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 الملخص: 

فيما يخص دور هدفت الدراسة الوصفية إلى التعرف على دور مبادرات تمكين المرأة في التنمية المستدامة. ووصلت نتائجها  
إلى أن  مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي ومبادرة التدريب والتوجيه في تحقيق المساواة بين الجنسين  

ة وتقلدها للمناصب الوظيفية القيادية في الخدمة المدنية أسهم في تقليص الفجوة النوعية بين النساء والرجال.  زيادة نسبة المشاركة للمرأ 
وصلت إلى أن ارتفاع نسبة أما فيما يخص دور مبادرة تمكين المرأة من دخول سوق العمل في تحقيق العمل الالئق ونمو االقتصاد  

ارتفاع نصيب الفرد من الناتج االقتصاد الوطني نحو التقدم، حيث تشير المؤشرات إلى    مشاركة المرأة في سوق العمل أسهم في دفع
. كما سجلت انخفاضًا في  ارتفاع في متوسط الدخل الشهري بشكل طردي مع التقدم في السنواتو   .٢٠٢١المحلي اإلجمالي في عام  

االنخفاض في معدل بطالة السعوديات اإلناث مع اتساع   حيث تزامن  م2022معدل البطالة إلجمالي السعوديين للربع األول من عام  
 مشاركتهن االقتصادية ونمو التوظيف. 

 تمكين المرأة، التنمية االجتماعية، التنمية المستدامة، مبادرات تمكين المرأة، النمو االقتصادي.كلمات مفتاحية: 

   مقدمة:
أصبح موضوع تمكين المرأة في القرن الحادي والعشرين قضية عالمية، فالرجل والمرأة يتنافسان في مختلف المجاالت: السياسة  
واالقتصاد والقطاعات االجتماعية األخرى. وقد أظهرت نتائج العديد من األبحاث أهمية النساء ومدى مساهمتهن في التنمية االقتصادية  

 ).Narayanan,2017:90( والسياسية واالجتماعية

وتعد المشاركة االقتصادية للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فمشاركة المرأة في المشاريع سواء أكانت صغيرة أم 
 (.  ٢٥٧: ٢٠٢١متوسطة تسهم بشكل فعال وإيجابي في تعزيز االقتصاديات الوطنية ودفع عجلة التقدم االقتصادي )السرور، 

ت المملكة بدور المرأة االقتصادي واالجتماعي وشهدت نموًا في تمكينها بمجاالت التعليم والصحة، والخدمات االجتماعية،  وقد اهتم
وتفعيل دورها في غالبية القطاعات. وتبنت سياسات تعتمد على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، وتحقيق األهداف التنموية 

(. وتشير اإلحصاءات إلى ارتفاع نسبة مشاركة ٤٦:  ٢٠٠٩سلم التنمية البشرية في العالم )اليوسف،    التي يقاس بها ترتيب الدول في
المرأة السعودية مؤخرًا في سوق العمل، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية أن نسبة المشاركة االقتصادية لإلناث  

(، وذلك عبر قيام الوزارة بعدد من المبادرات الداعمة ٢٠٢٠ربع الثاني من عام )٪( في ال٣١.٨٪( إلى )١٧السعوديات تضاعفت من )
 (. ٢٠٢٢( )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، ٢٠٣٠لتمكين المرأة انطالقًا من رؤية ) 

لقرارات والتشريعات  كما يالحظ أن مشاركة المرأة السعودية في بعض المهن والوظائف المختلفة جاءت بفضل صدور العديد من ا
(، وتوفير بعض االحتياجات االجتماعية واالقتصادية  ٢٠٣٠واألنظمة، ودعم من المبادرات التي تسعى لتحقيق أهداف الستراتيجية التنمية )

المستويات. التي تعزز من مساهمتها في تحقيق متطلبات التنمية لتصبح شريكًا فعااًل في التنمية الوطنية في جميع المجاالت وعلى جميع  
نمية وعليه جاءت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية متمثلة في مبادرات داعمة نحو التمكين لتجعل منها شريكًا فعااًل في الت

 المستدامة.
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ستراتيجية التنمية من هذا المنطلق تسعى الدراسة الحالية لمعرفة دور مبادرات تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا "ال
٢٠٣٠  ." 

 أواًل: مشكلة الدراسة: 

حظي ملف المرأة مؤخرًا باهتمام متزايد في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها، وقد أولت المملكة  
دة مشاركة المرأة في سوق العمل كأحد أهم أهدافها العربية السعودية دعَم الجهود المتعلقة بتمكين المرأة السعودية اهتمامًا بالغًا، فجاءت زيا

 (، كما سخرت إمكاناتها لدعم المبادرات التي تحقق أهدافها التنموية. ٢٠٣٠في استراتيجيتها التنموية )

الد،  " تحقيقًا لمتطلبات التنمية االقتصادية في الب٢٠٣٠وفق أهداف التنمية في المملكة العربية السعودية، جاءت "رؤية المملكة  
وهدفت إلى إدماج المرأة، فجعلته عاماًل حتميًا وضروريًا في شتى مجاالت الحياة في المجتمع السعودي. كما سعت إلى االرتقاء بمستواها 

 ( ٢: ٢٠٢٢الثقافي واالقتصادي بما يتفق مع قيم ومبادئ الشريعة اإلسالمية )شريف، الشريف، 

ونظرًا ألهمية الموضوع فقد اهتم العديد من الباحثين بقضايا المرأة السعودية ومدى مساهمتها في عمليات التنمية وسوق العمل،  
)الجربوع،   دراسة  كشفت  حيث  تواجهها.  التي  والمعوقات  التحديات  للمرأة  ٢٠٠٥ودراسة  االقتصادية  بالمساهمة  الخاص  بحثها  في   )

( في  ٢٠١٤لتدريبية للمرأة، وتعقد اإلجراءات الحكومية، والقيود المجتمعية. كما وصلت دراسة )الطريف،  السعودية عن ضعف البرامج ا
 دراستها لمعوقات تمكين المرأة إلى عدم تطبيق بعض المؤسسات في القطاع الخاص نظام التأمينات االجتماعية. 

إن قوة المرأة تتحقق بتمكينها من ظروفها وإتاحة الفرصة لها لممارسة حقها في االختيار، واالعتماد على نفسها، واإلسهام في  
ن رفع مستوى وعيها، وذلك يستلزم من المرأة تطوير ذاتها وإمكاناتها، وتنمية قدراتها من خالل امتالك مقومات القوة التي تمكنها من تحسي

تها الفاعلة في إحداث التغيير والعمل ضمن إطار الجماعة. فالتمكين االقتصادي للمرأة يقود إلى تمكينها في مجاالت وضعها، ومشارك 
 (.  ٦:  ٢٠٢٠عديدة )عمر،  

" وبرامجها فقد زاد اهتمام الحكومة بملف المرأة، ومن ثمَّ الجهات ذات العالقة كوزارة الموارد  ٢٠٣٠انطالقا من رؤية المملكة "
ولتنمية االجتماعية، وذلك بتخصيص أحد أهداف الرؤية لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. ومن هذا المنطلق تسارعت   البشرية

خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من المبادرات التي جاءت بهدف تمكين المرأة في سوق العمل كمبادرة تمكين 
، وتعزيز دورها القيادي من خالل دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل، والتوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في  المرأة في الخدمة المدنية

سوق العمل، وتشجيع التطور الوظيفي للمرأة، وتطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم عمل المرأة في سوق العمل. وكذلك مبادرة التدريب  
شجيع العمل عن بعد، ومبادرة تشجيع العمل المرن بتوفير مجموعة من البرامج: قرة، ووصول، وبرنامج دعم  والتوجيه القيادي، ومبادرة ت

  التوظيف لرفع المهارات وإجراء تعديالت على التشريعات واألنظمة فيما يخص تمكين المرأة )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، 
٢٠٢٢ .) 

المرأة السعودية وتحقيق التنمية المستدامة الفعالة تأتي هذه الدراسة باحثة عن دور المبادرات   ولدعم وضمان استمرارية مشاركة 
 اد. الخاصة في تمكين المرأة السعودية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين، والعمل الالئق، ونمو االقتص
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 ثانيًا: أهمية الدراسة:  

 رية:  األهمية النظ -1
تستمد الدراسة أهميتها النظرية من كونها تقدم وصفًا دقيقًا عن دور بعض مبادرات تمكين المرأة السعودية، وتقديم إطار نظري 

 عن أبرز ما تحقق من أهداف للتنمية المستدامة بفضل هذه المبادرات الهادفة. 

 األهمية العملية:   -2
امج والمبادرات القائمة؛ مما يمنح الفرصة للمؤسسات لتعزيز التعاون مع الشركاء تتمثل األهمية العملية في تقديم مؤشرات عن البر 

 المحليين والعالميين لزيادة الكفاءة وتحقيق أقصى فائدة، مع إمكانية قياس التقدم المحرز وتأثير المبادرات. 

 ثالثًا: أهداف الدراسة: 

 ات تمكين المرأة في التنمية المستدامة.  تستند هذه الدراسة إلى هدف رئيس: هو التعرف على دور مبادر 

 ويتفرع منه األهداف التالية:

التعرف على دور مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي ومبادرة التدريب والتوجيه القيادي في تحقيق  -1
 المساواة بين الجنسين.

 في تحقيق العمل الالئق ونمو االقتصاد.التعرف على دور مبادرة تمكين المرأة لدخول سوق العمل  -2

 رابعًا: تساؤالت الدراسة:  

 تستند هذه الدراسة إلى هدف رئيس: هو التعرف على دور مبادرات تمكين المرأة في التنمية المستدامة.  

 ويتفرع منه األهداف التالية:

 القيادي ومبادرة التدريب والتوجيه في تحقيق المساواة بين الجنسين؟ما دور مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها  -1
 ما دور مبادرة تمكين المرأة لدخول سوق العمل في تحقيق العمل الالئق ونمو االقتصاد؟ -2

 خامسًا: مفاهيم الدراسة:  

 تمكين المرأة:  -١

المكانة، ومن ذلك مُكن فالن عند الناس، فهو عظيم  : مصدر الفعل مّكن، ويدل هذا المفهوم على علو  يعرف التمكين لغويًا بأنه
عندهم، ومّكنه من الشيء أي جعل له عليه سلطانًا وُقدرة، كما يقال أمكن األمر فالنًا؛ أي سهل عليه وتيسر له، وتمكن من الشيء أي 

 (. ٩١٧:  ١٩٨٣قدر عليه وظفر به )مجمع اللغة العربية، 

بواسطتها   يتم  عملية  بأنه:  أيضًا  بتدخلهم  ويعرف  ليؤثروا  تدريبية  بمهارات  وتزويدهم  أنفسهم  تطوير  على  األشخاص  مساعدة 
 . )Hardina, 2007: 32(الشخصي في تمثيل أدوار ذات قيمة اجتماعية 
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لالستحقاق  تبعا  الرجل  مع  واأليديولوجية  والفكرية  المادية  األصول  تقاسم  على  المرأة  قدرة  بأنه:  المرأة  تمكين  ويعرف 
)6Cornwaal,201( . 

بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال    وإجرائيا تعرف مبادرات تمكين المرأة
ات، والنساء في المجاالت المتنوعة، وتعزيز حقوق المرأة، وبرامج الدعم والرعاية الموجهة لها، وبالتالي تحسين بيئة عملها في جميع القطاع

مبادرات تمكين المرأة  مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، ومبادرة التدريب والتوجيه القيادي، و والمتمثلة في  
 لدخول سوق العمل. 

 التنمية المستدامة:  -٢

واالستدامة كبعد زمني، ويرجع ظهور هذا المفهوم إلى مفهوم التنمية المستدامة يجمع بين بعدين أساسين: التنمية كعملية للتغير،  
 اإلدراك بأن عملية النمو وحدها ال تكفي لتحسين مستوى األفراد على نحو يتسم بقدر من العدالة في توزيع ثمار التنمية، كما أن التركيز

اس أن اإلنسان هو هدف عملية التنمية وأداتها على البعد المادي لعملية النمو قد يتراجع؛ ليحل محله االهتمام بالعنصر البشري على أس
 (. ٣٠٨: ٢٠٢٠في الوقت ذاته )العكروت وآخرون، 

( أنها: نوع من التنمية والتطوير، تهدف إلى تلبية احتياجات األجيال الحالية مع عدم  ١٢٦:  ٢٠٢١ويعرفها شعيبي والحمياني )
( التي وضعتها األمم ٢٠٣٠: أجندة األهداف العالمية لعام )مة إجرائياً بالتنمية المستداالمساس باحتياجات األجيال المقبلة. ويقصد  

( للنهوض بالتنمية المستدامة من خالل البرامج ٢٠٣٠المتحدة، والتي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية )
 مو االقتصاد. والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والعمل الالئق، ون

 سادسًا: منهج الدراسة:  

 اسُتخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة المراد دراستها؛ ليتم من خالله تقديم معلومات دقيقة حول موضوع الدراسة. 

 سابعا: حدود الدراسة:  

أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في  بعض مبادرات تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية، و اقتصرت حدود الدراسة على  
 مبادرات تمكين المرأة لدخول سوق العمل.تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، ومبادرة التدريب والتوجيه القيادي، و

مل الالئق، ونمو العوفيما يخص أهداف التنمية المستدامة فقد اقتصرت هذه الدراسة على بعضها كالمساواة بين الجنسين، و
 االقتصاد. 
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 اإلطار النظري: 

 أواًل: النظرية المفسرة للدراسة: 

 النظرية النسوية في التنمية: :-أ

يعرف أكسفورد النسوية بأنها "االعتراف بأن للمرأة حقوقًا وفرصًا مساوية للرجل". أما معجم ويبستر فيعرفها بأنها "النظرية التي 
نه تنادي بمساواة الجنسين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا"، حيث تسعى كحركة إلى تحقيق حقوق المرأة وإزالة التمييز الجنسي الذي تعاني م

وبرزت مقاربة المرأة في التنمية في سبعينات القرن العشرين نتيجة غياب المرأة عن النظرية والممارسة التنموية، حيث وجدت أن    المرأة.
مليات البرامج والمشاريع التنموية تتجاهل مساهمة المرأة في الجوانب االقتصادية واالجتماعية؛ لذا جاءت هذه المقاربة إلشراك المرأة في الع

ة. وعمدت إلى مجموعة من االستراتيجيات كتعزيز قدرة النساء على إدارة شؤون األسرة، والعمل على تحسين وتوسيع نطاق أدوار  التنموي
رعاية  النساء اإلنتاجية؛ لذا ُعقد عدد من المؤتمرات التي تدعم دور المرأة وتلغي التمييز بينها وبين الرجل، منها المؤتمر العالمي األول ب

م. وبهذا االتجاه تم ربط قضايا ١٩٧٩م. كما ُوضعت اتفاقية القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة عام  ١٩٧٤دة عام  األمم المتح
المساواة بين الجنسين بهدف التنمية. وأكدت هذه المؤتمرات دور المرأة اإلنتاجي الذي كان يقتصر على الرجل، وذلك من خالل قيامها  

تصادية المختلفة دون التنازل عن وظائفها المنزلية. ومن َثّم انتقل االهتمام بالمرأة عالميًا إلى االهتمام بها بدور هام في المبادالت االق
 عربيًا عن طريق عقد مــؤتمر إقليمي بالقاهرة يحمل عنوان "المرأة العربية والتنمية الوطنية". 

نمية، ويرى أصحاب هذا االتجاه أن عملية التنمية تسير بصورة أفضل  يركز اتجاه المرأة والتنمية على العالقة بين المرأة وعملية الت
 (. ٧٧ -٧٠:  ٢٠١٤إذا ُقدرت مجهودات المرأة )بحري، 

( التي سعت المملكة من خاللها إلى تطوير  ٢٠٣٠من هذا المنطلق ندرك أهمية مبادرات تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية ) 
ساواة التكاملية بين الرجال والنساء في مختلف المجاالت، وعملت على تعزيز حقوق المرأة وتوفير مشاريع المرأة في التنمية لتحقيق الم

لتنمية برامج الدعم والرعاية من خالل تلك المبادرات التي تهدف إلى تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ مما يجعلها عنصرًا فعااًل في ا
 المستدامة.

  ثانيا: الدراسات السابقة:

( "تمكين المرأة في المناصب القيادية الجامعية: السياق السعودي" إلى التعرف على واقع تمكين ٢٠٢٢هدفت دراسة الخليوي )
المرأة السعودية في المناصب القيادية بمؤسسات التعليم الجامعي، وبينت أن الواقع يؤكد تمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية  

( "جهود تمكين المرأة في جامعة طيبة: مركز تمكين المرأة ٢٠٢١جامعي. بينما أظهرت نتائج دراسة مشرف والبكري )بمؤسسات التعليم ال
 (2020)أنموذجا" أن مستوى التمكين لقيادات جامعة طيبة كان متوسطًا، وكذلك جاءت المعوقات التي يواجهنها بنسبة متوسطة. أما دراسة

 Otaibi-Al  لقيادة: تمكين المرٔاة كقائدة في مٔوسسات التعليم العالي" فبحثت عن العوائق التي تحول دون وصول المرأة  "المرٔاة السعودية وا
ية:  إلى المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي السعودية، وأظهرت نتائجها تنوع العوائق أمام القيادة النسائية بين الحواجز التنظيم 

المناصب، وعدم وجود توصيف للتدريب التأهيلي لشغل المناصب القيادية، والتعقيد في إجراءات العمل،    كالتمييز ضد المرأة في اختيار
الفعلي، والحواجز الثقافية: وأهمها قلق الرجال نحو فكرة العمل تحت قيادة  التأهيل  المنشورة أكثر من  الترقيات على البحوث  واعتماد 
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ة وغير قادرة على التعامل مع المهام المعقدة، والحواجز الشخصية: كالقوة الكافية التخاذ  األنثى، واالعتقاد بأن المرأة ضعيفة وحساس
( "  ٢٠٢٠كما توصلت دراسة عمر )  .قرارات موثوقة، وقلة المهارة في اإلدارة، وقلة الوقت، ومعضلة تحديد األولويات القيادية واألسرية

يا يرتكـز علـى تنميـة قدراتهـا الشـخصية،  قات(" إلى أن تمكـن المرأة السـعودية اقتصـاد  التمكين االقتصادي للمرأة السعودية )األبعاد والمعو 
ال القـرار ورسـم  في مواقـع صنـع  العمـل ومساهمتها  فـرص  تمكنها زيادة  آليـــات  أهم  القانونيـــة، وأن  العدالـة والمسـاواة  سياسـات وتحقيـق 

يا حصولهـا علـى المـوارد والتمويـل والخدمـات، ومساواتها مـع الرجـل في المشـاريع التنمويـة،  تمكـنها اقتصـاد  االقتصاديـة، ومـن مسـتويات  
النوعيـــة في األجـــو  مـن دخلهـــا، والمســـاواة  الـتي تزيـد  يا فكانت زيادة األنشـطة والمشـروعات  اقتصـاد  تمكـنها  ــب، أما مؤشرات  ر والرواتـ

يا في وجـــود بعـــض المـــوروثا والحصـــ ت المجتمعيـــة ول علـــى القـــروض والتســـهيالت االئتمانية، وتمثلت أهم معوقـــات تمكـــن المرأة اقتصـــاد 
( "مساهمة ٢٠٢٠عمر والفريح )  الـــتي تقلـــص مشـــاركتها في التنميـــة، وقلـــة الـــدورات التدريبيـــة، وضعـــف وعـــيها االقتصـــادي. أما دراسة

برنامجي قرة ووصول في تمكين المرٔاة السعودية العاملة في القطاع الخاص" فتوصلت إلى أن تحسين بيئة وظروف المرأة العاملة كتوفير 
ًا على استقرارهن  وسيلة نقل آمنة لهن، أثر إيجاب برنامج )قرة( مراكز حضانة ألطفال العامالت في القطاع الخاص، وتوفير برنامج وصول

( "تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا وأثره  2019والتزامهن في العمل، وبالتالي أسهم في زيادة انتاجيتهن. في حين خلصت دراسة النمري )
ير النفطي على النمو االقتصادي" إلى أن جميع المحاوالت التي قامت بها المملكة من دعم للمرأة البد وأن يرافقها تطور في االقتصاد غ

الداعية إلى تمكين المرأة ودعمها   2030والقطاع الخاص والقطاعات ذات العمالة الكثيف التي تراعي خصوصيات المرأة، وتفعيل رؤية 
وتدريبها من خالل الدراسات االقتصادية المختلفة بمختلف األساليب القياسية؛ حتى يتم تحويل أهداف الرؤية واستراتيجياتها إلى خطط 

( "مسـتقبل التمكـن االجتماعـي واالقتصـادي والسياسـي للمرأة السـعودية خـالل الفتـرة 2015وأخيرا استشرفت دراسـة حسـن )   .دية فعالةاقتصا
("، وتوصلـت إلى أن مسـتقبل المرأة السـعودية االقتصـادي مرتبـط بـزيادة الدعـم الموجـه مـن قبـل الدولـة للمشـروعات ٢٠٣٥  - 2015مـن )

ل  ـتي تديرهـا المـرأة، واسـتصدار قوانـين وتشريعات تسهل عمل المرأة في المجال االقتصادي، وإزالة كل صور التمييز االقتصادي بن الرجـال
 والمـرأة، وتدريـبها علـى العمـل الحـر وكيفيـة إدارة المشـروعات الصغـيرة. 

 عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:
راسات السابقة على احتياجات المرأة والمعوقات التي تواجهها، بينما جاءت هذه الدراسة للبحث في المبادرات ركزت غالبية الد

 التي طرحتها المملكة العربية السعودية لمواجهة هذه االحتياجات والتحديات، ومن ثم البحث حول دورها في تحقيق التنمية المستدامة. 

 ثالثا: األدبيات: 
 لمرأة السعودية ودورها في التنمية المستدامة. مبادرات تمكين ا

 أوال: تمكين المرأة السعودية. 

، وقد عمدت إلى تخصيص هدف من  ٢٠٣٠سعت المملكة العربية السعودية إلى إحداث العديد من التحوالت انطالقًا من رؤية 
مرأة، ويؤكد أهمية تمكين المرأة في تحقيق أهداف التنمية أهدافها الرئيسة حول المرأة وتمكينها، األمر الذي يعكس ثقة قيادة المملكة في ال

السعودية من   للمرأة  االقتصادية  المشاركة  فزادت معدالت  أنشطة  ٩٤بنسبة    ٢٠٢٠إلى    ٢٠١٧المستدامة،  المرأة،  )لتقرير  ووفقًا   .٪
ألنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة  الصادر عن مجموعة البنك الدولي( تعد المملكة األكثر إصالحًا في ا  ٢٠٢١األعمال، والقانون  

 (. ٧: ٢٠٢٥ -٢٠٢١)الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني  ١٠٠نقطة من   ٨٠دولة، وحصولها على    ١٩٠بين 
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. منها: )مبادرة تمكين المرأة في الخدمة  ٢٠٣٠لقد خصصت المملكة العديد من المبادرات لدعم تمكين المرأة السعودية في رؤية  
ة وتعزيز دورها القيادي، مبادرة تمكين المرأة لدخول سوق العمل ودعم الشمولية والتنوع في سوق العمل، مبادرة التدريب والتوجيه المدني

القيادي، مبادرة تشجيع العمل عن بعد، ومبادرة تشجيع العمل المرن(.  وتلقي دراستنا الضوء على ثالث مبادرات منها: )مبادرة تمكين 
مة المدنية وتعزيز دورها القيادي، مبادرة التدريب والتوجيه القيادي ومبادرة تمكين المرأة لدخول سوق العمل(. والبحث حول المرأة في الخد

 دورها في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والعمل الالئق، ونمو االقتصاد. 

 تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي: مبادرة  -1
تسهم مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية 

أمامها، وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ   وعلى جميع المستويات الوظيفية، من خالل استثمار طاقاتها وقدراتها، وتوسيع خيارات العمل
ص بين الجنسين، وتقلدها المناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا باألجهزة الحكومية في الخدمة المدنية عن طريق مجموعة من  الفر

القيادات النسائية باعتبارها أداة تمكن الجهات من المشاريع الداعمة. فقد ُأطلقت المنصة الوطنية للقيادات النسائية للعمل على استقطاب  
التواصل وترشيح القيادات النسائية لمناصب قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناء على معايير بحث ذكية 

 (. ٢٠٢٢)وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، 
 – جنسين في الخدمة المدنية الذي يستهدف التركيز على ثالثة محاور: )البيئة الممكنة كذلك هناك مشروع تحقيق التوازن بين ال

المستوى المجتمعي والفردي(، حيث يتم تحليل البيئة التمكينية واألطر التنظيمية والتشريعية والسياسات واألنظمة   – المستوى المؤسسي  
 (.  ٢٣٦٧٦، العدد  ٠٢٢٢واللوائح بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين )البالد،  

وهناك ثالثة مسارات رئيسة لتنفيذ المبادرة، يتعلق أولها بالمسار التشريعي والتنظيمي، ويتمثل في مراجعة األدلة واللوائح الخاصة  
علق بالمسار بالخدمة المدنية لوضع مقترحات ومواد تدعم تمكين المرأة، والخروج بدليل للتوازن بين الجنسين. أما المسار الثاني فإنه يت

من خالل تطوير بيئة عمل مناسبة للمرأة في القطاع الحكومي. أما ثالث مسار فيتعلق بمسار الممكنات   -أفراد ومؤسسات-التطويري  
)التركي، صحيفة مكة  العمل  الجنسين في  التعامل بين  أساليب  لتعزيز  دلياًل إرشاديًا  النسائية  للقيادات  الوطنية  المنصة  اتخذته  الذي 

 (. ٢٠٢٠رمة، المك
زيادة عدد الموظفات في الخدمة المدنية، وزيادة عدد القياديات في الخدمة  تهدف عملية تمكين المرأة في الخدمة المدنية إلى  

إيجاد بيئة عمل محفزه  و المدنية، وتقليص الفجوة النوعية بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية حسب دليل التصنيف الوظيفي، 
 للمرأة. 

 ( يوضح مؤشرات تمكين المرأة في الخدمة المدنية ١جدول رقم )

 اسم المؤشر  خط األساس ٢٠١٩مستهدف  ٢٠٢٠مستهدف 
 نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية -١ ٪ ٣٩.٨ ٪ ٤١.٤٠ ٪ ٤٢

نسبة الفجوة النوعية بين النساء والرجال في    -٢ ٪ ٥٠.٨ ٪ ٤٩.٥١ ٪ ٤٨.٣١
 وظائف الخدمة المدنية

١.٦ ٪ ٣.٥ ٪ ٥ ٪ 
نسبة القيادات النسائية في الخدمة المدنية من    -٣

 فما فوق.  ١١مرتبة 
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مشروع تمكين القياديات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار، والمشروع  جاءت برامج التمكين في أنشطة تتمثل في  
الخدمة المدنية، وهو أيضًا في مرحلة اإلعداد حاليًا، ومشروع استراتيجية حاليًا في مرحلة اإلعداد، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في  

العمل عن بعد في الخدمة المدنية، وقد اكتمل هذا المشروع، ومشروع دور ضيافة األطفال في مقرات العمل، وهو حاليًا في مرحلة  
 (. ٢٠٢٢اإلعداد )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، 

 يب والتوجيه القيادي.مبادرة التدر  -2
يزهـــا للمناصـــب القياديـــة، تهــدف هذه المبــادرة إلــى تطويــــر برامــــج تدريبيــــة وتوجيهيــــة هدفها تحســــين مهــــارات المـــرأة العاملـــة وتجه

عــــن طريــــق تحفيــــز الشــــركات المدرجــــة ومديريها )الخطة    -مســتويات اإلدارة العليــا والوســطى-ورفع نسبة توظيفها في المناصب القياديــة  
 (.  ٨٢:  ٢٠٢٥  -٢٠٢١التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 

من النساء العامالت في القطاع الخاص والعام بالتدريب والتوجيه الشخصي بهدف تأهيلهن    ١٧٠٠تستهدف هذه المبادرة تدريب  
تدريبهن من خالل المعهد العالمي للدراسات العليا في إدارة األعمال إنسياد. وتهدف هذه المبادرة إلى لمناصب قيادية عليا، حيث يتم  

  المساهمة في التأهيل القيادي للنساء؛ لتهيئة أكبر عدد من القياديات السعوديات لقيادة شركات القطاع الخاص ورفع الوعي بقيادة المرأة 
قات النسائية، كما تهدف هذه المبادرة إلى بناء شبكة من العالقات المهنية بين المشاركات في  ونقل صورة دقيقة عن دعم الوزارة للطا

لتنمية البرنامج للدعم المهني واالستفادة من تقديم النصح والمشورة والتحفيز بما يضمن تطورًا مهنيًا فعااًل للمشاركات )الموارد البشرية وا 
 (. ٢٠١٩االجتماعية،

٪ وفقا لبرنامج التحول الوطني تحت مظلة تمكين المرأة  ٣٩.٦ساء السعوديات في المناصب القيادية إلى  لقد ارتفعت نسبة الن
، ووفقًا للبرنامج فقد بلغ معدل المشاركة ٢٠٣٠ورفع مشاركتها في سوق العمل واالقتصاد والمناصب القيادية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة  

٪. وانخفضت نسبة ٣٢.٩٪، فيما بلغت حصة المرأة في سوق العمل  ٣٣.٦نحو    ٢٠٢٢ن  االقتصادية للسعوديات في الربع األول م
، وذلك في إطار مبادرات وزارة الموارد البشرية ٢٠٢٢٪ في الربع األول من  ١٩.٣إلى    ٢٠١٩٪ نهاية  ٣٠.٨البطالة لدى النساء من  

متدربة في التوجيه القيادي )المخلفي، صحيفة مكة المكرمة،   ١٣٢٧والتنمية االجتماعية الداعمة لعمل النساء، حيث بلغ عدد المتدربات  
٢٠٢٢ .) 

من النساء العامالت في مجال األعمال حول المملكة، مقسمات على   1700تتمحور هذه المبادرة حول تدريب وتوجيه عدد  
السيدة السعودية التي تشغل منصبًا قياديًا ، وهي القيادية أي  Women Leadersواسم البرنامج:    .٦٠٠فئة القياديات وعددهن  فئتين:  

، ولديها في اإلدارة العليا ولديها الكفاءة المالئمة للقيادة، وإحداث األثر في المجتمع، وبناء نموذج المرأة السعودية الرائدة في مجال العمل
و الوظيفي.  طريقها  بداية  في  العاملة  المرأة  إلرشاد  الالزمة  وعددهالقدرة  المديرات  و ١١٠٠ن  فئة  البرنامج:  .   Leading forاسم 

Results.الوسطى إدارة في المستويات اإلدارية  التي تشغل منصب مدير قسم أو رئيس  السعودية  السيدة  المديرة أي  ولهذه   ، وهي 
 :المبادرة مجموعة من األهداف من أهمها

 .تأسيس برنامج عالمي بكفاءات عالية لتدريب القيادات النسائية  -1
ة من القياديات الالتي من شأنهن رفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية عن طريق توفير كفاءات؛ فترتفع  تخريج نخب  -2

 .بذلك نسبة مشاركة المرأة في االقتصاد السعودي
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 .مشاركة خريجات برنامج القيادات النسائية في المحافل الدولية وتمثيل الوطن  -3
العمل ومشاركتها في االقتصاد السعودي عن طريق الدور اإليجابي الذي تؤديه خريجات رفع الوعي بمشاركة المرأة في سوق    -4

 (. ٢٠٣٠، رؤية المملكة ٢٠٣٠هذا البرنامج ومن حذا حذوهن )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، قيادات نسائية 
تمكين المرأة في الخدمة المدنية  جتماعية فيما يخص  يعد إنشاء منصة قيادات إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية اال

، وهي منصة وطنية تفاعلية تحتوي على قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية؛ لتسهل الوصول السريع للقياديات  وتعزيز دورها القيادي
مسيرة نجاحات المرأة السعودية )المنصة  للقطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما يتم فيها توثيق قصص و 

(. وكذلك برنامج تمهير للتدريب، وهو يعنى بإعداد وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وتزويدها ٢٠٢٢الوطنية للقيادات السعودية،  
وتزويد المتدرب بشهادة بالخبرات والمهارات الالزمة في سوق العمل، ويقدم المساعدة للحصول على وظيفة في سوق العمل السعودي،  

صندوق - برنامج تمهير للتدريبتدريب بعد إتمامه مسار تدريبي من "تمهير". كما يقدم حقائب تدريب إلكترونية خالل فترة التدريب )
 (. ٢٠٢٢تنمية الموارد البشرية، 

بتقديم عدد من البرامج التعليمية والتطويرية،   -بهدف تحسين بيئة المرأة العاملة في المجال التعليمي-كذلك وجّهت وزارة التعليم  
العزلة   المعلمات، والبعد عن  لدى  المهنية والتربوية  الممارسات  التعليم إطالق مبادرة تحسين  لتطوير  الوطني  البرنامج  وأعلنت ضمن 

لمملكة. ونعرض فيما يلي  المهنية، كما تقّدم مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل للمعلمات في جميع مناطق ومحافظات ا
 بعض المؤشرات فيما يخص تمكين المرأة في التعليم. 

بنسب عالية مقارنة بالمعدالت الخاصة    2014حتى عام    2008ارتفعت معدالت االلتحاق الصافي لإلناث منذ عام   التعليم العام: −
 بالتحاق الذكور خالل ذات الفترة.

( مقابل عدد الملتحقين  749.375م )2015اث في مؤسسات التعليم العالي في عام  وصل عدد الملتحقات من اإلن التعليم العالي: −
(، وواصلت مؤسسات التعليم تنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى تهيئة الكوادر البشرية النسائية للعمل  778.394من الذكور ) 

المملكة وخار  البرامج األكاديمية داخل  الكادر  في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس بواسطة  الكبير في  جها، لمعالجة النقص 
 النسائي سواًء من أعضاء هيئة التدريس أو من الكادر البشري المساند.

تضاعف عدد الكليات التقنية لإلناث في مختلف مناطق المملكة خالل عشر سنوات، حيث أنِشئت أول كلية في  التدريب المهني: −
بتوفير تدريب نوعي للمرأة لرفع كفاءتها وتأهيلها لالنخراط في سوق   ( كلية تعنى18م )2015م، وبلغت في عام  2007عام  

 العمل.
أولت المملكة عناية خاصة بهذا المجال، بما يتوافق مع تطلعاتها المحددة في خطط التنمية المتوالية فيما  برامج مواصلة التعليم: −

ة وتفعيل تلك التدابير، ومن أبرزها تطبيق قرار يخص خفض نسبة األمية بين النساء عن طريق تدابير تشريعية وغير تشريعي
إلزامية التعليم، وإنشاء إدارة حكومية لتعليم الكبار تعنى بإعداد خطط وبرامج تعليم الكبار، والتوسع في نشر مدارس التعليم العام  

دور رعاية المسنات والجمعيات في القرى والهجر النائية. وافتتاح مراكز محو األمية في إصالحات النساء ودور رعاية الفتيات و 
 الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم. 

وأطلقت وزارة التعليم عددًا من البرامج المرنة التي تستهدف الوصول للمستهدفات، مثل برنامج مجتمع بال أمية، برنامج مدينة بال  
متنقلة كفصول بحواسيب تتنقل في القرى لمحو األمية   أمية، ومشروع )قوافل النور( الذي يستخدم التقنية في التدريس بواسطة سيارات
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ين المرأة الريفية وتوعيتها وبرنامج الحي المتعلم. وكذلك مشروع الحمالت الصيفية للتوعية ومحو األمية الذي يقدم مكافآت مالية للمستفيد
 (. ٢٠٢٢طنية السعودية الموحدة للخدمات الحكومية،  تشجيعًا لهم، والخدمات المساندة، كالمستلزمات الدراسية، والنقل وغيرها )المنصة الو 

 مبادرة تمكين المرأة لدخول سوق العمل. -3
تسعى هذه المبادرة إلى دعم الشمولية، والتنوع في سوق العمل، وخلق بيئة عمل تراعي الفروق بين فئات العاملين؛ بهدف تقليل 

اإليجابية عن عمل المرأة في بيئة العمل، وخلق بيئة داعمة وشمولية التفاوت في ظروف وفرص العمل عن طريق التحفيز لتعزيز الصورة  
ة،  لتسهيل دخول المرأة لسوق العمل، والتوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل بهدف مراجعة السياسات واللوائح المتعلقة بالمرأ 

العمل ثم إطالق الحمالت التوعوية الداعمة لذلك. وتشجيع   والعمل على تصميم برامج تدريبية تستهدف تمكين المرأة من الدخول لسوق 
 التطور الوظيفي للمرأة لتحديد أدوات التقدم الوظيفي المحتملة للنساء وتحليل جدوى األدوات وأثرها. وكذلك تطوير التشريعات التنظيمية

التي تصعب عمل المرأة )وزارة الموارد البشرية   الداعمة للمرأة في سوق العمل بما يعزز من تحسين بيئة العمل المادية وحل العقبات
 (. ٢٠٢٢والتنمية االجتماعية، 

مما سبق نالحظ أن اإلصالحات والبرامج التي قامت بها المملكة من أجل المرأة السعودية ماهي إال خطوات واضحة نحو التمكين 
االجتماعي واالقتصادي لضمان مشاركتها في منظومة التنمية وصناعة القرار. ما يعزز مكانة المرأة ويدعم مسيرتها في الحراك التنموي، 

بفضل التشريعات واألنظمة التي صدرت لتحفظ حقوقها   ٢٠٣٠عودية بنجاح سبل إنجاح أجندة التنمية المستدامة  حيث قادت المرأة الس
الشخصية واالجتماعية. فضاًل عن حرص المملكة على تعزيز وضعها االقتصادي وإزالة الحواجز أمامها في سوق العمل، مصحوًبا 

دة الداعمة لحقوق المرأة، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن األنظمة بالمصادقة على اتفاقيات وبروتوكوالت األمم المتح
ية  التي مكنت المرأة في سوق العمل منع أي تمييز في األجور بين العاملين والعامالت عن العمل ذي القيمة المتساوية وفًقا لالئحة التنفيذ

سنوات    3أسابيع مدفوعة األجر، وإجازة أمومة بحد أعلى    10تع بإجازة وضع مدتها  لنظام العمل السعودي، ومنح الموظفة الحق في التم
عاملة فأكثر بتوفير مكان مناسب يوجد فيه عدد كاٍف من    50خالل خدمتها الوظيفية، فضاًل عن إلزام أصحاب العمل الذين يشغلون  

الذين تقل أعمارهم عن   العامالت  بالزواج أو سنوات، إضافةً   6المربيات لرعاية أطفال  إلى حظر فصل الموظفة ألي سبب متعلق   
األمومة. وإمكانية حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، باإلضافة إلى مشاركتها في االنتخابات البلدية، ومجالس الغرف التجارية، حيث 

ورى، فضاًل عن حرص المملكة  تضاعف عدد النساء في سوق العمل في السنوات األخيرة، وزادت نسبة التمثيل في أعضاء مجلس الش
مج على الُمِضيِّ ُقُدًما لدعم المرأة لضمان مشاركتها الكاملة في التنمية المستدامة والتعاون الدولي الذي يعزز تمكينها. وفي جانب برا

عاية ذوي اإلعاقة،  شبكات األمان االجتماعي، تمثلت جهود المملكة في تقديم إعانات الضمان االجتماعي وبرامجه المساندة، وبرامج ر 
تماعية وبرامج الخدمات الصحية األساسية ورعاية األمومة، وبرامج الرعاية اإليوائية والتأهيلية المنزلية، والبرامج التعليمية، والقروض االج

لتعطل عن العمل. واإلنتاجية المقدمة من بنك التنمية االجتماعي بشكل متساٍو لكال الجنسين، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج حافز ل
وحرصت المملكة على تقديم خدمات دعم اإلسكان لكال الجنسين، مع تمكين المرأة بتقديم تسهيالت لذوات األولوية القصوى، كالمطلقات 

ماية واألرامل والمرأة المعيلة ألسرتها بمنحهن نقاًطا إضافية، تزيد من أولويتهن في الحصول على دعم اإلسكان، إضافة إلى أن نظام الح 
حزمة   2017من اإليذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، يجرِّمان كل ممارسات اإليذاء، والتحرش بمختلف أشكاله. وشهدت المملكة عام  

، تضمنت العديد من البرامج والقرارات والتشريعات التي تدعم تمكين المرأة، 2030من المكاسب للمرأة السعودية ضمن رؤية المملكة  
وألول مرة بقيادة السيارة، في    2017االجتماعية واالقتصادية وغيرهما في المجاالت العامة. فُسمح لها في سبتمبر عام    ومنحها حقوقها

خطوة وجدت صًدى كبيًرا على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي؛ مما يعزز مكانة المرأة ودورها االجتماعي. كما عززت المملكة 
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ركة في االنتخابات، وحق المشاركة في مبايعة خادم الحرمين الشريفين الذي حصلت عليه المرأة ومارسته مكاسب المرأة السعودية بالمشا
 (. ٢٠٢٠في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، ممَّا رفع مكانتها كشريك في المجتمع )مجلس شؤون األسرة، 

ت يعد مؤشرات لتمكين المرأة السعودية في مختلف ال شك أن جميع ما ذكر أعاله فيما يخص المبادرات والبرامج وسن التشريعا
المجاالت إيمانًا بأهمية مشاركتها في منظومة التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ال يقل دورها عن  

عالم تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية دور الرجل، فقد رسمت منظمة األمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية واالجتماعية على مستوى ال
لكل فرد في المجتمع، وقد كانت المملكة إحدى الدول السباقة في تبني أهداف التنمية المستدامة منذ إعالنها، وتضافرت جهود مؤسساتها 

تدامة وفق المبادئ المعلنة التي المختلفة في االلتزام بالمبادرات الوطنية وتنفيذ برامج التحول الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المس
امة  حددها المجتمع الدولي كمكونات رئيسة لهذه التنمية، وهي النمو االقتصادي المستدام، والتنمية االجتماعية المستدامة، والحماية المستد

ضاء على الفقر، والمساواة بين أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القللبيئة ومصادر الثروة الطبيعية. وتركز هذه الدراسة على بعض  
ية الجنسين والعمل الالئق، ونمو االقتصاد لمعرفة دور بعض مبادرات تمكين المرأة السعودية في التنمية المستدامة. وفيما يلي نناقش التنم

 المستدامة واألهداف التي تم تناولها في الدراسة الحالية. 

 ثانيا: التنمية المستدامة. 
.  2030أهدافًا رئيسة لتحسين العالم وتحقيق مستقبل أفضل بحلول عام    2015وضعت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  

(، تهدف هذه األهداف إلى توفير حياة كريمة للجميع، والعمل على حماية كوكب  SDGs(أطلقت عليها مسمى أهداف التنمية المستدامة.  
لجوع، والحد من تدهور البيئة، وفي المقابل تعزيز الصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والسالم األرض، وتسعى لمحاربة الفقر وا

( مؤشرًا. ولتحقيق التنمية ٢٤٤( غاية، تتفرع منها )١٦٩والعدالة. ويندرج تحت هذه األهداف السبعة عشر مجموعة غايات متمثلة في )
أس عناصر  ثالثة  بين  التوفيق  يجب  البيئةالمستدامة؛  وحماية  االجتماعي،  اإلدماج  االقتصادي،  النمو  التنمية   .اسية:  أهداف  وتتمثل 

،  العمل الالئق، ونمو االقتصاد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة بأسعار معقولة،  المساواة بين الجنسينالمستدامة في  
المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، واإلنتاج واالستهالك المستدام،  والصناعة واالبتكار والهياكل األساسية، والحد من أوجه عدم  

والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، والسالم والعدل والمؤسسات القوية، والشراكات من أجل األهداف )برنامج األمم 
 (. ٢٠٢٢المتحدة اإلنمائي في الدول العربية، 

، وحرصت علـى تجديد التزامها خالل مشاركاتها ٢٠١٥حقيق هذه األهداف عند إقرارها في سبتمبر عام  لقد التزمت المملكة بت
فــي المحافل اإلقليمية والدولية المختلفة. وترجمت هذا االلتزام بصدور األمر السامي الكريم القاضي بتكليف وزير االقتصاد والتخطيط 

التخطيط بالعمل على إيجاد االتساق الوطني مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك بتفعيل دورها بمتابعة هذا الملف، وقيام وزارة االقتصاد و 
األساس في دعم األجهزة الحكومية في التخطيط االستراتيجي والتنفيذي، وتوفير المعلومات الالزمة من بيانات وإحصاءات ودراسات 

بين الجهات المعنية )إسهامات المملكة في مجاالت التنمية المستدامة، سلسلة    للجهات ذات العالقة، ومواءمة الخطط القطاعية والمناطقية
 (. ٦المواد التثقيفية للبرامج: 

على أن تكون سباقة في تحقيق   -باعتبارها إحدى دول أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة-تحرص المملكة العربية السعودية  
اسب مع خصوصيتها وثوابتها؛ لذا فقد شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل المتعلقة التنمية المستدامة عالميًا ومحليًا بما يتن

العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات البناءة التي تعزز الجهود في سبيل   2030بأهداف التنمية المستدامة، وتبنت رؤية المملكة  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

341 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ف التنمية المستدامة التي بذلت المملكة جهودًا تضامنت فيها جميع القطاعات تحقيق التنمية المستدامة. وفيما يلي نتناول بعض أهدا
 المساواة بين الجنسين والعمل الالئق ونمو االقتصاد. الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية لتحقيقها، خاصة فيما يتعلق بهدف 

 . المساواة بين الجنسين -1
من أهداف التنمية المستدامة في الوقت الذي تتزايد فيه أوجه انعدام المساواة بين يعد هدف المساواة بين الجنسين الهدف الخامس  

التمييز ضد النساء في كل مكان، وضمان تكافؤ الفرص، من خالل اعتماد  الجنسين، وغاية هذا الهدف القضاء على جميع أشكال 
ووضع المعايير التي تهدف إلى الحد من العقبات القانونية، وإتاحة    سياسيات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمساواة وتمكين النساء.

جهها  االستفادة من الفرص االقتصادية والتعليمية وغيرها من الفرص للجميع دون إقصاء؛ مما يؤدي بدوره إلى تقليص أو إزالة العقبات التي توا 
)األمم المتحدة، أهداف التنمية    الفرص التجارية وخدمات االئتمان والعدالة   النساء والفتيات أحيانًا من أجل الحصول على التعليم واالستفادة من 

 . المستدامة(
أصل الحريات وأساس    –بحق–يعد مبدأ المساواة بين الناس بغض النظر عن الجنس، أو الجنسية، أو العرق، أو اللون، أو الدين  

االتفاقيات الدولية وعلى رأسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي وافقت الحقوق، وأصبح من المبادئ العامة في القانون، وتضمنته 
 (. ٢٠٢٠عليه الجمعية العامة لأللم المتحدة )تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، 

صولهم  الشريعة اإلسالمية حق المساواة بين البشر على حد سواء بغض النظر عن اختالف أفي الجانب الشرعي للمساواة أقرت 
ى وساللتهم وقيمهم اإلنسانية. وكفلت الشريعة لإلنسان حقوقه دون تمييز بما يحقق التكافل االجتماعي والتضامن بين األفراد. فعلى المستو 

( على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق أحكام الشريعة ٨المحلي نصت المادة )
 - بما في ذلك حظر التمييز ضد المرأة –( على أن تحمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية  ٢٦المية. كما نصت المادة )اإلس

 . (٢٠٢٢  -١٣٩٢)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،
ضمان انتفاع الجميع  ترتكز التنمية المستدامة للدول على مراعاة مبدأي الكرامة والمساواة بين األشخاص. وتمّثل مكافحة الفقر و 

على حد سواء بالرعاية الطبية والغذاء، وتأمين التعليم الجيد، والحرص على تحقيق المساواة بين الجنسين شروًطا أساسية لمجتمع مستدام  
تها لتفعيل تسود فيه المساواة. وقد أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية دور المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقا

الحرص من حكومة  المجتمع، ومما يعزز هذا  المحلي والدولي، إيماًنا منها بكونها عنصرًا مهمًا من عناصر  دورها على الصعيدين 
لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكفالة حقوقها في مختلف   2030المملكة قيامها بتخصيص هدف استراتيجي مستقل في رؤية  

صحة والتعليم والمشاركة في سوق العمل، لتتزامن مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة )وزارة العدل،  المجاالت كمجال ال
 أهداف التنمية المستدامة(. 

كما تم اعتماد غايات لهذا الهدف وقياسه عبر عدة مؤشرات توضح مدى توفر األطر التشريعية من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد  
سنة وتزوجن قبل بلوغ    ٤٠و   ٢٠ز على أساس نوع الجنس، فهناك مؤشر لنسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  المساواة وعدم التميي

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال، والزواج  سنة. وذلك لغاية    ١٨سن الخامسة عشرة وقبل بلوغهن سن  
سبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية. وذلك  ط بنوكذلك مؤشر آخر يرتبالمبكر، والزواج القسري.  

لغاية كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار 
يرتبط بنسبة النساء السعوديات في المناصب اإلدارية. وآخر يرتبط بنسبة امتالك   في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة، وأخيرِا مؤشر
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األفراد الذين يمتلكون الهاتف المحمول، حسب الجنس لتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 (. ٥٠:  ٢٠٢٠المؤشرات )أهداف التنمية المستدامة،   من أجل تمكين المرأة. وفيما يلي نعرض الجداول اإلحصائية لهذه

سنة وتزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشر وقبل بلوغهن سن    ٢٤و  ٢٠( نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ٣جدول رقم )
 سنة.  ١٨

 
 
 
 

 سبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية.ن( يوضح ٤جدول رقم )

 *دورة مجلس الشورى وعمل المجالس البلدية كل أربع سنوات. 

 في نسبة النساء السعوديات في المناصب اإلدارية ( يوضح ٥جدول رقم )

 
 . ٢٠١٩-٢٠١٨سنة فأكثر( الذين يمتلكون هاتف متنقل لعامي ١٥( يوضح نسبة األفراد البالغين )٦جدول رقم )

الرجل والمرأة، مع مراعاة  التكاملية بين  المساواة  الشريعة اإلسالمية مبدأ  المستمدة من  السعودية  العربية  المملكة  أنظمة  تعتمد 
العالقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق خصائص وسمات كال الجنسين؛ لتحقيق العدل انطالقًا من إيمانها بأن تكامل  

المساواة بين الجنسين بشكٍل مطلق في مختلف المجاالت كالحق في العمل،  اإلنسان، ولتصبح معظم مجاالت حقوق اإلنسان تتم فيها
المرأة في التنمية االقتصادية،  المملكة إصالحات عدة؛ لتعزيز مشاركة  وقد وضعت    .والتعليم، والصحة، والحقوق االقتصادية، وغيرها

منها المساواة في بيئة العمل ومنع التمييز بين الجنسين من حيث األجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، والمساواة في التعليم 
الحصول على موافقة   والتدريب والمنح واإلعانات، وتوحيد سن التقاعد للجنسين، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة األعمال التجارية دون 

 (. ٢٠٢٢مسبقة. باإلضافة إلى إصدار قرارات عدلية عززت من حقوق المرأة )المنصة الوطنية الموحدة، 

 ٢٠١٧عام  ٢٠١٦عام  عمر االرتباط المؤشر
وتزوجن سنة    ٢٤و  ٢٠نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  

 سنة.  ١٨قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغهن سن  
 ٠.٩٨ ٠.٩٩ ١٥عند سن الـ
 ٥.٣ ٤.٧٢ ١٨قبل بلوغ الـ

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ المؤشر
تشغلها  ن التي  المقاعد  البرلمانات سبة  في  النساء 

 الوطنية والحكومات المحلية. 
 ٢٠ ٢٠ ٢٠ مجلس الشورى 

 ١.٢ ١.٢ ١.٢ المجالس البلدية 

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ المؤشر
نسبة النساء السعوديات في المناصب 

 اإلدارية
٦.٢٠ ٥.٩١ ٥.٨٠ ٥.٥٨ ٥.٤٦ 

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ الجنس  المؤشر
متنقاًل سنة فأكثر( الذين يمتلكون هاتفًا  ١٥نسبة األفراد البالغين )

 . ٢٠١٩-٢٠١٨لعامي 
 ٩٨.١٣ ٩٢.٩٦ ذكور
 ٩٤.٦٧ ٨٨.٠٧ إناث
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أما فيما يخص تقليص الفجوة بين القوى العاملة من الجنسين في الخدمة المدنية فقد كان من بين أهم المحاور الرئيسة التي  
والتنمية االجتماعية تفعيل ومتابعة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليص الفجوة بين القوى  عملت عليها وزارة الموارد البشرية  

العاملة من الجنسين، بهدف تحقيق التوازن االقتصادي الذي يفرضه تموضع محور العمل في قلب السياسات االقتصادية، والتي تستوجب 
 (. ٢٠٢٠وكالة األنباء السعودية، محلي، لدفع االقتصاد الوطني نحو التقدم )مشاركة الجنسين في دعم االقتصاد ومجمل الناتج ال

االقتصادي العالمي، والذي الصادر عن المنتدى    ٢٠٢٢بناء على ما جاء في نتائج التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام  
الترتيب العام بالتقرير العالمي للفجوة بين الجنَسْين   فينجد أن المملكة أحرزت تقدمًا ملحوظًا  كشف عنه مركز التوازن بين الجنَسْين  

  156من أصل    147دولة مقارنة بالمركز    146من أصل    127؛ فاحتلت المركز  2022الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لعام  
ودية خالل العام الحالي من أجل  ويعد هذا التقدم نتيجة اإلسهامات الواضحة التي قامت بها المملكة العربية السع .2021دولة في عام 

حيث يتم قياس الفجوة بين الجنسين في    .تحقيق التوازن والتكافؤ بين الجنسين في العديد من المجاالت، منها: الصحة والتعليم والعمل
 أربع مجاالت رئيسة: 

الوصول إلى الوظائف التي تتطلب المشاركة االقتصادية والفرص؛ إذ يتم رصد النتائج المتعلقة بالرواتب ومستويات المشاركة و  −
 مهارات عالية. 

 التحصيل العلمي، وقياس الوصول المتوازن بين الجنسين إلى التعليم األساسي والعالي.   −
 التمكين السياسي: ويقيس التمثيل المتوازن في هياكل صنع القرار. −
 المتوقع ونسبة الجنس.الصحة والبقاء على قيد الحياة؛ إذ يتم رصد نتائج متوسط العمر  −

م اإليجابي الذي رصدته المملكة العربية السعودية عالمي ا لعام  ؛ إذ احتلت المرتبة الثانية  ٢٠٢٢ُتبيِّن جميع معطيات التقرير التقدُّ
الخليجي، والخامسة عربي ا التعاون  عال. بين دول مجلس  الرائدة  الدول  السعودية من  العالمي  االقتصادي  المنتدى  إغالق وعّد  مي ا في 

بالتعليم األساسي  الجنسين في االلتحاق  التكافؤ بين  المرتبة األولى عالمي ا في  إذ حققت  التعليم والصحة؛  الجنسين في  الفجوات بين 
ن في مشاركة الجنسين بالقوى العاملة في    .والعالي ًنا بينهم، مع  14كما تم رصد تكافؤ وتحسُّ زيادة   دولة، وكانت المملكة األعلى تحسُّ
واحتلت المملكة المرتبة السادسة عشرة في المؤشر الفرعي "المساواة في    .في درجة التكافؤ بين الجنسين في القوى العاملة  0.097قدرها  

متجاوزة بذلك المتوسط العالمي   0.758األجر للعمل المماثل"؛ إذ اقتربت السعودية من سد فجوة األجور بين الجنسين، وحققت درجة  
وسجلت "السعودية" المركز الثالث بين دول العالم في التحسن في سد الفجوة بين الجنسين؛ فلقد تحسن عالمي ا معدل    .ة األجورفي عدال 

٪(، 63.6٪. كما سجلت المملكة تقدًما بنسبة )67.9٪ مقارنة بنسبة العام الماضي  68.1إغالق الفجوة بين الجنسين هذا العام بنسبة  
ويعني ذلك أنه بالرغم من أن    .2022ة؛ لتصبح بذلك ثالث أكثر الدول تحسًنا في سد الفجوة بين الجنسين لعام نقط  3.3وزيادة قدرها +

" إال أنها حققت قفزة نوعية في مؤشر المشاركة االقتصادية والفرص؛  ١٩  -المملكة واجهت تحديات اقتصادية خالل فترة وباء "كوفيد
مقارنة بـ   2022في عام    128والمرتبة    0.524؛ إذ حققت درجة  2021ة مقارنة بعام  مرتب  21وتمكنت من التقدم في هذا المؤشر  

 (. ٢٠٢٢في العام الماضي )العتيبي، صحيفة سبق،  149والمرتبة  0.390
تحسن مؤشرات سوق العمل للسعوديين خاصة اإلناث، فقد شهدت تحسًنا في المؤشرات الثالث الرئيسة تشير اإلحصائيات إلى  

م،  2022% عن الربع األول  0.9م، حيث انخفض معدل بطالة السعوديات اإلناث بمقدار  2022العمل في الربع الثاني من عام  لسوق  
م تزامن االنخفاض في معدل  2022% عن العام الماضي. وخالل الربع الثاني  3.0وبذلك فهو ينخفض بمقدار   %،19.3ليصل إلى  

هن االقتصادية ونمو التوظيف بينهن. كما ارتفع معدل مشاركة السعوديات اإلناث في سوق بطالة السعوديات اإلناث مع اتساع مشاركات 
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)الهيئة %  28.7% لتصل إلى  1.9%، كما ارتفع معدل المشتغالت اإلناث إلى السكان بمقدار  35.6% ليصل إلى  1.9العمل بمقدار  
 (.  2022العامة لإلحصاء، إحصاءات سوق العمل للربع الثاني  

المملكة في إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "المساواة بين الجنسين" فقد سعت المملكة    وحول جهود
بالتضافر مع مختلف جهاتها سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي والمؤسسات غير الربحية لدعم وتقليص الفجوة بين الجنسين 

المحرز في مؤشراتها وفقا للتقارير العالمية، وكذلك الصادرة عن مركز التوازن بين الجنسين في   في مختلف المجاالت، ونالحظ التقدم
معهد اإلدارة الذي تم إنشاؤه كوحدة تهدف إلى تنسيق الجهود بين أجهزة الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين من خالل تقديم المبادرات 

 إدارية وتنظيمية لضمان تكافؤ الفرص وسد الفجوة بين الجنسين.   والمشاريع، وتقديم استشارات ودراسات ومقترحات

 العمل الالئق ونمو االقتصاد. -2
-يعزز النمو االقتصادي المستدام من التقدم وخلق وظائف الئقة للجنسين، كما يحسن من مستويات المعيشة، فبعد أن أدى كوفيد

إلى تعطيل البشر وعرض االقتصاد العالمي للخطر توقع صندوق النقد الدولي ركودًا عالميًا، يتسبب في زيادة الخطر بعد فقدان    ١٩
تعطل النمو االقتصادي، وتضاعف المخاطر. وفي إطار االستجابة االجتماعية واالقتصادية ألزمة الجائحة الوظائف، وانعدام األمن، و 

زيادٍة خارطة لدعم مسار الدول نحو االنتعاش االجتماعي واالقتصادي، دعت فيها إلى    ٢٠٢٠فقد أصدرت األمم المتحد في أبريل  
ن حصول الناس في كل مكان على الخدمات األساسية والحماية االجتماعية. ويتكون استثنائية في الدعم الدولي وااللتزام السياسي لضما

إطار عمل االستجابة االجتماعية واالقتصادية من خمسة مساراٍت للعمل وهي: ضمان استمرار توفر الخدمات الصحية األساسية وحماية 
اال الحماية  خالل  من  الشدائد  مواجهة  على  الناس  ومساعدة  الصحية،  ودعم  النظم  الوظائف  وحماية  األساسية،  والخدمات  جتماعية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي من خالل برامج االستجابة االقتصادية واإلنعاش، وتوجيه االندفاع 
فًا، وتعزيز االستجابات المتعددة  الالزم في التحفيز الضريبي والمالي لجعل سياسات االقتصاد الكلي تعمل لصالح الفئات األكثر ضع

المسارات  ترتبط هذه  المجتمع.  يقودها  التي  المرونة واالستجابة  في نظم  االجتماعي واالستثمار  التماسك  األطراف واإلقليمية وتعزيز 
 المملكة العربية السعودية(.  الخمسة باستدامٍة بيئيٍة قوية وضرورة المساواة بين الجنسين من أجل إعادة البناء بشكٍل أفضل )األمم المتحدة،

مرتكزة على العديد من اإلصالحات    ٢٠٣٠في سبيل تحقيق االستدامة في النمو االقتصادي أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية  
ال وتوسيع  اإلنتاجية  تعزيز  على  مبني  ومستدام  متنوع  اقتصاد  إلى  االقتصاد  هيكل  تحويل  فيها  استهدفت  والمالية،  قاعدة  االقتصادية 

 االقتصادية؛ مما يعزز رفع معدالت النمو االقتصادي، مع الحفاظ على االستقرار واالستدامة المالية. وفي هذا السياق يؤكد الهدف الثامن
لة  من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة األمم المتحدة على تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعما
في  الكاملة المنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع. وتأتي المملكة في مقدمة الدول التي التزمت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووضعتها  

أولوياتها، حيث تنسجم أهداف التنمية المستدامة مع رؤيتها المستندة على ثالثة محاور: المجتمع الحيوي، االقتصاد المزدهر، والوطن  
 موح. كما تدعم برامج الرؤية األسس التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.الط

 النمو االقتصادي والعمل الالئق.   -مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في المملكة
  وضعت المملكة العربية السعودية عدة غايات لعدة مؤشرات كما جاء في تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة )الهيئة العامة 

 (، وفيما يلي نعرض بعض هذه المؤشرات: ٧٠-٦١: 2020لإلحصاء، 
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على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة الحفاظ على نمو الناتج المحلي اإلجمالي    الغاية )8.1( الحفاظ -1
 ٪ على األقل سنويا في أقل البلدان نموا. 7بنسبة 

 اإلجمالي الحقيقي للفرد. مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي-
 ( 2019-2015( يوضح معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، لألعوام )7جدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر
 -2.03 -0.02 -3.25 -0.65 1.69 معدل النمو السنوي لنصيب الفرد

تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا واالبتكار، بطرق  (8.2) الغاية -2
 تشمل التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات كثيفة العمالة. 

 الحقيقي لكل شخص عامل. (GDPالنمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي )  المؤشر )8.2.1( معدل -
 ( 2019-2015معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، لألعوام )( يوضح 8رقم ) جدول

 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر
 -5.59 -2.35 -3.66 -5.7 0.33 معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل

  29.82نحو  2022لقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في المملكة خالل الربع الثاني من عام  
، وهو األعلى منذ سنوات. وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة 2021ألف ريال خالل الفترة نفسها من عام    20.62ألف ريال، مقارنة بـ  

مليار ريال وبنسبة نمو بلغت  1048، ما قيمته  2022مة لإلحصاء، بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في الربع الثاني  العا
وذلك يعني ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي كأعلى مستوى منذ سنوات )وزارة .  2021% مقارنة بنفس الفترة من عام  43

 (.  ٢٠٢٢ االقتصاد والتخطيط،

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع الذكور واإلناث، بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوي  (8.5) الغاية -3
 . 2030اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام  

 الدخل في الساعة للذكور واإلناث العاملين بحسب الوظيفة والفئة العمرية.   المؤشر )8.5.1( متوسط -
 ( 2019-2016( يوضح متوسط الدخل في الساعة إلجمالي العاملين )ذكور وإناث(، لألعوام )9جدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 المؤشر
 6313 6272 6093 6225 متوسط األجر الشهري 
 43 43 44.7 44.2 متوسط ساعات العمل

نالحظ من بيانات الجدول السابق ارتفاع متوسط الدخل الشهري بشكل طردي مع التقدم في السنوات، مع استقرار في متوسط 
 .  ٢٠١٩و  ٢٠١٨ساعات العمل للعام  
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 ( معدل البطالة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة.  8.5.2المؤشر ) -
 (2019-2016البطالة، لألعوام )( يوضح معدل 10جدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 معدل البطالة 
 2.5 3.3 3.2 2.6 ذكور
 20.7 19.9 21.1 23.6 إناث

 5.5 6.0 5.8 5.7 إجمالي
سنة    15كانت هناك اختالفات كبيرة في مؤشرات سوق العمل الرئيسة بالنسبة للذكور واإلنات   2021في الربع الثالث من عام 

.  2021نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام    ٢.١٪، بزيادة قدرها  35.9فأكثر، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإلناث  
نقطة مئوية عن الربع  ١.٧٪، بزيادة ٢٩.٧وبالتزامن مع دخول المزيد من اإلناث إلى قوة العمل، ارتفعت نسبة المشتغالت للسكان إلى 

أما بين الذكور، فقد بلغ معدل   .2021٪ في الربع الثالث من عام  ١٧.١، بينما استقر معدل بطالة اإلناث عند  2021الثاني من عام 
نقطة مئوية عن الربع السابق وبلغ   ٠.٩، بانخفاض طفيف بمقدار  2021% في الربع الثالث من عام  ٧٨.٣المشاركة في القوى العاملة  

وفيما يخص السعوديين، فقد بلغ معدل مشاركة اإلناث في   مئوية عن الربع السابق،  نقطة  ٠.٢% بانخفاض طفيف  3.3معدل البطالة  
٪(. وبالمثل، فقد قارب معدل المشتغلين من اإلناث إلى السكان نصف النسبة 65.0٪ مقابل  ٣٤.١القوى العاملة حوالي نصف الذكور )

السعوديات أعلى من  ٣٥.٩للذكور تقريبا   البطالة لإلناث  ٪(  ٥.٩% مقابل  ٢١.٩معدل البطالة للذكور السعوديون )٪. وكان معدل 
 (.٢٠٢٢العامة لإلحصاء،  )الهيئة

( فقد انخفض  ٢٠٢٢الذي أصدرته الهيئة العامة لإلحصاء )  ٢٠٢٢ووفقا لما جاء في نشرة سوق العمل للربع األول من عام  
م,  2021% في الربع الرابع من عام  11.0م مقارنًة بـ  2202%( للربع األول من عام  10.1معدل البطالة إلجمالي السعوديين حيث بلغ )

م, كما 2021% في الربع الرابع من عام  6.9%( مقارنًة بـ  6.0وانخفض معدل البطالة اإلجمالي )للسعوديين وغير السعوديين( إلى )
في الربع السابق، وانخفض  %( 22.5%( مقارنًة بـ ) 20.2م ليصل إلى )2022انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع األول من عام 
وأظهرت مؤشرات   .٪( في الربع السابق5.2%( مقارنًة بـ )5.1م ليبلغ )2022معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع األول من عام  

يين( م انخفاض معدل المشاركة في سوق العمل إلجمالي السكان ) السعوديين وغير السعود2022القوى العاملة في الربع األول من عام  
ل المشاركة إلجمالي السعوديين للربع 2021%( في الربع الرابع من عام 61.5%( مقارنًة بـ )60.4ليبلغ ) م, إضافًة إلى انخفاض معدَّ

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع األول من   .%( في الربع السابق51.5%( مقارنًة بـ )50.1م ليصل إلى )2022األول من عام  
%( في الربع السابق، 35.6%( مقارنًة بـ )33.6م ليبلغ ) 2022م انخفاض معدل المشاركة للسعوديات للربع األول من عام  2022عام  

%( 66.8ارنًة بـ )%( مق66.0م حيث وصل إلى )2022إضافًة إلى انخفاض معدل المشاركة للسعوديين الذكور للربع األول من عام 
 .في الربع السابق

وال شك أن تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في دفع عجلة االقتصاد. كما أن  
األمر الذي إدماج المرأة في سوق العمل، سيعمل على زيادة التنافسية وخفض معدالت البطالة؛ مما يعمل على تعزيز االقتصاد الوطني،  

 .يؤكد لنا أهمية تمكين المرأة السعودية
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سنة فما فوق الذين لديهم حساب بنكي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لديهم  15 ( نسبة البالغين8.10.2المؤشر ) -
 خدمات الهاتف النقال المالية. 

ساب في مؤسسة مالية أخرى أو لديهم سنة فما فوق الذين لديهم حساب بنكي أو ح 15 ( يوضح عدد البالغين11جدول رقم )
 ( 2019-2015خدمات الهاتف النقال المالية، لألعوام )

 2019 2018 2017 2016 2015 معدل البطالة 
( البالغين  فوق،  (١٥عدد  فما  سنة 

الذين لديهم حساب بنكي أو حساب 
لديهم  أو  أخرى  مالية  مؤسسة  في 

 خدمات الهاتف النقال المالية 

٢١
.٦

٦٦
.٦

٤٥
 ٢٣

،٨
٥٥

.٧
٧٥

 ٢٥
.٩

٠٨
.٧

٧٢
 ٢٧

.١
٧٠

.٧
٦٩

 ٢٩
.٦

٩١
.٧

٥٠
 

سنة فما   15 البالغين( يفضي إلى زيادة في عدد  ١١من الطبيعي أن انخفاض نسبة البطالة كما جاء في الجدول السابق رقم )
فوق الذين لديهم حساب بنكي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لديهم خدمات الهاتف النقال المالية. كما أن زيادة نسبة مشاركة 

 المرأة في سوق العمل يعد عاماًل مساهمًا في ارتفاع هذا المؤشر.  
وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص للعمل، الصادر عن  (b.8) الغاية -

  2020منظمة العمل الدولية، بحلول عام 
وجود استراتيجية وطنية مطورة وتشغيلية لتشغيل الشباب، كاستراتيجية واضحة ومستقلة أو كجزء من     (b.1.8)المؤشر -

 وطنية.استراتيجية التوظيف ال
توجد لدى المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية، تعد جزءًا من استراتيجية سوق العمل التي تغطي سوق العمل، من ذكور  
وإناث من كافة الفئات العمرية. حيث تسعى االستراتيجية من خالل مستهدفاتها الرئيسة إلى زيادة المشاركة االقتصادية للمواطنين إلى  

٪. كما تشتمل على عدد من المبادرات تستهدف جانب العرض من حيث التزويد بالمهارات والقيم، بما يشمل ٧بطالة إلى  ٪ وخفض ال٦٠
 (.  ٢٠٢٠الفئات الشباب ومن يصعب توظيفهم )الهيئة العامة لإلحصاء،  

حرصت على دعم مشاركة    مما سبق نالحظ أن المملكة العربية السعودية عندما اعتزمت تطوير اقتصادها في السنوات القادمة 
المرأة في المجتمع واالقتصاد؛ لكون المرأة تمثل ثروة عظيمة من ثروات المملكة، فهي تشكل نصف قوة المجتمع وعاماًل أساسًا في إحداث 

اإل المرأة واالستثمار في مجال قدراتها  تنمية مواهب  المملكة على  فقد حرصت  ذلك  المجتمع. وبناء على  في  المنشود  نتاجية التغيير 
ومساعدتها على دعم مستقبلها ومساهمتها في تطوير المجتمع من خالل إطالق العديد من المبادرات والقرارات التي تدعم مشاركتها  
ومساهمتها االقتصادية وتسهم في تنمية المجتمع. وقد جاءت هذه المبادرات بمثابة أهداف تسعى المملكة لتحقيقها، حيث ترتبط هذه  

داف العالمية للتنمية المستدامة التي وضعت المرأة في أجندتها، واعتبرت مشاركة المرأة عاماًل، دونه يتعذر تحقيق التنمية األهداف باأله
 المستدامة على مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
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 عرض نتائج الدراسة 

 النتيجة المتعلقة بالتساؤل األول: 

المساواة بين  التدريب والتوجيه في تحقيق  المدنية وتعزيز دورها القيادي ومبادرة  الخدمة  المرأة في  ما دور مبادرة تمكين 
 الجنسين؟

القيادي تشير إلى زيادة نسبة توصلت الدراسة إلى أن المؤشرات واإلحصاءات فيما يخص دور مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها  
 مشاركة المرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية. وزيادة تقلدها المناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا

لمرأة في الخدمة المدنية في األجهزة الحكومية في الخدمة المدنية. فمن خالل البرامج والمشاريع المتعلقة بتحقيق أهداف مبادرة تمكين ا
وتعزيز دورها القيادي تحققت زيادة عدد الموظفات في الخدمة المدنية وزيادة عدد القياديات في الخدمة المدنية، كما تقلصت الفجوة 

الخدمة  النوعية بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية حسب دليل التصنيف الوظيفي، حيث وصلت نسبة النساء السعوديات في  
المملكة إصالحات في  اعتمدت    . كما2021% بالنسبة للوظائف اإلدارية العليا والمتوسطة حتى نهاية الربع الثالث من العام  39  المدنية

مختلف أنظمتها لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية االقتصادية، منها المساواة في بيئة العمل ومنع التمييز بين الجنسين من حيث األجور 
وع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، والمساواة في التعليم والتدريب والمنح واإلعانات، وتوحيد سن التقاعد للجنسين، وكذلك تمكين ون

 المرأة من ممارسة األعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة. وقرارات عدلية أسهمت في تعزيز حقوق المرأة. 

بين الجنسين نتائج التقرير العالمي للفجوة  فقد كشفت  ى العاملة من الجنسين في الخدمة المدنية  وفي إطار تقليص الفجوة بين القو 
من   147دولة مقارنة بالمركز   146من أصل   127، أن المملكة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في الترتيب العام؛ فاحتلت المركز ٢٠٢٢لعام 

لجنسين قائم على المشاركة االقتصادية، والتحصيل العلمي، والتمكين حيث إن تكافؤ الفرص بين ا  .2021دولة في عام    156أصل  
؛ إذ احتلت المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون  ٢٠٢٢السياسي وأخيرا الجانب الصحي. وتبين المعطيات تقدم المملكة عالمي ا لعام  

والصحة. واألولى عالمي ا في التكافؤ بين الجنسين في    الخليجي، والخامسة عربي ا في إغالق الفجوات بين الجنسين خاصة في التعليم
كما سجلت المملكة المركز الثالث بين دول العالم تحسًنا في سد الفجوة بين الجنسين. وسجلت تقدًما   .االلتحاق بالتعليم األساسي والعالي

 .2022م ٪(؛ لتصبح بذلك ثالث أكثر الدول تحسًنا في سد الفجوة بين الجنسين لعا63.6بنسبة )

 النتيجة المتعلقة في التساؤل الثاني: 

 ما دور مبادرة تمكين المرأة لدخول سوق العمل في تحقيق العمل الالئق ونمو االقتصاد؟

تشير اإلحصاءات إلى تحسن مؤشرات سوق العمل للسعوديين وخاصة اإلناث، فقد شهدت تحسًنا في المؤشرات الثالثة الرئيسة  
% عن الربع األول 0.9م، وشهد معدل البطالة انخفاضًا لدى السعوديات اإلناث بمقدار  2022ثاني من عام  لسوق العمل في الربع ال

م تزامن االنخفاض في  2022%عن العام الماضي. وخالل الربع الثاني  3.0وبذلك فهو ينخفض بمقدار   %،19.3م، ليصل إلى  2022
ادية ونمو التوظيف بينهن. وقد ارتفع معدل مشاركة السعوديات اإلناث في معدل بطالة السعوديات اإلناث مع اتساع مشاركتهن االقتص

 .  %28.7% لتصل إلى  1.9%، كما ارتفع معدل المشتغالت اإلناث إلى السكان بمقدار 35.6% ليصل إلى 1.9سوق العمل بمقدار 
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، فتشكل النساء السعوديات 2030ؤية  أرقام القوى العاملة عن الدور المتنامي للمرأة في االقتصاد الوطني كجزء من ر   وتكشف
، وفقا للهيئة العامة لإلحصاء. وأصبح معدل بطالة النساء هو األدنى 2022% من القوى العاملة السعودية اعتبارا من مارس  33.6اآلن  
   .2021  % خالل الربع الرابع من عام22.5% من  20.2، حيث انخفض إلى  2022عامًا اعتبارا من الربع األول من عام  20منذ 

سوق   لدخول  المرأة  تمكين  مبادرة  دور  قلب  ويأتي  في  العمل  محور  تموضع  يفرضه  الذي  االقتصادي  التوازن  تحقيق  بهدف 
  .السياسات االقتصادية، والتي تستوجب مشاركة الجنسين في دعم االقتصاد ومجمل الناتج المحلي، لدفع االقتصاد الوطني نحو التقدم

التي وضعتها المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص تحقيق العمل الالئق ونمو االقتصاد نجد أن أحد  ولو نظرنا للمؤشرات  
الحقيقي لكل شخص عامل. ويتبين من معطيات هذا المؤشر  (GDPمعدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي ) المؤشرات يتضمن  

ألف    29.82نحو  2022تج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في المملكة قد بلغ خالل الربع الثاني من عام نصيب الفرد من الناأن 
، ويعد هو األعلى منذ سنوات. كما بلغ الناتج المحلي اإلجمالي  2021ألف ريال خالل الفترة نفسها من عام    20.62ريال، مقارنة بـ  

.  2021% مقارنة بنفس الفترة من عام  43مليار ريال وبنسبة نمو بلغت    1048ما قيمته  ،  2022باألسعار الجارية في الربع الثاني  
وهناك مؤشر آخر يتضمن متوسط الدخل في   وذلك يعني ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي كأعلى مستوى منذ سنوات.

ارتفاع متوسط الدخل الشهري بشكل طردي مع التقدم في  منه  ( تبين  2019-2016الساعة إلجمالي العاملين )ذكورًا وإناثًا( لألعوام )
. أما عن المؤشر المتعلق بمعدل البطالة حسب الجنس، والعمر، واألشخاص ذوي  السنوات، مع استقرار في متوسط ساعات العمل

%( للربع األول 10.1لغ )معدل البطالة إلجمالي السعوديين حيث ب  في  انخفاضاً   فقد سجلت معطياته(  ٢٠٢١-2016اإلعاقة لألعوام )
م, وانخفض معدل البطالة اإلجمالي )للسعوديين وغير السعوديين( 2021% في الربع الرابع من عام  11.0م مقارنًة بـ  2022من عام  

م  2022م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع األول من عام  2021% في الربع الرابع من عام  6.9%( مقارنًة بـ  6.0إلى ) 
م  2022%( في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع األول من عام  22.5%( مقارنًة بـ )20.2صل إلى )لي

م انخفاض معدل 2022وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع األول من عام    .في الربع السابق  ٪(5.2%( مقارنًة بـ )5.1ليبلغ )
%( في الربع الرابع من عام  61.5%( مقارنًة بـ )60.4لي السكان )السعوديين وغير السعوديين( ليبلغ )المشاركة في سوق العمل إلجما

عام  2021 من  األول  للربع  السعوديين  إلجمالي  المشاركة  ل  معدَّ انخفاض  إلى  إضافًة   ،2022( إلى  ليصل  بـ 50.1م  مقارنًة   )%
م انخفاض معدل المشاركة للسعوديات للربع 2022للربع األول من عام    وأفادت نتائج نشرة سوق العمل  .%( في الربع السابق51.5)

%( في الربع السابق، إضافًة إلى انخفاض معدل المشاركة للسعوديين الذكور 35.6%( مقارنًة بـ )33.6م ليبلغ )2022األول من عام  
 .سابق%( في الربع ال66.8%( مقارنًة بـ )66.0م حيث وصل إلى )2022للربع األول من عام 

 الخاتمة:
مما سبق نجد أن المرأة تعد أحد أهم العناصر المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأن إشراكها في السعي من أجل تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ال يقل أهمية عن دور الرجل؛ ففي ظل االهتمام العالمي بالتنمية المستدامة أصبح للمرأة دور هام وكبير في  

كة من أجل تحقيق التنمية والمسؤولية المجتمعية. من هذا المنطلق سعت المملكة لتمكين المرأة بمختلف المجاالت، تضافر الجهود والمشار 
وخلقت البرامج والمشروعات والمبادرات بهدف تطويرها، وتفعيل دورها في التنمية، وتحقيق التوازن والقوة لتفعيل كافة عناصر المجتمع  

المستدامة البشرية من ذكور وإناث. وعلى ص التنمية  ارتفاع مؤشرات أهداف  المرأة نلحظ  لتمكين  المملكة  التي أطلقتها  المبادرات  عيد 
 بالتزامن مع تمكين المرأة وفقا للبيانات اإلحصائية الدورية؛ مما يؤكد أهمية تمكينها في تحقيق التنمية المستدامة.  
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 التوصيات: 
ات لضمان استمرارية مبادرات تمكين المرأة لتحقيق أهداف التنمية في ضوء ما سبق عرضه يمكن صياغة عدد من التوصي 

 المستدامة من خالل ما يلي: 
ضرورة زيادة مساهمة منظمات المجتمع المدني في رفع مستوى مشاركة المرأة في األنشطة االجتماعية والتوعية بأهمية دورها في   −

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 البرامج التعليمية الخاصة بتمكين المرأة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. ضرورة زيادة  −
 زيادة االستثمار في برامج تمكين المرأة والتعليم مدى الحياة وزيادة فرص التدريب المهني للمرأة.  −
مشا − استمرارية  لضمان  ومواجهتها؛  المرأة  تواجه  التي  والتحديات  المعوقات  برصد  مختصة  هيئة  التنمية توفير  تحقيق  في  ركتها 

 المستدامة.
 تقويم مبادرات تمكين المرأة لتحديد مدى كفاءتها وتحديد نقاط الضعف وتعزيز جوانب القوة. −

 المراجع:  

كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد    - (. النظرية النسوية في التنمية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة٢٠١٤بحري، دالل. )
 .  ٨٢ -٦٩( سبتمبر، ص ١١)

 ( أيوب.  ال٢٠٠٥الجربوع،  الصناعية،  التجارية  الغرفة  االقتصادي،  الرياض  منتدى  السعودية،  للمرأة  االقتصادية  المساهمة  رياض:  (. 
 المملكة العربية السعودية. 

 ( مصطفى.  حسن  الخدمة  ٢٠١٥حسن،  مجلة  السعودية،  للمرأة  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  التمكين  مستقبل  استشراف   .)
 .  ٦٠  -١٥، يونيو، ص ٥٤االجتماعية، ع 

سعودي، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل،  (. تمكين المرأة في المناصب القيادية الجامعية: السياق ال٢٠٢٢الخليوي، لينا سليمان. )
 .  ٤٨- ٥٥(، ص ٢٣)٢العلوم اإلنسانية واإلدارية،  

، مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع، ٢٠٣٠(. تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية  ٢٠٢١السرور، عبير عقيل محمد. )
 .  ٢٠٢١( نوفمبر ٧٣العدد )

، مجلة العلوم  ٢٠٣٠(. دور القدرات اإلدارية النسائية لمواكبة التحول االستراتيجي  ٢٠٢٢ل مسلط. )شريف، يحيى أحمد والشريف طال
 .  ٢٣  - ١م، ص ٢٠٢٢( فبراير ٦)6االقتصادية واإلدارية والقانونية، 

علمي برنامج خبرات (. دور العمل التطوعي في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة ميدانية على م٢٠٢١شعيبي، فيصل والحمياني، مازن. )
 . ١٤٢- ١١٨(، ص ١٢)5بالمملكة العربية السعودية، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية،  ٢

القيادية، مجلة الخدمة االجتماعية  ٢٠١٤الطريف، غادة عبد الرحمن. ) المناصب  (. المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في تولي 
 ، مصر. ٥٢االجتماعيين(، العدد  )الجمعية المصرية لألخصائيين 
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، ص ٢٢(. التنمية المستدامة في تونس: الواقع والتحديات، مجلة ريحان، ع  ٢٠٢٠العكروت، زياد وباشوش، حميد وعبد القادر، سليم. )
٣٠٤-٣٢٣  . 

القرى للعلوم االجتماعية،   ( التمكين االقتصادي للمرأة السعودية )االبعاد والمعوقات(، مجلة جامعة أم٢٠٢٠عمر، أحالم العطا محمد. ) 
 .  ٢٠٢٠( مارس 2)12

(. مساهمة برنامجي قرة ووصول في تمكين المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص.  ٢٠٢٠عمر، أحالم العطا محمد والفريح، مها. )
 . ١٠٩ -١٣١(، ص ٢) 32"دراسة ميدانية على النساء المستفيدات في بعض مدن المملكة، مجلة اآلداب، 

( االقتصادية واإلدارية 2020مباركي، مريم بنت محمد هادي.  العلوم  النسائية، مجلة  القيادات  تنمية  في  الملك خالد  (. دور جامعة 
 .  ٨٢-١٠٨(، ص ١٢)٤والقانونية، 

 ، دار المعارف، القاهرة: مصر. ١(. ط١٩٨٣مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط. )

(. جهود تمكين المرأة في جامعة طيبة: مركز تمكين المرأة أنموذجا، مجلة  2021الحميد. )مشرف، شيرين عيد، البكري، سحر عبد  
 ٩٠.-٣٣٧( ص ١٢٩)١٢٩دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة التربويين العرب، 

 (. تمكين المرأة السعودية، الطبعة األولى، الرياض: مطبعة الملك فهد.٢٠٠٩اليوسف، نورة عبد الرحمن. )

 لمراجع االجنبية:  ا

Cornwall, A. (2016). Women's empowerment what works. Journal of International Development, n/a(28), 342–59. 

Hardina, Donna. (2007). an Empowering Approach to Managing so- cial service organizations, srringer, publishing company, 

New York.  

Narayanan, Silvi.  (2017). Challenges of women empowerment in a private organization in Malaysia  .International Journal 

for Studies on Children, Women Elderly and Disabled, Vol. 1, (January)ISSN 0128-309X . 

Pérez, M.S., Sánchez, P.L. and Cabrero, C.D. (2020). Education for sustainable leadership: Fostering women’s empowerment 

at the university level. Sustainability, 11(55), 1–14.  

الرابط على  ٢٠٢٢نوفمبر    7، تم استرداده في  ٦إسهامات المملكة في مجاالت التنمية المستدامة، سلسلة المواد التثقيفية للبرامج، صفحة  
  https://cutt.us/70MrUالتالي:

السعودية  العربية  المملكة  في  المستدامة  التنمية  أهداف  السعودية،  العربية  المملكة  المتحدة،  تم    -األمم  االقتصاد،  الالئق ونمو  العمل 
 https://saudiarabia.un.org/ar/sdgs/8 على الرابط التالي:  ٢٠٢٢نوفمبر  ١٣استرداده في  

على الرابط   ٢٠٢٢نوفمبر    ٨تم استرداده في  (. أهداف التنمية المستدامة،  ٢٠٢٢برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية. ) 
 https://cutt.us/N2arZالتالي: 

. على الرابط التالي:  ٢٠٢٢نوفمبر    ٤، تم استرداده في  ٢٠٢٥  -٢٠٢١برنامج التحول الوطني، الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني  
https://www.vision2030.gov.sa/media/jolbg3if/ntp-_ar_opt.pdf 

  على الرابط التالي: ٢٠٢٢نوفمبر  ٦تم استرداده في  ٢٠٢٢برنامج تمهير للتدريب، صندوق تنمية الموارد البشرية، 
https://hrdf.org.sa/program?aliasأفراد-للتدريب-مهيرت-=برنامج 

http://www.ajsp.net/
https://cutt.us/70MrU
https://saudiarabia.un.org/ar/sdgs/8
https://cutt.us/N2arZ
https://www.vision2030.gov.sa/media/jolbg3if/ntp-_ar_opt.pdf
https://hrdf.org.sa/program?alias=برنامج-تمهير-للتدريب-أفراد


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

352 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

٪( تم استرداده  ٣٥.٦، برنامج التحول الوطني، زيادة معدل المشاركة االقتصادية لإلناث السعوديات والوصول إلى نسبة )٢٠٣٠رؤية  
 /https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/ntpعلى الرابط التالي:  ٢٠٢٢نوفمبر  ١١في 

نوفمبر   ٥، تم استرداده في  ٢٣٦٧٦، العدد  ٢٠٢٢مايو    ٢٩(. تكافؤ فرص المرأة في العمل والمناصب القيادية،  2022صحيفة البالد. )
 https://cutt.us/eASbLعلى الرابط التالي:  ٢٠٢٢
  ٢٠٢٢نوفمبر    ٥، تم استرداده في  ٢٠٢٠فبرابر    ٥مسارات لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي،    3(.  2020مكة المكرمة. )   صحيفة

  https://cutt.us/7nGRlعلى الرابط التالي:
م في نتائج التقرير العالمي للفجوة بين الجنَسْين لعام (. السعودية ت٢٠٢٢العتيبي، فهد، ) في مختلف المؤشرات، صحيفةسبق  2022تقدَّ

  https://sabq.org/saudia/uqbk56rh1hعلى الرابط التالي:  ٢٠٢٢نوفمبر   ١٢تم استرداده في اإللكترونية، 
على الرابط التالي:    ٢٠٢٢نوفمبر    ٦(. عكس اإلرادة الوطنية والمكاسب الكبيرة للمرأة، تم استرداده في  ٢٠٢٠مجلس شؤون األسرة، )

https://fac.gov.sa/web/secondary_dept/109 
، تم استرداده  ٢٠٢٢أكتوبر    ١٨٪، صحيفة مكة المكرمة،  ٣٩.٩(. ارتفاع نسبة النساء بالمناصب القيادية إلى  ٢٠٢٢المخلفي، إيناس. )

 ttps://cutt.us/pAo4whعلى الرابط التالي:   ٢٠٢٢نوفمبر  ٥في 
(. تمكين المرأة، دليل المعلومات الحكومية للملكة العربية السعودية. تم ٢٠٢٢المنصة الوطنية السعودية الموحدة للخدمات الحكومية. )

على الرابط التالي:   ٢٠٢٢نوفمبر  ٨استرداده في  
tps://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/womenempoweringht 

 ( الموحدة.  الوطنية  في  ٢٠٢٢المنصة  استرداده  تم  اإلنسان،  حقوق  التالي:    ٢٠٢٢نوفمبر    ١٢(.  الرابط  على 
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/humanright 

( السعودية.  للقيادات  الوطنية  في  ٢٠٢٢المنصة  استرداده  تم  قيادات،  التالي:    ٢٠٢٢نوفمبر    ٨(.  الرابط  على 
https://qiyadyat.gov.sa/Pages/default.aspx 

 متدربة من الملتحقات بمبادرة التدريب والتوجيه القيادي ١٢٠الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وزارة العمل والتنمية االجتماعية تخرج 
العالمي.   إنسياد  معهد  مع  شراكة  عبر  النسائية  في  ٢٠١٩للكوادر  استرداده  تم  التالي:    ٢٠٢٢نوفمبر    ٥.  الرابط  على 

https://cutt.us/T0bhe 
، مجلة  2019- 2003ره على النمو االقتصادي دراسة قياسية خالل الفترة (. تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا وأث2019النمري، نوف. )

 https://cutt.us/H9jEqنوفمبر على الرابط التالي:  8الدراسات الجامعية للبحوث الشاملة. تم استرداده في  
الو  بمجلس  الخبراء  )هيئة  للحكم،٢٠٢٢زراء.  األساسي  النظام  في    (.  استرداده  التالي:    ٢٠٢٢نوفمبر    ١٠تم  الرابط  على 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1#! 
على الرابط   ٢٠٢٢نوفمبر    ١٠. تم استرداده في  ٢٠٢٠(. تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة عام  ٢٠٢٠الهيئة العامة لإلحصاء. )

 https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/SDG%20report%202020AR_0.pdfالتالي: 
على الرابط التالي:    ٢٠٢٢نوفمبر    ١٩تم استرداده في   ٢٠٢١(. إحصاءات سوق العمل للربع الثالث  ٢٠٢٢العامة لإلحصاء. )  الهيئة

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/LMS%20Q03%202021A-Final.pdf 
  على الرابط التالي:   2022نوفمبر    12، تم استرداده في  2022(. إحصاءات سوق العمل للربع الثاني  2022العامة لإلحصاء. )  الهيئة

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/LMS%20Q2_2022%20-%20AR_0.pdf 

http://www.ajsp.net/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/ntp/
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https://cutt.us/T0bhe
https://cutt.us/H9jEq
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1
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)   الهيئة لإلحصاء.  الدورية  2022العامة  المؤشرات  في  2022(.  استرداده  تم  التالي:    2022نوفمبر    12،  الرابط  على 
https://www.mep.gov.sa/ar/Pages/CyclicIndicators.aspx 

ألف ريال خالل الربع الثاني   29.82ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى (. ٢٠٢٢االقتصاد والتخطيط، ) وزارة
على الرابط التالي:    ٢٠٢٢نوفمبر  ١٢.. كأعلى مستوى منذ سنوات تم استرداده في  202

https://www.mep.gov.sa/ar/EconomicAffairs/Pages/Saudi-GDP-per-capita-rises-to-highest-level-
in-years-at-SAR-29,820-in-Q2-2022.aspx 

على الرابط التالي:   2022نوفمبر  10مة، تم استرداده في  (. أهداف التنمية المستدا2022وزارة العدل. )
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/SustainableDevelopment/Pages/SustainableDevelopmentGoals.a

spx 
( االجتماعية.  والتنمية  البشرية  الموارد  في  ٢٠٢٢وزارة  استرداده  تم  المرأة  تمكين   .)١٧  ( التالي:  ٢٠٢٢سبتمبر  الرابط  على   )

https://hrsd.gov.sa/ar/services/768464 
على الرابط   ٢٠٢٢نوفمبر    ٥. تم استرداده في  ٢٠٣٠، رؤية المملكة  ٢٠٣٠وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، قيادات نسائية  

 https://wl2030.pnu.edu.sa/ar/Pages/AboutInitiative.aspxالتالي: 
(. تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة حصتها في سوق العمل قلص الفجوة بين القوى العاملة بين  ٢٠٢٠وكالة األنباء السعودية. )

  على الرابط التالي:   ٢٠٢٢نوفمبر  ١٢تم استرداده في الجنسين، 
https://www.spa.gov.sa/2110032?lang=ar&newsid=2110032 
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“Empowering Saudi women and their role in sustainable development” 

(Analytical descriptive study) 
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Abstract: 

The descriptive study aimed to identify the role of women's empowerment initiatives in sustainable development. Its 

results regarding the role of the initiative to empower women in the civil service and enhance their leadership role and the 

training and guidance initiative in achieving gender equality reached that increasing the participation rate of women and their 

assumption of leadership positions in the civil service contributed to reducing the gender gap between women   and men. As 

for the role of the initiative to empower women to enter the labor market in achieving decent work and economic growth, it 

concluded that the high participation rate of women in the labor market contributed to pushing the national economy towards 

progress, as indicators indicate an increase in per capita GDP in 2021. And the rise in the average monthly income in a steady 

way with the progression in the years. It also recorded a decrease in the unemployment rate for total Saudis for the first 

quarter of 2022 AD, as the decrease in the unemployment rate of Saudi females coincided with the expansion of their 

economic participation and employment growth 

Keywords: Women's empowerment, Social development, Sustainable development, Women's empowerment initiatives, 

Economic growth. 
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