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جامعة القادسیة
كلیة القانون

اإلنسانوحدة البحوث والدراسات لحقوق 

اإلصالح السیاسي في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
)دراسة حالة دولة اإلمارات العربیة المتحدة (

م  علي محمد حسن. م 
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مقدمة
تفاوتةوأشكال مختلفةمبدرجاتشھدت دول مجلس التعاون الخلیجي  

. اإلصالح السیاسي

.المنطقة 

، حیث یكون للنخب الحاكمة الدور الرئیسي في ھندسة " اإلصالح السیاسى من أعلى " الدیمقراطي بـ 
.دودھا بما یعزز من قدرتھا على االستمرارعملیة اإلصالح وصیاغة أھدافھا ووضع ح

" اإلصالح السیاسي من أعلى" ورغم أن نھج 

یمس

الحدود التي تقرھا ھذه النخب ل

. والدمقرطة 

الوقت إل
حقائق على األرض یكون من الصعب على النظم الح

" . المعا
" السیاسي من أعلى

. برمتھا أو حتى ربما التراجع عنھا
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:صالح السیاسي فى االماراتواقع اال: المطلب االول 

دثلم یح
. كان المؤشرات والوقائع تؤكد على ان الركود السیاسي 

)١(.المنطقة

و . 

. محلي جاد وعاجل ینادي باالصالح واالنفتاح الدیمقراطي

و. مسارات التغییرات السیاسیة في المنطقة
.مبادرات سیاسیة فوریة أو جذریة خاصة بھا

و

 .
 .

)٢(.عنوان اللحظة السیاسیة الراھنةكانالسیاسي 

 .

. نیناالث
)٣(.نوعھا في نموھا وانفتاحھا
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،سنویة قیاسیة

. ھذه العوامل في عامل رئیسي لھ عالقة بالطلب الداخلي المكبوت للدیمقراطیةإجمالویمكن . السیاسي
. یاسي غیر بارز ویكاد یكون معدوماً في اإلمارات العربیة المتحدةفالطلب الشعبي على التغییر الس

 .
. یبرز في االمارات

أنإالالحدیث العلني عن الدیمقراطیة 
 .

 .

. اعالمیة جاذبة خارجیا ویتم تناقلھا فوراً من قبل وكاالت األنباء العالمیة

و، وث
)  ٤(. غیاب الطلب على االصالح الى الغیاب التاریخي لحركات المعارضة المنظمة في اإلمارات

ة 
. معارضة نشیطة، كما ال یعرف حالیا عن وجود معارضة سیاسیة على اإلطالق

 .

. والخالد الذي تركھ في مجال التسامح السیاسي واإلنجاز االجتماعي واالقتصادي وبناء الدولة المستقلة

 .
) ٥(. األب المؤسس حاكماً حكیما وكریماً قلما یجود الزمان بمثلھ

 .

ی. من اجمالي عدد السكان% ٢٠وبلغ نسبتھم اقل من 
 .

. السیاسي على الصعید الوطني
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 .
 .

. أتتمتع باستقرار داخلي فرید والذي بدوره یقلل من حدة الطلب على التغییر والسعي من 
 .

المتحدة تفیض بالحریة االجتماعیة وھي أ
 .

 .
 .

)٦(.االفرازات البارزة للموجة األولى من اإلصالح السیاسي لیست مغریة  على وجھ التحدید

:لمرأة فى االماراتلدي والتعلیمياالقتصاواقعال: المطلب الثاني 

% ١٥،٢و% ٤٩.٣
٢٠٠٤ .
١٦١٩٩٥٥٢٢٠٠٣.

. بسبب التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة المھمة المرتبطة بعملیة

٩،٩ %
وعلى. ٢٠٠٣في % ٢٢،٩الى ١٩٩٥

، ومع ذلك فقد نمت%٨،٢بلغ 
)٧(.فقط للذكور% ٦،١مقابل % ١٦،٧سنوي للمواطنین الذكور وبمعدل نموھذه النسبة من النمو

٢٠٠٣كما أنھ بات لنساء اإلمارات منذ مایو 
١٥٢٠ %

% ٤٣ألف مستثمرة، وتبل١٢٥االستثماریة في الدولة، وتوجد 
.ملیار درھم  في األسواق المالیة في دولة اإلمارات١٣,٨أرقام المستثمرین، یتداولن بمبلغ 

ألف عضو، بما فیھم سیدات األعمال، ٥٢البالغ عددھم 
٢٠٠٥لك في دیسمبر ذوفي دعم العملیات االنتخابیة رغم حداثة التجربة، وكان 

 .٢٠٠٣
)٨(.مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الذى كان مقصوراً على الرجال فقط
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كفلت الدولة حق التعلیم لكال الج١٩٧١االمارات في نذ قیام دولةوم
ونتیجة لذلك انخفض معدل األمیة للبالغین بشكل. مجھودات التنمیة االقتصادیة للدولة

٢٠٠٤% ١٩٧٠٢٢،٧% ٣٥٤٨ .

 .١٩،٣ %
% ٥.(% ٢٤،٤ـ(٢٠٠٤-٢٠٠١

الخریجات في مالمواطنات ومن حیث المؤھالت، فإن عدد). للذكور% ١١،٨(
.یمثل ضعف عدد الخریجین الذكور تقریباً 

% ٦٨،٦و،  ٢٠٠٣% ٧١،٢
(الثانوي ونظراً لمحدودیة الفرص بعد استكمال التعلیم. ٢٠٠٤

 .. (
.األفضل للدخول الى سوق العمل

% ٨كانت ١٩٩٥ففي عام . أكبر
)٩(.یحملن مؤھالت حتى مستوى الثانویة العامةھنمن% ٢٢

:المرأة فى التشریعات والقوانین: اوالً 

بین الرجل والمرأة، كما نص على المساواة في توفیر التعلیم والصحة والعمل للجمیع، فض
. المساواةالحریات للرجال والنساء دون تمییز، وتحقیق 

من المادي من حیث تشریعات الضمان االجتماعي التي تحمي المطلقة في توفیر األالمساواةفضال عن 
.واألرملة والمتزوجة من أجنبي والفتاة غیر المتزوجة

ةالشخصیحوالإلسالمیة األتحكم الشریعة او
. المدني والتجاري

و
" ) ٢٥(حیث بشكل عام ، 

.تمتع المرأة بكثیر من الحریات االجتماعیةباالضافة الى". الدینیة أو المركز االجتماعي

:قانون األحوال الشخصیة: ثانیاً 
، ولم یكن في االمارات قانون لألحوال

الف. في اإلمارات المختلفة
قرت. يال

)٧(.مذھبي معینقضائیا في إطار 
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تم إصدار أول قانون لألحوال الشخصیة ٢٠٠٥یولیووفى 

.االمارت

المرأة القانون الجدید یعطيو

 :
.قبل الزواج

. معنویا
)١٠(. لم یواصل االعتناء بھا أو بأطفالھاھنأ

 .

.للعمل إذا تزوجھا وھي عاملة

غیر أن الجدل قد احتدم فى األوساط القانونیة

. ١٣عاما بالنسبة للصبي و١١حق األم في حضانة األوالد حتى بلوغ الجدید 
الذى یقلص من حیز الحقوق 

. وتفقد المرأة حقھا في الوصایة إذا تزوجت.والزواج بالنسبة للفتاةللصبي 

: قانون الجنسیة: ثالثاُ 
أو زوجھاستطیع المرأة المتزوجة من رجل غیر إماراتي أن تمنح أوالدھا ال ت

.أوالدھا الجنسیة فى حالة وفاة الزوج أو طالقھا منھمنحیُ 

:قانون العمل: رابعاً 
ت––ال یمنع قانون العمل وال قانون الخدمة المدنیة 

 .
ولم تواجھ النساء اللواتي یعملن . وال یوجد حظر قانوني یمنع المرأة من امتالك عملھا الخاص. قرانھما

)١١(. كطبیبات ومھندسات ومحامیات أي قیود على ترخیص أعمالھن

) ٢٧(العمل االتحادي بعض النصوص لحمایة المرأة واألسرة ومنتضمن قانونوقد 
. جواز تنص على عدم 

.على حظر تشغیل النساء في األعمال الخطرة أو) ٢٩(المادة 
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في مادتھى القانون أعط

)٣١(ادة كما نصت الم.أجر لمدة مائة یوم متصلة أو متقطعة وال تحتسب من إجازتھا االعتیادیة
یومیا مدة كل منھما نصف ساعة الرضاع الطفل وذلك على مدى العاملة في فترتین للراحةالمرأة حق 
١٨

) ٣٢(وتنص المادة. األجر 
)١٢(.بھالذي یقوم

:إجازة الوضع في قانون الخدمة المدنیة: خامساً 

الخصدر قانون ، ٢٠٠١نوفمبر ٤يفقانون الخدمة المدنیة لدولة اإلمارات، وفي 
.أن على ) ٥٥(المادة فينص الذى 

العمل المختصة في ضوء مصلحة 
.خدماتھا الوظیفیة 

أصدر٢٠٠٥سبتمبر ١١و في 
 .

نظام عالوة االبناء على ان تمنح ھذه العالوة في 
أزال 

المواطنین والمواطناتالنظامان الفروقات بین العاملین والعامالت
لل

.للشریعة بتأمین سكن لعائلتھ

:قانون الضمان االجتماعي: سادساً 
٢٢٠٠١

 .

كما أ. اختصاص مدة ال تقل عن شھرین أو إبعاده عن البالد
: في طلب المواطنة المتزوجة من غیر مواطن منحھا مساعدة عن نفسھا في حالتین

 .

و 
.وفاة الزوج بشرط أالّ یكون لھا مصدر دخل أو عائل مقتدرعن نفسھا في حالة طالقھا أو 
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:قانون العقوبات: سابعاً 
. ینظر إلى االعتداء واالغتصاب على أنھما جنحة جنائیة وتتم مالحقة الجناة ومعاقبتھم
دات . 

 .
 .

 .
. اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة

 .
وقد أدت الحكومة دورا فعاال في فرض حقوق . والتي تؤمن المساعدة للنساء واألطفال ضحایا االعتداء

. النساء وحمایتھن من االعتداء
)١٣(. االنتشار

:السفر: ثامناً 
 .

. وبناتھ الراشدات العازبات من مغادرة البلد
. ال تنفذ السلطات عند نقاط المغادرة ھذا األمر عامة إال بصدور قرار عن المحكمة. جوازات سفرھم

:ضد المرأةالتمییز
٢٠٠٤تم في أغسطس 

 .
:التحفظ علیھا في االتفاقیة في اآلتي

اتخاذ جمیع :»فقرة و٢«المادة 
.من القوانین واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل تمییزاً ضد المرأة

»٩« :

.علیھا جنسیة الزوج
.تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساویا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالھما

:)١١(»٢فقرة ١٥«المادة 
. ألھلیة الرجل، وتساوي بینھا وبینھ في فرص ممارسة تلك األھلیة

.راءات القضائیةاإلج
: » ١٦«المادة 

:بالزواج والعالقات العائلیة، وبوجھ خاص تضمن، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة
.نفس الحق في عقد الزواج
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.حریة اختیار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاھا الحر الكاملنفس الحق في 
.نفس الحقوق والمسئولیات أثناء الزواج وعند فسخھ-ج
-د

.ار األولبأطفالھما وفي جمیع األحوال، یكون لمصلحة األطفال االعتب
-ھـ

.وفي الحصول على المعلومات والتثقیف والوسائل الكفیلة بتمكینھا من ممارسة ھذه الحقوق
-و

.األطفال االعتبار األول
-ز

.العمل
نفس الحقوق لكال الزوجین فی-ح

.بھا والتصرف فیھا، سواء بال مقابل أو مقابل عوض
٢-

.في سجل رسمي أمرا الزامیاً ذلك التشریعي منھا تحدید سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج
):١(فقرة: ٢٩المادة 

١

األطراف، خالل ستة أشھر من تاریخ طلب 

.للمحكمة

:السلطة القضائیةالمرأة و: المطلب الثالث 

. من َحَملَة شھادات الشریعة والحقوق لتولي منبر القضاء
القوانین والتشریعات المرعیة اإلجراء حالیا في دولة اإلمارات تنوتجدر االشارة الى أن 

.والذكورة والبلوغ

:السلطة التنفیذیةالمرأة و.١

"أن ) ٣٥(
)١٤(".، ووفقا للقانونأساس المساواة بینھم في الظروف



11

وال % ٦٢وقد 

ن ا. المناصب
٨و،.٢٠٠٤

)١٥(.امرأة بدرجة مدیر ادارة٥٠وقرابة ، مساعد
، وزارة 

.  منھن في سفارات الدولة في الخارج١٠یعمل ،٢٠٠٦عام دبلوماسیة ٤٥قرابة بلوماسي الد

.وصلت إلیھى العلمي والمھني العالي الذى والمست

:السلطة التشریعیة.٢

فیما یتعلق بالمجلس 

)٢٠٠٥–١٩٧١ .(
رئیس الدولة، في خطابھ بمناسبة العید الوطني

)البرلمان(في اختیار أعضاء المجلس الوطني جدید یمزج االنتخاب بالتعیین
٢٠٠٦

وقد ضمت قوائم األسماء المعلنة . المجتمع 
ج% ٠و٦٦٩٨٠٨

)١٦(.من اجمالي الھیئة الناخبة% ١٧إمرأة یمثلن ١١٨٩النساء یبلغ عدد االماراتیین، و

أیضاً تجدر اإلشارة و
إلى  تمت زیادتھن ٢٠٠١سیدات لعضویة مجلسھا االستشاري في عام خمسبتعیین 

.٢٠٠٤ینایر ٩في عضواً ٤٠

.كویت وقطرمن عمان والبحرین وال
المرأة، فاالحتكار الذكوري لمفردات السیاسة في الكویت على سبیل المثال أقصى المرأةفي عباءة

األدوار 
)١٧(. السیاسیة
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. الظاھرة
.لعمل البرلمانيوالتحدث في األماكن العامة المختلطة، وھو األمر الذى یحتمھ ا

 ." .! "
! ویؤكدون أن الذكورة من شروط الوالیة 

 .
.من أھم معوقات تمثیل المرأة في مجالس التمثیل الخلیجیة المعینة والمنتخبة

)١٨(.في قطر والكویت وعمان مما یضاعف من صعوبة وصول المرأة إلى البرلمان

)١٩(.المعین كما ھو الحال في عمان والبحرین

بدورھا المفترض في المجتمع
.المتاحة لعمل المرأة، ناھیك عن العمل السیاسي الذى ھو محدود حتى للرجل

:ولتجاوز مثل ھذه العقبات ینبغى العمل على أكثر من صعید بشكل متزامن
یجب أن تنص الدساتیر : على المستوى الدستوري والقانوني: أوالً 

٢٥ %

" "إن ما ندعمھ في مقامنا . أثبتت نجاحھا مثل األردن

التحیز اإلیجابي للمرأة مطلوب في. حال مزج االنتخاب بالتعیین
ووجود. ي المعترك السیاسيالسیاسي تتطلب التواجد ف

من دور المرأة في الحیاة التشریعیة
.العمل السیاسي
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ول : : 

 .

)٢٠(.وكسر الحواجز النفسیة التقلیدیة في المجتمعات الخلیجیة

 : :

فى المجتللمرأة ویترافق ذلك بتجدید مناھج التعلیم وتنقیحھا من الصورة السلبیة والنمطیة 

.الالئق بھا

: على المستوى االقتصادي: رابعاً 

)٢١(.والسیاسي

إن
السیاسیة، فلم تكن المرأة في اإلمارا

""" "
من الفتات رفعت ھنا وھناك، فحقیقة لم تواجھ المرأة في

لمزایدة اإلعالمیةولم تكن یوماً موضوعاً ل
. على تمكین المرأة وصاحبت تبوؤ المرأة لمراكز قیادیة سالسة فریدةاالتحادیة قد انعكست إیجابیاً 

. الخصوصیة ھي
""

ب 
.الخلیجیة أثبتت أن النتائج تصب في النھایة لمصلحة الرجل

ة واقعیة مرئیة وغیر مرئیة، معوقاتفي ظل معوقات مجتمعی
. وثقافیة، والقفز على ھذه الحقائق یتطلب قراراً 

.اإلماراتیة سیؤسس لمرحلة سیاسیة جدیدة تتسم بنقلة نوعیة إیجابیةللمرأة السیاسیة 
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: النسائیةالمنظمات .٣

١٩٦٧جاءت أول محاولة لتأسیس جمعیة نسائیة في عام 
" فتاة عمان " في رأس الخیمة ، ثم تأسست بعد ذلك جمعیة النھضة النسائیة في دبي باسم 

١٩٧٣١٩٧٤من أبوظبي عام 
١٩٧٥الن

.باإلضافة إلى التمثیل والتحدث الرسمي باسم الجمعیات النسائیة في الداخل والخارج 

)٢٢(:ل التالي توزیع الجمعیات النسائیة وتاریخ إشھارھاویوضح الجدو

سنة المقراسم الجمعیة
اإلشھار

عدد 
اللجانالمؤسسین

عدد 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة

عدد 
األعضاء 
اإلجمالي

١٩٧٤٢٩٥٨٢٢٥دبيالنھضة النسائیة
٧١٣١٩٥٠-١٩٧٤الشارقةاالتحاد النسائیة 

لقیوینبأم ا
أم 

القیوین
١٩٧٤٧٥٧٨٣٠٠

الظبیانیة
٧١٢٧٦٠-١٩٧٥أبوظبي

١٩٧٥٥٦٦٦أبوظبياالتحاد النسائي 
رأس نھضة المرأة

الخیمة
١٩٧٩٤١٥٩١٣٦٦٥

النسائیة
١٩٧٤١١٧١١٢٨٠عجمان

)١٨(

جمعیا٦وبمراجعة الجدول السابق یتضح أن ھناك 
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١٩٧٤/١٩٧٥
.، بالرغم من أنھا كانت أول جمعیة نسائیة قد تأسست في اإلمارات ١٩٧٩إشھارھا رسمیا عام 

١١
٣٠

.عیة االتحاد النسائیة ، جمعیة نھضة المرأة الظبیانیة اللتین جاء تأسیسھما بقرارات رسمیة جم

الراحل الدولةفاطمة قرینة رئیس
٢٧١٩٧٥

.إلى االتحاد النسائي العربي والدولي١٩٧٦النسائي العام 

ن آل١٩٧٤عیات النسائیة منذ أن اتخذت إطارھا عام ومن خالل قراءة خریطة عمل الجم
ی

إلى نھایة المرحلة الثانویة ، وتشھ
.عن الدراسة النظامیة الصباحیة السباب خاصة 

–– :

)٢٣(.الجمعیات تقوم بالنشاط الثقافي وھي اللجنة الثقافیة والدینیة والتراثیة 

:ومن خالل استعراض األنشطة التي تمارس في الجمعیات یمكن أن نالحظ ما یلي 
.عدم وجود خطة واضحة المعالم لبعض االنشطة الثقافیة تتالئم مع احتیاجات المرأة اإلماراتیة –١
.مفھوم األنشطة الثقافیة وربطھا ببعض البرامج قصور–٢
.مظھریة ترفیة واضحة لبعض البرامج دون أن یكون لھذا النشاط مردود واقعي وعملي للمرأة –٣
.تدن كبیر في نوعیة األنشطة الثقافیة التي تقدمھا الجمعیات–٤
.التركیز على األنشطة الثقافیة التقلیدیة –٥
التزام الجمعی–٦

.معظمھا مكررة ، ولیست ذات مساس بقضایا المرأة وما تعانیھ من مشاكل یومیة وحیاتیة 
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.تقدیم األنشطة في صور تقلیدیة ال تضیف إلى فكر المرأة شیئا –٧

اإل١١٢٠٠٢
.

: الوطنیة في ثمانیة محاور رئیسیة وھي 
.والتشریعات والمرأة واتخاذ القرار والمرأة والبیئة والمرأة والصحة والمرأة واإلعالم والمرأة 

. وض
مجال المطال

اعالمیة موجھة ومن خالل تصریحات رئیسة االتحاد الشیخة فاطمة 
٢٠٠١

٢٠٠٦
.تمثیالً للنساء كما سبق الذكرتضمنت 
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خاتمةال
الشك أن 

:، غیر أنھ في الختام ینبغى التأكید على جملة من األمورمالخلیجیة بشكل عا

إالشك أن الدیمقراطیة تتطلب المساواة بین جمیع المواطنین نساء ورجال ومن ثم ف) ١

األفراد ولھا القدر
. وقیام مثل ھذه المؤسسات غیر معتمد على منح المرأة حقوقھا

الحقیقي أمام الدیمقراطیة في دول مج
 .

. تساویةیتمتعوا بحقوق سیاسیة م

. الترشح واالنتخاب في برلمانات أو مجالس ضعیفة

إن أوضاع المرأة في دول مجلس التعاون في تطور مستمر وإن تفاوت ذ) ٢

. المرأة الخلیجیة بحقوقھا واكتسابھا مكانتھا أحد المداخل للحقوق السیاسیة العامة
٣ (

.النسائي على شاكلة اتحادات ونقابات وتشریعات وقوانین لضمان االستمراریة والتراكم
٤ (

 .

.مكونات وعناصر البیئة االجتماعیة والثقافیة

ومن ثم فإن 
:فیما یلي 
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: أوالً 
.التي تعوق مشاركة المرأة في الحیاة العامة

.  من  ھذه القیود كلما ساعد ذلك على اتساع نطاق مشاركة المرأة والعكس صحیح 
:ثانیاً 

ازدیاد فرص التعلیم بالنسبة للمرأة، وازدیاد قدرتھا على الدخول في 
،

.السیاسي للمرأة الخلیجیة كلما ساعد ذلك على اتساع نطاق المشاركة السیاسیة لھا 
:ثالثاً 

.إلى تھیئة البنیة الداخلیة للقبول بدور واسع للمرأة في الحیاة السیاسیةذلكأدى 
:

قضایاھا وحقوقھا، فكلما ازدادت ھذه القدرة كلما أتاح ل
.على حقوقھا السیاسیة، وممارستھا لھذه الحقوق

ف: خامساً 

.عناصر ھامة تسھم فى إحداث نوع من التغییر في وضع المرأة السیاسي واالجتماعي
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المصادر

القران الكریم

١٩٧١دة لعام دستور دولة اإلمارات العربیة المتح

عبد الخالق عبد هللا ، الربیع العربي وجھة نظر من الخلیج العربي ، مجلة المستقبل العربي ، العدد .١
٢٠١١، ٣٣٠

عاطف سلیمان ، التجربة البترولیة إلمارة أبو ظبي ، ابو ظبي ، مركز اإلمارات للدراسات .٢
.٢٠٠٨والبحوث اإلستراتیجیة ، 

٢٠٠٨ربي ، بیروت ، دار الساقي ، قراطیة العصیة في الخلیج العباقر سلمان النجار ، الدیم. ٣
محمد بن صنیتان ، مستقبل االنظمة الخلیجیة والمتغیرات االقلیمیة والدولیة ، المستقبل العربي ، .٤

٢٠١١، ٣٢٩العدد 
ابو ظبي ،٢القائد والدولة ،   ط . صاحب السمو الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان . بقوة االتحاد .٥

.٢٠٠٥مركز االمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة  ، 
عبد الخالق عبد هللا ، البعد السیاسي للتنمیة البشریة ، حالة دول مجلس التعاون الخلیجي ، مجلة .٦

٩٤، ص٢٠٠٣، بیروت ، ٢٩٠المستقبل العربي ، العدد 
١٠١المصدر نفسھ ، ص .٧
امة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، رسالة علي محمد حسن ، مقومات البیئة والسیاسة الع.٨

.٨٥، ٢٠٠٩ماجستیر غیر منشورة ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة النھرین ، 
١٨٥المصدر نفسھ ، ص .٩
٢٠٠٨، شركة تراتند برس لیمتد ، ٢٠٠٨الكتاب الرسمي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة لعام .١٠

٦٧، ص 
٧٨المصدر نفسھ ، ص .١١
لعمل لدولة اإلمارات العربیة المتحدة قانون ا.١٢
.٢٠٠١نوفمبر ٤قانون الخدمة المدنیة لدولة اإلمارات، في .١٣
قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربیة المتحدة .١٤
١٩٧١من الدستور اإلماراتي لعام ٣٥المادة .١٥
حدة ، مصدر علي محمد حسن ، مقومات البیئة والسیاسة العامة في دولة اإلمارات العربیة المت.١٦

١٠٤سبق ذكره ، ص 
.المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا .١٧

، ٣٢باقر النجار ، المرأة وتحدیات الدیمقراطیة في الخلیج العربي ، مجلة أبواب ، العدد .١٨
٢٣، ص ٢٠٠٢
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خلدون النقیب ، المرأة وإمكانیة التغیر في الوضع االجتماعي ، منتدى التنمیة المراة وصنع .١٩
٤٣، ص٢٠٠٢ى تحقیق المساواة ، الجمعیة الثقافیة النسائیة ، الكویت ، ایار ، القرار ، الطریق ال

٣٣باقر النجار ، المرأة وتحدیات الدیمقراطیة في الخلیج العربي ، مصدر سبق ذكره ،ص .٢٠
باقر سلمان النجار ، المراة وثقافة االستھالك في دحض المقولة الشائعة ، مجلة المستقبل .٢١

.٢٠٠٨، بیروت ، ٣٥١العربي ، العدد 
٤٥خلدون النقیب ، المرأة وإمكانیة التغیر في الوضع االجتماعي ، مصدر سبق ذكره ،  ص .٢٢

باقر النجار ، المراة في الخلیج العربي ، في وداع قرن واطاللة اخر ، مجلة المستقبل العربي ، .٢٣
٢٠٠٠، تشرین الثاني ، ٢٦١العدد 


