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بزنسھارفارد(الرجالمھاراتتفوققیادیةبمھاراتیتمتعنالسیداتمنالكثیرانحدیثةدراسةاثبتت

الذاتيالترویجإلىالحاجةالمھنیةحیاتھنفيالناجحاتالنساءمنالعدیدتدركالقدولكن)،2019ریفیو

.المستمر، ومدى عمق العقبات الموجودة في طریقھن والتحیز ضدھن

لذامتساویة،فرصبھالیستسیاسیةساحةفيأنفسھنإثباتالنساءمطالبةفياالستمرارالعدلمنفلیس

العوائقفالیوم،یكفي،الھذاوحتىالصندوق،خارجالفرصعنوالبحثوالتصرفالتفكیرعلیھنیجب

:كثیرة أمام القیادات السیاسیة النسائیة في الكویت، والتي سنذكر فیما یلي الثمانیة الرئیسیة منھا

)الكوتا(عدم وجود نظام الحصص النسبیة:العقبة األولى

عشرسبعةبعدأيھذا،یومناوحتى2005سنةفيالسیاسیةحقوقھاعلىالكویتیةالمرأةحصولمنذ

البدر،(كنائباتعملھنمارسنفقطخمسةھؤالءبینومناألمة،مجلسإلىفقطنساءستةوصلتعاماً،

.البلديالمجلسفيفقطنساءوعشرةوزیرة،عشراحدىعینتكما،)2021

الىتمھیداًبمثابةالكویتفيالوزراءمجلسفيامرأةكأولالمباركمعصومةالدكتورةتعیینكانوقد

فيالكویتیةالمرأةاستمرتالتيالعدیدةالعقباتمنالرغمعلى2006انتخاباتفيالنساءمشاركة

).2015شلبي،(التشریعي،المستوىعلىالمطلوبدورھاممارسةعندمواجھتھا

خاللمناألمة،مجلسفيالجنسینبینالتوازنلتحقیقوأكبرفعالتدخلإلىحاجةھناكأنیوضحوھذا

بحاجةبالكویتفنحن.والدولیةالعربیةالدولمنالعدیدطبقتھكماالدائمةأوالمؤقتةالنسبیةالحصصنظام

4بتعیینمؤخًراحصلكماالمعینةالمناصبفيالجنسینبینالتوازنلضمانالحكومةوتدخلمبادرةإلى

یزالفالالمتواضع،االنجازھذاعنالنظربغض.2022مایو31فيالكویتيالبلديالمجلسفيسیدات

مقعدینأووزاریاًمقعداًالحكومةمنحت2019عامالى2006عامفمنذ،متدنیاًالحكومةفيالمرأةتمثیل

الثانیةالحكومةفياإلطالقعلىنسائيوزاريتمثیلھناكیكنلمبینماوزاري،تشكیلكلفيللنساءفقط

تمالتيالحكوماتفياالتجاهھذاصدىتكرروقد).2021السعیدي،(2021عامفيالمباركلجابر

مجلس(األخیرةالثالثالحكوماتمنكلفيالوحیدةالوزیرةھيالفارسرناالدكتورةكانتحیثتشكیلھا

).2021الوزراء



األمةلمجلسنساءأربعةانتخابتمالكویتتاریخفيمرةوألول2009عامفيحدثتالتيالسابقةفبعد

،)الثانیةالدائرة(الجسارسلوىالدكتورة،)األولىالدائرة(المباركمعصومةالدكتورةوھنعشرالثالث

أيعلىالحصولمنمرشحة23تتمكنلم)،الثالثةالدائرة(دشتيروالوالدكتورةالعوضيأسیلالدكتورة

دیسمبرفيالحق،وقتوفي.األربعالسابقاتالنائباتفیھنبما2012األمةمجلسانتخاباتفيمقعد

الھاشم،صفاء،)علیھالتنازعتمبمقعد(المباركمعصومةالدكتورة:مقاعدبثالثةالنساءفزن2012

ودعاالمجلس،ھذاحلتمأنھغیروالعمل،االجتماعیةالشؤونوزیرةتعیینھاتموالتيالرشیديوذكرى

یفزلمولكننساء،ستةترشحتحیث،2013یولیوفياالنتخاباتمنجدیدةجولةالىآنذاكاألمیرسمو

).2011(علیمات،بمقعدھااحتفظتالتيالھاشمصفاءاالمنھن

)ICCPR(والمدنیةالسیاسیةبالحقوقالخاصالدوليالعھدعلىالموقعةالدولمنالكویتدولةانوبما

وفقاًوذلكالسیاسیةالعملیةفيمتكافئةفرصعلىالمجتمعأفرادجمیعحصولبضمانملزمةفھي

تشریعیةتدابیرمنیلزمماتتخذأنالموقعةالدولعلىفانھالفقرةھذهفبموجب،25رقمالعامةللمالحظة

المتحدةاألمممفوضیة(حقوقھملممارسةفعالةفرصةعلىالمواطنینحصولبھاتضمنوأخرىضروریة

الموافقةعلىالقائمالدیمقراطيالحكمصمیمفيتعتبر25رقمالمالحظةان).1996الالجئین،لشؤون

).2020االنسان،لحقوقالسامیةالمتحدةاألمممفوضیة(الحكمبقیمویسترشدالشعبیة



سواءالنسبیة،الحصصنظامفانلذلك،

لتحقیقضروريالمؤقت،أمالدائم

السیاسیة،الساحةفيالجنسینبینالتوازن

من٪51أنعلىالتأكیدالمھمومن

نظامانشاءعلىیوافقونالكویتیین

مسحلنتائجوفقاًوذلكنسبیةحصص

حقوقحول2019لعامالعربيالبارومیتر

افریقیا،وشمالاألوسطالشرقفيالمرأة

ذكور٪39:كالتاليمقسمھالنسبةوھذه

,Thomas(الكویتفياناث٪63و

منالمقدمالمقترحیكونوقد.)2019

بدایة٪20بنسبةالجنسینمنأّیاًتمثیلیضمنشأنھمنوالذيالعنجريمشاريالسابقوالنائبالعدلوزیر

).2020الجریدة،(النسبیةالحصصنظاملسنجیدة

ردود األفعال اإلعالمیة ضد المرأة:العقبة الثانیة

عامفيللبرلمانالمذھلالمرأةاختراقبعدوذلككبیربشكلالمرأةضداإلعالميالفعلردازدادلقد

تروجالتيالقنواتالىاالفتقار:مثلالمرأةعلىسلباًتؤثرأخرىاعالمیةعواملھناكأنكما.2009

عبرنسائیةسیاسیةشخصیاتعلىالتنمروانتشارالسیاسیة،القیادةفيالنساءعناإلیجابیةللروایات

انتقلانھكمامتزایدبشكلمعھالتطبیعتموالذيالمرأةضدالكراھیةخطابوجودالىباإلضافةاالنترنت،

.من القنوات التقلیدیة الى منصات االنترنت

االنتھاكاتعلىالتحریضأو/وسمعتھنتشویھبقصدالنساءضدااللكترونيالتنمرظاھرةإنحیث

علىقائممنھجيتمییزالىیشیرواأنویكنالجسیم،للقلقمصادریشكلونضدھناألخرىوالتجاوزات

أنممكنالممارساتھذهمعالتطبیعانكما).2020(المتحدةلألمموفقاًوذلك،)جندر(االجتماعيالنوع

والھیاكلواألدوارالقواعدوتعزیزعلیھن،الرجالھیمنةعلىوالحفاظالنساء،علىللسیطرةكأداةیستخدم



OSCEPA(األبویة A,2021(.السیاسيالتنمروعواقباالیجابيالسردإلىاالفتقارفإنلذلك،ونتیجة

.عبر االنترنت یعزز ثقافة الحد من المشاركة السیاسیة للمرأة

معتجربتھاعنعلنابالتحدثالجسارسلوى.دالسابقةاألمةمجلسعضوةقامتفقدالمثالسبیلوعلى

األذىوبأسرتھابھاالحقتوانتھاكاتواھاناتاشاعاتضحیةكانتحیثاالنترنت،عبرالسیاسيالتنمر

).2020آي،ایستمیدل(والسخریة

قصور األرقام والمؤشرات:العقبة الثالثة

ھذابلغحیثالجنسین،بینالفجوةیقیسالذيالعالميالمؤشرفيمتدنیةمرتبةتحتلالكویتدولةان

منالرغموعلىولكن،).2021للمرأة،المتحدةاألممھیئة(2020عامفي0.62الكویتلدولةالمؤشر

فيوالمتابعةالدراساتمنالمزیدالىبحاجةبالكویتالمرأةوضعفانفعلیاً،الموجودةالمؤشرات

مدعومةاالجتماعي،النوعیخصبمااالیجابياألداءاستمرارمنللتأكدالرئیسیةاألداءقیاسمؤشرات

للوصولالمساواةوضمانباستمرارللمرأةالمتاحةالقیادیةالفرصلرصدالمنشورةواإلحصاءاتباألرقام

.الیھا

ثالثیوجدكماالوزاریة،المناصبمن٪21یقاربماتشغلالعالمحولالنساءفانأشملمنظورومن

.الرئاسةفيامرأةتقودھادولة22والتشریعیة،مجالسھافيالنساءمنأكثرأو٪50لدیھافقطدول

التعلیم والمناھج القدیمة:العقبة الرابعة

فيالمرأةواحترامالمساواةتعزیزعلىالدراسیةالمناھجتقومأنیجب2035رؤیةالكویتدولةتحققلكي

وغیرھاووزیراتوشرطةتنفیذیاتكرئیساتالنساءالمناھجفيالمستخدمةالصورتعكسوأنمبكرة،سن

.من وظائف التي تعكس مساھمة االناث في سوق العمل خارج نطاق المنزل

األوسطالشرقمنطقةفيالمرأةبحقوقوالمتعلق2019لعامالعربيالبارومیترمسحنتائجأظھرتفقد

یشكلنوھؤالءالنساء،علىللرجالالسیاسیةبالقیادةیؤمنون7كویتیین10كلبینمنأنھأفریقیا،وشمال



,Thomas(المجتمعمن76٪ الطفولةمرحلةفيتشكلتالتيباألفكارمرتبطھذاأنونجد،)2019

حین،2020عاماألمةمجلسانتخاباتفيواضحاًھذاانعكاسكانإنحیث".المرأةعمل"حدودحول

ھمالناخبینغالبیةأنمنالرغمعلى،)2020النھار،(األصواتمن٪2.1یقاربماعلىالنساءحصلت

293,754ًعددھنبلغحیثالنساء،من 567,694ًأصلمنصوتا ).2020عطیة،(ناخبا

المثال،سبیلفعلىالجنسین،بینالمساواةثقافةوغرسالمرأةبتمكینالتربویةاإلجراءاتتبدأأنیجبلھذا

الثروةصنادیقإدارةفياالناثالموظفاتمننسبةأعلىتملكالكویتیةاالستثمارھیئةأنمنالرغمعلى

عامحتىتنفیذیةمدیرةیعینلمالصندوقأناال،)2020القبس،(٪53بنسبةالعالممستوىعلىالسیادیة

).2022السیادیة،الثروةصندوق(2017

للمرأةالدوليالبنكلتقریرفوفقاًأیضاً،اقتصادیاًولكنفقط،سیاسیاًمھمشةلیستالكویتفيالمرأةان

،2022لعاموالقانونواألعمال

نقطة35علىالكویتحصلت

یجعلمما،100أصلمن

منأقلللكویتاالجمالیةالنتیجة

قدرتكما.اإلقلیميالمتوسط

فيالنسائیةالعاملةالقوى

ب+)25العمر(الكویت

منظمة(2022عامفي55.8٪

البینما)2022الدولیة،العمل

في%15النساءنسبةتتجاوز

2021عامفيالقیادیةالمناصب

).2021حیات،(

بینوالمساواةالمرأةتمكینتدعمالتيالتعلیمیةواألنظمةالمناھجتطویرأھمیةأعالهاألرقامتوضح

الجنسینفتمكین.ضروریاًباتمتكافئةفرصویمنحالجوانبمتعددةالتنمیةیعززسردفوجودالجنسین،

.بالتساوي یجب أن یدرس منذ الصغر من أجل الحصول على تمثیل سیاسي واقتصادي أفضل



العنف األسري:العقبة الخامسة

وعلى.2020سبتمبر20فياألسريالعنفمنالمرأةلحمایةجدیًداقانوناًالكویتدولةأصدرتلقد

ثمالشرطةمركزفيالشكوىتقدیمالمنزليالعنفضحایامنُیطلبمازالالقانونھذااصدارمنالرغم

.العودة إلى منازلھن التي یتواجد بھا من یسيء إلیھن ویعنفھن

لضمانمؤسسیةآلیاتإنشاءمعالحمایةتضمنبطریقةصیاغتھتمت)أعالهالمذكور(الجدیدالقانونان

عنممثليمنمكونةوطنیةلجنةتشكیلإلىالموادأحدتدعوكماباستمرار،األسريالعنفجرائممراقبة

.الحكومة ومنظمات المجتمع المدني

بھالخاصةالتنفیذیةالالئحةواصدارتطبیقھیتملمإنإالعامینمنذاألسرةحمایةقانوناقرارتمأنھومع

.بعد، بالرغم من أھمیتھ القصوى

یعانینوھنالسیاسیةالمشاركةمنھننتوقعفكیفاألمان،بعدمالمرأةیشعروالتحرشاألسريالعنفان

وتعزیزالقیادیةالمناصبفيالنساءعددزیادةبأنوبشدةتؤمنمضاويسجلمنصةالمشاعر؟ھذهمن

ویساھموالتحرشالمنزليالعنفمشكلةمنالتخفیففيسیساعدالعملمكانفياآلخراحترامثقافة

.بالقضاء علیھا

عدم وجود ھیئات خاصة بالنوع االجتماعي:العقبة السادسة

للرؤیةللتخطیطاألعلىالمجلستفویضبموجبالنسائيالعنصرلتمكینالشاملةالخططبعضھناك

معوعقدھااعدادھاتمالتيالنسائیةالقیادةبتعزیزالخاصةالممتازةالبرامجبعضالىباإلضافة،2035

مجلسدولعكسوعلىاإلنمائي،المتحدةاألمموبرنامجالكویتجامعةفيالمرأةوأبحاثالدراساتمركز

البرامجتنفیذبمتابعةتقومبذاتھاقائمةحكومیةھیئةالكویتدولةلدىیوجدالفانھاألخرىالخلیجيالتعاون

للتمكیناألولویةالكویتدولةأعطتبینما.اآلنحتىاالجتماعيبالنوعالمتعلقةالرئیسیةاألداءومؤشرات

الكویت(2035رؤیةللكویتالجدیدةالوطنیةكالخطةأخرىرئیسیةوأدواتبسیاساتللمرأةاالقتصادي

.، والتي تحدد رؤیة البالد المستقبلیة)الجدیدة



المستوىعلىومؤسسیاًوثقافیاًمالیاًرائدةالكویتجعلإلىتطمح"الجدیدةالكویت"التنمیةاستراتیجیةان

2035ًعامبحلولاإلقلیمي علىمبنیةركائزوسبعةاستراتیجیةمحاورخمسةإلىباإلضافة.للدستوروفقا

المالرأسالصحیة،الرعایةالمعیشیة،البیئةالتحتیة،البنیةاقتصاد،العامة،اإلدارة:التالیةالمواضیع

.البشري، والمكانة العالمیة

سوقفيالمرأةمشاركةزیادةإلىالكویتیةالحكومةتسعىاإلبداعي،البشريالمالرأسمحورإطارفي

الجنسینبینالمساواةإلىیدعووالذيالمستدامة،التنمیةأھدافمنالخامسالھدفمعیتماشىبماالعمل،

علىقائماقتصادمنالكویتتحویلإلى2035رؤیةتطمحالتحدیدوجھفعلى.الحیاةنواحيجمیعفي

المحركلیكونواالخاصالقطاعفياألعمالروادتمكینخاللمنالمعرفةعلىقائماقتصادإلىالصناعة

لیكونواوالنساءالرجالمنلكلمتكافئةفرصتوفیریجبالھدف،ھذاتحقیقأجلفمن.للنمواألساسي

.مساھمین فعالین في الرؤیة الشاملة

كجزء2015مارسفي)WEP(الكویتفيالمرأةتمكینبرنامجمبادرةإطالقتمفقدذلك،الىباإلضافة

للتخطیطاألعلىللمجلسالعامةلألمانة5SDGالمستدامةالتنمیةلخطةالخامسالھدفبرنامجمن

التنمیةوبرنامجالمتحدةاألمموھیئةالكویتبجامعةالمرأةوأبحاثالدراساتمركزمعبالتعاونوالتنمیة،

المساواةتعزیزكیفیةحولللشركاتالتوجیھاتمنمجموعةإصداروتم،)اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج(

.بین الجنسین وتمكین المرأة في مكان العمل واألسواق التجاریة والمجتمع

المرأةتمثیلزیادةأنبحیث.الشركاتعدةقبلمندعمھاویتمالخاصللقطاعموجھةالمبادرةھذهانكما

2035ًالجدیدةالكویترؤیةتنفیذتسریععلىسیساعدالقیادیةالمناصبفي 2021عامففي.لرسالتھاوفقا

أماكنفيأفضلتنوععلىللحصولWEPتجاهالخاصالقطاعشركاتمنجدیدةشركة14التزمت

.شركة44إلىالمبادئبھذهتلتزمالتيالشركاتعددإجماليیصلوبذلكالمرأة،توظیفوتعزیزالعمل

للتخطیطاألعلىللمجلسالعامةاألمانةأنشأتھاالتيواألعمالالمرأةشؤونلجنةستقومذلكعلىعالوًة

إنحیثالجھودلھذهإضافیاًدعماًبتقدیمللمرأةاالقتصاديالتمكینتعزیزبھدف2021مایوفيوالتنمیة

Dexter(العملمكانفيالمرأةمشاركةزیادةالىیھدفكانإنشائھامنذاللجنةمھمة & AlMutawa,

2022(.



توزیع األنماط االنتخابیة:العقبة السابعة

مجلسفيالماضیةالعشرینالسنواتمدىعلىالفائزینالمرشحینوتزایدالسیاسي،القبليالطابعتزایدمع

نتیجةوذلكاالناثللمرشحاتالمفتوحةالمقاعدتقلصت،"القبلي"الذاتيالتمثیلمنالكویتياألمة

ممارسات سیاسیة تقتصر على مرشحین من الذكور مثل االنتخابات الفرعیة وغیرھا التي ال تشمل النساء.

"القبلیة"المقاعدمنالعدیدمعللمرشحاتمفتوحةلیستوالخامسةالرابعةالدوائرأنالفعلیةالناحیةفمن

دوري،بشكلبھایفوزالتيالمقاعدإلىھذانضیفوعندما.المختلفةالثالثاالنتخابیةالدوائرفياألخرى

التياألخرىاالجتماعیةوالتحالفاتالدواوینوتكتالتشیعیةأوسنیةكانتسواءالدینیةالجماعاتممثلي

منجداًقلیالًعدداًالواقعفيیتركالذياألمرسیاسیین،كقادةالنساءیستبعدفكلھمالرجل،المرشحتفضل

.المقاعد للنساء

فرص التقدم السیاسي المغلقة:العقبة الثامنة

فيالرجالطریقمنأطولالسیاسیةالمناصبإلىللوصولالنساءطریقأنالمعروفةالحقائقمن

تھیمنحیثمبكر،وقتفيالسیاسیةالقیادةإلىللوصولقادراتغیرفھنالعملیةالناحیةومنالكویت،

منوغیرھاالحكومیةغیروالمنظماتوالتعاونیاتالریاضیةواألندیةالطلبةاتحاداتعلىالذكوریةالقیادة

الطموحاتلإلناثالفرصتكافؤلضمانوتوازناتضوابطتوجدفالالسیاسیة،للقیادةالرئیسیةالمناصب

التمویلإلىللوصولیفتقرنالنساءمنالكثیرأنكما.المشاركةعنعالنیةاثباتھایتمماغالباًالالتي

الممارسةإلىیفتقرمنھنالعدیدأنیعنيممااألساسي،األسريالدعمأحیاناًوحتىوالتحالفاتوالشبكات

.العملیة في المھارات السیاسیة الناعمة والصلبة


