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 في مرآة الصحافة العالمية  للسيارة السعودية المرأة قيادة

 الملكخادم الحرمين الشريفين  عهد في السعودية المرأة حققت
 من العديد تقلدت كما االنجازات، من الكثير العزيز عبد بن سلمان

 من عدد صدور ظل في ذلك قيادتها، في وأبدعت المناصب
 سوق في ومشاركتها االقتصاد في دورها تدعم التي القرارات

 المرأة تمكين 2030 المملكة رؤية أهداف أهم ومن. العمل
 تنمية في لإلسهام المناسبة الفرص على الحصول من السعودية
 . واالقتصاد المجتمع

 المرور أحكام تطبيق باعتماد القاضي السامي القرار صدور ويمثل
 واإلناث للذكور القيادة رخص إصدار فيها بما التنفيذية والئحته

 من جديدة آفاق فتح هـ،10/10/1439 من اعتبارا   سواء حد على
 في واسعة أصداء القرار لهذا كان. السعودية للمرأة والنجاح التقدم

 بدء خبر تصدر حيث واألجنبية، المحلية اإلعالم ووسائل الصحافة
 التلفزة ومحطات صحف معظم للسيارة السعودية المرأة قيادة

 على للقرار اإليجابية اآلثار على التقارير جميع واتفقت العالمية،
 . المقبلة الفترة خالل األصعدة مختلف

 محمد بن راشد الصحفي الكاتب يقول ،"الرياض"صحيفة  في 
 عددهم يتجاوز بالمملكة السائقين عدد أن نعرف حين" الفوزان
 – راتب) لاير 5000 تقارب سائق كل وتكلفة سائق، مليون 1.3

 7 يقارب مبلغ عن نتحدث فهنا ،(إقامة – عالج – سكن – تأشيرة
 لاير، مليار 70 من أكثر إلى يصل قد سنويا اي شهريا، مليارات
 ". المرأة وخاصة توفرها أن لألسر يمكن

 The) "الجارديان" صحيفة أشارت الدولية، الصحافة وفي
Guardian )بمثابة القيادة في الحق السعودية المرأة منح أن إلى 

 المملكة، في النطاق واسع إصالحي برنامج ضمن الزاوية حجر
 هاما   وتغييرا   كبيرا ، انفتاحا   يمثل ذلك بأن الصحيفة واضافت
 . الجديد االجتماعي النظام في دورها لترسم السعودية للمرأة

 أن( Financial Times) "تايمز فاينانشيال" صحيفة وذكرت
 تشق اجتماعية اصالحات طريق في خطوة هو األخير المرسوم
 ولي يلعبه الذي بالدور الصحيفة أشادت كما المملكة، في طريقها
 رائدة، إصالحية توجهات قيادة في سلمان بن محمد األمير العهد
 االعتماد وتقليل القطاعات جميع لتطوير االقتصادية رؤيته ضمن
 كبيرة أهمية يولي العهد ولي بأن الصحيفة أكدت كما. النفط على
 واالقتصادية االجتماعية الحياة في دورها وتعظيم وتمكينها للمرأة
 . المملكة في

( New York Times) "تايمز نيويورك" صحيفة كتبت فيما
 في يأملون القادة إن ،"بالقيادة للمرأة تسمح السعودية" عنوان تحت

 مشاركة بزيادة االقتصادي، الصعيد على القرار، هذا يسهم أن
 المادية التكاليف تقليص على يعمل كما العمل، سوق في المرأة
 . التنقل مقابل تقدمها كانت التي

( Business Insider) "انسايدر بيزنس" صحيفة وصورت
 سيعزز األخير القرار أن إلى مشيرة أخرى، زاوية من الحدث
 . األخيرة اآلونة في تراجع والذي المملكة في السيارات سوق

 الترحيب إلى( Bloomberg) "بلومبيرج" وكالة أشارت كما
 الصحيح، االتجاه في عظيمة خطوة إنها وقالت بالقرار، الدولي
 القدرات لتعزيز الطموح االقتصادي البرنامج مع بالتوازي جاءت

(  TimesJapan) "تايمز جابان" صحيفة وذكرت. االقتصادية
 ما لتقدم الحرية من مزيدا   السعودية المرأة سيمنح التغيير هذا أن
 . للمجتمع أفضل هو

ومن هذا االستعراض لتقارير الصحافة العالمية، تشير كافة 
المجتمع الدولي بقرار قيادة المرأة السعودية المصادر إلى ترحيب 

وعلى الصعيد المحلي، عملت واعتباره بداية لعهد جديد مثمر. 
 فيقطاعات الدولة على دعم ومساندة المرأة السعودية كافة 

ة الخدمات المساندة لنجاح تجربتها األلى لقيادة السيارة وتوفير كاف
 هذه الخطوة. 

 العديد قامت فقد القرار هذا ودعم لتبني التعليم وزارة من وحرصا
 قيادة مدارس بإنشاء جدة جامعة ومنها السعودية، الجامعات من

 قرار إصدار فيه تم الذي الوقت من هذا على العمل وتم نسائية،
 هذه خلقت. بالقيادة السعودية العربية المملكة في للنساء السماح
 الفرصة دولية قيادة رخص يحملن الالتي النساء من للعديد البادرة
 من عددا   القارئ يدي بين ونضع. للقيادة كمدربات للعمل

 من تتضمنه وما السعودية المرأة قيادة أهمية تبرز التي التوصيات
 : القرار هذا دعم في التعليمية المؤسسات ودور ايجابية، انعكاسات

 في لمشاركتها واسعا   مجاال   للسيارة المرأة قيادة فتحت 
 أمام كبيرا   تحديا   يضع مما والمشاريع، األعمال مختلف

 المرأة إلعداد جديدة تخصصات الستحداث الجامعات
 . وقدراتها مهاراتها من واالستفادة

 العالمية المعايير أحدث وفق تدريبية برامج وتنظيم إعداد 
 في الجديدة رحلتها في وارشادها السعودية المرأة لتوعية
 .المرورية واألنظمة القيادة مجال

 الخاص والقطاع التعليمية المؤسسات بين الشراكات عقد 
 لتغطية النسائية القيادة تعليم مدارس من المزيد إلنشاء

 . المملكة مدن كافة في االحتياج


