تحـقيق
ولدينا اليوم ع�شرات بل واملئات من املهند�سات واملعلمات والطبيبات واالقت�صاديات واملمر�ضات
وغريها من املهن التي باتت املر�أة الكويتية العبا �أ�سا�سيا ولها دور مميز فيها.
وقال��ت القرا�ش��ي وب�صفتي مهند�سة وكرئي�سة ل��ـ « مهند�سون بال ح��دود – الكويت» ومن واقع
عملي يف العمل التطوعي والوظيفي على حد �سواء �أ�ستطيع �أن �أوكد �أن املهند�سات �أثبنت جدارة
كب�يرة يف عمله��ن امليداين وكذلك املكتبي  ،فلدينا ع�شرات م��ن املهند�سات يعملن يف املحطات
الكهربائي��ة وهو عم��ل يحتاج اىل دقة عالية خلطورته  ،و�صرب وحتمل ملختلف الظروف املناخية
القا�سي��ة .وكذل��ك يف القط��اع النفطي لدينا زمي�لات يف امل�صايف واحلق��ول النفطية ويتابعن
عملي��ات احلفر والتكرير ب�ش��كل موقعي وعلى مدار ال�ساعة  ،ولرمبا تفوق��ن على �أ�شقائهن من
الرج��ال يف �أداء ه��ذه الأعمال املهنية احل�سا�سة واخلطرة والتي ق��د تكون �شاقة �أحيانا  ،وذلك
رغم بع�ض العوائق التي التزال املر�أة ورغم كفاءتها املهنية تعاين منها مثل التمييز عند اختيار
القيادي�ين يف مواق��ع العمل بني رجل واملر�أة رغم رجحان كفاءة ه��ذه الأخرية يف العمل ب�أحيان
كثرية.
وتابع��ت القرا�شي وكذل��ك لدينا مهند�سات �أثب�تن كفاءتهن يف العمل بالقط��اع اخلا�ص وقبلن
التحدي وناف�سن الرجال من خالل �إن�شاء مكاتب ا�ست�شارات هند�سية وبع�ض هذه املكاتب اليوم
دور ا�ست�شارية عاملية و�أجنزت م�شاريع عمالقة حمليا واقليميا  ،ومن املعروف �أن العمل اخلا�ص
يحتاج اىل متابعة ميدانية ل�صيقة وخا�صة يف مراحل التنفيذ.
واو�ضح��ت القرا�شي ولعل��ي �أجد �أنه من املهم اال�شارة اىل تفوق الكثري من الن�ساء الكويتيات يف
كثري م��ن املجاالت فلدينا ن�ساء متيزن يف العمل الأكادمي��ي وال�سيا�سي رغم حمدودية جتربتنا
يف ه��ذا املج��ال  ،وكذلك لدينا مهند�سات وطبيب��ات متيزن بعملهن التطوع��ي على ال�ساحتني
االقليمي��ة والعاملي��ة .ورغم ذلك التزال هن��اك بع�ض املعاناة يف بع�ض الأحي��ان كما ذكرت لكم
نعاين التمييز عند اختيار القياديني يف العمل احلكومي رغم متيزنا وكفائتنا وخربتنا امليدانية
واال�شرافي��ة واالكادميية  ،وهناك بع�ض العوائق املجتمعية التي تعيق بع�ض الزميالت من العمل
املوقع��ي ال��ذي يحتاج �أحيانا اىل التواجد على مدار ال�ساع��ة ويف �أوقات خمتلفة وهذا �أمر قد ال
يكون مقبوال لدى بع�ض الدوائر املجتمعية.
واختتم��ت القرا�شي بكل الأحوال املر�أة الكويتي��ة �أثبتت كفاءة بعملها املهني  -امليداين واملوقعي
وتقوم مبا يقوم به الرجال و�أكرث ويف �أحيان كثرية نتفوق عليهم  ،وال نزال نحتاج اىل مزيد من
الدعم ومنحنا ثقة �أكرب وخا�صة �أن املر�أة الكويتية �أثبتت �أنها �أهل لهذه الثقة.
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نعيمة احلاي:
املهند�سة عواطف الغنيم
وكيل وزارة اال�شغال العامة
منوزج لتفوق املر�أة وجناحها
 وقالت االعالمية نعيمة احلايان امل��راة الكويتي��ة مل ت�ترك جم��اال �إال وقد
حقق��ت في��ه جناحات ك�برى ال�سيم��ا جمال
امله��ن ال�شاق��ة يف امل�شاري��ع كمهند�س��ات
والكهرب��اء وال�شرط��ة واالطف��اء وغريها من
املهن االخ��رى التي لها ب�صمات وا�ضحة فيها
ويكف��ي ان نق��ول ان  60يف املئ��ة من خريجي
جامع��ة الكوي��ت م��ن الفتي��ات وان  70م��ن
موظف��ات الدولة من ال�سي��دات وهذه االرقام
واالح�ص��اءات ت�ؤك��د ان دور امل��راة الكويتي��ة
هام وحي��وي يف جمال التنمي��ة ومن النماذج
الرائ��دة املوجودة على �سبيل املثال ال احل�صر
وجود املهند�سة عواطف الغنيم كوكيلة لوزارة
اال�شغ��ال العامة امل�س�ؤولة عن م�شاريع الدولة،
ه��ذا باال�ضاف��ة اىل وجود امل��راة يف الربملان
وغريها من املواقع االخرى .
وا�ش��ارت احلاي ان املج��ال مفتوح امام املراة
لتحقيق ذاتها يف �شت��ى املجاالت االن وهناك
قوانني ود�ساتري ت�ساوي بني الرجل واملراة فلم
يع��د هناك اي معوق امام امل��راة لكي تخو�ض
اي جم��ال م��ن جم��االت العم��ل فه��ي دورها
ا�سا�س��ي اىل جان��ب الرج��ل بل ميك��ن القول
بان املراة تفوقت يف العديد من املجاالت دون
ا�ستثناء.

