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  وزارة العدل السعودیة تسمح للمحامیات بمزاولة المھنة
 

أكد المستشار اإلعالمي لوزیر العدل السعودي فھد البكران أن الوزارة سمحت بتسجیل وتقیید المحامیات في نظام 
مزاولة المھنة، موضحًا أنھ سیتم شطب وإنذار َمن یتجاوزن اشتراطات وأساسیات النظام، وذلك نظرًا لشمولھن 

 ة غیر مھنیة من عقود عدة.بنظام المحاماة. مشیرًا إلى أن المرأة تمارس المھنة كوكیل
 

وكان عدد من السعودیات من خریجات القانون یمارسن مھنة المحاماة عبر صفحات المواقع االجتماعیة، مثل 
فیسبوك وتویتر، إذ بادر عدد منھن إلى فتح صفحات متخّصصة لتقدیم االستشارات القانونیة، وتقدیم المشورة حول 

  كیفیة الوصول إلى الجھات الحقوقیة.
 

كما قدمت المحامیات الالتي اتخذن من اإلعالم الجدید وسیلة لتفعیل عملھن، نصائح حول كل ما یمكن اإلسھام بھ في 
 نجاح القضیة قانونیًا، والحصول على الحق الُمطالب بھ.

 
قت سابق، أن وذكرت عنود مبیریك السلمي، المدیرة التنفیذیة لحملة المحامیات السعودیات والمستشارة القانونیة في و

أبرز الصعوبات والمشكالت التي تواجھ المرأة كثیرة، ومنھا تخرج دفعات مھولة دون تنسیق مع الجھات الحكومیة 
والخاصة لتوظیفھن ودخولھن في سوق العمل، باإلضافة إلى عدم تسجیلھن كمحامیات متدربات في وزارة العدل، 

 كي یتمكن من الحصول على ترخیص لمزاولة المھنة.
 

وأشارت مبیریك إلى أنھا تتلمس تنسیقًا بین وزارة التعلیم العالي والوزارات المعنیة لالھتمام بخریجات القانون، 
 الالتي یعانین صعوبة التدریب لدى مكاتب المحامین الرجال. 

 
وفقًا لما  ومن المتوقع أن یتخرج ھذا العام نحو ألف طالبة في تخصص القانون من مختلف الجامعات السعودیة، وذلك

 ذكرنھ مستشارات قانونیات في وقت مضى.
 

یذكر أن عمل المحامیات السعودیات یتركز غالبًا على تقدیم استشارات قانونیة في قضایا العنف األسري بالدرجة 
 األولى، تلیھا قضایا الطالق والباحثات عن حقوقھن.

 
أة رخصة محاماة مشروطة، للترافع أمام األجھزة وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق إمكانیة إعطاء المر

القضائیة، وُمقیدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعیة لدخول النساء في أروقتھا 
  وذلك بحسب ما ذكرت صحیفة "االقتصادیة

  
  
 
  

 
 

 


