
مجموعة قضايا وطنية المرحلة الثالثة
 » الدورة السادسة لفعاليات المجموعة« 

اإجنازات املراأة ال�سعودية
يف حتقيق ر�ؤية اململكة 2030

اليوم االثنين  18 / ٧ / ١٤٤٠ هـ الموافق : 25 / ٣ / ٢٠١٩ م

الساعة : التاسعة بعد صالة العشاء بإذن اهلل تعالى

 ندوة التوصيات  :
  

إقرار التوصيات من قبل  فارسات الندوة األستاذات الفضليات :
1 - سعادة الدكتورة ناجية عبدالخالق الزنبقي 

2 - سعادة الدكتورة مها محمد الخياط 
3 - سعادة الدكتورة عبير محمد العليان 

@ ndtiondlissues7sd-dffdirs.com

يدير الندوة سعادة اإلعالمي :

االستاذ : خالد ابن عبدالمحسن التويجري 
 الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد  آل سعود 

االمرية اجلوهرة بنت فهدخالد التويجري
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التوصية األولى :
إنش��اء مركز أبحاث ودراس��ات لدراس��ة 
س��وق  سياس��ات  أث��ر  ورص��د  وقي��اس 
العم��ل ف��ي المملك��ة عل��ى الم��رأة 
القصي��ر  الم��دى  عل��ى  الس��عودية 

والطويل .

التوصية الثانية :
ف��ي  الس��عودية  الم��رأة  تمكي��ن 
المس��اهمة في صنع السياسات 
وتحليلها  وصياغتها  والقرارات 
عل��ى المس��توى الوطن��ي 
المراك��ز  تول��ي  خ��ال  م��ن 
القيادي��ة ، وفيما يتعلق بثقافة 
الجودة واإلب��داع واالبتكار  . على أن 
يبدأ تنفيذ هذه التوصية في الجامعات 

ومراكز األبحاث.

التوصية الثالثة :
الم��رأة  تخ��ص  للبيان��ات  قاع��دة  إنش��اء 
الس��عودية المتخصصة مع العمل على 

تحديثها بصفة دائمة .

التوصية الرابعة :
تس��ليط األضواء من قبل وس��ائل اإلعام 
المختلفة ، وعن طريق جميع المؤسسات 
التعليمي��ة وذل��ك عل��ى التج��ارب الناجحة 
من القيادات النس��ائية الس��عودية ، ليكن 

قدوة لغيرهن من األجيال المتعاقبة .

التوصية الخامسة :
التركيز على مراكز إلعداد القيادات النس��ائية 
الس��عودية في جمي��ع مناط��ق المملكة ، 
م��ع االس��تعانة بالخب��راء والمتخصصين من 
داخ��ل المملك��ة وخارجه��ا للقي��ام بالتدري��ب 

وتأهيل السعوديات .

التوصية السادسة :
إنش��اء مراك��ز متخصصة للعم��ل عن بعد 
رؤي��ة  لمواكب��ة  الس��عوديات  للنس��اء 
٢٠٣٠ ولاس��تفادة من طاقات ومواهب 
ومهارات المرأة السعودية في المجاالت 

المختلفة .

التوصية السابعة :
الحكومي��ة  القطاع��ات  بي��ن  التنس��يق 
الضروري��ة  الخدم��ات  لتوفي��ر  والخاص��ة 
ف��ي  للعم��ل  الم��رأة  تحتاجه��ا  الت��ي 
القطاعات المختلفة *التي يتطلب عمل 

المرأة بها .

التوصية الثامنة :
إنشاء أقسام تعليمية متخصصة للنساء 
تابع��ة  المملك��ة  مناط��ق  جمي��ع  ف��ي 
للمؤسس��ات التعليمي��ة المعني��ة ف��ي 
العلوم العس��كرية واألمنية والهندس��ة 
الكيمائية وهندسة البترول وذلك لتغطية 
احتياج��ات المجتمع من العنصر النس��ائي  

من هذه التخصصات .

التوصية التاسعة :
دعم توظيف الس��عوديات المؤهات في 
المهن القيادية بالقطاع الخاص ، والتنسيق 
مع الجهات الحكومية المعنية لمراجعة 
اللوائ��ح لتوفي��ر بيئ��ة عمل تحف��ظ حقوق 

المرأة .

لتوصية العاشرة :
وضع سياس��ات ومب��ادرات وآليات للتنفيذ 
عل��ى  الم��رأة  مس��اندة  عل��ى  تعم��ل 
األس��رية  مس��ئولياتها  بي��ن  المواءم��ة 

والوظيفية .

التوصية الحادية عشرة :
الس��عوديين  واختراع��ات  ابت��كارات  دع��م 
والس��عودياتبالعمل عل��ى تطبيقه��ا عن 

طريق تحويلها لمشاريع استثمارية .

التوصية الثانية عشرة : 
للنس��اء  علمي��ة  جمعي��ة  تأس��يس 
الس��عوديات المختص��ة. وه��ذا يعم��ل به 

في دول العالم المتقدمة .

 التوصية الثالثة عشرة واألخيرة :
دعم تعيين خريجات التربية الخاصة مس��ار 
الموهب��ة والتفوق العقلي بمؤسس��ات 
تلم��س  عل��ى  األق��در  ألنه��ن  التعلي��م 

الموهبة ورعايتها لدى الطالبات .

تو�ضية �أع�ضاء" ق�ضايا وطنية"

متكني املراأة ال�شعودية يف �شتى املجاالت

@ ndtiondlissues7sd-dffdirs.com
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عق�دت مجموع�ة قضايا وطنية ضمن دورتها السادس�ة وخالل مرحلتها الثالث�ة ، ندوة علمية 
بعنوان » إنجازات املرأة الس�عودية يف تحقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠ » وذلك مس�اء األحد املايض  ١٠ 

/ ٧ / ١٤٤٠ ه� املوافق : ١٧ / ٣ / ٢٠١٩ م .
وق�د أوضح االس�تاذ خالد ابن عبداملحس�ن التويجري املرشف عىل املجموع�ة ؛ أن نقاش الندوة 
تط�رق  إىل مجموع�ة من املحاور ومنها : جهود املرأة الس�عودية عىل املس�توى املح�ي والعاملي ، 
وإس�هامات املرأة الس�عودية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ، واملجاالت العملية للمرأة الس�عودية التي من 
ش�أنها تحقيق الرؤية ، وكذلك عرض النماذج املرشفة من العنارص النس�ائية التي تولت مناصب 

عملية ، وسجلت بصمة يف سجل إنجازات الوطن  تضاف للمرأة السعودية.
 وب�ني التويجري مجموع�ة من األكاديميني ش�اركوا يف نقاش محاور الندوة وه�م  الدكتورة/ 
ناجي�ة عب�د الخالق الزنبقي ، والدكت�ورة/ مها محمد الخياط ، والدكت�ورة/ عبري محمد العليان 
. وأدارت الن�دوة الدكتورة/ أح�الم بنت عبد الله الوطبان ، وحظيت الندوة بمش�اركة ومداخالت 

أعضاء املجموعة .
 وأثن�ى التويج�ري عىل الجهود تبذل من قبل اللجنة العلمية يف املجموعة برئاس�ة س�مو األمرية 
الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد آل سعود وأعضاء الفريق والتي تهدف إىل تحقيق رؤية البالد وتواكب 

تطلعات وتوجهات خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني .
 تجدر اإلشارة أن مجموعة قضايا وطنية هي مجموعة تضم نخبة مميزة من أبناء وبنات الوطن 
، الذي�ن اتفقوا عىل حبهم لوطنهم واعتزازه�م بقيادته ، وحولوا العالم االفرتايض إىل عالم واقعي ، 
من خالل طرح أفكار ومبادرات اس�رتاتيجية طموحة ، وتحتضن املجموعة أكثر من  ٢٤٠ عضوا 
أكاديميا ، يعملون وفق تنظيم مؤس�ي منظم، هدفها تعزيز اللحمة الوطنية ، وتقوية أوارص 
الرتابط والتبادل الثقايف ، ومناقشة قضايا املجتمع املتنوعة ، وفق منهجية بحثية ينتج عنها 

توصيات عالجية مفيدة.

))المرأة السعودية جهودها 
وإنجازاتها نحو تحقيق الرؤية((

عليان
د. عبير ال

ها الخياط
د.ناجية الزنبقيد. م
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