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 األهـــــــــــــداف
 
 الدفاع عن حقوق المرأة. -
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 اجتماعات مجلس اإلدارة
 

 اجتماعات 6عقد مجلس اإلدارة  14/7/2021و  10/12/2020بين فترة الخالل 

زووم نظراً لظروف جائحة  أو عبر تطبيق في مقر الجمعية سواء بالحضور

 -س علماً أن مجلس اإلدارة في تواصل يومي ومستمر عبر تطبيق الوات كورونا،

 آب.
 
 

 2020الجمعية العمومية 
 

 

دت الجمعية ُعقبالتنسيق مع إدارة الجمعيات األهلية في وزارة الشؤون االجتماعية، 

الساعة السادسة مساًء بمقر  26/1/2021الثالثاء الموافق في يوم  2020العمومية 

الجمعية، ونظراً لعدم اكتمال النصاب تم تأجيل الجمعية العمومية لمدة نصف ساعة، 

( عضوة من أصل عدد 42م حيث حضرها عدد )6:30وُعقدت الجلسة في الساعة 

 ( عضوة يحق لهن حضور االجتماع.109)

الي واألدبي وتجديد التعاون مع شركة العيبان والعصيمي تم خاللها مناقشة التقرير الم

أعضاء لعضوية مجلس اإلدارة  7وشركاؤهم لتدقيق حسابات الجمعية، كما تم انتخاب 

يوسف  غادة -وفاز بالتصويت كل من: لولوه صالح المال  2020/2022لألعوام 

 –لشويحان مشاعل عطية ا –د. فاطمة علي الحويل  –موضي محمد الصقير  –الغانم 

المها ناصر المري حيث شكلوا مجلس اإلدارة، وعضو  –شريفة براك الخميس 

 احتياط: دالل عبد اللطيف العتيقي.

حضر االجتماع من وزارة الشؤون كل من: أ. خالد القحطااني / مادير إدارة الجمعياات 

     ة، واألهليااة، وأ. فااافر العجمااي / مراقااة الجمعيااة، وأ. باادور بوناشااي / باحثااة قانونياا

أ. نوره العجمي و أ. أحمد تقي / من الحسابات، وأ. بشار  الكنادري وأ. سامال الماجاد 

 سكرتارية الوزارة. –و أ. حسين الصيرفي 

كما وحضر االجتماع من مكتة تدقيق الحسابات: المدقق المالي أ. جو  العيسى / 

 ممثل عن مكتة العيبان والعصيمي وشركاؤهم.
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 األساسي للجمعيةتعديل النظام 
 

 

مجموعة من  االجتماعيةقدمت الجمعية إلى وزارة الشؤون  14/2/2021بتاريخ  -

المقترحات والمالحظات لتعديل النظام األساسي للجمعية وذلك بناء على طلة 

حيث إن الوزارة بصدد تعديل األنظمة  27/1/2021الوزارة في كتابها الوارد بتاريخ 

عام المشهرة لديها حسة النظام النموذجي لجمعيات النفع األساسية لجمعيات النفع ال

 م.2005( لسنة 61العام المعمول به بناء على القرار الوزاري رقم )

في كتابها المؤرخ أرسلت الجمعية كتاب ملحق على  27/7/2021بتاريخ  -

لتعديل أهداف الجمعية والتي تراها الجمعية تتالءم مع األنشطة  14/2/2021

 التي تقوم بها.والفعاليات 
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 البرنامج الثـقـافـي
 

 

 المشاركات المحلية
 

 

بالتعاون مع لجنة لشئون األسرة وة من المجلس األعلى وبدعو 29/9/2020بتاريخ  -

شاركت عضو مجلس  سيا )اإلسكوا(آاألمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

ورشة العمل الوطنية في وعضوه الجمعية أ. دالل العتيقي اإلدارة أ. شريفة الخميس 

تطبيق  المرأة واألمن والسالم" عبر 1325الدولي رقم  األمنقرار مجلس  "حول 

 سوفت تيمز.ميكرو
 

وبدعوة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد  27/11/2020 – 25من الل الفترة خ -

كل من: أ. غادة الغانم و أ. مشاعل الشويحان و د. فاطمة الحويل في  شاركت

، 2022/2021تقييم المشروعات الجديدة في خطة التنمية السنوية ورش حضور 

 .عبر تطبيق زووم وذلك
 

شاركت عضوات مجلس اإلدارة د. فاطمة الحويل و أ. شريفة  25/11/2020تاريخ ب -

" التعامل مع المؤسسات المعقدة: استخدام حول االفتراضية الخميس في المحاضرة 

نهج الرؤ  السلوكية إلحداث التغيير وإصالل عمل صنع السياسات وعمليات القطاع 

 تطبيق زووم.العام " والتي أقامها مركز الكويت للسياسات العامة عبر 
 

 

 ةشاركت عضو مجلس اإلدارة د. فاطمة الحويل في دور 20/12/2020بتاريخ  -

"تعزيز النزاهة لجمعيات النفع العام ذات الطابع األهلي" والتي نظمتها وزارة 

 .بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبر تطبيق زووم االجتماعيةالشؤون 
 

شاركت عضوة مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان في االجتماع  8/2/2021بتاريخ  -

الوطنية الدائمة إلعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة للجنة االفتراضي 

عبر  االجتماعيةبحقوق اإلنسان في وزارة الخارجية والذي نظمتها وزارة الشئون 

تطبيق زووم. حيث ركز االجتماع على أخذ المالحظات حول أبرز المشاكل في 

التمييز والعنف ضد المرأة إلرفاقها في تقرير الحكومة الذي سيطرل بشأن  قضايا

 .2021)القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( نهاية هذا العام 
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شاعل الشويحان و أ. المها مجلس اإلدارة أ. م اتشاركت عضو 10/2/2021بتاريخ  -

 "الستراتيجية الوطنية لإلعالم في دولة الكويت"ا حول المري في الحلقة النقاشية

للتعرف على الواقع وذلك اإلعالم بمقر المكتبة الوطنية،  وزارةوالتي نظمتها 

تتناسة مع  2035كويت للشراف المستقبل للوصول إلى رؤية اإلعالمي وتحليل واست

 يخي وخصوصيتها الثقافية.سياقها التار
 

الشويحان في "مؤتمر شاركت عضو مجلس اإلدارة أ. مشاعل  8/3/2021بتاريخ  -

تمكين المرأة واألسرة " والذي نظمته لجنة المرأة واألسرة والطفل البرلمانية بمناسبة 

مبنى الشيخ صبال األحمد  -يوم المرأة العالمي وذلك في مقر مسرل مجلس األمة 

 الصبال.
 

التي  شاركت عضو مجلس اإلدارة د. فاطمة الحويل في الندوة 8/3/2021بتاريخ  -

بكلية الحقوق بعنوان "المركز القانوني ألقارب المواطنين،  نظمها قسم القانون الدولي

المستأجر بدفع األجرة، األبعاد الدستورية في فل الجائحة، اآلثار النفسية"  التزام

     بوعباس، و د. فواز الجدعي، ود. آمار بهبهاني، شاركها الحوار كل من: د. علي 

 وأ. عنود عبد السالم، وقد تم بث الندوة مباشرة عبر منصة اليوتيوب.
 

شاركت عضو مجلس اإلدارة أ. المها المري في الحلقة النقاشية  8/3/2021بتاريخ  -

م العالمي التي نظمها المنبر الديمقراطي الكويتي عبر تطبيق كلوب هاوس بمناسبة اليو

 للمرأة، شاركها فيها نخبة من الشخصيات األكاديمية والحقوقية والنشطاء.
 

شاركت عضو مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان في ورشة  22/3/2021بتاريخ  -

العمل التي نظمتها اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي بعنوان "توفير حضانات 

لألطفال في مراكز العمل والدوائر الحكومية" لمناقشة المقترل المقدم من عضو 

لوائح البلدية للسمال بتوفير  المجلس البلدي المهندسة مها البغلي، والخاص بتعديل

حضانات لألطفال في مراكز العمل والدوائر الحكومية التي يزيد عدد الموففات فيها 

موفف وذلك لدعم بقاء المرأة  200امرأة أو يتجاوز عدد العاملين فيها عن  50عن 

على رأس عملها وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مكان العمل وتعزيز 

االستقرار األسري وسالمة الطفل. أقيمت الورشة في مقر مبنى المجلس البلدي، قدمت 

خاللها أ. مشاعل الشويحان مقترل عضو مجلس اإلدارة د.فاطمة الحويل بإنشاء 

 كلية القانون الدولية لألمهات العامالت والطالبات.حضانة في مقر 

 

 
 



                     2021- 2020ية الثقافية االجتماعية النسائية الجمع                                                                  
            

 

11 
 

أقيم اجتماع افتراضي بين البنك الدولي ورئيس مجلس إدارة  28/3/2021بتاريخ  -

الجمعية أ. لولوه المال تم خالله استعراض التقرير األخير الذي أعده البنك الدولي 

ليها المرأة في قطاع حول المرأة واألعمال، ومناقشة النسب المتدنية التي وصلت إ

األعمال الكويتي واآلثار االقتصادية المترتبة عليها والتي أشار إليها التقرير ودور 

 الجمعية في المساهمة برفع هذه النسب.
 

شاركت عضو مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان في  30/3/2021بتاريخ  -

م الغذائية" والذي "االجتماع االفتراضي التنظيمي األول للحوار الوطني بشأن النظ

بشأن النظم الغذائية من خالل نظمته عن بُعد الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وذلك 

أساسية متفق عليها بشأن النظم المستدامة، يهدف من خالله الخروج  تخمسة مسارا

بوثيقة وطنية توافقية تضم آراء وأفكار الجهات المشاركة في االجتماع، ليتم عرضها 

على رؤساء الوفود للبلدان األعضاء المشاركين في قمة نيويورك في شهر سبتمبر 

 .ويحان شهادة مشاركةتم تسليم أ. مشاعل الش ختام االجتماعوفي  .2021
 

 

ُعقاااااد اجتمااااااع عبااااار تطبياااااق زووم حضاااااره كااااال مااااان:         11/4/2021بتااااااريخ  -

أ. لولاااوه الماااال وأ. غاااادة الغاااانم وأ. المهاااا الماااري ماااع السااايدة ماااريم القطاااامي مااان 

وهااي شااركة اسااتثمارية دوليااة مقرهااا باااين  Gatehouse Capital شااركة

وإدارة صاااااناديق اساااااتثمارية لنااااادن والكويااااات، تقاااااوم بخااااادمات مراقباااااة وهيكلاااااة 

 عالمية.

حيث ُعقد اللقاء بطلب من السيدة مريم للتعريف بشركتهم وسبل التعاون ماع الجمعياة 

في مجاالت تمكين المرأة، كما وتم تعريفها بمشروع ورقتي التابع للجمعياة والخاا  

 بالتمكين القانوني للمرأة.
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 المشاركات الخارجية

 

شاركت عضو مجلس اإلدارة د. فاطمة الحويل في الندوة  25/11/2020بتاريخ  -

"اليوم العالمي للقضاء على  بعنوان UNاالفتراضية والتي أقامتها هيئة األمم المتحدة 

 العنف ضد المرأة".
 

شاركت كل من األمين العام أ. غادة الغانم وعضوة الجمعية    14/12/2020بتاريخ  -

البنك الدولي مجموعة نائة رئيس االجتماع االفتراضي، مع أ. المها المري في 

 ممثلي بحضور السيد/ فريد بلحاجوشمال أفريقيا منطقة الشرق األوسط شؤون ل

الجمعية  -الكويتية كل من: الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ات النفع العام جمعي

حيث ، جمعية الشفافية الكويتية –ويتية جمعية المحامين الك –الكويتية  االقتصادية

ركز االجتماع على اآلثار االقتصادية وارتفاع نسبة الفقر الناتجة عن تفشي جائحة 

 كورونا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 

 

الجمعية أ. سمية العظم في االحتفالية االفتراضية  ةشاركت عضو 8/3/2021بتاريخ  -

، وحملت 2021بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمرأة  األمم المتحدة نظمتها هيئة والتي

، واإلعالن عن 19-: نحو مستقبل متساٍو في عالم الكوفيد عنوان " المرأة والقيادة

 ". 2021منتد  جيل المساواة مارس 
 

بدعوة من مكتة المفوضية السامية لألمم المتحدة و 2021مارس  31 – 30بتاريخ  -

شاركت عضو مجلس اإلدارة د. فاطمة الحويل في لشؤون الالجئين في القاهرة، 

نحو خطة عمل إقليمية والذي حمل عنوان "  المؤتمر اإلقليمي العربي االفتراضي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  " والذي نظمتهحول االنتماء والهوية القانونية

لية العرب مجلس وزراء الداخ بالتعاون مع لد  جمهورية مصر العربية الالجئين

 .الدول العربيةوجامعة 
 

شاركت عضو مجلس اإلدارة وأمين الصندوق أ. موضي  31/3/2021بتاريخ  -

في "الندوة مشاعل الشويحان وأ. شريفة الخميس مجلس اإلدارة أ.  وعضواتالصقير 

االفتراضية المصاحبة لجائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة العلمية" والتي 

جمعية رعاية الطفل واألمومة في مملكة  –مركز معلومات المرأة والطفل نظمها 

 البحرين.
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شاركت عضو مجلس اإلدارة أ. شريفة الخميس في حضور  12/4/2021بتاريخ  -

االجتماع االفتراضي حول المشاورات اإلقليمية للمجتمع المدني والمنظمات الشبابية 

 – 2022االستراتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية حول الخطة 

والذي نظمه المكتة اإلقليمي للمجتمع المدني التابع لهيئة األمم المتحدة وقسم  2025

 االستراتيجية والتخطيط والموارد والفعالية بهيئة األمم المتحدة للمرأة.
 

المؤتمر  دوةنفي شاركت رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال  10/5/2021بتاريخ  -

      الشعبي لفلسطيني الخارج بالتنسيق مع فريق العودة بالكويت والتي حملت عنوان 

 القدس ينتفض" بُثت عبر تطبيق زووم."

أستاذ العلوم ونائة مجلس األمة أسامة الشاهين  من الكويت كل من:فيها شارك وكما 

 السياسية د. إبراهيم دشتي والشاعر الكويتي أحمد الكندري. 

كل من: نائة مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد  فيها ومن القدس شارك

 األقصى المبارك د. ناجح بكيرات والصحفية المقدسية زينة الحلواني.

 أدار المؤتمر/ أ. محمد األنصاري.وقد 
 

شاركت عضو مجلس اإلدارة د. فاطمة الحويل في "ورشة  25/5/2021بتاريخ  -

عمل إقليمية حول االنتماء والهوية القانونية" والتي نظمها العمل اإلقليمية نحو خطة 

مكتة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لد  جمهورية مصر العربية 

 جامعة الدول العربية عبر تطبيق زووم. و
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 الندوات والحلقات النقاشية
 

 اآلن( )المساواةحلقة نقاشية بعنوان  -
 

 

وبمناسبة يوم المرأة العالمي وبالتعاون مع سفارتّي جمهورية  8/3/2021بتاريخ 

ممثل األمين العام / مكتة المنسق المقيم وسا وجمهورية المكسيك لد  الكويت فرن

لألمم المتحدة في الكويت، نظمت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية حلقة نقاشية 

كل من: سعادة السفيرة  استضافةعبر تطبيق زووم بعنوان )المساواة اآلن( تم خاللها 

الفرنسية السيدة/ آن كلير ليجيندر، وسعادة السفير المكسيكي السيد/ آنخيل أيسيدرو 

دة المنسق المقيم وممثل األمين العام لألمم المتحدة د. طارق الشيخ، حيث دار وسعا

الحديث حول أبرز التحديات التي تواجه الجيل الجديد والطموحات القادمة خصوصاً 

والذي يُعد أكبر  )منتدى جيل المساواة( بالشراكة وإن فرنسا والمكسيك يترأسون

 انطلقتوالذي للمساواة بين الجنسين،  للمرأةتقيمه هيئة األمم المتحدة  تجمع عالمي

في باريس  فعالياته واختتمت 2021شهر مارس  أواخرفعالياته في المكسيك عن بُعد 

 .2021في يونيو 

         عضو مجلس اإلدارة بُثت الحلقة مباشرةً عبر اليوتيوب وقد كان الحوار بإدارة

 شريفة الخميس. أ.

 في منصة الجمعية عبر اليوتيوب. توفري*التسجيل الكامل للحلقة 

 

 حلقة نقاشية افتراضية لتشجيع العمل في القطاع اللوجستي والقطاع الخاص: -
 

نظمت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية وبالتعاون مع شركة  8/11/2020بتاريخ 

ديليفرو حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم لتشجيع العمل في القطاع اللوجستي والقطاع 

 الخاص أدارت الحوار فيها عضو مجلس اإلدارة أ. شريفة الخميس بمشاركة كل من:

أ. سهام الحسيني المدير العام لشركة ديلفيرو الكويت و أ. هند الخترش المدير التنفيذي 

 في لية سيركس ولية لوفز غرين.
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 وباااالتزامن ماااع ياااوم المااارأة العاااالمي أقامااات الجمعياااة نااادوة 10/3/2021بتااااريخ  -

افتراضاااية عبااار تطبياااق كلاااوب هااااوس بعناااوان "باااين التحااادي والتمناااي: فاااي ياااوم 

الماااارأة ماااااذا تريااااد الماااارأة"، شااااارك بهااااا ماااان الجمعيااااة كاااال ماااان: عضااااو مجلااااس 

اإلدارة د. فاطمااااااة الحوياااااال وعضااااااوات الجمعيااااااة أ. عاليااااااة الخالااااااد و د. منااااااال 

النااادوة الاااديحاني. وضااايوف الجمعياااة أ. مهاااا البغلاااي وأ. لماااى العثماااان. وقاااد كانااات 

بتنظااااايم وإدارة كااااال مااااان: عضاااااوات مجلاااااس اإلدارة أ. مشااااااعل الشاااااويحان وأ. 

 شريفة الخميس، ومديرة الجمعية أ. ُرسل ريسان.

 

أقامت الجمعية ندوة افتراضية عبر تطبيق كلوب هاوس بعنوان  31/3/2021بتاريخ  -

 "صورة المرأة بين الفن واإلعالم" بمشاركة كل من: 

 الفنان القدير أ. جاسم النبهان 

 د. نبال بورسلي/ عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت وأستاذة في قسم اإلعالم. 

 د. فاطمة السالم/ عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت وأستاذة في قسم اإلعالم.

 أ. منى الشمري/ كاتبة وأديبة

 أ. حصة النبهان /فنانة ومخرجة.

 حاورهن كل من: 

ت مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان وأ. شريفة الخميس وعضوة الجمعية عضوا

 د.حنين الغبرا.

 

نظمت الجمعية ندوة افتراضية بعنوان "أين المرأة من المشهد  24/12/2021بتاريخ  -

 شارك فيها كل من:، عبر تطبيق كلوب هاوس" الكويتي

األنصاري و د. خديجة النائب د. حسن جوهر والنائب السابق صالح المال و د. حمد 

القالف و أ. هدى الكريباني، أدارت الحوار كل من: عضوات مجلس اإلدارة           

أ. مشاعل الشويحان وأ. شريفة الخميس و أ. المها المري وعضوة الجمعية أ. دالل 

 العتيقي.
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  Girls 4 Girlsالبرنامج العالمي 

 

 .الجمعية أ. نبيلة محمد أبو هنطشمديرة البرنامج في الكويت: عضوة 

 

وقعت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية عقد شراكة مع  24/11/2020بتاريخ  -

وتترأس هذه المبادرة المدنية عضوة G4G جيرلز فور جيرلز البرنامج العالمي 

كلية كيندي للدراسات  -الجمعية أ. نبيلة أبو هنطش وهي خريجة جامعة هارفارد 

 عام من الخبرة في مجال الشركات. 30ولديها  الحكومية
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد النساء والفتيات بالمهارات الالزمة لتولي القيادة العامة، 

علماً ان المفاهيم المقدمة في البرنامج مأخوذة من مناهج جامعة هارفارد وقد تم 

 . مع المشتركات تبسطيها لتُقدم بطريقة تفاعلية ممتعة

وترسخت  2017رد عام اتأسست هذه المبادرة العالمية من قبل خريجات جامعة هارف

من خالل الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية والتي  - دولة وتعد الكويت 21في 

 أول دولة شرق أوسطية ناطقة بالعربية تُطبق البرنامج.  - ترعى البرنامج

أسابيع واالجتماع مرة واحدة  6ل دورة مرات في العام، تستغرق ك عدةالدورة  تُقام

والدورة متاحة للنساء أسبوعياَ في مقر الجمعية، مقابل رسوم رمزية مخفضة، 

 والفتيات ضمن الفئات العمرية التي يحددها البرنامج حين اإلعالن عن كل دورة.
 

 عند جيد صدى القى وقد انطلق البرنامج في تجربته األولى 16/1/2021 بتاريخ -

 المشاركات. جميع
 

تم اإلعالن عبر صحيفة األنباء عن تعاون الجمعية مع برنامج  14/3/2021بتاريخ  -

في خبر حمل عنوان " الثقافية النسائية تتعاون مع  G4G"جيرلز فور جيرلز" 

G4G ."لزيادة مهارات النساء في القيادة الشجاعة 
 

جمعية أ. نبيلة قدمت مديرة البرنامج في الكويت وعضوة ال 26/5/2021بتاريخ  -

بعنوان "مهارات القيادة: لماذا  teams عبر تطبيق افتراضيةأبوهنطش، محاضرة 

في الكويت، حيث تحدثت خالل المحاضرة عن  األستراليةهي مهمة؟" مع الكلية 

الذي يهدف إلى تدرية النساء والفتيات على مهارات القيادة، ويُنفذ  G4Gبرنامج 

 النسائية. االجتماعيةألول مرة في الكويت والشرق األوسط من خالل الجمعية الثقافية 
 

 

 

 

 

 



                     2021- 2020ية الثقافية االجتماعية النسائية الجمع                                                                  
            

 

17 
 

للبرنامج  األولىابتدأت الدورة  2021أبريل  17 إلى-مارس  13خالل الفترة من  -

  أسابيع. 6واستمرت 
 

للبرنامج ابتدأت الدورة الثانية  2021يوليو  10 إلى -يونيو  5 خالل الفترة من -

 أسابيع. 6واستمرت 

 

مذكرة   G4Gوبرنامج وقعت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية  4/7/2021بتاريخ  -

تفاهم مع جمعية سوروبتسمت لتنمية المجتمع للتعاون في مجال وتمكين الفتيات على 

 مهارات القيادة.

 

في مقر  G4Gأجرت شبكة سرمد اإلعالمية تغطية عن برنامج  4/7/2021بتاريخ  -

الجمعية، تحدثت فيه كل من مديرة البرنامج وعضوة الجمعية أ. نبيلة أبو هنطش وأمين 

 عام الجمعية أ. غادة الغانم.

 

للبرنامج  الثالثةابتدأت الدورة  2021سبتمبر  11إلى  -أغسطس  7خالل الفترة من  -

 أسابيع. 6واستمرت 
 

 girls4girlskuwaitحساب البرنامج في األنستقرام:  -
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 نادي الفتيات
 

تم اإلعالن عن افتتاح نادي للفتيات في الجمعية الثقافية  28/6/2021بتاريخ 

االجتماعية النسائية والذي يهدف لتأسيس جيل واعد من الفتيات واآلنسات 

الصغيرات ممن يؤمن بفكر وأهداف الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ليُكن نواة 

تقوم الفكرة األساسية كما ووالمجتمعي، المستقبل معززين فيهن ثقافة العمل المدني 

 للنادي على الموائمة مع أهداف التنمية المستدامة.
 

 يترأس النادي كل من: 

  عضو مجلس اإلدارة. –أ. مشاعل الشويحان 

  عضو مجلس اإلدارة. –أ. شريفة الخميس 

 بمشاركة:  

  عضوة الجمعية. –أ. أسماء الرشيدي 

  الجمعية.عضوة  –أ. عبير الشويحان 

  عضوة الجمعية. –أ. دالل معرفي 

  عضوة الجمعية. –أ. غنيمة الكندري 

 أهداف النادي:

 تعزيز الثقة بالنفس 

 تعزيز حس المواطنة الصالحة والهوية اإلنسانية 

 ةالمساواة الجندري 

 اإليمان بالتعاون والتعايش وتقبل اآلخرين 

 الحقوق والواجبات 

  مجتمعياً وتشجيعهم على المشاركة المدنية في كافة تعزيز حب المشاركة الفاعلة

 األنشطة

ودشن النادي أولى  عبر منصات الجمعية الرسمية تم اإلعالن عن فتح باب التسجيل

بمشاركة مجموعة من  2021يوليو  21لغاية  –يونيو  28فعالياته خالل الفترة من 

ته في قاعة الجمعية اآلنسات الصغيرات المتقدمات على النادي حيث انعقدت فعاليا

 العديد من األنشطة المتنوعة. متضمنةمرتين في األسبوع خالل الفترة المسائية 

استضاف نادي الفتيات الرئيس الفخري للجمعية السيدة لولوه  12/7/2021بتاريخ  -

القطامي، حيث أثرت المشاركات في الحديث عن مسيرتها الحافلة بالعطاء 

خبراتها في الكثير من المجاالت، كما وسلطت الضوء وباإلنجازات وأفادتهن بوفرة 

 المجتمعية. خالل اللقاء على تعزيز القيم ونشر ثقافة التطوع لتعزيز روح المسؤولية
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 البرنامج االجتماعي

 

 مناهضة العنف ضد المرأة
 

 

 

 يوم لنشر الوعي بإنهاء العنف ضد النساء 16حملة أوالً: 

 2020ديسمبر  10لغاية  –نوفمبر  25من 
 

 

  يوم لمناهضة العنف ضد  16حملة  معتفاعلت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية

التي تطلقها األمم المتحدة في كل عام لنشر الوعي بهذه القضية، حيث سخرت و النساء

رفع الوعي و للتشجيع على كسر حاجز الصمتاإلعالمية  هاكافة منصات الجمعية

والفتاه المعنفة  بما يكفل الحماية للمرأةة العنف لول والُسبل المناسبة لمواجهإليجاد الح

 .تفي الكوي

 

  بتلفزيون القبس،  استضاف برنامج "ساعة مع علي خاجة 19/11/2020بتاريخ "

عضوة الجمعية أ. مشاعل الشويحان حيث تحدثت حول العنف ضد المرأة وجهود 

 الجمعية في هذا اإلطار.

 

  بادرة التي نظمتها )شركة ذي الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ضمن المشاركت

شوب/الكويت( بالتعاون مع فريق أورنج كويت تحت إشراف جمعية بودي 

سوروبتمست لتنمية المجتمع. والتي ُدعيت إليها العديد من المؤسسات الحكومية 

اِل من العنف وأكثر أمان والتجارية والمجتمع المدني للوقوف معاً من أجل مجتمع خ

يوماً، تم خاللها التركيز على نشر الوعي بقضية العنف  16للمرأة، في حملة استمرت 

الي حيث أُضيئت وإضاءة المباني من قبل الجهات المشاركة في الحملة باللون البرتق

كما تم نشر نبذة عن جهود الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية بعض معالم الكويت، 

في مجال حماية المرأة من العنف، ونبذة عن أ. غادة الغانم أمين عام الجمعية 

باعتبارها مديرة مشروع ورقتي ومشروع المعنفات في الجمعية وذلك في منصات 

 التواصل االجتماعي للجهات المنظمة للحملة.
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  طالبت رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. لولوه المال في حديث لها  29/11/2020بتاريخ

شددت على أهمية واء، ومراكز االستماع واإليمع صحيفة القبس بأهمية تعجيل تفعيل 

، أسوةً بالعديد من دول المنطقة الخليجية والعربية هاتضافر الجهود واإلسراع في إنشاء

أن الجمعية أولت اهتماما بالغا بقضية  ها إلىتصريحفي  أ. لولوه المالوأشارت 

من خالل إعدادها للدراسات القانونية والحقوقية المتخصصة برفع وعي  المعنفات

المرأة وكيفية إنشاء مراكز االستماع واإليواء في الكويت إضافة إلى تنظيم الندوات 

مع الجمعية  تواصلمن خالل وورش العمل والعديد من الفعاليات االجتماعية. كذلك 

ا ها ومنصاتهجهودت الجمعية كافة العديد من حاالت ضحايا العنف األسري، سخر

والتوعية بها، إليجاد الحلول والُسبل  على هذه القضيةتسليط الضوء لاإلعالمية كافة 

في الكويت وتأهيلها وتمكينها  المعنفةالمناسبة لمواجهتها بما يكفل الحماية للمرأة والفتاة 

 ادة إدماجها مع المجتمعإلع

 

  صرحت عضوة الجمعية أ. مشاعل الشويحان خالل مقابلة لها  29/11/2020بتاريخ

مع جريدة القبس من أن الضحايا يعانين من تدني الصحة الجسدية ومن اآلثار النفسية 

 على صحة أطفالهن، وبأن التوعية ضرورية لحماية النساء من العنف.
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 جريمة صباح السالمثانياً: 
 
 

من ضمن سلسلة جاءت في أعقاب جريمة صباح السالم والتي هزت الرأي العام كونها 

الجمعية الثقافية االعتداءات المستمرة التي تتعرض لها المرأة في الكويت، شكلت 

شركاؤها في المجتمع المدني فريق من االجتماعية النسائية وبالتعاون مع مجموعة 

لمتابعة قضايا العنف ضد المرأة في الكويت وسبل إيجاد الحلول الرادعة لها عمل 

 .المعنية في الدولةمع الجهات  بالتعاون

 

 فريق متابعة قضايا العنف ضد المرأة

 أعضاء الفريق:
 

جمعية  -الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني  -الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

الجمعية  -الرابطة الوطنية لألمن األسري )رواسي(  -المجتمع سوروبتمست لتنمية 

 .جمعية المحامين الكويتية -الكويتية لحقوق اإلنسان 
 

 

 :األعمال المنجزة
 

  نظم الفريق ندوة عامة مفتوحة عبر تطبيق كلوب هاوس  22/4/2021بتاريخ

المجتمع حول جريمة صباح السالم حملت عنوان "تطبيق القانون ودوره في أمان 

وحماية النساء" بمشاركة ممثلين من كل من: الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية، 

جمعية سوروبتمست و جمعية المحامين الكويتيةي والجمعية الكويتية لإلخاء الوطن

الجمعية الكويتية ألولياء أمور و الرابطة الوطنية لألمن األسري )رواسي(و الكويتية

مشاركة مجموعة من النشطاء ، بلكويتية لحقوق اإلنسانالجمعية او المعاقين

 والمدافعين عن حقوق المرأة.

  التقى بعض أعضاء الفريق كل من: أ. بيبي عاشور وأ. مي  7/5/2021بتاريخ

منال بوحيمد وأ. منى األربش وأ. فاطمة الصراف، بمعالي وزير  حجاج ود.

ر قيادات من وزارة الداخلية، علي صباح السالم الصباح بحضو الداخلية الشيخ ثامر

حيث تمت مناقشة حاالت القتل األخيرة وطبيعة تعامل الوزارة معها واآللية المتبعة 

في التعامل مع حاالت العنف والتهديد بالقتل، كما وقدم فريق جمعيات النفع العام 

ة مجموعة من المقترحات للقيادات األمنية وقد أبدى معالي الوزير والقيادات األمني

حرصاً واهتماما بالغّين لهذه المالحظات ودعا لزيادة التعاون بين الوزارة 

 ومؤسسات المجتمع المدني في كافة المبادرات التي تستهدف تطوير عمل الوزارة.
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  التقى بعض أعضاء الفريق، بالوكيل المساعد للتنمية المجتمعية  9/5/2021بتاريخ  

أ. هناء الهاجري، حيث تم خالل اللقاء مناقشة موضوع ازدياد حاالت العنف في 

المجتمع واآللية الملزم إتباعها للتعامل مع النساء المعنفات كما وتم التأكيد على 

ضرورة تفعيل قانون العنف األسري وأهمية اإلسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ 

ة عدم تشغيل مراكز اإليواء للنساء المعنفات هذا القانون، كما تمت مناقشة مشكل

قدمت الجمعيات مساندتها للوزارة ووالخط الساخن لمتابعة الحاالت، كما 

تدريب الكادر المعني بالتعامل مع المعنفات، وهذا من ضمن أهداف واستعدادها ل

الخطة االستراتيجية التي يعمل عليها الفريق لمتابعة ومعالجة قضايا العنف في 

 المجتمع.

  اجتمع بعض أعضاء الفريق كل من: أ. بيبي عاشور و 18/5/2021بتاريخ      

د. منال بوحيمد وأ. مي الحجاج والمحامية منى األربش، مع المحامي العام األول 

أ. بدر المسعد بحضور كل من وكيلتي النيابة أ. منيرة الوقيان وأ. أناف الغانم 

األسري وطبيعة تعامل وكالء النيابة العامة مع  لمناقشة آليات تفعيل قانون العنف

 قضايا العنف والتهديد بالقتل ومقترحات لحفظ األمن المجتمعي.
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 تجاه النساء ثالثاً: قضايا االعتداء

 

على التركيز على جميع قضايا االعتداء الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية تحر  

في اإلعالم المرئي والمقروء، وإيصال مطالب الجمعية بضرورة المتكررة على المرأة 

 إيجاد آلية لحماية النساء تحت إشراف الدولة، وقد كان النشاط اإلعالمي كما يلي:
 

استنكرت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية في حساباتها  10/9/2020بتاريخ  -

سلو  والتي راحت ضحيتها  في منطقة ةالرسمية جريمة القتل النكراء والالإنساني

مواطنة كويتية على يد أحد أقربائها، وطالبت فيه جميع الجهات المسؤولة باإلسراع 

بالتشريع والمصادقة على القوانين التي تجرم العنف األسري واإلسراع بإنشاء مراكز 

 االستماع واإليواء للنساء المعنفات تحت إشراف وحماية الدولة.
 

لى أثر جريمة القتل التي تعرضت لها المواطنة فرح أكبر، وع 20/4/2021بتاريخ  -

أصدرت الجمعية الثقافية االجتماعية عبر منصاتها االجتماعية بياناً استنكرت فيه 

تكرار وتزايد حاالت االعتداء واالنتهاكات على المرأة في الكويت في اآلونة األخيرة 

تدخل سريعاً التخاذ أقسى من دون وجود رادع، كما وطالبت الجهات المسؤولة بال

 العقوبات لكل من تسول له نفسه العبث بسالمة وأمن بناتنا وأخواتنا.
 

 بالحاجة إلىصرحت أ. لولوه المال عبر منصات الجمعية  21/4/2021بتاريخ  -

تشريع يحمي المرأة قبل حدوث االعتداء وليس بعده، فجميع القوانين الحالية الحقة 

 وليست سابقة.
 

صرحت أ. لولوه المال لجريدة الراي في تحقيقها الذي حمل  22/4/2021بتاريخ  -

عنوان " نون النسوة .. مجروحة" وبمشاركة نخبة من األكاديميات والناشطات 

بالقول: الكويت لم تعد آمنة للمرأة .. نعم نعزي أنفسنا وكل النساء في الكويت، مشددة 

والرجل على حٍد سواء، ونحتاج على ضرورة التعامل بجدية مع العنف ضد المرأة 

 إلى تشريع يحمي المرأة قبل حدوث االعتداء وليس بعده.

 

استضافت شبكة سرمد اإلعالمية أ. المها المري عضوة مجلس  23/4/2021بتاريخ  -

تحدثت خالل اللقاء عن الجرائم التي ترتكب بحق المرأة الكويتية، حيث اإلدارة، 

 لكي تعيش في أمان واستقرار، لهاحماية المرأة من الخطر وخلق بيئة آمنه بوطالبت 

ولخلق بيئة آمنة تحمي المرأة نحتاج تشريع قوانين توفر هذه الحماية قبل وقوع 

 الجريمة.
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التقت جريدة الراي مع رئيسة الجمعياة أ. لولاوه الماال وصارحت  23/4/2021بتاريخ  -

نة للمرأة .. نعازي أنفسانا وكال النسااء فاي الكويات" خالل لقائها بأن "الكويت لم تعد آم

معتبرة أن "تكرار الجرائم البشعة ضد النساء في اآلونه األخيرة يثير الحزن والرعب، 

ومما يزيد من بشاعة هذه الجريمة أن هناك تبليغاً عان تهدياد المجارم للضاحية" وقالات 

رجال علاى الساواء، ونحتااج المال "نحتاج إلى التعامل بجدية مع العناف ضاد المارأة وال

إلى تشريع يحمي المرأة قبل حادوث االعتاداء ولايس بعاده فجمياع القاوانين الحالياة هاي 

 الحقة وليست سابقة".
 

تصااميم  شاااركت الجمعيااة بنشاار مجموعااة ماان الملصااقات ماان 23/4/2021بتاااريخ  -

للموهبااة واإلبااداع فااي منصااة االنسااتقرام، كمااا وردت طالبااات مركااز صااباح األحمااد 

جمعيااة ماان اإلخصااائية النفسااية فااي المركااز أ.كااوثر جاارال، حيااث رغاابن الطالبااات لل

 واالعتااداءاتعاان مشاااعرهم تجاااه قضااايا العنااف  بإيصااال رسااالتهن للمجتمااع والتعبياار

 األخيرة على النساء في الكويت. 
 

 

أ. مشااااعل  استضااااف تلفزياااون العرباااي عضاااو مجلاااس اإلدارة 27/4/2021بتااااريخ  -

حول العنف ضد المرأة وعن حادثة المغدورة فرح أكبار وكياف أن ، للحديث الشويحان

تثقيااف، التشااريع ووالركيااز علااى عنصاار األماان للنساااء الكوياات تحتاااج حالياااً إلااى الت

 .يالُمعد عالء البربري، وذلك خالل البرنامج اإلخبارحاورها 

 

عاازاء النساااء والتااي شاااركت بهااا عاادة  االجتماعيااةالجمعيااة ضاامن المبااادرة  انضاامت -

 جهات وشخصيات مدنية واجتماعية.

مجلس اإلدارة في وسم عازاء النسااء عبار منصاة تاويتر  وعضوات ةكما شاركن رئيس

 .24/4/2021وانستقرام وذلك بتاريخ 
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جمعياااة نفاااع عااام كويتياااة مااانهم الجمعياااة الثقافياااة  29أصااادرت  28/4/2021بتاااريخ  -

توصاايات اعتبروهااا ضاارورية للحااد ماان  4النسااائية بياناااً مشااتركاً تضاامن  االجتماعيااة

 :وهيانتشار الجرائم في البالد، 

 .أن تتظافر الجهود وتتوحد في التصدي لهذه الجرائم قبل وقوعها 

  اإلسراع في صدور األحكام، وتنفيذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم

 ليكونوا عبرة لغيرهم.

 اإليواء بكوادر متخصصة وإصدار و االستماعدور  بافتتاحاإلسراع  ضرورة

 الالئحة التنفيذية لقانون العنف األسري.

  أن تقوم وزارة الداخلية بتدريب كوادرها، بالذات من الذين يعملون في مخافر

الشرطة ويستقبلون حاالت الشكوى، والعمل على أخذها بالكثير من الجدية 

ون أو التراخي في متابعة إجراءاتها، وذلك لخلق روح وعدم التها واالهتمام

الطمأنينة في نفوس المشتكين وذويهم ومنحهم الشعور الكامل بأنهم يعيشون في 

 مجتمع آمن يسوده القانون والعدالة.

 

صرحت عضو مجلس اإلدارة أ. المها المري لصحيفة الراي  29/4/2021بتاريخ  -

بعض النساء ألدوات الصعق الكهربائي والتي يتزايد  اقتناءفي تحقيقها الخا  حول 

الطلب عليها مؤخراً، بالقول: أدوات الصعق الكهربائي ليست الحل الجذري 

للمشكلة، ولن يسهم بالتصدي فعلياً للتحرش والعنف ضد المرأة، إن بلول القضية 

 يق القانون.يؤمنون بتطب هذا المبلغ ُيعد بحد ذاته معضلة فذلك يعني إن المواطنين ال

 

أجرت عضو مجلس اإلدارة أ. المها المري لقاء مصور مع  29/4/2021بتاريخ  -

صحيفة األنباء في تقريرها حول العنف ضد المرأة، تحدثت فيه عن أهمية تفعيل 

دور الشرطة النسائية في المخافر وإنشاء قسم خا  للشكاوى المتعلقة بالعنف ضد 

يش في الداخلية لمراقبة أداء الضباط والمحققين المرأة وتفعيل دور الرقابة والتفت

والتأكد من أخذهم لشكاوى المرأة بكل جدية ووضع آلية واضحة للعمل مع مثل هذه 

 القضايا.
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 حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية
 

 أعضاء الحملة: 
 

الوطنية لألمن الرابطة  -رابطة االجتماعيين  -الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

 –جمعية الشفافية الكويتية  –لجنة حقوق الكويتيات المدنية  –األسري )رواسي( 

الجمعية  –الجمعية الكويتية لدعم المخترعين  –الجمعية الوطنية لحماية الطفل 

 الكويتية لإلخاء الوطني.

 

 االجتماعات:
 

عبر ّين افتراضي ّينعقدت الحملة اجتماع 15/12/2020وبتاريخ  6/9/2020بتاريخ 

تطبيق زووم لمناقشة مقترح قانون منح اإلقامة الدائمة ألبناء المواطنات المتزوجات 

بغير كويتي والمقدم من المحامي أ. عبد العزيز طاهر الخطيب ومناقشة التحرك 

 القادم للحملة. 

علماً إن أعضاء الحملة في تواصل مستمر عبر الواتس اب لمتابعة ومناقشة أي 

ات تتعلق بقضية أسرة المواطنة المتزوجة من غير كويتي وذلك نظراً مستجد

 للظروف الصحية التي تمر بها البالد بسبب جائحة كورونا.
 

 

 نشاط الحملة:
 

صرحت أ. لولوه المال لصحيفة القبس ضمن فزعتها اإلنسانية  2/9/2020بتاريخ  -

بغير مواطن والتي استضافت لمنح اإلقامة الدائمة ألبناء المواطنة الكويتية المتزوجة 

فيها مجموعة من الناشطات والحقوقيات، كشفت أ. لولوه المال بأن أعداد الكويتيات 

 2018مواطنة حتى منتصف عام  383ألف و 19المتزوجات بغير مواطن بلغ 

وذلك بحسب إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأشارت إلى وجود قوانين 

ألف ومنهم كفاءات من  62ة وأبنائها والبالغ عددهم حالياً نحو مجحفة بحق المواطن

الجيد أن تستفيد منهم الدولة، وطالبت بعدم حرمانهم من اإلقامة الدائمة لضمان 

 استقرار األسر وسالمتها.

( عشر 10باشتراك ) 2014ولفتت إلى أن حملة إنصاف أسرة المواطنة تشكلت في 

( طعون إلى المحكمة الدستورية للمطالبة 3جمعيات نفع عام، رفعت الحملة )

بإنصاف المرأة في حقها وأسرتها بالسكن لتعيش بكرامة في وطنها، كما وتقوم 

 الحملة بتحضير بعض التعديالت على قانون اإلقامة والجنسية لهذا الغرض.
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  تواصلت حملة إنصاف مع مجموعة من المواطنات  2020خالل شهر سبتمبر

إلى معاناتهن وقد تم توثيقها عبر تسجيالت صوتية ُنشرت في  الكويتيات لالستماع

 جميع حسابات الجمعية الرسمية.

 

  تزوجة التقى ممثلي حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية الم 12/4/2021بتاريخ

 كل من: وهن  من غير مواطن

 رئيس مجلس إدارة الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية –لولوه المال  .أ

 الرابطة الوطنية لألمن األسري )رواسي(رئيسة  –سعاد معرفي  .أ

 الجمعية الكويتية لإلخاء الوطنيأمين سر  –بيبي عاشور  .أ

 تمتبمعالي وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح حيث 

ر مناقشة القضايا والمشاكل التي تعاني منها أسرة المواطنة الكويتية المتزوجة من غي

 كويتي.

 

  واستكماال لجهود الحملة في مساندة المواطنة الكويتية  23/5/2021بتاريخ

المتزوجة من غير مواطن، اجتمعت كل من أ. لولوه المال و أ. بيبي عاشور مع 

الوكيل المساعد لشؤون اإلقامة اللواء أنور عبد اللطيف البرجس إلمكانية اتخاذ 

إقرار حق اإلقامة الدائمة غير المشروطة ألبناء إجراءات تنفيذية عملية فيما يخ  

 المواطنة الكويتية ومعاملتهم معاملة الكويتي.
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 مشروع رادف
 

تم تدشين مشروع "رادف" في الجمعية الثقافية  22/2/2021 في يوم االثنين الموافق

مار ثستإ إلىيهدف ، حيث من قبل مجموعة من عضوات الجمعية االجتماعية النسائية

 وتوفير فر  العمل المناسبة للفئات التالية:الطاقات البشرية 

   الكويتياتأبناء المواطنات. 

 اء المقيمين بصفة غير قانونيةأبن. 

 ين في الحصول على الوظائف من أبناء الوطن.المتعثر 

المؤسسات  لدىن الوظائف لهذه الفئات حيث سيكون رادف حلقة الوصل التي ُتأم  

من أهداف الجمعية في تعزيز الشراكة  انطالقاوذلك والشركات الخاصة، 

أن العمل الالئق  وباعتبار وتفعيالً لمفهوم التكافل االجتماعي المجتمعية والمسؤولية

 .2030كما تضمنته أهداف التنمية المستدامة  اإلنسانحق من حقوق 
 

 

 فريق المشروع:
 

 المعجل / عضوة الجمعيةأ. مها  –مديرة المشروع 

 إدارة الجمعيةصندوق الجمعية وعضو مجلس أ. موضي الصقير/ أمين 

 / عضوة الجمعية سعاد العتيقي . أ

 عالية الخالد/ عضوة الجمعيةأ. 

 / عضوة الجمعية نجوى القطاميأ. 

 القطامي / عضوة الجمعية خالدةأ. 

 / عضوة الجمعية وفاء الجاسمأ. 

 / عضوة الجمعية فاطمة العقروقةأ. 

 

 نشاط المشروع:
 

)رادف( عنواناً للمشروع وتعني باللهجة الكويتية المساعدة في  اسم اختيارتم  -

الوصول، وهذا ما يهدف إليه المشروع وهو المساعدة في الحصول على الوظيفة 

 المناسبة والعمل الالئق للفئات المستهدفة.

بالبيانات والتدريب والتأهيل تم تشكيل فريقين في مشروع رادف، فريق يخت   -

 وفريق يخت  بالتوزيع والتنفيذ والمتابعة.

 تم إدخال ميزانية مشروع رادف ضمن حساب الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية. -

المشروع الشعار الخا  به وتم إعداد الئحة تنظيمية للمشروع والذي اتخذ من  اعتمد -

 مبنى صوت الكويت مقراً له.
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انات المتعلقة لكل من جهات العمل في القطاع الخا  والعام بالتعاون     تم جمع البي -

 مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشئون االجتماعية.

 .ن من الفئات الثالثة المستهدفةتم جمع بيانات المتقدمي  -

لمعالجة أوضاع المقيمين  الجهاز المركزيبين مشروع رادف  استمرار التعاون -

للتأكد من صحة هذه لفئة المتقدمين من  أسماء إرسالحيث يتم  بصورة غير قانونية

 بياناتهم.

ضع خطه وو، 2021ة كاملة تبدأ من شهر سبتمبر تم إعداد الخطة اإلعالمية لدور -

 .لوسائل التواصل االجتماعي تخدم مشروع لجنة رادف استراتيجية
 

سلة غذائية على األسر المحتاجة في شهر  300توزيع  تم 9/5/2021بتاريخ  -

رمضان بتبرع من السيد ماجد الفطيم )شركة كارفور( الكويت، حيث قام متطوعو 

رادف بتوزيعها في مقر الجمعية بإشراف عضوة الجمعية ومديرة المشروع أ. مها 

 المعجل.
 

ي مشروع شاركت المساعدة اإلدارية ف 2021مايو  27 – 22خالل الفترة من  -

رادف اآلنسة أنوار فيصل في البرنامج التدريبي عن ُبعد حول مفهوم النوع 

جمعية حقوق اإلنسان بالتعاون مع مبادرة  نظمته ذيوال اإلعالماالجتماعي في 

 (.MEPIالشراكة األمريكية الشرق أوسطية )

 

متقدم من قبل فريق التقييم والتدريب  34تمت مقابلة  9/6/2021حتى تاريخ  -

 والتأهيل.
 

للمتقدمين تم تقديم دورات تدريبية  22/6/2021لغاية  6/6/2021من  الفترةخالل  -

الحضور  وحصل الفعال وبناء فريق العمل واالتصالالوقت  إدارةفي مهارات 

 على شهادات معتمدة. 25وعددهم 
 

 تم التواصل مع كل من:  -

الكويت، تروفاليو، جمعيات تعاونية،  المدرسة البريطانية، شركة الساير، كارفور

شركة زين، شركة الثقة، جامعة الخليج، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الشركة الدولية 

، شركه سان رامون، شركة اليانس للحراسة، شركة القرين للسيارات لإللكترونيات

 وجمعية النجاة الخيرية.
 

هات لديهم الشروط، للعمل في الجتم إرسال السير الذاتية لبعض المتقدمين ممن تتوفر  -

 .التي تم التواصل معها مسبقاً 
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السير الذاتية للمتقدمين من  وإرسالتم التواصل مع جهات العمل في القطاع الخا   -

لجنة مشروع رادف،  أعضاءبعد ان تمت مقابلتهم من قبل  الفئات الثالثة المستهدفة

متقدمين، وفي يوم الثالثاء الموافق  7تمت مقابلة  6/6/2021الموافق  األحدففي يوم 

تمت  5/8/2021متقدم، وفي يوم الخميس الموافق  13تمت مقابله  22/6/2021

 مقابلة متقدم واحد.

 كل من الجهات التالية: إلىبياناتهم كافة  إرسالوقد تم 

 التحادالقرين  -كارفور  – لإللكترونياتالدولية  -مجموعة الساير -شركة أوريدو 

شركات محمد ناصر  -جمعية النجاة الخيرية  -بالزا للتجارة العامة  أميد -السيارات 

مجموعة  -شركة جلوبال كاظمة  -شركة كرافترز للتجارة العامة  -الهاجري 

شركة جلوبال  - اإللكترونيبوابة الدفع  -زين لالتصاالت  -شركة أرزاق  -الحساوي 

 رسة البريطانية.المد -كاظمه 

 متقدمين عند شركة زين لالتصاالت وفي انتظار التعيين.   3تم قبول وقد 
 

 . متقدم 85بلغ عددهم لتسجيل المتقدمين الذين  google driveفي  تم عمل تطبيق -
 

 

          :حضره كل منالخضراء  األياديتم عقد لقاء مع فريق  20/6/2021بتاريخ  -

أ. مها المعجل وأ. فاطمة العقروقة وأ. موضي الصقير ود. فؤاد الجمعة ود. سامية 

وكذلك التعاون لزراعة مساحة في الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية بشأن  السعيدان

 مع السيدة لولوه العيسى للوقوف على مساحة الزراعة المقترحة.تم التواصل 

 

مع السيد سالم الرشيدي وكيل قطاع التعاون في ع تم عقد اجتما 22/6/2021بتاريخ  -

 ن االجتماعية والتنمية المجتمعية.ؤووزارة الش

 

 األحمدعقدت لجنة رادف في مقرها اجتماع مع جمعية فهد  6/7/2021بتاريخ  -

 مكانية التعاون فيما يتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية.إبشأن  اإلنسانية

 

تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية النجاة الخيرية بشأن تعزيز  13/7/2021بتاريخ  -

 العمل الالئق للمستحقين من الفئات الثالثة.

 

السيد سعد  االستهالكيةاجتماع مع مدير اتحاد الجمعيات تم عقد  14/7/2021بتاريخ  -

 .الشبو
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ية في ة في مقر وزارة الداخلاجتماع مع معالي وزير الداخليتم عقد  2/8/2021بتاريخ  -

منطقة صبحان بحضور كل من أ. مها المعجل و أ. فاطمة العقروقة وقد تم خالل اللقاء 

إطالع معاليه على المشروع وهدفه األساسي بتوفير فرص عمل للفئات المستهدفة وقد 

ثمن معاليه جهود اللجنة وجهود الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية متمنياً لهم دوام 

 على تعاون وزارته لما فيه خير الوطن.  التوفيق ومؤكداً 
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يلبرنامج الصحا  
 

 األعضاء:

أ.موضااااااي الصااااااقير، أ. مهااااااا المعجاااااال، أ. عزياااااازة أباااااال، أ. فااااااائزة العوضااااااي،           

أ. نفيساااااة النفيساااااي، أ. ساااااعاد العتيقاااااي، أ. أنيساااااة الشااااالفان، د. لبناااااى القاضاااااي،          

 أ. وفاء الجاسم.

 البرنامج الصحي: أ. ابتهاج محمد التويجري.مديرة 

 
 

 لقاءات مع طلبة وطالبات كلية الصحة العامة
 

لقاااااء مااااع عضااااوة الجمعيااااة وعضااااوة البرنااااامج  تاااام عقااااد 22/9/2020 بتاااااريخ -

طالاااب وطالباااة مااان كلياااة  40الصاااحي أ. فاااائزة العوضاااي عبااار تطبياااق زووم ماااع 

مسااااعد فاااي حيااادر األساااتاذ الأ. ناااور بااان بمشااااركة  الصاااحة العاماااة بجامعاااة الكويااات

، حياااث يهااادف اللقااااء قسااام الوبائياااات واإلحصااااء الحياااوي فاااي كلياااة الصاااحة العاماااة

علاااى طبيعاااة الخااادمات الصاااحية التاااي يقااادمها البرناااامج الصاااحي فاااي  إلاااى االطاااالع

الجمعيااااة، هااااذا وقاااادمت أ. فااااائزة شاااارح مفصاااال عاااان الخاااادمات وباااارامج التوعيااااة 

 .الطبية التي تقوم بها الجمعية

تااام عقاااد ماااع لقااااء ماااع رئيساااة البرناااامج الصاااحي أ. موضاااي  15/6/2021يخ بتاااار -

الصااااقير ماااان قباااال طلبااااة بكااااالوريوس الصااااحة العامااااة ضاااامن مقااااررهم التاااادريبي 

الميااااداني حااااول " استكشاااااف المجتمعااااات " والااااذي يهاااادف إلااااى التعاااارف علااااى 

الخااادمات الطبياااة التاااي يقااادمها القطااااع الحكاااومي والقطااااع الخاااا  وماهياااة هاااذه 

ت. ودار الحااااديث عاااان البرنااااامج الصااااحي فااااي الجمعيااااة ومااااا يقدمااااه ماااان الخاااادما

خااادمات للمقيماااين علاااى ارض الكويااات، كماااا تااام التعرياااف بعمااال فرياااق التوعياااة 

مختلفاااة كعقاااد ماااؤتمرات بمااارض الزهاااايمر فاااي الجمعياااة وماااا يقدماااه مااان توعياااة 

وناااادوات وأيااااام مفتوحااااة داخاااال المجمعااااات التجاريااااة، باإلضااااافة إلااااى الناااادوات 

 ية والصحية الخاصة بصحة المرأة.التوعو

 

 الوالية الصحية للمرأة
 

تم إعداد تقرير عن عمل الجمعية الخاص بمجهودها حول  10/11/2020بتاريخ 

الوالية الصحية للمرأة بالتعاون مع جمعيات النفع العام لرفع التمييز الواقع على 

 المرأة.
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 فريق التوعية بمرض الزهايمر
 

 

 هاوسلقاء عبر تطبيق كلوب 
 

عقد الفريق لقاء مع د. علي القطان  8/7/2021وبتاريخ  6/6/2021بتاريخ 

وذلك عبر تطبيق  ،مستشفى مبارك الكبيربشاري أمراض باطنية وكبار السن است

كلوب هاوس بهدف التوعية بمرض الزهايمر، شاركته الحوار رئيسة البرنامج 

والتي تحدثت عن البرنامج الصحي في الجمعية بشكل  الصحي أ. موضي الصقير

عام وعن عمل فريق التوعية بمرض الزهايمر بشكل خا ، وقد كان اللقاء بإدارة 

عضو مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان وبمشاركة مجموعة من أهالي المرضى 

ومعاناتهم في تقديم هذا النوع من  عن تجاربهم في رعاية المرضى حيث تحدثوا

 رعاية. ال

 

 الشهر العالمي لسرطان الثدي
  

بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي )أكتوبر الوردي( خصصت الجمعية جميع  -

حساباتها الرسمية لنشر المعلومات والفيديوهات التوعوية للنساء لتشجيعهم على 

 الفح  المبكر.

المسؤولية سبة الشهر العالمي لسرطان الثدي قدم مطعم مشماش ضمن مبادرة ابمن -

من قيمة اإلفطار طوال شهر أكتوبر لصالح عالج مرضى  %50المجتمعية ريع 

 السرطان في نادي األمل بمركز حسين مكي جمعة والتابع للجمعية.
 

بسرطان  التوعيةتم إعداد تقرير عن جهود الجمعية في  27/10/2020بتاريخ  -

 التابع للجمعية، األمل البرنامج الصحي وناديالحمالت التي نظمها من خالل الثدي 

 ية لوزارة الشئون االجتماعية.دضمن المبادرة الور

 

 التبرعات المادية للبرنامج الصحي

)ثالثة  د.ك 43079.100بلغ مجموع التبرعات المادية الواردة للبرنامج الصحي 

 .وأربعون ألف وتسعة وسبعون دينار ومئة فلس(
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 نادي األمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ادي األمل زيارة ن

 صندوق الجمعية         قامت رئيسة البرنامج الصحي وأمين 26/5/2021بتاريخ 

أ. موضي الصقير ترافقها أ. ابتهاج التويجري مديرة البرنامج الصحي وبحضور 

عضو مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان وحضور عضوات الجمعية والبرنامج 

عزيزة أبل وأ. وفاء الجاسم، بزيارة كل من: أ. مها المعجل، وأ. وهن الصحي 

للنادي لالطالع على سير أعماله، وكان في االستقبال مشرفة النادي أ. إيمان صالح 

وبحضور رئيسة قسم الخدمة االجتماعية والنفسية في المركز أ. هدى الشهاب والتي 

دور الجمعية في  ةأشادت في عمل النادي لما يقدمه من خدمات للمرضى مثمن

عدات المالية التي تقدمها للمرضى من غير الكويتيين، وعبرت عن رغبتها المسا

 .لمزيد من التعاون بين الطرفين لما يحقق من خدمات للمرضى

 

 صندوق األمل

 التبرعات المادية 

 د.ك.  180استقبل الصندوق تبرع مادي بقيمة  -

عمائة )تسعة آالف وتس د.ك 9963قدم صندوق األمل مساعدات مادية بقيمة  -

لتغطية مصاريف العالج بالتعاون مع اإلدارة المالية في  وثالثة وستون دينار(

 مريض.  383المستشفى واستفاد منها عدد 

 

 التبرعات العينية
 

 .من الشــركة المتحدة للمــرطبات كرتون عصير مقدمة 30استقبل النادي عدد  -
 

 20ياه ومن شركة الروضتيين للم مياهاستقبل النادي تبرع عبارة عن ثالجة  -

 يزود فيها النادي شهرياً.كرتون عبوات مياه صغيرة 
 

 

 المساعدات الصحية 

)سبعة آالف وسبعمائة  د.ك 7763.090بلغت قيمة المساعدات الصحية مبلغ وقدره 

 مرضى.  14استفاد منها  وثالثة وستون دينار وتسعون فلس(
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 لجان الجمعية
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 لجنة الزكاة
 

  :اللجنةأعضاء 
 

 –أ. شفيقة المطوع )أمين سر اللجنة(  –العزيز المطوع )رئيسة اللجنة(  فاطمة عبدأ.

          –محمد المطوع  هحصأ.  –أ. موضي الصقير )المنسقة من مجلس اإلدارة( 

            –أ. عزيزة البسام  –أ. سعاد العتيقي  –أ. وفاء الجاسم  –أ. خالدة القطامي 

 أ. مها المعجل. –د. فاطمة عياد 

 

 :اجتماعات

 تجتمع اللجنة أيام الثالثاء كل أسبوعين.

 

 :تبرعات
 

د.ك )مئة وخمس  125270بقيمة:  تبرعاتخالل هذا العام استلمت اللجنة 

 .وعشرون ألف ومئتان وسبعون دينار كويتي(

 

  :مساعدات سنوية ثابتة
 

د.ك )واحد وتسعون ألف ومئة  91140 وقدره: توزيع مبلغخالل هذا العام تم 

 :كالتاليأسرة  (851) وأربعون دينار كويتي( على

 د.ك. 91140وقدره  بمبلغ ةحال 851 هامن تمساعدات دائمة استفاد -

 د.ك. 300 وقدره حالة بمبلغ 12 منها عدد تمساعدات مقطوعة استفاد -

د.ك  13290 وقدره بمبلغحالة  104 وية جديدة دائمة استفاد منها عددمساعدات سن -

 .)ثالثة عشر ألف ومئتان وتسعون دينار كويتي(
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 :الزكاة واألمانة العامة لألوقاف دعم بيت
 

بالدعم الوارد للجنة من األمانة ة ئيمواد غذاشراء كوبونات تم توزيع  لعاما اخالل هذ -

من الحاالت التي تحصل على  ةكوبون لكل حال 1بواقع  2017العامة لألوقاف لعام 

 حالة. (851)عدد استفادت منها مساعدات سنوية حسب عدد أفراد األسرة وقد 
 

ثمنت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ممثلة بلجنة الزكاة  24/9/2020بتاريخ  -

عبر صحيفة القبس جهود ومساندة األمانة العامة لألوقاف في تقديم العون والمساعدة 

المحتاجة في الكويت وذكرت الجمعية في البيان الصادر عنها إلى إنها تمكنت لألسر 

يقدمه المحسنون من أهل الكويت والدعم الكبير الذي تتلقاه من األمانة  وبفضل ما

ديم من تق 2020العامة لألوقاف خالل الفترة من شهر مارس إلى شهر أغسطس 

شراء مواد غذائية على األسر كوبون  4243توزيع أسرة و 747العون المادي إلى 

 المحتاجة.
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 لجنة طالب العلم
 

 أعضاء اللجنة:
 

أ. موضي  -( أمين السر)عزيزة البسام  أ. - (رئيسة اللجنة)أ. فاطمة المطوع 

أ. بثينة  -أ. نجوى القطامي  - أ. سعاد العتيقي - (المنسقة من مجلس اإلدارة)الصقير 

 .أ. مشاعل الصباح -أ. عزيزة أبل  -المطوع 
 

 التبرعات
 

)ثالثة  د.ك 63570خالل فترة التقرير تلقت اللجنة تبرعات بمبلغ إجمالي وقدره 

 .وستين ألف وخمسمائة وسبعون دينار(

 

 سياسة دعم الطلبة

 :ية قبول الطلبة نتج عنها كالتاليوضعت اللجنة سياسة محددة لعمل
  

 الطلبة الجامعيين:  

في استقبال طلبات دعم رسوم الدراسة للطلبة  2020بدأت اللجنة في شهر سبتمبر 

وتم تقديم  طالب 14الجامعيين الملتحقين في الجامعة العربية المفتوحة، وتقدم للجنة 

-بمبلغ إجمالي وقدره طالب  14لعدد  2020المنحة الدراسية في شهر ديسمبر 

 .د.ك 5000/
        

 طلبة المدارس:  

الموافق  2020تم استكمال دفع رسوم طلبة المدارس العربية األهلية في شهر  -

الدفع بسبب حيث تأخر  2019/2020عليهم في لجنة طالب العلم عن العام 

د.ك )واحد  31991طالب( بمبلغ  122جائحة كورونا، إجمالي عدد الطلبة )

 وثالثون ألف وتسعمائة وواحد وتسعين دينار(

طلب تقديم دعم رسوم للطلبة المحتاجين في المدارس  225استقبلت اللجنة  -

 العربية األهلية.
 
 

 تسديد رسوم الدراسية:  
         

كلفت اللجنة السكرتيرة/ نور الهدى زياد للقيام بعملية تسديد الرسوم نقداً ذات  -

 د.ك. 53469.375 مبلغ إجمالي وقدرهطالب ب 192العالقة وتم دعم 

 .2021في مايو وانتهى  2021بدأ التسديد في شهر أبريل  -



                     2021- 2020ية الثقافية االجتماعية النسائية الجمع                                                                  
            

 

39 
 

 لجنة تطوير التعليم
 

 أعضاء اللجنة

 

                     - أ. عالية الخالد - أ. مها المعجل - أ. موضي الصقير - سعاد العتيقيأ.

 أ. إقبال العيسى. - أ. غادة الغانم - أ. لولوه المال - أ. خالدة القطامي

 

 

 اللجنةأنشطة 
 

  ها اتلجنة تطوير التعليم اجتماع عقدت 20/6/2021وبتاريخ  24/5/2021بتاريخ

 في مقر الجمعية. ةالدوري
 

  نظمت لجنة تطوير التعليم في الجمعية حلقة نقاشية  2021مارس  17بتاريخ

عبر تطبيق  افتراضية بعنوان "العودة األمنة للمدارس في فل جائحة كورونا" وذلك

أ. بدر البحر و أ. نورة الغانم كلوب هاوس. شارك فيها كل من: د. موضي الحمود و 

أ. فاطمة البدر ود. ُدنا المشعان و أ. منى األنصاري وعضوة الجمعية د. منال و

 الديحاني.

أدار الحاااااوار كااااال مااااان: عضاااااو مجلاااااس اإلدارة أ. مشااااااعل الشاااااويحان وعضاااااوة 

 الجمعية أ. عالية الخالد.

 

 رض اإلطار المرجعي العام للمنهج الدراسي الوطني بدولة الكويت:ع -

بدعوة من وكيل وزارة التربية باإلنابة السيد فيصل المقصيد في إبداء لجنة 

ومالحظاتها حول مسودة اإلطار المرجعي العام  بآرائها االختصا  في الجمعية

قدمت ومكتبة مؤشرات األداء،  2021 لسنة للمنهج الدراسي الوطني بدولة الكويت

مجموعة مالحظاتها إلى وكيل  8/6/2021لجنة تطوير التعليم في الجمعية بتاريخ 

أعدتها عضوات اللجنة مع ذوي  والتي وزارة التربية د. علي محمد عبدهللا اليعقوب

 9بنود و 6تكونت من  الخبرة واالختصا  في مجال تطوير المناهج، وقد

الشراكة المجتمعية لبناء الوثيقة قبل تحقيق مبدأ  من منطلق وهذامالحظات أخرى، 

  اعتمادها بصورتها النهائية.
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 لجنة التنمية المستدامة
 

 

للتنمية المستدامة لمتابعة مشاريع  في الجمعية لجنةستحدثت اُ  2021خالل شهر يونيو 

الجمعية ومد  مواكبتها ألهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع التركيز على 

 األهداف التي تتعلق بالمساواة وتمكين المرأة والفتاة.

كما وتهدف اللجنة لمتابعة القضايا المتعلقة بالتعليم والتمكين االقتصادي بسن مبكر، 

 . يات نفع عام كويتيةجمعمع بالتعاون  سيداو() وإعداد تقرير فل
 

 أعضاء اللجنة:

 ةشاعل الشويحان / عضو مجلس اإلدارأ. م 

 أ. شريفة الخميس / عضو مجلس اإلدارة 

 د. منال الديحاني / عضوة الجمعية 

 أ. دالل معرفي / عضوة الجمعية 

 عضوة الجمعية أ. غنيمة الكندري / 

 أ. أحالم بهبهاني 

 أ. سارة العازمي 

 أ. غنيمة خليل 

 أ. نفله الحربش 
 

  ضم كل من: واجتمع فريق التنمية المستدامة في مقر الجمعية  27/5/2021بتاريخ

عضو مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان وعضو الجمعية د. منال الديحاني وشاركت 

 الين. عضو مجلس اإلدارة أ. شريفة الخميس في االجتماع عبر األون
 

  اجتمع كل من: أ. غادة الغانم و أ. مشاعل الشويحان وأ. سعاد  13/7/2021بتاريخ

مناهضة كافة أشكال التمييز ضد لمعرفي و أ. مي حجاج لمناقشة كتابة تقرير الظل 

 المرأة )سيداو( في مقر الجمعية.
 

  نظمت الجمعية ورشة مصغرة عن اتفاقية مناقشة  2021يوليو  27 – 26بتاريخ

ة )سيداو( وأشكال التباين واالختالف واالتفاق مع القوانين كافة أشكال العنف ضد المرأ

واألعراف العامة قدمتها أ. سهى العودة لعضوات مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان 

 .أ. دالل معرفي –أ. شريفة الخميس وعضوات الجمعية أ. غنيمة الكندري  –

 كالً من: عضو  اجتمع فريق إعداد تقرير الظل )سيداو( وتضمن 16/8/2021 بتاريخ

مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان وعضوات الجمعية: أ. دالل معرفي، أ. غنيمة 

الكندري، وأ. إيمان حيات من جمعية الحرية الكويتية وأ. غنيمة خليل. حيث تقرر َعقد 

تشجيعاً منهم له، كونه أول مقهى في المنطقة يضم طاقم  312االجتماع في مقر مقهى 

 عمل خاص باالحتياجات الخاصة.
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والنطقحضانة البستان لضعاف السمع   
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البستان لضعاف السمع والنطق حضانة  
 

حيث  2020/2021بدأ الدوام في الحضانة للعام الدراسي  24/8/2020بتاريخ  -

وأربعة مساعدات ضمت الهيئة التدريسية أخصائية تخاطب وست مدرسات فصل 

 وُمدرسة أنشطة.

بدأ المعلمات بالتعليم عن ُبعد )أونالين( لألطفال بسبب الظروف  1/9/2020بتاريخ  -

طفل، ثم بدأ  20الصحية في البالد )جائحة كورونا( وقد بلغ عدد األطفال ما يقارب 

 أطفال )أونالين(. 7العدد بالتناق  إلى ان وصل إلى 

 

 اإلعاقة:الهيئة العامة لشئون ذوي 
 

تم استالم تعميم من الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة فيما  11/10/2020بتاريخ  -

يتعلق باألطفال المشمولين تحت مظلة الهيئة بصرف الرسوم الدراسية والمتعلقة 

بصفة استثنائية من غير  2020-2019بالدفعة الثالثة وما قبل للعام الدراسي 

ابقة الموقعة من قبل أولياء األمور نظراً اشتراط تقديم إقرارات الصرف الس

 للظروف االستثنائية التي تمر بها البالد.
 

تم تقديم طلب إلى وزارة الشؤون االجتماعية لتنفيذ برنامج  25/10/2020بتاريخ  -

تأهيل سمعي لألطفال زارعي القوقعة وضعيفي السمع وتأخر النطق في مقر 

تم رفض الطلب  6/12/2020ة، وبتاريخ الجمعية مع االلتزام باالشتراطات الصحي

 من قبل الوزارة.
 

زار الحضانة فريق من مفتشين الهيئة العامة لشئون ذوي  16/12/2020بتاريخ  -

اإلعاقة للتأكد من اعتماد المالحظات التي وضعتها الهيئة على مبنى الحضانة والتي 

 .2/12/2019قُدمت للحضانة بتاريخ 
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 الجهات المحلية
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 مجلس األمة الكويتي
 

 مقترح قانون التحرش -
 

ومع تزايد حاالت التحرش وتقديم بعض نواب مجلس األمة  18/2/2021بتاريخ 

           مجلس اإلدارة وهن كل من: مقترل قانون للتحرش، التقى وفد من عضوات

، ترافقهم أ. شريفة الخميس وأ. المها المري ود. فاطمة الحويل  أ. مشاعل الشويحان و

 : النائةكل من نواب مجلس األمة الكويتي عضوة الجمعية أ. دالل العتيقي مع

أسامة الشاهين لتقديم مالحظات ومقترحات  لنائةاالصقعبي و العزيز عبدالدكتور 

 .مقر مجلس األمةوذلك في نون التحرش على مقترل قاالتي أعدها الفريق الجمعية 

 
 األسرة والطفللجنة المرأة و -

 

وبدعوة من لجنة المرأة واألسرة والطفل في مجلس األمة  12/1/2021بتاريخ 

لمناقشة التشريعات  اللجنةشاركت عضو مجلس اإلدارة د. فاطمة الحويل في اجتماع 

الخاصة بالمرأة وبحث ُسبل تعديلها للنهوض بدور المرأة وتمكينها من ممارسة 

 دورها على أكمل وجه.

وبناء على طلة لجنة المرأة واألسرة والطفل أرسلت الجمعية  13/1/2021وبتاريخ 

كتاب رسمي إلى اللجنة متضمناً مطالبها إلنصاف أسرة المواطنة الكويتية المتزوجة 

بغير مواطن ولرفع اإلجحاف الذي تتعرض له هذه الفئة من المواطنات والنظر في 

 ألبنائها، وقد كانت المطالة كالتالي:سن تشريعات وقوانين عادلة أكثر إنصافاً لها و

أوالً: منح اإلقامة الدائمة ألبناء المواطنة الكويتية مد  الحياة بوجود األم وبعد وفاتها 

لحين حصولهم على الجنسية الكويتية ومعاملتهم معاملة المواطن الكويتي على أال 

 تكون األم قد حصلت على الجنسية بزواجها من مواطن كويتي.

 أشهر. 6: ال تعتمد اإلقامة على صالحية الجواز وال تسقط بالسفر بعد ثانياً 

 ثالثاً: عدم ترحيل أنباء المواطنة ترحيل إداري أو جنائي.

 رابعاً: منح أبناء المواطنة الكويتية الحق في ورث عقارات والدتهم بعد وفاتها.
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 االجتماعيةوزارة الشؤون 
 

 ميكنة الجمعيات األهلية
 

وضمن إطار جهود وزارة الشؤون االجتماعية على تطبيق  22/10/2020بتاريخ  -

التراسل اإللكتروني المباشر مع جمعيات النفع العام، شاركت من الجمعية كل من: 

في ، العالقات العامة أ. هد  الفحام سكرتيرةوالمساعدة اإلدارية أ. بدرية الثنيان 

عن بُعد حول آلية التراسل اإللكتروني مع إدارة الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة 

 الجمعيات األهلية وذلك لتيسير العمل وتقليل الدورة المستندية المعمول بها حالياً.

 .بها في منصة التواصل مع الوزارة وقد تم تزويد الجمعية برمز اإلدخال الخاص

 

بية الثانية حول نظمت وزارة الشؤون االجتماعية الدورة التدري 9/11/2020بتاريخ  -

ميكنة الجمعيات األهلية للتراسل اإللكتروني شاركت فيها كل من: مديرة الجمعية       

أ. ُرسل ريسان ومحاسبة الجمعية أ. هالة النعمان والمساعدة اإلدارية أ. بدرية الثنيان، 

 وذلك عبر تطبيق زووم.
 

 

 )نزاهة( الهيئة العامة لمكافحة الفساد
 

التنسيقية بين نزاهة والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة االجتماعات  -

 الفساد:

  فاطمة الحويل في االجتماع شاركت عضو مجلس اإلدارة د 5/11/2020بتاريخ .

األول، لمناقشة تفعيل المبادرات وآلية التواصل لتعزيز  التنسيقي االفتراضي

ني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المد

 الفساد في الكويت.

  شاركت عضو مجلس اإلدارة د. فاطمة الحويل في  25/11/2020بتاريخ

االجتماع التنسيقي االفتراضي الثاني لوضع آلية للتعاون بين الهيئة ومنظمات 

 المجتمع المدني ووضع خطة تنفيذية للمبادرات المختارة.

  كت عضوة الجمعية أ. دالل العتيقي بحضور االجتماع شار 16/12/2020بتاريخ

التنسيقي الثالث لمناقشة استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

منظمات المجتمع المدني والذي أقيم ممثلي بين الهيئة وومبادرات المجتمع المدني، 

 . بمقر الهيئة بمنطقة الشامية
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  الثقافية االجتماعية النسائية بمقترل إلى تقدمت الجمعية  20/12/2020بتاريخ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضمن إطار الشراكة بين نزاهة ومنظمات المجتمع 

المدني الكويتية، وقد كان االقترال ينص على: إنشاء تطبيق مجاني خاص 

بالهواتف الذكية بخصائص معينة يتيح للعامة اإلبالغ عن حاالت الفساد بما يعزز 

الرقابي واستقبال الشكاو  مع خاصية تحميل اإلثباتات وان يكون باللغتين  دورهم

 العربية واإلنجليزية، وفق معايير تقييم األداء اإلداري المعتمدة في نزاهة.

  شاركت عضو مجلس اإلدارة أ. شريفة الخميس بحضور  13/1/2021بتاريخ

ة "من أجل الكويت" االجتماع التنسيقي الرابع لمناقشة مشروع الحملة التوعوي

لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة المجتمع المدني باعتباره الشريك الرئيسي 

 في دعم وإنفاذ المبادرة.
 
 

 بعنوان " دور األسرة في تعزيز النزاهة المجتمعية ": افتراضيةندوة  -
 

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبالتعاون مع الجمعية الثقافية  9/9/2020بتاريخ 

بعنوان "دور األسرة في تعزيز عبر تطبيق زووم  افتراضيةالنسائية ندوة  االجتماعية

المجتمعية" شاركت فيها عضوة الجمعية واألستاذ المشارك في قسم المناهج  النزاهة

دور  عن ية األساسية د. منال الديحاني حيث تحدثتوطرق التدريس بكلية الترب

بمشاركة األمين المجتمع المدني في المساهمة للحد من مظاهر الفساد والوقاية منه. 

غزيل  أ. الباحثة األكاديميةو أبرار الحماد العام المساعد لقطاع الوقاية في نزاهة م.

 الحربي وعضو جمعية المحامين الكويتية أ. منى األربش.

 مت تغطية الندوة في العديد من الصحف الرسمية.ت

 . التسجيل الكامل للندوة متوفر في منصة الجمعية عبر اليوتيوب*
 

 

 

 الحملة اإلعالمية من أجل الكويت )لنكن وطن النزاهة( -
 

 

بدعوة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد شاركت الجمعية و 2021خالل شهر مارس 

النسائية في الحملة اإلعالمية التي أطلقتها الهيئة لنشر الوعي  االجتماعيةالثقافية 

، عبر مخاطرةوتعزيز النزاهة بين جميع فئات المجتمع للحد من الفساد والوقاية من 

على منصات الجمعية  للنشر، وذلك فيالهيئة  اعتمدتهانشر الملصقات التوعوية التي 

 .االجتماعيمواقع التواصل 

الفاعلة  مشاركتهات الهيئة شهادة شكر وتقدير للجمعية على قدم 2021وفي أبريل 

 في الحملة المذكورة.
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 اإلدارة المركزية لإلحصاء
 
 

تم تزويد اإلدارة المركزية لإلحصاء بالتقرير المالي الخاص  4/1/2021بتاريخ 

وبيانات العاملين فيها من ناحية إجمالي الذكور لإلناث  2019بالجمعية للسنة المالية 

أعداد المواطنين والمقيمين في الجمعية، وذلك بناء على طلبهم ضمن سلسلة البحوث و

 .2019اإلحصائية االقتصادية التي يعدونها للمنشآت العاملة بدولة الكويت لعام 
 

 

 

 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
 

 لجنة شؤون المرأة واألعمال -
  

 

      وبدعوة من األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  27/5/2021بتاريخ 

الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ممثلة  انضمتالصاحة مهدي،  د. خالد عبد

)لجنة شؤون المرأة واألعمال بدولة  إلىبعضو مجلس اإلدارة أ. المها ناصر المري 

رأسها د. خالد مهدي وفق القرار اإلداري الصادر من األمانة رقم تالكويت( والتي ي

 :وتضم في عضويتها كل من 2021لسنة ( 146)

  نائة الرئيس. -د. لبنى القاضي / جامعة الكويت 

  عضو. –أ. المها المري / الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

  عضو. –أ. منى األربش / جمعية المحامين الكويتية 

 عضو. –ينا عدلوني / جمعية المحامين الكويتية أ. ل 

  عضو. –أ. أمل شعار المطيري / إدارة التنمية البشرية باألمانة العامة 

  عضو. –أ. إقبال الطليحي / إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة باألمانة العامة 

  عضو. –ممثل عن البنك الدولي 

 كما يلي: اختصاصاتوتختص اللجنة بعدة 

 فع التوصيات للجهات المختصة حول تشريعات المرأة التي تتناولها مؤشرات ر

 المرأة واألعمال الخاصة بالبنك الدولي وغيرها.

  برامج تنفيذية لتعزيز دور المرأة في المؤسسات العامة والخاصة.لتقديم مقترحات 

 ايا المرأة التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العالقة وجمعيات النفع العام المعنية بقض

 والنوع االجتماعي ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.

 .رصد التحديات في تطوير التشريعات المنظمة للمرأة واألعمال 
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  في سياق  2025-2020تناغمة مع سياسات الخطة اإلنمائية م استراتيجياتتطوير

 والتي تستهدف تمكين المرأة في قطاع األعمال. 2035رؤية الكويت 

  متابعة تنفيذ مبادرات تمكين وبناء قدرات المرأة مع القطاع الحكومي ومؤسسات

 المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

 

  ألهداف  2030اجتماعات اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أهداف أجندة

 التنمية المستدامة 
 

ستكمال بدعوة من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية الو 16/6/2021بتاريخ 

للتنمية  2030اجتماعات اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أهداف أجندة 

شاركت عضوات مجلس اإلدارة أ. مشاعل الشويحان و أ. المها المري المستدامة، 

عبر تطبيق والذي ُعقد ( 26االجتماع االفتراضي رقم ) حضور فيبتمثيل الجمعية 

تشارك في حضور اجتماعات  2019الجمعية ومنذ عام مايكروسوفت تيمز، علماً أن 

تقوم كل  2021اللجنة الوطنية وتمثلها فيها أ. لولوه المال و أ. غادة الغانم، ومنذ يونيو 

من أ. مشاعل الشويحان و أ. المها المري بتمثيل الجمعية في حضور هذه 

 .االجتماعات
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 190قم ر منظمة العمل الدوليةاتفاقية 
 

إلى جانة العديد الثقافية االجتماعية النسائية  الجمعية انضمت 12/4/2021بتاريخ 

من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني في مصر والمغرب والعراق وتونس 

اتفاقية "والبحرين واليمن واألردن وفلسطين، التي تطالة الحكومات بتصديق وتنفيذ 

لوقف العنف والتحرش القائم على النوع االجتماعي  190منظمة العمل الدولية رقم 

أول معاهدة دولية تعترف بالحق األساسي في عالم خاٍل  اعتبارهاب "،في عالم العمل

جراء اآلثار  متزايدلتهديد يتعرض هذا الحق خصوصاً وإن و، من العنف والتحرش

 كورونا. االقتصادية واالجتماعية لجائحة 

 

 البنك الدولي
 

بلحاج  استضافت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية السيد فريد 11/7/2021بتاريخ 

نائة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث 

تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالتمكين االقتصادي للمرأة ومد  تأثيرها على المساواة 

شاركة مجموعة متميزة بين الجنسين ومشاركة المرأة في سوق العمل في الكويت بم

 وهن: من ذوي االختصاص الكويتي مجتمعفي الات البارز النساءمن 

 

 جامعة الكويت -د. لبنى القاضي / رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة 

  جامعة الكويت  -د. ملك الرشيد / أستاذ مشارك في كلية العلوم 

أ. لينا عدلوني / محامية متخص  في األعمال واالستثمار مكتب عدلوني وشركاه 

 والمحاماةالقانونية  لالستشارات

  / عضو مجلس البلدي ومؤسس شركة سفيرة للمسؤولية االجتماعية م. مها البغلي

 / محلل عمليات في البنك الدوليهللا  أ. مريم عبد

 المحامين الكويتية جمعية -أ. منى األربش / منصة المرأة 

داب جامعة اآل كلية -د. ريم الرديني / رئيس وحدة الدراسات النسوية والجندرة 

  لكويتا

 .أ. مي الحجاج / رئيس جمعية سوروبتمست لتنمية المجتمع

 

شاكرة تلبيتهم الدعوة رحبت فيها بالحاضرين  كلمة خالل اللقاءلولوه المال  وألقت أ.

الفعاليات  مع الجمعية في مختلفكما خصت بالشكر البنك الدولي على تعاونهم الدائم 

 ة.التي تخص المرأ
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صحف الرسمية مثل: الراي واألنباء والجريدة لالعديد من اتم تغطية الحدث في 

 ون دولة الكويت والمجلس واألنباء.مثل تلفزي التلفزيونيةوالشاهد، والقنوات 

 

 االتحاد النسائي العربي العام
 

 

 

أ. موضي شاركت أمين الصندوق وعضو مجلس اإلدارة  25/11/2020بتاريخ  -

نظمه  إفتراضيالصقير وعضو مجلس اإلدارة د. فاطمة الحويل في حضور اجتماع 

االتحاد النسائي العربي العام مع جميع االتحادات والجمعيات المنخرطة فيه، وذلك 

لمناقشة آخر مستجدات تطورات جائحة كورونا وأثرها على وضع المرأة العربية، 

ت االتحادات النسائية العربية ومقترحات قدرا يُعزز منومناقشة برنامج عمل 

الشراكة والتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الوكاالت العربية للتركيز على 

تقنيات الترافع الرقمي و التدرية على التخطيط  التمكين االقتصادي للمرأة و

 االستراتيجي.
 

بتقرير شامل عن أنشطة تم تزويد االتحاد النسائي العربي العام  1/12/2020بتاريخ  -

وبالبيانات الخاصة  2020- 2019الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية لألعوام 

 بالجمعية وتشكيل مجلس اإلدارة.
 

      شاركت أمين الصندوق وعضو مجلس اإلدارة 21/1/2021 – 20خالل الفترة  -

التخطيط ورشة أ. موضي الصقير وعضو مجلس اإلدارة أ. شريفة الخميس في 

 عن بُعد لجمعيات النفع العام والتي نظمها االتحاد النسائي العربي العام االستراتيجي

تم إرسال بالتعاون مع وكالة التنمية االجتماعية في مملكة المغرب، وفي ختام الورشة 

 فيها. شهادات مشاركة للمشتركات

 

نعت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية عبر منصاتها الرسمية  29/7/2021بتاريخ  -

الوطني لنساء  االتحادالنسائي العربي العام ونائبة رئيسة  لالتحادنبأ وفاة األمين العام 

 المغرب الفقيدة/ فاطمة بنت دعنون.
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 العام األردني النسائي االتحاد
 
 

 الجمعية تعاونت العام األردني النسائي االتحاد من وبدعوة 28/12/2020 بتاريخ

 في المواطنة ومركز العام األردني النسائي االتحاد مع النسائية االجتماعية الثقافية

 العربية المرأة" بعنوان زووم تطبيق عبر افتراضية نقاشية جلسة تنظيم في األردن

 شارك ،"واألردنية الكويتية التجربة في مشتركة قراءة .. السياسي التمثيل وتحديات

 محمد موضي. أ الجمعية إدارة مجلس وعضو الصندوق أمين الكويت من فيها

 ومن عاشور، محمود بيبي. أ الكويتي األمة لمجلس السابقة لمرشحةاو الصقير

 االتحاد ورئيسة السلَيم تليالن ميسون. د األردني النسائي االتحاد رئيسة األردن

 مركز مدير الجبور هللا عبد. أ الجلسة أدار مريش، كلثم. أ عَمان محافظة في النسائي

 .األردن في المواطنة

 
 

 جيل المساواة )المكسيك( العالمي منتدىال
 

       شاركت كل من عضو مجلس اإلدارة  2021مارس  31 – 29خالل الفترة من 

 االجتماعيةأ. مشاعل الشويحان وأ. شريفة الخميس كممثالت عن الجمعية الثقافية 

نظمته عن بُعد هيئة األمم والذي  "جيل المساواة" المنتد  العالميالنسائية في 

 رأسته دولة المكسيك، حيث شاركن ممثالت الجمعية إلى جانةالمتحدة للمرأة وت

بهدف  ،من مختلف بقاع العالمو رأة والشبابالمنظمات المعنية بالمالعديد من  ممثلي

والعلوم والصحة العامة  واالقتصادفي مجال العمل  والشباب المرأة وتمكين دعم

هذا المنتد  أكبر تجمع عالمي للمساواة بين يُعد ، حيث واالقتصاديوالتمثيل السياسي 

 الجنسين.

للمنتد  في باريس في ترأست الفعاليات الختامية قد الجمهورية الفرنسية  إنعلماً 

 .2021شهر يونيو 
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 مشاريع إغاثة خارجية
 

 فلسطين –جمعية بيت السالم لألمومة والطفولة  -

 

الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية مع جمعية بيت  تعاونت 3/12/2020تاريخ ب

السالم لألمومة والطفولة في فلسطين حيث تقوم الجمعية بدور الوسيط بين جمعية 

مشروع ل من األمانة دعمالسالم واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت الستحصال 

 فلسطينية.  أُسرإغاثة 

لألوقاف بكشف عن سابقة قامت الجمعية بتزويد األمانة العامة  4/2/2021وبتاريخ 

خارج دولة الكويت وذلك بناء على طلة األمانة في  نُفذتمشاريع التي في الأعمالها 

 .27/1/2021كتابهم الرسمي المؤرخ في 

ر وافقت األمانة العامة لألوقاف على دعم مشروع إغاثة األس 29/3/2021بتاريخ 

دوالر أمريكي )عشرون  20،000الفلسطينية )للطرود الغذائية فقط( بمبلغ وقدره 

ألف دوالر أمريكي(، وقد قامت الجمعية بتحويل المبلغ إلى جمعية بيت السالم 

 لألمومة والطفولة من خالل جمعية الهالل األحمر الكويتي.

ع التواصل أعلنت الجمعية عبر منصاتها الرسمية في مواق 1/6/2021بتاريخ 

 االجتماعي عن هذا التعاون.

تسلمت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية تقرير مالي وإداري  4/7/2021بتاريخ 

ين فيه أوجه يت السالم لألمومة والطفولة، تبُ مدعم بالصور والمستندات من جمعية ب

 صرف المنحة وفق الغرض المخصص لها.

افية االجتماعية النسائية التقرير المالي أرسلت الجمعية الثق 7/7/2021بتاريخ 

بين أوجه صرف واإلداري مع الصور والمستندات إلى األمانة العامة لألوقاف والتي تُ 

 المنحة التي أشرفت على توزيعها جمعية بيت السالم لألمومة والطفولة بفلسطين. 

على تقدمت الجمعية بجزيل شكرها لألمانة العامة لألوقاف  8/7/2021بتاريخ 

دعمهم المقدم لهذا المشروع اإلنساني وكما وتقدمت بالشكر لجمعية الهالل األحمر 

الكويتي على تعاونهم الدائم مع الجمعية، وذلك عبر منصاتها الرسمية في مواقع 

 التواصل االجتماعي.
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 فلسطين –الجمعية العربية لحماية الطبيعة  -
 

 2200أعلنت الجمعية عبر منصاتها الرسمية عن زراعة  18/4/2021بتاريخ 

شجرة مثمرة في محافظات القدس وبيت لحم ورام هللا، ضمن برنامج زراعة المليون 

والذي نفذته الجمعية العربية لحماية  2021- 2020شجرة الثالث في فلسطين 

نسائية ومن تبرعات أهل الخير من ال االجتماعيةالطبيعة بالتعاون مع الجمعية الثقافية 

 الكويت.

 

 

 سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

وبااااادعوة مااااان سااااافارة دولاااااة اإلماااااارات العربياااااة المتحااااادة  7/12/2020بتااااااريخ 

بدولاااااة الكويااااات للتعااااااون ماااااع الجمعياااااة الثقافياااااة االجتماعياااااة النساااااائية واالتحااااااد 

النساااائي العاااام بدولاااة اإلماااارات، تااام تنظااايم لقااااء افتراضاااي حاااول تمكاااين المااارأة 

 .Diversity-Equality-Unityبعنوان: 

مثلت الجمعية في اللقاء عضوة الجمعية ومحافظ الكويت األسبق لدى منظمة أوبك      

 أ. نوال الفزيع بمشاركة كل من: 

د. لبنى القاضي/عضوة الجمعية ورئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم  -

 االجتماعية.

ي العام بدولة أ. فاطمة المحرزي/ مدير إدارة الموارد البشرية في االتحاد النسائ -

 اإلمارات.

 مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث. –اإلعالمية عليا بوجسيم/ اإلذاعة األولى  -
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 وداعاً أمير اإلنسانية
 

نعت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية عبر حساباتها  29/9/2020بتاريخ   -

هللا تعالى أمير اإلنسانية الشيخ صبال األحمد الجابر الرسمية وفاة المغفور له بإذن 

 الصبال رحمه هللا.
 

تنعي به أمير جمعية نفع عام كويتية بياناً مشتركاً  48أصدرت  30/9/2020 تاريخب -

الكويت الشيخ صبال األحمد الصبال رحمه هللا بعنوان "رحل أمير اإلنسانية وعميد 

 ه".الدبلوماسية وبقيت القلوب تبكي

 :نجمعيات الموقعة على البياال

 الجمعية - واالتصال لإلعالم الكويتية الجمعية - اإلنسان حقوق مقومات جمعية

 الطبيعي العالج جمعية - الكويتية المهندسين جمعية - األدباء رابطة - الكويتية الطبية

 للتخطيط الكويتية الجمعية - االجتماعية للخدمة الكويتية الجمعية - الكويتية

 المحامين جمعية - البرلماني األداء وتقييم لمتابعة الكويتية الجمعية - االستراتيجي

 الثقافية الجمعية - المتوسطة و الصغيرة للمشروعات الكويتية الجمعية - الكويتية

 األعمال ريادة جمعية - الكويتية االجتماعية التربوية الجمعية - النسائية االجتماعية

 الجمعية - الديمقراطية للتنمية الكويتية الجمعية - أتعلم أبي جمعية - التنموية

 الجمعية - المستهلك حماية جمعية - التعليمية المقاصد جمعية - الكويتية الكيميائية

 رابطة - الكويتية الكاريكاتير جمعية - التعليمية المؤسسات يإلداري الكويتية

 - الكويتية الداخليين المدققين جمعية - الكويتية الرياضيين جمعية - االجتماعيين

 جمعية - المشاريع إلدارة الكويتية الجمعية - والسنة القرآن الوحيين جمعية

 لحقوق الكويتية الجمعية - الكويتية واإليجابية السعادة جمعية - الكويتية المتقاعدين

 - النخلة أصدقاء جمعية - التعليمية المؤسسات يإلداري الكويتية الجمعية - اإلنسان

 النفس علم جمعية - المعلومات لتقنية الكويتية الجمعية - الكويتية الدكتور جمعية

 - الالسلكي لهواة الكويتية الجمعية - السمعية لإلعاقة الكويتية الجمعية - الكويتية

 - الكويتية والمفقودين األسرى الشهداء أهالي جمعية - الكويتية التمريض جمعية

 الجمعية - الحريق أخطار من للحماية الكويتية الجمعية - الكويتية اإلعالميين جمعية

 لمتابعة الكويتية الجمعية - المالية لألسواق الكويتية الجمعية - البيئة لحماية الكويتية

 الكويتية العصبي التصلب جمعية - الوطني للعمل الكويتية الجمعية - المعاقين قضايا

 لفنون الكويتية الجمعية - الكويتية النحالين جمعية - االجتماعية الثقافة جمعية -

 التصوير.
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تقدمت رئيسة الجمعية أ. لولوه المال عبر صحف )القبس و  30/9/2020بتاريخ  -

األنباء والنهار( بتعازيها وتعازي الجمعية ألسرة الصبال الكرام وألهل الكويت كافة 

فور له بإذن هللا تعالى سمو األمير الشيخ صبال حكومةً وشعباً بوفاة والد الجميع المغ

األحمد الجابر الصبال )رحمه هللا(، وأضافت بأن سموه رحمهُ هللا كان داعماً للقضايا 

العربية واإلنسانية وأحد أركان القيادة الخليجية المتزنة والسياسة الرشيدة، مستذكرةً 

من الدستور  29بيق المادة دورهُ الكبير في دعم حقوق المرأة وحقها السياسي وتط

الكويتي، وتابعت هناك الكثير من اإلنجازات للمرأة التي كان لسموه الدور الكبير 

، كما تم تعيين عضوتين في المجلس 2005فيها، ففي عهده تم تعيين أول وزيرة عام 

، كما كانت هناك عدة تعيينات للمرأة في السلك العسكري، وأخيراً 2006البلدي عام 

نساء قاضيات في سلك القضاء. وأكدت ليست الكويت فقط من ستفتقد  8يين تم تع

 سموه بل سيفتقده العالم أجمع.
 

رئاايس مجلااس النهااار شخصاايات نسااائية ثمناات  وعباار صااحيفة 1/10/2020بتاااريخ  -

أ. لولوه المال موقف سمو األمير الراحال تجااه قضاايا المارأة ومنحهاا حقوقهاا  اإلدارة

السياسية وأضافت أن األميار الراحال قاالدة علاى صادر كال ماواطن فكاان رحماه هللا 

 قيادة متزنة وسياسة رشيدة.
 

         وعبر إذاعة دولة الكويت شاركت عضوة مجلس اإلدارة 7/10/2020يخ بتار -

في مداخلة عن مناقة سمو األمير الراحل ودعمه للمرأة الكويتية في  أ. شريفة الخميس

 شتى المجاالت.
 

لعضاااو مجلاااس اإلدارة باللغاااة اإلنجليزياااة تااام تساااجيل كلماااة  11/10/2020بتااااريخ  -

تااأبين األمياار الراحاال الشاايخ صاابال األحمااد الجااابر الصاابال  أ. شااريفة الخماايس فااي

 لتلفزيون الكويت.بُثت على القناة الثانية طية هللا ثراه، 
 

أشارت رئيسة مجلس إدارة الجمعية أ. لولوة الماال فاي مقابلاة  15/10/2020بتاريخ  -

لهااا عباار جرياادة السياسااة أن الصااحف الورقيااة صاااحبة الريااادة، وأن الورقيااة بالفعاال 

غطت وفاة األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، بمهنياة عالياة جاداً وهاذا ماا يؤكاد أن 

دة فاي العمال اإلعالماي، ولام تكان الصااحف الصاحف الورقياة ال زالات صااحبة الرياا

اإللكترونية على مستوى الصحف الورقية، وإن كان ماا يازعج القاارن مان الصاحف 

الورقية هو كثرة اإلعالنات ولكن بما أن اإلعالنات هي خبزة الصحف الورقية فكاان 

القارن يقدر ذلك، وبينت المال أن اإلعاالم الرسامي غطاى وفااة األميار الراحال، لكان 

يس بالشاكل المتميااز حياث كاان ينقصااه الفان واإلخاراج الجيااد واالساتعداد لمثال هااذه لا

األحداث فخالل مراسم الجنازة لام ينقال الصاورة الجميلاة للكويات خاصاة أن الجناازة 
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مرت بضواحي عديدة ولام يركاز عليهاا اإلعاالم الرسامي رغام أن معظام الفضاائيات 

مسااتغربة لعاادم نقاال الصااور الجميلااة الدوليااة نقلاات هااذا الحاادث عاان تلفزيااون الكوياات 

للكوياات خااالل مراساام تشااييع الجنااازة. وطالباات المااال ماان وزارة اإلعااالم التطااوير 

واالسااتعداد لمثاال هااذه األحااداث كمااا فعلاات الصااحف الورقيااة فااي تغطيااة وفاااة قائااد 

اإلنسانية األمير الراحل الشيخ صباح األحمد رحمه هللا وفي مراسم أداء سامو األميار 

 نواف األحمد القسم، وكذلك في سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.الشيخ 

 
 
 

 الجمعية في اإلعالم
 

ُنشر في جريدة العرب لقاء لألستاذة لولوه المال رئيس مجلس  4/9/2020بتاريخ  -

إدارة الجمعية نقالً من حديثها لوكالة فرنس برس بأن نساء الكويت ما زلن يطالبن 

في مقال حمل عنوان " كويتيات يراوغن التشّدد ويصعدن بالمساواة في أمور كثيرة 

 إلى سّدة القضاء " بمناسبة تعيين أول دفعة من القاضيات الكويتيات.
 

 

د. منااال  ، عضااوة الجمعيااةغاازة فااياستضااافت إذاعااة الاارأي  3/11/2020بتاااريخ  -

الديحاني عضوة الجمعية، وذلاك للحاديث عان موقاف الكويات ودور المجتماع المادني 

 قاومة التطبيع.في م

أقامت جريدة األنباء حواراً مع مجموعة من النساء والناشطات  18/9/2020بتاريخ  -

للتعليااق علااى ظاااهرة إغااالق رياااض األطفااال وأثرهااا علااى المجتمااع، وماانهم رئاايس 

مجلااس إدارة الجمعيااة أ. لولااوة المااال التااي أشااارت بااأن الوضااع خااالل أزمااة كورونااا 

في المراحال االبتدائياة والمتوساطة حياث أن التعلايم  يتطلب أخذ االحتياطات باألخ 

الطالبة، وأكدت على أهمياة مراعااة  أوعن ُبعد يتطلب وجود أحد األبوين مع الطالب 

أوقات عمل األم سواء كان صباحي أو مسائي كما هو معمول في المدارس الخاصة، 

وبااء خلاق كما أوضحت بأن الوضع بالنسبة للحضانات صعب جداً ومعقد حياث إن ال

 حالة من التوتر والخوف.
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 مجلااااس اإلدارة            التقاااات صااااحيفة بوبيااااان نيااااوز مااااع رئاااايس  19/9/2020بتاااااريخ  -

إلى اآلن لام نتجااوز العقباات أو األساباب  بانناأعربت خالل اللقاء ، وقد أ.لولوه المال 

التااي تقصااي النساااء و تقلاال ماان فرصااهن للوصااول إلااى قبااة البرلمااان مؤكاادة علااى 

ضاارورة االسااتمرار فااي العماال علااى التوعياااة ماان أجاال اإلصااالح وتغيياار النظاااام 

، وأهميااااة قلة تشاااارف علااااى العمليااااة االنتخابيااااةاالنتخااااابي والمطالبااااة بهيئااااة مساااات

ة المدنية، وأوضحت أنه البد من االستمرار في حاث النااخبين علاى بالبطاق التصويت

اختيار المرشح المناسب الذي يحقاق طماوح المارأة متمنياة للكويات الساالمة ومجلاس 

  أمة أفضل مما هو عليه اآلن.
 

وفي لقاء خا  مع تلفزيون الكويت تحدثت عضو لجنة الزكاة في  20/12/2020بتاريخ  -

القطامي عان مسايرتها الثرياة بالعطااء والعمال المثمار وعملهاا فاي لجاان الجمعية أ. خالدة 

 لزكاة وتطوير التعليم في الجمعية.ا
 

برساالة عبارت  45هنأت أ.لولوه المال صحيفة )األنباء( فاي عيادها الاـ 8/1/2020بتاريخ  -

 فيها عن أصدق تمنياتها بهذه المناسبة مؤكادًة علاى دورهاا اإلعالماي المتمياز الاذي يسااهم

 في تعزيز الحركة الثقافية في الكويت وإرساء قيم العمل الصحافي الملتزم.

استضاف تلفزيون دولة الكويت وسجل كلمة لرئيس مجلس  13/1/2021بتاريخ 

ودور الجمعية إدارة الجمعية أ. لولوه المال، في حديث حول تمكين المرأة الكويتية 

 .في خدمة قضايا المرأة والمجتمع الكويتي

تحدثت د. فاطمة الحويل عضو مجلس إدارة الجمعية في  23/1/2021خ بتاري -

مداخلة عبر تلفزيون المجلس عن أبرز النقاط التي تم مناقشتها في اجتماع "لجنة 

المرأة واألسرة في مجلس األمة الكويتي" ولرسم خارطة أولويات اللجنة من خالل 

من غير كويتي واإلسراع في مطالبات الجمعية فيما يخ  أبناء المواطنة المتزوجة 

تفعيل دور إيواء النساء المعنفات وإلغاء كافة المواد المميزة ضد المرأة في جميع 

 القوانين.

أجرى راديو الكويت لقاء مع رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه  1/2/2021بتاريخ  -

المال في برنامج جمعيات النفع العام تحدثت من خالله عن تأسيس الجمعية 

 ونشاطاتها وأهدافها. ومسيرتها
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صرحت أ. لولوه المال مع مجموعة فعاليات سياسية ومدنية  8/2/2021بتاريخ  -

لصحيفة السياسية بأهمية تكويت القضاء قائلًة ال توجد دولة في العالم تعتمد على 

قضاة من خارج حدودها وبأن الكويت وشعبها في كل األحوال يدين بالشكر 

العرب وحتى من غير العرب الذين ساندوا الكويت في السابق والعرفان لكل األخوة 

 في جميع المهن ولكن تكويت القضاء أصبح ضرورة.
  

شاركت أ. مشاعل الشويحان عضو مجلس اإلدارة عبر مداخلة  6/3/2021بتاريخ  -

هاتفية في برنامج البانوراما المحلية عبر تلفزيون دولة الكويت، حيث تحدثت عن 

قيم واألخالقيات الصحيحة داخل األسرة والمجتمع باعتبارها األساس أهمية تعزيز ال

 الذي ينشأ عليه الطفل. 
 

وفي لقاء عبر الهااتف فاي تلفزياون دولاة الكويات خاالل برناامج  8/3/2021بتاريخ  -

ليالي الكويت الذي إستضاف عضوة الجمعية د. لبنى القاضي، تحدثت رئيس مجلاس 

م المرأة في الكويت وباألخ  التمييز الذي تعاني منه اإلدارة أ. لولوه المال عن همو

 المواطنة المتزوجة من غير كويتي وأبناءها وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.
 

 

شاركت الرئيسة الفخرية للجمعية أ. لولوه القطاامي بكلماة هناأت  8/3/2021بتاريخ  -

بهااا الماارأة الكويتيااة خاصااة والماارأة العربيااة والعالميااة عامااة بمناساابة يااوم الماارأة 

العالمي مساتذكرة أهام اللحظاات فاي مسايرة المارأة للمطالباة بحقوقهاا، والادور الاذي 

قيااف النساااء بحقااوقهن وواجباااتهن وبمبااادن قاماات بااه الجمعيااة منااذ تأسيسااها فااي تث

الكلماة بالتعااون ماع مكتاب األمام المتحادة وسافارتي فرنساا  تام تساجيلالدستور، وقد 

 والمكسيك لدى الكويت.
 

بمناسااااابة ياااااوم المااااارأة العاااااالمي صااااارحت رئااااايس مجلاااااس  8/3/2021بتااااااريخ  -

لاااايس اإلدارة أ. لولااااوه المااااال فااااي حااااديثها لجرياااادة الااااراي بااااأن الحااااق السياسااااي 

 تمثيل المرأة قد تراجع عما كان عليه.و الغاية فقط

 
شاركت أ. شريفة الخميس عضو مجلس اإلدارة بكلمة باللغاة  08/03/2021بتاريخ  -

 اإلنجليزية بمناسبة يوم المرأة العالمي على القناة الثانية في تلفزيون دولة الكويت.
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)الجزيرة.نااات( مقابلااة ماااع الرئيسااة الفخرياااة  أجااارى موقااع 11/03/2021بتاااريخ  -

للجمعية   أ. لولوه القطامي بمناسبة يوم المرأة العالمي، وعودة بالذكريات إلاى عمار 

عناوان  تحملافاي مقالاة عامااً، 60الحركة النسوية في الكويت والتي بدأت قبل نحاو 

الصاحفية  الحقاوق" مان إعاداد النتازاععامااً مان الساعي  60"النسوية في الكويت .. 

 نادية الدباس.
 

تم إجراء لقاء مصور مع رئايس مجلاس اإلدارة أ. لولاوه الماال  14/3/2021بتاريخ  -

 للحديث حول دور المجتمع المدني في دولة الكويت. 
 

 

           استضاااااف راديااااو موناااات كااااارلو عضااااوة مجلااااس اإلدارة 21/4/2021بتاااااريخ  -

أ. مشاااعل الشااويحان فااي برنااامج "حياااة وناااس" تقااديم اإلذاعااي طااارق حماادان، تاام 

خاللااه طاارح مشااكلة الفصاال بااين الااذكور واإلناااث فااي أماااكن العماال والمواصااالت 

واألماكن العامة والمدارس والجامعاات والمعناى اإلنسااني واالجتمااعي لهاذا الفصال 

الفاعاال والتااأثيرات النفسااية  وانعكاساااته علااى مكانااة الماارأة فااي المجتمااع ودورهااا

واالجتماعية على األطفال والحلول، إضافة لادور منظماات المجتماع المادني وحقاوق 

 اإلنسان في هذا الموضوع.
 

شاااركت عضااو مجلااس اإلدارة أ. المهااا المااري بكلمااة مسااجلة  8/4/2021بتاااريخ  -

باللغة اإلنجليزياة ماع مكتاب البناك الادولي فاي الكويات ُبثات عبار منصاات التواصال 

تحدثت فيها عن اإلصالح وأهمية تكافؤ الفر  بين الرجاال والنسااء فاي  االجتماعي

 قطاعات األعمال.
 

، أ. مهاااا الماااريعضاااو مجلاااس اإلدارة الحااارة  استضاااافت قنااااة 3/5/2021بتااااريخ  -

 للحديث حول التمكين االقتصادي للمرأة وجهود الجمعية في هذا اإلطار.
 

ن ة الكويااات القنااااة الثانياااة تحااادثفاااي لقااااء عبااار تلفزياااون دولاااو 5/5/2021بتااااريخ  -

حاول الحقاوق  وأ. المهاا الماري أ. شاريفه الخمايس: كل مان عضوات مجلس اإلدارة

 .أة الكويتيةللمر السياسية
 

الااراي فااي أكاادت األسااتاذة لولااوه المااال فااي تصااريحها لجرياادة  16/6/2021بتاااريخ  -

: "صاارخات كويتيااة .. ال ُتشااردوا الوافاادين" بااالقول بااأن تحقاايقهم الااذي حماال عنااوان

قرار منع دخول الوافدين فيه نوع مان التعساف والعنصارية، فمان يعمال فاي الكويات 

اإلجاراءات الصاحية مان تطعايم وغياره لاح الحاق مثال ولديه إقامة عمال وأتام جمياع 

المواطن بالسفر من وإلى الكويت مشاددة باأن الشاروط يجاب أن ُتطباق علاى الجمياع 

 وليس من المنطق أن تتغير الشروط حسب جنسية الشخ .
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 ضيوف الجمعية
 

التقاااات رئاااايس مجلااااس اإلدارة أ. لولااااوه المااااال فااااي مقاااار  18/10/2020بتاااااريخ  -

بالطالاااب عباااد العزياااز األحماااد مااان كلياااة اآلداب قسااام التااااريخ /جامعاااة الجمعياااة 

الكويااات لتوثياااق وعااارض مسااايرة شخصاااية نساااائية سااااهمت فاااي صاااناعة وكتاباااة 

تااااريخ الكويااات الحاااديث والمعاصااار نظاااراً لمسااايرة السااايدة لولاااوه الماااال فاااي مجاااال 

حقاااوق اإلنساااان بشاااكل عاااام وحقاااوق المااارأة بشاااكل خاااا ، وسااايتم عااارض اللقااااء 

 ع بحث التخرج.كمشرو
 

اسااااتقبلت الجمعيااااة الثقافيااااة االجتماعيااااة النسااااائية سااااعادة  22/10/2020بتاااااريخ  -

ساااافير جمهوريااااة تركيااااا لاااادى الكوياااات الساااايدة عائشااااة هااااالل صااااايان كويتاااااك، 

وكااان فااي اسااتقبالها كاال ماان: رئاايس مجلااس اإلدارة أ. لولااوه المااال واألمااين العااام 

عضاااوات مجلاااس اإلدارة لصاااقير وأ. غاااادة الغاااانم وأماااين الصاااندوق أ. موضاااي ا

، وتااااأتي هااااذه الزيااااارة بهاااادف . فاطمااااة الحوياااال وأ. شااااريفة الخماااايسكاااال ماااان د

التعااااارف علاااااى أنشاااااطة الجمعياااااة وجهودهاااااا المبذولاااااة اتجااااااه قضاااااايا المااااارأة 

والمجتماااع فاااي الكويااات، وخاااالل هاااذه الزياااارة أهااادت السااافيرة للجمعياااة كتااااب عااان 

 الجمهورية التركية.
 

الجمعياااااة السااااايد غساااااان الخوجاااااة الممثاااااال  ستضاااااافتا 19/11/2020بتااااااريخ  -

المقاااايم للبنااااك الاااادولي فااااي دولااااة الكوياااات، وكااااان فااااي اسااااتقباله كاااال ماااان رئاااايس 

مجلاااس اإلدارة أ. لولاااوه الماااال واألماااين العاااام أ. غاااادة الغاااانم وعضاااو الجمعياااة أ. 

مشااااعل الشاااويحان، وتاااأتي هاااذه الزياااارة بهااادف تعزياااز سااابل التعااااون المشاااترك 

 لبنك الدولي والتجهيز لألنشطة القادمة.بين الجمعية وا
 

زارت الجمعية سعادة سفيرة فرنسا لدى دولة الكويت السيدة آن  27/1/2021تاريخ ب -

كلير لوجندر، وكان في استقبالها رئيس وعضوات مجلس اإلدارة، تأتي هذه الزيارة 

والمجتمع بهدف التعرف على أنشطة الجمعية وجهودها المبذولة اتجاه قضايا المرأة 

 في الكويت.

العااااام )إدارة  اإلطفاااااءقااااوة  ماااان قااااام بزيااااارة الجمعيااااة وفااااد 16/3/2021تاااااريخ ب -

العالقااااااات العامااااااة واإلعااااااالم(، وكااااااان باسااااااتقبالهم رئاااااايس وعضااااااوات مجلااااااس 

اإلدارة، تااااأتي الزيااااارة بهاااادف إيجاااااد ساااابل للتعاااااون المشااااترك وذلااااك تماشااااياً مااااع 

جتمااااع الماااادني ولتطبيااااق مباااادأ الاااادور الااااذي تمارسااااه الجمعيااااة كأحااااد جهااااات الم

 المجتمعية وتفعيل كل ما يتناسب مع الصالح العام ألفراد المجتمع. الشراكة
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اساااااتقبلت الجمعياااااة ساااااعادة سااااافير مملكاااااة بلجيكاااااا لااااادى  25/5/2021بتااااااريخ  -

أ.  اإلدارة مجلاااس رئااايس :مااان كااال ساااتقبالها فاااي وكاااانالكويااات السااايد لياااو بيتااارز، 

 الصاااقير أ. موضاااي الصاااندوق الغاااانم وأماااين ادةأ. غااا العاااام الماااال واألماااين لولاااوه

أ.  اإلدارة مجلااااااااس الخماااااااايس وعضااااااااو شااااااااريفة أ. اإلدارة مجلااااااااس وعضااااااااو

الشاااااااااااااااااااااااويحان، تاااااااااااااااااااااااأتي الزياااااااااااااااااااااااارة بهااااااااااااااااااااااادف  مشااااااااااااااااااااااااعل

 والمجتماااع المااارأة قضاااايا تجااااه المبذولاااة وجهودهاااا الجمعياااة أنشاااطة علاااى التعااارف

معياااة كتااااب عااان الكويااات، وفاااي نهاياااة الزياااارة قاااام ساااعادة السااافير بإهاااداء الج فاااي

 تمكين النساء اللواتي حصلن على جائزة نوبل.
 

الجمعية وفد من مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي  زار 31/5/2021بتاريخ  -

 :مكون من

 محمد صالح المزيني عضو مجلس اإلدارة .أ

 بثينة الدهيشي عضو مكتب أمانة العمل النسائي .أ

 النسائيأبرار حمود الرومي نائب رئيس أمانة العمل  .أ

 هللا الشطي مدير إدارة العالقات العامة الرحمن عبد عبد .أ

تأتي الزيارة بهدف  وكان في استقبالهم رئيس وعضوات مجلس إدارة الجمعية،

التعرف على أنشطة الجمعية وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون، وفي ختام 

 .الزيارة أهدى الوفد درع تذكاري للجمعية

 

الجمعية سعادة سفيرة الواليات المتحدة األمريكية لدى  استقبلت 15/6/2021بتاريخ  -

كل: من رئيس مجلس اإلدارة  استقبالهاالكويت السيدة/ ألينا رومانوسكي وقد كان في 

ق أ. موضي الصقير             أ. لولوه المال واألمين العام أ. غادة الغانم وأمين الصندو

عضوات مجلس اإلدارة: أ. مشاعل الشويحان و أ. المها المري وأ. شريفة الخميس، و

من أوائل الجمعيات  باعتبارهاوتأتي الزيارة بهدف التعرف على أنشطة الجمعية 

 النسائية وجهودها المبذولة تجاه قضايا المرأة والمجتمع الكويتي.
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 بيانات
 

ام كويتية بياناً مشتركاً نشر جمعية نفع ع 41أصدرت  22/9/2020بتاريخ  -

بالصحف الرسمية، أكدوا خالله على تمسكهم برفض التطبيع ورفض التوقيع على 

سالم مع العدو الصهيوني وكل المحاوالت التي تسعى لجر الكويت إلى  اتفاقيةأي 

هذا المستنقع النتن، كما دعّوا خالله السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى سرعة إقرار 

 قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني المحتل.

 الجمعيات الموقعة على البيان:

جمعية الخريجين  -جمعية المعلمين الكويتية  -الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

جمعية  -جمعية الثقافة االجتماعية )رجال(  -جمعية المحامين الكويتية  -الكويتية 

الجمعية  -الجمعية االقتصادية الكويتية  -ين يرابطة االجتماع -الشفافية الكويتية 

الجمعية  -كويتية الجمعية الطبية ال -رابطة األدباء  - اإلنسانالكويتية لحقوق 

 - الجمعية الكويتية لتقييم األداء البرلماني - الكويتية لرعاية األطفال بالمستشفى

جمعية  -الرابطة الوطنية لألمن األسري  -الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام 

جمعية  -جمعية الدكتور الكويتية  - جمعية أصدقاء النخلة -أعضاء هيئة التدريس 

السالم  جمعية بيادر - الجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية - الكويتيةالتمريض 

نادي الكويت  -جمعية حماية المستهلك  - الجمعية الصيدلية الكويتية - النسائية

جمعية أهالي الشهداء  -جمعية الحرية الكويتية  - جمعية التصوير الكويتية - للسينما

جمعية السعادة واإليجابية الكويتية  -التعليمية  جمعية المقاصد -واألسرى والمفقودين 

جمعية  -جمعية الوحيين للقرآن والسنة  -الجمعية الكويتية لفاقدي األطراف  -

جمعية  - جمعية الصدفية في الكويت -جمعية مكافحة البهاق  -الكاريكاتير الكويتية 

لجمعية الوطنية لحماية ا -قضايا المعاقين  الجمعية الكويتية لمتابعة - العالج الطبيعي

الجمعية الكويتية إلداري المؤسسات  -الجمعية الكويتية لحماية البيئة  -الطفل

 .الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني -الجمعية التربوية االجتماعية الكويتية  -التعليمية 
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عبر استنكرت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية وبشدة  20/12/2020بتاريخ  -

التي راحت ضحيتها مواطنة مة القتل النكراء والالإنسانية ومنصاتها الرسمية جري

كويتية على يد أخيها، حيث عبرت بالقول بأن هذه الجريمة ليست األولى ولن تكون 

األخيرة، فما لم يتم تطبيق أشد العقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه 

هد المزيد والمزيد من الضحايا من النساء مثل هذه الجرائم، فإننا سنش بارتكاب

 مقيمات.  أوسواء كن مواطنات  وأطفالهن

 :بما يلي كما وطالبت الجهات المسؤولة

 وتوفر  األسرىبالتشريع والمصادقة على القوانين التي تجرم العنف  اإلسراع

 .في الكويت وأطفالهنالحماية للنساء المعنفات 

 لحمايتهن  وأطفالهنللنساء المعنفات  واإليواءبإنشاء مراكز لالستماع  اإلسراع

وحماية الدولة،  إشرافتأهيلهن إلعادة إدماجهم في المجتمع تحت وتمكينهن و

 إسوًة بالعديد من دول المنطقة خليجية وعربية.

 تحت  2017بتشغيل مركز )فنر( لالستماع فعلياً، والذي أُفتتح في العام  اإلسراع

مركز إليواء  أول إلنشاء، تمهيداً األسرةلشؤون  األعلىالمجلس  إشراف

 .المعنفات في الكويت
 

أصدرت النسائية  االجتماعيةوبمبادرة من الجمعية الثقافية  20/12/2020بتاريخ  -

جمعية نفع عام كويتية بياناً ُمشتركاً ُنشر بالصحف الرسمية كما وتم تغطيته عبر  24

الجلسة االفتتاحية للدور التشريعي السادس التلفاز، طالبت فيه بإحالة المتورطين في 

رسمي  باعتذارإلى جهات االختصا  وتدعو السلطتين لمجلس األمة الكويتي  عشر

  للشعب الكويتي.

الجمعية الثقافية االجتماعية  -جمعية الشفافية الكويتية  على البيان: الموقعةالجمعيات 

جمعيه  - الكويتيةجمعيه الخريجين  - رابطه االجتماعيين الكويتية -النسائية 

 الوطنية الجمعية - الكويتية للدفاع عن المال العام الجمعية - الكويتيةاالقتصاديين 

 - للعمل الوطني الكويتية الجمعية - لجوده التعليم الكويتيةجمعيه  - لحمايه الطفل

يه رياده جمع - واالتصال لإلعالم الكويتية الجمعية - الكويتيةجمعيه الدكتور 

 لألمن الوطنية الرابطة - الكويتية االجتماعيةالتربوية  الجمعية - التنموية األعمال

 الكويتية الجمعية - الكويتية الكيميائية الجمعية - الكويتيةجمعيه التمريض  -األسرى 

 الجمعية -والمفقودين الكويتية  األسرىالشهداء  أهاليجمعيه  - السمعية لإلعاقة

نادي الكويت  -لمتابعة المعاقين  الكويتية الجمعية - للتخطيط االستراتيجي الكويتية

 الكويتية الجمعية - التعليميةجمعيه المقاصد  - الكويتية اإلعالميينجمعيه  -  للسينما

 الوطني. لإلخاء
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جمعية من جمعيات النفع العام الكويتية منهم  42أصدرت  24/2/2021بتاريخ  -

النسائية بياناً مشتركاً ُنشر بالصحف الرسمية ُتحييِّ فيه  االجتماعيةالجمعية الثقافية 

 وأبطال الكوادر الطبية والمقاومين لوباء كورونا. المقاومةشهداء 
  :الجمعيات الموقعة على البيان

الجمعية  -جمعية الخريجين الكويتية  - الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية

الجمعية الطبية  - رابطة األدباء -عية المحامين الكويتية جم -االقتصادية الكويتية 

الجمعية الكويتية  -جمعية المهندسين الكويتية  -جمعية الشفافية الكويتية  -الكويتية 

الجمعية الكويتية  - واالبتكارالجمعية الكويتية لدعم المخترعين  -لجودة التعليم 

جمعية  -جمعية الثقافة االجتماعية  -ية الكويت اإلعالميينجمعية  -للخدمة االجتماعية 

 -الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات  - جمعية التمريض الكويتية-الدكتور الكويتية 

الجمعية الوطنية لحماية  -رابطة االجتماعيين  -الجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية 

الجمعية الكويتية للعمل  - لمتابعة وتقييم األداء البرلماني الجمعية الكويتية  -الطفل 

جمعية العالقات  -الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  -الوطني 

 -جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع   -جمعية أصدقاء النخلة  -العامة 

جمعية علم  -جمعية رياده األعمال التنموية  -جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية 

 -الجمعية الكيميائية الكويتية  -الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية  -لكويتية النفس ا

الجمعية  -الجمعية الكويتية للتخطيط االستراتيجي  -الجمعية الكويتية لحماية البيئة 

جمعية أهالي الشهداء األسرى  - أتعلمجمعية أبي  -التربوية االجتماعية الكويتية 

لإلخاء  الكويتيةالجمعية  -ية التصلب العصبي الكويتية جمع -والمفقودين الكويتية 

الجمعية  -نادي الكويت للسينما  -المعلومات  ألمنالجمعية الكويتية  -الوطني 

جمعية  -)رواسي(  األسري لألمن الوطنية الرابطة -الكويتية لإلعالم واالتصال 

 العالج الطبيعي الكويتية.
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جمعية نفع عام كويتية ومنهم الجمعية الثقافية  11أصدرت  5/4/2021بتاريخ  -

النسائية بياناً مشتركاً حمل عنوان " عن أي ديمقراطية نتحدث" حول  االجتماعية

المشهد السياسي المتأزم والذي ضّيع على األمة قوانين اإلصالح مطالبين بضرورة 

الثقة(. وُنشر البيان في العديد من  انعدام) إقرار برنامج لإلصالح الوطني وإنهاء حالة

 الصحف الرسمية.

 الجمعيات الموقعة على البيان وهي:

جمعية الشفافية الكويتية، الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية، الجمعية الكويتية 

للدفاع عن المال العام، الجمعية االقتصادية الكويتية، جمعية الخريجين الكويتية، 

الكويتية لحقوق اإلنسان، رابطة االجتماعيين الكويتية، الرابطة الوطنية الجمعية 

لألمن األسري، الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية، جمعية أعضاء هيئة التدريس، 

 الجمعية الوطنية لحماية الطفل.

 

جمعية نفع عام كويتية منهم الجمعية الثقافية  22أصدرت  7/4/2021بتاريخ  -

النسائية بياناً ُمشتركاً حول دعم اإلجراءات والجهود التي تبذلها وزارة  االجتماعية

الصحة في مواجهة وباء كورونا، مشددين على أهمية التكاتف في المرحلة الحالية 

حملة التي تشهد تزايد أعداد اإلصابات بهذا المرض، ودعا البيان إلى االنضمام إلى ال

طريق التسجيل في منصة التطعيم للوصول إلى عن  19-الوطنية لتلقي لقاح كوفيد

 النسبة المنشودة وبلول المناعة المجتمعية.
 

 الجمعيات الموقعة على البيان وهي:

 الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية، جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع،

عية العالقات العامة جم جمعية المقاصد التعليمية، الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات،

الجمعية الكويتية  جمعية الدكتور الكويتية، الكويتية، الجمعية الكويتية للعمل الوطني، 

لدعم المخترعين واالبتكار، جمعية الثقافة االجتماعية، الجمعية التربوية االجتماعية 

ت الكويتية، الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني، جمعية المكتبا

الجمعية الطبية الكويتية، جمعية التصلب العصبي الكويتية،  والمعلومات الكويتية،

الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية، الرابطة الوطنية  جمعية العالج الطبيعي الكويتية،

جمعية أهالي الشهداء األسرى والمفقودين الكويتية، جمعية  رواسي، األسري لألمن

، الجمعية الكويتية أتعلم أبيتية للخدمة االجتماعية، جمعية الخريجين، الجمعية الكوي

  لتقنية المعلومات.
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جمعية نفع عام كويتية منهم الجمعية الثقافية  20أصدرت 20/04/2021بتاريخ  -

النسائية بياناً مشتركاً حول أهمية وضرورة إدخال التعديالت على  االجتماعية

، ال سيما وأن االقتصاديةوخلق المزيد من الفر   اقتصادياالقوانين لتمكين المرأة 

منه ين  صراحة على أن المرأة والرجل  29الدستور الكويتي وتحديداً في المادة 

متساويان أمام القانون في الحقوق والواجبات، معربين عن قلقهم بشأن تصنيف 

إلى  الكويت في تقرير المرأة الصادر من البنك الدولي والذي أشار إلى الوصول

 نسب متدنّية.
 

 :الجمعيات الموقعة على البيان

الجمعية  النسائية، رابطة االجتماعيين الكويتية، االجتماعيةالجمعية الثقافية 

جمعية أعضاء هيئة التدريس،  جمعية الخريجين الكويتية، االقتصادية الكويتية،

الكويتية لمتابعة  الجمعية جمعية الشفافية الكويتية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل،

 جمعية ريادة األعمال التنموية، الرابطة الوطنية لألمن األسري، قضايا المعاقين،

جمعية  الجمعية الكويتية للتخطيط االستراتيجي، الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية،

الجمعية  سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع، الجمعية الكويتية للعمل الوطني،

الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء  لمشروعات الصغيرة والمتوسطة،الكويتية ل

الجمعية الكويتية لدعم المخترعين  البرلماني، جمعية العالج الطبيعي الكويتية،

 واالبتكار، الجمعية الكويتية ألمن المعلومات، الجمعية الكويتية للخدمة االجتماعية.

 
 

جمعية نفع عام  29باح السالم، أصدرت وعلى إثر جريمة ص 28/4/2021بتاريخ  -

مطالب  4النسائية بياناً مشتركاً تضمن  االجتماعيةكويتية منهم الجمعية الثقافية 

اعتبروها ضرورية للحد من انتشار الجرائم في البالد، فالعنف يتزايد واألمن 

 يتراجع والوضع مقلق. ُنشر البيان في العديد من الصحف المحلية.
 

 المطالب على التالي:وقد أكدت 

 .أن تتظافر الجهود وتتوحد في التصدي لهذه الجرائم قبل وقوعها 

  اإلسراع في صدور األحكام، وتنفيذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم
 ليكونوا عبرة لغيرهم.

  اإليواء بكوادر متخصصة وإصدار االستماع ودور  بافتتاحضرورة اإلسراع
 ون العنف األسري.الالئحة التنفيذية لقان

  أن تقوم وزارة الداخلية بتدريب كوادرها، بالذات من الذين يعملون في مخافر
الشرطة ويستقبلون حاالت الشكوى، والعمل على أخذها بالكثير من الجدية 

وعدم التهاون أو التراخي في متابعة إجراءاتها، وذلك لخلق روح  واالهتمام
ومنحهم الشعور الكامل بأنهم يعيشون في  الطمأنينة في نفوس المشتكين وذويهم
 مجتمع آمن يسوده القانون والعدالة.
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 الجمعيات الموقعة على البيان:

الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية، جمعية الخريجين الكويتية، الرابطة الوطنية 

لحماية الطفل، جمعية المحامين الكويتية، جمعية الدفاع عن المال العام، جمعية 

عضاء هيئة التدريس، رابطة االجتماعيين الكويتية، جمعية حقوق اإلنسان الكويتية، أ

الجمعية الطبية الكويتية، جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع، الرابطة 

الوطنية لألمن األسري، جمعية الدكتور الكويتية، جمعية الثقافة االجتماعية، نادي 

الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم  تية لإلخاء الوطني،الكويت للسينما، الجمعية الكوي

األداء البرلماني، جمعية العالج الطبيعي، الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية، 

جمعية ريادة األعمال التنموية، الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية، الجمعية الكويتية 

الجمعية التربوية االجتماعية،  ألمن المعلومات، الجمعية الكويتية للعمل الوطني،

، الجمعية الكويتية للخدمة أتعلمالجمعية الكويتية لإلعالم واالتصال، جمعية أبي 

االجتماعية، جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية، جمعية العالقات العامة الكويتية، 

 الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

جمعية نفع عام كويتية منهم الجمعية الثقافية  34أصدرت  10/5/2021بتاريخ  -

النسائية بياناً مشتركاً، ُنشر في الصحف الرسمية أكدوا فيه تضامن الشعب  االجتماعية

الكويتي مع الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات االحتالل اإلسرائيلي، مثمنين 

على رفضهم ونبذهم ألي شكل من نضالهم الحر ضد العدو المغتصب ومشددين 

أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطالبت فيه المجتمع الدولي بالتدخل السريع 

والوقف الفوري والعاجل لممارسات القمع والتهجير الممنهج ألبناء الشعب 

 .الفلسطيني
 

 :البيانالجمعيات الموقعة على 

الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية، جمعية الشفافية الكويتية، جمعية المحامين 

الكويتية، جمعية الدفاع عن المال العام، جمعية الخريجين الكويتية، جمعية حقوق 

اإلنسان الكويتية، رابطة االجتماعيين الكويتية، الجمعية الطبية الكويتية، الجمعية 

ابطة الوطنية لألمن األسري، الجمعية الكويتية ألمن االقتصادية الكويتية، الر

المعلومات، الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني، جمعية حماية 

الوطني، الجمعية التربوية االجتماعية، الجمعية  لإلخاءالمستهلك، الجمعية الكويتية 

السمعية، جمعية أبي أتعلم، الكويتية للتنمية الديمقراطية، الجمعية الكويتية لإلعاقة 

 جمعية الثقافة االجتماعية، جمعية العالج الطبيعي الكويتية، جمعية المقاصد التعليمية،

جمعية الدكتور الكويتية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، جمعية أهالي الشهداء 
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واألسرى والمفقودين الكويتية، نادي الكويت للسينما، الجمعية الكويتية للعمل 

لوطني، جمعية التمريض الكويتية، جمعية التصلب العصبي الكويتية، جمعية ا

النحالين الكويتية، جمعية اإلعالميين الكويتية، الجمعية الكويتية للمشروعات 

الجمعية الكويتية لإلعالم واالتصال، جمعية سوروبتمست  الصغيرة والمتوسطة،

 .حقوق اإلنسانالكويتية، الجمعية الكويتية للمقومات األساسية ل

 

شر في جمعية نفع عام كويتية بياناً مشتركاً نُ  27أصدرت  17/5/2021بتاريخ  -

لتحل  االصطناعيالصحف الرسمية اليوم طالبت فيه بتوظيف التكنولوجيا والذكاء 

محل "الواسطة"، عبر تعجيل وتطوير البنى التحتية والبرامج والتطبيقات الستكمال 

 .لجهات الحكوميةأنظمة الميكنة في مختلف ا
 

 :الجمعيات الموقعة على البيان

الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، الجمعية الكويتية ألولياء أمور المعاقين، الجمعية  

الثقافية االجتماعية النسائية، جمعية حماية المستهلك، الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم 

االستراتيجي، جمعية الدكتور الكويتية،  األداء البرلماني، الجمعية الكويتية للتخطيط

الجمعية الكويتية للتنمية الديموقراطية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية العالج 

الطبيعي الكويتية، الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية، جمعية المقاصد التعليمية، 

، جمعية الرابطة الوطنية لألمن األسري، جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية

المهندسين الكويتية، الجمعية التربوية االجتماعية، جمعية ريادة األعمال التنموية، 

الجمعية الكويتية للعمل الوطني، جمعية المعلمين الكويتية، جمعية أبي أتعلم، جمعية 

الثقافة االجتماعية، جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع، رابطة 

كويتية لإلعالم واالتصال، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، االجتماعيين، الجمعية ال

 .الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جمعية تمكين األسرة الكويتية
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 آخرى

 

قاادم رئاايس وأعضاااء مجلااس إدارة الجمعيااة ونيابااًة عاان جميااع  8/3/2021بتاااريخ  -

ية للجمعية أ. لولوه القطامي تهنئاًة أعضاءها والعاملين فيها، باقة زهور للرئيسة الفخر

بالمسايرة الملهماة التاي  واعتازازهم امتناانهمبمناسبة يوم المرأة العالمي، معبارين عان 

جسدتها أ. لولاوه القطاامي مناذ تأسايس الجمعياة وحتاى هاذه اللحظاة ومتمناين لهاا دوام 

 الصحة والعطاء.
 

منصااااتها أطلقااات الجمعياااة الثقافياااة االجتماعياااة النساااائية وعبااار  9/3/2021بتااااريخ  -

. وهاي رساالة أمال للكويات كافاة، تتطلاع 2021قائمة بأمنياات الجمعياة لعاام  الرسمية

الجمعية إلنجازها خالل هذا العام واألعوام القادمة بدعم مان الحكوماة ومان شاركاءها 

 في المجتمع المدني.
 

نعت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية عبر منصاتها الرسمية  15/3/2021بتاريخ  -

 أحالم حبيب شماس. الفقيدةاألسبق  إدارتهانبأ رحيل عضو مجلس 

 

النساائية عبار منصااتها الرسامية  االجتماعيةنعت الجمعية الثقافية  2/4/2021بتاريخ  -

بتاااااريخ القاااادومي، و الحجاااااويد. غااااادة رضااااا  الفقياااادةنبااااأ وفاااااة عضااااوة الجمعيااااة 

وبدعوة من منصاة الفان المعاصار شااركت أ. لولاوه الماال رئايس مجلاس  1/5/2021

إدارة الجمعيااة فااي كلمااة تااأبين، وذلااك خااالل أمسااية تااأبين الاادكتورة غااادة الحجاااوي 

 القدومي.
 

ألقااات أ. لولاااوه الماااال كلماااة فاااي سااااحة اإلرادة خاااالل الوقفاااة  20/5/2021بتااااريخ  -

لنصااارة فلسااطين، تااام بثهااا عبااار قناااة األنبااااء وفااي صاااحيفة الشااأن العاااام التضااامنية 

  اإللكترونية.

 

نعت الجمعية عبر منصاتها الرسمية نبأ وفاة الفقيدة أ. سهام أبو  27/6/2021بتاريخ  -

غزالة والتي كرست حياتها لدعم األسر الفلسطينية المحتاجة عبر الحفاظ على الهوية 

ّ وعلى مدار سنوات وبالتعاون مع والفن والتراث الفلسطيني،  والتي أشرفت أيضا

الجمعية في تنظيم معرض مركز التراث الفلسطيني في الكويت في قاعة لولوه 

 القطامي.
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نعت الجمعية عبر منصاتها الرسمية نبأ وفاة الفقيدة الغالية           1/7/2021بتاريخ  -

البصمات الجلية فيها أ. منيرة خالد المطوع، إحدى مؤسسات الجمعية وصاحبة 

ورائدة األعمال التطوعية في الكويت، حيث ُتعد رمز من رموز العمل اإلنساني 

الصامت إذ حملت على عاتقها هموم أبناء بلدها من ذوي اإلعاقة وأسست الجمعية 

الكويتية لرعاية المعاقين واستمرت بالمطالبة بحقوقهم، وكان لها دور مهم في إصدار 

 .1996عوقين سنة قانون رعاية الم

 

احتفت الجمعية عبر منصاتها الرسمية بنبأ منح عضوة الجمعية  7/7/2021بتاريخ  -

والمدير العام لمعهد الكويت لألبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر، وسام نجمة 

 إيطاليا برتبة ضابط كبير إلسهاماتها الكبيرة في مجال العلوم.

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     2021- 2020ية الثقافية االجتماعية النسائية الجمع                                                                  
            

 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                           
 

 

 

 
 

 

 
 مجموعات تعمل تحت مظلة الجمعية
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 رابطة الشباب الكويتي
 

تنوعت موضوعاتها  (محاضرة عن ُبعد) 44أقامت الرابطة خالل هذا العام حوالي  -

 .بين الثقافية واالجتماعية والصحية

 نظمت الرابطة أمسية شعرية.  -

 مع وتوزيع الجاكيتات على العمالة في الكويت.حملة لجنظمت الرابطة  -

 روبوت تعليمي ألطفال التوحد. 30تم التبرع بعدد   -

 

 الكويت السلمية لمقاطعة الكيان الصهيوني BDSمجموعة 

اجتماعات في مقره بالجمعية الثقافية  خالل فترة إعداد التقرير عدة BDS عقد فريق

 والفعاليات بعدد من األنشطةاالجتماعية النسائية للتنسيق والمتابعة، كما قام الفريق 

 :كما يلي

ورقة عمل "آليات العمل للمرحلة القادمة" وتقديمها لمجموعة من جمعيات  إعداد -

قانون النفع العام لتشكيل قوى مدنية ضاغطة لمقاومة التطبيع والدفع إلصدار 

إضافة مادة تعليمية عن "فلسطين" بالمناهج  مقترح ، وقد تضمنتللمقاطعة

 المدرسية.

تي قام بتنظيمها "ائتالف الخليج ساهم أعضاء من الفريق بمجموعة من الندوات ال -

 .األنترنتضد التطبيع" عبر 

في الحملة الشعبية لدعم الحق الفلسطيني "ميثاق  شارك الفريق 15/9/2020في  -

 فلسطين".

قام الفريق بالتحرك على عريضة شعبية رافضة للسالم  30/9/2020 بتاريخ -

 الزائف مع العدو الصهيوني.

من الشراكة بين شركة  موقعها الرسمي في تويتر عبر قامت المجموعة بالتحذير -

المدرجة في القائمة السوداء للشركات العاملة في  Booking.com طلبات و

 المستوطنات واألراضي المحتلة وهي قائمة رسمية أصدرتها األمم المتحدة.

وم حول وز تطبيق شارك أعضاء الفريق في عدة لقاءات تلفزيونية، وندوات عبر -

 التطبيع في الخليج.قضايا 
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أهمية للتوعية ب، منصات تويتر وإنستقرامعلى ومنشورات  نشرعدة تغريداتتم  -

بينها تسليط الضوء على مشاركة د. نايف الحجرف  من التطبيع،المقاطعة وانتقاد 

افة وزير خارجية الكيان كمتحدث في مؤتمر "حوار المنامة" والذي تم فيه استض

 األحداث في فلسطين.، كذلك متابعة الصهيوني

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يناشد اتحاد  صدار منشورتم إ -

الجمعيات التعاونية بضرورة إلزام الشركات وكافة المستوردين بإرفاق شهادة "بلد 

المنشأ" ومقاطعة الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء الصادرة من األمم 

 لمستوطنات واألراضي الفلسطينية المحتلة.المتحدة والتي تعمل با

مع عدة مجاميع حول إعداد مسودة قانونيه لتجريم  bds-Kuwaitيعمل فريق  -

للمواد  وزارة التربيةلتعديل مناهج  مسودة، وإعداد الصهيونيالتعامل مع الكيان 

  بفلسطين. المتعلقة

 الدورات التثقيفية لهم. وإعدادتشكيل فرق من المتطوعين الجدد، تم  -

 لمتطوعين.ادعوة و للنشاطات سنوي فوضع برنامج نصتم  -

عالميه، لجنة األبحاث، لجنه ة إلجن :قُسمت كما يليللفريق  دائمةتشكيل لجان تم  -

 .أعمالهاوقد باشرت كل اللجان ة، للميزاني ة، ولجنةللتواصل والعالقات العام

تمت إقامة عدة أنشطة منها تطوير الصفحات الرسمية للفريق على مواقع التواصل  -

 لدعمها االحتالل. hpاالجتماعي وإقامة حملة مقاطعة لشركة 
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 شؤون الموظفين
 

 :موظفين جدد
 

يمان عبد الرحمن العنزي بوظيفة مسؤولة األرشيف في الجمعية تعيين إ  -

4/1/2021. 

يدام حمود بوظيفة مساعد أداري في مشروع رادف التابع إتعيين أنوار فيصل  -

 .28/3/2021للجمعية بتاريخ 

تعيين حنان صادق سلطان بوظيفة سكرتيرة في مشروع رادف التابع للجمعية بتاريخ  -

24/5/2021. 
 

 :نموظفيخدمات  انتهاء
 

استقالة روعة أحمد يحيى المصري، من وظيفة مساعدة إدارية في الجمعية وانتهاء  -

 .25/10/2020خدماتها بتاريخ 

الرحمن قاسم من حضانة البستان لضعاف السمع والنطق في  هناء عبداستقالة  -

31/8/2021 

 

 الجديد اإللكترونيالموقع 
 

ومتابعة إجراء التعديالت عليه  27/12/2020تم االتفاق على استالم الموقع بتاريخ 

وقد بإشراف كل من أ. غادة الغانم و أ. إبتهاج التويجري عنه  المسؤولةالشركة  مع

 تم عمل اآلتي:

 التقسيم لبعض العناصر في الشريط العلوي للموقع. إعادة -

 إلىعليها من خالل الرجوع  فاتاإلضارفع ومراجعة المواد المكتوبة وعمل  -

 التقارير السنوية.

مع مراعاة توحيد الحجم لجميع الصور  إضافيةالعمل على تزويد الموقع بصور  -

 .أمكنان 

اليزال العمل مستمر لتغذية الموقع بالمعلومات وتغيير بعض التقنيات فيه  -

 بالتنسيق مع المبرمج.
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 يماعالتواصل االجت منصات

 

Twitter & Instagram: wcss_q8 

Facebook: kwtwcss 

Youtube: الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

 

قاضيات كويتيات لليمين القانونية أمام  8وبمناسبة تأدية أول  3/9/2020بتاريخ  -

الجمعية  احتفترئيس المجلس األعلى للقضاء لمباشرة عملهن بالسلك القضائي، 

في حساباتها الرسمية بهذه اللحظة التاريخية وأعربت عن  النسائية االجتماعيةالثقافية 

نحو وصول المرأة الكويتية لسدة القضاء،  2014سعادتها لتكلل مساعيها منذ عام 

من وكيالت النيابة، و نظمت مؤتمر  األولىبالدفعة  2014الجمعية عام  احتفلتحيث 

لي كرسي القضاء خالل إقليمي ومنتد  وحلقة نقاشية حول حق المرأة الكويتية في تو

لسعادة المستشار  2017، كما وتقدمت الجمعية عام 2017و 2016و 2015األعوام 

ببرقية مناشدة موقعة من في حينها، مجلس األعلى للقضاء الرئيس يوسف المطاوعة 

قاضية عربية للمطالبة بتولي شقيقتهن الكويتية سلك القضاء كما وقُدمت له  20

 مؤتمر ومنتد  المرأة والقضاء اللذين نظمتهم الجمعية. التوصيات التي خرج بها
 

تعاونت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية مع جمعية  2020خالل شهر سبتمبر  -

العالج الطبيعي الكويتية في نشر سلسلة من الفيديوهات التوعوية التي تم إعدادها من 

جائحة كورونا وذلك  قبلهم حول دور العالج الطبيعي في الحجر المنزلي خالل

بالتزامن مع اليوم العالمي للعالج الطبيعي، حيث تم نشرها في جميع حسابات الجمعية 

 عبر مواقع التواصل االجتماعي.
 

دعت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية المواطنين كافة عبر  4/12/2020بتاريخ  -

منصة األنستقرام للمشاركة في العملية االنتخابية باعتبارها واجب وطني وأهمية 

 اختيار المرشح األكفأ لبناء مستقبل مزدهر للكويت.
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وم العالمي تفاعلت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية في الي 9/12/2020بتاريخ  -

لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، تحت شعار )التعافي 

ا اإلعالمية لتسليط الضوء على ها ومنصاتهكافة جهود وسخرتتحت راية النزاهة( 

هذه القضية والتوعية بها إليجاد الحلول والُسبل المناسبة لمواجهتها والتعريف 

 الوقاية منه وأثاره على المجتمع.بمخاطر الفساد وُسبل 

 

أقامااااات الجمعياااااة حملاااااة نظافاااااة إلكترونياااااة حثااااات فيهاااااا  18/01/2021بتااااااريخ  -

جميااااع المااااواطنين والمقيمااااين علااااى التعاااااون مااااع بلديااااة الكوياااات للمحافظااااة علااااى 

 البيئة من التلوث وإعطاء صورة جمالية وإيجابية لوطننا الغالي الكويت.

 

عياااااة عبااااار حسااااااباتها الرسااااامية فاااااي مواقاااااع تفاعلااااات الجم 8/3/2021بتااااااريخ  -

فااااي  الماااارأةالتواصاااال االجتماااااعي مااااع مبااااادرة قاااارع الجاااارس لتعزيااااز تمكااااين 

الكوياااات بمناساااابة اليااااوم الاااادولي للماااارأة والتااااي أطلقتهااااا عاااادة جهااااات حكوميااااة 

 ودولية في الكويت.

 

تفاعلت الجمعية عبر منصاتها الرسمية مع الحملة  2021خالل شهر مارس  -

عليم أوالّ( للعودة التدريجية اآلمنة للمدارس خوفاً من ضياع جيل كامل التوعوية )الت

 بسبب إغالق المدارس ألكثر من عام من دون خطة واضحة للعودة. 

 

الجمعية مستمرة بالنشر والتفاعل مع الحملة الوطنية لتشجيع المواطنين والمقيمين  -

منصاتها الرسمية في على أخذ التطعيمات الخاصة بوباء الكورونا وذلك عبر 

 التواصل االجتماعي.

 

تفاعلت الجمعية الثقافية االجتماعية عبر منصاتها اإلعالمية  2021خالل شهر مايو  -

مع أهالي حي الشيخ جراح المحاصرون من قبل جنود الكيان الصهيوني المغتصب، 

ي وهذا من عميق إيمان دولة الكويت حكومًة وشعباً بحقوق أبناء الشعب الفلسطين

 .االحتاللالصامد بوجه 

 

بإنجازات النساء والفتيات  االحتفاءتحر  الجمعية وعبر منصاتها الرسمية على  -

 الكويتيات وتسلط الضوء على إبداعاتهن في كافة المجاالت.
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تفاعلت الجمعية مع قضية الشابات الفلسطينيات طالبات جامعة بيرزيت األسيرات في  -

وظالمة من بالسجن لعدة أشهر في أحكام قاسية سجون االحتالل حيث ُحكم عليهن 

 قبل منظمة األبرتهايد.

 

تفاعلت الجمعية عبر منصاتها الرسمية مع قضية دهس بائع الورد الطفل جراح عايد  -

من فئة غير محددي الجنسية والذي لقى حتفه وهو ممسك الورود تحت أشعة الشمس 

 راح بنخسر بعد؟ متى الحل؟.باحثاً عن قوت يومه، فأطلقت صرختها بالقول: كم ج

 

تحر  الجمعية على نشر العديد من الصور األرشيفية الخاصة بالمرأة وهي من  -

، االجتماعيأرشيف الجمعية أو التي تردنا من متابعين الجمعية في مواقع التواصل 

 والتي تحكي تاريخ الجمعية ودور المرأة في المجتمع الكويتي في ذلك الوقت.

 

تفاعلت الجمعية عبر منصاتها الرسمية مع خبر تحديد مصير  12/7/2021بتاريخ  -

لقائمة الشرف بعد ما  انضمواشهداء كويتيين من األسرى والمفقودين الذين  10رفات 

تم التعرف على هوياتهم كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، بالقول: لن ننساكم، 

 ينا ألهاليهم وذويهم.رحم هللا شهداء الكويت البررة وتعاز

 

 
 




