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ملخص تنفيذي
ـارزا يف تاريــخ املــرأة الكويتيــة حيــث أصبــح بإمكانهــا تـ ّ
ً
حدثــا بـ ً
ـول منصــة القضــاء
شــهدت فــرة التقريــر

ألول مــرة يف تاريخهــا بعــد أن كان املنصــب حك ـرًا علــى الرجــال.

وجــاءت هــذه النقلــة النوعيــة للمــرأة الكويتيــة يف تاريــخ  30يونيــو  ،2020وكانــت الكويــت قــد اتخــذت
خطــوة تمهيديــة عــام  2012عندمــا أصــدر املجلــس األعلــى للقضــاء قــرارا بقبــول الكويتيــات املتقدمــات

لشــغل منصــب وكيــل النيابــة ،ثــم صــدور قــرار وزيــر العــدل الكويــي يعقــوب الصانــع ،عــام 2014
بتعيــن  62وكيـ ً
ـا للنيابــة بينهــم  22وكيلــة نيابــة.
وتعــد هــذه املناســبة تاريخيــة يف الكويــت ،عـ ّـر فيــه الكثــر عــن ســعادتهم مقابــل امتعــاض البعــض مــن
هــذه الخطــوة الــي تعتــر انتصــارًا للحــراك النســوي يف الكويــت الهــادف إلرشاك املــرأة يف كل مفاصــل
الدولــة بــا تميــز بينهــا وبــن الرجــل ،وهــو حــراك ال تقــوده النســاء فحســب ،بــل املجتمــع املــدين كذلــك.

وهــذه املناســبة ســبقها احتفــاء بكتابــات ومــواد صحفيــة .يقــوم هــذا التقريــر بتســليط الضــوء عليهــا،

فيمــا ســيقوم برصــد ردود الفعــل يف التقريــر القــادم .كمــا يقــوم برصــد األحــداث املتعلقــة باملــرأة الــي
شــهدتها فــرة التقريــر.

وتزامــن مــع فــرة التقريــر مناســبة يــوم املــرأة الكويتيــة الــذي يصــادف  16مايــو مــن كل عــام ،وتــم
خــال التقريــر رصــد التنــاول اإلعالمــي لهــذه املناســبة.
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مقدمة
يف  16مايــو  2005تــم اقــرار الحقــوق السياســية للمــرأة الكويتيــة مــن ناحيــة ترشــيح نفســها يف
االنتخابــات النيابيــة والتصويــت علــى مــن تــراه مناســ ًبا ليقــوم بتمثيلهــا يف مجلــس األمــة ،بعــد أن
كانــت عمليــة الرتشــيح واالنتخابــات محتكــرة لــدى الرجــال.

يومــا بـ ً
ومنــذ ذلــك اليــوم ،وحــى اآلن ،يتــم االحتفــال بيــوم  16مايــو كيــوم للمــرأة الكويتيــة ،بصفتــه ً
ـارزا

يف مســرة الحركــة النســائية يف الكويــت الــي تواصــل حــى اليــوم نضالهــا لتحظــى بحقوقهــا الكاملــة
ً
قدمــا يف خدمــة نفســها واملجتمــع والبــاد.
يف املجتمــع لتمــي
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن إقــرار مجلــس األمــة الكويــي بشــكل رســمي منــح املــرأة حقوقهــا السياســية

ســبقه جهــود بذلتهــا دولــة الكويــت ممثلــة باألمــر الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح الــذي أبــدى

يف املرســوم األمــري الصــادر يف  25مايــو  1999رغبتــه األمرييــة بمنــح املــرأة حقوقهــا السياســية يف
الرتشــيح واالنتخــاب ،إال ّ
أن هــذا املرســوم مل يجــد طريقــه إىل التطبيــق بســبب عــدم التصويــت عليــه
مــن قبــل أعضــاء الربملــان ،الذيــن رفضــوا القانــون بأغلبيــة  41صوتــاً يف جلســة  22نوفمــر ،1999
و ُبنيــت هــذه الرغبــة األمرييــة ملعرفــة ســم ّوه أن للمــرأة دورًا وعطــاء يمكــن االســتفادة منــه يف نهضــة

الكويــت وتحفــز وترسيــع عمليــة التنميــة للبــاد بالزتامــن مــع األدوار الــي يمارســها الرجــل.

ويف هــذا الخصــوص ،يمكــن القــول إن الحقــوق السياســية للمــرأة الكويتيــة مازالــت تعــاين مــن فجــوة
عميقــة بــن رغبــة الدولــة الكويتيــة ممثلــة باملراســيم األمرييــة ،وبــن توغــل الثقافــة الذكوريــة يف املجتمــع

الكويــي ،الــي تظهــر يف كل مــرة يف الربملــان الكويــي ،وتحــول دون وصــول كتلــة برملانيــة نســوية داخــل
الربملــان للحصــول علــى حقوقهــا .وتــرى دراســة قامــت الجمعيــة الكويتيــة لحقــوق اإلنســان بإصدارهــا

أنــه وملواجهــة هــذه اإلشــكالية يجــب أن تضــع الدولــة الكويتيــة قبــل إصــدار املراســيم يف هــذا الشــأن

رزمــة مــن اإلجــراءات واآلليــات الكفيلــة لعمليــي التصويــت والرتشــح ،واعتمــاد نظــام الحصــص يف
هــذا املجــال.

ومــن بــاب الحديــث عــن املســاواة بــن الجنســن ،فليس من املنطقي أن تتعامــل الدولة مع مواطنيها

النســاء بكونهــن غــر جديــرات باملســئولية ،وهــذا مــا يرتتــب عنــه حــراك نســايئ يحــاول التأ كيــد علــى أنــه
قــادر علــى أن يقــوم بكافــة الواجبــات الــي املختلفــة ،ســواء يف األدوار املجتمعيــة أو الوظيفيــة يف الدولــة،

وعلــى هــذا النهــج تواصلــت خــال فــرة التقريــر املطالبــات الــي تؤيــد منــح املــرأة الكويتيــة حــق التوقيــع

نيابــة عــن أفــراد أرستهــا يف االجــراءات الطبيــة.

ٌ
متدن من التغطية اإلعالمية
رصيد
ٍ
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وتمثــل املــرأة الكويتيــة يف املجتمــع الكويــي  51.06بامليــة مــن إجمــايل عــدد الســكان[[[ ،ويبلــغ عددهــن

نحــو  723263نســمة[[[ ،وهــذا يعــي أن املــرأة أ كــر مــن نصــف مواطــي الكويــت أي أ كــر مــن نصــف
إمكانياتــه ،واملســاواة بــن املــرأة والرجــل يف الكويــت إىل جانــب كونــه حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان،

هــو أمــر رضوري لتحقيــق الســام يف املجتمــع وإطــاق إمكانياتــه الكاملــة فقــد ثبــت أن تمكــن املــرأة
يحفــز اإلنتاجيــة والنمــو االقتصــادي ،وثبــت أن املــرأة ال تقــل مكانــة عــن الرجــل يف األمــور املجتمعيــة.

كيف تناولت وسائل اإلعالم المحلية يوم
المرأة الكويتية؟
«املــرأة ليســت ضيــف رشف» هــي جملــة وردت ضمــن مقـ ً
ـال بعنــوان« :اليــوم االحتفــال بــاألرسة..
وغــداً باملــرأة الكويتيــة»[[[ ُنــر يف صفحــات صحيفــة القبــس للكاتــب دمحم نــارص العســعويس ،جــاء فيــه:
«رضوري الرتكــز مــن قبــل اللجنــة االستشــارية لتعديــل الدســتور علــى ضمــان املســاواة بــن املواطنــن،
بــل وتجريــم ازدراء النســاء» وحــث فيــه بــأال يتــم تفريــغ النــص الدســتوري مــن محتــواه بمــواد تســلب

املــرأة حقوقهــا ،وعــدم الرتاجــع عــن املكتســبات الــي حصلــت عليهــا املــرأة ألنهــا نتيجــة نضــال املــرأة
الكويتيــة ،وأ كــد علــى حــى تظــل الكويــت دائمــاً الوطــن املســتقر اآلمــن الــذي يحقــق املســاواة بــن
أفــراده فــا بــد أن« :نكفــل حــق كل أرسة يف مزيــد مــن ُســبل الحيــاة الكريمــة ألبنائهــا وحــق كل امــرأة
يف أن تتعاظــم مكاســبها وتزتايــد مشــاركتها».

ونــرت صحيفــة الــرأي تقريـرًا مقتض ًبــا ،بنــاء علــى مصــادر متاحــة علــى االنرتنــت ،قالــت خاللــه أن املــرأة

الكويتيــة أثبتــت دورهــا الريــادي يف مســرة التنميــة الــي تشــهدها البــاد بشــى املجــاالت ومل يــأت ذلــك
[[[ البيانــات حســب احصائيــات نظــام الخدمــات االحصائيــة التابــع للهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة حــى نهايــة يونيــو ،2019
رابــط املصــدر/https://www.paci.gov.kw/stat :
[[[ املصدر السابق https://www.paci.gov.kw/stat/Demog.aspx
[[[ صحيفــة القبــس  14مايــو  ،2020رابــطhttps://alqabas.com/article/5774166-%D8%B3%D :
84%D %8A%D8%A7%D8%A A%D8%A7%D9 %88%D8%B3%D9 %86%D8%B9%D9 %9
81% %84%D8%A7%D8%AD%D8%A A%D9 %85-%D8%A7%D9 %88%D9 %8A%D9 %9
84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9- %84-%D8%A8%D8%A7%D9 %D8%A7%D9
85%D8%B1%D8%A3%84%D9%88%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%%D9
8A%D8%A9 %8A%D8%AA%D9 %88%D9 %83%D9 %84%D9 %%D8%A9-%D8%A7%D9
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وليــد اللحظــة بــل ســبق مرحلــة ظهــور النفــط وصــوال إىل تحقيــق املــرأة معادلــة أنهــا نصــف املجتمــع
وجنبــا اىل جنــب مــع الرجــل علــى طريــق تقــدم الكويــت ،فيمــا أ كــدت علــى أن املــرأة أ كــدت وجودهــا
علــى كل املســتويات إذ شــغلت العديــد مــن الوظائــف القياديــة مــن وزيــرة إىل وكيلــة وزارة ومديــرة
جامعــة وســفرية إضافــة إىل خوضهــا تجــارب يف القطــاع الخــاص تمكنــت مــن خاللهــا مــن تــويل مواقــع

متقدمــة اقليميــا ودوليــا.

وغطــت الصحيفــة االحتفاليــة حيــث قامــت بتعزيــز وإبــراز الوجــه الحضــاري للمــرأة الكويتيــة وتأ كيــد

لدورهــا اإليجــايب والريــادي ومســرتها االجتماعيــة والسياســية وعطائهــا الدائــم يف بنــاء املجتمــع،
وقالــت« :مل يكــن للمــرأة عــر نضالهــا الطويــل أن تحقــق هــذا النجــاح لــوال البيئــة الراعيــة لهــا متمثلــة
باملنظومــة الترشيعيــة واالجتماعيــة يف حــن منــح منــاخ الحريــة السياســية واالقتصاديــة الــذي تمتعــت

بــه املــرأة الكويتيــة ثقــة كبــرة أثمــرت ابداعــا وتمــزا يف شــى املياديــن».

ونــرت صحيفــة الوطــن[[[ ً
خــرا مقتض ًبــا لترصيــح أدلــت بــه رئيســة االتحــاد الكويــي للجمعيــات

النســائية ورئيســة مجلــس إدارة الجمعيــة الكويتيــة التطوعيــة النســائية لخدمــة وتنميــة املجتمــع،
الشــيخة فاديــة ســعد العبــدهللا الســامل الصبــاح لوكالــة األنبــاء الكويتيــة كونــا[[[ّ ،
حثــت فيــه علــى رضورة

دعــم املــرأة الكويتيــة وإعــاء مكانتهــا وارشاكهــا يف االســراتيجيات الهادفــة واملشــاركة يف صنــع القــرار،
وقالــت إن املــرأة الكويتيــة تســتحق تســليط الضــوء عليهــا واالعــراف بفضلهــا يف كل وقــت الســيما بعــد

أن اثبتــت وجودهــا وتفانيهــا يف مختلــف املجــاالت ويف ظــل األزمــة الحاليــة مــن تفــي وبــاء فــروس
كورونــا املســتجد حيــث ظهــرت يف الصفــوف االماميــة وتقــدم حياتهــا يف كل لحظــة فــداء لوطنهــا.

تــم تناقــل هــذا الترصيــح يف املواقــع اإللكرتونيــة يف الوقــت الــذي مل ُتفــرد مســاحات مناســبة يف وســائل
اإلعــام للحديــث عــن دور املــرأة الكويتيــة سياس ـ ًيا يف يومهــا الوطــي ،ولعــل الســبب يف ذلــك أنــه مل
تقــام فعاليــات جماهرييــة تحــت ارشاف جمعيــات النفــع العــام وفيمــا يبــدو فإنــه ال يتــم بــذل جهـ ً
ـدا
إعالم ًيــا مــن أجــل إفــراد مســاحات خاصــة بمناقشــة قضايــا املــرأة ،فباملقارنــة مــع األعــوام املاضيــة نجــد
أن التغطيــات اإلعالميــة كانــت تتــم بنــاء علــى املشــاركة يف الفعاليــات الجماهرييــة ،وهــذا مــا نعتقــد أنــه

أدى لتــدين التغطيــة اإلعالميــة لقضايــا املــرأة خــال مرحلــة التقريــر.

ولعلنــا بذلــك قــد نتعــارض مــع مــا تــم طرحــه يف التقاريــر الســابقة مــن اقــران التغطيــات اإلعالميــة
[[[ صحيفــة الوطــن  16مايــو  ،2020رابــطhttp://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=617270&yearqu :
arter=20202
[[[ وكالة االنباء الكويتية كونا  16مايو  ،2020رابطhttps://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2895056 :
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باملناســبات واالحتفــاالت ،فالنتيجــة أن الفعاليــات الــي تقــوم بتنظيمهــا جمعيــات النفــع العــام تكــون
الدافــع لعــرض قضايــا النســاء ،أي بمعــى أنهــا تقــوم بتقديــم املعلومــات واملصــادر ملمثلــي وســائل

اإلعــام والذيــن يتعاطــون مــع القضيــة بحســب سياســة النــر لــدى الصحيفــة ،فمنهــا مــا يتــم طــرح
القضيــة بشــكل يــدل علــى اهتمــام كمــا تعودنــا مــن صحيفــة القبــس ،أو تتعاطــى معهــا بشــكل ُيشــبه
الســطحي ،بحيــث يتــم نــر املــادة اإلعالميــة يف أماكــن غــر بــارزة داخــل الصحيفــة.

وحــى عندمــا يرتبــط النــر الصحفــي باملناســبات الخاصــة باملــرأة ســواء كان النــر اخبــاري ســطحي
ً
عمقــا يف طــرح القضيــة ،فــإن االســتثمار اإليجــايب لهــذه املناســبة يغيــب عنــد طــرح املعالجــات
أو أ كــر
والنقاشــات الحيويــة ،بمعــى أن العمليــة تكــون أشــبه بنقــل مــا ُيــدار يف فعاليات جمعيــات النفع العام،

فــإن كانــت الفعاليــة ذات نقــاش مســتفيض ،انعكــس ذلــك علــى التغطيــة اإلعالميــة ،أو العكــس ،مــا
يعــي أن ممثلــي وســائل اإلعــام تكــون مهمتهــم إخباريــة فقــط ،وهــذا علــى العمــوم ال يخــدم قضايــا
املــرأة بالشــكل اإليجــايب بقــدر مــا يخــدم النــر الصحفــي للمراســل والتوثيــق الصحفــي للجمعيــة.

ومــن غــر املعقــول أن يتــم تهميــش قضايــا املــرأة يف اإلعــام بهــذا الشــكل ،إذ كيــف لنصــف املجتمــع،
باملعــى الحــريف والرقمــي ،أن تكــون قضاياهــا غائبــة عــن املناقشــة ،الســيما أن وســائل التواصــل

االجتماعــي تعــج بالقضايــا الــي يتــم وضعهــا بشــكل مســتمر ،وليــس بشــكل موســمي ،ناهيــك أن

عــدد النســاء القياديــات يف أجهــزة اإلعــام محــدود ،وحــى الطــرح الصــادر عنهــن ال يخــدم بالــرورة
قضايــا النســاء بالشــكل الفعلــي وذلــك يف كثــر مــن األحيــان.
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المرأة في االعالن
خــال فــرة التقريــر ،تــم رصــد أشــكال متعــددة لإلعالنــات الــي اســتخدمت املــرأة كواجهــة لإلعــان
بشــكل غــر ُم ـرّر ،فلــم تكــن اإلعالنــات عــن مــواد خاصــة باملــرأة بــل عــن خدمــات ال عالقــة لهــا باملــرأة
وهــي بذلــك تقــوم باســتخدام املــرأة كســلعة ترويجيــة ال ُت ّ
حقــق أي فائــدة أو ايجابيــة لوضــع املــرأة يف
الكويــت.

وجديــر بالقــول إنــه ً
بــدل مــن تقديــم املــرأة كجســد للرتويــج عــن الخدمــاتُ ،يفــرض علــى وســائل

اإلعــام أن تقــوم بتقديــم املــرأة كرشيكــة يف البنــاء والتنميــة ،وأن تقــوم بمناقشــة قضايــا بشــكل أ كــر
ً
ً
تحقيقــا ملبــدأ
تعمقــا وبشــكل دوري كذلــك بغيــة الوصــول إىل تحقيــق صــورة إيجابيــة واقعيــة للمــرأة
املســاواة بــن الجنســن.

وبهــذا الشــأن نــويص وســائل اإلعــام بتنميــة الوعــي اإلعالمــي بحقــوق املــرأة وقضاياهــا بعيــداً عــن
الصــورة النمطيــة الســائدة مــن خــال الربامــج املتخصصــة والــي تعمــل علــى تهميــش املــرأة وحرصهــا
يف أمــور تقليديــة تبتعــد عــن املعالجــة الجــادة لقضاياهــا ومشــاكلها ،واملطلــوب هــو بلــورة خطــاب

إعالمــي متطــور يتــاءم مــع املرحلــة الــي نعيشــها والتطــورات الــي تمــر بهــا املجتمعــات وتتناســب مــع
التطــور الرسيــع لإلعــام وتعــدد وســائله.

المرأة في الصحف اإللكترونية
املرصــد اإلعالمــي ملنــارصة قضايــا النــوع االجتماعــي (شــقائق) وهــو مركــز متخصــص يتبــع الجمعيــة
الكويتيــة لحقــوق االنســان ويهــدف ملنــارصة قضايــا النــوع االجتماعــي ومتابعــة آخــر التطــورات يف ملــف

حقــوق املــرأة يف دولــة الكويــت ،يالحــظ وبشــكل يتك ـرّر يف كل فــرة يقــوم خاللهــا بمتابعــة التطــورات

يف ملــف حقــوق املــرأة يف الكويــت ،أن الكثــر مــن الصحــف اإللكرتونيــة ال تحــرم املــرأة كانســان وكث ـرًا
مــا تتعامــل مــع أخبارهــا بشــكل تتعمــد مــن خاللــه نــر صــور نســاء ال تتناســب مــع ســياق الخــر
وكأنهــم يهدفــون لنــر الصــورة بشــكل رئيــي ويرفــق معهــا الخــر بشــكل ثانــوي وليــس العكــس،
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ربمــا الهــدف مــن ذلــك هــو تحقيــق زيــادة يف عــدد الــزوار علــى املوقــع أو التفاعــل علــى التغريــدة
ومشــاركتها والتعليــق عليهــا.

أمــا بالنســبة للتغطيــة االجماليــة لقضايــا املــرأة وفعالياتهــا ،فمعظــم املواقــع تعمــد علــى نقــل األخبــار
أو املقــاالت كمــا يتــم نرشهــا يف املصــدر الرئيــس ،ومل نالحــظ أن املواقــع تقــوم بعمــل تغطيــات محرتفــة

ألخبــار ونشــاطات املــرأة ،األمــر كذلــك ينطبــق عــن الصحــف اإللكرتونيــة علــى منصــة تويــر مــع اختــاف
ً
أحيانــا باســتضافة نســاء للحديــث عــن قضيــة مــا ومشــاركتها
أن الصحــف اإللكرتونيــة علــى تويــر تقــوم
املقابلــة علــى منصاتهــا.

بطالت من الكويت
هــو عنــوان لتقريــر منشــور علــى صحيفــة القبــس[[[ تــم مــن خاللــه اجــراء مقابــات مــع نســاء يعملــن

يف مبــادرة تطوعيــة تحمــل اســم« :وراهــا» أطلقهــا الصنــدوق الوطــي لرعايــة وتنميــة املرشوعــات
الصغــرة واملتوســطة ،ويعملــن علــى صناعــة الكمامــات القماشــية.

جــاء يف مطلــع التقريــر« :نقــدم للوطــن مثلمــا قــدم لــه آباؤنــا وأجدادنــا ،و« :نحــن يف خدمــة أي مــكان

يحتاجنــا» ككلمــات بســيطة تلخــص فيــه النســاء مشــاركتهن يف املبــادرة واألســباب الــي دعتهــن إىل

االنخــراط بهــا.

وعلــى لســان القبــس فــإن« :القياديــات واملشــاركات يف املبــادرة اثبــن أن املــرأة الكويتيــة ضلــع رئييس يف

جســد الوطــن ،وجــدار يمكــن االســتناد عليــه ،فكانــت كلماتهــن تــدل علــى قناعــة تامــة بــأن مــا يقمــن

بــه واجــب وطــي يف املقــام األول ،وواجــب مجتمعــي يســتحق أن تنــذر مــن أجلــه املتطوعــات وقتهــن،
ليكــن صفــاً واحــداً مــن أجــل الكويــت ،علــى اختــاف أعمارهــن ،ليجمعهــن تحــت ســقف املجمــع ،حــب
الوطــن .بينمــا إحــدى املتطوعــات تبــادر مراســلة القبــس ،بالقــول إن املــرأة الكويتيــة مــن أقــوى النســاء
يف العــامل ،وإنهــا قــادرة علــى دعــم وطنهــا».

ومــن هــذه الزيــارة اإلعالميــة تــم عمــل تقريــران «نــص وفيديــو» اســتمر الفيديــو مــدة خمــس دقائــق و
 44ثانيــة ،فيمــا كان التقريــر النــي بعــدد  500كلمــة ،وتخطــت عــدد املشــاهدات يف املوقــع اإللكــروين
 11ألــف مشــاهدة حــى كتابــة التقريــر.

[[[ صحيفة القبس بتاريخ  29ابريل  ،2020رابطhttps://alqabas.com/watch/5770954 :
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المساواة بين الجنسين في وسائل اإلعالم
أوردت صحيفــة الجريــدة[[[ تغطيــة لفعاليــة قــام البنــك الــدويل يف الكويــت بتنفيذهــا «اوناليــن»

بالتعــاون مــع جمعيــة املحامــن ومركــز دراســات وأبحاث املرأة بجامعة الكويت عن تقرير املرأة «أنشــطة

األعمــال والقانــون ودور القطــاع الخــاص» وتــم تســليط الضــوء علــى املســاواة بــن الجنســن والتأ كيد
علــى أن املســاواة تــؤدي إىل اقتصــاد أ كــر ازدهــاراً وأ كــر اســتقراراً «والعديــد مــن الدراســات أظهــرت
التأثــر االقتصــادي اإليجــايب عندمــا تعامــل القوانــن النســاء والرجــال علــى قــدم املســاواة يف الفــرص
االقتصاديــة ،وقــد بينــت إحــدى الدراســات أنــه إذا لعبــت النســاء نفــس الــدور الــذي يلعبــه الرجــال يف

أســواق العمــل ،فيمكــن إضافــة مــا يصــل إىل  28تريليــون دوالر إىل الناتــج املحلــي اإلجمــايل العاملــي
بحلــول عــام .»2025

وجــاء فيهــا إن املــؤرش العاملــي «املــرأة أنشــطة األعمــال والقانــون» الــذي يصــدره البنــك الــدويل ،يتضمــن
أحكامــاً قانونيــة تؤثــر علــى االندمــاج االقتصــادي للمــرأة ،بنــا ًء علــى املعايــر الدوليــة ،وتعطــي درجــة لــكل

اقتصــاد بنــا ًء علــى ترشيعاتــه .مشــدداً علــى أن درجــة الكويــت يف هــذا املــؤرش منخفضــة جــداً ،حيــث

تبلــغ اثنــن وثالثــن ونصــف نقطــة مــن أصــل  100نقطــة.

ويف صحيفــة األنبــاء[[[ ورد تقريـرًا عــن حــق املــرأة يف الســكن والــذي كان عبــارة عــن مقابــات مــع عــدد

مــن النســاء وكذالــك الرجــال للتعليــق حــول القضيــة واملطالبــة بحقــوق املــرأة الكويتيــة الســكنية وحــق
أبنائهــا يف التوظيــف طبقــا للقانــون والدســتور الــذي كفــل املســاواة بــن الجميــع ومل يفــرق بــن مواطــن

ومواطنــة ،وركــز التقريــر علــى الحقــوق الســكنية الــي يجــب أن تمنــح للمــرأة الكويتيــة بمختلــف

فئاتهــا (املزتوجــة مــن غــر كويــي  -املطلقــة  -العزبــاء  -األرملــة) علــى أن تتكفــل املؤسســة العامــة
للرعايــة الســكنية بتوفــر الســكن املناســب أســوة باملواطــن الرجــل وذلــك طبقــا للمعاملــة بالسواســية
للمواطنــن دون التميــز بــن الرجــل واملــرأة ،وهــو مــا يفتــح بــاب رصف بــدل إيجــار للمــرأة الكويتيــة
أســوة بالرجــل.

كمــا عملــت الصحيفــة علــى تغطيــة قضايــا املســاواة بــن الجنســن مــن خــال مناقشــة عـ ً
ـددا مــن
[[[ صحيفة الجريدة  14مايو  ،2020رابط/https://www.aljarida.com/articles/1589376542366399800 :
[[[ صحيفــة األنبــاء  20يونيــو  ،2020رابــط-20/https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/975713 :
8 5 % D 8 % B 1 % D 8 % A 3 % D 8 %8 4 % D 9 %8 2 - % D 8 % A 7 % D 9 %2 0 2 0 - % D 8 % A D % D 9 -0 6
8 9 - %8 5 % D 8 % A A % D 9 %8 6 - % D 9 %8 3 % D 9 %8 4 % D 8 % B 3 % D 9 %% A 9 - % D 8 % A 7 % D 9
/88%D8%B1 %86%D9 %84 %D9 %89-%D8%A7%D9 %8A%D8%B1%D9 %%D9
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القضايــا أهمهــا تـ ّ
ـول املــرأة ملنصــب القضــاء[[[ ،واعتمــدت القبــس علــى تنــاول هــذه القضية «تــويل املرأة
[[[1
منصــب القضــاء» مــن خــال عـ ً
ـددا مــن املــواد الصحفيــة املتنوعــة يف األســلوب مــن حيــث املقــاالت
ً
[[[1
وأيضــا األخبــار[.[[1
والتقاريــر[ [[1واملقابــات

[[[ تقريــر :فعاليــات نســائية لـــ «األنبــاء» :املــرأة قاضيــة حلــم مســتحق ..وثقتنــا يف نجاحهــا مطلقــة ،صحيفــة
-10/https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/973421
رابــط:
،2020
يونيــو
10
األنبــاء،
8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A A - %8 4 % D 9 %8 1 % D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 9 %2 0 2 0 - % D 9 -0 6
8 0 - %8 4 % D 9 %8 A % D 8 % A 9 - % D 9 %8 6 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % A 6 % D 9 %% D 9
84 %86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9 %84%D8%A3%D9 %%D8%A7%D9
8A%D8%A9- %82%D8%A7%D8%B6%D9 %85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9 %%D9
88%D8%A�%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%84%D9%%D8%AD%D99
87%D8%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AA%D9%B%D9
/8 2 % D 8 % A 9 %8 4 % D 9 %8 5 % D 8 % B 7 % D 9 %% A 7 - % D 9
[ [[1مقــال« :الكويتيــة قاضيــة» يســقط «اإلخــوان» يف فــخ الديــن والسياســة ،للمزيــدhttps://alqabas.com/ :
 article/5783655صحيفــة القبــس 30 ،يونيــو 2020
[ [[1تقريــر :النائــب العــام لـــ «القبــس» :نواصــل خطــة التكويــت حــدث تاريخــي 8 ..كويتيــات قاضيــات ،للمزيــدhttps:// :
alqabas.com/article/5783441
[ [[1ناشــطات وحقوقيــات مرحبــات لـــ «القبــس» :حلــم طــال انتظــاره ..يتحقــق ،للمزيــدhttps://alqabas.com/ :
 article/5783635صحيفــة القبــس 30 ،يونيــو 2020
[ [[1خــر :أمــن رابطــة األدبــاء لـ«القبــس» :الكويتيــات ســيحققن طفــرة يف القضــاء للمزيــدhttps://alqabas.com/ :
 article/5777958صحيفــة القبــس  10يونيــو .2020
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خاتمة
بحســب مراقبــة الترصيحــات املنشــورة خــال فــرة التقريــر فــإن النســاء كمــورد بــري يفــرض أن يتــم

تقديمهــن كقائــدات لحركــة التغيــر االقتصــادي وليــس فقــط كممارســات للــدور املجتمعــي أو ذوات
مواقــف سياســية ،فاملــرأة تلعــب دوراً
ً
مهمــا للوصــول إىل أعلــى مراتــب النجــاح وإحــداث التنميــة
املســتدامة فيهــا ،وهــي املحــرك الرئيــي لالرتقــاء بجهــة العمــل ومــن ثــم اقتصــاد البلــد.

والبــد للخطــاب اإلعالمــي أن يكــون أ كــر تنـ ً
ـاول لقضايــا النســاء ومناقشــة للثقافــة املجتمعيــة الــي تحــد

مــن قــدرة النســاء علــى التحــرك ،وحرصهــا يف مؤديــة وظيفــة ،ســواء وظيفــة داخــل املــزل أو وظيفــة
إداريــة يف مؤسســة حكوميــة .إن الطاقــة البرشيــة للمــرأة دورهــا املطلــوب علــى أ كمــل وجــه يف عمليــة

التنميــة؛ وبالتــايل نــرى أن مــن املهــم رفــع كل التحديــات واملعوقــات الــي تواجــه املــرأة عــن طريــق
وضــع الثقافــة املجتمعيــة للنقــاش بصحتهــا أو ال ،مخاطبــة املُرشّعــن علــى تذليــل القوانــن والقــرارات

وتعديلهــا علــى النحــو الــذي يدفــع باملســاواة بــن الجنســن وبمــا يتفــق مــع مــؤرش املــرأة واألعمــال
والقانــون الخــاص بالبنــك الــدويل.

ومــن الجديــر بالذكــر إىل أن خطــة التنميــة الوطنيــة لدولــة الكويــت  2020 – 2015تضمنــت

مجموعــة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،ومــن ضمنهــا الهــدف الخامــس الــذي يســتهدف القضــاء

علــى كل صــور التميــز ضــد املــرأة ،بحيــث تطمــع دولــة الكويــت إىل مطابقــة الركائــز الســبع لرؤيــة
الكويــت الجديــدة  2035مــع خطــط التنميــة الوطنيــة.
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التوصيات
املســاواة بــن الجنســن ال يقتــر يف وجــود املــرأة ضمــن مقاعــدة محــدودة ،ولكنــه عمليــة تكامليــة
تبــدأ بالسياســات حــى تتحــول إىل ممارســات ،وال يمكــن لهــذه السياســات أن تتــم إذا بقيــت وســائل

اإلعــام معتمــدة يف تغطياتهــا علــى عــرض مــا يــدور أثنــاء أنشــطة جمعيــات النفــع العــام.

املــرأة العاملــة يف وســائل اإلعــام ليــس مــن دورهــا أن تبقــى متخصصــة بقضايــا املــرأة النمطيــة كالطبــخ

واملوضــة بــل هــي عاملــة تهتــم بالقضايــا السياســية واالجتماعيــة ويجــب عليهــا الخــروج مــن االطــار
النمطــي لهــا وتقديــم رســالة شــاملة تعـ ّـر عنهــا ،تكــون مالمســة لواقــع النــاس واملجتمــع وتحمــل خطــة
للتغيــر الحقيقــي املبــي علــى أســس واضحــة.

علــى وســائل اإلعــام بــذل جهــود أ كــر الســتضافة نمــاذج نســوية لهــا رصيــد معــريف أو عمــل مجتمعــي

أو تحمــل آراء فكريــة معــرة ،وذلــك لتشــجيع املزيــد مــن النســاء علــى تقديــم أنفســهن بجــرأة وقــوة
وللمســاهمة يف اخــراج النســاء مــن النمطيــة الــي تعمــل الكثــر علــى حــر أنفســهن فيهــا.

ينبغــي علــى وســائل اإلعــام كلمــا أمكــن أو ســمحت املوضوعــات الــي تناقشــها ،أن تعمــل علــى
اســتضافة النســاء لطــرح وجهــة نظرهــا يف القضيــة بــذات القــدر الــذي تعمــل فيــه علــى اســتضافة
الرجــال يف تقاريرهــا املختلفــة.

االحتفــال باملناســبات الــي تتعلــق باملــرأة ليــس دور جمعيــات النفــع عــام فقــط أو الناشــطني علــى

وســائل التواصــل االجتماعــي ،علــى وســائل اإلعــام أن تقــود هــذه املعرفــة وعمليــات الرتويــج لهــذه
األيــام املهمــة للنســاء.

ينبغــي علــى جمعيــات النفــع العــام االســتفادة مــن نقطــة اعتمــاد وســائل اإلعــام علــى فعالياتهــا
وتقديــم نمــاذج نســائية ونســوية ليتــم عــن طريقهــن تمريــر الرســائل التوعويــة حــول القيمــة املضافــة

لعمــل النســاء وبالتــايل العمــل بشــكل جــدي لتصويــر قصــص ذات معــى وتغطيــات ذات قيمــة
للنســاء العامــات يف مختلــف القطاعــات.

علــى الــركات الــي تقــوم باســتخدام النســاء كمروجــات للســلع والخدمــات يف اإلعالنــات أال تقــع يف
فــخ اســتغالل النســاء ،ويجــب أن يكــون هنــاك ميثــاق رشف إعــاين يف وســائل اإلعــام اإللكرتونيــة
لوضــع ضوابــط ومعايــر محــددة لــركات اإلعالنــات أو الــوكاالت أو الــركات املنتجــة لإلعالنــات بحيــث
يلقــى االعــان قبــوال عامــا لــدى األفــراد والعائــات ّ
وأل يتــم مــن خاللــه تقديــم النســاء كجســد.

يقــع علــى عاتــق املواقــع والصحــف اإللكرتونيــة مســئولية عــدم مشــاركة صــور النســاء بهــدف جــذب
الــزوار أو التفاعــل مــع التغريــدة ،ينبغــي احــرام املــرأة والتعامــل معهــا بإنســانية وبكرامــة.
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