقافية تقتصر على ال 2004المدارس، رغم أن مرسوما وزاريا دعا في عام 

ا وانتكاسات       ود إصالحية موسعة تشهد نجاح تفيدين من    . ويمر التعليم الثانوي في الوقت الحالي بجه ر المس وأآب

هادة             ة وش ة الدولي ة العام هادة الثانوي رامج لش دير ب ي وسعها اآلن أن ت ات ف ي ب هذه اإلصالحات هي المدارس الخاصة، الت

ز اآلن      والرسوب في امتحان الثان. الدبلوم األمريكية ي تستطيع أن ترآ دارس الخاصة الت وية العامة الوطني هدية أخرى للم

دربون     ون م ا موظف التعليم في المواد األآثر دقة وإبداعا وإدماجا للجنسين، ولكنها أقل فائدة للمدارس العامة التي ال يعمل به

  .لالستفادة من الفرص اإلصالحية

ة من الحاصلي     79، آان 2004وفي عام  ي المائ اء، وإذا أدرجت         ف ة من النس ي المملك دآتوراه ف ى درجة ال ن عل

ذا،    60.في المائة من إجمالي الطالب من النساء 75آلية، يكون  102آليات المعلمين المخصصة للمرأة فقط وعددها  ومع ه

ي آل     61وطبقا لوزير التعليم، فإن المرأة شكلت فقط ثلث طالب الجامعات العامة، رأة ف ام للم ات، وإذا   وال توجد أقس الجامع

رأة    ات للم اح المكتب بة، وال تت ر مناس اآن غي ي أم ع ف ة وتق ر آافي ا غي ون غالب رأة تك إن المنشآت المخصصة للم وجدت ف

ويرفض بعض األساتذة، ببساطة، قبول طالبات  62.الستخدامها إال ألوقات محدودة، والمقررات الدراسية المقدمة للمرأة أقل

يم   في برامجهم بغض النظر عن سي  ة أو وزارة التعل بيل          . اسة الجامع ى س ر، عل ي الخب د التعليمي ف ك فه ي مستشفى المل فف

   63.المثال، لم تقبل طالبات في برامج الجراحة العامة أو جراحة العظام أو طب األطفال بسبب معارضة الكلية

ين    ونظ. واختيار برنامج الدراسة في التعليم العالي مهم إلى حد ما بالنسبة لسوق العمل ثال، تعي ع، م را ألنه ال يتوق

ذه  . نساء في الهندسة الميكانيكية أو المدنية، لم تكن هذه البرامج متاحة للمرأة في التعليم العام في الماضي ومع هذا، فتحت ه

ر من ا         ددا أآب أن ع ات ب ر توقع ا يثي رأة، مم اء  البرامج، باإلضافة إلى التصميم الداخلي والقانون، في اآلونة األخيرة للم لنس

تقبل      ي المس ك المجاالت ف ي تل رأة         . سيتمكن من الحصول على وظائف ف ي الخارج للم يح الدراسة ف ك، تت ى ذل وعالوة عل

ويحق للمرأة أن تتقدم للحصول على منح دراسية حكومية تغطي رسوم التعليم ، وراتب   64.نطاقا أوسع من البدائل التعليمية

أمين الصحي، ومصاريف الدراس   زوج  لإلعاشة والت ة لل ذلك تسهيالت مالي رافقين وآ اء م رأة  65.ة ألي أبن وآي تتأهل الم

ذا الشرط ال             ارج، ولكن ه ي الخ ا ف انوني طوال وقت وجوده ر ق ي أم للدراسة في الخارج، يجب أن بكون في صحبتها ول

  .يطبق عمليا

رر أن يصبحا مؤسستين ل     د    وهناك مؤسستان جديدتان تقدمان مقررات دراسية غربية ومن المق تلط قي يم المخ لتعل

ى           . اإلنشاء ة صيادين عل القرب من قري ع ب ي تق ا، الت وم والتكنولوجي د اهللا للعل إحدى هاتين المؤسستين هي جامعة الملك عب

د أبحاث لطالب أجانب         50البحر األحمر على بعد  ة معه ي البداي ي ستكون ف والمؤسسة األخرى هي    . ميال من جدة، والت

ها    جامعة الملك فيصل في الري اض، التي ستكون مؤسسة للتعليم المختلط بمعنى أن الرجل والمرأة سيحصران الفصول نفس

ددة            ق متع ي فصول الدراسة من خالل طواب داخل منفصلة، وف ات وم ولكن سيتم الفصل بينهما في االنتقال من خالل طرق

ات الخاصة للم   . المستويات وحواجز زجاجية ت،     . رأةوفي العقد الماضي، تأسس عدد من الكلي ة عف ة وآلي ة دار الحكم فكلي
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ى         ة عل ذلك دورات تدريبي ة تشمل الهندسة والتمريض وآ وآالهما في جدة، تقدم مقررات دراسية أمريكية باللغة اإلنجليزي

ة    . الدراسة وبرامج للتبادل مع جامعات أمريكية/ العمل ي الرياض باللغ آما يجري التدريس في آلية األمير سلطان للمرأة ف

    66. ليزية وتقدم درجة البكالوريوس في القانون ضمن موضوعات أخرىاإلنج

ا من مضمونها       ة تحرآت لتفريغه م أن الحكوم . وتتأثر قدرة المرأة على الحصول على التعليم بقوانين الوالية رغ

م الح   ى   وتشترط بعض الجامعات حصول المرأة على موافقة ولي أمرها قبل أن يسمح لها بالتسجيل في الفصول ث صول عل

اره ل فصل دراسي تخت ي   67.إذن لك اني وف انون الث اير  /آ ات 2008ين اض للطالب ة الري ي جامع يم ف ة التعل ، سمحت آلي

وفي هذه الحالة، فإن الطالبات وليست اإلدارة هن  . بالتسجيل باستخدام بطاقات الحالة المدنية فقط بدال من موافقة ولي األمر

ر الالتي اشتكين من أن الدولة تنت اختالس النظر      . هك قواعد الدين بعدم طلب موافقة ولي األم يم ب م آخرون وزارة التعل واته

   68.للمرأة ألنه سيكون في مقدور الموظفين الذآور في الوزارة النظر إلى صور النساء في بطاقات الحالة الشخصية

  

  : التوصيات

س العامة، وخصوصا في المجاالت التي تعلم تصلح المقررات الدراسية الدينية في المدارالحكومة أن يحب على  .1

 .للرجل والتي تساوي بين عدم انكشافهن وبين التقوى الدينيةالمرأة أن تكون مطيعة 

للمرأة بأن تقود سيارة أو أن يمنحن، على األقل، وسيلة نقل عام آمنة وتكفي لتلبية احتياجاتهن يحب أن يسمح  .2

 . للعمل

ة في غرف التجارة وإعطائها الفرصة لصياغة سياسات تخدم احتياجات تمكين األقسام المخصصة للمرأيحب  .3

 .مجتمع سيدات األعمال بشكل أفضل

يحب أن تتقرر الفرص التعليمية للمرأة في مؤسسات التعليم العام بحسن نوايا أعضاء الكلية وإنما بسياسات ال  .4

 .تعليمية معلنة بوضوح وتنفذ

 .للفتيات في جميع مستويات التعليميجب على الحكومة أن تقدم برامج دينية  .5

  

 الحقوق السياسية والصوت المدني

ذوره      دني ج ع الم د المجتم ية الضرورية ليم ات األساس ى الحري ر إل ة تفتق عودية دول ة الس ة العربي ل المملك . تظ

ا الدس          اع السلمي يكفله دين االجتم ر أو للصحافة أو ال وق للتعبي ي فاألحزاب السياسية محظورة، وال توجد حق ام   تور ف النظ

ي     ة محظور   األساسي للحكم في المملكة، وتشكيل النقابات واإلضراب واالنخراط ف ادة   . مفاوضات جماعي  39وتحظر الم

ي النشاط    " إلى الفتنة أو االنقسام " النظام األساسي للحكم أي أعمال تؤديمن  دون أن تحددها، مما يجعل أي فرد ينخرط ف

ادة    . حقوق اإلنسان، عرضة للمحاآمة السياسي، بما في ذلك الدفاع عن ا تحظر الم ال      36وبينم ام األساسي االعتق من النظ

ى             دي قضاة حصلوا عل ى أي فية، عل ة تعس ة بطريق ى القضايا الفردي ق عل واالحتجاز التعسفيين، فإن القوانين السعودية تطب

  .تدريب في الدين على أمور تقصر عن ضمان عملية قانونية

ام       . لسعودية نظام ملكي الحكم فيها ألسرة آل سعود  والمملكة العربية ا ي ع ا ف د اهللا ملك دما أصبح عب ، 2005وعن

الي   ام الت درة             . شكل هيئة للبيعة في الع دم ق ن ع ة وأن تعل ك مرشحا للخالف اره المل ل من يخت رفض أو تقب ة أن ت ذه الهيئ وله

ي الم     69.الملك على ممارسة سلطاته ة ف وزراء، يكون        وال توجد مؤسسات تشريعية منتخب ا لل ين مجلس ك يع ة، لكن المل ملك
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ارا   150مسئوال عن آل جوانب إدارة شؤون الحكم، ومجلسا استشاريا مؤلفا من  عضوا، يقدم المشورة للملك، ويبادر، اعتب

  . ، بتقديم تشريعات ويعدل القوانين القائمة2004من عام 

ك وآل     والوسيلة الوحيدة المتاحة للجمهور لالتصال بالحكومة تكون ده المل من خالل المجلس األسبوعي الذي يعق

ى خدمات شخصية     . أمير من أمراء المناطق والذي يجوز للمواطنين حضوره وتقديم التماسات لرد المظالم أو للحصول عل

ة  "مفتوحة وعلى الرغم من أن المجالس  ا      " لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلم رأة ويجب عليه ال يسمح بحضور الم

   70.من ذلك إرسال التماس مكتوب يقدمه قريب لهابدال 

ام   وحظر على المرأة التصويت في انتخابات المجالس المحلية أو خوضها آمرشحة، في أول انتخابات لمنصب ع

رأة حق التصويت           2005.71 فبراير/ شباطفي المملكة العربية السعودية أجريت في  ان للم ا إذا آ ألة م ذا، تظل مس ومع ه

وبر / تشرين األولوعندما أعلن مجلس الشورى في . غير محسومة في السعودية ات المجالس      2003 أآت عن إجراء انتخاب

ة     . البلدية لم تذآر أي معايير للناخبين أو المرشحين، وتقدم عدد قليل من النساء آمرشحات وق آامل دل حق دت وزارة الع وأي

ي التصويت، رأة ف ال 72للم ن رج ا م اءت أساس ن االعتراضات ج افظين ولك دين المح ر  73.ال ن وزي ي وقت الحق أعل وف

راع   الداخلية، األمير نواف بن عبد العزيز، أنه ال ينبغي للمرأة أن تصوت ألنه ال بد من الفصل بين الجنسين في أماآن االقت

يس   والوزير بإشارته إلى اعتبارات تتعلق بالتسهيالت ا. واجتماعات المجالس المحلية آي يتسنى للمرأة أن تشارك ة ول لعملي

  74.العتبارات دينية تحول دون مشارآة المرأة، أبقى الباب مفتوحا لمشارآة المرأة في االنتخابات في المستقبل

رأة    ي قضايا الم . ولم تعين المرأة في مجلس الشورى ولكن الملك عين ثالث سيدات للعمل آمستشارات للمجلس ف

م تجر            وهذه القضايا إما أنها خطوة أولى نحو عضوية المج   دد ول م تح ات ل ام المعين ق، حيث أن مه ة طري ا نهاي لس أو أنه

ي  . دعوتهن لحضور مشاورات المجلس وز وف و / تم ات         2006 يولي ات مسئوالت عن ملف يدات أخري ين ست س ، جرى تعي

   75.غامضة مثل المجموعة األولى

ة من أي وقت م            اة المدني ي الحي ارآة ف ى المش درة عل ر ق رأة اآلن أآث ذا، الم ة      ومع ه ي اآلون ضى حيث جرى ف

ة      به حكومي ة ش ات مدني ي هيئ . األخيرة تعيين سيدات بارزات في مناصب وزارية ممتازة وعميدات في الجامعة ومديرات ف

ي وزارة    ريض ف ة للتم إلدارة العام ة ل ة وآرئيس ة مك دير للشؤون الصحية لمنطق ب م ى آنائ رة األول ان للم وعينت طبيبت

رحمن آل سعود آنائب          وعينت واحدة من أفراد 76.الصحة د ال ن عب د ب د بنت محم األسرة الحاآمة هي األميرة الجوهرة فه

ك      . وزير في وزارة التعليم، وهو أعلى منصب تتقلده امرأة سعودية ة المل وق بجامع ة الحق ي آلي وزاد افتتاح قسم للطالبات ف

وق       وعال . سعود احتمال فرص تعيين المرأة في القضاء في المستقبل، ولكنها بعيدة ة لحق ة وطني ك، أنشئت جمعي ى ذل وة عل

ام  ي ع عودية ف ي الس ان ف ددهم 2004اإلنس ين وع ة المعين ين أعضاء الجمعي ن ب رة أعضاء م م  41، وعش اء ت عضوا نس

ات           77.تكليفهن بمراقبة حقوق المرأة دة والرياض للتجارة والصناعة، وهي هيئ ي ج ات غرفت وخاضت المرأة أيضا انتخاب

ادة يسيطر عليها الرجل  ام        78.ع ي ع ة بخورجي ف را، انتخبت نادي ي عضوية    2005وأخي ة السعودية    ف مجلس إدارة الهيئ

ومع ظهور المرأة في مجاالت آانت من  79.امرأة من بين خمسة آالف عضو 20تضم في عضويتها للمهندسين، وهي هيئة 

ع ي المجتم د تحدث ف ة ق رات نظمي إن تغيي ى الرجل، ف ر مجاال مقتصرا عل ل تعتب اح . قب إن النج ة األخرى، ف ومن الناحي

ها      ة نفس ة أو المعين رأة المنتخب االنتخابي للمرأة وتعيينها في مناصب رفيعة قد يتبين أنها إشارات عديمة الجدوى، إذ تجد الم

  .في مناصب بال سلطة وغير مشارآة

ة مخاطر عل           ا الحكوم ي أقرته ات الت ية من خارج إطار الهيئ ففي  . ى النشطين وتطرح الدعوة إلصالحات سياس

ات أو       ان واضح باالتهام وا دون بي ائفهم أو اعتقل ارزين من وظ يين الب ن النشطين السياس د م ل العدي رة، أقي السنوات األخي

ة  د              80.محاآمة عادل ا بالجل م عليه ي حك اة القطيف الت تئناف لصالح فت دم دعوى اس ذي ق ا     90والمحامي ال د خطفه دة بع جل
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ابها  وان (واغتص زء بعن ر الج ية : "أنظ ة الشخص ن والحري تقاللية واألم ة   ") االس ته لمزاول ف رخص ة القطي ت محكم علق

ة للقضية        ائل اإلعالم الدولي اه وس ه انتب در،    . المحاماة ألنه قوض سمعة المملكة العربية السعودية للفت ة الحوي وأخذت وجيه

ام      ي ع ا ف ر    2006وهي نشطة في مجال حقوق اإلنسان، من بيته تجوابها وأجب الكف عن      وجرى اس ا ب ع اتفاق ى توقي ت عل

  .المشارآة في مظاهرات للدفاع عن حقوق المرأة

وق      دولي النتهاآات حق اه ال ولعب االنترنت دورا آبيرا في النشاط السياسي في السعودية بالمساعدة في لفت االنتب

ام    . اإلنسان ي ع ة     2006وأحد األمثلة على هذا النفوذ حدثت ف ة الحكومي دما اقترحت اللجن ى صالة       عن ة حظرا عل ي مك ف

انبي المسجد    . المرأة أمام آاميرات التلفزيون بالقرب من الكعبة وبدال من ذلك سينقلن إلى منطقة مخصصة بعيدة في أحد ج

ى نطاق              ك سعود عل ة المل تاذة بجامع اتون الفاسي األس ه المؤرخة ه ة آتبت وجرى توزيع خطاب احتجاج مدعم بحجج قوي

ن حالل صفحات االن ع م ان واس وق اإلنس ات حق لمة وجماع المرأة المس ت الخاصة ب ن  . ترن ا م درا آافي ار الخطاب ق وأث

دى               ية ل اآن قدس ر األم ي أآث اء من الصالة ف ع النس رار من ى التراجع عن ق االهتمام الدولي وأرسلت خطابات تأييد أدت إل

ى    ومع هذا، ال تزال المرأة تتعرض للترويع من الناحية العملية على أ. المسلمين يدي الشرطة الدينية ويبتعدن من أنفسهن إل

  .منطقة بعيدة عن صحن الكعبة

  

  : التوصيات

ام      .1 ي ع ة ف ات المحلي ي االنتخاب يح ف رأة بالتصويت والترش مح للم ة أن تس ى الحكوم مح  2012يحب عل وأن تس

  .للمرشحين باستخدام وسائل اإلعالم العامة في دعايتهم االنتخابية

ارية   يجب تعيين المرأة في مج .2 درات استش لس الشورى آعضوات يتمتعن بحقوق آاملة وليس آعضوات يتمتعن بق

 .فقط ولموضوعات مختارة

رة اضطالع                 .3 ور فك ألف الجمه ة آي ي ي مناصب رفيع ر من المؤهالت ف ددا أآب ين ع ة أن تع يجب على الحكوم

  .المرأة بأدوار قيادية

ادة   .4 ة لهؤالء        من النظام األساسي    39يجب على الحكومة أن تعدل الم ة المدني م  للسماح بالمعارضة القانوني للحك

ال          ن االعتق وف م رأة دون خ وق الم ل حق ن أج لمية م اهرات س ي مظ ارآون ف ات أو يش ون التماس ذين يوقع ال

 .والعقاب

   

  الحقوق االجتماعية والثقافية

ا الت       ين الجنسين ذاته يم الفصل ب ر عن آل أشكال األنشطة       يجري تقييد الحقوق االجتماعية والثقافية للمرأة بق د التعبي ي تقي

ة،      . األخرى للمرأة اة العام ي الحي رأة ف ومع هذا، يتغير التسامح إزاء حضور المرأة في الحياة العامة، مع تنامي حضور الم

أدوار                ين الجنسين وتضطلع ب ا اختالط ب ة فيه ات تجاري ي هيئ ارزة وانتخبت لمناصب ف ي مناصب ب حيث عينت المرأة ف

امح    . ن العاملين في المستشفيات العامةأساسية ضم ى عدم التس وتزايد أيضا تصميم النشطين المدافعين عن حقوق المرأة عل

وق                 ة والحق ة والثقافي وق االجتماعي ادة الحق ة للتحرك من أجل زي دوره دفع ا يعطي ب رأة، مم إزاء التمييز والعنف ضد الم

تنفيذ حملة إلثارة االهتمام االجتماعي بالعنف األسري والعمل مع  ووزارة الشؤون االجتماعية منخرطة في. األخرى للمرأة

  81.محامين وأطباء وقضاة وضباط شرطة يجري تدريبهم للتعرف على حاالت العنف األسري والتعامل معها
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ق   ا يتعل تقلة فيم رارات مس اذ ق ي اتخ ة ف ة صحية والحري ى الحصول رعاي رأة عل درة الم فيات ق وتقلص المستش

وقهن اإل ا     بحق نى عالجه ي يتس ا آ ي أمره ة ول ة بموافق ة بالمطالب ع      . نجابي ذا، تتمت ترط ه انون يش د ق ه ال يوج م أن ورغ

ا     ر مم ي األم المستشفيات في المملكة العربية السعودية على نحو متسق بحرية تصرف لرفض تقديم العالج بدون موافقة ول

ق المستشفيات      82.ل المرضى في غياب آبائهميؤدي بالتالي إلى مخاطر تهدد الحياة بالنسبة للمرأة واألطفا ذا، ال تطب ع ه وم

وتوفر المراآز الطبية الحضرية رعاية . هذا بطريقة متسقة، وتسمج بعض المستشفيات بالفعل للمرأة بالموافقة على عالجها

ة الس    ة العربي ي ترتيب   طبية مجانية وعلى أحدث مستوى وممولة من الحكومة للمواطنين السعوديين، وتأتي المملك عودية ف

ة الصحية     ا بالرعاي بب التزامه ائي بس دة اإلنم م المتح امج األم رية لبرن ة البش ر التنمي ي مؤش دم ف ينات . متق ت تحس وأدخل

ي تخصيص                رأة وجود اختالل ف رن الماضي، وال تظهر مؤشرات صحة الم ع الق ي رب ة الصحية ف ملحوظة على الرعاي

رأة   ع           .موارد الرعاية الصحية بين الرجل والم ائل من ة، ووس ادات والمستشفيات خدمات الصحة اإلنجابي ع العي دم جمي وتق

     83.الحمل متاحة بشكل واضح في الصيدليات العامة والخاصة

ين      17وزاد متوسط األعمار المتوقع بأآثر من   رة ب ي الفت ا ف ة البشرية     2000و 1975عام ر التنمي ، ويشير تقري

ام  رة أط  2008لع يش فت رأة تع ى أن الم نوات إل ع س والي أرب ل بح ن الرج راوح   84.ول م ي تت ات الالت ين المتزوج ن ب وم

ا و  15أعمارهن بين  ا، تستخدم    49عام د              32عام دل الموالي ه مع ر عن دن يعب م مت ل، وهو رق ع الحم ائل لمن ة وس ي المائ ف

غ    ذي يبل رأة   3,89المرتفع في المملكة العربية السعودية ال ال صحة محتر     85.والدة لكل ام ي    وحضر عم دربون ف ون وم ف

ة    100لكل   18ولكن معدل الوفيات بين األمهات يصل إلى  86،)في المائة 91(الغالبية العظمى من الوالدات  ألف والدة حي

دة و   11مقارنة بمعدل ( ات المتح دا و   7في الوالي ي آن ي إسرائيل و   4ف ي سوريا   130ف اك حاجة أيضا لتحسين      87).ف وهن

د  ال، إذ توج ات األطف دل وفي ل  21مع اة لك ة وف اة  1000حال ل (والدة حي دة 6مقاب ات المتح ي الوالي االت ف دل  88)ح ومع

ا         1000لكل  26وفيات األطفال دون الخامسة هو  دول األخرى تقريب ة بكل ال ة بالمقارن ع للغاي والدة حية، وهو معدل مرتف

ال دون الخامسة    ، عندما آان 1970ولكنها تمثل تحسنا هائال منذ عام " تقرير التنمية البشرية"في  ات األطف  185معدل وفي

بينما ال تتوافر أدلة على أن المرأة تحصل على رعاية طبية أقل من الرعاية التي يحصل عليها الرجل، . لكل ألف والدة حية

والدة،         ل ال ة قب ل، والرعاي ة للطف ة الطبي ة الرعاي  فإن معدالت الوفيات المرتفعة للرضع واألطفال يثير تساؤالت حول نوعي

  . وقدرة أولياء األمور على الوصول إلى األطباء والمستشفيات

ى     ات تشير إل وختان اإلناث ليس ممارسة شائعة في المملكة العربية السعودية، رغم أن األدلة المستمدة من الرواي

رة  . وجود هذه العادة في بعض المجتمعات الشيعية في المنطقة الشرقية رن    آما آان الختام مسجال أيضا في فت ابقة من الف س

دو    ات الب ع             . العشرين بين بعض تجمع ي أجريت م ابالت الت ذا، والمق ع ه اث، م ان اإلن ن سعودي خت د أي رجل دي وال يؤي

   89.لم تقدم أدلة سوى على حالة واحدة فقط 2002الممرضات في مستشفى الحرس الوطني السعودي في عام 

ا        ي المش رأة ف ا الم ع به ي تتمت ة الت دى الحري ف م ة     ويتوق ات والتنمي ع والسياس اة المجتم ي حي أثير ف رآة والت

دراتها الشخصية         ا وق ا وتعليمه ات عائالته ى عالق ذه األنشطة وعل ة هي    . االجتماعية على تأييد عائلتها له فالشبكات العائلي

ى  وتؤثر المرأة ا. أسهل طريق لالتصال مع المجتمع األوسع بالنسبة للرجل والمرأة في السعودية على حد سواء لسعودية عل

تثمرة        ة ومس تاذة جامع ة وصحفية وأس السياسات والتنمية االجتماعية من خالل دورها آمدرسة وطبيبة وأخصائية اجتماعي

ي وسعهن أيضا        . آعالمة دين ومن خالل االنخراط في مناقشات عامة حول دور المرأةو ون ف ديهم صالت، يك وإذا آانت ل

   .ة الحاآمةتوصيل أهدافهن مباشرة ألفراد في األسر

ة  وتعمل  . وبينما تشارك المرأة في إعداد المحتوى اإلعالمي والتأثير فيه، فإن تأثيرهن محدود بسبب الرقابة الذاتي

دعوة   المرأة آصحفية ومقدمة برامج ومذيعة في التلفزيون وآمدونة وآاتبة في الصحف وهي عضو في جماعات للبحث وال
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ع . توزع معلومات على وسائل اإلعالم م من              وم ر بشكل دائ ي تتغي راهن، والت ي الوقت ال ية ف ائق السياس ذا، تخفف الحق ه

  .محتوى الرسائل التي تعدها المرأة آما تؤثر على الكيفية التي ستظهر بها في التلفزيون

دائ    ديها ب اعي ألن ل ل وتتأثر المرأة في المملكة العربية السعودية بالفقر على نحو غير متجانس نتيجة للنوع االجتم

ة بالرجل    تثمرة مقارن رأة  . محدودة للتوظيف وللوصول إلى القضاء والحصول على نقل عام والقدرة على التحرك آمس والم

ل           ا مث ي حياته ة ف رارات جوهري ق بق ا يتعل ار فيم ة االختي تحت السيطرة القانونية ألقرب رجل من أهلها، وتفتقر غالبا حري

ى          وعالو. الزواج والحمل وهل تعمل خارج البيت ر إل د تفتق ة ق ة أو ثالث زواج آزوجة ثاني رأة ب ة على ذلك، إذا ارتبطت الم

ادية      ا االقتص ن قيمته ة م ا وحص ي بيته ة ف اس بالملكي ة      . إحس ى الرفاهي رة عل ة آبي ؤثر بدرج ة ت ل مجتمع ذه العوام وه

  .االقتصادية للمرأة وتمنع المرأة من مواجهة الصعوبة االقتصادية لرعاية نفسها

ي            والنشطون الم يما ف ة، الس ا الدول ي ترعاه وات الت ر خارج القن ى تغيي دعون إل ذين ي دافعون عن حقوق المرأة ال

ا      . مجال حقوق اإلنسان واإلصالح السياسي، يواجهون عقوبات عادة ل، بم ائية تعم ومع هذا، فإن العديد من المنظمات النس

ي جمي      ة ف دعمها األسرة الحاآم رى  في ذلك اتحادات إلنعاش وضع المرأة ت دن الكب ز      . ع الم دعو مرآ ك، ي ى ذل وعالوة عل

ز أبحاث صغير       ى         خديجة بنت خويلد لسيدات األعمال في جدة، وهو مرآ ي جدة، إل ارة ف ة التج يعمل تحت إشراف غرف

  .تعزيز مشارآة المرأة في التعليم والنشاط االقتصادي والعمل

  

  : التوصيات

بهم والسماح       يحب على الحكومة أن تطلب من العاملين في القطاع  .1 ى طل اء عل الغين بن الطبي معالجة المرضى الب

 . للمرأة بأن توافق على الرعاية الصحية لها وألبنائها

دمي خدمات               .2 ات ومق يارات اإلسعاف آي يتسنى لألمه ا لس ة ونظم ل آافي ائل نق وفر وس ة أن ت يحب على الحكوم

  .ألبنائهن ومن يقمن برعايتهالرعاية الطبية من اإلناث أن يحصلن على رعاية طبية عاجلة لهن و

ة عن     .3 نهم الجماعات المدافع ة، ومن بي ان والديمقراطي وق اإلنس دافعين عن حق ة أن تسمح للم ى الحكوم يجب عل

  .حقوق المرأة بالعمل دون خوف من التهديد باالعتقال أو االحتجاز

ا   يحب  .4 احي الحي ع من ي جمي رأة ف ور صور للم نى ظه ي يتس ة آ ود اإلعالمي ن القي د م ي الح ارة وع دف إث ة، به

 .الجمهور إلى المرأة آمواطنة وآفرد وآجزء من الشعب لديها مساهمات تقدمها للمجتمع

يجب على الجامعات السعودية أن تبادر بمشروعات للبحث وجمع البيانات تبحث في القضايا المرتبطة بالمرأة بما  .5

 .نشطة االقتصادية وغيرهافي ذلك انتشار العنف األسري ومعاملة المرأة بموجب القانون واأل

  

  الكتبة

يج     ة الخل يم اإلسالمي ومنطق اب      . تكتب إليانور عبد اهللا دوماتو عن النوع االجتماعي والتعل ي آت ا ف وظهرت أحدث مؤلفاته

اوني     ) تحرير جريجوري ستاريت(الدين والكتب الدراسية في الشرق األوسط : تدريس اإلسالم رة مشروع بحث تع وهو ثم

ا            يستهدف تحديد ران وترآي ك إي ي ذل ا ف ي الشرق األوسط، بم ام ف يم الع أي نوع من اإلسالم يجري تعليمه في مدارس التعل

ة       وتعمل الدآتورة د. لسطين وإسرائيلوف ي جامع ة ف د واطسن للدراسات الدولي وماتو في الوقت الحالي باحثة زائرة في معه

ي الشرق األ رأة ف ابق لرابطة دراسات الم يس س راون وهي رئ الس إدارة . وسطب ي مج ة و حواوهي أيضا عضو ف مجل
   .ومستشارة مألوفة لوآاالت حكومية دراسات المرأة في الشرق األوسط
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 الهوامش
                                                 

  .وعمل) األحاديث(من قول ) صلى اهللا عليه وسلم(يقصد بالسنة ما ترآه النبي محمد   1
وطبقا لهذه النظرة، فإن دور آل من الرجل والمرأة يكمل  .مفهوم التكافؤ بين الجنسين شائع االستخدام في المجتمعات التي تسكنها أغلبية مسلمة  2

وعلى سبيل المثال، بينما الرجال مطالبون بدعم عائالتهم، يتوقع من . ويعتقد أن هذا التكامل لصالح المرأة. آل منهما اآلخر لكنهما غير متساويين
رث نصف ما يرثه البنون، لكن المرأة تحتفظ بثروتها بعد الزواج آما المرأة أن تدير شؤون األسرة وترعى األطفال واألبوين المسنين؛ والبنات ت

  .زوجالأنها غير ملزمة بإنفاق ثروتها على األسرة في حين أن هذا واجب على 
  : نظرأ ،)باإلنجليزية(، 2007مارس /آذار 7، (Arab News)آراب نيوز  ،"المرأة السعودية تطالب بحقوق متساوية في الجنسية"حسناء مختار،   3

www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=93232&d=7&m=3&y=2007 
الجنسية في "فقانون : وال يقع الضرر دائما على بنات المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي عندما يتعلق األمر بالحصول على الجنسية السعودية

ال يميز ) هجرية 1374ربيع األول  16، 1539أم القرى رقم ( 5604/20/8لكي رقم ، الصادر بالمرسوم الم1954لسنة " المملكة العربية السعودية
ويمكن ألرملة السعودي غير السعودية التقدم أيضا للحصول على الجنسية . بين البنين والبنات من حيث الحق في الحصول على الجنسية السعودية

ويمكن الحصول على مزيد من . جنسيتها ألبنائها قضية عامة في المنطقة آلها وقضية عدم قدرة المرأة السعودية على منح. 1954بموجب قانون 
لعاصمة األمريكية، المعلومات حول هذا الموضوع من خالل منظمة الشراآة من أجل تعليم المرأة، وهي جماعة حقوقية نسائية مقرها في ا

المطالبة بالمساواة في حقوق "المية، أنظر إصدار للمنظمة بعنوان تصدرت لحملة من أجل حقوق المرأة في الجنسية في البلدان اإلسواشنطن، 
  ./www.learningpartnership.org/citizenship/category/countries :، أنظر"الحملة من أجل حق المرأة العربية في الجنسية: الجنسية

  ").ن يفرضون الطاعةم"وتعني ( المطوعيناألخالقية في المملكة باسم / يعرف أفراد الشرطة الدينية  4
من االتفاقية، التقريران  18مراجعة التقارير المقدمة من الدول األعضاء، بموجب المادة "، )هجرية 1425شوال  29( 54/المرسوم الملكي رقم م  5

 ،أشكال التمييز ضد المرأة لجنة القضاء على: األمم المتحدة( ،"المملكة العربية السعودية: الدوريان المجمعان األول والثاني للدول األعضاء
CEDAW/C/SAU/2, 07-29667 [E] 120507 230507, ،29 أنظر16. ص، )2007مارس /آذار ، :  

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/296/67/PDF/N0729667.pdf?OpenElement  
  )باإلنجليزية. (2007يونيو / حزيران 25، (Arab News)آراب نيوز  ،"د الزوجة غير السعوديةفيالقانون الجديد قد ي"مها عقيل،   6
 18، (Arab News)آراب نيوز  ،"الجنسية الجديد نونايات المتزوجات من سعوديين بسبب ققلق في أوساط األجنب"سارة عبد اهللا،   7

  ..2007يونيو /حزيران
  . 2008 مارس/ آذار 4، المدينة، "ي األمرالمرأة السعودية بمكنها استخراج بطاقة هوية يدون موافقة ول"عوض المالكي،   8
 14، )الدوحة، قطر(،  (islamonline.net) إسالم أونالين ، "اضيات في محاآم األسرة السعوديةتوصية بتعيين ق"عبد الرحيم علي،   9

  .www.islamonline.net/English/News/2004-06/14/article03.shtml: ، أنظر2004يونيو /حزيران
  ،2007فبراير /شباط 1، الوطن، "وزارة العدل السعودية تسمح للمحاميات بتقديم المشورة القانونية فقط"اري، حميد الش  10

GMP20070201614006 ،)بالعربية(  
، أوضح الدآتور آل الشيخ أنه Arab News, 31 March 2008  ،،(Arab News)، آراب نيوز "المرأة ستعمل في المحاآم السعودية"  11

، Gulf News جلف نيوزالمرأة السعودية حصل على حق العمل في القانون، "مريم الحكيم،  لمرأة أن تمارس المهن القانونية،حق ا يرى أن من
   .2007 أآتوبر/  تشرين األول 25
منظمة : يويوركن( ،:فضية فوزة فالح تكشف عن عيوب خطيرة في النظام القضائي السعودي: وقف إعدام امرأة لممارسة السحر: السعودية"  12

   .2008فبراير / شباط 14، )هيومان رايتس ووتش
  2008فبراير / شباط TimesOnLine (  ،7(تايمز أونالين  ،"عودية تعتقل أما لجلوسها مع رجلالشرطة الدينية في الس  13

www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article3321637.ece.  
مؤسسة ( ،Arab Reform Bulletinأخبار وآراء، ، "ضغوطهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعرض لل: سعوديةالمملكة العربية ال"  14

  ). نشرة اإلصالح العربي :، باسمأيضا باللغة العربية رتصدالنشرة ( .2007يونيو /، حزيران5آارنيجي، السنة الخامسة، العدد 
، لمراجعة 2008يناير / آانون الثاني 17المنعقد في  815تسجيل ملخص لالجتماع رقم "ر أنظر محضر جلسة استعراض التقري على لإلطالع  15

اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على آل أشكال التمييز ضد المرأة، لجنة القضاء على (من االتفاقية  18تقارير مقدمة من الدول األعضاء بموجب المادة 
  : ، أنظر)2008 فبراير/ شباط CEDAW/C/SR.815 ،18,الملف،  التمييز ضد المرأة، الدورة األربعين،

www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAWSR815.pdf.  
الشرق " مسئول سعودي يشرح التحفظ على بندين في اتفاقية بشأن المرأة"موفق النويصر، : ولمناقشة الرد السعودي على تقرير اللجنة أنظر

  .4. ، ص2000 أغسطس /آب 23) لندن( األوسط
 فبراير/ شباط 2، )بيروت( الحياة، "المرأة السعودية مجافيا للواقع حقوقيون يعتبرون تقريرًا لألمم المتحدة عن: السعودية" مصطفى األنصاري  16

2008  .  
تسافر داخل المملكة رغم أنه ال  إذن المحرم ضروري قانونا آي يتسنى للمرأة السفر للخارج، ومن الناحية العملية، فإنه ضروري أيضا آي  17

وطبقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، فإن المرأة التي ال تقدم إثباتا لموافقة المحرم فد تمنع أيضا من رآوب الطائرة في . يوجد شرط رسمي لذلك
 Perpetual Minors: Human Rights Abuses Stemming from Male Guardianship and Sex“: أنظر. رحالت داخلية

Segregation in Saudi Arabia”  ، (HRW, April 2008), section II .أنظر الموقع التالي: 
www.hrw.org/reports/2008/saudiarabia0408/  

انتهاآات حقوق اإلنسان الناجمة عن نظام الوالية والفصل بين الجنسين في : رات إلى األبدقاص": ولإلطالع على النسخة العربية للتقرير، أنظر
  www.hrw.org/sites/default/files/reports/saudiarabia0408ar_1.pdf، "المملكة العربية السعودية

، 2007 أآتوبر/ تشرين األول، نشرة اإلصالح العربي، "يادةقانون البيعة؛ إصالح القضاء؛ حملة للسماح للمرأة بالق: المملكة العربية السعودية"  18
  www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=21256&lang=ar: على الموقع التالي

  . 2008يناير / آانون الثاني 18رويترز، لوس أنجلس تايمز،  ،"سعودية على المرأة تخضع للمساءلةالقيود ال"  19
  .2008يناير / آانون الثاني 21، )لندن(ذا تليجراف  ،"حظر على قيادة المرأة للسياراتالالسعودية ترفع "  20
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، سلسلة رسائل )ميمري(، معهد الشرق األوسط ألبحاث اإلعالم "مجلس الشورى السعودي يوصي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة مع قيود"  21

  www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD187508: أنظر ، 2008مارس / آذار 18، 1875خاصة، العدد 
  2008 مارس/ آذار 17، بتاريخ ,Alarabiya.net (Dubai)مصدرها موقع قناة العربية الفضائية بدبي، " الرسالة الخاصة"هذه 

  Chinadaily.com.cn ، 2008 مارس/ آذار 20، تشاينا ديلي، موقع صحيفة "السعودية تفتتح فندقا للسيدات فقط"  22
  . )2008مارس / آذار(، 7مجلة انكاونتر، معهد الرشق األوسط، العدد " إعالنات الزواج في المملكة العربية السعودية"بحري،  لؤي  23
  هجرية  1422ذي الحجة  20، 874رقم " وزارة الداخلية، قانون زواج السعودي من أجنبية  24
  .2007سبتمبر / أيلول Arab News(، 14(وز آراب ني" زواج السعوديات من أجانب في تزايد"نجاح الوسيمي،   25
   /www.hrw.org/reports/2008/saudiarabia0408 ,، أنظر31-  30، ص )قاصرات إلى األبد“  26
، 2007 أآتوبر/ تشرين األول، نشرة اإلصالح العربي، "قانون البيعة؛ إصالح القضاء؛ حملة للسماح للمرأة بالقيادة: المملكة العربية السعودية"  27

  www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=21256&lang=ar: على الموقع التالي
  ..2004يونيو / حزيران IslamOnline.net( ،14(إسالم أونالين ، "السعودية تنشئ محكمة عليا ومحاآم أخرى"  28
/ حزيران 4راقبة ومحاربة االتجار في البشر، وزارة الخارجية األمريكية، مكتب م: واشنطن دي سي( ،"2008تقرير تهريب البشر "  29

  .www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/105386.htm : ، أنظر)2088يونيو
: عضاءمن االتفاقية، التقريران الدوريان المجمعان األول والثاني للدول األ 18مراجعة التقارير المقدمة من الدول األعضاء، بموجب المادة "  30

 CEDAW/C/SAU/2, 07-29667 [E]األمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على آل أشكال التمييز ضد المرأة،( ،"ة السعوديةالمملكة العربي
  :، أنظر) CEDAW/C/SAU/2: سيشار إليه من اآلن وصاعدا على النحو التالي( ، 2007مارس / آذار 29 ، ,22 ,230507 120507

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/296/67/PDF/N0729667.pdf?OpenElement.  
الدول األعضاء سيستخدمون آل اإلجراءات المناسبة بما في ذلك التشريع لحظر آل أشكال تهريب النساء "تطالب المادة السادسة من االتفاقية 

في ضوء حقيقة أن المملكة تطبق . "في المملكة وردا على القضية، يشير السعوديون إلى أنه ال وجود لهذه المشكلة." واستغاللهن في الدعارة
يب الشريعة اإلسالمية، التي تحض على الفضيلة وتحرم الرذيلة والفسق والفجور، وآذلك نظرا ألن ذلك يتعارض مع العادات والتقاليد، فإن تهر

اتخاذ إجراءات عملية لسد آل الثغرات التي قد تؤسس والمملكة قادرة على ... النساء واستغاللهن في الدعارة ممارسات ال يعرفها المجتمع السعودي
وحققت هذه الجهود نجاحا ملحوظا، مما يعكس رغبة الدولة الصادقة لمحاربة ... الممارسات الجنسية غير المشروعة من خاللها وجودا في البالد

  ."      وأن السلطات تحتويها ،.ويجب القول بأن هذه الممارسات محدودة وتافهة تقريبا. هذه الممارسات غير القانونية
تتضمن المادة . ".الجزء األول الفصل الثاني) ليزية، الطبعة األولى باإلنج2005 سبتمبر/ أيلول 27، 51/قانون العمل، المرسوم الملكي رقم م"   31

  ..."خدميهم وتحدد حقوق وواجبات آل طرفإلعداد قواعد منظمة لعمال المنازل وأمثالهم تحكم عالقتهم بمست"السابعة أيضا توجيها لوزارة العمل 
انتهاك صارخ ضد خادمة  نور مياتي حرمت من العدالة في مواجهة التعذيب، القاضي يتجاهل أدلة في قضية: المملكة العربية السعودية"  32

  ).2008مايو /أيار 21هيومان راتس ووتش، " (إندونيسية
، تم الوصول للتقرير من 2008مايو /أيار Saudi Gazette(،25(سعودي جازيت  ،"قهاشرطة الدمام تساعد خادمة في الحصول على ح"  33

  .www.nshrsa.org/newsdetail.php?NID=407: خالل موقع اللحنة األهلية لحقوق اإلنسان على شبكة االنتنرنت
  )2000الرئاسة العامة لتعليم البنات، : الرياض(الحديث للصف الثاني عشر   34
. االنتهاآات الجنسية في إطار األسرة مشكلة تاريخية في مجتمعات الخليج التي تفصل بين الجنسين. ".22 ,(HRW) ألبدقاصرات إلى ا“  35

. ، آان الهدف منها إخفاء سفاح القربى"قتل بدافع الشرف"حاالت  1912وسجل أطباء أمريكيون يديرون مستشفيات في الكويت والبحرين منذ عام 
  . )2000مطبعة جامعة آولومبيا، : نيويورك" (ليسمع الرب"إليانور داماتو، : ا الموضوع، أنظرلإلطالع على المزيد لهذ

  ،2007 نوفمبر/ تشرين الثاني 24، )الرياض( ،وآالة األنباء السعودية، "بيان إيضاحي جديد من وزارة العدل حول فتاة القطيف"  36
www.spa.gov.sa/details.php?id=502822   

خدمة رصد لبي بي سي، موقع  ،""لجريمة وحشية"ر عفو عنها تعرضت ضحية االغتصاب التي صد –العاهل السعودي "ك، ابتهال مبار  37
  .. 2007آانون األول ديسمبر  20األخبار العربية، 

  :، أنظر"فتاة الفطيف"لمزيد من التحليل عن التبرير القانوني ألحكام القضاء وعفو الملك في قضية 
، "االحتجاز التعسفي والمحاآمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي: عدالة غير آمنة"

www.hrw.org/sites/default/files/reports/saudijustice0308ar_1.pdf  
ر تراخيص لمزاولة أنشطة على الهيئات الحكومية التي تصد: هجرية 1425ربيع الثاني عام  12، الصادر في 120جاء في نص القرار   38

  :    أنظر." اقتصادية تسلم الطلبات المقدمة من المرأة للحصول على التراخيص، التي تجري الموافقة عليها وإصدارها وفقا لذلك
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/296/67/PDF/N0729667.pdf?OpenElemen  

للشرآات الخاصة بفتح أقسام توظف المرأة دون اشتراط الحصول "هجرية، يسمح  1426رجب  17، الصادر بتاريخ 187القرار الوزاري رقم 
  . على ترخيص

، "2009الخطة تستهدف زيادة أعداد المرأة السعودية في قوة العمل إلى ثالثة أمثالها بحلول عام "خالد القصيبي، وزير االقتصاد والتخطيط،   39
 :، أنظر)2007نوفمبر / تشرين الثاني 4ربية السعودية، سفارة المملكة الع: واشنطن دي سي(

www.saudiembassy.net/2007News/News/NewsDetail.asp?cIndex=7062.  
سفارة المملكة العربية السعودية، المكتب : واشنطن دي سي(، )باإلنجليزية( "اإلصالح السياسي واالقتصادي في المملكة العربية السعودية"  40

   :أنظر ،)2005سبتمبر / فارة، أيلولاإلعالمي بالس
www.saudiembassy.net/ReportLink/Reform-Report-September-2005.pdf.  

  : ، أنظرالبنك الدولي" 2008مؤشرات التنمية العالمية "  41
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:21725423~pagePK:64

133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html   
  .خالد القبيصي، مصدر سبق ذآره  42
، الطبعة األولى 2005 سبتمبر/ أيلول 27هجرية،  1426شعبان  23، 51/المملكة العربية السعودية، نظام مكتب العمل، المرسوم الملكي رقم م  43

2006.  
تحليل يستند على النوع االجتماعي للخطة الوطنية "المرأة في القطاع الخاص،  أعدت نورا الترآي ملخصا للنقاش حول العقبات أمام تشغيل  44

وهذه العقبات ). 2007 أغسطس/ آبمرآز خديجة بنت خويلد لسيدات األعمال، مخطوط غير منشور، : جدة" (2009- 2005الثامنة للتنمية، 
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اح باللغة العربية على موقع الغرفة التجارية بجدة على شبكة مذآورة بشكل آامل وبالتفصيل في في تقرير أعده المرآز، ومقره جدة، ومت

  /www.jcci.org.sa/JCCI/AR/Specialized+Centers/Khadija+Bint+Khuwailid+Center: االنترنت، أنظر
: مرحى يا شباب"عريفى أآبر : أنظر. وآانت شكاوى النساء أساسا من إحساسهن بإهانة لتحملهن تعليقات جنسية مثيرة للشك من الباعة  45

   2006نيسان أبريل  Independent News( ،27(إندبندنت نيوز  ،"تال من أجل حقوق المرأة السعوديةالمالبس الداخلية تؤدي إلى ق
     2006نيسان أبريل  Gulf News(،11(جلف نيوز  ،"استبعاد عمل أجنبيات في متاجر المالبس الداخلية"  46
مايو / أيار 16، )لندن(ذا تليجراف ، "لدين يؤجل خطة للسماح للمرأة بالعمل في بيع المالبس الداخلية للنساءغضب رجال ا"أنطون الجورديا،   47
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 حقىق انًرأة في انشرق األوسط وشًال أفريقيا

 ِٕٙظ اٌجؾش

 

 

 

 

 ينهج انبحث

 يقذيت

ِمبهًٔب ٌٍؾو٠خ اٌزٟ رزّزغ ثٙب اٌّوأح فٟ ِّبهٍخ  ئل١ّ١ٍ١ًب رؾ١ٍاًل ؽمٛق اٌّوأح فٟ اٌْوق األٍٜٚ ّّٚبي أفو٠م١بكهاٍخ رملَ 

ٚثنٌه، رؼل اٌلهاٍخ أكاح ل٠ٛخ ١ٌٍْٕٞٓ ٚاألوبك١١ّ٠ٓ ٚاٌٖؾف١١ٓ ٚاٌجبؽض١ٓ فٟ ِٕٞمخ اٌْوق األٍٜٚ . ؽمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ

األؽلاس اإل٠غبث١خ ٚاٌٍَج١خ اٌزٟ رإصو ػٍٝ ؽمٛق اٌّوأح ٚاٌزٟ  2009ٚرغٟٞ ٝجؼخ ػبَ . أفو٠م١ب ٚفٟ أٔؾبء اٌؼبٌُّّٚبي 

ئ١ٌٙب  لب ِٓ إٌمٞخ اٌزٟ أزٙذٔٞال، ئ2008ك٠َّجو / وبْٔٛ األٚي 31ٚ ٠2004ٕب٠و / ٚلؼذ فٟ اٌفزوح ث١ٓ أٚي وبْٔٛ اٌضبٟٔ

، 2009هٜ فٟ ػبَ ٞ اٌغيء األٚي ِٓ اٌلهاٍخ اٌزٟ رظ، ٠ٖٚخٝجؼخ اٌق١ٍظايٚرووي . 2004فٟ ػبَ  حإٌّْٛه اٌلهاٍخ

اٌجؾو٠ٓ ٚاٌى٠ٛذ ٚػّبْ ٚلٞو ٚاٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ٚاإلِبهاد اٌؼوث١خ : ػٍٝ اٌلٚي أػٚبء ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌق١ٍغٟ

. اٌّزؾلح

٠ٚٛعٗ . لٛق اإلَٔبْاٌلهاٍخ، اٌّٞجك فٟ وً ٝجؼخ، ثْىً أٍبٍٟ ػٍٝ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؼ ٠َٚزٕل ِٕٙظ

فٟ رم١١ّٙب اٌَّزّو ٌؾبٌخ اٌؾو٠خ ٚاٌؾمٛق  ِٕن فزوح ٠ٍٛٝخ،ٚ، اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ِإٍَخ فو٠لَ ٘بًٚ

 ثؾىُ اٌمبْٔٛ ٠ٚأفن اٌزمو٠و اٌقبٓ ثىً كٌٚخ فٟ االػزجبه وال ِٓ اٌٛٙغ. ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌؾو٠بد اٌّل١ٔخ فٟ أٔؾبء اٌؼبٌُ

٠ٚغوٞ رؾ١ًٍ وً ِٓ . ٌٝ ؽل ٍٛاءٌؾمٛق اٌّوأح ٠ٚؾًٍ ِؼبٍِخ اٌّٛا١ٕٝٓ ٚغ١و اٌّٛا١ٕٝٓ ع لغٚاايثؾىُ األِو ٚاٌٛٙغ 

ٚإٌّٙظ اٌنٞ ارجؼزٗ . اي، ٚونٌه رأص١و اٌفبػ١ٍٓ ِٓ غ١و اٌلٚي ػٍٝ ؽو٠خ اٌّوأحَعِٚب رزغبفً ػٕٗ ِٓ أاي اٌلٌٚخ َعأ

: ٍِخ ٚٚاٙؾخ ٌؾمٛق اٌّوأح فٟ ِغٍّٙبْ ٕٛهح وبٞاٌلهاٍخ ِورت فٟ ١ٍبق اٌّغبالد اٌوئ١َ١خ اٌزب١ٌخ، ٌزىٛ

ػلَ اٌز١١ّي ٚئِىب١ٔخ اٌٍغٛء ٌٍمٚبء  .1

االٍزمال١ٌخ ٚاألِٓ ٚاٌؾو٠خ اٌْق١ٖخ  .2

اٌؾو٠خ االلزٖبك٠خ ٚرىبفإ اٌفوٓ   .3

اٌؾمٛق ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌٖٛد اٌّلٟٔ  .4

 اٌؾمٛق االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ .5

وسيرورته ينهج انبحث 

ٚرًّْ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ِٕٙغب كل١مًب ٕٚبهًِب . ٌجٍلاْ ِٛٙغ اٌلهاٍخ ٚرؾ١ٍٍٙبرملَ اٌلهاٍخ ك١ٌال ٚاٙؾًب ِٚزَمًب ٌم١بً ا

ٚرف١ٍ١ًٖب؛ ٚرؾل٠ل اٌّٛٙٛػبد ٚاٌمٚب٠ب اٌوئ١َ١خ اٌزٟ رغوٞ ِواعؼزٙب؛ ٚر٠ٛٞو ٔظبَ ٌٍوٕل ٚاٌز١ٕٖف ٚئٔزبط رؾ١ًٍ 

ألٚي ِوح، فاْ رفوكٖ  ٚػٕلِب ٝوػ اٌّْوٚع. ٌٍزملَ اٌنٞ أؽوىرٗ كٌٚخ فٟ لٚب٠ب ِؾلكح ِورجخ ؽَت اٌّٛٙٛع ٍوكٞ

الزٚٝ ِٓ فو٠لَٚ ٘بًٚ أْ رٞٛه ِٕٙغب عل٠لا ٌٍزم١١ُ ٠زؼبًِ ثْىً ِؾلك ِغ اٌؼمجبد اٌزٟ رؼٛق رّزغ اٌّوأح ثؾمٛلٙب 

ٚأػل فو٠ك اٌجبؽض١ٓ ٚاٌقجواء فٟ فو٠لَ ٘بًٚ . اٌىبٍِخ ٠ٚزؼبًِ ونٌه ِغ األٍئٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ رٞج١مٙب ػٍٝ إٌبً ع١ّؼب

. ِز١ّيح ِٓ وجبه اٌّزق١ٖٖٓ األوبك١١ّ٠ٓ ثّواعؼزٙب ٚئلواه٘بٚلبِذ ٌغٕخ  األٍئٍخ

انتقارير انتحهيهيت واننتائج انخاصت بكم دونت  

ٚعوٜ افز١به اٌّإٌف١ٓ ِٓ ث١ٓ ِغّٛػخ . ٠ٚزأٌف عٛ٘و اٌلهاٍخ ِٓ رمبه٠و رؾ١ٍ١ٍخ ٌىً كٌٚخ ِٓ اٌلٚي اٌزٟ عوٜ رؾ١ٍٍٙب

رٍىْٛ ع١ّؼب فجوح فٟ ِغبي ؽمٛق اٌّوأح ٚاٌزبه٠ـ ٚا١ٌَبٍخ فٟ اٌْوق ، ٠ُٚل١ٍُوج١وح ِٓ اٌّزق١ٖٖٓ فٟ اٌلٌٚخ ٚلٟ اإل

ٚرَزٕل اٌزمبه٠و ئٌٝ لبئّخ األٍئٍخ اٌزٟ رؼبٌظ اٌمٚب٠ب األوضو . األٍٜٚ ٚلٚب٠ب اٌل٠ّموا١ٝخ ٚاٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ

ف ػٍٝ لٛاػل ئهّبك٠خ ٚٙؼزٙب ٚػالٚح ػٍٝ مٌه، ؽًٖ وً ِإي. ل١ٍُفٞٛهح اٌّزؼٍمخ ثؾمٛق ٚؽو٠بد اٌّوأح فٟ اإل
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وٍّخ رمو٠جب،  8000ح، اٌزٟ ٠زأٌف وً ِٕٙب ِٓ ٍوكٞٚرؼجو اٌزمبه٠و اي. ِٕٙظ اٌلهاٍخ ٌزف١َو األٍئٍخ اٌٍغٕخ اٌَّئٌٛخ ػٓ

.  ػٓ ِؾزٜٛ األٍئٍخ ٟٚ٘ ِٖؾٛثخ ثبٌٕزبئظ اٌزٟ رؾلك رور١ت أكاء وً كٌٚخ فٟ اٌّغبالد اٌقَّخ اٌوئ١َ١خ

د أػٍٝ ِؼلال 5أكٔٝ اٌّؼلالد ث١ّٕب رّضً  1رّضً ، ؽ١ش 5ئٌٝ  1 ِِٓلهط ِم١بً ةٌٚخ ء وً ك٠ٚغوٞ رم١١ُ أكا

رٕزٟٙ ئٌٝ ٔز١غخ رؼجو ٠ٚغوٞ رَغ١ً ٔزبئظ لبئّخ األٍئٍخ ثٞو٠مخ فوك٠خ، . ِّبهٍخ ؽمٛلٙبفٟ اٌؾو٠خ اٌزٟ رزّزغ ثٙب اٌّوأح 

٠ٖٚجؼ .ح ثبٌَٕجخ ٌؾو٠خ اٌّوأحاالد ؽبٍُٔٙب ِظؽلك اٌَّؼ أػٓ اٌّزٍٜٛ ٌىً ِغبي ِٓ اٌّغبالد اٌقَّخ اٌوئ١َ١خ اٌزٟ 

. اٌجؼ٘ ٚاٌز١ٕٖف، ِؼيى٠ٓ ٌجؼّٚٙب ٍوكْٞ ثبٌَٕجخ ٌىً ِٓ اٌزمو٠و اياٌّإّواْ اٌَّزٕلاْ ئٌٝ ٔمٞزٟ أٍبً ِزٞبثمزٟ

٠ؼجو ثْىً ِٛٙٛػٟ  ٍوكِٖٞؾٛثخ ثزمو٠و اد اٌّمبهٔخ اٌّؾلكح ثْىً ع١ل، ٚإٌز١غخ إٌٙبئ١خ ٟ٘ ِٕظِٛخ ِٓ اٌز١ٕٖف

اٌظوٚف اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌمٚبئ١خ، ٚاٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ، ٚااللزٖبك٠خ، ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ أٞ كٌٚخ، ٚئٌٝ أٞ كهعخ  ػٓ

. رَّؼ ٘نٖ اٌظوٚف أٚ رؼولً ؽو٠خ اٌّوأح فٟ ِّبهٍخ ؽمٛلٙب األٍب١ٍخ

ٍُٟٚد ٠ٗ اٌلٌٚخ ِب رإك: اٌؼٛاًِ ح أكاء وً كٌٚخ ثأْ رأفن فٟ اػزجبه٘ب ِغّٛػخ ٍِٓوكَٞ وً ِٓ إٌزبئظ ٚاٌزمبه٠و ايل

اي؛ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٚرأص١وٖ ػٍٝ ؽمٛق اٌّوأح؛ اٌج١ئخ ا١ٌَب١ٍخ اإلعّب١ٌخ ٌٍلٌٚخ؛ ٚاٌزٕف١ن اٌفؼٍٟ َعِٚب رزغبفً ػٕٗ ِٓ أ

أٚ  ٠ٚغوٞ أ٠ٚب فؾٔ كٚه اٌفبػ١ٍٓ ِٓ غ١و اٌلٚي اٌن٠ٓ ٠إصوْٚ ػٍٝ رؼي٠ي ؽمٛق اٌّوأح. ٌٍمٛا١ٔٓ ٚا١ٌَبٍبد اٌو١ٍّخ

وً ِٓ اٌؼمجبد ح اٌٚٛء ػٍٝ ٍوكٞاٌزمبه٠و اي ٚرٍَٜ. د ٚغ١و اٌّٛإٝبد فٟ اٌلٌٚخ، ٚونٌه ِؼبٍِخ اٌّٛإٝبئٙؼبفٙب

. الي اٌلٌٚخ أٚ ٔز١غخ ٌغٙٛك فبػ١ٍٓ ِٓ غ١و اٌلٌٚخأر١ؾذ ئِب ِٓ ؿ ٌٍّٟٚ للِباٌىجوٜ ٚاإلٔغبىاد اٌّزَمخ ٚاٍزوار١غ١بد 

َٔبْ ٚاٌل٠ّموا١ٝخ الؽز١بعبد اٌّوأح ٚأ٠ٌٛٚبرٙب وّب ؽلكرٙب اٌّوأح فٟ ٚفٟ إٌٙب٠خ، ٠ملَ اٌَّؼ ِواعؼخ ِٛعٙخ ثؾمٛق اإل

.  ؽمٛق اٌّوأحي اٌفؼبٌخ ؽّب٠خاياٌفؼبي ٚ ػي٠يدهٗ ٍج١ً ؽو٠زٙب ٚر١ٕٛبد ِٓ أعً ايٚاٌؼمجبد ٚاٌزؾل٠بد اٌزٟ رؼذ اإلل١ٍُ

  اإلقهيىيراجعت انخبراء في 

 اٌّمزوػ ٚاٌز١ٕٖف ٍوكٞوً رمو٠و  ثّواعؼخ ٚأزمبك َِزْبه وج١و ٠مَٛاٌزمبه٠و اٌقبٕخ ثبٌلٚي  اٌّإٌفْٛ يأْ ٠ىُٚثؼل 

 ح ٌوؤ٠خفبٓ للهح، ِّب ٠ؼٞجُٙ ٘بأٚ ألبِٛا فٟ ٚ٘إالء اٌقجواء ئِب أُٔٙ ِٓ ِٛإٟٝ اٌلٚي اٌزٟ ٠واعؼْٛ رمبه٠و٘ب. هإٌّبٟ

ّْٞٛ ١ٍٚب١ٍْٛ ِزقْٖٖٛ ٚ٘إالء ع١ّؼب أوبك١ّ٠ْٛ ِْٙٛهْٚ ْٚ. ٌٍفٛاهق اٌلل١مخ ٚاٌٛلبئغ اٌفؼ١ٍخ اٌقبٕخ ثىً كٌٚخ

٠ٚمَٛ وً فج١و  .ٚػٍُ االعزّبعفٟ لٚب٠ب ؽمٛق اٌّوأح ٚاٌمبْٔٛ ٚاٌل٠ّموا١ٝخ ٚاٌلهاٍبد اٌقبٕخ ثبٌٕٛع االعزّبػٟ 

ٚثزم١١ُ ٔزبئظ اٌز١ٕٖف ػٍٝ َِزٜٛ اٌلٌٚخ ٚونٌه ػٍٝ  ٍوكٞثّواعؼخ رمو٠و ٚاؽل ٠ٚملَ آهاءٖ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزمو٠و اي

          . اإلل١ٍُ وٍٗأٍبً ِمبهْ ػٍٝ َِزٜٛ 

  يتاإلقهيى التصنيفبثلوراجعت  نطقتالنفي  واستشبراث اجتوبعبث

ػملد ِإٍَخ فو٠لَ ٘بًٚ اعزّبػب فبٕب ٌٍّواعؼخ اإلل١ّ١ٍخ فٟ كٌٚخ اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح ؽٚوٖ وجبه َِزْبهٞ ٚ

، ِّب ٠ؼيى ثبٌزبٌٟ ِغّٛػخفٟ  ثٛٙؼٙب ٌخٚفالي ٘نا االعزّبع، عوٜ رلل١ك ِٕٚبلْخ إٌزبئظ اٌقبٕخ ثىً كٚ. اٌّْوٚع

ٚػالٚح ػٍٝ مٌه، ٍبفو فو٠ك فو٠لَ ٘بًٚ ئٌٝ اٌجؾو٠ٓ . اٌزواثٜ إٌّٞمٟ ٌؼ١ٍّخ رَغ١ً إٌمبٛ ػٍٝ َِزٜٛ ئل١ٍّٟ

ٚىػّبء ِٓ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚثبؽض١ٓ ٚاٌى٠ٛذ ٚاإلِبهاد إلعواء اٍزْبهاد ِؼّمخ ِغ ١ْٞٔٓ ِٚلافؼ١ٓ ػٓ ؽمٛق اٌّوأح 

ٚهويد ٘نٖ االٍزْبهاد ا١ٌّلا١ٔخ ػٍٝ لٚب٠ب ِؾلكح عوٜ رم١١ّٙب فٟ اٌزمبه٠و اٌَوك٠خ ػٓ اٌَّؼ، . ؽى١١َِِٛٓٚئ١ٌٛٓ 

وّب أعوٜ فو٠ك فو٠لَ ٘بًٚ . ٚاٍزقلِذ إٌزبئظ ٌْؾن اٌزمبه٠و اٌَوك٠خ اٌقبٕخ ثبٌلٚي ٚاٌز١ٕٛبد اٌقزب١ِخ ٌٍزمو٠و

.   ح ِٚزق١ٖٖٓ لب١١ٔٛٔٓ فٟ لٞو ٚػّبْ ٚاٌَؼٛك٠خِٚإٌفٛ اٌزمبه٠و ِمبثالد ِغ ١ٞ١ْٔٓ فٟ ِغبي ؽمٛق اٌّوأ

النتبئج والتوصيبث  

. ٍٚٝت ِٓ اٌّإٌف١ٓ ٚٙغ َِٛكح ر١ٕٛبد ِؾلكح ٌزؾ١َٓ ؽمٛق اٌّوأح فٟ اٌّغبالد اٌقَّخ اٌوئ١َ١خ ِؾً اٌّواعؼخ

ٔغ ا١ٌَبٍخ ٚرووي ٘نٖ اٌز١ٕٛبد ػٍٝ لٚب٠ب ٍِؾخ ٚرزؼبًِ ِغ اٌؾىِٛبد ا١ٌٕٝٛخ ٚاٌّإٍَبد اٌل١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثٔ

ٚاٌغوٗ اٌوئ١َٟ ِٓ ٘نا اٌَّؼ ٘ٛ ر١ًَٙ اٌغٙٛك اٌل١ٌٚخ ٚاٌؼب١ٌّخ . ٚإٌّظّبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثؾمٛق اٌّوأح

ٌٍزمبه٠و اٌَوك٠خ ألٔٙب ر١ْو ئٌٝ ٙوٚهح اإلللاَ  حُِٙاي ادِىْٛاي أؽل ٌزّى١ٓ اٌّوأح فٟ إٌّٞمخ؛ ٌٚٙنا، فاْ اٌز١ٕٛبد

.  اٌزؾمك ِٓ رٞج١مٙب ٌؼالط اٌّْىالد األوضو ئٌؾبؽب اٌزٟ عوٜ ٕٚفٙب فٟ وً لَُ ػٍٝ  أفؼبي ِؾلكح ٠ّٚىٓ

١ٍٚغوٞ ْٔو اٌٞجؼخ اٌق١ٍغ١خ ػٍٝ ٔٞبق ٚاٍغ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼوث١خ ٚاإلٔغ١ٍي٠خ فٟ أهعبء اٌْوق األٍٜٚ ّّٚبي  

اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٍٚٚبئً  ٠ًّْٚ اٌغّٙٛه اٌنٞ ٠َزٙلفٗ اٌَّؼ اٌّلافؼ١ٓ ػٓ ؽمٛق اٌّوأح ِٕٚظّبد. أفو٠م١ب ٚاٌؼبٌُ

ٍؼ َوّب ٍزز١ؼ فو٠لَ ٘بًٚ ٌٍٙٛخ اٌؾٖٛي ػٍٝ اي. اٌْوق األٍٜٚ، ٕٚبٔؼٟ ا١ٌَبٍخ فٟ كٚي اٌق١ٍظ اإلػالَ فٟ 

129



 حقىق انًرأة في انشرق األوسط وشًال أفريقيا

 ِٕٙظ اٌجؾش

ٌٍّإٍَبد اٌل١ٌٚخ ٚإٌّظّبد غ١و اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّإٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٍٚٚبئً اإلػالَ اٌؼب١ٌّخ ِٓ فالي ِٛلغ فو٠لَ ٘بًٚ 

ِٚٓ اٌّزٛلغ . حٚق اٌّوأق٠ٓ ٚا١ٌَب١١ٍٓ اٌّلافؼ١ٓ ػٓ رملَ ػٛظّبد ٚإٌِْل١ّزٗ ثبٌَٕجخ ٌٍُ ػٍٝ اإلٔزؤذ ِٓ أعً رؼظ١ُ

اٌزٟ ٍزْجٗ وض١وا اٌٞجؼخ اٌَبثمخ،  ،ؽمٛق اٌّوأح فٟ اٌْوق األٍٜٚ ّّٚبي أفو٠م١بكهاٍخ ي 2009أْ رَزقلَ ٝجؼخ ػبَ 

     . د اٌّوأح فٟ إٌّٞمخوأكاح ٌٍلػٛح ِٓ لجً ٘إالء اٌن٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ِٓ أعً ر١ٍٛغ ؽمٛق ٚؽو٠ب

  قواعذ إرشبديت تفسيريت لقبئوت األسئلت

ٍٚٝت ِٓ اٌّإٌف١ٓ ِواػبح ِب ٠ٍٟ وؼٛاًِ ِورجٞخ ثبٌّفب١ُ٘ ػٕل ثؾش ِٚؼبٌغخ وً ٍإاي ِٓ أٍئٍخ اٌَّؼ ٍٛاء فٟ ػ١ٍّخ 

.  اٌَوك أٚ فٟ ػ١ٍّخ رَغ١ً اٌلهعبد

  الوضع القبنوني والوضع الفعلي

ٌٍؾبٌخ ِٛعٛكح ثؾىُ األِو اٌٛالغ ايٚاألثؼبك  اٌمبْٔٛ اٌّٛعٛكح ثؾىُ  ثؾش وً ِٓ األثؼبكي ِؾبٌٚخ ٠وعٝ ثبٌَٕجخ ٌىً ٍإا

: اٌزٟ ٠غوٞ كهاٍزٙب ٌزم١١ُ ِب ٠ٍٟ

  لٛا١ٔٓ ١ٍٚبٍبد ٚآ١ٌبد ٌٍؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّؾ١ٍخ أٚ اٌل١ٌٚخ ٠ّىٓ ٌٍّوأح أْ رلفؼٙب للًِب ٌّٚبْ ( أٚ غ١بة)ٚعٛك

.  ؤٍَبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاألِٛاي ٚاٌقلِبد اٌؼبِخ ٚاٌّمبػل اٌّقٖٖخ ٌٍَٕبء، ٚغ١و٘بؽمٛلٙب، ثّب فٟ مٌه اٌُ

  أٚ  /اي ٠مَٛ ثٙب فبػٍْٛ ِٓ اٌلٚي َٚعاالػزجبه اإلللاَ ػٍٝ أٚ رغبً٘ أأفنا فٟ  –اٌّّبهٍبد اٌفؼ١ٍخ فٟ ِغزّغ

٠َٚزٙلف اٌَّؼ ل١بً  .ِٓ غ١و اٌلٚي ٌٕفٟ أٚ ٌّٚبْ ؽمٛق ٚؽو٠بد اٌّوأح اٌمبئّخ ثؾىُ اٌمبْٔٛ فٟ اٌلٌٚخ

٠وعٝ ٚ. اٌزٟ رزّزغ ثٙب اٌّوأح فٟ كٌٚخ فٟ ِّبهٍخ ؽمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ فالي وً ِواؽً ؽ١برٙب اٌفؼ١ٍخاٌؾو٠خ 

اٌمٛا١ٔٓ ٚا١ٌَبٍبد اٌلاػّخ ٌؾو٠خ اٌّوأح ٚاٌؼمجبد أِبَ اٌّّبهٍخ ٚرؾم١ك ٘نٖ  رٞج١كِؾبٌٚخ رم١١ُ َِزٜٛ 

        .اٌؾو٠بد

  لذولالفبعلوى الذول وغير ا

. ر١ًَٙ أٚ ؽوِبْ اٌّوأح ِٓ ؽو٠زٙب٠وعٝ ثؾش وً ٍإاي ِٓ فالي ل١بً رأص١و اٌفبػ١ٍٓ ِٓ اٌلٚي ٚغ١و اٌلٚي ػٍٝ 

٠ٚوعٝ إٌظو، ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي، ئٌٝ أكاء ٚوالء اٌلٌٚخ ِضً ؽواً اٌَغْٛ أٚ اٌْوٝخ أٚ اٌغ١ِ اٌن٠ٓ لل ٠ّٕؼْٛ اٌّوأح 

، ِضً اٌغّبػبد أ٠ٚب ٠وعٝ إٌظو ئٌٝ أػّبي اٌفبػ١ٍٓ ِٓ غ١و اٌلٚي. ٍزٙبأٚ ِّبه /ِٓ أْ رؾًٖ ثٕغبػ ػٍٝ ؽمٛلٙب ٚ

اٌل١ٕ٠خ اٌزٟ لل رٖله رٖو٠ؾبد رٕلك ثبٌّوأح اٌزٟ رْبهن فٟ ا١ٌَبٍخ، أٚ أفواك اٌمج١ٍخ أٚ أفواك اٌؼبئٍخ اٌن٠ٓ ٠ّٕؼْٛ إٌَبء 

اٌمٛا١ٔٓ اٌّؾ١ٍخ أٚ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ِٓ أفواك اٌؼبئٍخ ِٓ االٍزفبكح ِٓ اٌؾمٛق اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رّٕؾٙب ٌٍّوأح 

.  اٌزٟ ٕللذ ػ١ٍٙب اٌل١ٌٚخ

  الفبعلوى الذول وغير الذول

٠ٚوعٝ إٌظو ئٌٝ وً . فٟ ِّبهٍخ ؽمٛلٙٓ اإلَٔب١ٔخ ِب ؽو٠بد ع١ّغ إٌَبء فٟ ِغزّغ حهاعغَن رمو٠وأْ ٠ؾبٚي ٠غت 

ٚاٌٞجمبد االلزٖبك٠خ ( ن ا٠ٌٛٙخ اٌٍغ٠ٛخيفٟ م اثُ)اٌضمبف١خ اٌّغّٛػبد اٌؼول١خ ٚاٌّغّٛػبد اٌل١ٕ٠خ ٚاٌّغّٛػبد 

. فٟ رؾ١ٍٍه( ثّب فٟ مٌه اٌّٙبعواد)ٚاالعزّبػ١خ ٍٚىبْ إٌّبٝك اٌؾٚو٠خ ٍٚىبْ اٌو٠ف ٚاٌّٛا١ٕٝٓ ٚغ١و اٌّٛا١ٕٝٓ 

  عذم التوييز وحقوق الورأة هقبرنت بحقوق الرجل

إٌٛع اٌّزؼٍمخ ثؾك اٌّوأح فٟ أْ رزؾوه ِٓ اٌز١١ّي اٌمبئُ ػٍٝ أٍبً أؽل اٌّجبكهاد اٌوئ١َ١خ فٟ ٘نا اٌَّؼ ٟ٘ اٌّجبكهح 

ٚث١ّٕب ٍزغوٞ اإلّبهح ئٌٝ ا١ٌَبق اإلعّبٌٟ ٌؾمٛق اإلَٔبْ فٟ . ، فٟ وً اٌؾبالد ٚفٟ ع١ّغ ِواؽً ؽ١برٙباالعزّبػٟ

، رظً ؽم١مخ أْ اٌّوأح ال (ال ٠زّزغ ثؾك اٌز٠ٖٛذ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ -هعال أٚ اِوأح  –ِضال أْ أؽلا )كٌٚخ 

فبٌّوأح . ٚال رؾزبط ؽبٌخ ؽو٠خ اٌّوأح كائّب ئٌٝ اٌزؾل٠ل ِمبهٔخ ثبٌوعً. رزّزغ ثؾك اٌز٠ٖٛذ ئٔىبها ٌؾك ِمجٛي ػًِّٛب

ٌل٠ٙب، فٟ ثؼ٘ اٌؾبالد، اؽز١بعبد ِقزٍفخ ٚفبٕخ، واعبىح اٌٛٙغ أٚ اٌؾّب٠خ ِٓ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ أٍبً إٌٛع 

ٚأف١وا، فاْ اٌٙلف ِٓ اٌَّؼ اٌنٞ . رٍٞت أْ رإفن فٟ االػزجبه ٚأْ ٠غوٞ رم١١ّٙب ثْىً ِٕفًٖاالعزّبػٟ، ٚاٌزٟ د

ٔغو٠ٗ ٘ٛ أْ ٔج١ٓ ؽبٌخ ؽو٠خ اٌّوأح فٟ ٙٛء ِؼب١٠و ؽمٛق اإلَٔبْ اٌّمجٌٛخ ػب١ٌّب ٚاٌزٟ لل رىْٛ أٚ ال رىْٛ ِزؾممخ 

وبٍِخ ِٚزَب٠ٚخ ٌٍّوأح  ْ ؽمٛقٌٝ اٌوغُ ِٓ ٘نا ّٙبثبٌَٕجخ ٌٍوعً فٟ اٌجٍل اٌنٞ رغوٞ ِواعؼزٗ، ٌٚىٓ ٠ظً ِٓ اٌُّٙ ع

  .وأَبٔخ
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 ِٕٙظ اٌجؾش

  سبت للوجبالث الخوس الرئيسيتىسئلت ببلاألقبئوت 

نهقضاء  انهجىء وإيكانيت انتًييز عذو - األول انقسى

ئٌٝ أٞ ِلٜ ٠ىفً اٌلٍزٛه إٌٟٛٝ ؽمٛلب ِزَب٠ٚخ ٌٍوعً ٚاٌّوأح وّٛا١ٕٝٓ؟  .1

د فٟ اٌلٌٚخ ؽّب٠خ ٌٍّوأح ِٓ اٌز١١ّي اٌمبئُ ػٍٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ؟ ئٌٝ أٞ ِلٜ رٛفو اٌمٛا١ٔٓ ٚا١ٌَبٍب .2

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾك فٟ اٌزّزغ ثٛٙغ وبًِ ِٚزَبٚ وّٛإٝخ؟  .3

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثاِىب١ٔخ اٌٍغٛء ئٌٝ اٌمٚبء فٟ اٌجالك ٚػٍٝ ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد كْٚ ر١١ّي؟  .4

ًِ ِؼبٍِخ ِزَب٠ٚخ ثّٛعت لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ٚثّٛعت اٌمٛا١ٔٓ اٌغٕبئ١خ؟ ئٌٝ أٞ ِلٜ ٠ّىٓ ٌٍّوأح أْ رؼب .5

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾّب٠خ ِٓ االػزمبي ٚاالؽزغبى ٚاإلثؼبك اٌزؼَفٟ اٌمبئُ ػٍٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ  .6

ٚاٌز١١ّيٞ؟ 

أٞ ِلٜ ٠زُ االػزواف ثبٌّوأح وْقٔ وبًِ أِبَ اٌمٚبء؟ ئٌٝ  .7

رفبل١خ األُِ اٌّزؾلح ٌٍمٚبء ػٍٝ وً أّىبي اٌز١١ّي ٙل اٌّوأح، ٚفٟ ؽبٌخ اٌزٖل٠ك، ً٘ ٕللذ اٌؾىِٛخ ػٍٝ ا .8

فاٌٝ أٞ ِلٜ رٍزيَ اٌؾىِٛخ ثزٞج١ك ثٕٛك االرفبل١خ؟ 

أٚ اٌفبػ١ٍٓ فٟ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ثؾو٠خ ٚثفبػ١ٍخ / ئٌٝ أٞ ِلٜ رؼًّ اٌغّبػبد اٌّلافؼخ ػٓ ؽمٛق اٌّوأح ٚ .9

فٟ ٘نا اٌمَُ؟  ِؼبٌغزٙب ٌزؼي٠ي ٚٙغ ؽو٠بد اٌّوأح اٌزٟ عود

انشخصيت  وانحريت واألين االستقالنيت – انثاني انقسى

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾك فٟ أْ رّبهً ك٠ٕٙب أٚ ػم١لرٙب ثؾو٠خ؟  .1

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثؾو٠خ اٌزٕمً؟  .2

ئٌٝ أٞ ِلٜ رؼبًِ اٌّوأح ثَّبٚاح ثّٛعت لبْٔٛ األؽٛاي اٌْق١ٖخ أٚ لبْٔٛ األٍوح؟  .3

ٌٝ أٞ ِلٜ رَز١ٞغ اٌّوأح أْ رزفبٚٗ ػٍٝ ؽمٛلٙب اٌىبٍِخ ٚاٌّزَب٠ٚخ فٟ اٌيٚاط؟ ئ .4

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثؾّب٠خ ِٓ اٌؼجٛك٠خ ِٚٓ اٌّّبهٍبد اٌْج١ٙخ ثبٌؼجٛك٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ أٍبً إٌٛع  .5

االعزّبػٟ؟ 

ٌىواِخ؟ ِب ِلٜ رؾوه اٌّوأح ِٓ اٌزؼن٠ت ٚاٌؼمبة اٌمبٍٟ أٚ غ١و اإلَٔبٟٔ أٚ ا١ٌّٙٓ ي .6

ئٌٝ أٞ ِلٜ اٌّوأح ِزؾوهح ِٓ اٌؼٕف األٍوٞ؟  .7

 ئٌٝ أٞ ِلٜ اٌّوأح رزّزغ اٌّوأح ثؾّب٠خ ِٓ اٌؼٕف اٌمبئُ ػٍٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ فبهط اٌج١ذ؟ .8

أٚ اٌفبػ١ٍٓ فٟ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ثؾو٠خ ٚثفبػ١ٍخ ٌزؼي٠ي / ئٌٝ أٞ ِلٜ رؼًّ اٌغّبػبد اٌّلافؼخ ػٓ ؽمٛق اٌّوأح ٚ .9

ٌّوأح اٌزٟ عود ِؼبٌغزٙب فٟ ٘نا اٌمَُ؟ ٚٙغ ؽو٠بد ا

انفرص  وتكافؤ االقتصاديت انحريت – انثانث انقسى

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾك فٟ أْ رٍّه ٚفٟ اٍزغالي أهٙٙب ٚػمبهارٙب ثؾو٠خ ٚاٍزمال١ٌخ؟  .1

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ  اٌّوأح ثؾو٠خ فٟ اٍزغالي كفٍٙب ٚإٌٔٛٙب ثْىً وبًِ ٚثبٍزمال١ٌخ؟  .2

ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾك فٟ ا١ٌّواس؟  ئٌٝ أٞ .3

ئٌٝ أٞ ِلٜ ٠ّىٓ ٌٍّوأح أْ رجوَ ثؾو٠خ ػمٛك ّووبد ٚأْ رلفً فٟ رؼبللاد ٚأْٔٞخ أفوٜ ِورجٞخ ثباللزٖبك  .4

ػٍٝ ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد؟ 

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثؾو٠خ فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ رؼ١ٍُ ػٍٝ وً اٌَّز٠ٛبد ٚأْ رزّزغ ثؾّب٠خ ِٓ اٌز١١ّي اٌمبئُ  .5

ٌٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ فٟ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ؟ ع

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثؾو٠خ افز١به ِٕٙزٙب؟  .6

فٟ ِغبي اٌؼًّ؟ ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾّب٠خ ِٓ اٌز١١ّي اٌمبئُ ػٍٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ  .7

ػًّ ثّب فٟ مٌه اٌؾٖٛي ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾّب٠خ اٌّقٖٖخ ػٍٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ فٟ ِىبْ اي .8

 ػٍٝ ئعبىح ٚٙغ ٚاٌؾّب٠خ ِٓ اٌزؾوُ اٌغَٕٟ ٚهػب٠خ اٌٞفً؟

أٚ اٌفبػ١ٍٓ فٟ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ثؾو٠خ ٚثفبػ١ٍخ ٌزؼي٠ي / ئٌٝ أٞ ِلٜ رؼًّ اٌغّبػبد اٌّلافؼخ ػٓ ؽمٛق اٌّوأح ٚ .9

ٚٙغ ؽو٠بد اٌّوأح اٌزٟ عود ِؼبٌغزٙب فٟ ٘نا اٌمَُ؟ 
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انًذني  وانصىث سيتانسيا انحقىق – انرابع انقسى

ئٌٝ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾك فٟ اٌزغّغ اٌٍَّٟ؟  .1

ئٌٝ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾك فٟ ؽو٠خ اٌزؼج١و؟  .2

ٜ ٠ىْٛ ؽك اٌّْبهوخ فٟ أزقبثبد رٕبف١َخ ٚك٠ّموا١ٝخ ٚاٌؾك فٟ االلزواع ثْىً وبًِ ِٚزَبٚٞ ئٌٝ أٞ ِل .3

ِىف١ٌٛٓ ٌٍّوأح؟ 

ئٌٝ أٞ ِلٜ اٌّوأح ِّضٍخ فٟ اٌمٚبء؟  .4

فٟ اٌؾىِٛخ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌمِٟٛ؟ ( اٌزٕف١ن٠خ)أٞ ِلٜ اٌّوأح ِّضٍخ فٟ ا١ٌٙبوً  ئٌٝ .5

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾك فٟ اٌّْبهوخ فٟ أزقبثبد اٌّغبٌٌ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌجوٌّبْ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌمِٟٛ؟  .6

٘ب؟ ئٌٝ أٞ ِلٜ ٠ّىٓ ٌٍّوأح رْى١ً أؽياة ٚػ١ٍّبد ١ٍب١ٍخ ػٍٝ ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد ٚاٌّْبهوخ فٟ .7

ئٌٝ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثؾو٠خ فٟ اٌّْبهوخ اٌىبٍِخ ٚثْىً ِزَبٚ فٟ لٚب٠ب اٌؾ١بح اٌّل١ٔخ ٌٍزأص١و ػٍٝ ا١ٌَبٍبد  .8

ٚػٍٝ ٕٕغ اٌمواه؟ 

ئٌٝ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثؾو٠خ فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٍزغالٌٙب ٌزّى١ٓ ٔفَٙب فٟ وً اٌّغبالد اٌّزؼٍمخ  .9

ثؾ١برٙب اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ؟  

وانثقافيت  االجتًاعيت انحقىق – انخايس وانقس

ئٌٝ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثؾو٠خ فٟ ارقبم لواهاد َِزمٍخ ثْأْ ٕؾزٙب ٚؽمٛلٙب اإلٔغبث١خ؟  .1

؟ ٕٛي ػٍٝ اٌقلِبد اٌٖؾ١خػايفٟ  ٚق وبٍِخ ِٚزَب٠ٚخؽكئٌٝ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ة .2

ٌٚبهح اٌمبئّخ ػٍٝ أٍبً إٌٛع رزّزغ اٌّوأح ثؾو٠خ فٟ اٌؾّب٠خ ِٓ اٌّّبهٍبد اٌزم١ٍل٠خ اٜ ئٌٝ أٞ ِل .3

االعزّبػٟ؟ 

ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثبٌؾّب٠خ ِٓ اٌز١١ّي اٌمبئُ ػٍٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ فٟ ؽمٙب فٟ رٍّه ِٕيي  .4

ٚاٍزغالٌٗ؟ 

ئٌٝ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ثؾو٠خ فٟ اٌّْبهوخ ٚاٌزأص١و فٟ اٌؾ١بح ٚا١ٌَبٍبد فٟ ِغزّؼٙب ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ػٍٝ  .5

٠ٚبد اٌّؾ١ٍخ؟ اٌَّذ

ئٌٝ أٞ ِلٜ رَز١ٞغ اٌّوأح أْ رْبهن ٚأْ رإصو فٟ اٌّؾزٜٛ اإلػالِٟ ثّب فٟ مٌه رْى١ً ٕٛهح اٌّوأح فٟ  .6

اإلػالَ؟ 

ٚع االعزّبػٟ؟ ْئٌٝ أٞ ِلٜ رزأصو اٌّوأح ثبٌفمو ػٍٝ ٔؾٛ غ١و ِزٕبٍت ثَجت اي .7

اٌلػٛح ػٍٕب ٌزؼي٠ي ٚؽّب٠خ اٌؾمٛق  أٚ ا١ٌْٕٞٓ فٟ ِغبي ؽمٛق اٌّوأح ثؾو٠خ غٟ/ ئٌٝ أٞ ِلٜ رزّزغ اٌّوأح ٚ .8

 اإلَٔب١ٔخ ٌٍّوأح فٟ اٌلٌٚخ؟

  سبت للوجبالث الخوس الرئيسيتىسئلت ببلاألقبئوت 

ِغّٛػخ ِٓ اٌز١ٕٖفبد إٌّبظوح ٌىً ِغبي ِٓ اٌّغبالد اٌقَّخ ٌىً كٌٚخ ِٓ اٌزمبه٠و اٌَوك٠خ ػٓ اٌلٚي ٚ َِؼرىْٛ ايٞ

د وّإّواد ٍِٞمخ ػٍٝ ع١ّغ اٌؾو٠بد اٌزٟ رزّزغ ثٙب اٌّوأح فٟ اٌلٌٚخ، ٚال ٠غت أْ رإفن اٌز١ٕٖفب. أفٚؼذ ٌٍلهاٍخ

ٚث١ّٕب ا٢هاء اٌزٟ ٠غوٞ . ٚئّٔب وزم١١ُ ػبَ ٌلهعخ اٌؾو٠خ اٌزٟ رزّزغ ثٙب اٌّوأح فٟ رٍه اٌلٌٚخ فٟ ِّبهٍخ ؽمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ

ْ اٌزٛافك ث١ٓ فو٠لَٚ ٘بًٚ ٚاٌَّزْبه٠ٓ اٌزؼج١و ػٕٙب فٟ وً رمو٠و ٟ٘ آهاء ِإٌف اٌزمو٠و، رؼجو اٌز١ٕٖفبد ٚإٌزبئظ ع

ٚرملَ ر١ٕٖفبد اٌّغبي اٌوئ١َٟ اٌقبٕخ ثىً كٌٚخ أٚ ئل١ٍُ فٟ اٌمَُ اإلؽٖبئٟ اٌنٞ . ٚاٌقجواء اإلل١١ّ١ٍٓ ِٚإٌفٟ اٌزمبه٠و

هح ػ١ٍٙب، ٚرَزٙلف ٘نٖ اٌزمبه٠و اٌَّبػلح فٟ رم١١ُ اٌّغبالد اٌزٟ ٠غت روو١ي اال٘زّبَ األوضو ِجبُ. ٠َجك اٌزمو٠و اٌَوكٞ

وّب رف١ل اٌز١ٕٖفبد فٟ ل١بً ِب ئما وبٔذ ؽمٛق اٌّوأح ػبٔذ ِٓ أزىبٍبد أٚ ؽممذ . فٟ اٌلٌٚخ، ٌزؾ١َٓ ؽمٛق اٌّوأح

.   رملِب فٟ كٌٚخ ِؼ١ٕخ ِٕن ْٔو إٌزبئظ اٌَبثمخ

  تصنيفالخطواث في عوليت 

ٚأػٟٞ . ئ١َ١خ اٌزٟ عوٜ ثؾضٙب فٟ اٌَّؼعوٜ رى١ٍف اٌّإٌف١ٓ ثمبئّخ أٍئٍخ فبٕخ ثىً ِغبي ِٓ اٌّغبالد اٌقَّخ اٌو

؛ ٠ٚغوٞ ؽَبة وً اٌلهعبد اٌزمو٠ج١خ ِٓ األٍئٍخ اٌقبٕخ ثىً ِغبي 5ئٌٝ  1وً ٍإاي ِٓ اٌمبئّخ كهعخ رمو٠ج١خ ِٓ 

ٌىً ِغبي ِٓ اٌّغبالد اٌقَّخ،  5ئٌٝ  ٠ٚ1ؼجو ٘نا اٌّزٍٜٛ ٌٍلهعبد ػٓ ر١ٕٖف ئعّبٌٟ ِٓ . هئ١َٟ ٠ٚؾَت اٌّزٍٜٛ

رأص١و اٌفبػ١ٍٓ ِٓ اٌلٚي ٚغ١و اٌلٚي ػٍٝ ؽو٠خ اٌّوأح فٟ وً ِغبي ِٓ اٌّغبالد اٌقَّخ اٌوئ١َ١خ فٟ  ِّب ٠ظٙو كهعخ

. ٍٔه اٌلٌٚخ
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 حقىق انًرأة في انشرق األوسط وشًال أفريقيا

 ِٕٙظ اٌجؾش

وانثقافيت  االجتًاعيت انحقىق – انخايس انقسى

اٌفبػ١ٍٓ  أٚ/ كٌٚخ رىْٛ ف١ٙب ؽو٠خ اٌّوأح فٟ ِّبهٍخ ؽمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ ِم١لح رّبِب رمو٠جب ثأػّبي اٌلٌٚخ ٚ 1ر١ٕٖف اي٠ّضً 

ػٍٝ أٍبً إٌٛع  ًالبئُ رظًّبٚرٛاعٗ ر١١ّيا ِٓ ٠خاإلَٔبْ ٘بٚال رزّزغ اٌّوأح رمو٠جب ثؾّب٠خ وبف١خ ٌؾمٛق. غ١و اٌلٌٚخ

. االعزّبػٟ

أٚ / رىْٛ ف١ٙب ؽو٠خ اٌّوأح فٟ ِّبهٍخ ؽمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ ِم١لح ػٍٝ األغٍت ثأػّبي اٌلٌٚخ ٚ كٌٚخ 2ر١ٕٖف اي١ّ٠ٚي 

ػٍٝ أٍبً  ُالبئُ ِٕزظًّب رٛاعٗ ر١١ّيًاوض١وا ِب ٚ ٠خاإلَٔبْ ٘بٚال رزّزغ اٌّوأح رمو٠جب ثؾّب٠خ وبف١خ ٌؾمٛق. ٌخاٌفبػ١ٍٓ غ١و اٌلٚ

.  إٌٛع االعزّبػٟ

أٚ اٌفبػ١ٍٓ غ١و / رىْٛ ف١ٙب ؽو٠خ اٌّوأح فٟ ِّبهٍخ ؽمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ ِم١لح أؽ١بًٔب ثأػّبي اٌلٌٚخ ٚ كٌٚخ ٠ٚ3ّضً اٌز١ٕٖف 

ٚرٛاعٗ اٌّوأح ِٓ ؽ١ٓ ٢فو ر١١ّيًا . اٌّوأح ثمله وبف ِٓ اٌؾّب٠خ ٌؾمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ ٌٚىٕٗ ٠ٞجك ثْىً ٍٟء ٚرزّزغ. اٌلٌٚخ

.  لبئُّب ػٍٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ

أٚ اٌفبػ١ٍٓ / ٔبكهًا ِب رىْٛ ف١ٙب ؽو٠خ اٌّوأح فٟ ِّبهٍخ ؽمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ ِم١لح ثأػّبي اٌلٌٚخ ٚ كٌٚخ ١ّ٠ٚ4ي اٌز١ٕٖف 

ٚٔبكهًا ِب رٛاعٗ اٌّوأح ر١١ّيًا لبئُّب . ٚرزّزغ اٌّوأح ثمله وبف ِٓ اٌؾّب٠خ ٌؾمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ ٠ٚٞجك ػٍٝ األغٍت. كٌٚخغ١و اي

.  ػٍٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ

أٚ / ال رم١ل ف١ٙب أثلًا ػٍٝ األغٍت ؽو٠خ اٌّوأح فٟ ِّبهٍخ ؽمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ ثأػّبي اٌلٌٚخ ٚ كٌٚخ ٠ٚ5ّضً اٌز١ٕٖف 

أثلًا ػٍٝ   رٛاعٗ اٌّوأحالٚ. ٚرزّزغ اٌّوأح ثمله وبف ِٓ اٌؾّب٠خ ٌؾمٛلٙب اإلَٔب١ٔخ ٠ٞجك ثْىً وبًِ. ػ١ٍٓ غ١و اٌلٌٚخاٌفب

. ر١١ّيًا لبئُّب ػٍٝ أٍبً إٌٛع االعزّبػٟ األغٍت

133



WOMEN’S RIGHTS IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA 

 

ABOUT FREEDOM HOUSE 

 

ABOUT FREEDOM HOUSE 

Freedom House is an independent private organization supporting the expansion of 

freedom throughout the world.  

Freedom is possible only in democratic political systems in which governments are accountable 

to their own people, the rule of law prevails, and freedoms of expression, association and belief 

are guaranteed. Working directly with courageous men and women around the world to support 

nonviolent civic initiatives in societies where freedom is threatened, Freedom House functions as 

a catalyst for change through its unique mix of analysis, advocacy and action. 

 Analysis. Freedom House’s rigorous research methodology has earned the organization a 

reputation as the leading source of information on the state of freedom around the globe. 

Since 1972, Freedom House has published Freedom in the World, an annual survey of 

political rights and civil liberties experienced in every country of the world. The survey is 

complemented by an annual review of press freedom, an analysis of transitions in the 

post-Communist world, and other publications.  

 

 Advocacy. Freedom House seeks to encourage American policy makers, as well as other 

governments and international institutions, to adopt policies that advance human rights 

and democracy around the world. Freedom House has been instrumental in the founding 

of the worldwide Community of Democracies, has actively campaigned for a reformed 

Human Rights Council at the United Nations, and presses the Millennium Challenge 

Corporation to adhere to high standards of eligibility for recipient countries. 

 

 Action. Through exchanges, grants, and technical assistance, Freedom House provides 

training and support to human rights defenders, civil society organizations, and members 

of the media in order to strengthen indigenous reform efforts in countries around the 

globe. 

 

Founded in 1941 by Eleanor Roosevelt, Wendell Willkie, and other Americans concerned with 

mounting threats to peace and democracy, Freedom House has long been a vigorous proponent 

of democratic values and a steadfast opponent of dictatorships of the far left and the far right. 

The organization’s diverse Board of Trustees is composed of a bipartisan mix of business and 

labor leaders, former senior government officials, scholars, and journalists who agree that the 

promotion of democracy and human rights abroad is vital to America’s interests abroad.  

134



WOMEN’S RIGHTS IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA 

 

BOARD OF TRUSTEES 

 

BOARD OF TRUSTEES 
 

 

William H. Taft IV 

Chairman 

 

Ruth Wedgwood 

Vice Chairman 

 

Walter J. Schloss 

Treasurer 

 

John Norton Moore 

Secretary 

Governance and Ethics Officer 

 

Bette Bao Lord 

Max M. Kampelman 

Chairmen Emeriti 

 

Richard Sauber 

Of Counsel 

 

 

Kenneth Adelman, Bernard Aronson, Susan J. Bennett, James H. Carter, Antonia Cortese, Lee 

Cullum, Thomas A. Dine, Paula Dobriansky, Alan P. Dye, Stuart Eizenstat, Carleton S. Fiorina, 

Sidney Harman, D. Jeffrey Hirschberg, John T. Joyce, Kathryn Dickey Karol, Farooq Kathwari, 

Anthony Lake, Lawrence Lessig, Michael Lewan, Jay Mazur, Michael McFaul, Theodore N. 

Mirvis, Dalia Mogahed, Joshua Muravchik, Azar Nafisi, David Nastro, Andrew Nathan, Diana 

Villiers Negroponte, P.J. O'Rourke, Mark Palmer, Carlos Pascual, Scott Siff, Arthur Waldron, 

Richard S. Williamson, Wendell Willkie II 

 

 

Jennifer Windsor 

Executive Director 

 

135



 
 

SELECTED COMPARATIVE DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 Freedom House    

www.freedomhouse.org 
120 Wall Street, Floor 26, New York, New York 10005

136



 

 
 

 

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Saudi Arabia Oman Qatar United Arab 
Emirates

Kuwait Bahrain

7.2

11.4 11.6 11.9
12.9 13.1

Overall Performance 2009 

Total 2009 

5

10

15

20

25

Saudi Arabia Oman Qatar United Arab 
Emirates

Kuwait Bahrain

6.3

10.1
10.6

10.1
11.2

12.3

7.2

11.4 11.6 11.9
12.9 13.1

Improvement in Overall Performance

Total 2004 Total 2009

137



2004-2009 COMPARISON BY COUNTRY 

 
 

 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Nondiscrimination 
and Access to 

Justice

Autonomy, 
Security, and 

Freedom of the 
Person

Economic Rights 
and Equal 

Opportunity

Political Rights 
and Civic Voice

Social and Cultural 
Rights

2.2 2.3

2.9

2.1

2.8

2.2

2.6

3.1

2.3

2.9

Bahrain

2004 2009

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Nondiscrimination 
and Access to 

Justice

Autonomy, 
Security, and 

Freedom of the 
Person

Economic Rights 
and Equal 

Opportunity

Political Rights 
and Civic Voice

Social and Cultural 
Rights

1.9

2.2

2.9

1.4

2.8

2.2
2.4

3.1

2.3

2.9

Kuwait

2004 2009

138



2004-2009 COMPARISON BY COUNTRY 

 
 
 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Nondiscrimination 
and Access to 

Justice

Autonomy, 
Security, and 

Freedom of the 
Person

Economic Rights 
and Equal 

Opportunity

Political Rights 
and Civic Voice

Social and Cultural 
Rights

2.0 2.1

2.7

1.2

2.12.1 2.1

2.9

1.8

2.5

Oman

2004 2009

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Nondiscrimination 
and Access to 

Justice

Autonomy, 
Security, and 

Freedom of the 
Person

Economic Rights 
and Equal 

Opportunity

Political Rights 
and Civic Voice

Social and Cultural 
Rights

1.8
2.0

2.7

1.7

2.4

2.1
2.3

2.9

1.8

2.5

Qatar

2004 2009

139



2004-2009 COMPARISON BY COUNTRY 

 
 
 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Nondiscrimination 
and Access to 

Justice

Autonomy, 
Security, and 

Freedom of the 
Person

Economic Rights 
and Equal 

Opportunity

Political Rights 
and Civic Voice

Social and Cultural 
Rights

1.2 1.1

1.4

1.0

1.6
1.4 1.3

1.7

1.2

1.6

Saudi Arabia

2004 2009

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Nondiscrimination 
and Access to 

Justice

Autonomy, 
Security, and 

Freedom of the 
Person

Economic Rights 
and Equal 

Opportunity

Political Rights 
and Civic Voice

Social and Cultural 
Rights

1.7

2.1

2.8

1.2

2.3

2.0

2.3

3.1

2.0

2.5

United Arab Emirates

2004 2009

140



2004-2009 COMPARISON BY SUBSECTION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Saudi Arabia United Arab 
Emirates

Oman Qatar Bahrain Kuwait

1.2

1.7

2.0
1.8

2.2

1.9

1.4

2.0 2.1 2.1 2.2 2.2

Nondiscrimination and Access to Justice

2004 2009

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Saudi Arabia Oman Qatar United Arab 
Emirates

Kuwait Bahrain

1.1

2.1 2.0 2.1 2.2 2.3

1.3

2.1
2.3 2.3 2.4

2.6

Autonomy, Security, and Freedom of the Person

2004 2009

141



2004-2009 COMPARISON BY SUBSECTION 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Saudi Arabia Oman Qatar Bahrain United Arab 
Emirates

Kuwait

1.4

2.7 2.7
2.9 2.8 2.9

1.7

2.9 2.9
3.1 3.1 3.1

Economic Rights and Equal Opportunity

2004 2009

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Saudi Arabia Oman Qatar United Arab 
Emirates

Kuwait Bahrain

1.0
1.2

1.7

1.2
1.4

2.1

1.2

1.8 1.8
2.0

2.2 2.3

Political Rights and Civic Voice

2004 2009

142



2004-2009 COMPARISON BY SUBSECTION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Saudi Arabia Oman Qatar United Arab 
Emirates

Bahrain Kuwait

1.6

2.1

2.4 2.3

2.8 2.8

1.6

2.5 2.5 2.5

2.9 2.9

Social and Cultural Rights

2004 2009

143


