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قن على الرجل 160 ظِّفن" بالقطاع الخاص.. وتفوّ  ألف سعودیة "وُ
.. والعامان األخیران تجاوزا ما حققنه في  لم یجدن الفرص  عاما 30سابقًا

 
تسعى الكثیر من الشابات السعودیات للدخول في سوق العمل في المملكة، وتبدو رغبتهن أكبر في أحیان كثیرة من 

ریاض الرجال ومختلفة عن نمط حیاتهن قبل عقود، فقد تدفقن شابات سعودیات على قاعة للمؤتمرات بواحد من فنادق ال
ربما یكون حضور مؤتمر ومعرض للتوظیف أمرًا عادیًا للنساء في العالم،  و. الكبرى لحضور مؤتمر ومعرض للتوظیف

لكنه لیس حدثًا تشهده كل یوم في السعودیة، أكبر مصدر للنفط في العالم، فلطالما فرضت الطبیعة المحافظة للمجتمع 
  .تتسارع اآلن للتحرر من هذه القیودقیودًا كبیرة على عمل المرأة، بید أن الجهود 

أمر خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز بتأنیث المحال النسائیة وقصر العمل في هذه  2011ففي عام 
المتاجر على المرأة السعودیة، كما منح المرأة الحق في التصویت والترشح في االنتخابات والمشاركة في مجلس الشورى، 

  .ة بارزة على توجهات القیادة نحو توسیع مشاركة المرأة في التنمیةفي عالم
وتحت عنوان "خطوة لألمام"، نظمت مؤسسة جلو وورك، وهي وكالة متخصصة في توفیر الفرص الوظیفیة للنساء 

 300لتمكین المرأة من مستقبلها المهني ورفع التنوع في سوق العمل السعودي، ملتقى للتوظیف، جمعت فیه أفضل 
  .طالبة من مختلف جامعات المملكة

لمعیقل رئیس صندوق تنمیة الموارد وظهر دعم الدولة لدور المرأة في الحیاة العملیة جلیًا في المؤتمر، إذ قال إبراهیم ا
البشریة التابع لوزارة العمل في كلمة ألقاها بالنیابة عن وزیر العمل "المرأة شریك ال غنى عنه في مسیرة التنمیة الشاملة 

  ."التي تتبناها الدولة
الفعالة للمرأة في تنمیة  وأضاف أن وزارة العمل "تولي أهمیة كبیرة لتهیئة بیئة العمل اآلمنة التي تساعد على المشاركة

  ."بالدها وتحقیق التوازن بین واجباتها األسریة ومسؤولیتها الوطنیة
ألف امرأة سعودیة في القطاع  160وأوضح المعیقل أنه في عامین فقط منذ صدور األوامر الملكیة، جرى توظیف 

تي سبقت صدور تلك القرارات. وقال مؤسس ألفًا جرى توظیفهن في الثالثین عامًا ال 70الخاص، مقارنة بما ال یتجاوز 
جلو وورك الرئیس التنفیذي خالد الخضیر، إن هناك فجوة بین قطاع التعلیم وبین سوق العمل، تتمثل في افتقار الباحثین 

  .عن العمل الوعي بمتطلبات السوق، ال سیما القطاع الخاص
ریاًال سعودیًا  93417باألسعار الجاریة  2012جمالي لعام ووفقًا لبیانات حدیثة، بلغ نصیب الفرد من الناتج المحلي اإل



)، لكن رغم العیش في أحد أكثر بلدان العالم ثراء، یجد الشباب صعوبة في الحصول على وظائف، إذ  24911( دوالرًا
  .إن نظام التعلیم قبل الجامعي یفرز خریجین یواجهون صعوبة في الحصول على وظائف في الشركات الخاصة

اإلحصاءات أن الحاصالت على مؤهل جامعي سجلن أعلى نسبة من الباحثات عن العمل في السعودیة، وتشیر وتظهر 
ألف خریج من الرجال على مدى السنوات العشر الماضیة،  300ألف مقابل  500الدراسات إلى أن عدد الخریجات بلغ 

الخاص في ظل ضرورة الفصل بین الجنسین،  وعلى الرغم من ذلك، كثیرًا ما وجدت النساء صعوبة في العمل بالقطاع
  .لكن تلك التحدیات آخذة في التغیر اآلن

وقال المعیقل "نعتقد أن النساء أصبحن الیوم یحصلن على فرصة متساویة لكي یقنعن الشركات بأنهن جیدات، إن لم یكن 
 ."أفضل من زمالئهن من الرجال

 
في توظیف النساء. تم التغلب على القیود الماضیة واآلن أصبحت وأضاف "أصبح هناك الكثیر من الشركات التي ترغب 

 لدى السیدات بیئة عمل أكثر مرونة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


