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مقدمة

منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، لــم تهــدأ الحركــة النســوية داخــل المجتمــع الكويتــي، مواكبــًة تجــارب 
عربيــة مشــكلًة عالمــة فارقــة فــي محيطهــا الخليجــي. ففــي نوفمبــر 1953 أقيمــت أول نــدوة دعــت 
إلــى حقــوق المــرأة، شــاركت فيهــا مجموعــة مــن النســاء الكويتيــات اللواتــي طالبــن بتوفيــر األنديــة، 
والجمعيــات العلميــة، واألدبيــة، والثقافيــة، والمســارح فــي المــدارس الثانويــة للبنــات، وفتــح دور 
للســينما 1. ســاعد علــى ذلــك طبيعــة المجتمــع الكويتــي كمجتمــع ظلــت فيــه المــرأة – تاريخيــًا- 
إلــى جانــب الرجــل منــذ مجتمــع الغــوص إلــى يومنــا هــذا، األمــر الــذي أفــرز طبيعــة مجتمعيــة مّيــزت 

الكويــت بالمدنّيــة واالنفتــاح لريــاح الديمقراطيــة كلمــا ســنحت الفرصــة لذلــك.

لــم تحــَظ الحركــة النســوية الكويتيــة - رغــم تاريخهــا - بالقــدرة علــى تشــكيل حركــة منظمــة تمّكنهــا 
مــن الحصــول علــى حقوقهــا بالتســاوي مــع الرجــل، بالرغــم مــن االلتزامــات القانونيــة لحكومــة دولــة 
الكويــت، التــي تشــير إلــى تفاعــل قانونــي غيــر مســبوق مــن الناحيــة النظريــة، الســيما فــي إطــار 

المالئمــة والمواءمــة بيــن المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة والدســتور الكويتــي. 

لقــد أدى تعــارض التشــريعات الكويتيــة مــع نصــوص الدســتور إلــى تنامــي جملــة مــن اإلشــكاليات 
ســواء منهــا القانونيــة، أو الفقهيــة، أو المجتمعيــة، التــي حالــت دون تمكيــن المــرأة الكويتيــة مــن 
حقوقهــا، وبالتالــي فقــد عكســت هــذه التشــريعات تمييــزًا بينــًا وواضحــًا فــي العديــد مــن الحقــوق، 
كالحــق فــي تولــي الوظائــف، والمســاواة أمــام األعبــاء العامــة، والحــق فــي المســاواة أمــام القانــون، 

والحــق فــي العمــل، وغيــر ذلــك 

لقــد أصبــح لقضيــة المــرأة شــأنًا واهتماًمــا عالمًيــا ســواء علــى مســتوى المنظمــات الدوليــة، أو 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، بحيــث أصبحــت هــذه القضيــة مثلهــا مثــل أيــة قضيــة تتعلــق بتحديــد 
ماهيــة النظــام السياســي ديمقراطيــًا كان أم ال، كمــا تحديــد وصــف الدولــة، كدولــة قانونيــة أم غيــر 

ذلــك.

1    شاركت في الندوة كل من شيخة الحميضي، وغنيمة المرزوق، وهند سليمان المسلم، وشيخة أحمد العنجري. انظر: 
حمد محمد السعيدان، » الموسوعة الكويتية المختصرة، الجزء3، طبعة 2، الكويت 1981. وفي الموضوع ذاته انظر: 

مجلة الرائد، المجلد الثاني، السنة الثانية 1953-1954، طبعة 2، إصدارات مركز البحوث والدراسات الكويتية، نادي 
المعلمين، الكويت 1999.
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ومنــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ونشــوء منظمــة األمــم المتحــدة واعتمــاد ميثاقهــا فــي العــام 
1945، عزمــت هــذه المنظمــة علــى ضــرورة تفعيــل دورهــا فــي حمايــة حقوق المرأة مــن خالل تدويل 
وتثبيــت حقوقهــا فــي العديــد مــن اإلعالنــات والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة إلــى أن اعتمــدت 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، وجــاء هــذا االعتمــاد تتويجــا 
لمشــاورات اســتمرت لفتــرة خمــس ســنوات والتــي أجرتهــا أفرقــة عاملــة متعــددة واللجنــة المعنيــة 
بمركــز المــرأة والجمعيــة العامــة وقــد ُعرضــت هــذه االتفاقيــة للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام 
ــدأت  ــة العامــة لألمــم المتحــدة 34/180 المــؤرخ فــي 18ديســمبر 1979، وب بموجــب قــرار الجمعي
بالنفــاذ فــي 1981، وقــد انضمــت دولــة الكويــت لالتفاقيــة بالمرســوم األميــري رقــم 24 لعــام 
1994، ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبحــت دولــة الكويــت ُملزمــة قانونيــا بــكل مــا جــاء فــي االتفاقيــة، عــدا 
مــا تحفظــت عليــه صراحــًة. إال أّن واقــع الحــال مــازال يشــير إلــى عــدم تفعيــل االتفاقيــة بشــكل عملــي 
ــح  ــن والتشــريعات والقــرارات واللوائ ــد مــن القواني ــر مــن بنودهــا، باإلضافــة لوجــود العدي فــي الكثي

التــي تتعــارض واالتفاقيــة بالرغــم مــن عــدم تعارضهــا مــع النظــام العــام الكويتــي.
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الفصل األول

حقوق المرأة في دولة الكويت في الدستور 
والتشريعات )القانون الوطني(

لــم يــأِت الدســتور الكويتــي علــى ذكــر حقــوق المــرأة تخصيصــًا أو تســمية، إذ لــم ُتذكــر مفــردة » المــرأة 
» فــي جميــع مــواد الدســتور الكويتــي، فبــدْت حقــوق المــرأة فــي الكويــت تــدور فــي فلــك اإلطــار 
النظــري العــام لحقــوق المواطــن وحقــوق األفــراد وحرياتهــم العامــة. وقــد أشــارت المــادة 8 فــي 
البــاب الثانــي مــن الدســتور، الــذي تحــدث عــن المقومــات األساســية للمجتمــع الكويتــي بالقــول: 
للمواطنيــن«.  الفــرص  والطمأنينــة وتكافــؤ  األمــن  المجتمــع وتكفــل  الدولــة دعامــات  تصــون   «
وعطفــت المــادة 9 مــن البــاب ذاتــه علــى أّن » األســرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الديــن واألخــالق 
وحــب الوطــن، يحفــظ القانــون كيانهــا، ويقــوي أواصرهــا، ويحمــي فــي ظلهــا األمومــة والطفولــة«. 
ولعــل المــادة 29 مــن الدســتور الكويتــي، اقتربــت أكثــر مــن اعتبــار المــرأة شــريكًا فاعــاًل فــي المجتمــع 
الكويتــي، حيــن تناولهــا الدســتور فــي البــاب الثالــث الــذي تضمــن الحقــوق والواجبــات العامــة معبــرًا 
فــي ذلــك بقولــه » النــاس سواســية فــي الكرامــة اإلنســانية وهــم متســاوون لــدى القانــون فــي 
الحقــوق والواجبــات، ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن«. كمــا 
نصــت المــادة 30 مــن الدســتور الكويتــي علــى أن » الحريــة الشــخصية مكفولــة«، وضمنــت المــادة 
41 أّن »لــكل كويتــي الحــق فــي العمــل واختيــار نوعــه، والعمــل واجــب علــى كل مواطــن، 
ــى  ــن وعل ــره للمواطني ــى توفي ــة عل ــر العــام، وتقــوم الدول ــه الكرامــة ويســتوجب الخي تقتضي

عدالــة شــروطه«. 

بالعــودة إلــى مــا تضمنــه الدســتور الكويتــي مــن نصــوص تتوافــق والمعاييــر الدوليــة فــي المواطنــة 
والعدالــة والمســاواة، وبالرغــم مــن مصادقــة دولــة الكويــت علــى الكثيــر مــن االتفاقيــات فــي هــذا 
الخصــوص، بمــا فيهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، إال أّن حقــوق 

المــرأة فــي الكويــت مازالــت – فــي الكثيــر مــن التشــريعات- بعيــدة عــن التطبيــق العملــي.
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المبحث األول

حقوق المرأة في إطار الدستور الكويتي

شــكلت نصــوص الدســتور الكويتــي إطــارًا نظريــًا عامــًا لحقــوق المواطــن الكويتــي، دون الولــوج 
بخصوصيــة المــرأة التــي لحظتهــا الدســاتير الحديثــة، والمتضمنــة المعاييــر الدوليــة لحقــوق المــرأة، 

وتوفيــر الحمايــة الخاصــة لهــا.

وبالرغــم مــن أن الدســتور الكويتــي لحــظ هــذه المســألة، إال أن الكثيــر مــن القوانيــن واللوائــح الداخليــة 
والقــرارات اإلداريــة، مازالــت تتجاهــل مبــدأ ســمو الدســتور وقوتــه القانونيــة المتفوقــة علــى باقــي 
ــر مــن مــواد الدســتور المتعلقــة بحقــوق المــرأة فــي  القوانيــن، األمــر الــذي أدى إلــى تعطيــل الكثي
الكويــت، وتطبيقهــا بشــكل استنســابي، كلمــا حاولــت فعاليــات تمكيــن المــرأة الدفــاع عــن حقوقهــا 

أو الحصــول عليهــا.

أواًل- موقع المعاهدات أو االتفاقيات الدولية في الدستور الكويتي: 

مــن حيــث المبــدأ، تشــكل قواعــد القانــون الدولــي بمــا فيهــا المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة، 
قواعــد ملزمــة لــإدارة أو الســلطات العامــة، شــريطة أن تكــون القواعــد الــواردة فيهــا ُمصــادق عليهــا 
مــن الســلطة المختصــة فــي الدولــة، علــى اعتبــار مفــاده أّن مجــرد التصديــق والنشــر يصبــح جــزءًا مــن 

القانــون الداخلــي للدولــة. وبالتالــي فــإّن علــى الســلطة العامــة واألفــراد احترامهــا.

أمــا مــن الناحيــة العمليــة، تختلــف مرتبــة النصــوص الــواردة فــي المعاهــدة أو االتفــاق الدولــي - مــن 
حيــث تفوقهــا علــى الدســتور أم ال- مــن دولــة إلــى أخــرى، ومــرد هــذه القــوة يرجــع إلــى تضميــن 
ــة  ــي تطبيقهــا كقــوة إلزامي ــات فــي الدســتور2. وبالتال ــة أو االتفاقي ســمو هــذه المعاهــدات الدولي

2   على سبيل المثال، في بعض الدول كفرنسا، تحتل المعاهدات واالتفاقيات الدولية مرتبة تسمو على الدستور وهذا ما 
أورده دستور الجمهورية الرابعة لسنة 1946 في مادته السادسة والعشرين، وما أكدته المادة الخامسة والخمسين 

من دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958، حيث أعطت ا لمعاهدات واالتفاقات المصادق عليها قوة أعلى من قوة 
القوانين. أما في مصر فهي تحتل نفس مرتبة القوانين العادية، ودليل ذلك ما نص عليه دستور الجمهورية المصرية 

سنة 1956 في مادته134، وما أورده الدستور المؤقت المعلن في 25 آذار 1964 في مادته 125 التي تنص على أن« 
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس األمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون، بعد 

إبرامها والتصديق عليها ونشرها وقد أخذ دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 المضمون ذاته.
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تتفــوق علــى القوانيــن الوطنيــة بمــا فيهــا الدســتور. وقــد لحــظ المشــّرع الكويتــي هــذه المســألة 
آخــذًا طريقــًا وســطًا، عندمــا أعطــى المعاهــدة- اســتنادًا للمــادة 70 مــن الدســتور- قــوة القانــون بعــد 
إبرامهــا والتصديــق عليهــا. األمــر الــذي جعــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

CEDAW عرضــة لتفســير التشــريعات مــن جهــة، واستنســابية اإلدارة مــن جهــة أخــرى.

وبالتالــي، فقــد ظهــر التــزام المشــّرع الكويتــي باالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، كالتــزام أدبــي وغير 
ملــزم فــي إطــار التطبيــق العملــي، إضافــة إلــى عــدم تفعيــل المشــّرع لمــواد الدســتور ذاتــه فــي الكثيــر 
مــن النصــوص، بمــا فــي ذلــك النصــوص الدســتورية التــي تتوافــق واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

.CEDAW أشــكال التمييــز ضــد المــرأة

ثانيًا- حقوق المرأة الكويتية في القوانين والتشريعات الوطنية:

بالعــودة إلــى مــا تضمنــه الدســتور الكويتــي مــن نصــوص تتوافــق والمعاييــر الدوليــة فــي المواطنــة 
والعدالــة والمســاواة، وبالرغــم مــن مصادقــة دولــة الكويــت علــى الكثيــر مــن االتفاقيــات فــي هــذا 
الخصــوص، بمــا فيهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، إال أّن حقــوق 
المــرأة فــي الكويــت مازالــت بعيــدة عــن التطبيــق العملــي، األمــر الــذي جعلهــا ضحيــة لطعــن أي نائــب 
فــي البرلمــان الكويتــي، أو أي قــرار مــن موظــف إداري، فــي نــأي واضــح لمبــدأ الدســتورية، الــذي 
ُيخضــع اإلدارة للقانــون، وذلــك بإلزامهــا بمبــدأ تسلســل القواعــد القانونيــة فــي معــرض إصدارهــا 
للقــرار اإلداري أو امتناعهــا عنــه، وضابــط ذلــك التقّيــد بمبــدأ المشــروعية، والــذي يقضــي بــأن القواعد 
القانونيــة تتــدرج بمراتــب متباينــة بــدءًا مــن المعاهــدات، فاالتفاقيــات الدوليــة، فالدســتور، فالقانــون، 
ثــم اللوائــح الداخليــة وانتهــاًء بالقــرار اإلداري كعمــل قانونــي يصــدر عــن الســلطة اإلداريــة المختصــة 
وبإرادتهــا المنفــردة، وذلــك بقصــد إحــداث آثــار قانونيــة عــن طريــق إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء حقــوق 

وواجبــات قانونيــة، أو بــاألدق إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء مراكــز قانونيــة فــي الدولــة. 

وحتــى يتســنى لألفــراد الحصــول علــى حقوقهــم فــإن هــذه العمليــة تنظمهــا الرقابــة القضائيــة علــى 
أعمــال اإلدارة، وبذلــك تكتمــل عناصــر الدولــة القانونيــة مــن خــالل الرقابــة علــى أعمــال مختلــف 
الســلطات، إذ تقــوم بهــذه المهمــة المحاكــم علــى اختــالف أنواعهــا ســواء أكانــت عاديــة أم إداريــة، 
تبعــًا لطبيعــة النظــام القضائــي المعمــول بــه فــي الدولــة، ســواء كان نظامــًا قضائيــًا موحــدًا أم نظامــًا 

قضائيــًا مزدوجــًا3.

3  د. رأفت فودة – مصادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتها – دار النهضة العربية – القاهرة – 1995 – ص 9 وما بعدها، وفي 
الموضوع ذاته انظر: د. ماجد راغب الحلو – القضاء اإلداري – دار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية – 1995 – ص 10 

وما بعدها. 
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ومــن هــذه النقطــة بالــذات يبــرز دور الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الســلطة التشــريعية )البرلمــان( 
الســلطة  أعمــال  مراقبــة  فــي  أخــرى  مــن جهــة، ومــن جهــة  هــذا  القوانيــن  تقديــر وتفســير  فــي 
التنفيذيــة )اإلدارة( وذلــك بفحــص مــدى مطابقــة ومالئمــة القــرارات اإلداريــة التــي تصدرهــا اســتنادًا 
للنصــوص التشــريعية، لقــدرة القضــاء اإلداري والمحاكــم اإلداريــة فــي مراقبــة الســلطة االستنســابية 
لــإدارة، التــي غالبــًا مــا تعطــي رجــل اإلدارة مســاحة كبيــرة فــي تطبيــق النــص القانونــي تتــراوح بيــن 
اإلجــازة والمنــع. ومــن هــذه النقطــة بالــذات تظهــر أهميــة الممارســة العمليــة لتفســير وتقديــر إرادة 
المشــّرع التــي تتضمنهــا القوانيــن، ومــدى توجــه رجــل اإلدارة فــي معــرض إصــداره للقــرارات اإلداريــة 
ــل تتعــداه  ــد حــدود التفســير، ب ــة عن ــون والدســتور، حيــث ال تتوقــف هــذه العملي ومطابقتهــا للقان

لفهــم روح النــص بمــا يتناســب والمصلحــة العامــة. 

وعلــى هــذا األســاس، تبــدو أهميــة تطويــر آليــات عمــل القضــاء اإلداري فــي الكويــت، ومواكبتــه 
للتطــورات الحديثــة، الســيما فــي قدرتــه علــى تفســير إرادة المشــّرع ومــدى مطابقتهــا مــع النصــوص 
الدســتورية والدوليــة، خصوصــًا المتعلقــة باتفاقيــة CEDAW، ومطالبــة اإلدارة )الســلطة التنفيذيــة( 
فــي إبــداء األســباب الكافيــة إلصــدار قراراتهــا اســتنادًا لنصــوص الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة، 

ومــدى قــدرة المشــّرع فــي مالئمــة وموائمــة تلــك النصــوص مــع بنــود االتفاقيــة.

لقــد ظهــرت حقــوق المــرأة فــي الكويــت ضحيــة ألعمــال الســلطة اإلداريــة فــي إطــار تطبيقهــا 
للقوانيــن اســتنادًا للدســتور، ســاعد علــى ذلــك قصــور المشــّرع فــي ســن القوانيــن الالزمــة لتفســير 
النــص الدســتوري، فبــدت حقــوق المــرأة فــي الكويــت بشــكل عــام رهينــة للســلطة االستنســابية 
لــإدارة، مــا أوقــع الكثيــر مــن الحقــوق ضحيــة للممارســة التشــريعية الخاطئــة مــن جهــة. وعــدم األخــذ 
ــق المصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى.  ــة بتحقي ــي مــن ســلطة االستنســاب، المتمثل بالهــدف النهائ
وبالتالــي تجــاوز الهــدف الحقيقــي الــذي أراده المشــّرع مــن هــذه الســلطة، وهــو حمايــة األفــراد 
اســتنادًا لظروفهــم الخاصــة والموضوعيــة. فأصبحــت غالبيــة القــرارات المتعلقــة بحقــوق المــرأة فــي 
الكويــت مشــوبة بإســاءة اســتعمال الســلطة، بســبب مخالفتهــا للدســتور، والقوانيــن، واالتفاقيــات 

ــة.  الدولي
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المبحث الثاني

حقوق المرأة في الكويت بين العدالة والمساواة

تتفاوت التشــريعات واللوائح الداخلية الكويتية في مســاحة تفســيراتها لإطار النظري والمفاهيمي 
للدســتور الكويتــي. خصوصــًا فــي إطــار الوظيفــة العامــة، التــي تشــكل مفصــاًل لقيــاس اندمــاج المــرأة 
فــي المجتمــع، وبالتالــي تحديــد دور األفــراد الذيــن تقــوم عليهــم الدولــة لتحقيــق أهدافهــا. ولهــذا 
تحظــى الوظيفــة العامــة بعنايــة المشــّرع والفقهــاء فــي مختلــف الــدول، إذ يتحــدد على أساســها دور 
الموظــف العــام بشــكل عــام، ودور المــرأة حســب الفلســفة االقتصاديــة واالجتماعيــة لــكل دولــة، 
ومــدى مســاهمتها فــي المجــاالت االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، ودورهــا فــي المســاهمة 

بتنظيــم الجهــاز اإلداري للدولــة.

ــة الكويتــي علــى  ــون الخدمــة المدني ــم يلحــظ قان ــة فــي الكويــت، ل فــي إطــار حقــوق المــرأة العامل
ســبيل المثــال، أيــة إشــارة صريحــة لتمييــز المــرأة عــن الرجــل فــي إطــار الوظيفــة العامــة، حيــث اكتفــى 
بتعريــف الوظيفــة العامــة بأنهــا » خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائميــن بهــا، ويســتهدف موظفــو الدولــة 
فــي أداء وظائفهــم المصلحــة العامــة«. وبالتالــي لــم يلحــظ الحقــوق الخاصة للمرأة، علمًا أن المشــّرع 
اســتدرك ذلــك فــي قانــون العمــل األهلــي رقــم 6 الصــادر عــام 2010، الــذي يتنــاول حقــوق العامليــن 
فــي القطــاع األهلــي مــن كويتييــن وغيــر كويتييــن. وال نــدري علــى أي أســاس فــّرق المشــّرع الكويتــي 
فــي إطــار حقــوق المــرأة بيــن العامليــن فــي القطــاع األهلــي والقطــاع العــام. حيــث يســجل لقانــون 
العمــل األهلــي إفصاحــه بصراحــة واضحــة فــي إطــار التفريــق بيــن الرجــل والمــرأة، مشــكاًل بذلــك فتحــًا 
تشــريعيًا أفصــح عمــا ســكت عنــه الدســتور، وذلــك باإلشــارة إلــى كلمــة » المــرأة«. حيــث عــرف قانــون 
العمــل األهلــي رقــم 6 لســنة 2010 العامــل بأنــه: » هــو كل ذكــر أو أنثــى يــؤدي عمــاًل يدويــًا أو 
ذهنيــًا لمصلحــة صاحــب العمــل وتحــت إدارتــه وإشــرافه مقابــل أجــر«. وبالتالــي فقــد تمكــن المشــّرع 
الكويتــي – فــي إطــار قانــون العمــل األهلــي - أن يتوســع أكثــر فــي تحديــد المفاهيــم الخاصــة بتحديــد 
المركــز القانونــي لحقــوق المــرأة فــي الكويــت، عندمــا أفــرد القانــون أيضــًا بابــًا خاصــًا فــي تشــغيل 

النســاء ووفــر لهــم الحمايــة الخاصــة.
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أواًل – المشّرع الكويتي وحقوق المرأة في الكويت:

 بالرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن حــاالت التمييــز ضــد المــرأة، إال أّن المشــّرع الكويتــي أفــرد الكثيــر 
مــن القوانيــن والتشــريعات التــي ذكــرت حقــوق المــرأة بالتخصيــص ســواء فــي القطــاع الحكومــي أو 

ــا أن نذكــر فــي هــذا الشــأن: ــي، ويمكنن القطــاع األهل

	 - الحقوق السياسية: 

بعــد عقــود مــن المطالبــات حصلــت المــرأة الكويتيــة علــى حقوقهــا االنتخابيــة عــام 2005، بعــد أن 
أبــدت شــجاعة غيــر مســبوقة فــي محيطهــا الخليجــي، حيــث كانــت تجابــه فــي كل مــرة بالرفــض. 
وقــد شــكل حصــول المــرأة الكويتيــة علــى هــذا الحــق المشــروع خطــوة كبيــرة فــي إطــار تطبيــق 
التفســير القانونــي لنــص المــادة 29 مــن الدســتور الكويتــي التــي تحدثــت عــن الحقــوق والواجبــات 
العامــة، معتبــرًة المــرأة شــريكًا فاعــاًل فــي المجتمــع الكويتــي بقولهــا: » النــاس سواســية فــي 
الكرامــة اإلنســانية وهــم متســاوون لــدى القانــون فــي الحقــوق والواجبــات، ال تمييــز بينهــم فــي ذلك 
بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن«. وبالتالــي شــكل هــذا اإلنجــاز تطــورًا ليــس علــى صعيــد 
العمــل فــي تذليــل قضايــا التمييــز ضــد المــرأة فــي الكويــت وحســب، بقــدر مــا هــو خطــوة مهمــة نحــو 
تفســير وتطبيــق » مبــدأ ســمو الدســتور«، الــذي لحــظ فكــرة المواطنــة فــي إطارهــا العــام، وبالتالــي 
فقــد أعطــى الدســتور الكويتــي حقوقــًا طبيعيــة ترقــى إلــى المعاييــر الدوليــة فــي إطــار مســاواة 
المــرأة مــع الرجــل ، دون أن تتعداهــا إلــى فكــرة العدالــة التــي تجنــح لصالــح الخصوصيــة الفيزيولوجيــة 
والمجتمعيــة للمــرأة بشــكل عــام، والتــي لــم يلحظهــا الدســتور، عندمــا غابــت عــن نصوصــه مفــردة » 

المــرأة« بالتخصيــص.

كمــا حقــق حصــول المــرأة علــى حقوقهــا االنتخابيــة نوعــًا مــن إحقــاق المســاواة مــع الرجــل، دون أن 
يتعــداه إلــى باقــي الحقــوق السياســية، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك، أنــه وبالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن عقــد 
مــن الزمــن علــى حصــول المــرأة الكويتيــة علــى حقوقهــا السياســية، إال أن عــدد النســاء فــي البرلمــان 
الكويتــي مــازال ضئيــاًل وآخــذًا بالتناقــص. ونعتقــد أن ســبب ذلــك يعــود إلــى انعــدام قــدرة المــرأة 
الكويتيــة الحصــول علــى باقــي الحقــوق السياســية األخــرى كســلة متكاملــة. فعلــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، كانــت أول مشــاركة فاعلــة للمــرأة فــي االنتخابــات الوطنيــة فــي العــام 2009، حيــث تمكنــت 
المــرأة الكويتيــة مــن الحصــول علــى أربعــة مقاعــد فــي البرلمــان بعــد منافســات صعبــة. كمــا أســفرت 
ــر 2016 عــن حصــول امــرأة واحــدة  ــة التــي أجريــت فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمب ــات الوطني االنتخاب
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فقــط علــى مقعــد فــي البرلمــان، ممــا يضــع الكويــت فــي مؤخــرة التصنيــف العالمــي4. كمــا أن عــدد 
النســاء اللواتــي قــررن الدخــول فــي العمليــة االنتخابيــة كمرشــحات قــد شــهد تناقصــًا مطــردًا، إذ 
بلــغ ٪11.1 فــي عــام 2006، ليعــود إلــى ٪2.5 فــي عــام 2013. ولــم يتعــدَّ عــدد المرشــحات فــي 
انتخابــات 2016 الخمــس عشــرة مرشــحة مــن أصــل مئتيــن وســبعة وثمانيــن مرشــحًا. األمــر الــذي 

يعكــس تطــورًا طفيفــًا فــي إطــار مشــاركة المــرأة الكويتيــة فــي االنتخابــات. 

ــذي  ــون وفــي الممارســة، وال ــز ضــد المــرأة فــي القان ــق العامــل المعنــي بمســألة التميي وكان الفري
يعتبــر واليــة مواضيعيــة تتبــع آليــة اإلجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق اإلنســان، قــد أعــرب فــي بيــان 
لــه تــم إعالنــه فــي نهايــة زيــارة اســتمرت تســعة أيــام لدولــة الكويــت بتاريــخ 15 كانــون األول/ ديســمبر 
2016، عــن أســفه لعــدم وجــود أي تمثيــل للمــرأة فــي الكويــت علــى مســتوى البلديــات5، كمــا أّن 
المــرأة الكويتيــة مازالــت تواجــه عقبــات تحــول دون ممارســتها لحقوقهــا السياســية، حيــث أعــرب 
الفريــق العامــل أّن الحمــالت االنتخابيــة وآليــات ممارســة االقتــراع تجــري فــي الغالــب مــن خــالل 
مؤسســات أو شــبكات غيــر رســمية أو تقليديــة )مــن قبيــل الديوانيــة(6، كمــا ال توجــد حتــى العــام 
ــرًا. ولــم يــزد عــدد الوزيــرات فــي  2020 إال وزيرتــان فــي الحكومــة التــي تتشــكل مــن ســتة عشــر وزي
الحكومــات المتعاقبــة علــى ثــالث وزيــرات فــي مجلــس الــوزراء. علمــًا أن المــرأة الكويتيــة أثبتــت كفاءة 
غيــر مســبوقة فــي مختلــف المجــاالت المهنيــة، األمــر الــذي تحتــاج معــه إلــى إزالــة جميــع العوائــق 

التــي تحــول دون حصولهــا علــى حقهــا فــي المســاواة فــي تنميــة البــالد. 

2 - قانون الجنسية الكويتية:

 جــاء فــي المــادة 2 مــن قانــون الجنســية الكويتيــة الصــادر بالمرســوم األميــري رقــم 15 لســنة 1959 
» يكــون كويتيــًا كل مــن ولــد فــي الكويــت أو فــي الخــارج ألب كويتــي«. وبالتالــي فقــد أفصــح قانــون 
الجنســية الكويتــي بشــكل واضــح عــن تجــاوز أهــم حقــوق المــرأة الكويتيــة، وهــو حقهــا بإعطــاء 
ــك مخالفــة صريحــة لنــص المــادة 29 مــن الدســتور  جنســيتها ســواء ألوالدهــا أو لزوجهــا، وفــي ذل

الكويتــي، التــي منعــت التمييــز علــى أســاس الجنــس. 

4    انظر: مفوضّية األمم المّتحدة السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المّتحدة، »بيان نهاية مهمة الفريق العامل 
المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة إلى دولة الكويت، 15 كانون األول/ديسمبر 2016: 

على الرابط:
https://ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21037&LangID=A 

5  مفوضّية األمم المّتحدة السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المّتحدة، المرجع السابق.

6  مفوضّية األمم المّتحدة السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة المرجع ذاته.
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ويبــدو التمييــز بيــن حــق المــرأة وحــق الرجــل فــي الجنســية واضحــًا، إذ اعتبــرت المــادة الســابعة مــن 
المرســوم األميــري رقــم 15 لســنة 1959 أوالد المتجنــس الكويتــي الُقّصــر كويتييــن، ومنحتهــم 
الحــق فــي أن يقــرروا اختيــار جنســيتهم األصليــة خــالل الســنة التاليــة لبلوغهــم ســن الرشــد، أمــا أوالد 
المتجنــس الذيــن يولــدون بعــد اكتســابه الجنســية الكويتيــة فيعتبــرون كويتييــن بصفة أصلية، ويســرى 
ــي فــأوالد الُقّصــر األجنبــي  ــون. وبالتال ــل العمــل بهــذا القان ــن منهــم قب هــذا الحكــم علــى المولودي
– الــذي اكتســب الجنســية الكويتيــة- يعتبــرون كويتييــن بالتجنيــس وبقــوة القانــون مــا لــم يقــرروا 
اختيارهــم جنســيتهم األصليــة خــالل الســنة التاليــة لبلوغهــم ســن الرشــد. أمــا أوالده الذيــن يولــدون 
بعــد اكتســابه الجنســية الكويتيــة، فيعتبــرون كويتييــن بصفــة أصليــة، وهــذه الفقــرة تــم إضافتهــا 
بالقانــون رقــم 44 لســنة 1994 وفــي ذلــك تمييــزًا لصالــح الجنــس تــم منحــه للمتجنــس األجنبــي، 
لــم تتحصــل عليــه المــرأة الكويتيــة نفســها، بالرغــم مــن أن الحقــوق التــي منحهــا القانــون للرجــل لهــا 
تداعيــات ســلبية علــى الصعيــد االجتماعــي كونهــا ســتنتج تمييــزًا وتفرقــة بيــن أفــراد األســرة الواحــدة.

أمــا بخصــوص مــا أوردتــه الفقــرة 2 مــن المــادة 5، التــي اشــترطت البــن المــرأة الكويتيــة المتزوجــة مــن 
أجنبــي أن يحافــظ علــى اإلقامــة حتــى بلوغــه ســن الرشــد، إذا كان أبــوه أجنبيــًا أســيرًا، أو كانــت أمــه 
ــًا، أو توفــي عنهــا، حيــث اشــترط القانــون إعطــاء وزيــر الداخليــة ســلطة تقديريــة  مطّلقــة طالقــًا بائن
فــي منــح الجنســية، األمــر الــذي يجعــل مــن الجنســية كحــق إنســاني مجــرد منحــة أو ســلطة تقديريــة 
ــة،  ــة فــوق المعاهــدات الدولي ــة قانوني ــح القــرار اإلداري فــي مرتب ــي يصب ــر. وبالتال ــد ســلطة الوزي بي
والدســتور، والقانــون، وفــي ذلــك تعديــًا علــى » مبــدأ المشــروعية« الــذي يشــكل أهــم المبــادئ 
القانونيــة، والــذي تخضــع فيــه الدولــة بهيئاتهــا ومؤسســاتها وأفرادهــا ألحــكام القانــون، وإال اعتبــرت 
أعمالهــا غيــر مشــروعة ومشــوبة بالبطــالن، إذ يشــكل الخضــوع لمبــدأ المشــروعية الحــد الفاصــل 
الــذي يحــدد فكــرة الدولــة القانونيــة التــي تحتــرم حقــوق اإلنســان، وذلــك بالدفــاع عــن حقــوق األفــراد 

وحرياتهــم العامــة دون تمييــز فــي الجنــس.

وفــي هــذا الشــأن اســتعرضت الدكتــورة معصومــة المبــارك تجربتهــا داخــل البرلمــان الكويتــي، وداخــل 
لجنــة المــرأة واألســرة فــي البرلمــان، حــول إمكانيــة منــح المــرأة الكويتيــة جنســيتها ألبنائهــا، وذكــرت 
بــأن التوجهــات كانــت مختلفــة مــن قبــل أعضــاء اللجنــة، حيــث نظــر البعــض إلــى الجنســية علــى أنهــا 
ميــزة ويجــب أن ال نفــرط بهــذه الميــزة لــكل مــن هــب ودب، وبالتالــي يــرون بــأن المــرأة الكويتيــة التــي 
تزوجــت مــن غيــر كويتــي هــي مــن تتحمــل تبعــات ذلــك، وكأنهــا ارتكبــت خطــأ، وبالتالــي كانــت النظــرة 
ســلبية جــدا تجــاه إمكانيــة منــح المــرأة الكويتيــة جنســيتها ألبنائهــا، وفــي كل مــرة نحــاول مناقشــة 
هــذا الموضــوع، يتــم إغالقــه لعــدم التوافــق داخــل اللجنــة نفســها. وقــد أكــدت الدكتــورة » المبــارك« 
إيمانهــا بنــص المــادة 29 مــن الدســتور الكويتــي، حيــث تقدمــت بمقتــرح قانــون منفصــل عــن اللجنــة، 
وقــد تضمــن بــأن أبنــاء الكويتيــة يعاملــون معاملــة الكويتــي لحيــن بلوغهــم ســن 21، وبعــد ذلــك 
يخيــرون بيــن جنســية أمهــم وبيــن جنســية والدهــم، وال يجــوز لهــم الجمــع بيــن االثنيــن ولكــن لــم 
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يحالفهــا الحــظ الســتكمال العمــل بهــذا المقتــرح لخروجهــا مــن البرلمــان7. 

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، واســتنادًا للتطــورات الحديثــة التــي طــرأت علــى حــق الجنســية فــي القانون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان، فقــد أصبــح الحــق فــي الجنســية مــن حقــوق اإلنســان األساســية، وهــو 
يعنــي حــق كل فــرد فــي اكتســاب جنســية وتغييرهــا واالحتفــاظ بهــا، إذ يقضــي القانــون الدولــي 
ــأن حــق الــدول فــي أن تقــرر مــن هــم رعاياهــا ليــس حقــًا مطلقــًا، ومــا عليهــا إال  لحقــوق اإلنســان ب
االمتثــال اللتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بمنــح الجنســية والتجريــد منهــا8، 
خصوصــًا فــي إطــار االلتزامــات الخاصــة للــدول المصادقــة علــى المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة فــي 

مجــال حقــوق اإلنســان.

ويظهــر التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة فــي قانــون الجنســية الكويتــي، فيمــا قررتــه المــادة 8 مــن القانــون 
ذاتــه، التــي أعطــت الحــق للرجــل بمنــح جنســيته لزوجتــه األجنبيــة، دون أن يعطــي المشــّرع هــذا 
الحــق للمــرأة الكويتيــة. حيــث حــرم المــرأة الكويتيــة المتزوجــة مــن أجنبــي الحــق فــي منــح الجنســية 
ألبنائهــا ممــا كان لــه تداعيــات وآثــار تتجــاوز الحــق فــي الجنســية، لتتعــداه إلــى مشــكالت تتعلــق 
باألحــوال الشــخصية، وبالتالــي أبناؤهــا لــن يتمكنــوا مــن الحصــول علــى الحــق فــي ميــراث والدتهــم 
فــي األمــوال غيــر المنقولــة، كالعقــارات. والســبب فــي ذلــك أّن المشــّرع الكويتــي ال يســمح لألجنبــي 
بالتملــك فــي الكويــت. وبالرغــم مــن الســماح لهــم بشــغل بعــض الوظائــف العامــة، وقبولهــم فــي 
الســلك العســكري، وفــي وزارة الداخليــة، إال أن رواتبهــم أقــل مــن زمالئهــم المواطنيــن فــي العمــل 

نفســه.

	 - الرعاية السكنية: 

أعطــى القانــون رقــم 2 لســنة 2011 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 47 لســنة 1993 فــي شــأن 
الرعايــة الســكنية، للمــرأة الكويتيــة المطلقــة طالقــًا بائنــا، والمــرأة الكويتيــة األرملــة وألي منهــن 
أوالد الحــق بالحصــول علــى قــروض اإلســكان المقدمــة مــن بنــك التســليف واالدخــار بغــرض توفيــر 
الســكن المالئــم. وبموجــب هــذا القانــون يتولــى بنــك التســليف واالدخــار توفيــر ســكن مالئــم بقيمــة 
ــي  ــر المتزوجــات الالت ــن وغي ــر الكويتيي ــة منخفضــة لألرامــل والمطلقــات والمتزوجــات مــن غي ايجاري
تتجــاوز أعمارهــن 40 عامــًا، وهــذا التطــور اإليجابــي فتــح الفرصــة للنســاء اللواتــي كــّن مســتبعدات 

7  حوار أجرته الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان مع الدكتورة معصومة المبارك، حول حقوق المرأة في دولة الكويت.

8  موقع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان )الحق في الجنسية وانعدام الجنسية(.
www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/Nationality.aspx 
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قبــل ذلــك. إال أّن حقــوق المــرأة الكويتيــة المتعلقــة بالرعايــة الســكنية مازالــت – بشــكل عــام- عرضــة 
للتفســيرات االستنســابية لــإدارة والخاصــة بالقــرارات واللوائــح التــي تصدرهــا اإلدارة، والتــي أصبحــت 
تحــل تــارة محــل إرادة المشــّرع، وتــارة أخــرى محــل إرادة الدســتور. فعلــى ســبيل المثــال شــكلت 
المادتــان 3 و7 مــن الئحــة الرعايــة الســكنية الصــادرة بقــرار وزيــر الدولــة لشــؤون اإلســكان رقــم 31 
لســنة 2016، مخالفــة صريحــة للمــواد  7 و8 و9 و16 و18 و29 و30 و70 و177 مــن الدســتور 
الكويتــي، األمــر الــذي يكشــف تمييــزًا بيــن الرجــل الكويتــي المتــزوج مــن غيــر كويتيــة، والمــرأة الكويتيــة 
ــا العينيــة والنقديــة  المتزوجــة مــن غيــر كويتــي، إذ قصــرت الالئحــة الحــق فــي الحصــول علــى المزاي
المقــررة بقانــون الرعايــة الســكنية علــى الرجــل الكويتــي، وأجــازت لــه الحــق بالتقــدم بطلــٍب للحصــول 
علــى البدائــل الســكنية، بينمــا حرمــت المــرأة الكويتيــة مــن الحصــول علــى هــذه الرعايــة، وهــذا إخــالٌل 
واضــٌح  بمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص التــي ضمنهــا الدســتور الكويتــي، كمــا يشــكل اعتــداًء علــى 
الحريــة الشــخصية التــي كفلهــا الدســتور بحــق المــرأة الكويتيــة فــي اختيــار زوجهــا، و اعتــداًء علــى 
الملكيــة الخاصــة بحرمانهــا مــن فــرص حصولهــا علــى البدائــل الســكنية المختلفــة. وهــذا يتعــارض 
أيضــًا مــع نصــوص الدســتور الــذي أعطــى فــي المــادة 70  المعاهــدة الدوليــة قــوة تــوازي قــوة 
 ،CEDW ــرر لهــا التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة القانــون، و مخالفــة ال مب
التــي أكــدت علــى اتخــاذ التدابيــر التشــريعية وغيــر التشــريعية المناســبة لحصــول المــرأة علــى حقوقهــا 

أســوة بالرجــل.

وفــي هــذا الشــأن، تســرد د. معصومــة المبــارك9 أّن الرعايــة الســكنية كانــت تتمتــع بهــا المــرأة فــي 
الماضــي، لكــن خســرتها بجــرة قلــم، فلــم تعــد تحــت مظلــة الرعايــة الســكانية، وهــذه خســارة لحقوقها 
األساســية، وتشــير » المبــارك« إلــى أن ذلــك  مخالــف لنــص المــادة 29 مــن الدســتور، وخالل وجودها 
فــي البرلمــان الكويتــي تــم مناقشــة قانــون الرعايــة الســكنية وبيــان الثغــرات والعيــوب التــي تشــوبه، 
وبعــد ذلــك تــم وضــع رؤيــة ألنصــاف المــرأة وردم الفجــوة التمييزيــة، حيــث أن حقهــا كان موقــوف 
تمامــًا فــي الرعايــة الســكنية، الن المــادة رقــم )1( مــن القانــون كانت تمنح الحق في الرعاية الســكنية 
للرجــل الــذي لديــه أســرة، ثــم تــم وضــع رؤيــة طموحــة للقانــون وكانــت هنــاك معارضــة شــديدة، وبعــد 
جــدل تــم وضــع رؤيــة بحيــث تشــمل عــدة شــرائح منهــا المــرأة الكويتيــة المتزوجــة مــن غيــر كويتــي 
ولديهــا أبنــاء والمتزوجــة مــن غيــر كويتــي وليــس لديهــا أبنــاء والمطلقــة ولديهــا أبنــاء واألرملــة ولديها 
أبنــاء والمطلقــة وليــس لديهــا أبنــاء، وغيــر المتزوجــة بحيــث يكــون مــن حــق هــذه الشــرائح أن تحصــل 

علــى الرعايــة الســكنية أو القــرض اإلســكاني بمــا ال يزيــد علــى مــا يحصــل عليــه الرجــل. 

9   حوار أجرته الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان مع الدكتورة معصومة المبارك، أول وزيرة في تاريخ الكويت، وزيرة 
للتخطيط ووزيرة دولة لشئون التنمية اإلدارية سنة 2005،وزيرة للمواصالت2006، وزيرة للصحة بالتشكيل الوزاري 

لعام 2007.كما تعتبر أول نائبة فازت في انتخابات مجلس األمة الكويتي 2009 حيث حصلت على المركز األول 
في الدائرة االنتخابية األولى..
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إلــى أصــوات داخــل  القانــون يحتــاج  إقــرار  المبــارك«: إن  تتابــع »  البرلمانيــة،  ومــن خــالل تجربتهــا 
المجلــس وكثيــر مــن النــواب معارضيــن للقانــون، إال أن المجلــس بــداًل مــن عرضــه للتصويــت أقتــرح 
أن يتــم تشــكيل لجنــة مشــتركة مكونــة مــن لجنــة شــؤون المــرأة واللجنــة اإلســكانية، وقــد تــم ذلــك 
بالفعــل وكان لمصلحتنــا ألن التصويــت يمكــن أن يــؤدي لرفــض مشــروع القانــون وبعــد ذلــك تــم 
مناقشــة مقتــرح القانــون مــن خــالل سلســلة مــن االجتماعــات وكانــت الحكومــة متواجــدة معنــا 
فــي جميــع مراحــل المناقشــة إلــى أن تــم إقــرار القانــون الــذي يعطــي المــرأة الحــق فــي الرعايــة 
الســكنية، إال أن هنــاك بعــض القيــود تــم وضعهــا فــي القانــون مثــل الســكن المنخفــض التكاليــف، 
وقــد اقترحنــا اســتبداله بالســكن المنخفــض اإليجــار، بحيــث تتحمــل المــرأة جــزء منــه وتتحمــل الدولــة 
الجــزء األخــر، والبــد مــن اإلشــارة بــأن الحكومــة عدلــت علــى القانــون قبــل صــدوره وضمنتــه شــروط 
معقــدة مثــل مــا يتعلــق بالمــرأة غيــر المتزوجــة وقامــت بوضــع الئحــة تنفيذيــة مجحفــة بحــق المــرأة 
مــن خــالل اســتحقاق المــرأة لقــرض إســكاني بـــ 45 ألــف دينــار ولــم يكــن ذلــك مذكــور أبــدًا فاألصــل 
كان أن تســتحق المــرأة قــرض إســكاني ال يفــوق مــا يحصــل عليــه الرجــل إال أنهــم فســروا ذلــك بأنــه 
أقــل مــن القــرض الــذي يحصــل عليــه الرجــل، وبعــد أن تــم االجتمــاع بوزيــر االســكان واطالعــه علــى 
التعديــالت التــي تــم إضافتهــا، وعــد بــأن تعــدل الالئحــة وبالفعــل تــم مناقشــة الالئحــة فــي مجلــس 
ــغ 30 ألــف  ــح الرجــل مبل ــكال الجنســين ولكــن بعــد أن من ــح القــرض 70 ألــف ل ــوزراء وعدلــت وأصب ال
كمــواد بنــاء وغيرهــا إضافــة للقــرض البالــغ 70 ألــف وهــذا يــدل علــى أن النظــرة التمييزيــة ضــد المــرأة 
متجــذرة، وبالتالــي فكــرة احتــرام نــص المــادة 29 مــن الدســتور غيــر وارد لــدى الكثيــر مــن العقــول10. 

وفــي الشــأن ذاتــه، تــرى د. خديجــة المحيمــد أن العديــد مــن القوانيــن المتعلقــة بالمواطنــة الكويتيــة 
لــم يتوّفــق المشــّرع فــي امتثالهــا ومطابقتهــا لــروح الدســتور انصافــًا لحقوقهــا الدســتورية، فقوانيــن 
الرعايــة الســكنية، التــي مازالــت ال تشــمل المــرأة بجميــع فئاتهــا كمــا الرجــل، فالمواطنــة غيــر المتزوجة 
فــي حالــة وفــاة والديهــا وبيــع ســكن األســرة القتســام ثمنــه بيــن الورثــة، تجــد نفســها بــدون مســكن، 
كمــا أّن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة مــن قانــون الجنســية ال تســمح بتمريــر جنســيتها ألبنائهــا 
كمــا هــو حــق المواطــن المتــزوج مــن غيــر كويتيــة، كذلــك ال تتمكــن المواطنــة مــن اعتمــاد الرعايــة 

الصحيــة ألبنائهــا وأقاربهــا كمــا المواطــن11.

وتؤيــد د. العنــود الشــارخ مــا ســبق، إذ تــرى بــأن المشــرع الكويتــي لــم يمتثــل ألحــكام الدســتور، فمنــذ 
ســتينيات القــرن الماضــي حيــث ُوضــع الدســتور الكويتــي هنــاك الكثيــر مــن القوانيــن التــي لــم تراعــي 
مــواد الدســتور ومنهــا علــى ســبيل المثــال الحــق السياســي إذ لــم ُيعطــى للمــرأة إال متأخــرًا فــي العام 

10   حوار أجرته الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان مع د. معصومة المبارك، حول حقوق المرأة في دولة الكويت.

11   د. خديجة المحيميد ، ناشطة حقوقية ، نائب رئيس الرابطة الوطنية لألمن األسري، وعضو المجلس األعلى لشؤون 
األسرة التابع لمجلس الوزراء.
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)2005( مــع أن المــادة )29( مــن الدســتور لــم تفــرق بيــن المواطنيــن، واألمثلــة كثيــرة لوجــود إجحــاف 
ــة  ــة الســكنية والرعاي بحــق المــرأة فــي مــواد قانــون الجــزاء وغيــره مــن الحقــوق المنقوصــة كالرعاي
الصحيــة وحــق التجنيــس وغيرهــا مــن القوانيــن واألحــكام التــي تتنافــى مــع روح الدســتور الكويتــي 
ومــواده، وتتابــع )الشــارخ( بــأن التشــريعات الكويتيــة، بمــا فيهــا تلــك التــي لــم تخالــف الدســتور، لــم 
تجــد طريقهــا إلــى التطبيــق العملــي فــي مجــال حقــوق المــرأة الكويتيــة، اســتنادًا لمبــدأي المســاواة 
والعدالــة اللذيــن تضمنتهمــا المعاييــر الدوليــة، وخصوصــًا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة12.

كمــا تــرى د. غديــر أســيري بــأن هنــاك العديــد مــن مشــروعات القوانيــن المتعلقــة بالمــرأة مؤرشــفة 
ولــم يتــم وضعهــا علــى طاولــة النقــاش للبحــث فيهــا وحســمها، إذ أن إرادة المشــرع حتــى اآلن لــم 
تأخــذ بعيــن االعتبــار االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق المــرأة والمصــادق عليهــا مــن قبــل دولــة 
الكويــت، لكوننــا فــي مجتمــع تحكمــه العــادات والتقاليــد واألعــراف التــي تنطــوي علــى الكثيــر مــن 
الصــور التمييزيــة ضــد المــرأة، وهنــا يقــع علــى عاتــق الدولــة أن تســاهم فــي التوعيــة بحقــوق المــرأة 

فــي كافــة المجــاالت، وتعــزز مشــاركة المــرأة فــي تقلــد المناصــب القياديــة وأماكــن اتخــاذ القــرار13.

	 - قانون الجزاء :

 ميــًز قانــون الجــزاء مــن خــالل نــص المــادة )153( بيــن الرجــل والمــرأة مــن حيــث العقوبــة المفروضــة 
علــى ارتــكاب جريمــة القتــل بدافــع الزنــا، حيــث نصــت علــى أن كل مــن فاجــأ زوجتــه فــي حالــة تلبــس 
بالزنــى، أو فاجــأ ابنتــه أو أمــه أو أختــه متلبســة بمواقعــة رجــل لهــا وقتلهــا فــي الحــال أو قتــل مــن 
يزنــي بهــا أو يواقعهــا أو قتلهمــا معــا، يعاقــب بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال 
تتجــاوز 3000 روبيــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن وبالتالــي قّلــص المشــّرع المســؤولية وخفــف الجــرم 
مــن جنايــة إلــى جنحــة بالنســبة للرجــل فــي حــال أقــدم علــى هــذا الجــرم، ولــم يمنــح المــرأة نفــس الحــق 
فــي تخفيــف العقوبــة فــي حــال أقدمــت علــى القتــل بدافــع الزنــا مــن زوجهــا بــل أنهــا تعاقــب بجنايــة 

القتــل وهــذا مــا يشــكل تمييــزًا واضحــًا وصريحــًا بيــن الرجــل والمــرأة.

وفــي ســياق أخــر عاقــب قانــون الجــزاء الكويتــي علــى جريمــة الخطــف بعقوبــات مشــددة إال أنــه نــص 
فــي المــادة )182( علــى أنــه إذا تــزوج الخاطــف بمــن خطفهــا زواجــا شــرعيا بــإذن مــن وليهــا وطلــب 
الولــي عــدم عقــاب الخاطــف، لــم يحكــم عليــه بعقوبــة مــا، وبالتالــي قــد أفصــح القانــون بمــا ال يــدع 

12   د. العنود الشارخ، باحثة وأكاديمية ناشطة في حقوق المرأة، ورئيس فريق إلغاء المادة )153( من قانون الجزاء.

13  د. غدير أسيري ناشطة وأكاديمية، شغلت منصب وزيرة الشؤون االجتماعية في الحكومة الكويتية في العام 2019.
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مجــااًل للشــك بعــدم إصــدار أي تهمــة جنائيــة فــي حــق الخاطــف أو المغتصــب فــي حــال زواجــه 
بضحيتــه بــإذن ولّيهــا، ممــا يتيــح للفاعــل إمكانيــة اإلفــالت مــن العقــاب وفــي هــذا انتقــاص وتجاهــل 
إلرادة المــرأة وكرامتهــا اإلنســانية، كمــا أن القانــون ذاتــه ســمح بتأديــب األشــخاص بدنيــًا مــن خــالل 
المــادة )29( والتــي نصــت علــى أنــه ال جريمــة اذا وقــع الفعــل اســتعماال لحــق التأديــب مــن شــخص 
يخــول لــه القانــون هــذا الحــق، بشــرط التزامــه حــدوده واتجــاه الــى مجــرد التهذيــب، ممــا يشــجع علــى 
التحريــض علــى العنــف وبالتالــي هنــاك تناقــض وتعــارض بيــن مــا نــص عليــه قانــون الجــزاء الكويتــي 
وبيــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــن خــالل مــا نصــت عليــه فــي المــادة 
)2( مــن ضــرورة إلغــاء جميــع األحــكام الجزائيــة الوطنيــة التــي تشــكل تمييــزا ضــد المــرأة، ومــا هدفــت 

إليــه هــذه االتفاقيــة مــن تحقيــق المســاواة التامــة14.

	 - قانون ذوي اإلعاقة : 

جاء في المادة )2( من القانون رقم 8 لســنة 2010 بشــأن األشــخاص ذوي اإلعاقة » تســري أحكام 
ــر كويتــي  ــاء الكويتيــة مــن غي هــذا القانــون علــى ذوي اإلعاقــة مــن الكويتييــن كمــا تســري علــى أبن
ــون«،  ــواردة فــي هــذا القان ــة ال ــة والحقــوق الوظيفي ــة والتعليمي ــة الصحي ــك فــي حــدود الرعاي وذل
وبالتالــي فــإن قانــون ذوي اإلعاقــة حــدد بشــكل واضــح ســريانه علــى أبنــاء المــرأة الكويتيــة مــن غيــر 
كويتــي فــي حــدود الرعايــة الصحيــة والتعليميــة فقــط دون صــرف أي مخصصــات ماليــة ألبنائهــا مــن 
ذوي اإلعاقــة أســوة بــذوي اإلعاقــة مــن أبنــاء الكويتيــة مــن أب كويتــي، ودون صــرف أيــة مخصصــات 
ماليــة لهــا كأم تقــوم برعايــة ذوي إعاقــة وفــي ذلــك مخالفــة صريحــة لنــص المــادة 29 مــن الدســتور 
الكويتــي، التــي منعــت التمييــز علــى أســاس الجنــس وتناقــض لمــا جــاء فــي نــص المــادة )3( مــن 
القانــون ذاتــه بــأن »يعامــل الشــخص ذو اإلعاقــة غيــر الكويتــي مــن أم كويتيــة منــذ ميــالده معاملــة 
الكويتــي مــدى الحيــاة بقــرار يصــدر مــن وزيــر الداخليــة وفقــا للقانــون رقــم 21 لســنة 2000 بتعديــل 
بعــض أحــكام المرســوم األميــري رقــم 15 لســنة 1959 الخــاص بقانــون الجنســية الكويتيــة«، إذ أن 
معاملــة الشــخص ذو اإلعاقــة غيــر الكويتــي مــن أم كويتيــة جــاءت مطلقــة ولــم تحــدد ضمــن نطــاق 

الرعايــة الصحيــة والتعليميــة كمــا ورد بالمــادة الثانيــة.

14    المالحظات الختامية المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري الخامس 
للكويت بتاريخ 22 نوفمبر 2017 حيث عبرت اللجنة عن قلقها في الفقرة )ب( ضمن اإلطار الدستوري والتشريعي إزاء 
األحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء، بما في ذلك تخفيف يتبع ، العقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة باسم ما 

يسمى بالحفاظ على الشرف )المادة 153(، والسماح بتأديب األشخاص بدنيًا )المادة 29(، وعدم إصدار تهم جنائية في 
حق الخاطف أو المغتصب في حال زواجه بضحيته بإذن ولّيها )المادة 182(.
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كمــا أن القانــون لــم ينــص علــى مبــادئ عامــة لحقــوق النســاء مــن ذوات اإلعاقــة وفقــًا لمــا نصــت 
عليــه المــادة )6( مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

	 - والية المرأة الكويتية على أبنائها:

 نصــت المــادة )209( مــن قانــون األحــوال الشــخصية الكويتــي رقــم 51 لســنة 1984، » أ- بــأن الواليــة 
علــى النفــس لــألب، ثــم للجــد العاصــب ثــم للعاصــب بنفســه حســب ترتيــب اإلرث، بشــرط أن يكــون 
محرمــا، ب- عنــد تعــدد المســتحقين للواليــة، واســتوائهم، تختــار المحكمــة أصلحهــم، ج- فــإن لــم 
يوجــد مســتحق عينــت المحكمــة الصالــح مــن غيرهــم، كمــا أن المــادة )110( مــن القانــون المدنــي 

الكويتــي رقــم 67 لســنة 1980، والتــي نصــت علــى:«

ــه  ــذي تعين ــم للوصــي ال ــم للجــد ألب، ث ــار مــن األب، ث ــم للوصــي المخت ــه، ث ــر ألبي ــة مــال الصغي والي
ــه المــادة 112. ــك مــع مراعــاة مــا تقضــي ب المحكمــة، وذل

وال يجــوز لــألب أو الجــد أن يتنحــى عــن الواليــة بغيــر عــذر مقبــول«، وبالتالــي ال تتمتــع المــرأة الكويتيــة 
بحــق الواليــة علــى أبنائهــا إال بحكــم صــادر مــن المحكمــة، كمــا أن العديــد مــن اللوائــح والقــرارات 
اإلداريــة ال تعطــي للمــرأة حــق الواليــة علــى أبنائهــا، ممــا ينتــج عــن ذلــك العديــد مــن اآلثــار الســلبية 
التــي تؤثــر علــى حيــاة المــرأة فــي تدبــر شــؤون أبنائهــا العامــة، وخاصــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

والتعليميــة.

ومن القرارات واللوائح اإلدارية التي تقصي المرأة الكويتية من حقها في الوالية:

الئحــة وزارة الصحــة: والتــي تحــرم المــرأة مــن الواليــة الصحيــة علــى أبنائهــا وذويهــا مــن خــالل 	 
عــدم قبــول توقيعهــا فــي المستشــفيات فــي الحــاالت التــي تحتــاج لتدخــل عالجــي أو جراحــي 
ــة  ــة البرلماني ــة الشــؤون الصحي ــزًا واضحــًا ضــد النســاء، وقــد رفضــت لجن ألبنائهــا ممــا يعــد تميي
االقتــراح برغبــة، والــذي تقــدم بــه أحــد النــواب فــي مجلــس األمــة الكويتــي بدايــة العــام 2020، 
لمنــح المــرأة حــق توقيــع عــالج أبنائهــا وذويهــا فــي المستشــفيات والموافقــات المطلوبــة علــى 

إجــراء العمليــات الجراحيــة واإلجــراءات الطبيــة لهــم.

لوائــح ونظــم شــؤون الطلبــة فــي وزارة التربيــة: والتــي تنــص فــي البند الرابع حــول انتقال التالميذ 	 
علــى مــا يلــي » ال يجــوز نقــل التلميــذ اال بموافقــة ولــي أمــره شــخصيا ويمنــع منعــا باتــا القيــام 
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بعمليــة النقــل مــن قبــل األم أو العــم او أي شــخص آخــر حتــى لــو كانــت األم مطلقــة ولديهــا 
حضانــة إال بتوكيــل رســمي«15، وفــي ذلــك مخالفــة لنــص المــادة 29 مــن الدســتور الكويتــي، 
التــي منعــت التمييــز علــى أســاس الجنــس، وتعديــًا علــى » مبــدأ ســمو الدســتور » ممــا يقتضــي 
بالضــرورة اتخــاذ إجــراءات مناســبة للحفــاظ علــى ســمو القواعــد القانونيــة الدســتورية، وذلــك 

بعــدم الســماح للقواعــد القانونيــة األخــرى بمخالفتهــا.

	 - التعليم:

 جــاء فــي الوثيقــة األساســية للمرحلــة الثانويــة فــي وزارة التربيــة فــي المــادة الســابعة والتــي تنــص 
علــى حــاالت الفصــل فــي البنــد رقــم )4( » تفصــل المتعلمــة إذا ثبــت عقــد قرانهــا ))زواجهــا(( أثنــاء 
الدراســة، ويحــق لهــا االلتحــاق بمراكــز تعليــم الكبــار أو المنــازل«16. بمعنــى أنــه يتــم شــطب قيدهــا 
مــن مدرســتها فــي حــال أقدمــت علــى الــزواج خــالل فتــرة دراســتها فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي 
ويســمح لهــا بالمقابــل بالتســجيل بمراكــز رعايــة المتعلميــن وهــى مراكــز توفــر التعليــم لكــن بقــدر أقــل 
فــي االنضبــاط والتعليــم الــذي يكــون ضروريــًا للطالبــات بتلــك المرحلــة إلكمــال دراســتهن بشــكل جيــد 
والحصــول علــى درجــات تتناســب وطموحهــن التعليمــي، فــي حيــن أن الطالــب إذا تــزوج أثنــاء دراســته 

فــي المرحلــة الثانويــة فــال ينطبــق عليــه هــذه البنــد وبالتالــي ال يفصــل.

أمــا بخصــوص نســب القبــول فــي التعليــم العالــي، فنجــد بعــض المعاهــد والكليــات التابعــة للهيئــة 
ــات فــي  ــول الطــالب والطالب ــم التطبيقــي والتدريــب تعتمــد نســب مختلفــة فــي قب العامــة للتعلي
بعــض التخصصــات عنــد التقــدم بطلــب التحــاق للكليــات والمعاهــد ودائمــا مــا تكــون هــذه النســب 
مرتفعــة أمــام الطالبــات بخــالف نســب قبــول الطــالب الذكــور والتــي تكــون أقــل ممــا يمنحهــم فرصة 
أكبــر للقبول17،وهــذا مــا يؤكــد لنــا وجــود تمييــز واضــح وبيــن ضــد المــرأة، دون أن يشــكل هــذا التمييــز 
أي ارتبــاط بفكــرة المحافظــة علــى النظــام العــام وبالتالــي فــإن الكثيــر مــن القوانيــن والممارســات 

اإلداريــة بلوائحهــا وقراراتهــا، مازالــت تشــكل تعارضــًا واضحــًا مــع نصــوص الدســتور الكويتــي.

https://www.moe.edu.kw/student/Pages/Regulations.aspx 15 موقع وزارة التربية في دولة الكويت

16  الوثيقة االساسية للمرحلة الثانوية في وزارة التربية
 https://www.moe.edu.kw/docs/Wathaiq/Wathaiq/highySDoc.pdf 

17 التخصصات والنسب المتاحة لتقديم طلب االلتحاق لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام 
الدراسي 2019 / 2020،

http://www.paaet.edu.kw/mysite/Default.aspx?tabid=7551&language=ar-KW 
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 ثانيًا-التمييــز ضــد المــرأة فــي الكويــت: مــدى مالءمــة مبــدأ العدالــة ومبــدأ 
:CEDW المســاواة مــع اتفاقيــة

 عانــت المــرأة الكويتيــة مــن بــطٍء ملحــوظ فــي الحصــول علــى موقعهــا الطبيعــي فــي شــغل الوظيفة 
العامــة، فمازالــت تواجــه عقبــات كثيــرة لتقّلــد المناصــب القياديــة العليــا، وبالرغــم مــن أّن المــرأة 
الكويتيــة أثبتــت كفــاءة ودرايــة فــي بعــض القطاعــات كقطــاع الصحــة. إال أّن التشــريعات الكويتيــة 
مازالــت بعيــدة عــن مبــدأ مســاواة المــرأة مــع الرجــل، وبالتالــي عــدم تحقيقهــا لمبــدأ العدالــة، الــذي 
يشــكل األســاس القانونــي لجدليــة العالقــة بيــن حقــوق المــرأة والمعاييــر الدوليــة. وبالتالــي فــإّن 
تحقيــق مبــدأ المســاواة مــع الرجــل فــي مرفــق دون آخــر، ال يعنــي أن المــرأة الكويتيــة اســتطاعت أن 
تحقــق خطــوة نحــو تذليــل قضايــا التمييــز ضدهــا. فعلــى ســبيل المثــال تمكنــت المــرأة الكويتيــة مــن 
تقلــد منصــب مديــر فــي وزارة الصحــة، لكنهــا لــم تتقلــد إال منصبــًا واحــدًا مــن مناصــب وكالء الــوزارة  
ــًا، بينمــا ترأســت غالبيــة العيــادات فــي الكويــت البالــغ عددهــا مئــة  البالــغ عددهــا اثنــي عشــر منصب
عيــادة، كمــا ترأســت المــرأة الكويتيــة نصــف المستشــفيات فــي الكويــت، وتمكنــت اثنتــان وعشــرون 
امــرأة مــن تقلــد منصــب النيابــة العامــة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن عــام 2014، وهــي بذلــك 
تكــون قــد حققــت المســاواة مــع الرجــل، ولكــن هــذا ال يعنــي تذليــاًل لصعوبــات تمييزهــا عــن الرجــل، 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، كونــه يشــكل تمييــزًا مبطنــًا فــي مبــدأ المســاواة فــي قطــاع دون آخــر، 
األمــر الــذي نعتبــره تأكيــدًا لطبيعتهــا كأنثــى مــن خــالل شــغلها لمناصــب ووظائــف هــي باألســاس 
تحتــاج إلــى عمــل المــرأة. بينمــا ظلــت فــي الكثيــر مــن القطاعــات األخــرى ال ترقــى إلــى مســتوى 
مســاواتها مــع الرجــل، وفــي ذلــك مخالفــة وتعــارض صريــح مــع نصــوص الدســتور الكويتــي. فعلــى 
ســبيل المثــال مازالــت المــرأة الكويتيــة بعيــدة كل البعــد عــن تحقيــق المســاواة مــع الرجــل فــي 
منصــب القضــاء، بالرغــم مــن توليهــا بعــض الوظائــف فــي النيابــة العامــة، األمــر الــذي يحتــاج إلــى دفــع 
تشــريعي ومجتمعــي لتوليهــا المناصــب القضائيــة، بعــد انقضــاء مــدة الخدمــة المطلوبــة فــي النيابــة 
العامــة، والمحــددة بســت ســنوات. وبالتالــي مــن شــأن ذلــك أن يشــجع علــى تفعيــل هــذه التجربــة 
اإليجابيــة. وذلــك بتشــجيع المشــَرع الكويتــي علــى مواصلــة هــذه المبــادرة وتطويرهــا، وإبقــاء البــاب 

مفتوحــا فــي وجــه األجيــال القادمــة. 

األمــر ذاتــه ينطبــق علــى عمــل المــرأة الكويتيــة فــي مجــال قــوة الشــرطة، حيــث شــغلت المــرأة 
ــر مــن 358 امــرأة تعمــل اليــوم  ــًا مهمــًا، وعملــت فــي شــتى القطاعــات، فهنــاك أكث الكويتيــة مكان
فــي قــوة الشــرطة، كمــا شــغلت منصــب الناطقــة باســم وزارة الداخليــة، إضافــة إلــى أن %49 مــن 
إدارة التحقيقــات هــّن مــن النســاء18، األمــر الــذي يشــير إلــى قــدرة المــرأة الكويتيــة فــي شــغل تلــك 

الوظائــف ومســاواتها بالرجــل.

18 مفوضّية األمم المّتحدة السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، المرجع ذاته.
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وفــي هــذا الشــأن تؤكــد د. خديجــة المحيميــد، أن هنــاك تشــريعات كويتيــة منصفــة لكنهــا لــم تجــد 
طريقهــا علــى أرض الواقــع، منهــا علــى ســبيل المثــال، أن تكــون نســبة المــرأة فــي المناصــب القياديــة 
ال تقــل عــن %30 تحقيقــا للتوصيــات الدوليــة، حيــث لــم يجــد هــذا النــص أي إنجاز له علــى أرض الواقع، 
كمــا تراجعــت نســبة وجــود المــرأة منــذ 2015 وإلــى 2020 فــي البرلمــان الكويتــي مــن أربــع نائبــات 
إلــى نائبــة واحــده، وعــدد الوزيــرات لــم يــزد عــن وزيرتيــن مــن أصــل 16 وزيــر رغــم النســبة العاليــة مــن 
النســاء المؤهــالت علميــا ومهنيــا فــي المجتمــع بشــكل يفــوق الذكــور، ورغــم اعتمــاد ديــوان الخدمــة 
المدنيــة لتكــون أولويــة التوظيــف ألبنــاء المواطنــة الكويتيــة مــن ذوي الكفــاءة بعــد الكويتييــن ، إال 

أّن ذلــك لــم يجــد إي تفعيــل لــه علــى أرض الواقــع19.

يمكــن القــول: بالنظــر إلــى هــذه اإلحصائيــات بمــا فيهــا تلــك التــي أوردتهــا تقاريــر مفوضّيــة األمــم 
المّتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المّتحــدة، إن مــا حصلــت عليــه المــرأة الكويتيــة 
فــي إطــار الوظيفــة العامــة، ال يمكــن إدراجهــا فــي إطــار مبــدأ العدالــة، كمــا ال يمكــن تصنيفهــا كتقدم 
فــي إطــار المعاييــر الدوليــة المعنيــة بقضايــا التمييــز ضــد المــرأة، إذ مازالت هذه األرقــام واإلحصائيات 
فــي إطــار مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين المضمــون بقــوة ســمَو الدســتور الكويتــي، فهــذه الحقــوق 
هــي حقــوق طبيعــة يقرهــا مبــدأ المواطنــة، دون أن يعنــي ذلــك أن المــرأة الكويتيــة وصلــت إلــى مبــدأ 
العدالــة، المقــرون بخصوصيــة المــرأة فــي إطــار المعاييــر الدوليــة التــي نصــت علــى قضايــا التمييــز ضــد 

.CEDW المــرأة، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة

ولعــل مــا يؤكــد فرضيتنــا أن غالبيــة اإلحصائيــات التــي تشــير إلــى دور للمــرأة فــي الوظيفــة العامــة، 
تتعلــق بوظائــف تحتــاج فــي طبيعتهــا لعمــل المــرأة كالصحــة مثــاًل، بينمــا بقيــت المناصــب القياديــة 
فــي الدولــة التــي تعكــس مبــدأ العدالــة مــع الرجــل متراجعــة نســبيًا فــي مجــال تقلــد المــرأة الكويتيــة 
لهــا، فعلــى ســبيل المثــال نســبتها %13 كوزيــر، %7 وكيــل وزارة، %13 وكيــل وزارة مســاعد، 19% 
مديــر عــام هيئــة أو مؤسســة، %9 نائــب مديــر عــام هيئــة أو مؤسســة، %21 أميــن عــام مســاعد، 2% 

ســفير، %42 عضــو فــي الفتــوى والتشــريع20. 

حيــث بقيــت المــرأة الكويتيــة شــبه محرومــة مــن الوظائــف الدبلوماســية ولــم تصــل فيهــا إلــى مراتــب 
عليــا، إذ تشــير اإلحصائيــات الــواردة بــأن نســبتها كســفير %2، كمــا أن الفريــق العامــل المعنــي بمســألة 

19 خديجة المحيميد ، ناشطة حقوقية ، نائب رئيس الرابطة الوطنية لألمن األسري، وعضو المجلس األعلى لشؤون األسرة 
التابع لمجلس الوزراء. مرجع سابق.

التقرير الدوري الثالث المقدم من دولة الكويت في العام 2018، للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية   20
والثقافية، الجدول رقم )2( الصفحة 25،

file:///C:/Users/asus/Downloads/G1844204.pdf 

حقوق المرأة في دولة الكويت26

file:///C:\Users\asus\Downloads\G1844204.pdf


التمييــز ضــد المــرأة فــي القانــون وفــي الممارســة ذكــر مــن خــالل تقريــره عــن زيارتــه لدولــة الكويــت، 
أن مــن أصــل أربعــة وثمانيــن ســفيرًا ال توجــد إال ســفيرتان إحداهمــا فــي مجلــس التعــاون، وحتــى 
العــام 2014، لــم تتقلــد النســاء الكويتيــات اللواتــي خضعــن للتدريــب الدبلوماســي منصبــًا دبلوماســيًا 
بالمعنــى الفعلــي للكلمــة، بحيــث اقتصــر عملهــن علــى منصــب »باحثــة سياســية«، ولكــن مــازال أمــام 
المــرأة الكويتيــة الفرصــة لتطويــر اللوائــح والقوانيــن، التــي تمكنهــا مــن شــغل منصــب دبلوماســي، 
خصوصــًا بعــد حصولهــن علــى حــق الخضــوع لالمتحــان، الــذي مّكــن فــي العــام 2014 مرشــحتين مــن 
أصــل خمــس مرشــحات مــن القبــول فــي الوظيفــة الدبلوماســية. وبالتالــي يمكــن لجميــع »الباحثــات 
السياســيات« العامــالت فــي الــوزارة قبــل عــام 2014 أن يحصلــن علــى نفــس الفــرص العادلة ليصبحن 

دبلوماســيات.

9	9	، وقانــون  ثالثــًا- الحمايــة الخاصــة للمــرأة: قانــون الخدمــة المدنيــة 
:20	0 األهلــي  العمــل 

	 - قانون الخدمة المدنية 9	9	:

 منحــت تشــريعات الخدمــة المدنيــة المــرأة العاملــة بالقطــاع الحكومــي اســتنادًا لمرســوم نظــام 
الخدمــة المدنيــة 1979، رزمــة مــن المزايــا التــي حــاول مــن خاللهــا المرســوم تحقيــق العدالــة للمــرأة 
الكويتيــة، وذلــك بالتوفيــق بيــن واجباتهــا األســرية مــن جهــة، وواجباتهــا الوظيفيــة مــن جهــة أخــرى، 
فأعطاهــا القانــون إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل لمــدة شــهرين فــي حالــة الوضــع، وإجــازة بنصــف المرتــب 
لمــدة أربعــة شــهور تاليــة إلجــازة الوضــع، وإجــازة أخــرى لرعايــة الطفولــة بمرتــب كامــل لمرافقــة 
طفلهــا فــي حالــة مرضــه، وإجــازة خاصــة فــي حالتيــن، األولــى رعايــة األســرة بشــرط أال تقــل فتــرة 
اإلجــازة عــن ســتة أشــهر، وال تزيــد عــن ثــالث ســنوات طــوال فتــرة الخدمــة، والثانيــة مهمــة رســمية 
أو إعــارة. كمــا منحهــا القانــون عــالوة اجتماعيــة عــن أوالدهــا فــي حالتيــن، األولــى وفــاة والدهــم أو 
عجــزه عــن الكســب مــع عــدم تقاضيــه أي مرتــب أو معــاش أو مســاعدة مــن الخزانــة العامــة بصفــة 
ــه نفقتهــم، كمــا منحهــا  ــة إعالتهــا ألوالدهــا دون أن تتقاضــى نفقــة ممــن تجــب علي ــة، والثاني دوري
إجــازة رعايــة طفولــة بمرتــب كامــل لمرافقــة طفلهــا فــي حالــة مرضــه أو وجــوده بالمستشــفى. وفــي 
حالــة إصابتهــا بمــرض عضــال، تمنــح إجــازة مرضيــة بقــرار مــن الهيئــة الطبيــة المختصــة لمــدة ال تزيــد 
عــن ســنتين بمرتــب كامــل، كمــا منــح القانــون المــرأة المســلمة العاملــة فــي القطــاع الحكومــي التــي 
يتوفــى زوجهــا إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل لمــدة أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة وهــي 

مــدة العــدة المقــررة فــي األحــوال الشــخصية للمســلمين.
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 وبالنظــر إلــى طبيعــة الحقــوق التــي أعطاهــا قانــون الخدمــة المدنيــة للمــرأة الكويتيــة، فإنهــا تعتبــر 
حقوقــًا طبيعيــة ال عالقــة لهــا مــن قريــب أو بعيــد بماهيــة قضايــا التمييــز ضــد المــرأة، كــون غالبيتهــا 
حقوقــًا ممنوحــة لهــا فــي إطــار التشــريع اإلســالمي وهــي حقــوق خصهــا اللــه بهــا منــذ أكثــر مــن 
1400 عــاٍم، وبالتالــي فهــي تفتــرق وتتمايــز عــن تلــك الحقــوق التــي أفرزتهــا التطــورات الحديثــة 
لمفهــوم الدولــة المعاصــرة، وانتقــال المجتمعــات إلــى تحديــات تحتــاج معهــا إلى إعطــاء أدوار ومهام 
جديــدة للمــرأة التــي أصبحــت تشــكل نصــف المجتمــع الــذي يحتاجهــا فــي خضــم التطــورات الحديثــة 
للديمقراطيــة والتنميــة المســتدامة، التــي أصبحــت تركــز علــى دور الفــرد فــي تحقيــق التنميــة بــكل 

مســتوياتها باالعتمــاد علــى التنميــة البشــرية التــي لــم تعــد تفــرق بيــن ذكــر وأنثــى.

وتــرى د. معصومــة المبــارك أن قانــون الخدمــة المدنيــة الكويتــي يزخــر بالتمييــز ضــد المــرأة، وخــالل 
عضويتهــا فــي البرلمــان الكويتــي تمــت مناقشــة هــذا القانــون مــن قبــل لجنــة المرأة، ووضعــت اللجنة 
مقتــرح لتعديــل مــا يقــارب 14 مــادة مــن مــواد القانــون، ومــن ضمنهــا موضــوع الترقيــة فــي المناصــب 
القياديــة واإلشــرافية فــي وزارات الدولــة والهيئــات الحكوميــة، حيــث أن نســبة تولــي المرأة للمناصب 
القياديــة ال يتجــاوز %5 فقــط بينمــا الباقــي للرجــل، إذ أن هــذه النســبة ال تتناســب مــع حضــور المــرأة 
فــي قطاعــات العمــل، وال تتناســب مــع تميزهــا ومؤهالتهــا، وتتابــع » المبــارك« لقــد وضعنــا معيــار 
ــه األمــم المتحــدة وهــو %30 يكــون للمــرأة بشــرط الكفــاءة،  ــاء علــى مــا أقرت ــار كان بن وهــذا المعي
وعندمــا تــم طرحــه أمــا مجلــس األمــة مــع باقــي المقترحــات تــم رفضــه وبشــدة، وذلــك بحجــة أنــه 
يمهــد إلقــرار نظــام الكوتــا، وبالتالــي أقــرت الحكومــة مــا تريــد إقــراره مــن خــالل عــدد مــن القــرارات 
ــًا، أمــا عــن تجربتهــا فــي  والقــرار ليــس كالقانــون وبالتالــي لمســنا بــأن فكــرة الكوتــا مرفوضــة قطعي
وزارة الصحــة، فتقــول: عنــد تســلمي لــوزارة الصحــة كان فيهــا آنــذاك 13 وكيــاًل مســاعدًا تقريبــًا، ولــم 
يكــن مــن بينهــم أي امــرأة، علــى الرغــم مــن وجــود نســاء طبيبــات متميــزات فهــل يعقــل عــدم وجــود 
واحــدة منهــم لديهــا الكفــاءة للوصــول لوكيــل مســاعد. وكذلــك الحــال فــي وزارة التخطيــط حيــث 
تعــرض المبــارك ترشــيحها ألول امــرأة وكيــل وزارة، وذلــك مــن منطلــق إيمانهــا بالكفــاءة، والــذي 

اعتبرتــه جــزء مــن مكافحــة الفســاد21. 

 وعلــى هــذا األســاس، فــإّن حقــوق المــرأة حســب المعاييــر الدوليــة المعاصــرة، ال تتوقــف عنــد 
تحقيــق مبــدأ المســاواة وحســب، إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار الطبيعــة الفيزيولوجيــة للمــرأة ككائــن لــه 
خصوصيتــه. وبالتالــي فإننــا نــرى أن العبــارة المتعــارف عليهــا بـــ »مســاواة المــرأة بالرجــل« هــي عبــارة 
فضفاضــة، ال تعطــي المــرأة كامــل حقوقهــا قياســًا بطبيعتهــا البشــرية، األمــر الــذي يدفعنــا للولــوج 
والتشــريعات  القوانيــن  بمالئمــة وموائمــة  وإقرانــه  المســاواة  مبــدأ  لتحقيــق  الدعــوة  نحــو  أكثــر 
الكويتيــة باالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالمــرأة كاتفاقيــة المــرأة المتزوجــة، واتفاقيــة القضــاء علــى 

.CEDAW ــز ضــد المــرأة ــع أشــكال التميي جمي

حوار أجرته الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان مع الدكتورة معصومة المبارك، مرجع سابق.  21
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علــى هــذا األســاس يمكننــا القــول: إّن قانــون العمــل الكويتــي قــد خطــى خطــوات تشــريعية كبيــرة، 
فــي إطــار تعديــل الكثيــر مــن المــواد المتعلقــة فــي قانــون الخدمــة المدنيــة، إال أنــه لــم يلحــظ حتــى 
تاريخــه حقــوق المــرأة الكويتيــة بمــا يتفــق والمعاييــر الدوليــة وخصوصــًا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي انضمــت إليهــا دولــة الكويــت منــذ العــام 1994.

2 - قانون العمل رقم 	 لسنة 0	20:

 شــكل قانــون العمــل األهلــي خطــوة أكثــر تقدمــًا فــي إطــار حقــوق المــرأة فــي الكويــت، حيــن تنــاول 
القانــون بعــض حــاالت الحمايــة الخاصــة للمــرأة فــي الفصــل الرابــع مــن القانــون، التــي تضمنتهــا المواد 

مــن 22 إلــى 26، ومنهــا:

المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي األجــر: حيــث ســاوى قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي 	 
2010 فــي األجــر بيــن الرجــل والمــرأة إذا كانــت تــؤدي نفــس العمــل، كمــا شــمل تعريــف العامــل 
» كل ذكــر وأنثــى« يــؤدي عمــاًل لصاحــب العمــل مقابــل أجــر، وقــد حــددت المــادة 46 بعــدم جــواز 
فصــل العامــل بســبب نشــاطه النقابــي أو الجنــس أو اللــون أو الديــن، وهــي خطــوة تشــريعية 
يمكــن اعتبارهــا تطبيقــًا لالتفاقيــات الدوليــة، التــي نصــت علــى مســاواة المــرأة بالرجــل فــي األجــر، 
وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 26 مــن القانــون 6 لعــام 2010 بقولهــا » تســتحق المــرأة األجــر 

المماثــل ألجــر الرجــل إذا كانــت تقــوم بنفــس العمــل«. 

حظــر تشــغيل النســاء ليــاًل: لــم يتوقــف القانــون عنــد » مبــدأ المســاواة« بيــن الرجــل والمــرأة، 	 
بــل تعــداه إلــى » مبــدأ العدالــة«، حيــن لحــظ القانــون مراعــاة الحــاالت الخاصــة التــي تميــز المــرأة 
عــن الرجــل، فقــد حظــر القانــون – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - تشــغيل النســاء ليــاًل، آخــذًا 
بعيــن االعتبــار طبيعــة وبنيــة المجتمــع الكويتــي، ومحافظــًا علــى خصوصيتهــا فــي هــذا المجتمــع، 
وذلــك بتوفيــره الظــروف المناســبة لتشــغيل المــرأة، وحمايتهــا ممــا يلحــق بهــا مــن تأثيــرات 
اجتماعيــة وصحيــة فــي حــال عملهــا خــارج المنــزل ليــاًل، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 22 مــن 
القانــون بقولهــا: » ال يجــوز تشــغيل النســاء ليــاًل مــن العاشــرة مســاًء والســابعة صباحــًا، ويســتثنى 
مــن ذلــك المستشــفيات والمصحــات ودور العــالج األهليــة والمؤسســات التــي يصــدر بهــا قــرار 
مــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، علــى أن تلتــزم جهــة العمــل فــي جميــع الحــاالت المشــار 
إليهــا فــي هــذه المــادة بتوفيــر متطلبــات األمــن لهــن، مــع توفيــر وســائل االتصــال مــن جهــة 

العمــل وإليــه«
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حظــر تشــغيل المــرأة فــي األعمــال المنافيــة لألخــالق: حيــث أخــذ المشــّرع الكويتــي بالطبيعــة 	 
الخاصــة للمجتمــع والنظــام العــام الكويتــي، فقــد حظــر تشــغيل المــرأة فــي األعمــال الخطــرة 
والشــاقة، كمــا حظرتشــغيل المــرأة – حســب نــص المــادة الثالثــة وعشــرين- فــي األعمــال التــي 
تعــود بالمســاس باألخــالق واســتغالل أنوثتهــا، بمــا ال يتفــق مــع اآلداب العامــة، كمــا حظــر 

تشــغيلهن فــي الجهــات التــي تقــدم خدماتهــا للرجــال فقــط.

رعايــة األمومــة: حيــث نصــت المــادة 24 مــن قانــون العمــل 6 لعــام 2010 علــى أنــه: » تســتحق 	 
المــرأة العاملــة إجــازة مدفوعــة األجــر ال تحســب مــن إجازاتهــا األخــرى لمــدة ســبعين يومــًا للوضع، 
بشــرط أن يتــم الوضــع خاللهــا، وال يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء خدمــة العاملــة أثنــاء تمتعهــا بتلــك 
اإلجــازة أو بســبب انقطاعهــا عــن العمــل لظــرف صحــي يثبــت بشــهادة طبيــة أنــه نتيجــة الحمــل أو 
الوضــع«. كمــا منحهــا القانــون ســاعتين للرضاعــة، اســتنادًا لنــص المــادة 25 التــي نصــت: »يجــب 
ــاء العمــل، وفقــًا للشــروط واألوضــاع التــي يحددهــا  ــة ســاعتين للرضاعــة أثن ــح المــرأة العامل من
قــرار الــوزارة، ويجــب علــى صاحــب العمــل إنشــاء دور للحضانــة لألطفــال أقــل مــن 4 ســنوات فــي 
مراكــز العمــل التــي يزيــد عــدد العامــالت فيهــا علــى خمســين عاملــة أو يتجــاوز عــدد العامليــن بهــا 

مئتــي عامــل.
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المبحث الثالث

مبدأ المشروعية وحقوق المرأة في الكويت:
 مدى تطابق التشريعات الداخلية مع الدستور.

بما أن الدستور الكويتي لم يتضمن حقوق المرأة بالتخصيص، وبالتالي فقد تركها عرضة لتفسيرات 
مختلفــة ســواء بالنســبة لمــدى تطابقهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة أو القوانيــن والتشــريعات أو اللوائح 
الداخليــة، ســاعد علــى ذلــك عــدم تفعيــل مجلــس الدولــة الكويتــي ليخفــف عــن المــرأة مــا تعانيــه مــن 
صعوبــات رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة الدســتورية، كمــا انعــدم تفاعــل المــرأة فــي الكويــت بشــكل 
جــدي فــي الحصــول علــى حقوقهــا بســبب عــدم تثقيفهــا أو ممارســتها الذاتيــة لمبــدأ المشــروعية، 
كمبــدأ عــام يرتــب إلزاميــة امتثــال اإلدارة والمشــّرع للدســتور. وبالتالــي تكريــس ثقافــة الحصــول علــى 

حقوقهــا أمــام القضــاء اإلداري المعنــي بالدفــاع عــن حقــوق األفــراد وحرياتهــم العامــة.

أواًل- المقصود بمبدأ المشروعية:

حكامــًا   – وأفرادهــا  ومؤسســاتها  بهيئاتهــا  الدولــة  تخضــع  أن  هــو  المشــروعية  بمبــدأ  يقصــد   
ــرم  ــدأ أن تحت ــات هــذا المب ــون وأحكامــه، فــال تخــرج عــن حــدوده، ومــن مقتضي ــن – للقان ومحكومي
اإلدارة فــي عالقاتهــا وتصرفاتهــا مــع األفــراد أحــكام القانــون، وإال اعتبــرت أعمالهــا غيــر مشــروعة 
أعمــال اإلدارة ومــدى  بالرقابــة اإلداريــة علــى  المعنــي  القضــاء اإلداري،  أمــام  للبطــالن  وعرضــة 

واألنظمــة. للقوانيــن  تطبيقهــا 

وال يؤخذ بمبدأ المشروعية على إطالقه، فهو مرهون – دون شك- باختالف الظروف االجتماعية 
واالقتصاديــة والسياســية فــي مختلــف الــدول. وغالبــًا مــا تتفــق الــدول علــى أن هــذا الخضــوع هــو 
الــذي يمنــح تصرفــات الدولــة طابــع الشــرعية، ويضعهــا فــي مصــاف الــدول القانونيــة، ويخرجهــا 
عــن مصــاف الــدول التــي تنتهــك حقــوق اإلنســان وحرياتــه العامــة، » فللدولــة القانونيــة مقومــات 
وعناصــر طبيعيــة جوهريــة، منهــا وجــود دســتور يحــدد النظــام، ويضــع القواعــد األساســية لممارســة 
الســلطة فــي الدولــة، ويبيــن العالقــة بيــن ســلطاتها الثــالث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة«22. 

22   د. سليمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996، ص 35 وما 
بعدها. 
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ثانيًا- القضاء اإلداري وحقوق المرأة في الكويت:

 ال تتوقــف أهميــة تطبيــق مبــدأ المشــروعية فــي إطــار تمكيــن المــرأة الكويتيــة مــن حقوقهــا عنــد 
حــدود إلــزام الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بمــدى مطابقــة الدســتور لالتفاقيــات الدوليــة، أو 
مطابقــة القانــون للدســتور، أو مطابقــة اللوائــح والقــرارات اإلداريــة للقانــون وحســب، بــل تتعــداه إلــى 
الخاصيــة األهــم التــي يتمتــع بهــا القضــاء اإلداري، كونــه قضــاًء إنشــائيًا، وليــس مجــرد قضــاء تطبيقــي 
كالقضــاء المدنــي. وذلــك فــي قدرتــه علــى تفســير النصــوص القانونيــة وتقديــر مــدى مطابقــة أعمــال 
المناســبة  الحلــول  بطــرح  اإلداري  القضــاء  يعمــل  لذلــك  القانونيــة.  للنصــوص  التشــريع  أو  اإلدارة 
لتنظيــم عالقــة اإلدارة باألفــراد، كركيــزة أساســية لحمايــة وضمــان احتــرام حقــوق وحريــات األفــراد 
مــن جــور وتعســف اإلدارة، ولهــذا يتســم هــذا القضــاء بالخبــرة والفاعليــة فــي فــض المنازعــات التــي 

تنشــأ بيــن األفــراد واإلدارة.

	 - حقوق المرأة الكويتية بين المواثيق الدولية والدستور:

 نــص الدســتور الكويتــي بشــكل صريــح علــى مبــدأ المســاواة فــي البــاب الثانــي مــن الدســتور الــذي 
تضمــن »المقومــات األساســية للمجتمــع الكويتــي« وذلــك فــي المــادة 7 التــي نصــت علــى أن: 
» العــدل والحريــة والمســاواة دعامــات المجتمــع الكويتــي، والتعــاون والتراحــم صلــة وثقــى بيــن 
المواطنيــن، « وبالتالــي فقــد تبنــى الدســتور الكويتــي فلســفة اقتصاديــة واجتماعيــة متوافقــة إلــى 
حــد كبيــر مــع اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، تقــوم علــى إلــزام المشــّرع الكويتــي بتوفيــر ســبل 
المســاواة الفعليــة للمواطنيــن، فــي إطــار المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، حيــث تضمنــت 
المــادة 29 أّن النــاس سواســية فــي الكرامــة اإلنســانية، وهــم متســاوون لــدى القانــون فــي الحقــوق 

والواجبــات العامــة، ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن. 

كمــا يقــر الدســتور الكويتــي مبــدأ المســاواة، متســقًا فــي ذلــك مــع حكــم المــادة 25 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي صادقــت عليــه الكويــت بالقانــون رقــم 12/ 
ــأْن » تتعهــد كل دولــة  1996، والــذي تضمــن فــي الفقــرة 1 مــن المــادة الثانيــة مــن الجــزء الثانــي ب
طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد 
الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخليــن فــي واليتهــا، دون أي تمييــز بســبب العرق، أو اللــون، أو الجنس، 
أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيًا أو غيــر سياســي، أو األصــل القومــي أو االجتماعــي، أو الثــروة، أو 
النســب، أو غيــر ذلــك مــن األســباب. كمــا تضمنــت الفقــرة الثانيــة بــأن »تتعهــد كل دولــة طــرف فــي 
هــذا العهــد، إذا كانــت تدابيرهــا التشــريعية أو غيــر التشــريعية القائمــة، ال تكفــل فعــاًل إعمــال الحقــوق 
ــأن تتخــذ، طبقــًا إلجراءاتهــا الدســتورية وألحــكام هــذا العهــد، مــا  المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، ب
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يكــون ضروريــًا لهــذا اإلعمــال مــن تدابيــر تشــريعية أو غيــر تشــريعية23.

يمكــن القــول: أّن الدســتور الكويتــي جــاء متفقــًا مــع حقــوق اإلنســان المنصوص عليها فــي المواثيق 
ــع الممارســات  ــة، بشــأن إنفــاذ الحقــوق األساســية لحقــوق اإلنســان، إال أن تتب ــات الدولي واالتفاقي
العمليــة لتمكيــن المــرأة سياســيًا واجتماعيــًا واقتصاديــًا فــي دولــة الكويــت، مازالــت تعانــي مــن عــدم 
اتســاق بيــن هــذه الحقــوق والدســتور مــن جهــة، ومــع المواثيــق واالتفاقيــات واإلعالنــات الدوليــة 
مــن جهــة أخــرى. ويعــود ذلــك فــي الكثيــر مــن جوانبــه إلــى عــدم تكريــس ثقافــة قانونيــة ومجتمعيــة 
ــة التــي توفرهــا الحكومــة  ــاب اإلجــراءات التنفيذي تســاعد المــرأة فــي الحصــول علــى حقوقهــا، وغي
الكويتيــة لضمــان تطبيــق النصــوص المتعلقــة بحقــوق المــرأة، وهــي اآلليــات التــي أكدهــا العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي صادقــت عليــه دولــة الكويــت، حيــث نصــت 
ــأن  ــة طــرف فــي هــذا العهــد ب ــة آنفــة الذكــر، أن » تتعهــد كل دول ــة مــن المــادة الثاني الفقــرة الثالث
تكفــل توفيــر ســبيل فعــال للتظلــم ألي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه المعتــرف بهــا فــي هــذا 
العهــد، حتــى لــو صــدر االنتهــاك عــن أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم الرســمية، وأن تكفــل لــكل متظلــم 
علــى هــذا النحــو أن تبــت فــي الحقــوق التــي يدعــى انتهاكهــا ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو تشــريعية 
مختصــة، أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى ينــص عليهــا نظــام الدولــة القانونــي، وبــأن تنمــي إمكانيــات 
التظلــم القضائــي، وتكفــل قيــام الســلطات المختصــة بإنفاذ األحــكام الصادرة لصالــح المتظلمين24«.

2 - حقوق المرأة الكويتية بين الدستور والقانون )النظرية والتطبيق(:

 كفلــت مــواد الدســتور الكويتــي للمــرأة مجموعــة مــن الحقــوق باعتبارهــا شــريكًا فاعــال فــي بنــاء 
المجتمــع، ولــم تتوقــف حقــوق المــرأة الكويتيــة عنــد النــص الدســتوري، بل تضمنها القانــون الكويتي. 
فقــد أوضــح تشــريع العمــل فــي الكويــت موقفــه مــن المــرأة العاملــة بصــورة ال لبــس فيهــا وال 
إبهــام، حيــث نــّص قانــون الخدمــة المدنيــة أن الوظائــف العاّمــة هــي خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائميــن 
بهــا، ويســتهدف موظفــو الدولــة فــي أداء وظائفهــم المصلحــة العاّمــة، ويالحــظ أن النــّص عــام 
يشــمل الرجــل والمــرأة. وجــاء قانــون العمــل الجديــد فــي القطــاع األهلــي رقــم 6 لســنة 2010 ليكــون 
ــا لمصلحــة  ــا أو ذهنًي ــؤّدي عمــال يدوًي ــر وضوحــًا عندمــا نــص »أن العامــل هــو كل ذكــر أو أنثــى ي أكث

صاحــب العمــل وتحــت إدارتــه وإشــرافه مقابــل أجــر«.

23  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 2200 ألف )د21-( المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/

مارس 1976، وفقًا ألحكام المادة 49.

24  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المرجع ذاته فقرة أ، ب، ج.
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وعلــى هــذا األســاس، تســري علــى النســاء العامــالت- دون تفرقــة أو تمييــز- جميع األحــكام المنظمة 
لتشــغيل العمــال مــن الذكــور، فــال فــرق فــي شــروط العمــل وال فــي ظــروف العمــل أو فــي التمّتــع 
ــر لهــن  ــا خاًصــا فــي تشــغيل النســاء ووّف ببقيــة الحقــوق، بــل إن قانــون العمــل الجديــد قــد أفــرد باًب
حمايــة خاّصــة، حيــث جــاء فــي الفصــل الرابــع فــي المــواد مــن )22( وحتــى )26( القواعــد واألحــكام 
التــي تتعلــق بتشــغيل النســاء، التــي تضمنــت المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة تطبيقــًا لالتفاقيــات 
الدوليــة التــي نّصــت علــى أن للمــرأة الحــق فــي العمــل، شــأنها شــأن الرجــل، ومادامــت تخضــع لجميــع 
أحــكام تشــريعات العمــل التــي يخضــع لهــا الرجــل فإنــه مــن العــدل مســاواتها معــه فــي األجــر إذا 
ــدأ، حيــث نّصــت المــادة )26( مــن  ــت تقــوم بنفــس العمــل. وقــد أخــذ تشــريع العمــل بهــذا المب كان
قانــون رقــم 6 لســنة 2010 علــى أنــه: »تســتحق المــرأة العاملــة األجــر المماثــل ألجــر الرجــل إذا كانــت 

تقــوم بنفــس العمــل«.

يمكــن القــول: يتضــح - وبمــا ال يــدع مجــاال للشــك- أن الدســتور قــد أنصــف المــرأة بشــكل كبيــر. 
وكذلــك القانــون فــي الكثيــر مــن مواضعــه. ولكــن يبقــى الســؤال األهــم، هــل اســتطاع المشــّرع 
الكويتــي – بشــكل عــام- االمتثــال ألحــكام الدســتور. وهــل اســتطاعت التشــريعات الكويتيــة، بمــا 
فيهــا تلــك التــي لــم تخالــف الدســتور، أن تجــد طريقهــا إلــى التطبيــق العملــي فــي مجــال حقــوق 
المــرأة الكويتيــة، اســتنادًا لمبــدأي العدالــة والمســاواة اللذيــن تضمنتهمــا المعاييــر الدوليــة، خصوصــًا 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW(. هــذا الســؤال وغيــره ســنحاول 

ــًا- فــي معــرض الفصــل الثانــي.  ــة عليــه – تالي اإلجاب
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الفصل الثاني

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة )CEDAW( والقانون الوطني الكويتي

أدى التعــارض بيــن نصــوص الدســتور والتشــريعات الكويتيــة، إلــى بــروز جملــة مــن اإلشــكاليات ســواء 
منهــا القانونيــة، أو الفقهيــة، أو المجتمعيــة، التــي حالــت دون تمكيــن المــرأة الكويتيــة مــن حقوقهــا، 
وبالتالــي انتهــاكًا بينــًا وواضحــًا للعديــد مــن حقــوق المــرأة فــي الكويــت، كالحــق فــي تولــي الوظائــف، 

والمســاواة أمــام األعبــاء العامــة، والحــق فــي العمــل، وغيــر ذلــك.

 وبالعــودة إلــى االلتزامــات القانونيــة لحكومــة الكويــت بشــأن حقــوق المــرأة الكويتيــة، فــإّن أداء 
األخيــرة يشــير إلــى تفاعــل قانونــي غيــر مســبوق مــن الناحيــة النظريــة، الســيما فــي إطــار المالئمــة 
والمواءمــة بيــن االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة والدســتور الكويتــي فــي قضيــة المــرأة، التي أصبحت 
ذات شــأن واهتمــام عالمــي ســواء علــى مســتوى المنظمــات الدوليــة، أو المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، بحيــث أصبحــت هــذه القضيــة مثلهــا مثــل أيــة قضيــة تتعلــق بتحديــد 

ماهيــة النظــام السياســي ديمقراطيــًا كان أم ال، وشــكل الدولــة قانونيــة كانــت أم غيــر ذلــك.

بالنظــر إلــى دولــة الكويــت فقــد كانــت ســباقة فــي األداء الديمقراطــي علــى الصعيــد السياســي، 
ســواء علــى صعيــد منطقــة الخليــج العربــي أو الوطــن العربــي، ويظهــر ذلــك جليــًا مــن خــالل التزاماتهــا 
الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ســواًء كانــت التزامــات طوعيــة أو تعاقديــة. فظهــرت الكويــت 
كدولــة قانونيــة، تأخــذ وتلتــزم بحقــوق األفــراد وحرياتهــم العامــة فــي إطــار حقــوق اإلنســان، والــذي 
أصبــح التزامــًا حكوميــًا أمــام المجتمــع الدولــي يعكــس طبيعــة اإلطــار السياســي لنظــام الحكــم دون 

تمييــز فــي المواطنــة.
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المبحث األول

جدلية العالقة بين النظام العام الكويتي والمعايير الدولية: 
مدى مطابقة وموائمة حقوق المرأة في الكويت مع اتفاقية 

)CEDAW(

كثيــرًا مــا يثــار الحديــث عــن مــدى مطابقــة حقــوق المــرأة فــي دولــة الكويــت بــدءًا مــن مطابقــة هــذه 
الحقــوق لنصــوص الدســتور أو القانــون أو القــرارات اإلداريــة أو اللوائــح الداخليــة، وانتهــاء بمســتوى 
موائمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة CEDAW. إال أّن هــذه المعادلــة غالبــًا مــا 
تتجاهــل الحديــث عــن مــدى مالئمتهــا مــع » مبــدأ النظــام العــام« كأهــم المبــادئ القانونية الراســخة، 
والمعمــول بهــا فــي جميــع دول العالــم. إذ يشــكل هــذا المبــدأ مولــدًا أساســيًا للمــواد الدســتورية 
وأساســًا لــروح النــص الدســتوري، الــذي يأخــذ بعين االعتبار مجموعة الفلســفات، واألفــكار، والعقائد، 
واأليديولوجيــات، والعــادات، والتقاليــد، واألخالقيــات التــي تســود مجتمعــًا معيــًن خــالل فتــرة زمنيــة 

معينــة، والتــي ُيطلــق عليهــا » النظــام العــام«.

 وفــي معــرض الحفــاظ علــى فكــرة النظــام العــام، غالبــًا مــا تتحفــظ الكثيــر مــن الــدول، بمــا فيهــا 
دول ديمقراطيــة متقدمــة علــى نصــوص ومــواد بعينهــا فــي معــرض مصادقتهــا أو انضمامهــا إلــى 
االتفاقيــات الدوليــة. كمــا حصــل فــي تحفــظ الكويــت والعديــد مــن الــدول علــى اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، ومــرد ذلــك هــو تغيــر وتبــدل فكــرة النظــام العــام مــن 
بلــد آلخــر، إمــا بســبب تعــارض هــذه المــواد مــع المصلحــة العليــا لألمــة التــي يتجــه إليهــا النظــام العام، 
أو أن تكــون الظــروف العيانيــة أو الحاليــة غيــر مناســبة. وهــي الفكــرة التــي غالبــًا ال تأخــذ بهــا منظمات 
حقــوق اإلنســان، عندمــا تأخــذ بالنــص القانونــي الدولــي علــى إطالقــه، دون األخــذ بعيــن االعتبــار 
خــرق فكــرة النظــام العــام كأحــد أهــم المبــادئ القانونيــة المتعــارف عليهــا فــي جميــع دول العالــم. 
إذ قــد يــؤدي هــذا الخــرق إلــى إحــداث بلبلــة وشــرخ مجتمعــي يهــدد الدولــة برمتهــا. إال أّن ذلــك ال 
يعنــي تــرك البــاب مفتوحــًا للتحفظــات العبثيــة التــي تحــاول النيــل مــن حقــوق المــرأة، وبالتالــي التحلــل 
مــن االلتزامــات الدوليــة. إذ يقــع علــى عاتــق المشــّرع الوطنــي القــدرة علــى مالئمــة وموائمــة هــذه 
ــة. خصوصــًا فــي معــرض تطبيقهــا ألمــور ال  ــات الدولي ــر واالتفاقي ــة مــع المعايي التشــريعات الوطني
عالقــة لهــا بخــرق النظــام العــام، كتلــك المتعلقــة بحقــوق المــرأة فــي الجنســية، واألجــر، والتعليــم، أو 
العمــل فــي مجــاالت تحتــاج معهــا إلــى عــدم تمييزهــا عــن الرجــل، كمــا فــي مجــاالت عمــل المــرأة فــي 
الســلك الدبلوماســي، والنيابــة العامــة، والقضــاء، وعضويتهــا فــي البرلمــان، والمناصــب السياســية، 

أو حقوقهــا فــي األجــر، والجنســية، والتعليــم )كمــا ســنرى فــي هــذا المبحــث( 
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:CEDAW أواًل – حقوق المرأة في الكويت واتفاقية

 منــذ القــرن الماضــي، عرفــت الحــركات النســوية فــي دولــة الكويــت الكثيــر مــن المفاهيــم التــي 
تطرقــت إلــى حــق المــرأة، وجــدارة المــرأة، ومشــاركة المــرأة، ومصيــر المــرأة. وتصاعــد الحديــث عــن 
ــر مــع تطــور مفاهيــم حقــوق اإلنســان، التــي أصبحــت تحتــل  ــر فأكث حقــوق المــرأة فــي الكويــت أكث
اهتماًمــا عالمًيــا علــى صعيــد الــدول وعلــى صعيــد المنظمــات الدوليــة، التــي اشــتغلت علــى حقــوق 
المــرأة ســواء فــي العمــل، والتعليــم، واألجــر، والــدور االجتماعــي، ثــم جــاءت اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW لتشــكل وثيقــة الحقــوق الدوليــة للنســاء، موقعــة مــن 
أكثــر مــن 189 دولــة، مشــكلًة بذلــك آليــة قانونيــة تنفيذيــة تضطلــع بهــا منظمــة األمــم المتحــدة، 
إللــزام الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بمبــادئ وقواعــد ميثــاق األمــم المتحــدة، الــذي أفصــح 

صراحــًة فــي ديباجتــه » بتمتــع الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء بالحقــوق األساســية لإنســان25«.

ــة لحقــوق المــرأة وحســب، إنمــا تضمنــت أيضــًا  ــة نظري ــة CEDAW وثيقــة قانوني ــم تشــكل اتفاقي  ل
اإلجــراءات العمليــة والتنفيذيــة، التــي يجــب أن تتخذهــا الــدول للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي 
مختلــف مناحــي الحيــاة، فقــد دخلــت هــذه االتفاقيــة حّيــز النفــاذ فــي 3 ديســمبر 1981، وبلــغ عــدد 
الــدول التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا حوالــي 120 دولــة، باإلضافــة إلــى عــدد آخــر مــن الــدول 
قــام بالتوقيــع عليهــا، كمــا تكونــت االتفاقيــة مــن ســتة أجــزاء تضــّم 30 مــادة، باإلضافــة إلــى الديباجــة، 
التــي تطرقــت إلــى مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، واشــتملت علــى الحقــوق التــي يجــب أن 
تعطــى للمــرأة، والتدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا مــن ِقبــل الــدول للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي 
الحيــاة السياســية والعامــة، ولمســاواتها أمــام القانــون مــع الرجــل، وبالتالــي فــإن االتفاقيــة جــاءت 
لتؤكــد مبــدأ المســاواة الــذي نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان 

.194826

- جاء في ديباجة ميثاق األمم المتحدة » نحن شعوب األمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن نؤكد من جديد إيماننا   25
بالحقوق األساسية لإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق«.

26  - جاء في المادة الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان » لكل إنسان حق التمّتع بكافة الحقوق والحّريات 
الواردة في هذا اإلعالن دون أي تمييز من حيث الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل 

الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو البالد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء«، كما اعتبرت الجمعية 
العامة لألمم المتحدة التمييز بينها وبين الرجل بمثابة إجحاف يرقى إلى مستوى الجريمة المخّلة بالكرامة اإلنسانية. 
https://www.un.org/ar/universal- :انظر: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، موقع األمم المتحدة، على الرابط

declaration-human-rights/index.html
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.)CEDAW( ثانيًا- جدلية العالقة بين النظام العام الكويتي واتفاقية

حتى بدايات القرن العشــرين، وفي مراحل ما قبل اكتشــاف النفط، ظل الواقع االجتماعي في دول 
الخليــج العربــي - بشــكل عــام- يتصــف بالبســاطة، التــي انعكســت علــى مختلــف الجوانــب العلميــة، 
والصحيــة، والثقافيــة، والماديــة التــي كانــت ســائدة. وقــد كان لطبيعــة المنطقــة الصحراويــة والعزلــة 
التــي عاشــتها الكويــت أســوة بباقــي دول الخليــج العربــي، دورًا فــي تشــكيل األنمــاط الســلوكية 
داخــل المجتمــع الكويتــي، الــذي اتســم باالســتقرار نســبيًا كمجتمــع متجانــس إلــى حــد مــا، أفــرز نوعــًا 
مــن التصالــح والتوافــق والتــآزر، والــذي أعطــى شــعورًا باألمــن االجتماعــي. كمــا شــكل نظــام األســرة 
الكبيــرة والممتــدة، دورًا محوريــًا فــي تكريــس األمــن واالســتقرار، فــي مجتمــع شــغله الشــاغل البحــث 
عــن الــرزق، والتنقــل للرعــي، والغــوص للبحــث عــن اللؤلــؤ27، فــكان األب هــو الســلطة المطلقــة كــرب 
لألســرة، وهــو مــا أعطــى قبــواًل وأثــرًا كبيــرًا فــي اســتقرار األســر الكويتيــة اجتماعيــًا ونفســيًا. ولهــذا 
كان الواقــع يفــرض وجــود الترابــط بشــكل كبيــر بيــن أفــراد المجتمــع بحكــم االحتيــاج للبعــض مــن جانــب 
ــات النظــام العــام الكويتــي،  ــة أحــد مكون ــة، ولهــذا شــكلت هــذه الحال ــة وأمني ــارات اجتماعي والعتب
والتــي مازالــت تحتــاج لمراحــل أخــرى إلحــداث التغييــر المجتمعــي بشــأن العديــد مــن القضايــا، التــي 
ال يمكــن القفــز فوقهــا أو قياســها بالتطــورات التاريخيــة لنشــوء فكــرة الدولــة الحديثــة عربيــًا وغربيــًا. 
ــذات يتأســس النظــام العــام الكويتــي المؤســس للعقــد االجتماعــي، الــذي  ومــن هــذه النقطــة بال
للمجتمــع  الطبيعــة األســرية  بتاريخيــة  يتعلــق األول  تاريخيــًا علــى عامليــن أساســين، حيــث  ارتكــز 
الكويتــي، بينمــا يرتبــط العامــل الثانــي ارتباطــًا وثيقــًا بالديــن اإلســالمي، وأثــره المحــوري فــي تكويــن 

النظــام العــام الكويتــي.

	 - تاريخية الطبيعة األسرية للمجتمع الكويتي:

 أدى اكتشــاف النفــط فــي الكويــت منتصــف القــرن المنصــرم إلــى تحــوالت ســريعة فــي الكويــت 
قياســًا بــدول الخليــج األخــرى، مشــكاًل بدايــة لتغّيــر اجتماعــي حقيقــي، الســيما بعــد أن تكونــت 
تجمعــات بشــرية مســتقرة حــول هــذا المــورد االقتصــادي الجديــد، كنقطــة انطــالق نحــو االســتقرار 
والتمــدن والتنميــة بجميــع مســتوياتها، ليبــدأ منهــا التحــول االجتماعــي وتأثيراتــه فــي النظــام العــام 
الكويتــي، انطالقــًا مــن نشــوء المراكــز الحضريــة والمــدن بشــكلها الحالــي، وهــي الفتــرة ذاتهــا التــي 

ــا(. شــكلت بدايــات الحركــة النســوية فــي الكويــت ) كمــا مــّر معن

27 لالستفاضة انظر: عمر عبيد حسنة، » اآلثار االجتماعية للتوسع العمراني )المدينة الخليجية أنموذجا( « المجتمع الخليجي 
خصائصه وواقعه«، على الرابط: 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=2&BokId=2101
&CatId=201&startno=0
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إّن الحـــديث عــن األوضــاع االجتمـــاعية فــي دولــة الكويــت، تشــير إلــى جملــة من العوامــل التي مازالت 
تشــكل حقائــق مشــتركة وراســخة ال يمكــن تجاوزهــا فــي إطــار ســيرورة التاريــخ وتحوالتــه المجتمعيــة؛ 
وبالتالــي تــالزم فكــرة النظــام العــام مــع معرفــة تقاليــد، ووضــع، ونظــم، وطبــاع هــذا المجتمــع، 
ومــن أبرزهــا عقيــدة المجتمــع التــي يديــن بهــا، كونهــا العامــل األبــرز الــذي يجعــل األفــراد ينتظـــمون 
فــي مجمـــوعة واحــدة مترابطــة، كأســاس لوضــع القواعــد المشــتركة للتفاهــم بيــن أفــراد المجتمــع 

وصياغــة ثقافتــه فــي منظومــة واحــدة. 

2 - الدين اإلسالمي وأثره في تكوين النظام العام الكويتي:

 تعــد منطقــة الخليــج العربــي مــن المناطــق النــادرة فــي العالــم التــي يعتنق جميع ســكانها دينــًا واحدًا 
وهــو اإلســالم بنســبة %100 تقريبــًا؛ وهــذه الوحــدة الدينيــة فــي الواقــع، شــكلت- تاريخيــًا- المصــدر 
الوحيــد لتنظيــم المجتمــع وتماســكه وبنــاء األوطــان، فــي ســائر الخليــج العربــي. فقــد شــكل اإلســالم، 
ديــن جـــميع أفــراد الشــعب، مــا تــرك أثــرًا بينــًا وواضحــًا فــي جميــع مناحــي الحيــاة، وهــذه الحقيقــة بنظر 
علمــاء االجتمــاع تشــكل حقائــق مشــتركة يتعيــن األخــذ بهــا لفهــم أي مجتمــع، وبخاصــة فــي مجــال 
معرفــة نظمــه، وتقاليــده، وطباعــه، ومــن أبــرز هــذه الحقائــق الديــن28، الــذي شــكل العامــل الوحيــد 
النتظــام المجتمــع الكويتــي فــي مجموعــة مترابطــة، وضعــت القواعــد المشــتركة للتفاهــم بيــن 
أفــراد المجتمــع وصياغــة ثقافتــه فــي منظومــة واحــدة، كان لهــا – ومازالــت - األثــر األكبــر فــي الكثيــر 
مــن مناحــي حيــاة المجتمــع الخليجــي وترابطــه وتماســكه. وبالتالــي فقــد شــكل اإلســالم العامــل 
األول الــذي انبثــق منــه المجتمــع وســاهم فــي اســتقراره، وصهــر كافــة شــرائحه فــي بوتقــة واحــدة، 
كمــا ســاعد علــى القبــول الجماعــي لقــرارات الســلطة نحــو قضايــا التنميــة بــكل مســتوياتها، وفــي كل 
ــزواج  ــات األمــور الخاصــة والعامــة، وعــادات الملبــس والمــأكل والمشــرب، وكذلــك مراســم ال مجري
والمناســبات العامــة، وهــو مــا انعكــس بشــكل واضــح علــى تفاعــالت النــاس فــي حياتهــم اليوميــة، 
األمــر الــذي جعــل مــن تفاصيــل الحيــاة اليوميــة مرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا بالبنــاء الدينــي للمجتمــع 

الكويتــي، ومظهــرًا ســلوكيًا للعالقــات التبادليــة بيــن أفــراد المجتمــع. 

لالستفاضة انظر: عمر عبيد حسنة، » اآلثار االجتماعية للتوسع العمراني )المدينة الخليجية أنموذجا( « المجتمع   28
الخليجي خصائصه وواقعه«، على الرابط: 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=2&BokId=2101
&CatId=201&startno=0
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النظــام  التشــريعات الكويتيــة مــع فكــرة  ثالثــًا- مــدى مالئمــة وموائمــة 
العــام: 

بالنظــر إلــى أهميــة األخــذ بفكــرة النظــام العــام، يمكننــا أن نالحــظ الفتــرة الزمنيــة التــي تقــارب الـــ 35 
عامــًا، وهــي الفتــرة الممتــدة بيــن إنجــاز اتفاقيــة CEDAW 1979، وبيــن إنجــاز ميثــاق األمــم المتحــدة 
الزمنيــة ظلــت حقــوق  الفتــرة  1948. فخــالل هــذه  العالمــي لحقــوق اإلنســان  1945 واإلعــالن 
المــرأة فــي إطارهــا العالمــي تــدور فــي فلــك اإلطــار النظــري، ويعــود ذلــك إلــى الظــروف التاريخيــة، 
التــي عصفــت بــدول العالــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي حالــت دون إيــالء األهميــة للكثيــر 
مــن القضايــا الديمقراطيــة والحقوقيــة التــي تضمنتهــا المواثيــق الدوليــة، ومنهــا اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان وميثــاق األمــم المتحــدة، ويعــود ذلــك للظــروف التــي كانــت تمــر بهــا مجتمعــات 
تلــك الــدول، التــي كانــت تقــدم أولويــات النظــام العــام علــى الحقــوق المتعلقــة بالمــرأة إبــان تلــك 
الفتــرة، قبــل أن تنجــح الكثيــر مــن هــذه الــدول فــي تطويــر فكــرة الديمقراطيــة ذاتهــا، كمفهــوم أخــذ 
ــي  ــة المــرأة التــي تشــكل نصــف المجتمــع، وبالتال ــة اســتدعى معهــا النظــر إلــى قضي جوانــب تنموي
ــم تتوصــل إليهــا معظــم دول الشــرق  ــاء والتنميــة، وهــي التطــورات التــي مازالــت ل دورهــا فــي البن

األوســط. 

لذلــك نالحــظ أن التطبيــق الكلــي والفعلــي التفاقيــة CEDAW بالرغــم مــن التطــورات الديمقراطيــة 
فــي الكويــت، مازالــت بحاجــة إلــى مراحــل مــن التطــورات فــي العقليــة المجتمعيــة الكويتيــة، التــي 
تشــكل فكــرة النظــام العــام الكويتــي ومصالحــه العليــا، وبالتالــي القــدرة علــى التطبيــق األشــمل 
لمتطلبــات اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة. إذ تشــكل هــذه الجدليــة نوعــًا 
مــن عالقــة التأثــر والتأثيــر بيــن تطبيــق اتفاقيــة CEDAW وبيــن النظــام العــام، التــي تعكــس أهــم 

ــة لتطبيــق االتفاقيــة الضوابــط التــي تحكــم اآلليــات التنفيذي

بالمقابــل، ال يمكــن النظــر إلــى فكــرة النظــام علــى إطالقهــا فــي مجــال إعطــاء المــرأة لحقوقهــا، 
وبالتالــي فــإن األهميــة تتركــز علــى مــدى مالئمــة وموائمــة التشــريعات الكويتيــة مــع فكــرة النظــام 
العــام، فهنــاك الكثيــر مــن الحقــوق التــي مازالــت لــم تحصــل عليهــا المــرأة الكويتيــة بالرغــم مــن عــدم 
مخالفتهــا للنظــام العــام الكويتــي، األمــر الــذي جعــل الكثيــر مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
الدســتور غيــر متحققــة فــي الواقــع. فالدولــة الكويتيــة قامــت بواجبهــا تجــاه المــرأة الكويتيــة بــدءًا 
مــن تضميــن هــذه الحقــوق فــي الدســتور الــذي يشــكل العقــد االجتماعــي لجميــع الكويتييــن، وانتهــاًء 
بتوقيعهــا علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، بالرغــم مــن ذلــك 
هنــاك الكثيــر مــن حــاالت التعــارض مــع االتفاقيــة ســواء فــي النصــوص التشــريعية، أو القــرارات 
اإلداريــة، التــي مازالــت ال تتوافــق مــع التزامــات الكويــت فــي االتفاقيــة، األمــر الــذي أظهــر تجــاوزًا 
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لمــا تحفظــت عليــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أوغلــْت وتشــددْت فــي مالئمــة وموائمــة اتفاقيــة 
CEDAW مــع متطلبــات النظــام العــام الكويتــي، حيــث نجــد الكثيــر مــن الممارســات التــي تفصــح عــن 
تمييــز واضــح وبيــن ضــد المــرأة، دون أن يشــكل هــذا التمييــز أي ارتبــاط مــع فكــرة المحافظــة علــى 
النظــام العــام. وبالتالــي فــإن الكثيــر مــن القوانيــن والممارســات اإلداريــة وقراراتهــا، مازالــت تشــكل 

.CEDAW تعارضــًا واضحــًا مــع نصــوص الدســتور واتفاقيــة

تعــود فكــرة مبــدأ النظــام العــام، كأحــد أهــم المبــادئ القانونيــة الراســخة فــي الفقــه القانونــي 
إلــى جملــة مــن األســباب علــى الصعيــد الداخلــي، وتتمثــل فــي دور الدولــة كســلطة عامــة بالتدخــل 
فــي المياديــن االجتماعيــة واالقتصاديــة. أمــا علــى الصعيــد الخارجــي فاألمــر يتعلــق بــدور المشــّرع 
باســتبعاد تطبيــق القوانيــن األجنبيــة المناقضــة للنظــام العــام الداخلــي، بمــا يؤمــن اســتقرار المجتمــع 
وبالتالــي المصلحــة العامــة. ويمكننــا أن نشــير فــي هــذا المجــال إلــى أن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ذاتهــا، وبالرغــم مــن كونهــا اتفاقيــة دوليــة، إال أن الكثيــر مــن الــدول 
الديمقراطيــة أبــدت تحفظاتهــا علــى بعــض المــواد فــي هــذه االتفاقيــة، بمــا يتناســب ويتــالءم مــع 
الدســتور الوطنــي، الــذي يشــكل مجموعــة الفلســفات التــي تســود فــي مجتمــع معيــن خــالل فتــرة 

زمنيــة معينــة.

 وعلــى هــذا األســاس، فقــد تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة CEDAW مــن قبــل أكثــر مــن 189 دولــة، مــن 
بينهــا أكثــر مــن خمســين دولــة أبــدت تحفظاتهــا واعتراضاتهــا علــى االتفاقيــة، مــن ضمنهــم 38 دولــة 
رفضــت تطبيــق البنــد رقــم 38 مــن االتفاقيــة، والــذي يتعلــق بســبل تســوية الخالفــات المتعلقــة 
بفهــم االتفاقيــة. فعلــى ســبيل المثــال أوضحــت اســتراليا فــي تحُفظهــا أن هنــاك بعــض القيــود 
بســبب طبيعــة نظامهــا الدســتوري. كمــا لــم يوقــع علــى االتفاقيــة علــى ســبيل المثــال كاًل مــن 
الكرســي الرســولي، وإيــران، والصومــال، والســودان ألســباب تتعلــق بالظــروف العيانيــة التــي تحكــم 

النظــام العــام فــي هــذه الــدول، وطبيعــة الدولــة ونظامهــا السياســي.
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حقوق المرأة في الكويت وتغير النظام العام بتغير 
المصلحة العامة

إّن تتبــع التطــورات التاريخيــة فــي دول العالــم، يشــير إلــى أن إعطــاء المــرأة حقهــا فــي المســاواة 
والعدالــة مــع الرجــل يعــود فــي الكثيــر مــن تطوراتــه التاريخيــة لفكــرة تكريــس حــق المــرأة فــي العمــل 
قبــل كل شــيء، وبالتالــي إدماجهــا فــي المجتمــع بشــكل تدريجــي، وذلــك مــن خــالل قدرتهــا علــى 
تغييــر موقعهــا داخــل المجتمــع والنظــام العــام الكويتــي، بمــا يحقــق المصلحــة العامــة للبــالد. فعلــى 
ســبيل المثــال عندمــا احتاجــت الــدول األوروبيــة خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة لعمــل المــرأة فــي 
مصانــع الذخيــرة، وأثبتــت المــرأة قدرتهــا فــي ذلــك، أصبــح مــن غيــر المالئــم وغيــر المنطقــي حرمانهــا 
مــن حــق االقتــراع 29 بســبب مشــاركتها المجتمعيــة الفاعلــة، فــكان حــق التصويــت أكثــر مــن مجــرد 
مكافــأة للعمــل الحربــي، األمــر الــذي ســاعد فــي مراحــل الحقــة علــى تبديــد المخــاوف مــن دخــول 
المــرأة إلــى المياديــن األخــرى وفــي مقدمتهــا المشــاركة األخــرى. آخذيــن بعيــن االعتبــار أن الكثيــر مــن 
الــدول األوروبيــة لــم تعــِط المــرأة حــق التصويــت – علــى ســبيل المثــال- إال فــي مراحــل متأخــرة مــن 

النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين30. 

- لالستفاضة انظر:   29
Ramirez, Francisco O. Yasemin Soysal, and Suzanne Shanahan. “The Changing Logic of Political 

Citizenship: Cross-National Acquisition of Women’s Suffrage Rights, 1890 to 1990, American 
Sociological Review 1997, pp 45- 735.

30   على سبيل المثال حصلت المرأة على حق التصويت في إسبانيا في عام 1933، وفرنسا في عام 1944، وإيطاليا في 
عام 1946، واليونان في عام 1952، وسان مارينو في عام 1959، وموناكو في عام 1962، وأندورا في عام 1970، 

وسويسرا في عام 1971 على المستوى الفيدرالي، وعلى مستوى الكانتون المحلي بين عام 1959 في كانتونات فود 
ونيوشاتل وعام 1991 في كانتون أبينزيل إينرهودن. وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من حصول النساء في البرتغال 

على حق االقتراع في عام 1931، إال أن ذلك كان مع قيود أقوى من القيود المفروضة على الرجال؛ ولم تمنح 
المساواة الكاملة بين الجنسين في التصويت إال في عام 1976. وأعطت الواليات المتحدة للمرأة حقوقا متساوية 
في التصويت في جميع الواليات مع التعديل التاسع عشر الذي تم التصديق عليه في عام 1920. وقد أقرت كندا 

وعدد قليل من دول أمريكا الالتينية حق االقتراع للنساء قبل الحرب العالمية الثانية في حين أن األغلبية العظمى من 
دول أمريكا الالتينية اعترفت بحق االنتخاب للمرأة في األربعينيات، وآخر بلد في أمريكا الالتينية منحت المرأة حق 

التصويت هي باراغواي في عام 1966. لالستفاضة حول هذا الموضوع انظر: 
Lloyd, Trevor, Suffragettes International: The Worldwide Campaign for Women’s Rights )New York: 

American Heritage Press, 1971.(
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أواًل- المــرأة الكويتيــة ودور حــق العمــل فــي تغييــر فكــرة النظــام العــام 
العامــة: والمصلحــة 

 لقــد مــّر المجتمــع الكويتــي بمراحــل وتطــورات كبيــرة فــي الطريــق إلــى الديمقراطيــة وحقــوق 
أن  اســتطعن  نســاء كويتيــات  أســماء  الكويتــي  التاريــخ  النســوي يســجل  المجــال  اإلنســان. وفــي 
يشــكلن مفصــاًل تاريخيــًا بيــن مرحلــة وأخــرى. ففــي العــام 1937 كانــت بدايــة التعليــم المنظــم للبنــات 
فــي المــدارس، وقبــل هــذا التاريــخ كان تعليــم البنــات مقتصــرًا علــى الكتاتيــب والماليــة والمطوعــة. 
وفــي العــام ذاتــه، عملــت مريــم عبــد الملــك الصالــح المبيــض مدرســة فــي المدرســة الوســطى، 
التابعــة لمــا يعــرف حينهــا بـــ »دائــرة المعــارف«، وســجلت اســمها فــي تاريــخ المــرأة الكويتيــة كأول 
ــة، وأول موظفــة بالكويــت31. وفــي عــام 1959 ظهــر صــوت أول مذيعــة  موظفــة فــي وزارة التربي
كويتيــة فــي إذاعــة الكويــت وهــي » ضيــاء الغانــم« وكانــت تقــدم برنامــج األطفــال، وانضمــت معهــا 
نوريــة الســداني كثانــي مذيعــة32. وفــي عــام 1960 بــدأت إذاعــة الكويــت ببــث برنامــج » ركــن المــرأة« 
كبرنامــج متخصــص بالمــرأة والطفــل، وكانــت تقدمــه حينــذاك » أمينــة األنصــاري«، التــي كانــت ُتركــز 
علــى شــؤون وحقــوق المــرأة الكويتيــة، مــن خــالل اللقــاءات التــي تجريهــا مــع األمهــات والســيدات 
فــي بيوتهــن. وفــي أوائــل عــام 1961 ازداد عــدد الكويتيــات المشــاركات فــي تقديــم برامــج ركــن 
المــرأة ومنهــم شــريفة الصالــح، لولــوة العيســى، ســارة الزيــد، جاســمية المــرزوق33. وفــي اآلونــة 
األخيــرة ظهــر الكثيــر مــن النســاء الكويتيــات اللواتــي طالبــن بحقــوق كاملــة للمواطنــة، وفقــا لمــا 
ه الدســتور الكويتــي الحالــي. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هــذا الحــراك مــازال مجــرد محــاوالت فرديــة  أقــرَّ
ــًا متصــاًل مــع الحــاالت الفرديــة، التــي فتحــت أبوابهــا  أو جماعيــة، لــم تــرَق ألن تشــكل تراكمــًا تاريخي
النســاء الكويتيــات المذكــورات آنفــًا، كمــا لــم تــرَق الجمعيــات أو المنظمــات النســوية فــي المجتمــع 
المدنــي إلــى إمكانيــة تشــكيل ثقافــة مجتمعيــة كويتيــة تعمــل علــى إحــداث تغييــر فــي العقــل 
ــق النصــوص التــي تضمنهــا الدســتور  ــد الدفــع بتطبي ــي تجــاه المــرأة؛ أو علــى صعي الجمعــي الكويت
الكويتــي، وذلــك باالســتفادة مــن المنــاخ الديمقراطــي العــام لدولــة الكويــت، وبالتالــي االســتفادة 
مــن فكــرة الديمقراطيــة الحديثــة فــي التنميــة التــي أصبحــت تحتــاج إلــى تأكيــد فكــرة المواطنــة دون 
التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة. فبالرغــم مــن المكتســبات التــي حصلــت عليهــا المــرأة، إال أّن ظاهــرة 
التمييــز بيــن الرجــل – الذكــر والمــرأة، مازالــت تتبــدى علــى أرض الواقــع ســواء بســبب ضعــف الحــراك 
المجتمعــي للمــرأة الكويتيــة نفســها، التــي مازالــت لــم تثبــت نفســها باالســتفادة مــن حــق العمــل 

31   تاريخ التعليم في دولة الكويت - المجلد الثاني - الطبعة األولى - مركز البحوث والدراسات الكويتية - الكويت 2002. 
وفي الموضوع ذاته انظر: صفحات من التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت - الطبعة األولى - تأليف مريم عبد 

الملك الصالح - الكويت 1975.

32  انظر: كتاب المرأة الكويتية في الماضي والحاضر – الطبعة األولى – تأليف لجنة النهضة العربية النسائية في الكويت. 

33   كتاب اليوبيل الفضي إلذاعة الكويت – الطبعة األولى – تأليف وزارة اإلعالم – الكويت 1975.
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الممنــوح لــكل مواطــن كويتــي، ودليــل ذلــك أن المــرأة الكويتيــة مازالــت ال ترقــى إلــى مســتوى نصــف 
مشــاركة المقيمــات غيــر الكويتيــات فــي ســوق العمــل الوطنــي. إذ وصــل عــدد القــوى العاملــة 
النســائية فــي القطــاع الخــاص حوالــي 764 16 مــن الكويتيــات و835 56 غيــر كويتيــات حتــى 31 آذار/

ــدور المــرأة ذاتهــا فــي الكويــت، وبالتالــي عــدم  ــاًل يتعلــق ب مــارس34.2010 األمــر الــذي يكشــف خل
االســتفادة مــن حــق العمــل كأهــم العوامــل التــي تقــدم المــرأة كشــريك فــي المجتمــع، ومســاهمته 

فــي تغييــر الصــورة النمطيــة للمــرأة الكويتيــة، داخــل المجتمــع الكويتــي. 

 وعلــى هــذا األســاس، ظــل حــراك المــرأة الكويتيــة فــي العمــل بطيئــًا قياســًا بالمحــاوالت الفرديــة 
التاريخيــة، مــا أبقــى علــى الثقافــة المجتمعيــة التــي مازالــت تــدور فــي فلــك عــدم قــدرة المــرأة 
الكويتيــة فــي التأثيــر فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة العامــة هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى 
انعكــس ذلــك بشــكل واضــح علــى األداء التشــريعي، الــذي مــازال يعانــي مــن قصــور فــي تطبيــق 
النصــوص الدســتورية وتفســيرها. وبالتالــي فــإن حقــوق المــرأة فــي الكويــت مازالــت ضحيــة التهــاون 
ــر وتطــور النظــام  مــن قبــل المــرأة والمشــّرع علــى حــد ســواء. األمــر الــذي انعكــس علــى فكــرة تغّي

ــر وتبــدل المصلحــة العامــة. العــام بتغي

األهــم مــن ذلــك، وقياســًا لإحصائيــات التــي تشــير إلــى أّن المجتمــع الكويتــي هــو مجتمــع فتــي، إذ 
يشــكل الشــباب مــا يقــارب الـــ 60 % مــن الســكان، وبالتالــي قابليتــه للتطــور، وتقبله أكثــر من أي وقت 
مضــى لــدور المــرأة فــي المجتمــع، ويعــزز ذلــك انعــدام الفجــوة فــي التعليــم بيــن الذكــور واإلنــاث، 
حيــث تشــير إحصائيــات األمــم المتحــدة » أن معــدالت االلتحــاق بالمــدارس االبتدائيــة للفتيــات أعلــى 
مــن معدالتــه فــي البنيــن، بواقــع %85 للفتيــات، بينمــا يشــكل 81 % للفتيــان. كمــا تراجعــت األميــة 
إلــى %5 للنســاء مقابــل 3 % للرجــال35«. وبالتالــي فهــي مقدمــات لتغيــر فعلــي مســتقبلي فــي بنيــة 
النظــام العــام الكويتــي، ستســاعد فــي مراحــل الحقــة إلــى إدمــاج المــرأة الكويتية أكثر فــي مجتمعها، 
علــى أن يتســق ذلــك مــع آليــات تشــريعية قــادرة علــى مطابقــة القوانيــن المتعلقــة بحقــوق المــرأة 
مــع الدســتور، األمــر الــذي يســاعد فــي إزالــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي الكويــت التــي 
تضمنتهــا اتفاقيــة CEDW، دون أن يعنــي ذلــك التفلــت مــن البنــى األساســية التــي تحفــظ النظــام 

العــام فــي إطــار المصلحــة العامــة. 

34  منظمة األمم المتحدة، التقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة، تقرير دولة الكويت،12 أغسطس 2010.    

35  األمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الخامسة والثالثون، تقرير الفريق العامل المعني 
بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في الكويت، 24 مايو 2017، ص 19.
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ــر  وفــي هــذا الخصــوص، تصبــح أدوار المنظمــات الحقوقيــة العاملــة فــي إطــار حقــوق اإلنســان أكث
أهميــة، وذلــك فــي قدرتهــا علــى التأثيــر فــي تقاريــر اللجــان المقدمــة لألمم المتحــدة ومجلس حقوق 
اإلنســان. فعلــى ســبيل المثــال تطــرق تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة التمييــز ضــد المــرأة فــي 
القانــون والممارســة فــي الكويــت بتاريــخ 24 مايــو 2017 » أّن البنــات وحدهــن يتلقيــن دروســًا تتعلــق 
بالطهــي والحياكــة وإدارة شــؤون األســرة، وكثيــرًا مــا تقــدم المناهــج التعليميــة صــورة تقليديــة 
للمــرأة بوصفهــا زوجــة وأم«. وبالعــودة إلــى هــذه التحفظــات، يمكــن القــول أّن هــذه المالحظــات ال 
ترقــى إلــى مســتوى دور هــذه اللجــان فــي التغييــر المطلــوب علــى صعيــد القوانيــن التــي ال تتعــارض 
والنظــام العــام، أمــا مســائل كالطهــي والحياكــة فــال عالقــة لهــا فــي إعطــاء صــورة نمطيــة للمــرأة 
الكويتيــة، فــي بيئــة يشــكل الترابــط األســري كأحــد أهــم العــرى التــي تزيــد مــن تماســك المجتمــع 
الكويتــي، حيــث يشــكل العامــل األســري ) األم واألب( مــن أهــم مقومــات الترابــط المجتمعــي، 
وبالتالــي ركيــزة مــن ركائــز النظــام ليــس فــي الكويــت وحدهــا، إنمــا فــي الغالبيــة المطلقــة لــدول آســيا 
والمشــرق ومــن بينهــا اليابــان التــي تعتبــر النظــام األســري ركيــزة لتماســك وتطــور الدولــة اليابانيــة. 
كمــا تتعــارض التحفظــات التــي ذكرهــا تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة التمييــز ضــد المــرأة فــي 
القانــون والممارســة عــن زيارتــه لدولــة الكويــت مــع الدســتور الكويتــي الــذي نــص فــي المــادة 9 » 
األســرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الديــن واألخــالق وحــب الوطــن، يحفــظ القانــون كيانهــا، ويقــوي 

أواصرهــا، ويحمــي فــي ظلهــا األمومــة والطفولــة«. 

وفــي إطــار الموائمــة والمالئمــة ذاتهــا مــع النظــام العــام، نتفــق مــع مــا أورده التقريــر ذاتــه بشــأن 
ــة، التــي بررهــا  انتقــاده لنظــام الفصــل بيــن الجنســين فــي المــدارس الحكوميــة واالبتدائيــة والثانوي
البعــض العتبــارات دينيــة وثقافيــة واجتماعيــة، علمــًا أن دور مشــاركة المــرأة للرجــل فــي التاريــخ 
العربــي واإلســالمي الــذي يتشــكل منــه النظــام العــام الكويتــي، كانــت ســمة بــارزة عبــر التاريــخ، فقــد 
عــرف التاريــخ العربــي واإلســالمي أدورًا اضطلعــت بهــا المــرأة إلــى جانــب الرجــل كمداويــة للجرحــى 
فــي الحــروب، وكمعلمــة كعائشــة رضــي اللــه عنهــا زوج النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، وكقائــدة 
ــك مــع موقــع المــرأة  ــت األزور وغيرهــا. كمــا يتعــارض ذل ــة بن ــة وخول ــى العامري ــال ليل عســكرية أمث
فــي الكثيــر مــن المرافــق الحكوميــة فــي الكويــت كطبيبــة فــي المستشــفيات وموظفــة فــي النيابــة 
العامــة والشــرطة والتعليــم. وبالتالــي ال يبــرر التفريــق والعــزل بيــن الذكــور والفتيــات فــي المــدارس 

االبتدائيــة والثانويــة. إذ ال عالقــة لــه بفكــرة النظــام العــام والمصلحــة العامــة.

 وتــرى د. العنــود الشــارخ أن مــن أبــرز التحديــات التــي تمنــع المــرأة الكويتيــة مــن حصولهــا علــى 
ــه الرجــل، إذ أن  ــا نعيــش فــي مجتمــع ذكــوري يهيمــن في ــال ال الحصــر أنن حقوقهــا علــى ســبيل المث
المــرأة لــم تصــل لمراكــز صناعــة القــرار بأعــداد كافيــة لصنــع التغييــر المحــوري، ولذلــك فــأن حقــوق 
المــرأة ليســت مــن األولويــات، كذلــك العــادات والتقاليــد وســيطرة المــوروث التقليــدي فــي تركيبــة 

المجتمــع ونقــص الوعــي القانونــي.
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وفــي الشــأن ذاتــه تــرى د. خديجــة المحيميــد أن أبــرز التحديــات التــي تمنــع المواطنــة الكويتيــة مــن 
حصولهــا علــى كامــل حقوقهــا كمواطنــه، هــو الخلــط مــا بيــن مــا هــو تشــريع إســالمي وقوانيــن 
المــرأة  المواطنــة مــن تمريــر جنســيتها ألبنائهــا وعــدم تمكيــن  إداريــة صرفــه، كحرمــان  وقــرارات 
وحرمانهــا مــن اعتمــاد رعايتهــا الصحيــة ألبنائهــا وأقاربهــا مــن الدرجــة األولــى، باإلضافــة لســطوة 

العــادات والتقاليــد التــي تنتقــص مــن حقــوق المــرأة اإلســالمية والدســتورية كمواطنــه.

بينمــا تــرى عضــو المجلــس البلــدي المهندســة مهــا البغلــي، أن أغلــب القوانيــن فــي الكويت تتماشــى 
مــع الدســتور الكويتــي فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن المــرأة والرجــل، وبعضهــا يحتــاج إلــى تعديــل مثــل 
حقوقهــا فــي الســكن وإعطــاء الجنســية الكويتيــة ألوالدهــا فــي حــال زواجهــا مــن غيــر كويتــي. اال أن 
هنــاك قصــور فــي تطبيــق بعــض القوانيــن ويرجــع ذلــك إمــا لعــدم وعيهــا، أو لســيطرة بعــض األعــراف 
علــى تطبيــق القانــون، وفــي حــال تطابقــت التشــريعات مــع المعاييــر الدوليــة، يبقــى عائــق األعــراف 
والتقاليــد وقصــور الوعــي عنــد المــرأة يشــكل التحــدي األكبــر، بســب عــدم إيمــان غالبيــة المجتمــع 
بمســاواة المــرأة للرجــل، وأن المــرأة منقوصــة الحقــوق، خصوصــًا وأن المجتمــع الكويتــي ال يدعــم 
مشــاركة المــرأة، باإلضافــة إلــى قســوة األعــراف، إلــى جانــب اإلعــالم الــذي يجعــل مــن المــرأة ذات 
الكفــاءة ال تريــد خــوض التجربــة. وتقتــرح » البغلــي« زيــادة برامــج التوعيــة ودعــم قضايــا المــرأة وتركيــز 
الحمــالت التــي تقودهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى تلــك القضايــا، وتفعيــل دور مؤسســات 
المجتمــع المدنــي التــي عملــت علــى ذلــك منــذ ســنوات، داعيــة إلــى المزيــد مــن التوجــه الحكومــي 
الجــاد مــن خــالل تطويــر المناهــج الدراســية لتشــمل توعيــة الطلبــة والطالبــات بواجــب المســاواة 

والعــدل للجميــع36.

وتؤكــد المحاميــة آالء الســعيدي، أّن المشــرع الكويتــي أنصــف المــرأة وفقــًا للدســتور الكويتــي 
الــذي نــص علــى أن النــاس سواســية، فالمــرأة الكويتيــة حصلــت علــى حقوقهــا السياســية والقانونيــة 
واالجتماعيــة، ولكــن بحاجــة إلــى تفعيــل بعــض النصــوص والتطبيــق العملــي لهــا فــي مجــال حقــوق 
المــرأة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة، فالزلنــا نالحــظ تمييــز فــي التعامــل مــع المــرأة مــن بعــض مؤسســات 
الدولــة وفــي المجتمــع المدنــي مــن حيــث تولــي المــرأة لــإدارة والقيــادة، وهــذا يرجــع إلــى أن الرجــل 
اعتــاد أن تكــون القيــادة لديــه، ومــن هنــا تبــرز أهــم التحديــات التــي تواجهــا المــرأة الكويتيــة، أال وهــي 
إثبــات الكفــاءة والقــدرة والجهــد المضاعــف الــذي تبذلــه المرأة إليصال رســالتها، وترى » الســعيدي« 
أن المــرأة الكويتيــة يحــق لهــا المشــاركة فــي االنتخابــات العامــة واألهليــة والتــي ينتخــب أعضاؤهــا 
باالقتــراع العــام، ولكــن عمليــًا ال نجــد المــرأة عضــو فــي مجلــس إدارة جمعيــة تعاونيــة مثــاًل أو فــي 
بعــض جمعيــات المجتمــع المدنــي، أو فــي بعــض المؤسســات األهليــة، التــي تعتمــد علــى االقتــراع، 
ألن التجربــة جديــدة علــى المجتمــع، باإلضافــة إلــى عــدم رغبــة المــرأة للنــزول بهــذا الميــدان بشــكل 

36   المهندسة مها البغلي عضو المجلس البلدي.
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فاعــل وجــدي. لذلــك مــا نحتاجــه اليــوم هــو تمكيــن المــرأة لتولــي المناصــب، الســيما وأّن الحــركات 
النســائية قــد أدت دورهــا فــي التأثيــر اإليجابــي المطلــوب، إال أننــا مازلنــا بحاجــة إلنصــاف عمــل المــرأة 
وتمكينهــا مــن الدخــول بكافــة مؤسســات الدولــة وقطاعاتهــا العامــة والخاصــة، فالمــرأة اليــوم 

ُتعانــي مــن بعــض التيــارات واألحــزاب، والعقليــة القبليــة التــي تفضــل أحيانــًا الرجــل علــى المــرأة37.

ثانيــًا- المــرأة الكويتيــة وحــق الجنســية: بيــن طبيعــة النظــام العــام الكويتــي 
ومعاييــر القانــون الدولــي:

 تحفظــت دولــة الكويــت عنــد انضمامهــا التفاقيــة CEDAW علــى المــادة المتعلقــة بالجنســية بحجــة 
أن الجنســية أمــر ســيادي، ونعتقــد أن لدولــة الكويــت أســبابها فــي ذلــك قياســًا بطبيعــة النظام العام 
الكويتــي والمصلحــة العامــة للدولــة. فالكويــت تاريخيــًا تعــد مــن الــدول المســتوردة ألعــداد كبيــرة 
مــن العمالــة األجنبيــة، وبالتالــي فــإن التســاهل بأمــر الجنســية، قــد يشــكل خطــورة تهــدد المجتمــع 
ــى إطالقهــا دون  ــة عل ــي أن يأخــذ المشــّرع الحال ــك ال يعن ــة بشــكل عــام. إال أن ذل ــة الكويتي والدول
النظــر إلــى ظــروف كل حالــة علــى حــدة، الســيما تلــك الحــاالت التــي قــد يــؤدي تجاهلهــا إلــى تفــكك 

األســرة الكويتيــة. وبالتالــي اإلتيــان بنتائــج عكســية علــى مــا تحفظــت عليــه الكويــت. 

 	 - جنسية المرأة في الكويت والنظام العام الكويتي: 

يمكننــا أن نحــدد الضوابــط والمعاييــر التــي تحكــم عالقــة التأثــر والتأثيــر بيــن النظــام العــام الكويتــي 
مــن  األخيــرة  الغايــة  لتحقيــق  وصــواًل   ،CEDAW اتفاقيــة  فــي  المنصــوص عليهــا  الحقــوق  وبيــن 
االتفاقيــة وهــي القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي الكويــت فــي إطــار النظــام العــام 

الكويتــي كمصلحــة عليــا متفوقــة.

نصــت المــادة 8 مــن قانــون الجنســية الكويتــي الصــادر بالمرســوم األميــري رقــم 15 لســنة 1959 
» ال يترتــب علــى زواج المــرأة األجنبيــة مــن الكويتــي أن تصبــح كويتيــة، إال إذا أعلنــت وزيــر الداخليــة 
برغبتهــا فــي كســب هــذه الجنســية، واســتمرت الزوجيــة قائمــة مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ إعــالن 
رغبتهــا، ويجــوز لوزيــر الداخليــة قبــل منحهــا شــهادة الجنســية أن يقــرر حرمانهــا مــن كســب الجنســية 
الكويتيــة بطريــق التبعيــة لزوجهــا، كمــا يجــوز لــه اإلعفــاء مــن كل هــذه المــدة أو بعضهــا، فــإذا كان 
انتهــاء الزوجيــة قبــل انقضــاء المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة بســبب الوفــاة أو الطــالق 

37  المحامية آالء السعيدي ناشطة في حقوق المرأة.
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وكان للمــرأة األجنبيــة ابــن أو أبنــاء مــن زوجهــا، وحافظــت علــى إقامتــه بالكويــت حتــى انقضــاء هــذه 
المــدة فيجــوز منحهــا الجنســية الكويتيــة بمرســوم بنــاء علــى عــرض وزيــر الداخليــة«.

بيــد الســلطة االستنســابية لوزيــر الداخليــة،  وعليــه، فقــد وضــع المشــّرع ســلطة منــح الجنســية 
متماشــيًا فــي ذلــك مــع طبيعــة النظــام العــام الكويتــي، الــذي يختلــف اختالفــًا جذريــًا عــن آليــة منــح 
الجنســية فــي الــدول المتقدمــة، حيــث تشــكل العمالــة األجنبيــة نســبة مرتفعــة، يمكنهــا أن تؤثــر 
فــي التركيبــة الســكانية كمــا تأثيرهــا فــي البنيــة المجتمعيــة الكويتيــة، باإلضافــة لتمتعهــا بالمزايــا 
التــي يتمتــع بهــا المواطــن الكويتــي. يقابــل ذلــك عــدم وجــود نظــام ضريبــي يتســق ونظــام الحقــوق 
المترتبــة علــى الفــرد مقابــل الواجبــات مــن الناحيــة االقتصاديــة، كعمليــة تجعــل مــن المتجنــس يندمــج 
فــي إطــار مفهــوم المواطنــة، بقــدر مــا يكــون مســتهلكًا أكثــر مــن كونــه فاعــاًل فــي التنميــة، كمــا هــو 
الحــال فــي الــدول المتقدمــة، التــي تعمــل علــى الديمقراطيــة المســتدامة ببعدهــا التنمــوي، وليــس 

ببعدهــا السياســي فحســب.

ولعــل مــا يؤكــد فرضيتنــا بنيــة التركيبــة الســكانية التــي يتميــز بهــا المجتمــع الكويتــي، إذ تشــير األرقــام 
واإلحصائيــات التــي أصدرتهــا األمــم المتحــدة فــي العــام 2016، أّن الكويــت هــي ثانــي أغنــى بلــد 
فــي الخليــج العربــي، وتحتــل المرتبــة 48 مــن بيــن 188 دولــة فــي مؤشــر التنميــة البشــرية38، ويشــكل 
المقيمــون فــي الكويــت مــا يقــارب نصــف عــدد الســكان اإلجمالــي البالــغ 4 مليــون نســمة، منهــم 2،8 

مليــون مقيــم يقابلهــم 1،2 مليــون مواطــن39.

2 - مدى مالئمة وموائمة المشّرع الكويتي لحق الجنسية مع اتفاقية 
:CEDAW

 عندمــا انضمــت الكويــت التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، كانــت مــدة 
تجنــس المــرأة األجنبيــة خمــس ســنوات مشــروطة بالســلطة التقديريــة لوزيــر الداخليــة، وهــي المــدة 
الزمنيــة التــي اعتبرهــا المشــرع قصيــرة، ونعتقــد إّن إرادة المشــّرع قــد اتجهــت لذلــك، بســبب تخوفــه 
مــن حــاالت االنفصــال بعــد مــدة وجيــزة مــن الــزواج، باإلضافــة إلــى تخوفــه مــن أن تكــون الغايــة مــن 
الــزواج مجــرد الحصــول علــى الجنســية، قياســًا بالميــزات التــي يتمتــع بهــا حامــل الجنســية الكويتــي، 
وهــي مــدة – علــى مــا يبــدو- رأى فيهــا المشــّرع الكويتــي أنهــا ال تؤهــل المــرأة األجنبيــة لالندمــاج 

علــى المــدى الطويــل فــي المجتمــع الكويتــي. 

38  - انظر: برنامج منظمة األمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية للعام 2015، العمل من أجل التنمية البشرية. 

39  - انظر: التقرير السنوي عن الصحة للعام 2014، الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصحية.
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ونــرى أّن المشــّرع أخــذ النــص علــى إطالقــه فــي مجافــاة واضحــة لحقــوق المــرأة، واألجــدر أن يأخــذ 
بعيــن االعتبــار وضعهــا العائلــي فــإن كانــت أمــًا لكويتييــن فهــذه قرينــة كافيــة الندماجهــا بالمجتمــع 
الكويتــي ونظامــه العــام. وبالتالــي حصولهــا علــى الجنســية، مــع عــدم إغفــال اإلبقــاء علــى شــرط 
اإلقامــة لمــدة خمــس ســنوات، دون أن يكــون هنــاك أي دور للســلطة التقديريــة لوزيــر الداخليــة، 
بســبب مــا تتركــه ســلطة التقديــر مــن احتمــاالت حرمانهــا مــن الجنســية، مــا يــؤدي إلــى تفــكك داخــل 

األســرة الواحــدة بســبب اختــالف الجنســية.

فــي يوليــو 2019 وافــق مجلــس الــوزراء علــى تعديــل المــادة 8 مــن المرســوم األميــري رقــم 15 
لســنة 1959 بشــأن قانــون الجنســية، ليصبــح منــح زوجــة المواطــن الجنســية الكويتيــة بعــد 18 عامــًا 
مــن الــزواج، وكانــت تبريــرات القــرار هــو التأكــد مــن مســألة االندمــاج فــي المجتمــع الكويتــي. ونعتقــد 
أن هــذا التعديــل فيــه مجافــاة للعدالــة، بســبب مــا تعانيــه زوجــة المواطــن الكويتــي خــالل فتــرة الـــ 18 
عامــًا مــن تداعيــات اعتبارهــا أجنبيــة، وهــي أم ألســرة كويتيــة، األمــر الــذي يتــرك تداعيــات كبيــرة علــى 
اســتقرار وطمأنينــة األســرة الواحــدة. وكان األجــدر بالمشــّرع اإلبقــاء علــى شــرط الخمــس ســنوات مــن 
اإلقامــة واشــتراط أمومتهــا لكويتييــن أســوة بأبنائهــا. فالتعديــل الجديــد أعــاد مــرة أخــرى التمييــز بيــن 
الرجــل والمــرأة، وفــي ذلــك تعــارض واضــح مــع المــادة 8 فــي البــاب الثانــي مــن الدســتور التــي نصــت 
علــى: » تصــون الدولــة دعامــات المجتمــع وتكفــل األمــن والطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص للمواطنيــن«. 
كمــا تعــارض ذلــك مــع المــادة 9 الدســتور التــي نصــت على » األســرة أســاس المجتمــع، قوامها الدين 
واألخــالق وحــب الوطــن، يحفــظ القانــون كيانهــا، ويقــوي أواصرهــا، ويحمــي فــي ظلهــا األمومــة 
والطفولــة«. وتعارضهــا الواضــح والبيــن مــع المــادة 29 مــن الدســتور الكويتــي، التــي نصــت علــى » 
النــاس سواســية فــي الكرامــة اإلنســانية وهــم متســاوون لــدى القانــون فــي الحقــوق والواجبــات، ال 
تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن«. وبالتالــي فقــد أخــذ الدســتور 
الكويتــي بطبيعــة البنيــة المجتمعيــة فــي الكويــت، وطبيعــة التركيبــة الســكانية للمجتمــع الكويتــي، 
التــي لــم يشــمل مــن خاللهــا الدســتور الكويتــي المواطــن الكويتــي وحســب، إنمــا »جميــع النــاس« 

فــي دولــة الكويــت.

ــر  كمــا يتعــارض القــرار آنــف الذكــر، مــع التطــورات الحديثــة لمفهــوم حــق الجنســية اســتنادًا للمعايي
الدوليــة، حيــث أصبــح هــذا الحــق مــن حقــوق اإلنســان األساســية، ويعنــي حــق كل فــرد فــي اكتســاب 
الجنســية وتغييرهــا واالحتفــاظ بهــا. كمــا قــرر القانــون الدولــي المعاصــر بــأن حــق الــدول فــي أن تقــرر 
مــن هــم رعاياهــا ليــس حقــًا مطلقــًا، وأنــه يجــب علــى الــدول بصفــة خاصــة، االمتثــال اللتزاماتهــا فــي 

مجــال حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بمنــح الجنســية والتجريــد منهــا. 
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وبنــاء علــى ذلــك فــإن الحرمــان التعســفي مــن الجنســية يزيــد فعــاًل مــن حرمــان األشــخاص المتضرريــن 
مــن هــذا اإلجــراء، وبالتالــي حرمانهــم مــن التمتــع بحقــوق اإلنســان، األمــر الــذي يجعــل المحرومين من 

الجنســية أكثــر عرضــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان، خصوصــًا عندمــا يتعلــق األمــر بالمــرأة المتزوجــة.

واســتنادًا إلــى هــذه الخصوصيــة، صــدرت عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 1957 » اتفاقيــة 
ــذ فــي العــام 1958، ووصــل عــدد  ــز التنفي ــة دخلــت حي ــة دولي جنســية المــرأة المتزوجــة«40 كاتفاقي
الــدول األطــراف فيهــا حتــى 2013، إلــى 74 دولــة. ولهــذه األســباب نهيــب بالمشــّرع الكويتــي األخــذ 
بخصوصيــة المــرأة المتزوجــة، خصوصــًا عندمــا تكــون أمــًا لكويتييــن، والتعامــل مــع جنســيتها كحــق 

وليــس كمنحــة.

 لقــد أصبــح الحــق فــي الجنســية أحــد أهــم الحقــوق المعتــرف بهــا فــي مجموعــة مــن الصكــوك 
والمواثيــق الدوليــة، بمــا فيهــا اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة 
CEDAW، واتفاقيــة  المــرأة  التمييــز ضــد  القضــاء علــى جميــع أشــكال  حقــوق الطفــل، واتفاقيــة 
جنســية المــرأة المتزوجــة، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم. كمــا دعــت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 
- فيمــا يتعلــق علــى وجــه الخصــوص بحــق المــرأة فــي الجنســية- إلــى إصــالح قوانيــن الجنســية التــي 
تتضمــن تمييــزًا ضــد المــرأة، وتؤثــر علــى التمتــع بحقــوق أطفالهــا وزوجهــا. ففــي عــام 2013، قدمــت 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان بشــأن هــذه القضيــة 
عنوانــه » التمييــز ضــد المــرأة فــي المســائل المتصلــة بالجنســية«. وتنــاول التقريــر حــاالت عــدم تمتــع 
المــرأة فــي بعــض البلــدان بحقــوق مســاوية للرجــل فــي الحصــول علــى الجنســية وتغييــر جنســيتها أو 
االحتفــاظ بهــا، وحــاالت عــدم الســماح للمــرأة بنقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا وزوجهــا علــى األســاس 
ذاتــه، األمــر الــذي ينتــج عنــه فــي أحيــان كثيــرة جــدًا حــاالت مــن انعــدام الجنســية. وقــد تنــاول التقريــر 
التداعيــات الســلبية لقوانيــن الجنســية التمييزيــة علــى تمتــع المــرأة بحقوقهــا، والتمتــع بحقــوق 
أطفالهــا وزوجهــا، والتدابيــر الراميــة إلــى القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي قوانيــن الجنســية، 
واإلجــراءات الالزمــة للتنفيــذ التــام اللتزامــات الــدول بحقــوق اإلنســان فــي مجــال التســاوي فــي 

حقــوق الجنســية. 

40   ظلت قضية جنسية المرأة المتزوجة من أهم القضايا المطروحة في مجال المرأة، التي واجهت األمم المتحدة بعد 
إنشائها؛ فتم إنشاء لجنة األمم المتحدة لوضع المرأة، فأصبحت هذه القضية من أولويات جدول أعمالها، حيث أطلقت 

اللجنة دراسة في 1948 أوصت بها إلى مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي أن ُتصاغ التشريعات إلعطاء 
المرأة حقوقها على قدم المساواة مع الرجل، على النحو المبين في المادة 15 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

 Convention on the nationality of married :إلى أن دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 11 أغسطس 1958. انظر
women

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1958/08/19580811%2001-34%20AM/Ch_XVI_2p.pdf
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ثالثًا- الحقوق السياسية للمرأة الكويتية والنظام العام الكويتي:

 بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ال يتوقــف دور الــدول التــي 
انضمــت إلــى االتفاقيــة عنــد حــدود االنضمــام أو المصادقــة، كمــا ال تتوقــف التزاماتهــا عنــد تضميــن 
بنــود اتفاقيــة CEDAW فــي الدســتور والنصــوص والتشــريعات؛ بقــدر مــا يقــع علــى عاتــق الدولــة 
التقيــد وااللتــزام بإزالــة جميــع العوائــق التــي تحــول دون مشــاركة المــرأة علــى قــدم المســاواة فــي 

ــة.  ــة أو التنفيذي ــة الثــالث ســواء منهــا التشــريعية أو القضائي مؤسســات الدول

	 - حقوق المرأة والتدابير المناسبة للقضاء على التمييز في الحقوق 
السياسية:

 بالرغــم مــن المطالبــات المســتمرة فــي الكويــت بتعزيــز حقــوق المــرأة، وبالرغــم أيضــًا مــن عــدم 
قدرتهــا علــى ســد الثغــرات المتعلقــة بالتمييــز ضدهــا، إال أن هــذه المطالبــات كممارســة شــكلت 
قبــواًل داخــل النظــام العــام الكويتــي، الــذي عززتــه مــواد الدســتور، كمــا عــززه اعتــراف الدولــة الكويتيــة 
وتعاونهــا مــن خــالل القبــول بااللتزامــات المتعلقــة بإنفــاذ حقــوق اإلنســان، منــذ انضمامهــا إلــى 
اتفاقيــة CEDAW، حيــث خطــت دولــة الكويــت خطــوة إيجابيــة فــي هــذا المجــال عندمــا ســحبْت 
تحفظهــا علــى المــادة 7 مــن اتفاقيــة CEDW، والتــي نصــت علــى أن » تتخــذ الــدول األطــراف جميــع 
التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة للبــالد، وبوجــه 
خــاص تلــك التــي تكفــل للمــرأة حقوقهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، ومنهــا، الحق فــي التصويت 
فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة، واألهليــة لالنتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب 
أعضاؤهــا باالقتــراع العــام. والمشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــى تنفيــذ هــذه السياســة، 
وفــي شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة جميــع المهــام العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة. 
والمشــاركة فــي أيــة منظمــات وجمعيــات غيــر حكوميــة تهتــم بالحيــاة العامة والسياســية فــي البالد.

 وبالرغــم مــن ذلــك، إال أّن الممارســات التنفيذيــة فــي الكويــت، مازالــت تفتقــر إلــى الخطــط العمليــة 
المتعلقــة بشــأن مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية.

وفــي هــذا الشــأن، تــرى د. شــيخة الجاســم أّن الدســتور الكويتــي يحتــم عــدم التمييــز بســبب الجنــس، 
ــا المتعلقــة باألحــوال الشــخصية حيــث  ــة ليســت جميعهــا منصفــة وخصوًص ــن الكويتي إال أن القواني
ــت  ــة واســتقاللية المــرأة، وتؤكــد » الجاســم« أّن مشــكلة التشــريعات فــي الكوي تنتقــص مــن أهلي
أنهــا تســتند إلــى الشــريعة التــي تــرى بالمــرأة شــخًصا ناقصــًا غيــر كامــل األهليــة، والبــد لهــا مــن معيــل 
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وولــي. وتعــرض الدكتــورة شــيخة وجهــة نظرهــا فــي هــذا الخصــوص بالقــول: » بــأن الشــريعة تتصــف 
بالمرونــة، وأن هنــاك مذاهــب أقــل تشــدًدا مــن غيرهــا، إال أن البيئــة الخليجية والقبلية والتشــدد بهذه 
المنطقــة مــن األرض، أدى ألن يأخــذ المشــرع بقوانيــن مجحفــة بحــق المــرأة، وأحياًنــا هــذه القوانيــن 
تكــون مســتندة إلــى األعــراف وليــس نــص شــرعي واضــح ومحــدد، ومــن أبــرز التحديــات التــي تحدثــت 
عنهــا » الجاســم« هــي ثقافــة المجتمــع المتشــددة ظاهرًيــا علــى األقــل. فالمجتمــع الكويتــي يعيــش 
حيــاة مزدوجــة، يمــارس مــا يريــد خــارج الوطــن أو بالســر، لكــن ال يجــرؤ علــى تحــدي الثقافــة الســائدة 
المتشــددة تجــاه المــرأة. أمــا بالنســبة للعوامــل التــي قيــدت مشــاركة المــرأة بالحيــاة السياســية فهــي 
ــل  ــن الرجــال والنســاء ليــس فقــط علــى مســتوى المجالــس، ب أواًل ثقافــة المجتمــع التــي تفصــل بي
حتــى علــى مســتوى الفكــر والنقــاش والتعاطــي مــع األحــداث، باإلضافــة إلــى الترهيــب والمحاربــة 
التــي تتعــرض لهــا المــرأة التــي تتجــرأ وترشــح لالنتخابــات، وتــرى د. شــيخة الجاســم أّن المجتمــع متنمــر 
وغيــر متســامح وهنــاك عــدد كبيــر يعتقــد أن المــرأة مكانهــا البيــت وال تصلــح للسياســة، وأن الدولــة 
الكويتيــة لــم تعرقــل أدوار المــرأة فــي االنتخابــات لكــن هنــاك عوامــل ثقافيــة علينــا العمــل علــى 
تغييرهــا، وأن تتعــاون الدولــة أكثــر بســن قانــون الكوتــا لفتــرة معينــة إلــى أن تتمكــن المــرأة الكويتيــة 
مــن المشــاركة بنديــة مــع الرجــل، خصوصــًا وأن المجتمــع المدنــي قــادر علــى التأثيــر عندمــا يخطــط 

ويتحــد ويشــارك مــع الجهــات الحكوميــة ووســائل اإلعــالم ويعمــل لوبــي مــع بعــض النــواب.41 

لقــد شــكل الدســتور الكويتــي كعقــد اجتماعــي يعكــس فلســفة وطبيعــة النظــام الكويتــي؛ اعترافــًا 
صريحــًا بحقــوق المــرأة ومســاواتها مــع الرجــل، فــكان األســاس المتيــن الــذي وفــر المنــاخ والبيئــة 
الحاضنــة لمكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وبالتالــي فــإن هنــاك الكثيــر مــن حــاالت التمييــز 
التــي مازالــت تعانــي منهــا المــرأة فــي الكويــت، بالرغــم مــن عــدم تعارضهــا مــع طبيعــة النظــام العــام 
الكويتــي. فقــد كــرس الدســتور الكويتــي فــي المــادة 29 جملــة المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، 
حيــن صرحــت هــذه المــادة بالقــول » إن جميــع النــاس متســاوون أمــام القانــون في الكرامــة والحقوق 
والواجبــات العامــة، دون تمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن«. وبالتالي فقد 
عكــس ســحب الكويــت لتحفظهــا علــى وضــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة مــن 
أجــل مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية، اتســاقًا معاصــرًا لطبيعــة النظــام العــام الكويتــي، وبالتالــي 
فقــد أصبحــت المشــاركة السياســية للمــرأة الكويتيــة تحصيــاًل حاصــاًل باعتــراف ونــص الدســتور صراحــة، 
األمــر الــذي يجعــل مــن مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية أمــرًا ال عالقــة لــه البتــة بتعارضــه مــع 

طبيعــة النظــام العــام الكويتــي.

 مــن الناحيــة النظريــة، شــكل القانــون رقــم 17 لعــام 2005 فتحــًا تشــريعيًا لــوالدة رزمــة متكاملــة 
مــن التدابيــر واإلجــراءات التشــريعية، والقــرارات القضائيــة التــي منحــت المــرأة الحــق فــي المشــاركة 

41  - الدكتورة شيخة الجاسم عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت ، ناشطة في حقوق المرأة.
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الكويتيــة حقوقهــا  المــرأة  التمييزيــة، ومنحــت  األحــكام  إلغــاء  اشــتغلت علــى  السياســية، والتــي 
الكاملــة والمتســاوية مــع الرجــل فــي حــق التصويــت وحــق الترشــح. أمــا علــى الصعيــد العملــي 
فقــد اصطدمــت هــذه اإلصالحــات بتفســيرات ضيقــة للشــريعة اإلســالمية، كان لهــا تأثيــرات ســلبية 
ــا الحنيــف. ولعــل مفهــوم » البيعــة« فــي اإلســالم هــو شــكل واضــح مــن  ال أســاس لهــا فــي دينن
أشــكال التعبيــر عــن المشــاركة السياســية فــي االختيــار والتصويــت، إذ بايــع الرســول صلــى اللــه عليــه 
وســلم الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، وبالتالــي فقــد أســس اإلســالم لحــق المــرأة فــي المشــاركة 
السياســية. فجــاء فــي قولــه تعالــى » يــا أّيهــا النبــي إذا جــاءك المؤمنــات يبايعنــك علــى أال يشــركن 
باللــه شــيئًا وال يســرقن وال يزنيــن وال يقتلــن أوالدهــّن وال يأتيــن ببهتــان يفترينــه بيــن أيديهــن وأرجلهن 
وال يعصينــك فــي معــروف فبايعهــّن واســتغفر لهــّن اللــه أّن اللــه غفــور رحيــم )الممتحنــة: 12(. كمــا 
أعطــى اإلســالم حــّق الواليــة السياســية للمــرأة فــي محكــم تنزيلــه فــي القــرآن الكريــم المــرأة بقولــه 
» والمؤمنــون والمؤمنــات بعضهــم أوليــاء بعــض يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ويقيمــون 
الصــالة ويؤتــون الــزكاة ويطيعــون اللــه ورســوله أولئــك ســيرحمهم اللــه إّن اللــه عزيــز حكيــم )التوبــة: 

42.)71

وعلــى هــذا األســاس، اســتطاعت المــرأة الكويتيــة مــن أن تتــوج نضالهــا فــي الحصــول علــى حقوقهــا 
السياســية، ويمكــن اعتبــار العــام 2005 عــام الحركــة النســوية فــي الكويــت مــن الناحيــة العمليــة، 
فبالرغــم مــن حمــالت التشــكيك والمعارضــة، ُعينــت فــي 12 يونيــو 2005 د. معصومــة المبــارك 
كأول وزيــرة فــي تاريــخ البــالد بحقيبــة التخطيــط والتنميــة اإلداريــة، مقدمــًة نموذجــًا حيــًا لقــدرة المــرأة 
ــات بحقــوق  الكويتيــة فــي الحصــول علــى حقوقهــا المشــروعة بنــص الدســتور، بعــد نضــال ومطالب
المــرأة اســتمرت ألكثــر مــن ربــع قــرن. وفــي 20 يونيــو 2005 دخلــت د. معصومــة المبــارك مجلــس 
األمــة لتكــون أول وزيــرة تــؤدي اليميــن الدســتورية تحــت قبــة مجلــس األمــة الكويتــي، لتكــون األولــى 
فــي تاريــخ الكويــت وســط معارضــة شرســة مــن النــواب المعترضيــن علــى حقــوق المــرأة السياســية، 
ثــم توالــت محــاوالت المــرأة الكويتيــة فــي تأكيــد مشــاركتها السياســية، ففــي مــارس 2007 تم تعيين 
ــن  ــه اليمي ــل مــن العــام ذات ــي، وأدت فــي 12 ابري ــم العال ــة والتعلي ــرة للتربي ــح كأول وزي ــة الصبي نوري
ــو 2008 عّينــت د.  ــواب لعــدم ارتدائهــا الحجــاب، وفــي 28 ماي الدســتورية وســط احتجــاج بعــض الن
موضــي الحمــود وزيــرة الدولــة لشــؤون اإلســكان ووزيــرة الدولــة لشــؤون التنميــة، وتكــررت معارضــة 
البعــض فــي 1 يونيــو 2008 عندمــا انســحب عــدد مــن األعضــاء مــن الجلســة االفتتاحيــة اعتراضــًا علــى 
عــدم ارتــداء الوزيرتيــن الحمــود والصبيــح الــزي اإلســالمي43، األمــر الــذي يعكــس ممارســات ال عالقــة 

لالستفاضة حول هذا الموضوع انظر: د. منجية السوايحي، » هل حرم اإلسالم على المرأة السياسية »، صحيفة إيالف   42
االلكترونية، 1 نوفمبر 2008، على الرابط:

 https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2008/10/378416.html 
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لهــا بالدســتور وال عالقــة لهــا بطبيعــة المجتمــع والنظــام العــام الكويتــي الــذي انتخــب الوزيرتيــن، 
وأوصلهمــا إلــى قبــة مجلــس األمــة الكويتــي.

يمكن القول: إن التقييد الوارد بشأن المشاركة السياسية للمرأة في الكويت يعود لعاملين: 

العامل األول

 غياب ثقافة ماهية الدولة الديمقراطية المعاصرة في المجتمع الكويتي: 

المؤسســة  فكــرة  وبيــن  لألفــراد(  خاصــة  )كحالــة  الشــخصية  األحــوال  بيــن  الخلــط  يجــري  ولهــذا 
الديمقراطيــة المعاصــرة )كشــخصية اعتباريــة(. فالمؤسســة فــي الفقــه القانونــي ال يمكــن أن يكــون 
لهــا ديــن كالشــخص الطبيعــي، إذ يقتصــر دور األفــراد فيهــا علــى االمتثــال لفكــرة المواطنــة مــن 
حقــوق وواجبــات دون التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة. وعليــه، فقــد أصبحــت مســألة دور المــرأة فــي 
المجتمــع تتــالءم وتتــواءم مــع فكــرة الدولــة الحديثــة، التــي يخضــع فيهــا الجميــع حكامــًا ومحكوميــن 

تحــت ســقف القانــون بغــض النظــر عــن دينهــم أو أثنيتهــم أو جنســهم أو أصلهــم.

العامل الثاني

 عدم تفعيل الحكومة الكويتية لدورها في وضع اآلليات التنفيذية الالزمة لتمكين 
المرأة من حقها في المشاركة السياسية:

 وذلــك بســبب عــدم وجــود آليــات قانونيــة تحــدد نظــام الحصــص للمــرأة الكويتيــة، وعــدم التفســير 
الحقيقــي للقوانيــن اســتنادًا للدســتور، بمــا يســاعد فــي إزالــة الخلفيــات االجتماعيــة والعــادات التــي 
حالــت دون وضــع اآلليــات التــي تضمــن مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية، فأصبحــت مجــرد 
قناعــات تتعــارض ونصــوص الدســتور الكويتــي والتزامــات الكويــت الدوليــة المتعلقــة بعــدم التمييــز 

ضــد المــرأة. 

وعلــى هــذا األســاس، يقــع علــى عاتــق الجهــات المعنيــة بحقــوق المــرأة، مطالبــة الدولــة الكويتيــة 
لوضــع هــذه اآلليــات موضــع التخطيــط والتنفيــذ. كتلــك المتعلقــة - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - 
بإنشــاء آليــة لتحديــد نظــام الحصــص فــي التمثيــل السياســي، واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة لدعــم هــذه 
العمليــة بإشــراف مباشــر مــن الدولــة، مــن أجــل الوصــول إلــى التمثيــل السياســي للمــرأة علــى جميــع 
المســتويات. وبالتالــي توفيــر الدعــم الخــاص بمــا فــي ذلــك التدريــب والمســاعدة فــي الحمــالت 
االنتخابيــة، وذلــك مــن أجــل التعريــف بالمرشــحات، وإبــراز صورتهــن، وتســهيل قدرتهــن علــى التواصــل، 
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وتمكيــن المرشــحات مــن التنافــس علــى قــدم المســاواة مــع المرشــحين، فــي إرســاء نظــام حصــص 
للتمثيــل السياســي للمــرأة علــى جميــع المســتويات. مــع مالحظــة أّن هــذا اإلجــراء ســيظل غيــر كاٍف 
لضمــان المشــاركة الفعالــة للمــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة. إذا لــم يقتــرن بوضــع اســتراتيجية 
وخطــة عمــل واضحــة للمســاواة بيــن الجنســين، وتمكيــن المــرأة مــن الحصــول علــى طائفــة كاملــة 
مــن التدابيــر الخاصــة بهــا، حيــث ال يوجــد فــي دولــة الكويــت- حتــى تاريخــه- أي إجــراء فعلــي يحــدد 

هــذه التدابيــر ويدعــم حــق المشــاركة السياســية للمــرأة. 

لقــد ظلــت المــرأة الكويتيــة تاريخيــًا مــن أهــم الفاعليــن فــي الحيــاة العامــة، مــا مكنهــا مــن أن تحصــل 
فــي نهايــة المطــاف علــى حقوقهــا االنتخابيــة فــي العــام 2005، إال أنهــا مازالــت تعانــي مــن نســبة 
التمثيــل الضئيــل فــي البرلمــان. ففــي انتخابــات عــام 2009 حصلــت علــى 4 مقاعــد فقــط أمــام 
اعتــراض شــديد، بينمــا لــم تســفر انتخابــات 2006 إال عــن انتخــاب امــرأة واحــدة مــن أصــل 50 عضــوًا 
فــي البرلمــان، وهــو مــا يضــع الكويــت فــي أســفل قائمــة الــدول فــي هــذا المجــال، إذ احتلــت الكويــت 
ــى  ــة، كمــا تراجعــت نســبة المرشــحات مــن 11،1 % عــام 2006 إل ــة 173 مــن أصــل 190 دول المرتب
2،5 فــي العــام 2013. وفــي انتخابــات 2016 لــم يتجــاوز عــدد المرشــحات الـــ %5، بينمــا لــم تترشــح 
أيــة امــرأة علــى مســتوى البلديــات. علمــًا أن مســألة المشــاركة السياســية لــم تعــد تشــكل أي تعــارض 
مــع العــادات والتقاليــد أو مــع مقتضيــات المصلحــة العامــة والنظــام العــام. األمــر الــذي يشــير إلــى 
أن المــرأة الكويتيــة مازالــت تعانــي مــن تثقيفهــا ذاتيــًا بكيفيــة وآليــات المشــاركة السياســية، كمــا 
ــًا  ــر مــن العوائــق المؤسســاتية التــي تنظــم العمليــة السياســية انتخاب أنهــا مازالــت تعانــي مــن الكثي
أو تصويتــًا أو ترشــيحًا. ولعــل ذلــك يعــود إلــى أن المــرأة فــي الكويــت مازالــت بعيــدة عــن التجمعــات 
السياســية والمشــاركة فــي األحــداث السياســية واألحــزاب والتجمعــات التــي مازالــت يغلــب عليهــا 
ــة للمــرأة  ــة فــي فــرض نســبة معين ــاب دور الدول ــك لغي ــع الذكــوري األيديولوجــي. ويعــود ذل الطاب
ــة  ــى مشــاركة المــرأة السياســية فــي وضــع غاي ــذي أبقــى عل داخــل التجمعــات السياســية، األمــر ال
التأخــر والتدنــي قياســًا بنصــوص الدســتور وااللتزامــات الدوليــة لدولــة الكويــت فيمــا يتعلــق بحقــوق 

.CEDAW اإلنســان، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة

وتــرى د. خديجــة المحيميــد أّن مــن أهــم العوامــل التــي قّيــدت المشــاركة السياســية للمــرأة فــي 
الكويــت هــي شــبهة تصــّور أن اإلســالم يحــرم المــرأة مــن الحقــوق السياســية، وســلطان العــادات 
والتقاليــد التراثيــة، وقلــة وقصــر عمــر التجــارب السياســية للمــرأة التــي رســخت فــي الالوعــي الشــعبي 

مخزونــه التراثــي بعــدم أهليــة المــرأة للمســؤولية السياســية44.

خديجة المحيميد ، ناشطة حقوقية ، نائب رئيس الرابطة الوطنية لألمن األسري، وعضو المجلس األعلى لشؤون   44
األسرة التابع لمجلس الوزراء.مرجع سابق.
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وفــي الشــأن ذاتــه تــرى د. العنــود الشــارخ أّن مــن أهــم العوامــل التــي قّيــدت المشــاركة السياســية 
للمــرأة فــي الكويــت عــدم وجــود قاعــدة سياســية وشــعبية لمســاندة عمــل المــرأة السياســي وذلــك 
البتعــاد المــرأة عــن ممارســة الحــق السياســي لمــدة تزيــد عــن أربعيــن عامــًا، فخــالل هــذه المــدة 
اســتطاع الرجــل مــن تكويــن قاعــدة سياســية كبيــرة، إضافــة إلــى أن المرشــح السياســي الرجــل غالبــًا مــا 
يأتــي مــن خلفيــة قياديــة  تمهــد لــه الطريــق كرئيــس أو عضــو مجلــس إدارة نــادي رياضــي أو رئيــس أو 
عضــو مجلــس إدارة جمعيــة تعاونيــة وغيرهــا، باإلضافــة إلــى االنتخابــات الفرعيــة والتيــارات السياســية 
الدينيــة والتــي تعتبــر المــرأة ليســت محســوبة فيهــا، والعامــل األخيــر لتقيــد ممارســتها السياســية هــو 
الصــورة النمطيــة التــي ترســم المــرأة فــي مناهــج الدراســية وهــذه الصــورة تعنــي أن المــرأة مكانهــا 

البيــت فقــط، ممــا أدى إلــى عــدم ثقــة الكثيــر مــن الكويتييــن بالمــرأة45.

2 - المرأة الكويتية والبرلمان الكويتي: بين القبول الرسمي والمجتمعي، والرفض 
الذكوري داخل البرلمان.

 حصلــت المــرأة الكويتيــة علــى حــق التصويــت عــام 1985، إال أن هــذا الحــق لــم يتــم تفعيلــه إال فــي 
16 مايــو 2005 عندمــا تمــت الموافقــة مــن البرلمــان الكويتــي بإعــادة حــق التصويــت للمــرأة بنتيجــة 
تصويــت 10 ضــد القانــون مقابــل 40 مؤيديــن46، ممــا ســمح للمــرأة الكويتيــة فــي حــق التصويــت 

الدكتورة العنود الشارخ باحثة وأكاديمية وناشطة في حقوق المرأة، رئيس فريق الغاء المادة )153( من قانون الجزاء   45
مرجع سابق.

46  علــى ســبيل المثــال ســبق ذلــك جملــة مــن المطالبــات واالقتراحــات بــدأت أثنــاء التمهيــد النتخابــات مجلــس األمــة 1971، 
عندمــا قدمــت قائمــة نــواب الشــعب أول برنامــج للعمــل الوطنــي فــي الكويــت ينــص علــى الســعي مــن أجــل إعطــاء المــرأة 
حقوقهــا السياســية كاملــة وذلــك فــي ديســمبر عــام 1970 وخاضــوا بموجبــه االنتخابــات لمجلــس األمــة عــام 1971-
1975. وفــي 11 ديســمبر عــام 1971 تقــدم النائــب ســالم خالــد المــرزوق خــالل الفصــل التشــريعي الثالــث باقتــراح بمشــروع 
قانــون بمنــح المــرأة الكويتيــة المتعلمــة حــق االنتخــاب. وفــي 15 فبرايــر عــام 1975 تقــدم كل مــن النائــب جاســم القطامــي 
وراشــد الفرحــان بــأول مشــروع قانــون مفصــل يعطــي النســاء حقوقهــن السياســية كاملــة بالترشــيح واالنتخــاب. ومــا بيــن 
عامــي 1981 و1985 تقــدم النائــب أحمــد فهــد الطخيــم باقتــراح قانــون لتعديــل المــادة األولــى مــن قانــون االنتخــاب 
واالعتــراف بحقــوق المــرأة. وفــي الفصــل التشــريعي الســادس والــذي جــرت انتخاباتــه فــي 20 فبرايــر عــام 1985 تقــدم 
النائــب عبدالرحمــن خالــد الغنيــم باقتــراح بقانــون يمنــح المــرأة حقهــا فــي االنتخــاب والترشــيح. وفــي 17 ابريــل عــام 1991 
وعــد ســمو األميــر الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد فــي خطابــه بمناســبة العشــر األواخــر مــن شــهر رمضــان لســنة 1411 هجريــة 
بدراســة موضــوع حقــوق المــرأة السياســية، إذ قــال ســموه: ســيدرس موضــوع مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة النيابيــة لتقــوم 
بكامــل دورهــا فــي بنــاء المجتمــع والنهــوض بــه. وفــي عــام 1992 وخــالل الفصــل التشــريعي الســابع تقــدم النائــب حمــد 
الجوعــان باقتــراح قانــون يمنــح المــرأة حقوقهــا السياســية بالترشــيح واالنتخــاب، وخــالل نفــس الفصــل التشــريعي تقــدم 
فــي 20 يوليــو عــام 1994 النــواب علــي البغلــي، وعبــد المحســن جمــال وجاســم الصقــر وعبداللــه النيبــاري باقتــراح قانــون 
يعطــي المــرأة حقهــا فــي االنتخــاب والترشــيح. وفــي الفصــل التشــريعي الثامــن الــذي بــدأت انتخاباتــه فــي الـــ 7 مــن أكتوبــر 
عــام 1996 تقــدم النــواب ســامي المنيــس وعبداللــه النيبــاري ود.حســن جوهــر باقتــراح قانــون يمنــح المــرأة حقوقهــا 
السياســية وذلــك فــي نهايــة ديســمبر 1996. وخــالل الفصــل التشــريعي نفســه وبتاريــخ 29 ينايــر عــام 1997 تقــدم النائبــان 
صــالح خورشــيد وعبــاس الخضــاري باقتــراح يعطــي المــرأة حقوقهــا السياســية إال إّن مجلــس األمــة رفــض ألكثــر مــن مــرة 

https://altaleea.com/?p=16118 :إصدار تشريع يمنح المرأة حقوقها النيابية. لالستفاضة انظر
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والترشــيح فــي االنتخابــات البرلمانيــة لمجلــس األمــة الكويتــي. وفــي التاريــخ ذاتــه - وبســبب طعــن 
غيــر مبــرر دســتوريًا- اســتطاع أحــد النــواب الكويتييــن حجــب مــواد الدســتور فألغــى اإلجــراء الــذي 
حــال دون مشــاركة المــرأة فــي انتخابــات المجلــس البلــدي وللمــرة األولــى فــي تاريــخ الكويــت. وفــي 
مايــو 2009 نجحــت أربــع نســاء47 فــي انتخابــات مجلــس األمــة والحصــول علــى مقاعــد فــي البرلمــان. 
األمــر الــذي شــكل مقدمــة إلثبــات جدارتهــا وأحقيتهــا للحصــول علــى باقــي الحقــوق وبالتســاوي 
ــة  مــع الرجــل. خصوصــًا وأن البرلمــان هــو المؤسســة الدســتورية األهــم التــي تمكــن المــرأة الكويتي
مــن الولــوج فــي جميــع مجــاالت الحيــاة، بــدءًا مــن ســن وتعديــل القوانيــن التــي تنصــف المــرأة؛ كمــا 

محاججتهــا فــي مــدى مطابقــة القوانيــن للدســتور.

ــة الكويتيــة  ــخ للجهــود التــي بذلتهــا الدول ــد مــن اإلشــارة قبــل هــذا التاري وفــي هــذا الخصــوص، الب
ممثلــة بجهــود األميــر الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح، الــذي أبــدى في المرســوم األميــري الصادر 
فــي 25 مايــو 1999 رغبتــه األميريــة بمنــح المــرأة حقوقهــا السياســية فــي الترشــيح واالنتخــاب، إال أّن 
هــذا المرســوم لــم يجــد طريقــه إلــى التطبيــق بســبب عــدم التصويــت عليــه مــن قبــل أعضــاء البرلمــان، 
الذيــن رفضــوا القانــون بأغلبيــة 41 صوتــًا فــي جلســة 22 نوفمبــر 1999، لكنــه شــكل دون أدنــى شــك 

نقطــة انطــالق فعليــة نحــو إعطــاء المــرأة الكويتيــة حقوقهــا السياســية.

يمكــن القــول: إن الحقــوق السياســية للمــرأة الكويتيــة مازالــت تعانــي مــن فجــوة عميقــة بيــن رغبــة 
الدولــة الكويتيــة ممثلــة بالمراســيم األميريــة، وبيــن توغــل الثقافــة الذكوريــة فــي المجتمــع الكويتــي، 
التــي تظهــر فــي كل مــرة فــي البرلمــان الكويتــي، وتحــول دون وصــول كتلــة برلمانيــة نســوية داخــل 
البرلمــان للحصــول علــى حقوقهــا. وبالتالــي فإننــا نــرى فــي مواجهــة هــذه اإلشــكالية أن تضــع الدولــة 
الكويتيــة قبــل إصــدار المراســيم فــي هــذا الشــأن رزمــة مــن اإلجــراءات واآلليــات الكفيلــة لعمليتــي 

التصويــت والترشــح، واعتمــاد نظــام الحصــص فــي هــذا المجــال.

فعلــى ســبيل المثــال أصــدر ســمو األميــر الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد المرســوم بقانــون رقــم 9 لســنة 
1999 القاضــي بتعديــل المــادة األولــى مــن القانــون رقــم 35 لســنة 1962 بشــأن انتخابــات أعضــاء 
مجلــس األمــة بحيــث أصبــح » لــكل كويتــي يبلــغ مــن العمــر إحــدى وعشــرين ســنة ميالديــة كاملــة 
حــق االنتخــاب ويســتثنى مــن ذلــك المتجنــس، الــذي لــم يمــض علــى تجنيســه عشــرون ســنة ميالديــة 
وفقــا لحكــم المــادة 6 مــن المرســوم األميــري رقــم 15 لســنة 1959 بقانــون الجنســية الكويتيــة. 

47   وصلــت كل مــن معصومــة المبــارك، ســلوى الجســار، أســيل العوضــي، وروال دشــتي بعــد نضــال طويــل مــن المطالبــة 
بحقوقهــن السياســية، ويســجل للدكتــورة معصومــة المبــارك أدوارهــا التاريخيــة ونشــاطاتها فــي هــذا الخصــوص حيــث 

شكل وصول المرأة الكويتية إلى البرلمان، الخطوة األولى لنيل مشاركتها السياسية بشكل فاعل. المرجع السابق.
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وفــي 23 نوفمبــر عــام 1999 وخــالل الفصــل التشــريعي التاســع رفــض مجلــس األمــة المرســوم 
ــن رئيــس مجلــس األمــة حينهــا جاســم الخرافــي نتيجــة التصويــت  ــون رقــم 9 لســنة 1999 وأعل بقان
علــى تقريــر لجنــة شــؤون الداخليــة والدفــاع بهــذا الشــأن التــي كانــت قــد رفضــت المرســوم، إذ كانــت 
النتيجــة موافقــة 41 عضــوًا علــى التقريــر وعــدم موافقــة 21 عضــوًا مــن إجمالــي الحضــور البالــغ 
62 عضــوًا. وفــي الجلســة ذاتهــا وافــق مجلــس األمــة علــى اقتــراح قدمــه 14 عضــوًا يعطــي صفــة 
االســتعجال لالقتــراح بقانــون مماثــل للمرســوم بقانــون الخــاص بإعطــاء المــرأة الحقــوق السياســية 
فــي االنتخــاب والترشــيح للمجالــس النيابيــة، الــذي كان قــد رفضــه المجلــس أيضــًا. وجــاءت نتيجــة 
التصويــت فــي الجلســة ذاتهــا علــى هــذا االقتــراح والتــي انتهــت بموافقــة 31 عضــوًا علــى االقتــراح، 
وعــدم موافقــة 30 عضــوًا، وامتنــاع عضــو واحــد مــن إجمالــي الحضــور البالــغ عددهــم 62 عضــوًا. 
وعــاد مجلــس األمــة فــي جلســة 30 نوفمبــر عــام 1999 فأســقط هــذا االقتــراح بقانــون تقــدم بــه 
خمســة نــواب فــي جلســة الثانــي مــن أغســطس عــام 1999 والقاضــي بإجــراء تعديــل علــى المــادة 
األولــى مــن القانــون رقــم 35 لســنة 1962 بشــأن انتخابــات مجلــس األمــة. وجــاءت نتيجــة التصويــت 

بعــدم موافقــة 32 عضــوًا وموافقــة 30 عضــوًا وامتنــاع عضويــن عــن التصويــت48. 

	 - المرأة الكويتية والمشاركة السياسية في المجلس البلدي: 

فــي خطــوة شــكلت تحــواًل فــي تاريــخ الكويــت، تقــدم عضــو المجلــس البلــدي خليفة الخرافــي في 29 
ينايــر عــام 2001 باقتــراح لرئيــس المجلــس مطالبــًا الحكومــة بســن قانــون يتيــح للمــرأة حــق االنتخــاب 
ــو 2005 فشــل مجلــس األمــة الكويتــي  ــة المجلــس البلــدي. وفــي ماي والترشــيح والتعييــن لعضوي
فــي إقــرار مشــروع قانــون يمنــح المــرأة حقوقهــا السياســية فــي التصويــت والترشــح لالنتخابــات 
البلديــة، بعــد أن صــّوت 29 نائبــًا للمشــروع فــي حيــن صــّوت نائبــان ضــّده، وامتنــع 29 نائبــًا عــن 
التصويــت49. وفــي 17 مــارس 2002 رفضــت لجنــة فحــص الطعــون فــي هيئــة المحكمــة الدســتورية 
ــة، القاضــي  ــًا فــي قــرار وزارة الداخلي ــه طعن ــة بصفت ــر الداخلي ــان ضــد وزي ــن رفعتهمــا مواطنت قضيتي
بعــدم قبــول قيــد اســميهما وأخريــات فــي جــداول الناخبيــن، وطالبتــا بإلغــاء أحــكام المحكمــة اإلدارية، 
التــي ســبق أن رفضــت قضيتهمــا بســبب قــرار وزارة الداخليــة الخــاص برفــض إدراج أســماء المتقدمــات 
للتســجيل بالجــداول االنتخابيــة50. وســجلت االنتخابــات التكميليــة للمجلــس البلــدي فــي ابريــل 2006 
حدثــًا مهمــًا فــي تاريــخ المــرأة السياســي فــي الكويــت، إذ مارســت حقهــا ألول مــرة ترشــيحًا وانتخابــًا، 
بعــد أن أقــر مجلــس األمــة القانــون رقــم 17 لســنة 2005 الــذي أعطــى الحــق السياســي للمــرأة فــي 
الكويــت، إال أّن هــذه االنتخابــات كانــت محــدودة بســبب اقتصارهــا علــى دائــرة واحــدة، وبالرغــم مــن 

48   المرجع ذاته.
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ذلــك فقــد شــكل هــذا الحــدث أول عمليــة ترشــح للمــرأة الكويتيــة، حيــث حصلــت جنــان بوشــهري علــى 
المركــز الثانــي فــي العــام 2006 بواقــع 1807 صوتــًا مــن أصــل 28188 مــن مجمــوع أعــداد الناخبيــن 
فــي الدائــرة أي بنســبة %6 مــن مجمــوع الناخبيــن و%17 مــن نســبة المقترعيــن. كمــا حصلــت خالــدة 
الخضــر علــى 79 صوتــًا فــي حيــن حصــل علــى المركــز األول يوســف الصويلــح بواقــع 5436 صوتــًا، 
ــًا، بينمــا بلــغ مجمــوع المقترعيــن 10739 مقترعــًا. وبالتالــي فــإن عــدد الذيــن  أي بفــارق 3629 صوت
لــم يقترعــوا بلــغ 17449 ناخبــًا. وســبق تلــك الخطــوة التاريخيــة فــي المجلــس البلــدي عندمــا وافــق 
ــة المجلــس  ــوزراء فــي 5 يونيــو 2005 علــى تعييــن امرأتيــن مــن بيــن 6 شــخصيات لعضوي مجلــس ال
ــة البحــر. ثــم شــاركت  ــاح وفوزي ــخ الكويــت؛ وهمــا الشــيخة فاطمــة الصب البلــدي ألول مــرة فــي تاري
المــرأة مــرة أخــرى فــي 26 يونيــو 2006 وحصلــت خالــدة الخضــر علــى 120 صوتــًا. أمــا أول ناخبــة فــي 
ــت بصوتهــا فــي  ــي أدل ــي البالغــة مــن العمــر 73 عامــًا، والت ــة حســين عل ــت رقي ــخ الكويــت فكان تاري

مدرســة أروى بنــت الحــارث فــي الرميثيــة فــي انتخابــات البلــدي فــي أبريــل 51.2006 

لقــد شــكل دخــول المــرأة الكويتيــة الحيــاة السياســية فتحــًا نحــو تأكيــد وإقــرار باقــي حقــوق المــرأة؛ 
فتفعيــل مشــاركتها فــي البرلمــان أو المجالــس البلديــة، ووصولهــا إلــى مناصــب وزاريــة، ستشــكل 
ــدءًا مــن  – دون أدنــى شــك- مقدمــة فعليــة لقدرتهــا علــى الولــوج فــي الحصــول علــى حقوقهــا، ب
القــرارات اإلداريــة واللوائــح التنفيذيــة مــرورًا بالقانــون والدســتور وانتهــاًء باالتفاقيــات الدوليــة؛ وفــي 
مقدمتهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، وبالتالــي قدرتهــا علــى 
ــى واقــع ملمــوس، مــن خــالل مشــاركتها فــي خطــط وبرامــج  ترجمــة نصــوص الدســتور الكويتــي إل
األجهــزة الحكوميــة واألهليــة، والمتعلقــة بحــق التعليــم، والســكن، والتوظيــف، والجنســية، والحريــة 

الشــخصية، وصــواًل إلرســاء مبــادئ العــدل والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة.

وعلــى هــذا األســاس، مــا تــزال المــرأة الكويتيــة تواجــه الكثيــر مــن الصعوبــات فــي معــرض ممارســة 
حقوقهــا السياســية، وقدرتهــا فــي الحصــول علــى تمثيلهــا السياســي. ويعــود ذلــك لجملــة مــن 
األســباب فــي مقدمتهــا اإلرث الثقافــي المجتمعــي فــي المنطقــة ككل، باإلضافــة إلــى االفتقــار 
للهيكليــات المؤسســاتية التــي تســاعدها علــى الدخــول فــي العمــل السياســي وعــدم تركــه حكــرًا 
علــى الرجــل. وفــي هــذا الخصــوص يقــع علــى عاتــق الدولــة الكويتيــة بشــكل رئيســي الدفــع نحــو إيجــاد 
المؤسســات القــادرة علــى وضــع االســتراتيجيات القصيــرة والطويلــة األمــد، التــي تســاعد المــرأة فــي 
الوصــول إلــى حقهــا فــي التمثيــل السياســي، بموجــب الدســتور واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة، وذلــك مــن خــالل إزالــة جميــع الحواجــز التــي تحــول دون المشــاركة المتســاوية 

للمــرأة.

51  المرجع ذاته.
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رابعًا- ممارسة المرأة الكويتية لمهنة القضاء والنظام العام الكويتي: 

 بالعــودة إلــى النجاحــات واإلمكانيــات التــي قدمتهــا المــرأة الكويتيــة خــالل شــغلها للعديــد مــن 
المناصــب، التــي أثبتــت فيهــا كفــاءة غيــر مســبوقة خــالل شــغلها للوظائــف علــى جميــع المســتويات 
الكويتيــة  المــرأة  إشــغال  أن  إال  الدولــة،  فــي  واالجتماعيــة  والصحيــة،  واالقتصاديــة،  السياســية، 
لمنصــب القضــاء ظــل مثــار الكثيــر مــن التجاذبــات. فبالرغــم مــن إصــدار مجلــس القضــاء األعلــى قــرارًا 
بقبــول أوراق فتيــات فــي منصــب وكيــل نيابــة تمهيــدًا لتبوئهــن منصــب القضــاء، مــا يشــير إلــى قبــول 
مجتمعــي أقرتــه التشــريعات الكويتيــة منــذ عقــود. وبالتالــي تمهيــدًا لشــغل المــرأة منصــب القضــاء، 
علــى اعتبــار أن النيابــة العامــة وإجــراءات التقاضــي، ال تخــرج عــن المهــام التــي يضطلــع بهــا منصــب 
القضــاء. ومــع ذلــك فقــد ظــل موضــوع ممارســة المــرأة الكويتيــة لهــذا المنصــب مثــار شــد وجــذب 
داخــل المجتمــع الكويتــي، بالرغــم مــن توافقــه مــع اإلطــار الدســتوري الــذي وضــع القضــاء فــي مرتبــة 
واحــدة مــع باقــي الوظائــف العامــة فــي الدولــة، التــي ضمــن الدســتور الكويتــي توليتهــا دون تمييــز. 

لإخفــاق  للقضــاء  الكويتيــة  المــرأة  ممارســة  عــدم  قضيــة  إرجــاع  يمكــن  األســاس،  هــذا  وعلــى 
التشــريعي لتفســير نصــوص الدســتور ليــس إال. خصوصــًا وأن المــرأة الكويتيــة قــد شــغلت مناصــب 
عليــا – كالــوزارات مثــاًل- منحتهــا ســلطة الحــل والعقــد فــي الكثيــر مــن األمــور، التــي تتــوازى - وقــد 
تضاهــي- مهنــة القضــاء فــي إطــار الحكــم فــي تقريــر شــؤون األفــراد. يؤكــد ذلــك أنــه ومنــذ ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، تكونــت فــي الكويــت فكــرة إلنشــاء نيابــة مختصــة بشــؤون األحــداث، يكــون بعــض 
أعضائهــا مــن النســاء، ولــم تجــد هــذه الفكــرة أيــة معارضــة أو لغــط داخــل المجتمــع الكويتــي، وذلــك 
لعــدم وجــود أي مانــع فــي القانــون، أو أي رفــض اجتماعــي لهــذه الفكــرة، وخصوصــًا مــن قبــل اآلراء 

الفقهيــة فــي الشــريعة. 

	 - القانون الكويتي وشروط تولي القضاء: 

نصــت المــادة 19 مــن قانــون تنظيــم القضــاء/ مرســوم بقانــون رقــم 23/ 1990/ علــى شــروط مــن 
يتولــى القضــاء بــأن أن يكــون مســلمًا، وأن يكــون كويتيــًا، فــإن لــم يوجــد، جــاز تعييــن مــن ينتمــي 
بجنســيته إلــى إحــدى الــدول العربيــة، وأن يكــون كامــل األهليــة غيــر محكــوم عليــه قضائيــًا أو تأديبيــًا 
ألمــر مخــل بالشــرف واألمانــة. وأن يكــون محمــود الســيرة حســن الســمعة، وحاصــاًل علــى إجــازة 
الحقــوق أو الشــريعة أو مــا يعادلهــا مــن اإلجــازات العاليــة52. وبالتالــي فقــد تجــاوز النــص اســتنادًا 
ــة القضــاء. أمــا بالنســبة لمــا  ــن الرجــل والمــرأة فــي تولــي مهن ــز بي للدســتور الكويتــي مســألة التميي

52  - انظر: المادة 19 من قانون تنظيم القضاء/ مرسوم بقانون رقم 23/ 1990.
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أورتــه المــواد 20 و23 مــن ذات القانــون بقولهــا » رجــال القضــاء«، فــال يمكــن األخــذ بــه كداللــة 
لغويــة تفيــد باقتصــار منصــب القضــاء علــى الذكــور. ففــي اللغــة العربيــة التــي اعتمدهــا الدســتور 
الكويتــي فــي المــادة 3 » لغــة الدولــة الرســمية«، تفيــد كلمــة رجــل » كل مــن مشــى علــى رجليــه«53، 
وبالتالــي فــال تعنــي حصــر التعييــن فــي الذكــور، وقيــاس ذلــك القــول » رجــال الدولة« و«رجــال الدين« 
و« رجــال القانــون«. وبالقيــاس علــى القانــون الكويتــي الحــظ الفقــه القانونــي فــي الكويــت مســألة 
امتــداد الصياغــة القانونيــة لتشــمل الرجــل والمــرأة فــي مواضــع أخــرى؛ فالقانــون 36/ 1982 ورد فيــه 
عبــارة » رجــال اإلطفــاء«، وكذلــك المــادة الثالثــة مــن قانــون االنتخــاب التــي تنــص علــى أنــه » يوقــف 
اســتعمال حــق االنتخــاب بالنســبة إلــى رجــال القــوات المســلحة والشــرطة«، و« مــع ذلــك فقــد 
فســرت اإلدارة النــص علــى أن حــق االنتخــاب بالنســبة إلــى رجــال الشــرطة مــن الذكــور واإلنــاث«.54

كمــا يقــرر الدســتور الكويتــي مبــدأ المســاواة فــي المــادة 7 مــن الدســتور التــي تنــص علــى أن » 
العــدل والحريــة والمســاواة دعامــات المجتمــع الكويتــي«، وتقــع هــذه المــادة فــي البــاب الثانــي 
فقــد  وبالتالــي  الكويتــي«.  للمجتمــع  األساســية  المقومــات   « عــن  تحــدث  الــذي  الدســتور  مــن 
حــدد الدســتور الفلســفة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تبناهــا لتحكــم مبــادئ وقيــم 
المجتمــع الكويتــي، وعززتهــا المــادة 29 مــن الدســتور التــي نصــت »النــاس سواســية فــي الكرامــة 
اإلنســانية، وهــم متســاوون لــدى القانــون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك 
بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن«. وجــاءت هــذه المــادة فــي الفصــل الثالــث المتضمــن » 

ــة بتصــرف عــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان. ــات العامــة« وهــي منقول الحقــوق والواجب

وعلــى هــذا األســاس، يقــرر الدســتور الكويتــي مبدأ المســاواة بصورتيــه المعروفتين؛ وهما المســاواة 
بالقانــون، والمســاواة أمــام القانــون، كمــا يجــد إســنادًا لــه فــي حكــم المــادة 25 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي صدقــت عليــه الكويــت بالقانــون رقــم 12/ 1996. 
والــذي أتــاح علــى قــدم المســاواة فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة55، وبالتالــي فرصــة تولــي الكويتيــة 

لمنصــب القضــاء، اتســاقًا مــع فكــرة المصلحــة العامــة التــي يجــب أن تكــون متصلــة بالدســتور. 

اَة أي عقلها برجليها، أْو علقها برجليها، وَرَجَلت المرَأُة  ومن هذا القبيل القول: رَجَل ويرُجل، وَرْجاًل فهو راجل، وَرَجَل الشَّ  53
َوَلدها وضعْته بحيث خرجت رجاله قبل رْأسه.

54  د. محمد الفيلي، » والية المرأة القضاء في الكويت: الذكورة أو األنوثة ليست من شروط تولي القضاء، وتفسير » 
اإلدارية« خالف مبدأ المساواة، 19/ 2010/5، على الرابط:

 https://www.aljarida.com/articles/1461810767275186800/

55   المرجع ذاته.
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وفــي هــذا الخصــوص، البــد مــن العــودة إلــى تفســير المحكمــة اإلداريــة فــي القضيــة 2492/ 2009 
ــًا للمصلحــة العامــة ومخالفــًا للدســتور56، ألنهــا اســتمدت حكمهــا برفــض الطعــن  الــذي جــاء مجافي
بشــأن تقــدم الفتيــات لاللتحــاق بمعهــد الدراســات القضائيــة، علــى أســاس ســلطتها االستنســابية 
التــي اعتمــدت فــي تقديرهــا علــى المــادة 2 مــن الدســتور، التــي تنــص » ديــن الدولــة اإلســالم، 
والشــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتشــريع »، وبالتالــي اختيارهــا لألحــكام الفقهيــة وفقــًا للمــادة 
ذاتهــا. فالحكومــة عندمــا تقدمــت بمشــروع الدســتور الــذي أعدتــه كانــت صياغــة المــادة الثانيــة مــن 
الدســتور هــي » ديــن الدولــة اإلســالم، والشــريعة اإلســالمية هــي المصــدر الرئيســي للتشــريع«، 
فعدلــت لجنــة الدســتور هــذا النــص لتصبــح الفقــرة الثانيــة » والشــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي 
المســلمين،  لغيــر  الشــخصية  األحــوال  بباقــي  تتعلــق  أخــرى  البــاب لمصــادر  يفتــح  مــا  للتشــريع«، 
وبفكــرة الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة وبالقوانيــن الوضعيــة، التــي أعطــت المــرأة مرجعيــات كثيــرة 
لتولــي القضــاء، ســواء فــي الدســتور الكويتــي أو الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وفــي مقدمتهــا 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW. وبالتالــي لــم يعــد االعتــداد بشــرط 
ــًا – علــى عــالت تفســيراته التقليديــة- حجــة يتــم االســتناد عليهــا بشــأن تولــي المــرأة  الواليــة فقهي

لمهنــة القضــاء.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق البــد مــن اإلشــارة إلــى أن المــرأة تولــت مهنــة القضــاء فــي عــدد مــن دول 
الخليــج العربــي ومنهــا البحريــن، واالمــارات العربيــة المتحــدة، وقطــر، والحياة االجتماعيــة في الكويت 
هــي جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع الخليجــي العربــي والــذي يشــكل فيــه اإلســالم العامــل األول ذو األثــر 
األكبــر فــي الكثيــر مــن مناحــي الحيــاة عــالوة علــى التاريــخ المشــترك والعــادات والتقاليــد وســمات 

أخــرى كثيــرة ال حصــر لهــا.

تتلخــص وقائــع الدعــوى بإعــالن وزارة العــدل فتــح بــاب القبــول أمــام خريجــي كليــة الحقــوق مــن الكويتييــن الذكــور،   56

لاللتحــاق بمعهــد الدراســات القضائيــة، ومــن يقبــل ويجتــاز برنامــج اإلعــداد يتــم تعيينــه فــي ســلك النيابــة العامــة، وهــو مــا 

يســمح فــي وقــت الحــق بإمــكان تعيينــه فــي ســلك القضــاء. وقــد تقدمــت المدعيــة بأوراقهــا إلــى المعهــد فرفضــت 

اإلدارة قبــول تســلم أوراقهــا فقدمــت تظلمــا أمــام اإلدارة، كمــا أنهــا تقدمــت بصحيفــة دعــوى أمــام دائــرة رجــال القضــاء 

والنيابــة بمحكمــة التمييــز للطعــن فــي القــرار الســلبي بعــدم قبــول فحــص طلبهــا لاللتحــاق بمعهــد الدراســات القضائيــة، 

ولكــن إدارة الكتــاب فــي المحكمــة امتنعــت عــن قيــد صحيفــة دعواهــا. بعــد ذلــك تقدمــت أمــام الدائــرة اإلداريــة فــي 

المحكمــة الكليــة طاعنــة بالقــرار اإلداري الســلبي برفــض قبــول اســتالم طلبهــا. وتقدمــت الحكومــة بدفــاع جوهــره أن آراء 

فقهــاء الشــريعة تتبايــن فــي جــواز واليــة األنثــى للقضــاء، فالجمهــور ال يجيــز ارتبــاط واليــة القضــاء بالواليــة العامــة وهــي 

ــي  ــرى جــواز تول ــث ي ــه واتجــاه ثال عندهــم مقصــورة علــى الذكــور، أمــا البعــض فيجيزهــا فــي مــا تصــح شــهادة المــرأة في

المــرأة للقضــاء بالمطلــق قياســًا علــى جــواز فتواهــا. ويخلــص دفــاع الحكومــة مــن ذلــك إلــى حــق اإلدارة باألخــذ بمــا تــراه 

مــن هــذه اآلراء، دون أن تكــون قــد أخلــت بمبــدأ المســاواة مادامــت المــادة الثانيــة مــن الدســتور تقــرر أن » ديــن الدولــة 

اإلســالم وأن الشــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتشــريع«. أمــام هــذا الدفــاع دفعــت المدعيــة بعــدم دســتورية الالئحــة 

الصــادرة عــن اإلدارة المتضمنــة شــرط الذكــورة فــي المتقدميــن لاللتحــاق بالمعهــد إلخاللهــا بمبــدأ المســاواة ومبــدأ حريــة 

اختيار العمل. المرجع ذاته.
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2 -  مدى دستورية الدفع بعدم تولي المرأة الكويتية للقضاء: المحكمة اإلدارية 
وفكرة القانون الحاجب:

 نعتقــد بــأّن عــدم قبــول الدفــع بعــدم دســتورية القــرار التنظيمــي الــذي اشــترط » ذكــورة المرشــح« 
مــن قبــل المحكمــة اإلداريــة فــي الكويــت، مجــاٍف بشــكل واضــح للتطــورات واالجتهــادات الفقهيــة، 
فالمحكمــة بــررت طعنهــا بحجــة أّن اختصاصهــا ال ينعقــد بســبب وجــود قانــون حاجــب بيــن الدســتور 
وبيــن قانــون تنظيــم القضــاء، وهــو مــا دفــع بعــض الفقهــاء فــي الكويــت للقــول: » بــأن تحليــل 
المحكمــة منطقــي، ويترتــب علــى ذلــك أن مخالفــة الالئحــة لمبــدأ المســاواة تغــدو عنصــرًا مــن عناصــر 
مشــروعية الالئحــة. ألن الالئحــة قــد خالفــت مبــدأ المســاواة المقــرر فــي المــادة 19 مــن قانــون 

تنظيــم القضــاء بإضافــة شــرط لــم يقــرره القانــون وهــو مخالــف للقانــون«.

وللــرد علــى ذلــك، يمكننــا القــول أّن موضــوع الحاجــز الدســتوري أو القانــون الحاجــب ) وجــود قــرار 
الــدور  تتجــاوز  القانونــي،  الفقــه  فــي  القانــون( خضــع الجتهــادات  مــع  ويتفــق  الدســتور،  يخالــف 
التقليــدي بتقديــر وتفســير مــدى مشــروعية القــرارات والقوانيــن فــي إطــار مبــدأ تسلســل القواعــد 
القانونيــة، بــل تعــداه ليصبــح دور المحاكــم اإلداريــة مصــدرًا إنشــائيًا للقوانيــن مــن خــالل االجتهــادات 
القضائيــة، ليتعداهــا إلــى مــا يعــرف بـــ » القانــون الشــفاف«، إذ أصبــح القاضــي اإلداري يقــوم بمهــام 
مراقبــة الســلطة االستنســابية لــإدارة مــن خــالل مطالبــة اإلدارة صاحبــة القــرار فــي إبــداء األســباب 
الكافيــة لتبريــر فعلهــا الضــار، وقيــاس ذلــك بمــدى توجــه إرادة اإلدارة لتحقيــق المصلحــة العامــة فــي 
إطــار المصلحــة العامــة. وبالتالــي قــدرة القضــاء اإلداري فــي تجــاوز الالئحــة أو القانــون الــذي تضمــن 
مخالفــة للدســتور، وتطبيــق مــدى مشــروعية القــرار اســتنادًا للدســتور مباشــرًة، وذلــك بالنظــر إلــى 

هــدف القــرار اإلداري وغايــة رجــل اإلدارة تحقيــق المصلحــة العامــة.

 وبالتالــي فــإّن القــول بعــدم جــواز تولــي المــرأة للقضــاء، أو اشــتراط الذكــورة كمــا فــي القضية 2492/ 
2009 ال يمكــن األخــذ بــه، إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار طبيعــة النظــام العــام الكويتــي، وتغيــر ظــروف 
المجتمــع الــذي أصبــح يتفهــم فــي أغلبيتــه عمــل المــرأة فــي جميــع المجــاالت بمــا فيهــا الــوزارة. 
لذلــك تصبــح مهمــة المحكمــة اإلداريــة فــي تقييــد ســلطة اإلدارة االستنســابية عمــاًل قانونيــًا ملحــًا، 
وذلــك فــي قدرتهــا علــى إجبــار اإلدارة علــى تبريــر أعمالهــا فــي إطــار النظــام العــام والمصلحــة العامــة، 
وفــي مقدمــة ذلــك ولوجهــا أكثــر باألخــذ باالجتهــادات المعاصــرة لتطبيــق القانــون الشــفاف، وعــدم 
التمتــرس بفكــرة الحاجــز الدســتوري، الــذي حــال فــي الكثيــر مــن المجــاالت مــن حصــول المــرأة علــى 

حقوقهــا أســوة بالرجــل. 
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المبحث الثالث

اآلليات الوطنية لتفعيل حقوق المرأة في الكويت

وقفــت المــرأة الكويتيــة إلــى جانــب الرجــل فــي جميــع مرافــق الدولــة فــي الكويــت ومنهــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي، المنــوط بهــا الســعي لتقديــم ونشــر ثقافــة المواطنــة، والترابــط االجتماعــي، 
وثقافــة حقــوق اإلنســان، وعــدم التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة. ونجــح المجتمــع المدنــي الكويتــي 
فــي العديــد مــن مبادراتــه بتأكيــد حقــوق المــرأة والدفــاع عنهــا. مســتفيدًا مــن نصــوص الدســتور 
الكويتــي الــذي نــص فــي المــادة 43 علــى أّن » حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات علــى أســس 
وطنيــة وبوســائل ســلمية مكفولــة وفقــًا للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون..«، كمــا أعطــت 
المــادة 44 مــن الدســتور » لألفــراد حــق االجتمــاع دون حاجــة إلذن أو إخطــار ســابق، وال يجــوز 
ألحــد مــن قــوات األمــن حضــور اجتماعاتهــم الخاصــة«. وعلــى هــذا األســاس، فتــح الدســتور الكويتــي 
البــاب أمــام الجنســين لممارســة العمــل المدنــي، وجــاءت مســاهمة المــرأة الكويتيــة فــي هــذا المجــال 

ــاًل لدورهــا فــي كافــة المجــاالت التــي ضمنهــا الدســتور الكويتــي. تفعي

أواًل- تفعيــل منظمــات المجتمــع المدنــي، ودورهــا فــي أعمــال لجــان األمــم 
المتحــدة.

ــاج – دون شــك- إلــى  ــة تطبيــق االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور الكويتــي، تحت إّن أولوي
تفعيــل الثقافــة المجتمعيــة والقانونيــة بشــأن حقــوق المــرأة فــي الكويــت. وقــد اضطلعــت منظمات 
المجتمــع المدنــي فــي هــذا الــدور بالتــوازي مــع الثقافــة العالميــة ألهميــة منظمــات المجتمــع 
ــة مشــتركة  ــاء رؤي ــًا؛ وذلــك بالســعي لبن ــة بشــريًا واقتصادي ــة التنمي المدنــي كمدخــل رئيســي لعملي
فــي جميــع المجــاالت بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، بحيــث تتمكــن المــرأة مــن إبــداء 
الــرأي حــول التشــريعات والقوانيــن المتعلقــة بحقوقهــا، وتمكينهــا سياســيًا واقتصاديــًا فــي المجتمــع 

وســوق العمــل.

لقــد أصبحــت مســألة التنســيق بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 
تتقــدم أولويــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وفــي مقدمتهــا حقــوق المــرأة، كونهــا تعبــر عــن نبــض 
المجتمعــات بطــرق محايــدة وغيــر رســمية، وبعيــدًا عــن تأثيــر السياســيات الحكوميــة. وبالتالــي فــإن 
التنســيق المســتمر بيــن منظمــات المجتمــع الكويتــي والحكومــة الكويتيــة، ســيكون لــه األثــر األهــم 
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ــة تعمــل علــى تطبيــق القوانيــن  فــي تمكيــن المــرأة فــي الكويــت، وذلــك بوضــع اســتراتيجية وطني
والتشــريعات بالتعــاون مــع الهيئــات والــوزارات المختلفــة؛ بمــا يــؤدي إلــى متابعــة التقاريــر المقدمــة 
لألمــم المتحــدة، بشــأن التوصيــات التــي تتبناهــا اللجــان المعنيــة بتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

.CEDAW أشــكال التمييــز ضــد المــرأة

تمتلــك منظمــات المجتمــع المدنــي أســاليب أكثــر فعاليــة ومرونــة فــي االســتجابة لالحتياجــات 
التــي تســاعد علــى تطبيــق االتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، حيــث تتمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي بحريــة 
الحركــة وتبــادل األفــكار بشــكل أفقــي داخــل المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى كافــة الشــرائح 

ــة. المجتمعيــة مــن خــالل المشــاركة القاعدي

 مــن هــذه النقطــة بالــذات تظهــر أهميــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الكويــت، مــن خــالل 
أدوارهــا فــي تأكيدهــا لحقــوق المــرأة فــي الكويــت بشــكل عــام، وبمســاهمتها بشــكل خــاص فــي 
تفعيــل تقاريــر اللجــان المرفوعــة إلــى منظمــة األمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان وهيئاتــه، 
العامــة  اللجــان والمصلحــة  تقاريــر هــذه  بيــن  المالئمــة والموائمــة  تقريــر وتفعيــل  بشــأن  وذلــك 
وطبيعــة النظــام العــام فــي الكويــت. وذلــك بقــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي أن تكــون طريقــًا 
ثالثــًا ووســطًا بيــن المجتمــع ومؤسســات الدولــة الكويتيــة مــن جهــة، ودورهــا فــي نقــل الصــورة 
الحقيقــة لواقــع البنيــة المجتمعيــة والتركيبــة الســكانية والثقافــة الســائدة فــي الكويــت، وإبــداء 
المالحظــات حــول التحفظــات التــي تبديهــا الحكومــة مــن جهــة أخــرى، ومــدى تقبــل أو رفــض النظــام 
العــام الكويتــي لبعــض البنــود الــواردة فــي اتفاقيــة CEDAW، وذلــك بالنظــر إلــى إمكانيــة التطبيــق 
مــن عدمهــا، اســتنادًا للظــروف العيانيــة التــي تحكــم واقــع المجتمــع الكويتــي، أو تلــك التــي تحكــم 
قيمــه ومبادئــه وتماســكه. فعلــى ســبيل المثــال » أعــرب تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة 
التمييــز ضــد المــرأة فــي القانــون والممارســة عــن زيارتــه لدولــة الكويــت فــي العــام 2017 عــن القلــق 
إزاء حالــة النســاء العامــالت فــي البغــاء الــذي تجرمــه دولــة الكويــت، كمــا أشــار التقريــر الخــاص باإلتجــار 
باألشــخاص- ال ســيما النســاء واألطفــال - إلــى وجــود اســتغالل جنســي للنســاء، ال ســيما النســاء 
ــر الخبــراء بــأن تجريــم النســاء الالتــي يمارســن البغــاء- المشــتغالت بالجنــس  غيــر المواطنــات. ويذكِّ
- يعرضهــن لحالــة مــن الظلــم والضعــف والوســم، وهــو أمــر يتنافــى مــع أحــكام القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان. كمــا أشــار تقريــر اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة » علــى ضــرورة 

عــدم تجريــم المــرأة بســبب ممارســة البغــاء57«. 

57  انظر: تقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة عن زيارته للكويت، مجلس حقوق 
اإلنسان، الدورة 35 حزيران 2017. 
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وعلى هذا األســاس، فإن األخذ بالتقرير الوارد على إطالقه بشــأن حالة » ممارســة البغاء « ال يتفق 
البتــة مــع قيــم ومبــادئ وتماســك المجتمــع الكويتــي، كمجتمــع خليجــي وعربــي وشــرق أوســطي، 
تتركــز دعائــم المجتمعــات فيــه علــى التماســك األســري والقيــم والتقاليــد التــي تحكــم النظــام العــام 
والمصلحــة العليــا المتفوقــة. أمــا بالنســبة لقضيــة االســتغالل الجنســي لغيــر المواطنــات فهــو أمــر 

بديهــي مجــرم فــي القوانيــن الكويتيــة. 

مــن هــذه النقطــة بالــذات، يظهــر دور منظمــات المجتمــع المدني في نقــل طبيعة المجتمع الكويتي 
ومــدى تقبلــه لهــذه الحالــة أو تلــك، حفاظــًا علــى البنيــان العــام للمجتمــع وعــدم انهيــار القيــم التــي 
ــة تشــكل  ــرة زمنيــة معين يتأســس عليهــا، بالنظــر إلــى الفلســفة التــي تحكــم هــذا المجتمــع فــي فت
أحــد ركائــز الفقــه القانونــي بــدءًا مــن الدســتور الــذي يعبــر عــن مجموعــة الفلســفات واإليديولوجيــات 

والعقائــد التــي تحكــم مجتمــع معيــن فــي فتــرة زمنيــة معيــة، كمبــدأ راســخ فــي الفقــه واالجتهــاد.

بالمقابــل تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي بالتنســيق مــع الحكومــة الكويتيــة علــى إبــداء اآلراء 
فــي القضايــا التــي لــم تعــد انتهــاكًا لطبيعــة النظــام العــام الكويتــي، وقضايــا تغيــر هــذا النظــام بتغيــر 
المصلحــة العامــة. بالمقابــل تضطلــع منظمــات المجتمــع المدنــي بتعريــف اللجــان المعنية باإلشــراف 
علــى إنفــاذ االتفاقيــات المصــادق عليهــا مــن طــرف دولــة الكويــت وخاصــة لجنــة القضــاء علــى التمييــز 
ضــد المــرأة )CEDAW( بالقضايــا التــي ال تشــكل خرقــًا للنظــام العــام الكويتــي، الســيما تلــك المتعلقــة 
بحــق العمــل، والمشــاركة السياســية، وحــق الجنســية، وفــي جميــع حقــوق المــرأة الكويتيــة التــي 

مازالــت تــدور فــي فلــك النظريــة، ودفــع الحكومــة الكويتيــة لتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس. 

 وفــي هــذا الخصــوص، يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي تبــادل الخبــرات العربيــة واألجنبيــة فيمــا 
يخــص وضــع البرامــج والخطــط واالســتراتيجيات، التــي تعمــل علــى مناهضــة جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة خصوصــًا مــع تطــور وســائل التواصــل االجتماعــي، التــي جعلــت االســتفادة مــن هــذه 
الخبــرات أمــرًا ممكنــًا، وبالتالــي تقديــم آليــات أكثــر إبداعــًا فــي التعامــل مــع الحكومــة الكويتيــة مــن 
جهــة، والمســاهمة فــي تقاريــر األفرقــة العاملــة والمعنيــة بمســألة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة 
ســواء فــي القانــون أو فــي الممارســة، والتعريــف بالمشــكالت الفعليــة التــي تواجــه المــرأة فــي 

الكويــت.

تاريخيــًا، شــكل المنــاخ الســلمي للكويــت البيئــة األكثــر مالئمــة علــى نمــو مجتمــع مدنــي فاعــل وقــادر 
علــى أن يكــون ســدًا منيعــًا أمــام أيــة اهتــزازات تواجــه الدولــة. وبالرغــم مــن ذلــك واجهــت الكويــت 
وألســباب سياســية فرضتهــا مراحــل مــا بعــد حــرب الخليــج األولــى تحديــات سياســية أدت إلــى تراجــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي وجمعيــات النفــع العــام، قابــل ذلــك اتســاع مفهــوم فكــرة الدولــة 

الريعيــة، مــا أدى إلــى التراجــع الفعلــي فــي مســاهمة قطاعــات المجتمــع المدنــي. 
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إّن العمــل التطوعــي باألســاس يقــوم علــى التــزام ودوافــع ذاتيــة، وهــو يعبــر عــن الطاقات المســتقلة 
خــارج اإلطــار الحكومــي. إال أن مــا يمكــن مالحظتــه فــي الكويــت، أّن العمــل المدنــي قــد أصبــح 
انعكاســًا للعمــل الحكومــي، بــل أصبــح غيــر قــادر علــى االســتمرار بــدون دعــم الحكومــة، األمــر الــذي 

يشــكل نقطــة ضعــف تحــول دون اســتقاللية منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام. 

الشــؤون  وزارة  فــي  رســميًا  مســجلة  أهليــة  عــام  نفــع  جمعيــة   145 الكويــت  دولــة  فــي  يوجــد 
االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى 73 فريــق تطوعــي58، وحوالــي 71 نقابــة و46 اتحــاد ألصحــاب األعمــال، 
ونعتقــد أّن هــذا العــدد قــادر علــى ســد الفجــوة فــي إطــار تمكيــن المــرأة الكويتيــة، ســواء علــى 
ــات تطبيــق نصــوص الدســتور.  ــد الثغــرات التشــريعية وآلي ــة أو علــى صعي ــد الثقافــة المجتمعي صعي
إال أن اإلشــكالية التــي مازالــت تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي هــي عــدم قدرتهــا علــى ابتــداع 
أدوات التشــبيك بينهــا وبيــن الحكومــة بشــكل فاعــل، وذلــك مــن خــالل متابعــة القضايــا المجتمعيــة 
والقانونيــة، وتكويــن لجــان متخصصــة مــن الخبــراء والفــرق القانونيــة التــي تعمــل علــى إقــرار مشــاركة 
المــرأة فــي جميــع المجــاالت، وهــذا يحتــاج مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والفــرق التطوعيــة إلــى 
عــدم التركيــز علــى العمــل الفــردي أو االرتجالــي ســواء فــي اإلدارة أو توجيــه السياســيات مــن قبــل 
مالكيهــا، وإيــالء األهميــة لصناعــة االســتراتيجيات والخطــط والعمــل الجماعــي والمشــاركة فــي 

صناعــة القــرار.

 تعانــي منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الكويــت مــن ضعــف الدعــم المالــي بســبب عــدم قدرتهــا 
علــى تطويــر مواردهــا الذاتيــة، التــي غالبــًا مــا تعتمــد علــى الدعــم المالــي المباشــر فــي غيــاب واضــح 
لقدرتهــا علــى االســتثمار فــي المشــاريع التــي تســاهم فــي إدمــاج المــرأة فــي المجتمــع، واعتمــاد 
ــر فــي اســتقالليتها وآليــات عملهــا. ومــن هــذه النقطــة  معظمهــا علــى الدعــم الحكومــي ممــا يؤث
بالــذات تبــرز أهميــة مراجعــة وتطويــر اإلطــار التشــريعي والقانونــي والمؤسســي المنظــم لعمــل 
المجتمــع المدنــي الكويتــي مــن خــالل حريــة تكويــن جمعيــات النفــع العــام والنقابــات واالتحــادات، 
وإعــادة النظــر فــي التشــريعات الموجــودة، بمــا يحقــق تنظيمــًا جديــدًا ينســجم مــع الطموحــات، 
وتطويــر طبيعــة العالقــة مــا بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي مــن خــالل إدراج قضايــا تنميــة المجتمــع 
المدنــي كأحــد المكونــات األساســية فــي التنميــة. وذلــك بإشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
عمليــات التنميــة، وتشــكيل الفــرق التابعــة لهــا لمتابعــة الخطــط التنمويــة للدولــة، بهــدف تقييــم 
ومراجعــة مــدى التقــدم فــي إنجــاز المشــروعات الخاصــة بالتنميــة بشــكل عــام، وموقــع المــرأة 
الكويتيــة ودورهــا فــي هــذه العمليــة. كمــا دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ بعــض البرامــج 
والمشــروعات التنمويــة والمبــادرات التطوعيــة59. وبالتالــي إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

58  الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية في وزارة الشؤون االجتماعية أ. هناء الهاجري.

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/11/04/civil-society-kuwait-opinion  59
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تطويــر عمــل الحكومــة، بحيــث تشــكل شــريكًا وســلطة رابعــة إلــى جانــب ســلطاتها الثــالث التشــريعية 
ــة.  ــة والتنفيذي والقضائي

وفــي هــذا الشــأن، تــرى د. خديجــة المحيميــد إّن مــن أهــم اآلليــات التــي نحتــاج تطبيقهــا لتفعيــل 
حقــوق المــرأة علــى المســتوى الوطنــي، هــي قيــام شــراكة مؤسســية فعالــه بيــن المؤسســات 
الحكوميــة التنفيذيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، علــى مســتوى التخطيــط والتنفيــذ فــي هــذا 
المجــال، مــن خــالل تنظيــم شــراكة حقيقيــة ذكيــة بيــن مؤسســات المجتمع المدني التــي تؤمن بكافة 
حقــوق المواطنــة للمــرأة الكويتيــة، والتواصــل الفّعــال بيــن هــذه المؤسســات التــي تؤمــن وتنشــط 
فــي تحصيــل حقــوق المواطنــة الكويتيــة والســلطة التشــريعية لتقنيــن المطالــب المشــروعة للمــرأة، 
ومراقبــة تطبيقهــا، واســتثمار اإلعــالم الورقــي واإللكترونــي المقــروء والمســموع والُمشــاهد فــي 
التوعيــة علــى حقــوق المواطنــة للمــرأة الكويتيــة. ومتابعــة واعتمــاد الدراســات اإلحصائيــة المحليــة 
الرســمية التــي ترصــد تطــّور حقــوق المواطنــة الكويتيــة علــى أرض الواقــع بشــكل علمــي دقيــق60. 

وتــرى وكيــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة هنــاء الهاجــري، أّن المشــرع الكويتــي اســتطاع بشــكل عــام 
االمتثــال ألحــكام الدســتور فيمــا يتعلــق بأنصــاف المــرأة فــي حصولهــا علــى حقوقهــا، فمــن الناحيــة 
التشــريعية تــرى » الهاجــري« أن دولــة الكويــت تمتــاز فــي تلك التشــريعات التي تتعلــق بحقوق المرأة 
بــل وتتميــز فــي تطبيقهــا مــع األخــذ بعيــن االعتبــار اتخاذهــا لكافــة التدابيــر التــي مــن شــانها تحقيــق 
المســاواة والعدالــة وهــو مــا يظهــر جليــًا فــي المشــاريع التنمويــة المتعلقــة باألهــداف اإلنمائيــة 
وخاصــة الهــدف الخــاص بتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، إال أن هنــاك الكثيــر مــن التحديــات –حســب 
الهاجــري- ومــن ابرزهــا التحديــات التــي تقــف أمــام حصــول المــرأة علــى حقوقهــا، وفــي نظــرة المــرأة 
لنفســها ونظــرة الرجــل اليهــا، باإلضافــة إلــى التحديــات القانونيــة، فعلــى ســبيل المثــال منــع قانــون 
العمــل األهلــي المــرأة مــن العمــل فــي األعمــال الخطــرة. وذلــك رغــم أن المــرأة دخلــت مجــال هــذا 
العمــل ممــا يعكــس التفــاوت بيــن مــا جــاء فــي القانــون وبيــن الواقــع، وكذلــك العنــف ضــد المــرأة. 
وعــدم وجــود قانــون يجــرم هــذا العنــف، وعــدم قيــام مؤسســات المجتمــع المدنــي الخاصــة بالمــرأة 
بدورهــا فــي خدمــة قضايــا المــرأة بشــكل عــام وتركيزهــا علــى قضيــة واحــدة هــي العنــف ضــد المــرأة. 
ــرز التحديــات التــي تواجههــا هــي هــذه القضيــة، وعــدم تســاوي الفــرص بينهــا وبيــن الرجــل،  وكأن أب
وتفضيــل األخيــر عليهــا فــي المناصــب القياديــة فــي الدولــة، وعــدم ثقــة المــرأة نفســها بنفســها، 
خصوصــًا فــي مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية وهــو مــا نــراه واضحــا فــي انتخابــات مجلــس 
األمــة علــى مــدى تجربــة المــرأة منــذ إعطائهــا حقهــا السياســي، يضــاف إلــى ذلــك نقــص الخبــرة لــدى 
المــرأة الكويتيــة فــي مجــال العمــل االنتخابــي مقارنــة بالرجــل، والعــادات والتقاليــد المتمثلــة فــي 

60  - خديجة المحيميد ، ناشطة حقوقية ، نائب رئيس الرابطة الوطنية لألمن األسري، وعضو المجلس األعلى لشؤون 
األسرة التابع لمجلس الوزراء.، مرجع سابق.
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اســتغالل تصويــت المــرأة ألبنــاء القبيلــة أو الطائفــة، أو مجموعــة دون تــرك الحريــة لهــا التخــاذ قــرار 
االنتخــاب وحتــى الترشــيح.

ــاء الهاجــري لضمــان مشــاركة المــرأة رزمــة مــن الــرؤى  وتطــرح وكيــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة هن
والتوجهــات فــي مقدمتهــا العمــل علــى البرامــج التوعويــة وخاصــة مــن قبــل مؤسســات المجتمــع 
المدنــي المعنيــة بحقــوق اإلنســان لدعــم المــرأة فــي المشــاركة فــي االنتخــاب للهيئــات التــي ينتخــب 
أعضاؤهــا باالقتــراع العــام، وإيجــاد قاعــدة بيانــات للنســاء مــن ذوي االختصــاص والمؤهــل والخبــرة، 
بالترشــيح أو  العمليــة االنتخابيــة ســواء  المــرأة للمشــاركة فــي  بأعــداد  وإيجــاد مؤسســة معنيــة 
ــر  ــرات الالزمــة لهــا، ودفــع المشــرع الكويتــي التخــاذ خطــوات أكث ــم الخب االنتخــاب، مــن خــالل تقدي
تخصيصــًا بشــأن قــدرة المــرأة علــى أن تتولــى مهنــة القضــاء. وأشــارت الهاجــري إلــى أن العديــد مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي تعمــل لدعــم بعــض المرشــحين للعمــل النيابــي بعيــدًا عــن قيامهــا بالــدور 
ــز ضــد المــرأة،  ــى إلغــاء كافــة أشــكال التميي ــة إل ــرأي العــام، داعي ــادة ال ــذي يؤهلهــا لقي ــي وال الفعل
واتخــاذ إجــراءات خاصــة تســتهدف التعجيــل بالمســاواة الفعليــة بيــن الرجــل والمــرأة، مــن خــالل إيجــاد 
آليــة وطنيــة خاصــة بشــؤون المــرأة، واتخــاذ تدابيــر تشــريعية مــن شــأنها أن تعمــل علــى تمكيــن المــرأة، 
وتضميــن خطــط التنميــة، وكل مــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي تمكيــن المــرأة فــي شــتى المجــاالت61.

وفــي الســياق ذاتــه تــرى د. العنــود الشــارخ بــأن المجتمــع المدنــي وخاصــة المنظمــات النســوية 
ــًا ولكــن »المســتوى المطلــوب« مصطلــح مطــاط  ــًا ومجتمعي ــر اإليجابــي حكومي قــادرة علــى التأثي
ألننــا دائمــًا بحاجــة إلــى المزيــد مــن الوعــي لتبنــي قضايــا جديــدة ومتفرقــة وألن مــدى التأثيــر مرتبــط 
بكميــة الوعــي، فممكــن أن نقــول مثــاًل أنــه بعــد مــا حســمت قضيــة المطالبــة بالحقــوق السياســية 
أصبــح الوعــي لــدى الشــباب أكبــر بضــرورة مشــاركة المــرأة بــإدارة الدولــة والمجتمــع وعــدم تهميــش 
دورهــا، ولكــن مــا زلنــا نجــد قضيــة حمايتهــا مــن العنــف وتوفيــر الرعايــة للمعنفــات يفتقــر للوعــي 
الكافــي واالهتمــام مــن الســلطة والمجتمــع، علــى ســبيل المثــال هــذه القضيــة تبنتهــا حملــة إلغــاء 
المــادة )153( وفريــق إيثــار التطوعــي وغيرهــم مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي ولكــن لــم تســتطيع 
جمعيــات النفــع العــام وحدهــا وضــع حــد لهــذه الظاهــرة دون تفاعــل مــع مجلــس األمــة والحكومــة 

وقــد حصــل هــذا التفاعــل إال أنــه اليــزال بطــيء وغيــر وافــي62.

61  الوكيل المساعد لقطاع التنمية في وزارة الشؤون االجتماعية أ.هناء الهاجري.

62  الدكتورة العنود الشارخ باحثة واكاديمية وناشطة في حقوق المرأة، ورئيس فريق الغاء المادة )153( من قانون الجزاء 
مرجع سابق.

69 حقوق المرأة في دولة الكويت



ثانيًا- تمكين المرأة من خالل دور عمل وزارة الشباب:

 تأسســت وزارة الشــباب فــي الكويــت فــي العــام 2013، لتكــون الــوزارة بشــبابها الثــروة البديلــة 
فــي تصحيــح مســارات التنميــة اقتصاديــًا ومجتمعيــًا، واحتفلــت الكويــت فــي العــام 2017 كعاصمــة 
للشــباب بالتزامــن مــع الذكــرى الثانيــة عشــرة إلقــرار قانــون حقــوق المــرأة السياســية فــي 16 مايــو 
إلــى مجلــس األمــة وصــواًل للمــرأة الشــابة الطموحــة  2005. وشــكل وصــول الشــباب الكويتــي 
للحصــول علــى حقوقهــا أســوة بالرجــل، فوصلــت إلــى البرلمــان بأربــع نســاء دفعــة واحــدة، األمــر الــذي 

وجــدت فيــه الكثيــر مــن النســاء الكويتيــات فرصــة للمطالبــة باســتحداث وزارة المــرأة. 

ــر اتســاقًا مــع التطــورات الحديثــة لفكــرة التنميــة  لقــد أصبحــت مســألة تمكيــن المــرأة الفكــرة األكث
المســتدامة، كمســألة ترتبــط اليــوم أكثــر مــن أي وقــت بمفهــوم المواطنــة، الــذي يســتلزم اســتنفار 
كل طاقــات المجتمــع فــي التنميــة والبنــاء. وبالتالــي تفعيــل حــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، 
ــر، كمــا هــو الحــال فــي  ــة التــي يشــكل فيهــا الشــباب النســبة األكب خصوصــًا فــي المجتمعــات الفتي
دولــة الكويــت التــي يشــكل فيهــا الشــباب حوالــي الـــ 60 مــن الســكان. األمــر الــذي يســاعد فــي 

التأســيس لرؤيــة عصريــة لموقــع المــرأة فــي المجتمــع الكويتــي.

 وعلــى هــذا األســاس، يشــكل الشــباب والحــال فــي الكويــت، القــوة االســتراتيجية األهــم التــي 
ستســاعد علــى تمكيــن المــرأة أكثــر فأكثــر علــى المــدى المنظــور. فقــد أظهــرت االســتطالعات 
التــي أجرتهــا اللجــان واألفرقــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، رغبــة كبيــرة لــدى الشــابات 
األســاليب  وجــود  مــع  والسياســية، الســيما  العامــة  الحيــاة  فــي  الفعليــة  للمشــاركة  الكويتيــات 
الخاصــة فــي العمــل التــي توفرهــا الحكومــة الكويتيــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق اســتخدام تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصــاالت.

ثالثًا- تفعيل مجلس الدولة الكويتي: 

بموجــب توقيــع دولــة الكويــت علــى اتفاقيــة CEDAW، وبموجــب الدســتور والقوانيــن، تتمتــع المــرأة 
ــى القضــاء فــي حــال انتهــاك أي حــق مــن حقوقهــا، وتقــوم الســلطة  فــي الكويــت بحــق اللجــوء إل
ــت  ــي فللمــرأة فــي الكوي ــة، وبالتال ــر كافــة وســائل اإلنصــاف والعدال ــت بتوفي ــة فــي الكوي القضائي
 CEDAW الحــق فــي المطالبــة بإنفــاذ القوانيــن الخاصــة بالتمتــع بحقوقهــا، بمــا فيهــا أحــكام اتفاقيــة
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التــي أصبحــت بعــد انضمــام الكويــت لهــا قانونــًا وطنيــًا واجــب التطبيــق63. كمــا حثــت المــادة الثانيــة 
مــن االتفاقيــة علــى اتخــاذ المناســب مــن التدابيــر التشــريعية وغيــر التشــريعية لحظــر كل تمييــز 
ضــد المــرأة، وفــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق المــرأة، واالمتنــاع عــن مباشــرة أي عمــل تمييــزي ضــد 
المــرأة64. وبالتالــي فقــد فرضــت االتفاقيــة وجــود كيــان دســتوري وقانونــي لضمــان عــدم التمييــز بيــن 
المــرأة والرجــل مــع توفيــر الــدول لآلليــات التــي تســاعد علــى إزالــة كل تمييــز مــن قبــل الجهــات العامــة 

أو األفــراد.

إّن تحويــل مــا تقــدم إلــى ممارســة فعليــة وواقــع تشــريعي مرهــون دون شــك بتفعيــل مجلس الدولة 
الكويتــي، المعنــي قبــل غيــره بالدفــاع عــن حقــوق األفــراد وحرياتهــم العامــة، ومــن بينهــا حقــوق 
المــرأة، ليكــون الجهــة القضائيــة المختصــة بوظائــف القضــاء اإلداري، واإلفتــاء، وصياغــة مشــروعات 
القوانيــن، ومراقبــة القــرارات اإلداريــة، وباألخــص مراقبــة الســلطة االستنســابية لــإدارة، وإعطــاء 
االســتقاللية للقاضــي اإلداري فــي مراقبــة أعمــال الســلطة اإلداريــة فــي معــرض تطبيقهــا للقوانيــن. 
وبالتالــي إعطــاء المــرأة الكويتيــة ذاتهــا، اإلمكانيــة المنفــردة فــي تفعيــل وتعديــل األداء التشــريعي، 
حيــث يؤهلهــا ذلــك للطعــن بقــرارات اإلدارة أمــام القضــاء اإلداري المعنــي متمثــاًل بمجلــس الدولــة، 
حيــث يضطلــع األخيــر بتنفيــذ القوانيــن واللوائــح الداخليــة، كمــا يعطــي المــرأة فــي الكويــت الحــق فــي 
متابعــة الحصــول علــى حقوقهــا بعــد اســتنفاذ طــرق الدعــوى التسلســلية أمــام الســلطة اإلداريــة، 
وبالتالــي تقييــد ســلطة اإلدارة التــي طالمــا تتحجــج بســلطتها التقديريــة أو االستنســابية فــي تفســير 
نصــوص الدســتور والقانــون واللوائــح، دون أن يكــون عليهــا أي رقيــب مباشــر يحــدد لهــا مــدى توجــه 
قرارهــا إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة. وبالتالــي فقــد أصبــح تفعيــل عمــل مجلــس الدولــة الكويتــي 
ضــرورة ملحــة للدفــاع عــن حقــوق األفــراد وحرياتهــم العامــة بشــكل عــام، بمــا فيهــا حقــوق المــرأة 

بشــكل خــاص. 

وعلــى هــذا األســاس، يشــكل القضــاء اإلداري أحــد أهــم طــرق تمكيــن المــرأة الكويتيــة للحصــول علــى 
حقوقهــا المنصــوص عليهــا فــي الدســتور الكويتــي، الســيما تلــك المتعلقــة باتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW. إذ ال تتوقــف أهميــة تفعيــل مجلــس الدولــة الكويتــي 
ــر وتفســير وتقييــد الســلطة االستنســابية الممنوحــة لــإدارة  عنــد هــذا الحــد، بــل يتعــداه إلــى تقدي
فــي حــدود المصلحــة العامــة التــي ضمنهــا الدســتور والقوانيــن، وابتــداع الحلــول المناســبة لتنظيــم 
عالقــة المــرأة الكويتيــة بــاإلدارة، باالســتفادة مــن مجلــس الدولــة، الــذي يتمتــع قضاتــه بالخبــرة 
والفاعليــة فــي فــض المنازعــات التــي تنشــأ بيــن األفــراد واإلدارة، باإلضافــة ميزتــه التــي ال تتوقــف 

63  صادقت دولة الكويت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم األميري رقم 24 لعام 
1994

64  انظر – المادة 3 الفقرات أ، ب، ج، د، هـ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

71 حقوق المرأة في دولة الكويت



عنــد دوره كقضــاء تطبيقــي كالقضــاء المدنــي، وإنمــا يضطلــع بمهامــه كقضــاء إنشــائي للكثيــر مــن 
الحقــوق، الســيما تلــك التــي تتعلــق بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

رابعًا- الديوان الوطني لحقوق اإلنسان:

 بموجب القانون رقم 67 لســنة 2015، تم إنشــاء الديوان الوطني لحقوق اإلنســان، وهو مؤسســة 
وطنيــة مســتقلة تهــدف إلــى تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان، والعمــل علــى نشــر وتعزيــز احتــرام 
الحريــات العامــة والخاصــة فــي ضــوء قواعــد الدســتور وأحــكام االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا 
مــن قبــل دولــة الكويــت، ويعتبــر الديــوان الوطنــي لحقــوق اإلنســان من أهــم اآلليات الوطنيــة لحماية 
وتعزيــز حقــوق اإلنســان، ويضــم عــددًا مــن اللجــان ومنهــا لجنــة المــرأة، كمــا يضطلــع الديــوان بعــدد 
كبيــر مــن المهــام واالختصاصــات منهــا إبــداء الــرأي والتوصيــات والمقترحــات والتقاريــر إلــى الجهــات 
المعنيــة بشــأن المســائل المتعلقــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان، ومــا يحــال إليــه مــن مجلــس 
األمــة ومجلــس الــوزراء، وحــق تلقــي الشــكاوي ورصــد حــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ودراســتها 
وتقصــي الحقائــق بشــأنها وإحالتهــا إلــى الجهــات المعنيــة والتنســيق معهــا ومتابعتهــا، وإرشــاد 
مقدمــي الشــكاوي إلــى اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة االتبــاع حيالهــا ومســاعدتهم فــي اتخاذهــا أو 
تســويتها وحلهــا مــع الجهــات المعنيــة، ومــن اختصاصاتــه المهمــة أيضــًا متابعة تطبيق مواد الدســتور 
ذات الصلــة بالحريــات واالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات العالقــة بحقــوق اإلنســان فــي دولــة 
الكويــت والتقــدم باالقتراحــات الالزمــة للجهــات المعنيــة بشــأن ســالمة تطبيقهــا، والتعــاون مــع 
األمــم المتحــدة واألجهــزة التابعــة لهــا والتنســيق والتواصــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة 

بحمايــة حقــوق اإلنســان65.

خامسًا- لجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء:

 وتعتبــر مــن اللجــان الفرعيــة الوطنيــة المعنيــة بشــؤون المــرأة حيــث تعمــل علــى تعزيــز وتنســيق 
التعــاون مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة لدعــم قضايــا المــرأة، وعقــد النــدوات والمؤتمــرات وتنظيم 
المجــاالت  كافــة  فــي  والتقاريــر  والدراســات  المطبوعــات  وإصــدار  والبحثيــة،  النقاشــية  الحلقــات 
المتعلقــة بالمــرأة، كمــا تلعــب اللجنــة دورًا هامــًا فــي إبــداء الــرأي ودراســة الموضوعــات ذات الصلــة 
بالمــرأة الكويتيــة والتــي تتــم إحالتهــا مــن مجلــس الــوزراء، وبالتالــي تعتبــر مــن اآلليــات الوطنيــة الهامــة 
ــن الجنســين، وإنفــاذ  ــق المســاواة بي ــع القــرار، وتحقي ــز مشــاركة المــرأة فــي صن ــرة فــي تعزي والمؤث

.CEDAW اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة

65  القانون رقم 67 لسنة 2015، بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق اإلنسان.
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سادسًا- لجنة المرأة واألسرة في مجلس األمة: 

تعتبــر مــن اللجــان المؤقتــة فــي مجلــس األمــة )البرلمــان( وتلعــب دورًا هامــًا فــي اقتــراح مشــروعات 
القوانيــن، والمراســيم، وذلــك باعتبــار أنهــا مــن لجــان مجلــس األمــة الــذي يشــكل الســلطة التشــريعية 
المختصــة بالتشــريع والرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة وإنفاذهــا للقوانيــن فــي دولــة الكويــت 
المجتمــع،  فــي  واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي  المــرأة  دور  دعــم  اختصاصاتهــا  أبــرز  ومــن 
ومراقبــة تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية التــي تعدهــا الدولــة بشــأن المــرأة، ومناقشــة تلــك الخطــط مع 
المؤسســات الرســمية المختلفــة ومراقبــة تنفيــذ التشــريعات الوطنيــة التــي تمــس المــرأة الكويتيــة 
بشــكل خــاص والمــرأة بشــكل عــام، وتعديــل مــا يتعــارض منهــا مــع نصــوص االتفاقيــات الدوليــة التــي 
وقعــت وصادقــت عليهــا دولــة الكويــت، ودراســة الجوانــب القانونيــة والعدليــة والتربويــة واالعالمية 
واالداريــة واالجتماعيــة ذات الصلــة بالمــرأة ومحاولــة تحســينها مــن خــالل التشــريعات، وإقامــة 

النــدوات والمؤتمــرات فــي مجــال تمكيــن المــرأة وتطويــر دورهــا فــي المجتمــع.
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المبحث الرابع
اآلليات الدولية لتفعيل حقوق المرأة في الكويت

حرمــان المــرأة مــن حقوقهــا دفــع المجتمــع الدولــي ليولــي اهتمامــًا أكبــر لقضاياهــا فأصبحــت محــط 
اهتمــام دولــي بعــد أن كافحــت الحركــة النســوية مــن أجــل االعتــراف بحقوقهــا، وقــد تمّخــض عــن 
ذلــك النشــاط تأكيــد ميثــاق األمــم المتحــدة للحقــوق المتســاوية بيــن الرجــال والنســاء، ثــم عــّزز ذلــك 
ــز  ــع بالحقــوق المتســاوية دون أي تميي ــع الجمي ــد اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن تمّت تأكي
بســبب الجنــس، ثــم تلــى ذلــك عــدد مــن المواثيــق الدوليــة ومــن أهمهــا العهدييــن الخاصيــن بحقــوق 
اإلنســان حيــث أكــدا علــى واجــب ضمــان مســاواة الرجــل والمــرأة فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة والسياســية، واالتفاقيــات الدوليــة المعقــودة برعايــة 
األمــم المتحــدة والــوكاالت المتخصصــة والتــي شــجعت علــى مســاواة المــرأة بالرجــل فــي الحقــوق، 
 ،CEDAW( ( إلــى أن تــم االتفــاق علــى إقــرار اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
ومــن ثــم إنشــاء عــدد مــن اآلليــات الدوليــة التــي تعمــل علــى إعمــال وتفعيــل حقــوق المــرأة ســواًء 
كانــت آليــات تعاقديــة قائمــة علــى المعاهــدات الدوليــة أم آليــات غيــر تعاقديــة قائمــة علــى ميثــاق 

األمــم المتحــدة.

أواًل- اآلليات التعاقدية: 
هــي هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان وعددهــا عشــر66، وهــذه اللجــان مكونــة مــن خبــراء مســتقلين 

66  هيئات معاهدات حقوق االنسان وهي:
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان والتي ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966( وبروتوكوليه . 1

االختياريين.
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية . 2

والثقافية )1966(. 
لجنة القضاء على التمييز العنصري ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )1965).. 3
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1979( وبروتوكولها . 4

االختياري )1999(.
لجنة مناهضة التعذيب ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو . 5

المهينة )1984(.
لجنة حقوق الطفل ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل )1989( وبروتوكوليها االختياريين )2000(.. 6
اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )1990(.. 7
اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(.. 8
اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري )2006).. 9

اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، المنشأة عماًل . 10
بالبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب )2002(، تزور أماكن االحتجاز بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/Overview.aspx لالستفاضة انظر موقع المفوضية السامية لحقوق االنسان
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ترصــد تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة األساســية لحقوق اإلنســان67. وعلــى كل دولة طرف في معاهدة 
ــع بالحقــوق  ــة التمت ــزم باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضمــان أن يتســنى لــكل شــخص فــي الدول أن تلت
المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة، كمــا أنهــا مكونــة مــن خبــراء مســتقلين مشــهود لهــم بالكفــاءة، 

ترشــحهم وتنتخبهــم الــدول األطــراف لفتــرات محــددة، كل منهــا أربــع ســنوات، قابلــة للتجديــد.

والجديــر بالذكــر أن جميــع هــذه اللجــان معنيــة بحقــوق المــرأة بحســب االتفاقيــة المنشــأة للجنــة، إال 
أننــا ســنتطرق للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، وهــي مــا يهمنــا فــي هــذا البحــث مــن 

اآلليــات التعاقديــة.

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: 

ــرًا فــي مجــال حقــوق المــرأة مــن جميــع  ــراء مســتقلين عددهــم 23 خبي وهــي هيئــة مؤلفــة مــن خب
أنحــاء العالــم، ترصــد تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، حيــث إن جميــع 
البلــدان التــي أصبحــت طرفــًا فــي االتفاقيــة )الــدول األطــراف( ملزمــة بتقديــم تقاريــر منتظمــة إلــى 
اللجنــة عــن كيفيــة إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة. وأثنــاء دوراتهــا، تفحــص اللجنــة 
ــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا فــي شــكل مالحظــات  ــر كل دولــة طــرف وتوافــي الدول تقري
ختاميــة، كمــا أن اللجنــة مكلفــة وفقــًا للبروتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة، بمــا يلــي: )1( تلقــي بالغــات 
مــن أفــراد أو مجموعــات أفــراد يتقدمــون إلــى اللجنــة بادعــاءات بحــدوث انتهــاكات للحقــوق المحميــة 
بموجــب االتفاقيــة، )2( إجــراء تحقيقــات بشــأن حــاالت االنتهــاكات الخطيــرة أو المنتظمــة لحقــوق 
المــرأة. وهــذه اإلجــراءات اختياريــة ال تتوافــر إال حيثمــا تكــون الدولــة المعنيــة قــد قبلتهــا، كمــا أن 
ــة أيضــًا تضــع توصيــات عامــة واقتراحــات، وتوجــه التوصيــات العامــة إلــى الــدول فيمــا يتعلــق  اللجن

بمــواد أو مواضيــع فــي االتفاقيــة68.

67  المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان هي : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966( وبروتوكوليه 
االختياريين.

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )1966(.
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )1965(.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1979( وبروتوكولها االختياري )1999(.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )1984( 

وبروتوكولها االختياري )2002(.
اتفاقية حقوق الطفل )1989( وبروتوكوليها االختياريين )2000(.

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )1990(.
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(.

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري )2006(.

68  لالستفاضة انظر موقع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Introduction.aspx 
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يبــرز دور المجتمــع المدنــي فــي مشــاركته وتفعيــل دوره فــي تقديــم تقاريــر »الظــل« التــي ُترفــع 
للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة لبحثهــا فــي التقاريــر الوطنيــة لدولــة الكويــت وفــي 
قائمــة القضايــا وكذلــك فــي تقديــم تقاريــر المعلومــات فــي إطــار إجــراء المتابعــة، وفــي هــذه الحالــة 
يجــب أن تركــز هــذه التقاريــر وبشــكل خــاص علــى التوصيــات المحــددة فــي المالحظــات الختاميــة 
إلجــراء المتابعــة وأن تحتــوي علــى معلومــات موجــزة69، بشــأن التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات 
وتقًيــم مــدى فعاليتهــا، ويمكــن أن يذكــر أيضــا أي تقاعــس عــن اتخــاذ تدابيــر الزمــة لتنفيــذ التوصيــات، 
وقــد ترغــب منظمــات المجتمــع المدنــي التعليــق علــى الــردود المقدمــة مــن الدولــة، وتتبــع تقاريــر 
المجتمــع المدنــي حــول المتابعــة نفــس قواعــد التقاريــر التــي ترفــع لتؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي تقاريــر 
الدولــة الطــرف وقائمــة القضايــا وهــي تعتبــر عامــة، فتتــاح علــى الموقــع الشــبكي للمفوضيــة 

الســامية لحقــوق اإلنســان أو ســرية فــي حــال كان هــذا مطلبــا للمنظمــة التــي قدمــت التقريــر.

ــة وشــبه  ــات المعاهــدات المشــاركة فــي ورش عمــل إقليمي هــذا ويســتطيع أيضــا أعضــاء فــي هيئ
إقليميــة ووطنيــة بشــأن التنفيــذ ينظمهــا المجتمــع المدنــي، أو وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة 

والمفوضيــة أو الحكومــات ويشــجع فــي ورش العمــل مشــاركة المجتمــع المدنــي70.

ــي  ــات الموجهــة لهــا، أحــد األنشــطة الهامــة للمجتمــع المدن ــة للتوصي ــذ الدول كمــا ُيعــد رصــد تنفي
لضمــان مســاءلة الحكومــة، كذلــك نشــر المعلومــات وإذكاء الوعــي بالنتائــج والتوصيــات الموجهــة 
ــة بشــأن حقــوق اإلنســان، إذ  ــذ التزامــات الدول ــز تنفي ــدة فــي تعزي ــة يعــد مــن الوســائل المفي للدول
يصبــح التنفيــذ ممكنــًا لدرايــة أصحــاب الحقــوق بالحقــوق التــي يســتحقونها ويطالبــون بهــا، حيــث أن 
ردم أو تقليــص فجــوات المعرفــة بحقــوق اإلنســان عبــر زيــادة الوعــي ونشــر المعلومــات عبــر مختلــف 
وســائل اإلعــالم وحمــالت وســائط اإلعــالم االجتماعــي يعتبــر مــن الوســائل الفعالــة لتعزيــز التنفيــذ71.

أمــا فيمــا يتعلــق بتلقــي بالغــات مــن أفــراد أو مجموعــات أفــراد يتقدمــون إلــى اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بادعــاءات بحــدوث انتهــاكات للحقــوق المحميــة 
بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المرأة ) )CEDAW، أو إجراء تحقيقات بشــأن 
حــاالت االنتهــاكات الخطيــرة أو المنتظمــة لحقــوق المــرأة، وفقــَا للبروتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة 
)1999( فهــو غيــر متــاح، لعــدم انضمــام دولــة الكويــت للبروتوكــول المذكــور ســابقًا وبالتالــي عــدم 

قبولهــا لهــذا اإلجــراء.

69  تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )سيداو( وجوب عدم تجاوز طول التقارير للحد األقصى وهو 3500 
كلمة.

70  - دليل المجتمع المدني حول كيفية متابعة توصيات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

71  - دليل المجتمع المدني حول كيفية متابعة توصيات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، المرجع ذاته.
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ثانيًا- اآلليات غير التعاقدية:

 هــي آليــات تســتند فــي إنشــائها إلــى األحــكام الــواردة فــي ميثــاق األمــم المتحــدة وهــي خاصــة 
بمجلــس حقــوق اإلنســان الــذي أنشــأته الجمعيــة العامــة بالقرار 251/60 المــؤرخ 15 آذار/مــارس 

.2006

	 - اإلجراءات الخاصة:

 وهــي آليــة مؤلفــة مــن خبــراء مســتقلين فــي مجــال حقــوق اإلنســان مكلفيــن بواليــات لتقديــم تقاريــر 
ومشــورة بشــأن حقــوق اإلنســان مــن منظــور مواضيعــي أو خــاص ببلــدان محــددة. ونظــام اإلجــراءات 
اإلنســان، ويغطــي جميــع حقــوق  لحقــوق  المتحــدة  األمــم  آليــات  فــي  أساســي  الخاصــة عنصــر 
اإلنســان )المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة(، وتوجــد حتــى تاريــخ 1 آب/

أغســطس 2017، 43 واليــة مواضيعيــة و12 واليــة قطريــة، كمــا تقــوم اإلجــراءات الخاصة بزيــارات 
ــي  ــع هيكل ــة المتســمة بطاب ــر بشــأن الحــاالت والشــواغل الفردي ــزم مــن تدابي ــة، وتتخــذ مــا يل قطري
أوســع نطاقــًا وذلــك بتوجيه رســائل إلى الــدول وغيرهــا مــن الجهــات تســترعي فيهــا انتباههــا إلــى 
ــراء، وتســهم  االنتهــاكات أو اإلســاءات المدعــاة، وُتجــري دراســات مواضيعيــة وتعقد مشــاورات خب
فــي تطويــر المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وتنخــرط فــي أنشــطة دعويــة، وُتذكــي الوعــي العــام، 

وتقــدم مشــورة لتوفيــر التعــاون التقنــي72.

والجديــر بالذكــر أنــه يمكــن لعناصــر المجتمــع المدنــي، منفــردة أو مجتمعــة أن تتصــل باإلجــراءات 
تنشــيط  يمكــن  إذ  اإلنســان،  حقــوق  معاهــدات  هيئــات  بعكــس  وذلــك  معهــا  وتعمــل  الخاصــة 
اإلجــراءات الخاصــة حتــى إذا لــم تكــن الدولــة قــد ًصادقــت علــى الصــك أو المعاهــدة المعنيــة، وليــس 
مــن الضــروري اســتنفاذ ُســبل االنتصــاف المحلــي قبــل االتصــال باإلجــراءات الخاصــة ولذلــك يمكــن 
اســتعمال اإلجــراءات الخاصــة بشــأن أي بلــد أو أي قضيــة مــن قضايــا حقــوق اإلنســان فــي حــدود 

معالــم الواليــات القائمــة73.

والبــد مــن اإلشــارة بــأن جميــع الواليــات المواضيعيــة معنيــة بحقــوق المــرأة بحســب الموضــوع 
المعنــي بــكل واليــة، إال أننــا ســنتطرق لواليتيــن موضوعيتيــن وهمــا مــا تهمانــا فــي آليــة اإلجــراءات 

ــة. ــر التعاقدي ــات غي الخاصــة مــن اآللي

www.ohchr.org 72  - لالستفاضة انظر موقع المفوضية السامية لحقوق االنسان

73  - انظر دليل المجتمع المدني – العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان – اإلجراءات الخاصة.
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أ- الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة:

ــراء مســتقلين، يتــم اختيارهــم علــى أســاس مبــدأ التمثيــل الجغرافــي  ــف الفريــق مــن خمســة خب يتأّل
المتــوازن، ُيعنــى بمســألة التمييــز ضــد المــرأة فــي القانــون وفــي الممارســة، مــدة واليــة الفريــق تجــدد 
كل ثــالث ســنوات، وبنــاء علــى دعــوة مــن الــدول يقــوم أصحــاب الواليات بزيــارات قطرية لتحليــل 
حالــة حقــوق اإلنســان علــى الصعيــد الوطنــي، وقــد وجهــت بعــض البلــدان “دعــوات دائمــة“ إلــى 
ــارة مــن أي صاحــب واليــة مواضيعيــة،  اإلجــراءات الخاصــة، وهــو مــا يعنــي أنهــا مســتعدة لتلقــي زي
ــات  ــة الفريــق العامــل إطــالق حــوار مــع الــدول وكيان ومــن أهــم المهــام الرئيســية التــي تحــدد والي
األمــم المّتحــدة المعنّيــة، والمؤسســات الوطنّيــة لحقــوق اإلنســان، وخبــراء متخّصصيــن بالنظــم 
القانونّيــة المختلفــة، ومنّظمــات المجتمــع المدنــّي، بهــدف تحديــد وتعزيــز وتبــادل اآلراء بشــأن أفضــل 
الممارســات المتعّلقــة بإلغــاء القوانيــن التمييزّيــة ضــد المــرأة أو التــي تنطــوي علــى تمييــز ضدهــا مــن 
حيــث التنفيــذ أو األثــر، وإعــداد خالصــة ألفضــل الممارســات، والعمــل بتنســيق وثيــق مــع هيئــات 
مجلــس حقــوق اإلنســان األخــرى، ورفــع التقاريــر الســنوية للمجلــس بشــأن قضيــة التمييــز ضــد المــرأة 

فــي الممارســة والقانــون.

يبــرز دور المجتمــع المدنــي فــي دعــم طلبــات الزيــارة ألصحــاب الواليــات مــن خــالل التقــدم بمقترحــات 
ألصحــاب الواليــة للمطالبــة بإجــراء زيــارة لدولــة الكويــت74، وتوفيــر معلومــات جوهريــة لتبريــر الزيــارة، 
والعمــل علــى حشــد الدعــم لــدى الحكومــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة ذوي العالقــة مثــل 
أعضــاء البرلمــان لضمــان تلبيــة طلبــات الزيــارة، كذلــك يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي تنظيــم75 
أو المشــاركة فــي أحــداث جانبيــة أثنــاء انعقــاد مجلــس حقــوق اإلنســان بشــأن الموضــوع الــوارد فــي 
التقريــر الموضوعــي، واإلشــارة إلــى نتائــج وتوصيــات وردت فــي تقاريــر مواضيعيــة لتعزيــز أنشــطة 
ــاء القــدرات، وإذكاء الوعــي، والرصــد،  ــة فــي المجتمــع المدنــي مثــل حشــد الدعــم، وبن عناصــر فاعل
والبــد مــن اإلشــارة بــأن الفريــق العامــل المعنــي بمســألة التمييــز ضــد المــرأة فــي القانون والممارســة 
رفــع تقريــر لمجلــس حقــوق اإلنســان عــن زيارتــه لدولــة الكويــت خــالل الفتــرة مــن 6-15 / ديســمبر/ 
2016، وتضمــن التقريــر عــدد مــن االســتنتاجات والتوصيــات الهامــة، وهنــا يقــع علــى عاتــق المجتمــع 
المدنــي فــي دولــة الكويــت متابعــة هــذه االســتنتاجات والتوصيــات وحشــد الدعــم الــالزم تجــاه 

الحكومــة لتنفيــذ هــذه التوصيــات.

74   قام الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة بزيارة لدولة الكويت في 15-6 / 
ديسمبر/ 2016.

75   يقتصر تنظيم األحداث الجانبية في مجلس حقوق اإلنسان على المنظمات غير حكومية التي تتمتع بمركز استشاري 
لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة.
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ب- المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه:

تضطلــع المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة، أســبابه وعواقبــه، وفقــًا لواليتهــا 
بعــدة مهــام، حيــث ُيطلــب منهــا أن تلتمــس وتتلقــى معلومــات عــن العنــف المرتكــب ضــد النســاء 
والمقرريــن  المتخصصــة  والــوكاالت  المعاهــدات  وهيئــات  الحكومــات  مــن  وعواقبــه  وأســبابه 
الخاصيــن اآلخريــن المســؤولين عــن شــتى مســائل حقــوق اإلنســان ومــن المنظمــات الحكوميــة 
الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، بمــا فيهــا منظمــات النســاء، وعليهــا أن تســتجيب بفاعليــة 
ــة  ــر وســبل ووســائل علــى الصعــد المحليــة والوطنيــة واإلقليمي لتلــك المعلومــات، وتوصــي بتدابي
والدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف الموجــه إلــى النســاء وأســبابه، ولمعالجــة عواقبــه، 
ــات حقــوق اإلنســان األخــرى التابعــة  كمــا أنهــا تعمــل عــن كثــب مــع جميــع اإلجــراءات الخاصــة وآلي
لمجلــس حقــوق اإلنســان ومــع هيئــات المعاهــدات، آخــذة فــي اعتبارهــا طلــب المجلــس بــأن تــدرج 
حقــوق اإلنســان الخاصــة بالمــرأة والمنظــور الجنســاني فــي أعمالهــا بشــكل منتظــم ومنهجــي، كمــا 
أنهــا تضطلــع بزيــارات تقصــي الحقائــق القطريــة، وتقديــم التقاريــر المواضيعيــة ســنويًا إلــى الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان76.

يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يســاهم فــي أعمــال اإلجــراءات الخاصــة بعــدة طرق منهــا تقديم ادعاءات 
إلــى أصحــاب واليــات اإلجــراءات الخاصــة كتقديــم الشــكاوى  فرديــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان 
الفرديــة للمقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة، أســبابه وعواقبــه مــن خــالل نمــوذج 
للشــكاوي الفرديــة يتضمــن عــدد مــن البيانــات معــد لهــذا الغــرض77، وتقديــم الدعــم للزيــارات القطرية 
والمعلومــات والتحليــالت بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقيــام بــدور وقائــي مــن خــالل توفيــر 
المعلومــات عــن تطبيــق تشــريعات جديــدة قــد تــؤدي إلــى انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ومتابعــة 
التوصيــات الصــادرة مــن المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة، أســبابه وعواقبــه 

وحشــد الدعــم الــالزم تجــاه الحكومــة لتنفيــذ هــذه التوصيــات78.

www.ohchr.org 76  - لالستفاضة انظر موقع المفوضية السامية لحقوق االنسان

77  -نموذج الشكوى الفردية الخاص بالمقررة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه، من خالل الرابط أدناه:
 www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx

78  دليل المجتمع المدني – العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان – اإلجراءات الخاصة الصفحة 109.-  
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2 - إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق اإلنسان:

ــدة بأدلــة   أنشــئ هــذا اإلجــراء مــن أجــل معالجــة األنمــاط الثابتــة لالنتهــاكات الجســيمة، والمؤيَّ
موثــوق بهــا، لجميــع حــاالت حقــوق اإلنســان وجميــع الحريــات األساســية التــي تقــع فــي أي جــزء مــن 
أجــزاء العالــم وفــي أي ظــرف مــن الظــروف، ويعالــج إجــراء الشــكاوى البالغــات المقدمــة مــن أفــراد أو 
مجموعــات أو منظمــات غيــر حكوميــة يدعــون أنهــم )تدعــي أنهــا( ضحايــا انتهــاكات لحقــوق اإلنســان 
أو أن لهــم )لهــا( علمــًا مباشــرًا بهــذه االنتهــاكات وهــو إجــراء ســري بغيــة تعزيــز التعــاون مــع الدولــة 
المعنيــة. مــع األخــذ بعيــن االعتبــار بــأن يكــون هــذا اإلجــراء محايــدًا وموضوعيــًا وفعــااًل وموجهــًا 
لخدمــة الضحايــا وأن ُيعمــل بــه فــي الوقــت المناســب، ويمكــن تقديــم الشــكوى ضــد أي بلــد بغــض 
ل تحفظــات فــي إطــار آليــة  النظــر عمــا إذا مــا كان البلــد قــد صــادق علــى أيــة معاهــدة معينــة أو ســجِّ

معينــة.

ويضطلــع بإجــراء الشــكاوى الخاصــة بمجلــس حقــوق اإلنســان فريقــان عامــالن وهمــا، الفريــق العامــل 
المعنــي بالبالغــات والــذي يعمــل علــى تقييــم مقبوليــة البالغــات وأسســها الموضوعيــة، ومــن ثــم 
إحالــة جميــع البالغــات المقبولــة والتوصيــات المتعلقــة بهــا إلــى الفريــق العامــل المعنــي بالحــاالت، 
المعنــي  العامــل  الفريــق  المقدمــة مــن  المعلومــات والتوصيــات  بنــاًء علــى  وهــذا األخيــر يقــوم 
ــة  ــدة بأدل ــة لالنتهــاكات الجســيمة، والمؤي ــر عــن األنمــاط الثابت بالبالغــات، بموافــاة المجلــس بتقري
موثــوق بهــا، لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، وتقديــم توصيــات إلــى المجلــس بشــأن اإلجــراء 

الواجــب اتخــاذه.

ولكــي تتمتــع الشــكوى المقدمــة بالمقبوليــة، بموجــب إجــراء الشــكاوى الخــاص بمجلــس حقــوق 
اإلنســان، يجــب اســتيفائها للمعاييــر التاليــة:

ينبغــي أن تكــون مكتوبــة وُتســلم بإحــدى اللغــات الرســمية الســت لألمــم المتحــدة )العربيــة- . 1
الصينيــة - اإلنجليزيــة - الفرنســية - الروســية - اإلســبانية(.

ينبغــي أن تتضمــن وصفــا للوقائــع ذات الصلــة )بمــا فــي ذلــك أســماء الضحايــا المزعوميــن، . 2
والتواريــخ والموقــع، وغيرهــا مــن األدلــة(، مــع أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل، علــى ان أال 

15 صفحــة. تتجــاوز 

يجب أال تكون ذات دوافع سياسية واضحة.. 3
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يجب أال تستند حصرا إلى تقارير نشرتها وسائط اإلعالم.. 4

لــم يســبق تناولهــا فعليــا فــي إطــار إجــراء خــاص، أو إحــدى هيئــات المعاهــدات أو غيــر ذلــك . 5
مــن إجــراءات الشــكاوى التابعــة لألمــم المتحــدة أو إجــراءات الشــكاوى اإلقليميــة المماثلــة فــي 

ــدان حقــوق اإلنســان. مي

ــا . 6 اســتنفاذ ســبل االنتصــاف المحليــة، مــا لــم يتبيــن أن هــذه الســبل غيــر فعالــة أو تســتغرق زمن
يتجــاوز حــدود المعقــول.

يجب عدم استخدام لغة مسيئة أو مهينة فيها.. 7

ــم تعويــض . 8 ــة أو تقدي ــق االنتصــاف فــي الحــاالت الفردي ض لتحقي ــر ُمفــوَّ إن إجــراء الشــكاوى غي
للضحايــا المزعوميــن79.

:UPR االستعراض الدوري الشامل - 	

 ُأنشــئ االســتعراض الــدوري الشــامل عــن طريــق الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 15 آذار/
مــارس 2006 بموجــب القــرار 251/60، الــذي أنشــأ مجلــس حقــوق اإلنســان ذاتــه، والهــدف مــن هــذه 
اآلليــة الجديــدة هــو تحســين وضــع حقــوق اإلنســان فــي جميــع البلــدان والتصــدي النتهــاكات حقــوق 
ــات  ــع حقــوق اإلنســان والحري ــرام جمي ــدول بمســؤوليتها عــن احت ــر ال اإلنســان أينمــا وجــدت، وتذكي
األساســية وإعمالهــا بشــكل كامــل، كمــا تنطــوي هــذه اآلليــة علــى إجــراء اســتعراض لســجالت حقــوق 
اإلنســان لــدى جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة البالــغ عددهــا 193 دولــة مــرة كل أربــع 

ســنوات.

 واالســتعراض الــدوري الشــامل عمليــة تحركهــا الــدول، برعايــة مجلــس حقــوق اإلنســان، وتوفــر 
لجميــع الــدول الفرصــة لكــي تعلــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا لتحســين أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي 
بلدانهــا وللوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان. وباعتبــاره أحــد المعالــم الرئيســية للمجلــس، 
فهــو مصمــم لضمــان معاملــة كل بلــد علــى قــدم المســاواة مــع غيــره عنــد تقييــم أوضــاع حقــوق 

اإلنســان فــي البلــدان.

www.ohchr.org 79 لالستفاضة انظر موقع المفوضية السامية لحقوق االنسان
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- المشاركة في االستعراض الدوري الشامل:

 ينــص القــرار 1/5 علــى مشــاركة جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن فــي العمليــة، وبنــاء علــى ذلــك 
الدوليــة اإلقليميــة والمؤسســات  الحكوميــة  المنظمــات  الصلــة مشــاركة  المراحــل ذات  تتوخــى 
غيــر  المنظمــات  فيهــم  بمــا  المدنــي،  المجتمــع  عــن ممثلــي  اإلنســان، فضــال  لحقــوق  الوطنيــة 
الحكوميــة والمدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والمؤسســات األكاديميــة والمعاهــد البحثيــة، حيــث 

يســتطيع المجتمــع المدنــي أن يســاهم فــي أعمــال االســتعراض بعــدة طــرق منهــا:

المشــاركة فــي المشــاورات التــي تقــوم بهــا الحكومــات إلعــداد تقاريرهــا الوطنيــة  	
عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي بلدانهــا.

إعــداد إفــادات عــن حالــة حقوق اإلنســان فــي الدول موضع االســتعراض إلمكانية  	
إدراجهــا فــي ملخــص إفــادات أصحــاب المصلحــة الــذي تعــده المفوضيــة، ويأخــذ 

الفريــق العامــل ملخــص المفوضيــة فــي االعتبــار عــن اســتعراض الــدول.

المساهمة في متابعة تنفيذ نتائج االستعراض80. 	

80  - دليل المجتمع المدني – العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان – االستعراض الدوري الشامل.
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خاتمة

ممــا تقــدم نســتنتج، أّن دولــة الكويــت ظلــت ســباقة بــاألداء الديمقراطــي فــي محيطهــا، وهــو مــا 
انعكــس علــى التزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، فقــد جــاء الدســتور الكويتــي محققــًا 
للمعاييــر الدوليــة فــي مجــاالت حقــوق المــرأة، إال أّن الممارســة التشــريعية مازالــت تعانــي مــن عــدم 
قــدرة المشــّرع الكويتــي علــى تفعيــل وتفســير وتطبيــق النصــوص الدســتورية فــي إطــار حقــوق 
المــرأة، ويعــود ذلــك ألســباب منهــا مــا يتعلــق بالتراكــم المجتمعــي التقليــدي للثقافــة الذكوريــة 
فــي مجتمــع عربــي خليجــي مثــل الكويــت، أو تلــك المتعلقــة بقصــور اآلليــات التنفيذيــة للممارســة 
التشــريعية فــي إطــار مبــدأ ســمو الدســتور ومبــدأ تسلســل القواعــد القانونيــة، أو تلــك المتعلقــة 
بقصــور دور منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تمكيــن المــرأة الكويتيــة 
مــن حقوقهــا، األمــر الــذي أفــرز ممارســات أقــرب إلــى المزاجيــة أو الفرديــة، ســواء مــن قبــل اإلدارة 
)الســلطة التنفيذيــة(، أومــن قبــل البرلمــان ) الســلطة التشــريعية(، الــذي مــازال يعانــي مــن عــدم 
وجــود كتلــة برلمانيــة نســوية مؤثــرة داخلــه، مــا حــال دون قــدرة المــرأة الكويتيــة فــي المشــاركة 
بســن ومراقبــة القوانيــن التــي تمكنهــا مــن الحصــول علــى حقوقهــا، بــدءًا مــن قدرتهــا علــى الطعــن 
فــي القــرارات اإلداريــة، ومــرورًا بحقوقهــا التــي تضمنهــا الدســتور، وانتهــاًء بحقوقهــا المنصــوص 
عليهــا فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW. ســاعد علــى ذلــك، 
عــدم تفعيــل مجلــس الدولــة الكويتــي، كأهــم المؤسســات المعنيــة فــي الدفــاع عــن حقــوق األفــراد 
وحرياتهــم العامــة، والتــي تضطلــع بمهــام تطبيــق » مبــدأ الدســتورية« و« مبــدأ ســمو الدســتور«.
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نتائج وتوصيات
النتائج:

 الحركــة النســوية فــي الكويــت ذات بعــد تاريخــي، إال أنهــا لــم تتمكــن مــن تشــكيل حراك نســوي  	
منظــم يتمتــع بخطــط واســتراتيجيات جماعيــة، تمكــن المــرأة مــن الحصــول علــى حقوقهــا 

أســوة بالرجــل.

 مــن الناحيــة النظريــة، تشــير االلتزامــات الدوليــة لحكومــة دولــة الكويــت إلــى تفاعــل قانونــي  	
 .)CEDAW( بيــن الدســتور الكويتــي واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة
فجــاء الدســتور الكويتــي محققــًا للمعاييــر الدوليــة فــي مجــاالت حقــوق المــرأة، إال أّن الواقــع 
العملــي للممارســة التشــريعية مــازال يعانــي مــن عــدم قــدرة المشــّرع الكويتــي علــى تفعيــل 

وتفســير وتطبيــق النصــوص الدســتورية فــي إطــار حقــوق المــرأة.

تتعــارض الكثيــر مــن التشــريعات الكويتيــة مــع نصــوص الدســتور الكويتــي، ممــا أدى إلــى عــدم  	
تفعيــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، وذلــك بســبب الكثيــر 
مــن اإلشــكاليات القانونيــة، والفقهيــة، والمجتمعيــة، التــي حالــت دون تمكيــن المــرأة الكويتيــة 

مــن حقوقهــا.

عكســت التشــريعات الكويتيــة تمييــزًا بينــًا وواضحــًا فــي العديــد مــن الحقــوق، كالحــق فــي  	
تولــي الوظائــف، والمســاواة أمــام األعبــاء العامــة، والحــق فــي المســاواة، والحــق فــي العمــل، 

والحــق فــي الجنســية، والحــق فــي الســكن، والحــق فــي المشــاركة السياســية، وغيــر ذلــك.

 لــم يلحــظ الدســتور الكويتــي حقــوق المــرأة بالتخصيــص، ولــم ُتذكــر مفــردة » المــرأة « فــي  	
جميــع مــواد الدســتور الكويتــي، فبــدت حقــوق المــرأة مندمجــة بحقــوق األفــراد وحرياتهــم 
العامــة، دون تضميــن الدســتور لخصوصيــة المــرأة أســوة بالدســاتير الحديثــة، التــي تضمنــت 
توفيــر الحمايــة الخاصــة لحقــوق المــرأة. ممــا أدى إلــى إصــدار قــرارات وتشــريعات تمييزيــة، 

تضمنــت حقــوق الرجــل وتجاهلــت حقــوق المــرأة.

ــن  	 ــى القواني ــة قــوة تســمو عل ــات الدولي ــي المعاهــدات واالتفاقي ــم يعــِط الدســتور الكويت  ل
 CEDAW الوطنيــة، ولكنــه وضعهــا فــي مرتبــة تــوازي قــوة القانــون، وبالتالــي فقــدت اتفاقيــة
المتحــدة، مــا جعــل  الكويــت واألمــم  بيــن  التصديــق كعالقــة  القانونيــة مــن حيــث  قوتهــا 

االتفاقيــة عرضــة لتفســيرات المشــرع مــن جهــة، واستنســابية اإلدارة مــن جهــة أخــرى.
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أكــدت الدراســة علــى ضــرورة األخــذ بالتطــورات الحديثــة لحــق الجنســية اســتنادًا للمعاييــر  	
الدوليــة، فقــد أصبــح هــذا الحــق مــن حقــوق اإلنســان األساســية، وليــس منحــة مــن قبــل 

الــدول. وبالتالــي مــن حــق كل فــرد اكتســاب الجنســية وتغييرهــا واالحتفــاظ بهــا. 

 أكــدت الدراســة - اســتنادًا لمبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان - بــأن حــق  	
الــدول فــي أن تقــرر مــن هــم رعاياهــا ليــس حقــًا مطلقــًا، وأنــه يجــب علــى الــدول بصفــة خاصــة، 
االمتثــال اللتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بمنــح الجنســية والتجريــد منهــا.

أشــارت الدراســة إلــى حرمــان المشــّرع الكويتــي للمــرأة الكويتيــة المتزوجــة مــن أجنبــي لحقهــا  	
فــي منــح الجنســية ألبنائهــا، األمــر الــذي يتــرك تداعيــات خطيــرة تتجــاوز الحــق فــي الجنســية، 
لتتعــداه إلــى مشــكالت تتعلــق باألحــوال الشــخصية، والحــق فــي ميــراث والدتهم فــي األموال 

غيــر المنقولــة كالعقــارات، ويعــود ذلــك لعــدم الســماح لألجنبــي بالتملــك فــي الكويــت. 

مازالــت المــرأة الكويتيــة بعيــدة عــن تحقيــق المســاواة مــع الرجــل فــي منصــب القضــاء، بالرغــم  	
مــن توليهــا بعــض الوظائــف فــي النيابــة العامــة، وبالرغــم أيضــًا مــن انقضــاء مــدة الخدمــة 

المطلوبــة فــي النيابــة العامــة المحــددة فــي ســت ســنوات.

مازالــت األرقــام واإلحصائيــات فــي إطــار تحقيــق مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين فــي الكويــت،  	
مجافيــًا لتطبيــق نصــوص الدســتور، وبالتالــي خرقــًا لمبــدأ » ســمو الدســتور« مــن جهــة، ومبــدأ 

المســاواة أمــام األعبــاء العامــة مــن جهــة أخــرى.

لــم تصــل المــرأة الكويتيــة إلــى مبــدأ العدالــة فــي إطــار الوظيفــة العامــة، ومازالــت اإلحصائيــات  	
تشــير إلــى فجــوة عميقــة مقارنــة بالمعاييــر الدوليــة المعنيــة بقضايــا التمييــز ضــد المــرأة.

إّن الحقــوق التــي ُأقــرت للمــرأة فــي الكويــت هــي حقــوق طبيعــة يقرهــا مبــدأ المواطنــة، وال  	
ــر  ــة، الــذي يحتــاج إلــى إصالحــات تشــريعية فــي إطــار المعايي يعنــي ذلــك تحقيــق مبــدأ العدال

.CEDAW الدوليــة التــي نصــت علــى قضايــا التمييــز ضــد المــرأة، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة

غالبيــة اإلحصائيــات التــي توصلــت إليهــا الدراســة فــي إطــار تولــي المــرأة للوظائــف، تتعلــق  	
باقــي الوظائــف األخــرى  بينمــا ظلــت  بوظائــف تتفــق والطبيعــة األنثويــة كالصحــة مثــاًل، 
التــي تعكــس مســاواتها مــع الرجــل متراجعــة نســبيًا. فعلــى ســبيل المثــال مازالــت المــرأة 
الكويتيــة تعانــي مــن عــدم مســاواتها مــع الرجــل فــي المشــاركة السياســية، وشــبه محرومــة 
مــن الوظيفــة الدبلوماســية، بينمــا بقيــت المناصــب القياديــة فــي الدولــة التــي تعكــس مبــدأ 
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العدالــة مــع الرجــل متراجعــة نســبيًا فــي مجــال تقلــد المــرأة الكويتيــة لهــا، فعلــى ســبيل المثــال 
ــة أو  ــر عــام هيئ ــل وزارة مســاعد، %19 مدي ــل وزارة، %13 وكي ــر، %7 وكي نســبتها %13 كوزي
مؤسســة، %9 نائــب مديــر عــام هيئــة أو مؤسســة، %21 أميــن عــام مســاعد، %2 ســفير، 42% 

عضــو فــي الفتــوى والتشــريع.

مازالــت حقــوق المــرأة الكويتيــة المتعلقــة بالرعايــة الســكنية عرضــة للتفســيرات االستنســابية  	
لــإدارة والمتمثلــة بالقــرارات واللوائــح التــي تصدرهــا، وبالتالــي تعــارض هــذا الحــق مــع إرادة 

المشــرع والقانــون رقــم 2 لعــام 2011 مــن جهــة، ونصــوص الدســتور مــن جهــة أخــرى.

المــرأة الكويتيــة ذاتهــا داخــل المجتمــع  	 الــذي تبديــه  الــدور  إلــى ضعــف  توصلــت الدراســة 
الكويتــي، إذ مازالــت مشــاركتها فــي ســوق العمــل ال ترقــى إلــى نصــف مشــاركة المقيمــات 
غيــر الكويتيــات. وبالتالــي عــدم اســتفادة المــرأة الكويتيــة مــن حــق العمــل كأهــم العوامــل التــي 
تقدمهــا كشــريك فــي المجتمــع، ويســاهم فــي تغييــر الثقافــة المجتمعيــة، ويفتــح لهــا البــاب 

للتأثيــر فــي المجتمــع الكويتــي.

توصلــت الدراســة إلــى تجاهــل تقاريــر اللجــان المعنيــة بتطبيــق اتفاقيــة CEDAW لفكــرة النظــام  	
العــام وتغيــره مــن بلــد إلــى آخــر، حســب المصلحــة المتفوقــة لألمــة وقيمهــا العليــا، كمــا عــدم 
أخــذ هــذه اللجــان بالتطــورات التدريجيــة حســب الظــروف العيانيــة، التــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن 

اآلليــات لتطويــر الثقافــة المجتمعيــة ببعــض القضايــا المتعلقــة بحقــوق اإلنســان.

مازالــت الحقــوق السياســية للمــرأة الكويتيــة تعانــي مــن فجــوة عميقــة بيــن رغبــة الدولــة  	
الكويتيــة ممثلــة بالمراســيم األميريــة، وبيــن توغــل الثقافــة الذكوريــة فــي المجتمــع الكويتــي، 
التــي تظهــر فــي كل مــرة فــي البرلمــان الكويتــي، وتحــول دون وصــول كتلــة برلمانيــة نســوية 

داخــل البرلمــان للحصــول علــى حقوقهــا. 

الحكومــة  	 لعــدم تفعيــل  يعــود  المــرأة سياســيًا  تقيــد مشــاركة  أن  إلــى  الدراســة   توصلــت 
الكويتيــة لدورهــا فــي وضــع اآلليــات القانونيــة الالزمــة لتمكيــن المــرأة مــن ممارســة حقهــا فــي 
المشــاركة السياســية كنظــام الحصــص )الكوتــا(، وعــدم التفســير الحقيقــي للقوانيــن اســتنادًا 
للدســتور، بمــا يســاعد علــى إزالــة الصــور النمطيــة والخلفيــات االجتماعيــة التــي تنطــوي علــى 
التمييــز ضــد المــرأة، وغيــاب ثقافــة ماهيــة الدولــة الديمقراطيــة المعاصــرة فــي المجتمــع 

ــي. الكويت

أيــدت الدراســة األخــذ بطبيعــة النظــام العــام الكويتــي، بشــأن تحفــظ الكويــت علــى منــح  	
الداخليــة بشــكل مطلــق. بيــد الســلطة االستنســابية لوزيــر  أنهــا ال تؤيــد وضعهــا  الجنســية، إال 
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بينــت الدراســة أّن منــح الجنســية فــي الكويــت يختلــف اختالفــًا جذريــًا عــن الــدول المتقدمــة،  	
حيــث تشــكل العمالــة األجنبيــة فــي الكويــت نســبة مرتفعــة، يمكنهــا أن تؤثــر فــي االقتصــاد 
الكويتــي والتركيبــة الســكانية كمــا تأثيرهــا فــي البنيــة المجتمعيــة الكويتيــة، يقابــل ذلــك عــدم 
وجــود نظــام ضريبــي يتســق ونظــام الحقــوق المترتبــة علــى الفــرد مقابــل الواجبــات مــن الناحيــة 
االقتصاديــة، مــا يجعــل مــن المتجنــس مســتهلكًا أكثــر مــن كونــه فاعــاًل فــي التنميــة كمــا هــو 

الحــال فــي الــدول المتقدمــة.

بينــت الدراســة إّن بنيــة التركيبــة الســكانية فــي الكويــت، تشــكل عامــاًل مهمــًا فــي تحفــظ دولــة  	
الكويــت علــى منــح الجنســية، فعــدد المقيميــن فــي الكويــت يزيــد علــى نصــف عــدد الســكان 
اإلجمالــي البالــغ 4 مليــون نســمة، منهــم 2،8 مليــون مقيــم، يقابلهــم 1،2 مليــون مواطــن. 
وبالتالــي فــإن التســاهل فــي منــح الجنســية ســيؤدي إلــى تداعيــات اقتصاديــة ومجتمعيــة 

خطيــرة.

المــرأة المتزوجــة، خصوصــًا عندمــا تكــون أمــًا لكويتييــن،  	 إلــى خصوصيــة   أشــارت الدراســة 
والتعامــل مــع جنســيتها كحــق وليــس كمنحــة. حفاظــًا علــى اســتقرار األســرة التــي ضمنهــا 

الكويتــي. الدســتور 

بينــت الدراســة أّن تولــي المــرأة للقضــاء ال عالقــة لــه باشــتراط الذكــورة فقهــًا وقانونــًا، وهــو مــا  	
يتماشــى مــع نصــوص الدســتور، والمصلحــة العامــة، وتطــورات طبيعــة النظــام العــام الكويتــي، 
وتغيــر ظــروف المجتمــع الــذي أصبــح يتفهــم فــي أغلبيتــه عمــل المــرأة فــي جميــع المجــاالت. 
فوصــول المــرأة الكويتيــة إلــى الــوزارة، وعملهــا فــي إدارة الفتــوى والتشــريع بنســبة 42% 

قرينــة قانونيــة إلمكانيــة توليهــا القضــاء. 

ــر مــن المواضــع علــى أهميــة دور تفعيــل القضــاء اإلداري وإعمــال  	 أكــدت الدراســة فــي الكثي
دوره كقضــاء مقيــد لســلطة اإلدارة االستنســابية، وذلــك فــي إجبــار اإلدارة علــى تبريــر أعمالهــا 

فــي إطــار النظــام العــام والمصلحــة العامــة. 

الحديثــة،  	 الدولــة  يتســق ويتــواءم مــع فكــرة  أصبــح  المجتمــع  المــرأة فــي  إّن مســألة دور 
التــي تولــي األهميــة لفكــرة التنميــة المســتدامة، وهــي الفكــرة التــي أسســت لفكــرة الدولــة 
القانونيــة التــي يخضــع فيهــا الجميــع حكامــًا ومحكوميــن تحــت ســقف القانــون، بغــض النظــر 

عــن دينهــم أو أثنيتهــم أو جنســهم أو أصلهــم.

تمتلــك منظمــات المجتمــع المدنــي أســاليب أكثــر فعاليــة ومرونــة فــي االســتجابة لالحتياجــات  	
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التــي تســاعد علــى تطبيــق االتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، مــن خــالل نشــر المعلومــات وإذكاء 
الوعــي بالنتائــج والتوصيــات الموجهــة لدولــة الكويــت، إذ يصبــح التنفيــذ ممكنــًا لدرايــة أصحــاب 
الحقــوق بالحقــوق التــي يســتحقونها ويطالبــون بهــا، حيــث أن ردم أو تقليــص فجــوات المعرفة 
بحقــوق اإلنســان عبــر زيــادة الوعــي ونشــر المعلومــات عبــر مختلــف وســائل اإلعــالم وحمــالت 
وســائط اإلعــالم االجتماعــي تعتبــر مــن الوســائل الفعالــة لتعزيــز تنفيــذ االلتزامــات الدوليــة فــي 

مجــال حقــوق اإلنســان.

تتمتع منظمات المجتمع المدني بحرية الحركة وتبادل األفكار بشــكل أفقي داخل المجتمع،  	
بمــا فــي ذلــك الوصــول إلى كافة الشــرائح المجتمعية من خالل المشــاركة القاعدية. 

يشــكل المنــاخ الســلمي فــي الكويــت البيئــة األكثــر مالئمــة علــى نمــو مجتمــع مدنــي فاعــل  	
وقــادر علــى أن يكــون ســدًا منيعــًا أمــام أيــة اهتــزازات تواجــه عمــل الحكومــة الكويتيــة.

 واجهــت الكويــت وألســباب سياســية فرضتهــا مراحــل مــا بعــد حــرب الخليــج األولــى تحديــات  	
سياســية أدت إلــى تراجــع منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات األهليــة؛ قابــل ذلــك اتســاع 
مفهــوم فكــرة الدولــة الريعيــة داخــل النظــام العــام الكويتــي، ممــا أدى إلــى التراجــع الفعلــي 

فــي مســاهمة قطاعــات المجتمــع المدنــي. 

ــدوره فــي  	 ــام ب ــم يتمكــن مــن القي ــت، ل ــي فــي الكوي ــت الدراســة أّن مجمــل العمــل المدن بين
تمكيــن المــرأة، كونــه فــي غالــب األحيــان انعكاســًا للعمــل الحكومــي، وأصبــح غيــر قــادر علــى 
االســتمرار بــدون دعــم هــذا القطــاع. األمــر الــذي اعتبرتــه الدراســة نقطــة ضعــف تحــول دون 
اســتقاللية منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات األهليــة، التي تقوم أساســًا على اســتثمار 

الطاقــات المســتقلة خــارج اإلطــار الحكومــي، والعمــل باســتقاللية ودوافــع ذاتيــة.

ــداع أدوات التشــبيك  	 ــر قــادرة علــى ابت ــي فــي الكويــت غي مازالــت منظمــات المجتمــع المدن
بينهــا وبيــن الحكومــة بشــكل فاعــل، وذلــك مــن خــالل متابعــة القضايــا المجتمعيــة والقانونيــة، 
وإيجــاد لجــان مشــتركة متخصصــة مــن المنظمــات والفــرق القانونيــة التــي تعمــل علــى إقــرار 

مشــاركة المــرأة فــي جميــع المجــاالت.

مازالــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الكويــت تعانــي مــن ضعــف الدعــم المالــي وعــدم  	
تطويــر مواردهــا الذاتيــة، التــي غالبــًا مــا تعتمــد علــى الدعــم المالــي المباشــر فــي غيــاب واضــح 

لقدرتهــا علــى االســتثمار فــي المشــاريع التــي تســاهم فــي إدمــاج المــرأة فــي المجتمــع.
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التوصيات 

ضــرورة تفعيــل مجلــس الدولــة الكويتــي كقضــاء إداري مســتقل، كونــه المعنــي بالدفــاع عــن  	
حقــوق األفــراد وحرياتهــم العامــة مــن خــالل مراقبــة أعمــال الســلطة اإلداريــة، التــي تباشــر 
بشــكل عملــي فــي تنفيــذ األنظمــة والقوانيــن اســتنادًا للدســتور، ممــا يســاعد علــى إنفــاذ 
.CEDAW(( القوانيــن اســتناداً ألحــكام اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة

حــث الحكومــة الكويتيــة علــى ســحب تحفظاتهــا علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال  	
التمييــز ضــد المــرأة والتــي ال تشــكل خرقــًا للنظــام العــام الكويتــي، الســيما تلــك المتعلقــة 
بمنــح المــرأة حقــًا مســاويًا لحــق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا، وفيمــا يتعلــق بالواليــة 

والقوامــة والوصايــة علــى أبنائهــا.

 ضــرورة العمــل علــى رفــع الوعــي القانونــي للمــرأة فــي الكويــت، ســواء مــن قبــل المؤسســات  	
الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة مــن خــالل النــدوات والمؤتمــرات، بمــا يســاعد المــرأة علــى معرفــة 

اآلليــات القانونيــة التــي تمكنهــا مــن تفعيــل وتعديــل األداء التشــريعي. 

توصــي الدراســة بضــرورة األخــذ بمبــدأ » القانــون الشــفاف«، ومواكبــة االجتهــادات القضائيــة  	
الحديثــة، والحــد مــن األخــذ بفكــرة »الحاجــز الدســتوري« علــى إطالقــه، الــذي حــال فــي الكثيــر 
مــن المجــاالت دون حصــول المــرأة علــى حقوقهــا أســوة بالرجــل، بســبب تطبيــق القــرارات 
والقوانيــن التــي تتجاهــل حقــوق المــرأة، دون تطبيــق مــدى مطابقتهــا للدســتور، اســتنادًا لمــا 

ُيعــرف بمبــدأ »القانــون الشــفاف«.

العمــل علــى تفعيــل األجهــزة القانونيــة والقضائيــة المختصــة بمراقبــة الســلطة االستنســابية  	
ــد إصدارهــا لقــرارات  ــر فعلهــا الضــار عن ــة لتبري ــداء األســباب الكافي ــإدارة، لمطالبتهــا فــي إب ل
اإلدارة  إرادة  توجــه  مــدى  الدســتور، وفحــص  مــع  وتتعــارض  المــرأة،  تمــس حقــوق  إداريــة 

لتحقيــق المصلحــة العامــة. 

إعــادة النظــر بقانــون الجنســية الكويتــي فــي إطــار المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وخاصــة فــي  	
األمــور ذات البعــد اإلنســاني، التــي ال عالقــة لهــا بمبــدأ الســيادة، الســيما تلــك التــي تتعلــق 

بالحفــاظ علــى اســتقرار وطمأنينــة األســرة الكويتيــة اســتنادًا للدســتور الكويتــي.

ــى قــدم المســاواة مــع  	 ــات فــي نقــل جنســيتهن ألبنائهــن عل ــراف بحــق النســاء الكويتي االعت
الرجــال الكويتييــن، وإلزالــة الحواجــز التــي تواجههــا الكويتيــات المتزوجــات بغيــر الكويتييــن فــي 

الحصــول علــى الرعايــة الســكنية.
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توصــي الدراســة بالحــد مــن تداعيــات الحرمــان التعســفي مــن الجنســية وآثــاره، التــي تجعــل  	
المحروميــن مــن الجنســية أكثــر عرضــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان.

تهيــب الدراســة بالمشــّرع الكويتــي بضــرورة األخــذ بخصوصيــة المــرأة األجنبيــة المتزوجــة مــن  	
كويتــي، خصوصــًا عندمــا تكــون أمــًا لكويتييــن، والتعامــل مــع جنســيتها كحــق وليــس كمنحــة. 
آخــذًا بعيــن االعتبــار وضعهــا العائلــي فــإن كانــت أمــًا لكويتييــن فهــذه قرينــة كافيــة الندماجهــا 

ببنيــة المجتمــع الكويتــي ونظامــه العــام، وبالتالــي حقهــا فــي الحصــول علــى الجنســية.

توصــي الدراســة بإعــادة النظــر بموافقــة مجلــس الــوزراء الصــادرة فــي يوليــو 2019 بشــأن  	
تعديــل المــادة 8 مــن المرســوم األميــري رقــم 15 لســنة 1959 بشــأن قانــون الجنســية، والتــي 
قــررت منــح زوجــة المواطــن األجنبيــة للجنســية الكويتيــة بعــد 18 عامــًا مــن الــزواج، إذ تــرى 
الدراســة بــأن هــذا القــرار فيــه إجحــاف بحقــوق المــرأة، بســبب مــا تعانيــه هــذه الزوجــة خــالل 

فتــرة الـــ 18 عامــًا مــن تداعيــات اعتبارهــا أجنبيــة.

تهيــب الدراســة بالمشــّرع الكويتــي - فــي إطــار منــح زوجــة المواطــن الجنســية- اإلبقــاء علــى  	
شــرط الخمــس ســنوات مــن اإلقامــة، واشــتراط أمومتهــا لكويتييــن أســوة بأبنائهــا. فالتعديــل 
الجديــد أعــاد مــرة أخــرى التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة، بســبب تعارضــه مــع المــواد 8 والمــادة 9 
مــن الدســتور التــي نصــت علــى أّن » األســرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الديــن واألخــالق وحــب 
الوطــن، يحفــظ القانــون كيانهــا، ويقــوي أواصرهــا، ويحمــي فــي ظلهــا األمومــة والطفولــة«. 
كمــا تعارضهــا الواضــح والبيــن مــع المــادة 29 مــن الدســتور الكويتــي، التــي نصــت » النــاس 
سواســية فــي الكرامــة اإلنســانية وهــم متســاوون لــدى القانــون فــي الحقــوق والواجبــات، ال 

تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن«.

 تفعيــل التجربــة التــي خطاهــا المشــّرع الكويتــي فــي تولــي المــرأة الكويتيــة وظائــف فــي النيابة  	
العامــة، بعــد انقضــاء مــدة الخدمــة المطلوبــة فــي النيابــة العامــة المحــددة بســت ســنوات، 

بمــا يســاعد األجيــال القادمــة مــن الكويتيــات فــي تولــي منصــب القضــاء.

ضــرورة العمــل علــى إزالــة الحواجــز القائمــة بحكــم الواقــع التــي تمنــع المــرأة الكويتيــة مــن  	
الحصــول علــى العمــل فــي مســارات مهنيــة غيــر تقليديــة، كالعمــل فــي الجيــش والحــرس 

العامــة لإطفــاء. الوطنــي واإلدارة 

العمــل علــى تحقيــق المســاواة الموضوعيــة بيــن الجنســين، طبقــًا ألحكام اتفاقيــة القضاء على  	
جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، في جميــع مراحــل عمليــة تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 

لعام 2030.

حقوق المرأة في دولة الكويت90



العمــل علــى تطويــر مهــارات وقــدرات المــرأة الكويتيــة، بمــا يمكنهــا مــن االنخــراط فــي ســوق  	
العمــل فــي إطــار تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة الوطنيــة المنبثقــة عــن تصــور حضــرة صاحــب 
الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح لرؤيــة دولــة الكويــت بحلــول عــام 

2035 )كويــت جديــدة(.

توصــي الدراســة بالتركيــز علــى أدوار منظمــات المجتمــع المدنــي وخاصــة الجمعيــات الحقوقيــة  	
ــة المعاصــرة، التــي تقــوم علــى  ــة الكويــت، ودورهــا فــي تأكيــد الثقافــة الديمقراطي فــي دول
مبــدأ المواطنــة، واتخــاذ تدابيــر شــاملة، مــن خــالل التثقيــف وإذكاء الوعــي، للقضــاء علــى 

ــة.  ــة التمييزي الممارســات الضــارة والقوالــب النمطي

ضــرورة إلغــاء جميــع األحــكام الجزائيــة الوطنيــة التــي تشــكل تمييــزًا ضــد المــرأة، بمــا فيهــا  	
تلــك التــي تجيــز تخفيــف العقوبــة علــى الرجــل الــذي يقتــل امــرأة باســم مــا يســمى بالحفــاظ 
على الشــرف )المــادة 153(، وإلغــاء المــادة )182( مــن قانــون الجــزاء للحيلولــة دون تهــرب 

الخاطفيــن والمغتصبيــن مــن المالحقــة الجنائيــة بالــزواج بضحيتهــم بــإذن ولّيهــا.

اعتمــاد قانــون شــامل لتجريــم جميــع أنــواع العنــف ضــد المــرأة، ومحاكمــة الجنــاة ومعاقبتهــم،  	
وتوفيــر ســبل التمــاس االنتصــاف للضحايــا.

أوصــت الدراســة بضــرورة إنشــاء آليــة لتحديــد نظــام الحصــص فــي التمثيــل السياســي، واتخــاذ  	
اإلجــراءات الكفيلــة لدعــم هــذه العمليــة بإشــراف مباشــر مــن الدولــة، مــن أجــل الوصــول إلــى 

التمثيــل السياســي للمــرأة علــى جميــع المســتويات وفــروع الحكــم. 

الحمــالت  	 فــي  والمســاعدة  التدريــب  ذلــك  فــي  بمــا  الخــاص  الدعــم  توفيــر  علــى  العمــل   
االنتخابيــة، وذلــك مــن أجــل التعريــف بالمرشــحات وإبــراز صورتهــن وتســهيل قدرتهــن علــى 

التواصــل. 

ــى قــدم المســاواة مــع المرشــحين ووضــع اســتراتيجية  	 ــن المرشــحات مــن التنافــس عل تمكي
ــن الجنســين. وخطــة عمــل واضحــة للمســاواة بي

حــث الحكومــة الكويتيــة لالنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى  	
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

الســعي لبنــاء رؤيــة مشــتركة فــي جميــع المجاالت بيــن الحكومة ومنظمــات المجتمع المدني،  	
بحيــث تتمكــن المــرأة الكويتيــة مــن إبــداء الــرأي حــول التشــريعات والقوانيــن المتعلقــة بحقــوق 

المــرأة، وتمكينهــا سياســيًا واقتصاديــًا فــي المجتمــع وســوق العمل.
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بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والحكومــة الكويتيــة، وذلــك بوضــع  	 التنســيق المســتمر 
اســتراتيجية وطنيــة تعمــل علــى تطبيــق القوانيــن والتشــريعات بالتعاون مع الهيئــات والوزارات 
المختلفــة؛ بمــا يــؤدي إلــى متابعــة التقاريــر المقدمــة لألمــم المتحــدة، بشــأن التوصيــات التــي 
تتبناهــا اللجنــة المعنيــة بتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

 .CEDAW

تحفيــز منظمــات المجتمــع المدنــي للمســاهمة بشــكل أكبــر بتقاريــر اللجــان المرفوعــة إلــى  	
منظمــة األمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان بشــأن تطبيــق اتفاقيــة CEDAW، وذلــك 
بدورهــا فــي تقريــر المالئمــة والموائمــة بيــن تقاريــر اللجــان وطبيعــة النظــام العــام الكويتــي، 
باالســتفادة مــن قدرتهــا علــى نقــل الصــورة الحقيقــة لواقــع البنيــة المجتمعيــة والتركيبــة 
الســكانية والثقافــة الســائدة فــي الكويــت. ســواء لجهــة إبــداء المالحظــات حــول التحفظــات 
التــي تبديهــا الحكومــة، أو لجهــة مــدى تقبــل أو رفــض النظــام العــام الكويتــي لبعــض البنــود 
الــواردة فــي االتفاقيــة، وذلــك بالنظــر إلــى إمكانيــة التطبيــق مــن عدمهــا اســتنادًا للظــروف 
العيانيــة التــي تحكــم واقــع المجتمــع الكويتــي، أو تلــك التــي تحكــم قيــم ومبــادئ المجتمــع 

ــي وتماســكه.  الكويت

تشــجيع منظمــات المجتمــع المدنــي لتبــادل الخبــرات العربيــة واألجنبيــة فيمــا يخــص وضــع  	
البرامــج والخطــط واالســتراتيجيات وعقــد النــدوات، والمحاضــرات، التــي تعمــل علــى مناهضــة 

التمييــز ضــد المــرأة. 

توصــي الدراســة إلــى عــدم لجــوء منظمــات المجتمــع المدنــي والمبــادرات والفــرق التطوعيــة  	
وإيــالء  السياســيات،  توجيــه  أو  اإلدارة  فــي  االرتجالــي، ســواء  أو  الفــردي  للعمــل  النســوية 
األهميــة لصناعــة االســتراتيجيات والخطــط والعمــل الجماعــي والمشــاركة فــي صناعــة القــرار.

 ضــرورة مراجعــة وتطويــر اإلطــار التشــريعي والقانونــي والمؤسســي المنظــم لعمــل المجتمــع  	
المهنيــة  والمنظمــات  العــام  النفــع  جمعيــات  تكويــن  حريــة  خــالل  مــن  الكويتــي  المدنــي 
واالجتماعيــة والثقافيــة؛ وإعــادة النظــر فــي التشــريعات الموجــودة، بمــا يحقــق تنظيمــًا جديــدًا 

يتضمــن تحديــد نظــام للحصــص خاصــة بالمــرأة )كوتــا(.

تطويــر العالقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدني لتمكين المرأة من حقوقها، وإشــراك المجتمع  	
ــم ومراجعــة  ــة بهــدف تقيي ــة للدول ــق إنشــاء فــرق متابعــة للخطــط التنموي ــي عــن طري المدن
التقــدم فــي إنجــاز المشــروعات الخاصــة بالتنميــة، وإشــراكها فــي تطويــر عمــل الحكومــة، بحيث 
تشــكل شــريكًا وســلطة رابعــة إلــى جانــب ســلطاتها الثــالث التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة. 

مواصلــة تعزيــز القــدرة المؤسســية للجــان الوطنيــة المعنيــة بالنهــوض بالمــرأة، مــن خــالل  	
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ــة للمــرأة علــى نحــو  ــد األهــداف والمســؤوليات الواضحــة، وضمــان المشــاركة المتكافئ تحدي
منهجــي ومتواصــل، ووضــع الخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة التــي تمكــن المــرأة مــن حصولهــا علــى 

جميــع حقوقهــا التــي مازالــت تــدور فــي فلــك النظريــة وتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس. 

 تمكيــن المــرأة فــي إطــار منظومــة عمــل وزارة الشــباب، لتصبــح آليــات عمــل الــوزارة أكثــر  	
اتســاقًا مــع التطــورات الحديثــة لفكــرة التنميــة البشــرية، والعمــل علــى تفعيــل حــق المســاواة 

بيــن الرجــل والمــرأة فــي الكويــت. 

التأســيس لرؤيــة عصريــة لموقــع المــرأة فــي المجتمــع الكويتــي عــن طريــق وزارة الشــباب،  	
فقــد أظهــرت االســتطالعات التــي أجرتهــا اللجــان واألفرقــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع 
اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، رغبــة كبيــرة لــدى الشــابات الكويتيــات للمشــاركة الفعليــة فــي 

الحيــاة العامــة والسياســية.

التأكيــد علــى نظــام الحصــص فــي الترشــح واالنتخابــات، مــا يســمح بوجــود كتلــة برلمانيــة  	
ــة  ــة مــن المشــاركة بســن ومراقب ــرة داخــل البرلمــان، ممــا يســاعد المــرأة الكويتي نســوية مؤث
القوانيــن اســتنادًا للدســتور، وحقوقهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

.CEDAW أشــكال التمييــز ضــد المــرأة

العمــل علــى إنشــاء مجلــس وطنــي للمــرأة يضــم كوكبــة مــن النســاء الكويتيــات المشــهود  	
لهــن بالكفــاءة والخبــرة مــن المهتمــات بشــؤون المــرأة بحيــث يؤخــذ رأي هــذا المجلــس قبــل 
ــون أو أي مشــروع لقــرار تنظيمــي يتعلــق  ــون أو مشــروع قان ــراح بقان الموافقــة علــى أي اقت

ــأي امــر يمــس حقــوق أو واجبــات المــرأة الكويتيــة. ب
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