
 

 

 

 

 

 ودي الجديدـتمكين المرأة في العهد السع

 

 فً السعودٌة العربٌة المملكة سعت تخطٌط، بدون الٌتحقق النجاح ألن

 وولً عبدالعزٌز بن سلمان الملك الشرٌفٌن الحرمٌن خادم قٌادة ظل

 المملكة رؤٌة وضع إلى هللا، حفظهما سلمان بن محمد األمٌر العهد

 ومن. والتطور النجاح من المزٌد إلى بالوطن تدفع والتً  ٤٢٥٢

 و خبراتها صقل خالل من وذلك المرأة، تمكٌن الرؤٌة هذه محاور

 على فٌه فعاال   عنصرا   وتكون مجتمعها بناء فً لتساهم فرص منحها

 المرأة اصبحت إذ والتعلٌمٌة، واالقتصادٌة السٌاسٌة األصعدة جمٌع

 كنائبة هامة مناصب وتولت الشورى، مجلس فً مشاركا   عضوا   الٌوم

 . األمنً كالقطاع قبل من بها تعمل لم قطاعات فً وعملت وزٌر،

 الوظٌفٌة والفرص الٌوم حتى ٤٢٥٢ المملكة رؤٌة ُوضعت ان منذ

 عدٌدة قطاعات ارباح ازدادت كما زدٌاد،ا فً للنساء المخصصة

 ستٌف الراجحً بنك فً التنفٌذي الرئٌس ٌشٌر حٌث ، مثال   كالبنوك

 فرعا ٣٥٥ افتتح البنك أن إلى Steve Bertamini بٌرتامٌنً

 سترتفع للسٌارة، المرأة قٌادة لقرار وتبعا الٌوم، حتى للنساء مخصصا  

 محللون وٌرى٪. ٨ بمعدل السٌارات لشراء المخصصة القروض

 تحمل ٤٢٥٢ المملكة رؤٌة أن وخارجها السعودٌة داخل من وسٌاسٌون

 نسبة زٌادة ٌتوقع حٌث السعودٌة، للمرأة جدٌدة صورة طٌاتها فً

 إلى عددهن وزٌادة ،% ٥٢ إلى العمل سوق فً السعودٌات مشاركة

 إلى%  ٥3 من أي العلٌا المدنٌة الخدمة مناصب فً أمثاله أربعة

 السعودٌة المرأة ترسٌخ على الدالة المؤشرات بٌن ومن%. ٦٤

 األمٌرة وجامعة السعودٌة أرامكو تدشٌن العمل، بسوق الفعلً لوجودها

 ،(Wipro Limited) لٌمٌتد وٌبرو وشركة عبدالرحمن بنت نورة

 إٌجاد إلى المركز هذا ٌهدف. المملكة فً لألعمال نسائً مركز ألكبر

 السنوات خالل السعودٌة للمرأة وظٌفة ألف ٤٢ عن تزٌد عمل فرص

 والموارد والمحاسبة والتموٌل الخدمات تخصصات فً المقبلة العشر

 .المكتبٌة والخدمات البشرٌة

 الدارسٌن عدد من% ٧٤ نسبته ما المرأة تمثل التعلٌم مجال وفً

 خارج للدراسة المبتعثات عدد وبلغ السعودٌة، الجامعات فً المسجلٌن

 الحصول فرص تكافؤ إلى ٌشٌر مما طالبة، ألف ٥٧ من أكثر المملكة

 السعودٌة الجامعات توسعت المنطلق هذا ومن. والتدرٌب التعلٌم على

 تدرس المرأة وأصبحت متعددة، بتخصصات العلمٌة األقسام افتتاح فً

 كالهندسة، الرجل، على حكرا   السابق فً كانت علمٌة تخصصات فً

 . البٌئة وحماٌة والزراعة، والقانون، الم،واالع والعمارة،

 

 

 

 

 السعودٌة العربٌة المملكة رؤٌة مواكبة على جدة جامعة وحرصت

 مع وانسجاما. المرأة تمكٌن أهمها ومن محاور، من اما فٌه بكل ٤٢٥٢

 البناءة، والقرارات االجراءات من بالعدٌد جدة جامعة قامت الرؤٌة، هذه

 جامعة وشجعت. اثآرها ومالمسة الواقع أرض على تحقٌقها لتضمن

 التربٌة كتخصص الطالبات شطر فً المستحدثة التخصصات جدة

 تخدم التً التخصصات من المزٌد إدراج على تعمل وستظل البدنٌة

 مع وتماشٌا  .٤٢٥٢ المملكة رؤٌة أهداف وتحقق العمل، سوق متطلبات

" اآلمنة القٌادة" برنامج جدة جامعة اطلقت للسٌارة، المرأة قٌادة قرار

 لموظفات ٌتاح حٌث السٌارة، قٌادة لمدربات إعدادٌة دورة ٌقدم والذي

 للبرنامج االنضمام السٌارة، لقٌادة دولٌة رخصة لدٌهن ممن الجامعة،

 . المشتركات وتدرٌب

 والتعلٌمٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة المجاالت جمٌع فً المرأة تمكٌن إن

 والتنمٌة المزدهر االقتصاد لتحقٌق المملكة له تسعى وطنٌا   هدفا   أصبح

 : التوصٌات من عددا   القارئ ٌدي بٌن نضع سبق، ومما. المستدامة

 أهداف عدة محاورها فً ٤٢٥٢ المملكة رؤٌة تضم 

 للمرأة، واالجتماعً االقتصادي التمكٌن تدعم استراتٌجٌة

 ومجاالت العمل، سوق فً مشاركتها مستوى من وتعزز

 لصقل للمرأة قوٌا   دافعا   ٌمثل مما والسٌاسة، واالقتصاد التعلٌم

 ٌوكل ما كل فً تفوقها وإثبات طاقاتها واستثمار مواهبها

 . الوطن وبناء دعم بهدف إلٌها،

 من المزٌد لفتح السعودٌة الجامعات ودعم تشجٌع 

 العمل سوق متطلبات تحقق التً للمرأة التخصصات

 المسرح، وفنون والسٌاحة، الرٌاضة، مثل الجدٌد، بمنظوره

 .األفالم وصناعة

 وتوعٌة وارشاد لتوجٌه خاصا   فرعا التربوٌة البرامج تضمٌن 

 لها ٌحمل حٌوي مجتمع فً الجدٌد بدورها السعودٌة الفتاة

 العلم من أكبر هامشا   وٌمنحها الفاعلة األدوار من الكثٌر

 جدارتها إثبات علٌها ٌحتم مما واإلبداع، والحرٌة والعمل

 ونموذجا   التنمٌة، عملٌة فً ورائدا   فاعال   عنصرا   لتكون

 .القرار صنع من وتمكٌنها المرأة لرٌادة مشرفا   عصرٌا  
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