
   
 

  اطياب الشطى     
 
  الدولى قسم الرئيس نائب   
   مجموعة طاهر القانونية 
  : البريد االلكترونيsupport@tahergrp.org 
  : 1803020-965+رقم هاتف المكتب 
  : 22552595-965+  رقم الفاكس    
  الكويت          

  
        

  
 : السيرة الذاتية  

محامية ومستشارة في مجموعة طاهر القانونية، محامية مترافعة لشطي ب اأطيا المحامية
خصصة ومهتمة بالعمل اإلنساني ومقيدة أمام المحاكم الدستورية والتمييز الكويتية، مت

ألمين العام المساعد ومجال حقوق اإلنسان وحقوق العمالة المهاجرة. شغلت منصب ا
حاصلة على ليسانس العمالة المهاجرة، لجنة مقرر للجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان، و 

. وهي أول محامية كويتية تقدم تقرير ظل وفقا  2012من جامعة الكويت عام الحقوق 
لية االستعراض الدوري الشامل لألمم المتحدة عبر مكتب محاماة خاص وليس منظمات  آل

ر في لتعبيرية امجتمع مدني، ووقد تبنت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان فقرة "ح 
الكويت ضمن تقريرها الخاص بتجميع المعلومات"، وهذه البيانات جميعها بما فيها كامل  

فوع ومنشور على الموقع الرسمي لألمم المتحدة. كما إنها  التقرير الذي أعدته الشطي مر
 DVPأول كويتية تشارك كمتحدثة في لقاء حديث الهاي عبر برنامج الزائر الهولندي 

  . 2019هولندا عام زارة الخارجية لمملكة و  ول منالمم
 

وللمحامية أطياب الشطي نشاط بارز في مجال االهتمام بحقوق اإلنسان يتضح خالل 
سيرتها المهنية من خالل جهود حقوقية وعملية، إضافة إلى مشاركاتها في إعداد عدد من  م

الدوري الشامل حول  ضتعرااالس التقارير الدورية المختصة، فقد شاركت في إعداد تقرير
وفي إعداد تقرير الظل ، 2014حقوق لحقوق اإلنسان في الكويت، المقدم للمفوض السامي  

الكويت حول "التزام الكويت بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الموازي لتقرير دولة 
لخاص ولي اإلى لجنة حقوق اإلنسان المعنية بالعهد الد  2015والسياسية المقدم في سبتمبر 

بالحقوق المدنية والحقوق السياسية. باإلضافة إلى إعداد تقرير الظل الموازي لتقرير دولة 
خذتها دولة الكويت لتطبيق الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الكويت حول اإلجراءات التي ات

وشاركت في إعداد تقرير  إلى اللجنة العربية لحقوق اإلنسان. 2016المقدم في ديسمبر  
  جمعية الكويتية لحقوق اإلنسان. والصادر عن ال هاكات د انترص

  
ن حقوق المرأة، ويمتد اهتمامها في مسيرتها الحقوقية إلى مجال العمل النسوي والدفاع ع

قانونيا وحقوقيا، وكذلك عبر عدد من اإلسهامات بينها إعداد تقرير حول حقوق المرأة في 
، وتقرير حول حقوق 2014ة في سبتمبر لمتحدامم الكويت قدم إلى لجنة سيداو التابعة لأل

ة إلى  . إضاف 2017المرأة في الكويت قدم إلى لجنة سيداو التابعة لألمم المتحدة في فبراير 

 

 



اهتمامها بقضايا التمييز ضد المرأة، وقد شاركت في إعداد تقرير حول التزام دولة الكويت  
إلى لجنة  2017ي يوليو قدم ف مرأة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ال

  مناهضة التمييز. 
  

ن خالل كما تتوزع اهتماماتها على األوضاع القانونية للمهاجرين، والعمالة األجنبية، م
الكثير من القضايا التي دافعت فيها عن حقوق العمالة األجنبية، وشاركت في ورش 

المشاورات  م فيإلسهاة. واحول تثقيف وتنظيم حقوق العمالة المنزليودورات متخصصة 
للمجتمع المدني لتنفيذ األطر العالمية في مجال الهجرة في المركز اإلقليمي  اإلقليمية

. في إسطنبول  MFAوالمنتدى اآلسيوي للعمالة المهاجرة -CCRM لالجئين والمهاجرين
وأيضا في في مشاورات المجتمع المدني حول الهجرة  .2019ديسمبر  17، 16تركيا  –

ومركز   CCRMجئين والمهاجرين عبر اإلقليمي لالليج العربي في المركز  ة الخمنطق في
ولها العديد من المقاالت التي نشرت في . 2020يناير بيروت في -الحقوق المدنية والسياسية

  المهاجرة وحقوق المرأة وتمكينها. الصحافة الكويتية حول حقوق العمالة 
  

ي مجال حقوق اإلنسان وفي آلداب والفنون فظيف اي بتووتهتم المحامية أطياب الشط
". هذا المجال الحقوقي بشكل عام، إذ أصدرت مؤلفا فنيا بعنوان "محامية وسط آالم الرجال

النص يعد أول رواية من نوعها تحاول معالجة الثغرات التشريعية والنواقص القانونية  
ي أي استخدام الفن في األدبلعمل واستغالل البعض لهذه النواقص التشريعية من خالل ا

الدفاع عن حقوق اإلنسان وتسليط الضوء على الثغرات القانونية. باإلضافة إلى كتاب  
ان مناجاة القمر. وهي كاتبة عمود صحفي في جريدتي القبس وعرب خواطر شعرية بعنو

  تايمز. 
  

 : اللغة  
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 لتخصص و الخبراتا:  

الشطي محامية لها خبرة تمتد إلى عشرة سنوات في المحاماة وتحديداً في  المحامية أطياب 
مجال التعاقد االلكتروني وما يتبعه من المراكز القانونية الناشئة عن التعاقد االلكتروني 

ترونية، ولها اهتمام كبير بإعداد لكمن حقوق والتزامات مرورا باالنتهاكات والجرائم اال
وق المرأة في الكويت، باإلضافة إلى خبرتها في الترافع تقارير حقوق اإلنسان وحق

والدفاع عن المتهمين أمام المحاكم الجزائية، ولها خبرة في الدفاع عن العمالة المهاجرة 
تتعلق بحقوق   اياوحقوق المهاجرين. باإلضافة إلى خبرتها في الدفاع والمرافعات في قض

لى تقنين حق المرأة في الرعاية الصحية  المرأة إذ كان لها دوراً جوهرياً بالتأثير ع
من تكتالت المجتمع   ٢٠٢٠ألبنائها عبر حمالت المناصرة التي تشكلت في الكويت 

المدني، مرورا بدفاعها عن هذا الحق أمام القضاء وتحصلها على أول حكم كويتي يقضي 
 اليتها الصحية إذ كان ذلك سابقاً على إقرار حقها قانوناً  بو بأحقية المرأة



شاركت في العديد من الورش المتخصصة في الكويت والعالم العربي وأروبا والواليات  
المتحدة. وشاركت في ورش تدريبية عديدة نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان حول  

لمجتمع المدني والحكومات لتعزيزي ن ا"اساسيات األمن الرقمي"، و"آليات التعامل بي
دورة تدريبية عليم في حقوق اإلنسان عن بعد، كما شاركت في المواطنة"، وأساسيات الت

في الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان  "حول "مهارات التأييد والضغط لقضايا حقوق اإلنسان
  .في العالم العربيين وشبكة الديمقراطي (WMD)بالشراكة مع الحركة العالمية للديمقراطية
في الجمعية الكويتية   "غط لقضايا حقوق اإلنساندورة تدريبية حول "مهارات التأييد والض

وورشة عمل المجتمع المدني ومقره عمان، األردن.   لتنمية لحقوق اإلنسان ومركز الحياة
ق حقوفي الجمعية الكويتية ل "تدريبية حول "دور المجتمع المدني في ثقافة بناء السالم

  اإلنسان بالشراكة مع السفارة األمريكية في الكويت".  
 

لمفوضية السامية  "ا شاركت في دورة تدريبية حول "اآلليات الدولية لحماية حقوق المرأةكم
  .) لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان (مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تدريبية حول قرار مجلس رة وبين أنشطتها التي تتوالى في مجال حقوق المرأة أيضا دو
واألمن في جمعية البحرين النسائية للتنمية البشرية  حول المرأة والسالم  1325األمن رقم 

  بالشراكة مع الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان في الكويت.
وتولي الشطي االهتمام بثقافة وتنظيم حقوق العمالة المنزلية، حيث شاركت في ورشة 

ز  ظيم حقوق العمالة المنزلية في مركز التضامن األمريكي لتعزيوتن تدريبية حول تثقيف 
  .حقوق العمال والجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان في الكويت 

 
وبسبب اهتمامها بتطوير الدراسات والبحوث وآلياتها أسهمت في فعاليات ورشة عمل حول 

لشراكة مع مركز  با آليات تحسين البحوث والدراسات في معهد البحوث والدراسات العربية
  يمقراطية.الباحثات بجامعة الكويت والصندوق الوطني للد

 
وللشطي مشاركات في منتديات إقليمية بينها مشاركتها في المؤتمر التدريبي "اإلعالم 

في مركز الحياة ومركز الملك عبد هللا   2018األردن -االجتماعي لفضاء للحوار" في عمان
   KACID ين أتباع األديان والثقافات ر ببن عبد العزيز العالمي للحوا

 
ية بعنوان: نحو حماية قانونية لعمل المدافعات والمرافعات عن وكذلك ورشة العمل اإلقليم

بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق  "حقوق المرأة تحت شعار "الحماية واألمان
بالمغرب في نوفمبر  اء اإلنسان ومركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدار البيض

2019 .  
 

ضو جمعية الصحفيين الكويتية، وعضو رابطة وهي عضو جمعية المحامين الكويتية، وع
 األدباء في الكويت.  
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