املر�أة الكويتية الأف�ضل خليجي ًا يف احل�صول على
الفر�ص الإقت�صادية
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�صن���ف البن���ك الدويل امل���ر�أة الكويتية الأف�ض���ل خليجيا يف
ح�صوله���ا عل���ى الفر����ص االقت�صادية وعلى فر����ص العمل،
يف تقرير �ص���در حتت عنوان« :الن�س���اء ،الأعمال والقوانني
.»2014
وجاءت الكويت يف املرتبة  11عاملياً و 9عربياً على �ص���عيد
�أوجه التمييز القانوين بني حقوق الرجال والن�س���اء .وكانت
يف املرتبة االف�ضل خليجياً.
ويقي����س تقري���ر «املر�أة� ،أن�ش���طة الأعمال والقان���ون» كيفية
متيي���ز القوان�ي�ن واللوائح وامل�ؤ�س�س���ات بني امل���ر�أة والرجل
بطريقة ت�ؤثر يف حوافز املر�أة �أو قدرتها على القيام ب�أن�شطة
الأعم���ال و�إدارتها .ويحلل التقرير الفروق القانونية القائمة
على �أ�س���ا�س اجلن����س يف  143بلدا ،مغطيا �س���تة جماالت:
القدرة على الو�ص���ول �إىل امل�ؤ�س�سات ،ا�ستخدام املمتلكات،
احل�صول على فر�ص���ة عمل ،تقدمي حوافز من �أجل العمل،
بناء االئتمان ،والتقا�ض���ي .وير�س���م امل�شروع �صورة وا�ضحة
عن الفروق بني اجلن�س�ي�ن بناء على الفروق القانونية يف كل
بل���د ،لكنه ال يحي���ط باملدى الكامل للفجوة بني اجلن�س�ي�ن،

وال يعطي �أهمية الن�س���بية جلانب من اجلوانب التي تناولها
دون االخر.
�أ�شار التقرير �إىل �أن ب�إمكان املر�أة الكويتية غري املتزوجة �أن
حت�صل على وظيفة �أو ت�سعى وراء جتارة �أو مهنة بالطريقة
ذاتها للرجل الكويتي ،كما ميكن للمر�أة املتزوجة والعزباء �أن
توق���ع عقدا متاما مثل الرجل .ه���ذا ويتيح القانون الكويتي
للمر�أة �أن حت�ص���ل على ترخي�ص جتاري �س���واء كانت عزباء
�أو متزوجة .وميكن اي�ض���اً للمر�أة الكويتية �أن تفتح ح�س���اباً
م�صرفيا مثل الرجل الكويتي �سواء كانت عزباء �أو متزوجة.
وذك���ر التقري���ر �أن حقوق املر�أة حت�س���نت بدرجة كبرية على
م�س���توى العامل يف ال�س���نوات اخلم�سني املا�ض���ية ،حيث �أن
التقدم يت�س���ارع على �ص���عيد امل�ساواة بني اجلن�سني مبوجب
القان���ون ،و�أن���ه يف الفرتة م���ن � 1960إىل  ،2010متت �إزالة
�أك�ث�ر من ن�ص���ف القيود على حقوق امل���ر�أة يف امللكية وعلى
قدرته���ا على �إج���راء املعامالت القانوني���ة يف البلدان املائة
التي ي�شملها البحث.

«املرح» يقلل فر�ص ح�صول املر�أة العاملة على الرتقية
ك�ش���فت درا�س���ة �أملاني���ة عن �أن امل���ر�أة العامل���ة تقل فر�ص
ح�صولها على ترقية ملراتب �أعلى يف عملها �إذا كانت تت�سم
باملرح .وين�ص���ح خرباء اقت�صاد من جامعة «ميونخ التقنية»
املر�أة ب�أن ت�صبح �شخ�صية م�سيطرة ومت�شددة وحازمة لكي
يتم اختيارها للح�ص���ول على مرات���ب �أعلى يف عملها على
غرار زمالئها من الرجال.
وقال الباحثون وفقا ل�صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية � -إنه
حتى املوظفات املجتهدات ب�شدة يف عملهن قد ال يح�صلن
على ترقية ب�س���بب الأفكار النمطية اخلا�ص���ة بالفرق بني
اجلن�سني .ووجدت الدرا�سة �أنه يعتقد على نطاق وا�سع �أن
الرئي�سات من الن�ساء جيدات يف التفاو�ض وا�سرتاتيجيات
النمو كما �أنهن يتمتعن مبهارات توا�ص���ل خا�ص���ة لتو�س���يع
نط���اق العم���ل غري �أن ال�ش���ركات ترغ���ب يف �أن يكون لدى
الر�ؤ�ساء نزعة ال�سيطرة � -أن يت�سموا بال�صرامة والعناد -
بينما يتم ر�ؤية املر�أة دائما على انها مرحة للغاية.
واعتمدت الدرا�س���ة على توجيه جمموعة من الأ�سئلة �إىل
موظف�ي�ن من �ش���ركات متعددة طلب منهم اختيار املر�ش���ح
الذي يرغبون يف �أن يكون رئي�سهم وجاءت الإجابات لت�صف

املر�شحات من الن�ساء ب�أنهن يتمتعن مبميزات مثل مهارات يف
التفاو�ض وقوة يف تو�سيع �شبكات العمل وا�سرتاتيجيات النمو
غري �أنهم ف�ضلوا رغم ذلك �أن يتوىل الرجال املنا�صب الأعلى.
و�أ�ش���ار القائمون على الدرا�س���ة �إىل �أن املر�أة ميكن �أن ترتقي
يف املنا�ص���ب �إذا ما مت تقييمها ب�أنها «حازمة وت�شعر بالفخر»
لكن و�ضعها �سيظل �سيئا �إذا قيمها من حولها ب�أنها «مرحة».

