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 مقدمة

 

بدعم من البرنامج اإلقليمي لدول الخليج في كونراد ادينوير ستيفتنغ، وضعت ابتكار بصمتها الجديدة في مجال تمكين المرأة من خالل 

لبرنامج ا تم إجراءوقد . موضوع القيادة النسائيةبشمولية واستضافة برنامج بحثي لمجموعة مدعّوة من دول مجلس التعاون والذي تناول 

وتضمن مجموعة من الموضوعات  2020من سبتمبر إلى نوفمبر في الفترة " القيادة النسائية في مجلس التعاون الخليجي"عنوان تحت 

ف اختال مدىفي الخليج العربي، و اليوم القيادة النسائية ماهيةوتطرقت الجلسات إلى . جلسات مسّجلة 10 خاللالمتعلقة بهذا المبحث 

لقطاع وفي ا( المنتخبة والمعيّنةالمناصب ) حكوميالالقطاع : قطاعات مختلفة ثالثعلى  تركيزذلك عبر الصورها في الدول الست و

الجلسات العقبات التي ال تزال قائمة بالرغم من التقدم  تناولتكما و. وجمعيات النفع العام( الشركات وفي مجال ريادة األعمال)الخاص 

وقد انضمت إلى . هذه التحدياتمثل باألدوات الالزمة لمواجهة المرأة نفسها أن تزود بعض الدول وكيف يمكن الذي أحرزته الكبير 

دول مجلس التعاون  من الثقافيةخلفيات المختلف المجاالت المهنية ومن  أتين عاماً، 70و  25بين سيدة بلغت أعمارهن ما  43البرنامج 

 .كقيادياتمستقبل توقعاتهن للشاركن تجاربهن في الماضي والحاضر و، حيث الست

  .دراستها بشكل مباشر إال من خالل المقتضيات النوعية للرحلة القياديةومع هذا، ال يمكن استنباط  ،تسرد األرقام جزءاً من القصة 

 :   القيادة النسائية في دول مجلس التعاون الخليجيحول  الحوارات أهداف سلسلة

 . جمعيات النفع العامفي القطاعين العام والخاص و دورهااستقراء القيادة النسائية في الخليج العربي ومقارنة  ●

 .  تمكين القيادات النسائية الشابة وتعزيز مفهوم القيادة وتقديم رؤى تنموية ●

 . في خطط الرؤية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي مرأةتقييم دور ال ●

 في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مرأةللتشجيع وتعزيز الممارسات الجيدة في تطوير الفرص لألدوار المستقبلية  ●
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 ات والمشارك اتالضيوف من المتحدث: معلومات أساسية

 عبير العمر . د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م اختيارها توقد . ايكويتوالعالقات العامة والحكومية في شركة  منصب مساعد المدير التنفيذي لالتصاالتعبير العمر حالياً . دتشغل 

ز في أثر قيادي بار اليكون له مرأةة والذي يهدف إلى إعداد اليالسياس للمناسب مرأة الكويتيةال أهيلابتكار لت مبادرةلتكون من ضمن 

مؤخراً لعضوية مجلس إدارة المجلس األمريكي لألعمال في الكويت كما وتم اختيارها (. 2019-2018)المجال السياسي في الكويت 

 . ثالثة سنواتحيث عملت هناك لفترة ( 2019مايو )

المملكة المتحدة وتخصصت في مجال السلوكيات  -من جامعة برادفور  2016 عامالعمر على الدكتوراه في إدارة األعمال .دحصلت 

إجازة البكالوريوس في مجال إدارة األعمال من جامعة الكويت والماجستير في اإلدارة  ، وحازت علىالقيادية الفعالة للرئيس التنفيذي

 .2013من جامعة هارفرد لألعمال عام " اإلدارة المتقدم"كما واجتازت برنامج . تيجية من جامعة ماستخرت لألعمالاالسترا

 

 

 أفنان الزياني

 

 

التنسيق  رئيس لجنة وهي كذلك. جميعة نساء األعمال البحرينيةل هاترأسإلى جانب  الزياني التجارية شركة تترأس أفنان الزياني خدمات

مثّلت غرفة و.  اتحاد نساء األعمال البحرينية والمجلس الوطني البحريني للقدرات التنافسية وجمعيات عملت في مجالسوقد  .والمتابعة

التجارة والصناعة البحرينية في اللجنة الخاصة بجائزة معالي الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، وحصلت على جائزة 

 .  جائزة اإلنجاز الوطني وجائزة الشرق األوسط ألفضل متخصص في مجال األعمالو ،التربيةتكريمية من وزارة 
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 العنود الشارخ. د

 

 

العنود الشارخ ابتكار لالستشارات االستراتيجية التي تركز على برامج التمكين السياسي واالجتماعي، وهي ترأس حملة الغاء . د تدير

الشايو لحقوق االنسان من االتحاد االوروبي والتي تعمل إلنهاء تشريعات جرائم الشرف، وفريق إيثار الحائزة على جائزة  ١٥٣المادة 

 .التطوعي لحماية الناجين من العنف ومنصة سجل مضاوي لدعم المرأة القياديةفي المناصب المنتخبة

 

 

 

 أمل محمد المالكي . د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  اً وقد نشرت عدد. مؤسسة قطرفي أمل المالكي هي العميد المؤّسس لكليّة العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حمد بن خليفة . د

ألخبار في ا ياتالنساء العرب: ومن ضمن منشوراتها. كاديمية في الواليات المتحدة والمملكة المتحدةاألمجالت من ال العديد المقاالت في

قطر وبلومزبري  -مؤسسة بلومزبريوالذي نشرته كالً من ( 2012)التصورات النمطية القديمة ووسائل اإلعالم الحديثة : العربية

ضمن  روالذي أُصد تعليم الكتابة اإلبداعية في قطر: "حرفة المؤلف"منشور بعنوان كما وساهمت بتنقيح . المملكة المتحدة -األكاديمية

 . 2010لثقافة في مبادرة اختيار الدوحة كعاصمة ا
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 اسرار حيات 

 

 

ضو وهي كذلك ع. والتي تستهدف نشر الوعي االقتصادي وتمكين المرأة" كطنو"هي مؤسس مشارك للمبادرة غير الربحية اسرار حيات 

عام  "ة يياسالس للمناسب مرأة الكويتيةال أهيللت " لـ ابتكار مبادرةمجلس إدارة جمعية الكويت للشفافية وتم اختيارها لتكون ضمن في 

حازت أسرار على إجازة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ماسترخت، هولندا وعلى درجة البكالوريوس من جامعة وقد . 2018

 . سب اآلليالكويت، كلية العلوم في علوم الحا

 

 

 بسمة القصار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والذي يسعى إلى تقديم الدعم وتعزيز نمو النساء في القطاع الخاص في مجالي  مساندة المرأةهي مؤسس ورئيس منتدى بسمة القصار 

ستشارية في الموارد البشرية إذ تركز على اال اتمؤسسفي أحد الوحالياً، تشغل بسمة منصب مدير  .ريادة األعمال وأوساط الشركات

 . في األدب اإلنجليزي من جامعة الكويتوقد حصلت على إجازة البكالوريوس . تقديم خدمات ومخرجات للتطوير المهني
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 دالل بورسلي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي وهي مشارك معتمد ف. دكتوراه في مجال إدارة االبتكار طالبة، وهي رائدة أعمال و"تيبل زدي"هي الرئيس التنفيذي لـ   دالل بورسلي

كذلك عضو مؤسس في الجمعية الكويتية لدعم المستثمرين وسجل وهي  2018في  قياديةال للمناصبالمرأة الكويتية  أهيلابتكار لت مبادرة

 .   مضاوي

 

 

 

 دانة البدر

 

 

لطلبة كانت منسق تنظيمي في نوادي او ،وسائل تواصل اجتماعي في إدارة التسويق الرقمي في بنك الكويت الوطني هي مسئولدانة البدر 

 . في الجامعة األمريكية في الكويت

حصلت على درجة البكالوريوس في مجال العالقات الدولية من الجامعة األمريكية في الكويت وشغلت منصب رئيس نادي العالقات 

 .  على التواليالدولية لمدة عامين 
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 دينا الخليفة

 

 

فعاليات المحلية واإلقليمية والدولية، في العديد من المؤتمرات وال المجلس األعلى للمرأة مثلت لشيخة دينا بنت راشد آل خليفةا

وكانت والزالت المتحدثة الرسمية والممثلة للمجلس خصوصاً في وسائل اإلعالم والقنوات التلفزيونية التي تُعنى بشأن المرأة 

 وتوكل للشيخة دينا ترؤس االجتماعات بالجهات الحكومية والمنظمات الدولية وتشرف على الفعاليات التي .البحرينية

األعلى للمرأة وذلك بأمر ملكي منصب مساعد األمين العام للمجلس  2020شغلت في يوليو  .المجلس األعلى للمرأة ينظمها

  .بدرجة وكيل وزارة 2020( لسنة 32رقم )

 

 

 

 آل سعود  ةفهد

 

 

ي أُّسست ف للرحالت الغير عادية وهي شركة تصميم" ذي ترافلنغ بانثر"آل سعود هي عضو مؤسس وشريك إداري في  هدةفاألميرة 

برة تفوق خ فهدةتمتلك . من خالل خدمات السفر واالستشارات التي تقدمها الواعية تعزيز ثقافة السياحةو يرتكز عملها على نشر 2015

 . العشرة سنوات في مجال ريادة األعمال

 

 

 

https://albahrainia.com/knowledge/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7/
https://albahrainia.com/2019/02/28/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/
https://albahrainia.com/2019/02/28/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/
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 فرح سلطان

 

 

عملت في السابق كمدير تسويق في شركة اتصاالت الشرق و. ل الدولية القابضةمال في شركة تاوفرح سلطان، هي حالياً مدير تنمية األع

 .2017ولديها خبرة في إنشاء وبناء عالماتها التجارية آرنا، حيث حصلت على جائزة أفضل مصمم عربي لعام ( ميتكو)األوسط 

 .  تخرجت فرح من الجامعة األمريكية في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة وتخصصت في مجال إدارة التصميم 

 

 

 

 فاطمة بوجروة. د

 

 

ة في بيرث كويت وباحثلمجموعة فاطمة بوجروة هي عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت، وهي كذلك نائب رئيس المجلس التنفيذي . د

 . تخص صحة المرأة والطفل القضايا التييرتكز عملها على  إذالصحية  يةمجال المعلومات
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 هوازن نصيف 

 

دة حازت السيوقد . والحوكمة لدى الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة االجتماعيةالبيئة والمسؤولية إدارة هوازن نصيف هي مدير 

حصلت . وجائزة  التأثير في مجال األعمال في أفريقيا والشرق األوسط من  شركة كومنز 2018نصيف على جائزة التأثير الدولي في 

بوسطن والماجستير في القانون والعالقات الدبلوماسية من جامعة  السيدة نصيف على إجازة البكالوريوس في العالقات الدولية من جامعة

 .تافتس

 

 هبة محمد العلي 

 

 

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس من . مساعد في كلية الهندسة المعمارية في جامعة الكويت أستاذتشغل هبة العلي حالياً منصب  

 .  جامعة كولورادو بولدر في الهندسة المعمارية

بيرث كويت، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى نشر الوعي حول األمومة في مجموعة هبة هي رئيس مجلس إدارة وعضو مؤسس 

  . ورعاية الطفل في الكويت والمنطقة
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 هند المفتاح. د

 

س وهي كذلك نائب رئي. من قبل األمير كعضو في مجلس الشورى القطري نهند المفتاح من أوائل النساء القطريات ممن تم تعيينه. د

 . الشؤون اإلدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا وأستاذ مساعد في برنامج اإلدارة العامة

.  ركزت من خاللها على الرأسمال البشري في قطر حيث 2004حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة اكستر في المملكة المتحدة في 

 .2010وهي تشغل منصب أستاذ مساعد في جامعة قطر منذ عام 

 

 حصة المهندي

 

 

كما وتقدم المهندي .  2014شغلت حصة المهندي منصب مدير إدارة الشؤون القانونية في المجلس الوطني للسياحة في قطر منذ عام 

 . ي المجلس الوطني للسياحةاالستشارات القانونية والتدريب لموظف

ين القبلية ب: ومن بين مؤلفاتها المنشورة دور النساء القطريات. الدكتوراه في الدراسات الخليجية في جامعة قطر رجةتستكمل المهندي د 

 يف حاصلة على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من الجامعة اللبنانية األمريكية في بيروت وليسانس يشار أن المهندي. والحداثة

 .   في ليبيا طرابلسحقوق من جامعة ال
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 حصة الظاهري

 

 

ً  أبوظبي-هي نائب مدير متحف اللوفر حصة الظاهري طيلة  هعملت على تنظيم برامجالمتحف، إذ فريق  إلىمن أوائل المنتسبين ، وسابقا

تحمل  وهي ،وعملت سابقاً كصحافية مستقلة. ماماتها تعزيز المشاركة العامة والدور التعليمي للمتحفتمن ضمن اه .العقد الماضي سنوات

 . الهوية الوطنية والجندرية والتعليم والتي تطرقت من خاللها إلىدرجة الماجستير في الدراسات الخليجية 

 

 

 هدى الجريسي 

 

الغرفة التجارية بتولت منصب رئيس المجلس التنفيذي لفرع السيدات و .هدى الجريسي هي عضو منتخب في المجلس البلدي في الرياض

لنسائية ناشطة في مجال األعمال التجارية االجريسي . للمهارات النسائيةالعريبه تمتلك وتدير مركزوهي . الصناعية بمدينة الرياض مرتين

ارة دفترة زمنية كبيرة في إ حيث قضتمناصرة محو األمية المالية لدى السيدات  لتي تتمحور حولوالمبادرات الخيرية واالجتماعية ا

كما وأنها عضو في العديد من االتحادات واللجان الخيرية واالقتصادية .  1999بل للسيدات في المملكة العربية السعودية حتى عام أمركز 

 . وعملت كمستشار في المركز الوطني لريادة األعمال
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 إيمان دشتي

 

 

تتولى حالياً منصب مدير المخاطر و.  مخاطرالتعمل إيمان دشتي في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة وإعادة التأمين وإدارة 

تخرجت إيمان من جامعة الكويت وهي عضو في جمعية .  أحد األعضاء المؤسسين في سجل مضاويهي و ،واالمتثال في القطاع الخاص

 .جمعية االقتصادية الكويتية ونادي رئيس مجلس اإلدارة في مجلس األعمال األمريكي في مكتب الكويتالصحافيين الكويتية وال

 

 

 إنجي علي رضا

 

 

ي جامعة ف المعلمينالتوحد والتعليم الخاص للطفولة المبكرة من كلية  \حصلت إنجي على درجة الماجستير المزدوجة في اإلعاقة الذهنية

على رخصة معلم خاص في مرحلة  ازتحكما و.  2006كولومبيا وشهادة محلل سلوك معتمد من مجلس تحليل السلوك التطبيقي في عام 

 .  الطفولة المبكرة من نيويورك

العمل في  ها فيتكرس انجي جهود ، إذتستكمل إنجي درجة الماجستير الثالثة في علم األعصاب التطبيقي في جامعة كينغز كولج، لندن

س شركة ثينك وهي مؤس ،أمنيات في المملكة المتحدة حيث تقلدت منصب الرئيس اإلكلينيكي لمجلس اإلدارة التحادالتعليم المناسب التابع 

 . البحرين مملكة فيإنك 
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 جواهر السديري

 

 

ت األعلى للبرامج في معهد إفيدنس إلعداد السياساتتولى حالياً منصب مدير البحوث في جمعية النهضة وهي كذلك المدير  جواهر السديري

ون بالتعاون مع معهد برينست" رحمانيا"هي عضو في اللجنة التنظيمية الخاصة بحلقة البحث السنوية و. في جامعة هارفارد كينيدي

 . مكةاالجتماعي بالتركيز على مدينتي الرياض و واالندماجتتمحور بحوثها حول التنقل واإلسكان و.  للدراسات

السديري درجة الماجستير من كلية الهندسة المعمارية في جامعة كولومبيا والتخطيط والحفظ في مدينة نيويورك وبكالوريوس في  تحمل

 . اآلداب من كلية سميث إلى جانب شهادة من جامعة بكين

 

 

 ليانة العوضي

 

 

مشاريع في سجل مضاوي ومؤسس مشارك الوهي مدير . األمنيةليانة العوضي هي ناشطة في مجال حقوق المرأة والشباب والسياسات 

 . للديوانية الثقافية

في مكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب ودرجة البكالوريوس في مجال  يوسي ال فى جامعة لندنتحمل ليانة درجة الماجستير من كلية  

 . السياسة والعالقات الدولية من جامعة ساسكس

 

 

 



 

  

  

 

 سلسلة الحوارات حول القيادة النسائية في دول مجلس التعاون      

  16 

 لينا أبي رافع . د

 

 لينا حصلت وقد .التنفيذي للمعهد العربي للنساء في الجامعة اللبنانية األمريكية بمقريها في نيويورك ولبنان لينا أبي رافع هي المدير. د

ً كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ونشرت  منالدكتوراه  رجةد على دات الدولية الجندرية والمساع"عنوان تها برسالعلى  يستند كتابا

   ".السياسات والتأثيرات الخاصة بالتوّسط : في أفغانستان

ومبحث الهجرة القسرية  )هي تقرر) She Decides دارة في مختلف المؤسسات من ضمنها اإللس امجفي العديد من لينا هي عضو 

من قائمة لينا ضتم اختيار . مهنيي الجندرة والسالم األخضر في منطقة أفريقيا والشرق األوسط، وغيرها من المنظماتالخاصة بجمعية الو

ن أحد السيدتاوكانت  -الشخصيات األكثر تأثيراً في السياسة الدولية :  2018في  شخصية في مجال المساواة ما بين الجنسين 100أفضل 

 .  المصنفات ضمن القائمة العربيتان

 

 قاضيلبنى ال. د

 

 بحوث الخاصةوهي مؤسس ومدير مركز دراسات و. هي أستاذ مشارك في قسم العلوم االجتماعية في جامعة الكويت القاضيلبنى . د

 . بالتنسيق مع المجلس األعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت وجامعة الكويت 2010والذي تأسس في سبتمبر  المرأة

   .على درجة الدكتوراه في الديموغرافيا والعلوم االجتماعية من جامعة تكساس في يوستن، الواليات المتحدة األمريكية لقاضيا. دحصلت  

 

https://www.amazon.com/Gender-International-Aid-Afghanistan-Intervention/dp/078644519X
https://www.shedecides.com/champions/lina-abirafeh/
https://apolitical.co/gender-equality-top-100-2018/
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 لجينة الزعابي

 

تتقلد لجينة الزعابي حالياً مناصب عليا في مختلف المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة وغير الربحية إلى جانب إدارتها ألعمال 

وهي كذلك واحدة من بين اثنتان من النساء ممن تم ترشحيهن لمقعد المجلس االستشاري في الدولة وتم كذلك تعينها .  التجاريةأسرتها 

 .تخرجت الزعابي من جامعة السلطان قابوس.  2015كعضو في مجلس الدولة بمرسوم أميري منذ نوفمبر 

في  ةو متحدث نشطة ةهي مشارك، فد أبرز قادة األعمال التجارية من النساءكأح الزعابي لطالما أدركت فوربز في الشرق األوسط جهود  

 . ياديات النساء في عمانالق دور مختلف الفعاليات الدولية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية حيث ألقت خطابات حول أهمية

 

 

 مي الصقير 

 

 

لى شهادة ع صلتحوقد . األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانيةمي الصقير هي مساعد مدير إدارة التطوير المؤسسي في مدينة 

 .سيغما المعتمدة في تطوير األداء في العمل 6تحمل شهادة لين و .الماجستير في إدارة نظم الخدمات الطبية من جامعة جورج تاون

تشفى دي سي والمملكة العربية السعودية مثل مس تقلدت الصقير مختلف المناصب القيادية في عدد من المستشفيات البارزة في واشنطن 

جامعة جورج تاون و مستشفى انوفا االسكندريا و مركز جون هوبكنز أرامكو الطبي ومدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 

 .  اإلنسانية
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 مروة آل خليفة 

 

 

بن محمد آل خليفة هي رئيس المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة وهي أول منظمة نسائية بالكامل  نعبد الرحممروة بنت الشيخة 

دفعها شغفها وتفانيها المستمر في مجال حماية البيئة والحيوانات إلى توحيد ، حيث معنية بحماية الحيوانات والبيئة في الشرق األوسط

 .  ة للحفاظ على الحياة البرية على الصعيدين المحلي والدوليالدولية المعني تالمنظماجهود المؤسسة مع 

 

 

 

 ميمونة السليماني

 

 

هي محامية عمانية و.  2021-2019تم تعيينها كعضو في اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان للمرة الرابعة في الفترة ما بين  ميمونة السليماني

معتمدة أمام المحاكم العليا في سلطنة عمان وتشغل منصباً يعادل نائب رئيس اللجنة المنظمة لسوق العمالة في عمان في غرفة التجارة 

 .2022-2018والصناعة في الفترة ما بين 
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 مريم بن ثنية 

 

 

الموارد البشرية والتوطين ومديرة إدارتي االتصال وتكنولوجيا المعلومات في مريم بن ثنية هي مدير إدارة االتصال الحكومي في وزارة 

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال وتقلدت العديد من المناصب القيادية في محاكم دبي والمكتب الهندسي لصاحب السمو نائب رئيس 

 .  الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

لتكون أول سيدة يتم انتخابها في إمارة دبي بعد مرسوم  2019بات المجلس الوطني االتحادي في عام احتلت المرتبة األولى في انتخا

 %50التمكين الذي أصدره سمو معالي الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي يقر بوجود 

 .من النساء ضمن أعضاء المجلس الوطني االتحادي

 

 مشاعل عيسى فيروز

 

لالستثمار واإلدارة وهي شركة استشارات ذات قاعدة كبيرة من حملة األسهم تقدم خدمات ” جي اي او“مشاعل فيروز هي مؤسس 

اإلرشاد واالستشارات المالية والحلول التنموية الخاصة باألعمال التجارية ألصحاب الثروات ومكاتب األعمال التجارية العائلية 

منصب نائب السفير في االتحاد العالمي لدى مملكة البحرين ووزير إدارة االقتصاد الدولي في االتحاد  فيروز وقد شغلت. توالمؤسسا

  .عضو في الجمعية الدولية للنساء والشباب وشؤون السالم والمساواة في االتحاد العالميهي كذلك العالمي والمالية وشؤون األعمال و

ي وتحمل إجازة الماجستير ف ،شهادة البكالوريوس من كلية هولت الدولية لألعمال في لندن، المملكة المتحدةعلى  فيروزالسيدة  حصلت

 .  بريطانيا -إدارة األعمال من جامعة ستراثكليد 
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 مي الدباغ . د

 

 

الجندرة والعمل في الخليج أجرت العديد من الدراسات في مجال وقد .  أبوظبي -في جامعة نيويورك ساعدهي أستاذ ممي الدباغ . د

ولها مقاالت منشورة في . باستخدام مزيج من الحقول من منظور علم النفس االجتماعي والسياسات العامة ونسوية ما بعد االستعمارية

لعديد من تلقت اوقد (. باللغة العربية)المجلة العربية للعلوم االجتماعية  :، من ضمنهامجلة إضافات، مجلة الشرق األوسط لدراسات المرأة

والمعهد الدولي ( هارفرد)وبرنامج المرآة والسياسات العامة ( ستانفورد)الزماالت من مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية 

 (.نيويورك)المتقدمة وكلية تيش للفنون  تللدارسا

 

 

 ميرا الحسين

 

 

بحثها حول موضوعات علم االجتماع في سياق الدراسات العليا في  تستكمل ميرا الحسين درجة الدكتوراه في جامعة كامبرج ويتمحور

  . اإلمارات العربية المتحدة
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 موضي الحمود. د

 

 يةلسياساالعلوم موضي الحمود مسيرتها المهنية واألكاديمية كأستاذ مشارك في قسم إدارة األعمال في كلية التجارة واالقتصاد و .د بدأت

 .وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ومن ثم وزير التربية والتعليم العاليكذلك  وكانت. في جامعة الكويت

 .  وحالياً تتقلد منصب رئيس الجامعة العربية المفتوحة

ر في إدارة األعمال من وشهادة الماجستي( المملكة المتحدة)الحمود شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال من جامعة سيتي لندن .دتحمل 

 .  وشهادة البكالوريوس في إدارة األعمال مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت( الواليات المتحدة األمريكية)جامعة نورث تكساس 

 

 

 موضي الجامع . د

 

 

للتعليم والتدريب   STCعميرة أكاديميه شركة االتصاالت السعودية وبهذا، كانت أول سيدة سعودية  نائبة رئيسموضي الجامع هي .د

هادة وهي حاصلة على ش.  في مجال أمن المعلومات واإلنترنت واسعةخبرة  لدكتورة موضيل .تشغل منصباً تنفيذياً في الشركة الرقمي

 .  الدكتوراه في تصميم خوارزميات أمن الحاسوب من كلية كينغز في لندن
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 نانسي دينا إيلي خضوري

 

س األعلى للمرأة المجل فيفي اللجنة التنسيقية  كعضو في مجلس الشورى البحريني وعضو خضوري نانسي سعادة تم تعيين

كما وتم تعيينها كعضو في المجلس األعلى لتنسيق حوار . لدعم ادماج احتياجات المرأة في التنمية االقتصادية في المجتمع

تحت رعاية العاهل " ات في خدمة اإلنسانيةالحضار"مؤتمر الحضارات  لمسئول عن تنظيما، والحضارات والثقافات

 .البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 

 نور السويدي

 

يديان الدولي ميرتعمل كمستشار في المجلس الدبلوماسي الثقافي التابع لمركز .  هي فنانة وأمينة متاحف ومنتجة ثقافيةنور السويدي 

 ً وقد حصلت السويدي على درجة البكالوريوس في الفن التشكيلي من الجامعة . للفنون منصب المدير الراعي لمعرض أبوظبيوتشغل حاليا

   .األمريكية في واشنطن دي سي، ودرجة الماجستير في موضوع تنظيم التصميم المعاصر من جامعة كنغستون في لندن
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 مخلدال نور

 
ومستشارة في ابتكار  ١٥٣هي مديرة مشروع حملة الغاء المادة . السياسيةكويتية معنية بحقوق المرأة والعدالة  ناشطة هي دنور المخل

 .ةلالستشارات السياسي

 

 

 

 نورا الزدجالي 

 

 

تحمل .  وهي كذلك عضو في الجمعية النسائية العمانية 1995هي عضو في الجمعية العمانية للفنون الجميلة منذ عام نورا الزدجالي 

 . إدارة األعمالالزدجالي درجة البكالوريوس في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 سلسلة الحوارات حول القيادة النسائية في دول مجلس التعاون      

  24 

 

 نورة الخالد 

 

 

حاصلة على درجة البكالوريوس  ، وهي(.م.م.ذ)هي شريك إداري في شركة تورش إنوفيشن لالستشارات المالية واإلدارية الخالد نورة 

 . من جامعة بوستن بتخصص مزدوج في نظم إدارة المعلومات والتمويل

 

 

 

 سلوى الجسار د. 

 

 

وهي . 2009خالل االنتخابات التشريعية في  الكويتيالسيدات األربع المنتخبات في عضوية مجلس األمة هي أحد سلوى الجسار . د

حاصلة على الدكتوراه في الفلسفة من الواليات المتحدة األمريكية ودرجة الماجستير في التعليم وبكالوريوس في الجغرافيا من جامعة 

 .  الكويت شارك في كلية التربية في جامعةأستاذ م كذلك هيو. الكويت

ي جامعة كلية التربية فالتابع لوهي عضو مجلس التعليم .  عملت كمستشار في برنامج مكتب األمم المتحدة اإلنمائي في دولة الكويت

 .الكويت وكذلك عضو مجلس إدارة في جمعية الشفافية الكويتية ورئيس مركز تمكين المرأة
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 شيماء البلوشي 

 

 

تعكف شيماء البلوشي حالياً على تأسيس أول مبادرة نسوية بقيادة إماراتية في دولة اإلمارات لدعم جدول أعمال الحكومة اإلماراتية في 

شهادتي بكالوريوس في الدراسات األفريقية والسياسات الدولية وثالثة درجات ماجستير  البلوشي تحملو. تحقيق المساواة ما بين الجنسين

 . في الشؤون الدبلوماسية والعالقات الدولية واألمن المدني والدولي واألعمال الدولية واألسواق الناشئة

 

 

 شيماء فواز د. 

 

 

تحمل درجة بكالوريوس العلوم في علم األحياء و. غوسب ذات الصيحة المتقدمة والمعاصرة عمشيماء فواز هي مؤسس سلسلة مطا. د

المجهرية وبتخصص مساند في إدارة األعمال والدكتوراه في علم التركيب الوراثي من جامعة جورج واشنطن في واشنطن وتحمل كذلك 

كانت نائب رئيس الخدمات الصحية في شركة و.  ، المملكة المتحدةشهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال في لندن

 .  مبادلة لالستثمار والمدير المساعد في عيادة كليفالند في أبوظبي
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 وفاء العبيدات

 

 

ة وهي مشاركة بارزة في المطبوعة المستقلة الحائز. وفاء العبيدات هي الرئيس التنفيذي ومدير شركة أوباي أند هيل للتصميم اإلبداعي

المعنية بإنشاء المشاريع وريادة األعمال وهي كذلك كاتبة في مجلة خليجيزك حيث تتطرق في مقاالتها " ستارت آب بحرين"على جوائز 

 . إنشاء المشاريع والتصميم والصناعة اإلبداعية في الشرق األوسط موضوعات حول إلى

وقد حصلت على شهادة البكالوريوس . ي لجنة جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في غرفة التجارة البحرينيةوفاء هي عضو ف 

 . بطالقة نجليزيةوتجيد اللغتين العربية واإل.  في التصميم الداخلي والمكاني من كلية تشيلسي للفنون والتصميم في جامعة الفنون في لندن

 

 

 

 ياسمين التويجريد. 

 

مين التويجري هي كبير علماء ورئيس مركز البحوث الوبائية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث في المملكة سايد. 

في مجلس مديري منظمة النهضة اإلنسانية وهي أيضاً وهي عضو . العربية السعودية وهي طبيب زائر في كلية الطب في جامعة هارفرد

  . االستدامةمليات عفي  ماتهامساه التي تكفل سبلالتمكين المرأة السعودية وخلق  ستهدفمبادرات التي تمؤسسة يرتبط عملها بالعديد من ال
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 يسرى العجالن 

 

 

تحمل و.  يسرى العجالن هي مؤسسة مشروع استقرار والذي يهدف إلى تخفيف الصعوبات المالية على األسر البدون في دولة الكويت

في العالقات الدولية والماجستير في الدراسات الدولية والشؤون الدبلوماسية من كلية الدراسات الشرقية  العجالن شهادة البكالوريوس

 .  واألفريقية في لندن، المملكة المتحدة

 

 

 

 زينب السماك 

 

 

كذلك مدير  وهي.  السماك كمدير برامج في مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط، مكتب الكويت بتعمل زين

 .  البحوث في سجل مضاوي

حصلت السماك على درجة البكالوريوس في العالقات الدولية من الجامعة األمريكية في الكويت ودرجة الماجستير في القانون الدولي من 

 (. المملكة المتحدة)ية الدراسات الشرقية واألفريقية، لندن كل
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 زرقا برويز 

 

 

وهي   .في قسم دراسات الشرق األوسط في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في جامعة حمد بن خليفة تعمل حالياً كمحاضر زرقا برويز

 .قطر -مؤسس جمعية النساء ونادي التنمية في جامعة جورج تاون

القومية والهوية الوطنية والمرأة والدولة والمجتمع في منطقة : موضوع برويز هي طالبة دكتوراه في جامعة درهام ويرتكز بحثها على 

 . الخليج
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 دور المرأة في القطاع الحكومي

 

إذ أنه من الشائع توظيف المرأة للعمل ، [1جدول ] أعلى من القطاع الخاص في جميع دول الخليج مالعا قطاعالمرأة في ال ال يزال تمثيل

 (. 2018ي البنك الدول)وإدارة الخدمات الصحية والعمل االجتماعي في جميع البلدان الخليجية  يةالتعليم تمجاالالفي القطاع الحكومي في 

 

 مشاركة المرأة في القطاع العام الدولة

 ٪48 البحرين

 ٪38 المملكة العربية السعودية 

 ٪59 الكويت

 %42 عمان 

 ٪28 قطر 

  %66 اإلمارات العربية المتحدة 

 

 .متحدةال العربية واإلمارات وقطر وعمان والكويت السعودية العربية والمملكة البحرين في الحكومي القطاع في المرأة مشاركة .1 الجدول

واإلدارة المركزية لإلحصاء بالنسبة لبيانات الكويت ( 2020)مملكة العربية السعودية في الالهيئة العامة لإلحصاء بيانات السعودية من و( 2015)البيانات الخاصة بالبحرين مرجعها المجلس األعلى للمرأة 

  (. 2020)واستعراض الشئون العالمية بالنسبة لبيانات اإلمارات ( 2018)وكوارتز بالنسبة لبيانات قطر ( 2020)، وغلف نيوز لبيانات عمان (2020)

 

ة طفيفة األخيرة زياد اآلونةفي  ت، لوحظفي جامعة الكويت المرأةمدير مركز الدراسات والبحوث الخاصة ب ي،قاضوفقاً للدكتورة لبنى ال

لك بما يتفق وذ. العامة والتخطيط والشئون االقتصاديةاألشغال ك غير نمطية وظائفبفي توظيف النساء في القطاع الحكومي الكويتي و

الكازي بأن الحكومة  .وقد أكدت د. زيادة عدد النساء في األدوار القيادية ومناصب صناعة القرارالمتمثلة بمع رؤية الكويت الجديدة 

اء في الفترة ما بين لقادة النسا الخاصة بتمكين يةتدريبالبرامج الالكويتية تعتبر واحدة من الحكومات القليلة في الخليج العربي ممن وفرت 

2018-2020 . 

  

موضي الحمود، وزير اإلسكان والتعليم السابقة، قد  .وبالرغم من أن العديد من النساء في الكويت يعملن في القطاع الحكومي، إال أن د

، وأشارت بأن نسبة تمثيل المرأة في %20نسبة  شّكلوالتي ت أبدت قلقها حيال النسبة المنخفضة للنساء ممن يشغلن المناصب القيادية

ً تفق مع نسبة النساء المتاألدوار القيادية في الكويت ال  يمكن ه أضافت بأنو. هذه المناصبمثل  شغلالكفاءة ل اتمن ذو ؤهالت أكاديميا

 .   والمعيّنة في هذه الدول السترؤية هذه النسبة المنخفضة من النساء في األدوار القيادية في كالً من الجهتين المنتخبة 

 

لى تخصيص جهة استباقية لإلشراف ع فيعدد أكبر من المناصب القيادية النسائية في القطاع الحكومي  ماجدإل الحلقد يكمن ومع هذا، ف

كومية في ت الحالسيدة نانسي الخضوري بأن المؤسسا سعادةففي البحرين، على سبيل المثال، أكدت عضو مجلس الشورى .  هذه العملية

   .لتعزيز التدريب وتطوير المهن لكال الجنسين وضمان عدم وجود أي تمييز" تكافؤ الفرص"القطاع العام لديها لجان خاصة بـ

  

وبالمثل، تطرقت جواهر السديري، مدير البحوث في جمعية النهضة حول قيام المملكة العربية السعودية بإدراج القيادة النسائية في مختلف 

 .مجاالت بدًء من السياسات وتغييرات البنية التحتية وانتهاًء بالتعيينات المباشرة وإعادة هيكلة كالً من القطاعين الخاص والحكوميال

ر على مشاركة التحيز في السياسات التي تؤث أهم أوجهتعيين النساء فحسب، بل تتضمن معالجة في وأضافت بأن العملية ال تتعلق بالرغبة 
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 النفع العام جمعياتدور النساء في المجال االجتماعي وسياق فعالية فقاً للسديري، حاول معظم صناع السياسات الحاليين تحويل وو. المرأة

 من جهة أخرى، أشارت بأن القيادياتو. مؤثرة في المجالس اإلداريةالمناصب البل وتمثيلهن في  ،واالقتصاديةإلى القطاعات السياسية 

 .  ات ويعتبر تمثيلهن ناقصاً إلى حد كبير حتى في المستويات اإلدارية األدنىالنساء ال يزلن أقلي

 

ً للدكتورة موضي الج، فومع هذا، ال تزال النساء في السعودية تفّضلن العمل في القطاع العام ركة أكاديمية شنائبة رئيس ، امعوفقا

يث أكثر جذباً من حفإن بيئة العمل في القطاع الحكومي تعتبر ، للتعليم والتدريب الرقمي  STCوعميرة أكاديمية  السعودية تصاالتاال

 اعدسمي الدباغ، أستاذ م. وبالنظر إلى الوضع من منظور اإلمارات العربية المتحدة وجميع الدول الست، أكدت د. ساعات العمل والراتب

لمنافسة داخل دول مجلس التعاون تدفع العديد من الدول إلى تعزيز دور المرأة أبوظبي بأن ضغط المجتمع الدولي وا -في جامعة نيويورك 

  .في القطاع الحكومي، وبهذا، فقد ال يكون من الغريب أن تكون هناك زيادة وحضور للمرأة في مناصب اتخاذ القرارات في هذا القطاع
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 دور المرأة في المناصب التعيينة

 

دور المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار كالحدث التاريخي المتمثل بتعيين أول سيدة لرئاسة  بالرغم من الجهود الملحوظة لتعزيز

وزير العمل والتنمية االجتماعية في ليتم تعيينها كنائب يسيدة  القبيسي، وأول، أمل 2015البرلمان في اإلمارات العربية المتحدة في 

نسبة ، إال أن 2020وتعيين أول قاضيات من النساء في الكويت عام  ،بن يوسف الرماح تماضر 2018المملكة العربية السعودية في عام 

 . جداً ة زال متدنيتتمثيل النساء في المناصب التعيينية في الخليج ال 

 

 ( الخليجيات من المواطنات)تمثيل النساء في الهيئات التعيينية في مجلس التعاون الخليجي 

 

 البحرين 

المملكة 

العربية 

 السعودية

 قطر عمان الكويت

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

مجلس 

 الوزراء
 ٪28 ٪8 ٪12 ٪6 ال يوجد 4٪

المجلس 

 االستشاري 
 %20 ٪10 ال ينطبق ال ينطبق 20% 23٪

 ال ينطبق ال ينطبق %18 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق مجلس الدولة

المجلس 

 البلدي

 ال ينطبق

انتخاب )

 (فقط

1.2% 17٪ 

ال ينطبق 

انتخاب )

 (فقط

ال ينطبق 

انتخاب )

 (فقط

ال ينطبق 

انتخاب )

 (فقط

 ٪6 ال يوجد ٪1 ال يوجد % 9 القضاة

7% 

سيدتان في )

القضاء 

 ( اإلتحادي

 

جلس النواب ء في البحرين من مراالبيانات الخاصة بمجلس الوز (.المواطنات من) الخليجي التعاون مجلس في التعيينية الهيئات في النساء تمثيل .2 الجدول

والبيانات ( 2020)والبيانات الخاصة بقطر من مكتب التواصل الحكومي ( 2020)، والبيانات الخاصة بعمان من وكالة أنباء عمان (2020)، البيانات الخاصة بالكويت من موقع حكومة الكويت (2019)

والبيانات الخاصة بالسعودية فهي من ( 2020)من مجلس الشوري فهي البيانات المتعلقة بالمجلس االستشاري للبحرين وأما  . دة لدى لوس انجلسالخاصة باإلمارات من بوابة سفارة اإلمارات العربية المتح

البيانات الخاصة بمجلس الدولة في عمان من (.  2020)وبيانات اإلمارات من الموقع الرسمي لحكومة اإلمارات العربية المتحدة ( 2020)وبيانات قطر هي من مجلس الشورى ( 2013)السفارة السعودية 

البيانات الخاصة بالقضاة في البحرين (.  2018)وبيانات الكويت من وكالة األنباء الكويتية ( 2020)البيانات الخاصة بالمجلس البلدي في السعودية من مركز النهضة للبحوث (. 2020)مجلس الدولة العماني 

 (.2019)وبيانات اإلمارات من غلف نيوز ( 2019) سكاوا الخاص باألمم المتحدةوبيانات قطر من تقرير ا( 2020)وبالنسبة لبيانات الكويت من كويت غلف نيوز ( 2020)من دينا آل الخليفة 

 

المجلس األعلى للمرأة في مملكة البحرين، هناك آليات خاصة لتعيين النساء في المناصب  فى دينا آل خليفة، مساعد أمين عاملشيخة وفقاً ل

 فقدر التاريخ، مالتي ُشهدت على تعيين النساء في المناصب التنفيذية تدني نسبة وبالرغم من . العامة وتعتمد هذه اآلليات على المؤهالت

 مواقعوغيرها من  في مناصب مثل وكالء وزاراتأكدت آل خليفة بأننا نجد المرأة اليوم و. 2000في عام  %10بلغت نسبة تعيين النساء 

 .  صنع القرار مما يعكس بأن النساء يتم تجهيزهن لمناصب حكومية أعلى في المستقبل
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ً حاليو معيّن في لجنة حقوق اإلنسان العمانية، بأن ثمانية من النساء يشغلن ضذكرت ميمونة السليماني، وهي ع ر منصب نائب وزيا

، مشيرةً أن هناك حاجة للتركيز بصورة أكبر على التحيز ضد سيدات يتقلدن منصب وزير في سلطنة عمانثالث وجود باإلضافة إلى 

 واستناداً على النقطة السابقة، أكدت ميرا الحسين، وهي طالبة دكتوراه في جامعة كامبرج. اصب القياديةنالمرأة والتنوع العرقي في الم

 بأن الحركة النسوية كما في اإلمارات العربية المتحدة تعتبر هامة جداً لتعيين المرأة في المناصب القيادية في المناطق غير العالمية،

بل من خالل الدعم الذي تقدمه الحكومة،  ،طموحهن القيادي فحسب لم ينجحن بسبب مضيفة أن معظم النساء ممن يصلن إلى السلطة

 . ة هي من تحدد من يتم تعيينه في المناصب القياديةوبهذا، فإن الدول

  

لمرأة عندما تعتلي في إنجازات ا" النقائص"وفيما يتعلق بالمنظور العام للقيادة النسائية، أكدت الحسين بأنه في الغالب ما يتم التركيز على 

ين وكمحاولة إلصالح هذه النظرة، تقوم الدولة بتعي( سبيل المثال، ليست متزوجة، ليس لديها أطفال، مطلقة، وغيرها على)المناصب العليا 

لف المستويات مخت واستجذاب مفاهيم التقليديةالالمزيد من النساء إال أن تلك المناصب تكون معظمها في مناصب القوة الناعمة للحفاظ على 

 . ن في جميع اإلمارات السبعوالتديّ  الفكر المحافظمن 

  

لرغم من بأنه وحتى با ،أمل المالكي العميد المؤسس لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حمد بن خليفة. قطر، أكدت دل بالنسبةو

لتعيينات وفي قطر، نجد أن ا هنتقلد النساء للمناصب العليا، فإن قضايا المساواة ما بين الجنسين ال تبدو من ضمن أولويات جدول األعمال

المرأة في  دماجفي إتلعب دوراً بارزاً في تمكين النساء وتمهيد الطريق لرؤية أكبر " التوطين"االنتقائية وسياسات التوظيف الوطنية كـ

لي دولة قطر الحامناصب القوة، والدليل على ذلك وجود نماذج يحتذى بها كالشيخة موزة زوجة األمير السابق ووالدة صاحب السمو أمير 

 . قطر أميرصاحب السمو والشيخة ميساء شقيقة 
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 منتخبةدور المرأة في المناصب ال

 

نية ، نرى بأن تمثيلها في الهيئات المنتخبة كالمجالس البلدية والبرلمانات الوطمنتخبةوفيما يتعلق بتمثيل المرأة في المناصب القيادية ال

 .   ارنةً بنظرائها من الرجالفي الدول الخليجية ال يزال متدنياً مق

 

 ( من المواطنات)في مجلس التعاون الخليجي  مناصب المنتخبةتمثيل النساء في ال

 

 البحرين 

المملكة 

العربية 

السعود

 ية

 قطر عمان الكويت
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 المجلس االستشاري 
ال 

 ينطبق

ال 

 ينطبق

ال 

 ينطبق
2٪ 

ال 

 ينطبق
35% 

 مجلس النواب

 (البرلمان)
15% 

ال 

 ينطبق

1.58

% 

2.33

% 

ال 

 ينطبق
 ال ينطبق

 ٪1 ٪23 المجلس البلدي
ال 

 ينطبق
3٪ 7٪ 2٪ 

 

 ( المواطنات من) الخليجي التعاون مجلس في المنتخبة مناصبال في النساء تمثيل .3 الجدول

البيانات الخاصة (. 2020)وبيانات اإلمارات من البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات ( 2020)البيانات المتعلقة بالمجلس االستشاري العماني من وكالة األنباء العمانية  

البيانات الخاصة بالمجلس البلدي البحريني من المجلس األعلى IPU Paline (2020  .)بمجلس النواب البحريني وبيانات الكويت وعمان من مصدر قاعدة بيانات 

وبيانات قطر من مكتب التواصل الحكومي (2020)وبيانات عمان من مجلس الدولة العماني ( 2020)وبيانات السعودية من مركز النهضة للبحوث ( 2015)للمرأة 

 (.2020)وبيانات اإلمارات من البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات ( 2020)

 

ففي    .ال أنه تغير بشكل واضح في بعض الدول في السنوات األخيرةلطالما كان التفاوت ما بين عدد الرجال والنساء المنتخبين عالياً، إ

المرأة الكويتية  فبعد حصول.    الواقع، انخفضت نسبة النساء المنتخبات في المناصب االنتخابية في الكويت خالل الستة سنوات الماضية

.  ومنذ ذلك الحين، شغلت سيدة واحدة فقط هذا المنصب 2009، فازت أربع نساء بالمقاعد االنتخابية لعام 2005على حقوقها السياسية في 

 . ، ليس هناك أي حضور نسائي في البرلمان2020واليوم، وبعد انتخابات 

  

أعضاء البرلمان من السيدات في الكويت بأن الترشح للبرلمان يجب مصاحبته بالحضور  ضمن أوائلسلوى الجسار وهي   .أكدت د

 وعند استذكار تجربتها ضمن أوائل السيدات المنتخبات في البرلمان الكويتي،. ب شريحة كبرى من الناخبينالسياسي واالجتماعي الستقطا

أشارت بأن دخول المرأة إلى البرلمان شّكل تحديات كبيرة خاصة وأن بعض األحزاب السياسية المؤثرة كاإلسالميين كانوا معارضين 

الجسار بأن أعضاء البرلمان الكويتي من النساء تعرضوا  .وأضافت د". يهدد مقاعدهم"د لمعترك السياسي ألن ذلك قالفكرة دخول المرأة 

وعبرت عن إحباطها باألسلوب غير العادل . محاوالتهن االنضمام إلى اللجان، كون النساء خارج هيكل التأييد في مجلس األمة عندللتنمر 

مقترح  11سهامات المرأة السياسية، مؤكدةً بأنه وبالرغم من قيام األعضاء النساء من تقديم إالمتبع من قبل وسائل اإلعالم في تصوير 

 . قانوني بخصوص قضايا المرأة، إال أن وسائل اإلعالم كانت تنتقد عدم كفاية ما تم تقديمه



 

  

  

 

 سلسلة الحوارات حول القيادة النسائية في دول مجلس التعاون      

  34 

 

أشارت البلدي في الرياض و تجربتها بالترشح في المجلسإلى تطرقت هدى الجريسي وهي عضو منتخب في المجلس البلدي السعودي 

رات من الصعب عليهن ترجمة هذه الخب فإنه ومع هذا، .بأن المرأة تكتسب خبراتها بشكل أساسي من الحمالت الترشيحية السياسية للرجال

وأضافت   .هاترشّحها، حازت على أعلى عدد من األصوات في مقاطعت يشار بأنه لدى. إلى الفوز بمقاعدهن الخاصة في الهيئات االنتخابية

 . نظرائها من الرجالكتماماً  المهنية من خاللها إثبات جدارتهامرحلة تحاول في  تعيش السعوديةالجريسي بأن المرأة 

  

لمعترك النساء ا لوأكدت الجريسي بأن ارتداءها للنقاب ساعدها على التغلب على العديد من الصعوبات المرتبطة بمعارضة الرجال لدخو

 . بأن المرشحات المنقبات للمناصب المنتخبة هم أفضل حاالً عن غيرهن مشيرةً  ،السياسي

  

لسي حيث تشغل النساء مقاعداً في مج ،نظام المجلس الثنائي كالموجود في مملكة البحرين هل في ظلسقد يكون دمج النساء في السياسة أ

، شهدت الدولة انتخاب أول رئيسة للبرلمان وهي 2018عام دينا آل خليفة بأنه وفي الشيخة أكدت  وفي هذا السياق، .النواب والشيوخ

 .   عظيماً للمرأة انتصاراً يعتبر والذي فوزية زينل 

 

ارية، العقبات الزياني التج شركة أفنان الزياني، رئيس خدماتشاركت كونها أول سيدة تفوز بمقعد في غرفة التجارة والصناعة البحرينية، 

غيير ت، إلى جانب صعوبة التي سعت إلى تخطيها مشددة على مدى صعوبة الحصول على ثقة المجلس الذي يغلب عليه هيمنة الذكور

تخطي هذه العقبات عن  من الضروريوأشارت بأنه . مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة من الرجال السائدة ضمن الفكر والنمطية

 شبكة العالقات ومتابعة المحظوراتتعزيز في مجلس اإلدارة والفعالة سجل حافل من األعمال التطوعية الجادة والمشاركات  تقديم قطري

التي  فهم كامل آلخر القضاياالحصول على مشاركة و، إلى جانب القدرة على الآداب عالية في العمل وأخالقيات اجتماعيةامتالك الثقافية و

وأضافت بأنه حتى وبعد .   وسهولة الوصول إليهاكمسئول توافرها  أهمية ، كما وشددت علىخاص والبحرين بشكل عامتهم القطاع ال

 .   ثمانية أعوام منذ انضمام المرأة إلى عضوية مجلس اإلدارة، إال أن فكرة انتخاب سيدة كرئيس الغرفة ال تزال غير مقبولة

  

أمل . وذكرت د.  عوضاً عن المعينين 2021من مسئولين منتخبين بعد انتخابات ( تشاريالمجلس االس)يتكون مجلس الشورى القطري 

ن عاماً من حصول المرأة على حقوقها السياسية، إال أنها ال تزال ناقصة التمثيل في الهيئات السياسية والمالكي بأنه وبعد ما يقارب العشر

 . في قطر

 

وذلك بموجب  2018للتمثيل ما بين الجنسين في المجلس الوطني االتحادي عام  (كوتا) حددت اإلمارات العربية المتحدة حصة مقررة

من المقاعد المنتخبة في المجلس  %35حصول المرأة على  هذا القانوننتج عن و. من المقاعد للنساء %50مرسوم رئاسي يخصص نسبة 

المقررة فيما يتعلق باإلدماج السياسي للنساء في مجلس والذي يعتبر قفزة نوعية تثبت أهمية الحصص  2019الوطني االتحادي عام 

 .التعاون الخليجي
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 دور المرأة في القطاع الخاص

 

نسبة ال تزال ، (2020كاتاليست ( )%29)كما هو الحال في جميع دول العالم، فإن نسبة تمثيل المرأة في القطاع الخاص تعتبر متدنية 

عمل الاكن مشكلة تواري النساء في أم"من هي قضية تنبثق وة الخاص في الدول الخليجية منخفضالنساء في المناصب القيادية في القطاع 

 (. 2016يونغ " )القطاع الخاصفي 

 

وفي جميع الدول الخليجية الست، يتم تمثيل النساء في القطاع الخاص بشكل عام في الوظائف المكتبية وفي قطاعات تجارة التجزئة 

المجلس )في المجاالت الهندسية على التوالي والفنية \جيد في المجاالت العلمية في البحرين وعمان تتمتع بتمثيل ونرى أن المرأة. والجملة

ولة في مناصب اتخاذ القرار في د د ارتفعت نسبة النساءق، فقاضيوفقاً للدكتورة لبنى الو(. 2020األعلى للمرأة في البحرين وغلف نيوز 

   .القطاع الخاص عن القطاع الحكوميأعلى في  تمثيلها الماضية ويعتبر الخمسسنوات منذ ال %3حتى الكويت 

  

عية في القطاع الخاص هو القيود االجتما نساء، فإن السبب الرئيسي لتخلف مشاركة اللمرأةا مساندةمنتدى ، رئيس وفقاً لبسمة القصار

دم إلمام من والديها للعمل في القطاع الخاص بسبب عأة تشجيعاً كافياً ه في الكثير من الحاالت، ال تتلقى المرمضيفة بأنالمفروضة عليها، 

بل كما وأشارت القصار بأن معظم األسر قد تتق. بالنسبة للكثيرين" تعارف عليهاغير م" هذه الجهات حيث تعتبر مثل األهل بمكان العمل

ً فكرة العمل في قطاعات المصارف واالتصاالت أكثر عن غيرها من المجاالت أل  . نها مألوفة أكثر وبهذا، يعتبرونها أكثر أمانا

 

قيادية كرؤساء مصارف ومدراء المناصب العديد من النانسي خضوري أن النساء في القطاع الخاص البحريني يشغلن  سعادةوذكرت 

المزيد من الخطط لدعم تقدم ومع هذا، أشارت بأنه وبمبادرة من المجلس األعلى للمرأة، تم وضع . وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة

األسباب المؤدية إلى انخفاض تمثيل  أهم ، بأن أحدس شركة جي أي أوترى مشاعل فيروز، وهي مؤسومن جهة أخرى، . المرأة البحرينية

 يازامال ليمنح الرجاهو الحال في سائر دول العالم والذي  ، مثلماالمرأة في المناصب القيادية في دول الخليج هو االمتياز الذكوري

   .الصراعات التي تواجه المرأة اليوم فيما يتعلق بالعمل في القطاع الخاص وحصولها على المناصب القيادية سبابأة والتي تعد من متأصلال

 

إال أن  لمرأةلمستقبلية ذكرت نور السويدي وهي فنانة إماراتية، أمين متحف ومنتجة ثقافية، أن الفن والمجاالت اإلبداعية قد تشكل فرصاً 

 يجني منمالدول الخليجية ال تدرك المواهب الوطنية إال بعد وصولها إلى العالمية وهو عبء ال يشعر به من يعمل في المجاالت التقليدية 

صادية قتبأن تطوير دمج المجاالت اال السويدي ترىو. أقرانهم من الفنانين والعاملين في المجاالت اإلبداعيةب من الدخل مقارنةً  المزيد

 وعلى نحو مشابه، أضافت. مما يخلق قنوات جديدة للدخل بحكم الضرورة أمر مستمر التقليدية بمهارات الذكاء االصطناعي للوظائف

المناصب  ومهما كانت ،في اإلدارات الناعمة كالفنون واإلنسانياتحتى أبوظبي بأنه و لوفرالحصة الظاهري، نائب الرئيس السابق لمتحف 

ً  مرأةفيما نجد أن ال ،للرجل فيها غالباً ما يكون نصيب األسد في العالم،  . في المناصب األدنى اجتهادهابالرغم من  تأتي الحقا

 

ألعمال أن حتى في ا ،ل الدولية القابضةاووفيما يتعلق بالفرص غير العادلة، أكدت فرح سلطان وهي مديرة تنمية األعمال في شركة ت

ق بالقيادة الرجل فيما يتعل في مصلحةالتجارية العائلية والذي يشكل جزءاً هائالً من القطاع الخاص في الخليج، نجد أن االمتيازات تبقى 

المتيازات أن مثل هذه اوأضافت . السائدة يؤكد من جديد هذه العقلية ، األمر الذيوالملكية والذي يمكن أن يعود إلى القيم التقليدية والدينية
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تترجم في األسلوب الذي يتم من خالله تفويض المهام، حيث يُمنح أعضاء العائلة من الذكور الفرص لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

ي كلمة ف نوغيرها من المؤتمرات الدولية فيما يُتَوقع من اإلناث في العائلة القيام بالحد األدنى من األعمال اإلدارية دون أن يكون له

غل نفسها شبأن راحة المرأة تكمن في المنزل وبأنه من غير المطلوب أن تشير ت تيال اهيممن خالل المفالسلوك ويتم تبرير هذا .  الشركة

 .  بالعمل
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 دور المرأة في أوساط الشركات 

 

 التعاون والتي بدأت بالنظر إلى مفهوميخالل السنوات العشر الماضية، كانت هناك نقلة في األساليب المتبعة في شركات دول مجلس 

لمناصب تمحور حول ضمان وصولها إلى االتي تمتابعة ت الن المرأة وتخلق سجالتنفيذ البرامج التي تمكّ  رتفع معدلحيث ا، التنوع والدمج

. المجاالت كاالتصاالت وغيرها منفي الشركات اإلقليمية كذلك و، القيادية وذلك في مختلف الشركات العاملة متعددة الجنسيات في المنطقة

د تم تدشين بأنه ق ،كويتيإشركة في  ي مساعد المدير التنفيذي لالتصاالت والعالقات العامة والحكوميةعبير العمر وه .بيّنت دحول هذا، و

لفرص دمج وإتاحة اكويت للبتروكيماويات والتي تهدف بدورها إلى خلق خارطة طريق لتشجيع وتعزيز اليمثل هذه البرامج في شركة إ

ه توظيف والذي نتج عن( بالتوافق مع ركائز األمم المتحدة الخاصة بتمكين النساء)للنساء في المؤسسة بمشاركة واسهام من اإلدارة العليا 

ا عوضاً ليهللتغلب ع جتهادوأشارت بأنه يتوجب مواجهة التحديات والتحلي بالقيم واال. مهندسات واستحداث منصبين قياديين للنساء 10

 . عن منح األهمية للعقبات ذاتها

 

بالتعاون مع المجلس األعلى للتنمية والتخطيط واألمم المتحدة وشركة زين لالتصاالت تحت  2017ي مبادرة عام قاضلبنى ال .ووصفت د

وأضافت .   ةوالتقنية الالزمفي الكويت على أنه برنامج يهدف إلى تتبع الموظفات ومنحهن البرامج التدريبية " النساء السفيرات"عنوان 

البيانات  ي بأنقاضال .وقالت د. بأنه تم تبني هذا البرنامج في بعض المؤسسات كالقطاعات المصرفية وسوق األوراق المالية وإيكويت

ً األخيرة بسبب ال وصل إلى الحالية تبين أن توظيف المرأة في القطاع الخاص الكويتي قد لمزايا اثالث أضعاف خالل العشرون عاما

 . والحوافز التي تقدمها هذه الشركات

 

بأن النتاج هو الدافع الرئيسي للقطاع الخاص  امعموضي الج .ومن خالل خبرتها وانتقالها من القطاع الحكومي إلى الخاص، أوضحت د

للتشريعات والسياسات المطبقة في  امعالج. وتطرقت د. اإليرادات والمخرجات بغض النظر عن جنس الموظف توليد قصد بهيُ  ذيوال

المملكة العربية السعودية وتلك المتبعة داخل المؤسسة والتي تتوافق مع نظرة المملكة، وأحدها تشكيل مجلس المرأة في شركة االتصاالت 

 .   ة في الشركةح لصالح المرأسن اللوائ عبرتعزيز بيئة العمل يهدف إلى السعودية والذي يتعامل مع القضايا التي تواجه الموظفات النساء و

 

 ،لمرأةلاألهداف المستدامة غير متحيزة ب الخاصة رؤيةالن فإوقالت ميمونة السليماني بأنه وفيما يتعلق بالحوكمة والتشريعات في عمان، 

ضاء على جميع أشكال الق عت عمان اتفاقيةفعلى سبيل المثال، وقّ . بل هناك بعض االنتكاسات فيما يتعلق بتنفيذ التشريعات المصدق عليها

هناك حاجة لزيادة كما وأن . وإلى اليوم هناك انعكاس ضئيل لهذه المعاهدة ضمن القوانين الوطنية 2005في ( سيداو)التمييز ضد المرأة 

لما ثعن طريق تخصيص حصص تشريعية في القطاع الخاص تماماً ممعالجته يمكن ، األمر الذي عدد النساء في مستويات مجلس اإلدارة

 . جميع الشركات المدرجة بتعيين سيدة واحدة على األقل ضمن مجلس اإلدارة تلتزم بموجبهوالذي  2021تقدمت به اإلمارات في 

 

مليار دوالر أمريكي مما  224ن ثروة النساء في دول مجلس التعاون تقدر بـإ، "كطنو" مبادرة وفقاً ألسرار حيات، مؤسس مشارك في

ومع هذا، فإن أغلبية فرص االستثمار قد تم تصميمها خصيصاً . س إجمالي الثروة الصافية تدار عن طريق النساءيعني أن ما يعادل ُخم

 .  للرجل، مما يخلق فرصاً غير مستغلة للشركات المؤثرة وغيرها من المصارف الخاصة في المنطقة
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 دور المرأة في ريادة األعمال

 

هناك إن ف، ومع هذا، ينساء حول العالم في العديد من النواحمن الغيرهن مع األعمال النساء في الخليج  وادتتشابه التحديات التي تواجه ر

تقدمها في مجال الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وريادة األعمال  التي مساهماتال تحديات معّينة تواجه المرأة في الخليج تقابل

اثيو، م)ت الحكومات بعض اإلصالحات لتشجيع المزيد من النساء للعمل في هذا المجال وقد أجر. االجتماعية والذي تتفرد به المنطقة

 .  إال أن الممارسات االجتماعية والتجارية ال تزال تفضل هيمنة الذكور وقيادة الرجال( 2019

 

ً في خلق مشاريعهن التجار ً لمشاعل فيروز، إن نقص الفرص تفرض على النساء أن تكن أكثر إبداعا دالل  وأضافت. ية الخاصةوفقا

بأن النساء في دول مجلس التعاون هن في الواقع أكثر إبداعاً في خلق أعمالهن التجارية مما " تيبل ديز"بورسلي وهي الرئيس التنفيذي لـ

ت روفي محاولة لتحفيز الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ذك. لتأسيس شركاتهن الخاصة وخصوصاً في الكويت لجوئهنيوضح سبب 

بورسلي جهود الحكومة الكويتية المتمثلة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي نتج عنه إقبال 

 . المزيد من النساء على العمل في القطاع الخاص كرائدات أعمال

 

ستدامة لألمم المتحدة هي السعي لتحقيق اقتصاد أكثر ي بأن أحد أهم أهداف الكويت بالتوافق مع أهداف التنمية المقاضلبنى ال .قالت د 

ً في العديد من الدول الخليجية ً بعيداً عن النفط وهو منهج متبع حاليا مية المجلس األعلى للتن كالً من ي بأنقاضال .وأضافت د. تنوعا

ة األمم المتحدة للتنمية قد سعت للعمل مع والتخطيط بالتعاون مع مركز دراسات وبحوث المرأة ومنظمة األمم المتحدة لشئون المرأة وخط

من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المدارة من قبل  التجارية السلع ءتوظيف المزيد من النساء وشراشجيعه على القطاع الخاص لت

 .   النساء وذلك لتوفير سلسلة إمدادات تدعم رواد األعمال في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

 

بأنها ترى فرصاً للنساء في مجاالت الصحة والتغذية وتربية األطفال والرعاية " إنك ثنك"وذكرت إنجي علي رضا، وهي مؤسس شركة 

إذ تعتبر جميعها وظائف مرنة قد تناسب المرأة ذات الحياة المزدحمة مما يجعلها مجاالت يهيمن  ،والتمارين الرياضية واللياقة البدنية

تمدد سنوات جني األموال بالنسبة للمرأة بعيداً عن نطاق أماكن العمل إذ أنها توفر العديد من اإلمكانات المستقبلية  عليها النساء حيث

 . التقليدية المحدودة

 

أجرت  التعديالت الجاذبة والتي ه وبفعلنإ، "ترافلنغ بانثر"شركة في بندر، وهي مؤسس مشارك وشريك إداري  بنت وفقاً لألميرة فهدة

مؤخراً في القطاع الحكومي السعودي، فإن العديد من النساء الرائدة في الصناعة وفي ريادة األعمال قد تركن وظائفهن في الشركات 

 . لقطاع الحكوميإلى االصغيرة ومتوسطة الحجم لالنضمام 
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 جمعيات النفع العام دور المرأة في 

 

الدول كالبحرين  ففي بعض. أرجاء الدول الخليجية جميع في أوقات مختلفة وبمستويات متعددة فيجمعيات النفع العام  مجالبالنساء  التحقت

الشارخ، )سوق العمل  اودخوله فرص التعليم المبكرةالمجتمع المدني منذ مراحل متقدمة جداً بسبب  اتالمرأة في نشاطشاركت والكويت، 

في الدول األخرى غالباً ما تكون ضمن مبادرات تقودها الحكومة للتركيز على مساهمات المرأة في فيما نرى أن المشاركات (. 2018

 . أكثر نشاطاً بفعل تمركز مفهوم تمكين المرأة ضمن أهداف التنميةاليوم أصبحت  لتيالمجتمع وا

 

من موظفي  %70اإلنسانية، تشكل النساء نسبة في مدينة سلطان بن عبدالعزيز إدارة التطوير المؤسسي ير، مساعد مدير قوفقاً لمي الص

لتي ا جمعيات النفع العامفي الخليج، انتشرت التحركات وو. يصلن للمقاعد القيادية منهن %30في العالم، إالّ أن نسبة  جمعيات النفع العام

فية في مصر وبالد الحركة الثقاب تأثرت لتيتقودها المرأة منذ الستينيات والسبعينيات في الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وا

ضمت انالثمانينات، فيما وقد شهدت كذلك الدول الخليجية األخرى كعمان واإلمارات مبادرات تتعلق بالنساء في وقت الحق من . الشام

 (. 2003النجار، )مبادرة لجنة شئون المرأة من خالل  2000قطر إلى هذه الدول عام 

  

لكة غير عندما كانت المم حتى فرصة إلشراك وعمل المرأةال قدمت جمعيات النفع العامير بأنه في المملكة العربية السعودية، قوأكدت الص

المملكة  أشارت بأن وجمعيات النفع العام، تركز على تمكين  2030وأضافت بأن رؤية المملكة لعام . منفتحة الستقبالها في سوق العمل

  .الحس الوطني والمشاركة المدنية ضمن المناهج الدراسية لكل من األوالد والبناتبإدراج مبادئ بادرت 

  

تركز على المرأة وخصوصاً  جمعية نفع عام 59الزدجالي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمرأة، بأن هناك  اوفي عمان، قالت نور

حكومية وسلطت الزدجالي الضوء على تأثير المنظمات غير ال. متعلقة بالطفلعاية الطفل وغيرها من القضايا الور التعليم ودعمب فيما يتعلق

ومن  .في تشجيع دخول المرأة لسوق العمل مبيّنة نجاح البرنامج الذي طبقته تلك المنظمات لتعزيز مشاركة المرأة في التسويق االنتخابي

 فكرلبا المرتبطةحيوان والبيئة، بأن هناك بعض التحديات أكدت مروة آل خليفة، وهي رئيس المؤسسة الخيرية لحماية الجهة أخرى، 

حقوق ن أجل مفي البحرين، مضيفةً بأن الشعب ينظر إلى المرأة التي تتحدث أو تحارب  بجمعيات النفع العامالقضايا المتصلة سائد حول ال

ل لباً ما تتلقى انتقادات قاسية في وسائل التواصوأضافت بأن المرأة غا. الحيوان على أنها ربة بيت مصابة بالملل وليس لديها ما تفعله

وأشارت بأنه وفي حال إقدام الرجل للدفاع عن القضية ذاتها فإنه . االجتماعي وغيرها من المنصات لمجرد دفاعها عن مواضيع مختارة

 . لن يتلقى مثل هذا النوع من االنتقادات

  

لالعتماد على كليات وجهات أجنبية لالعتراف بعملها حتى تتمكن من الحصول وشاركت مروة آل خليفة عقبة أخرى واجهتها وهي حاجتها 

وعلى نحو مشابه، أكدت يسرى العجالن، وهي مؤسس مشروع استقرار، بأنه وحتى في الكويت، . على االعتراف والتقدير في البحرين

، إال أنها في بعض األحيان تختار عدم القيام النفع العامجمعيات األول في االعتراف ودعم أعمال  هي غالباً ما تكون الجهات األجنبية

التي  أحد العوائق المالية إنوفقاً لمروة آل خليفة، و.  بذلك خصوصاً في حال كانت القضية تتمحور حول موضوع حساس كقضية البدون

عّب المثيرة للجدل في دول مجلس التعاون مما يصحالياً هي ارتباط الجمعيات الخيرية اإلسالمية بجمع التبرعات  جمعيات النفع العامتواجه 

 .  على الجميع الحصول على التمويل لمشروعاتهم
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يرث ب"مجموعة وفي سياق المنظمات غير الحكومية في الكويت، شاركت هبة العلي، وهي رئيس المجلس التنفيذي وعضو مؤسس ل

 . لعظمىا غلبيةاألبالرغم من كونهم  جمعيات النفع العامفي قطاع نقص في تمثيل النساء غير الكويتيات مؤكدةً وجود رأيها " كويت

  

وعند   .وفقاً لشيماء البلوشي، وهي دبلوماسية سابقة وناشطة نسوية، ليس هناك منهج غير حكومي في اإلمارات يركز على قضايا المرأة

للمنظمة النسوية أن تلبي احتياجات الرجل إلقناعهم  محاولة تأكيد الحاجة لمثل هذه المنظمات غير الحكومية، يتوجب توضيح كيف يمكن

" ويةالنس"تنبع من معارضة فكرة  يوذكرت البلوشي أن هناك مقاومة من المجتمع اإلمارات. النظر في الطلب تموفي هذه الحالة فقط ي

 . ووجود هيئة مخصصة لهذا الغرض

  

لى نحو ع عّجل استجابتهمعالم تأثير كبير على السلطات وغالباً ما يبأن للعالقات العامة واإل" غوسب"شيماء فواز مؤسس . وذكرت د

دوراً هائالً في تحفيز الحكومات على تقديم ردها حول  األجتماعي وفي دول الخليج على وجه الخصوص، تلعب وسائل اإلعالم.  فوري

 طاالستخدام األمثل لوسائل اإلعالم يعد أحد الوسائ وأشارت بأن .قضاياتساؤالت معينة أو حتى اتخاذها إلجراءات محددة في الكثير من ال

 . لدفاع عن القضايا الهامة التي يتوجب إثارتها وإبرازها في المجتمعاالتي يمكن تسخيرها لتغيير الفكر السائد و

 



 

  

  

 

 سلسلة الحوارات حول القيادة النسائية في دول مجلس التعاون      

  41 

 في دول مجلس التعاون( الكوتا)أهمية الحصص المقررة 

 

كما هو الحال في مختلف دول العالم التي تعاني من النقص في المشاركات السياسية واالقتصادية للمرأة، قامت بعض الدول الخليجية 

كحل مؤقت أو دائم لهذه المشكلة، فيما نجد دوالً كالكويت، ال تزال عازفة عن تطبيق هذا الحل حتى بالرغم ( كوتا)بفرض حصص مقررة 

ً من حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية 15بعد ) 2020سيدة في مقاعد برلمان من عدم انتخاب أي  ً لميمونة و(. عاما وفقا

ة في حتى بالرغم من انخفاض نسبة تمثيل المرأة العمانيبعض دول الخليج كعمان، في  لتطبيق نظام الكوتا رجيحليس هناك ت السليماني،

 . المجال السياسي

  

جميع الدول الخليجية،  من بين 2013واليوم، تم تنفيذ نظام الحصص المقررة المستند إلى نوع الجنس في المملكة العربية السعودية في 

ً ينص على تخصيص  آل سعود أصدر سمو الملك الراحل عبدهللا بن عبدالعزيز وذلك بعدما ً أميريا من مقاعد المجلس  %20مرسوما

من مقاعد  %50بموجب مرسوم أميري ينص على تخصيص نسبة  2019طبقت اإلمارات النظام ذاته عام  فيما. االستشاري للنساء

ً مقررة تفرض تعيين سيدة واحدة على األقل في مجالس إدارة شركات )المجلس الوطني االتحادي للنساء  اع قطالإلى جانب حصصا

 (. الخاص المدرجة

 

تجاهل نظام الكوتا حتى من قبل بعض النساء، إذ يعتبرونه ميزة غير عادلة ال تحتاجها النساء وبهذا، وفي العديد من األحيان قد يتم 

 . والخوف من فقد المرأة لمصداقيتها عند تمكينها من خالل هذا النظام

  

تبر نقطة بداية أن تطبيق نظام الكوتا يع ،في الجامعة اللبنانية األمريكية نساءلمعهد العربي لللرافع، وهي المدير التنفيذي  يلينا أب .أكدت د

ه مالم يكن أنرافع ب يلينا أب .وأضافت د. أن تطبيع تمثيل النساء وخلق بيئة مواتية كفيل إلرجاع األمور إلى نصابها، مشيرةً ضرورية

 ي أفغانستانتجربتها فل رافع أبي .وتطرقت د. يمكن تحقيق المساواة إنه النوع من أنواع التمييز اإليجابي لتسوية ساحة العمل، فهناك أي 

منصب  أبي رافع آنذاك. ، حيث شغلت دمن مقاعد البرلمان من خالل نظام الكوتا %25بحق التمثيل بنسبة  2005عام حين فازت النساء 

عتبر وأشارت بأن تطبيق نظام الكوتا ي. وتمحور عملها حول المشاركة السياسية النسائية كبير موظفي الشؤون الجندرية في األمم المتحدة

واليوم، تصل نسبة تمثيل . من البرلمان يمثله الرجال غير المعتادين على التفاوض مع النساء %75إذ أن نسبة " بداية المعركة"مجرد 

ة كاملة ما لم تحصل المرأ الدول ستبقى ناقصة وغير سياسات رافع حديثها مؤكدةً بأن يأب. مت دتختاو. %28 األفغانيالمرأة في البرلمان 

 . على مقعدها على الطاولة وفي جميع المجاالت وعلى مختلف المستويات وخالل جميع األوقات

 

تمثيل المرأة  لضمان إليهاتطبيق نظام الكوتا يعتبر استراتيجية تشتد الحاجة  أمل المالكي أن. رافع، أكدت د يلينا أب. وتأييداً لموقف د

التي تسودها االتجاهات القائمة على السلطة األبوية والتي يتم تبريرها بتفسيرات مختارة من النصوص الدينية  وخصوصاً في الثقافات

 . القيود على المرأة فرضوت ما بين الجنسين التي تفرق

 

ويت كوتا مؤقت لتعزيز تمثيل المرأة في الك نظام موضي الحمود والتي عارضت فكرة الكوتا لفترات طويلة، بأنه يجب فرض.اقترحت د

 .  وليس في الساحة السياسية فحسب، بل كذلك في األوساط االقتصادية
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لمتأصلة ا متيازات الذكوريةتعيّن على المرأة محاربة االيستراتيجية، بأنه اال لالستشاراتالعنود الشارخ، وهي مدير ابتكار . وأشارت د

 ،ائجفيما يتعلق بنظام الكوتا للجنسين عوضاً عن التركيز على المساواة في النت فى التنظيمإذ يركز الشعب في الغالب على قضايا المساواة 

من ين لمرشحا ختياربا ناخبينولكن، هل نقصد هنا  العملية الديموقراطية التي يقوم من خاللها ال" اختار"بأننا نسمع أن الشعب  ضافتوأ

لمرأة أم أننا نقصد الشعب المغمور بالحوار السلبي حول تقلد النساء للمناصب ل التصويتمن التمكين ومع هذا اختاروا عدم  ذاته القدر ذوي

 . القيادية والذين بطبيعتهم عازفون عن اختيار المرأة
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 التحديات

 

الفجوة العالمية بين الجنسين المعد من قبل المنتدى االقتصادي العالمي إن الوضع المتدني لدول الخليج ضمن المؤشرات الدولية كتقرير 

 نوتقرير المرأة الذي أعده البنك الدولي واألعمال والقانون يشير إلى القيود التي ال تزال المرأة تعاني منها في المنطقة حتى بالرغم م

رى موضي الحمود بأنها ت. وقالت د.  حاجة ملّحة تستدعي التغييروجود المزيد من اإلصالحات لتحقيق المساواة ما بين الجنسين ووجود 

وتأكيداً لما تفضلت  .أن المعتقدات التقليدية والثقافية تعتبر العوائق الرئيسية التي تحول دون تقلد المرأة للمناصب القيادية في دول الخليج

على حساب طموحهن  مسئولياتهم المنزلية على محمل الجد عبير العمر بأن النساء نشأن على اتخاذ .موضي الحمود، أضافت د. به د

 .   إلى أن الفكر السائد يتمحور حول كيف يمكن أن يخل المسار الوظيفي للمرأة بدورها كزوجة وأم مشيرةً  العملي

 

ً ل إذ  قوى العاملةالمن من الصعب أن يتم تعيينها ضأنه المتزوجة  تجد المرأة ،لجينة درويش، عضو مجلس الدولة العماني سعادةوفقا

 .لعملها في حال حملها األولويةيخشى المسئولون بأنها لن تمنح 

 

هند المفتاح عن قلقها إزاء مدى ارتفاع نسبة التفاوت في الحقوق الجندرية موضحة تأثير الثقافة على هذا التفاوت وليس في . عبرت د

المساواة ما بين الجنسين يشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً في الكويت وال يمكن وأشارت أسرار حيات بأن عدم . بل حول العالم ،فحسبقطر 

وفيما يتعلق بالعقبات المرتبطة بالتوظيف والتي تواجه النساء، ذكرت حيات بأن أهمها األسرة والتمويل . فصله عن التمكين السياسي

مييز في قانون والت( الواسطة)ود المرتبطة بالتدريب والمحسوبية الضئيل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المدارة من قبل المرأة والقي

 .  كما وأكدت بأن النساء أنفسهن يساهمن بقضية القيود عبر عدم التخطيط بشكل كاٍف لمسيرتهم المهنية.  العمل

  

جامعة ب يةعلوم المعلوماتالفاطمة بوجروة، أستاذ مشارك في . الرغم من المكانة المبجلة لألمومة في المجتمعات الخليجية، عبرت دعلى 

كإجازة )الكويت، عن قلقها إزاء القضايا الثقافية والسياسية التي ال تدعم تطّور اإلناث في مسيرتهن المهنية خصوصاً خالل فترات األمومة 

 وكررت هبة العلي ما تقدم سابقاً . الكفاءة اتن ذوبإعاقة مسيرة النساء م والتسببمما يحد من فرصهن في تحقيق الترقيات ( األمومة

 .  الوقوف على تفاصيلهابحد ذاته قضية يتوجب يعد غياب تمكين األمومة في المجتمع وقوى العمل أن مشيرةً إلى 

  

الزي  فرضقة، أن مدير إدارة البيئة والمسئولية االجتماعية والحوكمة لدى الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاهوازن نصيف، أشارت 

العمل  هاململلسفر ( محرم)وجود مرافق من الذكور  ضرورةالرسمي والقيود الدينية إما تلك المفروضة ذاتياً أو التي تطالب بها األسر ك

جه العديد تي توااألخرى ال ضمن العراقيل الثقافيةتعتبر جميعها  بالنسبة للنساء،أو عدم العمل في المواقع التي تتطلب الكشف عن الوجه 

لسقف ا من شأنها تحديالنساء لعدم السعي وراء أي وظيفة  ئةكما وقالت هوازن النصيف بأنه يتم تهي. ةمن النساء في الدول الخليجي

وفيما يتعلق بالقيود القانونية، أشارت هوازن النصيف بأن قوانين منع االختالط في وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية . الزجاجي

رى بأن معيّنة، وتالمجاالت بعض التفرض قيوداً على التحاق المرأة ب( لتي تشابه القوانين الموجودة في غيرها من الدول الخليجيةوا)

 . أبرزها هي عدم قدرة المرأة على العمل بعد ساعات محددة
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 المدنية في الكويت مؤكدةً بأن وظائف الديوانفاطمة بوجروة القضايا الهيكلية لديوان الخدمة . وضمن نطاق القيود المفروضة، تناولت د

العلوم والتقنيات  وبهذا، فإن وظائف. ال تطابق تخصصات الخريجين إذ أن النظام القديم المستخدم يعتبر بالياً ويغلب عليه الجمود والتراتبية

يبات عبر ترتلمصادر خارجية  هذه الوظائفمثل  يتم اسنادإال أنه جميعها العديد من الخريجات اإلناث ، تتضمن والهندسة والرياضيات

ياسمين التويجري، رئيس مركز بحوث األوبئة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث إلى قضية . وتطرقت د.  خاصة

في  الرياضياتمشابهة مؤكدةً بأنه وبالرغم من عدم وجود أية عوائق هيكلية اللتحاق والتخرج من مجاالت العلوم والتقنيات والهندسة و

 .  بعد التخرجن لنهوض في مجال دراستهافرصة  نالمملكة، إال أن هناك مشكلة في الحفاظ على تلك النساء ومنحه

 

تمكين المرأة مؤكدةً بأنها غير مرتبطة بمسار الخاصة بالعنود الشارخ أهم أوجه القصور في برامج التدريب الحكومية  .كما وتناولت د

على  نظر إليهنالشارخ أنه بعد تدريب النساء واالستثمار في قدراتهن يُ  .أشارت دو. لمناصب القياديةللوصول ى اإل المرأة محدد يؤهل

 .  حكومية مجرد قاعدة بياناتاضافة ترية  نأنه

 

لها الرجل   يتعرضوفيما يتعلق بالمنظور العام لقيادة المرأة، قالت حصة الظاهري بأنه غالباً ما يتم التشكيك بخبرات المرأة بطريقة ال

 ً نتظار تطوير ذاتها حتى تتمكن من العمل في المناصب القيادية أو االبلمرأة التي تطالب االتوجيهات العديد من  نجد على سبيل المثال،ف. بتاتا

 . يماتحتى تبلغ عمراً معيناً ولكن بالكاد ما نرى الرجل يتعرض لمثل هذه التعل

  

 هاواجهتها خالل عملها كتعرضبعض المواقف التي  هيل، في أوباي أندالرئيس التنفيذي والمدير اإلبداعي  وفاء العبيدات وهيذكرت 

 ". تجعلي الحماس يأخذك بعيداً اهدئي، ال "أو " إنك عاطفية وظريفة"لبعض التعليقات المهينة مثل 

  

 يتم إدراج العمالة غير مدفوعة األجر من النساء ضمن وحول العقبات والقيود المرتبطة بالفرص العادلة، ذكرت أسرار حيات بأنه ال

ات وأشارت أسرار حي.  الحسابات االقتصادية مؤكدةً بأنه من الضروري إدراج المرأة في سوق العمل ليتم تعزيز إجمالي الناتج المحلي

ً كبيراً وال يمكن فصله عن التمكي ً اقتصاديا لعنف كما وتطرقت لموضوع ا. ن السياسيبأن عدم المساواة ما بين الجنسين يشكل تحديا

التحكم باالقتصادي ضد المرأة وعدم وجود دراسات بخصوص هذا الموضوع واستشهدت بأمثلة حول قيام أعضاء األسرة من الذكور 

 .  المرأة اتحاجة ماسة لفتح فرص االستثمار خصوصاً في ثرو ، مشددةّ على وجودباألمور المالية للمرأة

 

 المجرد عمديتمحور حول تقديمها لل يضعها في قالبوفي سياق التحديات االقتصادية، أكدت إنجي علي رضا بأن الدور المتّصور للمرأة 

في  زدوجممما يعني أن للمرأة دور . تعزيز قدراتهم االقتصادية والذي يعتبر أحد أكبر العوائق التي تحد من تمكين المرأةوذلك للرجل ل

إلى جانب التزامها بالمفاهيم االجتماعية األخرى ككونها مقدم الرعاية الرئيسي ( مهنتها ومهنة شريك حياتها)دعم مسيرتان مهنيتان 

 . لوالديها المسنين

  

ب عن قد يغي، مشيرةً إلى أنه د الشارخ بأنه ال يمكن تمكين المرأة دون التخلص من اآلليات التي تقوضهاالعنو .وفي الختام، شددت د

 . رؤيتنا الجوانب التي تركز على االضطهاد والطالق وحضانة األطفال واإلرث وغيرها من األمور
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 والمرأة في مقر العمل 19-كوفيد

 

وفي بعض الحاالت قد تكون هذه التغيرات ذات طابع سلبي أو . رات الجذرية حول العالميالعديد من التغي 19كوفيد  على تأثيرات ترتب

سنوات ل بالنسبة للمرأة في الخليج العربي، تفاقمت أوجه التحيز التي تواجه النساءو. وطالت المجالين االقتصادي واالجتماعي إيجابي

وفقاً لحصة المهندي، فرضت الجائحة حمالً مزدوجاً على عاتق المرأة إذ يتوجب عليها العمل وفي نفس الوقت و. ةحبفعل الجائ عديدة

 . القيام بتدريسهم بنفسها أو حتى االتعليمية االفتراضية ألبنائهمتابعة البرامج 

  

في الخليج في مواقع العمل خالل األزمة، إذ ساهمت الجائحة  لنساءومع هذا، قد تكون هناك بعض النقاط اإليجابية التي تحسب لصالح ا

سوق العمل قد تطور بشكل فعلي بسبب تأثير ل أةعلى سبيل المثال، أكدت هوازن نصيف بأن دخول المرو. بخلق فرص عمل جديدة لهن

، مشيرةً إلى أن المزيد من النساء اليوم يعملن في مجال اللوجستيات والنقل إذ تتطلب األعمال توصيل المشتريات وغيرها من 19كوفيد 

ً في مرسول وأوبر وكريم وغيرها من شركات التوصيل وهو أمر غيركالبضائع األساسية عبر مختلف التطبيقات   مألوف خصوصا

وأضافت النصيف بأن نسبة البطالة بين النساء لم تتعرض لنفس السوء الذي تعرض له . المجتمعات المحافظة كالمملكة العربية السعودية

وترجح النصيف سبب ذلك هو أن نسبة البطالة لدى النساء تعتبر أربع مرات أعلى . للرجال %46و %11الرجال، إذ بلغت لدى النساء 

 . السعودية عن الرجال المملكة العربية في

  

بأنه وبسبب فاعلية العمل من المنزل خالل الجائحة، أطلقت شركة االتصاالت السعودية مبادرتها المعنية  امعموضي الج .د وذكرت

من  واالتصاالت ممن لم يتمكنوالتي بدورها قدمت حلوالً للعديد من النساء كخريجات تكنولوجيا المعلومات " العمل من المنزل"بسياسة 

   .االنضمام إلى الشركة بفعل مسائل التنقل وبهذا، ترى بأن الجائحة نجحت بجذب المزيد من النساء للعمل في القطاع الخاص

  

.  منزللنانسي خضوري بأن األولوية كانت للنساء منذ البداية فيما يتعلق باألسواق المركزية والعمل من اسعادة ومن جهة أخرى، ذكرت 

ً يلزم جميع مؤسسات القطاع الحكومي بتخفيف عدد الموظفين في مقار العمل حتى  فيما  %70وقد أصدر ديوان الخدمة المدنية قانونا

 . يلتزم بقية الموظفين بالعمل عن بعد

  

الجديدة  تثمارات وإنشاء المشاريعوقالت نور السويدي بأنه يتوجب على المرأة أن تكون أكثر وعياً بالفرص والتأثيرات االجتماعية واالس

وأشارت بأن حمل العمل خالل األزمة قد وقع على كاهل النساء من .  19-خصوصاً بعد تأثر السفر والسياحة بشكل بالغ بفعل أزمة كوفيد

كانت  األهمية التي ليست بنفس (من ذوي األجور العالية)ذوي األجور المنخفضة مما يشير إلى أن الحاجة للرجال في المناصب القيادية 

وضع النساء في المملكة العربية السعودية، قالت ميمونة السليماني بأنه وبسبب النمو االقتصادي البطيء خالل  بخالفو. عليها في السابق

للجميع " ةإجازة أموم"قد منح  19-واختتمت السليماني حديثها قائلة بأن كوفيد. سيدة بترك مقر عملها في عمان 20.000الجائحة، قامت 

 . وعزز حقوق تربية األبناء وهو أمر يتوجب االستفادة منه
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 توصيات المتحدثات والمشاركات: الخاتمة

 

خالل مجرى المناقشات، تطرقت المشاركات والمتحدثات إلى بعض السياسات والضوابط التي يجب تطبيقها لتعزيز فرص المرأة بصورة 

 .والتي قد تكون حافزاً لدعم فرص التحاق المرأة بالقطاعين الخاص والحكومي وفقاً لألداء أكبر في مقر العمل وفي المناصب القيادية

من المشاركة الفعالة الكاملة في األنشطة االقتصادية والسياسية، تؤمن المتحدثات والمشاركات أن ذلك  لمرأة الخليجيةوفيما يتعلق بتمكين ا

وبهذا، فإن التعديالت التشريعية تعتبر هامة جداً إال أنها تحتاج إلى نظام دعم يمكنه معالجة . يتطلب المزيد من الجهد والتمكين من الحكومة

 .الوصول إلى المناصب القيادية وجعلها ضمن المستويات العليا في اتخاذ القرار فيالقضايا التي تتجاوز التغيير القانوني لمساعدة المرأة 

  :اكواراتسلسلة اها المتحدثات والمشاركات خالل التوصيات التي ناقشتبأهم وفيما يلي قائمة 

 

 (: كوتاال)نظام الحصص  •

 

تمييز ضد الرجل، إال أن هذا النظام  على أنها ال تشكيل ايمن المهم إبراز فكرة تحديد الحصص في أي مجال يتطلب مشاركة المرأة 

قيادية القاعد مفي ال ةعادل فرصة تمنع المرأة من الحصول على يعالج العوائق الفعلية المرتبطة بالمفاهيم االجتماعية والمجتمعية والتي

ليس من المطلوب أن يكون الكوتا نظاماً دائماً، فقد  ومع هذا،. مستوياته كافةسواء كانت سياسية أو في القطاعين الخاص أو الحكومي ب

ضمان المشاركة الفورية للمرأة في سياق اتخاذ القرارات  أثبت هذا النظام جدارته في، إذ يكون حالً مؤقتاً يبرز مشاركة المرأة ومهاراتها

 . السياسية واالقتصادية، وبهذا، يجب تبني نظام الحصص اإلجباري والمحفز وتطبيقه في جميع الدول الخليجية الست

 

 

 : العمليةالمساواة  •

 

العتراف يجب او.  تعيش بكرامة و حرية أينما كانت تمتلك المرأة الحق بأن، إذ إن المساواة ما بين الجنسين تعتبر حق من حقوق اإلنسان

ً كقدرة الرجل في مساهماتها المجتمعيةوأأسرتها  سواًء فيبتمكين المرأة وبقدرتها على العطاء  ثات واتفقت المتحد. بشكل كامل تماما

لقادم ه دور عظيم في تشكيل فكر الجيل اوالمشاركات على أن التركيز على المساواة في مقر العمل من خالل التعليم المبكر في المدارس ل

وبهذا، يجب فعلياً إعادة تقييم المناهج الدراسية والبنود القانونية والسياسات المناهضة لروح . إذ أن العمل ال يقتصر اآلن على العمل البدني

 . االحترام المتبادل ومتطلبات المساواة في جميع الدول الخليجية

 

 : المبادرات اإلعالمية •

 

قامت المنصات الرقمية حول العالم بوضع المعايير المرتبطة بالتأثير على الجماهير من خالل تشكيل الرأي العام حول مختلف 

ومن خالل هذه المنصات، يمكن لصناع السياسات إعادة هيكلة . الموضوعات وخلق المساحة لمناقشة القضايا بشكل آمن عبر االنترنت

من المهم وجود قوانين إعالمية للتصدي بشكل واضح ألية تعابير تنم عن الكراهية والتحقير و. جال حولهحوار الدمج وإعادة تشكيل الس

ذي لضد المرأة إلى جانب أهمية استغالل القنوات الحكومية في وسائل اإلعالم الحديثة والتقليدية لتغيير الفكر السائد حول قيادة المرأة وا

 . مارات والسعوديةأثبت فعاليته مؤخراً في كالً من اإل
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 : مؤشراتالرقام واأل •

 

  .النساء في المناصب القيادية على الصعيدين المحلي واإلقليمي برزمؤشرات على مستوى الدولة والتي تالحصائيات واإلمن المهم توثيق 

وتعتبر . نهالمناصب التي يستحقول في وصولهنأو كمؤشر لنقص الفرص الذي قد تواجهه النساء المحرز تقدم لمدى ال وتقدم البيانات دليالً 

تعتبر كما و .كذلك أداة فعالة إلشراك صناع السياسة وتقديم بيانات نوعيّة لتعزيز نظام الحصص أو للشروع في التعديالت التشريعية

سية، ت األداء الرئيالمحلي أو اإلقليمي وفي التأكد من مدى تطبيق مؤشراالصعيدين تقدم المبادرات سواء على  مدى األرقام هامة لقياس

ً عمليات ب القيام كما وأنها تشجع على  ". قصص"لألسباب التي تؤدي إلى النتائج وما تسرده األرقام من  تحليل أكثر عمقا

 

 :المزايا والحوافز •

 

ودعم حصول المرأة على  على لتشجيع المزيد من النساء على االنضمام للقطاع الخاص، يتوجب تخصيص برامج ومزايا لإلشراف

النساء في القطاع الحكومي من المنافع المترتبة على وجود ممارسات محايدة ما بين  ه من الضروري أن تستفيدكما وأن. المناصب العليا

 . ، إذ يتم ترقية ومكافأة الموظفين وفق إجراءات أداء واضحةفي الموارد البشرية الجنسين وذات شفافية أكبر

 

 : التعليم •

 

س إعادة النظر في المناهج الدراسية وتحديثها لتعك تتميجب أن ، وبهذا، التركيز على المساواة في موقع العمل يجب أن يبدأ في عمر مبكر

 وعدم االعتماد على التصور النمطي واألدوار الخليجية ألسرةفى ا دخل المعيشيةلل انالواقع االقتصادي الحالي والذي يعتمد على مصدر

 .الجندرية التقليدية

 

 

 : يةاالحترازاإلجراءات  •

 

في مقار العمل من خالل آليات إبالغ واضحة وأفضل الممارسات  اناهض التحرشات الجنسية وفق القانون ويمكن تطبيقهت قراراتتطبيق 

إعادة تقييم الثغرات القانونية والممارسات ، إلى جانب ضرورة 190التي أقرتها منظمة العمل الدولية في اتفاقية المتفق عليه دولياً كتلك 

 . يساهم بضمان عدم تعرض المرأة لالستغالل أو التجاهل في مقر العمل ممااالقتصادية واالجتماعية 

 

 :تخصيص جهات معنية بالتنمية الجندرية •

 

 توصياتلامتابعة وتفويض الدراسات المعنية وإعداد تتخصص ب المرأة والمساواة بين الجنسين والتي لتمكينليعتبر وجود جهات حكومية 

  .تحقيق التغيير في وضع المرأة بشكل عام وفي فرصها القيادية بشكل خاصللتطوير سياسة الدولة أداة بغاية األهمية  المناسبة
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